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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να περιγράψει και να εξηγήσει αν, πώς και 
γιατί η ελληνική κοινωνία πολιτών μετασχηματίστηκε εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ενέχει μια σύγκριση της 
κοινωνίας πολιτών πριν και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, 
σύγκριση η οποία αποτελεί το κεντρικό θέμα του βιβλίου. Το βιβλίο χρη-
σιμοποιεί έννοιες της θεωρίας του ιστορικού θεσμισμού, παίρνει θέση σε 
ανοιχτά ζητήματα της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για την κοινωνία 
πολιτών και εντάσσει την ελληνική περίπτωση στη συγκριτική προοπτική 
των χωρών της Νότιας Ευρώπης, όπως φαίνεται και από τους δέκα στατι-
στικούς πίνακες που περιέχει. 

Λίγα τμήματα του βιβλίου έχουν δημοσιευτεί σε προγενέστερη εκδοχή 
με τη μορφή άρθρων. Αυτό ισχύει για μικρό τμήμα του πρώτου κεφαλαίου, 
που έχει δημοσιευτεί σε συλλογικό τόμο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κών Ερευνών (2007), και μικρό τμήμα του δεύτερου κεφαλαίου, που έχει 
δημοσιευτεί στον συλλογικό τόμο των Ροζάκου & Γκαρά (2013). Παλιότερη 
και πολύ μικρότερη εκδοχή του τρίτου κεφαλαίου βρίσκεται στο τχ. 42 του 
περιοδικού Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (2014). Ωστόσο, τα 
κεφάλαια του παρόντος τόμου περιέχουν περισσότερα και πιο πρόσφατα 
εμπειρικά στοιχεία, καθώς και νεότερες και πιο επεξεργασμένες ερμηνείες.

Οφείλονται ευχαριστίες στις ερευνήτριες Μυρτιά Βελλιανίτη, Γεωργία 
Γλεούδη, Ρούλα Νέζη και Γιώτα Τόκα που μου προσέφεραν εμπειρικά στοι-
χεία για το βιβλίο, καθώς και στον Δημήτρη Μπουρίκο για την ερευνητική 
συνεργασία μας. Για αρκετά από τα θέματα του βιβλίου έχω ωφεληθεί, εδώ 
και πολλά χρόνια, από περιοδικές συζητήσεις με τους Νικηφόρο Διαμα-
ντούρο, Χρυσάφη Ιορδάνογλου, Χρήστο Λυριντζή, Νίκο Μουζέλη και 
Αστέρη Χουλιάρα. Εκείνοι δεν συμμερίζονται πολλές από τις διαπιστώσεις 
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μου, αλλά κυρίως για αυτόν τον λόγο τους οφείλονται ευχαριστίες. Με έκα-
ναν να αμφιβάλλω διαρκώς και για πολλά ζητήματα. Ωφελήθηκα επίσης 
από το ακαδημαϊκό και συναδελφικό περιβάλλον που έχουν δημιουργή-
σει τα τελευταία χρόνια, με τη σχεδόν καθημερινή παρουσία τους, τα μέλη 
ΔΕΠ που εργάζονται στον τρίτο όροφο του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται 
η σχολή μου, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Ευχαριστώ επίσης τους εκδότες μου, Αναστασία 
Λαμπρία και Κώστα Παπαδόπουλο, την Βίβιαν Γιούρη, καθώς και τη φίλη 
Τίνα Πλυτά, που επιμελήθηκε το τελικό «χειρόγραφό» μου με το συνήθη 
υψηλό επαγγελματισμό της.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στη Μαρία και στα κορίτσια μας, Ειρήνη 
και Δήμητρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή
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Η οικονομική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε στην Ελλάδα τον Μάιο 
του 2010 και διαρκεί ως σήμερα, προκάλεσε έκρηξη διεκδικήσεων 

εκ μέρους της κοινωνίας πολιτών, καθώς επαγγελματικές οργανώσεις, 
συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα επιχείρησαν να αντιδράσουν προς τα 
μέτρα λιτότητας και να αποκρούσουν τις αλλαγές που μετέβαλλαν το 
νομικό καθεστώς διαφόρων επαγγελμάτων (π.χ. κλειστά επαγγέλματα), 
τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και τις εργασιακές σχέσεις. Άλλες ομάδες 
πολιτών κινητοποιήθηκαν για την υπεράσπιση ευρύτερων σκοπών, π.χ. 
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα της πρόσβασης στη δημόσια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η κρίση προκάλεσε επίσης νέο ερευνη-
τικό ενδιαφέρον για την κοινωνία πολιτών και τα κοινωνικά κινήματα.  
Ο σχετικός προβληματισμός των ερευνητών αφορούσε στην ποικιλία, τον 
όγκο και την κατεύθυνση των κοινωνικών διεκδικήσεων, καθώς και σε νέες 
άτυπες μορφές της κοινωνίας πολιτών, όπως τοπικές ομάδες αλληλοβοή-
θειας και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης (Tsakatika & Eleftheriou 2013, 
Pantazidou 2013, Sotiropoulos & Bourikos 2014, Simiti 2014 και 2015, 
Clarke, Huliaras & Sotiropoulos 2015).

Συνιστούν, άραγε, όλα αυτά μια αναγέννηση της κοινωνίας πολιτών στην 
Ελλάδα, η οποία οφείλεται στην οικονομική κρίση, και πώς μπορεί να αξιο-
λογηθεί η κινητικότητα που παρατηρείται από το 2010 στον εν λόγω χώρο; 
Το κύριο ερώτημα του βιβλίου είναι ποιες ήσαν οι συνέπειες της οικονομι-
κής κρίσης πάνω στην ελληνική κοινωνία πολιτών και αν αυτή παρουσίασε 
πρωτόγνωρη –σε σχέση με το παρελθόν– ανάπτυξη.

Το ερώτημα αυτό συνδέεται όμως με προκαταρκτικά ερωτήματα, 
δηλαδή τι σημαίνει κοινωνία πολιτών, ποια είναι τα απώτατα εννοιολογικά 
της όρια, αν συνδέεται με τη δημοκρατία και ποια σχέση έχει με το κοινω-
νικό κεφάλαιο.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» -  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

Η απάντηση στο κύριο ερώτημα του βιβλίου προφανώς εξαρτάται από το 
πώς εννοιολογείται η κοινωνία πολιτών. Η ιστορία της έννοιας είναι γνω-
στή και σχολιασμένη με διάφορους τρόπους (Keane 1998, Seligman 1992, 
Ehrenberg 1999, Reichardt 2004). Πολύ συνοπτικά, τον 18ο αιώνα οι σκω-
τσέζοι Διαφωτιστές (Σμιθ, Φέργκιουσον) συνέδεσαν την κοινωνία πολιτών 
με τους ελεύθερους πολίτες που ήσαν ή μάλλον θα έπρεπε να καταστούν 
αυτόνομοι από τη δεσποτική εξουσία του κράτους. Ο Χέγκελ από την άλλη 
μεριά διέκρινε τη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών από εκείνες του κράτους 
και της οικογενειακής ζωής, μια εννοιολογική διάκριση που διατηρείται έως 
σήμερα. 

Τον 19ο αιώνα ο Καρλ Μαρξ θεώρησε ότι κοινωνία πολιτών είναι κατε-
ξοχήν η ελεύθερη αγορά, όπου αναπτύσσονται συναλλακτικές σχέσεις που 
καταλήγουν σε όφελος της αστικής τάξης και σε βάρος της εργατικής.  Ήταν 
δηλαδή επικριτικός όχι τόσο ως προς την έννοια της κοινωνίας πολιτών, 
όσο ως προς το γεγονός ότι, κατ’ αυτόν, η κοινωνία πολιτών αναδύθηκε 
μαζί με την αστική τάξη, εξυπηρέτησε τα συμφέροντά της και δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από το κράτος, αφού το τελευταίο αναπαράγει τις συναλλακτι-
κές σχέσεις εκμετάλλευσης της μιας κοινωνικής τάξης από την άλλη. Όπως 
γράφουν οι Μαρξ και Έγκελς, αναλύοντας την «ιδιωτική κοινωνία» (civil 
society, zivil Gesellschaft, σήμερα στα ελληνικά «κοινωνία πολιτών»), στη 
Γερμανική Ιδεολογία: «Η ιδιωτική κοινωνία αγκαλιάζει τη συνολική εμπορική 
και βιομηχανική ζωή ενός συγκεκριμένου σταδίου [ανάπτυξης των παρα-
γωγικών δυνάμεων]… O όρος “ιδιωτική κοινωνία” παρουσιάστηκε τον 18ο 
αιώνα, όταν οι σχέσεις ιδιοκτησίας είχαν πια ξεμπλεχτεί από την αρχαία και 
τη μεσαιωνική κοινότητα. Η ιδιωτική κοινωνία αναπτύσσεται σαν τέτοια 
μονάχα με την αστική τάξη» (Μαρξ &  Έγκελς 1997 [1932]: 128).

Ο Αλεξίς ντε Τοκβίλ ήταν εκείνος που έδωσε στην κοινωνία πολιτών 
τον θετικό χαρακτήρα που για πολλούς διατηρεί και σήμερα. Αναγνώρισε 
ως κοινωνία πολιτών το πλήθος των εθελοντικών οργανώσεων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά και πολιτιστικά σωματεία, εφημερίδες, 
ακόμα και εκκλησιαστικοί σύλλογοι. Όλες αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

συγκλίνουν με τη φιλελεύθερη δημοκρατία, γιατί τα μέλη των οργανώσεων 
συμμετέχουν σε αυτές με τη θέλησή τους και με όρους ισότητας μεταξύ τους, 
ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν μαζί συλλογικούς στόχους που ξεπερνούν το 
ατομικό συμφέρον τους. Γράφει για το θέμα αυτό ο Τοκβίλ στο έργο του  
Η Δημοκρατία στην Αμερική: «Είναι φανερό ότι, αν κάθε πολίτης, στο μέτρο 
που γίνεται ατομικά πιο αδύναμος και κατά συνέπεια πιο ανίκανος να δια-
φυλάξει μεμονωμένα την ελευθερία του, δε μάθαινε την τέχνη να ενώνεται 
με τους ομοίους του για να την υπερασπισθεί, η τυραννία θα αυξανόταν 
αναγκαστικά μαζί με την ισότητα» (Τοκβίλ 1997 [1835]: 524).

Στον 20ο αιώνα ο Γκράμσι θεώρησε ότι η κοινωνία πολιτών ανήκει στο 
πολιτιστικό εποικοδόμημα, στο οποίο οι αντίπαλες κοινωνικές τάξεις επι-
χειρούν να αποκτήσουν την ηγεμονία, χωρίς το αποτέλεσμα της διαπάλης 
μεταξύ τους να είναι προκαθορισμένο. Δηλαδή η κοινωνία πολιτών είναι 
διακριτή από το κράτος και την οικονομία της αγοράς και αποτελεί μια 
αρένα, στην οποία η εργατική τάξη θα πρέπει να αποκτήσει την πολιτιστική 
ηγεμονία, αν θέλει εν τέλει να κυριαρχήσει και πολιτικά. O Xάμπερμας από 
την άλλη μεριά συνέδεσε την κοινωνία πολιτών με τη γέννηση της δημοσιό-
τητας και τη δημόσια σφαίρα, δηλαδή τη μετάβαση προς τη νεοτερικότητα. 
Στο τέλος του ίδιου αιώνα η κοινωνία πολιτών συνδέθηκε με τις συλλογικές 
προσπάθειες των αντιφρονούντων στα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώ-
πης, δηλαδή μεταξύ άλλων με τις κινητοποιήσεις των πολωνών εργατών και 
των τσέχων διανοουμένων εναντίον των μονοκομματικών καθεστώτων του 
«υπαρκτού σοσιαλισμού», τα οποία κατέρρευσαν το 1989.

Αντλώντας στοιχεία από τον Γκράμσι και τον Χάμπερμας τέλος οι Κοέν 
και Αράτο προτείνουν την αντιδιαστολή της κοινωνίας πολιτών προς το 
κράτος, αλλά και προς την ελεύθερη αγορά (Cohen & Arato 1992).

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το ακριβές περιεχόμενο της έννοιας «κοινωνία πολιτών» αμφισβητείται τόσο 
γιατί οι χρήστες της έννοιας την αντιλαμβάνονται με διαφορετικούς τρό-
πους όσο και γιατί υπάρχουν σταθεροί πολέμιοι της έννοιας.
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Οι Διαφωτιστές προσέβλεπαν στην κοινωνία πολιτών ως αντίβαρο στο 
απολυταρχικό κράτος, ο Τοκβίλ τη θεωρούσε ουσιαστικό συμπλήρωμα της 
δημοκρατίας, ο Γκράμσι ως χώρο αντιπαράθεσης με σκοπό τη χειραφέτηση 
των τάξεων που υφίσταντο εκμετάλλευση και οι αντιφρονούντες στην 
Ανατολική Ευρώπη ως χώρο αυτονομίας από το πανταχού παρόν καθεστώς 
του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Παρ’ όλα αυτά, παρότι δηλαδή διαχρονικά 
η έννοια της κοινωνίας πολιτών συνδέθηκε από διαφορετικούς στοχαστές 
και με ποικίλο περιεχόμενο με τη δημοκρατία και την ελευθερία, σήμερα 
αντιμετωπίζει τη σφοδρή κριτική όσων –χωρίς ιδιαίτερη πρωτοτυπία– τη 
θεωρούν ως ένα προκάλυμμα ταξικής εκμετάλλευσης, ως ένα ιδεολογικό 
τέχνασμα το οποίο ο νεοφιλελευθερισμός ανέσυρε προκειμένου να ενδύσει 
ιδεολογικά την παγκόσμια κυριαρχία του.

Η κριτική εστιάζεται στην έννοια της κοινωνίας πολιτών, αφού η ίδια η 
ύπαρξή της είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Περισσότερο ορισμένοι μαθητές 
του Μαρξ, παρά ο ίδιος ο γερμανός φιλόσοφος και επαναστάτης, καθώς και – 
για διαφορετικούς λόγους, – κάθε λογής κρατιστές δεν δέχονται την έννοια 
της κοινωνίας πολιτών. Οι εχθροί της «κοινωνίας πολιτών» ως έννοιας είναι 
πολλοί (Hall 1995: 7-15, Hall & Trentmann 2005: 180-199). Μερικοί από 
αυτούς εκκινούν από μια επιστημονική ανυπομονησία ή απογοήτευση από 
την κοινωνία πολιτών, ενώ άλλοι από μια πολιτική «ατζέντα» αδιαχώριστη 
από την επιστημονική αφετηρία τους.

