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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσει την κοινωνία πολιτών ως έναν 

αντίθετο πόλο κοινωνικοπολιτικής λειτουργίας σε αντιπαραβολή µε την 

κρατική εξουσία. Είναι ωστόσο η κοινωνία πολιτών ένας αντίθετος πόλος ή 

µήπως όχι; Η εργασία αυτή στοχεύει στο να αναδείξει το πεδίο τόσο της 

κοινωνίας πολιτών όσο και της κρατικής εξουσίας ως ένα χώρο αντιθέσεων και 

συγκρούσεων στο οποίο διαµορφώνονται συσχετισµοί δυνάµεων και 

διακυβεύονται πολιτικά, οικονοµικά και ιδεολογικά ζητήµατα, όπως είναι η 

εµβάθυνση της δηµοκρατικής διαδικασίας, η πολιτική ισχύς των οικονοµικών 

ελίτ και ο ρόλος του κράτους στους κοινωνικούς ανταγωνισµούς. 

 Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία (ενδεικτικά Bale, 2011
1
, Gellner, 

1996
2
, Heywood, 2006

3
, Λάβδας, Μενδρινού, Χαστζηγιάννη, 2006

4
, 

Μαυρογορδάτος, 2001
5
, Μουζέλης, 1997

6
, Μούσης, 2011

7
, Nugent, 2004

8
, 

                                                 
1
Bale, T., Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αλληλεπιδράσεις, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2011. 
2
 Gellner, Ε., Η κοινωνία πολιτών και οι αντίπαλοι της, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 1996 

3
 Heywood, A., Εισαγωγή στην πολιτική, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2006. 

4
 Λάβδας, Κ., Μενδρινού, Μ., Χατζηγιάννη, Ε., Παραγωγή Πολιτικής και Οµάδες Συµφερόντων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους Στεφάνου, Κ., Τσινισιζέλη, Μ., Φατούρο, Α., Χριστοδουλίδη, Θ., 

Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Ενοποιητική ∆υναµική, ∆ικαιοταξία, ∆ιακυβέρνηση, 

Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 2006. 
5
 Μαυρογορδάτος, Γ., Οµάδες πίεσης και δηµοκρατία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2001. 
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Quermonne, 2005
9
, Σκουλάς, 2010

10
, Στεφάνου και Μοσχονάς, 2006

11
, 

Τσινισιζέλης και Χρυσοχόου, 2006
12

, Bale, 2011
13

) θα επιχειρηθεί µια 

λεπτοµερής ανάλυση των παραπάνω ζητηµάτων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες αναδείχθηκε µια νέα µορφή αντιπροσώπευσης η 

οποία περιγράφηκε µε τον όρο κοινωνία των πολιτών. Παρά τις δυσκολίες 

προσέγγισης του όρου αυτού, η κοινωνία πολιτών, όπως αναδεικνύεται στην 

σχετική βιβλιογραφία, περιγράφει την εθελοντική οργάνωση διάφορων οµάδων 

που χαρακτηρίζονται από κοινά συµφέροντα µε σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριµένων πολιτικών στόχων. Η δραστηριοποίηση και κινητοποίηση των 

οµάδων αυτών λαµβάνει χώρα σε έναν ενδιάµεσο χώρο µεταξύ του ατόµου και 

του κράτους καθώς η κοινωνία πολιτών προϋποθέτει την στρατολόγηση και 

συσπείρωση ατόµων σε µια οργάνωση η οποία εξορισµού αντιµάχεται και δρα ως 

ανάχωµα τόσο στην κρατική αυθαιρεσία και την µονοπώληση της κρατικής 

εξουσίας, όσο και στην τυραννία της πλειοψηφίας.   

Η κοινωνία των πολιτών συγκροτείται από το άθροισµα των διάφορων 

οµάδων συµφερόντων ή πίεσης που δραστηριοποιούνται και αναλαµβάνουν νέες 

                                                                                                                                     
6
 Μουζέλης, Ν., «Τι είναι η κοινωνία των πολιτών – Πολύσηµικότητα και πολλαπλότητα», το 

Βήµα, 14 ∆εκεµβρίου 1997 
7
 Μούσης, Ν., Ευρωπαϊκή Ένωση – ∆ίκαιο, οικονοµία, πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 

2011. 
8
 Nugent, N., Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, 

2004. 
9
 Quermonne, J.L., Το πολιτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 

2005 
10

 Σκουλάς, Γ., Πολιτική επιστήµη και ιδεολογίες / Συστήµατα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες, 

Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2010. 
11

 Στεφάνου, Κ., Μοσχονάς, Α. Κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στους Στεφάνου, Κ., Τσινισιζέλη, Μ., Φατούρο, Α., Χριστοδουλίδη, Θ., Εισαγωγή στις 

Ευρωπαϊκές Σπουδές - Ενοποιητική ∆υναµική, ∆ικαιοταξία, ∆ιακυβέρνηση, Εκδόσεις Σιδέρης, 

Αθήνα, 2006. 
12

 Τσινισιζέλης, Μ., Χρυσοχόου, ∆., Η µελέτη της ευρωπαϊκής πολιτείας: νέες κανονιστικές 

προσεγγίσεις, στους Στεφάνου, Κ., Τσινισιζέλη, Μ., Φατούρο, Α., Χριστοδουλίδη, Θ., Εισαγωγή 

στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Ενοποιητική ∆υναµική, ∆ικαιοταξία, ∆ιακυβέρνηση, Εκδόσεις Σιδέρης, 

Αθήνα, 2006 
13

 Bale, T., Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αλληλεπιδράσεις, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2011. 
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µορφές πολιτικής δράσης και αντιπροσώπευσης, όπως διατυπώνουν οι πολιτικοί 

επιστήµονες. Οι οµάδες αυτές ταξινοµούνται µε διάφορους τρόπους και 

εκφράζουν είτε συντεχνιακά και επαγγελµατικά οικονοµικά συµφέροντα και 

υλικές επιδιώξεις, είτε ιδανικά και αξίες µε µετα-υλιστικό περιεχόµενο για το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σε όποια κατηγορία και να ανήκουν, οι οµάδες 

αυτές εκφράζουν τις διαιρέσεις των σύγχρονων κοινωνιών και περιλαµβάνουν 

µεταξύ άλλων εργοδοτικές ενώσεις, εργατικά συνδικάτα, ΜΚΟ, 

περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οργανώσεις, επιτροπές κατοίκων και 

τοπικές συνελεύσεις, φιλανθρωπικά ιδρύµατα, κοινωνικά κινήµατα και 

δεξαµενές σκέψης.  

Η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των οµάδων που την 

συγκροτούν συνέπεσε µε ταχύτατες και βαθιές αλλαγές σε τεχνολογικό, 

εργασιακό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, καθώς και µια 

περίοδο από-νοµιµοποίησης των παραδοσιακών φορέων εξουσίας, όπως 

διατείνεται η σύγχρονη πολιτική ανάλυση. Ωστόσο, το κράτος συνεχίζει να 

αποτελεί µέχρι και σήµερα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, την κυρίαρχη 

µορφή πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης. Ειδικότερα, το 

κράτος είναι ο κορυφαίος θεσµός που διεισδύει σε όλες τις πτυχές της 

κοινωνικής συµβίωσης ελέγχοντας, εποπτεύοντας και προγραµµατίζοντας την 

οργάνωση και λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας. Η κοινωνία των πολιτών 

στον βαθµό που δεν εκφυλίζεται και ενσωµατώνεται στις κρατικές δοµές 

αποτελεί αντίρροπο δύναµη της κρατικής ισχύος. Άλλωστε, η προώθηση των 

αιτηµάτων των οργανωµένων οµάδων της κοινωνίας των πολιτών απευθύνονται 

εξορισµού στο ίδιο το κράτος και τους φορείς του. 

Συνεπώς, η δοµή της κρατικής οργάνωσης, έτσι όπως αυτή 

αναπτύσσεται, και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήµατος είναι κρίσιµης 

σηµασίας για το πεδίο δράσης της κοινωνίας πολιτών κατά την σύγχρονη 

πολιτική θεωρία. Ιδιαίτερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κοινωνία πολιτών µπορεί 
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να επιτελέσει έναν σηµαντικό ρόλο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα 

ιδιόµορφο πολιτικό µόρφωµα που χαρακτηρίζεται από ελλειµµατική 

δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Ωστόσο, η έννοια της κοινωνίας πολιτών λαµβάνει 

θετικό πρόσηµο στο πλαίσιο µιας πλουραλιστικής προσέγγισης του κράτους 

όπου η πολιτική της επιρροή κρίνεται δεδοµένη και επιθυµητή. Σε λιγότερο 

πλουραλιστικά µοντέλα όµως η επίδραση των οργανωµένων οµάδων της 

κοινωνίας πολιτών αντί να εµβαθύνει την δηµοκρατία και την αντιπροσώπευση, 

µπορεί ακόµη και να την υπονοµεύσει. Έτσι διαµορφώθηκε ένα ρεύµα 

προβληµατισµού και συζήτησης σε πολιτικούς και επιστηµονικούς φορείς 

σχετικά µε το νόηµα της κοινωνίας των πολιτών. 

Η ανάλυση της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της εργασίας αυτής 

θα επιχειρηθεί να εφαρµοστεί µέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ενοποιητικού 

εγχειρήµατος µε δεδοµένη την πολύ-επίπεδη επίδραση της παγκοσµιοποίησης 

σε όλο το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό φάσµα. Για την εξυπηρέτηση των 

ερευνητικών στόχων της εργασίας η δοµή της εργασίας είναι διαρθρωµένη ως 

εξής: στο πρώτο κεφάλαιο ή ενότητα εξετάζεται η διαµόρφωση του κρατικού 

φαινοµένου καθώς και οι βασικότερες θεωρίες για την ερµηνεία του. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το εννοιολογικό περιεχόµενο της κοινωνίας των 

πολιτών καθώς και θέµατα που άπτονται των οµάδων που δρουν στο πλαίσιο 

της. Στο τρίτο κεφάλαιο µελετάται η δράση της κοινωνίας των πολιτών στον 

πολιτικό σύστηµα της Ε.Ε. µε έµφαση στην διάρθρωση των οµάδων 

συµφερόντων, τα αρµόδια κοινοτικά όργανα και το δηµοκρατικό έλλειµµα της 

κοινοτικής διακυβέρνησης. Στις συµπερασµατικές µας παρατηρήσεις 

αναδεικνύονται τα βασικά πορίσµατα της διπλωµατικής αυτής εργασίας.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Έννοια και λειτουργία του κράτους 

Το κράτος αποτελεί µέχρι και σήµερα την κυρίαρχη µορφή πολιτικής, 

κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης. Ειδικότερα, το κράτος είναι ο 

κορυφαίος θεσµός που διεισδύει σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής συµβίωσης 

ελέγχοντας, εποπτεύοντας και προγραµµατίζοντας την οργάνωση και 

λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας. Ωστόσο το κρατικό φαινόµενο έλαβε 

διάφορες ερµηνείες και ορισµούς καθώς, όπως επισηµαίνει ο Heywood14, έγινε 

αντιληπτό κάτω από ένα ιδεαλιστικό, λειτουργιστικό και οργανωτικό πρίσµα. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη κατηγορία κυριαρχεί το έργο του Χέγκελ (1770-

1831) ο οποίος συνέβαλε το κράτος ως µια ηθική αλτρουιστική κοινότητα, στην 

δεύτερη κατηγορία κυριαρχούν οι αντιλήψεις που εκλαµβάνουν το κράτος ως 

εγγυητή της κοινωνικής τάξης και σταθερότητας, ενώ στην τρίτη κατηγορία το 

κράτος ορίζεται ως το σύνολο των δηµόσιων θεσµών που είναι υπεύθυνοι για 

την οργάνωση της κοινωνικής ζωής.  

                                                 
14

 Heywood, A., Εισαγωγή στην πολιτική, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2006. 
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Το κρατικό φαινόµενο µελετήθηκε περισσότερο στα πλαίσια της 

πολιτειολογίας η οποία επιχειρεί να διατυπώσει την έννοια του κράτους υπό το 

πρίσµα της νοµικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο περισσότερο διαδεδοµένος 

ορισµός για το κράτος, ο οποίος εντοπίζεται σε όλα τα εγχειρίδια  

συνταγµατικού δικαίου και πολιτικής θεωρίας, ανήκει στον Γερµανό Jellinek 

(1851-1911)
15

 ο οποίος ορίζει το κράτος ως ένα λαό εγκατεστηµένο σε 

ορισµένη χώρα που διαθέτει νοµική προσωπικότητα και ασκεί πρωτογενή 

εξουσία. Τον ορισµό αυτό ακολουθεί και η πλειονότητα των Ελλήνων 

συνταγµατολόγων. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, το σηµαντικότερο στοιχείο του 

κρατικού φαινοµένου είναι η κυριαρχία, δηλαδή η ισχύς που διαθέτει το κράτος 

να  επιτάσσει ελευθέρους ανθρώπους, να τους εξαναγκάζει να συµµορφώνονται 

µε τις επιταγές του και να επιβάλλει την βούληση του ακόµη και µε την χρήση 

βίας.16  

Η κυριαρχία γίνεται αντιληπτή ως η ικανότητα του απόλυτου 

αυτοπροσδιορισµού και αυτοπεριορισµού της πολιτικής εξουσίας η οποία δεν 

δεσµεύεται νοµικά παρά µόνο οικιοθελώς µε την δική της βούληση. Όµως, 

όπως αναφέρει ο Μανιτάκης
17

 η κυριαρχία δεν εκλαµβάνεται ως ανεξέλεγκτη 

και απεριόριστη και δεν µπορεί να νοµιµοποιήσει µια ολοκληρωτική εξουσία. 

Αντίθετα, όταν η κυριαρχία εντάσσεται σε µια συντεταγµένη πολιτεία 

µετασχηµατίζεται σε κρατική αρµοδιότητα και η δικαιοδοσία της οριοθετείται. 

Έτσι η κυριαρχία γίνεται έννοια νοµική και δεν µπορεί να νοηθεί ως απόλυτη 

και απεριόριστη. Το κράτος συνεπώς κατέχει την αρµοδιότητα της 

                                                 
15

 Η κλασσική πολιτειολογική «θεωρία των τριών στοιχείων» (Drei-Elemente Lehre), που 

εισήγαγε το 1900 ο Γερµανός νοµικός Georg Jellinek, αντιλαµβάνονταν το σύγχρονο αστικό 

κράτος να συγκροτείται στη βάση α) της εδαφικής κυριαρχίας (Staatsgebiet) , β) του έθνους 

(Staatsvolk) και γ) του κρατικού µονοπωλίου της βίας (Staatsgewalt). 
16

 Στην ελληνική µυθολογία άλλωστε το Κράτος και η Βία είναι αδέλφια τα οποία µάλιστα 

συνδράµουν στην τιµωρία του Προµηθέα όπως αναφέρεται στον Προµηθέα ∆εσµώτη του 

Αισχύλου.  
17

 Μανιτάκης, Α., Συνταγµατική οργάνωση του κράτους, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2009. 
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αρµοδιότητας, δηλαδή την αποκλειστική ικανότητα να προσδιορίζει το ίδιο τα 

όρια της δικαιοδοσίας και των αρµοδιοτήτων του. 

Η κυριαρχία του κράτους, η οποία εκλαµβάνεται και ως αρχή 

συγκρότησης, ενοποίησης και νοµιµοποίησης της κρατικής εξουσίας, πηγάζει 

από την πρωτογενή εξουσία που διαθέτει το κράτος και η οποία έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά κατά τον Παντελή
18

: Πρώτον, η κρατική εξουσία 

εκπροσωπεί την ανώτατη θέληση στην κοινωνία καθώς όλες οι άλλες εξουσίες 

είναι κατώτερες και υποχωρούν αν συγκρουσθούν µε την κρατική. Στο πλαίσιο 

αυτό το κράτος διαθέτει κατασταλτικούς µηχανισµούς ώστε να κάµπτει άλλη 

θέληση µε την βία και τον καταναγκασµό. Έτσι, η κρατική εξουσία είναι 

ακαταγώνιστη δύναµη καθώς δεν µπορεί να την κάµψει κανείς µε νοµικά µέσα, 

παρά µόνο µε ισχυρότερη βία, δηλαδή µε επανάσταση. ∆εύτερον, η κρατική 

εξουσία είναι αυτοδύναµη καθώς δεν αντλεί την ισχύ της από κάποια ανώτερη 

από την ίδια εξουσία και έχει την ικανότητα να επιβάλλεται µε τα δικά της 

µέσα. Έτσι η κρατική εξουσία δεν παραχωρήθηκε από κάποια άλλη εξουσία, 

αντίθετα όλες οι άλλες εξουσίες είναι δοτές ή παράγωγες τις οποίες ανεγνώρισε 

η ίδια η κρατική εξουσία.  

Η αυτοδυναµία της κρατικής εξουσίας εκπορεύεται από την ιδιότητα της 

ως ανώτατη εξουσία καθώς δεν νοείται µια εξουσία να παράγει µια άλλη 

ανώτερη από την ίδια. Τρίτον, η κρατική εξουσία είναι οργανωµένη ώστε να 

διαρκεί. Έτσι η κρατική βία διαφοροποιείται από την απλή βία ενώ η οργάνωση 

της βίας παρέχει στο κράτος το µονοπώλιο της νόµιµης βίας καθώς εντός της 

επικράτειας καταναγκασµό µπορεί να ασκεί µόνο το κράτος. Επιπλέον, η 

οργάνωση της κρατικής εξουσίας γίνεται µε κανόνες δικαίου που την 

αποπροσωποποιούν, περιορίζουν την άσκηση της, την µορφοποιούν νοµικά και 

την θεσµοποιούν. Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά της κρατικής εξουσίας, 

                                                 
18

 Παντελής, Α., Εγχειρίδιο συνταγµατικού δικαίου, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2007. 
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δηλαδή το γεγονός ότι είναι ανώτατη, αυτοδύναµη και οργανωµένη εξουσία, η 

ισχύς του κράτους δεν είναι απεριόριστη άλλα αντίθετα αυτοπεριορίζεται από 

τους κανόνες δικαίου ώστε να µην εκπέσει στο επίπεδο του αυθαιρέτου 

καταναγκασµού, από την φύση του αντικειµένου της δηλαδή τους ελεύθερους 

ανθρώπους, από άλλες κοινωνικές δυνάµεις υπό τον φόβο της εκτροπής καθώς 

και από το διεθνές δίκαιο.  

 

1.2 Η ιστορική εξέλιξη του κράτους 

Το κρατικό φαινόµενο είναι ένα ιστορικό φαινόµενο, το οποίο εµφανίστηκε υπό 

συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες και προϋποθέσεις. Έτσι, το κράτος ως 

ιστορικό φαινόµενο υπόκειται σε διαρκείς αλλαγές και µετασχηµατισµούς.  

Το κράτος είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόµενο, η απαρχή του οποίου 

τοποθετείται το 1648 και σηµατοδοτείται από την συνθήκη της Βεστφαλίας
19

 

που τερµάτισε τον τριακονταετή θρησκευτικό πόλεµο στην Ευρώπη, όπως 

επισηµαίνουν πολλοί αναλυτές του σύγχρονου κράτους. Η δηµιουργία του 

κράτους συνδέεται άµεσα µε τη µετάβαση από τη φεουδαρχία στον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και την ανάδυση της αστικής τάξης. Την 

περίοδο αυτή παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσης της εξουσίας η οποία µέχρι 

τότε κατανέµεται σε διάφορους πόλους όπως οι ευγενείς, η εκκλησία, οι 

γαιοκτήµονες και οι συντεχνίες. Έτσι σταδιακά διαµορφώνονται εκείνες οι 

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που επιτρέπουν την επιβολή του κράτους 

ως µιας µορφής πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας. Το κράτος ως ιστορικό 

φαινόµενο προϋποθέτει ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή χώρα, λαό 

και οργάνωση πρωτογενούς εξουσίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Τα 

τρία αυτά στοιχεία λοιπόν διαµορφώνονται κατά την περίοδο της απόλυτης 

                                                 
19

 Η υπογραφή της συνθήκης της Βεστφαλίας έθεσε τα θεµέλια για την µετέπειτα γεωγραφική και 

ιστορική εξέλιξη της Ευρώπης καθώς έγινε η αιτία για την αποδυνάµωση των αυτοκρατοριών και 

την δηµιουργία των πρώτων κυρίαρχων κρατών. 
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µοναρχίας καθώς ενοποιείται µια κρατική επικράτεια στο εσωτερικό της οποίας 

ασκείται η κρατική εξουσία και λειτουργεί η αγορά των εµπορευµάτων χωρίς 

τα εµπόδια των τοπικών συνόρων και την ασυντόνιστη δράση των τοπικών 

φεουδαρχικών εξουσιών. ∆ιαµορφώνεται δηλαδή µία ενιαία, κεντρική και 

αποτελεσµατική κρατική εξουσία, η γεωγραφική περιοχή γίνεται επικράτεια, ο 

πληθυσµός συγκροτείται σε λαό και αποκτά ένα νοµικό δεσµό µε την κρατική 

αυτή εξουσία
20

. 

 Η ανάδυση του κράτους λοιπόν, συνδέεται µε τις εξής µεταβολές, κατά 

τον Μαυροειδή.
21

 Πρώτον, µε την σταδιακή αποδυνάµωση της φεουδαρχίας, 

δεύτερον, µε την εξασθένιση της παποσύνης και του κοσµικού ρόλου της 

εκκλησίας, τρίτον, µε την εµφάνιση ισχυρών µοναρχών που διαθέτουν ισχυρές 

πολιτικές δοµές οι οποίες απορροφούν µικρότερες και ασθενέστερες, και τέλος 

µε την ευκρινή αποτύπωση των συνόρων του κράτους. Ειδικότερα η συνθήκη 

της Βεστφαλίας υπήρξε η απαρχή της αναγνώρισης των κυρίαρχων κρατών στο 

πλαίσιο ενός διαµορφούµενου διεθνούς κρατοκεντρικού περιβάλλοντος. 

Σηµαντικές µεταβολές επίσης που έδρασαν καταλυτικά στην ανάδυση του 

κράτους υπήρξαν η πλαισίωση του µονάρχη από διοικητικούς και 

στρατιωτικούς µηχανισµούς, η αποδυνάµωση της υπαίθρου και η ταυτόχρονη 

ενίσχυση των πόλεων, η ενδυνάµωση της αστικής τάξης που επιζητά πολιτική 

ισχύ, και τέλος η καθιέρωση εθνικών γλωσσών που αντικατέστησαν την 

λατινική και συνέβαλλαν στην ανάδειξη εθνικών ταυτοτήτων. 

 Παράλληλα µε την εξέλιξη του κράτους αναπτύχθηκε και το έθνος και 

ιδιαίτερα µετά την Γαλλική Επανάσταση το 1789 το έθνος πολιτικοποιήθηκε 

και έγινε το νέο υποκείµενο της πολιτικής εξουσίας. Το έθνος, ως µια 

φαντασιακή κοινότητα ικανή να διαµορφώσει εθνική συνείδηση και να 

εξασφαλίσει πολιτισµική συνοχή, πολιτική ενότητα, συµµόρφωση και οµοψυχία 

                                                 
20

 Βενιζέλος, Ε., Μαθήµατα συνταγµατικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2008. 
21

 Μαυροειδής, Κ., Οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Εκ. Μπόνια, Αθήνα, 2011. 
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έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κρατικού φαινόµενου. Έτσι, η 

έννοια του έθνους έχει ιστορικά προσκολληθεί στο κράτος όπου η νεωτερική 

έννοια του τελευταίου αποδίδεται µε τον όρο έθνος-κράτος. Ωστόσο οι δύο 

έννοιες δεν ταυτίζονται καθώς το κράτος είναι µια πολιτική έννοια ενώ το έθνος 

συνεχίζει να είναι µια µη πολιτική/νοµική έννοια που δεν τυποποιεί δικαιώµατα 

και υποχρεώσεις. Όµως το έθνος-κράτος έχει καθιερωθεί ως η µοναδική νόµιµη 

βαθµίδα πολιτικής δικαιοδοσίας καθώς επιτρέπει την σύµπτωση και την 

ταύτιση της κοινότητας και της πολιτείας η οποία εξασφαλίζει σταθερότητα 

καθώς ενεργοποιεί συναισθήµατα αφοσίωσης, νοµιµοφροσύνης και 

αλληλεγγύης.
22

 

 Ωστόσο η συγκρότηση του έθνους-κράτους έχει περιέλθει σε κρίση 

καθώς η οικονοµική και πολιτιστική παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί φυγόκεντρες 

δυνάµεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ε.Ε. ορισµένα ευρωπαϊκά κράτη 

δείχνουν να έχουν εισέλθει σε µια µετα-κρατική και µετα-κυριαρχική περίοδο 

καθώς η άλλοτε ενιαία κρατική εξουσία έχει τεµαχιστεί και τµήµατα αυτής 

εκχωρούνται σε υπερεθνικά όργανα. Έτσι, σύµφωνα µε τους Τσινισιζέλη και 

Χρυσοχόου
23

 η Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από µια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όπου η 

εξουσία επιµερίζεται ανάµεσα σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και όπου 

τα κράτη έχουν χάσει µέρος του πολιτικού ελέγχου καθώς δεν µονοπωλούν πια 

την διαδικασία λήψης αποφάσεων ενώ και η κυριαρχία έχει διαχυθεί στα 

ευρωπαϊκά όργανα. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. διεισδύει σε πτυχές της εθνικής 

κυριαρχίας και µετασχηµατίζει το έθνος-κράτος καθώς αυτό διατηρεί de jure 

την κυριαρχία του όµως de facto όµως παύει να αποτελεί τον κύριο δρώντα 

στην άσκηση της.  

                                                 
22

 Heywood, A., Εισαγωγή στην πολιτική, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2006. 
23

 Τσινισιζέλης, Μ., Χρυσοχόου, ∆., Η µελέτη της ευρωπαϊκής πολιτείας: νέες κανονιστικές 

προσεγγίσεις, στους Στεφάνου, Κ., Τσινισιζέλη, Μ., Φατούρο, Α., Χριστοδουλίδη, Θ., Εισαγωγή 

στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Ενοποιητική ∆υναµική, ∆ικαιοταξία, ∆ιακυβέρνηση, Εκδόσεις Σιδέρης, 

Αθήνα, 2006. 
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1.3 Θεωρίες κράτους 

Το κράτος αποτελεί ένα θεµελιώδες κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό 

φαινόµενο το οποίο απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τόσο την 

ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και τους διαµορφωτές πολιτικής. Στο υποκεφάλαιο 

αυτό θα παρουσιαστούν κάποιες από τις σηµαντικότερες θεωρίες και ρεύµατα 

σκέψης που έχουν αναπτυχθεί για την κατανόηση και την ερµηνεία του 

κρατικού φαινοµένου. Οι προσεγγίσεις που θα παρουσιαστούν αντλούνται 

κυρίως από το έργο του Heywood Εισαγωγή στην πολιτική
24

 και του Σκουλά Γ.  

