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Το κείµενο αυτό δεν είναι τελικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί  
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Πολιτιστική κατανάλωση - Επισκέψεις σε χώρους σινεµά, 

θεάτρου και χορού και  µουσικής στην Αθήνα του 2013 
 

 

Θεωρητική εισαγωγή: Πολιτισµική κατανάλωση και  
κοινωνική διαστρωµάτωση 
 

Η διερεύνηση της σχέσης κοινωνικής διαστρωµάτωσης και κατανάλωσης πολιτισµού 

έχει θεµελιωθεί εν πολλοίς στη θεωρία της «διάκρισης» που διατυπώθηκε από τον P. 

Bourdieu (1966, 1984 κ.ά.). Σύµφωνα µε τον Γάλλο κοινωνιολόγο, κοινωνικές τάξεις 

και πολιτισµική κατανάλωση έχουν «οµολογική» σχέση (homologie): oι ανώτερες 

κοινωνικές τάξεις αποστασιοποιούνται από τον λαϊκό και µαζικό πολιτισµό και 

χρησιµοποιούν την κατανάλωση προϊόντων «υψηλού» πολιτισµού ως εργαλείο και 

δείκτη διάκρισης από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Στη λογική αυτή, τα πρότυπα 

πολιτισµικής κατανάλωσης συµβάλλουν στην αναπαραγωγή της κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης.   

 

Το έργο του Bourdieu θεµελιώθηκε σε ευρύ και ετερόκλιτο σώµα πηγών και 

ερευνητικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν στο χρονικό διάστηµα 1963-1968: 

µελέτες κοινού κινηµατογράφου, έρευνα στις πόλεις του Παρισιού και της Λίλλης µε 

χρήση συνεντεύξεων σε βάθος που περιλάµβαναν ερωτήσεις που κάλυπταν τόσο τις 

πρακτικές κατανάλωσης όσο και τις προτιµήσεις των ερωτώµενων σχετικά µε 

πολιτιστικά είδη και συγκεκριµένα έργα τέχνης (εικαστικά, κινηµατογραφικά, 

µουσικά). Από τα κεντρικά στοιχεία του θεωρητικού σχήµατος της προσέγγισης του 

Bourdieu αποτελεί η έννοια της «µεταφοράς» (transfert) ως χαρακτηριστικού των 

πρακτικών προτίµησης και κατανάλωσης πολιτισµού, η παραδοχή, δηλαδή, πως το 

υποκείµενο το οποίο καταναλώνει µορφές και είδη του λεγόµενου «ανώτερου» ή 

«νόµιµου» (légitime) πολιτισµού σε έναν τοµέα του (λ.χ. εκείνον της µουσικής) θα 

καταναλώνει την αντίστοιχη µορφή σε άλλους τοµείς (λ.χ. στα εικαστικά, τη 

λογοτεχνία, τον κινηµατογράφο, κ.ά.).  

 

Το επιχείρηµα της «διάκρισης» του Bourdieu αµφισβητήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 από τον Αµερικανό κοινωνιολόγο R. Peterson (1992a, 1992b 

1993, 1996), ο οποίος εισήγαγε το θεωρητικό σχήµα της «παµφαγίας» (omnivore 

thesis). Οι έρευνές  του στο πεδίο της κατανάλωσης της µουσικής θεµελίωσαν την 

πρόταση πως η ιεράρχηση των καταναλωτών σύµφωνα µε το σχήµα ελίτ/µαζών δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Στη θεωρία αυτή υποστηρίζεται πως τα άτοµα 

υψηλού κοινωνικοοικονοµικού στάτους κινούνται, ως καταναλωτές, αλλά και στο 

επίπεδο των προτιµήσεων, σε ευρύτερο φάσµα διαφοροποιηµένων µεταξύ τους 

πολιτισµικών προϊόντων. Έτσι, ενώ τείνουν λ.χ. να προτιµούν τη συµφωνική 

µουσική και γενικότερα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θεωρούµενες ως ανήκουσες στο 

πεδίο της «υψηλής» –ή «νόµιµης» κατά Bourdieu– κουλτούρας, ταυτόχρονα τείνουν 
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να προτιµούν και να καταναλώνουν ένα ευρύτερο φάσµα ειδών µουσικής στο οποίο 

συγκαταλέγονται και λιγότερο «ελιτίστικα» πολιτισµικά προϊόντα.  Σύµφωνα πάντα 

µε τον Peterson, άτοµα που ανήκουν στα χαµηλότερα στρώµατα τείνουν να 

κινούνται ως καταναλωτές σε περιορισµένο φάσµα πολιτισµικών (µουσικών πάντα) 

ειδών (εξού και τους χαρακτηρίζει «µονοφάγους»-«univores») «χαµηλού» επιπέδου. 

Τα ευρήµατα αυτά υποστηρίζουν τη µετακίνηση από το δίπολο ερµηνευτικό σχήµα 

«ελίτ-µάζα» σε µια, διπολική και πάλι ιεραρχία, θεµελιωµένη στην αντίθεση 

παµφάγων-µονοφάγων. 

  

Μια τρίτη προσέγγιση που επιχειρεί να ερµηνεύσει τις διαφορές στην κατανάλωση 

πολιτισµικών προϊόντων συνδέοντάς την µε την κοινωνική διαστρωµάτωση και 

κινητικότητα, είναι εκείνη που αντιπαραθέτει τις έννοιες της «συµφωνίας» 

(consonance) και της «παραφωνίας» (dissonance) εντοπίζοντάς τες ως χαρακτη-

ριστικά πρακτικών πολιτισµικής κατανάλωσης και προτιµήσεων. Εισάγεται από τον 

Γάλλο κοινωνιολόγο Β. Lahire (2006, 2008, βλ. και Daenekindt & Roose 2014, βλ. 

και Bennett 2007) και εστιάζει στις πολιτισµικές πρακτικές και προτιµήσεις µε όρους 

ενδο-υποκειµενικών αποκλίσεων, προτάσσοντας τις υποκειµενικές ιδιοµορφίες 

προκειµένου να αποφευχθούν συλλήβδην χαρακτηρισµοί–«καρικατούρες», όπως τις 

χαρακτηρίζει ο Lahire, κοινωνικών οµάδων. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η 

ανοδική ή καθοδική κοινωνική κινητικότητα των υποκειµένων και η συνακόλουθη 

επαφή µε διαφορετικά «πλαίσια ζωής» συνδέονται µε τη συνύπαρξη στις 

«πολιτισµικές αποσκευές» τους ετερόκλιτων πρακτικών και προτιµήσεων, συνύπαρξη 

την οποία ο Lahire αποκαλεί «παραφωνία» (dissonance). Η τροχιά ζωής του 

κοινωνικά κινητικού υποκειµένου -ανοδική όσο και καθοδική- έχει ως αποτέλεσµα τη 

διατήρηση πρακτικών και προτιµήσεων τις οποίες έχει εσωτερικεύσει ως µέλος της 

κοινωνικής τάξης την οποία έχει αφήσει πίσω του/της και την 

υιοθέτηση/εσωτερίκευση άλλων που θα συναντήσει εντασσόµενος/ης σε νέα 

κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά πλαίσια. Εκτός, δηλαδή, από το πλαίσιο 

κοινωνικοποίησης της οικογένειας καταγωγής και του σχολικού περιβάλλοντος, στη 

διαµόρφωση του πολιτισµικού χάµπιτους (του κατά Bourdieu συνόλου προδιαθέσεων 

και κατά περίσταση τυπικών δράσεων των ατόµων) υπεισέρχονται και άλλα όπως 

εκείνα του (ή των) διαφορετικού επαγγελµατικού περιβάλλοντος, της οικογένειας που 

δηµιουργεί το υποκείµενο, κ.ά. Με άλλα λόγια, η πορεία κινητικότητας προς τα πάνω 

ή κάτω και οι «στάσεις» του υποκειµένου στη διάρκεια της «σηµαδεύουν» το 

χάµπιτους το οποίο δεν µπορεί πλέον να λογίζεται ως αναλλοίωτο και σταθερό αλλά 

ως πολλαπλό. Το πολλαπλό χαµπιτούς διαµορφώνεται σταδιακά, γεννώντας πλήθος 

ετερόκλιτων και ενδεχόµενα αλληλοσυγκρουόµενων διαθέσεων, έκφρασης-

επιτέλεσης και πραγµατοποίησης των γούστων στον πολιτισµό. 

  

Αναφορικά µε την κοινωνική κινητικότητα και τη σχέση της µε την πολιτισµική 

κατανάλωση, υπενθυµίζεται πως διατυπώνονται δυο κυρίως υποθέσεις: α. εκείνη της 

µεγιστοποίησης του στάτους σύµφωνα µε την οποία άτοµα που κινούνται ανοδικά 

(άτοµα των οποίων το στάτους είναι υψηλότερο από εκείνο του πατέρα τους) θα 
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συµµετάσχουν στην κατανάλωση «ανώτερου» πολιτισµού, προκειµένου να 

αποδειχθεί ότι κατέχουν «καλό γούστο» και ότι έχουν οικειοποιηθεί µορφές του 

ανώτερου πολιτισµού συναφείς µε τις προσδοκίες των µελών της κοινωνικής τους 

θέσης (van Eijck 1999, Ganzeboom 1982, αναφέρεται στο Boukodi 2010, σελ. 162), 

και β. εκείνη της κοινωνικοποίησης, σύµφωνα µε την οποία η περίοδος της παιδικής 

ηλικίας καθορίζει την πολιτισµική κατανάλωση: αναµένεται, δηλαδή, πως τα άτοµα 

ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας θα είναι σε µικρότερο βαθµό ενεργοί 

καταναλωτές πολιτισµού καθώς η οικογένεια καταγωγής τους έχει προικίσει µε 

λιγότερες πολιτισµικές αποσκευές από εκείνες των ατόµων που διατηρούν 

διαγενεακά σταθερό υψηλό στάτους. Αντίστοιχα, τα κοινωνικά καθοδικά άτοµα (µε 

χαµηλότερο δηλαδή στάτους από εκείνο του πατέρα τους) αναµένεται να διατηρούν 

τις πρακτικές πολιτισµικής κατανάλωσης τις οποίες εσωτερίκευσαν κατά την παιδική 

τους ηλικία και εποµένως θα τείνουν περισσότερο προς την κατανάλωση µορφών 

ανώτερου πολιτισµού (van Eijck, όπ.π).  

 

Μια τροποποιηµένη εκδοχή της υπόθεσης της κοινωνικοποίησης είναι αυτή της 

εναλλαγής πολιτισµού (culture switching hypothesis), δάνειο από τη γλωσσολογία, 

σύµφωνα µε την οποία τόσο τα άτοµα που παρουσιάζουν ανοδική κινητικότητα όσο 

και αυτά που παρουσιάζουν καθοδική κινητικότητα διατηρούν τις πολιτισµικές 

πρακτικές που εσωτερικεύονται στο πλαίσιο της πρώιµης κοινωνικοποίησής τους 

και, παράλληλα, αποκτούν –οικειοποιούνται– νέες µορφές πολιτισµού από τα νέα –

τρέχοντα– κοινωνικά περιβάλλοντά τους (Di Maggio 1987, βλ. και Lahire 2006, σελ. 

728-731). Από το ετερογενές και ετερόκλιτο αυτό σώµα ανασύρεται κατά περίσταση 

το κατάλληλο στοιχείο, απαντώντας στις προσµονές/προκλήσεις του περιβάλλοντος 

ή/και στην αποξένωση και δυσφορία που επιφέρει η ένταξη σε µια νέα κοινωνική, 

οικονοµική και πολιτισµική συνθήκη, διευκολύνοντας την ενσωµάτωση και 

αµβλύνοντας την αίσθηση αποξένωσης από το κοινωνικό περιβάλλον. Η 

ερµηνευτική έµφαση βρίσκεται εδώ στο κοινωνικό πλαίσιο και στην εκάστοτε 

περίσταση πραγµατοποίησης καταναλωτικής πρακτικής. 

 

Οι θεωρίες της «παραφωνίας» και της «παµφαγίας» εµφανίζουν ορισµένα κοινά 

σηµεία. Και οι δυο καταλήγουν στη διαπίστωση πως η «χαρτογράφηση» των 

πολιτισµικών πρακτικών και προτιµήσεων και η αναζήτηση της σχέσης τους µε την 

κοινωνική διαστρωµάτωση είναι καταδικασµένες να µην µπορούν να διατηρήσουν 

την εικόνα της σαφήνειας την οποία της προσέδιδαν τα ξεκάθαρα χαραγµένα 

συµβολικά όρια µεταξύ κοινωνικών στρωµάτων του µπουρντιεϊκού παραδείγµατος. 

Και οι δυο αποστασιοποιούνται από το λεγόµενο µετανεωτερικό θεωρητικό 

παράδειγµα, που υποστηρίζει ότι η διάβρωση των κοινωνικο-οικονοµικών 

διακρίσεων έχει δώσει «ελευθερία επιλογών» στα υποκείµενα τα οποία είναι πλέον 

αυτόνοµα και απαλλαγµένα από τα βαρίδια κοινωνικών επικαθορισµών. Ωστόσο, 

υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δυο, τόσο στο επίπεδο της 

µεθοδολογίας όσο και σε εκείνο της θεωρίας: ο Lahire αφενός διερευνά ένα 

ευρύτατο φάσµα πολιτιστικών πρακτικών κατανάλωσης και προτιµήσεων, αφετέρου 



 7

υιοθετεί µεθόδους ανάλυσης ποσοτικών δεδοµένων σε συνδυασµό µε τη χρήση 

ποιοτικών µεθόδων έρευνας, οι οποίες εστιάζουν στα υποκείµενα–µέλη των 

κοινωνικών οµάδων και στις πρακτικές και προτιµήσεις τους σε διαφορετικούς 

τοµείς της πολιτιστικής κατανάλωσής τους.  Ενώ το ερµηνευτικό σχήµα του Peterson 

συνίσταται στο δίπολο παµφαγία/µονοφαγία, το σχήµα του Lahire συνίσταται σε ένα 

συνεχές µεταξύ «παραφωνίας» και «συµφωνίας». Σε αυτή τη βάση, ο Lahire εξετάζει 

τις ατοµικές πρακτικές και προτιµήσεις στο σύνολο των τοµέων και υποτοµέων 

πολιτιστικής κατανάλωσης και διαπιστώνει ότι ως επί το πλείστον χαρακτηρίζονται 

από διάφορους βαθµούς παραφωνίας (εφόσον τα άτοµα συνήθως συνδυάζουν την 

κατανάλωση αγαθών «υψηλής», «µεσαίας» και «χαµηλής» στάθµης στους 

διαφορετικούς πολιτιστικούς τοµείς). Έτσι, διαπιστώνει ότι το χαµπιτούς δεν είναι 

παγιωµένο και αναλλοίωτο και αµφισβητεί τις αρχές της «οµολογικής σχέσης» 

(homologie) και της «µεταφορικότητας» (transferabilité) µεταξύ τοµέων και 

υποτοµέων πολιτιστικής κατανάλωσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Lahire υιοθέτησε 

διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση από εκείνη των περισσοτέρων ερευνητικών 

οµάδων (έµφαση στο ατοµικό επίπεδο, κατασκευή νέων αναλυτικών κατηγοριών), µε 

βάση την οποία εξέτασε νέα εµπειρικά δεδοµένα αλλά και αναθεώρησε την ερµηνεία 

δεδοµένων από παλαιότερες εµπειρικές έρευνες. Τούτο σηµαίνει πως ο εκ µέρους 

µας έλεγχος των θέσεων του Lahire απαιτεί επιµέρους ειδικές επεξεργασίες των 

δεδοµένων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε προσεχή φάση του έργου. Το παράδειγµα 

του έργου του Lahire εφιστά, εξάλλου, την προσοχή στο ευρύτερο ζήτηµα της 

συγκρισιµότητας ερευνών και ευρηµάτων µεταξύ χωρών για την οποία γίνεται λόγος 

παρακάτω (βλ. σχετικό σηµείωµα στο τέλος της έκθεσης). 

 

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα µιας έρευνας για την πολιτιστική 

κατανάλωση σε χώρους της Αθήνας. Το γενικό ερώτηµα στο οποίο επιχειρούµε να 

απαντήσουµε είναι: σε ποιο βαθµό η κοινωνική διαστρωµάτωση ερµηνεύει τις 

κοινωνικο-πολιτισµικές διαφοροποιήσεις στην πολιτιστική κατανάλωση στο χώρο 

της πόλης; Επιπλέον, ποιες διαστάσεις και έννοιες διαστρωµάτωσης είναι οι πλέον 

κατάλληλες για την κατανόηση των διαφορών και κοινωνικών διακρίσεων στην 

κατανάλωση; Η έρευνα ακολούθησε, σε γενικές γραµµές, την προσέγγιση που 

προτείνεται από το διεθνές συλλογικό ερευνητικό έργο «Κοινωνική θέση (status), 

στυλ διαβίωσης και πολιτιστική κατανάλωση: µια συγκριτική µελέτη» υπό τη 

διεύθυνση των T.W. Chan και J. Goldthorpe.1 Η κύρια υπόθεση σε εκείνη την έρευνα 

ήταν ότι η κοινωνικο-οικονοµική τάξη (σύµφωνα µε το Νεο-Βεµπεριανό µοντέλο 

κοινωνικο-οικονοµικών τάξεων που εισήγαγαν οι Erikson & Goldthorpe και το οποίο 

τυποποιήθηκε στο γνωστό σχήµα EGP και στη συνέχεια, µε τροποποιήσεις, στην 

Ευρωπαϊκή Κοινωνικο-οικονοµική Ταξινόµηση - ESeC) δεν επαρκεί για την 

κατανόηση των διαφορών στην πολιτιστική κατανάλωση και ότι ο ρόλος της 

διαστρωµάτωσης πρέπει να προσεγγιστεί µέσω της Βεµπεριανής έννοιας της 

κοινωνικής θέσης (status). Το στάτους σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζεται από την 

ιεράρχηση των επαγγελµάτων σύµφωνα µε το κοινωνικό τους κύρος (prestige) - τον 
                                                 
1 Βλ. το συλλογικό τόµο που επιµελήθηκε ο Chan (2010). 
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κοινωνικό σεβασµό και την αναγνώριση της αξίας από άλλους – ιεράρχηση που 

διαµορφώνει κοινωνικά στρώµατα ως συλλογικότητες γύρω από σχέσεις µεταξύ 

κοινωνικά ίσων. Οι έρευνες που συντονίστηκαν από τους Chan & Goldthorpe σε ένα 

ευρύ φάσµα χωρών δείχνουν ότι στην πολιτιστική κατανάλωση η κοινωνική θέση 

έχει σαφώς περισσότερο καθοριστικό ρόλο από την οικονοµική τάξη.  

 

Οι Chan & Goldthorpe στην έρευνα αυτή, όπως και τις συναφείς µελέτες που 

προηγήθηκαν (βλ. µεταξύ άλλων Chan & Goldthorpe 2006), ασκούν κριτική στη 

θέση του Bourdieu ότι κοινωνική διαστρωµάτωση και πολιτιστική κατανάλωση έχουν 

σχέση «οµολογίας» - κάτι που σηµαίνει ότι στις τρεις βασικές κοινωνικές τάξεις 

(αστική, µικροαστική, εργατική) αντιστοιχούν τρείς διακριτές κουλτούρες για λόγους 

που έχουν να κάνουν µε τους κοινούς δοµικούς προσδιορισµούς των πεδίων της 

κατανάλωσης και της παραγωγής. Οι Chan & Goldthorpe απορρίπτουν το 

µπουρντιεϊκό µοντέλο ασκώντας κριτική και στις δύο όψεις του: Από τη µια, 

διαπιστώνουν ότι τα πρότυπα και οι οµάδες πολιτιστικής κατανάλωσης δεν 

ακολουθούν το κλασσικό τριαδικό σχήµα «υψηλής-µέσης-χαµηλής κουλτούρας» 

(σχήµα στο οποίο βασίστηκαν εν πολλοίς και άλλοι βασικοί συγγραφείς όπως ο Gans, 

19742), αλλά προσεγγίζουν περισσότερο το σχήµα «παµφάγοι/µονοφάγοι» του 

Peterson (1992, 1996). Από την άλλη, βρίσκουν ότι και αυτό το σχήµα 

παµφάγοι/µονοφάγοι δεν αντιστοιχεί σε διακριτές κοινωνικές τάξεις. Έτσι, για 

παράδειγµα στην περίπτωση της κατανάλωσης µουσικής στην Βρετανία η τάξη των 

διευθυντικών στελεχών και επαγγελµατιών και οι ανώτερες οµάδες στάτους 

εντάσσονται στην πλειονότητά τους στην κατηγορία των µονοφάγων και όχι σε αυτή 

των παµφάγων (παρά το γεγονός ότι αποτελούν τη σχετική πλειονότητα, βλ. Chan & 

Goldthorpe 2006, 12). Στο ίδιο εύρηµα καταλήγουν οι Coulangeon & Lemel (2010, 

99-101) οι οποίοι βρίσκουν ότι στη Γαλλία µόνο ένα 32% της τάξης των υπηρεσιών 

(salariat) και ένα 33% της ανώτερης οµάδας στάτους εντάσσεται στο πιο ελιτίστικο 

καταναλωτικό πρότυπο (αυτό των «ανώτερων παµφάγων»)3. 

 

                                                 
2 Στα αγγλικά γίνεται λόγος για «highbrow-middlebrow-lowbrow culture». 
3 Όπως είδαµε την ίδια διαπίστωση κάνει ο Lahire (2004, 2008). Ο Lahire ασκεί κριτική στην 
µπουρντεϊκή τυποποίηση των καταναλωτών θεωρώντας ότι αγγίζει τα όρια της καρικατούρας και 
αναδεικνύει το φαινόµενο της συνύπαρξης αντιφατικών γούστων (µε την έννοια των προτιµήσεων για 
αγαθά άνισης πολιτισµικής νοµιµότητας) στο ατοµικό επίπεδο, φαινόµενο το οποίο ονοµάζει 
«πολιτισµική παραφωνία» (dissonance culturelle). Ο Bennett, υιοθετώντας την κριτική του Lahire σε 
ένα άρθρο του 2007 (Bennett, 2007: 206, βλ. και 213), υποστήριξε ότι η κοινωνιολογική τυποποίηση 
που επικεντρώνεται στα γνωρίσµατα που διακρίνουν τις οµάδες/τάξεις µεταξύ τους και προσδιορίζουν 
τη σχετική τους θέση στον κοινωνικό χώρο, παραγνωρίζει ότι τα γνωρίσµατα αυτά είναι συχνά σχετικά 
περιορισµένης σηµασίας εάν ιδωθούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οµάδας ή της τάξης. Αυτή 
η κριτική παρατήρηση µας βρίσκει σύµφωνους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, διαφωνούµε µε την γενική 
προσέγγιση την οποία υποδεικνύει o Lahire (και υιοθετεί ο Bennett). Ο Lahire υποστηρίζει ότι στην 
µελέτη της πολιτιστικής κατανάλωσης πρέπει να αντικαταστήσουµε την κοινωνιολογία των οµάδων 
από την µια κοινωνιολογία των ατόµων. Σε αυτή την προοπτική, τα κύρια ευρήµατα του Lahire 
συνοψίζονται σε τυπολογίες ατόµων ανάλογα µε τον βαθµό και το περιεχόµενο της πολιτισµικής 
παραφωνίας. Στα δικά µας µάτια, η προσέγγιση αυτή έχει προφανή αδυναµία να ερµηνεύσει τη 
δηµιουργία των πολιτισµικών ιεραρχιών και προτύπων διαφορετικής νοµιµότητας (τα οποία όπως ο 
ίδιος δέχεται εσωτερικεύουν, µε αντιφατικούς τρόπους, τα άτοµα), η οποία δεν µπορεί παρά να 
λαµβάνει χώρα στο επίπεδο των κοινωνικών οµάδων. 
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Από την άλλη, οι Chan & Golthorpe διαπιστώνουν ότι τα δεδοµένα της κοινωνικής 

ανισότητας/διαστρωµάτωσης τόσο σε όρους οικονοµικών πόρων όσο και σε όρους 

διαφορών στο διαθέσιµο χρόνο αναψυχής, στο στάτους και στο πολιτιστικό κεφάλαιο 

είναι τόσο ισχυρά ώστε υπονοµεύουν την ακριβώς αντίθετη υπόθεση: τις "µετα-

νεωτερικές" θεωρίες που απορρίπτουν τη σηµασία της διαστρωµάτωσης –καθώς τη 

σηµασία της σφαίρα της παραγωγής– στις σύγχρονες κοινωνίες και προτάσσουν την 

αυτονοµία της κατανάλωσης και τον πρωταρχικό της ρόλο στην επιλογή στυλ ζωής 

και κοινωνικής ταυτότητας. Πιο ειδικά, τα ευρήµατα υπονοµεύουν τους ισχυρισµούς 

ότι έχουµε µεταβεί σε µια εποχή «εξατοµίκευσης» των τρόπων ζωής, των 

καταναλωτικών προτύπων και της κοινωνικής ταυτότητας σε βαθµό πλήρους 

αποδέσµευσης από τα παραδοσιακά σχήµατα οικονοµικής τάξης και κοινωνικής 

θέσης.4 

 

Από την ευρύτερη, ογκώδη σύγχρονη συζήτηση για τη σχέση κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης και πολιτιστικής κατανάλωσης θα ξεχωρίσουµε τρία ειδικά 

ζητήµατα τα οποία καταδεικνύουν επιπλέον περιπλοκότητες που δεν είχαν λάβει 

υπόψη οι τυποποιήσεις των Bourdieu και Peterson και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την έρευνά µας. Πρώτον, σε ορισµένες µελέτες διαπιστώθηκε η συνύπαρξη της 

«παµφαγίας» µε πρότυπα κατανάλωσης που παραπέµπουν στη διάκριση «ανώτερης» 

και «λαϊκής» µουσικής (Sintas & Alvarez 2004, Van Eijck 2001, Coulangeon & 

Lemel 2007, Coulangeon 2013). Συναφές είναι το επιχείρηµα του Tampubolon ότι η 

παµφαγία δεν καταργεί τις πολιτιστικές ιεραρχίες αλλά συνυπάρχει µαζί τους 

(Tampubolon 2010). ∆εύτερον, εντοπίστηκαν διαφορετικοί τύποι «παµφάγων» 

καταναλωτών, οι οποίοι διακρίνονται από το περισσότερο «υψηλό» ή «µεσαίο» 

προφίλ τους (Tampubolon 2008, Coulangeon & Lemel 2007, Savage-Gayo 2011, 

επίσης, µια δεκαετία µετά την αρχική του θεωρία ο ίδιος ο Peterson ενέταξε στην 

τυπολογία του διαφορετικές κατηγορίες παµφάγων, βλ. Peterson 2005). Τρίτον, 

επισηµάνθηκαν διαφοροποιήσεις στα «λαϊκά» πρότυπα κατανάλωσης µουσικής 

ειδικά σε χώρες της περιφέρειας της παγκόσµιας πολιτιστικής αγοράς. Στις χώρες 

αυτές τα λαϊκά πρότυπα κατανάλωσης µουσικής διακρίνονται σε αυτά που 

περιλαµβάνουν την εισαγόµενη αγγλο-αµερικανική ποπ µουσική και αυτά που 

περιλαµβάνουν τις εγχώριες µορφές «εθνικο-λαϊκής» µουσικής (Sintas & Alvarez 

2004, Katz-Gerro et al. 2007, Van Eijck 2001, Purhonen et al. 2009. Οι Meuleman 

και Lubbers (2014) υποστήριξαν πρόσφατα ότι η προτίµηση για εισαγόµενα είδη 

µουσικής λειτουργεί ως πηγή διάκρισης για τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και τα 

άτοµα µε ανώτερη εκπαίδευση. 

 

Στις επόµενες ενότητες αποτυπώνεται η πρώτη επεξεργασία των στατιστικών 

δεδοµένων – ευρηµάτων στον τοµέα των πρακτικών κατανάλωσης πολιτισµού που 

προκύπτουν από τις δοµηµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου της έρευνας. Πιο 

                                                 
4 Βλ. ιδιαίτερα τα έργα των Giddens (1991), Bauman (2002, 2007) και Featherstone (1992). Για την 
επιρροή του Bauman και του Baudrillard στις µεταµοντέρνες θεωρίες της πόλης και της αστικής 
κατανάλωσης, βλ. Clarke (2003). 
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συγκεκριµένα, η επεξεργασία αφορά την κατανάλωση κινηµατογραφικών ταινιών, 

παραστάσεων θεάτρου και χορού και επισκέψεις σε χώρους µουσικής κατά τη διετία 

2011-2012 και, για να εκτιµήσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης, τη διετία 2008-2009. 

Πρόκειται για πρακτικές κατανάλωσης που λαµβάνουν χώρα εκτός ιδιωτικού-

οικιακού χώρου, συνεπάγονται δηλαδή έξοδο από το σπίτι, µετάβαση στους 

σχετικούς χώρους και καταβολή χρηµατικού αντιτίµου. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη διερεύνηση της επιρροής των µεταβλητών της ηλικίας, του 

φύλου, της εκπαίδευσης, του εισοδήµατος, του κοινωνικού στάτους και της 

οικονοµικής τάξης επί της κατανάλωσης. Υπενθυµίζεται ότι βασικός στόχος του 

παρόντος προγράµµατος είναι η εξέταση της σχέσης του στάτους και της κοινωνικό-

οικονοµικής τάξης µε την πολιτισµική κατανάλωση. Αφετηρία αποτελεί η υπόθεση 

της ανεπάρκειας της οικονοµικής τάξης ως κύριου παράγοντα ερµηνείας της 

διαφοροποίησης της κατανάλωσης και η ανάγκη συνεκτίµησης (σε συγκριτική 

οπτική) του παράγοντα του στάτους, την οποία εισηγούνται οι Chan & Goldthorpe 

(2007, βλ και Chan 2010, βλ. και τις σχετικές εκθέσεις αυτής της έρευνας, 

Εµµανουήλ 2013, Εµµανουήλ 2014).5  

 

Στην καρδιά της στατιστικής ανάλυσης που ακολουθεί βρίσκεται η ταξινόµηση της 

πολιτισµικής κατανάλωσης σε τύπους. Πρόκειται για µια πιθανοκρατική µεθοδολογία 

εµπειρικής «ανεύρεσης» των υποκρυπτοµένων οµάδων από το φαινοµενικά χαώδες 

υλικό των επισκέψεων σε χώρους µε τη στατιστική µέθοδο της ανάλυσης 

λανθανουσών «κλάσεων» (latent class analysis). Οι κατηγορίες («κλάσεις») 

καταναλωτών διαφοροποιούνται µε βάση τις πιθανότητές τους να παρακολουθούν 

(τουλάχιστον µια φορά στη διετία) συγκεκριµένα είδη πολιτισµικών προϊόντων 

(ταινίες, παραστάσεις χορού και θεάτρου, µουσική). Πέραν των αναλυτικών της 

πλεονεκτηµάτων, η χρήση της µεθοδολογίας αυτής επιτρέπει επίσης τη σύγκριση των 

ευρηµάτων από το αθηναϊκό περιβάλλον µε αντίστοιχες τυπολογίες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας όπως έχουν προκύψει από µελέτες σε άλλες χώρες. 
 
 

Μέρος Α – Κινηµατογράφος & επιλογές είδους ταινίας 
 

Στο Μέρος Α διερευνούµε την κατανάλωση κινηµατογραφικών ταινιών. Οι 

ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν εάν έχουν πάει τα προηγούµενα δύο χρόνια 

(2011-2012) να παρακολουθήσουν σε κινηµατογραφική αίθουσα κάποια ταινία που 

να εµπίπτει στα ακόλουθα είδη: κοµεντί-αισθηµατικές, δραµατικές-κοινωνικές, 

αστυνοµικές-κατασκοπευτικές, δράσης-πολεµικών τεχνών, θρίλερ-τρόµου, ιστορικές-

εποχής, περιπέτειες-πολεµικές-γουέστερν, σινεφίλ-ταινίες δηµιουργών, φαντασίας-

επιστηµονικής φαντασίας, κωµωδίες και µουσικές-χορευτικές. Όπως στις αντίστοιχες 

επιλογές στη διερεύνηση της κατανάλωσης θεάτρου, του χορού και της µουσικής, 

επελέγη ένας αριθµός ειδών κινηµατογραφικών ταινιών ο οποίος µπορεί να καλύψει 

                                                 
5 Για τις κατηγορίες και τα µεγέθη των οικονοµικών τάξεων, των οµάδων στάτους και των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων στην Αθήνα του 2013 βλ. το προσάρτηµα πινάκων στο τέλος της έκθεσης. 
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το µεγαλύτερο εύρος της κινηµατογραφικής παραγωγής χωρίς ταυτόχρονα να είναι 

πολύ λεπτοµερής ή να περιέχει πολύ ειδική ορολογία. Όπου χρειάστηκε δύο ή 

περισσότερα είδη ταινιών να αποτελέσουν µέρη της ίδιας απάντησης, έγινε 

προσπάθεια να συνδυαστούν είδη µε παρεµφερείς κοινωνικο-πολιτισµικές 

συνδηλώσεις. 

 

Όπως στην περίπτωση του θεάτρου και του χορού, οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν εάν έχουν καταναλώσει συγκεκριµένα είδη (genres) (ενώ αντίθετα στην 

περίπτωση της µουσικής, οι ερωτώµενοι είχαν να επιλέξουν ανάµεσα σε απαντήσεις 

που συνδυάζουν χώρους µε είδη, π.χ. ρεµπετάδικα). Η γνώση του είδους 

κινηµατογραφικής ταινίας (όπως και θεατρικής ή/και χορευτικής παράστασης) που 

έχει καταναλωθεί κατά τους τελευταίους 24 µήνες µας επιτρέπει να σταθµίσουµε 

καταρχάς τη σχέση µεταξύ των πρακτικών παρακολούθησης και κοινωνικο-

οικονοµικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού της έρευνας. Μας 

επιτρέπει, επιπλέον, να εντοπίσουµε σχέσεις των χαρακτηριστικών αυτών µε τύπους 

και είδη τέχνης, άρα και τη συγκρότηση προτύπων κατανάλωσης τέχνης και 

πολιτισµού. Υπενθυµίζεται ότι η έρευνά µας στοχεύει στην καταγραφή πρακτικών 

κατανάλωσης και όχι προτιµήσεων, επικεντρώνεται, δηλαδή, στην πράξη της 

επίσκεψης σε κινηµατογραφικές αίθουσες. Οι απαντήσεις των ερωτώµενων δεν 

αφορούν, εποµένως, στις γενικές τους προτιµήσεις για τα κινηµατογραφικά είδη (τις 

οποίες µπορούν να ικανοποιούν και µέσω της παρακολούθησης ταινιών στην 

τηλεόραση, το διαδίκτυο ή από DVD), αλλά την πρακτική κατανάλωσης ταινιών, µε 

τις συναφείς προϋποθέσεις που θέτει η προσέλευση σε κινηµατογραφική αίθουσα 

(χρονικός προγραµµατισµός, καταβολή οικονοµικού αντιτίµου, γεωγραφική 

απόσταση).  

 

∆εδοµένου ότι τα είδη κινηµατογραφικών ταινιών είναι, υπό την κυρίαρχη επιρροή 

της χολυγουντιανής βιοµηχανίας, αρκετά τυποποιηµένα και αναγνωρίσιµα από τους 

καταναλωτές, η ανάλυση των προτιµήσεων των καταναλωτών κατά είδη είναι η 

πλέον  καθιερωµένη – ιδιαίτερα στο χώρο των ψυχολογικής προσέγγισης ερευνών 

αγοράς. Ωστόσο, στη ∆ιάκριση ο Μπουρντιέ (1979, 1984) δεν χρησιµοποίησε τα είδη 

ταινιών αλλά πρόσφατες ταινίες µε παραδειγµατικά χαρακτηριστικά (σελ. 258-264 

στην αγγλική έκδοση). Στην µπουρντιεϊκής προσέγγισης µελέτη των Bennett κ.ά. 