Κατά τη γνώμη ορισμένων επικριτών της έννοιας, η κοινωνία πολιτών 
δεν προσφέρει κάτι επιπλέον του πλουραλισμού και των ελευθεριών της 
σύγχρονης δημοκρατίας (Κumar 1993) ή δεν διαχωρίζεται επαρκώς από τη 
δημοκρατική πολιτική κουλτούρα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη η κοινω-
νία πολιτών κακώς ανασύρθηκε από το παρελθόν για να φωτίσει τα γεγο-
νότα της Ανατολικής Ευρώπης το 1989 και την εξάπλωση των δημοκρατιών 
στο τέλος του 20ου αιώνα (Ηann 1995, Rieff 1999).

Η ίδια έννοια έχει δεχθεί επίσης πυρά από μια πιο πολιτικοποιημένη θεω-
ρητική σκοπιά. Σύμφωνα με τον Πουλαντζά (1981), η έννοια πρέπει να απορ-
ριφθεί εντελώς, γιατί είναι ξένη προς τον επιστημονικό μαρξισμό, καθώς οι 
ερευνητές που τη χρησιμοποιούν εκκινούν από δύο εσφαλμένες παραδοχές. 
Η πρώτη είναι η παραδοχή του ανεξάρτητου ή αυτόνομου από την οικονο-
μία ατόμου. Η δεύτερη είναι ο διαχωρισμός κράτους και κοινωνίας πολιτών. 
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Σύμφωνα με αυτή τη νεομαρξιστική προσέγγιση, το άτομο δεν έχει κάποια 
υπόσταση πριν ή έξω από τον τρόπο παραγωγής, ενώ ο εν λόγω διαχωρισμός 
κράτους-κοινωνίας πολιτών συσκοτίζει την αληθινή φύση του κράτους στον 
καπιταλισμό και το γεγονός ότι η κοινωνία πολιτών δεν είναι τίποτε άλλο 
από την καπιταλιστική οικονομία (Tester 1992: 143). 

Πιο πρόσφατοι συνεχιστές της ανωτέρω αριστερής προσέγγισης θεωρούν 
ότι η κοινωνία πολιτών δεν χρησιμεύει σε τίποτε άλλο παρά στο να προ-
σφέρει ιδεολογική κάλυψη στην εισβολή του νεοφιλελευθερισμού ή στο να 
συνοδεύει την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση (Παπαμιχαήλ 2005). Ο Κων-
σταντίνος Τσουκαλάς, καταδικάζοντας την έμφαση που δίνει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών στη διαμόρφωση 
ή υλοποίηση ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων και έργων, σημειώνει: 
«Δεν είναι τυχαίο ότι ακολουθώντας πια παγκοσμίως εμπεδωμένα έθιμα, οι 
ευρωπαϊκές “οδηγίες” ευνοούν ή και απαιτούν ρητά τη συμμετοχή ιδιωτών 
σε κοινά χρηματοδοτούμενες “δράσεις” και προγράμματα και δράσεις. Ανε-
ξάρτητα από το περιεχόμενό τους και τα κριτήρια με τα οποία ιεραρχούνται, 
επιλέγονται και ανατίθενται οι ιδιωτικές αυτές συμμετοχές στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, θεωρείται πια δεδομένο πως κάθε ευνομούμενη χώρα οφείλει να 
διαθέτει σημαντικούς πόρους για το “καλό”, ρίχνοντάς τους στον γιαλό ενός 
οργανωμένου και εκ προοιμίου ανεξέλεγκτου εσμού επίδοξων συμφεροντού-
χων. Η ελεύθερη “κοινωνία των πολιτών”, μας λένε, οφείλει να αναλάβει τον 
αυτόνομα δημιουργικό ρόλο που της αρμόζει» (Tσουκαλάς 2014).

Η ενδιαφέρουσα κριτική του Τσουκαλά στηρίζεται στη νεομαρξιστική 
οπτική του, η οποία προτιμά να χρησιμοποιεί έννοιες της ταξικής ανάλυσης 
παρά έννοιες όπως κοινωνία πολιτών και ομάδες συμφερόντων. Ωστόσο, η 
ταξική ανάλυση έχει τα όριά της σε μια χώρα με ρευστά ταξικά αναχώματα και 
εργαζόμενους ή νοικοκυριά σε «πολυσθενείς» ταξικές θέσεις, για τις οποίες 
πρώτος από όλους έχει κάνει λόγο ο ίδιος θεωρητικός (βλ. Τσουκαλάς 1986). 

Η ίδια κριτική επισείει τον κίνδυνο υποκατάστασης των υπηρεσιών που 
παρείχε το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας στους πολίτες από υπηρεσίες 
που θα παρέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Είναι πιθανό ότι η 
κριτική αυτή είναι υπερβολική, γιατί ο εν λόγω κίνδυνος είναι μεν ορατός, 
αλλά η επίκλησή του μάλλον υπερβολική σε μια χώρα με καχεκτικές ΜΚΟ, 
όπως η σύγχρονη Ελλάδα. Από την άλλη μεριά η κριτική κατά της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης εδράζεται στη σκέψη της ιδιωτικοποίησης των δράσεων και 
των προγραμμάτων, δηλαδή της χρήσης τους από ιδιωτικές εταιρείες για 
προσπορισμό κερδών. Παρότι βάσιμη, διότι τα σχετικά φαινόμενα κερδο-
σκοπίας από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι γνωστά, η κριτική αυτή συμπα-
ρασύρει με κάποια καχυποψία και τις ΜΚΟ. Η απαίτηση σε προκηρύξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
ΜΚΟ, ιδιωτικοί φορείς και πολίτες προέρχεται από την κακή εμπειρία της 
διεκπεραίωσης τέτοιων δράσεων και προγραμμάτων αποκλειστικά μέσω των 
δημόσιων υπηρεσιών. Δράσεις και προγράμματα εκτυλίσσονταν μέσα σε ένα 
αδιαφανές πέπλο υφασμένο από άγνωστες στους πολίτες κρατικές δομές και 
εν αγνοία της κοινωνίας στην οποία τα ίδια τα προγράμματα αφορούσαν. 

Συνολικά όμως και ανεξάρτητα από την κριτική του Τσουκαλά η δυσανε-
ξία της νεομαρξιστικής προσέγγισης προς την έννοια της κοινωνίας πολιτών 
ηχεί πολύ παράξενα σήμερα. Αφ᾽ ενός χιλιάδες πολιτών, που δεν ανήκουν 
στις εκμεταλλεύτριες κοινωνικές τάξεις, αφιερώνουν χρόνο, κόπο, χρήματα 
και μερικές φορές κινδυνεύουν (π.χ. όταν συμμετέχουν σε αποστολές σε 
εμπόλεμες ζώνες ή συνδράμουν πληθυσμούς που πάσχουν από μολυσματικές 
ασθένειες), για να συμμετάσχουν στην κοινωνία πολιτών. Ο καθένας τους 
και πολλοί μαζί χωρίς δεσμούς με την παραδοσιακή φιλανθρωπία «δίνουν 
πρόσωπο» στην κοινωνία πολιτών. 

Αφ᾽ ετέρου, είναι δύσκολο, απλώς και μόνο επειδή κάποιες ΜΚΟ σε χώρες 
χωρίς σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι πράγματι διεφθαρμένες (Valvis 
2014), να απορριφθεί η χρήσιμη αναλυτική κατηγορία «κοινωνία πολιτών» ή 
να χρωματισθεί με μελανά χρώματα συνολικά το όραμα της ελεύθερης κοινω-
νίας πολιτών. Πρόκειται άλλωστε για όραμα που κινητοποίησε μάζες πολλών 
δημοκρατικών, σοσιαλιστών και γενικότερα αριστερών πολιτών, τόσο κατά 
των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» στις δεκαετίες του 1970 και του 
1980 («Χάρτα ’77» στην τότε Τσεχοσλοβακία, εργατικό συνδικάτο «Αλληλεγ-
γύη» στην Πολωνία), όσο και σήμερα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 
των Δυτικών Βαλκανίων, όπου έχουν επικρατήσει κρατικιστικές/λαϊκιστικές 
ελίτ, οι οποίες ελέγχουν τη δημόσια σφαίρα μέσω της δημόσιας διοίκησης, 
του συστήματος δικαιοσύνης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 

Άλλοι επικριτές της ίδιας έννοιας προτείνουν την υποκατάσταση ή 
συμπλήρωση της έρευνας για την κοινωνία πολιτών με έρευνες για τη 
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δημόσια κοινωνικότητα (Ροζάκου 2008, Αβδελά, Εξερτζόγλου & Λυρι-
ντζής 2015). Πολύ συνοπτικά: με την κοινωνικότητα, που ανιχνεύει τις 
κοινωνικές σχέσεις, καθώς και τις ανατροπές και ανασημασιοδοτήσεις 
των κοινωνικών σχέσεων σε ιστορικό βάθος, θεωρείται ότι διευρύνεται η 
έννοια του «πολιτικού». Για τους ερευνητές της δημόσιας κοινωνικότητας 
το «πολιτικό» είναι πολυσχιδές και εισχωρεί ιδίως στην ιδιωτική σφαίρα, 
δηλαδή δεν περιορίζεται στην αντιπαράθεση κάποιων συσσωματώσεων 
με το κράτος. 

Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη στροφή στην έρευνα, 
παρότι στηρίζεται στην αμφισβητήσιμη παραδοχή της πολιτικοποίησης 
όλων των συλλογικών δράσεων ή συσσωματώσεων, ακόμα και όσων δεν 
έχουν ούτε επιδιώκουν να έχουν οιαδήποτε σχέση με την κεντρική πολιτική 
σκηνή ούτε προβάλλουν κάποιο αίτημα προς το κράτος. Το ερώτημα αν 
όλες οι κοινωνικές σχέσεις και όλα τα πολιτισμικά πλαίσια μέσα στα οποία 
οι σχέσεις αυτές αναπτύσσονται έχουν και πολιτικό χαρακτήρα ή κυρίως 
πολιτικό χαρακτήρα εκφεύγει από τους στόχους αυτού του βιβλίου. Η συζή-
τηση για την εν λόγω στροφή της έρευνας προς τη δημόσια κοινωνικότητα 
θα οδηγούσε στα μονοπάτια της επιστημολογίας, της φαινομενολογικής 
κοινωνιολογικής προσέγγισης και της ιστορίας των ταυτοτήτων (καθώς 
και στη συγγραφή ενός εντελώς διαφορετικού βιβλίου από αυτό εδώ).  
Γι’ αυτό στη συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι τρεις πιο οικείες 
κριτικές κατά της έννοιας της κοινωνίας πολιτών. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Πρώτον, ασκείται κριτική στο ότι η έννοια της κοινωνίας πολιτών στηρίζεται 
στην ψευδή διάκριση δημόσιας σφαίρας και ιδιωτικής σφαίρας και στον περι-
ορισμό της πολιτικής μόνο στην πρώτη από τις δύο. Πρόκειται πράγματι για 
διάκριση που αμφισβητείται. Πιο συγκεκριμένα η «κοινωνία πολιτών» κατη-
γορείται ότι απηχεί μια περιορισμένη αντίληψη του πολιτικού, ότι δηλαδή 
συνάδει προς μια αντίληψη που θεωρεί ως πολιτικό μόνο ό,τι συνδέεται με 
το κράτος ή αντιδιαστέλλεται προς αυτό. 
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Η κριτική αυτή μπορεί να έχει εν μέρει δίκιο. Το τι θεωρείται κάθε φορά 
«πολιτικό» είναι σχετικό και συγκυριακό, ανάλογα με την ιστορική περί-
οδο και τον συσχετισμό δυνάμεων. Ωστόσο η εν λόγω κριτική ξεχνά ότι 
ακόμη και σήμερα, στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η κύρια μορφή 
πολιτικής συγκρότησης των κοινωνιών παγκοσμίως είναι o κοινωνικός 
σχηματισμός με τη μορφή ανεξάρτητου κράτους-έθνους. Κατά συνέπεια, 
αναπόφευκτα ό,τι πολιτικοποιείται περνά στη δικαιοδοσία της ρύθμισης εκ 
μέρους του κράτους. Ακόμα και στις χώρες όπου πράγματι επικράτησε ο 
νεοφιλελευθερισμός, η κρατική ρύθμιση είναι πανταχού παρούσα, για να 
περιορίζει τον κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία. Θα ήταν δυσχερές να 
ερευνήσει κανείς την αντίδραση της κοινωνίας προς τις κρατικές ρυθμίσεις, 
αν δεν υπήρχε η έννοια της κοινωνίας πολιτών. Το ότι υπάρχουν πολιτικές 
σχέσεις που δεν έχουν ως επίκεντρο το κράτος (π.χ. σχέσεις εξουσίας στον 
χώρο εργασίας ή στην οικογένεια), δεν αναιρεί το γεγονός ότι και σήμερα 
οι κυριότερες, αν όχι οι περισσότερες, πολιτικές σχέσεις στρέφονται γύρω 
από το κράτος. 

Επίσης η κριτική αυτή μάλλον παραγνωρίζει ότι η πολιτικοποίηση της 
ιδιωτικής σφαίρας, π.χ. οι διεκδικητικοί αγώνες εθνικών μειονοτήτων ή ο 
αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών, οφειλόταν και εξακολουθεί να 
οφείλεται στη δυνατότητα σύμπηξης δεσμών μεταξύ πολιτών, π.χ. μελών 
εθνοτήτων ή φεμινιστών και φεμινιστριών, που προσφέρει η κοινωνία πολι-
τών στα φιλελεύθερα πολιτικά καθεστώτα. Αυτό το κάνει σε έκταση πολύ 
μεγαλύτερη από ό,τι είναι επιτρεπτό σε πολιτικά καθεστώτα όπου όλες, τόσο 
οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές σχέσεις, θεωρούνται πολιτικές σχέσεις. 

Δεύτερον, η έμφαση στην κοινωνία πολιτών επικρίνεται επειδή συσκοτί-
ζει ότι το κύριο διακύβευμα είναι η ανατροπή του καπιταλισμού, την οποία 
δεν θα φέρουν σε πέρας οι σύλλογοι και οι ΜΚΟ, αλλά η οργανωμένη συλλο-
γική δράση των συνδικάτων και των κοινωνικών κινημάτων. Ορισμένοι από 
τους επικριτές, που ανήκουν σε νεομαρξιστικά ρεύματα σκέψης και αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, ασπάζονται αυτή την κριτική. Θεωρούν ότι το ευρύτερο 
διακύβευμα είναι η ανατροπή του καπιταλισμού και για τον σκοπό αυτόν 
προέχει η κατάληψη του κράτους και της πολιτικής εξουσίας, όχι απλώς οι 
διεκδικήσεις από το κράτος. Άλλωστε, για τους πλέον αισιόδοξους, μετά 
την εν λόγω κατάληψη το κράτος αργά ή γρήγορα θα εξαλείψει τις προ-
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γενέστερες ανισότητες και αδικίες. Ως προς τις τελευταίες, στην καλύτερη 
περίπτωση σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς η κοινωνία πολιτών δεν έχει 
να προσφέρει πάρα μια προσωρινή θεραπεία. Και στη χειρότερη περίπτωση, 
τις επιδεινώνει με το να υποκαθιστά το κράτος στην παροχή δημόσιων υπη-
ρεσιών. 