Πολιτική επιστήµη και ιδεολογίες.
25

 

1.3.1 Η φιλελεύθερη προσέγγιση 

 Το σύγχρονο κράτος µε τον τρόπο που έχει κυριαρχήσει στις 

ανεπτυγµένες δυτικές χώρες αντιστοιχεί σε φιλελεύθερες αντιλήψεις από τις 

οποίες προέκυψαν τόσο τοα αντιπροσωπευτικό δηµοκρατικό σύστηµα όσο και 

η ισχύς του συντάγµατος και της δικαιοκρατικής αρχής. Η φιλελεύθερη 

αντίληψη του κράτους ωστόσο διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες 

προσεγγίσεων που παρά τις διαφορές τους ανήκουν στην ίδια οικογένεια 

φιλελευθέρων θεωρήσεων. 

 Αναλυτικότερα, η πλουραλιστική θεώρηση του κράτους έχει σαφώς 

φιλελεύθερη καταγωγή. Στην αφετηρία της θεώρησης αυτής βρίσκεται, όπως 

τονίζει ο Heywood η αντίληψη ότι το κράτος ενεργεί ως ουδέτερος και 

αµερόληπτος διαιτητής στην κοινωνία. Στην πλουραλιστική προσέγγιση το 

κράτος αντιµετωπίζεται µάλλον αφαιρετικά αφού στη θέση µιας ενιαίας 

κρατικής µηχανής αναδεικνύονται ανεξάρτητοι από το κράτος θεσµοί όπως τα 

δικαστήρια, οι δηµόσιες υπηρεσίες και ο στρατός. Υπό την έννοια αυτή, 

αγγλοσαξονικής προέλευσης, το κράτος ταυτίζεται περισσότερο µε την 

                                                 
24

 Heywood, A., Εισαγωγή στην πολιτική, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2006. 
25

 Σκουλάς, Γ., Πολιτική επιστήµη και ιδεολογίες / Συστήµατα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες, 

Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2010. 
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κυβέρνηση. Η καταγωγή της πλουραλιστικής θεωρίας εντοπίζεται στο έργο των 

θεωρητικών τον κοινωνικού συµβολαίου του 17
ου

  αιώνα, όπως ο Thomas 

Hobbes και ο John Locke26 οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ανάλυση της 

λογικής που υποκρύπτεται πίσω από την συµπεριφορά των ατόµων να 

υπακούουν και να σέβονται το κράτος. Στο πλαίσιο αυτό το κράτος προέκυψε 

ιστορικά ως ένα οικειοθελές κοινωνικό συµβόλαιο που αποδέχτηκαν τα άτοµα 

ώστε να προστατευτούν από την αταξία, την ανασφάλεια και την βιαιότητα της 

φυσικής κατάστασης που µόνο η εγκαθίδρυση µιας κυρίαρχης εξουσίας θα 

επέτρεπε. Συνεπώς, στην φιλελεύθερη αυτή θεώρηση το κράτος εξασφαλίζει 

την τάξη και προστατεύει την ατοµική ελευθερία από τις παραβιάσεις των 

υπολοίπων ατόµων. Η ουδετερότητα της δράσης του κράτους υποδηλώνει το 

γεγονός ότι ενεργεί προς το συµφέρον όλων των πολιτών και εποµένως 

εκπροσωπεί το κοινό ή το δηµόσιο συµφέρον. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει ο 

Heywood, ο Hοbbes θεωρούσε ότι η τάξη µπορούν να εξασφαλιστεί µόνο µέσω 

της εδραίωσης ενός απόλυτού και χωρίς περιορισµούς κράτους που θα διέθετε 

απόλυτη εξουσία αναδεικνύοντας ουσιαστικά για τους πολίτες ένα δίληµµα 

µεταξύ απολυταρχισµού και αναρχίας. Αντίθετα, ο Locke υπήρξε περισσότερο 

µετριοπαθής υπερασπίζοντας την ιδέα για ένα περιορισµένο κράτος µε ένα πολύ 

συγκεκριµένος σκοπό, δηλαδή την υπεράσπιση µιας οµάδας φυσικών ατοµικών 

δικαιωµάτων. 

 Η φιλελεύθερη αντίληψη για το κράτος σηµατοδοτεί την οριστική 

διάκριση µεταξύ του κράτους και κοινωνίας. Η προστασία των πολιτών έναντι 

της κρατικής παρέµβασης στην ελεύθερη δράση τους και η ανάγκη οριοθέτησης 

και περιορισµού της κρατικής εξουσίας ικανοποιήθηκαν µε την καθιέρωση 

συντάγµατος στο οποίο θεµελιώθηκε το κράτος δικαίου ως µηχανισµός 

αντιστάθµισης της κρατικής ισχύος. Η εξέλιξη των φιλελευθέρων αυτών 

                                                 
26

 Ο Thomas Hobbes (1588-1679)  και ο John Locke (1632-1704) αποτελούν εξέχοντα µέλη του 

αγγλικού  ∆ιαφωτισµού. 
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αντιλήψεων οδήγησε σε µια πλουραλιστική θεώρηση η οποία υποστηρίζει ότι η 

εξουσία θα πρέπει  να διαχέεται και να επιµερίζεται ευρέως και ισοµερώς. Προς 

αυτή την κατεύθυνση το κράτος οφείλει να δέχεται την επιρροή διάφορων 

οµάδων και συµφερόντων όλων των κοινωνικών τάξεων και παράλληλα να µην 

µεροληπτεί υπέρ κάποιας συγκεκριµένης οµάδας ή συµφέροντος αλλά και να 

µην αναπτύσσει ιδιαίτερα κρατικά συµφέροντα διάφορα από εκείνα του 

συνόλου της κοινωνίας. Συνεπώς, όπως συµπεραίνει ο Heywood το κράτος 

µπορεί να ερµηνευτεί ως «µαξιλάρι» πού απορροφά µε τρόπο ουδέτερο και 

παθητικό τις πιέσεις και. τις δυνάµεις πού ασκούνται πάνω του από διάφορες 

κοινωνικές οµάδες και τάξεις. 

 Ωστόσο η δυνατότητα της ουδετερότητας και της µεροληψίας του 

κράτους αµφισβητήθηκε. Έτσι, η νέο-πλουραλιστική θεωρία µε εκπροσώπους 

µεταξύ άλλων τους R. Dahl, C. Lindblom και ο J. Κ. Galbraith, όπως σηµειώνει 

ο Heywood, υιοθέτησε µια περισσότερο κριτική στάση απέναντι στο κράτος 

θεωρώντας ότι τα σύγχρονα κράτη είναι πιο πολύπλοκα και. λιγότερο 

ευαίσθητα στις ποικίλες πιέσεις που ασκούνται από διάφορες οµάδες. Στο 

πλαίσιο αυτό κάποιες οµάδες, όπως λ.χ. οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 

απολαµβάνουν προνοµιακή πρόσβαση στην κυβέρνηση και µέσω αυτής στην 

κρατική εξουσία, την οποία ωστόσο δεν διαθέτουν άλλες οµάδες. Επιπλέον, το 

κράτος διαθέτει και δικά του συµφέροντα τα οποία προωθεί εις βάρος του 

κοινωνικού συνόλου.  

 Μια άλλη προσέγγιση στην οικογένεια της φιλελεύθερης προσέγγισης 

του κράτους ανήκει στην επονοµαζόµενη Νέα ∆εξιά και συνδέεται µε κράτος 

«Λεβιάθαν»
27

 το οποίο έλκει την καταγωγή του από τον πρώιµο ή κλασικό 

φιλελευθερισµό και µια ακραία µορφή ατοµικισµού, σύµφωνα µε τον 

Heywood. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή το κράτος αντί να είναι ουδέτερος και 

                                                 
27

 O όρος αυτός προέρχεται από το βιβλίο του Thomas Hobbes Leviathan or the matter, form and 

power of a common wealth ecclesiastical and civil που εκδόθηκε το 1651. 
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αµερόληπτος κριτής και διαιτητής, σύµφωνα µε την πλουραλιστική προσέγγιση, 

αποτελεί µια υπερπροστατευτική γκουβερνάντα που επιδιώκει να επέµβει σε 

κάθε πλευρά της ανθρώπινης δράσης. Η αντίληψη αυτή ταυτίζεται µε την 

αποστροφή στην οποιαδήποτε παρέµβαση τον κράτους στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή καθώς το ενδεχόµενο αυτό θα απειλούσε τις ατοµικές 

ελευθερίες. Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης το κράτος επιδιώκει συµφέροντα 

διακριτά από εκείνα της κοινωνίας ενώ η εξυπηρέτηση των συµφερόντων 

αυτών προϋποθέτουν την διαρκή επέκταση των αρµοδιοτήτων του κράτους και 

της παρέµβασης του. Υπό το πρίσµα αυτό οι θεωρητικοί της Νέας ∆εξιάς 

ερµηνεύουν την στροφή προς τον κρατικό παρεµβατισµό του 20
ου

  αιώνα όχι ως 

υποχώρηση στις πιέσεις για οικονοµική και κοινωνική ασφάλεια, ούτε ως 

ανάγκη σταθεροποίησης του καπιταλισµού µέσω της άµβλυνσης των ταξικών 

εντάσεων, αλλά εκδήλωση της εσωτερικής επεκτατικής δυναµικής του κράτους.  

Ειδικότερα, η δυναµική αυτή, όπως παρουσιάζει ο Heywood, 

διαµορφώνεται τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της 

προσφοράς. Οι πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης αναφέρονται στην ίδια την 

κοινωνία και εκδηλώνονται µέσω της εκλογικής δηµοκρατίας όπου ο εκλογικός 

ανταγωνισµός ωθεί τα κόµµατα και τους υποψηφίους τους σε πλειοδοσία 

υποσχέσεων για αύξηση των παροχών και άλλων προνοµίων, µην λαµβάνοντας 

υπόψη µακροπρόθεσµη ζηµιά που προκαλούν οι πολιτικές αυτές στην 

οικονοµία. Οι πιέσεις υπό την πλευρά της προσφοράς αναφέρονται στο κράτος 

και ειδικότερα στο υπαλληλικό προσωπικό τον κρατικού µηχανισµού και στην 

θεωρία της κυβερνητικής υπερ-προσφοράς που αναπτύχθηκε από τους 

θεωρητικούς της δηµόσιας επιλογής. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται µια 

κρατική ελίτ ανώτατης γραφειοκρατίας που δρα µε ιδιοτελή τρόπο και έχει την 

ικανότητα να διαµορφώνει τη δράση των εκλεγµένων πολιτικών. Έτσι το 

κράτος παρουσιάζεται ως µια αυτόνοµη οντότητα πού επιδιώκει τα δικά της 

συµφέροντα τα οποία είναι διακριτά από εκείνα της κοινωνίας. Τα ιδιοτελή 
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αυτά γραφειοκρατικά συµφέροντα εξυπηρετούνται µε την προώθηση της 

κρατικής παρέµβασης και την διεύρυνση της ίδιας της γραφειοκρατικής 

οργάνωσης, η οποία διασφαλίζει τις θέσεις των δηµόσιων αξιωµατούχων, 

αυξάνει τις αποδοχές τους, βελτιώνει τις προοπτικές τους και αναβαθµίζει το 

κύρος τους. Συµπερασµατικά, έναν κράτος «Λεβιάθαν» βρίσκεται στον 

αντίποδα του πλουραλιστικού κράτους καθώς  η εξυπηρέτηση των ιδιοτελών 

γραφειοκρατικών συµφερόντων παίρνει την θέση της αντίληψης του δηµόσιου 

λειτουργήµατος. 

1.3.2 Η µαρξιστική προσέγγιση 

Η µαρξιστική προσέγγιση του κράτους βρίσκεται στον αντίποδα της 

φιλελεύθερης αστικής αντίληψης που εκλαµβάνει το κράτος ως ουδέτερο 

διαιτητή των κοινωνικών ανταγωνισµών. Ειδικότερα, οι µαρξιστές θεωρούν ότι 

το κράτος είναι ένα εργαλείο ταξικής καταπίεσης µέσω του οποίου η άρχουσα 

τάξη καταστέλλει και υποτάσσει τις υπόλοιπες τάξεις. Η θεώρηση αυτή του 

κράτους αντανακλά τη σχέση βάσης και οικοδοµήµατος η οποία ερµηνεύεται 

από τον ιστορικό υλισµό
28

. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μαρξ άλλωστε στο έργο 

του Συµβολή στην κριτική της πολιτικής οικονοµίας το σύνολο των παραγωγικών 

σχέσεων, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ορισµένο στάδιο ανάπτυξης των υλικών 

τους παραγωγικών δυνάµεων, αποτελεί την οικονοµική δοµή της κοινωνίας, 

δηλαδή την βάση πάνω στην οποία θεµελιώνονται τα νοµικά και πολιτικά 

εποικοδοµήµατα. Πράγµατι, όπως σηµειώνει ο Heywood ο Μαρξ θεωρεί το 

κράτος ως τµήµα του εποικοδοµήµατος αυτού το οποίο ωστόσο οροθετείται 

από την οικονοµική βάση. Ωστόσο η σχέση αυτή µεταξύ βάσης και 

εποικοδοµήµατος δεν είναι ξεκάθαρη. Αναλυτικότερα, όπως διαφαίνεται στο 

έργο του Μαρξ Η 18
η
 Μπρυµαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη το κράτος διατηρεί 

µια σχετική αυτονοµία από το ταξικό σύστηµα καθώς το κράτος έχει την 

                                                 
28

 Ο ιστορικός υλισµός εκπροσωπεί µια υλιστική αντίληψη για την ιστορία η οποία ουσιαστικά 

αντιστρέφει τον ιδεαλισµό του Χέγκελ.   
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δυνατότητα να επιβάλει την δική του βούληση χωρίς να εξυπηρετεί κατ’ 

ανάγκη τα κεφαλαιοκρατικά ταξικά συµφέροντα. Ωστόσο, η αυτονοµία αυτή 

καθίσταται σχετική γιατί, όπως σηµειώνει ο Heywood, το κράτος συντηρεί το 

ταξικό σύστηµα µεσολαβώντας στις ταξικές συγκρούσεις.  

Συνεπώς προκύπτουν δύο διαφορετικές θεωρήσεις για το κράτος: η 

πρώτη, εκλαµβάνει το κράτος ως εργαλείο ταξικής καταπίεσης, και η δεύτερη 

ως ένας σχετικά αυτόνοµος µεσολαβητικός µηχανισµός µεταξύ ταξικών 

αντιθέσεων. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, το κράτος δεν µπορεί να 

ερµηνευτεί ανεξάρτητα από την πάλη των τάξεων και την κοινωνική εξέλιξη. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Μαρξ εκτιµά ότι οι κρατικές δοµές θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν εποικοδοµητικά κατά την µετάβαση από τον καπιταλισµό 

στον κοµµουνισµό µε την µορφή της δικτατορίας του προλεταριάτου η οποία θα 

έκαµπτε οριστικά την αντίσταση της άρχουσας τάξης και θα εξασφάλιζε τα 

επαναστατικά κεκτηµένα. Ωστόσο, το κράτος στη σκέψη του Μαρξ δεν είναι 

µια µόνιµη µορφή πολιτικής οργάνωσης, καθώς όσο θα εξασθένιζε ο ταξικός 

ανταγωνισµός τόσο θα υποδοµούνταν και το κράτος.  

Συµπερασµατικά, η κλασική µαρξιστική προσέγγιση για το 

κεφαλαιοκρατικό κράτος δεν βασίζεται τόσο στις αντιλήψεις εκείνες που 

θεωρούν το κράτος έναν µηχανισµό ή εργαλείο στη διάθεση της κυρίαρχης 

τάξης, αλλά περισσότερο στην θεώρηση του κράτους ως ένα παράγοντα ισχύος, 

βίας και καταπίεσης, όπως επισηµαίνει ο Σκουλάς.
29

 Σε αυτό το πλαίσιο η 

κυρίαρχη τάξη δεν επιτελεί η ίδια τις απαραίτητες για την αναπαραγωγή της 

λειτουργίες, όπως λ.χ. η οικονοµική εκµετάλλευση, η προστασία της 

ιδιοκτησίας, η διατήρηση της νοµιµότητας και η καταστολή, µε τον τρόπο που 

συνέβαινε κατά την περίοδο της φεουδαρχίας. Αντίθετα, σε συνθήκες 

                                                 
29

 Σκουλάς, Γ., Πολιτική επιστήµη και ιδεολογίες / Συστήµατα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες,  

    Εκ. Παπαζήσης, Αθήνα, 2010. 
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καπιταλισµού η κυρίαρχη τάξη εναποθέτει και µεταβιβάζει την νοµική, 

πολιτική και κατασταλτική εξουσία σε έναν άλλο φορέα που είναι το αστικό 

κράτος. 

Σύµφωνα µε τον Σκουλά η µαρξιστική θεώρηση του κράτους µπορεί να 

διακριθεί σε τρεις αρχές και ειδικότερα στην κριτική του Μαρξ στον Χέγκελ, 

στην ανάπτυξη της µαρξιστικής θεωρίας για την κοινωνία και τέλος στις 

αναλύσεις του Μαρξ για ιδιαίτερες ιστορικές συγκυρίες.  

Αναλυτικότερα, ο Μαρξ αντέστρεψε τη διαλεκτική του Χέγκελ δίνοντας 

της έναν υλιστικό χαρακτήρα, εντοπίζοντας στο κέντρο της ιστορίας, όχι τις 

ιδέες, αλλά την υλική διάσταση των κοινωνικών φαινοµένων. Η θεωρία αυτή 

ονοµάστηκε ιστορικός υλισµός όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα. 

Θεµελιώδες στοιχείο του ιστορικού υλισµού είναι η αντίθεση µεταξύ των 

παραγωγικών δυνάµεων και των παραγωγικών σχέσεων η οποία αντανακλάται 

στην πάλη των τάξεων και κωδικοποιείται από τον µαρξισµό ως ο παράγοντας 

που κινεί την ιστορία. Με τον τρόπο αυτό οι υλικές συνθήκες της κοινωνίας 

γίνονται αντιληπτές ως η  βάση της κοινωνικής δοµής καθώς και της 

ανθρώπινης συνείδησης. Η διαπίστωση αυτή όµως συνεπάγεται το γεγονός ότι 

το κράτος ως µορφή οργάνωσης της πολιτικής κοινωνίας προσδιορίζεται 

ουσιαστικά από την κοινωνία των ιδιωτών και την δραστηριότητα τους στον 

χώρο της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό το κράτος δεν προκύπτει από την 

ανάπτυξη του πνεύµατος αλλά αντιστοιχεί στις παραγωγικές σχέσεις. Σε αυτό 

το σηµείο εντοπίζεται και η διαφορετική προσέγγιση του Μαρξ σε σύγκριση µε 

τον Χέγκελ ο οποίος θεωρούσε ότι το κράτος είναι αιώνιο και υπερβαίνει την 

κοινωνία ως ιδεώδη, αλτρουιστική και ηθική οντότητα, όπως διασαφηνίζει ο Γ. 

Σκουλάς. Αντίθετα, ο Μαρξ θεωρεί το κράτος αποτέλεσµα των υλικών 

συνθηκών µε βάση τις οποίες συντελείται η παραγωγή, κατανοµή και 

κατανάλωση των αγαθών. Ο Μαρξ δηλαδή τοποθετεί το κράτος σε ένα 

συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα στάδια 
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ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάµεων. Με τον 

τρόπο αυτό το συµπέρασµα το οποίο εξάγει ο Μαρξ είναι ότι το κράτος 

προσδιορίζεται από την κοινωνία, ενώ η κοινωνία µε την σειρά της 

διαµορφώνεται από τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής και τις παραγωγικές 

σχέσεις οι οποίες ενσωµατώνονται σε αυτόν. 

Συνεπώς, αφού σύµφωνα µε τον Μαρξ το κράτος εκλαµβάνεται ως 

αποτέλεσµα των παραγωγικών σχέσεων στο χώρο της οικονοµικής παραγωγής 

και άρα αποτελεί προϊόν αυτών των σχέσεων, δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει το 

γενικό συµφέρον, ούτε και να είναι ένας ουδέτερος θεµατοφύλακας των 

συµφερόντων ολόκληρης της κοινωνίας. Αντίθετα, το κράτος είναι η πολιτική 

έκφραση της ταξικής δοµής των παραγωγικών σχέσεων και συνεπώς όσο η 

σύγχρονη αστική κοινωνία κυριαρχείται από την άρχουσα κεφαλαιοκρατική 

τάξη, το κράτος θα εκφράζει αυτή την κυριαρχία.30 Στην πραγµατικότητα, το 

κράτος µετατρέπεται το ίδιο σε µέσο ταξικής κυριαρχίας καθώς δεν µπορεί να 

δρα ανεξάρτητα από την ταξική πάλη. Όπως αναφέρει ο Σκουλάς Γ. ο Μαρξ 

είχε αρχικά υιοθετήσει τις ιδέες των φιλόσοφων του διαφωτισµού που 

αντιλαµβάνονταν το κράτος ως µια ηθική οντότητα αµέτοχη και ουδέτερη στα 

επιµέρους εγωιστικά συµφέροντα και προορισµένη να εκπροσωπεί τα 

συµφέροντα µιας κοινωνικής συλλογικότητας.  

Όµως στη συνέχεια, η αντίληψη του επηρεάστηκε από τις ιδιόρρυθµες 

συνθήκες που επικρατούσαν στο πρωσικό κράτος στη Γερµανία όπου το κράτος 

ελέγχονταν από µια προ-καπιταλιστική κυρίαρχη τάξη παρά την ολοένα 

ανερχόµενη αστική τάξη και όπου ο ρόλος της εξουσίας δεν ήταν φεουδαρχικός 

παρά του ότι άνηκε στους ευγενείς. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν τον Μαρξ 

                                                 
30

 Η µαρξιστική θεωρία του κράτους, ύστερα από την κατάρρευση της ΕΣΣ∆, καταδικάστηκε 

εξαιτίας της συνολικής απόρριψης του µαρξισµού, µε αποτέλεσµα να περιορισθεί η προοπτική 

αµφισβήτησης του καπιταλιστικού κράτους. 

 

 



 

 

22 

 

στο συµπέρασµα ότι το κράτος αναλαµβάνει τον ρόλο να εµποδίζει την 

διάσπαση της κοινωνίας οροθετώντας και χαλιναγωγώντας τους ταξικούς 

ανταγωνισµούς. Ωστόσο η διευθέτηση των ανταγωνισµών αυτών εποπτεύεται 

από το καπιταλιστικό τρόπο ώστε να αναπαράγεται η κυριαρχία της 

ισχυρότερης τάξης, δηλαδή της αστικής κυρίαρχης τάξης. Με τον τρόπο αυτό 

το κράτος µεσολαβεί και µετασχηµατίζει την οικονοµική ισχύ της αστικής 

τάξης και σε πολιτική ισχύ ικανή να κάµψει αντίθετες βουλήσεις, να 

εκµεταλλευτεί την εργατική τάξη και να την καταπιέσει.  

Η τρίτη αρχή της θεώρησης του καπιταλιστικού κράτους από τον Μαρξ 

ταυτίζεται µε την αντίληψη ότι το κράτος αποτελεί ένα εργαλείο καταστολής 

που διαθέτει η αστική τάξη. Πράγµατι, η διευθέτηση των ταξικών συγκρούσεων 

από το κράτος µε σκοπό την διατήρηση της κοινωνικής οµαλότητας και την 

αναπαραγωγή της αστικής κυριαρχίας δεν εκφράζει µόνο την ταξικότητα του 

κράτους αλλά και την κατασταλτική του λειτουργία, όπως υπογραµµίζει ο Γ. 

Σκουλάς. Η ιδιότητα αυτή του κράτους συνδέεται άµεσα µε το µονοπώλιο της 

οργανωµένης φυσικής καταπίεσης και άσκησης βίας που διαθέτει. Όµως στην 

περίπτωση αυτή η καταπίεση και η βία λαµβάνει πολιτικό χαρακτήρα, 

εµφανίζεται ως θεσµοθετηµένη βία, υποτάσσεται στις αρχές του κράτους 

δικαίου και ενσωµατώνεται στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Στο πλαίσιο 

αυτό η εµφάνιση του αστικού κράτους συνεπάγεται έναν αναγκαίο διαχωρισµό 

της βίαιης καταπίεσης εκ µέρους της εξουσίας από την κοινωνία ως σύνολο.  

Η απαραίτητη αυτή βία για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της 

καπιταλιστικής κοινωνίας και ο καταναγκασµός θα πρέπει να ελέγχεται από την 

κοινή γνώµη ώστε να προστατεύεται η κοινωνία και το κράτος δικαίου.  Όµως 

από την στιγµή που η εξουσία διαχωρίζεται από την κοινότητα, η βία και ο 

καταναγκασµός µετατρέπεται σε αναπόσπαστη λειτουργία του κράτους η οποία 

επιτρέπει σε µια οµάδα ή τάξη να χρησιµοποιήσει τη κρατική εξουσία ως µέσο 

και εργαλείο καταπίεσης άλλων οµάδων ή τάξεων. Συνεπώς η µαρξιστική 
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θεώρηση αντιλαµβάνεται τη φύση του κράτους ως ένα κατασταλτικό 

µηχανισµό στη διάθεση της αστικής τάξης. Όµως ο Μαρξ δεν αποσαφηνίζει αν 

θεωρεί το κράτος εργαλείο της κυρίαρχης καπιταλιστικής τάξης σε πεδία πέραν 

της καταστολής και του εξαναγκασµού. Ειδικότερα, ο Μαρξ και ο Ένγκελς στο 

Κοµµουνιστικό Μανιφέστο διαπιστώνουν ότι η αστική τάξη µπόρεσε να 

κατακτήσει την πολιτική εξουσία και να αλώσει το κοινοβουλευτικό κράτος 

καθιστώντας την εκτελεστική εξουσία µια επιτροπή διαχείρισης των ζητηµάτων 

της αστικής τάξης. Στο πλαίσιο του αντιπροσωπευτικού συστήµατος οι 

κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις χρησιµοποιούν τους δηµοκρατικούς θεσµούς ως 

εργαλείο δηµιουργίας ψευδών αντιλήψεων για τη συµµετοχή των πολιτών στο 

κράτος καθώς οι ίδιες εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των σχέσεων εργασίας - 

κεφαλαίου στο χώρο της παραγωγής διαφυλάσσοντας την οικονοµική τους 

εξουσία. Αντίθετα οι κυριαρχούµενες τάξεις διεξάγουν αγώνες ώστε οι 

δηµοκρατικοί θεσµοί να αποκτήσουν έναν νέο περιεχόµενο διευρύνοντας τα 

όρια του δηµοκρατικού ελέγχου σε όλο το φάσµα της κοινωνίας. Βέβαια µια 

τέτοια εξέλιξη θα απειλούσε τις κυρίαρχες καπιταλιστικές τάξεις καθώς η 

διεύρυνση της δηµοκρατίας θα υπονόµευε τα συµφέροντα και την 

αναπαραγωγή τους. Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται ότι ο ταξικός χαρακτήρας τον 

κράτους δεν προεξοφλεί ποια κοινωνική τάξη θα κατακτήσει την εξουσία 

καθώς οι µορφές του κράτους σχηµατοποιούνται από την ίδια την ταξική 

σύγκρουση.  

