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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Το ερευνητικό πρόγραµµα στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των 

πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και τις κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις στις µορφές αστικές κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Το 

πρόγραµµα ακολουθεί, 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 J. 

Goldthorpe και T.W. Chan. Η κύρια υπόθεση σε εκείνη την έρευνα ήταν ότι η 

κοινωνικο-οικονοµική τάξη (σύµφωνα µε το Νεο-Βεµπεριανό µοντέλο επαγγελ-

µατικών τάξεων που εισήγαγαν οι Erikson & Goldthorpe) δεν επαρκεί για την 

κατανόηση των διαφορών στην πολιτιστική κατανάλωση και πρέπει να συµπληρωθεί 

µε τη Βεµπεριανή έννοια της κοινωνικής θέσης (status). Στην ελληνική περίπτωση, 

αυτά τα µοντέλα διαστρωµάτωσης (µαζί µε τις όψεις τους που έχουν να κάνουν µε 

την κοινωνική κινητικότητα) θα επανεξεταστούν µε γνώµονα την καλύτερη 

προσαρµογή στις ειδικές τοπικές συνθήκες.  Το πρόγραµµα για την Αθήνα θα 

βασιστεί σε δειγµατοληπτική ποσοτική έρευνα νοικοκυριών  σε συνδυασµό µε ένα 

αριθµό ποιοτικών συνεντεύξεων και θα καλύψει ένα ευρύτερο φάσµα µορφών 

κατανάλωσης πέρα από τα στενά όρια της πολιτιστικής κατανάλωσης: κατοικία – 

τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα/παραθεριστική, αυτοκίνητα, ψώνια για ρουχισµό, 

βραδινή έξοδο για φαγητό και, τέλος, επίσκεψη σε κινηµατογράφο και σε υπαίθριες 

εκδηλώσεις ή χώρους για µουσική, θέατρο ή χορό. Ως εκ τούτου, πέραν των 

προσεγγίσεων που προσιδιάζουν στην πολιτιστική κατανάλωση και στη ιδιαίτερη 

σχέση της µε την κοινωνική θέση και το πολιτιστικό κεφάλαιο και, έως ένα βαθµό, 

µπορούν να συµβάλουν και στη ανάλυση άλλων µορφών κατανάλωσης, θα 

εξεταστούν και περισσότερο οικονοµικές θεωρίες που συσχετίζουν την κατανάλωση 

µε την επιδίωξη εξασφάλισης status και την επιρροή οµάδων αναφοράς. Μια 

πρόσθετη διάσταση της ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική  δόµηση της 

κατανάλωσης και η έκταση κοινωνικού διαχωρισµού µεταξύ τάξεων ή οµάδων 

διαφορετικού status.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Το ερευνητικό πρόγραµµα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των 

πολλαπλών διαστάσεων της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και των διαφορών στις 

µορφές αστικής κατανάλωσης στην περίπτωση της Αθήνας. Στις µεγάλες πόλεις τα 

διάφορα πεδία κατανάλωσης δοµούνται µε σύνθετους τρόπους τόσο καθέτως – 

σύµφωνα µε διάφορες διακρίσεις κοινωνικής τάξης και status – όσο και οριζόντια 

σύµφωνα µε πολιτιστικούς τύπους και "στυλ ζωής", ανάλογα µε τον τόπο, τη µορφή 

και τύπο του "καταστήµατος" και το µέγεθος, την ποικιλότητα και το χαρακτήρα της 

κατανάλωσης. Η κατανοµή του πληθυσµού ανάλογα µε τους προκύπτοντες τύπους 

και µορφές κατανάλωσης δείχνει συνήθως σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα 

διάφορα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα. Το ερώτηµα που τίθεται είναι: σε ποιο 

βαθµό η διαστρωµάτωση ως κοινωνική δοµή πέραν των απλών ιεραρχιών 

εισοδήµατος και πλούτου µπορεί να ερµηνεύσει καλύτερα αυτές τις διαφορές και, πιο 

σηµαντικό, ποιες διαστάσεις και ποια σύνθετα σχήµατα διαστρωµάτωσης είναι τα 

πλέον κατάλληλα για την κατανόηση των διαφορών και διακρίσεων στην 

κατανάλωση. Η κεντρική υπόθεση εδώ, εµπνεόµενη από το σχετικό έργο των 

Goldthorpe και Chan για την πολιτιστική κατανάλωση, είναι ότι το καθιερωµένο στην 