Η προσέγγιση αυτή είναι προβληματική. Αφ᾽ ενός υποθέτει πως ό,τι δεν 
ελέγχεται πολιτικά, όπως π.χ. το ξεδίπλωμα μιας πλουραλιστικής κοινωνίας 
πολιτών, δεν συντελεί στην επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Αφ᾽ ετέρου, 
έχει υπερβολική εμπιστοσύνη στο κράτος, ως μόνο αντίπαλο και μόνο ικανό 
φορέα να κάμψει διά παντός τις σχέσεις εκμετάλλευσης στην ιδιωτική οικο-
νομία. Στην ίδια γραμμή σκέψης, το πρόβλημα θα λυθεί, όταν το κράτος 
περιέλθει στη δικαιοδοσία του ενός ή του άλλου κόμματος που επαγγέλλεται 
την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι ότι τότε, μετά την κατάληψη του 
κράτους, η κοινωνία πολιτών θα θεωρείται εμπόδιο στις επιδιώξεις όσων 
πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα από οιονδήποτε άλλον πώς εξαλείφονται 
οι κληρονομημένες από τον καπιταλισμό ανισότητες και αδικίες. Ο μόνος 
γνωστός και δοκιμασμένος τρόπος θα είναι ο έλεγχος της κοινωνίας συνο-
λικά «από τα πάνω». Τότε η θλιβερή τύχη της κοινωνίας πολιτών θα είναι 
δρομολογημένη.

Η ίδια κριτική υποτάσσει διεκδικήσεις που δεν είναι ταξικές, όπως διεκ-
δικήσεις σχετικές με το κοινωνικό φύλο, την ηλικία και την εθνότητα, σε 
μια φαντασιακή κύρια ταξική διεκδίκηση που συνδέεται με την αντίθεση 
κεφαλαίου-εργασίας. 

Όπως είναι προφανές τόσο στις μεταβιομηχανικές όσο και στις αναπτυσ-
σόμενες κοινωνίες με τον υπερδιογκωμένο τριτογενή τομέα (υπηρεσίες), η 
εν λόγω αντίθεση, παρότι υπαρκτή, δεν μπορεί να συνοψίσει την ποικιλία 
των κοινωνικο-πολιτικών αντιθέσεων στον 21ο αιώνα. Ποια άλλη, αν όχι η 
έννοια της κοινωνίας πολιτών, μπορεί να συλλάβει τις συλλογικές κινητο-
ποιήσεις που ξεπηδούν από τα χάσματα ανάμεσα στα δύο φύλα, ανάμεσα τις 
κυρίαρχες και στις κυριαρχούμενες εθνότητες, θρησκευτικές και γλωσσικές 
ομάδες, ανάμεσα στις γενιές των νέων, των μεσηλίκων και των υπερηλίκων 
και ανάμεσα σε αυτόχθονες και μετανάστες; 

Τρίτον, η έννοια της «κοινωνίας πολιτών» δεν γίνεται δεκτή διότι θεω-
ρείται ευρωκεντρική ή ακόμα χειρότερα δυτικοκεντρική και άρα έχει μικρή 



22

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

χρησιμότητα σε κοινωνίες όπου η δημόσια και η ιδιωτική σφαίρα δεν απο-
κολλήθηκαν με τον τρόπο που συνέβη στην αυγή της νεωτερικότητας στη 
Δύση. Η κριτική αυτή προφανώς έχει νόημα, όταν ερευνητές μάταια ψάχνουν 
να εντοπίσουν εκφάνσεις της κοινωνίας πολιτών εκεί όπου είναι ανύπαρκτες, 
όπως π.χ. σε λίγες πλέον κοινωνίες του Νότου (του πάλαι ποτέ «Τρίτου 
Κόσμου»), οι οποίες είναι δομημένες κατεξοχήν, αν όχι αποκλειστικά, πάνω 
σε φατρίες προερχόμενες από κύκλους συγγενών. 

Κανείς όμως από τους κλασικούς και τους σύγχρονους στοχαστές, που 
υιοθέτησαν την έννοια της κοινωνίας πολιτών, δεν είχε υποσχεθεί ότι η 
κοινωνία πολιτών θα υπάρχει ή θα είναι αναγνωρίσιμη παντού με τον ίδιο 
τρόπο. Μπορεί οι οπαδοί της «κοινωνίας πολιτών» και ειδικότερα οι χορηγοί 
παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ. οι διεθνείς ΜΚΟ), διαδίδοντας με κεφάλαια και 
τεχνογνωσία τους τρόπους οργάνωσης και δράσης της κοινωνίας πολιτών 
να υπηρετούν μακροπρόθεσμα και τον σκοπό της διάδοσης δυτικών κοι-
νωνικο-πολιτικών αξιών. Αυτό όμως βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
φαίνεται να απασχολεί ελάχιστα όσους δημιουργούν, έστω με ξένη βοήθεια 
από ανθρωπιστικές και άλλες οργανώσεις, θύλακες κοινωνίας πολιτών μέσα 
σε ανελεύθερα καθεστώτα. Η οικονομική και τεχνική εξάρτηση τοπικών και 
εθνικών ΜΚΟ από διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και ξένες κυβερ-
νήσεις στην Αφρική, τη Νότια Ασία ή τα Δυτικά Βαλκάνια είναι υπαρκτό 
και βαρύ πρόβλημα, αλλά από μόνο του δεν οδηγεί στη συνολική καταδίκη 
όσων εμπλέκονται με ΜΚΟ, πολλώ μάλλον στην απόρριψη της ευρύτερης 
έννοιας της κοινωνίας πολιτών.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΖΕΛΗ  
ΚΑΙ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Με λιγότερο δραματικό τρόπο, η έριδα για το ακριβές περιεχόμενο της 
έννοιας της κοινωνίας πολιτών έχει λάβει χώρα και στην Ελλάδα, όπως 
δείχνουν τα δύο παρακάτω παραδείγματα - προτάσεις εννοιολόγησης της 
κοινωνίας πολιτών. 

Σύμφωνα με τον Μουζέλη (1998), η συμβολή του οποίου στη μελέτη 
της κοινωνίας πολιτών είναι θεμελιώδης, κοινωνία πολιτών είναι ο τρίτος 
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χώρος μεταξύ κράτους και αγοράς. Δηλαδή στην κοινωνία πολιτών δεν επι-
κρατεί η λογική της κυριαρχίας, που διέπει το κράτος, ούτε η λογική του 
προσπορισμού κέρδους, που διέπει την αγορά (Moυζέλης 1998, 2007). Ο εν 
λόγω ορισμός περιλαμβάνει άρα και συσσωματώσεις που απλώς υφίστανται 
ανάμεσα στο κράτος και την αγορά, χωρίς να αξιώνουν κάτι από οιαδήποτε 
υπηρεσία ή θεσμό του κράτους, εφόσον βέβαια οι συσσωματώσεις αυτές 
δεν έχουν ιδρυθεί με σκοπό το κέρδος. Αυτός ο ορισμός είναι μάλλον πολύ 
ευρύς, γιατί θα μπορούσε να περιλάβει και συσσωματώσεις ατόμων που δεν 
δρουν ως πολίτες, αλλά ενώνονται σε κάποιο σωματείο, δίκτυο ή απλώς 
σταθερή παρέα, π.χ. για να ψυχαγωγηθούν μαζί, χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση 
να απευθύνουν κάποια αξίωση προς το κράτος. Αυτό είναι προβληματικό 
στον βαθμό που η έννοια που μάς απασχολεί δεν είναι γενικά η κοινωνία. 
Είναι ειδικότερα η κοινωνία πολιτών, δηλαδή ατόμων που έχουν την ιδιότητα 
του πολίτη και μπορούν, αν θέλουν, να ασκήσουν τα σχετικά με αυτή την 
ιδιότητά τους δικαιώματα. 

Αντίθετα προς τον Μουζέλη, ο Ιορδάνογλου θεωρεί ότι «η κοινωνία 
πολιτών είναι όλες οι τυπικές ή άτυπες συσσωματώσεις πολιτών με κοινά 
συμφέροντα και βλέψεις που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, 
δεν έχουν ως σκοπό τους την άσκηση πολιτικής εξουσίας και δεν διοικούνται 
από το κράτος» (Ιορδάνογλου 2013: 90-91). Με βάση τον ορισμό αυτόν, τον 
οποίο ο ίδιος ο Ιορδάνογλου χαρακτηρίζει «ρεαλιστικό», τα παραδείγματα 
συσσωματώσεων που περιλαμβάνονται στην κοινωνία πολιτών είναι τα εξής: 
«συνδικάτα, ενώσεις των επιχειρηματιών, επιμελητήρια, σύλλογοι ελεύθερων 
επαγγελματιών, εκκλησιαστικές οργανώσεις, ενώσεις και σωματεία με βάση 
τον τόπο καταγωγής, άτυπες συσσωματώσεις προυχόντων στις επαρχιακές 
πόλεις κ.λπ.» (Ιορδάνογλου 2013: 91). 

Σε αυτόν τον ορισμό δίνεται πρωτεύουσα σημασία στις ομάδες συμφε-
ρόντων, με προεξάρχουσες τις εργατικές και εργοδοτικές ενώσεις και τις 
ενώσεις επαγγελματιών. Ως προς αυτό θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει 
το εξής: οι επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών) και οι εργοδοτικές ενώσεις εμπλέκονται 
στους ανταγωνισμούς για την κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Συνυ-
πολογίζουν στη δράση τους το οικονομικό όφελος και άρα δεν είναι φορείς 
ξένοι προς τη λογική του κέρδους των μελών τους. 
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Ίσως για αυτόν τον λόγο οι μελετητές της παγκόσμιας ή διεθνικής 
κοινωνίας πολιτών (π.χ. Glasius, Kaldor & Anheier 2002, Kaldor 2003) 
δεν εξετάζουν στο έργο τους ενώσεις που αποτελούνται από εργοδότες 
ή επαγγελματίες. Τα Ηνωμένα  Έθνη δεν περιλαμβάνουν στις σχετικές με 
την κοινωνία πολιτών δραστηριότητές τους τέτοιες ομάδες συμφερόντων. 
Για παράδειγμα ο κατάλογος των 4500 τοπικών, εθνικών, περιφερειακών 
και διεθνών ΜΚΟ, που έχουν κριθεί ως επιλέξιμες να έχουν συμβουλευτικό 
ρόλο στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, δεν 
περιλαμβάνει εργοδοτικές, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις 
(United Nations Economic and Social Council 2014). 

Είναι επιπλέον γεγονός ότι στον αγγλοσαξονικό κόσμο η έννοια «κοινω-
νία πολιτών» έχει υποκατασταθεί, αν δεν ταυτίζεται πλήρως, με τον λεγό-
μενο «Τρίτο Τομέα». Ο τομέας αυτός διαχωρίζεται από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα και περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως κοι-
νωφελή ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνει εργοδότες 
και επαγγελματίες ή άλλους εργαζόμενους με αυτή την ιδιότητά τους, αλλά 
μόνο ως πολίτες, αν τυχόν είναι μέλη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή 
ιδρυμάτων. Η τάση αυτή αντανακλά την παραδοχή ότι η κοινωνία πολιτών 
δεν μπορεί να περιλαμβάνει συσσωματώσεις που επιδιώκουν να προστατεύ-
σουν όχι το δημόσιο συμφέρον, αλλά το επιχειρηματικό ή επαγγελματικό 
συμφέρον των μελών τους. 

Εν τούτοις θα ήταν μη ρεαλιστικός ο αποκλεισμός των εργοδοτικών 
ή επαγγελματικών οργανώσεων από την έννοια της κοινωνίας πολιτών.  
Η τελευταία θα αποκτούσε ένα συγκριτικά ισχνότερο περιεχόμενο, απο-
τελούμενο μόνο από μερικές κατηγορίες συσσωματώσεων, δηλαδή ΜΚΟ, 
κοινωνικών κινημάτων και άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Κατά 
τούτο ο Ιορδάνογλου έχει δίκιο. Οι εργοδοτικές και επαγγελματικές καθώς 
και προφανώς οι συνδικαλιστικές ενώσεις των μισθωτών άλλοτε κινητο-
ποιούνται υπέρ των στενότερων δικών τους συμφερόντων, άλλοτε υπέρ 
γενικότερων σκοπών που αφορούν όχι μόνο τα δικά τους αλλά ευρύτερα 
συμφέροντα (π.χ. οικονομική ανάπτυξη, ανάπτυξη καινοτομίας και τεχνο-
λογίας, κοινωνική δικαιοσύνη). Σε κάθε περίπτωση δεν ιδρύθηκαν από το 
κράτος, μετέχουν στη δημόσια σφαίρα εγείροντας αξιώσεις προς την εκά-
στοτε κυβέρνηση και άρα ανήκουν στην κοινωνία πολιτών.
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Ο παραπάνω «ρεαλιστικός ορισμός» (του Ιορδάνογλου) περιλαμβάνει, 
εκτός από τις ομάδες συμφερόντων, «τα κάθε λογής δίκτυα αλληλοβοήθειας, 
επικοινωνίας ή διαμαρτυρίας», αλλά δεν τους δίνει την κεντρική σημασία 
που αυτά συνήθως έχουν στη σχετική βιβλιογραφία της κοινωνιολογίας και 
της πολιτικής επιστήμης και ασφαλώς επίσης στο πολύ σημαντικό για το 
θέμα μας έργο του Μουζέλη. Παραδείγματα είναι τα δίκτυα, ευρύτερα οι 
συσσωματώσεις πολιτών, με σκοπούς όπως η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η κοινωνική αλληλεγγύη. Πρό-
κειται για σκοπούς μετα-ϋλιστικούς, με την έννοια που δίνει στον όρο αυτό 
ο Ρόναλντ Ίνγκλχαρτ (Ιnglehart 1971), καθώς και σκοπούς συνδεόμενους με 
τον λεγόμενο μη κερδοσκοπικό τομέα (not-for-profit sector, π.χ., κοινωφελή 
ιδρύματα). Πράγματι διεθνώς σήμερα η κοινωνία πολιτών γίνεται αντιληπτή 
κυρίως με παραδείγματα από «μεταυλιστικές» διεκδικήσεις (π.χ., οργανώσεις 
που διεκδικούν δικαιώματα) ή μη κερδοσκοπικά συλλογικά εγχειρήματα 
(π.χ., ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, 
πολιτισμού) ή οργανώσεις που προσπαθούν να ελέγξουν πανίσχυρες ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις (π.χ. περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήματα καταναλωτών) 
αξιώνοντας από το κράτος την εφαρμογή σχετικών ρυθμίσεων.