(2009), αντίθετα, έγινε χρήση κυρίως των ειδών στην ποσοτική ανάλυση και, 

παράλληλα, χρήση παραδειγµατικών ταινιών στην ποιοτική. 

 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή είδους, αποτελεί κοινή 

διαπίστωση ότι το φύλο και η ηλικία ασκούν ισχυρότατη επιρροή (Fischoff κ.ά., 

1998, Redfern, 2012, Bennett κ.ά., 2009). Ισχυρή επιρροή, επίσης, ασκούν και οι 

διαφορετικές εθνικές κουλτούρες6 (Fu, 2012). Ο ρόλος της κοινωνικής 

                                                 
6 Για τη σχέση µεταξύ κυρίαρχης κουλτούρας στη "δηµόσια σφαίρα" και την µεταπολεµική ανέλιξη 
του ελληνικού κινηµατογράφου βλ. Κοµνηνού, 2001. Ωστόσο, στις πλήρως παγκοσµιοποιηµένες 
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διαστρωµάτωσης στην επιλογή είδους δεν έχει µελετηθεί στην ίδια έκταση7, ενώ και 

τα λίγα που γνωρίζουµε υποδεικνύουν µια υπαρκτή αλλά ποσοτικά περιορισµένη 

στατιστική σχέση µεταξύ ειδών και κοινωνικών τάξεων (Bennett κ.ά., 2009, 2007). 

Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ κινηµατογραφικής κουλτούρας και κοινωνικής 

κινητικότητας και συγκεκριµένα το ερώτηµα κατά πόσο οι επιλογές των ατόµων 

επηρεάζονται από το κοινωνικό περιβάλλον της καταγωγής τους ή το περιβάλλον του 

προορισµού τους (ανώτερο ή κατώτερο ανάλογα µε το είδος της κινητικότητας) τα 

ευρήµατα είναι εν πολλοίς ασαφή και αντιφατικά (Daenekindt & Roose, 2014, Van 

Eijck, 1999). 

 
1. Τύποι καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

λανθανουσών κλάσεων στην κατανάλωση κινηµατογραφικών ταινιών όπου ο αριθµός 

των κλάσεων ορίζεται εκ των προτέρων. Βλέπουµε ότι όσο αυξάνεται ο αριθµός των 

λανθανουσών κλάσεων, τόσο τα στατιστικά κριτήρια στατιστικής εγκυρότητας AIC 

και BIC µειώνονται σε µέγεθος, πράγµα που κατ' αρχήν σηµαίνει βελτίωση της 

«προσαρµογής» µε τα δεδοµένα. Αυτό συµβαίνει έως και το µοντέλο των πέντε 

κλάσεων. Εφαρµόζοντας αυστηρά τα προαναφερόµενα κριτήρια, θα έπρεπε να 

επιλέξουµε το προαναφερόµενο τελευταίο µοντέλο. Ωστόσο, βασικό όρο της 

ανάλυσης λανθανουσών κλάσεων αποτελεί και η επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής 

απλότητας (κριτήριο της φειδωλότητας). Στο µοντέλο των πέντε κλάσεων, η 

ταυτοποίηση των κοινωνικο-πολιτισµικών συνδηλώσεων των οµάδων καταναλωτών 

είναι δυσχερέστερη. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την παρατήρηση, καθώς και το ότι η 

βελτίωση του BIC είναι οριακή από το µοντέλο των τεσσάρων σε αυτό των πέντε 

κλάσεων, κρίθηκε σωστότερη η επιλογή των τεσσάρων οµάδων καταναλωτών.   
 
Πίνακας 1: Mοντέλα λανθανουσών κλάσεων - κατανάλωση κινηµατογραφικών ταινιών 

Κλάσεις AIC BIC G² X² df maximumlog-
likelihood 

1 29995.65 30065.62 7187.672 82764501 2506 -14985.82 

2 26715.9 26861.68 3881.927 288898.3 2493 -13332.95 

3 25742.09 25963.67 2882.113 6935.473 2480 -12833.04 

4 25054.39 25351.78 2168.418 5634.979 2467 -12476.2 

5 24959.48 25332.68 2047.504 4563.902 2454 -12415.74 

 

 

 

                                                                                                                                            
συνθήκες στην ελληνική αγορά ταινιών µετά το 2000, το ελληνικό σινεµά έχει εξαιρετικά περιθωριακό 
ρόλο και δεν επηρέασε το σχήµα διακριτών ειδών που υιοθετήθηκε.   
7 Ένας πιθανός λόγος για αυτό είναι η διαδεδοµένη αντίληψη στις σχετικές αγγλοσαξονικές 
πολιτιστικές µελέτες ότι το σινεµά ως πολιτιστική δραστηριότητα είναι "µαζικού" χαρακτήρα χωρίς 
σηµαντικό ρόλο στην κατανάλωση των ανώτερων στρωµάτων (βλ. λ.χ. Chan & Goldthorpe, 2005). 
Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν φαίνεται να ισχύει αυτό (για µια παρόµοια περίπτωση, τη Χιλή, βλ. 
Torche, 2010). 
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Πίνακας 2: Εκτιµώµενο µέγεθος των λανθανουσών κλάσεων και δεσµευµένες 
πιθανότητες επιλογής κατανάλωσης κινηµατογραφικών ταινιών στο µοντέλο 4 κλάσεων 

 

Το µοντέλο των τεσσάρων οµάδων καταναλωτών παρουσιάζει µια αρκετά ευκρινή 

δοµή. Καταρχάς, διακρίνεται µια σχετική πλειονότητα ερωτώµενων οι οποίοι έχουν 

ελάχιστες πιθανότητες να καταναλώσουν οποιαδήποτε κινηµατογραφική ταινία. 

Προκειµένου να χαρακτηρίσουµε αυτή την οµάδα ερωτώµενων χρησιµοποιούµε τον 

όρο «ανενεργοί» (σχετικά µε την υιοθέτηση των όρων που χαρακτηρίζουν τις οµάδες 

καταναλωτών, παραπέµπουµε στη σηµείωση στο τέλος αυτής της έκθεσης). Στη 

συνέχεια εµφανίζεται µια αντίθεση ανάµεσα σε δύο σχεδόν ισοµεγέθεις οµάδες 

καταναλωτών των οποίων τα ρεπερτόρια σχεδόν αλληλο-αποκλείονται. Μια οµάδα 

καταναλωτών, τους οποίους θα αποκαλέσουµε «ανώτερους», έχει ισχυρές 

πιθανότητες να καταναλώνει κοµεντί, δραµατικές-κοινωνικές, ιστορικές-εποχής και 

σινεφίλ. Η άλλη οµάδα καταναλωτών, τους οποίους θα αποκαλέσουµε «λαϊκούς», 

έχει ισχυρές πιθανότητες να καταναλώνει ταινίες αστυνοµικές, δράσης-πολεµικών 

τεχνών, θρίλερ, περιπέτειες και φαντασίας. Ως µόνο κοινό πεδίο ανάµεσα στις δύο 

αυτές οµάδες καταναλωτών εµφανίζονται οι κωµωδίες και τα κινούµενα σχέδια, 

δηλαδή είδη µε σχετικά αµβλυµµένες συνδηλώσεις αναφορικά µε τη θέση του 

καταναλωτή στις κοινωνικο-πολιτισµικές ιεραρχίες. Συνεπώς, προκύπτει µια εικόνα 

δυισµού, ανάµεσα σε µία οµάδα καταναλωτών µε γούστα που παραπέµπουν στην 

«υψηλή» κουλτούρα και µια οµάδα καταναλωτών µε γούστα που παραπέµπουν στην 

«λαϊκή» ή «µαζική» κουλτούρα. Η αντίθεση δεν είναι απόλυτη, ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση είναι έντονη. Τέλος, εµφανίζεται µια σχετικά σηµαντική κατηγορία 

καταναλωτών οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρές πιθανότητες να καταναλώνουν το σύνολο 

των ειδών κινηµατογραφικών ταινιών. Ακολουθώντας την καθιερωµένη σχετική 

ορολογία θα αποκαλέσουµε την κατηγορία αυτή «παµφάγους»8. Έτσι, από την 

προκαταρκτική αυτή διερεύνηση βλέπουµε ότι η κατανάλωση κινηµατογραφικών 

ταινιών είναι αρκετά δοµηµένη µε τρόπο ο οποίος συνδυάζει στοιχεία της αντίθεσης 
                                                 
8 Εφεξής θα αναφέρουµε τα ονόµατα των οµάδων καταναλωτών χωρίς εισαγωγικά. 

  ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ(%) ΑΝΩΤΕΡΟΙ(%) ΠΑΜΦΑΓΟΙ(%) ΛΑΪΚΟΙ (%) 

Σχετικό μέγεθος κλάσης (%) 38,6 29,4 6,2 25,9 

Κομεντί – Αισθηματικές 1,0 44,8 79,2 20,9 

Δραματικές – Κοινωνικές 2,7 77,8 90,4 18,2 

Αστυνομικές - Κατασκοπευτικές 0,0 19,1 92,3 42,1 

Δράσης – Πολεμικών Τεχνών 0,7 2,8 69,8 42,0 

Θρίλερ – Τρόμου 0,0 10,0 63,3 32,5 

Ιστορικές – Εποχής 0,9 43,6 85,1 18,0 

Περιπέτειες – Πολεμικές – Western 1,6 11,2 82,5 51,8 

Σινεφίλ – Ταινίες Δημιουργών 1,2 38,8 67,2 6,0 

Φαντασίας – Επιστημονικής 

Φαντασίας 
0,2 11,8 81,9 35,0 

Κωμωδίες 2,0 50,8 96,1 48,3 

Μουσικής – Χορευτικές 0,0 12,7 57,2 3,5 

Κινούμενα Σχέδια 4,5 18,0 61,7 19,1 
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υψηλής/χαµηλής κουλτούρας µε το φαινόµενο της παµφαγίας. Ασφαλώς, η 

ακριβέστερη αποτίµηση αυτών των προτύπων κατανάλωσης κινηµατογραφικών 

ταινιών απαιτεί την περαιτέρω εµβάθυνση της ανάλυσης των εµπειρικών δεδοµένων. 
 
2. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των λανθανουσών κλάσεων καταναλωτών 
κινηµατογραφικών ταινιών  
 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων κατανα-

λωτικών οµάδων. Περισσότερο αναλυτικοί πίνακες φαίνονται στο Παράρτηµα Α 

όπου φαίνεται σαφέστερα η σχέση µεταξύ των οµάδων και των βασικών 

χαρακτηριστικών από τους δείκτες σχετικής συγκέντρωσης που υπολογίζονται απλά µε 

τη διαίρεση των ποσοστών κάθε υποκατηγορίας µια καταναλωτικής οµάδας µε τα 

αντίστοιχα της υποκατηγορίας στο σύνολο των ερωτώµενων (τελευταία στήλη). Με 

αυτό τρόπο γίνονται εµφανείς οι ιδιαίτερες σχετικές συγκεντρώσεις των 

καταναλωτικών οµάδων σε κάποιες κατηγορίες στον πίνακα 3 καθώς αφαιρείται η 

επιρροή των διαφορών στη σύνθεση του γενικού πληθυσµού.9 

 
Φύλο 

Το φύλο αποδεικνύεται παράγοντας σαφούς διάκρισης, καθώς οι γυναίκες δείχνουν 

έντονη σχετική συγκέντρωση στην οµάδα της κατανάλωσης «ανώτερων» µορφών 

κινηµατογραφικής παραγωγής (δείκτης σχετικής συγκέντρωσης 1,261), έναντι των 

ανδρών που δείχνουν σχετική συγκέντρωση στις οµάδες λαϊκών/µαζικών ειδών και 

παµφάγων (δείκτης 1,316 και 1,119). 
 
Ηλικία 

Οι οµάδες των «παµφάγων» και των καταναλωτών ταινιών λαϊκού κινηµατογράφου 

δείχνουν έντονη συγκέντρωση από άτοµα νεότερων ηλικιών. Η εικόνα 

διαφοροποιείται στις οµάδες µέσης και µεγαλύτερης ηλικίας, η νεώτερη των οποίων 

(45-54 ετών) εµφανίζει ιδιαίτερη σχετική συγκέντρωση στην κατανάλωση 

«ανώτερων» µορφών κινηµατογράφου και, λιγότερο, στην κατηγορία των ανενεργών. 

Οι τελευταίες οµάδες ηλικιών, 55 έως 65 ετών, συγκεντρώνονται ιδιαίτερα στην 

κατηγορία των µη-καταναλωτών οποιασδήποτε µορφής κινηµατογράφου. 

Σηµειώνεται, όµως, ότι στην ίδια αυτήν οµάδα τα ποσοστά κατανάλωσης 

«ανώτερου» είδους ταινιών δεν απέχουν πολύ από το µέσο ποσοστό της οµάδας των 

ανώτερων καταναλωτών. Υφίσταται, δηλαδή, ένα κοινό ηλικιωµένων το οποίο 

διατηρεί τις προτιµήσεις του προς «ανώτερες» µορφές κινηµατογράφου σε αντίθεση 

µε την αξιοσηµείωτη µείωση της παρουσίας θεατών λαϊκού/µαζικού κινηµατογράφου 

στην µεγαλύτερης ηλικίας οµάδα. 

 

Εκπαίδευση 

Ο παράγοντας του εκπαιδευτικού επιπέδου εµφανίζεται να διατηρεί την 

αναµενόµενη σχέση σε ότι αφορά τον πληθυσµό των χαµηλότερων εκπαιδευτικών 

                                                 
9 Ο δείκτης δείχνει ουσιαστικά τη σχέση µεταξύ της πιθανότητας να ανήκει κάποιος καταναλωτής ενός 
στρώµατος χ σε µια ειδική οµάδα καταναλωτών προς τη πιθανότητα να ανήκει στο στρώµα χ. 
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βαθµίδων, ο οποίος συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στις κατηγορίες των ανενεργών και 

των καταναλωτών λαϊκών ειδών κινηµατογράφου. Η κατοχή τίτλων ανώτατης 

εκπαίδευσης ωστόσο δεν συνδέεται απολύτως µε την κατανάλωση «ανώτερων» 

µορφών κινηµατογράφου, καθώς ποσοστό 32,4% των πτυχιούχων ΑΕΙ εντάσσεται 

στους λαϊκούς και τους παµφάγους (βλ. πίνακα 4.2 Παράρτηµα Α). Ωστόσο, η 

κατηγορία των «παµφάγων» δείχνει παρόµοια έντονη θετική σχέση µε τα ανώτερα 

εκπαιδευτικά επίπεδα µε αυτή των καταναλωτών «ανώτερων» µορφών. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Χαρακτηριστικά καταναλωτικών οµάδων - Επιλογή κινηµατογραφικής 
ταινίας 

  
Ανενεργοί Ανώτεροι Παμφάγοι Λαϊκοί 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΥΛΟ       

Άνδρες 47,2% 34,4% 53,7% 63,2%  48,0% 

Γυναίκες 52,7% 65,6% 46,1% 36,8%  52,0% 

ΗΛΙΚΙΑ             

18-24 2,8% 7,5% 12,8% 15,6%  7,9% 

25-34 10,0% 19,6% 30,9% 29,0%  18,7% 

35-44 22,1% 26,1% 29,5% 30,3%  25,7% 

45-54 24,2% 25,0% 14,1% 16,6%  21,9% 

55-64 35,0% 19,5% 12,1% 8,0%  22,6% 

65 5,9% 2,4% 0,7% 0,5%  3,3% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ             

Πρωτoβάθμια-Μερική Μέση 31,7% 3,9% 0,7% 6,9%  15,8% 

Πλήρης Μέση 36,3% 25,5% 26,8% 39,4%  33,5% 

Μεταλυκειακή & ΑΤΕΙ 17,3% 24,3% 23,5% 28,7%  22,5% 

ΑΕΙ 14,7% 46,3% 49,0% 25,0%   28,2% 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ       

<700 27,0% 18,8% 20,1% 21,4%  22,9% 

701-1100 28,1% 25,5% 23,0% 29,5%  27,4% 

1101-1550 18,6% 21,5% 22,3% 21,7%  20,4% 

1551-2300 15,7% 20,7% 18,0% 19,4%  18,2% 

2301+ 10,6% 13,4% 16,5% 8,0%  11,1% 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑΤΟΥΣ             

1. Ανώτερο 13,5% 42,4% 41,3% 22,1%  25,6% 

2 20,0% 31,3% 29,7% 28,3%  26,0% 

3 10,9% 11,1% 12,3% 18,9%  13,1% 

4 30,8% 11,6% 11,6% 19,6%  21,3% 

5. Κατώτερο 24,9% 3,5% 5,1% 11,1%   14,1% 

Κ/Ο ΤΑΞΕΙΣ (ESeC5)             

Διευθυντική-Επαγγελματική 22,3% 55,3% 55,1% 34,1%  36,7% 

Ενδιάμεση 13,6% 17,2% 18,1% 21,0%  16,7% 

Μικροαστική 22,6% 10,5% 10,9% 12,0%  15,8% 

Μη χειρώνακτες εργάτες 12,8% 9,8% 9,4% 17,1%  12,8% 

Χειρώνακτες εργάτες 28,7% 7,2% 6,5% 15,7%   18,0% 
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Εισόδηµα 

Το εισοδηµατικό κλιµάκιο εµφανίζεται να έχει σηµαντική θετική σχέση µε τη 

παµφαγία, ιδιαίτερα στο ανώτερο κλιµάκιο, όπως και µε τους ανώτερους ενώ δείχνει 

αρνητική σχέση µε τη σχετική συγκέντρωση των ανενεργών. Η αύξηση του 

εισοδήµατος δείχνει να επιτρέπει τη σχετική διεύρυνση του φάσµατος κατανάλωσης 

ειδών  κινηµατογραφικών ταινιών. Ωστόσο, η σχετική συγκέντρωση της οµάδας των 

«λαϊκών» δεν δείχνει σαφή θετική ή αρνητική σχέση µε το εισόδηµα και 

συγκεντρώνεται σχετικά περισσότερο στα τρία µεσαία εισοδηµατικά κλιµάκια. 
 

Στάτους 

Παρατηρείται ευδιάκριτη συσχέτιση του δείκτη στάτους και των προτύπων 

κατανάλωσης. Εντός των διαφορετικών κλάσεων, το 56% των ανενεργών 

συγκεντρώνεται στις δυο χαµηλότερες οµάδες στάτους 4 και 5, ενώ το 73.7% των 

καταναλωτών «ανώτερων» ειδών κινηµατογράφου στις 2 οµάδες υψηλότερου 

στάτους. Σηµειώνεται, επίσης, η σχετική υπεροχή των ανώτερων έναντι των 

παµφάγων και των λαϊκών εντός της ανώτερης οµάδας στάτους (47,6% µε 31,2%), το 

οποίο αποτελεί ένδειξη υπαρκτής αλλά ασθενούς «οµολογικής» σχέσης υψηλού 

στάτους και κατανάλωσης ανώτερων ειδών κινηµατογράφου. Σε κάθε περίπτωση, οι 

δείκτες σχετικής συγκέντρωσης επιβεβαιώνουν την έντονη θετική σχέση µεταξύ 

ανώτερου στάτους και ανώτερων και παµφάγων καταναλωτών. Αντίθετα, στο τρίτο 

στρώµα παρατηρείται η υψηλότερη σχετική συγκέντρωση των καταναλωτών λαϊκού 

κινηµατογράφου και τέλος, στα δυο χαµηλότερα στρώµατα στάτους η σχετική 

συγκέντρωση των ανενεργών. 

 

 Κοινωνικοοικονοµική τάξη 

Οι κατανοµές των οµάδων κατά κοινωνικοοικονοµική τάξη εµφανίζουν, σε γενικές 

γραµµές, συγγενικές µε αυτές µε το στάτους σχέσεις αλλά µε σηµαντικές ιδιοµορφίες. 

Όσον αφορά στους ανενεργούς, την υψηλότερη σχετική συγκέντρωση εµφανίζουν οι 

χειρώνακτες εργάτες και η µικροαστική τάξη. Αντίθετα, η οµάδα των ανώτερων 

καταναλωτών αντιπροσωπεύεται µε σηµαντικό ποσοστό στην διευθυντική-

επαγγελµατική τάξη (43,5%) και τα ποσοστά της εµφανίζουν σταδιακή µείωση καθώς 

µετακινούµαστε προς τους χειρώνακτες. Παρόµοια εικόνα παρατηρείται στην 

κατηγορία των παµφάγων. Η κατανάλωση λαϊκών ειδών κινηµατογράφου δείχνει, σε 

πρώτη µατιά, ασαφή σχέση µε την ταξική ιεραρχία, καθώς οι υψηλότερες σχετικές 

συγκεντρώσεις της  συναντώνται στην ενδιάµεση τάξη και στους µη-χειρώνακτες 

εργάτες.  

 

Επιχειρώντας τη σύγκριση της επιρροής των παραγόντων του στάτους και της 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης επί της κατανάλωσης κινηµατογράφου, καταλήγουµε σε 

µικτή εικόνα: παρατηρείται πως, όπως δείχνει να συµβαίνει και στο θέατρο και το 

χορό, σε ότι αφορά την παµφαγία και την κατανάλωση «ανώτερων» µορφών 

κινηµατογράφου, η επιρροή του στάτους υπερέχει εκείνης της οικονοµικής τάξης. 

Επίσης ισχυρότερη αποδεικνύεται η επιρροή του στάτους στην περίπτωση της 

συγκέντρωσης των ανενεργών στα κατώτερα στρώµατα. Στην κατανάλωση λαϊκού 
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κινηµατογράφου, αντίθετα, η οικονοµική τάξη φαίνεται, σε πρώτη µατιά, να βαραίνει 

περισσότερο από το στάτους – ένδειξη ότι έχουν καθοριστικό ρόλο και οι διαθέσιµοι 

οικονοµικοί πόροι. Αυτά τα ζητήµατα, ωστόσο, εκτίµησης του ρόλου κάθε 

παράγοντα µπορούν να διευκρινιστούν µόνο µε την πολυµεταβλητή ανάλυση που θα 

ακολουθήσει. 

 

3. Μεταβολή στις εξόδους για σινεµά µεταξύ 2008-9 και 2011-12 

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 σχεδόν το µισό του πληθυσµού της έρευνας (47%) δεν έχει 

πραγµατοποιήσει καµία έξοδο για να παρακολουθήσει ταινία κινηµατογράφου κατά 

το διάστηµα 2011-2012. Αυτό το ποσοστό είναι, ωστόσο αρκετά µεγαλύτερο από το 

2008-2009 (38,5%). Παρότι υψηλό, το ποσοστό αυτό της αποχής παραµένει κατά 

πολύ µικρότερο από το αντίστοιχο στον τοµέα του θεάτρου και του χορού. Στον 

πίνακα 4 που απεικονίζει τη µείωση της παρακολούθησης κινηµατογραφικών ταινιών 

ανά κοινωνικό-οικονοµική τάξη (µε βάση το απλό κριτήριο της επίσκεψης 

τουλάχιστον µία φορά), τα υψηλότερα ποσοστά µείωσης εντοπίζονται στην 

µικροαστική τάξη και σε εκείνη των χειρωνακτών εργατών.  

 

Πίνακας 4: Μεταβολή στη θέαση κινηµατογραφικών ταινιών µεταξύ 2008-09 & 2011-12 

ESEC5    ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ   

   2008-9 2011-12 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

χ.ε.   129 115 14 -10,9% 

      

Τάξη υπηρεσιών   660 589 71 -10,8% 

Ενδιάμεση τάξη   261 228 33 -12,6% 

Μικροαστική   165 120 45 -27,3% 

Μη χειρώνακτες εργάτες   220 193 27 -12,3% 

Χειρώνακτες εργάτες   112 86 26 -23,2% 

      

Σύνολο   1547 1331 216 -14,0% 

χ.ε.: Δεν έχουν εργαστεί ποτέ 

 

4. Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλογής καταναλωτικού προτύπου 

 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη προκαταρκτική στατιστική ανάλυση της σχέσης των 

οµάδων κατανάλωσης µε βασικές διαστάσεις της διαστρωµάτωσης και µε βασικές 

δηµογραφικές µεταβλητές, εµφανίζονται σηµαντικοί συσχετισµοί που φωτίζουν τόσο 

τον κοινωνικό χαρακτήρα των οµάδων όσο και τις διαφορές µεταξύ τους. Ωστόσο, 

αυτή η ανάλυση δεν µπορεί να επισηµάνει τις κύριες προσδιοριστικές µεταβλητές 

που διαµορφώνουν την επιλογή ενός καταναλωτικού προτύπου αντί άλλου ούτε να 

εκτιµήσει τη σχετική επιρροή κάποιου παράγοντα σε σύγκριση µε άλλους. Αυτές οι 

εκτιµήσεις µπορούν να γίνουν µόνο µε µια πολυµεταβλητή ανάλυση σε επίπεδο 

ατόµων σε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο κατανόησης των πιθανοτήτων επιλογής ενός 

καταναλωτικού προτύπου αντί άλλου. Μια τέτοια µέθοδος είναι η "πολυωνυµική 

λογιστική παλινδρόµηση" (multinomial logistic regression) που "ερµηνεύει" τη σχέση 
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της πιθανότητας να επιλεγεί ένα πρότυπο προς την πιθανότητα να επιλεγεί ένα άλλο 

ως προσδιοριζόµενη από µια γραµµική συνάρτηση όπου υπεισέρχονται οι 

πιθανολογούµενες ως σηµαντικές καθοριστικές µεταβλητές – τόσο οι συνεχείς 

(ποσοτικές, όπως το εισόδηµα ή ηλικία) όσο και οι κατηγορικές (ποιοτικές, όπως το 

φύλο).10 

 

Οι µεταβλητές (πιθανοί προσδιοριστικοί παράγοντες) που θα εξεταστούν φαίνονται 

στον ακόλουθο πίνακα. Στις βασικές µεταβλητές διαστρωµάτωσης (στάτους, τάξη, 

εισόδηµα, εκπαίδευση) και δηµογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία) έχουν 

προστεθεί η οικογενειακή κατάσταση (MARIT_STAT2), η ύπαρξη ανήλικων 

παιδιών, η κατάσταση της υγείας, το αν ο ερωτώµενος είναι οικονοµικός µετανάστης 

και, τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα του/της ερωτώµενου/ης ως ένδειξη 

του πολιτισµικού κεφαλαίου και των πολιτισµικών προδιαθέσεων που έχουν 

αποκτηθεί από την οικογένεια.  

 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 

  

    
GNDR_R HEALTH2 

1. ΑΝΔΡΕΣ 1. ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΑΝΑΦ.) 2. ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΑΦ.) 

AGE_R MARIT_STAT2 

ΗΛΙΚΙΑ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1. ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ/Η - ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η - ΧΗΡΟΣ/Α 

INCOME100 2. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η Ή ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 3. ΟΛΟΙ ΠΛΗΝ 2&1 (ΑΝΑΦ.) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ/100 (ΣΥΝΕΧΗΣ) RCHILDRN2 

STGIDX 1. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 11-15 ΕΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 2. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 5-10 ΕΤΩΝ 

STATUS (ΣΥΝΕΧΗΣ) 3. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 0-4 ΕΤΩΝ 

EDULV4, EDULV4F 4. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝΑΦ.) 

ΕΚΠΑΙΔ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ IMMIGR2 

& ΠΑΤΕΡΑ, 1-4, 4:ΑΕΙ (ΑΝΑΦ.) 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ESeC5  (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ15 ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ESEC5 3-5) 

(Κ/Ο ΤΑΞΕΙΣ 1-5, 5: ΑΝΑΦ.)  2. ΛΟΙΠΟΙ (ΑΝΑΦ.) 

  

"ΑΝΑΦ.": Κατηγορία αναφοράς 

 
 

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης που φαίνονται στον Πίνακα 5 δείχνουν τους 

συντελεστές επιρροής (β) κάθε προσδιοριστικού παράγοντα και το αντίστοιχο τυπικό 

σφάλµα. Στους πίνακες φαίνονται µόνο οι συντελεστές που είναι σηµαντικοί σε 

επίπεδο σηµαντικότητας τουλάχιστον 5% ενώ µε αστερίσκους φαίνεται πόσο 

στατιστικά σηµαντική είναι αυτή η επιρροή. Τα κενά δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

σηµαντική επιρροή. Το ποσοτικό µέγεθος της επιρροής (η ελαστικότητα της 
                                                 
10 Για την ακρίβεια η εξηγούµενη µεταβλητή (Ψ) είναι εδώ ο φυσικός λογάριθµος του λόγου του (π/(1-
π)) ("πιθανότητα συµβάντος") προς το (Π/(1-Π)) όπου π είναι η πιθανότητα επιλογής µια οµάδας και Π 
η πιθανότητα επιλογής της άλλης µε την οποία η πρώτη συγκρίνεται. Ως εκ τούτου, ο συντελεστής β 
κάθε προσδιοριστικής µεταβλητής δείχνει ουσιαστικά την ελαστικότητα του λόγου των "πιθανοτήτων 
συµβάντος" (odds ratio) ως προς µια µοναδιαία µεταβολή στην προσδιοριστική µεταβλητή. 
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"εξηρτηµένης" µεταβλητής) και η κατεύθυνση της (αρνητική/θετική) φαίνονται, 

βέβαια, από τη τιµή του β. Με βάση τα ευρήµατα τα Πίνακα 5 µπορούν να γίνουν οι 

εξής παρατηρήσεις: 

 

1) Η ηλικία επηρεάζει αρνητικά όλες τις πολιτιστικά ενεργές οµάδες σε σύγκριση µε 

τους ανενεργούς (όλες αυξάνονται στις µικρότερες ηλικίες). Μεταξύ των ενεργών 

οµάδων, οι πιθανότητες να είναι κανείς παµφάγος ή λαϊκός αντί ανώτερος 

αυξάνονται στις µικρότερες ηλικίες. 

2) Όπως έχουµε ήδη τονίσει, οι άνδρες δείχνουν έντονα αυξηµένες πιθανότητες να 

είναι λαϊκοί ή παµφάγοι σε αντίθεση µε τις γυναίκες που τείνουν σαφώς να είναι 

"ανώτερες". 

3) Το εισόδηµα επίσης επηρεάζει θετικά τις πιθανότητες να ανήκει κανείς σε µία 

από τις ενεργές οµάδες αντί των ανενεργών. Η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή 

για τους παµφάγους. Αντίθετα, το εισόδηµα  δεν διαφοροποιεί τις ενεργές οµάδες 

στις σχέσεις µεταξύ τους. 

4) Ο δείκτης του επαγγελµατικού στάτους δείχνει ισχυρή θετική σχέση µε την 

ένταξη στους ανώτερους έναντι των ανενεργών όπως και στα άλλα πεδία 

πολιτιστικής κατανάλωσης. Ωστόσο, στο σινεµά υπάρχει αυτή η θετική σχέση και 

έναντι των λαϊκών – που δείχνουν εδώ αρνητικό συντελεστή, δηλαδή µειώνονται 

στα υψηλότερα στρώµατα στάτους µε "διαρροές" προς τους ανώτερους, ενώ το 

αντίθετο συµβαίνει στα κατώτερα στρώµατα. 

5) Αντίθετα η κοινωνικοοικονοµική τάξη σύµφωνα µε τη κατάταξη κατά το ESeC (5 

κατηγορίες) δεν δείχνει σηµαντική επιρροή σε καµία περίπτωση. 

6) Οι χαµηλότερες βαθµίδες εκπαιδευτικού επιπέδου αυξάνουν την πιθανότητα να 

είναι κάποιος ανενεργός αντί ανώτερος ή λαϊκός και αυξάνουν σταδιακά την 

πιθανότητα ένταξης στους λαϊκούς έναντι των ανώτερων. Αυτή η τελευταία 

σχέση σηµαίνει, ιδωµένη αντίστροφα, ότι όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο 

και ιδιαίτερα στο επίπεδο των πτυχιούχων ΑΕΙ, αυξάνεται η πιθανότητα να 

ανήκει στην καταναλωτική οµάδα των ανωτέρων έναντι της οµάδας των λαϊκών.  

7) Όταν το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα είναι το κατώτερο (χωρίς απολυτήριο 

λυκείου) αυξάνεται σηµαντικά η πιθανότητα να ανήκει στην οµάδα των 

ανενεργών (σε σύγκριση µε όλες τις ενεργές οµάδες). 

8) Σχετικά µε τις λοιπές συµπληρωµατικές µεταβλητές: πρώτον, οι µετανάστες 

έχουν αυξηµένη πιθανότητα να είναι ανενεργοί, δεύτερον, το ίδιο ισχύει και για 

τις οικογένειες µε παιδιά 5-10 ετών, τρίτον, οι παντρεµένοι συγκεντρώνουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι λαϊκοί αντί ανώτεροι και, τέλος, τα σοβαρά 

προβλήµατα υγείας αυξάνουν την πιθανότητα να είναι κανείς ανενεργός – αλλά 

αυτό είναι στατιστικά σηµαντικό µόνο σε σχέση µε τους ανώτερους. 
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Πίνακας 5 : Αποτελέσματα πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης 

           

  ΑΝΩΤ v.  ΑΝΕΝΕΡ ΠΑΜΦ v. ΑΝΕΝ ΛΑΪΚ v. ΑΝΕΝΕΡ ΠΑΜΦ v. ΑΝΩΤ ΛΑΪΚ v. ΑΝΩΤ 

  β 
Τυπ. 
Σφ. β 

Τυπ. 
Σφ. β 

Τυπ. 
Σφ. β 

Τυπ. 
Σφ. β 

Τυπ. 
Σφ. 

Σταθερά 2,534*** 0,405 2,026** 0,668 3,299*** 0,406   0,765* 0,382 

Ηλικία -0,035*** 0,007 -0,069*** 0,012 -0,081*** 0,007 -0,035** 0,011 -0,046*** 0,007 

Εισόδημα/100 0,023** 0,008 0,034** 0,011 0,027*** 0,008       

Δείκτης Στάτους 0,309*** 0,090         -0,219** 0,095 

Φύλο: Άνδρας -0,587*** 0,125   0,376** 0,13 0,540** 0,205 0,963*** 0,131 

Χωρισμέν/Χήρος                     

Με σύζυγο/Συντρ                 0,408* 0,188 

Με παιδιά 11-15                 

Με παιδιά 5-10 -0,497* 0,214   -0,547** 0,211       

Με παιδιά 0-4                 

Χωρίς Α. Λυκείου -1,477*** 0,296     -0,587* 0,288     0,890** 0,337 

Λύκειο & όμοια -0,599** 0,203         0,591** 0,211 

ΤΕΙ, Κολλέγια κλπ                 0,424* 0,185 

Πατ: Χ. Α. Λυκείου -0,671*** 0,193 -1,117*** 0,294 -0,831*** 0,204       

Πατ: Λύκειο & όμ.                 

Πατ:ΤΕΙ, Κολλ. κλπ                 

ESeC5=1                     

ESeC5=2                 

ESeC5=3                 

ESeC5=4                     

Οικον Μετανάστ. -2,075*** 0,359 -1,668** 0,64 -1,888*** 0,271       

Με προβλ. Υγείας -0,500* 0,248                 

*-***: Επίπεδο σημαντικότητας, * <=0,05, ** <=0,01, *** <=0,001. Κατηγορίες αναφοράς: 4. Γυναίκα, 5. Άγαμος, 6. Χωρίς παιδιά, 7. 

Πτυχίο ΑΕΙ, 8. Πατέρας με πτυχίο ΑΕΙ, 9. ESEC5=5, 10. "Ντόπιοι", 11. Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας. Η τιμή του ψευδο-R2 (Cox & 
Snell) είναι 0,335. 