Ευρώπη µοντέλο κοινωνικο-οικονοµικών τάξεων (ESeC) δεν επαρκεί και πρέπει να 

συνδυαστεί µε τη Βεµπεριανή διάσταση της κοινωνικής θέσης (status) – την 

ιεράρχηση των επαγγελµατικών κατηγοριών σε µερικώς "κλειστές" συλλογικότητες 

ανάλογα µε το κοινωνικό κύρος και τη διαµόρφωση στενότερων σχέσεων µεταξύ 

"κοινωνικά ίσων". Σε αυτό το πλαίσιο µπορούν να αξιολογηθούν και εναλλακτικές 

θεωρίες για τη δόµηση της κατανάλωσης στη σύγχρονη και "µετανεωτερική" 

κοινωνία. Για όλη αυτή την προβληµατική έχει αναπτυχθεί σηµαντικότατη διεθνής 

έρευνα και βιβλιογραφία ενώ αντίθετα στην Ελλάδα ελάχιστη κοινωνιολογική έρευνα 

έχει γίνει τόσο για το σκέλος της διαστρωµάτωσης όσο και το σκέλος των διαφορών 

στην κατανάλωση. 

Η παρούσα έρευνα, πέρα από τις κεντρικές ερευνητικές υποθέσεις, θα επιχειρήσει 

να καλύψει αυτά τα κενά στην ελληνική περίπτωση. Πρώτον, τα µοντέλα 

διαστρωµάτωσης, µε προσθήκη των όψεων τους που έχουν να κάνουν µε την 

κοινωνική κινητικότητα, θα επανεξεταστούν µε γνώµονα την καλύτερη προσαρµογή 

στις ειδικές τοπικές συνθήκες.  ∆εύτερον, θα καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσµα µορφών 

κατανάλωσης πέρα από τα στενά όρια της πολιτιστικής κατανάλωσης: κατοικία – 

τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα/παραθεριστική, αυτοκίνητα, ψώνια για ρουχισµό, 

βραδινή έξοδο για φαγητό και, τέλος, επίσκεψη σε κινηµατογράφο και σε υπαίθριες 

εκδηλώσεις ή χώρους για µουσική, θέατρο ή χορό. Τέλος, µια πρόσθετη διάσταση της 

ανάλυσης θα είναι και η κοινωνικο-χωρική  δόµηση της κατανάλωσης και η έκταση 

κοινωνικού διαχωρισµού µεταξύ τάξεων ή οµάδων διαφορετικού status. 

Το πρόγραµµα για την Αθήνα θα βασιστεί σε δειγµατοληπτική ποσοτική έρευνα 

2500 νοικοκυριών  σε συνδυασµό µε ένα αριθµό (περ. 50) ποιοτικών συνεντεύξεων. 

Η ολοκλήρωση της έρευνα; και η ανάλυση του υλικού θα έχει πολλαπλά θετικά 

αποτελέσµατα. Πρώτον, όπως ήδη σηµειώθηκε, θα καλυφθούν σηµαντικότατα κενά 
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στη γνώση για τη διαστρωµάτωση, την κοινωνική κινητικότητα και την κατανάλωση 

στην ελληνική κοινωνία. ∆εύτερον, θα διαµορφωθεί µια ευρεία βάση δεδοµένων που 

θα στηρίξει την ανάπτυξη νέων ερευνών σε αυτό το θεµατικό πεδίο και σε ειδικότερα 

θέµατα. Τρίτον, δεδοµένου ότι αναπόφευκτα -λόγω της κρίσης- θα καταγραφούν και 

οι διαφορές µε την κατανάλωση το 2009, θα µπορεί να γίνει µια συστηµατική 

διερεύνηση των επιπτώσεων της κρίσης σε αυτό το πεδίο καθώς και η σηµασία 

επίµαχων ζητηµάτων όπως η έκταση της επιδεικτικής κατανάλωσης στην ελληνική 

κοινωνία. Τέλος, θα φωτιστούν ορισµένα ειδικού "τοπικού" ενδιαφέροντος ζητήµατα 

όπως η ένταξη των µεταναστών στo σχήµα διαστρωµάτωσης/status, οι παράγοντες 

που συµβάλουν στην κρίση του Κέντρου της Αθήνας και η σηµασία της 

προσανατολισµένης στο status κατανάλωσης των "αστών" στις αγροτικές κοινότητες 

παραθερισµού/εγκατάστασης. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

 

1. Επισκόπηση της διεθνούς ερευνητικής εµπειρίας – Ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

περίπτωσης – Ζητήµατα θεωρίας και µεθόδου 

 

Α. Κοινωνική διαστρωµάτωση και κοινωνική κινητικότητα 

 

2. Κοινωνικο-οικονοµική τάξη: το τυπικό Ευρωπαϊκό µοντέλο (ESeC) και οι 
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οικονοµικές τάξεις, κοινωνικές θέσεις και περιουσιακή κατάσταση – οµάδες 
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