Συνεπώς δηµιουργείται ένα θεµελιώδες ερώτηµα αναφορικά µε τον 

βαθµό στον οποίο η κρατική εξουσία ελέγχεται από την κυρίαρχη αστική τάξη, 

ώστε να ερµηνεύεται εύλογα ως όργανο της. Στο ερώτηµα αυτό υπάρχουν τρείς 

κατηγορίες απαντήσεων όπως αναφέρει ο Σκουλάς Γ. Η πρώτη από αυτές 

ανήκει στον Άγγλο ερευνητή R. Miliband,
31
ο οποίος προσπαθώντας να 
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 Ο R. Milliband και ο E. Hobsbawn υπήρξαν από τους πιο διακεκριµένους µαρξιστές στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα.  
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επιβεβαιώσει τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους υποστήριξε ότι η κρατική 

διοίκηση συνιστά µια κατακερµατισµένη εξουσία που ενοποιείται από µια 

κρατική ελίτ, η οποία έχει την ίδια ταξική προέλευση µε την κυρίαρχη αστική 

τάξη και η οποία επικυρώνει την αναπαραγωγή και την διαιώνιση της ταξικής 

κυριαρχίας εντός της κοινωνίας. Έτσι, αφού τα άτοµα που καταλαµβάνουν τις 

καίριες υψηλόβαθµες θέσεις νοµοθετικής, δικαστικής, εκτελεστικής και 

διοικητικής, εξουσίας ανήκουν στην ίδια κυρίαρχη τάξη, τότε το κράτος γίνεται 

εργαλείο της τάξης αυτής. Ακόµη και στις περιπτώσεις όπου οι ανώτατες 

κρατικές θέσεις δεν καταλαµβάνονται από µέλη της αστικής τάξης, η 

συµπεριφορά των ατόµων αυτών δεν διαφοροποιείται από εκείνη της αστικής 

τάξης εξαιτίας της κοινής τους µόρφωσης και εκπαίδευσης αλλά και της 

ενσωµάτωσης τους στα συµφέροντα και τις αξίες της. Έτσι, το κράτος 

καθίσταται όργανο της αστικής κυριαρχίας αφού ελέγχεται και στελεχώνεται 

από την αστική τάξη. Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων επικεντρώνεται στο 

γεγονός ότι η κυρίαρχη αστική τάξη κατέχει τα µέσα παραγωγής και συνεπώς 

αποκτά τα µέσα και την δυνατότητα προνοµιακής πρόσβασης στο κράτος και 

επιρροής στις ασκούµενες πολιτικές του ώστε να εµποδίζεται η απειλή της 

πρωτοκαθεδρίας της. Τέλος, η τρίτη κατηγορία εµπεδώνεται στην αντίληψη ότι 

αφού το ίδιο το κράτος συµµετέχει και παρεµβαίνει ενεργά στον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής, τότε δεν µπορεί παρά να ενεργεί ως όργανο της αστικής 

τάξης που ελέγχει την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, το κράτος, παρά το 

γεγονός ότι δρα υπό την καθοδήγηση της αστικής τάξης, διαθέτει κάποιο βαθµό 

αυτονοµίας και ελευθερίας κατά την άσκηση της εξουσίας ώστε να δρα 

ανεµπόδιστο από τις κυρίαρχες ή τις κυριαρχούµενες τάξεις και να προστατεύει 

τελικά τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης. 

Ο Μαρξ αντιλαµβάνεται τις µορφές του κράτους ως αντανάκλαση των 

ταξικών ανταγωνισµών µιας εποχής και συνεπώς θεωρεί το κράτος ως µια 

δύναµη αποξενωµένη και αυτονοµηµένη από την κοινωνία η οποία αποτρέπει 
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τις καταπιεσµένες εργαζόµενες τάξεις να απελευθερωθούν. Έτσι, η 

χειραφέτηση της εργατικής τάξης και η µετάβαση στον σοσιαλισµό δεν 

προϋποθέτει µόνο την ένοπλη βίαιη επανάσταση αλλά και την αποδόµηση του 

µηχανισµού της κρατικής εξουσίας και του ίδιου του κράτους, όπως σηµειώνει 

ο Σκουλάς Γ. Το κράτος, ως προϊόν της ταξικής πάλης, συνιστά την ένοπλη 

ισχύ της κυρίαρχης αστικής τάξης και την ικανότητα καταστολής της 

επανάστασης των εργατών. Συνεπώς, η κρατική µηχανή θα πρέπει να 

εξουδετερωθεί κατά το ξέσπασµα της επανάστασης και όχι απλά να καταληφθεί 

από τους εργάτες όπως αναφέρει ο Λένιν
32

 στο έργο του Κράτος και 

Επανάσταση. Ο Μαρξ αναφέρει στο έργο του ότι κατά τα πρώτα στάδια της 

µετάβασης από τον καπιταλισµό στον σοσιαλισµό, όπου η ύπαρξη 

ανταγωνιστικών συµφερόντων δεν έχει εξαλειφθεί ακόµη, η διατήρηση µιας 

µορφής κρατικής εξουσίας είναι απαραίτητη ώστε η εργατική τάξη να επιβάλει 

την βούληση της. Συνεπώς, της εξαφάνισης του κράτους θα προηγείται ένα 

εργατικό κράτος το οποίο και θα είναι η τελευταία ιστορικά µορφή του κράτους 

πρώτου αυτό ατροφήσει και σταδιακά εξαλειφθεί. 

Όπως γίνεται κατανοητό από την προηγούµενη ανάλυση η µαρξιστική 

θεώρηση του κράτους χαρακτηρίζεται από αµφισηµίες ως προς την σχέση που 

διαµορφώνεται µεταξύ κράτους και κυρίαρχης τάξης εξαιτίας της έλλειψης µιας 

συστηµατικής θεωρίας του Μαρξ από την οποία προέκυψαν ανταγωνιστικές 

ερµηνείες στο εσωτερικό της µαρξιστικής παράδοσης. Έτσι η µαρξιστική 

προσέγγιση στο κρατικό φαινόµενο ενσωµατώνει δύο τάσεις: η µία αναγάγει το 

κράτος σε όργανο ταξικής κυριαρχίας γενικά και η άλλη αναγάγει το κράτος σε 

εκδήλωση της καπιταλιστικής κυριαρχίας συγκεκριµένα. Από τις τάσεις αυτές 

προκύπτουν και η αντίθεση στην αξιολόγηση του ρόλου του κρότους κατά την 

µετάβαση στον κοµµουνισµό. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση το κράτος 
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 Γνωστή άλλωστε είναι η ρήση του Λένιν ότι «Όσο υπάρχει κράτος δεν υπάρχει ελευθερία. Όταν 

υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει κράτος». 
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θεωρείται απαραίτητη µορφή πολιτικής οργάνωσης για την επαναστατική 

επικράτηση του προλεταριάτου, ενώ στην δεύτερη η κατάλυση του κράτους 

θεωρείται περιεχόµενο και στόχος της ίδιας της προλεταριακής επανάστασης.  

1.3.3 Η γκραµσιανή προσέγγιση 

Ο Αντόνιο Γκράµσι υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους µαρξιστές 

στοχαστές του 20
ου

 αιώνα το έργο του οποίου απέκλινε από το σοβιετικό 

µοντέλο και ανέδειξε ζητήµατα που η παραδοσιακή µαρξιστική και 

σοσιαλιστική σκέψη είχαν υποβαθµίσει ή ακόµη και αγνοήσει. Όπως σηµειώνει 

ο Σκουλάς Γ., ο Γκράµσι συστηµατοποίησε µε τρόπο ορθολογικό όσα ζητήµατα 

δεν αποσαφηνίζονταν στο έργο του Μαρξ και ενίσχυσε τον ίδιο τον µαρξισµό 

έναντι των λαθών που είχε ακολουθήσει το εργατικό κίνηµα τόσο µε τον 

ρεβιζιονισµό της Β΄ ∆ιεθνούς από τους Κάουτσκι και Μπέρνσταιν
33

 όσο και µε 

την κατεύθυνση που είχε λάβει ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός στην ΕΣΣ∆ 

υπό την καθοδήγηση του Λένιν και του Στάλιν στη συνέχεια. Το έργο του 

Γκράµσι επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός επαναστατικού µαρξισµού και 

µιας διεισδυτικής προσέγγισης για την λειτουργία του κράτους. Στο πλαίσιο 

αυτό η γκραµσιανή σκέψη αναδεικνύει την ανάγκη µιας κουλτούρας που δεν θα 

αδρανοποιεί τους ανθρώπους αλλά αντίθετα θα επιτρέπει την κατάκτηση από 

τις εργαζόµενες τάξεις µιας ανώτερης συνείδησης και µιας κατάλληλης παιδείας 

µε την διαµεσολάβηση των διανοουµένων. Ωστόσο κάτι τέτοιο απαιτεί οι 

διανοούµενοι να έχουν αποκτήσει συνείδηση των κοινωνικών τους συνθηκών 

και να έχουν ανασυνθέσει στη δική τους πρακτική στα ζητήµατα που οι ταξικές 

κοινωνίες διαφοροποιούν, όπως λ.χ. τη φιλοσοφία και την πολιτική. 

Η µεγάλη συµβολή του Γκράµσι στην µαρξιστική σκέψη ήταν η 

αντίληψη του για τον ρόλο της ιδεολογικής χειραγώγησης ο οποίος 

αντιπαρέρχονταν την καταστολή και τον εξαναγκασµό. Ειδικότερα, η αστική 
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 Οι Κάουτσκι και Μπέρνσταιν υπήρξαν ηγετικές φυσιογνωµίες της γερµανικής 

σοσιαλδηµοκρατίας. 
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κυριαρχία διατηρείται µέσω της ηγεµονίας, δηλαδή του πολιτικού ελέγχου και 

της πνευµατικής χειραγώγησης στην οποία το κράτος διαδραµατίζει τον 

κυρίαρχο ρόλο όπως σηµειώνει ο Heywood. Όπως αναφέρει ο Σκουλάς Γ., στην 

γκραµσιανή σκέψη η αστική τάξη µπορεί να διατηρηθεί στην εξουσία ακόµα 

και στις περιπτώσεις όπου τα κόµµατα και οι θεσµοί που την εκφράζουν έχουν 

αποδυναµωθεί καθώς η πολιτισµική ηγεµονία της αστικής τάξης 

χαρακτηρίζεται από διάρκεια. Η διάρκεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ηγεµονία της αστικής ιδεολογίας διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας όχι µόνο 

µέσω του κράτους αλλά και των ιδιωτικών οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο 

Γκράµσι προτείνει στο προλεταριάτο την ανάδειξη µιας αντι-ηγεµονίας που θα 

ανατρέψει την ηγεµονία της αστικής τάξης. 

Σε αυτή την προσέγγιση το κράτος θεωρείται ένα εργαλείο το οποίο δεν 

αντιπροσωπεύει τα καθολικά συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου και είναι 

ένας διακριτός από την κοινωνία πρόσκαιρος θεσµός ο οποίος θα 

µετασχηµατιστεί. Όπως σηµειώνει ο Σκουλάς Γ. στο έργο του Γκράµσι 

Τετράδια της φυλακής
34

 διακρίνονται τα τέσσερα χαρακτηριστικά του κράτους 

και ειδικότερα ο χαρακτήρας και η φυσιογνωµία του κράτους ως  εργαλείο, 

µερικό, υποδεέστερο και πρόσκαιρο. Αναλυτικότερα, το κράτος ως εργαλείο 

και όργανο κατασκευάστηκε από την κυρίαρχη τάξη µε αποτέλεσµα να το 

χειραγωγεί και να το κατευθύνει σε αντιστοιχία µε την βούληση της. Το κράτος 

ως µερικό εκφράζει όχι γενικά αλλά αποκλειστικά ταξικά συµφέροντα τα οποία 

συνιστούν το θεµέλιο του κράτους. Επιπλέον, το κράτος διευθύνεται και 

ελέγχεται από µια ελίτ ή από την κοινωνία των ιδιωτών. 

Η γκραµσιανή σκέψη επεξεργάζεται τον µαρξισµό όµως µε έναν 

καινοτόµο τρόπο εντελώς διαφορετικό από τις προσεγγίσεις που είχαν 

επικρατήσει µέχρι τότε µε αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της µαρξιστικής 
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 Κατά την διάρκεια της φυλάκισης του ο Γκράµσι συµπλήρωσε 33 τετράδια, που περιλάµβαναν 

2.848 πυκνογραµµένες σελίδες, µέρος των οποίων διασώθηκε και εκδόθηκε στην συνέχεια. 
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θεωρίας. Έτσι ο Γκράµσι, όπως αναφέρει ο Σκουλάς Γ. (1996)
35

 προσπάθησε να 

αντιµετωπίσει τις τάσεις που είχαν εδραιωθεί, δηλαδή το µεταφυσικό 

βολονταρισµό και τον κοινωνικό ντετερµινισµό. Ως προς την πρώτη τάση, που 

συνδεόταν µε την λενινιστική παράδοση και τους επαγγελµατίες επαναστάτες 

ως πρωτοπορία, θεωρούσε την ηγεσία πανίσχυρη, επαναστατική και 

παντογνώστη, ικανή να παρέχει λύσεις σε όλα τα ζητήµατα, σε αντίθεση µε τις 

εργαζόµενες τάξεις που θεωρούνταν άβουλες, ανίσχυρες και ανίκανες για 

σκέψη και για επίλυση προβληµάτων. Ως προς την δεύτερη τάση, ο κοινωνικός 

µετασχηµατισµός γινόταν αντιληπτός µε τρόπο µηχανιστικό µεταδίδοντας 

παθητικότητα στο προλεταριάτο καθώς η ανατροπή του καπιταλισµού 

θεωρείται αναπόφευκτη εξέλιξη.  

Ο Γκράµσι προσεγγίζει το κράτος µε έναν τρόπο που διαφοροποιείται 

από την παραδοσιακή µαρξιστική αντίληψη καθώς το κράτος δεν είναι 

υποταγµένο στην αστική κοινωνία ούτε σε υποδεέστερη θέση. Πράγµατι, το 

κράτος διαθέτει σύµφωνα µε τον Γκράµσι την ικανότητα να καθορίζει και να 

ελέγχει την αστική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η λειτουργία του κράτους 

περιλαµβάνει µια συνεχή εξέλιξη και υπέρβαση των ασταθών ισορροπιών 

µεταξύ των συµφερόντων της κυρίαρχης οµάδας και των κυριαρχούµενων 

οµάδων. Το αστικό κράτος, στο βαθµό που δεν υποσκάπτει την αστική 

κυριαρχία, επιτρέπει µια σχετική εγγύηση ορισµένων οικονοµικών 

συµφερόντων των κυριαρχούµενων τάξεων. Έτσι, όπως σηµειώνει ο Γ. 

Σκουλάς ο εγγυητικός ρόλος αυτός του κράτους συµβιβάζεται µε την επιβολή 

της βούλησης των κυρίαρχων τάξεων, δηλαδή µε την πολιτική υπεροχή των 

κυρίαρχων τάξεων αναφορικά µε το κράτος. Με τον τρόπο αυτό το κράτος 

µπορεί να εγγυάται τα οικονοµικά συµφέροντα των κυριαρχούµενων τάξεων τα 
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 Σκουλάς, Γ., «Εννοιολόγηση της θεωρίας του Γκράµσι για την Ηγεµονία και το Κράτος», 

Θέσεις, τεύχος 57, Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 1996. 
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οποία είναι αντίθετα µε τα βραχυπρόθεσµα οικονοµικά συµφέροντα της 

άρχουσας τάξης υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπονοµεύονται τα πολιτικά της 

συµφέροντα. Η γκραµσιανή αυτή προσέγγιση ανακαινίζει τον µαρξισµό ως 

προς την θεώρηση του κράτους. Η καινοτοµία της γκραµσιανής σκέψης του 

µαρξισµού είναι ότι η κοινωνία των πολιτών για τον Μαρξ εντάσσεται στην 

βάση ή υποδοµή, ενώ το σύνολο των παραγωγικών σχέσεων για τον Γκράµσι 

εντάσσεται στο εποικοδόµηµα. Για τον Μαρξ το άθροισµα των παραγωγικών 

σχέσεων αποτελεί την οικονοµική βάση της κοινωνίας πάνω στην οποία 

οικοδοµείται το νοµικό και πολιτικό εποικοδόµηµα. Σε αυτό το πλαίσιο η 

κοινωνία των πολιτών είναι ο χώρος που ενσωµατώνει τις υλικές συναλλαγές 

των ατόµων σε κάποιο ορισµένο στάδιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων 

καθώς και την οικονοµική και εµπορική δραστηριότητα αυτού του σταδίου 

ανάπτυξης. Συνεπώς η κοινωνία πολιτών υπερβαίνει το κράτος, αφού καθορίζει 

την οργάνωση τους και τους σκοπούς του σε συµφωνία πάντα µε τις σχέσεις 

παραγωγής σε ένα συγκεκριµένο στάδιο της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης. 

Αντίθετα, για τον Γκράµσι η κοινωνία των πολιτών δεν αποτελεί την βάση αλλά 

το εποικοδόµηµα., το οποίο αποτελεί το σύνολο των ιδεολογικών και 

πολιτιστικών σχέσεων, της πνευµατικής και διανοητικής ζωής αλλά και της 

πολιτικής έκφραση αυτών, όπως καταλήγει ο Σκουλάς Γ.  

Σε αυτό το καθοριστικό σηµείο ο Γκράµσι εισαγάγει την έννοια της 

ηγεµονίας για να ερµηνεύσει την άποψη ότι το κράτος δεν µπορεί να εγγυάται 

µονόπλευρα τα οικονοµικά συµφέροντα της κυρίαρχης αστικής τάξης, παρά το 

γεγονός ότι τα κρατικά συµφέροντα είναι αντίστοιχα µε τα συµφέροντα του 

κεφαλαίου. Αυτό συµβαίνει γιατί το κράτος πρέπει να παρέχει εγγυήσεις σε 

ορισµένα οικονοµικά συµφέροντα των κυριαρχούµενων τάξεων ώστε να 

αποσπά την συναίνεση τους. Αυτή η γκραµσιανή αντίληψη βρίσκεται στον 

αντίποδα του παραδοσιακού µαρξισµού καθώς αναδεικνύει το προβάδισµα του 

ιδεολογικού εποικοδοµήµατος απέναντι στην βάση καθώς και το προβάδισµα 
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της κοινωνίας των πολιτών απέναντι στο κράτος. Ειδικότερα, κατά τον Γ. 

Σκουλά, η έννοια της ηγεµονίας υπογραµµίζει την σηµασία της ιδεολογίας στο 

πλαίσιο της ταξικής πάλης και της ταξικής εκµετάλλευσης. Η έννοια της 

ηγεµονίας αναφέρεται στην υπεροχή και ισχύ της κυρίαρχης τάξης να επιβάλλει 

στην κοινωνία την ιδεολογία, την κοσµοαντίληψη και τις προτιµήσεις της µέσω 

µιας διεργασίας πολιτικής, ηθικής και πνευµατικής καθοδήγησης που καταλήγει 

στην απόσπαση της συναίνεσης των κυριαρχούµενων τάξεων αλλά και στην 

διαµόρφωση των συµφερόντων και των αναγκών των κυριαρχούµενων 

τάξεων.
36

  

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει την επιδιωκόµενη συναίνεση τόσο 

αποτελεσµατικότερα όσο λιγότερο εκτεταµένη είναι η χρήση βίας και 

εξαναγκασµού. Ωστόσο η συναινετική αυτή σχέση που εδραιώνει η ηγεµονία 

χαρακτηρίζεται από µια εσωτερική δυναµική καθώς λ.χ. µια οικονοµική και 

κοινωνική κρίση µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες ή αποτυχηµένες επιλογές 

της κυρίαρχης τάξης µέσω του κράτους, µε αποτέλεσµα µια κρίση ηγεµονίας η 

οποία από-νοµιµοποιεί τις προσπάθειες υπέρβασης και αποκατάστασης της 

οµαλότητας.  

Στη σκέψη του Γκράµσι µια τέτοια κρίση ηγεµονίας µπορεί να 

µετασχηµατίσει το κράτος. Ειδικότερα, στην παραδοσιακή µαρξιστική θεώρηση 

µια κρίση κινητοποιεί ένα επαναστατικό κόµµα µε σκοπό να αφυπνίσει τη 

συνείδηση των εργαζοµένων και να αντιµετωπίσει κρατική εξουσία, όµως στην 

γκραµσιανή αντίληψη η ανικανότητα του κράτους να διατηρήσει την ηγεµονία 

της άρχουσας αστικής τάξης θωρείται σηµαντικότερη. Πράγµατι, ο Γκράµσι 

πιστεύει ότι οι εργαζόµενες τάξεις ακόµα και αν ελέγξουν το κράτος δεν θα 

καταφέρουν να µετασχηµατίσουν την κοινωνία εάν πρώτα δεν καταφέρουν, να 
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αποκτήσουν συνείδηση και να επιβάλουν την ιδεολογική τους ηγεµονία σε 

όλους τους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής. Η άσκηση 

βίας και ο κρατικός έλεγχος δεν αρκούν για να κατακτήσουν και να 

διατηρήσουν την εξουσία. Όπως καταλήγει ο Σκουλάς Γ. η πνευµατική και 

ηθική ηγεµονίας αποτελεί µια µορφή εξουσίας που παρέχει νοµιµοποίηση και 

συναίνεση, εξασφαλίζει την σταθερότητα και θεµελιώνει την άσκηση εξουσίας, 

χωρίς να θεωρούνται απαραίτητα τα βίαια µέσα επιβολής της.
37

 Έτσι, ο 

Γκράµσι, αναδεικνύοντας την σηµασία της ιδεολογικής ηγεµονίας απέδωσε 

αξία στο εποικοδόµηµα, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή µαρξιστική 

προσέγγιση που επικεντρώνεται στην οικονοµική βάση, και κατάφερε να 

ερµηνεύσει την πρωτοκαθεδρία του καπιταλισµού και την συναίνεση προς 

αυτόν ακόµη και των κυριαρχούµενων εργατικών τάξεων.  

1.3.4 Η νεοµαρξιστική προσέγγιση 

Η νεοµαρξιστική θεώρηση του κράτους αναπτύχτηκε µεταπολεµικά εξαιτίας 

της αποτυχίας τόσο της σοβιετικής στρατηγικής όσο και της 

σοσιαλδηµοκρατίας και επηρεάστηκε κυρίως από τον στρουκτουραλισµό, ένα 

ρεύµα σκέψης το οποίο προκρίνει την άποψη ότι η ανθρώπινη δράση µπορεί να 

γίνει αντιληπτή µόνο µέσα από ένα δίκτυο δοµών στο οποίο συµµετέχουν οι 

άνθρωπο χωρίς να το συνειδητοποιούν. Οι σηµαντικότεροι εκφραστές αυτού 

του ρεύµατος ως προς την εφαρµογή του στην θεώρηση του κράτους είναι ο 

Αλτουσέρ και ο Ν. Πουλαντζάς.  

 Αναλυτικότερα, ο Αλτουσέρ υποστηρίζει ότι είναι λανθασµένη η άποψη 

ότι οι άνθρωποι είναι τα πραγµατικά υποκείµενα της ιστορίας. Στην 

πραγµατικότητα, οι ανθρώπινες δράσεις καθορίζονται από τις δοµές της 

κοινωνίας, οι οποίες ενυπάρχουν σε κάθε εκδήλωση των δράσεων αυτών, 

σύµφωνα µε την αλτεσουριανή άποψη, όπως αναφέρει ο Σκουλάς Γ. Υπό το 
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πρίσµα αυτό ο άνθρωπος µεταβάλλεται σε ένα αδρανές και παθητικό υποχείριο 

της κοινωνικής δοµής η οποία και αναλαµβάνει τον ρόλο του ιστορικού 

υποκειµένου έτσι όπως εκφράζεται από τις παραγωγικές σχέσεις. ∆ηλαδή ο 

Αλτουσέρ αφαιρεί από τον άνθρωπο την έννοια του δρώντος ατόµου και 

απορρίπτει την έννοια των ατόµων ως υποκείµενων και δηµιουργών της 

ιστορίας τους. Αντίθετα, υποκείµενα της ιστορίας θεωρούνται οι παραγωγικές 

σχέσεις ή πιο συγκεκριµένα οι κοινωνικές τάξεις, ενώ τα δρώντα άτοµα 

ενεργούν ελευθέρα αλλά χωρίς να επηρεάζουν το εποικοδόµηµα. Επιπλέον, 

εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο του έργου του Αλτουσέρ είναι η απόρριψη του 

οικονοµικού ντετερµινισµού και η εδραίωση της σχετικής αυτονοµίας του 

πολιτικού και ιδεολογικού εποικοδοµήµατος από την οικονοµική βάση.  

Με βάση αυτήν την αντίληψη ο Αλτουσέρ προσεγγίζει το κράτος όχι 

υπό το πρίσµα του κλασικού µαρξισµού όπου θεωρείται µια µηχανή 

καταστολής ικανή να επιτρέπει στις κυρίαρχες τάξεις να εξασφαλίζουν την 

κυριαρχία τους έναντι των κυριαρχούµενων. Ο Αλτουσέρ συσχετίζει την 

κρατική εξουσία µε τον κρατικό µηχανισµό καθώς διαπιστώνει ότι η ταξική 

σύγκρουση περιστρέφεται γύρω από το ζήτηµα του κράτους, δηλαδή της 

πολιτικής εξουσίας. Έτσι, όπως σηµειώνει ο Σκουλάς Γ., ο Αλτουσέρ 

διαχωρίζει την κρατική εξουσία από τους µηχανισµούς του κράτους και 

διακρίνει την κατασταλτική λειτουργία από τους λεγόµενους ιδεολογικούς 

µηχανισµούς του κράτους. Αναλυτικότερα, ενώ οι κατασταλτικοί µηχανισµοί 

του κράτους χρησιµοποιούν βία, οι ιδεολογικοί µηχανισµοί, δηλαδή οι 

σχολικοί, θρησκευτικοί και οικογενειακοί θεσµοί, χρησιµοποιούν ως µέσο την 

ιδεολογία. Στην αλτουσεριανή προσέγγιση η επινόηση της ιδεολογίας δεν έχει 

ιστορικές καταβολές και άρα υπερβαίνει όλους τους κοινωνικούς 

µετασχηµατισµούς, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την φανταστική σχέση των 

ανθρώπων µε τις πραγµατικές συνθήκες της ύπαρξης τους. Ωστόσο, ορισµένοι 

από τους ιδεολογικούς µηχανισµούς του κράτους όπως διαπιστώνει ο Αλτουσέρ 
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εµπεδώνουν την κυρίαρχη ιδεολογία και αναπαράγουν τις σχέσεις παραγωγής 

προς όφελος βέβαια της κυρίαρχης τάξης. Όπως αναφέρει ο Αλτουσέρ
38
η 

κυρίαρχη ιδεολογία που διαµορφώνεται από τους ιδεολογικούς µηχανισµούς 

του κράτους είναι αποτέλεσµα της ταξικής πάλης καθώς η κυρίαρχη αστική 

τάξη επιδιώκει να επιτύχει τους σκοπούς της αντιµαχόµενη την παλιά κυρίαρχη 

ιδεολογία που επιβιώνει αλλά την νέα ιδεολογία της κυριαρχούµενης τάξης που 

αναζητά να οργανωθεί. Έτσι, µέσω των ιδεολογικών αυτών µηχανισµών του 

κράτους η αστική τάξη αντιµετωπίζει παλιές και νέες τάσεις και µορφές, 

εγκαθιδρύει την ηγεµονία της αναπαράγοντας τις υλικές, πολιτικές και 

ιδεολογικές συνθήκες της ύπαρξης της. Ο αγώνας για την κυρίαρχη ιδεολογία 

είναι διαρκής και σχηµατοποιείται στο πλαίσιο της πάλης των τάξεων. 