 

5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 
 

Σύµφωνα µε την προηγούµενη αναλυτική παρουσίαση των ευρηµάτων της εµπειρικής 

έρευνας η σχέση µεταξύ επιλογής καταναλωτικού προτύπου στο σινεµά και 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης δεν διαµορφώνεται από την οικονοµική τάξη αλλά, 

κυρίως, από την ιεραρχία στρωµάτων κατά το επαγγελµατικό στάτους του 

ερωτώµενου και, συµπληρωµατικά, από τις ατοµικές αποκλίσεις που επιφέρουν το 

οικογενειακό εισόδηµα και το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο του ερωτώµενου όσο και 

του πατέρα του, ως βασική ένδειξη του κοινωνικού περιβάλλοντος που διαµόρφωσε 

σηµαντικό µέρος του πολιτισµικού του κεφαλαίου και των προδιαθέσεων του στην 

επιτέλεση πολιτιστικών πρακτικών. Η συναγόµενη σχέση µε την κοινωνική 

διαστρωµάτωση εκδηλώνεται µε σαφή τρόπο στην ισχυρή θετική σχέση µεταξύ 

οµάδας στάτους και του ποσοστού των ανώτερων καταναλωτών ανά στρώµα και, 

εντελώς αντιδιαµετρικά, µε την έντονα αρνητική σχέση µεταξύ του ποσοστού των 

ανενεργών και του στρώµατος στάτους. Ως αποτέλεσµα, οι ανώτεροι καταναλωτές 

κυριαρχούν ποσοτικά  στο ανώτερο στρώµα στάτους, ενώ οι ανενεργοί στα εργατικά 



 

στρώµατα 4 και 5. Τα ποσοστά

οµάδες φαίνονται στο σχετικό

φαίνονται και οι καµπύλες

καθαρά τη γεωµετρία της σχέσης

µεταξύ της συµπεριφοράς

υποκρύπτουν τις σηµαντικές

ποσοστά των ανώτερων είναι

ανενεργών επηρεάζεται θετικά

αιχµή της καµπύλης των λαϊκών

στρώµα αυτό (κατώτερη 

ωστόσο, η βασική δοµή των

από την εικόνα που εµφανίζεται
 

 

∆ιάγραµµα 1: Κατανοµή

 
∆είκτες σχετικής
συγκέντρωσης

 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Η εικόνα των γραφηµάτων

πεδίο του σινεµά µια ήπια

τον Bourdieu: ήπια στο βαθµό

κοινωνικών τάξεων ένα

"µικροαστικό" (2&3) και

σύνθεση κατά καταναλωτικές

γεγονός ότι η οµάδα των λαϊκών

µε το δείκτη στάτους – 

σινεµά και όχι στη µουσική

εµφανίζει µια ιδιαίτερη συγκέντρωση

αν λάβουµε υπόψη τον 

Μπουρντιεϊκού τριµερούς σχήµατος

 

Στην πραγµατικότητα, ωστόσο

διαφοροποιεί σε σηµαντικό

Τα ποσοστά της σύνθεσης κάθε στρώµατος κατά καταναλωτικές

σχετικό γράφηµα του ∆ιαγράµµατος 1, ενώ στο ίδιο

καµπύλες των δεικτών σχετικής συγκέντρωσης που

της σχέσης µε τη διαστρωµάτωση και, ιδιαίτερα

συµπεριφοράς ανώτερων και παµφάγων. Βεβαίως, αυτές

σηµαντικές διαφορές µεταξύ φύλων και ηλικιακών

ανώτερων είναι πολύ υψηλότερα στις γυναίκες, η καµπύλη

επηρεάζεται θετικά και από την µεγαλύτερη ηλικία ενώ, τέλος

των λαϊκών στο στρώµα 3 οφείλεται εν πολλοίς

κατώτερη υπαλληλία) συντίθεται κυρίως από νέους

δοµή των σχέσεων µε τη διαστρωµάτωση δεν αλλάζει

εµφανίζεται στο ∆ιάγραµµα 1. 

Κατανοµή των οµάδων σινεµά στα στρώµατα στάτους
 

σχετικής 
συγκέντρωσης   Ποσοστά 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

γραφηµάτων στο ∆ιάγραµµα 1 φαίνεται να υποδεικνύει ότι

ήπια εκδοχή της υπόθεσης της οµολογικής σχέσης

στο βαθµό που δεν ισχύει µια αυστηρή αντιστοιχία

ένα-προς-ένα αλλά τα τρία µεγάλα στρώµατα

και εργατικό (4&5) διαφέρουν σηµαντικά στη

καταναλωτικές οµάδες. Αυτή η ανάγνωση ενισχύεται

των λαϊκών εµφανίζει, όπως είδαµε, σηµαντική αρνητική

 έναντι των ανώτερων, κάτι που διαπιστώνεται

µουσική ή στο θέατρο-χορό. Επιπλέον, η οµάδα

ιδιαίτερη συγκέντρωση στα "µικροαστικά" στρώµατα 2 & 3, 

τον παράγοντα της ηλικίας, ενισχύοντας την

τριµερούς σχήµατος ανώτερης-µικροαστικής-εργατικής

πραγµατικότητα, ωστόσο, η οµάδα του λαϊκού καταναλωτικού

σηµαντικό βαθµό το σχηµατικό Μπουρντιεϊκό

21 

κατά καταναλωτικές 

στο ίδιο διάγραµµα 

συγκέντρωσης που δείχνουν πιο 

ιδιαίτερα, την ταύτιση 

αυτές οι καµπύλες 

ηλικιακών οµάδων: τα 

γυναίκες η καµπύλη των 

ενώ, τέλος, η έντονη 

πολλοίς στο ότι το 

υς. Παρά αυτά, 

αλλάζει ουσιαστικά 

στρώµατα στάτους 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

υποδεικνύει ότι ισχύει στο 

σχέσης σύµφωνα µε 

αντιστοιχία προτύπων και 

στρώµατα ανώτερο, 

αντικά στη ποσοστιαία 

ενισχύεται και από το 

σηµαντική αρνητική σχέση 

διαπιστώνεται µόνο στο 

οµάδα των λαϊκών 

στρώµατα 2 & 3, ακόµη και 

ενισχύοντας την εικόνα ενός 

εργατικής κουλτούρας. 

καταναλωτικού προτύπου 

Μπουρντιεϊκό µοντέλο 
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"οµολογικής" σχέσης µεταξύ τάξης και κουλτούρας όπως και τα οµόλογα 

αγγλοσαξωνικά του τριµερούς σχήµατος highbrow-middlebrow-lowbrow. Πρώτον, 

είναι αρκετά διαταξική καλύπτοντας σηµαντικό ποσοστό άνω του 20% ακόµα και στο 

στρώµα 1 (ποσοστό που στους άνδρες προσεγγίζει το 30%). ∆εύτερον και πιο 

σηµαντικό, διαφέρει ριζικά από το ανώτερο πρότυπο και συνεπώς δεν συνάδει µε ένα 

"µικροαστικό" πρότυπο που, σύµφωνα µε τον Bourdieu, συνιστά αποµίµηση και 

υποδεέστερη εκδοχή του ανώτερου προτύπου. Αυτό φαίνεται σαφώς στον Πίνακα 6 

και στο ∆ιάγραµµα 2 όπου τα είδη του σινεµά έχουν καταταγεί σε µια ιεραρχία 

ανάλογα µε το µέσο στάτους της "πελατείας" τους στη βάση της υπόθεσης ότι η 

ιεραρχία του γούστου που υπαγορεύεται από την ανώτερη καταναλωτική οµάδα 

συνδέεται άµεσα και µε την κοινωνική ιεραρχία των συµµετεχόντων στην αντίστοιχη 

κατανάλωση είδους. 

 

 

Πίνακας 6: "Ανώτεροι & Λαϊκοί" - Κατανοµή κατά το "στάτους" είδους ταινίας 
     

ΘΕΣΗ ΣΤΑΤΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΑΙΝΙΑΣ   ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΑΪΚΟΙ 

1 8 Σινεφίλ - Ταινίες Δημιουργών 40,9% 5,1% 

2 2 Δραματικές - Κοινωνικές 83,2% 13,2% 

3 6 Ιστορικές - Εποχής 45,4% 17,7% 

4 11 Μουσικής - Χορευτικές 12,7% 4,3% 

5 1 Κομεντί - Αισθηματικές 47,1% 20,3% 

6 3 Αστυνομικές - Κατασκοπευτικές 18,5% 45,8% 

7 12 Κινούμενα Σχέδια 19,0% 19,9% 

8 10 Κωμωδίες 52,5% 49,3% 

9 9 Φαντασίας - Επιστημονικής Φαντασίας 11,1% 38,1% 

10 7 Περιπέτειες - Πολεμικές - Western 11,7% 52,6% 

11 4 Δράσης - Πολεμικών Τεχνών 2,1% 45,6% 

12 5 Θρίλερ - Τρόμου 9,6% 35,1% 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Ποσοστά επιλογών ανώτερων και λαϊκών 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6 πράγµατι η ιεράρχηση των ειδών ταινίας ανάλογα 

µε το µέσο κοινωνικό στάτους της πελατείας τους αντιστοιχεί ουσιαστικά ακριβώς 

στην καθιερωµένη "νόµιµη" ιεραρχία των ειδών από τη σκοπιά του "καλού γούστου". 

Σε αυτή την ιεραρχία οι προτιµήσεις των λαϊκών και των ανώτερων κατανέµονται 

αντιδιαµετρικά µε µόνο ουσιαστικό σηµείο επικάλυψης τις κοινωνικά και αισθητικά 

"ουδέτερες" κωµωδίες. Η αντιθετική σχέση των δύο κατανοµών προτιµήσεων 

φαίνεται εξίσου καθαρά και στις καµπύλες τάσης που φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 2. 

Με αυτό το δεδοµένο, µε ποια έννοια η ουσιαστικά ισόποση συνύπαρξη του 

ανώτερου και του λαϊκού προτύπου στα στρώµατα 2 και 3 µπορεί να θεωρηθεί 

έκφραση ενός ιδιαίτερου "µικροαστικού" προτύπου; Συνεπώς είναι περισσότερο 

εύλογο να θεωρήσουµε ότι στο πεδίο του σινεµά συνυπάρχουν, εν πολλοίς σε 

αντιθετική σχέση, ένα κοινωνικά ιεραρχικό και "νόµιµο" ανώτερο πρότυπο και ένα 

σχετικά διαταξικό αντίθετο "λαϊκό" πρότυπο που στην προκείµενη περίπτωση 

ενισχύεται από έµφυλου και ηλικιακού χαρακτήρα επιρροές. Στην περίπτωση των 

κινηµατογραφικών ταινιών, ο σχετικά ασθενής ρόλος αυτού του λαϊκού προτύπου 

έναντι του ανώτερου ενισχύεται από το γεγονός ότι εδώ δεν υπεισέρχονται σηµαντικά 

εθνολαϊκά στοιχεία κουλτούρας που θα του προσέδιδαν µεγαλύτερη πολιτιστική και 

κοινωνικο-πολιτική αξία όπως στην περίπτωση της µουσικής. 

 

Η καταναλωτική οµάδα των παµφάγων σύµφωνα µε το µοντέλο του Peterson φτάνει 

στο σινεµά ένα ποσοστό 6% - το υψηλότερο στα τρία πεδία πολιτιστικής 

κατανάλωσης που εξετάζονται εδώ και πιθανότατα αρκετά υψηλότερο στα χρόνια 

πριν την οικονοµική κρίση.11 Πέραν από το ρόλο της ηλικίας (οι παµφάγοι είναι 

νεότεροι), καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του ποσοστού των παµφάγων έναντι 

των ανενεργών εµφανίζει το εισόδηµα (θετικό) και το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

του πατέρα (αρνητικό), ενώ έναντι των λαϊκών σηµαντικοί παράγοντες είναι µόνο το 

φύλο (αρνητικός για τους άνδρες) και η οικογενειακή κατάσταση (αρνητικός για τους 

παντρεµένους).12 Συνεπώς οι παµφάγοι συνδέονται µε την κοινωνική διαστρωµάτωση 

µόνο µέσω του εισοδήµατος και, µερικώς µόνο, µέσω της κοινωνικής καταγωγής και 

ως εκ τούτου διαφέρουν σηµαντικά από τους ανώτερους που έναντι των ανενεργών 

και των λαϊκών παρουσιάζουν σηµαντική θετική σχέση µε το δείκτη στάτους. Με 

αυτά τα δεδοµένα, είναι φανερό ότι το µοντέλο του Peterson έχει πολύ περιορισµένη 

εφαρµογή: οι παµφάγοι είναι γενικά λίγοι, δεν αντιπροσωπεύουν σηµαντικό τµήµα 

των ανώτερων στρωµάτων και, τέλος, η παµφαγία δεν φαίνεται να λειτουργεί ως µια 

νέα βάση κοινωνικής διάκρισης συνδεδεµένης µε το στάτους. Από την άλλη, είναι 

ενδιαφέρον ότι η κατανοµή των παµφάγων και, ιδιαίτερα, οι δείκτες σχετικής 

συγκέντρωσης διαµορφώνονται µε εντυπωσιακά παρόµοιο τρόπο µε αυτό των 

ανώτερων (∆ιάγραµµα 1). 

                                                 
11 Στις περιπτώσεις της µουσικής και του θεάτρου-χορού όπου καταγράφηκαν οι επιλογές τη διετία 
2008-1009 (στο σινεµά αυτό ήταν αδύνατο), τα προ κρίσης ποσοστά των παµφάγων ήταν 
υπερδιπλάσια. 
12 Βλ. Πίνακα 5. Τα περιορισµένα αποτελέσµατα της σχέσης µεταξύ παµφάγων και λαϊκών δεν έχουν 
συµπεριληφθεί για λόγους οικονοµίας του πίνακα. Είναι πιθανό βέβαια αυτές οι περιορισµένες 
στατιστικές επιρροές να οφείλονται στον µικρό αριθµό της οµάδας των παµφάγων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ Α: Κοινωνικά χαρακτηριστικά των οµάδων 
καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών – Αναλυτικοί πίνακες 

 

Πίνακας 2.1 Κατανοµή οµάδων καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών κατά φύλο 

 

  Άνδρες % Γυναίκες % Σύνολο 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 488 47,2% 545 52,7% 1033 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 244 34,4% 465 65,6% 709 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 80 53,7% 69 46,1% 149 

ΛΑΪΚΟΙ 396 63,2% 231 36,8% 627 

ΣΥΝΟΛΟ 1208 48,0% 1310 52,0% 2518 

 

Πίνακας 2.2  Κατανοµή κινηµατογραφικών ταινιών εντός κατηγοριών φύλου 

 
 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 40,4% 41,6% 41,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 20,2% 35,5% 28,2% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 6,6% 5,3% 5,9% 

ΛΑΪΚΟΙ 32,8% 17,6% 24,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 

 

Πίνακας 2.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

 Άνδρες  Γυναίκες 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,985 1,014 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,717 1,261 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,119 0,890 

ΛΑΪΚΟΙ 1,316 0,708 

 

Πίνακας 3.1. Κατανοµή τύπων καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών ανά οµάδα 

ηλικίας 
 

  

18-

24  % 

25-

34  % 

35-

44  % 

45-

54  % 

55-

64  % 65  % ΣΥΝΟΛΟ  % 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 29 2,8% 103 10,0% 228 22,1% 250 24,2% 362 35,0% 61 5,9% 1033 100,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 53 7,5% 139 19,6% 185 26,1% 177 25,0% 138 19,5% 17 2,4% 709 100,0% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 19 12,8% 46 30,9% 44 29,5% 21 14,1% 18 12,1% 1 0,7% 149 100,0% 

ΛΑΊΚΟΙ 98 15,6% 182 29,0% 190 30,3% 104 16,6% 50 8,0% 3 0,5% 627 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 199 7,9% 470 18,7% 647 25,7% 552 21,9% 568 22,6% 82 3,3% 2518 100,0% 

 

Πίνακας 3.2 Κατανοµή κινηµατογραφικών ταινιών εντός οµάδων ηλικίας 
 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64    65 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 14,6% 21,9% 35,2% 45,3% 63,7% 74,4% 41,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 26,6% 29,6% 28,6% 32,1% 24,3% 20,7% 28,2% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 9,5% 9,8% 6,8% 3,8% 3,2% 1,2% 5,9% 

ΛΑΊΚΟΙ 49,2% 38,7% 29,4% 18,8% 8,8% 3,7% 24,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίνακας 3.3  ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,355 0,534 0,859 1,104 1,554 1,813 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,946 1,050 1,015 1,139 0,863 0,736 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,614 1,654 1,149 0,643 0,536 0,206 

ΛΑΊΚΟΙ 1,978 1,555 1,179 0,757 0,354 0,147 

ΣΥΝΟΛΟ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Πίνακας 4.1. Κατανοµή τύπων καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο 
 

  
Πρωτoβάθμια-
μερικήμέση   

Πλήρης 
Μέση   

Μεταλυκειακή 
ΑΤΕΙ   ΑΕΙ   ΣΥΝΟΛΟ   

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 327 31,7% 375 36,3% 179 17,3% 152 14,7% 1033 100,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 28 3,9% 181 25,5% 172 24,3% 328 46,3% 709 100,0% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1 0,7% 40 26,8% 35 23,5% 73 49,0% 149 100,0% 

ΛΑΊΚΟΙ 43 6,9% 247 39,4% 180 28,7% 157 25,0% 627 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 399 15,8% 843 33,5% 566 22,5% 710 28,2% 2518 100,0% 

 
 

Πίνακας 4. 2 Κατανοµή κινηµατογραφικών ταινιών εντός οµάδων εκπαιδευτικού 

επιπέδου 

 

  
Πρωτoβάθμια-

μερικη μέση 

Πλήρης 

Μέση 

Μεταλυκειακή 

ΑΤΕΙ 
ΑΕΙ ΣΥΝΟΛΟ 

       

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 82,0% 44,5% 31,6% 21,4% 41,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 7,0% 21,5% 30,4% 46,2% 28,2% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,3% 4,7% 6,2% 10,3% 5,9% 

ΛΑΊΚΟΙ 10,8% 29,3% 31,8% 22,1% 24,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Πίνακας 4.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  
Πρωτoβάθμια-

μερικήμέση 

Πλήρης 

Μέση 

Μεταλυκειακή 

ΑΤΕΙ 
ΑΕΙ + 

      

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1,998 1,084 0,771 0,522 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,249 0,763 1,079 1,641 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,042 0,802 1,045 1,738 

ΛΑΊΚΟΙ 0,433 1,177 1,277 0,888 

ΣΥΝΟΛΟ 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Πίνακας 5.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών ανά κλιµάκιο 

εισοδήµατος 
 

  <700 % 
701-

1100 
% 

1101-

1550 
% 

1551-

2300 
% 2301+ % ΣΥΝΟΛΟ % 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 267 27,0% 278 28,1% 184 18,6% 155 15,7% 105 10,6% 989 100,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 126 18,8% 171 25,5% 144 21,5% 139 20,7% 90 13,4% 670 100,0% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 28 20,1% 32 23,0% 31 22,3% 25 18,0% 23 16,5% 139 100,0% 

ΛΑΊΚΟΙ 129 21,4% 178 29,5% 131 21,7% 117 19,4% 48 8,0% 603 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 550 22,9% 659 27,4% 490 20,4% 436 18,2% 266 11,1% 2401 100,0% 

 
 

Πίνακας 5.2 Κατανοµή κινηµατογραφικών ταινιών εντός κλιµακίων εισοδήµατος 
 

  <700 701-1100 1101-1550 
1551-

2300 
2301+ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 48,5% 42,2% 37,6% 35,6% 39,5% 41,2% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 22,9% 25,9% 29,4% 31,9% 33,8% 27,9% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 5,1% 4,9% 6,3% 5,7% 8,6% 5,8% 

ΛΑΊΚΟΙ 23,5% 27,0% 26,7% 26,8% 18,0% 25,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Πίνακας 5.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  <700 701-1100 
1101-

1550 

1551-

2300 
2301+ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1,179 1,024 0,912 0,863 0,958 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,821 0,930 1,053 1,142 1,212 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,879 0,839 1,093 0,990 1,494 

ΛΑΊΚΟΙ 0,934 1,075 1,065 1,068 0,719 

ΣΥΝΟΛΟ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

 
 

Πίνακας 6.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών ανά οµάδα 

στάτους 
 

  1  2  3  4  5  ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 124 13,5% 183 20,0% 100 10,9% 282 30,8% 228 24,9% 917 100,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 278 42,4% 205 31,3% 73 11,1% 76 11,6% 23 3,5% 655 100,0% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 57 41,3% 41 29,7% 17 12,3% 16 11,6% 7 5,1% 138 100,0% 

ΛΑΪΚΟΙ 125 22,1% 160 28,3% 107 18,9% 111 19,6% 63 11,1% 566 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 584 25,7% 589 25,9% 297 13,0% 485 21,3% 321 14,1% 2276 100,0% 

 
Πίνακας 6.2 Κατανοµή εντός οµάδων 

 
  1 2 3 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 21,2% 31,1% 33,7% 58,1% 71,0% 40,3% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 47,6% 34,8% 24,6% 15,7% 7,2% 28,8% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 9,8% 7,0% 5,7% 3,3% 2,2% 6,1% 

ΛΑΪΚΟΙ 21,4% 27,2% 36,0% 22,9% 19,6% 24,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Πίνακας 6.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  1 2 3 4 5 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,527 0,771 0,836 1,443 1,763 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,654 1,209 0,854 0,545 0,249 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,610 1,148 0,944 0,544 0,360 

ΛΑΪΚΟΙ 0,861 1,092 1,449 0,920 0,789 

Σύνολο 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

 
 

Πίνακας 7.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών κινηµατογραφικών ταινιών ανά κοινωνικο-

οικονοµική τάξη 

 

  
Διευθυντική-
επαγγελματική 
  

Ενδιάμεση 

  

Μικροαστική 

  

Μη χειρώνακτες 
εργάτες 
  

Χειρώνακτες 
εργάτες 
  

Σύνολο 

  

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 206 22,3% 125 13,6% 208 22,6% 118 12,8% 265 28,7% 922 100,0% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 363 55,3% 113 17,2% 69 10,5% 64 9,8% 47 7,2% 656 100,0% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 76 55,1% 25 18,1% 15 10,9% 13 9,4% 9 6,5% 138 100,0% 

ΛΑΪΚΟΙ 193 34,1% 119 21,0% 68 12,0% 97 17,1% 89 15,7% 566 100,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 834 36,7% 382 16,7% 360 15,8% 292 12,8% 410 18,0% 2282 100,0% 

 

 

Πίνακας 7.2 Κατανοµή εντός οµάδων 

 

  
Διευθυντική-
επαγγελματική 

 
Ενδιάμεση Μικροαστική 

Μη 

χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 
Σύνολο 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 24,7% 32,7% 57,8% 40,4% 64,6% 40,4% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 43,5% 29,6% 19,2% 21,9% 11,5% 28,7% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 9,1% 6,5% 4,2% 4,5% 2,2% 6,0% 

ΛΑΪΚΟΙ 23,1% 31,2% 18,9% 33,2% 21,7% 24,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Πίνακας 7.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  
Τάξη 

υπηρεσιών 

Ενδιάμεση 

τάξη 
Μικροαστική 

Μη 

χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,611 0,810 1,430 1,000 1,600 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,514 1,029 0,667 0,762 0,399 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,507 1,082 0,689 0,736 0,363 

ΛΑΪΚΟΙ 0,933 1,256 0,762 1,339 0,875 
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Μέρος Β  – Παραστάσεις θεάτρου & χορού 

 

Σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση της κατανάλωσης παραστάσεων θεάτρου και χορού, οι 

ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο παρακολούθησαν τα προηγούµενα 

δύο χρόνια κάποια παράσταση από την ακόλουθη λίστα ειδών: κλασικό θέατρο, 

πειραµατικό-σύγχρονο θέατρο, αρχαίο θέατρο, ελαφρό θέατρο, επιθεωρήσεις, 

µιούζικαλ, παιδικό θέατρο, κλασικό µπαλέτο, σύγχρονος χορός, χορευτικά θεάµατα 

και ελληνικοί χοροί. Συνολικά, η διατύπωση των ερωτήσεων αυτών ακολούθησε την 

ίδια λογική µε την ερώτηση που αφορούσε στον κινηµατογράφο, την οποία δεν 

χρειάζεται να επαναλάβουµε εδώ. ∆ύο ειδικές παρατηρήσεις που πρέπει ωστόσο να 

γίνουν είναι οι εξής: α. Οι ευκαιρίες παρακολούθησης θεάτρου και χορού δεν είναι 

πολλές (σε αντίθεση µε τον κινηµατογράφο και τη µουσική για τα οποία οι ευκαιρίες 

κατανάλωσης είναι πολλαπλάσιες). Έτσι, η ερώτηση, όπως είναι διατυπωµένη στο 

ερωτηµατολόγιο της έρευνας, καλύπτει σχεδόν συνολικά τη σχέση των ερωτώµενων 

µε τα συγκεκριµένα είδη πολιτιστικής δραστηριότητας, β. Η κατανάλωση θεάτρου 

και χορού αντιµετωπίστηκε ως ένα σύνολο λόγω της σχετικής τους συνάφειας ως 

επιτελεστικών ("παραστατικών") τεχνών αλλά και λόγω του σχετικά µικρού 

ποσοστού του πληθυσµού που τις παρακολουθεί.   

 
1. Τύποι καταναλωτών παραστάσεων θεάτρου και χορού 

 

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης λανθανουσών 

κλάσεων στην κατανάλωση παραστάσεων θεάτρου και χορού. Με την αύξηση του 

αριθµού των λανθανουσών κλάσεων, τα στατιστικά κριτήρια AIC και BIC 

βελτιώνονται (δηλ. οι τιµές τους µειώνονται) έως και το µοντέλο των τεσσάρων 

κλάσεων. Στο µοντέλο των πέντε κλάσεων το κριτήριο BIC επιδεινώνεται. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές στα µέτρα της φειδωλότητας (parsimony measures) 

δηλαδή στο AIC και BIC, σε συνδυασµό µε τη γενική επιδίωξη να προτιµώνται τα 

απλούστερα µοντέλα, προκρίνουµε το µοντέλο των τεσσάρων κλάσεων. 
 

Πίνακας 1: Εφαρµογή µοντέλων λανθανουσών κλάσεων σε δεδοµένα κατανάλωσης 
παραστάσεων θεάτρου και χορού 

Κλάσεις AIC BIC G² X² df maximumlog-
likelihood 

1 15397.33 15461.47 2200.715 894062165 2036 -7687.665 

2 14203 14337.12 982.3869 24230.43 2024 -7078.501 

3 14098.73 14302.83 854.1191 12204.97 2012 -7014.367 

4 14023.2 14297.27 754.5888 4963.195 2000 -6964.602 

5 13993.59 14337.63 700.9734 2733.996 1988 -6937.794 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε το εκτιµώµενο σχετικό µέγεθος των 

λανθανουσών κλάσεων και την εκτιµώµενη δεσµευµένη πιθανότητα κατανάλωσης 

κινηµατογραφικών ταινιών µε δεδοµένη την ένταξη σε µία λανθάνουσα κλάση. Οι 

κυριότερες παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν είναι: α. Στον τοµέα της 
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κατανάλωσης παραστάσεων θεάτρου και χορού συναντώνται το υψηλότερο ποσοστό 

ανενεργών, το οποίο ανέρχεται στο 79% του δείγµατος (έναντι του 41% στον 

κινηµατογράφο και 54,6% στην µουσική). Έτσι, πριν περάσουµε στην εξέταση των 

διαφορετικών προτύπων κατανάλωσης παραστάσεων θεάτρου και χορού, πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι τα συγκεκριµένα είδη πολιτιστικής δραστηριότητας αφορούν µια 

µειονότητα του πληθυσµού στην πόλη. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται 

πιθανότατα µε τον, όπως θα δούµε, κοινωνικά πιο εκλεκτικό τους χαρακτήρα, β. Τα 

πρότυπα κατανάλωσης παραστάσεων θεάτρου και χορού τείνουν να πολώνονται 

ανάµεσα σε ένα «ανώτερο» και ένα «λαϊκό» πρότυπο µε πιο έντονο τρόπο από ό,τι 

συµβαίνει στον κινηµατογράφο και στη µουσική. Οι ανώτεροι καταναλωτές έχουν 

πολλαπλάσιες πιθανότητες να παρακολουθούν παραστάσεις κλασσικού θεάτρου, 

αρχαίου θεάτρου, κλασσικού µπαλέτου και σύγχρονου χορού συγκριτικά µε τους 

λαϊκούς, ενώ το πειραµατικό θέατρο εµφανίζεται ως αποκλειστικό τους πεδίο. 

Ταυτόχρονα, οι ανώτεροι καταναλωτές εµφανίζουν ελάχιστες πιθανότητες να 

καταναλώνουν τα κατεξοχήν λαϊκά είδη (ελαφρό θέατρο, επιθεωρήσεις, ελληνικοί 

χοροί). Μόνα κοινά πεδία ανάµεσα σε ανώτερους και λαϊκούς καταναλωτές είναι τα 

χορευτικά θεάµατα και η ειδική κατηγορία του παιδικού θεάτρου η οποία έχει 

ασθενέστερες κοινωνικό-πολιτισµικές συνδηλώσεις. Επιπλέον, το ποσοστό των 

«παµφάγων» καταναλωτών είναι ιδιαίτερα µικρό (µικρότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό στον κινηµατογράφο και τη µουσική), κάτι που επίσης υπογραµµίζει τη 

σχετικά πολωµένη εικόνα των προτύπων κατανάλωσης. Αντίθετα, στις άλλες 

πολιτιστικές δραστηριότητες που εξετάζουµε στο ερευνητικό πρόγραµµα, είτε το 

ποσοστό των παµφάγων καταναλωτών είναι σχετικά υψηλό (κινηµατογράφος), είτε 

υπάρχουν ορισµένα αξιοπρόσεκτα κοινά είδη στις προτιµήσεις των ανώτερων και των 

λαϊκών καταναλωτών (µουσική).   
 
Πίνακας 2: Εκτιµώµενο σχετικό µέγεθος των λανθανουσών κλάσεων και δεσµευµένες 
πιθανότητες των διαφορετικών µορφών κατανάλωσης παραστάσεων θεάτρου και χορού 

στο µοντέλο 4 κλάσεων (Ν=2518) 

  ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ (%) ΑΝΩΤΕΡΟΙ (%) ΠΑΜΦΑΓΟΙ (%) ΛΑΪΚΟΙ (%) 

Σχετικό μέγεθος κλάσης (%) 78,8 11,3 1,0 8,9 

Παραστάσεις κλασσικού 

θεάτρου 
3,2 61,5 100,0 27,4 

Παραστάσεις πειραματικού-

σύγχρονου θεάτρου 
5,8 61,4 100,0 9,1 

Παραστάσεις αρχαίου 

θεάτρου 
1,3 39,5 84,0 14,1 

Ελαφρό θέατρο 5,6 2,3 74,7 28,2 

Επιθεωρήσεις 4,8 1,1 45,1 34,4 

Μιούζικαλ 0,5 7,4 76,4 20,8 

Παιδικό Θέατρο 6,8 19,1 47,8 20,6 

Κλασσικό μπαλέτο 0,7 21,7 47,7 13,1 

Σύγχρονος χορός 0,7 30,5 59,1 10,7 

Χορευτικά θεάματα (Shows) 0,8 13,5 29,0 14,8 

Ελληνικοί χοροί 2,8 5,1 21,7 25,2 
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2. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των λανθανουσών κλάσεων καταναλωτών 
παραστάσεων θεάτρου και χορού  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Χαρακτηριστικά καταναλωτικών οµάδων - Επιλογή είδους θεάτρου & 

χορού 

  
Ανενεργοί Ανώτεροι Παμφάγοι Λαϊκοί 

    

    ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΥΛΟ       

Άνδρες 51,3% 34,0% 28,0% 38,4%  48,0% 

Γυναίκες 48,7% 66,0% 72,0% 61,6%  52,0% 

ΗΛΙΚΙΑ             

18-24 7,7% 8,4% 0,0% 10,3%  7,9% 

25-34 17,6% 24,9% 16,0% 20,1%  18,7% 

35-44 25,6% 26,0% 20,0% 26,8%  25,7% 

45-54 22,1% 23,2% 28,0% 17,9%  21,9% 

55-64 23,4% 14,7% 32,0% 23,7%  22,6% 

65 3,5% 2,8% 4,0% 1,3%  3,3% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ             

Πρωτoβάθμια-Μερική Μέση 19,3% 0,7% 0,0% 6,7%  15,8% 

Πλήρης Μέση 36,2% 20,4% 16,0% 27,7%  33,5% 

Μεταλυκειακή & ΑΤΕΙ 22,2% 17,2% 20,0% 31,7%  22,5% 

ΑΕΙ 22,3% 61,8% 64,0% 33,9%   28,2% 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ       

<700 25,4% 13,9% 17,4% 12,4%  22,9% 

701-1100 28,5% 22,9% 26,1% 23,5%  27,4% 

1101-1550 20,2% 21,4% 4,3% 22,6%  20,4% 

1551-2300 16,4% 24,4% 26,1% 24,9%  18,2% 

2301+ 9,4% 17,3% 26,1% 16,6%  11,1% 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑΤΟΥΣ             

1. Ανώτερο 19,8% 55,7% 64,0% 33,5%  25,6% 

2 24,7% 27,7% 28,0% 33,5%  26,0% 

3 14,0% 6,8% 8,0% 13,3%  13,1% 

4 24,7% 6,4% 0,0% 13,8%  21,3% 

5. Κατώτερο 16,8% 3,4% 0,0% 5,9%   14,1% 

Κ/Ο ΤΑΞΕΙΣ (ESeC5)             

Διευθυντική-Επαγγελματική 30,1% 69,3% 76,0% 47,7%  36,7% 

Ενδιάμεση 16,8% 12,5% 4,0% 22,6%  16,7% 

Μικροαστική 17,6% 9,1% 12,0% 8,4%  15,8% 

Μη χειρώνακτες εργάτες 14,1% 5,7% 8,0% 11,3%  12,8% 

Χειρώνακτες εργάτες 21,2% 3,4% 0,0% 9,8%   18,0% 

 

 

Φύλο 

Η «παµφαγία» και η κατανάλωση «υψηλών» µορφών στο θέατρο και στο χορό 

εµφανίζουν έντονα έµφυλο χαρακτήρα: τα ποσοστά των γυναικών στις κατηγορίες 



 31 

αυτές είναι υπερδιπλάσια και σχεδόν διπλάσια, αντίστοιχα, από εκείνα των ανδρών. 

Το ποσοστό των γυναικών υπερτερεί επίσης, αν και σε µικρότερο βαθµό, και στους 

λαϊκούς καταναλωτές. Αντίθετα, οι άνδρες υπερτερούν οριακά στην κατηγορία των 

ανενεργών. Η έµφυλη κατανοµή της πολιτιστικής κατανάλωσης είναι στο θέατρο-

χορό διαφορετική από τον κινηµατογράφο. Ενώ, τα ποσοστά ανδρών και γυναικών 

στην κατηγορία των θεατών «ανώτερων» ειδών θεάτρου/χορού συµπίπτουν µε εκείνα 

στον κινηµατογράφο, στις άλλες δύο ενεργές οµάδες στον κινηµατογράφο 

υπερτερούν σαφώς οι άνδρες.  
 

Ηλικία 

Η αποχή από την παρακολούθηση παραστάσεων θεάτρου και χορού αυξάνεται στις 

µεγαλύτερες ηλικίες χωρίς, ωστόσο, να παρατηρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές 

διαφορές στους δείκτες σχετικής συγκέντρωσης των ανενεργών καθώς αυξάνεται η 

ηλικία. Στο σύνολο ατόµων που παρακολουθούν παραστάσεις θεάτρου και χορού 

παρατηρείται αυξηµένη σχετική συγκέντρωση των θεατών λαϊκού είδους 

παραστάσεων στις τρεις οµάδες νεότερων ηλικιών, ιδιαίτερα στη νεότερη 18-24 ετών. 

