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«∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόµους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέροµαι και παραπέµπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιµοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία µου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Είναι καιρός να συνειδητοποιήσει ο καθένας µας πως η Ευρώπη δεν διοικείται µόνο 

από ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, αλλά επίσης από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές- και από την κοινωνία των πολιτών". 

 

Romano Prodi, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική έχει ως βασικό θέµα το κράτος και την κοινωνία των 

πολιτών στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης. Για να µπορέσει να γίνει 

κατανοητό το φαινόµενο του «κράτους» θα πρέπει να αναλυθεί από νοµικής αλλά και 

από κοινωνιολογικής πλευράς. Η ανάλυση αυτή θα καταδείξει τις βασικές διαφορές 

που υπάρχουν για τις αντίληψεις περί κράτους. Παράλληλα µε την έννοια του 

κράτους, η εν λόγω εργασία θα ασχοληθεί µε την έννοια της «κοινωνίας των 

πολιτών» όπως αυτή έχει αναλυθεί µε βάση τις βασικές κοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις. Τόσο η έννοια του κράτους όσο κι αυτή της κοινωνίας των πολιτών 

συνδέονται άµεσα µε την εποχή της παγκοσµιοποίησης, η οποία έχει επηρεάσει τη 

µορφή και το περιεχόµενο και των δύο εννοιών λόγω των έντονων χαρακτηριστικών 

που διαθέτει. Επιπρόσθετα, στην εργασία θα εξεταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

µοναδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει, ο τρόπος διακυβέρνησής της, καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που εµφανίζει, τα οποία επηρεάζουν µεγάλο 

µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού. Βασικός στόχος την εργασίας είναι η ανάλυση 

του σύγχρονου κράτους, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια της 

παγκοσµιοποιηµένης Ευρώπης. Τα βασικά ερωτήµατα στα οποία καλείται να δώσει 

απάντησεις η παρούσα εργασία είναι το κατά πόσο το έθνος-κράτος αποδυναµώνεται 

από την παγκοσµιοποίηση, ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών ως 

αντίβαρο των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση στο κοινωνικό 

κυρίως επίπεδο και το αν µπορούν να αντιµετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που 

έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η δηµιουργία της νέας παγκόσµιας τάξης πραγµάτων στην Ευρώπη ήταν το 

αποτέλεσµα της λήξης του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και τα βασικά της 

χαρακτηριστικά ήταν η αναγνώριση της ανάγκης για ειρηνική διευθέτηση των 

διαφορών, η αποφυγή της επιθετικότητας και του επεκτατισµού, ο έλεγχος και η 

µείωση των εξοπλισµών και η διασφάλιση για µια δίκαιη µεταχείριση των εγχώριων 

πληθυσµών µέσω του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η νέα παγκόσµια 

τάξη που δηµιουργήθηκε τότε γέννησε µια αλλαγή που αφορούσε το οικονοµικό 

σύστηµα της εποχής. Η αλλαγή αυτή ήταν η καθιέρωση του καπιταλισµού, ένα 

σύστηµα το οποίο στηρίχθηκε στη µίσθωση των εργατών από τους εργοδότες για να 

µπορέσουν να παραχθούν αγαθά και υπηρεσίες προς διάθεση στην αγορά µε σκοπό 

την πραγµατοποίηση κέρδους 1.        

 Η µαρξιστική άποψη -και κυρίως ο Λένιν –έχει συνδέσει τον καπιταλισµό µε 

τον ιµπεριαλισµό, τον οποίο θεωρεί το στάδιο εκείνο του καπιταλισµού στο οποίο 

έχει διαµορφωθεί η κυριαρχία των µονοπωλίων και του χρηµατιστικού κεφαλαίου, η 

εξαγωγή κεφαλαίου έχει εξαιρετική σηµασία, το µοίρασµα του κόσµου από τις 

διεθνείς πολυεθνικές έχει ξεκινήσει και το µοίρασµα όλων των εδαφών της γης από 

τις µεγαλύτερες καπιταλιστικές χώρες έχει τελειώσει 2. Ο ιµπεριαλισµός λοιπόν για 

τον Λένιν αποτελεί µια τεράστια συσσώρευση χρηµατικού κεφαλαίου στα χέρια 

λίγων χωρών, οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την µεγιστοποίηση των κερδών τους.

 Η νέα αυτή κατάσταση που διαµορφώθηκε συνδέθηκε άµεσα µε τη τάση για 

παγκοσµιοποίηση. Η έννοια της παγκοσµιοποίησης αποτελεί µια έννοια 

πολυδιάστατη που συνδέεται άρρηκτα µε τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της 

παραγωγής. Με τον όρο «παγκοσµιοποίηση» νοείται ένα αµφιλεγόµενο σύµπλεγµα 

διαδιακασιών που συµπεριλαµβάνει πολλούς τοµείς, όπως τον οικονοµικό, τον 

πολιτιστικό και τον πολιτικό τοµέα. Ως παγκοσµιοποίηση ορίζεται «ένας περίπλοκος 

ιστός διασυνδέσεων που χαρακτηρίζεται από τη διαµόρφωση της ζωής των ανθρώπων 

µε βάση γεγονότα και αποφάσεις που λαµβάνονται µακριά απ΄αυτούς» 3. Το βασικό 

στοιχείο της παγκοσµιοποίησης είναι το γεγονός ότι η γεωγραφική απόσταση χάνει 

τη σηµασία και τα εδαφικά όριά της και ότι τα όρια µεταξύ εθνών-κρατών γίνονται 

                                                           
1
Bowles&Edwards, Κατανοώντας τον καπιταλισμό, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006, σ. 21. 

2
 Λένιν Βλαντιμίρ Ίλιτς, Ιμπεριαλισμός//Το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, εκδόσεις Σύγχρονη 

Εποχή, Αθήνα 2009, σ. 104. 
3
HeywoodAndrew, Εισαγωή στην πολιτική, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2006, σ. 194-202. 
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όλο και λιγότερο σηµαντικά.        

 Στη σύγχρονη εποχή της εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης το παραδοσιακό 

έθνος-κράτος, το οποίο νοείται ως «ένας πολιτικός σύνδεσµος µε αναγνωρισµένη 

δικαιοδοσία εντός καθορισµένων εδαφικών ορίων που ασκεί αυθεντία µέσα από 

διάφορους µόνιµους θεσµούς»4
φαίνεται ότι αλλάζει µορφή. Πιο συγκεκριµένα, το 

σύγχρονο κράτος φαίνεται ότι αντιµετωπίζει πλήθος απειλών, οι κυριότερες απ’ αυτές 

είναι η παγκοσµιοποίηση µε τη µορφή της οικονοµικής αλληλεξάρτησης και της 

εµφάνισης των υπερεθνικών σωµάτων, η µεταφορά των αρµοδιοτήτων του σε 

ιδιωτικούς θεσµούς, η αποκέντρωση µέσω της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων από 

κρατικούς θεσµούς σε περιφερειακά, επαρχιακά ή τοπικά σώµατα.   

 Παράλληλα µε την παγκόσµια νίκη του καπιταλισµού και της 

παγκοσµιοποίησης αναδεικνύεται η κοινωνία των πολιτών, µια έννοια που 

παραπέµπει σε µια σύγχρονη µορφή συλλογικής δράσης, η οποία βρίσκεται σήµερα 

στο κέντρο του προβληµατισµού για κοινωνικά θέµατα σε θεωρητικό αλλά και 

πρακτικό επίπεδο. Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί ένα ενδιάµεσο στρώµα ανάµεσα 

στο κράτος και την αγορά και αποτελεί δικλείδα ασφαλείας οσόν αφορά τους 

κυβερνώντες και τους κυβερνωµένους. Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξή τηςείναι 

σηµαντική, διότι αποτελείένα αυτόνοµο ενδιάµεσο στρώµα που θα µπορέσει να 

επιβάλει την κοινή λογική στο δηµόσιο χώρο και να υποχρεώνει τους κυβερνώντες να 

προωθούν το γενικό συµφέρον µιας χώρας και όχι τα ιδιοτελή τους συµφέροντα 5. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Heywood, ό.π., σ. 152. 

5
Μακρυδημήτρης Αντώνης, Κράτος και κοινωνία των πολιτών, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα 

2000, σ. 11-14. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

1.1 Η ιστορική εξέλιξη της σύγχρονης εποχής6 

Οι πρώτες µορφές κοινωνιών που δηµιουργήθηκαν ήταν θηρευτικές ή 

τροφοσυλλεκτικές και αποτελούνταν από µικρές οµάδες ή φυλές των τριάντα ή 

σαράντα ατόµων. Σ’ αυτό το είδος κοινωνίας τα άτοµα ζούσαν από το κυνήγι, το 

ψάρεµα και τη συλλογή βρώσιµων φυτών που φύτρωναν σε ακαλλιέργητους τόπους. 

Η βασική κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων γινόταν µε βάση την ηλικία και το 

φύλο. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι άντρες ήταν σχεδόν πάντα οι κυνηγοί και οι 

γυναίκες περιορίζονταν στη συλλογή άγριων φυτών, το µαγείρεµα και την ανατροφή 

των παιδιών. Αυτές οι κοινωνίες έχουν πια εξαφανιστεί στη πλειονότητά τους µε 

εξαίρεση κάποιες αγροτικές περιοχές της Αφρικής, τις ζούγκλες της Βραζιλίας και 

της Νέας Γουϊνέας (αντιπροσωπεύουν το 0,001% του συνολικού πληθυσµού που 

αντιστοιχεί σε 250.000 ανθρώπους). Η εξέλιξη των πρώτων κοινωνιών ήταν η 

δηµιουργία των ποιµενικών µε βασικό χαρακτηριστικό την εκτροφή οικόσιτων ζώων 

και αγροτικών κοινωνιών µε βασικό χαρακτηριστικό καλλιέργεια συγκεκριµένων 

εδαφών για την εξασφάλιση των µέσων επιβίωσής των ανθρώπων που τις απάρτιζαν. 

Συνήθως, οι περισσότερες από τις µετέπειτα κοινωνίες είχαν µεικτές οικονοµίες 

(κτηνοτροφικές και αγροτικές).       