Τι προκύπτει ύστερα από αυτή τη συζήτηση; Σε αντιδιαστολή με τις παρα-
πάνω προτάσεις ορισμού της, η κοινωνία πολιτών μπορεί να οριστεί ως εξής:

Ως κοινωνία πολιτών νοείται το σύνολο των συσσωματώσεων (οργα-
νώσεων, κινημάτων και δικτύων), που μπορεί να έχουν τυπικά, δηλαδή 
νομικά, αναγνωρισμένη ή άτυπη (ανεπίσημη) μορφή, εντάσσονται στον 
χώρο ανάμεσα στο κράτος και την αγορά και α) είτε εγείρουν ή εν δυνάμει 
θα μπορούσαν να εγείρουν κάποια αξίωση έναντι του κράτους να πράξει 
κάτι (π.χ. να θεσπίσει ένα δικαίωμα) ή να παραλείψει κάτι (π.χ. να απέχει 
από διακριτική μεταχείριση υπέρ κάποιων) β) είτε δραστηριοποιούνται 
όχι για τον προσπορισμό κέρδους, αλλά για την παροχή υπηρεσιών, συχνά 
συμπληρωματικά προς τις δημόσιες υπηρεσίες ή σε υποκατάστασή τους 
(π.χ. τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης). 

Στις τυπικές συσσωματώσεις του ανωτέρω ορισμού περιλαμβάνουμε όσες 
έχουν κάποια νομική μορφή (συνδικάτο, σωματείο του αστικού δικαίου, αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία κ.ά.). Στις άτυπες, όσες συλλογικές προσπάθειες 
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έχουν κάποια ανεπίσημη οργάνωση και διατηρούνται έστω για μικρό χρονικό 
διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκτήσει νομική αναγνώριση.

Υπέρ του ανωτέρω ορισμού συνηγορεί και η διεθνώς διαδεδομένη αντί-
ληψη των ερευνητών της Παγκόσμιας Τράπεζας για την κοινωνία πολιτών:

«Η κοινωνία πολιτών αναφέρεται σε ευρύ φάσμα μη κυβερνητικών και 
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν παρουσία στη δημόσια 
ζωή, εκφράζουν τα συμφέροντα και τις αξίες των μελών τους ή άλλων, 
στηριζόμενες σε ηθικές, πολιτικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φιλαν-
θρωπικές συλλογιστικές βάσεις. Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 
περιλαμβάνουν για παράδειγμα μη κυβερνητικές, τοπικές, φιλανθρωπι-
κές, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές, θρησκευτικές ενώσεις ή ιδρύματα» 
(World Bank 2013).

Ο ορισμός που δώσαμε εδώ αποτελεί σύνθεση προσεγγίσεων που παρουσι-
άστηκαν στο κεφάλαιο αυτό και παλιότερων επεξεργασιών (Σωτηρόπουλος 
2004: 23). Eίναι ορισμός ευρύς, ευρύχωρος θα λέγαμε, καθώς και ανεκτικός. 
Δηλαδή έχει πολλούς εννοιολογικούς «βαθμούς ελευθερίας», καθώς διαθέτει 
χώρο σε κάθε λογής συσσωματώσεις, που δεν είναι ούτε κρατικές ούτε κερ-
δοσκοπικές και μετέχουν στη δημόσια σφαίρα εγείροντας αξιώσεις προς το 
κράτος ή δουλεύοντας παράλληλα ή συμπληρωματικά προς αυτό με σκοπό 
κάποιο δημόσιο όφελος (π.χ. την εκπαίδευση, τη μείωση του κοινωνικού απο-
κλεισμού κ.ά.). Προφανώς ο ορισμός αυτός, λόγω του απλόχωρου και ανε-
κτικού πνεύματός του, έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις και ερωτήματα ως 
προς τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην κοινωνία πολιτών ως αναλυτική έννοια.

ΤΑ ΑΠΩΤΑΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο ανωτέρω ορισμός δίνει έμφαση στη συμβολή στη συλλογική έγερση ή 
έστω δυνατότητα έγερσης αξιώσεων εκ μέρους ομάδων πολιτών έναντι του 
κράτους. Το τελευταίο αυτό στοιχείο συναντάται ήδη σε διάφορους θεωρη-
τικούς της κοινωνίας πολιτών (Perez-Diaz 1993: 57, Kaldor 2003: 8 και 11). 
Ωστόσο η διατύπωση ορισμού δεν δίνει λύση στο πρόβλημα των ορίων μιας 
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έννοιας. Τι περιλαμβάνεται τελικά στην έννοια της κοινωνίας πολιτών και τι 
όχι; Ο Ιορδάνογλου παρατηρεί σωστά ότι η κοινωνία πολιτών ως αναλυτική 
έννοια δεν μπορεί να έχει δεοντολογικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενό της δεν 
μπορεί να καθορίζεται κάθε φορά, κανονιστικά, από την προσωπική οπτική 
γωνία του αναλυτή (Ιορδάνογλου 2013). Για παράδειγμα, όπως το θέτει ο 
ίδιος, δεν μπορεί να αποκλείονται από την έννοια της κοινωνίας πολιτών 
επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις επιχειρηματιών και συνδικάτα που με τις 
κινητοποιήσεις τους δεν υπηρετούν το γενικό καλό, αλλά κάποιο παρωχη-
μένο επαγγελματικό ή φορολογικό ή συνταξιοδοτικό προνόμιο που τους είχε 
κάποτε απονεμηθεί από μια κυβέρνηση με πελατειακό τρόπο. 

Ακολουθώντας σε αυτό το θέμα τη βεμπεριανή ανάλυση (Weber 2005), 
ας δούμε τι είναι κοινωνική δράση και στη συνέχεια συλλογική δράση στο 
πλαίσιο της κοινωνίας πολιτών. Κατά τον γνωστό ιδεότυπο του Βέμπερ, 
θεωρείται κοινωνική δράση όποια δράση επιτελείται λαμβάνοντας υπ᾽ όψιν 
τον άμεσο ή ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο του δρώντος ή προκαλεί συνέ-
πειες στον κοινωνικό περίγυρο. Αυτό όμως δεν την καθιστά και δράση της 
κοινωνίας πολιτών. Για να χαρακτηρισθεί ως τέτοια, η δράση θα πρέπει να 
είναι βέβαια συλλογική, να δηλώνει ή να πράττει κάτι σχετικό με τη δημόσια 
σφαίρα και κυρίως να διαθέτει και να απευθύνει κάποιο αίτημα ή αιτήματα 
προς την κρατική εξουσία ή, όπως έχει συμβεί πολλές φορές σε περιόδους 
κρίσης, να υποκαθιστά ή να συμπληρώνει το κράτος συμβάλλοντας στο 
δημόσιο όφελος. Παράδειγμα τυπικό για την Ελλάδα της κρίσης είναι η 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από ΜΚΟ ή άτυπα δίκτυα αλληλεγγύης 
προς τα θύματα της κρίσης. (Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι ευκταίο 
να παρέχονται στο διηνεκές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας κατ᾽ αυτόν τον 
τρόπο, δηλαδή από ΜΚΟ ή δίκτυα πολιτών). 

Συλλογικές δράσεις ακόμα και μαζικού χαρακτήρα (π.χ. μια αθλητική 
εκδήλωση με συμμετοχή πλήθους θεατών, μια ομαδική εκδρομή με μαζική 
προσέλευση), οι οποίες ωστόσο δεν έχουν κάποιο αντίκρυσμα στη δημόσια 
σφαίρα, δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία πολιτών, με την έννοια ότι δεν εντάσ-
σονται σε αυτή. «Αντίκρυσμα στη δημόσια σφαίρα» σημαίνει κάποιου είδους 
απαίτηση ή παρέμβαση (π.χ. δημοσιοποίηση προβλήματος, διαμαρτυρία, 
πρόταση μεταρρύθμισης ή ανατροπής μιας δημόσιας πολιτικής) στον τρόπο 
που είναι συγκροτημένος ένας τομέας δημόσιας πολιτικής.
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Αλλιώς ειπωμένο: δεν περιλαμβάνονται στην κοινωνία πολιτών όλες 
οι ομάδες, τα κινήματα και τα δίκτυα που εμπεριέχονται σε έναν κοινω-
νικό σχηματισμό, δηλαδή σε μια κοινωνία στο πλαίσιο ενός σύγχρονου 
έθνους-κράτους. Η κοινωνία πολιτών είναι νοητή μόνο σε αντιδιαστολή 
προς το κράτος. Είναι δηλαδή μια σχεσιακή έννοια, γιατί αφ᾽ ενός η σχέση 
της με το κράτος συνιστά την κύρια διαφορά της από την «κοινωνία» γενικά, 
που είναι ευρύτερη έννοια, αφ᾽ ετέρου οι Διαφωτιστές εισηγητές της έννοιας 
τής είχαν δώσει εξαρχής αυτή τη χειραφετητική διάσταση αντιπαράθεσης 
προς το κράτος. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνονται στην κοινωνία πολιτών 
μόνο όσες από αυτές τις ομάδες, τα κινήματα και τα δίκτυα εκφέρουν κάποια 
αξίωση την οποία άμεσα ή έμμεσα απευθύνουν προς το κράτος. 

Άμεση απεύθυνση είναι για παράδειγμα η παράσταση διαμαρτυρίας ενός 
συλλόγου ενώπιον ενός υπουργού για ζήτημα δημόσιας πολιτικής για το 
οποίο είναι αρμόδιο το υπουργείο του. Λιγότερο άμεση αλλά ουσιαστική 
απεύθυνση είναι και η δραστηριοποίηση ενός άτυπου δικτύου κοινωνικής 
αλληλεγγύης που παρεμβαίνει σε περίοδο οικονομικής κρίσης παρέχοντας 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ή δημόσιας υγείας, εκεί όπου το κράτος αδυ-
νατεί ή δεν θέλει πλέον να προσφέρει τις παροχές που ήταν διαθέσιμες πριν 
από την κρίση στους πολίτες που τις είχαν ανάγκη.

Μια συσσωμάτωση που δεν έχει ιδρυθεί με σκοπό να εγείρει αξιώσεις 
προς το κράτος μπορεί στην πορεία να δραστηριοποιηθεί σε κάποιον τομέα 
πολιτικής και άρα να ενταχθεί στο «δείγμα» που θα ενδιέφερε τους ερευνητές 
της κοινωνίας πολιτών. Παράδειγμα είναι η εμπλοκή ενός συλλόγου κυνη-
γών και μιας εταιρείας προστασίας άγριων ζώων στη διαμόρφωση μέτρων 
πολιτικής για το κυνήγι (διάρκεια κυνηγετικής περιόδου, ζώα που απαγο-
ρεύεται να θηρεύονται καθώς και η γενικότερη δημόσια πολιτική για την 
προστασία της πανίδας). 

Αντίθετα ομάδες οι οποίες έχουν τη νομική μορφή σωματείου ή αστι-
κής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, καθώς και άτυπες ομάδες, οι οποίες δεν 
έχουν εξαρχής, από την ίδρυσή τους, καμία αξίωση προς το κράτος ούτε 
αποκτούν τέτοιο προσανατολισμό στη διάρκεια της ζωής τους, δεν περι-
λαμβάνονται στην έννοια της κοινωνίας πολιτών. Π.χ., ένας εκδρομικός 
σύλλογος με καμία εμπλοκή σε οιοδήποτε διακύβευμα δημόσιας πολιτικής 
δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της κοινωνίας πολιτών που υιοθετείται στο 
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παρόν βιβλίο. Αποτελεί αντικείμενο άλλων ερευνών σχετικών με τη δημόσια 
κοινωνικότητα. Αντίθετα μια ομάδα αλληλοβοήθειας, η οποία σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης συνδράμει τα μέλη της, ακόμα και αν δεν εμφορείται 
ταυτόχρονα από πνεύμα διεκδίκησης καλύτερης κοινωνικής προστασίας για 
όλους τους πολίτες, ανήκει στην έννοια της κοινωνίας πολιτών.

Με άλλα λόγια όλες οι δράσεις της κοινωνίας πολιτών είναι κοινωνικές 
δράσεις, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Δεν είναι όλες οι κοινωνικές δρά-
σεις εκδηλώσεις της κοινωνίας πολιτών (Diamond 1997). Από τα παραπάνω 
γίνεται φανερό ότι δεν έχουν όλες οι συλλογικές δράσεις την ίδια σημασία 
για την κοινωνία πολιτών, δεν μπορούν όλες να θεωρηθούν ότι μας αφορούν 
ως πολίτες. 

Συχνά η συζήτηση για το τι περιλαμβάνεται στην έννοια της κοινωνίας 
πολιτών εκτείνεται και στο αν η Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία 
και ξεχωριστά τα πολιτικά κόμματα είναι συνιστώσες της κοινωνίας πολιτών. 
Η απάντηση δεν είναι εύκολη και δεν είναι η ίδια για όλους τους κοινωνι-
κούς σχηματισμούς. Στην Ελλάδα σήμερα μεταξύ των συλλογικών φορέων 
διά των οποίων πραγματώνεται η κοινωνία πολιτών, δεν περιλαμβάνεται 
η Εκκλησία, καθώς αυτή είναι οικονομικά και θεσμικά κατεξοχήν εξαρτη-
μένη από το κεντρικό κράτος. Το σύνολο των περίπου 10.000 ιερέων της 
Εκκλησίας μισθοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Επίσης, ως γνωστόν, το 
Σύνταγμα της Ελλάδας αναγνωρίζει τη «θρησκεία της Ανατολικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας του Χριστού» ως «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3 του 
Συντάγματος). 