Στις ίδιες οµάδες, ωστόσο, καθώς και σε εκείνη των 45-54 ετών, συγκεντρώνονται 

περισσότερο και οι θεατές «ανώτερου» θεάτρου και χορού  µε τη µεγαλύτερη σχετική 

πυκνότητά τους να εµφανίζεται εδώ στην οµάδα ηλικίας των 25-34 ετών. Η 

παµφαγική κατανάλωση, αντίθετα, συγκεντρώνεται περισσότερο στις τρεις οµάδες 

µεγαλύτερων ηλικιών, µε αισθητά σηµαντικότερους δείκτες σχετικής συγκέντρωσης 

– µια ακόµη σηµαντική διαφορά από τον κινηµατογράφο. 
 
 

Εκπαίδευση 

Σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, σηµαντική σχετική αύξηση στο ποσοστό των 

ανώτερων και των παµφάγων εντοπίζεται µόνο στους κατόχους πανεπιστηµιακού 

πτυχίου, ενώ η σχετική συγκέντρωση θεατών «λαϊκών» παραστάσεων εµφανίζεται 

και στις δύο µεταλυκειακές βαθµίδες µε τη σηµαντικότερη σχετική συγκέντρωση να 

εντοπίζεται στην τρίτη βαθµίδα (Κολλέγια, ΑΤΕΙ). Αντίθετα, οι ανενεργοί 

εµφανίζουν µεγαλύτερη συγκέντρωση στις χαµηλότερες βαθµίδες εκπαίδευσης. 

Εποµένως η παµφαγία κατά πρώτον και στη συνέχεια η κατανάλωση υψηλής, ή 

«νόµιµης» κατά τον Bourdieu θεατρικής και χορευτικής κουλτούρας σχετίζονται 

ισχυρά µε τη φοίτηση στη βαθµίδα της ανώτατης εκπαίδευσης, εικόνα που 

συναντάται, σε µικρότερη ένταση, και στο κοινό του κινηµατογράφου.  
 
Εισόδηµα 

Το εισόδηµα σχετίζεται αντιστρόφως µε τα ποσοστά των ανενεργών, ωστόσο, 

ιδιαίτερα σηµαντική µείωση τους εντοπίζεται µόνο στην ανώτατη εισοδηµατική 

κλίµακα. Το µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα των 1101-1550 δείχνει να είναι 

ουσιαστικά η ελάχιστη απαιτούµενη συνθήκη για την πραγµατοποίηση εξόδου στο 

θέατρο ή σε παράσταση χορού. Τα ποσοστά των θεατών «ανώτερου» είδους 

παραστάσεων  θεάτρου και χορού δείχνουν να αυξάνονται ακολουθώντας το 

εισόδηµα, χωρίς όµως µεγάλες διαφοροποιήσεις. Το κοινό των «παµφάγων» 
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ακολουθεί και αυτό ανοδική τάση παράλληλα µε την αύξηση του εισοδήµατος, χωρίς 

επίσης να παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, και η κατανάλωση 

«λαϊκού» θεάµατος συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στις τρεις ανώτερες εισοδηµατικές 

τάξεις, τάξεις στις οποίες εντοπίζονται και οι υψηλότερες σχετικές συγκεντρώσεις 

παµφάγων και καταναλωτών «ανώτερων» ειδών θεάτρου και χορού. Η πρακτική της 

«παµφαγίας» διατηρεί το µεγαλύτερο δείκτη συγκέντρωσης στις δυο ανώτερες 

εισοδηµατικές κλίµακες. Σε γενικές γραµµές η εικόνα δε διαφοροποιείται από εκείνη 

που συναντάµε στα κοινά του κινηµατογράφου, µε τη διαφορά ότι στο 

κινηµατογράφο το κοινό των «ανώτερων» ειδών κατανέµεται πιο ισόρροπα στις τρείς 

υψηλότερες εισοδηµατικές κλίµακες.  
 

Στάτους 

Στην κατηγορία των «ανενεργών» διαπιστώνεται σταθερά αυξητική πορεία της 

σχετικής τους συγκέντρωσης καθώς µεταβαίνουµε από τις υψηλότερες κλίµακες 

στάτους στις χαµηλότερες (1 προς 5), ενώ, αντίθετα, παρατηρείται σηµαντική 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ της σχετικής συγκέντρωσης καταναλωτών «ανώτερων» 

θεαµάτων θεάτρου και χορού καθώς και «παµφάγων» και της ιεραρχίας στρωµάτων 

στάτους. Το ίδιο ισχύει, σε µικρότερο βαθµό, και στην περίπτωση των καταναλωτών 

«λαϊκών» θεαµάτων. Γενικότερα, το στάτους δείχνει να είναι ισχυρότερος 

παράγοντας στον τοµέα θεάτρου και χορού από όσο στον κινηµατογράφο σε ό,τι 

αφορά την παµφαγία και την κατανάλωση ανώτερων ειδών µε σαφώς υψηλότερους 

δείκτες σχετικής συγκέντρωσης στο ανώτερο στρώµα στάτους. 
 

Κοινωνικοοικονοµική τάξη 

Παµφάγοι και "ανώτεροι" καταναλωτές συγκεντρώνονται ιδιαίτερα στην τάξη 

υπηρεσιών (διευθυντική-επαγγελµατική τάξη). Υπενθυµίζεται ότι στον 

κινηµατογράφο οι ίδιες κατηγορίες  καταναλωτών δείχνουν σχετική συγκέντρωση και 

στην ενδιάµεση τάξη 2. Στην περίπτωση των ανενεργών έχουµε, αντίθετα, µε σηµείο 

τοµής την µικροαστική τάξη, ιδιαίτερες σχετικές συγκεντρώσεις στις τρεις 

χαµηλότερες τάξεις. Ενώ στον κινηµατογράφο, οι καταναλωτές λαϊκών θεαµάτων 

συγκεντρώνονται  σε ένα βαθµό και στην τάξη των µη χειρωνακτών εργατών, στο 

πεδίο του θεάτρου και του χορού, η ίδια κοινωνικό-οικονοµική τάξη κυριαρχείται 

από τους ανενεργούς. 

 

Η σύγκριση µεταξύ της συσχέτισης του παράγοντα του στάτους και εκείνου της 

κοινωνικοοικονοµικής τάξης µε την παµφαγική κατανάλωση και την κατανάλωση 

«υψηλών» µορφών θεάτρου και χορού εµφανίζει το στρώµα στάτους να έχει 

µεγαλύτερη επιρροή από την κοινωνικοοικονοµική τάξη. Σε ότι αφορά τις 

συγκεντρώσεις της κατηγορίας των ανενεργών η επιρροή στάτους και κοινωνικο-

οικονοµικής τάξης δείχνει, αντίθετα, να είναι παρόµοια. Η κατανοµή των 

καταναλωτών λαϊκών ειδών δεν δείχνει να συσχετίζεται µε το χαµηλό στάτους, 

καθώς οι συγκεντρώσεις των κοινών αυτής της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 

στις δύο ανώτερες κλίµακες στάτους. Ωστόσο, είναι σηµαντικό ότι οι καταναλωτές 
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λαϊκών θεαµάτων συγκεντρώνονται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στην ενδιάµεση τάξη 

2 από ό,τι οι παµφάγοι και οι ανώτεροι. 
 

3. Μεταβολή στην «κατανάλωση» παραστάσεων θεάτρου και χορού µεταξύ 

2008-9 και 2011-12 

 

Η µεταβολή στα ποσοστά της θέασης θεατρικών παραστάσεων µεταξύ των δυο 

διετιών που εξετάζονται απεικονίζεται στους πίνακες 4 και 5. Τα υψηλότερα ποσοστά 

µείωσης αφορούν τις παραστάσεις αρχαίου θεάτρου, το ελαφρό θέατρο και τις 

επιθεωρήσεις. Σηµειώνεται πως στην εικόνα του γενικού περιορισµού των επιλογών 

για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων εξαίρεση αποτελεί το παιδικό θέατρο, 

µοναδική πρακτική όπου παρατηρείται αύξηση στο διάστηµα 2011-12. Στον τοµέα 

των παραστάσεων χορού, αντίστοιχα, η υψηλότερη µείωση σηµειώνεται στο 

σύγχρονο χορό, αξιοσηµείωτο εύρηµα δεδοµένου ότι η αντίστοιχη θεατρική εκδοχή 

υψηλής κουλτούρας, αυτή του «πειραµατικού-σύγχρονου» έχει µειωθεί κατά 3.8 % 

µόνο.  

 

Πίνακας 4: Μεταβολή στη θέαση θεατρικών παραστάσεων µεταξύ 2008-09 και 2011-12 

 
 2011-12 2008-09 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Παραστάσεις κλασσικού θεάτρου 343 386 43 

 
-11,1% 

Παραστάσεις πειραματικού-σύγχρονου 

θεάτρου 
332 345 

13 

 
-3,8% 

Παραστάσεις αρχαίου θεάτρου 199 273 
74 

 
-27,1% 

Ελαφρό θέατρο 195 265 
70 

 
-26,4% 

Επιθεωρήσεις 187 274 
87 

 
-31,8% 

Μιούζικαλ 109 119 
10 

 
-8,4% 

Παιδικό Θέατρο 257 225 -32 

 
14,2% 

Σύνολο 1622 1887 265 

 
-14,0% 

 

 

 

Πίνακας 5. Μεταβολή στη θέαση παραστάσεων χορού µεταξύ 

 2008-09 και 2011-12 
  

 2011-12 2008-09 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κλασσικό μπαλέτο 122 126 4 

 
-3,2% 

Σύγχρονος χορός 144 167 23 -13,8% 

Χορευτικά θεάματα (Shows) 97 97 0 0,0% 

Ελληνικοί χοροί 131 140 9 

 
-6,4% 

 Σύνολο 494 530 36 

 
-6,8% 
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Πίνακας 6: Μεταβολή οµάδων 2008-09 έως 2011-12 

 

  2008-09 2011-12 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

      ΑΡΙΘΜ. % 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 91 25 -66 -72,5% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 297 285 -12 -4,0% 

ΛΑΪΚΟΙ 294 224 -70 -23,8% 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1836 1984 148 8,1% 

     

ΣΥΝΟΛΟ 2518 2518 0 0,0% 

 
 

Όπως και για το 2011-12, έτσι και για το 2008-09 η βέλτιστη ανάλυση των 

καταναλωτικών επιλογών κατά λανθάνουσες "τάξεις" (κλάσεις) προέκρινε ένα 

µοντέλο τεσσάρων καταναλωτικών οµάδων µε οµάδες αντίστοιχες µε αυτές του 

2011-12. Συνεπώς, µπορούµε να εξετάσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης τόσο στη 

µεταβολή του µεγέθους των οµάδων (Πίνακας 6) όσο και στις τυχόν µετακινήσεις 

ατόµων από µια οµάδα προς µία άλλη δηλαδή στη πολιτιστική κινητικότητα (Πίνακας 

7).13 
 

Πίνακας 7: Κινητικότητα µεταξύ προτύπων κατανάλωσης, 2008/09-

2011/12 

       

  2008-09           

2011-12 ΠΑΜΦΑΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ   ΣΥΝ11_12 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 23 1 0 1  25 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 31 194 11 49  285 

ΛΑΪΚΟΙ 27 16 123 58  224 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 10 86 160 1728  1984 

       

ΣΥΝ08_09 91 297 294 1836   2518 

       

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΟΔΙΚΗ 0 1 11 108  120 

ΚΑΘΟΔΙΚΗ 68 102 160 0  330 

ΚΑΘΑΡΗ -68 -101 -149 108  -210 

       

% ΚΑΘΑΡΗ -74,7% -34,0% -50,7% 5,9%   -8,3% 

 

 

                                                 
13 Υποθέτουμε βέβαια ότι ο κύριος λόγος για αυτές τις μεταβολές είναι οι οικονομικές επιπτώσεις 

της κρίσης στην καταναλωτική και κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων. Πιθανότατα, ωστόσο, ένα 

μέρος των μεταβολών να οφείλεται σε γενικότερες τάσεις αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων ή 

σε συγκυριακές μεταβολές στην πλευρά της πολιτιστικής παραγωγής. 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ενώ οι ανενεργοί αυξήθηκαν (κατά 8,1%), όλες οι 

"ενεργές" οµάδες µειώθηκαν. Την µεγαλύτερη µείωση (72,5%) υπέστη η οµάδα µε το 

κατά τεκµήριο δαπανηρότερο πρότυπο, δηλαδή οι παµφάγοι που µειώθηκαν από 

3,6% των ατόµων σε 1% και ακολουθούν οι "λαϊκοί" µε µείωση κατά 23,8%. 

Αντίθετα, οι "ανώτεροι" έδειξαν πολύ περιορισµένη µείωση – µιλώντας βέβαια πάντα 

για τον αριθµό ατόµων και όχι για τη συχνότητα εξόδων για θέατρο-χορό που µπορεί 

και εδώ να µειώθηκε σηµαντικά. 

 

Μπορούµε να εξετάσουµε την κινητικότητα µεταξύ των οµάδων (Πίνακας 7) 

κατατάσσοντας τις τέσσερις οµάδες ιεραρχικά µε τη σειρά παµφάγοι-ανώτεροι-

λαϊκοί-ανενεργοί µε βάση το οικονοµικό κριτήριο του µέσου οικογενειακού 

εισοδήµατος της αντίστοιχης οµάδας.14 Ενώ οι ανενεργοί δείχνουν µια µικρή θετική 

καθαρή ανοδική κινητικότητα (διαφορά µεταξύ ανοδικής και καθοδικής), οι άλλες 

τρεις οµάδες δείχνουν υψηλά ποσοστά αρνητικής καθαρής κινητικότητας (µετάβαση 

σε χαµηλότερες οµάδες). Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι οι ανώτεροι δεν 

µετακινήθηκαν προς τους λαϊκούς παρά µόνο κατά 5% (και οι λαϊκοί προς ανώτερους 

κατά µόνο 4%): και οι δύο αντιθετικού προτύπου οµάδες κινήθηκαν καθοδικά προς 

τους ανενεργούς. Αντίθετα, οι παµφάγοι, περιορίζοντας το ευρύ ρεπερτόριο τους, 

κινήθηκαν "καθοδικά" κατά ποσοστά γύρω στο 30% τόσο προς τους ανώτερους όσο 

και προς τους λαϊκούς και µόνο κατά 11% προς τους ανενεργούς. 

 

Η σηµαντική µείωση της "λαϊκής" οµάδας µεταξύ των διετιών πριν και µετά την 

κρίση και η σχετική σταθερότητα των "ανώτερων" διαµόρφωσε το 2011-12 µια 

κατανοµή αυτών των δύο καταναλωτικών προτύπων κατά την ιεραρχία στάτους όπου 

η λαϊκή οµάδα εµφανίζεται ιδιαίτερα ισχνή στις µεσαίες και κατώτερες οµάδες 

στάτους (Πίνακας 2). Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8 και το ∆ιάγραµµα 1, η εικόνα 

ήταν αρκετά διαφορετική το 2008-09 και η διαταξικότητα της οµάδας του "λαϊκού" 

καταναλωτικού προτύπου πολύ ισχυρότερη από ότι οι συνθήκες του 2011-12 

υποδεικνύουν.  

 
Πίνακας 8: Ανώτεροι & Λαϊκοί - Ποσοστά ανά στρώµα 

στάτους, 2008-09 

      

STATUSG5 1 2   % % 

 ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΑΪΚΟΙ 

1 164 72 584 28,1% 12,3% 

2 74 88 589 12,6% 14,9% 

3 16 37 297 5,4% 12,5% 

4 21 61 485 4,3% 12,6% 

5 7 21 321 2,2% 6,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 282 279 2276 12,4% 12,3% 

                                                 
14 Στο πεδίο του θεάτρου-χορού, οι παμφάγοι ανήκουν σε νοικοκυριά με σαφώς ανώτερο μηνιαίο 

εισόδημα από ότι οι ανώτεροι – κάτι που δεν συμβαίνει στα άλλα δύο πεδία όπου οι παμφάγοι είναι 

νεώτεροι σε ηλικία.  
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∆ιάγραµµα 1:  (2008-09) 

 

 
 

 

4. Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλογής καταναλωτικού προτύπου 

 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη προκαταρκτική στατιστική ανάλυση της σχέσης των 

οµάδων κατανάλωσης µε βασικές διαστάσεις της διαστρωµάτωσης και µε βασικές 

δηµογραφικές µεταβλητές, εµφανίζονται σηµαντικοί συσχετισµοί που φωτίζουν τόσο 

τον κοινωνικό χαρακτήρα των οµάδων όσο και τις διαφορές µεταξύ τους. Ωστόσο, 

αυτή η ανάλυση δεν µπορεί να επισηµάνει τις κύριες προσδιοριστικές µεταβλητές 

που διαµορφώνουν την επιλογή ενός καταναλωτικού προτύπου αντί άλλου ούτε να 

εκτιµήσει τη σχετική επιρροή κάποιου παράγοντα σε σύγκριση µε άλλους. Αυτές οι 

εκτιµήσεις µπορούν να γίνουν µόνο µε µια πολυµεταβλητή ανάλυση σε επίπεδο 

ατόµων σε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο κατανόησης των πιθανοτήτων επιλογής ενός 

καταναλωτικού προτύπου αντί άλλου. Μια τέτοια µέθοδος είναι η "πολυωνυµική 

λογιστική παλινδρόµηση" (multinomial logistic regression) που "ερµηνεύει" τη σχέση 

της πιθανότητας να επιλεγεί ένα πρότυπο προς την πιθανότητα να επιλεγεί ένα άλλο 

ως προσδιοριζόµενη από µια γραµµική συνάρτηση όπου υπεισέρχονται οι 

πιθανολογούµενες ως σηµαντικές καθοριστικές µεταβλητές – τόσο οι συνεχείς 

(ποσοτικές, όπως το εισόδηµα ή ηλικία) όσο και οι κατηγορικές (ποιοτικές, όπως το 

φύλο).15 

 

Οι µεταβλητές (πιθανοί προσδιοριστικοί παράγοντες) που θα εξεταστούν φαίνονται 

στον ακόλουθο πίνακα. Στις βασικές µεταβλητές διαστρωµάτωσης (στάτους, τάξη, 

εισόδηµα, εκπαίδευση) και δηµογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία) έχουν 

προστεθεί η οικογενειακή κατάσταση (MARIT_STAT2), η ύπαρξη ανήλικων 

παιδιών, η κατάσταση της υγείας, το αν ο ερωτώµενος είναι οικονοµικός µετανάστης 

και, τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα του/της ερωτώµενου/ης ως ένδειξη 

                                                 
15 Για την ακρίβεια η εξηγούµενη µεταβλητή (Ψ) είναι εδώ ο φυσικός λογάριθµος του λόγου του (π/(1-
π)) ("πιθανότητα συµβάντος") προς το (Π/(1-Π)) όπου π είναι η πιθανότητα επιλογής µια οµάδας και Π 
η πιθανότητα επιλογής της άλλης µε την οποία η πρώτη συγκρίνεται. Ως εκ τούτου, ο συντελεστής β 
κάθε προσδιοριστικής µεταβλητής δείχνει ουσιαστικά την ελαστικότητα του λόγου των "πιθανοτήτων 
συµβάντος" (odds ratio) ως προς µια µοναδιαία µεταβολή στην προσδιοριστική µεταβλητή. 
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του πολιτισµικού κεφαλαίου και των πολιτισµικών προδιαθέσεων που έχουν 

αποκτηθεί από την οικογένεια.  

 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 

  

    
GNDR_R HEALTH2 

1. ΑΝΔΡΕΣ 1. ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΑΝΑΦ.) 2. ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΑΦ.) 

AGE_R MARIT_STAT2 

ΗΛΙΚΙΑ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1. ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ/Η - ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η - ΧΗΡΟΣ/Α 

INCOME100 2. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η Ή ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 3. ΟΛΟΙ ΠΛΗΝ 2&1 (ΑΝΑΦ.) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ/100 (ΣΥΝΕΧΗΣ) RCHILDRN2 

STGIDX 1. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 11-15 ΕΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 2. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 5-10 ΕΤΩΝ 

STATUS (ΣΥΝΕΧΗΣ) 3. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 0-4 ΕΤΩΝ 

EDULV4, EDULV4F 4. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝΑΦ.) 

ΕΚΠΑΙΔ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ IMMIGR2 

& ΠΑΤΕΡΑ, 1-4, 4:ΑΕΙ (ΑΝΑΦ.) 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ESeC5  (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ15 ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ESEC5 3-5) 

(Κ/Ο ΤΑΞΕΙΣ 1-5, 5: ΑΝΑΦ.)  2. ΛΟΙΠΟΙ (ΑΝΑΦ.) 

  

"ΑΝΑΦ.": Κατηγορία αναφοράς 

 
 

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης που φαίνονται στον Πίνακα 9 δείχνουν τους 

συντελεστές επιρροής (β) κάθε προσδιοριστικού παράγοντα και το αντίστοιχο τυπικό 

σφάλµα. Λόγω του πολύ µικρού µεγέθους της οµάδας των παµφάγων (1%), αυτή η 

οµάδα συµπτύχθηκε µε την οµάδα των ανώτερων µε την οποία άλλωστε δείχνει 

παρόµοια κοινωνική κατανοµή. Στους πίνακες φαίνονται µόνο οι συντελεστές που 

είναι σηµαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας τουλάχιστον 5% ενώ µε αστερίσκους 

φαίνεται πόσο στατιστικά σηµαντική είναι αυτή η επιρροή. Τα κενά δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική επιρροή. Το ποσοτικό µέγεθος της επιρροής (η 

ελαστικότητα της "εξηρτηµένης" µεταβλητής) και η κατεύθυνση της (αρνητική/ 

θετική) φαίνονται, βέβαια, από τη τιµή του β. Με βάση τα ευρήµατα τα Πίνακα 9 

µπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 
 

1) Η ηλικία δεν ασκεί καµία στατιστικά σηµαντική επιρροή σε όλες τις περιπτώσεις. 

2) Το φύλο είναι σηµαντικό για τη διαµόρφωση των πολιτιστικά ενεργών γενικά: οι 

άνδρες έχουν σαφώς µικρότερες πιθανότητες να είναι ενεργοί καταναλωτές 

θεάτρου/χορού.    

3) Τα άτοµα που είναι παντρεµένα ή µε σύντροφο έχουν µικρότερες πιθανότητες να 

είναι "ανώτεροι" καταναλωτές τόσο έναντι των ανενεργών όσο και έναντι των 

λαϊκών. 
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Πίνακας 9: Αποτελέσµατα της πολυωνυµικής λογιστικής παλινδρόµησης 
       

  ΛΑΪΚ v. ΑΝΕΝΕΡ ΑΝΩΤ&Π v. ΑΝΕΝΕΡ ΛΑΪΚ v. ΑΝΩΤ&Π 

  B Τ. Σφαλμα B Τ. Σφαλμα B Τ. Σφαλμα 

Σταθερά -2,104*** 0,494 -0,904* 0,452     

Ηλικία           

Εισόδημα/100 0,031*** 0,008 0,021** 0,007     

Δείκτης Στάτους     0,292** 0,113     

Φύλο: Άνδρας -0,655*** 0,165 -0,805*** 0,147     

Χωρισμέν/Χήρος           

Με σύζυγο/Συντρ     -0,629** 0,214 0,651* 0,292 

Με παιδιά 11-15             

Με παιδιά 5-10           

Με παιδιά 0-4             

Χωρίς Α. Λυκείου     -1,160** 0,447     

Λύκειο & όμοια     -0,485* 0,24     

ΤΕΙ, Κολλέγια κλπ       0,674* 0,276 

Οικον Μετανάστ.     -1,775* 0,737 1,813* 0,817 

Με προβλ. Υγείας             

ESeC5=1           

ESeC5=2           

ESeC5=3           

ESeC5=4             

Πατ: Χ. Α. Λυκείου     -0,604** 0,192     

Πατ: Λύκειο & όμ.           

Πατ:ΤΕΙ, Κολλ. κλπ         0,706* 0,333 

*-***: Επίπεδο σημαντικότητας, * <=0,05, ** <=0,01, *** <=0,001. Κατηγορίες αναφοράς: 4. Γυναίκα, 5. 

Άγαμος, 6. Χωρίς παιδιά, 7. Πτυχίο ΑΕΙ, 8. Πατέρας με πτυχίο ΑΕΙ, 9. ESEC5=5, 10. "Ντόπιοι", 11. Χωρίς 
σοβαρά προβλήματα υγείας. Η τιμή του ψευδο-R2 (Cox & Snell) είναι 0,141. 

 

 

4) Εξετάζοντας τώρα τους παράγοντες διαστρωµάτωσης, η οικονοµική τάξη δεν 

ασκεί καµία σηµαντική επιρροή, ενώ, αντίθετα, η κοινωνική θέση (δείκτης 

στάτους) ασκεί σηµαντική θετική επιρροή στην πιθανότητα να ανήκει κάποιος/α 

στην οµάδα του ανώτερου καταναλωτικού προτύπου. Αυτή η επιρροή του 

στάτους στη σύγκριση µεταξύ ανώτερων και ανενεργών, που διαπιστώνεται και 

στα άλλα πεδία πολιτιστικής κατανάλωσης, δεν παρατηρείται στη σχέση µεταξύ 

ανώτερων και λαϊκών – γεγονός που υποδεικνύει και εδώ, όπως και στη µουσική, 

το διαταξικό χαρακτήρα της λαϊκής οµάδας όχι µόνο στο αθροιστικό στατιστικό 

επίπεδο αλλά και στο ατοµικό. 

5) Το εισόδηµα ασκεί θετική επιρροή στην πιθανότητα να είναι κάποιος/α ενεργός 

καταναλωτής θεάτρου /χορού. 

6) Το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο του ατόµου όσο και του πατέρα του ασκεί 

σηµαντική επιρροή στη διαµόρφωση της οµάδας των ανώτερων καταναλωτών 

έναντι των ανενεργών µε την έννοια ότι οι πιθανότητες µειώνονται όταν έχουµε 



 

χαµηλή εκπαιδευτική βαθµίδα

σχηµατισµό λαϊκών αντί

των ΑΕΙ (ΤΕΙ, Κολλέγια

7) Τέλος, οι οικονοµικοί

ανώτεροι καταναλωτές
 

5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
 

Το πεδίο της πολιτιστικής

παρουσιάζει ορισµένες σηµαντικές

κινηµατογράφο. Πρώτον, κινητοποιεί

τα άτοµα που πήγαν σε µία

ξεπέρασαν το 20% των ενηλίκων

υπόθεση σε όλες τις καταναλωτικές

αυτό το πεδίο είναι γυναίκες

καταναλωτικές πρακτικές των

άποψη της σύνθεσης των

καταναλωτικών προτύπων δεν

Και εδώ διακρίνονται σαφώς

των "λαϊκών" και των "παµφάγων

µικρή (1%), αλλά αν ληφθεί

καταναλωτών, η έκταση του

για τη µουσική και το 2008

Παρόµοιες, σε γενικές γραµµές

οι σχέσεις των τεσσάρων

παρατηρείται έντονη κοινωνικά

ανενεργών µε κυρίαρχη διάσταση

την οικονοµική τάξη (∆ιάγραµµα

καµπύλη των ανώτερων  ενώ

αύξουσα προς τα ανώτερα

διαταξική το 2008-09.  

 

∆ιάγραµµα 2: Σχέση
  Ποσοστά 
 

 
 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

εκπαιδευτική βαθµίδα. Ασκεί επίσης µια ιδιόµορφη θετική

λαϊκών αντί ανωτέρων όταν η βαθµίδα είναι η αµέσως

Κολλέγια κλπ.). 

οικονοµικοί µετανάστες εµφανίζουν αρνητική πιθανότητα

καταναλωτές τόσο έναντι των ανενεργών όσο και των λαϊκών

παρατηρήσεις  

πολιτιστικής κατανάλωσης παραστάσεων θεάτρου

ορισµένες σηµαντικές ιδιοµορφίες σε σύγκριση µε τη µουσική

Πρώτον, κινητοποιεί ιδιαίτερα περιορισµένο αριθµό καταναλωτών

σε µία τουλάχιστον παράσταση την περίοδο 2011

των ενηλίκων 18-65 ετών. ∆εύτερον, είναι πρωτίστως

καταναλωτικές οµάδες: τα δύο τρίτα των πολιτιστικά

γυναίκες.  Τέλος, δεν διαπιστώνονται σηµαντικές

πρακτικές των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. Ωστόσο

σύνθεσης των καταναλωτών θεάτρου-χορού σε οµάδες

προτύπων δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µε τα άλλα

διακρίνονται σαφώς οι τέσσερις οµάδες των ανενεργών, των

των "παµφάγων". Η οµάδα των παµφάγων είναι

αν ληφθεί υπόψη το µικρό συνολικό µέγεθος

έκταση του φαινοµένου της παµφαγίας δεν διαφέρει πολύ

το 2008-09 ήταν ουσιαστικά µεγαλύτερη στο

γενικές γραµµές, µε τα ισχύοντα στη µουσική και το σινεµά

τεσσάρων οµάδων µε την κοινωνική διαστρωµάτωση

κοινωνικά αντιδιαµετρική κατανοµή των ανώτερων

κυρίαρχη διάσταση τη στρωµάτωση κατά το κοινωνικό

τάξη (∆ιάγραµµα 2). Οι παµφάγοι ακολουθούν εν

ανώτερων  ενώ οι λαϊκοί µια σχετικά πιο διαταξική κατανοµή

ανώτερα στρώµατα. Η κατανοµή τους, ωστόσο, ήταν

Σχέση οµάδων θεάτρου-χορού µε τα στρώµατα στάτους
    Δείκτες Σχετ. Συγκέντρωσης
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θετική επιρροή στο 

αµέσως κατώτερη 

πιθανότητα να είναι 

των λαϊκών. 

θεάτρου και χορού 

τη µουσική και τον 

µό καταναλωτών: 

περίοδο 2011-12 ελάχιστα 

πρωτίστως γυναικεία 

πολιτιστικά ενεργών σε 

σηµαντικές διαφορές στις 

Ωστόσο, από την 

οµάδες διαφορετικών 

τα άλλα δύο πεδία. 

ανενεργών των "ανώτερων", 

είναι µεν ιδιαίτερα 

ος των ενεργών 

διαφέρει πολύ από αυτή 

στο θέατρο-χορό. 

το σινεµά είναι και 

διαστρωµάτωση: και εδώ 

ανώτερων και των 

κοινωνικό στάτους παρά 

ακολουθούν εν πολλοίς την 

κατανοµή – αν και 

ωστόσο, ήταν σαφώς πιο 

στρώµατα στάτους 
Δείκτες Σχετ. Συγκέντρωσης   
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Ενώ η οµάδα των ανωτέρων διαµορφώνεται έναντι των ανενεργών από την επιρροή 

του στάτους, του εισοδήµατος και της εκπαίδευσης (και φυσικά του φύλου), η οµάδα 

των λαϊκών επηρεάζεται µόνο από το εισόδηµα (και το φύλο) έναντι των ανενεργών 

και από καµία διάσταση διαστρωµάτωσης έναντι των ανωτέρων - σε αντίθεση µε το 

σινεµά όπου η επιρροή του στάτους ήταν µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική16. Στην 

περίπτωση του θεάτρου-χορού το λαϊκό καταναλωτικό πρότυπο δεν φαίνεται να έχει 

για τα µέλη αυτής της οµάδας τις αρνητικές συνδηλώσεις κοινωνικής θέσης που έχει 

το λαϊκό πρότυπο στο σινεµά και, συνεπώς, λειτουργεί περισσότερο διαταξικά (ως 

προς την ιεραρχία στάτους) µε µόνο καθοριστικό παράγοντα την ύπαρξη ικανών 

οικονοµικών πόρων. Παράλληλα, ωστόσο, είναι εδώ ένα πρότυπο αντιθετικό στο 

ανώτερο πρότυπο τόσο κοινωνικά όσο και πολιτιστικά. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 

10 και στο ∆ιάγραµµα 3 όπου τα είδη θεάτρου-χορού έχουν καταταγεί σε µια 

ιεραρχία ανάλογα µε το στατιστικό µέσο όρο του δείκτη στάτους της "πελατείας" 

τους στη βάση της υπόθεσης ότι η ιεραρχία του γούστου που υπαγορεύεται από την 

ανώτερη καταναλωτική οµάδα συνδέεται άµεσα και µε την κοινωνική ιεραρχία των 

συµµετεχόντων στην αντίστοιχη κατανάλωση είδους. 

 

Πίνακας 10: Ανώτεροι & Λαϊκοί - Κατανοµή κατά το στάτους είδους Θ & Χ 

     

ΘΕΣΗ STATUS ΚΑΤΗΓ. Θ&Χ ΕΙΔΗ ΑΝΩΤ ΛΑΪΚ 

1 Θ2 

Παραστάσεις πειραματικού-

σύγχρονου θεάτρου 67,4% 5,8% 

2 Θ3 Παραστάσεις αρχαίου θεάτρου 46,0% 14,3% 

3 Θ1 

Παραστάσεις κλασσικού 

θεάτρου 70,5% 31,7% 

4 Χ2 Σύγχρονος χορός 36,8% 9,4% 

5 Χ3 Χορευτικά θεάματα (Shows) 16,5% 17,9% 

6 Θ6 Μούζικαλ 8,8% 30,8% 

7 Χ1 Κλασσικό μπαλέτο 23,9% 17,9% 

8 Θ7 Παιδικό Θέατρο 20,4% 22,8% 

9 Θ4 Ελαφρό θέατρο 1,8% 38,8% 

10 Θ5 Επιθεωρήσεις 0,4% 45,5% 

11 Χ4 Ελληνικοί χοροί 4,9% 33,9% 

 

 

Με την εξαίρεση µιας σηµαντικής επικάλυψης στο χώρο του κλασσικού θεάτρου 

(όπου επικρατούν καθοριστικά ωστόσο οι "ανώτεροι" καταναλωτές), τα είδη στα 

οποία κυρίως συγκεντρώνονται οι επιλογές των δύο οµάδων τοποθετούνται 

αντιδιαµετρικά στην κοινωνική ιεραρχία των ειδών θεάτρου-χορού. Αυτή η ιεραρχία, 

όπως και στο σινεµά, είναι εν πολλοίς όµοια µε την "νόµιµη" ιεραρχία καλού γούστου 

µε εξαίρεση την παράδοξη σε πρώτη µατιά θέση του κλασσικού µπαλέτου που όµως 

είναι ερµηνεύσιµη από την αρκετά γενικευµένη σύνδεση του µπαλέτου µε την 

                                                 
16

 Η πιθανότητα ένταξης στους λαϊκούς έναντι των ανωτέρων επηρεάζεται θετικά μόνο από το 

μεταλυκειακό επίπεδο εκπαίδευσης (πλην ΑΕΙ) και το καθεστώς οικονομικού μετανάστη – δύο 

μάλλον περιορισμένες σε σημασία και ειδικές επιρροές. 
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µουσική παιδεία και τη σωµατική διάπλαση των κοριτσιών. Όταν αυτές οι 

ιδιαιτερότητες "εξοµαλυνθούν" από τις γραµµές τάσεις που φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

3, έχουµε και στο θέατρο-χορό δύο χιαστί τεµνόµενες κατανοµές µε αυτή των 

ανωτέρων να δείχνει πολύ πιο έντονη ανοδική κλίση. 
 