 Η συνέχεια των πρώιµων κοινωνιών ήταν η δηµιουργία των µη-βιοµηχανικών 

πολιτισµών ή των λεγόµενων παραδοσιακών κρατών που εµφανίστηκαν περίπου από 

το 6000 π.Χ και έπειτα αλλά είχαν σαφέστατες διαφορές από τις προηγούµενες 

µορφές κοινωνιών. Οι κοινωνίες αυτές βασίζονταν στην ανάπτυξη των πόλεων και 

χαρακτηρίζονταν από την εµφάνιση έντονων διαφορών πλούτου και δύναµης και την 

άσκηση εξουσίας από βασιλείς ή αυτοκράτορες. Αυτές οι κοινωνίες ήταν υπεύθυνες 

για την ανάπτυξη της γραφής, των επιστηµών και των τεχνών (µεγάλοι πολιτισµοί). Η 

ανάπτυξη πιο συντονισµένων µορφών διακυβέρνησης αποτέλεσε τον λόγο για τον 

οποίο αυτές οι κοινωνίες αποκαλούνται και παραδοσιακά κράτη. Τα παραδοσιακά 

κράτη στην πλειονότητά τους ήταν ταυτόχρονα και αυτοκρατορίες, οι οποίες 

κατέκτησαν την έκτασή τους από κατακτήσεις και ενσωµατώσεις άλλων λαών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των κρατών-αυτοκρατοριών αποτελούν η Κίνα 
                                                           
6
GiddensAntony, Κοινωνιολογία, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2002, σ. 100-123. 
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και η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Τα πρώτα παραδοσιακά κράτη αναπτύχθηκαν στη 

Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αµερική, το Μεξικό  (Σινική Αυτοκρατορία, Ατζέκοι, 

Ίνκα, Μάγια).           

 Τα παραδοσιακά κράτη διαδέχτηκαν οι βιοµηχανικές ή σύγχρονες κοινωνίες, 

οι οποίες είχαν ως βασικό χαρακτηριστικό την εκβιοµηχάνιση (εµφάνιση της 

µηχανικής παραγωγής που στηρίζεται σε άψυχους πόρους ενέργειας, όπως ο ατµός 

και ο ηλεκτρισµός). Στις κοινωνίες αυτές τα µέλη της αγοράς εργασίας εργάζονται 

είτε στον πρωτογενή τοµέα της βιοµηχανίας (συλλογή ή εξόρυξη των πρώτων υλών, 

µε βιοµηχανίες όπως η αγροτοκαλλιέργεια, η δασοκαλλιέργεια) ή στον δευτερογενή 

τοµέα (βιοµηχανική παραγωγή, π.χ. κατασκευή επίπλων, αυτοκινήτων, 

κονσερβοποιηµένων τροφίµων, ηλεκτρικών συσκευών). Οι κοινωνίες αυτές 

αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα και αποτέλεσαν τα πρώτα έθνη-κράτη. Τα έθνη-κράτη 

ήταν πολιτικές οντότητες, οι οποίες χωρίστηκαν µεταξύ τους µε σαφώς 

προσδιορισµένα σύνορα και είχαν κυβερνήσεις που ακούσαν εκτεταµένες εξουσίες σε 

πολλά µέρη της ζωής των ανθρώπων µέσω της καθιέρωσης των νόµων που 

εφαρµόστηκαν στο σύνολο των ανθρώπων που κατοικούσαν εντός των συνόρων 

τους.            

   Τις βιοµηχανικές κοινωνίες διαδέχτηκαν οι µεταβιοµηχανικές ή 

µεταµοντέρνες κοινωνίες, οι οποίες είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη µετάβαση 

της οικονοµίας τους από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα της παραγωγής 

στον τριτογενή, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών (ιατρικών, νοµικών, τραπεζιτικών, 

διδακτικών, τεχνικών υπηρεσιών). Οι  µεταβιοµηχανικές κοινωνίες αποκαλούνταν 

συχνά και «κοινωνίες της γνώσης». Σ’ αυτές υπήρξε µια έκρηξη της γνώσης και µια 

έµφαση στην παραγωγή και διάδοση τωνιδεών. Τα άτοµα µέσα στις κοινωνίες αυτές 

επεδίωκαν να αποκτήσουν υψηλά ανεπτυγµένες ικανότητες και να αναπτύξουν µε 

κάθε τρόπο την εφευρετικότητά τους, είτε σε δηµιουργικές είτε σε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες.         

 Η φυσική εξέλιξη των µεταβιοµηχανικών κοινωνιών ήταν οι µεταµοντέρνες 

κοινωνίες που αποτελούσαν τεχνολογικά προηγµένες κοινωνίες και έδιναν έµφαση 

στα καταναλωτικά αγαθά και στην πληροφόρηση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Σ’ αυτές τιςκοινωνίες, τα αγαθά και οι πληροφορίες καταναλώνονταν σε µαζική 

κλίµακα, κυρίως λόγω της παγκοσµιοποίησης. Η κατανάλωση αγαθών έγινε πλεόν 

µέσο επίδειξης της κοινωνική θέσης, στάση, νοοτροπία και τρόπος ζωής.  

 Οι βασικές διαφορέςµεταξύ πρώιµων και µη βιοµηχανικών κοινωνιών και 
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βιοµηχανικών και µεταβιοµηχανικών κοινωνιών έγκεινται στη θέση που προσδίδουν 

τα µέλη της κοινωνίας στην οικονοµία και στο ρόλο της παγκοσµιοποίσης. Στις 

πρώτες κοινωνίες ενώ ο τοµέας της οικονοµίας υπάρχει, οι άνθρωποι δεν τον 

αντιλαµβάνονται ως αυτοτελές κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους. Αντίθετα, από την 

εµφάνιση των βιοµηχανικών κοινωνιών και έπειτα οι άνθρωποι διαχωρίζουν την 

οικονοµία από την κοινωνία. Οι αγορές πλέον γίνονται µέρος µόνο για αγορά και 

πώληση αγαθών και η επίτευξη κέρδους αποτελεί καθοδηγητική αρχή της 

οικονοµικής ζωής 7. Μια ακόµα διαφορά των πρώτων µορφών κοινωνίας και των 

µεταβιοµηναχικών-µεταµοντέρνων κοινωνιών είναι η έντονη παρουσία και επιρροή 

της παγκοσµιοποίησης στις µεταµοντέρενες κοινωνίες που έχει επιφέρει πολλές 

συνέπειες (θετικές και αρνητικές) σε όλους τους τοµείς (οικονοµία, πολιτική, 

κοινωνία, πολιτισµός). Το βασικό χαρακτηριστικό της παγκοσµιοποίησης είναι η 

κατάργηση των εµποδίων ανάµεσα στις εθνικές οικονοµίες των κρατών, σε ό,τι 

αφορά κυρίως το εµπόριο και την κίνηση κεφαλαίων.  

 

Παρακάτω, θα αναλυθούν οι έννοιες του καπιταλισµού, του ιµπεριαλισµού 

και της παγκοσµιοποίησης, έννοιες οι οποίες είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

κατανόηση του σύγχρονου κόσµου και του τρόπου λειτουργίας του. 

Κεφάλαιο 2ο 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1 Ο καπιταλισµός8 

Η εµφάνιση της πρώιµης µορφής του καπιταλισµού9 έγινε περί τον 17ο αιώνα 

µετά την Αµερικάνικη Επανάσταση (1688) και συνδέθηκε µε την αποµάκρυνση του 

παλαιού καθεστώτος της φεουδαρχίας, ενώ τον επόµενο αιώνα εµφανίστηκε η 

σύγχρονη µορφή του καπιταλισµού, όπου τελικά καθιερώθηκε ο καπιταλισµός ως 

ηγεµονικός τρόπος παραγωγής αλλά και ως το µοναδικό ορθό κοινωνικοοικονοµικό 

                                                           
7
 Bowles & Edwards, ό.π., σ. 56-57. 

8
Σακελλαρόπουλος Σπύρος, «Ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του 

ιμπεριαλισμού», εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2004, σ. 38-39. 
9
 Κάποιοι θεωρούν ότι η πρώτη μορφή καπιταλισμού υπήρξε μετά τη Ρώσικη Επανάσταση στην 

Σοβιετική Ένωση, όπου η εξουσία των σοβιέτ εθνικοποίησε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς ωστόσο 

να καταφέρει να τις ενσωματώσει στα πλαίσια ενός οργανωμένου οικονομικού συστήματος. 
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σύστηµα. Ο καπιταλισµός ορίζεται ως «ένα οικονοµικό σύστηµα, το οποίο στηρίζεται 

κατά κύριο λόγο στις ελεύθερες αγορές και στην ατοµική ιδιοκτησία»10 και έχει ως 

βασικό στόχο την αύξηση των ατοµικών κερδών των ατόµων που κατέχουν τα µέσα 

παραγωγής.Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής διακρίνεται από τρία βασικά 

στοιχεία, τα οποία είναι: 

• Η ιδιοκτησία και ιδιοποίηση των µέσων παραγωγής από τους µη άµεσους 

παραγωγούς 

• Η αδυναµία των παραγωγών να θέτουν οι ίδιοι σε λειτουργία τα µέσα 

παραγωγής 

• Η πραγµατοποίηση των σχέσεων διανοµής βάσει της ανταλλακτικής αξίας του 

προϊόντος, εκφρασµένης µέσω του χρήµατος 

Μ’ αυτόν τον τρόπο η εκµεταλλευτική σχέση λαµβάνει τη µορφή της µισθωτής 

εργασίας, ενώ η παραγωγική διαδικασία γίνεται κυρίως σε ιδιωτικές παραγωγικές 

µονάδες, όπου ισχύει ο κοινωνικός και τεχνικός καταµερισµός της εργασίας. Σ’ αυτήν 

τη διαδικασία το υπερπροϊόν παίρνουν οι εργαζόµενοι µε τη µορφή της υπεραξίας, οι 

σχέσεις ανταλλαγής υπόκεινται στο νόµο της αξίας, συµπεριλαµβανοµένης και της 

εργατικής δύναµης και η ιδιωτική παραγωγή µετατρέπεται σε κοινωνική διαδικασία 

µέσω της εµπορευµατικής ανταλλαγής. Όσον αφορά το ιδεολογικό πλαίσιο στον 

καπιταλισµό επικρατεί το αστικό κράτος, το οποίο αποτελεί στην ουσία έναν 

διαµεσολαβητή µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας και επιτελεί κάποιες συγκεκριµένες 

λειτουργίες που είναι οι εξής: 

• Πολιτικές λειτουργίες 

Το κράτος ασκεί πολιτικές λειτουργίες, καθώς η βασική του επιδίωξη είναι η 

διαφύλαξη της κυριαρχίας και ηγεµονίας της αστικής τάξης. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω της συγκρότησης του συντονισµού εξουσίας αλλά και της χάραξης µιας 

ανασταλτικής στρατηγικής, η οποία θα αποτελέσει εµπόδιο στην πιθανότητα 

σχηµατισµού µιας αντικαπιταλιστικής συµµαχίας, η οποία µε τη σειρά της θα 

συγκροτηθεί από την εργατική τάξη. Για να µπορέσει να το πετύχει αυτό ο κρατικός 

µηχανισµός χρησιµοποιεί διάφορα µέτρα, όπως η υποχώρηση στιςκοινωνικές 

                                                           
10

Hughes&Kroehler, Κοινωνιολογία, οι βασικές έννοιες, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2007,  σ. 498. 
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απαιτήσεις των υπό κυριαρχία τάξεων αλλά και η χρήση βίας για να καταστείλει τις 

κοινωνικές εξάρσεις.   