Με αφετηρία τα αξιώµατα του στρουκτουραλισµού ο Ν. Πουλαντζάς 

ανέπτυξε την δική του προσέγγιση ως προς το κρατικό φαινόµενο. Είναι 

σηµαντικό να τονιστεί ότι ο Ν. Πουλαντζάς απέρριψε πτυχές του ορθόδοξου 

µαρξισµού ασκώντας κριτική απέναντι στον οικονοµισµό και τον βολονταρισµό 

και παράλληλα αποσύνδεσε τον ολοκληρωτισµό της ΕΣΣ∆ από την µαρξιστική 

θεωρία. Το έργο του Ν. Πουλαντζά επικεντρώνεται κυρίως σε δύο άξονες, 

πρώτον, στην ανάλυση των κοινωνικών τάξεων και, δεύτερον, στην έρευνα για 

τη λειτουργία και τον ρόλο του κράτους στην ταξική πάλη. Αναλυτικότερα, 

όπως επισηµαίνει ο Σκουλάς Γ. ο Ν. Πουλαντζάς διερευνά τις επιπτώσεις της 

ταξικής πάλης πάνω στο κράτος αλλά και την επίδραση του κράτους πάνω στη 

διαµόρφωση της ταξικής σύγκρουσης. Ο Ν. Πουλαντζάς µε βάση την σχέση 

αυτή διαµόρφωσε µια δική του θεωρία για το κράτος η οποία συλλαµβάνει το 

κράτος µε τον τρόπο που προσδιορίζεται από την ταξική πάλη. Η θεωρία αυτή 

χρησιµοποιεί και συστηµατοποιεί την αλτουσεριανή έννοια της σχετικής 
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αυτονοµίας του κράτους και υποτάσσει την αυτονοµία αυτή στην αναγκαιότητα 

της ταξικής σύγκρουσης καθώς το αστικό κράτος έχει έναν υποχρεωτικό ρόλο 

στην πάλη των τάξεων για την εξυπηρέτηση του οποίου θα πρέπει να διατηρεί 

µια σχετική αυτονοµία. Η συνεισφορά του Ν. Πουλαντζά στην ανάπτυξη µιας 

νεοµαρξιστικής θεώρησης του κράτους είναι εξαιρετικά µεγάλη καθώς το έργο 

του αναβάθµισε την σηµασία του κράτους στην µαρξιστική αντίληψη που 

θεωρώντας το εποικοδόµηµα παραγνώρισε την λειτουργία τους. Ειδικότερα, ο 

Ν. Πουλαντζάς ανέπτυξε περισσότερο την έννοια της σχετικής αυτονοµίας και 

της έδωσε αυστηρό χαρακτήρα καθιστώντας σαφές ότι το κράτος είναι 

αποφασιστικής σηµασίας για την διαµόρφωση των ταξικών αγώνων. 

Αναλυτικότερα, µε αφετηρία την έννοια της ηγεµονίας του Γκράµσι και τους 

ιδεολογικούς µηχανισµούς του Αλτουσέρ, καταλήγει, όπως αναφέρει ο Γ. 

Σκουλάς, να θεωρεί το κράτος ως ένα σύνολο αντικειµενικών δοµών 

διαιρεµένου σε τάξεις. Πιο συγκεκριµένα, το κράτος δεν είναι ούτε ένα 

εποικοδόµηµα που µηχανιστικά αντανακλά την βάση αλλά ούτε και ένα 

υποκείµενο µε συµφέροντα ανεξάρτητα από τους ταξικούς σχηµατισµούς. Στην 

πραγµατικότητα, το κράτος είναι µια υλική θεσµική µορφή η οποία 

συµπυκνώνει ταξικές σχέσεις και συνεπώς µετατρέπεται σε ένα πεδίο 

σύγκρουσης και ανταγωνισµών, το οποίο παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

εµπέδωση και στην αναπαραγωγή της ταξικής κυριαρχίας. Έτσι, ο Ν. 

Πουλαντζάς αντιλαµβάνεται το κράτος ως το κέντρο άσκησης πολιτικής 

εξουσίας και ως παράγοντα πολιτικής συµπύκνωσης και ενοποίησης της 

συνολικής οικονοµικής, πολιτικής και ιδεολογικής εξουσίας της κυρίαρχης 

τάξης επί των κυριαρχούµενων.
39

 

Στην σκέψη του Ν. Πουλαντζά το γεγονός ότι το κράτος είναι σχετικά 

αυτόνοµο του επιτρέπει να συνιστά τον θεσµό µέσω του οποίου εµπεδώνονται 
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τα συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης ως γενικά συλλογικά συµφέροντα, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα να λειτουργεί ως παράγοντας συνοχής της αστικής 

τάξης αλλά και ως παράγοντας διάσπασης της εργατικής τάξης. Βέβαια το 

κράτος είναι ταξικό και συνεπώς οφείλει να εκπροσωπεί την κυρίαρχη τάξη, 

δηλαδή την αστική, και να εξυπηρετεί το µακροπρόθεσµο συµφέρον του 

συνόλου της αστικής τάξης παρά το γεγονότος ότι η αστική τάξη δεν είναι 

ενιαία και αποτελείται από µερίδες κεφαλαίου µε αντικρουόµενα οικονοµικά 

συµφέροντα. Όµως το κράτος πρέπει να διατηρεί πάντα µια αυτονοµία από τις 

τάξεις που συναποτελούν την κοινωνία ώστε να πραγµατώνεται η σχετική 

αυτονοµία και το κράτος να εκπληρώνει το ρόλο του, δηλαδή να οργανώνει και 

να εξυπηρετεί το γενικό συµφέρον της αστικής τάξης. Ειδικότερα, ο ρόλος του 

κράτους, όπως αναλύει ο Ν. Πουλαντζάς
40

 σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης είναι 

να οριοθετεί το πεδίο της ταξικής σύγκρουσης και των σχέσεων παραγωγής, να 

οργανώνει τις σχέσεις ιδιοκτησίας, να θεσµοποιεί και να εγκαθιδρύει την 

πολιτική επικυριαρχία, να κωδικοποιεί τις µορφές του κοινωνικού 

καταµερισµού της εργασίας αλλά και κάθε κοινωνικής πραγµατικότητας στο 

εσωτερικό µιας ταξικής κοινωνίας. 

Με τον τρόπο αυτό ο Ν. Πουλαντζάς απορρίπτει ως ψευδο-δίλληµα για 

το αν το κράτος γίνεται αντιληπτό ως εργαλείο ή ως υποκείµενο, καθώς µια 

τέτοια προσέγγιση ακυρώνει την σχετική του αυτονοµία. Αναλυτικότερα, όπως 

σηµειώνει ο Σκουλάς Γ., στην περίπτωση όπου το κράτος εκλαµβάνεται ως 

εργαλείο η κυρίαρχη τάξη ελέγχει ένα τέτοιο κράτος µέσω της επιρροής 

οµάδων πίεσης, ενώ στην περίπτωση όπου το κράτος εκλαµβάνεται ως 

υποκείµενο τότε το κράτος υποτάσσει τις κυρίαρχες τάξεις υπό την επιρροή 

του. Στη συνέχεια, στην πρώτη περίπτωση η κυρίαρχη τάξη απορροφά το 

κράτος αδειάζοντας το από την εξουσία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το κράτος 
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αντιστέκεται στην κυρίαρχη τάξη και ανακαταλαµβάνει την εξουσία. Όµως το 

κράτος για τον Ν. Πουλαντζά αποτελεί την υλική συµπύκνωση µιας σχέσης 

ταξικών σχέσεων εξουσίας ενώ η ίδια η κρατική πολιτική εκδηλώνεται ως 

συµπύκνωση του συσχετισµού δυνάµεων µεταξύ των τάξεων και αποτελεί 

συνισταµένη των ταξικών αντιθέσεων που ενσωµατώνονται στην ίδια τη δοµή 

του κράτους. Έτσι, αφού το κράτος προορίζεται να αναπαράγει τις ταξικές 

διαιρέσεις δεν µπορεί να είναι ούτε κράτος εργαλείο αλλά ούτε και κράτος 

υποκείµενο. Το κράτος δηλαδή δεν αποτελεί ένα ενιαίο θεσµό αλλά είναι 

δοµικά διαιρεµένο και η κρατική πολιτική χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρει ο Γ. 

Σκουλάς, από εσωτερικές αντιφάσεις και αντιθέσεις που αντανακλούν τόσο τις 

ταξικές αντιθέσεις όσο και τις ενδο-ταξικές αντιθέσεις της κυρίαρχης τάξης. 

συνεπώς η λειτουργία του κράτους δεν είναι αποτέλεσµα µιας απλής 

επικυριαρχίας πάνω στο κράτος ή της συγκροτηµένης βούλησης της άρχουσας 

τάξης. Αντίθετα, η κυρίαρχη ιδεολογία λαµβάνει πρακτικές µορφές οι οποίες 

δρουν συνεκτικά σε όλο το φάσµα των κοινωνικών, οικονοµικών και πολικών 

σχέσεων.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ορισµοί της κοινωνίας πολιτών 

Η κοινωνία των πολιτών είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται συχνά στην 

δηµόσια συζήτηση όµως ο ορισµός της παραµένει σχετικά ασαφής. Μια γενική 

προσέγγιση της έννοιας αυτής θα περιέγραφε την κοινωνία των πολιτών ως τον 

ενδιάµεσο χώρο ανάµεσα στο κράτος και τους πολίτες, όπου οργανώνονται 

οµάδες µε σκοπό την συλλογική δράση για την εξυπηρέτηση και την 

ικανοποίηση των κοινών τους συµφερόντων, αιτηµάτων και αξιών ασκώντας 

επίδραση στην διαµόρφωση των πολιτικών αποφάσεων. Στην κοινωνία των 

πολιτών εµπεριέχονται διάφορες οργανώσεις µε διαφορετικούς βαθµούς 

τυπικότητας, αυτονοµίας και ισχύος. Οι οργανώσεις αυτές περιλαµβάνουν 

µεταξύ άλλων εργοδοτικές ενώσεις, συνδικάτα, επαγγελµατικούς συλλόγους, 

µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οµάδες προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οργανώσεις, κοινωνικά 

κινήµατα, επιτροπές κατοίκων και τοπικές συνελεύσεις, φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα και δεξαµενές σκέψης. 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, η έννοια της κοινωνίας των πολιτών 

προϋποθέτει τον διαχωρισµό µεταξύ της κοινωνίας και του κράτους. Με το 

δεδοµένο αυτό, µια ενεργή κοινωνία πολιτών συµβάλει στην ενίσχυση της 

συµµετοχικής δηµοκρατίας, στον εµπλουτισµό της σε ποιότητα και σε 

δυναµική, στην διασφάλιση των δικαιωµάτων των πολιτών καθώς και στην 

ανάπτυξη του δηµόσιου δηµοκρατικού διαλόγου. Έτσι, η κοινωνία των πολιτών 

δρα ως ανάχωµα στην κρατική αυθαιρεσία και χειραγώγηση και αντισταθµίζει 

τις συγκεντρωτικές κρατικές ροπές, ενώ την ίδια στιγµή διαφυλάσσει τις 

κυβερνήσεις από τον κίνδυνο διολίσθησης στην τυραννία της πλειοψηφίας. 

Συνεπώς, η εµβάθυνση της κοινωνίας πολιτών συνεισφέρει στην καλύτερη 

διακυβέρνηση και στην βελτίωση της αντιπροσώπευσης. Ιδιαίτερα, σε µια 

περίοδο παρακµής των ιδεολογιών και των κοµµάτων, η κοινωνία των πολιτών 

ενθαρρύνει την πολιτική συµµετοχή, εµπλουτίζει τους πολίτες µε 

υπευθυνότητα, αναδεικνύει τον εθελοντισµό, καθορίζει ως ένα βαθµό την 

πολιτική ατζέντα και συµβάλει στην νοµιµοποίηση των δηµόσιων πολιτικών.
41

 

Η έννοια και το περιεχόµενο της κοινωνίας πολιτών έχει γίνει 

αντικείµενο διάφορων πολλαπλών αλλά και αντικρουόµενων ερµηνειών. Το 

πρόβληµα αυτό στην προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών οφείλεται ωστόσο 

στην ιστορική περίοδο εντός της οποίας επιχειρείται η ερµηνεία της έννοιας 

αυτής. Πράγµατι το ιστορικό πεδίο ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών 

συνεπάγεται διαφορετικό περιεχόµενο, προσανατολισµό και το εύρος των 

δραστηριοτήτων της κοινωνίας πολιτών. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές 

προσεγγίσεις της έννοιας της κοινωνίας πολιτών. 

Αρχικά, οι θεωρητικοί του φυσικού δικαίου, Locke και Rousseau 

αναφέρονται στην κοινωνία πολιτών ως κυριαρχία της τάξης σε µια φυσική 
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κατάσταση όπου τα άτοµα οργανώνονται, πέρα από τις επιµέρους 

οµαδοποιήσεις όπως λ.χ. η οικογένεια, σε µια συλλογική οντότητα που διέπεται 

από νόµους. Υπό αυτή την έννοια η κοινωνία πολιτών προσεγγίζει το ίδιο το 

κράτος καθώς τα άτοµα εισέρχονται εκούσια στην συλλογική οντότητα και την 

διευθετούν µέσα από την συλλογική βούληση που εκφράζεται στο κράτος. 

Αντίθετα, ο Hegel αποκαλεί κοινωνία πολιτών την προ-πολιτική κοινωνία όπου 

κυριαρχεί φυσική και ηθική διαφθορά και η οποία προηγείται της πολιτικής 

οργάνωσης και του σχηµατισµού του κράτους. Στο µαρξιστικό σύστηµα σκέψης 

η κοινωνία των πολιτών και το κράτος αποτελούν µια θεµελιώδη διαλεκτική 

αντίθεση. Στο σχήµα αυτό το κράτος αποτελεί το εποικοδόµηµα και η κοινωνία 

πολιτών την βάση που περιλαµβάνει το σύνολο των υλικών συναλλαγών των 

ατόµων, δηλαδή όλη την εµπορική και βιοµηχανική ζωή σε κάποιο 

συγκεκριµένο στάδιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων.42  

Αναφορικά µε τις πιο σύγχρονε εφαρµογές του όρου της κοινωνίας των 

πολιτών, ο Ν. Μουζέλης
43

 δίνει δύο ορισµούς. Ειδικότερα, η κοινωνία των 

πολιτών ορίζεται ως το ενδιάµεσο στρώµα µεταξύ κυβερνώντων και 

κυβερνωµένων ή αλλιώς µεταξύ του κράτους και των πολιτών. Το ενδιάµεσο 

αυτό στρώµα αποτελείται από οργανώσεις που από την µια πλευρά 

προστατεύουν τους πολίτες από τον κρατικό αυταρχισµό, και από την άλλη 

πλευρά προστατεύουν τις εκλεγµένες κυβερνήσεις από τις λαϊκιστικές πιέσεις. 

Όταν σε ένα πολιτικό σύστηµα απουσιάζουν τα αυτόνοµα ενδιάµεσα αυτά 

στρώµατα ή οργανώσεις, τότε ούτε κυβερνώντες δεν έχουν τα µέσα να 

αντισταθούν σε επιζήµιες λαϊκιστικές πιέσεις αλλά ούτε και οι πολίτες 

διαθέτουν τα µέσα να προστατευθούν από την κρατική χειραγώγηση. Ωστόσο ο 

ορισµός αυτός για την κοινωνία των πολιτών έχει µια αδυναµία. Πράγµατι, τα 
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ενδιάµεσα στρώµατα θεωρούνται ότι συµβάλλουν θετικά στην επικράτηση της 

λογικής και της σύνεσης στον δηµόσιο χώρο, όµως πολλές φορές οι ίδιες αυτές 

οργανώσεις υπονοµεύουν την κατάσταση αυτή. Έτσι, τα ενδιάµεσα στρώµατα 

που συναποτελούν την κοινωνία των πολιτών παρατηρείται συχνά ότι δεν 

µπορούν να επιτελέσουν την αρχική τους λειτουργία καθώς είναι πιθανό να 

επιδιώκουν στόχους αντίθετους στην προστασία των πολιτών από την κρατική 

αυθαιρεσία και την προστασία του κράτους από επιζήµιες απαιτήσεις.  

Εναλλακτικά, σύµφωνα µε τον Μουζέλη, η κοινωνία των πολιτών 

µπορεί να οριστεί ως ο ενδιάµεσος χώρος µεταξύ κράτους και αγοράς. Σε 

αντίθεση µε τον προηγούµενο ορισµό που αναφέρεται σε ένα πολιτικό χώρο, 

στην περίπτωση αυτή λαµβάνεται υπόψη έναν ευρύτερο χώρο αποτελούµενο 

από θεσµούς, οµάδες και οργανώσεις τα συµφέροντα των οποίων 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες σχέσεις ισχύος. Έτσι, στον ενδιάµεσο 

χώρο µεταξύ αγοράς και κράτους εντοπίζονται εκτός από πολιτικές, 

οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Συνεπώς, η µελέτη του 

ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στις σύγχρονες διαφοροποιηµένες 

καπιταλιστικές κοινωνίες θα πρέπει συµπεριλάβει και αυτές τις παραµέτρους.  

Ο Gellner44 θεωρεί την κοινωνία των πολιτών χαρακτηριστικό των 

ανοιχτών κοινωνιών και την αντιπαραβάλει µε την κατάσταση που ίσχυε στα 

ολοκληρωτικά κράτη της ΕΣΣ∆. Αναλυτικότερα, περιγράφει την κοινωνία των 

πολιτών ως µια ιδέα θεσµικού και ιδεολογικού πλουραλισµού που εµποδίζει την 

εγκαθίδρυση µονοπωλίων εξουσίας και αντισταθµίζει τους θεσµούς εκείνους, 

όπως το κράτος, που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν τέτοια µονοπώλια. Έτσι 

η κοινωνία των πολιτών ορίζεται από τον Gellner ως ένα σύνολο ποικίλων µη 

κυβερνητικών θεσµών αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθµίζουν το κράτος και 

να εµποδίζουν να κυριαρχήσει και να εκµηδενίσει την κοινωνία, χωρίς όµως να 
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το εµποδίζουν να εκπληρώνει τον ρόλο τους ως εγγυητή της ειρήνης και της 

ασφάλειας.  

Ωστόσο, η κοινωνία των πολιτών δεν εκλαµβάνεται πάντοτε ως µια 

θετική συνεισφορά στην αντιπροσώπευση και στην δηµοκρατία, αλλά µπορεί 

να θεωρηθεί ως το προσωπείο µιας συγκεκαλυµµένης επικυριαρχίας η οποία 

µεταµφιέζει τους αστικούς θεσµούς σε ουδέτερους, όπως διατείνεται η 

µαρξιστική προσέγγιση. Σε αυτό το ρεύµα σκέψης αλλά µε σηµαντικές 

καινοτοµίες, ο Γκράµσι θεωρεί την κοινωνία πολιτών ως έναν χώρο 

σχηµατισµού και αναπαραγωγής των αστικών αξιών και ως ένα πεδίο 

ανταγωνισµού των κοινωνικών οµάδων για ιδεολογική ηγεµονία, όπως αναλύει 

ο Μαγκλάρας.
45

 

Έτσι, η κοινωνία πολιτών εµφανίζεται ως ένας χώρος στον οποίο 

επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις κράτους και οικονοµίας υπό τους όρους ενός 

ανταγωνισµού που εκδηλώνεται µέσω της ηγεµονίας. Όµως ο Γκράµσι, σε 

αντίθεση µε τον Μαρξ, διαχωρίζει την έννοια της κοινωνίας πολιτών από το 

πλαίσιο της οικονοµικής αλληλεπίδρασης καθώς ενώ στον Μαρξ αποτελεί 

τµήµα της δοµής ο Γκράµσι θεωρεί την κοινωνία πολιτών υπερδοµή. Υπό την 

έννοια αυτή η χρησιµότητα της κοινωνίας πολιτών µπορεί να εντοπιστεί στην 

λειτουργία του ως ανάχωµα της ηγεµονικής και ιδεολογικής κυριαρχίας της 

αστικής τάξης. Πράγµατι, η κατάλυση του αστικού κράτους προϋποθέτει την 

διάλυση των πολλαπλών διαµεσολαβήσεων  µεταξύ του κράτους και του 

πολίτη, που λειτουργούν ως µηχανή παραγωγής της απαραίτητης συναίνεσης 

και ως ένας ιδεολογικός µηχανισµός που εξασφαλίζει την επικυριαρχία της 

αστικής τάξης. Έτσι, κατά τον Γκράµσι, η ιδεολογική και ηθική ηγεµονία της 
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αστικής τάξης εκφράζεται µέσα από τη συναίνεση που αποσπάται από την 

κοινωνία πολιτών και τους φορείς της.  

 

2.2 Οι οµάδες πίεσης ή οµάδες συµφερόντων 

Όπως αναφέρει ο Lagroye46 µια οµάδα ατόµων κινητοποιείται και δρα ως 

σύνολο µε βάση κοινά κίνητρα, κοινά συµφέροντα και προφανώς κοινούς 

στόχους. Η σηµαντικότερη ιδιότητα αυτού του συλλογικού δρώντα που 

µορφοποιείται δεν εδράζεται στο ζήτηµα των ατοµικών κινήτρων και των 

ατοµικών προδιαθέσεων που υποκινούν την συµµετοχή σε µια συλλογική 

δράση, αλλά περισσότερο στα χαρακτηριστικά της οµάδας. Στο πλαίσιο αυτό οι 

οµάδες που διαπιστώνεται ότι διαθέτουν τη µεγαλύτερη ικανότητα 

1υπεράσπισης των συµφερόντων τους, είναι εκείνες που έχουν ήδη συγκροτηθεί 

µέσω δικτύων αλληλεγγύης. Πράγµατι, τα άτοµα δεν  θα είχαν την ευκαιρία να 

εκδηλώσουν την εµπιστοσύνη και την πίστη που είναι απαραίτητα για την 

δηµιουργία µιας οργάνωσης, παρά µόνο εφόσον τις είχαν ήδη βιώσει σε άλλα 

δίκτυα και εστίες αλληλεγγύης.   

Τα χαρακτηριστικά της οµάδας µπορούν να αναλυθούν µε άξονα δύο 

παραµέτρους: τις εσωτερικές σχέσεις της οµάδας και τις σχέσεις της οµάδας µε 

άλλες οµάδες. Υπό την έννοια αυτή, κατά τον Lagroye, θεµελιώδης 

προϋπόθεση της συλλογικής δράσης είναι η ικανότητα οργάνωσης της οµάδας 

στην βάση ταχτικών και. δοµηµένων σχέσεων ανάµεσα σε αποµονωµένα και 

διάσπαρτα άτοµα. Έτσι, η πυκνότητα των δικτύων σχέσεων που διαρθρώνουν 

µια οµάδα και εννοούν την κινητοποίηση της είναι προαπαιτούµενο της 

συλλογικής δράσης η οποία µετατρέπει την κινητοποιούµενη οµάδα σε 

συλλογικό συντελεστή που καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο οργάνωσης του. 
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Οι συγκρότηση των οµάδων µε βάση αυτές τις συνδέσεις αλληλεγγύης είναι 

ιδιαίτερα ποικίλες και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τις οικογενειακές σχέσεις 

που επεκτείνονται ως την µακρινή συγγένεια και είναι ικανές να οδηγήσουν σε 

δεσµούς φατρίας, τις  επαγγελµατικές σχέσεις που εκτείνονται σε τακτικές 

δραστηριότητες αλληλοβοη0είας καθώς και σε άλλες κοινές δραστηριότητες, 

την οικειότητα που προκαλεί η συνεχής επίσκεψη χώρων όπως λ.χ. η εκκλησία. 

Τα δίκτυα αυτά συνιστούν πλαίσια εκµάθησης των κοινωνικών ρόλων, 

λειτουργούν ως φορείς διακίνησης πληροφοριών και πεποιθήσεων αλλά και 

µεταδίδουν την γνώση που έχει συσσωρευτεί. Με τον τρόπο αυτό τα δίκτυα 

µετατρέπονται σε µηχανισµούς συγκρότησης οµάδων, κινητοποίησης και 

συλλογικής δράσης.  

 Σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο της συλλογικής πολιτικής δράσης, η 

κοινωνία πολιτών αποτελεί µια µορφή αντιπροσώπευσης του πολιτικού 

συστήµατος. Ως τέτοια λοιπόν εκφράζει τις διαιρέσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών οι οποίες αντανακλώνται στις διάφορες οµάδες που ενεργοποιούνται 

στην κοινωνία των πολιτών. ∆ηλαδή το σύνολο των οµάδων αυτών αποτελούν 

την κοινωνία πολιτών. Γενικότερα, σύµφωνα µε τους θεωρητικούς της σχολής 

της Φρανκφούρτης η συγκρότηση οµάδων είναι ένα ενδογενές χαρακτηριστικό 

των κοινωνιών καθώς διαπιστώνεται µια ένταση ανάµεσα στο άτοµο και την 

κοινωνία η οποία το εµποδίζει να ενσωµατωθεί απευθείας στο κοινωνικό 

σύνολο χωρίς να ενσωµατωθεί πρώτα σε ενδιάµεσες βαθµίδες.
47

 

Στο πεδίο της πολιτικής ωστόσο η έννοια της οµάδας αποµακρύνεται 

από τις κοινωνιολογικές της προσεγγίσεις και περιγράφει οµάδες που µε 

πολιτικά µέσα προωθούν τα αιτήµατα και τα συµφέροντα τους. Στο σηµείο 

αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο ορισµός και η ταξινόµηση των οµάδων 

είναι µια περίπλοκη υπόθεση η οποία προκαλεί σύγχυση. Ειδικότερα στην 
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βιβλιογραφία η πιο συνήθης ορολογία που δίνεται στις οµάδες αφορά τις οµάδες 

συµφερόντων  και τις οµάδες πίεσης οι οποίες τελικά καταλήγουν να 

χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµες παρά τις δευτερευούσης σηµασίας 

εννοιολογικές διαφοροποιήσεις. Έτσι η οµάδα πίεσης ή συµφερόντων µπορεί να 

οριστεί ως µια οργανωµένη οµάδα που µε σκοπό την προάσπιση των 

συµφερόντων της ασκεί πιέσεις στην πολιτική εξουσία.
48

 Ακολουθεί µια 

ταξινόµηση των διάφορων οµάδων όπως την περιγράφει ο Σκουλάς Γ. 
49

 στην 

οποία περιλαµβάνονται οι θεσµικές οµάδες, οι κοινοτικές οµάδες και οι 

συνεργατικές ή συνεταιριστικές οµάδες. 