 
Διάγραμμα 3: "Ανώτεροι" & Λαϊκοί" κατά είδος Θ&Χ - Ιεράρχηση 

ειδών κατά το μέσο στάτους 

 

 
 

  

   

   

   

   
 

   

Σχετικά µε τις βασικές εναλλακτικές υποθέσεις που ερµηνεύουν τη σχέση µεταξύ 

διαστρωµάτωσης και πολιτιστικής κατανάλωσης µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις. Κατ' αρχήν το φαινόµενο της παµφαγίας είναι ιδιαίτερα περιορισµένο 

και οπωσδήποτε δεν µπορεί να διεκδικήσει, σύµφωνα µε το µοντέλο του Peterson, το 

ρόλο ενός νέου προτύπου διάκρισης βασισµένου στην ευρύτητα του ρεπερτορίου αντί 

της παραδοσιακής "ανώτερης" επικέντρωσης στις υψηλές µορφές κουλτούρας.17 

Αντίθετα, διατηρούνται και στην περίπτωση της κατανάλωσης θεάτρου-χορού ισχυρά 

στοιχεία του κατά Bourdieu ιεραρχικού µοντέλου της πολιτιστικής διάκρισης µε 

σαφή συγκέντρωση στα ανώτερα στρώµατα στάτους της οµάδας των ανωτέρων 

καταναλωτών και, αντιδιαµετρικά, συγκέντρωση των πολιτιστικά ανενεργών στα 

κατώτερα στρώµατα. Ωστόσο, η εκτεταµένη οµάδα των "λαϊκών" καταναλωτών µε 

σαφώς αντιθετικό πρότυπο ως προς τους ανώτερους και µε σηµαντική παρουσία στα 

µεσαία αλλά και στα ανώτερα στρώµατα διαψεύδει την Μπουρντιεϊκή υπόθεση της 

"οµολογικής" (ένα-προς-ένα) αντιστοίχησης κοινωνικής τάξης και πολιτιστικής 

πρακτικής. Όπως σηµειώθηκε και για το σινεµά, η ιδιόµορφη σχετικά διαταξική 

κατανοµή των λαϊκών (ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη τα προ κρίσης δεδοµένα), η 

συνάρτηση του µεγέθους της οµάδας µόνο µε το εισόδηµα καθώς και ο χαρακτήρας 

του ρεπερτορίου των επιλογών τους, υποδεικνύουν ότι πρόκειται για ένα αντιθετικό 

στην "ανώτερη" κουλτούρα πρότυπο που διατρέχει την κοινωνική ιεραρχία και, 

                                                 
17 Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι τόσο η "λαϊκή" ομάδα όσο, σε μικρότερο βαθμό, και η 

"ανώτερη" εμφανίζουν αρκετά στοιχεία παμφαγίας με την κατά περίπτωση σημαντική ποσοστιαία 

παρουσία σε είδη που δεν συνάδουν με τον πυρήνα του καταναλωτικού τους προτύπου. 
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συνεπώς, δεν µπορεί να θεωρηθεί "µικροαστικό" είτε µε την Μπουρντιεϊκή έννοια 

της ανεπιτυχούς µίµησης της ανώτερης κουλτούρας είτε λόγω της ιδιαίτερης στενής 

σύνδεσης µε κάποια µεσαία στρώµατα. Ο χαρακτηρισµός "µικροαστικό" σε αυτή τη 

περίπτωση δεν θα παρέπεµπε παρά µόνο σε έναν προφανή και αναµενόµενο µειωτικό 

χαρακτηρισµό από τη σκοπιά της "ανώτερης" κουλτούρας. Επιπλέον, η 

σηµαντικότατη παρουσία των ελληνικών χορών στις επιλογές των "λαϊκών", ενός 

είδους που είναι εµφανώς περιθωριακό στο καθιερωµένο κύκλωµα παραστάσεων, 

δηλώνει, σε συνδυασµό µε τα κοινωνικο-πολιτικά στοιχεία της ελληνικής 

µεταπολεµικής εκδοχής του θεατρικού είδους της επιθεώρησης, ότι υπεισέρχονται 

στην περίπτωση του λαϊκού καταναλωτικού προτύπου και σηµαντικά εθνολαϊκά 

στοιχεία που ενισχύουν το διαταξικό του χαρακτήρα. 

 

Η διαπίστωση της διαταξικότητας του λαϊκού προτύπου µπορεί επίσης να εκληφθεί 

ως ένδειξη αποδυνάµωσης συµβολικών ορίων που διαχωρίζουν τις πρακτικές 

πολιτισµικής κατανάλωσης. Το ερώτηµα του κατά πόσο έχει επέλθει και στη χώρα 

µας, όπως και σε άλλες δυτικές κοινωνίες, σχετική διάβρωση της διάκρισης 

υψηλής/λαϊκής κουλτούρας παραµένει δύσκολο να απαντηθεί. Η δυσκολία οφείλεται 

σε δύο λόγους: Πρώτον, φαίνεται ότι στην ελληνική περίπτωση η υψηλή κουλτούρα 

χαρακτηρίζεται από ισχνή ηγεµονία έναντι της λαϊκής κουλτούρα, καθώς η τελευταία 

χαίρει ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης. ∆εύτερον, δεν διαθέτουµε στην Ελλάδα 

παλαιότερες σχετικές έρευνες οι οποίες θα επέτρεπαν τη µελέτη της σχέσης 

υψηλής/λαϊκής κουλτούρας διαχρονικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ Β: Κοινωνικά χαρακτηριστικά των οµάδων 
καταναλωτών θεάτρου & χορού – Αναλυτικοί πίνακες 

 

Πίνακας 2.1 Κατανοµή εντός κατηγοριών φύλου 

 

 Άνδρες Γυναίκες ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 84,3 73,74 78,8 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 8,0 14,35 11,3 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,6 1,37 1,0 

ΛΑΪΚΟΙ  7,1 10,53 8,9 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 

 
.  

  ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΠΑΜΦΑΓΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

Άνδρες 1018 97 7 86 1208 

Γυναίκες 966 188 18 138 1310 

Σύνολο 1984 285 25 224 2518 

            

Άνδρες 51,3% 34,0% 28,0% 38,4% 48,0% 

Γυναίκες 48,7% 66,0% 72,0% 61,6% 52,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Πίνακας 2.2 Φύλο-∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

 Άνδρες Γυναίκες 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1,070 0,936 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ  0,709 1,268 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,584 1,384 

ΛΑΊΚΟΙ 0,090 1,185 

 

Πίνακας 3.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών παραστάσεων θεάτρου και χορού 

ανά οµάδα ηλικίας 

  18-24 % 
25-
34 

% 
35-
44 

% 
45-
54 

% 
55-
64 

% 65 % ΣΥΝ Σύνολο 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 152 7,7 350 17,6 508 25,6 439 22,1 465 23,4 70 3,5 1984  100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 24 8,4 71 24,9 74 26,0 66 23,2 42 14,7 8 2,8 
285 

11,3% 
100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ  0,0 4 16,0 5 20,0 7 28,0 8 32,0 1 4,0 
25 

1,0% 
100,0 

ΛΑΊΚΟΙ  23 10,3 45 20,1 60 26,8 40 17,9 53 23,7 3 1,3 
224 

9% 
100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 199 7,9 470 18,7 647 25,7 552 21,9 568 22,6 82 3.3 
2518 

100% 
100,0 
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Πίνακας 3.2 Κατανοµή εντός οµάδων ηλικίας 
 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64     65 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 76,4 74,5 78,5 79,5 81,9 85,4 78,8 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 12,1 15,1 11,4 12,0 7,4 9,8 11,3 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,0 0,9 0,8 1,3 1,4 1,2 1,0 

ΛΑΊΚΟΙ 11,6 9,6 9,3 7,2 9,3 3,7 8,9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Πίνακας 3.3  ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,969 0,945 0,996 1,009 1,039 1,083 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,066 1,335 1,011 1,056 0,653 0,862 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,000 0,857 0,778 1,227 1,419 1,228 

ΛΑΪΚΟΙ  1,299 1,076 1,044 0,815 1,049 0,411 

 
 

 

Πίνακας 4.1. Κατανοµή τύπων καταναλωτών παραστάσεων θεάτρου και χορού 

ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

                                                           

Πίνακας 4.2 Κατανοµή εντός οµάδων εκπαιδευτικού επιπέδου 

 

  
Πρωτoβάθμια-

μερική μέση 

Πλήρης 

μέση 

Μεταλυκειακή 

ΑΤΕΙ 
ΑΕΙ ΣΥΝΟΛΟ 

       

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 95,7% 85,3% 77,9% 62,3% 78,8% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,5% 6,9% 8,7% 24,8% 11,3% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,0% 0,5% 0,9% 2,3% 1,0% 

 ΛΑΪΚΟΙ 3,8% 7,4% 12,5% 10,7% 8,9% 

 

  
Πρωτoβάθμια-

μερική μέση 
% 

Πλήρης 

μέση 
% 

Μεταλυκειακή 

ΑΤΕΙ 
% ΑΕΙ % ΣΥΝΟΛΟ 

           

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 382 19,3 719 36,2 441 22,2 442 22,3 1984 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 2 0,7 58 20,4 49 17,2 176 61,8 285 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ - 0,0 4 16,0 5 20,0 16 64,0 

 
25 

ΛΑΪΚΟΙ 15 6,7 62 27,7 71 31,7 76 33,9 224 

ΣΥΝΟΛΟ 399 15,8 843 33,5 566 22,5 710 28,2 2518 
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Πίνακας 4.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  
Πρωτoβάθμια-

μερική μέση 

Πλήρης 

μέση 

Μεταλυκειακή 

ΑΤΕΙ 
ΑΕΙ 

      

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1,215 1,082 0,989 0,790 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,044 0,608 0,765 2,190 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,000 0,478 0,890 2,270 

ΛΑΪΚΟΙ 0,423 0,827 1,410 1,203 

                                        

 

Πίνακας 5.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών παραστάσεων θεάτρου και χορού 

ανά κλιµάκιο εισοδήµατος 
 

 

Πίνακας 5.2 Κατανοµή εντός κλιµακίων εισοδήµατος 
 

  <700 
701-

1100 

1101-

1550 

1551-

2300 
2300 + ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 87,6% 82,1% 78,2% 71,3% 66,9% 78,9% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 6,7% 9,3% 11,6% 14,9% 17,3% 11,1% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ  0,7% 0,9% 0,2% 1,4% 2,3% 1,0% 

ΛΑΪΚΟΙ  4,9% 7,7% 10,0% 12,4% 13,5% 9,0% 

 

Πίνακας 5.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  <700 
701-

1100 

1101-

1550 

1551-

2300 
2300 + 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1,110 1,040 0,990 0,904 0,848 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,607 0,836 1,050 1,346 1,561 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ  0,759 0,950 0,213 1,437 2,355 

ΛΑΪΚΟΙ  0,543 0,856 1,106 1,370 1,497 

 

 
 
 
 
 

  <700 % 
701-

1100 
% 

1101-

1550 
% 

1551-

2300 
% 2300 + % ΣΥΝΟΛΟ 

                        

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 482 25,4 541 28,5 383 20,2 311 16,4 178 9,4 1895 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 37 13,9 61 22,9 57 21,4 65 24,4 46 17,3 266 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ  4 17,4 6 26,1 1 4,3 6 26,1 6 26,1 23 

ΛΑΪΚΟΙ  27 12,4 51 23,5 49 22,6 54 24,9 36 16,6 217 



 46 

Πίνακας 6.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών ανά οµάδα στάτους 
 

  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

% 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 353 19,8 441 24,7 250 14,0 440 24,7 300 16,8 1784 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 147 55,7 73 27,7 18 6,8 17 6,4 9 3,4 264  

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 16 64,0 7 28,0 2 8,0 - 0,0 - 0,0 25 100,0% 

ΛΑΪΚΟΙ 68 33,5 68 33,5 27 13,3 28 13,8 12 5,9 203 100,0% 

Σύνολο 584 25,7 589 25,9 297 13,0 485 21,3 321 14,1 2276 100,0% 

 

 

Πίνακας 6.2 Κατανοµή εντός οµάδων στάτους 
 

  1 2 3 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 60,4% 74,9% 84,2% 90,7% 93,5% 78,4% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 25,2% 12,4% 6,1% 3,5% 2,8% 11,6% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 2,7% 1,2% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1% 

ΛΑΪΚΟΙ 11,6% 11,5% 9,1% 5,8% 3,7% 8,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 6.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  1 2 3 4 5 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,771 0,955 1,074 1,157 1,192 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 2,170 1,069 0,522 0,302 0,242 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 2,494 1,082 0,613 0,000 0,000 

ΛΑΪΚΟΙ 1,305 1,294 1,019 0,647 0,419 

 

 

Πίνακας 7.1 Κατανοµή τύπων καταναλωτών ανά οικονοµική τάξη 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.Τάξη 

υπηρε
σιών 

% 

2. 
Ενδιά
μεση 

τάξη 

% 

3. 
Μικρο
αστική 

τάξη 

% 

4. Μη 

χειρών. 
εργάτες 

% 

5. 

Χειρών 
εργάτες 

% Σύν. 

            

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 539 30,1 302 16,8 316 17,6 252 14,1 381 21,2 1790 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 183 69,3 33 12,5 24 9,1 15 5,7 9 3,4 264 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 19 76,0 1 4,0 3 12,0 2 8,0  0,0 25 

ΛΑΊΚΟΙ 97 47,7 46 22,6 17 8,4 23 11,3 20 9,8 203 

Σύνολο 838 36,7 382 16,7 360 15,8 292 12,8 410 17,9 2282 
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Πίνακας 7.2 Κατανοµή εντός οικονοµικών τάξεων 
 

 
Τάξη 

υπηρεσιών 

Ενδιάμεση 

τάξη 

Μικροαστική 

τάξη 

Μη 

χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 64,3% 79,06% 87,8% 86,3% 92,9% 78,4% 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 21,8% 8,64% 6,7% 5,1% 2,2% 11,6% 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 2,3% 0,26% 0,8% 0,7% 0,0% 1,1% 

ΛΑΊΚΟΙ 11,6% 12,04% 4,7% 7,9% 4,9% 8,9% 

Σύνολο 100,0% 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Πίνακας 7.3 ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

  
Τάξη 

υπηρεσιών 

Ενδιάμεση 

τάξη 

Μικροαστική 

τάξη 

Μη χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 0,820 1,008 1,119 1,100 1,185 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,888 0,747 0,576 0,444 0,190 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 2,070 0,239 0,761 0,625 0,000 

ΛΑΊΚΟΙ 1,301 1,354 0,531 0,885 0,548 

 

 



 48 

 Μέρος Γ - Επισκέψεις σε χώρους µουσικής  
 

Στη συζήτηση για τη σχέση κοινωνικής διαστρωµάτωσης και πολιτιστικής 

κατανάλωσης, οι κοινωνιολόγοι έδωσαν έµφαση στη µουσική περισσότερο ίσως από 

κάθε άλλον πολιτιστικό τοµέα (Peterson 2005, Coulangeon και Lemel 2010). Ο 

Bourdieu υποστήριζε στη ∆ιάκριση (1979: 17) ότι το µουσικό γούστο είναι αυτό που 

κατεξοχήν κατατάσσει το άτοµο στην πολιτισµική ιεραρχία, περισσότερο από ό,τι οι 

υπόλοιποι τοµείς της «νόµιµης» κουλτούρας (ζωγραφική, λογοτεχνία, χορός, θέατρο). 

Απέδιδε αυτήν την ιδιαίτερη ισχύ του µουσικού γούστου στη σπανιότητα των 

συνθηκών απόκτησης των σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων (η παρουσία σε µια 

κλασσική συναυλία και, πολύ περισσότερο, η γνώση ενός µουσικού οργάνου είναι 

λιγότερο συχνές από ό,τι η επίσκεψη σε ένα µουσείο, η ανάγνωση ενός βιβλίου ή η 

παρακολούθηση µιας θεατρικής παράστασης). Την απέδιδε, επιπλέον, στα 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά της µουσικής, ιδίως στην απουσία του λόγου και την 

έλλειψη ξεκάθαρης αναπαραστατικής λειτουργίας (σε αντίθεση µε το θέατρο ή το 

µυθιστόρηµα), η οποία επιτρέπει τη µεγαλύτερη εξιδανίκευσή της ως «καθαρής» 

τέχνης. Το δεύτερο σηµαντικό σηµείο καµπής στη συζήτηση, η εµφάνιση του 

σχήµατος «παµφαγία/µονοφαγία», προέκυψε, επίσης, από τη µελέτη των µουσικών 

γούστων (Peterson 1992, 2005). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος για τα µουσικά γούστα από τους µελετητές που ακολούθησαν και 

επιχείρησαν να ελέγξουν την ισχύ του µοντέλου του Peterson σε διαφορετικές χώρες 

και χρονικές στιγµές (Bryson 1996, Chan and Goldthorpe 2007, Katz-Gerro et al. 

2007, Coulangeon and Lemel 2010). 

 

Στις αναλύσεις που ακολουθούν θα υποστηρίξουµε ότι στην περίπτωση της 

κατανάλωσης µουσικής σε χώρους της Αθήνας  το φαινόµενο της «παµφαγίας» 

συνυπάρχει µε την παραδοσιακή διαίρεση «ανώτερου»/«λαϊκού» προτύπου 

κατανάλωσης (στο εξής χωρίς εισαγωγικά). Η συνύπαρξη αυτή εκφράζεται τόσο στην 

ύπαρξη ενός διακριτού, αν και περιορισµένης εµβέλειας, παµφαγικού προτύπου, όσο 

και στην άµβλυνση των ορίων µεταξύ του ανώτερου και του λαϊκού προτύπου. Σε 

ό,τι αφορά τη σχέση αυτών των προτύπων κατανάλωσης µε τη διαστρωµάτωση, θα 

δούµε ότι, σε συµφωνία µε τα ευρήµατα που αναφέραµε προηγουµένως, τα πρότυπα 

δεν αντιστοιχούν σε ξεχωριστές κοινωνικές τάξεις ή οµάδες στάτους. Ειδικά, το 

λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης έχει έναν διαταξικό χαρακτήρα. Η επίδραση της 

διαστρωµάτωσης, η οποία κυρίως αφορά στην εκπαίδευση και το στάτους, 

περιορίζεται στις πιθανότητες ένταξης στο ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης. Βάσει 

αυτών των ευρηµάτων θα υποστηρίξουµε ότι η κοινωνική διάκριση διέπει µόνο ένα 

µέρος της κατανάλωσης µουσικής, ενώ κατά το σχετικά µεγαλύτερο µέρος της η 

κατανάλωση µουσικής έχει το χαρακτήρα «βασικής» ή «συνηθισµένης» πρακτικής. Η 

έκθεση χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Στο πρώτο παρουσιάζουµε τις βασικές 

µεθοδολογικές µας επιλογές, ιδιαίτερα το συνδυασµό της µελέτης ειδών µουσικής µε 

χώρους της πόλης και την επικέντρωση στις πρακτικές έναντι των προτιµήσεων. Στο 

δεύτερο µέρος παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης λανθανουσών 
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κλάσεων στη βάση των οποίων διακρίνουµε τα διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης 

µουσικής. Στο τρίτο µέρος συσχετίζουµε τα πρότυπα κατανάλωσης µε τη 

διαστρωµάτωση. Τέλος, συζητάµε τα βασικά ευρήµατα της µελέτης από τη σκοπιά 

των βασικών θεωρητικών παραδειγµάτων της συζήτησης για τη σχέση πολιτιστικής 

κατανάλωσης και διαστρωµάτωσης.    

 
1. Μέθοδος και δεδοµένα 

 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα συµβολικά αγαθά, διαφορετικοί τρόποι χρήσης ή 

κατανάλωσης της µουσικής έχουν διαφορετικές κοινωνικό-πολιτισµικές 

συνδηλώσεις. Η χρήση της µουσικής περιλαµβάνει το µοναχικό άκουσµα, την 

παρακολούθηση µιας συναυλίας, το άκουσµα µουσικής σε δηµόσιους χώρους 

(αεροδρόµια, εστιατόρια κ.λπ.) και το παίξιµο κάποιου µουσικού οργάνου, ενώ κάθε 

ένας από αυτούς του τρόπους χρήσης έχει εσωτερικές διαφοροποιήσεις (π.χ. το 

µοναχικό άκουσµα µπορεί να γίνεται από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, CD ή το 

διαδίκτυο). Περισσότερο από ό,τι άλλοι πολιτισµικοί τοµείς, η χρήση της µουσικής 

έχει επηρεαστεί από τις νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουν ανατρέψει τις διαδικασίες 

µαζικής παραγωγής και κατανάλωσης και έχουν οδηγήσει σε νέα φαινόµενα (αυτό-

προώθηση καλλιτεχνών, συρρίκνωση της µουσικής αγοράς, µείωση της επιρροής των 

µεγάλων εταιρειών κ.λπ.).  

 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει σε µορφές κατανάλωσης στον αστικό χώρο. Σε αυτό το 

πλαίσιο εξετάζουµε την κατανάλωση µουσικής σε ταβέρνες, κλαµπ, πίστες, µουσικές 

σκηνές και συναυλιακούς χώρους. Η επιλογή αυτή προσφέρει κάποιες δυνατότητες 

και θέτει ορισµένους περιορισµούς τους οποίους πρέπει να λάβουµε υπόψη κατά την 

ερµηνεία των δεδοµένων. Η µελέτη του ακούσµατος και του παιξίµατος µουσικής 

στο σπίτι θα µας έδινε µάλλον περισσότερες δυνατότητες να εντοπίσουµε την 

επίδραση των πρωτογενών κοινωνικών οµάδων –ειδικά της οικογένειας – στη 

διαµόρφωση του µουσικού γούστου (Bourdieu 1979, 81). Επίσης, η µελέτη του 

ακούσµατος µουσικής από τα ΜΜΕ φαίνεται να αποκαλύπτει µια µεγαλύτερη 

ποικιλία µουσικών γούστων σε ατοµικό επίπεδο (που επιβεβαιώνει το µοντέλο της 

«παµφαγίας») από ό,τι η µελέτη της κατανάλωσης µουσικής σε συναυλίες όπου η 

µεσολάβηση του χρηµατικού αντιτίµου τείνει να περιορίζει τις επιλογές (αυτό 

τουλάχιστον φάνηκε στη µελέτη των Chan και Goldthorpe στην Αγγλία (2007, ειδικά 

σελ. 6). Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε στα ακόλουθα σηµεία τα χαρακτηριστικά 

της µελέτης της κατανάλωσης µουσικής σε χώρους της πόλης: α. Η «πραγµατική» 

δεν µπορεί να θεωρηθεί αντανάκλαση των προσωπικών γούστων. Όπως σωστά 

τονίζει ο Lahire (2004: 173) οι καταναλωτικές πρακτικές δεν καθορίζονται τόσο από 

τα γούστα αλλά και από τις περιστάσεις και ένα σηµαντικό εύρος δυνατοτήτων και 

περιορισµών που συνδέονται µε τις κοινωνικότητες, την κοινωνική θέση, τον τόπο 

κατοικίας, το εισόδηµα κ.λπ., β. Ειδικότερα, η κατανάλωση µουσικής έχει 

περισσότερο και πιο άµεσα «κοινωνικό» χαρακτήρα, καθώς λαµβάνει χώρα σε 

παρέες, ενώ η κοινωνική σύνθεση της πελατείας υπεισέρχεται στα κριτήρια επιλογής 
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του χώρου (πέρα από το είδος της µουσικής), γ. Εφόσον η κατανάλωση µουσικής σε 

κάποιον χώρο της πόλης προϋποθέτει σχετικά αυξηµένους πόρους (χρήµατα, χρόνος, 

κοινωνικότητα), µπορούµε να υποθέσουµε ότι έχει πιο έντονο ταυτοτικό περιεχόµενο. 

Ταυτόχρονα, όµως, οδηγεί πιθανώς σε υποαντιπροσώπευση των χαµηλών κοινωνικό-

οικονοµικών στρωµάτων και γενικότερα σε υπεραντιπροσώπευση των ατόµων που 

δεν παρουσιάζουν καµία δραστηριότητα, δ. ∆εν είναι πάντα δυνατή µια «καθαρή» 

µελέτη µουσικών γούστων, καθώς υπάρχουν χώροι όπου παίζουν σχετικά ανάµεικτα 

µουσικά είδη (µουσικά µεζεδοπωλεία, κλαµπ), ε. Η ανάλυση πρέπει να λάβει υπόψη 

τη συµβολική όχι µόνο των ειδών της µουσικής αλλά και των χώρων, η οποία επίσης 

επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών18.  

 

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν εάν έχουν πάει τα προηγούµενα δύο χρόνια  

να ακούσουν µουσική σε χώρους από την ακόλουθη λίστα: (1) Μεγάλες πίστες, (2) 

Ρεµπετάδικα–Λαϊκά πάλκα, (3) Μουσικά µεζεδοπωλεία και µουσικές ταβέρνες, (4) 

Μουσικές σκηνές για Έντεχνο Ελληνικό & ∆ιεθνές Τραγούδι, (5) Μουσικές 

σκηνές/Club για Τζαζ και Εθνικές Μουσικές, (6) Μουσικές σκηνές/Club για 

συναυλίες ροκ, ποπ-ροκ, µέταλ, ηλεκτρονική, ραπ, χιπ-χοπ κλπ. (7) Χώρους 

Κλασσικής-Σύγχρονης µουσικής και Όπερας, (8) Άλλο είδος κλειστού χώρου 

µουσικής. Οι ερωτώµενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από µία ως οκτώ 

απαντήσεις. Η διατύπωση της ερώτησης εξαιρεί από την περίοδο αναφοράς των δύο 

χρόνων τις διακοπές, τις εκδροµές, τα ταξίδια και τα Σαββατοκύριακα σε εξοχικά στη 

βάση της παραδοχής ότι σε αυτές τις περιστάσεις η κατανάλωση µουσικής (και 

γενικότερα η πολιτιστική κατανάλωση) διαφοροποιείται, καθώς αλλάζουν το 

προσφερόµενο ρεπερτόριο µουσικής, η διάθεση των καταναλωτών και οι 

κοινωνικότητες. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι η κατανάλωση µουσικής στην πόλη 

όπου βρίσκεται η µόνιµη κατοικία υπάγεται σε ορισµένες συνθήκες (εβδοµαδιαίος 

κύκλος εργασίας και ελεύθερου χρόνου, διαµόρφωση γούστων και πρακτικών σε 

σχέση µε τη διαθέσιµη προσφορά µουσικών χώρων, διαθεσιµότητα συγκεκριµένων 

προσωπικών δικτύων) η οποία έχουν τη δική τους, λίγο-πολύ συνεκτική, λογική που 

πρέπει να προσεγγισθεί αυτόνοµα. 

 

Η επιλογή των χώρων κατανάλωσης µουσικής έγινε µε το κριτήριο της 

εξισορρόπησης ανάµεσα στη λεπτοµέρεια και την οικονοµία της ερώτησης. Η ύπαρξη 

επτά δυνατών απαντήσεων (συν την απάντηση «Άλλο είδος κλειστού χώρου 

µουσικής») στην ερώτηση δίνει ένα ικανοποιητικό εύρος επιλογών, ενώ ταυτόχρονα 

είναι αρκετά λιτή ώστε να διευκολύνει την ανάλυση µε όρους λανθανουσών 

                                                 
18Είναι δυνατόν ο καταναλωτής να επισκέπτεται χώρους όπου ακούγεται µουσική την οποία δεν 
επιλέγει να ακούσει στο σπίτι (και συνεπώς δεν συγκαταλέγεται στον πυρήνα των προτιµήσεών του). 
Για παράδειγµα, στις ποιοτικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος 
ορισµένοι ερωτώµενοι διευκρίνιζαν ότι επισκέπτονται σχετικά τακτικά πίστες χωρίς να έχουν 
προτίµηση για τη «λαϊκό-ποπ» µουσική. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πίστες αποτελούν ένα είδος 
δηµοφιλούς και ταυτόχρονα «πολυτελούς» διασκέδασης που προσφέρεται για διάφορες κοινωνικές 
περιστάσεις (εορτασµούς, εταιρικές εκδηλώσεις κ.λπ.) – αν και δεν πρέπει να αποκλειστεί το 
ενδεχόµενο κάποιοι ερωτώµενοι να επιθυµούν να κρατούν αποστάσεις από αυτό το σχετικά χαµηλού 
κύρους είδος µουσικής. 
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κλάσεων. Οπωσδήποτε θα ήταν επιθυµητή η ύπαρξη µόνο «καθαρών» απαντήσεων, 

στη βάση της λογικής «ένας χώρος-ένα είδος µουσικής». Σε αυτή την περίπτωση 

όµως η λίστα θα γίνονταν υπερβολικά εκτενής κάτι που θα δυσκόλευε την ανάλυση 

και για αυτό το λόγο έγινε η επιλογή της σύµπτυξης ειδών των οποίων οι κοινωνικό-

πολιτισµικές συνδηλώσεις, αν ιδωθούν στο συνολικό µουσικό φάσµα, είναι συγγενείς 

(π.χ. τζαζ και έθνικ, κλασσική µουσική και όπερα) ή τουλάχιστον δεν είναι 

αντικρουόµενες (ροκ, ποπ-ροκ, µέταλ, ηλεκτρονική, ραπ, χιπ-χοπ). 

 

 
Πίνακας 1: Ποσοστά επίσκεψης των ερωτώµενων στους µουσικούς χώρους 

 

Χώρος µουσικής % 

Μουσικά µεζεδοπωλεία-ταβέρνες 30,1 

Μουσικές σκηνές για έντεχνο ελληνικό και διεθνές τραγούδι 17,0 
Μουσικές σκηνές/κλαµπ για ροκ, ποπ-ροκ, µέταλ, 
ηλεκτρονική, ραπ, χιπ-χοπ κ.λπ. 16,5 

Ρεµπετάδικα-λαϊκά πάλκα 15,4 

Μεγάλες πίστες 11,2 

Μουσικές σκηνές/κλαµπ για τζαζ και εθνικές µουσικές 10,6 

Χώροι κλασσικής-σύγχρονης µουσικής και Όπερας 9,8 

Άλλο 5,5 

Κανένα 45,4 

 
 
 

2. Τύποι καταναλωτών µουσικής στους χώρους της πόλης 
 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης λανθανουσών κλάσεων 

στην κατανάλωση µουσικής σε χώρους της πόλης (πλην των υπαίθριων συναυλιακών 

χώρων). Τα στατιστικά κριτήρια AIC και BIC βελτιώνονται (δηλ. οι τιµές τους 

µειώνονται) ως και το µοντέλο των τεσσάρων κλάσεων. Με βάση το κριτήριο αυτό 

πρέπει να επιλέξουµε το µοντέλο των τεσσάρων κλάσεων. Πρέπει, ωστόσο, να 

παρατηρήσουµε ότι η µείωση στους δύο δείκτες είναι σχετικά µικρή και θα 

µπορούσαµε µε βάση το κριτήριο της φειδωλότητας να την παραβλέψουµε, 

επιλέγοντας το µοντέλο των τριών κλάσεων. Εν τέλει, επιλέγουµε το µοντέλο των 

τεσσάρων κλάσεων για τον επιπρόσθετο ερµηνευτικό λόγο ότι, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, αναδεικνύει τη συνύπαρξη του φαινοµένου της παµφαγίας µε τη διαίρεση 

ανώτερης/λαϊκής κουλτούρας, συνύπαρξη την οποία θεωρούµε σηµαντική για τη 

συνολική δοµή της κατανάλωσης της µουσικής σε χώρους της Αθήνας. Αντίθετα, η 

επιλογή του µοντέλου των τριών κλάσεων θα δηµιουργούσε τεχνητά ένα πρότυπο 

ανώτερης-παµφαγικής κατανάλωσης το οποίο θα συσκότιζε την ανθεκτικότητα της 

παραδοσιακής διαίρεσης ανώτερης/λαϊκής κατανάλωσης.   
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Πίνακας 2: Εφαρµογή µοντέλων λανθανουσών κλάσεων σε δεδοµένα 

κατανάλωσης µουσικής χώρους της πόλης (πλην συναυλιακών χώρων) 
 

Κλάσεις AIC BIC G² X² df maximumlog-

likelihood 

1 15975.34 16021.99 1516.869 32072.13 247 -7.979.671 
2 14973.3 15072.43 496.8281 720.36 238 -7469.65 
3 14837.73 14989.35 343.2618 459.9194 229 -7.392.867 
4 14754.27 14958.36 241.7992 256.774 220 -7.342.136 
5 14742.34 14998.91 211.8683 215.8144 211 -7327.17 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε το εκτιµώµενο σχετικό µέγεθος των 

λανθανουσών κλάσεων και την εκτιµώµενη δεσµευµένη πιθανότητα κατανάλωσης 

µουσικής σε έναν από τους οκτώ χώρους, µε δεδοµένη την ένταξη σε µία λανθάνουσα 

κλάση. Ήδη στη βάση αυτών των πρώτων στοιχείων, και πριν λάβουµε υπόψη 

περαιτέρω κοινωνικό-δηµογραφικά στοιχεία, µπορούν να γίνουν µια σειρά 

σηµαντικές παρατηρήσεις σε αναφορά προς τα µείζονα θεωρητικά υποδείγµατα 

(µεταµοντέρνο, οµολογία, παµφαγία/µονοφαγία). Πρώτα από όλα, είναι εµφανές ότι 

προκύπτουν αρκετά διακριτά µοτίβα κατανάλωσης. Συνεπώς, δεν υφίσταται µια 

κατάσταση πλήρους εξατοµίκευσης των µουσικών γούστων, η οποία θα οδηγούσε σε 

µια πολύ πιο χαώδη εικόνα. Συνολικά, η κατανάλωση µουσικής στους χώρους της 

πόλης είναι αρκετά δοµηµένη.  

 
Πίνακας 3: Εκτιµώµενο σχετικό µέγεθος των λανθανουσών κλάσεων και 

δεσµευµένες πιθανότητες των διαφορετικών µορφών µουσικής κατανάλωσης 
στο µοντέλο 4 κλάσεων (Ν=2518) 

 
 ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ (%) ΛΑΊΚΟΙ (%) ΑΝΩΤΕΡΟΙ (%) ΠΑΜΦΑΓΟΙ (%) 

Σχετικό µέγεθος κλάσης (%) 54,6 26,7 15,8 3,0 

Χώροι κλασσικής-σύγχρονης 
µουσικής και Όπερας 

3,4 4,7 34,5 39,8 

Μουσικές σκηνές/κλαµπ για τζαζ και 
εθνικές µουσικές 

0,0 8,1 42,0 60,7 

Μουσικές σκηνές για έντεχνο 
ελληνικό και διεθνές τραγούδι 

3,1 19,9 46,8 88,0 

Μουσικές σκηνές/κλαµπ για ροκ, ποπ-
ροκ, µέταλ, ηλεκτρονική, ραπ, χιπ-χοπ 
κ.λπ. 

4,2 19,9 44,2 64,2 

Μουσικά µεζεδοπωλεία-ταβέρνες 9,4 63,3 34,2 92,2 

Ρεµπετάδικα-λαϊκά πάλκα 1,0 41,3 5,6 100 

Μεγάλες πίστες 1,5 27,8 9,8 48,6 

Άλλο είδος κλειστού χώρου µουσικής 2,6 6,8 11,6 16,2 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος που συγκροτούν οι τέσσερεις τύποι 

καταναλωτών είναι τα εξής: 

 

α. Η βασική διαίρεση εντοπίζεται ανάµεσα στα άτοµα που δεν καταναλώνουν καθόλου 

ή σχεδόν καθόλου, τους οποίους θα ονοµάσουµε «ανενεργούς», και στα άτοµα που 



 53 

έχουν κάποια κατανάλωση µουσικής. Η διαίρεση αυτή χωρίζει τον πληθυσµό της 

έρευνας στα δύο. Η ένταξη ενός ατόµου στους «ανενεργούς» δεν σηµαίνει φυσικά ότι 

δεν καταναλώνουν καθόλου µουσική, κάτι που µπορούν να κάνουν στο σπίτι ή σε 

άλλες περιστάσεις (γιορτές, πανηγύρια κ.λπ.). Το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει από τη 

βασική επιλογή της έρευνας στο πλαίσιο της οποίας οι ερωτήσεις αφορούν τις 

επισκέψεις και όχι τις προτιµήσεις. Το κόστος αυτής της επιλογής είναι ότι χάνουµε 

πληροφορία για ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Από την άλλη, αποκαλύπτεται το 

γεγονός ότι το ήµισυ του πληθυσµού απλώς δεν έχει κάποια πολιτιστική 

δραστηριότητα, εν προκειµένω για κατανάλωση µουσικής, στην πόλη.  