• Οικονοµικές λειτουργίες 

Το κράτος ασκεί και οικονοµικές λειτουργίες, καθώς είναι σε θέση να 

διασφαλίσει την αναπαραγωγή των συνολικών όρων της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα 

εγγυάται τους όρους επιβίωσης του σνολικού κοινωνικού κεφαλαίου µέσα στην 

υµπεριαλιστική αλυσίδα.  

• Ιδεολογικές λειτουργίες 

Αναµφισβήτητα το κράτος ασκεί και ιδεολογικές λειτουργίες, διότι έχει υπό την 

άµεση επιρροή του ιδεολογικούς µηχανισµούς, οι οποίοι κωδικοποιούν και διαχέουν 

την κυρίαρχη ιδεολογία. Η δοµή που έχει η αστική ιδεολογία συντελεί στη διαιώνιση 

των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων, ενώ παράλληλα η ίδια για να το επιτύχει αυτό 

δίνει την αίσθηση στους πολίτες ότι έχουν ίσα δικαιώµτα και υποχρεώσεις, ότι ο 

καθένας αµοίβεται για το σύνολο της εργασίας του, ότι η πολιτική εξουσία 

συγκροτείται µέσω της ίσης συµµετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.  

    

2.2 Ο ιµπεριαλισµός11 

Η έννοια του «ιµπεριαλισµού»12 αφορά τη µετάβαση του καπιταλιστικού 

συστήµατος σ’ένα νέο στάδιο, το οποίο διαµορφώνεται από τη µονοπωλιοποίηση της 

µαζικής συσσώρευσης του κεφαλαίου (πέραν των ορίων των εθνικών κρατών) και τη 

διεύρυνση της αποικιακής ζώνης
13. Η διαδικασία αυτή αφορά την αύξηση στοιχείων 

συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής, καθώς και µε την αύξηση της 

κερδοφορίας σε βαθµό που γίνεται αναγκαίο το πέρασµα σε µορφές σχετικής 

υπεραξίας. Τα βασικά χαρακτηρισικά της ολοκλήρωσης αυτής της µετάβασης είναι η 

γενίκευση της πραγµατικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο και η καθιέρωση 

της σχετικής υπεραξίας ως τρόπος εκµετάλλευσης της ζωντανής εργασίας. Όλα αυτά 

διευκολύνονται αφενός µέσω της διεύρυνσης των αγορών είτε µε προσαρτήσεις είτε 

                                                           
11

 Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 43-46.  
12

 Ιμπεριαλισμός: προέρχεται από τη γαλλική λέξη impérialisme (γαλλικός νεολογισμός που 

πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα), η λατινική ρίζα imperium: δύναμη, εξουσία, κράτος. 
13

 Σκουλάς Γιώργος, Κοινωνικές τάξεις και κράτος, μορφές κράτους και πρακτικές κοινωνικών τάξεων 

στη νεώτερη Ευρώπη, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2012, σ. 328. 
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µε κατακτήσεις νέων εδαφών, µειονοτήτων, εθνοτήτων και αφετέρου µέσω της 

επέκτασης της επιρροής στις περιοχές που συγκροτούν τη διευρυµένη πλέον 

αγορά.Το γεγονός αυτό όµως τροφοδοτεί την ιδέα του µεγάλου εθνισµού ενισχύοντας 

µ’ αυτόν τον τρόπο τις αντιθέσεις ή τους ενδεχόµενους ανταγωνισµούς που 

προέρχονται από τις οικονοµικές διαφορές  µικρών ή µεγάλων αγορών ανάµεσα σε 

προηγµένα και µη έθνη14.        

   Ο Λένιν (Ιµπεριαλισµός, Το ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού) 

έχει αναφερθεί διεξοδικά στον ιµπεριαλισµό, τον οποίο θεωρεί το στάδιο εκείνο του 

καπιταλισµού στο οποίο έχει διαµορφωθεί η κυριαρχία των µονοπωλίων και του 

χρηµατιστικού κεφαλαίου, η εξαγωγή κεφαλαίου έχει εξαιρετική σηµασία, το 

µοίρασµα του κόσµου από τις διεθνείς πολυεθνικές έχει ξεκινήσει και το µοίρασµα 

όλων των εδαφών της γης από τις µεγαλύτερες καπιταλιστικές χώρες έχει τελειώσει. 

Ο ιµπεριαλισµός λοιπόν για τον Λένιν αποτελεί µια τεράστια συσσώρευση 

χρηµατικού κεφαλαίου στα χέρια λίγων χωρών, οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την 

µεγιστοποίηση των κερδών τους. Η συσσώρευση αυτή διαθέτει κάποια συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά που είναι η συγκεντροποίηση της παραγωγής και του κεφαλαίου σε 

τέτοιο βαθµό που τελικά δηµιουργούνται µονοπώλια, η συγκέντρωση του 

βιοµηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου και ο σχηµατισµός του χρηµατιστικού 

κεφαλαίου, η αύξηση των εξαγωγών κεφαλαίων, η δηµιουργία πολυεθνικών και η 

ολοκλήρωση του µοιράσµατος του κόσµου από τα ισχυρότερα καπιταλιστικά 

κράτη
15.   Επίσης, ο Λένιν αναφέρθηκε στο σχηµατισµό µιας 

ιµπεριαλιστικής αλυσίδας, η οποία αποτελεί «µια ιδιαίτερη και πρωτότυπη 

πολιτικοοικονοµική ενότητα που συγκροτείται χωρίς την ύπαρξη µιας ενοποιηµένης 

παραγωγικής δοµής». Η έννοια αυτή εκλαµβάνεται ως ένα κεντρικό πεδίο της ταξικής 

πάλης, στο οποίο ανταγωνίζονται ατοµικά και εθνικά κεφάλαια, κοινωνικοί 

σχηµατισµοί αλλά και συνασπισµοί κρατών. Αυτά τα λεγόµενα «µπλοκ» 

συγκροτούνται γύρω από µια ηγεµονική δύναµη, η οποία έχει οικονοµική υπεροχή 

αλλά και πολιτικοστρατιωτική ικανότητα να διαφυλάξει τα συµφέροντα των χωρών 

που ανήκουν στον συνασπισµό αυτό (βλ. Μ. Βρετανία, Γερµανία, ΗΠΑ).   

 

                                                           
14

 Σκουλάς, ό.π., σ. 328-329. 
15

 Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 44. 
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2.3 Η παγκοσµιοποίηση16 

Η έννοια της παγκοσµιοποίησης έχει αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµών και 

αντιπαραθέσεων και έχουν αναπτυχθεί πολλοί ορισµοί για να την περιγράψουν. Για 

τον Γκίντενς παγκοσµιοποίηση είναι η «ενταντικοποίηση των παγκόσµιων κοινωνικών 

σχέσεων», η οποία επιτρέπει τη σύνδεση µακρινών περιοχών µε τέτοιο τρόπο που τα 

τοπικά γεγονότα να επηρεάζονται από συµβάντα που λαµβάνουν χώρα πολλά 

χιλιόµετρα µακριά και αντιστρόφως. Ο Albrow όρισε την παγκοσµιοποίηση ως µια 

διαδικασία κατά την οποία ο παγκόσµιος πληθυσµός διασυνδέεται σε µια ενιαία 

κοινωνία, ενώ ο Robertson την αντιλήφθηκε ως «µια συµπίεση του κόσµου αλλά και 

ως ενταντικοποίηση της συνείδησης του κόσµου σαν ένα ενιαίο σύνολο»17. Η 

παγκοσµιοποίηση βασικά αποτελεί ένα σύνθετο σύνολο διαδιακασιών και 

αλληλοδιασυνδέσεων µεταξύ κρατών και κοινωνιών που συµπεριλαµβάνει πολλούς 

τοµείς (οικονοµία, τεχνολογία, πολιτική, πολιτισµό, κοινωνία).    

 Ειδικότερα, η οικονοµική παγκοσµιοποίηση αναφέρεται στην ιδέα της 

διασύνδεσης όλων των οικονοµιών, η οποία θα δηµιουργήσει µια νέα παγκόσµια 

οικονοµία. Βασική αιτία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης ήταν η κατάρρευση τιυ 

κουµµουνισµού και η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος, ενώ βασική 

συνέπειά της ήταν η αποδυνάµωση των εθνικών κυβερνήσεων όσον αφορά τη 

διαχείριση των οικονοµιών τους. Έπειτα, η τεχνολογική παγκοσµιοποίηση 

αναφέρεται στις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες και στην επανάσταση της 

πληροφορικής. Ακόµα, η πολιτική παγκοσµιοποίηση αναφέρεται στην παρακµή του 

έθνους-κράτους (τουλάχιστον σ’ ότι αφορά την οικονοµική κυριαρχία) και έχει ως 

βασικό γνώρισµα την αύξηση της σηµασίας των διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, 

ΕΕ, ∆ΝΤ, ΠΟΕ, ΟΟΣΑ), οι οποίοι ασκούν εξουσία όχι µόνο εντός ενός µεµονωµένου 

κράτους αλλά και σε άλλα κράτη. Εν συνεχεια, η πολιτιστική παγκοσµιοποίηση 

αναφέρεται στην οµογενοποίηση της κουλτούρας, η οποία µεταξύ άλλων είναι 

υπεύθυνη για τη δηµιουργία ένος «παγκόσµιου χωριού», όπου τα γεγονότα που 

διαδραµατίζονται σ’ ένα µέρος του πλανήτη επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσµο. 