2.2.1 Θεσµικές οµάδες 

Οι θεσµικές οµάδες αφορούν οµάδες που είναι ενσωµατωµένες στον ίδιο τον 

κρατικό µηχανισµό οι οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν την κρατική πολιτική 

εντός του µηχανισµού αυτού. Συνεπώς δεν διαθέτουν ανεξάρτητη δράση σε 

σύγκριση µε άλλες οµάδες όµως µπορούν να συγκροτήσουν ισχυρές οµάδες 

ώστε να προωθήσουν τα συντεχνιακά τους συµφέροντα. ∆ηλαδή τα άτοµα τα 

οποία εργάζονται σε κάποια δηµόσια υπηρεσία συγκροτούν παράλληλα και µια 

θεσµική οµάδα. Έτσι, παρατηρείται ότι στις περιπτώσεις συγκρότησης 

θεσµικών οµάδων υπάρχει µια σύγκλιση µεταξύ των συµφερόντων αυτών και 

των επιδιώξεων του κρατικού µηχανισµού. Οι θεσµικές οµάδες συγκροτούν 

αυτόµατα µια οµάδα πίεσης χωρίς να προ-απαιτείται από τα µέλη της κάποια 

σχετική δήλωση. Η δράση των θεσµικών οµάδων δεν περιορίζεται στην 

υπεράσπιση των συµφερόντων των µελών τους και στην ανταιτίαση των 

κρατικών µεταρρυθµίσεων που ενδεχοµένως τα θίγουν, αλλά και στην 

τροποποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο άλλων θεσµών ή 

τµηµάτων της δηµόσιας διοίκησης. Σε πολιτεύµατα µε ανεπαρκή δηµοκρατικά 
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χαρακτηριστικά ο ανταγωνισµός των θεσµικών οµάδων παίζει ιδιαίτερο ρόλο 

καθώς είναι από τους λίγους τρόπους έκφρασης συµφερόντων. Όµως και στα 

δηµοκρατικά καθεστώτα οι θεσµικές οµάδες σχηµατίζουν συχνά µια 

γραφειοκρατική ελίτ η οποία έχει την δύναµη να υπαγορεύει πολιτικές ή να 

εµποδίζει την δράση των κυβερνήσεων.  

2.2.2 Κοινοτικές οµάδες 

Η συµµετοχή των ατόµων στις κοινοτικές οµάδες δεν εξαρτάται από την 

συνειδητή στρατολόγηση του σε αυτές αλλά µε κριτήριο τον τόπο προέλευσης, 

την θρησκεία, την συγγένεια κ.α. Τέτοιου τύπου οµάδες περιλαµβάνουν τις 

φυλές, τις εθνικές οµάδες, τις µειονότητες ή την οικογένεια. Στις οµάδες αυτές 

η εγγραφή των ατόµων γίνεται αυτόµατα χωρίς επιλογή προσχώρησης. Η 

συµµετοχή σε µια κοινοτική οµάδα συνεπάγεται την διαµόρφωση δεσµών µε τα 

υπόλοιπα µέλη οι οποίοι εκφράζουν τα συλλογικά τους συµφέροντα. Αυτού του 

τύπου οι κοινοτικές οµάδες συνεχίζουν να ασκούν ακόµη και σήµερα επιρροή 

στην κυβερνητική πολιτική. 

2.2.3 Συνεργατικές ή συνεταιριστικές οµάδες 

Οι οµάδες αυτά σχηµατίζονται όταν άτοµα ενώνουν την ισχύ τους για να 

επιδιώξουν κοινά αλλά περιορισµένης κλίµακας συµφέροντα. Σηµαντικό 

χαρακτηριστικό των συνεργατικών οµάδων είναι η οργάνωση η οποία 

θεωρείται απαραίτητη τόσο για την συµµετοχή και την συνοχή των µελών τους, 

όσο και για την άρθρωση και την αποτελεσµατικότητα στην υπεράσπιση των 

συµφερόντων τους. Οι οµάδες αυτές διακρίνονται σε δύο υπο-κατηγορίες: τις 

εργοδοτικές οργανώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ειδικότερα, οι 

εργοδοτικές οργανώσεις αφορούν τους επιχειρηµατίες και τους εργοδότες, 

δηλαδή την οµάδα εκείνων των συµφερόντων που συνδέονται µε την κυριότητα 

και ιδιοκτησία του κεφαλαίου. Οι οµάδες αυτές σχηµατίστηκαν ώστε να 

δηµιουργήσουν κοινό µέτωπο ενάντια στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και το 

κράτος, και πιο συγκεκριµένα ενάντια στην πίεση των συνδικάτων των 
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εργαζοµένων και την πίεση της κρατικής πολιτικής. Όµως το κράτος δεν είναι 

σε θέση να επιτελέσει τον ουδέτερο ρόλο που απαιτείται στις διαπραγµατεύσεις 

για την διευθέτηση των µισθών και των εργασιακών σχέσεων, καθώς το ίδιο το 

κράτος είναι εργοδότης στις περιπτώσεις όπου έχει στην ιδιοκτησία του και 

διευθύνει τις επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα. Έτσι, στην σύγχρονη εποχή, το 

κράτος συµµετέχει στην διευθέτηση των εργασιακών ζητηµάτων µέσα από το 

σύστηµα των εργασιακών σχέσεων, το οποίο αποτελείται από τρεις βασικούς 

δρώντες και ειδικότερα, τις εργοδοτικές οργανώσεις των επιχειρήσεων, τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της εργασίας και τις κρατικές αρµόδιες υπηρεσίες. 

Στο σύστηµα αυτό το κράτος συµβάλλει στην άµβλυνση των ταξικών 

συγκρούσεων και στην ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.  

 Αναλυτικότερα, ως προς τις εργοδοτικές οργανώσεις, ο θεµελιώδης 

στόχος της οργάνωσης των εργοδοτών είναι η βελτίωση των συνθηκών της 

παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε αυτή να εκτελείται αδιασάλευτα και 

αποδοτικά χωρίς απεργίες και άλλες διαµάχες ανάµεσα στους εργαζοµένους και 

την επιχείρηση ή ανάµεσα στην επιχείρηση και την κρατική πολιτική. Στην 

αντίπαλη πλευρά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν ισχυρές οµάδες 

πίεσης οι οποίες εκπροσωπούν τους εργαζοµένους. Σε αντίθεση µε τις 

εργοδοτικές οµάδες που παρουσιάζουν καλή οργάνωση µε συνοχή και ενότητα, 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρουσιάζουν χαλαρή οργάνωση αλλά και µια 

διάσπαση εξαιτίας του ιδεολογικού και πολιτικού προγράµµατος στο οποίο 

στηρίζεται συχνά η οργάνωση των συνδικάτων.
50

 Η διάσπαση αυτή αν 

µελετηθεί στο πλαίσιο της πλουραλιστικής θεωρίας είναι κάτι θετικό καθώς η 

κοινωνία χωρίζεται σε πολλά µέρη και διακρίνεται από την πολλαπλότητα των 

οµάδων που συγκροτούν τη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι, κάθε άτοµο ανήκει 
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 Στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό ότι σε πορείες διαµαρτυρίας που διοργανώνονται τα 

διάφορα εργατικά σωµατεία συγκεντρώνονται και διαδηλώνουν ακόµη και σε διαφορετικά σηµεία 

αποδυναµώνοντας την ισχύ της εργατικής τάξης εξαιτίας της διάσπασης αυτής που εκφράζεται 

και σε άλλα επίπεδα.   
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συγχρόνως σε πολλές οµάδες που προωθούν ποικίλα και συχνά αντίθετα µεταξύ 

τους αιτήµατα. Αυτές όµως οι συγκρούσεις αντί να διχάζουν τα άτοµα, τα 

ενώνουν και υπό την έννοια αυτή η πολιτική δράση των οµάδων ενοποιεί τα 

µέρη της κοινωνίας. Κατ’ επέκταση ο µεγάλος αριθµός µελών που είναι 

αναγκαίος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν εκλαµβάνεται ως επιθυµία 

συγκρότησης ενός ταξικού µετώπου ύστερα από την απόκτηση ταξικής 

συνείδησης αλλά ως επιθυµία ελέγχου των αποφάσεων της εργοδοσίας 

ιδιαίτερα ως προς τις προσλήψεις και τις απολύσεις.  

Όµως, όπως επισηµαίνει ο Σκουλάς Γ., αυτή η πλουραλιστική προσέγγιση 

βρίσκεται στον αντίποδα της µαρξιστικής αντίληψης που θεωρεί ότι η κοινωνία 

διαιρείται σε δύο ταξικά µέτωπα, τους εργάτες και τους εργοδότες.
51

 Οι 

µαρξιστές και οι νέο-µαρξιστές θεωρητικοί θεωρούν ότι οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις παρουσιάζουν µια διάκριση ανάµεσα σε µεταρρυθµιστικές, 

σοσιαλδηµοκρατικές ή επαναστατικές οµάδες, οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν 

εναλλακτικές λύσεις και αντιπροτάσεις ώστε να τις αντιπαρατάξουν στις 

εργοδοτικές οργανώσεις και στις επιδιώξεις τους. Επιπλέον, οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις εκτιµάται ότι συνδέονται ως ένα βαθµό µε τα πολιτικά κόµµατα. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα όπου και άρχισαν να οργανώνονται και να 

αναπτύσσονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, διοργανώνουν την δράση τους 

προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, προς την κρατική πολιτική για την διευθέτηση 

κοινωνικών ζητηµάτων, και δεύτερον, προς την εργοδοσία και την ρύθµιση των 

εργασιακών σχέσεων. Ως προς το εύρος των αιτηµάτων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων παρατηρείται µια διαφοροποίηση µεταξύ των ΗΠΑ και της 

Ευρώπης καθώς στην πρώτη περίπτωση τα εργατικά συνδικάτα δεν είναι 

πολιτικοποιηµένα και έχοντας προσχωρήσει στη φιλελεύθερη ιδεολογία δεν 

αµφισβητούν τον κεφαλαιοκρατικό κοινωνικό σχηµατισµό. Αντίθετα, στην 
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 Ωστόσο αυτή η διάκριση είναι αφαιρετική καθώς δεν δίνεται έµφαση σε άλλες οµάδες όπως λ.χ. 
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περίπτωση της Ευρώπης, µετά την εµφάνιση και εξάπλωση των σοσιαλιστικών 

ιδεών, τα εργατικά συνδικάτα δηµιούργησαν δεσµούς µε τα σοσιαλιστικά 

κόµµατα και επιδίωξαν την αλλαγή της δοµής της κοινωνίας.  

Ωστόσο, πέρα από την δεδοµένη πίεση που µπορούν να ασκήσουν οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις µε µαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις, η παρουσία 

των εκπρόσωπων της εργατικής τάξης στα κυβερνητικά κλιµάκια αφαιρεί από 

το κράτος την δυνατότητα να παίξει τον ρόλο του ουδέτερου διαµεσολαβητή 

µεταξύ εργοδοσίας και εργαζοµένων. Συνεπώς η αυτονοµία της δράσης και των 

διεκδικήσεων των εργατικών συνδικάτων από τα κόµµατα εξουσίας ως ένα 

βαθµό αµφισβητείται. Στο πλαίσιο της προβληµατικής αυτής, ο Γκράµσι θεωρεί 

ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναπτύχθηκαν ως κοµµάτι της αστικής 

κοινωνίας µε σκοπό την οργάνωση της µισθωτής εργασίας, µε αποτέλεσµα να 

µην διαθέτουν τα εργατικά συνδικάτα οργανωτικές δοµές, αρχές και ιδέες 

ανεξάρτητες από τις ανάγκες του κεφαλαίου.  

Βέβαια οι εργοδοτικές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούν τις 

βασικότερες αλλά όχι τις µοναδικές συνεταιριστικές οµάδες. Πράγµατι, µπορεί 

να γίνει µια επιπλέον διάκριση των συνεταιριστικών οµάδων σε συντεχνιακές 

οµάδες και οµάδες προώθησης, όπου οι πρώτες επιδιώκουν συνήθως την 

ικανοποίηση των ιδιοτελών υλικών συµφερόντων των µελών τους (σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται οι εργοδοτικές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις), ενώ 

οι δεύτερες προωθούν συλλογικούς σκοπούς που υπηρετούν αξίες, ιδανικά και 

αρχές (λ.χ. οι περιβαλλοντικές οργανώσεις). Μια ακόµη διάκριση είναι αυτή 

µεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών οµάδων, όπου οι πρώτες 

απολαµβάνουν τακτική και θεσµοποιηµένη πρόσβαση στην κυβέρνηση και 

διαπραγµατεύονται µαζί της µε προνοµιακούς όρους έναντι των δεύτερων που 
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δεν διαθέτουν πρόσβαση στην κυβέρνηση και επηρεάζουν µόνο έµµεσα στην 

κρατική πολιτική.
52

 

 

2.3 Οι µέθοδοι των οµάδων πίεσης  

Η δραστηριότητα των οµάδων πίεσης ή συµφερόντων συνεπάγεται βέβαια την 

από µέρους τους επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και στρατηγικών προς 

επίτευξη των διακηρυγµένων στόχων τους. Αναλυτικότερα, οι µέθοδοι τις 

οποίες επιστρατεύουν οι οµάδες πίεσης για να επιτύχουν τους σκοπούς τους 

καθορίζονται από τους παρακάτω παράγοντες53: 

 Πρώτον, οι µέθοδοι καθορίζονται από την δοµή του πολιτικούς 

συστήµατος και τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του κράτους. Για παράδειγµα 

ενώ µια ενιαία συγκεντρωτική δοµή των κυβερνητικών θεσµών θα ενθαρρύνει 

τις οµάδες πίεσης να κατευθύνουν τις δραστηριότητες τους στην κεντρική 

κυβέρνηση, ενώ µια οµοσπονδιακή δοµή θα υπαγορέψει περισσότερο 

αποκεντρωµένες τακτικές. ∆εύτερον, τα χαρακτηριστικά του κοµµατικού 

συστήµατος. Πράγµατι παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις ο πολιτικός 

κατακερµατισµός διάφορων οµάδων, λ.χ. εργατικών συνδικάτων, ως έκφραση 

των στενών τους σχέσεων µε επιµέρους πολιτικά κόµµατα. Βέβαια το γεγονός 

αυτό επιφέρει σοβαρές συνέπειες για την ισχύ και την δυνατότητα επιρροής των 

οµάδων αυτών. Γενικά, τα πολυκοµµατικά συστήµατα προσφέρουν ευρύτερο 

πεδίο δράσης για τις οµάδες πίεσης. Τρίτον, η πολιτική κουλτούρα παίζει ένα 

σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος της δράσης των οµάδων 

που άλλοτε την ενθαρρύνουν κι άλλοτε την αποθαρρύνουν. Πράγµατι, η 

ικανότητα των οµάδων να στρατολογούν και να κινητοποιούν µέλη είναι 

καθοριστική. Ωστόσο παρατηρείται ότι σε χώρες µε χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης 
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η ικανότητα αυτή είναι περιορισµένη συγκριτικά µε χώρες υψηλής ανάπτυξης. 

Η διαφορετική πολιτική κουλτούρα επίσης επηρεάζει τον βαθµό νοµιµοποίησης 

των οµάδων, την δηµόσια εικόνα τους καθώς και το βαθµό προσφυγής στην 

βία. Τέταρτον, οι πολιτικές θεµατικές και τα πολιτικά ζητήµατα που 

διακυβεύονται σε κάθε περίπτωση επηρεάζουν τις µεθόδους των οµάδων. 

Πέµπτον, τα χαρακτηριστικά και το προφίλ της ίδιας της οµάδας πίεσης είναι η 

τελευταία παράµετρος που επηρεάζει τις µεθόδους της δράσης τους. Για 

παράδειγµα οµάδες οι οποίες χωρίς υπεκφυγές αντιστρατεύονται το ίδιο το 

πολιτικό σύστηµα δεν µπορούν να ασκήσουν επιρροή µε συµβατικές µεθόδους 

δράσης. Επίσης, οι διαθέσιµοι πόροι, ο αριθµός των µελών αλλά και οι 

οικονοµικές ή κοινωνικές κυρώσεις που µπορεί να επιβάλλει µια οµάδα κατά 

την διεκδίκηση των αιτηµάτων της επηρεάζει της µεθόδους της δράσης της.  

Ως προς τις στρατηγικές που εφαρµόζουν οι οµάδες αυτές ποικίλουν 

µεταξύ της προσέγγισης των µελών του εκάστοτε νοµοθετικού οργάνου, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ψήφιση ενός νόµου συνεπάγεται µεγάλη ζηµία 

για τους ενδιαφερόµενους ή αντίστοιχα µεγάλο όφελος. Σε άλλες περιπτώσεις η 

προσέγγιση της δηµόσιας διοίκησης και γενικότερα του εκτελεστικού οργάνου 

της κυβέρνησης κρίνεται αποτελεσµατικότερη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου 

το ζητούµενο είναι µια ευνοϊκή ερµηνεία των ήδη υφιστάµενων νόµων ή 

κανονισµών. Η προσέγγιση του δικαστικού σώµατος είναι µια εναλλακτική 

στρατηγική η οποία προτιµάται σε περιπτώσεις όπου το κράτος δίκαιου είναι 

ισχυρό και τα δικαστήρια διευθετούν σε µεγάλο βαθµό τις αντιδικίες µεταξύ 

των αντιµαχόµενων συµφερόντων. Επίσης, πολλές οµάδες πίεσης ή 

συµφερόντων προσφεύγουν στην επίκληση στο κοινό βελτιώνοντας την 

δηµόσια εικόνα τους ώστε να πείσουν ότι τα δικά τους συµφέροντα ταυτίζονται 

µε τα συµφέροντα του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, ιδιαίτερα οι οµάδες 

χωρίς µεγάλη οικονοµική ισχύ, δηµοσιοποιούν τα αιτήµατα τους µε 

διαδηλώσεις. Τέλος, κάποια συνήθως περιθωριοποιηµένη ή αποκλεισµένη 
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οµάδα που απορρίπτει τις συµβατικές µορφές δράσης µπορεί να επιλέξει ως 

µόνη εναλλακτική στρατηγική την άσκηση βίας.
54

 

 

2.4 Τα µοντέλα της πολιτικής των οµάδων 

Όπως αναφέρει ο Heywood
55

 οι πολιτικές των οµάδων δεν διαµορφώνονται 

ενιαία αλλά αντιστοιχούν στους παράγοντες του εκάστοτε πολιτικού 

συστήµατος, την ισχύουσα πολιτική κουλτούρα και τις καθιερωµένες θεσµικές 

διατάξεις. Έτσι, οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις στην πολιτική των οµάδων 

αντανακλούν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον ρόλο του κράτους όπως 

αναλύθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο. Τα σηµαντικότερα µοντέλα για τις 

πολιτικές των οµάδων σύµφωνα µε τον Heywood είναι τα ακόλουθα: 

2.4.1 Το πλουραλιστικό µοντέλο 

Στις πλουραλιστικές θεωρίες εµπεριέχονται οι πιο θετικές αντιλήψεις ως προς 

τον ρόλο των οµάδων και την πολιτική τους. Ιδιαίτερα, οι θεωρίες αυτές 

υπογραµµίζουν την ικανότητα των οµάδων να υπερασπίζονται το άτοµο 

απέναντι στην ισχύ του κράτους, αλλά και να προάγουν τη δηµοκρατική 

ανταπόκριση ανάµεσα στην κυβέρνηση και τους κυβερνώµενους. Άλλωστε, οι 

πλουραλιστικές προσεγγίσεις προκρίνουν την άποψη ότι η πολιτική εξουσία 

είναι κατακερµατισµένη και κατανεµηµένη σε πολλά επίπεδα, όπου µέσα από 

µια σύνθετη διαδικασία διαπραγµάτευσης παρέχονται εγγυήσεις ότι 

λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις, οι τοποθετήσεις αλλά και τα συµφέροντα των 

διάφορων οµάδων. Ο θεµελιώδης ρόλος των οµάδων στην πολιτική διαδικασία 

συνοψίζεται στην διάσηµη ρήση πως όταν οι ο οµάδες εκφράζονται κατάλληλα, 

εκφράζουν τα πάντα.  
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Κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 υπήρξε ενθουσιασµός για τον 

ρόλο των οµάδων ως φορέων έκφρασης και εκπροσώπησης συµφερόντων 

καθώς εκτιµήθηκε ότι η λειτουργία των οµάδων αποτρέπει το ενδεχόµενο 

µονοπώλησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από κάποια ελίτ. Έτσι, η 

πολιτική των οµάδων θεωρήθηκε ότι αποτελεί την πεµπτουσία της 

δηµοκρατικής διαδικασίας και µάλιστα ότι εκπροσωπεί µια µορφή 

πλουραλιστικής δηµοκρατίας η οποία υπερβαίνει την συµβατική εκλογική 

δηµοκρατία καθώς τα πολιτικά κόµµατα αντικαθίστανται ως ένα βαθµό από τις 

οµάδες.
56

 Η θεώρηση αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι όλες οι οµάδες είναι 

οργανωµένες και αποκτούν πρόσβαση στην κυβέρνηση, ότι οι επικεφαλής των 

οµάδων εκφράζουν τα συµφέροντα και τις αξίες των µελών τους, και ότι η 

πολιτική τους επιρροή είναι αντίστοιχη µε το µέγεθός τους. Έτσι, καµία οµάδα 

δεν µπορεί να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στο εκάστοτε πολιτικό σύστηµα. 

Επιπλέον, η δράση των οµάδων εµφανίζει µια εξισορροπητική τάση καθώς 

ανάµεσα σε ανταγωνιστικές οµάδες δηµιουργείται µια δυναµική ισορροπία 

όπου η προνοµιακή πρόσβαση κάποιου οργανισµού στην πολιτική εξουσία 

παρακινεί τους αντίπαλους φορείς να οργανωθούν ώστε να εξισορροπήσουν την 

προνοµιακή αυτή πρόσβαση.  

Στη θεώρηση αυτή ασκήθηκε δριµύτατη κριτική εκ µέρους των 

µαρξιστών και των θεωρητικών των ελίτ καθώς θεωρήθηκε υπερβολικά 

αισιόδοξη ως προς την σηµασία των οµάδων στο πολιτικό σύστηµα. 

Ειδικότερα, οι θεωρητικοί των ελίτ αµφισβητούν ότι η πολιτική εξουσία είναι 

ισοµερώς κατανεµηµένη και ότι στην πραγµατικότητα υπάρχει µια 

εξουσιαστική ελίτ που αποτελείται από τις µεγάλες επιχειρήσεις, τους 

πολιτικούς ηγέτες και τους ανώτατους στρατιωτικούς. Επιπλέον, οι µαρξιστές 

αµφισβήτησαν την πλουραλιστική προσέγγιση προβάλλοντας στην 
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παραδοσιακή τους άποψη για την πολιτική εξουσία η οποία συνδέεται µε την 

ιδιοκτησία του κεφαλαίου και την ύπαρξη µιας καπιταλιστικής κυρίαρχης 

τάξης. Οι νεοµαρξιστές επισηµαίνουν τον άνισο ανταγωνισµό µεταξύ των 

οµάδων, ιδιαίτερα ανάµεσα σε επιχειρηµατικές και εργατικές οµάδες, όπου οι 

πρώτες απολαµβάνουν υψηλούς οικονοµικούς πόρους, δηµόσια αναγνώριση και 

µεγάλο βαθµό πρόσβασης στην κυβέρνηση, ενώ οι δεύτερες δεν διαθέτουν τα 

στοιχεία αυτά.  

2.4.2 Το κορπορατιστικό µοντέλο 

Το κορπορατιστικό µοντέλο πολιτικής των οµάδων διαφέρει από εκείνο του 

πλουραλισµού καθώς τονίζει την προνοµιακή θέση που έχουν κατοχυρώσει 

ορισµένες οµάδες η οποία τις επιτρέπει να επηρεάζουν τη χάραξη της 

κυβερνητικής πολιτικής. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται κυρίως στις 

βιοµηχανικές κοινωνίες και εκφράζει την αλληλεπίδραση µεταξύ οµάδων και 

κράτους. Ειδικότερα, οι οµάδες προσπαθούν από την πλευρά τους να 

αποκτήσουν µια όσο καλύτερη πρόσβαση στην κυβέρνηση ώστε να 

επηρεάσουν την χάραξη της κρατικής πολιτικής και να υπερασπιστούν µε 

συνεπή τρόπο τα συµφέροντα των µελών τους. Η κυβέρνηση από την πλευρά 

της χρειάζεται τις οµάδες επειδή αποτελούν πηγές γνώσης και πληροφόρησης κι 

επειδή η συµµόρφωση, ειδικά των µεγάλων συµφερόντων, αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής.
57

 Με τον 

τρόπο αυτό, στις περίπλοκες βιοµηχανικές κοινωνίες, ή τουλάχιστον σε κάποιες 

από αυτές, δηµιουργήθηκαν θεσµικοί µηχανισµοί για να διευκολύνουν τον 

διάλογο και την διαπραγµάτευση µεταξύ κράτους και οµάδων.  

Όµως στην πραγµατικότητα η τάση προς τον κορπορατισµό στα 

βιοµηχανικά κράτη έθεσε σε αµφισβήτηση του ρόλου και της ισχύος των 
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οµάδων καθώς ο κορπορατισµός µειώνει τον αριθµό των οµάδων που 

απολαµβάνουν πρόσβαση στον διάλογο. Ειδικότερα, το κορπορατιστικό 

µοντέλο ευνοεί οικονοµικές οµάδες καθώς αντιστοιχεί σε µια µορφή 

τριµερισµού, δηλαδή µια µορφή συστήµατος τριχοτοµηµένου µεταξύ κράτους, 

επιχειρήσεων και εργατικής τάξης. Με τον τρόπο αυτό µη οικονοµικές οµάδες, 

όπως λ.χ. καταναλωτικές οργανώσεις, αποκλείονται ουσιαστικά από τον 

κοινωνικό διάλογο ενώ η θεσµοποιηµένη πρόσβαση στη διακυβέρνηση 

περιορίζεται στις οµάδες που εκπροσωπούν οικονοµικά συµφέροντα. Επιπλέον, 

σε αντίθεση µε το πλουραλιστικό µοντέλο, στο κορπορατιστικό µοντέλο οι 

οµάδες είναι ιεραρχικά δοµηµένες και οι επικεφαλής τους δεν είναι απολύτως 

υπόλογοι στα µέλη που εκπροσωπούν. Με τον τρόπο αυτό όµως ο διάλογος και 

η διαπραγµάτευση µπορούν να εξελιχθούν σε πρόσχηµα το οποίο συγκαλύπτει 

έναν κρατικό µηχανισµό κοινωνικού ελέγχου. Έτσι, σε αντίθεση µε τον 

πλουραλισµό όπου η πολιτική των οµάδων συµπληρώνει την αντιπροσωπευτική 

διαδικασία, στον κορπορατισµό η πολιτική των οµάδων που αποκτούν 

προνοµιακή θέση συνοµιλητή µε το κράτος, υπονοµεύει την δηµοκρατία αφού 

οι διαπραγµατεύσεις λαµβάνουν χώρα συχνά σε ένα καθεστώς συναλλαγής που 

βρίσκεται έξω από τον δηµόσιο έλεγχο. 