 

β. Το φαινόµενο της «παµφαγίας» συνυπάρχει µε την πιο παραδοσιακή διαίρεση 

«ανώτερης»/«λαϊκής» κουλτούρας, µε τη δεύτερη να είναι σηµαντικότερη στη συνολική 

κατανοµή των πρακτικών κατανάλωσης µουσικής. Εξετάζοντας τις κλάσεις των 

ενεργών καταναλωτών, παρατηρούµε ότι η κλάση 4 (παµφάγοι) έχει υψηλές 

πιθανότητες κατανάλωσης µουσικής σε ένα ευρύ φάσµα χώρων (υψηλότερη τιµή στα 

ρεµπετάδικα-λαϊκά πάλκα µε Ρ=0,1 και χαµηλότερη στους χώρους κλασσικής-

σύγχρονης µουσικής και όπερας Ρ=0,398)19. Με βάση αυτές τις τιµές µπορούµε να 

συνάγουµε ότι πρόκειται για τυπική περίπτωση παµφαγίας. Ωστόσο, το φαινόµενο 

της παµφαγίας έχει περιορισµένη έκταση, καθώς η κλάση 4 δεν αφορά παρά µόνο το 

3% του πληθυσµού. Επιπλέον, πρέπει να σχετικοποιήσουµε την εικόνα και από 

πολιτισµική άποψη: σε αντίθεση µε την αρχική διατύπωση του επιχειρήµατος της 

παµφαγίας από τον Peterson, το παµφαγικό πρότυπο στην περίπτωση της 

κατανάλωσης µουσικής σε χώρους της Αθήνας δεν εµφανίζεται ως προέκταση του 

ανώτερου προτύπου κατανάλωσης. Αντίθετα, οι παµφάγοι της Αθήνας καταναλώνουν 

σε µεγαλύτερα ποσοστά είδη λαϊκής και όχι υψηλής µουσικής (γεγονός που 

συνδέεται πιθανώς µε το νεανικό τους προφίλ, όπως θα δούµε στη συνέχεια).  

 

Οι κλάσεις 2 και 3, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 26,7% και 15,8%, του συνολικού 

πληθυσµού διαφοροποιούνται στη βάση της κατανάλωσης ειδών υψηλής και χαµηλής 

κουλτούρας. Οι ερωτώµενοι της κλάσης 2 έχουν πολλαπλάσια µεγαλύτερες 

πιθανότητες κατανάλωσης µουσικής σε πίστες, ρεµπετάδικα-λαϊκά πάλκα και 

µουσικά µεζεδοπωλεία-τάβερνες σε σχέση µε τους ερωτώµενους της κλάσης 3. 

Αντίθετα, οι ερωτώµενοι της κλάσης 3 έχουν περισσότερες πιθανότητες να ακούν 

µουσική σε µουσικές σκηνές για έντεχνο, ελληνικό και διεθνές τραγούδι, σε µουσικές 

σκηνές/κλαµπ για τζαζ, έθνικ, ροκ, ηλεκτρονική, ραπ κ.λπ. και σε χώρους κλασσικής-

σύγχρονης µουσικής και όπερας. Οι διαφορές αυτές είναι πολύ έντονες και δεν είναι 

δυνατό να αγνοηθούν. Είναι συνεπώς σαφές ότι η «παραδοσιακή» διαίρεση ανάµεσα 

σε «υψηλά» και «λαϊκά» ή «χαµηλά» είδη συνεχίζει να υφίσταται στην κατανάλωση 

µουσικής στην Αθήνα.  

                                                 
19 Το ποσοστό των «παµφάγων» ήταν σχεδόν διπλάσιο (5,6%) για την περίοδο 2008-9 (όπως 
προκύπτει από τις απαντήσεις για τα έτη αυτά στο ερωτηµατολόγιο). Η µείωση αυτή, η οποία εύλογα 
µπορεί να αποδοθεί στην κρίση, είναι σηµαντική αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι το πρότυπο της 
«παµφαγίας» παραµένει έλασσον στη συνολική κατανοµή. Τα ποσοστά των υπολοίπων τύπων 
καταναλωτών τη χρονική εκείνη περίοδο ήταν: ανώτεροι 17,5%, λαϊκοί 27,4% και ανενεργοί 49,6%.  
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Ωστόσο, πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην προσέγγιση του «λαϊκού» 

προτύπου κατανάλωσης. Χαρακτηρίζουµε το πρότυπο αυτό «λαϊκό» διότι στον 

πυρήνα του βρίσκονται χώροι όπου καταναλώνονται είδη µουσικής που ανήκουν 

στην ευρύτερη οικογένεια της µουσικής την οποία αποκαλούµε στην Ελλάδα 

«λαϊκή»: ρεµπέτικα, λαϊκό-ποπ, µεταπολεµική λαϊκή µουσική. Αυτό, όµως, δεν 

συνεπάγεται αυτόµατα ότι στο λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης αντιστοιχούν κατώτερα 

κοινωνικό-οικονοµικά στρώµατα, ούτε ότι το περιεχόµενό του καθορίζεται από 

ισχυρές κοινωνικο-οικονοµικές αναγκαιότητες (αυτό που ο Bourdieu ονόµαζε «choix 

du nécessaire», Bourdieu 1979). Η επίσκεψη σε ρεµπετάδικα, µουσικά µεζεδοπωλεία 

και πίστες δεν προϋποθέτει απαραίτητα µειωµένους πολιτισµικούς και, κυρίως, 

οικονοµικούς πόρους. Αντίθετα, η κατανάλωση σε κάποιους από αυτούς τους 

χώρους, όπως στις πίστες, µπορεί να θεωρηθεί ως µια διασκέδαση µε στοιχεία 

πολυτέλειας. Στην πραγµατικότητα, όπως θα δούµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στη 

συνέχεια, πρόκειται για σχετικά διαταξικούς χώρους οι οποίοι ευνοούν περισσότερο 

την κοινωνική ενσωµάτωση παρά την κοινωνική διάκριση20.  

 

Ακόµη µία σηµαντική σηµείωση αφορά τη σχέση ανάµεσα στην εγχώρια λαϊκή 

µουσική και την, αγγλοαµερικάνικης κυρίως παραγωγής, ποπ-ροκ. Αντίθετα µε ό,τι 

έχει παρατηρηθεί σε άλλες έρευνες (βλ. π.χ. για την Ολλανδία Van Eijck 2001 και για 

την Ισπανία Sintas et al. 2004) το εισαγόµενο ποπ-ροκ δεν αποτελεί τον πυρήνα ενός 

αυτόνοµου προτύπου κατανάλωσης (διακρινόµενο από ένα πρότυπο κατανάλωσης 

που έχει στο κέντρο του τα εγχώρια είδη λαϊκής µουσικής). Αντίθετα, η κατανάλωση 

εισαγόµενου ποπ-ροκ είναι ενσωµατωµένο τόσο στο «λαϊκό» όσο και, ιδιαίτερα, στο 

ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης, κάτι που θα πρέπει µάλλον να ιδωθεί σαν απόηχος 

της ιστορίας του ροκ στην Ελλάδα και στην αρχική του υιοθέτηση από τις ανώτερες 

τάξεις (Κατσάπης 2007). 

  

γ. Ο «ανώτερος» και ο «λαϊκός» τύπος καταναλωτή παρουσιάζουν µερική 

αλληλοεπικάλυψη. Οι δύο τύποι καταναλωτή επισκέπτονται χώρους οι οποίοι τους 

αντιστοιχούν σχεδόν αποκλειστικά: οι ανώτεροι καταναλωτές έχουν πολύ 

υψηλότερες πιθανότητες επίσκεψης χώρων κλασικής µουσικής και όπερας και χώρων 

τζαζ και έθνικ µουσικής (επταπλάσιες και πενταπλάσιες πιθανότητες αντίστοιχα), ενώ 

οι λαϊκοί καταναλωτές έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες να επισκέπτονται χώρους µε 

ρεµπέτικη µουσική και µεγάλες πίστες (επταπλάσιες και τριπλάσιες πιθανότητες 

                                                 
20 Από αυτή την άποψη, η έννοια του «λαϊκού» ρεπερτορίου και των «λαϊκών» ως αντίστοιχη οµάδα 
καταναλωτών µουσικής διαφέρει σε σηµαντικό βαθµό στην ελληνική περίπτωση από την έννοια του 
«popular» στο µεγαλύτερο µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας (µε εξαιρέσεις µελέτες για χώρες όπως 
π.χ. η Χιλή, η Σερβία και το Ισραήλ) το οποίο, ακολουθώντας το αγγλοσαξονικό πρότυπο εξισώνεται 
µε το «κατώτερο» (lowbrow). Στην ελληνική περίπτωση το «λαϊκό» ενδύεται την ιδιότητα της 
«ελληνικότητας», διεκδικώντας από τη δεκαετία του 1960 χώρο στον «νόµιµο» κανόνα πολιτιστικής 
κατανάλωσης (για την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα βλ. Οικονόµου 2005). Αυτό 
βέβαια δεν ισχύει για τα «λαϊκά» είδη στο σινεµά ή στο θέατρο και τον χορό, τα οποία δεν διαφέρουν 
από τα αντίστοιχα στη διεθνή σκηνή. 
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αντίστοιχα). Αν όµως αυτοί οι χώροι µπορούν να θεωρηθούν οι πλέον 

χαρακτηριστικοί των δύο τύπων καταναλωτή, ταυτόχρονα οι «ανώτεροι» και οι 

λαϊκοί καταναλωτές αλληλοεπικαλύπτονται σε τρία είδη χώρων: χώροι έντεχνης 

µουσικής, χώροι ροκ, ποπ-ροκ, ηλεκτρονικής µουσικής κ.λπ. και µουσικά 

µεζεδοπωλεία και ταβέρνες. Η τάση αυτή δείχνει, πρώτα από όλα, ότι και στην 

περίπτωση που µελετάµε, στην κατανάλωση µουσικής σε χώρους της Αθήνας, ισχύει 

η άµβλυνση των ορίων  και η απουσία στεγανών  ανάµεσα στους πόλους της 

ανώτερης και της λαϊκής κουλτούρας (Holbrook et al. 2002, Peterson 2005, Lahire 

2004). Από αυτή την άποψη, διαπιστώνουµε µια εκποίκιλση της κατανάλωσης 

µουσικής, ή µε άλλα λόγια µια παµφαγική κλίση, τόσο στους ανώτερους όσο και 

στους λαϊκούς καταναλωτές. Χάρη στην κλίση αυτή, επίσης, οι λαϊκοί καταναλωτές 

δεν περιορίζονται σε ένα είδος χώρου (ή σε περισσότερα του ενός αλλά συναφή), 

περίπτωση στην οποία θα είχαµε «µονοφαγία».     

 

Αξίζει ακόµη να παρατηρήσουµε ότι αυτή η συνάντηση των δύο προτύπων 

κατανάλωσης στη µέση καταλαµβάνει τη θέση στην οποία θα µπορούσε να βρίσκεται 

ένα µεσαίο ή µικροαστικό πρότυπο κατανάλωσης µουσικής. Πράγµατι οι τρεις χώροι 

κατανάλωσης µουσικής που αποτελούν το πεδίο συνάντησης των δύο προτύπων 

κατανάλωσης είναι οι δηµοφιλέστεροι (βρίσκονται στην κορυφή των επισκέψεων στο 

σύνολο των ερωτώµενων, βλ. σχετικό πίνακα) και τοποθετούνται στο µέσον της 

ιεραρχίας γούστου-στάτους21. Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, η απουσία ενός 

µεσαίου ή µικροαστικού προτύπου κατανάλωσης είναι ακόµη µία ένδειξη του 

γεγονότος ότι η διάρθρωση των προτύπων κατανάλωσης δεν ακολουθεί εξ ολοκλήρου 

ταξική λογική. Σε αυτή την περίπτωση, θα είχαµε διακριτά ταξικά πρότυπα 

κατανάλωσης τα οποία θα αντιστοιχούσαν στην αστική, τη µικροαστική και τις 

εργατικές τάξεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η επίδραση της διαστρωµάτωσης 

παραµένει σηµαντική, ένας τέτοιος διαχωρισµός των προτύπων κατανάλωσης δεν 

προκύπτει από τα δεδοµένα. Αντίθετα, αυτό που κυρίως διαφαίνεται είναι η διάκριση 

ανάµεσα σε ένα πεδίο κατανάλωσης µουσικής σχετικά διαταξικό που ευνοεί την 

κοινωνική ενσωµάτωση και ένα πεδίο κατανάλωσης µουσικής που συνδέεται 

εντονότερα µε τις ανώτερες οµάδες στάτους και ευνοεί την κοινωνική διάκριση. Τα 

ζητήµατα αυτά µας φέρνουν στη διερεύνηση της σχέσης των προτύπων κατανάλωσης 

µε τη διαστρωµάτωση. 
 

3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των λανθανουσών κλάσεων καταναλωτών 
µουσικής σε χώρους της πόλης 
 

Στη συνέχεια εξετάζουµε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των λανθανουσών κλάσεων 

καταναλωτών µουσικής, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη θέση τους στην κοινωνική 

διαστρωµάτωση της Αθήνας. Όπως και στους άλλους πολιτιστικούς τοµείς  έχουµε 

ακολουθήσει τα εξής βήµατα: Με δεδοµένη την επιλογή του µοντέλου των τεσσάρων 

                                                 
21 Αναφερόµαστε εδώ στην ιεράρχηση των χώρων ανάλογα µε το µέσο στάτους των καταναλωτών 
τους. Βλ. τις προηγούµενες εκθέσεις για το σινεµά και το θέατρο-χορό. 
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λανθανουσών κλάσεων, υπολογίσαµε τις "δεσµευµένες" πιθανότητες ένταξης του 

κάθε ερωτώµενου σε κάθε µία από αυτές τις κλάσεις. Έτσι, άτοµα µε συναφές 

πρότυπο απαντήσεων αποδόθηκαν στην ίδια λανθάνουσα κλάση της οποίας το 

µέγεθος µπορεί να διαφέρει σε κάποιο βαθµό από το αρχικά εκτιµώµενο µέγεθος. 

  

Πίνακας 4: Κατανοµή των τύπων καταναλωτών κατά φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, 

εισόδηµα, οµάδες στάτους και κοινωνικοοικονοµική τάξη 

 
 Ανενεργοί Λαϊκοί Ανώτεροι Παμφάγοι ΣΥΝΟΛΟ 

Σχετικό μέγεθος κλάσης (%) 62,6 21,4 13,1 2,9  

ΦΥΛΟ      

Άνδρες 47,9 49,5 43,6 56,9 48,0 

Γυναίκες 52,1 50,5 56,4 43,1 52,0 

ΗΛΙΚΙΑ      

18-24 4,3 15,8 8,5 25 7,9% 

25-34 13,6 28,4 24,2 30,6 18,7% 

35-44 24,9 26,2 30,3 19,4 25,7% 

45-54 23,8 17,6 22,1 12,5 21,9% 

55-64 29 10,6 13,3 12,5 22,6% 

65 4,4 1,5 1,5 0 3,3% 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ     

Πρωτοβάθμια-Μερική Μέση 22,6 6,9 1,5 1,4 15,8% 

Πλήρης Μέση 36,1 34,7 18,2 36,1 33,5% 

Μεταλυκειακή & ΑΤΕΙ 20,1 28,9 23,6 20,8 22,5% 

ΑΕΙ 21,2 29,5 56,7 41,7 28,2% 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ͣ     

<700 26,5 16,4 15,4 26,8 22,9% 

701-1100 29,2 24,9 23,5 26,8 27,4% 

1101-1550 19,6 24,7 18,6 14,1 20,4% 

1551-2300 16,5 19,7 24,1 16,9 18,2% 

2301+ 8,2 14,5 18,3 15,5 11,1% 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑΤΟΥΣᵇ      

1. Ανώτερο 19,5 26,5 49,2 43,8 25,6% 

2 23,5 29,6 31,5 23,4 26,0% 

3 12 17,9 10,2 12,5 13,1% 

4 25,8 19,1 5,9 12,5 21,3% 

5. Κατώτερο 19,2 7 3,3 7,8 14,1% 

Κ/Ο ΤΑΞΕΙΣ (ESeC5)  ͨ      

Διευθυντική-Επαγγελματική 29 41,1 62,6 53,1 36,7% 

Ενδιάμεση  15,2 23,2 13,1 18,8 16,7% 

Μικροαστική  19,3 9,2 10,8 10,9 15,8% 

Μη χειρώνακτες εργάτες 13,2 14,4 8,9 10,9 12,8% 

Χειρώνακτες εργάτες  23,4 12,1 4,6 6,3 18,0% 

Σημείωση:  ͣN=2401, ᵇ N=2276,  ͨN=2282  
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Με την κατανοµή των ερωτώµενων στις λανθάνουσες κλάσεις µπορούµε να 

προχωρήσουµε στην εξέταση των βασικών κοινωνικών, οικονοµικών και 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών των κλάσεων (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, εισόδηµα, 

στάτους, κ/ο τάξη) µέσα από απλές κατανοµές (Πίνακας 4). Ορισµένες 

προκαταρκτικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από την εξέταση των περιγραφικών 

στατιστικών είναι οι εξής:  

 

Η ένταξη στις διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών δε φαίνεται να συνδέεται µε το 

φύλο. Αντίθετα, η συσχέτιση της είναι ισχυρότερη µε την ηλικία. Οι ανενεργοί έχουν 

σηµαντικά υψηλότερες πιθανότητες να προέρχονται από τις ηλικιακές οµάδες άνω 

των 45 ετών. Οι τρεις κατηγορίες ενεργών καταναλωτών (λαϊκοί, ανώτεροι και 

παµφάγοι) έχουν περισσότερες πιθανότητες να προέρχονται από τις ηλικιακές οµάδες 

25-34 και 35-44. Συνολικά, οι νεότεροι καταναλωτές απαντώνται στις κατηγορίες των 

παµφάγων και των λαϊκών, ακολουθούν οι ανώτεροι καταναλωτές και τέλος οι 

ανενεργοί.  

 

Η εκπαίδευση παρουσιάζει, επίσης, ισχυρή συσχέτιση µε την ένταξη στις κατηγορίες 

καταναλωτών. Οι ανενεργοί έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες να έχουν έως 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση (22,6% έναντι 69% για τους λαϊκούς οι οποίοι έχουν τις 

αµέσως υψηλότερες πιθανότητες να έχουν το κατώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο). Όλες 

οι κατηγορίες καταναλωτών έχουν τις ίδιες περίπου πιθανότητες να έχουν πλήρη 

µέση  εκπαίδευση (γύρω στο 35%), µε την σηµαντική εξαίρεση των ανώτερων 

καταναλωτών. Η µεταλυκειακή και ανώτερη εκπαίδευση παρουσιάζει σχετικά 

περιορισµένες διακυµάνσεις στις διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών (µε µέγιστο 

στους λαϊκούς 28,9%). Τέλος, οι ανώτεροι καταναλωτές και οι παµφάγοι έχουν 

σαφώς τις υψηλότερες πιθανότητες να έχουν ανώτατη εκπαίδευση. 

   

Σε ό,τι αφορά στο εισόδηµα είναι αξιοσηµείωτο ότι υψηλότερες πιθανότητες να 

βρίσκονται στη χαµηλότερη βαθµίδα της κλίµακας έχουν οι ανενεργοί και οι 

παµφάγοι (26,5% και 26,8%). Το υψηλό ποσοστό των παµφάγων στην κατώτερη 

εισοδηµατική κατηγορία συνδέεται µε το υψηλό ποσοστό της ίδιας κατηγορίας 

καταναλωτών στους νέους (ηλικίες 18-24). Όλες οι κατηγορίες καταναλωτών έχουν 

περίπου τις ίδιες πιθανότητες να βρίσκονται στη δεύτερη χαµηλότερη βαθµίδα της 

κλίµακας. Υψηλότερες πιθανότητες να βρίσκονται στις ενδιάµεσες εισοδηµατικές 

βαθµίδες έχουν οι λαϊκοί καταναλωτές (ακόµη µια ένδειξη του ότι το κοινωνικό τους 

προφίλ είναι µάλλον «διαταξικό» και όχι «λαϊκό», ζήτηµα στο οποίο θα επανέλθουµε 

στη συνέχεια). Αντίστοιχα υψηλότερες πιθανότητες να βρίσκονται στις δύο ανώτερες 

εισοδηµατικές βαθµίδες συγκεντρώνουν οι ανώτεροι καταναλωτές (42,4% έναντι 

24,7% για τους ανενεργούς, 34,2% για τους λαϊκούς και 32,4% για τους παµφάγους). 

 

Το στάτους παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε την ένταξη στις διαφορετικές 

κατηγορίες καταναλωτών. Οι ανενεργοί έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες να 

βρίσκονται στις δύο χαµηλότερες βαθµίδες της κλίµακας στάτους σε σχέση µε τις 
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υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών (45% έναντι 26,1% για τους λαϊκούς, 9,2% για 

τους ανώτερους και 20,3% για τους παµφάγους). Αντίθετα, οι παµφάγοι και ειδικά οι 

ανώτεροι καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα υψηλές πιθανότητες να βρίσκονται στην 

υψηλότερη βαθµίδα στάτους. Οι λαϊκοί καταναλωτές τοποθετούνται ανάµεσα στους 

ανενεργούς και τους υψηλούς καταναλωτές, παρουσιάζοντας, κάτι σηµαντικό, µια 

σχετικά οµοιόµορφη κατανοµή (56,1 στις δύο ανώτερες βαθµίδες και 43,9% στις 

υπόλοιπες).  

 

Η εξέταση της κατανοµή των διαφορετικών βαθµίδων στάτους (πίνακας 5) στις 

κατηγορίες καταναλωτών µας βοηθά να εξετάσουµε περαιτέρω τη σχέση 

στάτους/κατανάλωση µουσικής στην πόλη. Οι ανενεργοί αποτελούν τη σχετική ή 

απόλυτη πλειονότητα σε όλες τις βαθµίδες στάτους, συµπεριλαµβανοµένης της 

ανώτερης (έστω και µε πολύ χαµηλότερα ποσοστά από ό,τι στην τέταρτη και 

πέµπτη). Επίσης, οι παµφάγοι και οι ανώτεροι καταναλωτές είναι µόνο µια µειονότητα 

στην πρώτη και τη δεύτερη βαθµίδα στάτους (30,5% και 18,8%).  

 

Πίνακας 5: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός στρωµάτων στάτους 

 

 1 (Ανώτερο) 2 3 4 5 (Κατώτερο) ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 47,4 56,7 57,6 75,5 84,7 62,4 

ΛΑΊΚΟΙ 22,1 24,4 29,3 19,2 10,6 21,4 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 25,7 16,3 10,4 3,7 3,1 13,4 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 4,8 2,5 2,7 1,6 1,6 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Πίνακας 6: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός 
κοινωνικοοικονοµικών τάξεων 

 
 ∆ιευθυντική-

Επαγγελµατική 
Ενδιάµεση  Μικροαστική  Μη 

χειρώνακτες 
εργάτες 

Χειρώνακτες 
εργάτες 

Σύνολο 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 49,3 56,8 76,4 64,4 81,2 62,5 

ΛΑΊΚΟΙ 23,9 29,6 12,5 24,0 14,4 21,3 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 22,8 10,5 9,2 9,2 3,4 13,4 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 4,1 3,1 1,9 2,4 1,0 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Παρόµοια ισχυρή συσχέτιση εµφανίζεται ανάµεσα στην ένταξη στις κατηγορίες 

καταναλωτών και την οικονοµική τάξη (πίνακας 6). Οι παµφάγοι και οι ανώτεροι 

καταναλωτές έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα να προέρχονται από την ανώτερη τάξη 

(διευθυντική-επαγγελµατική), κάτι που συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις που έχουν 

γίνει σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα, όµως, είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο ότι και οι 

λαϊκοί τείνουν να προέρχονται από την ανώτερη τάξη µε ποσοστό που υπερβαίνει το 
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40%. Οι ανενεργοί έχουν ένα πιο ξεκάθαρα χαµηλότερο κοινωνικό προφίλ 

προερχόµενοι κατά 1/4 από τις εργατικές τάξεις.  

 

Η εξέταση του πίνακα µε την κατανοµή των διαφορετικών οικονοµικών τάξεων στις 

κατηγορίες καταναλωτών µας δίνει µια παρόµοια εικόνα µε τα στοιχεία που αφορούν 

στο στάτους. Και εδώ οι ανενεργοί αποτελούν την πλειονότητα σε όλες τις τάξεις 

(σχετική πλειονότητα στην διευθυντική-επαγγελµατική τάξη, απόλυτη πλειονότητα 

στις υπόλοιπες). Η αύξηση του ποσοστού των ανενεργών δεν είναι απολύτως 

γραµµική (όπως στην περίπτωση των βαθµίδων στάτους), καθώς στην τρίτη τάξη 

(αυτοαπασχολούµενοι και µικροεργοδότες) το ποσοστό τους αυξάνει περισσότερο 

από ό,τι θα αντιστοιχούσε «κανονικά» σύµφωνα µε την οικονοµική θέση τους στη 

ταξική δοµή. Επιπλέον, οι λαϊκοί καταναλωτές έχουν ισχυρή παρουσία τόσο στην 

ενδιάµεση τάξη όσο και στην τάξη υπηρεσιών, κάτι που δείχνει ότι το «λαϊκό» 

πρότυπο κατανάλωσης µουσικής στην πόλη απέχει πολύ από το να έχει στενά λαϊκή 

ταξική βάση. Τέλος, οι παµφάγοι και οι ανώτεροι καταναλωτές είναι µόνο µια 

µειονότητα στην ανώτερη τάξη που δεν ξεπερνά το 27%, η οποία µάλιστα είναι 

απόλυτα συγκρίσιµη µε το 24% της ανώτερης τάξης που κατατάσσεται στην 

κατηγορία των λαϊκών καταναλωτών.  

 

Τα στοιχεία αυτά σχετικά µε το κοινωνικό στάτους και την οικονοµική τάξη µας 

δείχνουν ότι αν τα ανώτερα πρότυπα κατανάλωσης µουσικής στην πόλη είναι 

υπόθεση πρωτίστως της ανώτερης οικονοµικής τάξης δεν ισχύει και το αντίστροφο: η 

ανώτερη οικονοµική τάξη δεν ακολουθεί στο σύνολό της τα ανώτερα πρότυπα 

κατανάλωσης. Με άλλα λόγια το υψηλό πρότυπο κατανάλωσης δεν κυριαρχεί στην 

ανώτερη οικονοµική τάξη. Αντίθετα, η ανώτερη οικονοµική τάξη εµφανίζεται 

εσωτερικά διαφοροποιηµένη: περίπου κατά το ήµισυ είναι αδρανής, κατά το 1/4 

υιοθετεί το λαϊκό πρότυπο και µόνο µε ένα ποσοστό λίγο µεγαλύτερο από το 1/4 

υιοθετεί το υψηλό πρότυπο. Οι ίδιες σχεδόν αναλογίες ισχύουν σε ό,τι αφορά το 

στάτους και το επίπεδο εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο 

έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες (για τη Γαλλία βλ. Coulangeon & Lemel 2010, 

σελ. 99-101 και το Ηνωµένο Βασίλειο βλ. Bennett 2007) και έχει σηµαντικές 

θεωρητικές και εµπειρικές προεκτάσεις. Οι Coulangeon & Lemel συνάγουν το 

συµπέρασµα ότι δεν ισχύει το µπουρντιεϊκό επιχείρηµα της οµολογικής σχέσης ένα-

προς-ένα ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις και γούστα, καθώς οι κοινωνικές τάξεις 

διαφοροποιούνται εσωτερικά (Coulangeon & Lemel 2010, σελ. 107). Η κριτική αυτή 

είναι σωστή, στο βαθµό τουλάχιστον που αφορά στην «ακραία» εκδοχή του 

µπουρντιεϊκού παραδείγµατος (Goldthorpe 2007) σύµφωνα µε την οποία η ένα-προς-

ένα σχέση ισχύει χωρίς αποκλίσεις. Μπορεί να προσθέσει κανείς ότι πρέπει να 

διακρίνουµε εννοιολογικά το ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης από τα πρότυπα 

κατανάλωσης της ανώτερης τάξης ή, σύµφωνα µε µια πιο γενική διατύπωση, την 

ανώτερη κουλτούρα από την κουλτούρα των ανώτερων τάξεων. Το ανώτερο πρότυπο 

κατανάλωσης όντως υποστηρίζεται πρωτίστως από την ανώτερη οικονοµική τάξη, 

όπως θα περιµέναµε από µια µπουρντεϊκή οπτική. Ταυτόχρονα, όµως, τα πρότυπα 
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κατανάλωσης της ανώτερης οικονοµικής τάξης δεν ταυτίζονται µε το ανώτερο 

πρότυπο κατανάλωσης αλλά είναι διαφοροποιηµένα.  

 
4. Μεταβολή στις εξόδους για µουσική µεταξύ 2008-9 και 2011-12 

 

Στον πίνακα 7 βλέπουµε τη µεταβολή στην κατανάλωση µουσικής σε χώρους της 

πόλης κατά τις δύο εξεταζόµενες διετίες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η µεγαλύτερη 

µείωση (διπλάσια του µέσου όρου) παρατηρείται στους χώρους που χαρακτηρίζουν 

κατεξοχήν το λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης (µεγάλες πίστες και ρεµπετάδικα). Οι 

χώροι κλασικής µουσικής και όπερας, καθώς και οι µουσικές σκηνές για ποπ, ροκ 

κ.λπ. εµφανίζουν τη µικρότερη µείωση. Η µείωση της επίσκεψης στους υπόλοιπους 

χώρους βρίσκεται στο µέσον ανάµεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες χώρων.  

 

Πίνακας 7: Μεταβολή στην «κατανάλωση» µουσικής σε χώρους της πόλης 
µεταξύ 2008-09 και 2011-12 

 
 2011-12 2008-09 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

Μεγάλες Πίστες 250 460 -45,7 

Ρεµπετάδικα - Λαϊκά πάλκα 249 512 -51,4 

Μουσικά µεζεδοπωλεία και µουσικές ταβέρνες 695 863 -19,5 

Μουσικές σκηνές για Έντεχνο Ελληνικό & ∆ιεθνές 
Τραγούδι 

385 486 -20,8 

Μουσικές σκηνές/Club για Τζαζ και Εθνικές Μουσικές 249 317 -21,5 

Μουσικές σκηνές/Club για συναυλίες ροκ, ποπ-ροκ, µέταλ, 
ηλεκτρονική, ραπ, χιπ-χοπ κλπ. 

365 402 -9,2 

Χώρους Κλασσικής-Σύγχρονης µουσικής και Όπερας 233 266 -12,4 

Άλλο είδος κλειστού χώρου µουσικής 128 127 0,8 

ΣΥΝΟΛΟ 2554 3433 -25,6 

 
Πίνακας 8: Μεταβολή οµάδων καταναλωτών 

 2008-09 έως 2011-12 

 

  2008-09 2011-12 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

      ΑΡΙΘΜ. % 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 125 72 -53 -73,6 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 345 330 -15 -4,5 

ΛΑΪΚΟΙ 598 539 -59 -10,9 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 1450 1577 127 8,1 

ΣΥΝΟΛΟ 2518 2518   

 

 

Όπως και για το 2011-12, έτσι και για το 2008-09 η βέλτιστη ανάλυση των 

καταναλωτικών επιλογών κατά λανθάνουσες «τάξεις» (κλάσεις) προέκρινε ένα 
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µοντέλο τεσσάρων καταναλωτικών οµάδων µε οµάδες αντίστοιχες µε αυτές του 

2011-12. Συνεπώς, µπορούµε να εξετάσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης τόσο στη 

µεταβολή του µεγέθους των οµάδων (πίνακας 8) όσο και στις τυχόν µετακινήσεις 

ατόµων από µια οµάδα προς µία άλλη δηλαδή στη πολιτιστική κινητικότητα (πίνακας 

9).22 Επίσης, µπορούµε να εξετάσουµε τη µεταβολή της ταξικής σύνθεσης των 

προτύπων κατανάλωσης µεταξύ 2008-9 και 2011-12 (πίνακας 10 για τις δύο 

κυριότερες κλάσεις καταναλωτών, τους ανώτερους και τους λαϊκούς). 
 
 

Πίνακας 9: Κινητικότητα µεταξύ οµάδων καταναλωτών, 2008/09 - 2011/12 

  2008-09           

ΑΝΩΤΕΡOI ΠΑΜΦAΓΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝ11_12 

2011-12 

ΑΝΩΤΕΡOI 251 27 25 27   330 

ΠΑΜΦAΓΟΙ 58 6 8 72 

ΛΑΪΚΟΙ 28 21 360 130 539 

ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ 66 19 207 1285 1577 

ΣΥΝ08_09 345 125 598 1450   2518 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΟΔΙΚΗ 0 27 25 165 217 

ΚΑΘΟΔΙΚΗ 94 40 207 0 341 

ΚΑΘΑΡΗ -94 -13 -182 165 -124 

%ΚΑΘΑΡΗ -27,2% -10,4% -30,4% 11,4%   -4,9% 

 

Πίνακας 10: Μεταβολή στις οµάδες ανώτερων και λαϊκών καταναλωτών ανά 

κοινωνικοοικονοµική τάξη 

 

Ανώτεροι Λαϊκοί 

2008-9 2011-12 ΑΡΙΘΜ. % 2008-9 2011-12 ΑΡΙΘΜ. % 

Διευθυντική-

επαγγελματική 201 191 -10 -5,0 218 200 -18 -8,3 

Ενδιάμεση 36 40 4 11,1 117 113 -4 -3,4 

Μικροαστική 39 33 -6 -15,4 62 45 -17 -27,4 

Μη χειρώνακτες 

εργάτες 35 27 -8 -22,9 106 70 -36 -34,0 

Χειρώνακτες 

εργάτες 11 14 3 27,3 50 59 9 18,0 

ΣΥΝΟΛΟ 322 305 -17 -5,3 553 487 -66 -11,9 

                                                 
22 Με δεδοµένη την κρίση, υποθέτουµε ότι ο κύριος λόγος για αυτές τις µεταβολές είναι οι οικονοµικές 
επιπτώσεις της κρίσης στην καταναλωτική και κοινωνική συµπεριφορά των ατόµων. Πιθανότατα, 
ωστόσο, ένα µέρος των µεταβολών να οφείλεται σε γενικότερες τάσεις αλλαγής των καταναλωτικών 
προτύπων ή σε συγκυριακές µεταβολές στην πλευρά της πολιτιστικής παραγωγής. 
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Με βάση το σύνολο των πινάκων που αναφέρονται στις µεταβολές µεταξύ 2008-9 και 

2011-12 µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 

α. Η µεγαλύτερη µείωση παρατηρείται στην κατανάλωση των δραστηριοτήτων που 

εµπίπτουν στο λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης (η ίδια τάση εµφανίζεται και στο 

θέατρο). Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση της κατανάλωσης της 

µικροαστικής τάξης και των µη χειρωνακτών εργατών23: πράγµατι η συµµετοχή των 

δύο τάξεων αυτών στην καταναλωτική κλάση των λαϊκών παρουσιάζει τη 

µεγαλύτερη µείωση σε σχέση µε τις υπόλοιπες τάξεις (πίνακας 10). Το γεγονός αυτό 

φανερώνει τη µεγαλύτερη ανθεκτικότητα της πολιτιστικής κατανάλωσης των 

ανώτερων τάξεων σε συνθήκες κρίσης. Επίσης, δείχνει ότι πριν την κρίση η 

διαταξικότητα του λαϊκού προτύπου κατανάλωσης ήταν σαφώς εντονότερη (κάτι που 

διαπιστώσαµε και στην περίπτωση του θεάτρου).  