Σηµαντικό ρόλο στην πολιτισµική παγκοσµιοποίηση διαδραµατίζει η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η ραγδαία εξάπλωση των ΜΜΕ. Τέλος, η κοινωνική 

                                                           
16

 Φωτόπουλος Τάκης, Παγκοσμιοποίηση, αριστερά και περιεκτική δημοκρατία, εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2002, σ. 34 και Heywood, ό.π., σ. 202. 
17

 Οι ορισμοί του Γκίντενς, Albrowκαι Robertson αναφέρονται από τον Σακελλαρόπουλο στο «Ο 

μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του ιμπεριαλισμού», ό.π., σ. 18. 
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παγκοσµιοποίηση αναφέρεται στην οµογενοποίηση του σηµερινού τρόπου ζωής, ο 

οποίος στηρίζεται σε µια ατοµικιστική και καταναλωτική κουλτούρα.Η κοινωνική 

παγκοσµιοποίηση συνδέεται και επηρεάζεται απ’ όλες τις παραπάνω µορφές 

παγκοσµιοποίησης, καθώς όλες οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται έχουν σαφέστατα 

αντίκτυπο στην κοινωνία.         

 Η παγκοσµιοποίηση έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως την αυξηµένη 

διεθνή κινητικότητα αγαθών, χρηµάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, των οργανισµών, των νοµικών συστηµάτων και των 

υποδοµών που συνέβαλαν σε αυτή την κινητικότητα. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

παγκοσµιοποίησης ωστόσο -όπως υποστηρίζει ο Perlmutter- είναι η συνέπεια που 

αυτή επιφέρει, η οποία είναι η δηµιουργία του πρώτου παγκοσµιοποιηµένου 

πολιτισµού. Αυτό σηµαίνει ότι ο πολιτισµός που δηµιουργείται συνεπάγεται τη 

δηµιουργία µιας παγκόσµιας τάξης, στην οποία επικρατούν κοινές αξίες, διαδικασίες 

και δοµές και όπου τα έθνη και οι κουλτούρες επηρεάζονται από εξωτερικές 

επιρροές. Ακόµα, αυτή νέα τάξη χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση της ταυτότητας 

και της διαφορετικότητας των διαφόρων κοινωνικών οµάδων και από τον εθνικό και 

θρησκευτικό πλουραλισµό, τη συνεργασία των ανθρώπων µε διαφορετικές ιδεολογίες 

και αξίες, καθώς και από την καθιέρωση των αξιών αυτών ως κοινά αποδεκτές. 

 Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης έχει προκαλέσει πολλές αντιπαραθέσεις, 

οι οποίες αποτελούν συνέχεια των κλασικών αντιπαραθέσεων µεταξύ αριστερών και 

δεξιών αντιλήψεων περί του καπιταλισµού. Οι υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης 

(γκλοµπαλιστές) υποστηρίζουν ότι ο καπιταλισµός επιδιώκει τη γενική ευηµερία και 

τη διεύρυνση των ευκαιριών γι’ αυτό και δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους 

ανθρώπους να επωφεληθούν απ’ αυτά τα οφέλη. Επίσης, οι ίδιοι επισηµαίνουν ότι 

µπορεί οι πλούσιοι να έγιναν πλουσιότεροι αλλά και οι φτωχοί σε µερικές 

περιπτώσεις έγιναν λιγότερο φτωχοί. Γι’ αυτούς είναι επιτακτική η ανάγκη για µια 

παγκόσµια οικονοµία, διότι το ελεύθερο εµπόριο θα καταστήσει δυνατή σε κάθε 

χώρα την εξειδίκευση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που της ταιριάζουν πιο 

πολύ.  Πιο συγκεκριµένα τονίζουν τα οφέλη της παγκοσµιοποίησης, τα οποία είναι: 

• Η επέκταση της παγκόσµιας τεχνολογικής και επιστηµονικής συνεργασίας 

(τηλεκπαίδευση, τηλεδιασκέψεις, τηλεϊατρική) που ενισχύονται από την 

ανάπτυξη της παγκόσµιας υποδοµής τηλεπικοινωνιών και τη διασυνοριακή 

ροή δεδοµένων, η οποία γίνεται µέσω του διαδικτύου, των δορυφόρων 
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επικοινωνίας, υποβρύχιων συρµάτων µε οπτικές ίνες και κινητής τηλεφωνίας 

και διευκολύνει την αναβάθµιση του πνευµατικού επιπέδου των ανθρώπων µε 

την ανταλλαγή γνώσεων και άλλων πνευµατικών δεδοµένων.  

• Η διεύρυνση των αγορών, η επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

η αύξηση των προοπτικών κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις που συµβάλλουν 

στην οικονοµική ανάπτυξη των φτωχών χωρών. 

• Η εδραίωση και η ενίσχυση της θέσης των υπερεθνικών οργανισµών που 

αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η προώθηση της διεθνούς 

συνεργασίας και της ασφάλειας και η ανάπτυξη των παγκόσµιων κινηµάτων 

που ασχολούνται µε τα προβλήµατα της ανθρωπότητας. 

• Η ενθάρρυνση της επαφής µε άλλους πολιτισµούς, η προώθηση της 

αλληλοκατανόησης και του σεβασµού της διαφορετικότητας που θα 

συντελέσει στην κατάρριψη των προκαταλήψεων και στερεοτύπων και στην 

άµβλυνση των ρατσιστικών φαινοµένων.  

Αντίθετα, οι αντίπαλοι της παγκοσµιοποίησης υποστηρίζουν ότι εφόσον ο 

καπιταλισµός συνδέεται µε πρακτικές ανισότητας και εκµετάλλευσης τότε και ένας 

παγκόσµιος καπιταλισµός θα επιφέρει απλώς νέες µορφές αδικίας και δυστυχίας τόσο 

σε ανεπτυγµένα όσο και σε αναπτυσσόµενα κράτη. Ο Wallerstein (The politics of the 

World Economy) τόνισε την άνιση πολιτική και οικονοµική ανάπτυξη, η οποία 

οδήγησε στην αυξανόµενη ανισότητα µεταξύ «κέντρου» και «περιφέρειας» (χάσµα 

Βορρά-Νότου) στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Επιπρόσθετα, οι αντίπαλοι της 

παγκοσµιοποίησης την κατακρίνουν, διότι θεωρούν ότι τείνει προς τη διακινδύνευση, 

την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Τέλος, οι ίδιοι δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις 

συνέπειες που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση, οι κυριότερες από τις οποίες είναι το 

γεγονός ότι η λήψη των οικονοµικών αποφάσεων επηρεάζεται όλο και περισσότερο 

από τις ασταθείς παγκόσµιες χρηµατιστικές αγορές που έχουν κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, η ενίσχυση του ατοµικισµού, η αποδυνάµωση της παράδοσης, της 

κοινότητας και των καθιερωµένων θεσµών, καθώς και η περιβαλλοντική κρίση και 

καταστροφή.         

 Παράλληλα, οι ίδιοι τονίζουν και τις επιπτώσεις που επιφέρει η 

παγκοσµιοποίηση σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής αλλά και της 
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οργάνωσης του κράτους. Σε οικονοµικό επίπεδο οι συνέπειες που έχει επιφέρει η 

παγκοσµιοποίηση είναι18: 

• Η κερδοσκοπία επί του εθνικού νοµίσµατος, η οποία οδηγεί σε δανεισµό από 

ξένες αγορές µε επιτόκια που αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις επικρατούσες 

συνθήκες. 

•  Η εκροή κεφαλαίων στην περίπτωση των ελλειµµατικών χρηµατοδοτήσεων 

µακροοικονοµικών πολιτικών, γεγονός που οδηγεί τους επενδυτές-

επιχειρηµατίες να µεταφέρουν την έδρα του σε χώρες µε ευνοϊκό περιβάλλον 

(χρηµατοδοτήσεις, φορολογία, γραφειοκρατία). 

• Η µείωση των φορολογικών εσόδων εξαιτίας του ανταγωνισµού, της 

απώλειας των «φορολογικών παραδείσων» και των τιµολογιακών πολιτικών 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

• Οι περιορισµοί στην άσκηση αυτόνοµης πολιτικής, καθώς επιδιώκεται η 

οριοθέτηση όµοιων διεθνών κανόνων που θα ισχύουν για όλες τις χώρες και 

προωθείται η αµφισβήτηση του εθνικό περιβάλλοντος και της κοινωνικής 

νοµοθεσίας που θεωρούνται εµπόδια για την ελεύθερη διακίνηση του 

εµπορίου µέσα από τις εταιρείες. 

• Η ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση των πολυεθνικών στις χώρες του Τρίτου 

Κόσµου, η οποία έχει ως συνέπεια χωρίς το απαραίτητο έλεγχο 

(εκµετάλλευση του τοπικού εργατικού δυναµικού) τους απαραίτητους 

κανόνες (προστασία του φυσικού περιβάλλοντος). 

Σε κοινωνικό επίπεδο οι συνέπειες που έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση 

είναι
19: 

• Η αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό και µεταξύ των χωρών και αύξηση 

των ποσοστών της φτώχειας. Οι ανισότητες και τα χάσµατα µεταξύ πλούσιων 

και φτωχών αυξάνονται αντί να µειώνονται µε αποτέλεσµα η βασική αρχή της 

ισότητας να κατακερµατίζεται. Ιδιαίτερα εµφανές είναι αυτό το γεγονός για 

τις χώρες του Νότου, οι οποίες δεν εµφανίζουν τα ίδια ποσοστά ευηµερίας µε 

τις χώρες του Βορρά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα ποσοστά 

                                                           
18

 Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2001, σ, 264. 
19

 Στον ίδιο, σ. 264. 
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ανεργίας µεταξύ του χαµηλότερου ποσοστού ανεργίας (Αυστρία, µε 4,5%) και 

του υψηλότερου (Ισπανία, µε 25,1%), όπως αναφέρεται στην τριµηνιαία 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012) για την απασχόληση και την 

κοινωνική κατάσταση 20. 