2.4.3 Το µοντέλο της νέας δεξιάς 

Η αποκήρυξη της σηµασίας της πολιτικής των οµάδων από την θεώρηση της 

Νέας ∆εξιάς προκύπτει από τον ατοµικισµό που αποτελεί θεµέλιο της 

φιλελεύθερης οικονοµικής θεωρίας. Έτσι η Νέα ∆εξιά µεταχειρίζεται µε κάποια 

καχυποψία την δράση των οµάδων αλλά και συνδέει τον κορπορατισµό µε τις 

δηµόσιες δαπάνες. Πράγµατι, η Νέα ∆εξιά επηρεασµένη από την θεωρία της 

δηµόσιας επιλογής υποστηρίζει την άποψη ότι οι άνθρωποι µετέχουν σε οµάδες 

για να εξασφαλίσουν και να οικειοποιηθούν δηµόσια αγαθά τα οποία θεωρείται 

ότι πρέπει να τα απολαµβάνουν µόνο τα άτοµα που συνεισφέρουν στην 

παράγωγη τους. Έτσι, λ.χ. µια µισθολογική αύξηση θα ωφελήσει τόσο αυτούς 



 

 

55 

 

που την κέρδισαν ως αποτέλεσµα της δράσης τους όσο και εκείνους που δεν 

είναι µέλη οµάδων. Η ύπαρξη και η δράση των διάφορων οµάδων δηµιουργεί 

τους λεγόµενους τζαµπατζήδες (free riders) οι οποίοι αποκοµίζουν οφέλη χωρίς 

όµως να συµµετάσχουν στην δηµιουργία τους. Με βάση την ανάλυση αυτή η 

Νέα ∆εξιά εκτιµά πώς ακόµη και όταν υπάρχει ένα κοινό συµφέρον δεν υπάρχει 

εγγύηση ότι θα σχηµατιστεί κάποια οµάδα που θα προωθήσει ή θα υπερασπίσει 

το συµφέρον αυτό καθώς τα άτοµα που θα µπορούσαν να γίνουν µέλη της 

οµάδας αυτής είναι πιθανό να λειτουργήσουν ως τζαµπατζήδες και να 

περιµένουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες άλλα άτοµα, τα οποία όµως είναι 

πιθανό να σκέφτονται µε τον ίδιο τρόπο, µε τελικό αποτέλεσµα να µην 

σχηµατίζεται κάποια οµάδα ή η οµάδα που σχηµατίζεται να στερείται 

δυναµικής και πόρων. Έτσι, η πλουραλιστική αντίληψη ότι για κάθε κοινό 

συµφέρον υπάρχει κάποια οµάδα που το υπερασπίζεται καταρρίπτεται. Ο 

κίνδυνος αυτός είναι τόσο µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερη είναι µια οµάδα καθώς 

η αδράνεια των τζαµπατζήδων ενθαρρύνεται καθώς τα άτοµα µπορεί να 

θεωρήσουν ότι η ζηµιά που θα προκληθεί από την µη συµµετοχή τους θα είναι 

αµελητέα. Τέλος, το µοντέλο της Νέας ∆εξιάς υποστηρίζει ότι υπάρχει µια 

αντίστροφη σχέση µεταξύ της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της ισχύος 

των οµάδων. Η θέση αυτή εκφράστηκε πολιτικά από τις κυβερνήσεις του 

προέδρου Reagan στις ΗΠΑ και της πρωθυπουργού Thatcher στην Αγγλία
58

 οι 

οποίες αντιτάχθηκαν στον κορπορατισµό και κατήργησαν τον θεσµοποιηµένο 

διάλογο και διαπραγµάτευση µε τις αντίστοιχες οµάδες.  

 

2.5 Οι οµάδες και η δηµοκρατία 

Έχει εκφραστεί η άποψη ότι οι διάφορες οµάδες όταν αποκτούν µεγάλη ισχύ 

και επιρροή υπονοµεύουν την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σε βαθµό τέτοιο 
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ώστε η δράση της κοινωνίας των πολιτών να θεωρείται ως και παθολογικό 

φαινόµενο. Παρακάτω ακολουθεί µια αναλυτικότερη παρουσίαση των 

αρνητικών συνεπειών των οµάδων πίεσης ή συµφερόντων στην δηµοκρατία 

σύµφωνα µε τον Μαυρογορδάτο
59

: 

Πρώτον, η διατήρηση των κεκτηµένων αποτελεί αρνητική συνέπεια υπό 

την αίρεση ότι µε τον ορό κεκτηµένα αναφερόµαστε σε προνόµια ή 

πλεονεκτήµατα που είναι αδικαιολόγητα, αυθαίρετα και καταχρηστικά. Τέτοια 

είδους προνόµια συνδέονται συνήθως µε ανισότητες στην φορολογία 

εισοδήµατος, στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τα επιδόµατα, ο χρόνος 

εργασίας και οι διάφορες αργίες. ∆εύτερον, η δράση των οµάδων πίεσης ή 

συµφερόντων προκαλεί κυβερνητική απραξία καθώς µπροστά στον κίνδυνο 

δυσαρέσκειας µιας οµάδας και του παρεπόµενου πολιτικού κόστους, η 

κυβέρνηση επιλέγει την απραξία και την αναβλητικότητα ώστε να δρέψει 

εκλογικά οφέλη και να µακροηµερεύσει στην εξουσία. Με τον τρόπο αυτό 

ζωτικοί τοµείς όπως λ.χ. το ασφαλιστικό υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες 

µιας κοντόφθαλµης και βραχυπρόθεσµης πολιτικής δεδοµένης της ισχύος των 

διάφορων οµάδων και των συντεχνιών. Τρίτον, η δράση των οµάδων συχνά δεν 

λαµβάνει υπόψη της τις συνέπειες των αιτηµάτων τους ή των κεκτηµένων τους 

στο κοινωνικό σύνολο. Με τον τρόπο αυτό η εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους 

συµφερόντων από την πολιτική εξουσία µετακυλύει το κόστος που προκύπτει 

σε όλους τους πολίτες. Τέταρτον, η δηµοκρατική αρχή της ισότητας 

παραβιάζεται από την δράση των οµάδων πίεσης ή συµφερόντων καθώς η 

ανισοµερής ισχύς και επιρροή των οµάδων αλλοιώνει τους συσχετισµούς των 

δυνάµεων στην κοινωνία. Πράγµατι δεν διαθέτουν όλες οι οµάδες ή και όλοι οι 

πολίτες τα µέσα επιρροής ή και εκβιασµού της πολιτικής εξουσίας ώστε να 

προσφύγουν σε αυτά διεκδικώντας τα αιτήµατα τους. Πέµπτον, οι οµάδες 
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πίεσης ή συµφερόντων διαβρώνουν το κοινοβούλιο και αποσυνθέτουν το γενικό 

συλλογικό συµφέρον είτε µετατρέποντας µέλη του κοινοβουλίου σε φερέφωνα 

τους είτε επιβάλλοντας τις τελικές πολιτικές αποφάσεις ως προϊόν συναλλαγής 

των οµάδων και της δηµόσιας διοίκησης ερήµην του κοινωνικού συνόλου.   

 Ωστόσο, όπως συνεχίζει την ανάλυση του ο Μαυρογορδάτος, οι οµάδες 

πίεσης ή συµφερόντων µπορούν να συνεισφέρουν ως εγγυητές της δηµοκρατίας 

συµβάλλοντας παράλληλα στην διαρκή διεύρυνση της. Αναλυτικότερα, οι 

διάφορες οµάδες στο παρελθόν στάθηκαν εµπόδιο στην επιβολή 

ολοκληρωτικών καθεστώτων, σε περίπτωση είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής 

απειλής, όπως συνέβη σε πολλές χώρες κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου όπου οι εστίες αντίστασης προέκυψαν από προϋπάρχουσες οµάδες.
60

 

Πράγµατι, η κινητοποίηση των οµάδων πίεσης λειτουργεί αποτρεπτικά στην 

προσπάθεια επιβολής αντιδηµοκρατικών και ανελεύθερων καθεστώτων. 

Επιπλέον ανεξάρτητα από τις προθέσεις των οµάδων πίεσης ακόµη και όταν 

είναι αντιδηµοκρατικές, η ποικιλία των οµάδων και των συµφερόντων που 

εκφράζουν εγγυάται την ανάσχεση του ολοκληρωτισµού.  

Στο ίδιο πλαίσιο οι οµάδες πίεσης ή συµφερόντων που στο σύνολο τους 

συγκροτούν την κοινωνία πολιτών λειτουργούν αντισταθµιστικά και 

εξισορροπητικά στον κρατικό έλεγχο και στην τυραννία της πλειοψηφίας. 

Εκτός από την θετική επίπτωση των οµάδων πίεσης στην υπεράσπιση της 

δηµοκρατίας, οι οµάδες αυτές συµβάλουν και στην διεύρυνση της. Πράγµατι, οι 

οµάδες πίεσης ιστορικά διεκδίκησαν και επέτυχαν την καθολική ψηφοφορία 

κ.α. Επιπλέον, οι οµάδες πίεσης προσφέρουν πολλές ευκαιρίες πολιτικής 

συµµετοχής ακόµη και σε πολίτες που απέχουν από τα κατοχυρωµένα εκλογικά 

τους δικαιώµατα. Έτσι, οι οµάδες πίεσης σχηµατίζουν εναλλακτικές µορφές 
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πολιτικής δράσης και συµµετοχής διευρύνοντας την δηµοκρατία.  Τέλος, 

επεκτείνοντας την πολιτική συµµετοχή οι οµάδες πίεσης καταφέρνουν να 

ενσωµατώνουν στο πολιτικό σύστηµα κοινωνικές οµάδες περιθωριοποιηµένες ή 

και αποκλειόµενες.  

 

2.6 Η παγκόσµια κοινωνία πολιτών 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, όπου παρατηρείται µια ολοένα αυξανόµενη 

αλληλεξάρτηση σε οικονοµικό επίπεδο µέσω της ελεύθερης κίνησης 

κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και µια προσέγγιση και 

αλληλεπίδραση τόσο σε πολιτικό όσο σε κοινωνικό και πολιτιστικό, 

αναδεικνύεται µια νέα παγκόσµια συλλογικότητα η οποία φιλοδοξεί να 

επικαλύψει τις ανεπάρκειες των εθνικών κυβερνήσεων δηµιουργώντας νέους 

διεθνικούς δεσµούς απαραίτητους για την προστασία της παγκόσµιας 

ευηµερίας.
61

 

Αυτή η νέα παγκόσµια συλλογικότητα αποτυπώνεται στον όρο 

παγκόσµια κοινωνία πολιτών και συγκροτείται από διάφορες οµοειδείς οµάδες 

πίεσης ή συµφερόντων, τις οποίες ωστόσο χαρακτηρίζει µια χαλαρή οργάνωση, 

αν και παρατηρούνται ενιαίες παγκόσµιες οργανώσεις όπως λ.χ. η ∆ιεθνής 

Αµνηστία και η Greenpeace. Ο όρος αυτός κατασκευάστηκε, όπως αναφέρει ο 

Keane62 στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως αποτέλεσµα επτά παραγόντων: την 

αναβίωση του όρου της κοινωνίας πολιτών ιδιαίτερα µετά την Άνοιξη της 

Πράγας, την υπέρµετρη εµπιστοσύνη στις επαναστατικές συνέπειες της 

τεχνολογίας, τη νέα επίγνωση των ανθρώπων ως µέλη ενός ευθραύστου και 

αυτοκαταστροφικού κόσµου, την νέα παγκόσµια τάξη που προέκυψε µετά την 

διάλυση της ΕΣΣ∆, την διάδοση της νεοφιλελεύθερης οικονοµικής αντίληψης 
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και τον κίνδυνο των µετα-αποικιακών κρατών καθώς και των εµφύλιων 

συρράξεων που ακολούθησαν την διάλυση κρατικών συνασπισµών.  

Η συζήτηση για την παγκόσµια κοινωνία πολιτών προέκυψε από την 

ανάγκη µιας νέας διευθέτησης παγκοσµίως. Ωστόσο όπως παρατηρεί ο 

Μαυρογορδάτος
63

 σε παγκόσµιο επίπεδο εµφανίζεται µια πολύ σηµαντική 

ανισοµέρεια µεταξύ της διεθνοποίησης της δράσης των εργατικών συνδικάτων 

από την µια πλευρά και του κεφαλαίου από την άλλη. Αναλυτικότερα, σε 

διεθνές επίπεδο η οργανωτική υπεροχή των επιχειρηµατιών και γενικότερα του 

κεφαλαίου έναντι των εργαζοµένων εµφανίζεται ακόµη πιο µεγάλη σε σύγκριση 

µε εκείνη που παρατηρείται σε εθνικό επίπεδο. Πράγµατι, η ο ιδεολογικός 

διεθνισµός του εργατικού κινήµατος δεν κατάφερε να αντισταθµίσει τον 

έµπρακτο διεθνισµό του κεφαλαίου. Η αντίφαση αυτή αίρεται όπως σηµειώνει 

ο Μαυρογορδάτος αν αναλογιστεί κανείς ότι τα εργατικά συνδικάτα ως µαζικές 

οργανώσεις αντιµετωπίζουν σηµαντικότερα οργανωτικά προβλήµατα από τις 

ολιγοµελείς εργοδοτικές ενώσεις µε αποτέλεσµα η συνεργασία τους σε 

παγκόσµιο επίπεδο να αντιστοιχεί σε µια χαλαρή συνοµοσπονδία χωρίς 

σηµαντικές δυνατότητες επιρροής.  

∆ηλαδή η ετερογένεια και ο κατακερµατισµός  που εµφανίζονται ακόµη 

και σε εθνικό επίπεδο, µεγεθύνονται σε διεθνές επίπεδο και αποδυναµώνουν 

την λανθάνουσα ισχύ των εργατικών ενώσεων. Αντίθετα, οι παραπάνω 

ανασταλτικοί παράγοντες δεν ισχύουν σε τόσο µεγάλο βαθµό στην περίπτωση 

των εργοδοτικών ενώσεων. Ωστόσο το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα τους σε 

διεθνές επίπεδο είναι η φύση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Έτσι, οι 

αντίπαλοι της σύµπραξης των εργοδοτικών ενώσεων δεν είναι οι αντίστοιχες 

εργατικές ενώσεις, αλλά οµάδες πίεσης και προώθησης για την προστασία του 

περιβάλλοντος ή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Η διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα sui generis πολιτικό µόρφωµα το οποίο 

κινείται στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ του υπερεθνικού οµοσπονδιακού και του 

διακυβερνητικού συνοµοσπονδιακού µοντέλου. Η Ε.Ε. προσφέρει συνεπώς  µια 

µετα-κρατική και µετα-κυριαρχική προοπτική καθώς η εθνική κυριαρχία 

διαιρείται, τεµαχίζεται και κάποια τµήµατα της παραχωρούνται σε υπερεθνικά 

κοινοτικά όργανα. Η κοινοτική µέθοδος διακυβέρνησης, η οποία ορίζεται ως το 

σύνολο των δοµών, κανόνων και διαδικασιών που επηρεάζουν τον τρόπο 

εξάσκησης των εξουσιών και λήψης των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

είναι εξαιρετικά πρωτότυπη καθώς απουσιάζει η παραδοσιακή διάκριση των 

εξουσιών και έχει αντικατασταθεί από ένα θεσµικό τρίγωνο το οποίο 

περιλαµβάνει την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 

κοινοτική µέθοδος διακυβέρνησης είναι µια πολύπλοκή διαδικασία καθώς στο 

εσωτερικό της θα πρέπει να συµβιβαστούν τα επιµέρους εθνικά συµφέροντα 
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των κρατών µελών από τα οποία θα προκύψει στη συνέχεια το γενικό κοινοτικό 

συµφέρον αλλά και να µετατραπούν οι αντίρροπες βουλήσεις σε κοινές πράξεις. 

Όπως επισηµαίνει ο Nugent64 η διακυβέρνηση της Ε.Ε. εµπλέκει µια µεγάλοι 

ποικιλία φορέων δράσης και διαδικασιών που ξεπερνούν το κρατικό επίπεδο 

ενώ ταυτόχρονα οι σχέσεις κρατικών και µη κρατικών δρώντων έχουν γίνει 

λιγότερο ιεραρχικές και περισσότερο διακρατικές αξιοποιώντας ένα σύνθετο 

ιστό από δηµόσια και ιδιωτικά δίκτυα.  

Μεταξύ των διάφορων θεωριών για την ερµηνεία της διακυβέρνησης 

στο πολιτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεγαλύτερη απήχηση και 

αποδοχή έχει η θεωρία της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης. Αναλυτικότερα, όπως 

αναφέρουν οι Τσινισιζέλης και Χρυσοχόου
65

 η προσέγγιση της πολύ-επίπεδης 

διακυβέρνησης αποσκοπεί στην ανάλυση ενός  πολιτικού συστήµατος, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από επικαλυπτόµενες και συµπληρωµατικές αρµοδιότητες 

ανάµεσα σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική 

εξουσία επιµερίζεται σε διαφορετικά επίπεδα και τα κράτη χάνουν ένα µέρος 

του πολιτικού ελέγχου που διέθεταν καθώς δεν µονοπωλούν πλέον την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι, η κυριαρχία έχει διαχυθεί από τα κράτη 

προς τα κοινοτικά όργανα χωρίς όµως να καθίστανται παρωχηµένα τα πεδία 

εθνικής διακυβέρνησης  καθώς οι υπερεθνικές αρχές δεν υπερισχύουν των 

αντίστοιχων εθνικών. Έτσι, η Ε.Ε. µετατρέπεται σε µια πολυεπίπεδη πολιτεία 

όπου δεν υπάρχει ένα µόνο κέντρο εξουσίας αλλά η εξουσία διαχέεται ανάµεσα 
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σε υπερεθνικούς, εθνικούς και υπο-εθνικούς ανταγωνιστικούς δρώντες. Το 

γεγονός αυτό ενισχύει τον ρόλο της κοινωνίας πολιτών στην λήψη των 

πολιτικών αποφάσεων και ευνοεί την αυξανόµενη συµµετοχή και επιρροή τους 

αναδεικνύοντας µια νέα µορφής πολυµέρειας. 

Πράγµατι, η επιρροή των οργανωµένων συµφερόντων στη διαµόρφωση 

κοινής πολιτικής αλλά και η κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των υπο-

εθνικών δρώντων αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες διαµόρφωσης της 

ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, όπως διαπιστώνουν οι Τσινισιζέλης και 

Χρυσοχόου. Επιπλέον, η διάχυση της κρατικής κυριαρχίας µέσω µηχανισµών 

συλλογικής διακυβέρνησης όπου το κράτος παύει να αποτελεί τον κύριο 

δρώντα της κυριαρχίας αυτής, υπαγορεύεται µεταξύ άλλων από παράγοντες 

όπως η επέκταση της εφαρµογής της πλειοψηφικής αρχής στο Συµβούλιο, οι 

ασυµµετρίες πληροφοριών µεταξύ υπερεθνικών και εθνικών αρχών, οι 

επιπτώσεις θεσµικών αλλαγών, οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται στις 

φιλελεύθερες δηµοκρατίες, η διασύνδεση µεταξύ διαφορετικών πεδίων 

άσκησης ευρωπαϊκής πολιτικής, η εισαγωγή και επέκταση της διαδικασίας της 

συν-απόφασης, ο ρόλος της Επιτροπής και η επιρροή που ασκεί κατά την 

υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς και η νοµολογία τον Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνθήκη της Λισαβόνας
66

, στο άρθρο 15, 

αναγνωρίζει τη σηµασία της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη 

ευρωπαϊκή διακυβέρνηση καθώς άλλωστε η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία 

αποτελεί θεµέλιο της λειτουργίας της Ε.Ε. Αναλυτικότερα, το άρθρο 15 

θεσπίζει τον ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο των θεσµικών οργάνων της 

Ε.Ε. µε τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών καθώς η 

συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ε.Ε. προϋποθέτουν την διεξαγωγή 
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ευρειών διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Επιπλέον, το άρθρο 15 

προβλέπει ότι οι πολίτες της Ε.Ε., εάν συγκεντρωθούν περισσότεροι από ένα 

εκατοµµύριο υπήκοοι σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να λάβουν 

την πρωτοβουλία να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει 

κατάλληλες προτάσεις για ζητήµατα τα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται 

η νοµική παρέµβαση της Ε.Ε.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την εποχή της ίδρυσης της το 1957 µε την 

συνθήκη της Ρώµης υπήρξε ένα πολιτικό µόρφωµα που, όπως διαπιστώνουν 

πολλοί ειδικοί, προωθούσε σε µεγάλο βαθµό την οικονοµική ενοποίηση έναντι 

της πολιτικής µε συνέπεια το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα να θεµελιώνεται στην 

κοινή αγορά και στις θετικές της επενέργειες. Η πολιτική αυτή βασίστηκε στην 

αντίληψη ότι µέσω του οικονοµικού προσανατολισµού θα επιτυγχάνονταν οι 

πολιτικοί στόχοι της Ε.Ε. Η σφαίρα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 

τοµείς δραστηριοποίησης της διευρύνονταν σταδιακά και σήµερα 

συµπεριλαµβάνουν ποικίλους τοµείς. Ωστόσο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών δεν δραστηριοποιούνται στον ίδιο βαθµό σε όλους αυτούς τους τοµείς 

καθώς υπάρχει µια διαβάθµιση στον βαθµό της θεσµοποιηµένης ή µη 

συµµετοχής τους στην διαµεσολάβηση µεταξύ θεσµικών οργάνων και πολιτών. 

Έτσι, η ανισοµερής προώθηση των οικονοµικών έναντι άλλων στόχων εκ 

µέρους της Ε.Ε. είχε ως αποτέλεσµα την απουσία δράσης εκ µέρους της 

κοινωνίας των πολιτών σε όλο το φάσµα της πολιτικής διαδικασίας.
67

 

Υπενθυµίζεται ότι η ο όρος οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στο 

ευρωπαϊκό πολιτικό σύστηµα αναφέρεται στις µορφές κοινωνικής δράσης 
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οµάδων, τα µέλη των οποίων εξυπηρετούν τα ειδικά ή γενικά τους συµφέροντα 

µέσω διαβούλευσης και διαλόγου, και λειτουργούν ως µεσολαβητές µεταξύ των 

δηµόσιων αρχών και των ευρωπαίων πολιτών. Οι κάθε είδους οργανισµοί και 

σύλλογοι της κοινωνίας των πολιτών εκπροσωπούν επαγγέλµατα, οµάδες 

συµφερόντων ή τµήµατα της κοινωνίας. Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι 

οργανισµοί και σύλλογοι αυτοί διαθέτουν µεγάλη εµπειρία σε συγκεκριµένους 

τοµείς και συµµετέχουν στην παρακολούθηση των κοινών ευρωπαϊκών 

πολιτικών, η Ε.Ε. επιθυµεί να ενισχυθεί η συµµετοχή τους στη διαµόρφωση των 

κοινοτικών δράσεων και ζητά τακτικά την γνώµη τους.  

Από την δεκαετία του 1990 και ύστερα ο ρυθµιστικός ρόλος της 

οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ενισχύεται. Ένα από τα σηµαντικότερα δείγµατα της κοινωνίας των 

πολιτών σε όρους ευρωπαϊκής πολιτικής είναι οι κοινωνικοί εταίροι. 

Κοινωνικοί εταίροι ονοµάζονται οι δύο πλευρές των εργασιακών σχέσεων, 

δηλαδή οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι, τους οποίους η Ε.Ε. συµβουλεύεται 

κατά την εκπόνηση νοµοθετικών προτάσεων για µέτρα που αφορούν κυρίως 

κοινωνικά ζητήµατα, τις εργασιακές σχέσεις και την απασχόληση.
68

 Πράγµατι, 

όσο προωθείται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και µεταβιβάζονται στα κοινοτικά 

όργανα εργαλεία οικονοµικής πολίτικής, τόσο αναλαµβάνει η Ε.Ε. υποχρεώσεις 

που αφορούν την κοινωνική πρόοδο των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό το 

Συµβούλιο ενέκρινε για πρώτη φορά µόλις το 1989 τον Κοινοτικό Χάρτη των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, ο οποίος αποτέλεσε τη νοµοθετική 

πτυχή της κοινωνικής πολιτικής, κυρίως ως προς τις εργασιακές συνθήκες. Στη 
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συνέχεια στη συνθήκη του Μάαστριχ το 1992 συµφωνήθηκε το Κοινωνικό 

Πρωτόκολλο ώστε να παρακαµφθεί η αρνητική στάση της Μ. Βρετανίας στην 

εφαρµογή κοινής κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο στη συνθήκη του Άµστερνταµ 

το 1997 η κυβέρνηση των εργατικών της Μ. Βρετανίας προσχώρησε στις 

διατάξεις που προέβλεπαν µέτρα κοινωνικής πολιτικής. Σήµερα, ο Κοινοτικός 

Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του 1989 

επικαλύπτεται από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ο οποίος διακηρύχτηκε στη Νίκαια το 2000 και εκτός από τις ατοµικές 

ελευθερίες των πολιτών κατοχυρώνει και κοινωνικά δικαιώµατα.  