β. Στα στοιχεία που αφορούν στην κινητικότητα µεταξύ των καταναλωτικών 

προτύπων βλέπουµε µια σηµαντική µετακίνηση από την κλάση των παµφάγων 

καταναλωτών προς τις υπόλοιπες και από την κλάση των ανώτερων προς τους 

λαϊκούς καταναλωτές και τους ανενεργούς. Πρόκειται για έναν περιορισµό του 

καταναλωτικού ρεπερτορίου τον οποίο µπορούµε να αποδώσουµε στη µείωση των 

οικονοµικών πόρων σε συνθήκες κρίσης. 

γ. Στα στοιχεία που αφορούν στην κινητικότητα µεταξύ των καταναλωτικών 

προτύπων παρατηρούµε, επίσης, µια σηµαντική µετακίνηση καταναλωτών από τους 

λαϊκούς στους ανενεργούς αλλά και από τους ανενεργούς στους λαϊκούς. Αν 

παρατηρούσαµε µόνο τη µετακίνηση από τους λαϊκούς στους ανενεργούς, θα 

µπορούσαµε κάλλιστα να την αποδώσουµε εξίσου σε οικονοµικούς λόγους. Ωστόσο, 

η ύπαρξη και ενός αντίθετου ρεύµατος (από τους ανενεργούς στους λαϊκούς) µας 

υποχρεώνει να διαφοροποιήσουµε την ερµηνεία. Οι µετακινήσεις αυτές ανάµεσα στο 

λαϊκούς και τους ανενεργούς είναι µάλλον ενδεικτικές του τρόπου µε τον οποίο 

διακρίνονται τα δύο πρότυπα. Το λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης είναι σχεδόν 

διαταξικό και παραπέµπει, όπως θα δούµε στη συνέχεια, περισσότερο στη διατήρηση 

ενός «βασικού» επιπέδου διαβίωσης παρά στον κοινωνικό ανταγωνισµό για την 

απόκτηση κύρους (όπως συµβαίνει µε το ανώτερο καταναλωτικό πρότυπο). Αυτό που 

διαφοροποιεί τους λαϊκούς καταναλωτές από τους ανενεργούς είναι η χρήση 

«στοιχειωδών» πόρων (εισόδηµα, χρόνος) τους οποίους δεν στερούνται πλήρως οι 

ανενεργοί. Συνεπώς οι ίδιοι καταναλωτές µπορούν αρκετά εύκολα να µεταπηδήσουν 

από τη µία κατηγορία στην άλλη σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, ακόµη και για 

εντελώς συγκυριακούς λόγους (κάτι που γίνεται ακόµη περισσότερο κατανοητό αν 

λάβουµε υπόψη ότι στην έρευνά αυτή ρωτάµε αν οι καταναλωτές έχουν επισκεφθεί 

έστω και µία φορά τους διάφορους χώρους). Αντίθετα, η µεταπήδηση από τους 

ανενεργούς στο ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης είναι πολύ λιγότερο πιθανή καθώς 

πλέον πρόκειται για το κατεξοχήν πεδίο διάκρισης και κοινωνικού ανταγωνισµού στο 

                                                 
23 Θα περίµενε κανείς ότι παρόµοια µείωση θα παρατηρούνταν στην κατανάλωση των χειρωνακτών 
εργατών, κάτι που παραδόξως δεν συµβαίνει. 
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πλαίσιο της πολιτιστικής κατανάλωσης, το οποίο προσδιορίζεται από σπανιότερους 

πόρους όπως το στάτους και η εκπαίδευση. 

  
5. Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιλογής καταναλωτικού προτύπου 

 

Όπως είδαµε στην προκαταρκτική στατιστική ανάλυση της σχέσης των οµάδων 

κατανάλωσης µε βασικές διαστάσεις της διαστρωµάτωσης και µε βασικές 

δηµογραφικές µεταβλητές, εµφανίζονται σηµαντικοί συσχετισµοί που φωτίζουν τόσο 

τον κοινωνικό χαρακτήρα των οµάδων όσο και τις διαφορές µεταξύ τους. Ωστόσο, 

αυτή η ανάλυση δεν µπορεί να επισηµάνει τις κύριες προσδιοριστικές µεταβλητές 

που διαµορφώνουν την επιλογή ενός καταναλωτικού προτύπου αντί άλλου ούτε να 

εκτιµήσει τη σχετική επιρροή κάποιου παράγοντα σε σύγκριση µε άλλους. Αυτές οι 

εκτιµήσεις µπορούν να γίνουν µόνο µε µια πολυµεταβλητή ανάλυση σε επίπεδο 

ατόµων σε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο κατανόησης των πιθανοτήτων επιλογής ενός 

καταναλωτικού προτύπου αντί άλλου. Μια τέτοια µέθοδος είναι η «πολυωνυµική 

λογιστική παλινδρόµηση» (multinomial logistic regression) που «ερµηνεύει» τη 

σχέση της πιθανότητας να επιλεγεί ένα πρότυπο προς την πιθανότητα να επιλεγεί ένα 

άλλο ως προσδιοριζόµενη από µια γραµµική συνάρτηση όπου υπεισέρχονται οι 

πιθανολογούµενες ως σηµαντικές καθοριστικές µεταβλητές – τόσο οι συνεχείς 

(ποσοτικές, όπως το εισόδηµα ή ηλικία) όσο και οι κατηγορικές (ποιοτικές, όπως το 

φύλο).24 

 

Οι µεταβλητές (πιθανοί προσδιοριστικοί παράγοντες) που θα εξεταστούν φαίνονται 

στο σχετικό πίνακα. Στις βασικές µεταβλητές διαστρωµάτωσης (στάτους, τάξη, 

εισόδηµα, εκπαίδευση) και δηµογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία) έχουν 

προστεθεί η οικογενειακή κατάσταση (MARIT_STAT2), η ύπαρξη ανήλικων 

παιδιών, η κατάσταση της υγείας, το αν ο ερωτώµενος είναι οικονοµικός µετανάστης 

και, τέλος, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα του/της ερωτώµενου/ης ως ένδειξη 

του πολιτισµικού κεφαλαίου και των πολιτισµικών προδιαθέσεων που έχουν 

αποκτηθεί από την οικογένεια. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ο τύπος καταναλωτή. 

Τα ζεύγη κατηγοριών καταναλωτών που έχουµε λάβει είναι λαϊκοί-ανενεργοί, λαϊκοί-

ανώτεροι και ανώτεροι/παµφάγοι-ανενεργοί. Εξετάζουµε τους παµφάγους µαζί µε 

τους ανώτερους γιατί οι δύο τύποι καταναλωτών παρουσιάζουν την ίδια συµπεριφορά 

ως προς την επιρροή των διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωµάτωσης25. 

 

Η συνεξέταση των µεταβλητών στην πολυωνυµική λογιστική παλινδρόµηση µας 

επιτρέπει να αποτιµήσουµε τη σχετική τους επίδραση στην ένταξη στους τύπους 

                                                 
24 Για την ακρίβεια η εξηγούµενη µεταβλητή (Ψ) είναι εδώ ο φυσικός λογάριθµος του λόγου του (π/(1-
π)) ("πιθανότητα συµβάντος") προς το (Π/(1-Π)) όπου π είναι η πιθανότητα επιλογής µια οµάδας και Π 
η πιθανότητα επιλογής της άλλης µε την οποία η πρώτη συγκρίνεται. Ως εκ τούτου, ο συντελεστής β 
κάθε προσδιοριστικής µεταβλητής δείχνει ουσιαστικά την ελαστικότητα του λόγου των "πιθανοτήτων 
συµβάντος" (odds ratio) ως προς µια µοναδιαία µεταβολή στην προσδιοριστική µεταβλητή. 
25 Όταν στην ανάλυση λαµβάνουµε τους παµφάγους ως αυτόνοµη κατηγορία δεν εµφανίζονται ισχυροί 
προσδιορισµοί στις πιθανότητες ένταξης σε αυτή την κατηγορία καταναλωτών έναντι των ανώτερων. 
Οι σχετικές αναλύσεις είναι διαθέσιµες στους ενδιαφερόµενους αναγνώστες.   
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καταναλωτών. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση 

αυτή, τις οποίας τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 7, είναι οι ακόλουθες:  

 

Ενώ στα περιγραφικά στατιστικά η κοινωνικο-οικονοµική τάξη εµφανίζεται 

σηµαντική, στην παλινδρόµηση η επίδρασή της περιορίζεται πολύ: η ένταξη στην 

τάξη ESEC2 έχει στατιστικά σηµαντική επιρροή στην ένταξη στους λαϊκούς 

καταναλωτές έναντι των ανενεργών και η ένταξη στην τάξη ESEC3 επηρεάζει θετικά 

την ένταξη στον ανώτερο/παµφαγικό τύπο καταναλωτή έναντι των ανενεργών. 

Αντίθετα, δεν εντοπίζουµε επιρροή της κοινωνικο-οικονοµικής τάξης στις 

πιθανότητες ένταξης στο λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης έναντι του ανώτερου. 

Φαίνεται έτσι ότι η κοινωνικο-οικονοµική τάξη έχει µια ασθενή επίδραση στην 

ένταξη στα πρότυπα κατανάλωσης η οποία περιορίζεται στην ενίσχυση των 

πιθανοτήτων ένταξης στο λαϊκό πρότυπο έναντι της ένταξης στους ανενεργούς. 

 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 

    
GNDR_R HEALTH2 

1. ΑΝΔΡΕΣ 1. ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

2. ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΑΝΑΦ.) 2. ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΑΦ.) 

AGE_R MARIT_STAT2 

ΗΛΙΚΙΑ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 1. ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ/Η - ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η - ΧΗΡΟΣ/Α 

INCOME100 2. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η Ή ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 3. ΟΛΟΙ ΠΛΗΝ 2&1 (ΑΝΑΦ.) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ/100 (ΣΥΝΕΧΗΣ) RCHILDRN2 

STGIDX 1. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 11-15 ΕΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 2. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 5-10 ΕΤΩΝ 

STATUS (ΣΥΝΕΧΗΣ) 3. ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 0-4 ΕΤΩΝ 

EDULV4, EDULV4F 4. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ (ΑΝΑΦ.) 

ΕΚΠΑΙΔ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ IMMIGR2 

& ΠΑΤΕΡΑ, 1-4, 4:ΑΕΙ (ΑΝΑΦ.) 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ESeC5  (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΕ15 ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ESEC5 3-5) 

(Κ/Ο ΤΑΞΕΙΣ 1-5, 5: ΑΝΑΦ.)  2. ΛΟΙΠΟΙ (ΑΝΑΦ.) 

"ΑΝΑΦ.": Κατηγορία αναφοράς 

 

 

Το εισόδηµα, καθώς και το σύνολο των µεταβλητών ελέγχου έχουν στατιστικά 

σηµαντική επιρροή στο ίδιο σηµείο, δηλαδή στο πέρασµα από την µη-κατανάλωση 

στην κατανάλωση. Η άνοδος του εισοδήµατος, η ένταξη στις νεαρότερες ηλικιακές 

οµάδες και, σε µεγάλο βαθµό, η ένταξη στον πληθυσµό των γηγενών (έναντι της 

ένταξης στον πληθυσµό των µεταναστών) επηρεάζει θετικά τις πιθανότητες ένταξης 

στο λαϊκό, το ανώτερο και το παµφαγικό πρότυπο κατανάλωσης έναντι της ένταξης 

στην κατηγορία των ανενεργών. Ασθενέστερη επίδραση παρουσιάζουν το φύλο (οι 

γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανήκουν στο ανώτερο πρότυπο 

κατανάλωσης έναντι των ανενεργών), η υγεία (η κακή υγεία επηρεάζει αρνητικά την 

πιθανότητα ένταξης στους ανώτερους/παµφάγους καταναλωτές έναντι της ένταξης 

στους ανενεργούς) και ο αριθµός των παιδιών (µάλλον απροσδόκητα η ύπαρξη 
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παιδιών 5-10 ετών, και όχι µικρότερης ηλικίας, επηρεάζει αρνητικά τις πιθανότητες 

ένταξης στο λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης έναντι της ένταξης στους ανενεργούς). Η 

οικογενειακή κατάσταση παρουσιάζει µάλλον αντιφατική επίδραση, καθώς οι 

έγγαµοι έχουν λιγότερες πιθανότητες ένταξης στο λαϊκό τύπο κατανάλωσης έναντι 

της ένταξης στους ανενεργούς και περισσότερες πιθανότητες ένταξης στο ανώτερο 

πρότυπο κατανάλωσης έναντι της ένταξης στους ανενεργούς (θα περίµενε κανείς ότι 

οι έγγαµοι, διαθέτοντας λιγότερο ελεύθερο χρόνο, θα είχαν και στις δύο περιπτώσεις 

περισσότερες πιθανότητες ένταξης στους ανενεργούς).  

 
Πίνακας 11: Πολυωνυµική λογιστική παλινδρόµηση: ο τύπος καταναλωτή ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή 

 

ΛΑΪΚ v. ΑΝΕΝ 
 

ΑΝΩΤ&Π v. ΑΝΕΝ 
 

ΛΑΪΚ v. ΑΝΩΤ 

B 
Std. 

Error B 
Std. 

Error B Std. Error 

Σταθερά 1,258*** 0,355 1,275** 0,425 

Ηλικία 
-

0,051*** 0,006 
-

0,034*** 0,008 -0,017* 0,008 

Εισόδηµα/100 0,027*** 0,007 0,030*** 0,007 

∆είκτης Στάτους 

Φύλο: Άνδρας -0,289* 0,137 

Χωρισµένος/Χήρος 

Με σύζυγο/Συντρ -0,428* 0,17 
-

0,772*** 0,2 

Με παιδιά 11-15 

Με παιδιά 5-10 

Με παιδιά 0-4 -0,458* 0,208 

Με προβλ. Υγείας -0,708* 0,348 

Χωρίς Α. Λυκείου -1,383** 0,429 1,229** 0,472 

Λύκειο & όµοια -0,691** 0,226 0,749** 0,249 

ΤΕΙ, Κολλέγια κλπ 0,414* 0,208 

Πατ: Χ. Α. Λυκείου -0,385* 0,178 
-

1,086*** 0,185 0,701** 0,204 

Πατ: Λύκειο & όµ. -0,502** 0,196 

Πατ:ΤΕΙ, Κολλ. κλπ 

ESeC5=1 

ESeC5=2 0,484* 0,239 

ESeC5=3 0,677* 0,314 

ESeC5=4 

Οικον Μετανάστ. 
-

1,291*** 0,302 -1,486** 0,451 

Χωρίς Εκπ. Πατ. 

∆είκτης Στάτους 0,236* 0,102 

Ψεύδο-R^2$ 0,224        
*-***: Επίπεδο σημαντικότητας, * <=0,05, ** <=0,01, *** <=0,001. Κατηγορίες αναφοράς: 4. Γυναίκα, 5. Άγαμος, 6. Χωρίς 
παιδιά, 7. Πτυχίο ΑΕΙ, 8. Πατέρας με πτυχίο ΑΕΙ, 9. ESEC5=5, 10. "Ντόπιοι", 11. Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας  
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Η µεταβλητή που παρουσιάζει συνολικά την ισχυρότερη επιρροή είναι η εκπαίδευση. 

Πράγµατι, όσο υψηλότερο το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο ανεβαίνει η πιθανότητα 

ένταξης στους ανώτερους/παµφάγους καταναλωτές έναντι της ένταξης στους 

ανενεργούς, καθώς και της ένταξης στους ανώτερους καταναλωτές έναντι των 

λαϊκών. Ειδικότερα, ισχυρή αρνητική επιρροή στην ένταξη στο ανώτερο/παµφαγικό 

πρότυπο εµφανίζει το κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, προκειµένου 

να ενταχθεί ένα άτοµο στον ανώτερο τύπο καταναλωτή είναι πιο σηµαντικό να µην 

ανήκει στη χαµηλότερη εκπαιδευτική βαθµίδα παρά να ανήκει στην υψηλότερη. 

Αντίστοιχο, αν και ασθενέστερο, ρόλο παίζει το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα. 

Κάτι που ωστόσο έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι η εκπαίδευση δεν εµφανίζει 

στατιστικά σηµαντική επιρροή στις πιθανότητες ένταξης στον λαϊκό τύπο 

καταναλωτή έναντι της ένταξης στους ανενεργούς.          
 

Τέλος, το στάτους εµφανίζει στατιστικά σηµαντική επιρροή εφόσον αφαιρέσουµε την 

εκπαίδευση του πατέρα από την ανάλυση. Το υψηλότερο στάτους επηρεάζει θετικά 

την ένταξη στον ανώτερο τύπο καταναλωτή έναντι των ανενεργών. Μπορούµε να 

συνοψίσουµε αυτές τις παρατηρήσεις ως εξής: 

 

Οι πιθανότητες ένταξης στο λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης έναντι της πιθανότητας 

αποχής από την κατανάλωση εξαρτώνται από µια σειρά µεταβλητές (ηλικία, 

εισόδηµα, οικογενειακή κατάσταση, µετανάστευση) που συνδέονται µε πόρους 

(χρόνος, χρήµα, κοινωνικότητες) τους οποίους θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε 

«στοιχειώδεις», µε την έννοια ότι δεν παραπέµπουν άµεσα στις διαδικασίες 

κοινωνικής διάκρισης. Αντίθετα, η πιθανότητα ένταξης στο λαϊκό πρότυπο (έναντι 

της µη-κατανάλωσης) δεν συνδέεται µε την εκπαίδευση και το στάτους. Οι τελευταίες 

δύο αυτές µεταβλητές (και ειδικά η εκπαίδευση), οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την 

κοινωνική διάκριση, επηρεάζουν τις πιθανότητες ένταξης στο ανώτερο πρότυπο 

έναντι της ένταξης στο λαϊκό πρότυπο και στην κατηγορία των ανενεργών. Στις 

πιθανότητες ένταξης στο ανώτερο πρότυπο έναντι της ένταξης στους ανενεργούς, η 

εκπαίδευση και το στάτους προστίθενται σε όλες τις άλλες «στοιχειώδεις» 

µεταβλητές. Οι πιθανότητες ένταξης στο ανώτερο πρότυπο όµως έναντι της ένταξης 

στο λαϊκό πρότυπο ενισχύονται σχεδόν αποκλειστικά από την εκπαίδευση. Έτσι, 

έχουµε συνολικά µια κατανοµή των καταναλωτικών πρακτικών στο πλαίσιο της 

οποίας οι πιθανότητες ένταξης σε κατηγορία ενεργών καταναλωτών ενισχύονται από 

τη διαθεσιµότητα στοιχειωδών πόρων και όχι από πόρους που συνδέονται µε 

πρακτικές κοινωνικής διάκρισης. Η κοινωνική διάκριση, όπως βασίζεται στην 

εκπαίδευση και το στάτους, συνδέεται µε την πιθανότητα ένταξης στο ανώτερο 

πρότυπο κατανάλωσης. 

 

Συνεπώς, τα δύο βασικά πρότυπα κατανάλωσης µουσικής σε χώρους της πόλης δεν 

πρέπει να ιδωθούν ως αντιτιθέµενα ή ιεραρχηµένα. Όπως έχει διαφανεί ως τώρα από 

τα δεδοµένα και τις αναλύσεις, το «λαϊκό» δεν είναι απλώς ένα κατώτερο ή 

κυριαρχούµενο πρότυπο κατανάλωσης σε σχέση µε το «ανώτερο» (και το 
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«παµφαγικό»). Πρόκειται µάλλον για δύο ποιοτικώς διαφορετικά πρότυπα 

κατανάλωσης: ένα σχεδόν διαταξικό πρότυπο που ευνοεί την ανάµειξη και 

προϋποθέτει στοιχειώδεις πόρους και ένα περισσότερο «αποκλειστικό» πρότυπο που 

συνδέεται µε την κοινωνική διάκριση και προϋποθέτει ειδικά υψηλή εκπαίδευση και, 

δευτερευόντως, υψηλό στάτους. 

  

Προκειµένου να ελέγξουµε την εγκυρότητα αυτής της ερµηνείας χρειάζεται να 

εξετάσουµε ακόµη δύο ζητήµατα: α. Ενδεχοµένως το λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης 

χαρακτηρίζεται από ταξικότητα όχι σε επίπεδο ολόκληρων τάξεων αλλά σε επίπεδο 

τµηµάτων τάξεων. Ενώ τα αυξηµένα ποσοστά της τάξης ESEC1 στους «λαϊκούς» 

καταναλωτές δίνουν την εντύπωση διαταξικότητας αυτού του καταναλωτικού 

προτύπου, πιθανώς πρόκειται για κάποιο τµήµα της διευθυντικής-επαγγελµατικής 

τάξης το οποίο για λόγους χαµηλότερης κοινωνικής καταγωγής ή άλλους έλκεται από 

το λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης, και β. Πρέπει να εξηγήσουµε τη συνύπαρξη ενός 

προτύπου κατανάλωσης που ευνοεί την κοινωνική ένταξη και ενός προτύπου που 

ευνοεί την κοινωνική διάκριση στην ίδια κατανοµή πολιτισµικών πρακτικών. 

Υπάρχει µια ενιαία αρχή που διέπει το συνολικό σύστηµα ή έχουµε να κάνουµε µε 

δύο διαφορετικά πολιτισµικά πεδία που δεν ανάγονται στην ίδια διαδικασία; 

 

Για τη διερεύνηση του πρώτου ερωτήµατος εξετάζουµε στον πίνακα 12 ορισµένα 

βασικά χαρακτηριστικά των «λαϊκών» και «ανώτερων» καταναλωτών των 

διαφορετικών οµάδων στάτους. Παρατηρούµε ότι οι ανώτεροι καταναλωτές της 

ανώτερης οµάδας στάτους δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τους λαϊκούς καταναλωτές 

της ίδιας οµάδας στάτους, µε εξαίρεση το σχετικά υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο 

πατέρα. Οι ανώτεροι και οι λαϊκοί καταναλωτές της δεύτερης οµάδας στάτους 

παρουσιάζουν ακόµη µικρότερες διαφορές. Σε γενικές γραµµές, ενώ είναι σαφές ότι η 

κατοχή ισχυρότερων εκπαιδευτικών πόρων και η ανώτερη κοινωνική καταγωγή (εδώ 

µετρηµένη µε βάση την εκπαίδευση του πατέρα) ευνοούν την ένταξη στους 

ανώτερους καταναλωτές, είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς για διακριτά τµήµατα 

οµάδων στάτους26.  

 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζουµε µια πρώτη διερεύνηση της κοινωνικής κινητικότητας 

των διαφορετικών τύπων καταναλωτών συγκρίνοντας το εκπαιδευτικό επίπεδο, την 

κοινωνικο-οικονοµική τάξη και την οµάδα στάτους των καταναλωτών µε αυτή του 

πατέρα. Στη βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι η παµφαγία ή εκποίκιλση των 

γούστων και των πρακτικών τείνει να συνδέεται µε διαδικασίες κοινωνικής 

κινητικότητας µέσα από τις οποίες διαφοροποιούνται οι προδιαθέσεις και οι 

προτιµήσεις των ατόµων (Peterson 2005, Lahire 2004 – την υπόθεση αυτή ελέγχει και 

ο Coulangeon οποίος καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα που παρουσιάζουν 

                                                 
26 ∆ιερευνήσαµε το ζήτηµα αυτό επιπλέον µέσω µιας παλινδρόµησης multinomial logit η οποία επίσης 
δεν έδειξε ισχυρούς προσδιορισµούς για την ένταξη των µελών της οµάδας στάτους 1 στην κατηγορία 
των λαϊκών καταναλωτών έναντι της ένταξης στην κατηγορία των ανώτερων καταναλωτών. Οι 
αναλύσεις είναι διαθέσιµες στους ενδιαφερόµενους αναγνώστες.   
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ανοδική κινητικότητα στη Γαλλία έλκονται περισσότερο από την υψηλή κουλτούρα 

παρά από την παµφαγία, βλ. Coulangeon 2013). Στην παρούσα έρευνα, είναι 

σηµαντικό, επίσης, να εξετάσουµε το κατά πόσο το λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης, µε 

δεδοµένο το σχετικά διαταξικό του χαρακτήρα, συνδέεται µε διαδικασίες κοινωνικής 

κινητικότητας. Σε αυτή την περίπτωση το λαϊκό πρότυπο θα µπορούσε να αποδειχθεί 

πιο ελκυστικό σε άτοµα των ανώτερων τάξεων τα οποία έχουν διαφοροποιηµένες 

κοινωνικές και πολιτιστικές εµπειρίες µέσα από την κοινωνική κινητικότητα.    
 
Πίνακας 12: Μέσες τιµές εκπαίδευσης, εκπαίδευσης πατέρα και ηλικίας των 

λαϊκών και ανώτερων καταναλωτών ανά οµάδα στάτους 
 

ΛΑΪΚΟΙ 

statusg5 count(*) avg(edulv4) avg(edulv4f) avg(age_r10) 

0 50 2,120 2,480 1,740 

1 129 3,806 2,605 3,031 

2 142 2,887 1,866 3,049 

3 86 2,558 2,035 2,488 

4 92 2,261 1,663 3,044 

5 34 1,971 1,824 3,088 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 

statusg5 count(*) avg(edulv4) avg(edulv4f) avg(age_r10) 

0 25 2,280 3,040 1,760 

1 150 3,873 2,767 3,367 

2 96 3,240 2,479 3,281 

3 30 2,900 2,200 2,767 

4 17 2,471 1,588 2,529 

5 10 2,400 1,500 3,600 

 
ΑΝΩΤΕΡΟΙ/ΛΑΪΚΟΙ  

avg(edulv4) avg(edulv4f) avg(age_r10) 

1,075 1,226 1,011 

1,018 1,062 1,111 

1,122 1,328 1,076 

1,134 1,081 1,112 

1,093 0,955 0,831 

1,218 0,823 1,166 
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Πίνακας 13: Κοινωνική κινητικότητα των διαφορετικών τύπων καταναλωτών 
µουσικής σε χώρους της Αθήνας 

 
 Εκπαίδευση  ESEC5  StatusG5  

 Ανοδική Καθοδική Ανοδική Καθοδική Ανοδική Καθοδική 

Παμφάγοι 48,6% 18,1% 58,8% 44,1% 45,8% 23,6% 

Ανώτεροι 53,6% 13,3% 55,5% 38,2% 44,5% 16,7% 

Λαϊκοί 53,6% 13,7% 62,0% 46,0% 46,9% 21,7% 

Ανενεργοί 53,3% 7,7% 67,1% 47,0% 42,5% 21,8% 

 

Από τον πίνακα 13 προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια συστηµατική σύνδεση του 

παµφαγικού και του λαϊκού προτύπου κατανάλωσης µε υψηλότερα ποσοστά ανοδικής 

κινητικότητας. Σχετικά σηµαντικά υψηλότερη κοινωνική κινητικότητα χαρακτηρίζει 

µόνο τους λαϊκούς καταναλωτές στο πεδίο της κοινωνικοοικονοµικής τάξης, αν και 

πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αυτή τη διάσταση της διαστρωµάτωσης οι ανενεργοί είναι 

εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν, µάλλον αναπάντεχα, το υψηλότερο ποσοστό 

ανοδικής κινητικότητας. Το γενικό συµπέρασµα από την εξέταση της κινητικότητας 

σε όλες τις διαστάσεις της διαστρωµάτωσης είναι ότι η ανοδική κινητικότητα δεν 

συνδέεται ιδιαίτερα µε το παµφαγικό και το λαϊκό πρότυπο κατανάλωσης. Αντίθετα, 

προκύπτει ότι η ανοδική κοινωνική κινητικότητα χαρακτηρίζει ευρέως τον πληθυσµό 

(κάτι που άλλωστε έχει οδηγήσει στη συγκέντρωση µεγάλου µέρους του πληθυσµού 

στις δύο ανώτερες κοινωνικοοικονοµικές τάξεις), στο πλαίσιο του ευρύτερου 

µετασχηµατισµού της οικονοµίας της Αθήνας τις τελευταίες διαδικασίες. Από αυτή 

την άποψη, όντως µπορούµε να δεχθούµε ότι η εκποίκιλση ως γενικό χαρακτηριστικό 

των καταναλωτικών πρακτικών, το οποίο εκφράζεται χαρακτηριστικά στην ύπαρξη 

ενός παµφαγικού προτύπου κατανάλωσης και στα αµβλυµένα όρια µεταξύ του λαϊκού 

και του ανώτερου προτύπου, συνδέεται µε τη διάχυση της ανοδικής κινητικότητας. 

Αυτό όµως δεν οδηγεί στη διαµόρφωση τµηµάτων τάξεων µε διακριτή συµπεριφορά 

– πρόκειται µάλλον για ένα κοινωνιακό χαρακτηριστικό.  

    

Προκειµένου να διερευνήσει κανείς την ύπαρξη µια ενιαίας αρχής που να διέπει το 

σύνολο της κατανοµής των πρακτικών κατανάλωσης µουσικής, όπως αυτή 

διαφαίνεται στα στοιχεία που παρουσιάζουµε εδώ, πρέπει να αποµακρυνθεί από µια 

στενά ταξική προσέγγιση. Ο Bourdieu εντόπισε στη «διάκριση» των τάξεων την αρχή 

που διέπει το σύνολο της κατανάλωσης και της αντίστοιχης διαµόρφωσης των 

τρόπων ζωής. Έτσι, οι διαφορετικοί τύποι καταναλωτών που σκιαγράφησε 

ταυτίζονταν µε τις βασικές κοινωνικές τάξεις (αστοί, µικροαστοί, εργάτες) και τις 

υποδιαιρέσεις τους. Η εφαρµογή αυτής της προσέγγισης στην περίπτωση που 

µελετάµε εδώ θα σήµαινε τη γενίκευση στο σύνολο της κατανοµής των 

καταναλωτικών πρακτικών µιας αρχής η οποία ισχύει µόνο σε ένα µέρος της 

κατανοµής: η διάκριση (όπως βασίζεται στο στάτους και την εκπαίδευση) 

χαρακτηρίζει το ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης, όχι όµως το λαϊκό. Ταυτόχρονα, αν 

το ανώτερο πρότυπο είναι στενά συνδεδεµένο µε τις ανώτερες κοινωνικο-οικονοµικές 

τάξεις και οµάδες στάτους, το λαϊκό πρότυπο είναι σχεδόν διαταξικό (δεν αντιστοιχεί 
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στα χαµηλά στρώµατα), ενώ ένα διακριτά µεσαίο πρότυπο απουσιάζει τελείως (είναι 

ενταγµένο ως συστατικό στα άλλα δύο πρότυπα).  

 

Το γεγονός ότι η ταξική διάκριση δεν είναι η αρχή που διέπει την κατανοµή των 

καταναλωτικών πρακτικών στο σύνολό της, δεν σηµαίνει ότι αυτή τη κατανοµή είναι 

κατακερµατισµένη και αποτελείται από ασύνδετα πολιτισµικά πεδία. Προκειµένου να 

αναζητήσουµε µια τέτοια ενιαία αρχή ίσως είναι σκόπιµο να επιστρέψουµε στα 

περιγραφικά στατιστικά, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ό,τι αφορά τα πρότυπα 

κατανάλωσης αλλά τους ίδιους τους χώρους κατανάλωσης µουσικής στην πόλη. Οι 

ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την κατανοµή του κοινού των χώρων κατανάλωσης 

µουσικής ανά οµάδα στάτους.  

 

Πίνακας 14: Χώροι κατανάλωσης µουσικής ανά οµάδα στάτους των 
καταναλωτών 

1 2 3 4 5 Σύνολο 

Μουσικά μεζεδοπωλεία-ταβέρνες 32,2% 31,1% 14,0% 17,0% 5,8% 100,0% 

Μουσικές σκηνές για έντεχνο 

ελληνικό και διεθνές τραγούδι 
44,7% 28,3% 11,7% 11,4% 3,9% 100,0% 

Μουσικές σκηνές/κλαμπ για ροκ, 

ποπ-ροκ, μέταλ, ηλεκτρονική, ραπ, 

χιπ-χοπ κ.λπ. 

38,1% 27,4% 14,8% 13,7% 6,0% 100,0% 

Ρεμπετάδικα-λαϊκά πάλκα 27,5% 30,1% 16,0% 19,2% 7,2% 100,0% 

Μεγάλες πίστες 28,8% 27,6% 19,6% 15,6% 8,4% 100,0% 

Μουσικές σκηνές/κλαμπ για τζαζ και 

εθνικές μουσικές 48,6% 27,7% 11,6% 9,2% 2,8% 
100,0% 

Χώροι κλασσικής-σύγχρονης 

μουσικής και Όπερας 
54,5% 30,9% 8,6% 4,3% 1,7% 100,0% 

Σύνολο 25,7% 25,9% 13,1% 21,3% 14,1% 100,0%  

 

Στους πίνακες αυτούς γίνεται φανερό ότι οι κυρίως «λαϊκοί» χώροι (πίστες, 

ρεµπετάδικα, µουσικές ταβέρνες) έχουν το πλέον διαταξικό κοινό (το κοινό τους 

προσεγγίζει αρκετά την κατανοµή του συνολικού πληθυσµού µε σηµαντική εξαίρεση 

την υποαντιπροσώπευση των κατώτερων οµάδων στάτους οι οποίες ακριβώς δεν 

διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθµό τους «στοιχειώδεις» πόρους για τους οποίους 

κάναµε λόγο νωρίτερα). Όσο ανερχόµαστε στην πολιτισµική ιεραρχία η κοινωνική 

ανάµειξη ελαττώνεται, έως ότου φτάσουµε στους χώρους που παρουσιάζουν έντονα 

χαρακτηριστικά «αποκλειστικότητας» (χώροι κλασσικής µουσικής, µουσικές σκηνές 

 1 2 3 4 5 

Μουσικά μεζεδοπωλεία-ταβέρνες 1,3 1,2 1,1 0,8 0,4 

Μουσικές σκηνές για έντεχνο ελληνικό και διεθνές τραγούδι 1,7 1,1 0,9 0,5 0,3 

Μουσικές σκηνές/κλαμπ για ροκ, ποπ-ροκ, μέταλ, 

ηλεκτρονική, ραπ, χιπ-χοπ κ.λπ. 1,5 1,1 1,1 0,6 0,4 

Ρεμπετάδικα-λαϊκά πάλκα 1,1 1,2 1,2 0,9 0,5 

Μεγάλες πίστες 1,1 1,1 1,5 0,7 0,6 

Μουσικές σκηνές/κλαμπ για τζαζ και εθνικές μουσικές 1,9 1,1 0,9 0,4 0,2 

Χώροι κλασσικής-σύγχρονης μουσικής και Όπερας 2,1 1,2 0,7 0,2 0,1 
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για τζαζ και έθνικ). Η κλιµάκωση αυτή, σε συνδυασµό µε τις αναλύσεις που 

προηγήθηκαν, µας δείχνει ότι το πέρασµα από την µη-κατανάλωση στην κατανάλωση 

σε πρώτη φάση οδηγεί σε ένα πολιτισµικό πεδίο σχετικά ανοιχτό, ενσωµατωτικό το 

οποίο αποκλείει από ταξική άποψη τα κατώτερα στρώµατα που στερούνται σε 

µεγαλύτερο βαθµό τους «στοιχειώδεις» πόρους. Αυτό το πεδίο, το οποίο έχουµε 

ονοµάσει εδώ «λαϊκό» πρότυπο κατανάλωσης, δεν επιτελεί λειτουργίες κοινωνικής 

διάκρισης. Μόνο όταν η συσσώρευση των πόρων συµπεριλάβει την εκπαίδευση και το 

στάτους περνάµε σε ένα πεδίο κατανάλωσης που προσφέρει οφέλη διάκρισης. Αν 

θεωρήσουµε ότι η αρχή της διάκρισης διέπει το σύνολο της κατανοµής των 

πολιτισµικών πρακτικών, τότε γενικεύουµε τη λογική ενός µόνο µέρους της 

κατανάλωσης και ενός µόνο µέρους των ανώτερων τάξεων µε τρόπο που 

συσκοτίζουµε τον τρόπο συγκρότησης ενός µεγάλου, ίσως του µεγαλύτερου 

τµήµατος των πρακτικών κατανάλωσης µουσικής. 