• Η αύξηση των κοινωνικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένοι οι 

άνθρωποι (µακροχρόνια ανεργία, έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης)και η 

ένταση των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας (αύξηση εγκληµατικότητας). 

Είναι γεγονός ότι η εποχή της παγκοσµιοποίησης σε συνδυασµό µε την 

οικονοµική κρίση έχει αυξήσει τα ποσοστά ανεργίας και ότι προωθεί ελαστικά 

µοντέλα εργασίας (µειωµένα ωράρια, µαύρη εργασία, έλλειψη κοινωνικής 

ασφάλισης) προς χάριν της «ανταγωνιστικότητας» των αγορών. Όπως 

αναφέρει η τριµηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

απασχόληση και την κοινωνική κατάσταση η ανεργία έχει φτάσει στο 

υψηλότερο µέχρι στιγµής επίδεδο (25,3 εκατοµµύρια) 21.  

• Η αύξηση των πιθανοτήτων αποκλεισµού ανθρώπων, κοινοτήτων, χωρών, 

περιφερειών από τα οφέλη της παγκοσµιοποίησης. Ο κοινωνικός αποκλεισµός 

είναι µια πολύ σηµαντική επίδραση της παγκοσµιοποίησης, καθώς τα οφέλη 

της δεν κατανέµονται µε ίσο τρόπο και ένα µεγάλο ποσοστό των ανθρώπων 

στον κόσµο παραµένουν αποκλεισµένοι απ’ αυτά. Αυτό πολλές φορές οδηγεί 

τους ανθρώπους να καταφεύγουν στη λύση της µετανάστευσης για να 

διεκδικήσουν όσα µέχρι στιγµής δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν. 

Ωστόσο, υπάρχει και η παράνοµη µετανάστευση, η οποία έχει προκαλέσει 

ιδιαίτερα προβλήµατα ιδιαίτερα στις χώρες υποδοχές, καθώς πολλές απ’ αυτές 

δεν έχουν τις κατάλληλες υποδοµές για να τους φιλοξενήσει. Ο Φωτόπουλος 

αυτό το φαινόµενο το ονοµάζει «δουλεµπόριο της παγκοσµιοποίησης»22 και µε 

αυτό υπονοεί τη µεταφορά λαθροµεταναστών (που πληρώνουν οι ίδιοι για τη 

µεταφορά τους) από χώρες του Τρίτου Κόσµου και του τέως «υπαρκτού» 

σοσιαλισµού στις πλούσιες χώρες τις ΕΕ µε κύρια διαµετακοµιστικά κέντρα 

τις µεσογειακές χώρες της Ένωσης (βλ. Ελλάδα).  

                                                           
20

 European Commission, EU employment and social situation, Quarterly review, September 2012, 

p.g. 14-28. 
21

Βλ. στην ίδια.  
22

Φωτόπουλος, ό.π., σ. 271. 
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• Η εξασθένιση της δηµοκρατίας λόγω της οικονοµικής εξουσίας που έχουν 

αποκτήσει οι πολυεθνικές εταιρίες και οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί 

(GeneralMotors, Ford) που µπορούν τελικά να ασκούν και πολιτική 

εξουσία.Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην καταπάτηση βασικών αρχών του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, καθώς η πολιτική εξουσία ασκείται από άτοµα 

που δεν έχουν εκλεγεί (και συνεπώς δεν είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους) 

από το σύνολο του πληθυσµού του πλανήτη αλλά από άτοµα που έχουν µόνο 

οικονοµική δύναµη.  

• Η άνιση σύγκλιση µεταξύ της οικονοµικής και της πολιτικής 

παγκοσµιοποίησης, καθώς η πρώτη εµφανίζεται πολύ υψηλότερη από τη 

δεύτερη. Με άλλα λόγια, ενώ η οικονοµική δραστηριότητα εξασθενεί τα 

εθνικά σύνορα, η πολιτική εµφανίζεται σε γενικά πλαίσια να λειτουργεί εντός 

των συνόρων αυτών. Αυτό συµβαίνει αφενός διότι οι διεθνείς οργανισµοί 

είναι υπερβολικά ανίσχυροι για να ελέγξουν τον παγκόσµιο καπιταλισµό και 

αφετέρου λόγω του ότι οι θεσµοί παγκόσµιας οικονοµικής διακυβέρνησης  

(∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, G7) δεν έχουν καταφέρει να 

ανεξαρτητοποιηθούν από τα συµφέροντα των πολυεθνικών και να δώσουν 

µεγαλύτερη προσοχή σε ζητήµατα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 

οικονοµική δικαιοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Όσον αφορά το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης φυσικά έχει συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη και την εξάπλωση της τεχνολογίας, η οποία ωφελεί όλους τους ανθρώπους 

ανεξαιρέτως και ιδιαίτερα όσους κατοικούν σε αποµακρυσµένες ή δυσπρόσιτες 

περιοχές και έχει οδηγήσει στην αναβάθµιση του πνευµατικού επιπέδου των 

ανθρώπων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ακόµα, η παγκοσµιοποίηση αποτελεί ενισχυντικό 

παράγοντα που ευνοεί την επαφή µε άλλους πολιτισµούς και ενθαρρύνει την αποδοχή 

της διαφορετικότητας και την άµβλυνση φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού. 

Τέλος, η ίδια έχει προωθήσει τη δηµιουργία και την παγκόσµια προβολή οργανώσεων 

που ασχολούνται και αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όλα αυτά τα θετικά 

χαρακτηριστικά της παγκοσµιοποίησης δε θα πρέπει σε καµία περίπτωση να 

παραβλέπονται όσα αρνητικά στοιχεία κι αν εµφανίζει στη σύγχρονη εποχή. Ωστόσο, 

και οι αρνητικές συνέπειες που έχει προκαλέσει η ίδια είναι πολύ σηµαντικές και 

πρέπει όσο αυτό είναι εφιτκό να αντιµετωπιστούν µε έγκαιρο και επιτυχή τρόπο. 
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Είναι επιτακτική ανάγκη να ανιµετωπιστούν έγκαιρα οι ανισότητες και οι κοινωνικές 

αδικίες που έχει επιφέρει σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και να δηµιουργηθούν νέοι 

θεσµοί για την αποδυνάµωση των ισχυρών διεθνών οργανισµών (∆ΝΤ, Παγκόσµια 

Τράπεζα κλπ) αλλά και των διαφόρων πολυεθνικών που ασκούν τεράστια επιρροή 

λόγω της οικονοµικής τους εξουσίας στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.  

 

Κεφάλαιο 3ο 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ 

3.1 Το σύγχρονο κράτος 

Ο όρος «κράτος» έχει αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµών και έντονων 

αντιπαραθέσεων και η µορφή του διαφοροποείται στο  πέρασµα του χρόνου. Έχουν 

διατυπωθεί ουκ ολίγοι ορισµοί για το φαινόµενο «κράτος». Η νοµική πλευρά23 

θεωρείτο «κράτος» ως «µια οργανωµένη κοινωνία ανθρώπων, εγκατεστηµένων σε 

συγκεκριµένη χώρα, η οποία ασκεί στα µέλη της αυτοδύναµη εξουσία και έχει τη µορφή 

του νοµικού προσώπου»24. Ο Jellinek υποστήριξε ότι «κράτος είναι η νοµική 

προσωπικότητα µε πρωτογενή εξουσία στην οποία οργανώνεται ένας λαός που ζει σε 

µια ορισµένη επικράτεια 25. Η θεωρία της νοµικής προσωπικότητας του κράτους είχε 

µεγάλη απήχηση στη νοµική επιστήµη, καθώς έδινε απαντήσεις σε καίριας σηµασίας 

νοµικά και πολιτικά ζητήµατα, που συνδέονται µε την οργάνωση, τη δράση και τις 

λειτουργίες του κράτους.Η νοµική προσωπικότητα του κράτους έχει µια τεράστια 

πρακτική χρησιµότητα, που οφείλεται κυρίως στην προσωποποίηση του κράτους και 

στη λογική αναγωγή του σε υποκείµενο δικαίου. Ωστόσο, αυτή η θεωρία περί 

νοµικής προσωπικότητας του κράτους που διαθέτει πρωτογενή εξουσία επικρίθηκε 

από τον γάλλο θεωρητικό Duguit, ο οποίος υποστήριξε ότι το κράτος είναι ένα απλό 

γεγονός, µια πραγµατική κατάσταση, η οποία συνίσταται στη διάκριση µεταξύ 

κυβερνώντων και κυβερνωµένων 26. Επίσης, η θεωρία του Jellinek κατηγορήθηκε 

από τον Τσάτσο, διότι δε λάµβανε υπ’ όψιν την κοινωνία ως βασικό στοιχείο του 

                                                           
23

Μανιτάκης Αντώνης, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2004,  σ. 180-182. 
24

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Γενική Συνταγματική Θεωρία, Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Κομοτηνή, 2004, σελ. 113. 
25

 Ζώρας Κώστας, Κοινωνιολογία του πολιτικού συστήματος, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Κομοτηνή 2008, σ. 17. 
26

 Στον ίδιο, σ. 23. 
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κράτους. Ο ίδιος επηρεασµένος από τον πατέρα του θεωρεί ότι «πολιτεία είναι η εν 

λειτουργία συνένωσις δικαίου και κοινωνίας» προσπαθώντας να συνδέει οργανικά το 

κρατικό φαινόµενο τόσο µε την «κοινωνία» όσο και µε το «∆ίκαιο». Όµως, αυτός ο 

ορισµός παραγκωνίζει σηµαντικά το στοιχείο της εξουσίας και του κρατικού 

καταναγκασµού, ενώ ταυτόχρονα υπερβαίνει ιδεαλιστικά την πραγµατικότητα του 

λειτουργικού διαχωρισµού του κράτους από την κοινωνία.    

 Ένας νοµικός ορισµός που αναφέρεται στη νοµική προσωπικότητα του 

κράτους χωρίς ωστόσο να τη θεωρεί απαραίτητο στοιχείο του είναι του 

Αριστόβουλου Μάνεση, ο οποίος ανέφερε ότι «κράτος είναι οργάνωσις εξουσίας 

αυτοδυνάµου, διέπουσα την συµβίωσιν του συνόλου των ανθρώπων των διαβιούντων 

εντός ορισµένης χώρας». Για τον Μάνεση «το πρωτεύον και ιδιαζόντως 

χαρακτηριστικόν στοιχείον του κράτους είναι η οργάνωσις εξουσίας αυτοδυνάµου», 

«επειδή οργανώνει τους τρόπους καταναγκαστικής συµβίωσης των ανθρώπων». Έτσι 

λοιπόν φαίνεται ότι η νοµική προσωπικότητα δεν αποκλείεται, αλλά δεν θεωρείται 

και αναγκαίο στοιχείο του κράτους.       