Εν τούτοις υπάρχουν συλλογικές δράσεις και εθελοντικές ενώσεις στο 
πλαίσιο όλων των εκκλησιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες 
εμπίπτουν στον ορισμό της κοινωνίας πολιτών. Κυρίως διότι δραστηριο-
ποιούνται προσφέροντας δημόσιο όφελος, όπως λόγου χάρη συμβαίνει με 
την Κάριτας (Caritas), τη χριστιανική οργάνωση κοινωνικής υποστήριξης 
προσφύγων, μεταναστών και φτωχών εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας, 
η οποία δραστηριοποιείται σε πάρα πολλές, καθολικές και μη καθολικές, 
χώρες της Ευρώπης. Θα ήταν παράλογο να εξαιρέσει κανείς από την κοινω-
νία πολιτών οργανώσεις θρησκευόμενων πολιτών με δημόσια δράση, ακόμα 
και αν η δράση τους δεν προάγει την ανεκτικότητα, ή εθελοντικές οργανώ-
σεις στις οποίες πρωταγωνιστεί ο κατώτερος κλήρος, όπως π.χ. ενοριακές 
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επιτροπές κληρικών και λαϊκών που προσφέρουν κοινωνικό έργο σε πολλές 
γειτονιές ελληνικών πόλεων ή οργανώσεις βοήθειας προς τους μετανάστες 
και πρόσφυγες, όπως η ΜΚΟ «Αγκαλιά» που ίδρυσε ο ιερέας Παπα-Στρατής 
στην Καλλονή Λέσβου ή η «Κιβωτός του Κόσμου» του Πατέρα Αντώνιου 
στην Αθήνα και στον Βόλο. Κατά συνέπεια το πλήθος αυτών των τυπικών 
και άτυπων συσσωματώσεων, που έχουν αναπτυχθεί γύρω από ενορίες πολ-
λών περιοχών της χώρας, είναι μέρος της κοινωνίας πολιτών. Το ίδιο όμως 
δεν ισχύει για την ιεραρχία και τον διοικητικό μηχανισμό της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, δηλαδή για τη διοικούσα δομή ενός ουσιαστικά κρατικού θεσμού 
στην Ελλάδα. 

Στην κοινωνία πολιτών δεν περιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα, δεδο-
μένου ότι και αυτά έχουν δημιουργήσει στενότατους δεσμούς με το κράτος. 
Άλλωστε η βιβλιογραφία για τα πολιτικά κόμματα κάνει λόγο σήμερα για τα 
«κόμματα-καρτέλ» που σφυρηλατούν στενούς δεσμούς μεταξύ τους αλλά 
και με το κράτος και τα ΜΜΕ (Katz & Mair 1995). Αντίθετα με τις ομάδες 
συμφερόντων που δεν επιδιώκουν να κυβερνήσουν, τα κόμματα επιδιώκουν 
την άνοδό τους στην εξουσία. Όπως είναι γνωστό από την πολιτική επι-
στήμη, τα κόμματα κινούνται στο μεταίχμιο κράτους και κοινωνίας, δια-
μεσολαβώντας μεταξύ των δύο. Διασυνδέουν το κράτος με την κοινωνία, 
αρθρώνουν και ιεραρχούν τις αξιώσεις εκείνης προς αυτό (Lawson 1980).  
Γι’ αυτό εύλογα ο Μουζέλης δεν συναθροίζει τα κόμματα στις συσσωματώ-
σεις της κοινωνίας πολιτών (Μouzelis 1995).

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η έννοια της κοινωνίας πολιτών δεν είναι μια κανονιστική έννοια, δηλαδή 
δεν υπολαμβάνει ότι οπωσδήποτε οι εμπλεκόμενοι στην κοινωνία πολιτών 
φορείς επιδιώκουν κάποιο «κοινό καλό». Όπως σημειώσαμε ήδη, μπορεί 
απλώς να επιδιώκουν το στενό επαγγελματικό συμφέρον των μελών τους, το 
οποίο κάποτε μπορεί να ταυτίζεται με κάποιον γενικότερα αποδεκτό στόχο 
(π.χ. άσκηση πίεσης για φορολογικές διευκολύνσεις προς ορισμένους αντί 
άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, εφόσον στους πρώτους προσλαμβάνο-
νται νέοι σε ηλικία άνεργοι), ενώ άλλοτε όχι. Οικείο σε όλους παράδειγμα 
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συλλογικής επιδίωξης, όχι γενικότερου δημόσιου οφέλους, αλλά στενά 
επαγγελματικού οφέλους είναι οι μαζικές διαδηλώσεις μεσήλικων μισθω-
τών εργαζομένων, μέσω συνδικάτων στα οποία υπεραντιπροσωπεύονται, 
έτσι ώστε να μη μοιραστούν το οικονομικό κόστος μιας συνταξιοδοτικής 
μεταρρύθμισης με τις νεότερες γενιές. Έτσι η μεταρρύθμιση, υπό την πίεση 
αυτού του ισχυρού θύλακα της κοινωνίας πολιτών, καταλήγει να βλάψει 
μόνο ή συγκριτικά περισσότερο τις ηλικιακά νεότερες γενιές ασφαλισμένων.

Με το ίδιο σκεπτικό της απαλλαγής της έννοιας της κοινωνίας πολι-
τών από δεοντολογικές συνδηλώσεις είναι σχεδόν υποχρεωμένος κανείς να 
συμπεριλάβει στο εννοιολογικό της εύρος ακόμα και συσσωματώσεις που 
οι περισσότεροι θα θεωρούσαν αντιδημοκρατικές. Τέτοια θα ήταν π.χ. μια 
ρατσιστική οργάνωση ακροδεξιών πολιτών. Αυτό αποτελεί παράδειγμα της 
αντιδημοκρατικής κοινωνίας πολιτών (‘uncivil society’, Bob 2011), για την 
οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

Για άλλους πάλι καλύτερο παράδειγμα αντιδημοκρατικής συσσωμάτω-
σης της κοινωνίας πολιτών θα ήταν μια οργάνωση που επιδιώκει τη βίαιη 
ανατροπή του πολιτεύματος και του οικονομικού συστήματος, επειδή 
πιστεύει ότι κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα επιτευχθεί παρά μόνο όταν 
ανατραπούν τα θεμέλια του συστήματος και συγκεκριμένα η αντιπροσω-
πευτική δημοκρατία και η οικονομία της αγοράς. Και αυτές και οι άλλες, 
προφανώς διαφορετικές, ρατσιστικές/ακδροδεξιές οργανώσεις, θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της κοινωνίας πολιτών, εφόσον 
το περιεχόμενο της έννοιας δεν καθορίζεται ιδεολογικά αλλά εννοιολο-
γικά με σκοπό επιστημονικό. Η έννοια συγκροτείται με σκοπό τη χαρτο-
γράφηση της κοινωνίας πολιτών και την ερμηνεία των μετασχηματισμών 
της στη διαδρομή του χρόνου, καθώς και την κατανόηση των σχέσεών 
της με διαφορετικά πολιτικά κόμματα, πολιτικά καθεστώτα και το κράτος.  
Η εναλλακτική λύση, της θέσπισης κανονιστικών κριτηρίων, θα κατέληγε 
σε ατέρμονη συζήτηση, για το αν η τάδε ή δείνα συσσωμάτωση συνάδει ή 
δεν συνάδει με τις αξίες ενός πολιτεύματος, π.χ. του είδους ή τύπου της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας μιας χώρας, μέσα στην οποία υπάρχει μια κοινω-
νία πολιτών. Πάντως εννοείται ότι τρομοκρατικές οργανώσεις ή η σικελική 
μαφία ή ένα δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών δεν αποτελούν τμήματα της κοι-
νωνίας πολιτών, δεδομένου ότι ή δεν απευθύνουν κάποια αξίωση προς το 
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κράτος, αλλά δρούν με τα όπλα εναντίον του, ή δεν ενδιαφέρονται καν να 
απευθύνουν κάποια αξίωση προς αυτό.

Με άλλα λόγια, γίνεται δεκτό εδώ ότι το εννοιολογικό περιεχόμενο της 
κοινωνίας πολιτών δεν έχει πάντοτε θετικό πρόσημο. Η εν λόγω έννοια 
δεν είναι ταυτόσημη με το δημόσιο συμφέρον ούτε συνδέεται απαραίτητα 
με τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό μιας νεαρής δημοκρατίας ή τη διάδοση 
ατομικών και συλλογικών ελευθεριών. Μπορεί η κοινωνία πολιτών να αντι-
διαστέλλεται προς το κράτος, καθώς αυτή η αντιδιαστολή είναι εγγενής 
στην αρχική συγκρότηση της εν λόγω έννοιας. Ωστόσο, οι πράξεις όσων 
μετέχουν στην κοινωνία πολιτών δεν αξιολογούνται από όλους το ίδιο ούτε 
εκτιμώνται πάντοτε θετικά. 

Μάλιστα εντελώς εσφαλμένα σε μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας 
(Putnam, Leonardi & Nanetti 1993, Diamond 1997), θεωρείται ότι η κοινω-
νία πολιτών πάντοτε συντελεί στον εμπλουτισμό της δημοκρατικής ζωής, 
όταν π.χ. οι πολίτες συνασπίζονται για να αξιώσουν την αλλαγή ενός μέτρου 
πολιτικής ή αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να προτείνουν μια νέα ρύθμιση. 
Κατ’ αυτή την άποψη χωρίς ενεργό κοινωνία πολιτών η δημοκρατία φθίνει, 
μετασχηματιζόμενη σε μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας επαναλαμβά-
νονται μηχανικά κάποιες κινήσεις, όπως π.χ. εκλογές, χωρίς όμως ουσιαστική 
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Ο ισχυρισμός αυτός 
ακούγεται εύλογος. Ωστόσο είναι προβληματικός, γιατί δεν συνυπολογίζει 
ούτε τις ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στις οποίες ισχυροποιεί-
ται η κοινωνία πολιτών ούτε διακρίνει ποιες συσσωματώσεις ισχυροποιού-
νται και ποιες εξασθενούν στο εσωτερικό της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη 
λαθεμένη άποψη μια ισχυρή κοινωνία πολιτών συνδυάζεται με συγκριτικά 
υψηλότερη ποιότητα δημοκρατίας και συντελεί στην καλύτερη απόδοση των 
δημοκρατικών θεσμών, επειδή μεταξύ άλλων λόγων οι θεσμοί ελέγχονται 
και από «τα κάτω». 

Παρότι θα το ευχόταν κανείς, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η κοινω-
νία πολιτών συνδέεται με τη δημοκρατία, με την έννοια ότι η ενίσχυσή 
της συντελεί στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, με σχέση αιτίας-αιτιατού.  
Η κοινωνία πολιτών δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη δημοκρατία. Αφ᾽ 
ενός η κοινωνία πολιτών υφίσταται και σε μη δημοκρατικά πολιτεύματα, 
όπως όταν παράνομες αντιστασιακές οργανώσεις δραστηριοποιούνται ενα-



33

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος. Η κοινωνία πολιτών δεν προϋποθέτει 
απαραίτητα ένα ελάχιστο δημοκρατίας για να υπάρξει. Υπάρχουν άλλωστε 
και υπήρξαν ισχυρές ή λιγότερο ισχυρές κοινωνίες πολιτών υπό ανελεύθερα 
μονοκοματικά καθεστώτα (π.χ. στην Τσεχοσλοβακία κατά την Άνοιξη της 
Πράγας το 1968 και μεταγενέστερα, στην Ισπανία υπό τον Φράνκο τουλά-
χιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1960). 

Αφ᾽ ετέρου, όπως θα δούμε παρακάτω, λειτουργώντας σε δημοκρατικό 
καθεστώς η κοινωνία πολιτών μπορεί να εμπεριέχει τα σπέρματα του αυτοπε-
ριορισμού της και της υπονόμευσης της δημοκρατίας. Πώς αλλιώς μπορούμε 
να συλλάβουμε εννοιολογικά συσσωματώσεις πολιτών που επωφελούνται 
από τις δημοκρατικές ελευθερίες αξιώνοντας τον περιορισμό των ελευθε-
ριών ή τον πολιτικό αποκλεισμό ολόκληρων κοινωνικών κατηγοριών (ξένοι, 
μειονότητες, ομοφυλόφιλοι); Σε τέτοιες περιπτώσεις συσσωματώσεις της 
κοινωνίας πολιτών δρουν εναντίον των ελευθεριών οιουδήποτε πολίτη, αλλά 
και όλων των πολιτών. 

Γι’ αυτό έχει προταθεί η διάκριση ανάμεσα σε ‘civil’ και ‘uncivil 
society’(όρος που μεταφράζεται εδώ ως αντιδημοκρατική κοινωνία 
πολιτών. Για τις σχετικές επεξεργασίες βλ. Whitehead 1997, Keane 1988, 
Kopecky & Mudde 2003). Το κριτήριο για τη διάκριση της ‘civil’ από την 
‘uncivil society’ είναι είτε η προσβολή από συγκεκριμένες αντιδημοκρα-
τικές συσσωματώσεις της κοινωνίας πολιτών της άσκησης ατομικών και 
συλλογικών ελευθεριών των πολιτών, όπως αυτές ορίζονται στο Σύνταγμα 
και τους νόμους, είτε η κατάλυση ή απόπειρα κατάλυσης των δημοκρατι-
κών θεσμών είτε και τα δύο μαζί.

Τέτοιες αντιδημοκρατικές συσσωματώσεις μπορεί να προέρχονται από 
τα δεξιά ή τα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Επιδιώκουν την αναίρεση 
κάποιων ή όλων των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών, όπως αυτές 
εννοούνται στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες. Χαρακτηριστικό 
της δράσης τους είναι η παραβίαση των ελευθεριών των άλλων, που δεν 
ανήκουν στις εν λόγω συσσωματώσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποια 
κατ’ αυτές ανώτερη προτεραιότητα (η εθνική ομοιογένεια με εκδίωξη των 
μεταναστών και των προσφύγων, η αναρχική κοινωνία χωρίς κράτος κ.ά.).

Ενδεικτικό παράδειγμα ισχυροποίησης της κοινωνίας πολιτών, η οποία 
όμως εκτράπηκε προς αντιδημοκρατικές διεξόδους, υπήρξε η κοινωνία 
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πολιτών στη μεσοπολεμική Δημοκρατία της Βαϊμάρης (Berman 1997). 
Σε αυτή την κάποτε, τυπικά έστω, φιλελεύθερη δημοκρατία το ναζιστικό 
κόμμα στρατολόγησε ακτιβιστές από ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας 
πολιτών και συνδέθηκε με άλλες. Στη μεσοπολεμική Γερμανία η κοινω-
νία πολιτών εξελίχθηκε έτσι ώστε οι πολίτες σταδιακά απομακρύνθηκαν 
από αυτή. Ταυτόχρονα η διαμάχη μεταξύ αντίπαλων πολιτικών ομάδων 
οξύνθηκε. Όλο και περισσότεροι πολίτες μετείχαν σε κινητοποιήσεις έξω 
από τα όρια των δημοκρατικών θεσμών. Οι πολιτικοί θεσμοί (κοινοβούλιο, 
κόμματα) υπονομεύθηκαν τόσο πολύ, ώστε μετά από κάποιο κατώφλι ισχυ-
ροποίησης της κοινωνίας πολιτών η κατάρρευση αυτών των θεσμών ήταν 
θέμα χρόνου (Berman 1997).