Έτσι σταδιακά, ο κοινωνικός διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

που αποτελούσε πρακτική σε εθνικό µόνο επίπεδο απέκτησε µια πανευρωπαϊκή 

διάσταση. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή απέκτησε συνοµιλητές τους 

ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των 

κοινωνικών εταίρων µε τις οποίς διαβουλεύεται και οι οποίες εκπροσωπούν τα 

συµφέροντα των ευρωπαίων εργοδοτών και εργαζοµένων και ειδικότερα την 

Ένωση Βιοµηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (UNICE) που εκπροσωπεί 

τους εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµόσιων 

Επιχειρήσεων (CEEP) που εκπροσωπεί τους εργοδότες του δηµόσιου τοµέα και 

την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) που εκπροσωπεί τους 

εργαζοµένους όπως αναλύεται και στα επόµενα υποκεφάλαια. Ο 

θεσµοποιηµένος αυτός ρόλος που αποδόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους 

έλαβε την µορφή είτε συµβουλευτικών είτε ρυθµιστικών αρµοδιοτήτων, όµως 

δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει το δηµοκρατικό έλλειµµα των ευρωπαϊκών 

οργάνων, παρά την ενίσχυση της σηµασίας του κοινωνικού διάλογο και της 
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διαβούλευσης κατά την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής και την θέσπιση 

κοινοτικών κανόνων δικαίου για τις εργασιακές σχέσεις.
69

 

 

3.2 Το δηµοκρατικό έλλειµµα  

Με τον όρο δηµοκρατικό έλλειµµα στη διαδικασία λήψης των κοινοτικών 

αποφάσεων υπονοείται το γεγονός ότι  οι πολίτες της Ε.Ε. δεν συµµετέχουν 

επαρκώς στην διαδικασία αυτή σε βαθµό τέτοιο που οι αποφάσεις που 

λαµβάνονται και οι δράσεις που αναλαµβάνονται να στερούνται επαρκούς 

δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Το γεγονός αυτό αποξενώνει του πολίτες από 

τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, ενώ παράλληλα ο πολύπλοκος τεχνοκρατικός και 

γραφειοκρατικός χαρακτήρας ορισµένων ευρωπαϊκών θεσµών και οργάνων, 

εντείνει την δυσπιστία των πολιτών έναντι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το 

δηµοκρατικό έλλειµµα των ευρωπαϊκών θεσµών ταυτίζεται µε την πληµµελή 

εκπροσώπηση των πολιτών, τον ανεπαρκή έλεγχο των κοινοτικών οργάνων και 

την απουσία λογοδοσίας και διαφάνειας.  

Η πραγµατικότητα είναι ότι σήµερα η δηµοκρατική λειτουργία της Ε.Ε. 

έχει βελτιωθεί σε σχέση µε το παρελθόν καθώς µε την Συνθήκη της Λισαβόνας 

διευρύνθηκε η διαδικασία της συν-απόφασης και ενδυναµώθηκε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει άµεσα τους πολίτες της Ε.Ε. Επιπλέον, 

η Συνθήκη της Λισαβόνας προσδιόρισε τα δηµοκρατικά θεµέλια της Ε.Ε. 

αναδεικνύοντας την αρχή της δηµοκρατικής ισότητας, την αρχή της 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και την αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας. 

Τέλος, η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε έµφαση στα εθνικά κοινοβούλια και 
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στα πολιτικά κόµµατα ώστε να συµβάλει στον εκδηµοκρατισµό της κοινοτικής 

δράσης.
70

 

Ωστόσο, παρά τις βελτιώσεις αυτές, το δηµοκρατικό έλλειµµα των 

ευρωπαϊκών θεσµών δεν έχει αρθεί, το χάσµα µεταξύ κυβερνητών και 

κυβερνώµενων, αν και µειούµενο, παραµένει, και η λογοδοσία των φορέων 

λήψης αποφάσεων συνεχίζει να είναι ανεπαρκής. Ο αποκλεισµός των 

ευρωπαίων πολιτών από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες, η ανεπαρκής 

εκπροσώπηση και συµµετοχή τους σε αυτές, διαβρώνει τη δηµοκρατική 

λειτουργία της Ε.Ε. και επιτρέπει στις πολιτικές ελίτ και στις ισχυρές οµάδες 

συµφερόντων να γίνονται ρυθµιστές των ευρωπαϊκών εξελίξεων και πολιτικών.  

Η χαµηλή προσέλευση των ευρωπαίων πολιτών στις εκλογές για την 

ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ενδεικτική της εκ 

µέρους τους αποξένωσης και έλλειψης ενδιαφέροντος. Αυτή η χαµηλή 

προσέλευση οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες σύµφωνα µε τον Nugent.
71

 

Πρώτον, οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέχουν προοπτική 

µεταβολής της κυβερνητικής πολιτική. ∆εύτερον, οι προεκλογικές εκστρατείες 

δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων καθώς εκτός των άλλων είναι 

ασυντόνιστες και ουσιαστικά αντανακλούν µια δευτερευούσης σηµασίας 

εγχώρια πολιτική αναµέτρηση. Τρίτον, τα πολιτικά κόµµατα δείχνουν 

απρόθυµα να σπαταλήσουν πόρους για τις ευρω-εκλογές ενώ και τα πολιτικά 

πρόσωπα που διαθέτουν εµβέλεια και εγνωσµένο κύρος συνήθως δεν θέτουν 

υποψηφιότητα. Τέλος, οι ευρω-εκλογές συχνά εκλαµβάνονται από τα κόµµατα 

ως ενδιάµεσες εθνικές εκλογές και ανεπίσηµα δηµοψηφίσµατα και η σηµασία 

τους υποβαθµίζεται εσκεµµένα. Αυτή η γενικότερη υποβάθµιση των εκλογών 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφαιρεί την δυνατότητα σχετικής έστω 

δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιπλέον, όπως 

αναφέρει ο Nugent, τα δηµοψηφίσµατα, που είναι αµεσότερος τρόπος 

έκφρασης της λαϊκής βούλησης, δεν συνέβαλλαν στην άρση του δηµοκρατικού 

ελλείµµατος καθώς ήταν περιορισµένα σε αριθµό και αντικείµενο τους ήταν 

κυρίως εθνικές πολιτικές ενώ κανένα από αυτά δεν είχε πανευρωπαϊκό 

χαρακτήρα. Επίσης, τα εθνικά κοινοβούλια ως µέσο επιρροής των ευρωπαϊκών 

ζητηµάτων είναι αδύναµα καθώς παρεµβάλλονται αρκετά στάδια µεταξύ της 

εκλογής των βουλευτών και της λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων αφού το 

εκλογικό σώµα αναδεικνύει πρώτα τους εθνικούς εκπροσώπους οι οποίοι στη 

συνέχεια σχηµατίζουν κυβερνήσεις και αποστέλλουν εκπροσώπους τους στα 

διάφορα όργανα της Ε.Ε. Τέλος, η κοινή γνώµη των ευρωπαίων πολιτών 

παρακολουθείται από δηµοσκοπήσεις του Ευρωβαροµέτρου αλλά και των 

εθνικών κυβερνήσεων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, και ασκεί επιρροή 

στον καθορισµό των ορίων µεταξύ των οποίων θα πρέπει να ασκούν πολιτική οι 

εθνικές κυβερνήσεις για τα ευρωπαϊκά ζητήµατα.  

Το δηµοκρατικό έλλειµµα, ως δοµικό στοιχείο της Ε.Ε. που οφείλεται 

σε ένα  συνδυασµό διακυβερνητικών και υπερεθνικών θεσµικών οργάνων, στην 

έλλειψη κοµµατικού ανταγωνισµού για ευρωπαϊκά ζητήµατα, στην συνύπαρξη 

πολλαπλών επιπέδων εκπροσώπησης αλλά και στον κατακερµατισµό της 

πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας, προκαλεί µια κρίση νοµιµοποίησης.
72

 

Γνώρισµα µιας τέτοιας κρίσης είναι η αδυναµία των µέσων δηµοκρατικής 

νοµιµοποίησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τα 

εθνικά συντάγµατα, να εξασφαλίσουν και να εγγυηθούν την κοινωνική και 
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πολιτική νοµιµοποίηση και να αντιµετωπίσουν τις περιπτώσεις αντιφάσεων και 

συγκρούσεων µεταξύ του κοινοτικού και εθνικού δικαίου.  

Ωστόσο θα πρέπει να γίνει µια εννοιολογική διάκριση ανάµεσα στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο και στο κρατικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η Ε.Ε. δεν αποτελεί κράτος και συνεπώς οι δηµοκρατικές 

πρακτικές που υιοθετούνται δεν µπορούν να είναι αντίστοιχες µε εκείνες της 

κρατική πολιτικής διάστασης. Εποµένως στην Ε.Ε. δεν υπάρχει δηµοκρατία µε 

την έννοια και τη µορφή που θα ήταν αναγνωρίσιµη σε επίπεδο κράτους και 

παράλληλα δηµιουργούνται ερωτηµατικά ως προς το περιεχόµενο του όρου 

δηµοκρατία σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσµών και ως προς τον βαθµό 

αξιοποίησης της κρατο-κεντρικής αντίληψης περί δηµοκρατίας για τη 

διακυβέρνηση µιας ιδιόµορφης οντότητας όπως η Ε.Ε.
73

. Υπό την έννοια αυτή η 

Ε.Ε. αντλεί την νοµιµοποίηση της όχι σε όρους δηµοκρατικότητας αλλά 

αποτελεσµατικότητας καθώς η αποτυχία επίτευξης των διακηρυγµένων της 

στόχων θα ταυτιζόταν αυτόµατα µε παύση της νοµιµοποίησης της.  

Όµως η πολιτική εµβάθυνση της Ε.Ε. θα απαιτούσε τον περιορισµό του 

δηµοκρατικού ελλείµµατος και τον εµπλουτισµό των δηµοκρατικών 

διαδικασιών κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προοπτική αυτή θα 

ενεργοποιούσε την κοινωνία των πολιτών ως µέσο διεύρυνσης της 

νοµιµοποίησης των ευρωπαϊκών θεσµών. Κατά τον J. Habermas
74

 άλλωστε, η 

µετάβαση από τις διακυβερνητικές συνεργασίες σε µια συντεταγµένη πολιτεία 

θα απαιτούσε µια διαδικασία δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και µια κοινή 

πρακτική διαµόρφωσης βούλησης, που θα τροφοδοτούταν από µια ευρωπαϊκή 

κοινωνία των πολιτών, η οποία θα αναπτύσσονταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ως παράδειγµα του δηµοκρατικού ελλείµµατος των ευρωπαϊκών οργάνων ο Ν. 
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Κοτζιάς
75

 δίνει την δηµιουργία των ευρωπαϊκών µηχανισµών στήριξης των 

οικονοµιών της ευρωζώνης, οι οποίοι κατασκευάστηκαν χωρίς την 

συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός του ελέγχου της κοινωνίας 

και των πολιτών και µε γνώµονα την κατοχή οικονοµικής και πολιτικής ισχύος. 

Σύµφωνα µε τον Ν. Κοτζιά µεγάλες περιοχές της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν 

υπόκεινται στην δηµοκρατική διαδικασία µε αποτέλεσµα να αποσπούν την 

πολιτική από τη βάση νοµιµότητας και νοµιµοποίησης της και να αποδοµούν τη 

συµµετοχή των πολιτών.  

 

3.3 Τα κοινοτικά όργανα και οι οµάδες συµφερόντων 

Όπως έγινε σαφές στα προηγούµενα υποκεφάλαια, κεντρική διαπίστωση ως 

προς την διακυβέρνηση της Ε.Ε. και της παραγωγής πολιτικής είναι ο 

καταµερισµός της εξουσίας σε τρία επίπεδα, το υπερεθνικό, το εθνικό και το 

υπο-εθνικό. Σε αυτό το πλαίσιο της ανάλυσης οι οµάδες συµφερόντων 

προσπαθούν να επηρεάσουν την παραγωγή πολιτικής µε δύο βασικούς τρόπους.  

Πρώτον, µέσω της εθνικής στρατηγικής των συµφερόντων, δηλαδή µέσω 

της άσκησης επιρροής στις επιµέρους εθνικές κυβερνήσεις. ∆εύτερον, µέσω της 

υπερεθνικής στρατηγικής συµφερόντων, δηλαδή µέσω της πίεσης στους 

ευρωπαϊκούς θεσµούς και τα κοινοτικά όργανα. Οι δύο αυτοί µέθοδοι είναι 

συχνά συµπληρωµατικοί και αντανακλούν τις στρατηγικές επιλογές των 

οµάδων συµφερόντων ως προς τους διαύλους πρόσβασης, την δηµόσια 

διατύπωση των αιτηµάτων τους κ.α. Τα ευρωπαϊκά όργανα έρχονται σε επαφή 

µε περισσότερες από 3.000 οργανώσεις, φορείς, εταιρείες και µορφώµατα 

εκπροσώπησης συµφερόντων, 900 εκ των οποίων έχουν ευρωπαϊκό 
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χαρακτήρα.
76

 Μια βασική διάκριση αφορά τον τρόπο που πραγµατώνεται η 

επαφή των κοινοτικών οργάνων µε τις οργανώσεις αυτές. Ειδικότερα, η επαφή 

αυτή µπορεί να γίνει είτε µέσω µιας θεσµικά προδιαγεγραµµένης συνεργασίας 

είτε µέσω επαφών που εµπίπτουν στην κλασική έννοια του lobbying. Όπως 

αναφέρει ο Quermonne
77

 η πρακτική του lobbying µεγεθύνθηκε παράλληλα µε 

την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και προκάλεσε την κινητοποίηση 

χιλιάδων ατόµων και εκατοντάδων οµάδων στις Βρυξέλλες. Οι οµάδες που δεν 

διαθέτουν αρκετή ισχύ για να εκπροσωπηθούν στα κοινοτικά όργανα, 

απευθύνονται σε ειδικευµένα γραφεία επαγγελµατικού lobbying και δηµόσιων 

σχάσεων.  

Οι οµάδες συµφερόντων, όπως παρουσιάζουν οι Λάβδας, Μενδρινού και 

Χατζηγιάννη στρέφουν την δράση τους προς τα ευρωπαϊκά όργανα, δηλαδή την 

Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναλυτικότερα: Η 

Επιτροπή αποτελεί το θεµελιώδες κοινοτικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί, 

προστατεύει και προάγει τα κοινοτικά συµφέροντα και τους κοινοτικούς 

στόχους χωρίς να λαµβάνει υπόψη της τις εθνικές επιδιώξεις και στρατηγικές. 

Συνεπώς η Επιτροπή δρα ανεξάρτητα από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα µέλη 

της είναι ανώτατοι λειτουργοί και όχι εκπρόσωποι κρατών µελών. Υπό αυτή 

την έννοια η επιτροπή θεωρείται ο θεµατοφύλακας των ευρωπαϊκών Συνθηκών. 

Η επιτροπή επίσης διαθέτει το µονοπώλιο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας και 

παίζει τον ρόλο τους εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε. Με στόχο την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία της και την επιτυχή εκτέλεση των 
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αρµοδιοτήτων της η Επιτροπή στελεχώνεται από έναν µεγάλο γραφειοκρατικό 

µηχανισµό διοικητικής υποστήριξης.  

Για την εκπόνηση των προτάσεων της η Επιτροπή συµβουλεύεται άλλα 

γνωµοδοτικά και συµβουλευτικά κοινοτικά όργανα και έρχεται σε επαφή µε 

οµάδες συµφερόντων. Η αρµοδιότητα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας έχει 

µετατρέψει την Επιτροπή σε πρωταγωνιστή της νοµο-παραγωγικής διαδικασίας 

και της επιτρέπεται να συζητά και να διαπραγµατεύεται µε τους παράγοντες και 

τις οµάδες συµφερόντων. Οι οµάδες συµφερόντων εµπλέκονται στην νοµο-

παραγωγική διαδικασία από τα πρώτα ακόµα στάδια διαµόρφωσης µιας 

πρότασης. Πράγµατι, η δυνατότητα επιρροής στων οµάδων συµφερόντων είναι 

µεγαλύτερη στα στάδια σύνταξης και επεξεργασίας της πρότασης παρά στα 

επόµενα στάδια, µε αποτέλεσµα οι εκπρόσωποι των οµάδων να επιζητούν να 

αναπτύσσουν σχέσεις µε τον αρµόδιο Επίτροπο και τον αντίστοιχο 

γραφειοκρατικό µηχανισµό.  

Ωστόσο η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει την διαφάνεια των επαφών 

αυτών θεσµοποιώντας ένα συγκεκριµένο πλαίσιο κανόνων για την 

αλληλοεπίδραση µεταξύ οµάδων συµφερόντων και κοινοτικών οργάνων, χωρίς 

ωστόσο να υποβαθµίζει την σηµασία της δραστηριότητας των οργανωµένων 

συµφερόντων. Αντίθετα, η Επιτροπή επιδίωξε να ενισχύσει την συµµετοχή των 

εκπροσώπων των διάφορων οµάδων στις οµάδες εργασίας της µε στόχο την 

παροχή εξειδικευµένης γνώσης και την ανταλλαγή πληροφοριών. Με τον τρόπο 

αυτό οι οµάδες συµφερόντων επηρεάζουν τον καθορισµό της ατζέντας 

πολιτικής της Επιτροπής. Επιπλέον, η συµµετοχή των οµάδων συµφερόντων, 

εκτός από πληροφορίες, προσφέρει και ένα βαθµό νοµιµοποίηση της δράσης 

της Επιτροπής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) θεωρείται ο συν-νοµοθέτης της Ε.Ε. 

και το βασικό όργανο πολιτικού ελέγχου το οποίο αποτελείται από εκλεγµένους 

αντιπρόσωπους των λαών των κρατών µελών. Με σκοπό την µείωση του 
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δηµοκρατικού ελλείµµατος ο ρόλος του ΕΚ αναβαθµίστηκε µέσω της 

εισαγωγής της διαδικασίας της απόφασης που κατέστησε ουσιαστικά το 

ευρωκοινοβούλιο συνυπεύθυνο για την χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.78 

Όσο αναβαθµίζονταν ο ρόλος του ΕΚ τόσο έστρεφαν και την προσοχή τους σε 

αυτό οι οµάδες συµφερόντων. Γενικότερα, η άσκηση επιρροής στους 

εκπροσώπους του ευρωκοινοβουλίου αποτελεί σηµαντικό πεδίο δράσης κυρίως 

για τις οµάδες εκείνες που δεν εκπροσωπούν επιχειρηµατικά συµφέροντα 

εξαιτίας του δηµοκρατικού  χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 

θεσµού εκπροσώπησης των πολιτών της Ε.Ε.  

Το Συµβούλιο αποτελεί το διακυβερνητικό όργανο της Ε.Ε. καθώς και 

το θεµελιώδες όργανο λήψης αποφάσεων το οποίο αποτελείται από 

εκπροσώπους, πρωθυπουργούς ή υπουργούς, των κυβερνήσεων των κρατών 

µελών. Η σύνθεση του Συµβουλίου από µέλη των εθνικών κυβερνήσεων 

παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες οµάδες συµφερόντων που 

προστρέχουν σε αυτά για την διευθέτηση των αιτηµάτων τους. Η προσπάθεια 

άσκησης επιρροής επεκτείνεται και στους µονίµους αντιπροσώπους των κρατών 

µελών που στελεχώνουν τις διάφορες επιτροπές. Το συµβούλιο αποτελεί την 

κύρια δίοδο πρόσβασης στην διαδικασία παραγωγής πολιτικής για τις οµάδες 

συµφερόντων εκείνες οι οποίες δραστηριοποιούνται λόγω µεγέθους και 

σύστασης µόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν έχουν την δυνατότητα εκπροσώπησης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικές οµάδες συµφερόντων συχνά πιέζουν προς την 

κατεύθυνση καθυστέρησης της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας. Όµως 

συµβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή οµάδες συµφερόντων πιέζουν στις 

περιπτώσεις µη συµµόρφωσης για τη αυστηρή εφαρµογή της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας όταν αυτή εξυπηρετεί τα συµφέροντα τους.  
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Συµπερασµατικά, οι οµάδες συµφερόντων προτιµούν να ασκούν 

επιρροή στην Επιτροπή η οποία διαµορφώνει τις νοµοθετικές προφάσεις στα 

αρχικά στάδια παρά στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που 

λαµβάνουν τις σχετικές αποφάσεις και συνεπώς εµπλέκονται στην νοµο-

παραγωγική διαδικασία στην τελευταία φάση η οποία άλλωστε περιλαµβάνει 

ελιγµούς, συµβιβασµούς και αµοιβαίες υποχωρήσεις. Ωστόσο ο κατ’ εξοχήν 

θεσµός που δηµιουργήθηκε ειδικά για την θεσµική διαβούλευση µε τις οµάδες 

συµφερόντων είναι η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕOKE) 

η οποία παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο επόµενο υποκεφάλαιο. 

 

3.4 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή  

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕOKE) αποτελεί το 

συµβουλευτικό όργανο της Ε.Ε. το οποίο δηµιουργήθηκε το 1957 µε τη 

συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιτρέπει στα 

ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να ενηµερώνονται και να λαµβάνουν υπόψη τα 

συµφέροντα των επαγγελµατικών και άλλων ενδιαφεροµένων οµάδων κατά την 

διαδικασία εκπόνησης και σχεδιασµού των κοινοτικών πολιτικών. Η ΕΟΚΕ 

αποτελείται από 344 µέλη από 27 χώρες τα οποία προτείνονται ανάλογα µε τον 

εθνικό πληθυσµό από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, διορίζονται από το 

Συµβούλιο και υπηρετούν µε θητεία πέντε ετών. Τα µέλη της ΕΚΟΕ δεν 

αµείβονται, ωστόσο λαµβάνουν κάποια επιδόµατα για την κάλυψη των εξόδων 

ταξιδιού και διαµονής κατά την συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις. 

Συµπερασµατικά, η ΕΟΚΕ διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση συναίνεσης στο εσωτερικό της Ε.Ε., η οποία χαρακτηρίζεται από 

δηµοκρατικό έλλειµµα, και παράλληλα υπερασπίζεται το ευρωπαϊκό κεκτηµένο 

εκπροσωπώντας όλους τους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς που 

συνθέτουν την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και παρέχοντας ένα βήµα 
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διαβούλευσης, διαλόγου, ενηµέρωσης και έκφρασης των συχνά αποκλινόντων 

απόψεων. 

Η απόφαση για την σύσταση αυτού του γνωµοδοτικού οργάνου 

αποτελούµενου από εκπροσώπους διάφορων οικονοµικών και κοινωνικών 

συµφερόντων, λήφθηκε εξαιτίας τεσσάρων παραγόντων όπως αναφέρει ο 

Nugent.
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 Αναλυτικότερα, πρώτον, η πλειοψηφία των κρατών µελών κατά την 

στιγµή της ίδρυσης της ΕΟΚΕ διέθεταν ανάλογα όργανα στα εθνικά τους 

πολιτικά συστήµατα τα οποία έπαιζαν έναν συµπληρωµατικό ρόλο στον τρόπο 

που εκφραζόταν η λαϊκή βούληση στα εθνικά κοινοβούλια προσφέροντας ένα 

βήµα διαλόγου για την έκφραση διάφορων συµφερόντων. ∆εύτερον, η 

οικονοµική παρά πολιτική φύση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων συνεπαγόταν το 

γεγονός ότι οι διάφορες οµάδες εργοδοτικών και εργατικών συµφερόντων θα 

επηρεάζονταν περισσότερο από την κοινοτική δράση και θα ήταν οι 

βασικότεροι συντελεστές στην πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τρίτον, 

είχε θεωρηθεί ότι ο διάλογος µε τα συµφέροντα αυτά δεν θα ήταν 

αποτελεσµατικός στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών οργάνων. Τέλος, το θεσµικό 

πλαίσιο της συνθήκης της Ρώµης βασιζόταν στο πρότυπο της Συνθήκης των 

Παρισίων το οποίο προέβλεπε ένα συµβουλευτικό όργανο κοινωνικών και 

οικονοµικών ζητηµάτων. 

Η αποστολή της ΕΟΚΕ, έτσι όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του 

οργάνου, είναι να συνεφέρει στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση συµβάλλοντας στην 

ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της αποτελεσµατικότητας της 

δράσης της Ε.Ε. προσφέροντας την δυνατότητα στις διάφορες οργανώσεις της 
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κοινωνίας των πολιτών των κρατών µελών να εκφράσουν τις απόψεις τους σε 

επίπεδο ευρωπαϊκών θεσµών. Αναλυτικότερα, η ΕΟΚΕ επιτελεί τρεις βασικές 

αποστολές. Η πρώτη αποστολή αφορά την θετική της συνεισφορά στην 

προσαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών στις 

ισχύουσες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ε.Ε., 

επικουρώντας τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα µέσω της εµπειρογνωµοσύνης, 

της αντιπροσωπευτικότητας των µελών της, του διαλόγου και της συναίνεσης 

µε στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. Η δεύτερη 

αποστολή αφορά την λειτουργία της ΕΟΚΕ ως επίσηµο θεσµικό βήµα 

εκπροσώπησης, ενηµέρωσης και έκφρασης της οργανωµένης κοινωνίας των 

πολιτών µε σκοπό την προώθηση µιας εγγύτερης στους πολίτες και πιο 

συµµετοχικής Ε.Ε. Η τρίτη αποστολή αφορά την προώθηση των αξιών εκείνων  

που αποτελούν την βάση της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και την προαγωγή της 

δηµοκρατίας, της συµµετοχικής δηµοκρατίας και του ρόλου των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τα µέλη της 

οφείλουν να εξασφαλίζουν µια ευρεία εκπροσώπηση των διάφορων κατηγοριών 

της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Έτσι, τα µέλη της ΕΟΚΕ συγκροτούνται 

σε τρεις οµάδες: η πρώτη οµάδα των εργοδοτών περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 

εκπροσώπους της βιοµηχανίας, των τραπεζικών οργανισµών και των 

οµοσπονδιών των µεταφορών. Η δεύτερη οµάδα των εργαζοµένων αποτελείται 

από εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ η τρίτη οµάδα 

διάφορων δραστηριοτήτων περιλαµβάνει εκπροσώπους των γεωργών, των 

ελεύθερων επαγγελµατιών, των βιοτεχνών, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
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των οικολογικών κινηµάτων, των συλλόγων προστασίας των καταναλωτών 

καθώς και άλλων οργανώσεων.
80

 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ, η Ε.Ε. δεν 

µπορεί να παραµελήσει τους παγκόσµιους εταίρους της και συνεπώς η ΕΟΚΕ 

δραστηριοποιείται στην οικοδόµηση και στη στήριξη της οργανωµένης 

κοινωνίας των πολιτών ακόµη και σε άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ 

συµµετέχει σε συνεδριάσεις της κοινωνίας των πολιτών όπου εξετάζονται 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κίνα και η 

Ινδία, αλλά και µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής 

Ευρώπης αλλά και τις µεσογειακές χώρες της Αφρικής. Παράλληλα η διεθνής 

δράση της ΕΟΚΕ συµπεριλαµβάνει την προώθηση των συµφερόντων της 

κοινωνίας των πολιτών στις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες αλλά και στις 

συµφωνίες οικονοµικής εταιρικής σχέσης της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες. 

Ειδικότερα ως προς την λειτουργία της ΕΟΚΕ, στις περιπτώσεις εκείνες 

που προβλέπει η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), το Συµβούλιο ή 

η Επιτροπή έχουν την υποχρέωση να ζητούν τη γνώµη της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Τα όργανα αυτά µπορούν να ζητούν 

γνώµη ακόµα και στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται αλλά θεωρείται 

σκόπιµο. Άλλωστε, η ΕΟΚΕ στις περιπτώσεις που το θεωρεί σκόπιµο µπορεί να 

πάρει η ίδια την πρωτοβουλία να διατυπώσει γνώµη. Οι γνωµοδοτήσεις της 

ΕΟΚΕ υιοθετούνται µε απλή πλειοψηφία από την ολοµέλεια η οποία 

συνεδριάζει εννέα φορές ετησίως, ωστόσο οι προπαρασκευαστικές εργασίες 

πραγµατοποιούνται από ειδικευµένα τµήµατα που καλύπτουν τους 

περισσότερους τοµείς δραστηριότητας της Ε.Ε. Όµως σε κάθε περίπτωση, 
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δηλαδή είτε οι γνώµες ζητούνται από ευρωπαϊκά όργανα, είτε εκφέρονται µε 

πρωτοβουλία της ΕOKE δεν δεσµεύουν τα θεσµικά όργανα.  