 Η κοινωνιολογική πλευρά υποστηρίζει ότι υπάρχει µια σύγχυση κατανόησης 

όσον αφορά τον όρο «κράτος» διότι έχει κατανοηθεί µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

από µια ιδεαλιστική προσέγγιση, µια λειτουργιστική και µια οργανωτική. Η 

ιδεαλιστική προσέγγιση έχει ως βασικό εκφραστή τον Χέγκελ, ο οποίος αναφέρθηκε 

στις τρεις στιγµές της κοινωνικής ζωής που είναι η οικογένεια, η κοινωνία των 

πολιτών και το κράτος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στην οικογένεια υπάρχει ένας 

«µερικός αλτρουϊσµός», ο οποίος ωθεί τους ανθρώπους να παραµερίζουν τα 

προσωπικά τους συµφέροντα προς όφελος των άλλων µελών της οικογένειάς τους. Σε 

αντίθεση µε την οικογένεια η κοινωνία των πολιτών είναι µια σφαίρα «καθολικού 

εγωισµού» όπου τα άτοµα δίνουν προτεραιότητα στα προσωπικά τους συµφέροντα 

έναντι των συµφερόνταων των άλλων. Το µειονέκτηµα της προσέγγισης είναι το 

γεγονός ότι το κράτος νοείται ως ένας µια ηθική κοινότητα αλλά και ως µια αυθεντία, 

στην οποία πρέπει οι άνθρωποι να επιδεικνύουν έναν άκριτο σεβασµό.   

 Η λειτουργιστική προσέγγιση επικεντρώνεται στο ρόλο που κατέχει το κράτος 

και στον σκοπό των θεσµών του. Η ίδια θεωρεί ότι το κράτος αποτελεί ένα σύνολο 

θεσµών που έχει ως βασική λειτουργία τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και 

επιδιώκει µε κάθε τρόπο την κοινωνική σταθερότητα. Αυτή η προσέγγιση έχει το 

µειονέκτηµα ότι συνδέει κάθε θεσµό που διατηρεί την τάξη µε το ίδιο το κράτος 

(οικογένεια, ΜΜΕ, συνδικάτα, Εκκλησία).      
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 Η οργανωτική προσέγγιση θεωρεί το κράτος ως έναν µηχανισµό της 

κυβέρνησης µε µια ευρύτερη έννοια. Γι’ αυτήν  είναι ένα σύνολο θεσµών που είναι 

καθαρά «δηµόσιοι», υπό την έννοια ότι είναι υπεύθυνοι για τη συλλογική οργάνωση 

της κοινωνικής ζωής και χρηµατοδοτούνται δηµοσία δαπάνη. Αυτή η προσέγγιση έχει 

ως πλεονέκτηµα το γεγονός ότι διαχωρίζει ρητά το κράτος από την κοινωνία των 

πολιτών.  

Το κράτος έχει πέντε βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύµφωνα µε τον 

Heywood είναι : 

• η κυρίαρχη εξουσία 

Το κράτος είναι κυρίαρχο και ασκεί απόλυτη και απεριόριστη εξουσία, καθώς 

αποδυναµώνει την εξουσία κάθε άλλης ένωσης ή οµάδας που υπάρχει στην κοινωνία. 

Γι’ αυτό και ο Χοµπς ονόµασε το κράτος «Λεβιάθαν», το οποίο κατέχει το 

µονοπώλιο της βίας και την απόλυτη εξουσία και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση 

της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Ιδού, λοιπόν, 

η γένεση εκείνου του µεγάλου Λεβιάθαν, ή µάλλον (για να µιλήσουµε µε µεγαλύτερο 

σεβασµό) εκείνου του θνητού θεού, στον οποίο οφείλουµε, ύστερα από τον αθάνατο 

θεό, την ειρήνη και την διαφέντεψή µας» 27. 

• οι δηµόσιοι κρατικοί θεσµοί 

Το κράτος έχει δηµόσιους θεσµούς, οι οποίοι φαίνεται ότι βρίσκονται σε 

αντίθεση µε τους ιδιωτικούς θεσµούς της κοινωνίας των πολιτών. Τα δηµόσια 

σώµατα είναι υπεύθυνα για τη λήψη και την εφαρµογή των συλλογικών αποφάσεων 

ενώ τα ιδιωτικά σώµατα (οικογένεια, ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνδικάτα) έχουν 

δηµιουργηθεί για να ικανοποιούνται τα ατοµικά συµφέροντα. 

• η νοµιµοποίηση 

Το βασικό χαρακτηριστικό του κράτους είναι η άσκηση νοµιµοποίησης και 

σύµφωνα µ’ αυτήν οι αποφάσεις του κράτους θεωρούνται δεσµευτικές για το σύνολο 

των µελών της κοινωνίας, επειδή θεωρητικά οι αποφάσεις που λαµβάνονται από το 

κράτος αποτελούν έκφραση των µόνιµων συµφερόντων της κοινωνίας. 

                                                           
27

  Hobbes Thomas, Λεβιάθαν, (μτφρ. Γ. Πασχαλίδης - Α. Μεταξόπουλος), εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 

1989, σ. 241. 
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• ο εξαναγκασµός 

Το κράτος στηρίζεται στον εξαναγκασµό, καθώς πρέπει να είναι σε θέση να 

εξασφαλίζει ότι οι νόµοι τηρούνται και οι παραβάτες τους τιµωρούνται. Το 

µονωπόλιο της νόµιµης βίας αποτελεί την πρακτική έκφραση της κρατικής 

κυριαρχίας. 

• η εδαφική ένωση 

Το κράτος αποτελεί µια εδαφική ένωση και η δικαιοδοσία του έχει γεωγραφικά 

όρια και αφορά µόνο όσους διαµένουν στην επικράτειά του (πολίτες ή µη). 

 

3.2 Θεωρίες περί κράτους28 

Η κοινωνιολογική πλευρά υποστηρίζει ότι υπάρχουν τέσσερεις βασικές 

θεωρήσεις για το κράτος, οι οποίες στηρίζονται στις δύο βασικές θεωρίες του 

φλελευθερισµού (πλουραλιστικό και κράτος-λεβιάθαν) και του µαρξισµού 

(καπιταλιστικό και πατριαρχικό κράτος) 29. Ο φιλελευθερισµός ανυψώνει την έννοια 

του ατόµου, το οποίο είναι ο πρωταγωνιστής της κοινωνικής και πολιτικής ζωής αλλά 

ταυτόχρονα θεωρεί ότι τα άτοµα είναι εκ φύσεως ιδιοτελή και εγωιστές και γι’ αυτό 

καθιστάται απαραίτητη η συγκρότηση και λειτουργία ενός θεσµικού οργάνου 

(κράτος), το οποίο θα παρέχει προστασία της ιδιοκτησίας καικοινωνική γαλήνη στους 

πολίτες χαλιναγωγώντας τα πάθη και τις προσωπικές ιδιοτέλειές τους χωρίς όµως να 

παρεµβαίνει στην οικονοµική και στην κοινωνική ζωή. Βασική προϋπόθεση για να το 

πετύχει αυτό αποτελεί η χρήση φυσικής βίας ή όπως το ονοµάζει ο Βέµπερ 

«µονοπώλιο της θεσµοθετηµένης χρήσης βίας». Για την φιλελεύθερη παράδοση το 

κράτος εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη, την ηθική, τον ορθολογισµό, ενώ η µάζα των 

πολιτών τις ακριβώς αντίθετες ιδιότητες.      

 Ο µαρξισµός από την άλλη ασκεί έντονη κριτική στη φιλελεύθερη θεωρία ως 

προς τις κοινωνικές ρίζες ή την κοινωνική αναγκαιότητα του κράτους. Αρχικά, 

κατηγορεί το αφηρηµένο περιεχόµενο της έννοιας του ατόµου, µε τον οποίο 

αγνοούνται οι στόχοι, οι ανάγκες και τα συµφέροντα των ατόµων. Ο Μαρξ 

                                                           
28

Ηeywood, ό.π., σ. 132-144. 
29

Σεραφετινίδου Μελίνα, Εισαγωγή στην πολιτική κοινωνιολογία, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006, 

σ. 76-95. 



24 

 

επισηµαίνει ότι «ο άνθρωπος δεν είναι ένα αφηρηµένο πλάσµα που κινείται και 

συµπεριφέρεται σαν να βρίσκεται έξω από τον κόσµο αλλά είναι ταυτόχρονα 

δηµιουργός και φορέας του». Αυτό που υπονοεί ο Μαρξ είναι ότι τα κοινωνικά όντα 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση µεταξύ τους και γι’ αυτό 

δεν µπορούν να κατανοηθούν αλλιώς. Ακόµα, η µαρξιστική παράδοση αναπτύσσει 

µια υλιστική αντίληψη της ιστορίας, σύµφωνα µε την οποία σε κάθε ιστορική περίοδο 

η κοινωνική οργάνωση της παραγωγής είναι αυτή που καθορίζει τη δοµή, τη µορφή 

και το περιεχόµενο των υπόλοιπων κοινωνικών σχέσεων. Η αντίληψη αυτή είναι 

ταυτόχρονα και διαλεκτική, γεγονός που σηµαίνει ότι το κράτος δεν µπορεί να 

κατανοηθεί ως απλή αντανάκλαση της οικονοµικής βάσης, ως ένα επιφαινόµενο 

χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής ανάδρασης αλλά αντίθετα ως ενεργητικός παράγοντας 

του ιστορικού γίγνεσθαι. Το σύγχρονο κράτος εκλαµβάνεται ως µια εξωοικονοµική 

δύναµη, η οποία προωθεί και επιβάλλει µέτρα που ικανοποιούν το κοινό συµφέρον 

όλων των µερίδων, εδραιώνοντας έτσι την ταξική κυριαρχία του κεφαλαίου επί του 

συνόλου της κοινωνίας. Η διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας και η αποφυγή 

της αναρχίας µέσω του κατασταλτικού κράτους προϋποθέτει την αποδοχή του status 

quo, της υφιστάµενης δηλαδή καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονοµίας και 

γενικότερα της κοινωνίας. Τέλος, επισηµαίνει ότι η ανάγκη για δηµιουργία του 

κράτους δεν κατέστη απαραίτητη λόγω της ανάγκης για προστασία από τη φυσική 

κατάσταση, αλλά λόγω της ανάγκης για προστασία από τους κοινωνικούς 

ανταγωνισµούς που οφείλονται στον καταµερισµό της εργασίας και στις σχέσεις 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας που επιβάλλει η καπιταλιστική οργάνωση.  