Το «κατώφλι ισχυροποίησης της κοινωνίας πολιτών» σε τέτοιες συνθή-
κες σημαίνει ότι μετά από ένα χρονικό σημείο όλο και περισσότεροι πολίτες 
σπεύδουν να εμπλακούν σε χαίνουσες πολιτικές διαμάχες χωρίς όρια και με 
ανεξέλεγκτα δυναμικό τρόπο. Τότε το αποτέλεσμα δεν θα είναι απαραίτητα 
ευνοϊκό προς τη δημοκρατία. Σε περιόδους έντονης πολιτικής αντιπαρά-
θεσης η ανάπτυξη της κοινωνίας πολιτών μπορεί να οδηγήσει –όχι απαραί-
τητα αλλά ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες– σε περαιτέρω όξυνση της 
αντιπαράθεσης και έτσι να συντελέσει με τη σειρά της στην κατάρρευση της 
δημοκρατίας, όπως συνέβη το 1933 στη Γερμανία.

Συνοπτικά όλες οι συσσωματώσες, ακόμα και οι εχθρικές προς τη δημο-
κρατία, θα πρέπει για αναλυτικούς λόγους να υπάγονται στην έννοια της 
κοινωνίας πολιτών. Είναι αδύνατο να υιοθετηθεί κάποιο κοινά αποδεκτό 
μέτρο «αντιδημοκρατικότητας» με βάση το οποίο ορισμένες συσσωματώσεις 
θα εξαιρούνται από την κοινωνία πολιτών ή θα εκπίπτουν από αυτή, ενώ 
αρχικά είχαν συμπεριληφθεί στους κόλπους της, με εξαίρεση προφανώς τις 
τρομοκρατικές και τις εγκληματικές οργανώσεις που εξ ορισμού, όπως ήδη 
σημειώσαμε, δεν ανήκουν στην κοινωνία πολιτών. Με δυο λόγια και έχο-
ντας κατά νου αυτό το τελευταίο εννοιολογικό όριο: η «κοινωνία πολιτών», 
όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το βιβλίο, δεν είναι μια κανονιστική έννοια. 
Δεν εμπεριέχει κάποια προφανή και γενικότερα αποδεκτή ηθικοπολιτική 
στόχευση, αλλά είναι μια αναλυτική έννοια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πολλές φορές η κοινωνία πολιτών και το κοινωνικό κεφάλαιο γίνονται 
αντικείμενο μελέτης από κοινού (Fukuyama 1999, Newton 2001, Κονιόρδος 
2004, Ramos-Pinto 2004, Sotiropoulos 2005, Woolcock 2011). Ωστόσο το 
κοινωνικό κεφάλαιο είναι πολύ νεότερη έννοια από την κοινωνία πολιτών 
και οι σχέσεις των δύο εννοιών δεν είναι προφανείς, αν και συχνά αναφέ-
ρονται μαζί. Όμως τόσο θεωρητικά όσο και στην εφαρμογή στο πεδίο της 
εμπειρικής έρευνας οι διαφορές των δύο εννοιών είναι υπαρκτές. 

Η βιβλιογραφία για το κοινωνικό κεφάλαιο, που χρονολογείται του-
λάχιστον από το 1990 (Coleman 1990), αν όχι νωρίτερα, είναι ήδη πολύ 
εκτεταμένη και αποτελεί πεδίο στο οποίο έχουν συμβάλει και έλληνες ερευ-
νητές (π.χ., Παρασκευόπουλος 2001 και 2006, Lyberaki & Paraskevopoulos 
2002, Κωνσταντακόπουλος 2004, Aφουξενίδης 2004, Kονιόρδος 2004, 2006 
και 2010, Jones, Malesios, Iossifides & Sophoulis 2008, Jones, Proikaki & 
Roumeliotis 2015). 

Υπάρχει μια ευρεία και μια στενότερη εκδοχή της έννοιας «κοινωνικό 
κεφάλαιο» και είναι η δεύτερη εκδοχή που χρησιμοποιείται συχνότερα στην 
εμπειρική πολιτική και κοινωνική έρευνα. Στην ευρεία εκδοχή της η έννοια 
του κοινωνικού κεφαλαίου περιλαμβάνει τη συμμετοχή των πολιτών σε 
εθελοντικές ενώσεις και ΜΚΟ, καθώς και σε άτυπα δίκτυα πολιτών. Η ίδια 
εκδοχή περιλαμβάνει επίσης προσδοκίες, αξίες, στάσεις και αντιλήψεις των 
πολιτών. 

Στη στενότερη εκδοχή της η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου είναι 
ένα συνώνυμο της εμπιστοσύνης, δηλαδή α) της διαπροσωπικής εμπιστο-
σύνης και β) της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς (Αλεξανδρόπουλος 2004 
& Λαμπρινού 2006. Για τις σχετικές στάσεις και αντιλήψεις του ελληνικού 
πληθυσμού, βλ. ΕΚΚΕ 2010 με βάση διαδοχικά κύματα δειγματοληψίας της 
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας). 

Στην πρώτη από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις έχουμε μέτρηση και 
ανάλυση της εμπιστοσύνης που έχει ένα πρόσωπο γενικά προς άλλα τρίτα 
πρόσωπα πέραν των οικείων του (συγγενών, φίλων, γειτόνων). Στη δεύτερη 
περίπτωση το κοινωνικό κεφάλαιο είναι η εμπιστοσύνη που έχουν –ατομικά 
ο καθένας ή η καθεμία– οι πολίτες προς τους πολιτικούς και διοικητικούς 
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θεσμούς της χώρας τους ή προς υπερεθνικούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη, 
αν και προφανώς συρρικνωμένη, εννοιολόγηση του κοινωνικού κεφαλαίου, 
η οποία απαντάται σε μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Πράγματι, εδώ και δυόμισι δεκαετίες έχουν διεξαχθεί πολλές εμπειρικές 
έρευνες με ερωτηματολόγια για το κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτές στηρίχθηκαν 
σε ερωτηματολόγια τα οποία είχαν κυρίως, αν όχι μόνο, ερωτήσεις ατομικών 
στάσεων και αντιλήψεων γύρω από θέματα εμπιστοσύνης των ερωτώμενων 
προς τρίτους και προς διάφορους θεσμούς. Με δυο λόγια οι ερωτήσεις των 
ερωτηματολογίων αντανακλούσαν τη θετικιστική παράδοση της αμερικανι-
κής κοινωνιολογίας και πολιτικής επιστήμης και συγκεκριμένα τις σχετικές 
επεξεργασίες των αμερικανών Τζέημς Κόλμαν (James Coleman) και  Έλινορ 
Όστρομ (Elinor Ostrom), καθώς και του Ρόμπερτ Πάτναμ, στον οποίο θα 
γίνει αναφορά παρακάτω.

O Coleman (1990) υποστηρίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο είναι σύνολο 
κανόνων και προσδοκιών που διευκολύνουν την οικονομική δραστηριό-
τητα. Οι ομάδες που έχουν σωρεύσει κοινωνικό κεφάλαιο προσδοκούν ότι 
θα επιτύχουν και οικονομικά οφέλη, αντίθετα με άλλες ομάδες που δεν δια-
θέτουν κοινωνικό κεφάλαιο και γι’ αυτό δεν έχουν οικονομικές επιτυχίες. 
Η Ostrom (1994) επίσης παραμένει στο επίπεδο των διαπροσωπικών και 
δι-ομαδικών σχέσεων. Θεωρεί ότι το κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει 
κοινωνικές σχέσεις, γνώσεις και πεποιθήσεις που έχουν γίνει κοινό κτήμα 
των πολιτών, καθώς και τυποποιημένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ομάδων ή 
μεταξύ ατόμων. Είναι προφανές ότι οι προσεγγίσεις αυτές διέπονται από μια 
ατομοκεντρική και οικονομική λογική. 

Ακόμα πιο ατομοκεντρική και ωφελιμιστική είναι η αντίληψη των Cook, 
Nan & Burt (2001). Σύμφωνα με αυτούς το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια 
επένδυση. Επενδύει κανείς σήμερα σε κοινωνικές διασυνδέσεις με άλλους 
ανθρώπους, γιατί υπολογίζει ότι στο μέλλον μπορεί να αποκομίσει όφελος, 
δηλαδή πρόσβαση σε υλικούς και άυλους πόρους, όπως πληροφορίες, κύρος, 
φήμη, δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης κ.ά. Δηλαδή σωρεύει κανείς 
κοινωνικό κεφάλαιο, όπως σωρεύει οικονομικό κεφάλαιο.

Ως εδώ είναι δύσκολο να συνδεθεί το κοινωνικό κεφάλαιο με την κοινω-
νία πολιτών, καθώς οι δύο έννοιες έχουν πολύ διαφορετικές ιστορικές και 
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ερευνητικές αναφορές. Όμως είναι αναμενόμενο ότι σε κοινωνίες με μικρό 
βαθμό διαπροσωπικής εμπιστοσύνης, δύσκολα θα γεννηθούν συλλογικές 
δράσεις και θα ιδρυθούν συσσωματώσεις, όπως αυτές που αναζητεί η έρευνα 
για την κοινωνία πολιτών. Για παράδειγμα, αν κυρίαρχη δομή σε μια κοινωνία 
είναι η ευρεία οικογένεια ή ευρύτεροι σύνδεσμοι συγγενικών προσώπων, η 
εμπιστοσύνη θα περιορίζεται στους οικογενειακούς ή συγγενικούς κύκλους. 
Το κοινωνικό κεφάλαιο θα ενισχύει τους ήδη υπάρχοντες οικογενειακούς και 
συγγενικούς δεσμούς (‘bonding social capital’). Δεν θα επεκτείνεται γεφυ-
ρώνοντας τη δράση ανθρώπων που δεν σχετίζονται συγγενικά μεταξύ τους, 
αλλά μπορεί να ανήκουν σε εντελώς διαφορετικές τάξεις, εθνότητες ή άλλες 
ομάδες (‘bridging capital’. Σχετικά με τη διάκριση ‘bridging vs. bonding social 
capital’ βλ. Putnam 2000). 

Οι ανωτέρω κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες δεν κάνουν συσχε-
τισμούς του κοινωνικού κεφαλαίου με τη δομή των κοινωνιών. Τέτοιους 
συσχετισμούς έχει επιχειρήσει ο Πιέρ Μπουρντιέ (1984 και Bourdieu 1989). 
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον γάλλο θεωρητικό, στον καπιταλισμό το 
κοινωνικό κεφάλαιο είναι κτήμα και όπλο της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης. 
Τα μέλη της τάξης αυτής κληροδοτούν στους γόνους τους όχι μόνο τους 
οικονομικούς πόρους αλλά και τις κοινωνικές προσβάσεις τους, έτσι ώστε 
το κοινωνικό κεφάλαιο να διακινείται μέσα σε περιορισμένους κοινωνικούς 
κύκλους. Επιπλέον τα ίδια μέλη φροντίζουν να μετατρέπουν το κοινωνικό 
κεφάλαιο σε οικονομικό κεφάλαιο, το οποίο παραμένει πάλι στα χέρια τους. 
Δηλαδή κατά τον Μπουρντιέ το κοινωνικό κεφάλαιο συντελεί στην αναπα-
ραγωγή των σχέσεων ταξικής κυριαρχίας.

Η προσέγγιση του Μπουρντιέ είναι μακρο-κοινωνιολογική, δηλαδή 
δεν περιορίζεται στην έρευνα στάσεων και αντιλήψεων. Ενώ υπερέχει των 
προγενέστερων ατομοκεντρικών προσεγγίσεων, για προφανείς λόγους δεν 
χρησιμοποιείται εκτενώς στις δειγματοληπτικές έρευνες κοινωνικού κεφα-
λαίου με ερωτηματολόγια, όπως αυτές που διενεργεί η Παγκόσμια Τράπεζα 
(Grootaert & Van Bastelart 2002). Ούτε έχει χρωματίσει καθόλου η προ-
σέγγισή του τις έρευνες της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. Οι συγκρι-
τικές μακρο-πολιτικές έρευνες αντανακλούν κυρίως τις προσεγγίσεις των 
Φράνσις Φουκουγιάμα (Francis Fukuyama) και Ρόμπερτ Πάτναμ (Robert D. 
Putnam), τις οποίες συνοψίζουμε αμέσως παρακάτω. 
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Ο Φουκουγιάμα θεωρεί ότι η διάχυτη στην κοινωνία εμπιστοσύνη είναι 
στοιχείο που διακρίνει τις κοινωνίες που ευημερούν από άλλες που δεν ανα-
πτύσσονται οικονομικά, γιατί δεν διαθέτουν διάχυτη εμπιστοσύνη μεταξύ 
των μελών τους (Fukuyama 1998). Για τον ίδιο η έννοια της εμπιστοσύνης 
αναφέρεται σε προσδοκίες σταθερής και τίμιας συμπεριφοράς. Τέτοιες προσ-
δοκίες διευκολύνουν τις αστικές και εμπορικές συναλλαγές και μειώνουν το 
κόστος που προκύπτει από την έλλειψη εμπιστοσύνης και τη μυστικοπάθεια 
μεταξύ των συναλλασσομένων. Eίδαμε ωστόσο στο κεφάλαιο αυτό, ότι οι 
διασυνδέσεις και συσχετίσεις ανάμεσα στο κοινωνικό κεφάλαιο, την κοινω-
νία πολιτών και τη δημοκρατία δεν είναι καθόλου αυτονόητες.

Ο Πάτναμ από την άλλη μεριά, αν και συντηρητικός ως προς τις αντιλή-
ψεις του για το πολιτικό σύστημα, κάνει ένα βήμα παραπάνω: περιλαμβάνει 
στο κοινωνικό κεφάλαιο δίκτυα και ενώσεις πολιτών (Putnam, Leonardi & 
Nanetti 1993). Εξετάζει το πώς οι σχέσεις ανάμεσα στο κοινωνικό κεφάλαιο 
και την οικονομική ευημερία διαμεσολαβούνται από τους πολιτικούς και 
διοικητικούς θεσμούς. Κατά τον Πάτναμ, όπου υπάρχει άφθονο κοινωνικό 
κεφάλαιο, εκεί οι θεσμοί λειτουργούν, η ποιότητα της δημοκρατίας είναι 
υψηλή και οι συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη είναι ευνοϊκές. Αντι-
θέτως, όπου δεν υπάρχει επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο, οι θεσμοί υπολει-
τουργούν, η ποιότητα της δημοκρατίας είναι χαμηλή και οι συνθήκες για την 
οικονομική ανάπτυξη είναι δυσμενείς.