 

6. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 
 

Στις αναλύσεις που προηγήθηκαν διαπιστώσαµε ότι η κατανάλωση µουσικής σε 

χώρους της Αθήνας δοµείται από τρία πρότυπα: ένα «λαϊκό», ένα «ανώτερο» και ένα 

«παµφαγικό». Από αυτή την άποψη, η κατανάλωση µουσικής σε χώρους της Αθήνας 

δεν προσιδιάζει σε κανένα από τα δύο κυρίαρχα παραδείγµατα της σχετικής 

συζήτησης, αυτών του Bourdieu και του Peterson, αλλά, όπως έχει βρεθεί και σε 

παρόµοιες έρευνες σε άλλες χώρες, δείχνει να χαρακτηρίζεται από µια υβριδική, 

ανάµεικτη δοµή. Στο πλαίσιο αυτής της δοµής η βασική διαίρεση είναι ανάµεσα στο 

λαϊκό και το ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης, ενώ το παµφαγικό πρότυπο 

εµφανίζεται ως µια µειονοτική παραφυάδα του ανώτερου προτύπου. Ωστόσο, κάτι 

που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, το λαϊκό και το ανώτερο πρότυπο κατανάλωσης 

παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη σε µια πολιτισµική περιοχή που θα µπορούσε να 

καταλαµβάνει ένα µεσαίο ή µικροαστικό πρότυπο και η οποία υποδηλώνει την άρση 

των στεγανών στη διαµόρφωση των καταναλωτικών προτύπων. 

 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κοινωνικο-δηµογραφικών µεταβλητών και των 

µεταβλητών κοινωνικής διαστρωµάτωσης, διαπιστώσαµε ότι δεν επιδρούν µε ενιαίο 

τρόπο στο σύνολο της δοµής της κατανάλωσης µουσικής. Αντίθετα διαφοροποιούνται 

στα σηµεία: α. της ενίσχυσης των πιθανοτήτων ένταξης σε κάποιο πρότυπο ενεργού 

κατανάλωσης έναντι της ένταξης στους ανενεργούς, και β. της ενίσχυσης των 

πιθανοτήτων ένταξης στο ανώτερο πρότυπο έναντι της ένταξης στα υπόλοιπα. Στο 

πρώτο σηµείο καθοριστικές είναι µια σειρά µεταβλητές που µπορούµε να πούµε ότι 

παραπέµπουν σε «στοιχειώδεις» πόρους (ηλικία, εισόδηµα, µετανάστευση, 

οικογενειακή κατάσταση), ενώ στο δεύτερο καθοριστικό ρόλο παίζουν η εκπαίδευση 

και, δευτερευόντως, το στάτους. 

  

Στη βάση των ευρηµάτων αυτών µπορούµε να διατυπώσουµε ορισµένες γενικότερες 

θεωρητικές σκέψεις αναφορικά µε τη σχέση πολιτιστικής κατανάλωσης και 
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κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Πριν από όλα, η διαπίστωση ότι δεν υφίσταται µια ένα-

προς-ένα σχέση των προτύπων κατανάλωσης µουσικής µε τις οµάδες στάτους ή τις 

κοινωνικές τάξεις έχει επιπτώσεις στο ζήτηµα της αρχής που διέπει την πολιτιστική 

κατανάλωση. Από την µπουρντεϊκή οπτική, η αρχή που διέπει την πολιτιστική 

κατανάλωση δεν είναι άλλη από την αρχή που παράγει την κοινωνική ανισότητα εν 

γένει, τη διάκριση. Η πολιτιστική κατανάλωση εµφανίζεται έτσι ως ενσωµατωµένη 

στις ευρύτερες σχέσεις κοινωνικής κυριαρχίας συµβάλλοντας στην αναπαραγωγή 

τους. Αν όµως, όπως υποστηρίζουµε εδώ, το µεγαλύτερο µέρος της κατανάλωσης 

έχει διαταξικό χαρακτήρα, προϋποθέτει «στοιχειώδεις» πόρους και ευνοεί την 

κοινωνική ενσωµάτωση, τότε η αρχή της διάκρισης έχει πολύ πιο περιορισµένη 

εµβέλεια. Το φαινόµενο της κοινωνικής διάκρισης εµφανίζεται στο ανώτερο πρότυπο 

κατανάλωσης, το οποίο πράγµατι σχεδόν µονοπωλείται από τις ανώτερες οµάδες 

στάτους. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουµε ότι η κοινωνική διάκριση εντοπίζεται ακριβώς 

σε αυτό το πεδίο της κατανάλωσης και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως η γενική αρχή της 

κατανάλωσης µουσικής. Η γενίκευση της ισχύος της διάκρισης σε όλο το φάσµα της 

πολιτιστικής κατανάλωσης αντανακλά κατά κάποιον τρόπο έναν εθνοκεντρισµό της 

καταναλωτικής λογικής ενός µέρους των ανώτερων τάξεων. Το λαϊκό και το ανώτερο 

πρότυπο δεν έχουν ιεραρχική σχέση µεταξύ τους – η ιεραρχία είναι µια αξίωση που 

απορρέει από ένα µόνο µέρος των ανώτερων τάξεων και εκφράζεται στο ανώτερο 

πρότυπο κατανάλωσης µουσικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ Γ: Κοινωνικά χαρακτηριστικά των οµάδων 
καταναλωτών µουσικής σε χώρους της πόλης – Αναλυτικοί πίνακες 
 

 
Πίνακας 1.1: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής ανά ηλικιακή οµάδα 

 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64&65 Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 4,3 13,6 24,9 23,8 29,0 4,4 100,0 

ΛΑΙΚΟΙ 15,8 28,4 26,2 17,6 10,6 1,5 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 8,5 24,2 30,3 22,1 13,3 1,5 100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 25,0 30,6 19,4 12,5 12,5 0,0 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 7,9 18,7 25,7 21,9 22,6 3,3 100,0 

 

 

Πίνακας 1.2: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός των ηλικιακών οµάδων 
 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64&65 Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 34,2 45,7 60,6 67,9 80,6 84,1 62,6 

ΛΑΙΚΟΙ 42,7 32,6 21,8 17,2 10,0 9,8 21,4 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 14,1 17,0 15,5 13,2 7,7 6,1 13,1 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 9,0 4,7 2,2 1,6 1,6 0,0 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Πίνακας 1.3: ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64&65 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 0,546 0,730 0,967 1,085 1,287 1,344 

ΛΑΙΚΟΙ 1,995 1,521 1,018 0,804 0,469 0,456 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,074 1,299 1,179 1,009 0,591 0,465 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 3,163 1,637 0,757 0,570 0,554 0,000 

 
 
 

Πίνακας 2.1: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής ανά φύλο 

 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 47,9 52,1 100,0 

ΛΑΙΚΟΙ 49,5 50,5 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 43,6 56,4 100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 56,9 43,1 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 48,0 52,0 100,0 
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Πίνακας 2.2: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός οµάδων φύλου 

 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 62,6 62,7 62,6 

ΛΑΙΚΟΙ 22,1 20,8 21,4 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 11,9 14,2 13,1 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 3,4 2,4 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 

 
Πίνακας 2.3: ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 

 

 Άνδρες Γυναίκες 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 0,999 1,001 

ΛΑΙΚΟΙ 1,033 0,970 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,910 1,083 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,187 0,828 

ΣΥΝΟΛΟ 0,999 1,001 

 

Πίνακας 3.1: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

 
 Πρωτοβάθμια 

/μερική Μέση 

Πλήρης 

Μέση 

Μεταλυκειακή 

/ΑΤΕΙ 

ΑΕΙ Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 22,6 36,1 20,1 21,2 100,0 

ΛΑΙΚΟΙ 6,9 34,7 28,9 29,5 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,5 18,2 23,6 56,7 100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,4 36,1 20,8 41,7 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 15,8 33,5 22,5 28,2 100,0 

 

Πίνακας 3.2: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός οµάδων 
εκπαιδευτικού επιπέδου 

 
  Πρωτοβάθμια 

/μερική 

Μέση 

Πλήρης 

Μέση 

Μεταλυκειακή 

/ΑΤΕΙ 

ΑΕΙ Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 89,2 67,6 56,0 47,0 62,6 

ΛΑΙΚΟΙ 9,3 22,2 27,6 22,4 21,4 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,3 7,1 13,8 26,3 13,1 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,3 3,1 2,7 4,2 2,9 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Πίνακας 3.3: ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 

 

 Πρωτοβάθμια 

/μερική Μέση 

Πλήρης 

Μέση 

Μεταλυκειακή 

/ΑΤΕΙ 

ΑΕΙ 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 1,425 1,080 0,894 0,751 

ΛΑΙΚΟΙ 0,433 1,036 1,288 1,046 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,096 0,543 1,052 2,010 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 0,088 1,079 0,927 1,478 
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Πίνακας 4.1: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής ανά εισοδηµατική οµάδα 
 

 <700 701-1100 1101-

1550 

1551-

2300 

2301+ Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 26,5 29,2 19,6 16,5 8,2 100,0 

ΛΑΙΚΟΙ 16,4 24,9 24,7 19,7 14,5 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 15,4 23,5 18,6 24,1 18,3 100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 26,8 26,8 14,1 16,9 15,5 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 22,9 27,4 20,4 18,2 11,1 100,0 

 

Πίνακας 4.2: Κατανοµή τύπων καταναλωτών εντός των εισοδηµατικών οµάδων 
 

 <700 701-1100 1101-

1550 

1551-

2300 

2301+ Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 72,4 66,5 60,0 56,7 46,2 62,5 

ΛΑΙΚΟΙ 15,5 19,6 26,1 23,4 28,2 21,6 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 8,7 11,1 11,8 17, 21,4 13,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 3,5 2,9 2,0 2,8 4,1 3,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Πίνακας 4.3: ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής ανά οµάδα στάτους 
 1 2 3 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 19,5 23,5 12,0 25,8 19,2 100,0 

ΛΑΙΚΟΙ 26,5 29,6 17,9 19,1 7,0 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 49,2 31,5 10,2 5,9 3,3 100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 43,8 23,4 12,5 12,5 7,8 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 25,7 25,9 13,0 21,3 14,1 100,0 

 

Πίνακας 5.2: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός οµάδων 
στάτους 

 
 1 2 3 4 5 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 47,4 56,7 57,6 75,5 84,7 62,4 

ΛΑΙΚΟΙ 22,1 24,4 29,3 19,2 10,6 21,4 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 25,7 16,3 10,4 3,7 3,1 13,4 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 4,8 2,5 2,7 1,6 1,6 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 <700 701-1100 1101-

1550 

1551-

2300 

2301+ 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 1,158 1,064 0,960 0,907 0,739 

ΛΑΙΚΟΙ 0,718 0,907 1,208 1,083 1,306 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 0,669 0,854 0,908 1,308 1,646 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,167 0,967 0,667 0,933 1,367 
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Πίνακας 5.3: ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

 1 2 3 4 5 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 0,760 0,909 0,923 1,210 1,358 

ΛΑΙΚΟΙ 1,032 1,143 1,369 0,896 0,495 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,917 1,216 0,779 0,277 0,232 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,705 0,906 0,958 0,587 0,554 

 

 

Πίνακας 6.1: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής ανά οικονοµική τάξη 

 

 Τάξη 

υπηρεσιών 

Ενδιάμεση 

τάξη 

Μικροαστική 

τάξη 

Μη 

χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 

Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 29,0 15,2 19,3 13,2 23,4 100,0 

ΛΑΙΚΟΙ 41,1 23,2 9,2 14,4 12,1 100,0 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 62,6 13,1 10,8 8,9 4,6 100,0 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 53,1 18,8 10,9 10,9 6,3 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ 36,7 16,7 15,8 12,8 18,0 100,0 

  

Πίνακας 6.2: Κατανοµή τύπων καταναλωτών µουσικής εντός οικονοµικών 
τάξεων 

 Τάξη υπηρεσιών Ενδιάμεση 

τάξη 

Μικροαστική 

τάξη 

Μη 

χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 

Σύνολο 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 49,3 56,8 76,4 64,4 81,2 62,5 

ΛΑΙΚΟΙ 23,9 29,6 12,5 24,0 14,4 21,3 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 22,8 10,5 9,2 9,2 3,4 13,4 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 4,1 3,1 1,9 2,4 1,0 2,8 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Πίνακας 6.3: ∆είκτες σχετικής συγκέντρωσης 
 

 Τάξη 

υπηρεσιών 

Ενδιάμεση 

τάξη 

Μικροαστική 

τάξη 

Μη 

χειρώνακτες 

εργάτες 

Χειρώνακτες 

εργάτες 

ΑΔΡΑΝΕΙΣ 0,789 0,909 1,222 1,030 1,299 

ΛΑΙΚΟΙ 1,122 1,390 0,587 1,127 0,676 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1,701 0,784 0,687 0,687 0,254 

ΠΑΜΦΑΓΟΙ 1,464 1,107 0,679 0,857 0,357 
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Σηµείωση για τις επίµαχες ονοµασίες των οµάδων κατανάλωσης 

 

 

Κάθε επιλογή ονοµασίας για κάποια κοινωνική οµάδα είναι επίµαχη. Αυτό ισχύει 

πολύ περισσότερο βέβαια για όρους όπως «ανώτεροι» (συνεπώς και «κατώτεροι») 

και  «λαϊκοί» που απαντώνται συχνά σε αυτή την ερευνητική εργασία. Πρόκειται για 

όρους φανερά φορτισµένους που παραπέµπουν µε ένα συγκεκριµένο µη-ουδέτερο 

τρόπο σε ταξικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής θέσης,  διαφορές που οι 

περισσότεροι αποφεύγουν να χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινή κοινωνική ζωή και 

που αντιµετωπίζονται µε αµηχανία και δυσφορία – ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 

στην πραγµατικότητα χρησιµοποιούνται άρρητα για να οργανώσουν τη σκέψη και 

την κοινωνική πρακτική. Η καθιερωµένη και συχνή χρήση τους στις κοινωνικές 

επιστήµες µπορεί να τους προσδώσει µια σχετική – φαινοµενική - ουδετερότητα. 

Αλλά αυτή η διευκόλυνση δεν είναι διαθέσιµη στην Ελλάδα όπου λείπει η ευρέως 

καθιερωµένη κοινωνιολογική προβληµατική για τις ταξικές ιεραρχήσεις και, πολύ 

περισσότερο, για την κατ' εξοχήν αξιολογική ιεράρχηση που είναι αυτή για την 

κοινωνική θέση (στάτους). 

 

Ωστόσο, αυτά τα φαινόµενα είναι υπαρκτά και σηµαντικά. Πως µπορεί κανείς να 

αποφύγει τον σκόπελο των φορτισµένων και ενίοτε απωθητικά µεροληπτικών όρων 

που εκφράζουν ουσιαστικά την αντίληψη ενός ιεραρχικού συστήµατος πολιτισµικής 

διαφοράς και οικονοµικής ανισότητας; Κατά την άποψη µας δεν µπορεί και είναι 

άσκοπη µαταιοπονία να προσπαθεί. Καταρχήν η χρήση ευφηµισµών ή η τοποθέτηση 

των επίµαχων όρων σε εισαγωγικά δεν λύνει κανένα πρόβληµα. ∆εύτερον, η 

αντικατάσταση του «ανώτερη» µε «κυρίαρχη», «νόµιµη» (Bourdieu), «υψηλή» «µη-

µαζική» (διακεκριµένη) κλπ., οδηγεί σε αµήχανες περιφράσεις, παράδοξα αντίθετα 

(εναλλακτική; µη-νόµιµη; χαµηλή;) και, πιο σηµαντικό, προκαλεί πολλαπλά 

θεωρητικά προβλήµατα σχετικά µε τη δοµή και το χαρακτήρα της πολιτισµικής 

διαστρωµάτωσης.27 Η µόνη λύση είναι ο σαφής ορισµός των επίµαχων όρων. 

 

Επί της ουσίας. Ως «ανώτερους» καταναλωτές ονοµάζουµε την οµάδα (µε την απλή 

έννοια του συνόλου) που µε βάση το προφίλ των ειδών που καταναλώνουν (όπως 

τεκµαίρεται εδώ από τα καταστήµατα και τους χώρους που επισκέπτονται) και τη 

σύγκριση µε τις άλλες οµάδες, προσεγγίζει περισσότερο τα πολιτισµικά πρότυπα που 

θεωρούµε ότι συνδέονται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς µε την ανώτερη τάξη 

και τα ανώτερα στρώµατα στάτους και εκφράζουν τον «επίσηµο» κανόνα (που 

εφαρµόζει εν πολλοίς το κράτος και οι ισχυροί φορείς πολιτισµού). Ποιοι είναι οι 

αντίστοιχα «κατώτεροι»; Είναι, µε ένα όρο µεγαλύτερης πολιτικής ορθότητας, οι 

                                                 
27 Η καθιέρωση από τον Peterson των όρων του «παµφάγου» και του «µονοφάγου» δείχνει σε πρώτη 
µατιά να αποφεύγει αυτό τον σκόπελο. Όπως ο ίδιος όµως παραδέχθηκε σε µεταγενέστερες εργασίες, 
ακόµη και όταν ισχύει εµπειρικά αυτή η διάκριση (που εκφράζει το εύρος  της κατανάλωσης) δεν 
µπορεί να µη γίνει συνδυασµός µε την «κάθετη» διάσταση της ιεραρχίας του γούστου ήτοι µε τη 
διάκριση σε highbrow και lowbrow – αγγλικούς όρους το ίδιο φορτισµένους µε τα ανώτερος-
κατώτερος. 
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κατά Peterson «λαϊκοί µονοφάγοι» δηλαδή οι καταναλωτές που τα είδη που 

καταναλώνουν είναι πολύ περιορισµένα σε εύρος και είτε απορρίπτονται ως µη 

αρµόζοντα είτε αξιολογούνται πολύ χαµηλά από το ανώτερο σύστηµα ιεράρχησης 

του γούστου ως συνδεόµενα µε ακραίες συνθήκες έλλειψης οικονοµικών και 

πολιτισµικών πόρων και διαθέσιµου χρόνου. Θεωρούµε, αντίθετα, απλώς «λαϊκούς» 

τους καταναλωτές που το προφίλ τους συγκεντρώνει µεν είδη που συνδέονται µε τα 

πρότυπα των κατώτερων στρωµάτων και τα οποία δεν ανήκουν στον πυρήνα του 

«ανώτερου» κανόνα, αλλά οι οποίοι δεν µπορούν να θεωρηθούν «λαϊκοί µονοφάγοι» 

(«κατώτεροι») µε τον προηγούµενο ορισµό. 

 

Οι παραπάνω ορισµοί δεν είναι ιδιαίτερα ακριβείς. Αλλά αυτό δεν αποτελεί 

πρόβληµα καθώς οι οµάδες έχουν σε ένα βαθµό χαρακτηριστικά που αλλάζουν 

ανάλογα µε το πεδίο κατανάλωσης και τη φύση των άλλων οµάδων. Ως εκ τούτου, η 

καθιερωµένη µεθοδολογία για το διαχωρισµό σε οµάδες δεν βασίζεται σε αυστηρά ad 

hoc κριτήρια αλλά σε στατιστικές µεθόδους: οι οµάδες προκύπτουν εµπειρικά και το 

ζήτηµα είναι η κατανόηση του χαρακτήρα τους και η ονοµασία που παραπέµπει στα 

σωστά θεωρητικά συµφραζόµενα µε δεδοµένο το πλαίσιο των παρατηρούµενων 

µεταξύ τους οµοιοτήτων και διαφορών. Στις µελέτες που ακολουθούν το αµερικανικό 

υπόδειγµα, «λαϊκοί» ονοµάζονται συνήθως οι «κατώτεροι» (lowbrow). Στην Ελλάδα, 

ωστόσο, όπως και σε µια σειρά άλλες χώρες, που υπάρχουν έντονα «εθνικο-λαϊκά» 

πολιτισµικά στοιχεία που διατρέχουν όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενισχυµένα από την 

πρόσφατη εµπειρία εκτεταµένης κοινωνικής κινητικότητας (λόγω αστικοποίησης και 

οικονοµικών µετασχηµατισµών), η πιθανότητα να υπάρχουν ξεχωριστές οµάδες 

«λαϊκού» προφίλ και «κατώτερου» προφίλ («λαϊκοί µονοφάγοι») είναι σηµαντική. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η διάκριση που προτείνουµε γίνεται απαραίτητη. 

 

Εκείνο που είναι εξίσου απαραίτητο να υπογραµµιστεί είναι ότι αυτοί οι 

όροι/ονοµασίες είναι σε αυτή την ανάλυση προκαταρκτικοί. Για να διαµορφωθούν 

λίγο-πολύ οριστικά ή να αλλάξουν, καθώς στην έρευνα τίποτε δεν είναι οριστικό, και 

να αποκτήσουν θεωρητικό βάθος απαιτείται περαιτέρω ανάλυση του υλικού και, πιο 

σηµαντικό, διάλογος µε το υλικό των ποιοτικών συνεντεύξεων και µε τις σχετικές 

κοινωνιολογικές, εθνογραφικές και ιστορικές µελέτες.  
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Σηµείωση για τη συγκριτική προσέγγιση στην πολιτιστική κατανάλωση 

 

Ο διάλογος µε κοινωνικούς επιστήµονες άλλων χωρών που εξετάζουν τη σχέση της 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης µε την πολιτισµική κατανάλωση, όπως ήδη ειπώθηκε, 

εντάσσεται στους στόχους της παρούσας έρευνας. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού 

είναι ευνόητο ότι θα επιχειρήσουµε να αναπτύξουµε µια συγκριτικής οπτική µεταξύ 

των ευρηµάτων σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί πως, παρά τη 

συσσώρευση σηµαντικού όγκου γνώσης στο πεδίο αυτό, σειρά παραγόντων 

δυσχεραίνει το σχετικό εγχείρηµα: Καταρχάς ο στόχος της κάθε έρευνας, ο οποίος 

διαµορφώνει το σύνολο των επιµέρους συνιστωσών της,  το εάν δηλαδή πρόκειται για 

έρευνα που κατευθύνεται αποκλειστικά από θεωρητικές υποθέσεις µε στόχο τον 

έλεγχό τους, ή για έρευνα που σχεδιάζεται για να υποστηρίξει τη διαµόρφωση  

πολιτικών. Ωστόσο, ακόµη και οι έρευνες του πρώτου τύπου χαρακτηρίζονται από 

σηµαντικές διαφορές στο σχεδιασµό των ερευνών, στο είδος των πηγών που 

χρησιµοποιούνται (λχ. υφιστάµενες στατιστικές µετρήσεις,  πρωτογενείς έρευνες 

πεδίου, συνδυασµός των δυο), την επιλογή ποσοτικών ή ποιοτικών τεχνικών, τις 

διαφορετικές µεθόδους στάθµισης και ανάλυσης των δεδοµένων, το διαφορετικό 

καθορισµό του αντικειµένου (λχ. το εάν οι µελέτες επικεντρώνονται σε προτιµήσεις ή 

σε πρακτικές κατανάλωσης), τη χρήση διαφορετικών εργαλείων συλλογής 

δεδοµένων, τις διαφορές στην επιλογή και την ταξινόµηση των µορφών πολιτισµικής 

κατανάλωσης που εξετάζονται, τον ορισµό των οµάδων  που ερευνώνται, και σε κάθε 

περίπτωση, τις «εθνικές ιδιαιτερότητες» που συνδέονται µε την πολιτισµική και 

κοινωνική ιστορία επιµέρους εθνικών κρατών και εκφράζονται, για να περιορισθούµε 

σε ένα µόνο παράδειγµα, σε διαφορετικές αξιολογήσεις πολιτισµικών προϊόντων και 

γούστων µεταξύ χωρών (λχ. αντιδιαµετρική αντίληψη του τι είδος συνιστά η όπερα 

µεταξύ των πληθυσµών της Ελλάδας και της Ιταλίας, ή απουσία θεατρικού είδους 

που να αντιστοιχεί στην βρετανική παντοµίµα). 

 

Για παράδειγµα, σχετικά µε τον ορισµό των οµάδων (των λανθανουσών κλάσεων), ο 

Virtanen (2011) στη συγκριτική µελέτη πολιτισµικής κατανάλωσης στις χώρες της 

ΕΕ, διακρίνει τρεις: των ‘ανώτερων’ (highbrow), των ‘βαρέων χρηστών’ (heavy 

users) και των ‘παµφάγων’ (omnivores). Οι Chan και Goldthorpe (2005) διακρίνουν 

µόνο δυο λανθάνουσες κλάσεις, ‘παµφάγους’ και ‘µονοφάγους’, και σε 

µεταγενέστερη (2010) έρευνα προσθέτουν τις κλάσεις των ‘ακροατών΄ (listeners)  και 

των ‘ολιγοφάγων’ (paucivores).  H Katz-Gerro (2010) εισάγει την έννοια των 

‘βουλιµικών’ (voracious). Εγγύτερα στη δική µας προσέγγιση βρίσκεται η έρευνα 

των Sintas και Alvarez (2002), όπου διακρίνονται τέσσερεις  οµάδες: των ‘sporadic’ 

(που αντιστοιχεί στη δική µας των ‘ανενεργών’),  των’ λαϊκών’, των ‘σνοµπ’ 

(αντίστοιχη των ‘ανώτερων’) και των παµφάγων. Οι δε Bennett, Savage, κ.ά. (2009) 

αποφεύγουν εντελώς την κατασκευή προτύπων κατανάλωσης. Για µια γενικότερη 

θεώρηση των προβληµάτων στη σύγκριση ερευνών βλ. Kirchberg και Kuchar 2014. 
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Κοινωνικοοικονοµικές τάξεις, οµάδες στάτους και εκπαιδευτικά επίπεδα: Πίνακες 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

5 Κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις (ESeC5), Αθήνα 2013 

      

 ESeC9 ESeC5 Σύνολο % Ένεργοί % 

1) 1, 2 
"Τάξη υπηρεσιών" ή "∆ιευθυντική-
Επαγγελµατική" (Managers and professionals) 

838 36,72% 646 37,54% 

2) 3, 6 
Ενδιάµεση τάξη (Intermediate and lower 
supervisory) 

382 16,74% 274 15,92% 

3) 4, 5 
Μικροαστική τάξη (small employers and own 
account workers) 

360 15,78% 286 16,62% 

4) 7 
Εργατική τάξη - µη χειρώνακτες (white collar 
working class) 

292 12,80% 221 12,84% 

5) 8, 9 
Εργατική τάξη - χειρώνακτες (blue collar 
working class) 

410 17,96% 294 17,08% 

    
2282 100,00% 1721 100,00% 

Πηγή: Έρευνα SECSTACON, υπολογισµοί µας   

 
 
 
  

9 Κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις (ESeC9), Αθήνα 2013 

      

  
ESeC9 Σύνολο % Ενεργοί % 

1 
1 Μεγάλοι εργοδότες, ανώτεροι µάνατζερ, ανώτεροι 
επαγγελµατίες 

294 12,88% 235 13,65% 

2 
2 Κατώτεροι µάνατζερ/επαγγελµατίες, ανώτεροι 
επόπτες/τεχνικοί 

544 23,84% 411 23,88% 

3 
3 Ενδιάµεσα επαγγέλµατα (ανώτεροι υπάλληλοι 
ρουτίνας) 

238 10,43% 174 10,11% 

4 
4 Μικροί εργοδότες και αυτοαπασχολούµενοι (εκτός 
γεωργίας) 

353 15,47% 283 16,44% 

5 
5 Μικροί εργοδότες και αυτοαπασχολούµενοι 
(γεωργία κλπ) 

7 0,31% 3 0,17% 

6 6 Κατώτεροι τεχνικοί και επόπτες 144 6,31% 100 5,81% 

7 
7 Κατώτεροι υπάλληλοι ρουτίνας στο εµπόριο & 
υπηρεσίες 

292 12,80% 221 12,84% 

8 
8 Κατώτερα τεχνικά επαγγέλµατα (ειδικευµένοι 
χειρώνακτες) 

121 5,30% 83 4,82% 

9 9 Εργάτες ρουτίνας (ηµι-ειδικευµενοι & ανειδίκευτοι) 289 12,66% 211 12,26% 

  
 Σύνολο 2282 100,00% 1721 100,00% 

Πηγή: Έρευνα SECSTACON, υπολογισµοί µας   
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Κατανοµή των επαγγελµάτων σε µεγάλες οµάδες 

1 MAN1 Ανώτερα στελέχη της διοίκησης και των µεγάλων επιχειρήσεων 

2 MAN2 Ανώτερα στελέχη µικρών επιχειρήσεων (πλην MAN3) 

3 MAN3 Ανώτερα στελέχη µικρών επιχειρήσεων εµπορίου, εστιατορίων, ξενοδοχείων 

4 PROF1 

Φυσικοί, χηµικοί, µαθηµατικοί, βιβλιοθηκονόµοι, οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
συγγραφείς, δηµοσιογράφοι, ζωγράφοι, καλλιτέχνες, κληρικοί, µεσαία στελέχη 
δηµοσίου-πτυχιούχοι ΑΕΙ  

5 PROF2 

Αρχιτέκτονες, πολ. µηχανικοί, λοιποί µηχανικοί, ιατροί, βιολόγοι, φαρµακοποιοί, 
άλλοι επαγγελµατίες υγείας µε πτυχίο ΑΕΙ, λογιστές ΑΕΙ, δικηγόροι, δικαστές, 
συµβολαιογράφοι 

6 PROF3 ∆ιδακτικό προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ, εκπαιδευτικοί 

7 APROF1 
Τεχνολόγοι, σχεδιαστές, πληροφορικοί, χειριστές ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
αξιωµατικοί πλοίων, πιλότοι, επιθεωρητές ασφαλείας 

8 APROF2 Τεχνολόγοι βιολογίας και ιατρικής, νοσοκόµοι και µαίες µε ΤΕΙ ή άλλες σχολές 

9 APROF3 
Παροχή υπηρεσιών στα χρηµατοπιστωτικά, πωλήσεις, υποστήριξη επιχειρήσεων, 
γραµµατείς διοίκησης 

10 APROF4 
Υπάλληλοι σε εφορίες, τελωνεία και συναφή, αξιωµατικοί σωµάτων ασφαλείας, 
ιδιωτικοί αστυνοµικοί, κοινωνικοί λειτουργοί ΤΕΙ ή άλλων σχολών 

11 CLER1 Στενογράφοι, δακτυλογράφοι, υπάλληλοι λογιστηρίου, βιβλιοθήκης κλπ. 

12 CLER2 
Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και µεταφορών, ταχυδροµικοί, λοιποί υπάλληλοι 
γραφείου 

13 CLER3 
Ταµίες, πράκτορες στοιχηµάτων, υπάλληλοι υποδοχής πελατών, χειριστές 
τηλεφωνικών κέντρων 

14 S&SAL1 
Ταξιδιωτικοί συνοδοί, ξεναγοί, εισπράκτορες, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι, 
κοµµωτές, κουρείς, αισθητικοί, λοιποί προσωπικής φροντίδας & υπηρεσιών 

15 S&SAL2 Μάγειροι, σερβιτόροι 

16 S&SAL3 Πυροσβέστες, αστυνοµικοί, λοιποί υπηρεσιών προστασίας 

17 S&SAL4 Μοντέλα, πωλητές σε καταστήµατα 

23 AGR1 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, δασοκόµοι κλπ. 

18 CRAFT1 
Λατόµοι, λιθοξόοι, χύτες, συγκολλητές, φανοποιοί, τεχνίτες µεταλλικών 
κατασκευών, µηχανικοί οχηµάτων, κινητήρων, βιοµηχανικών µηχανηµάτων 

19 CRAFT2 
Τεχνίτες σε κατασκευές, εγκαταστάτες και συντηρητές ηλεκτρικού και τηλεφωνικού 
εξοπλισµού 

20 CRAFT3 

Κατασκευαστές και επισκευαστές ωρολογίων, οργάνων ακριβείας, µουσικών 
οργάνων, κοσµηµατοποιοί, τεχνίτες και χειροτέχνες γυαλιού, ξύλου, υφάσµατος 
κλπ., τυπογράφοι, σφαγείς, αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες, τεχνίτες επεξεργασίας 
τροφίµων, επιπλοποιοί, τεχνίτες υφαντουργίας, ράφτες, γαζωτές, υποδηµατοποιοί 

21 MACH1 
Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων, βιοµηχανίας και ενέργειας, χειριστές µηχανών 
γενικά, συναρµολογητές,  

21 MACH2 
Μηχανοδηγοί, οδηγοί, χειριστές µηχανοκίνητων µηχανηµάτων, γερανών, 
ανυψοτήρων κλπ., ναυτικοί καταστρώµατος 

22 ROUT1 

Πλανόδιοι πωλητές, µικροϋπηρεσίες στο δρόµο, οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, 
επιστάτες, αγγελιοφόροι, αχθοφόροι, θυρωροί, συλλέκτες απορριµάτων, 
οδοκαθαριστές 

23 ROUT2 
Ανειδίκευτοι αγρεργάτες και αλιεργάτες, ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευών και 
βιοµηχανίας, φορτοεκφορτωτές, λιµενεργάτες 

10 ARMF Ένοπλες δυνάµεις 
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Ιεράρχηση επαγγελµατικών κατηγοριών κατά στάτους 

Μέσος ∆είκτης Στάτους Επαγγελµα- Οµάδα 

(βάσει συζύγων & φίλων) τική Οµάδα STATUSG5 

          

1 PROF2 2,6529 5 1 

2 PROF1 1,8973 4 1 

3 PROF3 1,6946 6 1 

4 MAN1 1,6439 1 1 

5 APROF2 1,1653 8 2 

6 APROF4_ARMF 1,1316 10 2 

7 APROF3 1,0087 9 2 

8 APROF1 0,9637 7 2 

9 MAN2 0,4761 2 2 

10 CLER1 0,3197 11 2 

11 MAN3 0,1620 3 2 

12 CLER2 -0,0987 12 3 

13 CLER3 -0,2453 13 3 

14 S&SAL3 -0,4955 16 3 

15 S&SAL2 -0,7962 15 3 

16 S&SAL1 -0,8946 14 4 

17 S&SAL4 -0,9592 17 4 

18 CRAFT3 -1,0952 20 4 

19 MACH1_2 -1,1226 21 4 

20 CRAFT1 -1,3665 18 4 

21 CRAFT2 -1,6380 19 5 

22 ROUT2_AGR -1,8968 23 5 

23 ROUT1 -2,5073 22 5 



 83 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο (ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΙ) 

    

  Κωδικός     

 D9 ΑΤΟΜΑ % 

Αναλφάβητος /η , δεν συμπλήρωσε τη δημοτική 

εκπαίδευση/μερικές τάξεις του Δημοτικού 
1 22 0,9% 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση / Δημοτικό 2 192 7,6% 

Μερική μέση εκπαίδευση (δηλ. μερικές τάξεις εξαταξίου 

γυμνασίου, νυχτερινό γυμνάσιο, κατώτερη σχολή) 
3 185 7,3% 

Πλήρης μέση εκπαίδευση (εξατάξιο γυμνάσιο, λύκειο 

(Ενιαίο ή ΤΕΕ), μέσες σχολές) 
4 843 33,5% 

Μεταλυκειακή μη Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

(πτυχιούχος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ. 

Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ), Ιδιωτικές Σχολές και Κολλέγια, ΚΑΤΕ, 

ΚΑΤΕE και εκκλησιαστική εκπαίδευση) 

5 371 14,7% 

Πτυχίο ΑΤΕΙ 6 195 7,7% 

Πτυχίο ΑΕΙ 7 507 20,1% 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα 8 175 6,9% 

Διδακτορικός τίτλος 9 28 1,1% 

  2518 100,0% 

        

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (EDULV4)    

EDULV4 D9 ΑΤΟΜΑ % 

1 1,2,3 399 15,8% 

2 4 843 33,5% 

3 5,6 566 22,5% 

4 7,8 & 9 710 28,2% 

  2518 100,0% 
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