Οι τέσσερις θεωρήσεις του κράτους που διατυπώθηκαν έχοντας ως αφετηρία τις 

αρχές των δύο παραπάνω θεωριών σύµφωνα µε τον Heywood είναι οι εξής30: 

Α) Το πλουραλιστικό κράτος 

Το πλουραλιστικό κράτος θεµελιώνεται στις βάσεις των φιλελεύθερων αρχών και 

αντιλαµβάνεται το κράτος ως κριτή ή διαιτητή που έχει ως σκοπό την προστασία των 

µελών της κοινωνίας από τις παραβιάσεις των άλλων µελών. Οι βασικοί εκφραστές 

αυτής της άποψης είναι οι Χοµπς και Λοκ, αντικείµενο των οποίων αποτελεί η µελέτη 

των θεµελίων της πολιτικής υποχρέωσης, µια λογική κατά την οποία τα άτοµα 

υποχρεώνονται να υπακούν και να σέβονται την υπέρτατη αρχή του κράτους. Η 

                                                           
30

Heywood, ό.π., σ. 134-144. 
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θεωρία που ανέπτυξαν θεωρεί ότι το κράτος ήταν αποτέλεσµα µιας οικοιοθελούς 

συµφωνίας ή ενός κοινωνικού συµβολαίου όπως ονοµάστηκε, ώστε να γίνει εφικτή η 

εγκαθίδρυση µιας κυρίαρχης εξουσίας που θα προστάτευε τα µέλη της κοινωνίας από 

την ανασφάλεια, την αταξία και τη βιαιότητα της φυσικής κατάστασης. Εδώ το 

κράτος εκλαµβάνεται ως µια ουδέτερη αρχή που δεν µεροληπτεί υπερ κάποιας 

συγκεκριµένης οµάδας, διότι ενεργεί προς το συµφέρον όλων των πολιτών. Όπως 

χαρακτηριστικά επεσήµανε ο Schwarzmantel «το κράτος είναι υπηρέτης της 

κοινωνίας και όχι κύριός της». Όσον αφορά τον πλουραλισµό υπάρχουν δύο βασικές 

αντιλήψεις, η πρώτη εκ των οποίων θεωρεί ότι το κράτος υπόκειται στην κυβέρνηση 

και ότι τα µη αιρετά κρατικά σώµατα είναι ουδέτερα και υπόκεινται στην αυθεντία 

των πολιτικών προϊσταµένων τους. Η δεύτερη δίνει ιδαίτερη έµφαση στη 

δηµοκρατική διαδικασία, η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη του κοµµατικού 

ανταγωνισµού και των οµάδων συµφερόντων για να διασφαλίζεται η κοινωνική 

ευαισθησία της κυβέρνησης έναντι των πολιτών της. Το βασικό στοιχείο που εισάγει 

η θεωρία αυτή είναι η αποδοχή της ύπαρξης «οµάδων συµφερόντων" που επιδιώκουν 

την προώθηση διαφορετικών και εν µέρει αντιθετικών στόχων µέσα στα πλαίσια του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όπου η συνύπαρξη και ο ανταγωνισµός αυτών των 

οµάδων επιτρέπει την εναλλαγή στην εξουσία πολλών διαφορετικών «ελίτ».  

 Η πρώτη κριτική του πλουραλισµού πραγµατοποιήθηκε από την 

νεοπλουραλιστική αντίληψη περί κράτους (η δεύτερη από τους µαρξιστές) που 

υποστηρίζει ότι τα σύγχρονα εκβιοµηχανισµένα κράτη γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκα και λιγότερα ευαίσθητα στις λαϊκές επιταγές. Το βασικό τους επιχείρηµα 

για να στηρίξουν αυτή την άποψη αποτελεί το γεγονός της έντονης ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων που απολαµβάνουν τελικά ιδαίτερη µεταχείριση από το κράτος. 

Συνεπώς, οι νεοπλουραλιστές δέχονται ότι το κράτος µπορεί να προωθεί τα δικά του 

επιµέρους συµφέροντα και να µην αποτελεί στην πραγµατικότητα έναν ουδέτερο 

κριτή. Ωστόσο, οι νεοπλουραλιστές -στηριζόµενοι στη θεωρία του Βέµπερ (στο έργο 

του GesammeltepolitischeSchriften) για την ανικανότητα της µάζας να 

αυτοκυβερνηθεί- θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας µικρής µειοψηφίας 

(ελίτ), διότι είναι ο µόνος τρόπος για να µπορέσει να εξασφαλιστεί η κοινωνική 

σταθερότητα και ευηµερία, γεγονός που έχει προκαλέσει όπως είναι εύλογο έντονες 

αντιδράσεις
31.        

                                                           
31

 Σεραφετινίδου, ό.π. 82-83. 
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Β) Το καπιταλιστικό κράτος 

Οι µαρξιστές ορθώς ασκούν έντονη κριτική στην πλουραλιστική αντίληψη περί 

κράτους,καθώς δεν το θεωρούν σε καµία περίπτωση ως ουδέτερο διαιτητή ή κριτή. 

Το κράτος τονίζουν δεν µπορεί να κατανοηθεί χωριστά από την οικονοµική δοµή της 

κοινωνίας. Για τη µαρξιστική θεωρία το κράτος αποτελεί ένα εργαλείο ταξικής 

καταπίεσης και ότι γεννιέται και αντανακλά την καπιταλιστική κοινωνία, ενεργώντας 

είτε σαν εργαλείο καταπίεσης στα χέρια της κυρίαρχης τάξης, είτε -πιο εκλεπτισµένα- 

ως µηχανισµός µέσω του οποίου αµβλύνονται οι ταξικοί ανταγωνισµοί. Επίσης, 

υποστηρίζουν ότι αποτελεί και µέρος του «επικοδοµήµατος», το οποίο καθορίζεται ή 

οριοθετείται από την οικονοµική βάση, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να θεωρηθεί η 

πραγµατικό θεµέλιο της κοινωνικής ζωής. Ο ίδιος ο Μαρξ έχει αναφερθεί στο κράτος 

µε δύο διαφορετικές φράσεις, οι οποίες είναι: 

 «Η εκτελεστική εξουσία του νεότερου κράτους δεν είναι παρά µια επιτροπή 

διαχείρισης των κοινών υποθέσεων όλης της αστικής τάξης». 

Αυτή η ρήση διατυπώθηκε από τον Μαρξ στο Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού 

κόµµατος το 1848. Το κράτος εδώ φαίνεται ότι εξαρτάται σαφώς από την κοινωνία 

και απολύτως από την οικονοµικά κυρίαρχη τάξη, η οποία στον καπιταλισµό είναι η 

αστική τάξη (ή η µπουρζουαζία). Στηριζόµενος σ’ αυτήν τη φράση και ο Λένιν 

περιέγραψε το κράτος ως «ένα όργανο καταπίεσης των υπό εκµετάλλευση τάξεων». 

 «Το κράτος απολαµβάνει µια σχετική αυτονοµία από το ταξικό σύστηµα για 

να µπορεί το ναπολεόντειο κράτος να είναι σε θέση να επιβάλλει τη θέλησή 

του στην κοινωνία ενεργώντας ως «απεχθές, παρασιτικό, σώµα». 

Αυτή η ρήση διατυπώθηκε από τον Μαρξ στο βιβλίο του «Η 18η Μπρυµαίρ του 

Λουδοβίκου Βοναπάρτη» το 1852. Το κράτος εδώ εµφανίζεται µε έναν βαθµό 

αυτονοµίας, διότι ο βασικός του ρόλος είναι να µεσολαβεί µεταξύ συγκρουόµενων 

τάξεων, διαιωνίζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο το ίδιο το ταξικό σύστηµα. 

Παρά την επικριτική του στάση απέναντι στο κράτος ο Μαρξ, ο ίδιος θεωρούσε 

ότι το κράτος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εποικοδοµητικά κατά τη µετάβαση 

από τον καπιταλισµό στον κοµµουνισµό µέσω της µορφής της επανασταστικής 

«δικτατορίας του προλεταριάτου», η οποία θα αποτελούσε ένα µέσο διαφύλαξης των 

επαναστατικών κεκτηµένων και θα εµπόδιζε την αντεπανάσταση της έκπτωτης τάξης.  
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Όσον αφορά τη µαρξιστική θεωρία αξίζει να αναφέρουµε την καινοτόµα θεωρία 

του νεοµαρξιστή Γκράµσι, ο οποίος υποστήριξε ότι «το κράτος αποτελεί ένα πλέγµα 

κοινωνικών θεσµών και πρακτικών που διασφαλίζει την ηγεµονία του κεφαλαίου, 

καθώς µεταµορφώνει τον τρόπο ζωής, τα ήθη, τις αντιλήψεις και τις ηθικές αξίες της 

αστικής τάξης σε τρόπο ζωής και κοσµοαντίληψη του κοινωνικού συνόλου» 32.Ο ίδιος 

υποστήριξε ότι η κυριαρχία της άρχουσας τάξης δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά και 

µόνο µέσω του εξαναγκασµού αλλά και µέσω της ιδεολογικής χειραγώγησης των 

µελών της κοινωνίας. Η αστική κυριαρχία για τον Γκράµσι διαιωνίζεται µέσω της 

«ηγεµονίας», µια διαδικασία µέσω της οποίας η κοινωνική τάξη που έχει τον 

ουσιαστικό οικονοµικό έλεγχο της κοινωνίας, επηρεάζει και τα υπόλοιπα κοινωνικά 

πεδία ασκώντας πνευµατική χειραγώγηση ή πολιτιστικό έλεγχο -µέσω των διαφόρων 

µηχανισµών που διαθέτει- στα µέλη του για να µπορεί να διατηρείται χωρίς 

συγκρόυσεις στην εξουσία.   