Ο Πάτναμ αποπειράται να εξηγήσει πώς συνδέονται διάφορα επίπεδα 
της ανάλυσης: το ατομικό, το θεσμικό και το οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή 
ασχολείται με το πρόβλημα σύνδεσης του μικρο-κοινωνιολογικού με το 
μακρο-κοινωνιολογικό επίπεδο ανάλυσης (το λεγόμενο ‘micro-macro link’). 
Ωστόσο η προσέγγισή του παρουσιάζει τρία τουλάχιστον μειονεκτήματα. 
Πρώτον δεν είναι σαφής η φορά της αιτιώδους συνάφειας στο επιχείρημά 
του: είναι άραγε το άφθονο κοινωνικό κεφάλαιο που συντελεί στην εδραί-
ωση και ποιοτική λειτουργία των θεσμών ή μήπως, όπως έχουν επισημάνει 
άλλοι ερευνητές (Rothstein 2001: 28), όταν οι θεσμοί λειτουργούν αποτελε-
σματικά, τότε ευνοείται η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, π.χ. αυξά-
νεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς; 

Δεύτερον υπάρχει ένα κενό στην αλυσίδα επιχειρημάτων του Πάτναμ. To 
κενό εντοπίζεται στο πώς η διαπροσωπική εμπιστοσύνη μέσα στο πλαίσιο 
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μιας ομάδας ανθρώπων μετατρέπεται σε ευρύτερη, γενικευμένη εμπιστο-
σύνη προς τρίτους εκτός ομάδας καθώς και προς τους πολιτικούς θεσμούς 
(Cohen 1999: 218).

Τρίτον στο σχήμα του Πάτναμ δεν υπάρχει χώρος για πολιτικές ανα-
τροπές, ιδεολογικές ρήξεις και ταξικές συγκρούσεις. Το μοντέλο του, ενώ 
επιδιώκει να διερευνήσει πώς μπορεί να επιτευχθεί μια πιο ουσιαστική δημο-
κρατία, κινείται στα όρια της αντίληψης της διαδικαστικής δημοκρατίας. 
Οι πολίτες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη εμπιστοσύνη στους 
θεσμούς και στην προσέγγιση του Πάτναμ οι πολίτες αρκούνται σε αυτό, 
δηλαδή δεν συμμετέχουν ενεργά στους θεσμούς. Μπορεί οι πολίτες να είναι 
συνδιαμορφωτές της κοινωνίας, μέσω της ένταξής τους σε κοινωνικά δίκτυα 
και εθελοντικές ενώσεις, όμως δεν είναι συνδιαμορφωτές της πολιτικής, 
γιατί γίνονται αντιληπτοί και παραδεκτοί περισσότερο ως απλοί ψηφοφόροι 
παρά ως συμμέτοχοι στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. 

Λαμβάνοντας υπ᾽ όψη τα παραπάνω, μπορούμε να δούμε ξανά τη σχέση 
κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνίας πολιτών. Χρησιμοποιώντας τον ορι-
σμό της κοινωνίας πολιτών που δώσαμε σε αυτό το κεφάλαιο, ο οποίος 
τονίζει τη έγερση ή την εν δυνάμει έγερση αξιώσεων εκ μέρους της κοινω-
νίας πολιτών προς το κράτος, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σοβαρή εννοιο-
λογική διαφορά κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνίας πολιτών. Το πρώτο 
δεν φθάνει μέχρι το σημείο να φωτίσει συλλογικές δράσεις που προβάλ-
λουν αιτήματα στη δημόσια σφαίρα ή υποκαθιστούν το κράτος (π.χ., σε 
θέματα πρόνοιας) ή το συμπληρώνουν συμβάλλοντας στη δημόσια ωφέλεια.  
Η δεύτερη (η κοινωνία πολιτών) δεν περιορίζεται σε στάσεις και αντιλήψεις 
εμπιστοσύνης προς τρίτους (άλλους πολίτες, άλλες κατηγορίες πολιτών) ή 
έναντι των πολιτικο-διοικητικών θεσμών, αλλά είναι ευρύτερη έννοια. 

Επίσης, όπως δείχνει η περίπτωση της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα 
μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, είναι δυνατή η διστακτική έστω 
ανάπτυξη της κοινωνίας πολιτών, χωρίς να έχει προηγηθεί η ενδυνάμωση 
του κοινωνικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια το υψηλό επίπεδο κοινωνικού 
κεφαλαίου δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της 
κοινωνίας πολιτών. Για τους λόγους αυτούς στα επόμενα κεφάλαια θα επι-
κεντρωθούμε στην κοινωνία πολιτών, ανατρέχοντας μόνο επικουρικά στην 
έννοια και τις έρευνες που συνδέονται με το κοινωνικό κεφάλαιο.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Προκειμένου η περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας πολιτών να ερμηνευθεί 
σε συγκριτικό πλαίσιο, στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα 
ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών φορέων ή προ-
γραμμάτων (βλ. Πίνακες με συγκριτικά στατιστικά στοιχεία στο δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο). 

Το υπόλοιπο εμπειρικό υλικό του βιβλίου προέρχεται από έρευνα του ημε-
ρήσιου Τύπου και του διαδικτύου, όπου συνελλέγησαν στοιχεία για το είδος 
και τη στοχοθεσία συσσωματώσεων της κοινωνίας πολιτών, τόσο τυπικών 
οργανώσεων όσο και άτυπων δικτύων και ομάδων. Η εμπειρική έρευνα έγινε 
κατά περιόδους μεταξύ 2011 και 2016. Kατά τη διάρκεια της συλλογής του 
υλικού από εφημερίδες ή ιστοσελίδες δεν αθροίσθηκαν συνολικά οι συσσω-
ματώσεις της κοινωνίας πολιτών, αλλά μόνο καταγράφηκαν διαφορετικά 
είδη και παραδείγματά τους. Σκοπός ήταν να καταγραφεί το εύρος των δια-
φορετικών κατηγοριών συσσωματώσεων και να γίνει μια πρώτη παράθεση 
και ερμηνεία των τάσεων μετασχηματισμού της κοινωνίας πολιτών πριν και 
μετά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

Η ερμηνεία των τάσεων που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια 
αντλεί από τη θεωρητική προσέγγιση του ιστορικού θεσμισμού (‘historical 
institutionalism’, βλ. Steinmo, Thelen & Longstreth 1992, Streeck & Thelen 
2005, Mahoney & Thelen 2015). Δηλαδή στη συνέχεια δεν περιγράφονται 
απλώς τα γεγονότα που σχετίζονται με την κοινωνία πολιτών πριν και 
μετά από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης ούτε καταγράφονται μόνο 
κάποιες γενικές τάσεις. Γεγονότα και τάσεις τοποθετούνται στο ερμηνευτικό 
πλαίσιο της παραπάνω θεωρητικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα ο ιστορικός 
θεσμισμός θεωρεί ότι η τροχιά που ακολουθούν οι εξελίξεις, όπως αυτές που 
μας ενδιαφέρουν εδώ, έχει προσδιοριστεί ιστορικά από θεσμικές ρυθμίσεις, 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αποκρυσταλλώσεις συμφερόντων και 
ιδεών που προηγούνται των υπό μελέτη εξελίξεων. 

Χωρίς να είναι εξολοκλήρου προκαθορισμένη η εξέλιξη θεσμών, τομέων 
δημόσιας πολιτικής, ομάδων και κινημάτων, το εύρος του μετασχηματισμού 
των θεσμών, των μετατοπίσεων των μέτρων δημόσιας πολιτικής και των 
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αλλαγών στρατηγικής των συλλογικών δρώντων δεν είναι μεγάλο. Περι-
ορίζεται και εξαρτάται από την ιστορική τροχιά που οι θεσμοί, οι δημόσιες 
πολιτικές και οι δρώντες έχουν ήδη διανύσει. Το περιεχόμενο και η κατεύ-
θυνση των εξελίξεων στην κοινωνία πολιτών, λόγου χάρη, εξαρτώνται από 
την «ιστορική κληρονομιά», δηλαδή από τις ιστορικές παραδόσεις που έχουν 
κληροδοτηθεί στους συλλογικούς δρώντες της κοινωνίας πολιτών και στις 
μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις τους με το κράτος. 

Πιο συγκεκριμένα, μια κοινωνία πολιτών που πάσχει από χρόνια εξάρ-
τηση από το κράτος και έχει συστηματικά «αποικιοποιηθεί» από τα πολιτικά 
κόμματα, δύσκολα θα μπορέσει να αποκτήσει αυτονομία και να ισχυρο-
ποιηθεί έναντι του κράτους, ιδίως όταν το τελευταίο τυχόν διολισθήσει 
στον αυταρχισμό. Το πιθανότερο είναι ότι οι ισχυροί θύλακες της κοινωνίας 
πολιτών, π.χ. ενώσεις επαγγελματιών με μεγάλη εκπροσώπηση μεταξύ των 
βουλευτών ή συνδικάτα του δημόσιου τομέα, θα ενισχυθούν ακόμα περισ-
σότερο, όταν λόγου χάρη απειληθούν σε περίοδο κρίσης και επιδιώξουν να 
αποφύγουν, ειδικά για λογαριασμό τους, την επιβολή μέτρων λιτότητας. 

Η συγκυρία της κρίσης όμως παρέχει ευκαιρίες και σε λιγότερο ισχυρά 
τμήματα της κοινωνίας πολιτών να οργανωθούν και να αποκτήσουν «φωνή», 
καταλαμβάνοντας χώρους στη δημόσια σφαίρα. Τέτοιοι χώροι ανοίγονται 
ακριβώς λόγω της υποχώρησης των παλιών, παγιωμένων ρυθμίσεων και 
συσχετισμών ανάμεσα στην κοινωνία πολιτών και το κράτος. 

Η προσέγγιση του ιστορικού θεσμισμού διαθέτει μια ενδιαφέρουσα 
έννοια, την έννοια του «κρίσιμου σταυροδρομιού» (‘critical juncture’), για να 
φωτίσει τη δρομολόγηση μιας τροχιάς εξέλιξης των πραγμάτων που δύσκολα 
μεταβάλλεται μετά τα πρώτα στάδιά της. Η τροχιά εξέλιξης μπορεί να αφορά 
στις μεταβολές μιας δημόσιας πολιτικής ή ενός ολόκληρου πολιτικού συστή-
ματος. Μετά από ένα τέτοιο σταυροδρόμι, αλυσιδωτές αποφάσεις ατομικών 
και συλλογικών δρώντων οδηγούν σε αποκρυστάλλωση θεσμών και στην 
εμπέδωση ισχυρών συμφερόντων γύρω από αυτούς. Έτσι δρομολογείται 
η μεταγενέστερη πορεία μιας δημόσιας πολιτικής ή ενός θεσμού, αφήνο-
ντας ελάχιστα περιθώρια αποκλίσεων στη συνέχεια. Ένα τέτοιο σταυρο-
δρόμι ήταν η πρώτη περίοδος της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, όταν τα 
πολιτικά κόμματα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας σφαίρας, 
αφήνοντας ελάχιστο χώρο για μη κομματικοποιημένες συσσωματώσεις και 
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συλλογικές δράσεις, όπως αυτές της κοινωνίας πολιτών. Είναι προς έρευνα 
αν η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι ένα παρόμοιο «κρίσιμο σταυροδρόμι».

Στην υπό εξέταση περίοδο, λίγο πριν και λίγο μετά το ξέσπασμα της οικο-
νομικής κρίσης στην Ελλάδα, η αναδιαμόρφωση του πολιτικού χώρου, με 
την παρουσία συλλογικών δρώντων –όπως κοινωνικά κινήματα και άτυπες 
ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης, ακόμα και αν η επιβίωση των τελευταίων 
δεν είναι εξασφαλισμένη– ανοίγει προοπτικές ενδυνάμωσης της κοινωνίας 
πολιτών. Ταυτόχρονα ανοίγει δυνατότητες εμφάνισης «σκοτεινών», αντιδη-
μοκρατικών όψεων της κοινωνίας πολιτών, όπως θα εξηγήσουμε στα επό-
μενα κεφάλαια του βιβλίου.

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε στοιχεία για την αδυναμία της ελλη-
νικής κοινωνίας πολιτών πριν από την κρίση, καθώς και τις ερμηνείες του 
φαινομένου αυτού και τις θεωρητικές διαμάχες που έχουν διατυπωθεί στην 
πιο πρόσφατη βιβλιογραφία και παραθέτουμε ενδεικτικά νεότερες εμπει-
ρικές έρευνες για επιμέρους τομείς της κοινωνίας πολιτών. Υποστηρίζουμε 
ότι, πριν από την οικονομική κρίση, η κρατούσα γνώμη για την αδυναμία 
της ελληνικής κοινωνίας πολιτών ήταν εν μέρει σωστή. Ωστόσο, η εν λόγω 
γνώμη θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να σχετικοποιηθεί, λόγω αφενός της 
έντονης κινητοποίησης ισχυρών θυλάκων (π.χ., οργανώσεων των ελευθέ-
ριων επαγγελματιών, συνδικάτων του δημόσιου τομέα) που είχαν αποσπάσει 
από το κράτος ιδιαίτερα μισθολογικά και ασφαλιστικά οφέλη και αφετέ-
ρου της εμφάνισης, ήδη πριν από το 2010, πληθώρας και ποικιλίας άτυπων, 
ανεπίσημων συσσωματώσεων που δεν είχαν ανιχνευθεί από το ραντάρ των 
ερευνητών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, μετά από σύντομη αναφορά στις αρνητικές κοινω-
νικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, χαρτογραφούμε την κινητοποίηση 
ΜΚΟ και άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης που έλαβε χώρα μετά 
το 2010. Αναλύουμε τα γεγονότα κοινωνικής διαμαρτυρίας που προήλθαν 
από την κοινωνία πολιτών (διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες) και επί-
σης στοιχειοθετούμε ότι υπήρξε ενός είδους έκρηξη συσσωματώσεων, τόσο 



43

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

τυπικών οργανώσεων όσο και άτυπων δικτύων και ομάδων, ανά τη χώρα 
και σε διάφορους τομείς της κοινωνικής προστασίας, δηλαδή στους τομείς 
στους οποίους σημειώθηκε υποχώρηση του κράτους πρόνοιας.