Συνεπώς η λειτουργία της ΕΟΚΕ είναι απλά συµβουλευτική και 

γνωµοδοτική και δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τα όργανα στα οποία 

απευθύνεται. Όπως σηµειώνει ο Μούσης, παρά το γεγονός ότι ο µη δεσµευτικός 

χαρακτήρας της γνώµης της ΕΟΚΕ είναι ένα µειονέκτηµα το οποίο θα πρέπει 

να διορθωθεί, το όργανο αυτό καταφέρνει να παίζει τον ρόλο ενός βήµατος 

όπου δεν εκφράζονται εθνικές θέσεις αλλά αντιπαρατίθενται απόψεις και 

συµφέροντα διαφόρων κατηγοριών της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Έτσι, 

ο ρόλος της ΕΟΚΕ και η συµµετοχή της στην διαµόρφωση των κοινών 

πολιτικών και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι περιορισµένος, καθώς 

οι διάφορες οµάδες της κοινωνίας πολιτών που είναι άµεσα ενδιαφερόµενες για 

τις πρακτικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών εκφράζουν τις θέσεις τους 

αλλά δεν µπορούν να συµπράξουν ουσιαστικά στην διαδικασία λήψης των 

σχετικών αποφάσεων.  

Βέβαια η άποψη της ίδιας της ΕΟΚΕ είναι διαφορετική καθώς 

υποστηρίζει ότι λειτουργεί ως δεσµός µεταξύ της Ε.Ε. και της οργανωµένης 

κοινωνίας των πολιτών και δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για έναν 

µόνιµο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό ο τρόπος λειτουργίας της ΕΟΚΕ είναι 

τέτοιος ώστε να επιχειρείται η επιδίωξη συναίνεσης και η εξεύρεση κοινά 

αποδεκτών συµβιβασµών µεταξύ αντίθετων και αποκλινόντων απόψεων. Έτσι, 

η διαβούλευση στην ΕΟΚΕ µετατρέπεται µερικές φορές σε σκληρή 

διαπραγµάτευση µεταξύ των διάφορων οµάδων. Σύµφωνα λοιπόν µε την ΕΟΚΕ 

η λειτουργία της βελτιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκπόνησης 

ευρωπαϊκής πολιτικής, επιτυγχάνει την ευρύτερη αποδοχή των ευρωπαϊκών 

αποφάσεων και τέλος συµβάλλει στην ενίσχυση της δηµοκρατικής λειτουργίας 
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της Ε.Ε. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Λάβδας, Μενδρινού και Χατζηγιάννη
81

 η 

ΕΟΚΕ παρά το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε για να αποτελέσει ευρωπαϊκό πεδίο 

θεσµικής διαβούλευσης µε τις διάφορες οµάδες συµφερόντων, ο ρόλος της στην 

παραγωγή πολιτικής είναι σχετικά υποβαθµισµένος καθώς έχει συµβουλευτικό 

και διαβουλευτικό χαρακτήρα. Η θεσµική αυτή αδυναµία της ΕΟΚΕ 

συµπληρώνεται και από τις εσωτερικές αντιθέσεις των συµφερόντων που 

εκπροσωπούνται από τις διάφορες οµάδες. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η ΕΟΚΕ 

ασκεί ικανοποιητικά την συµβουλευτική της δραστηριότητα καθώς αποτελεί 

ένα καθιερωµένο πεδίο συζήτησης, διαλόγου και διαβούλευσης µε τους 

εκπροσώπους των διάφορων οµάδων.  

 

3.5 Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις στην Ε.Ε. 

Παραπάνω παρουσιάστηκε ο τρόπος επίδρασης και συµµετοχής των οµάδων 

ιδιωτικών και δηµόσιων συµφερόντων στα διάφορα στάδια της νοµο-

παραγωγικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συµµετοχή αυτή γίνεται 

µε την αξιοποίηση εκ µέρους των οµάδων θεσµοθετηµένων ή άτυπων διαύλων 

επικοινωνίας κι επιρροής. Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση µε βάση την 

κατηγοριοποίηση των οµάδων σε εργοδοτικές, εργατικές και µη παραγωγικές 

οργανώσεις αντίστοιχα. 

3.5.1 Οι εργοδοτικές οργανώσεις 

Οι εργοδοτικές οργανώσεις στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστηµα διακρίνονται σε  

δυο µεγάλες κατηγορίες, όπως επισηµαίνουν οι Στεφάνου και Μοσχονάς . Στην 

πρώτη από αυτές περιλαµβάνονται οι οργανώσεις που εκφράζουν γενικά 

συµφέροντα όπως η Ένωση των Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων 
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της Ευρώπης (UNICE), η 'Ένωση των Εµπορικών και Βιοµηχανικών 

Επιµελητηρίων της Ευρώπης (Eurochambers), το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων (CΕΕΡ) και η Ευρωπαϊκή 'Ένωση των Βιοτεχνών και των ΜΜΕ 

(UΕΑΡΜΕ) καθώς και άλλες οργανώσεις τον χώρου. Βέβαια δεσπόζουσα θέση 

καταλαµβάνει η UNICE καθώς είναι η ως οργάνωση που εκπροσωπεί τις 

βιοµηχανικές εγχειρήσεις στην Ε.Ε. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται οι 

οργανώσεις που εκφράζουν ειδικά ή κλαδικά συµφέροντα όπως είναι η 

EUROFER για την χαλυβουργία και την σιδηρουργία, CEFIC για τη χηµική 

βιοµηχανία, η ΕFΡΙΑ για τα φαρµακευτικά προϊόντα, η UΕΑ για τα προϊόντα 

ξύλου, η CEC για τον κλάδο των υποδηµάτων, η ECLA για τον κλάδο της 

ένδυσης, η CΒΜC για την ζυθοποιία, η ΗΟΤRΕC για τα ξενοδοχεία, η ECTAA 

για τα πρακτορεία ταξιδιών καθώς και µια σειρά άλλων οργανώσεων. 

Σηµαντική επιρροή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα κοινοτικά 

όργανα παίζουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις µέσω κυρίως της UNICE αλλά και 

κλαδικών οργανώσεων αξιοποιώντας άµεσες ή έµµεσες επαφές. Γενικότερα 

βέβαια οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την προώθηση της 

ενιαίας αγοράς και της οικονοµικής ολοκλήρωσης καθώς και για την διεύρυνση 

της Ε.Ε. που επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο των δραστηριοτήτων τους.  

Όπως σηµειώνουν οι Λάβδας κ.α.
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 η Ένωση των Βιοµηχανικών και 

Εργοδοτικών Συνδέσµων της Ευρώπης (UNICE) η οποία ιδρύθηκε το 1958 έχει 

παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην διαµεσολάβηση των επιχειρηµατικών 

συµφερόντων σε ευρωπαϊκό θεσµικό επίπεδο. Μετά από µια περίοδο 

επιφυλακτικότητας εκ µέρους της  UNICE ως προς τον κοινωνικό διάλογο, 

δηλαδή µιας διαδικασίας που έφερνε σε επαφή τους κοινωνικούς εταίρους και 
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τα κοινοτικά όργανα κατά την διαµόρφωση της κοινοτικής κοινωνικής 

πολιτικής, η UNICE υιοθέτησε µια περισσότερο διαλλακτική στάση στο βαθµό 

βέβαια που και η ίδια επιθυµούσε την θεσµοποίηση ενός τέτοιου µηχανισµού 

και την συµµετοχή της σε αυτόν. Έτσι η UNICE από την δεκαετία του 1960 και 

ύστερα αποτέλεσε πρότυπο συνεργασίας µεταξύ επιχειρηµατικών συµφερόντων 

και κοινοτικών οργάνων. Άλλωστε, όπως υπενθυµίζουν οι Λάβδας κ.α. από τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα κοινοτικά όργανα 

σύµφωνα πάντα µε τις δοτές τους αρµοδιότητες επιδίωξαν ένα ιδιαίτερο πλέγµα 

σχέσεων µε τις οµάδες επιχειρηµατικών συµφερόντων καθώς επιθυµούσαν να 

προωθήσουν µια σειρά σηµαντικών σχεδίων τεχνολογικής καινοτοµίας και 

οικονοµικής αναδιάρθρωσης.  

Στην διαδικασία αυτή της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών οι µεγάλες 

ευρωπαϊκές εταιρείες θα έπαιζαν έναν κεντρικό ρόλο κι έτσι τα κοινοτικά 

όργανα και κυρίως η Επιτροπή επιδίωξαν να ενθαρρύνουν και να συντονίσουν 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Η προσπάθεια αυτή ωστόσο περιορίστηκε ως προς 

την αποτελεσµατικότητα της εξαιτίας κοινοτικών ενδο-θεσµικών διαφωνιών και 

εντάσεων ως προς την κατεύθυνση της ασκούµενης πολιτικής, δηλαδή αν αυτή 

θα έπαιρνε την µορφή µιας οργανωµένης βιοµηχανικής πολιτικής ή αν θα 

περιορίζονταν σε ένα ρόλο προώθησης και εφαρµογής ρυθµιστικών κανόνων. Η 

σύγκρουση αυτή, µεταξύ βιοµηχανικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισµού, 

έχει αµβλυνθεί και έχει επικρατήσει ένα καθεστώτος που ευνοεί µάλλον την 

πολιτική ανταγωνισµού, χωρίς ωστόσο να εκλείπουν φαινόµενα όπου η κρατική 

παρέµβαση χρησιµοποιείται για την ενίσχυση εθνικών βιοµηχανικών κλάδων. Η 

πρακτική αυτή δηµιουργεί τριβές ανάµεσα στα αρµόδια κοινοτικά όργανα και 

στις εθνικές κυβερνήσεις. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται µια 

κατακερµατισµένη και πολύ-επίπεδη κατάσταση όπου απουσιάζει µια 

ηγεµονική προσπάθεια συντονισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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3.5.2 Οι εργατικές οργανώσεις 

Οι εργατικές οργανώσεις διακρίνονται κατά τους Στεφάνου και Μοσχονά
83

 

επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά οργανώσεις γενικού 

συµφέροντος όπου κυριαρχεί η σοσιαλδηµοκρατικής αντίληψης Ευρωπαϊκή 

Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ΕΣΕΣ/ETUC) και η κοµµουνιστικής 

αντίληψης ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων 

(∆ΣΕΕΣ). Η δεύτερη κατηγορία αφορά οργανώσεις ειδικού ή κλαδικού 

συµφέροντος στις οποίες δραστηριοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός 

εργατικών ενώσεων όπως η CΕC για στελέχη επιχειρήσεων, η FΕΜ για τους 

εργαζόµενους στη µεταλλουργία, η CSEE για τους εκπαιδευτικούς, η UFE για 

τους εργαζόµενος στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η EUROFEDOP για τους 

εργαζόµενους στις δηµόσιες επιχειρήσεις κ.α. Όµως οι εργατικές ενώσεις 

χαρακτηρίζονται από ανοµοιογένεια ειδικά σε εθνικό επίπεδο εξαιτίας των 

κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων των µελών τους καθώς λ.χ. τα 

σοσιαλδηµοκρατικά, τα κοµµουνιστικά και τα χριστιανοδηµοκρατικά 

συνδικάτα διαφοροποιούνται ως προς τις τακτικές που επιλέγουν όσο και ως 

προς τους στόχους που επιδιώκουν.  

Οι εργατικές οργανώσεις ωστόσο υποστηρίζουν σταθερά τις δράσεις υπέρ 

των κοινοτικών κοινωνικών προγραµµάτων µε στόχο τη δηµιουργία αντίβαρων 

στην ισχύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η αντιστάθµιση αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί µε την κατάλληλη εκπροσώπηση των εργαζοµένων στο επίπεδο της 

µεµονωµένης πολυεθνικής επιχείρησης, στο επίπεδο του βιοµηχανικού κλάδο 

και τέλος σε περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο οι εργατικές 

οργανώσεις δεν κατάφεραν να συντονίσουν την δράση τους καθώς έχουν 
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αρκετές διαφορές ως προς τις εµπειρίες και τις εκτιµήσεις τους, τις ιδεολογικές 

τους καταβολές αλλά βέβαια και ως προς τις επιµέρους εθνικές οικονοµικές και 

πολιτικές συνθήκες που επικρατούν. Επιπλέον, οι εργατικές ενώσεις έχουν 

υποστεί τα τελευταία χρόνια κάµψη της διαπραγµατευτικής τους δύναµης 

εξαιτίας της αύξησης της ανεργίας. 

Η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων (ETUC) θεωρείται 

η ισχυρότερη και η περισσότερο αναγνωρίσιµη οργάνωση εκπροσώπησης των 

συµφερόντων της εργασίας στον κοινωνικό διάλογο και στην κοινοτική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ETUC αναθέρµανε τις σχέσεις της µε τα 

κοινοτικά όργανα από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 κι εξαιτίας της 

ανάπτυξης του κοινωνικού διαλόγου. Πράγµατι, παρά την παραδοσιακή 

επιφυλακτικότητα των εργατικών ενώσεων ως προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, 

η ETUC υιοθέτησε µια θετική στάση και οδηγήθηκε σταδιακά στην υποστήριξη 

της εµβάθυνσης της ενοποιητικής διαδικασίας.  

Η επιφυλακτικότητα αυτή µπορεί να γίνει αντιληπτή εξαιτίας της 

πολιτικής και οργανωτικής ανοµοιογένειας των εργατικών ενώσεων σε εθνικό 

επίπεδο που εµπόδιζε µια κοινή στάση αναφορικά µε την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση, αλλά και εξαιτίας της πρόσληψης της ενοποιητικής διαδικασίας στις 

δεκαετίες τον 1960 και του 1970 ως µορφής διεθνοποίησης του ευρωπαϊκού 

καπιταλισµού. Η αλλαγή αυτή ως προς την αποδοχή της ενοποιητικής 

διαδικασίας υπαγορεύεται από το γεγονός ότι ορισµένα συνδικάτα επιχείρησαν 

να πετύχουν στο επίπεδο των κοινοτικών διαδικασιών όσα δεν κατόρθωσαν να 

εξασφαλίσουν σε εθνικό επίπεδο, ενώ άλλα συνδικάτα, ιδιαίτερα εκείνα από τις 

πλουσιότερες χώρες, επιχείρησαν να διασφαλίσουν τα κεκτηµένα τους από µια 

ενδεχόµενη διάβρωση που θα προκαλούσε η ενοποιητική διαδικασία. Επιπλέον, 

τα συνδικάτα εκτίµησαν ότι µπορούν να αποκτήσουν εξισορροπητικά αντίβαρα 

απέναντι στην ισχύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων µόνο σε κοινοτικό επίπεδο.  
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Γενικότερα, οι Λάβδας, Μενδρινού και Χατζηγιάννη
84

 διαπιστώνουν 

πως στο επίπεδο της Ε.Ε. δεν υφίσταται κάποια κίνηση προς ένα περισσότερο 

οµοιογενές πρότυπο εκπροσώπησης συµφερόντων. Πράγµατι, το γενικό 

πρότυπο εκπροσώπησης στην Ε.Ε. δεν είναι µόνο κατακερµατισµένο και 

κλαδικό, αλλά χαρακτηρίζεται και από την συνύπαρξη διάφορων 

πλουραλιστικών µορφών κοινωνικού διαλόγου στο κοινωνικό άλλα και σε άλλα 

πεδία πολιτικής. Παρατηρείται δηλαδή σε κοινοτικό επίπεδο µια µετάλλαξη, αν 

όχι εγκατάλειψη, της συγκρότησης ενός κορπορατιστικού σχήµατος 

εκπροσώπησης. Ειδικότερα, η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατική έννοια του 

κορπορατιστικού προτύπου βασισµένη. σε µια τριµερή συνεννόηση κράτους, 

κεφαλαίου και εργασίας, εγκαταλείφτηκε από νωρίς καθώς φάνηκε ότι δεν 

µπορούσε να εφαρµοστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Έτσι οι νέες προσεγγίσεις 

επικεντρώθηκαν στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µέσω του 

κοινωνικού διαλόγου. Αναλυτικότερα, η έννοια αυτή αφορά την συµµετοχή των 

κοινωνικών δρώντων στην διαδικασία αναζήτησης και διαµόρφωσης ύστερα 

από διαπραγµάτευση κοινά αποδεκτών θέσεων σε βασικά ζητήµατα της 

κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής. Έτσι, από την δεκαετία του 1980 οι 

οργανώσεις συµφερόντων των κύριων δρώντων δηλαδή η UNICE και η ETUC 

συµµετέχουν σε κοινωνικό διάλογο µε την Επιτροπή, η οποία και αποτελεί 

θεµατοφύλακα των ευρωπαϊκών συνθηκών και εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε.  

3.5.3 Οι µη παραγωγικές οργανώσεις 

Μεταπολεµικά αναπτύχτηκαν στις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες κοινωνικά 

κινήµατα που έδωσαν ώθηση σε συγκεκριµένα αιτήµατα όπως λ.χ. η 

χειραφέτηση της γυναίκας, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των 
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καταναλωτών, κ.α. Αυτή η συνεχώς διευρυνόµενη επιρροή των µη-

παραγωγικών οργανώσεων, δηλαδή εκείνων που δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 

κεφαλαίου και εργασίας, συνέβαλλε στο πεδίο της ενηµέρωσης για τις στάσεις, 

τα αιτήµατα και τις προτιµήσεις των πολιτών σε ζητήµατα γενικού 

ενδιαφέροντος και διευκόλυνε τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 

κοινοτικών πολιτικών αλλά και το άνοιγµα των ευρωπαϊκών θεσµών στους 

πολίτες. Έτσι, αυτές οι οµάδες γενικών συµφερόντων απολαµβάνουν την 

υποστήριξη της Ε.Ε. Οι σηµαντικότερες οµάδες που δραστηριοποιούνται στο 

πολιτικό σύστηµα της Ε.Ε. είναι  οι οµάδες προστασίας των καταναλωτών και 

οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
85

 Αναλυτικότερα, η διάρθρωση των οµάδων 

προστασίας των καταναλωτών παραµένει σε εθνικό επίπεδο και δεν έχει 

καταφέρει να πάρει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Τα αρχικά αιτήµατα των 

οµάδων αυτών αφορούσαν στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 

στην προστασία των καταναλωτών από νοθεύσεις του ανταγωνισµού και 

περιπτώσεις κερδοσκοπίας. Στη συνέχεια ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην 

ανάπτυξη των επιµέρους κωδίκων σήµανσης των προϊόντων και στην θέσπιση 

ποιοτικών εξασφαλίσεων για τα προϊόντα. Πρόσφατα, οι οµάδες προστασίας 

των καταναλωτών δραστηριοποιήθηκαν ιδιαίτερα µε αφορµή τις συνεχείς 

διατροφικές κρίσεις που δοκίµασαν επίσης και την λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς όπως λ.χ. στην περίπτωση απαγόρευσης εξαγωγής κρέατος από την Μ. 

Βρετανία ύστερα από το ξέσπασµα της νόσου του αφθώδη πυρετού.  

Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών οµάδων η εµφάνιση και 

δραστηριοποίηση τους συνδέεται µε την αύξηση του ενδιαφέροντος για την 

προστασία του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αντίθεση µε τις 
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οµάδες προστασίας των καταναλωτών, οι περιβαλλοντικές οµάδες έχουν δράσει 

κυρίως σε διεθνές επίπεδο και χαρακτηρίζονται από έντονη πολιτικοποίηση των 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Η δράση των περιβαλλοντικών οµάδων συνέβαλε 

σηµαντικά στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής από την Ε.Ε.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαµόρφωση και η συγκρότηση της κοινωνίας πολιτών αποτελεί µια 

πολυσύνθετη διαδικασία η οποία συµπεριλαµβάνει ιστορικές, κοινωνικές, 

πολιτικές και ψυχολογικές παραµέτρους, όπως διαπιστώνεται στην σχετική 

βιβλιογραφία. Συνεπώς, το συµπέρασµα που εξάγεται από την εργασία αυτή 

είναι ότι το θετικό ή αρνητικό πρόσηµο της συνεισφοράς της δράσης των 

διάφορων οµάδων συµφερόντων δεν µπορεί να προεξοφληθεί. 

Σε εθνικό επίπεδο, η επίδραση της κοινωνίας των πολιτών στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην χάραξη και υλοποίηση της 

κυβερνητικής πολιτικής εξαρτάται από την πολιτική κουλτούρα που είναι 

εδραιωµένη σε κάθε χωρά αλλά και από τον βαθµό θεσµοποίησης της 

συµµετοχής των διάφορων οµάδων και οργανώσεων. Στην πραγµατικότητα, και 

σε αντίθεση µε τις εξαιρετικά φιλόδοξες φιλελεύθερες αντιλήψεις, η πρόσβαση 

των οµάδων στην κυβέρνηση δεν είναι όµοια και η επίδραση τους δεν είναι 

ισοµερής, όπως άλλωστε τεκµηριώνεται και εµπειρικά. Αυτό που παρατηρείται 

είναι ότι οι οµάδες που εκπροσωπούν µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα αλλά 

και οι πολυµελείς οµάδες µε µεγάλη εκλογική επιρροή απολαµβάνουν µια 
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πλεονεκτικότερη πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία και κατά περιπτώσεις 

διαθέτουν την δύναµη ακόµη και να υπαγορεύουν πολιτικές. Αντίθετα, είναι 

δυνατόν να υπάρχουν στην κοινωνία συµφέροντα για την ικανοποίηση των 

οποίων δεν συγκροτείται κάποια οµάδα πίεσης ή να υπάρχουν οµάδες 

συµφερόντων που δεν διαθέτουν την επαρκή διαπραγµατευτική ισχύ και 

οργανωτική συνοχή ώστε να κατευθύνουν την κυβερνητική πολιτική. Επιπλέον, 

παρατηρείται ο κρατικός εναγκαλισµός κάποιων οµάδων της κοινωνίας των 

πολιτών η οποία την υπονοµεύει και την αποδυναµώνει. Συνεπώς, η κοινωνία 

των πολιτών δεν είναι πανάκια η οποία µπορεί να διορθώσει τα προβλήµατα 

αντιπροσώπευσης στα σύγχρονα δηµοκρατικά πολιτεύµατα, όπως 

υποστηρίζουν θεωρητικοί της πλουραλιστικής προσέγγισης. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαδικασία ολοκλήρωσης δεν έχει επιτύχει έως 

σήµερα µια εναρµόνιση της δράσης της κοινωνίας των πολιτών η οποία 

συνεχίζει να δρα κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, η ΕΟΚΕ, το 

κοινοτικό όργανο που συνδιαλέγεται µε την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, 

δεν µπορεί να επιτελέσει κάποιον ουσιαστικό ρόλο καθώς συνεχίζει να διατηρεί 

απλά ένα συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ 

αξιοποιεί τις θεσµικές της ιδιότητες ως καθιερωµένο πεδίο διαβούλευσης και 

διαλόγου µε τους εκπροσώπους των διάφορων οµάδων, ωστόσο ο ρόλος της 

στην διαµόρφωση της κοινοτικής πολιτικής είναι υποβαθµισµένος. Στην 

πραγµατικότητα η συµµετοχή των οµάδων συµφερόντων ή πίεσης στην νοµο-

παραγωγική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των 

θεσµοθετηµένων ή και άτυπων διαύλων επικοινωνίας και άσκησης επιρροής 

δεν επαρκούν. Πράγµατι, οι συντεχνιακές οµάδες εµφανίζονται 

κατακερµατισµένες και δεν µπορούν να συντονίσουν την δράση τους καθώς 

χαρακτηρίζονται από οργανωτική, άλλα και ιδεολογική ανοµοιογένεια η οποία 

καταλήγει να κάµπτει την διαπραγµατευτική τους δύναµη. Έτσι, δεν 

προβλέπεται κάποια εξέλιξη προς ένα περισσότερο οµοιογενές πρότυπο 
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εκπροσώπησης συµφερόντων, όπως υποστηρίζεται από πολιτικούς επιστήµονες, 

µε αποτέλεσµα η κοινωνία των πολιτών να µην µπορεί να δράσει ως µέσο 

διεύρυνσης της νοµιµοποίησης των ευρωπαϊκών θεσµών. Ωστόσο θα πρέπει να 

επισηµανθεί το γεγονός ότι το δηµοκρατικό έλλειµµα που εντοπίζεται στην 

λειτουργία των κοινοτικών θεσµών, δηλαδή η πληµµελής εκπροσώπηση των 

πολιτών, ο ανεπαρκής έλεγχος και η απουσία λογοδοσίας, δεν θα πρέπει να 

συγκρίνεται στο ίδιο θεωρητικό πλαίσιο µε την εθνική κυβερνητική πολιτική, 

καθώς η Ε.Ε. δεν είναι κράτος και δεν αντλεί την νοµιµοποίηση της σε όρους 

δηµοκρατικότητας. Όµως, σε κάθε περίπτωση, η ανεπάρκεια της δηµοκρατικής 

λειτουργίας των κοινοτικών θεσµών ευνοεί την δραστηριοποίηση των ισχυρών 

οµάδων συµφερόντων και των ελίτ. 

Συµπερασµατικά, η κοινωνία των πολιτών, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε 

εθνικό επίπεδο, µπορεί να συνεισφέρει θετικά στην υπόθεση της δηµοκρατικής 

αντιπροσώπευσης στον βαθµό όπου η προώθηση των ιδιοτελών συντεχνιακών 

συµφερόντων δεν αποβαίνει εις βάρος των υπόλοιπων κοινωνικών οµάδων, οι 

οποίες ενδεχοµένως υπο-εκπροσωπούνται ή δεν διαθέτουν τα µέσα να 

επηρεάσουν εξίσου την κυβερνητική πολιτική. Ο ενδιάµεσος χώρος µεταξύ 

κράτους και πολίτη στον οποίο δραστηριοποιείται η κοινωνία των πολιτών είναι 

ένα πεδίο διαρκούς ανταγωνισµού ανάµεσα σε συµφέροντα τα οποία 

εκφράζονται από ανοµοιογενείς συντεχνιακές οµάδες ή οµάδες προώθησης, µε 

σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση ιδιοτελών και συλλογικών συµφερόντων 

αντίστοιχα.  Οι οµάδες αυτές διαγκωνίζονται ώστε να αποκτήσουν την 

περισσότερο προνοµιακή πρόσβαση στην πολιτική εξουσία ώστε να 

επηρεάσουν προς όφελος τους την κυβερνητική πολιτική.  
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