
 
 

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού 
 

Επιστήμη και Κοινωνία 
 
 

σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνεται με αφορμή 
την κυκλοφορία του 36ου και 37ου τεύχους του Περιοδικού 

Θεματική της εκδήλωσης: 
 

Φτώχεια και Ανισότητες 
και 

Μελετώντας την Ελλάδα της Κρίσης Ι: 
Ρατσισμός -Ξενοφοβία- Συνωμοσιολογία 
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Τo τεύχος #36 με τίτλο «Φτώχεια και Ανισότητες» αποτελεί συνέχεια του 
προηγούμενου με αφιέρωση στις Ανισότητες. Περιέχει μία σύντομη ανασκόπηση 
στην έννοια ης ανισότητας και της φτώχειας και πρωτότυπες εμπειρικές αναλύσεις 
σε σχέση με την εξέλιξη τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Επιχειρεί να 
δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες κοινωνικές ομάδες έχουν υποστεί τις 
μεγαλύτερες απώλειες ή  αν η αύξηση της ανισότητας έχει ως συνέπεια μια 
αντίστροφη από τη συνήθη «αναδιανομή» του εισοδήματος προς την κορυφή της 
εισοδηματικής κλίμακας. Εμπειρικές αναλύσεις και παρόμοια ερωτήματα 
εξετάζονται αναφορικά με τους νέους οι οποίοι φαίνεται να συνιστούν μία από τις 
ηλικιακές ομάδες που πλήγηκαν από την κρίση, τις πολιτικές λιτότητας και τις 
μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
χώρες.  
 
Το τεύχος #37 με τίτλο «Μελετώντας την Ελλάδα της Κρίσης Ι» περιέχει πρωτότυπες 
εμπειρικές μελέτες φαινομένων που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ιδίως δε τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
συνομωσιολογία. Οι μελέτες αυτές ανταποκρίνονται στο ερώτημα «Πώς και πόσο 
επηρεάστηκε η ελληνική κοινωνία από την κρίση;». Η επικέντρωση στον ρατσισμό, 
τη ξενοφοβία και τη συνομωσιολογία δεν σημαίνει ότι η μελέτη των φαινομένων 
αυτών περιορίζονται χρονικά στην περίοδο της κρίσης. Στόχος των επιμέρους 
κειμένων του θεματικού αφιερώματος είναι να εντοπίσει την εξέλιξή τους εκκινώντας 
από περιόδους που προηγούνται και καλύπτουν το χρονικό διάστημα στο οποίο 
εκδηλώνεται η κρίση. Αν μη τι άλλο, ανέκαθεν ως «κλειστή» και τώρα πλέον ως 
«μπλοκαρισμένη», η ελληνική κοινωνία  παρήγαγε και εξακολουθεί να παράγει 
εθνικιστικούς και ρατσιστικούς μύθους και «θεωρίες» συνομωσίας προκειμένου να 
κατανοηθούν τα χρόνια οικονομικά, τεχνολογικά και οργανωσιακά ελλείμματά της. 
 