Στο τελευταίο κεφάλαιο υποστηρίζουμε εν είδει συμπεράσματος ότι μετά 
την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης υπήρξε ενδυνάμωση της κοινωνίας 
πολιτών, χωρίς ωστόσο να πρεσβεύουμε ότι πλέον στην Ελλάδα η κοινωνία 
πολιτών είναι συνολικά αναπτυγμένη. Τέλος, συζητούμε το φαινόμενο της 
αντιδημοκρατικής (‘uncivil’) κοινωνίας πολιτών που επίσης οξύνθηκε μετά 
το 2010.
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Η κοινωνία πολιτών πριν από την έναρξη  
της οικονομικής κρίσης
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H κρατούσα και πιο διαδεδομένη άποψη για την κοινωνία πολιτών 
στην Ελλάδα πριν από την κρίση υποστηρίζει ότι αυτή ήταν αδύναμη 

(ενδεικτικά: Μαυρογορδάτος 1988, Μουζέλης 1987 και 2007, Μουζέλης & 
Παγουλάτος 2003, Legg & Roberts 1997, Διαμαντούρος 2000, Μακρυδημή-
τρης 2002, Hadjiyanni 2010, Σημίτη 2014, Ηuliaras 2015). Η θέση αυτή έχει 
αμφισβητηθεί έντονα (Βούλγαρης 2006, Ιορδάνογλου 2013). Λαμβάνοντας 
υπ᾽ όψιν κάποιες από αυτές τις αμφισβητήσεις, μπορεί να υποστηριχθεί μια 
ακριβέστερη ή ίσως ρεαλιστικότερη άποψη: η κοινωνία πολιτών ενείχε και 
σήμερα έχει λίγους ισχυρούς θύλακες, αλλά γενικότερα και πάντως συγκρι-
τικά με άλλες χώρες έως την έκρηξη της οικονομικής κρίσης, παρέμενε μη 
αναπτυγμένη (Σωτηρόπουλος 2004, 2007).

Είναι γεγονός ότι υπήρξε κάποια άνθηση της κοινωνίας πολιτών αμέ-
σως μετά τη Μεταπολίτευση του 1974. Πολιτιστικοί σύλλογοι και εργατικά 
σωματεία, ακηδεμόνευτα από πολιτικά κόμματα, άκμασαν για ένα χρονικό 
διάστημα έως ότου οργανωθούν οι «μετωπικές οργανώσεις» των κομμάτων 
και καταλάβουν σχεδόν όλη τη διαθέσιμη σφαίρα της συλλογικής δράσης. 
Για παράδειγμα την περίοδο 1974-1977 υπήρχαν εργατικές κινητοποιή-
σεις, δηλαδή απεργίες, οργανωμένες από εργοστασιακά σωματεία που δεν 
ελέγχονταν από τα τότε κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε εντάσσονταν 
στον κομματικό ανταγωνισμό σε επίπεδο εθνικού κομματικού συστήματος 
(Ιωάννου 1989, Σερντεδάκις 2015). Επίσης στη δεκαετία του 1980 υπήρχαν 
αθλητικές και πολιτιστικές συσσωματώσεις (αθλητικοί σύλλογοι, λέσχες 
μοτοσυκλετιστών κ.ά.) η δράση των οποίων, με τη μορφή προβολής αιτη-
μάτων προς το κράτος, δεν αντανακλούσε την εκάστοτε πολιτική συγκυρία 
(Ζεστανάκης 2015). 

Παρ’ όλα αυτά από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και συνολικά τις 
πρώτες δύο δεκαετίες μετά τη Μεταπολίτευση, τα πολιτικά κόμματα, δηλαδή 
το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού, καθώς και η Νέα Δημοκρατία 
(NΔ), αφότου η τελευταία πέρασε στην αντιπολίτευση το 1981, κυριάρχη-
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σαν στο πεδίο της κοινωνίας πολιτών, ελέγχοντας συνδικάτα, επαγγελμα-
τικές ενώσεις, φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικές παρατάξεις, φεμινιστικές 
οργανώσεις και πολιτιστικά σωματεία (Mavrogordatos 1993, Sotiropoulos & 
Karamagioli 2006, Huliaras 2010). Έτσι, με κάποια υπερβολή, έχει διατυπωθεί 
η άποψη ότι την περίοδο εκείνη οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που 
είχαν φιλοκυβερνητικό χαρακτήρα δεν ήσαν παρά φερέφωνα μιας εγγαστρί-
μυθης πολιτικής εξουσίας (Σωτηρόπουλος 1996). 

Η έντονη κομματικοποίηση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, η 
εξάρτησή της επίσης από τον κρατικό μηχανισμό και η εξ αυτού του λόγου 
αδυναμία της έχουν αμφισβητηθεί με θεωρητικά επιχειρήματα και εμπειρικά 
τεκμήρια, αλλά το γενικό ερμηνευτικό σχήμα σε κάποιον βαθμό εξακολουθεί 
να ισχύει, εφόσον δει κανείς την ελληνική περίπτωση της κοινωνίας πολιτών 
και του κοινωνικού κεφαλαίου σε συγκριτική προοπτική, συγκεκριμένα σε 
σύγκριση με τις περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τον σχετικό θεωρητικό προβλη-
ματισμό και τα εμπειρικά στοιχεία που πιστοποιούν τη σχετική αδυναμία 
της κοινωνίας πολιτών, τουλάχιστον συγκριτικά με την κοινωνία πολιτών 
σε άλλες χώρες, τις ερμηνείες αυτής της παραδοσιακής αδυναμίας της, τη 
μερική έστω ανάπτυξή της από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τους 
τύπους ή τα είδη των συσσωματώσεων που υπήρχαν έως την εκδήλωση 
της οικονομικής κρίσης, καθώς και τις διαστάσεις της αφανούς ή «άγνω-
στης» κοινωνίας πολιτών. Το συμπέρασμα του κεφαλαίου είναι ότι παρά 
την ύπαρξη κάποιων εμφανών ισχυρών θυλάκων της κοινωνίας πολιτών 
και αφανών όψεών της, συνολικά έως και το τέλος της δεκαετίας του 2000, 
η ελληνική κοινωνία πολιτών ήταν μάλλον αδύναμη.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η θεωρητική αμφισβήτηση της γνώμης ότι η κοινωνία πολιτών στην 
Ελλάδα είναι αδύναμη, δεν προέρχεται μόνο από εμπειρική έρευνα συγκε-
κριμένων κατηγοριών οργανώσεων, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά έχει 
και θεωρητικό έρεισμα (Βούλγαρης 2006). Σύμφωνα με την άποψη του 
Γιάννη Βούλγαρη η συζήτηση περί αδύναμης κοινωνίας πολιτών υποκρύ-
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πτει μια θεωρητική παραδοχή, συναφή προς την προσέγγιση του Αλεξίς 
ντε Τοκβίλ (1835), την οποία συνοψίσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο:  
η κοινωνία πολιτών συνίσταται στην εθελοντική αυτο-οργάνωση σε αντιδι-
αστολή προς το κράτος. Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι δίαυλος έκφρασης 
αντιστάσεων προς τις τυχόν αυταρχικές όψεις της λειτουργίας του κράτους 
ή προς τις τυχόν τυραννικές τάσεις επιβολής της πλειοψηφίας πάνω στις 
μειοψηφίες. 

Ωστόσο, υπάρχει και άλλη προσέγγιση που εμπνέεται από τον Γκράμσι 
(Βούλγαρης 2006: 19 και 25). Όπως σημειώσαμε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, 
σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η κοινωνία πολιτών δεν είναι ένα ενιαίο 
όλο που αντιπαρατίθεται προς το κράτος, αλλά είναι ένα πεδίο πολιτικών 
και κοινωνικών αγώνων. Στο πλαίσιο του καπιταλισμού την ηγεμονία στο 
εν λόγω πεδίο ασκεί συνήθως η μεγαλοαστική τάξη, αλλά αυτό δεν προεξο-
φλείται διαχρονικά. Η κοινωνία πολιτών διατρέχεται από αντιθέσεις, καθώς 
κάποτε μπορεί να χαρακτηρίζεται από κυριαρχία μιας ομάδας πάνω στις 
άλλες, ενώ άλλοτε μπορεί να χαρακτηρίζεται από επιτυχημένους αγώνες 
χειραφέτησης των κυριαρχούμενων. 

Το κράτος δεν είναι γενικά ισχυρό ή αδύναμο, αλλά έχει ισχύ διαφορε-
τικής ποιότητας ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελεί. Υιοθετώντας την 
μεταβεμπεριανή προσέγγιση και ορολογία των Michael Mann και Linda 
Weiss (βλ. Μαν 2006: 58-60 και 62), ο Βούλγαρης διακρίνει δύο λειτουργίες 
του κράτους: τη δεσποτική και τη συντονιστική (Βούλγαρης 2006: 21 και 
29-32). Η δεσποτική λειτουργία αφορά όποια δράση του κράτους δεν το 
εμπλέκει σε διαπραγματεύσεις με την κοινωνία. Το κράτος επιβάλλεται στην 
κοινωνία «δεσποτικά», ιδίως σε ορισμένους τομείς πολιτικής όπου απαιτείται 
άσκηση του μονοπωλίου της νομιμοποιημένης φυσικής βίας. Ως γνωστόν, 
σύμφωνα με τον Βέμπερ, το μονοπώλιο αυτό βρίσκεται στα χέρια του κρά-
τους (Weber 2005: 57). 

Αντίθετα η συντονιστική λειτουργία του κράτους σημαίνει ότι αυτό 
διεισδύει στην κοινωνία, προκειμένου να συντονίσει τη δράση διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων. Για επιτύχει τον συντονισμό αυτόν, το κράτος αλλη-
λεπιδρά με την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς και με ομάδες συμφερόντων. 
Σε αυτό το σημείο, αν το κράτος αδυνατεί να επιτελέσει αποτελεσματικά τη 
συντονιστική λειτουργία του, τότε αποδεικνύεται αδύναμο κράτος, χωρίς 
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όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι εξίσου αδύναμο και στη δεσποτική λει-
τουργία του. 

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βούλγαρη η υπόθεση εργασίας που απορρέει 
από αυτή την προσέγγιση είναι ότι το ελληνικό κράτος είναι περισσότερο, 
αλλά όχι πλήρως, αποτελεσματικό ως προς τη δεσποτική λειτουργία του και 
λιγότερο ή ελάχιστα αποτελεσματικό ως προς τη συντονιστική λειτουργία 
του. Αντίστοιχα η κοινωνία πολιτών δεν είναι ένα αδιαφοροποίητο όλο, 
αλλά μια αρένα στην οποία συγκρούονται συμφέροντα επιδιώκοντας την 
ηγεμονία. 

Αυτή η προσέγγιση δεν αναιρεί εντελώς την κρατούσα γνώμη για 
το «αδύναμο κράτος και την αδύναμη κοινωνία πολιτών» στην Ελλάδα 
σήμερα. Ανοίγει όμως διαύλους θεωρητικού στοχασμού και εμπειρικής έρευ-
νας που θα φανούν χρήσιμοι στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου, σχετικά 
με την κοινωνία πολιτών μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Σε ό,τι 
αφορά την περίοδο πριν από την κρίση, τα εμπειρικά στοιχεία είναι μάλλον 
συντριπτικά υπέρ της άποψης ότι, συγκριτικά μιλώντας, η ελληνική κοινω-
νία πολιτών ήταν αδύναμη, παρά την ύπαρξη κάποιων ισχυρών θυλάκων 
της και ορισμένων αφανών όψεών της.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Είναι γεγονός ότι συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα η 
συμμετοχή των πολιτών σε συλλόγους και σωματεία υπήρξε και παραμένει 
μικρή (Πολυζωΐδης 2006: 130). Ο εθελοντισμός ήταν αναιμικός (Πανα-
γιωτοπούλου 2003), παρά κάποιες εξάρσεις που αναφάνηκαν πριν από 
τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και κατά τη 
διάρκειά τους. Ωστόσο η εικόνα αυτή της εντελώς αναιμικής κοινωνίας 
πολιτών πριν από την οικονομική κρίση συσκοτίζει μια πιο πολύπλοκη 
πραγματικότητα. 

Αφ᾽ ενός, όπως θα δούμε παρακάτω, από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και πάντως πριν από την κρίση 
υπήρχαν πολλές και διάφορες συσσωματώσεις πολιτών. Για παράδειγμα 
είναι αξιοσημείωτο ότι, όπως αναφέρουν ειδικοί ερευνητές, ήδη από τις 
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αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των 
συσσωματώσεων (ΜΚΟ, άτυπων δικτύων) που είχαν ιδρυθεί από γηγενείς 
με σκοπό την υπεράσπιση και την παροχή κάθε λογής βοήθειας προς μετα-
νάστες (Παπαδόπουλος & Φρατσέα 2014: 68, Veikou 2014: 100)

Αφ᾽ ετέρου, συγκριτικά με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης στην Ελλάδα 
η συνδικαλιστική πυκνότητα ήταν και μάλλον παραμένει σχετικά υψηλή, όπως 
προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1), με στοιχεία του ΟΟΣΑ. 
Επιπλέον η ιδιαιτερότητα της συμμετοχής των Ελλήνων σε συνδικάτα προκύ-
πτει και από ερώτηση της ίδιας έρευνας σχετικά με το πόσο σημαντικά θεω-
ρούν (ή μάλλον θεωρούσαν) οι ευρωπαϊκοί λαοί τα συνδικάτα (Πίνακας 2.2). 
Παρά τα υψηλά ποσοστά υποστήριξης των συνδικάτων στις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, που φαίνονται στον Πίνακα 2.2, η υποστήριξή τους στην Ελλάδα είναι 
πολύ ευρύτερη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, 1999-2013 
(% ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ)

Έτος 1999 2003 2007 2011 2013

Ελλάδα 27 25 24 23 22 

Ιταλία 35 34 34 36 37 

Πορτογαλία 22 21 21 19 19 (στοιχεία 2012) 

Ισπανία 17 16 16 17 17 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΟΣΑ 21 20 18 18 17

ΠΗΓΗ: ΟΟΣΑ, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN,  
[τελευταία πρόσβαση 25. 08.2016].

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.1, μόνο στην Ιταλία η συμμετοχή στα συνδι-
κάτα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ελληνική. Αξίζει επίσης να σημει-
ωθεί ότι η μεταβολή που παρατηρείται μεταξύ 1999 και 2013 στα στοιχεία 
της Ελλάδας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από οποαδήποτε άλλη χώρα της 
Νότιας Ευρώπης.