        

Γ) Το κράτος λεβιάθαν 

Αυτός ο τύπος κράτους συνδέεται µε τη άποψη της Νέας ∆εξιάς και βασίζεται 

στις αρχές του φιλελευθερισµού. Εδώ το κράτος παροµοιάζεται σαν ένα γιγάντιο 

τέρας που επεκτείνεται και µεγεθύνεται. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η 

αντιπάθειά της στον κρατικό παρεµβατισµό τόσο στην οικονοµική όσο και στην 

κοινωνική ζωή, καθώς θεωρούν το κράτος ως απειλή τόσο της ατοµικής ελευθερίας 

όσο και της οικονοµικής ασφάλειας. Οι εκφραστές αυτής της άποψης θεωρούν ότι το 

κράτος είναι µια υπερπροστατευτική γκουβερνάντα που επιθυµεί συνεχώς να 

επεµβάινει σε κάθε πλευρά της ανθρώπινης ζωής και ότι τα συµφέροντα που 

επιδιώκει το κράτος διαφοροποιούνται απ’ αυτά της κοινωνίας. Ακόµα, οι ίδιοι 

υποστηρίζουν ότι οι τάσεις του 20ου αιώνα που αφορούσαν τον κρατικό 

παρεµβατισµό ήταν αποτέλεσµα της εκδήλωσης της εσωτερικής δυναµικής του 

κράτους και όχι µια απάντηση στις λαϊκές πιέσεις που ήθελαν οικονοµική και 

κοινωνική ασφάλεια ή στην ανάγκη σταθεροποίησης του καπιταλισµού µέσω της 

άµβλυνσης των ταξικών εντάσεων. Η βασική διαφορά της άποψης αυτής µε τη 

µαρξιστική παράδοση έγκειται στο ρόλο του κράτους, το οποίο η Νέα ∆εξιά 

αντιλαµβάνεται ως µια αυτόνοµη οντότητα που επιδιώκει τα δικά της συµφέροντα 
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ενώ οι µαρξιστές το θεωρούν έναν θεσµό που αντανακλά ταξικά και άλλα 

συµφέροντα. Η βασική διαφορά µε τους πλουραλιστές είναι ότι οι εκφραστές της 

Νέας ∆εξιάς δεν θεωρούν το κράτος µια µηχανή διαποτισµένη µε µια ηθική δηµοσίου 

λειτουργήµατος που σταθερά υπόκειται σε πολιτικό έλεγχο.  

 

∆) Το πατριαρχικό κράτος 

Αυτή η θεώρηση περί κράτους στηρίζεται στις αρχές της φεµινιστικής θεωρίας, η 

οποία τείνει να επικεντρώνεται στις βαθύτερες δοµές της ανδρικής εξουσίας, η οποία 

µε της σειρά της θεµελιώνεται σε θεσµούς (οικογένεια, οικονοµικό σύστηµα). Οι 

φιλελεύθερες φεµινίστριες αποδέχονται γενικά µια πλουραλιστική άποψη για το 

κράτος τονίζοντας το γεγονός ότι αν οι γυναίκες στερούνται πολιτικής ισότητας το 

κράτος φαίνεται ότι µεροληπτεί υπέρ των ανδρών. Γενικά, έχουν µια θετική στάση 

απέναντι στο κράτος, διότι θεωρούν ότι η κρατική παρέµβαση αποτελεί ταυτόχρονα 

µέσο κατάργησης της ανισότητας των φύλων και µέσο αναβάθµισης του ρόλου των 

γυναικών. Αντίθετα, οι ριζοσπαστικές φεµινίστριες υποστηρίζουν ότι η κρατική 

εξουσία αντανακλά µια βαθύτερη δοµή καταπίεσης µε τη µορφή της πατριαρχίας. Η 

βασική διαφορά της φεµινιστικής ριζοσπαστικής θεωρίας και της µαρξσιτικής 

έγκειται στην τοποθέτηση του κράτους σ’ ένα οικονοµικό πλαίσιο από τη δεύτερη. Η 

φεµινιστική θεωρία έχει αναπτύξει εργαλειακές και στρουκτουραλιστικές 

προσεγγίσεις. Η πρώτη θεωρεί το κράτος παράγοντα ή εργαλείο που χρησιµοποιείται 

από το ανδρικό φύλο για προώθηση των συµφερόντων τους και τη διατήρηση των 

πατριαρχικών δοµών, οι οποίες συντελούν στη διαιώνιση της κοινωνίας σε διακριτές 

σφαίρες «δηµόσιας» και «ιδιωτικής» ζωής. Με πιο απλά λόγια, υποστηρίζουν ότι η 

υποταγή των γυναικών επιτεύχθηκε ιστορικά µε τον περιορισµό τους στην ιδιωτική 

σφαίρα, δηλαδή το νοικοκυριό. Η δεύτερη αντίθετα υποστηρίζει ότι οι κρατικοί 

θεσµοί υπάγονται σ’ένα ευρύτερο πατριαρχικό σύστηµα. Οι σύγχρονες ριζοσπάστριες 

φεµινίστριες τονίζουν την ανάδυση του κράτους πρόνοιας, το οποίο θεωρούσαν ως 

µια νέα µορφή πατριαρχικής εξουσίας. 
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Κεφάλαιο 4ο 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

4.1 Η ιστορική αναδροµή της κοινωνίας των πολιτών 

Η καταγωγή της έννοιας «κοινωνία των πολιτών» τοποθετείται στην αρχαία 

Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης µε την εισαγωγή του όρου «πολιτική κοινωνία» περιλάµβανε 

σ’ αυτόν τον όρο όλες τις κοινωνικές και πολιτικές οµάδες, από το κράτος ως την 

οικογένεια, αντικατoπτρίζοντας την ευρύτερη κοινωνία. Άλλωστε, εκείνη την εποχή 

δεν ήταν νοητός κανένας διαχωρισµός ανάµεσα σε πολιτική, κράτος και κοινωνία. Η 

πολιτική κοινωνία (societas civilis) από την αρχαία Ελλάδα ως την αρχαία Ρώµη είχε 

σχεδόν ταυτόσηµο περιεχόµενο και γι’ αυτό µέχρι και τις απαρχές του ∆ιαφωτισµού 

δεν εµφανιζόταν διαφοροποιηµένη. Όπως αναφέρει και η Dominique Schnapper 

σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η πόλη ήταν «η κοινωνία των πολιτών οργανωµένη σε 

θεσµούς –η πολιτεία». Οι πόλεις διαφοροποιούνταν από τους µη οραγνωµένους λαούς 

σε πολιτική κοινωνία –τα έθνη- αλλά και από την κοινωνία στο σύνολό της –την 

πολιτική κοινωνία. Η πόλη όµως απέκλειε τους σκλάβους, τις γυναίκες, τους 

µετοίκους και τους ξένους. Η κοινωνία των πολιτών ήταν λοιπόν η µοναδική πηγή 

νοµιµότητας και η µόνη αρχή πολιτικών και δικαιϊκών αποφάσεων 33. Έπειτα, πολλοί 

ειδικοί αναφέρθηκαν και προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν τη σχέση πολιτείας, 

αγοράς και κοινωνίας 34. Η έννοια αυτή συνδέεται άµεσα µε τη µετάβαση από την 

παραδοσιακή κοινωνία µε τις παραδοσιακές αρχές, την ιεραρχία αξιών και 

κοινωνικών θεσµών στη νεωτερική κοινωνία που κατακρίνει έντονα την 

παραδοσιακή. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ελευθερία της γνώµης και 

πρωταρχικός της στόχος η προάσπιση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών του 

ανθρώπου και του πολίτη. Πλέον, ο σύγχρονος κόσµος επιδιώκει την απόλυτη 

ελευθερία του ατόµου και επιδιώκει να καταρρίψει οτιδήποτε παλαιό και 

ξεπερασµένο. Για να µην δηµιουργηθεί, ωστόσο, κοινωνικό χάος από την κατάσταση 

της απόλυτης ελευθερίας γεννιέται το κράτος του Χοµπς, το οποίο αποτελεί 

ανθρώπινη εφεύρεση που βασίζεται στο κοινωνικό συµβόλαιο και αποσκοπεί στην 
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κοινωνική συνοχή και ισορροπία 35.       

 Ο  Alexis de Tocqueville υποστήριξε στα µέσα του 19ου αιώνα σχετικά µε τη 

συµµετοχή των πολιτών ότι αυτή λάµβανε χώρα µέσα  άτυπων δικτύων και οµάδων , 

οι οποίες συνέβαλαν στην εγκαθίδρυση ενός υγιούς κοινωνικού υπόβαθρου της 

αµερικανικής δηµοκρατίας. Ωστόσο στη θεωρία του Τόκβιλ δεν υποβαθµίζεται η 

έννοια του κράτους, καθώς πολλές φορές αντιµετωπίζεται ως ο εγγυητής της 

δηµοκρατίας. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτές οι οµάδες πολιτών αδυνατούν να 

λειτουργήσουν όταν οι πολιτικές ελευθερίες καταστρατηγούνται από το κράτος. Οι 

οργανώσεις αυτές ουσιαστικά διευκολύνουν τις επιµέρους πολιτικές σχέσεις όταν οι 

πολιτικές ελευθερίες δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισµό. Ο Τόκβιλ ακόµη 

αναδεικνύει τη σηµασία του εθελοντισµού σε σχέση µε το λιγότερο κράτος και την 

ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνίας των πολιτών που πλέον 

αναγνωρίζονται ευρέως ως καθοριστικοί παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης 36.

 Πιθανότατα, πιο κοντά στις σύχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνίας 

πολιτών βρίσκεται ο Gramsci, ο οποίος συνδέει άµεσα την κοινωνία πολιτών µε τις 

σχέσεις εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες και την κυβέρνηση και θεωρεί ότι η 

δηµοκρατία ταυτίζεται µε τη µορφή της εξουσίας που είναι περιορισµένη. 

Υποστηρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών, ως υπερδοµή, πορεύεται έναντι του 

κράτους, χωρίς να το καταπιέζει 37.Εδώ έγκειται και η µεγαλύτερη διαφωνία του µε 

τον µαρξισµό που έφτασε στα όρια της σύγκρουσης. Ο Γκράµσι, λοιπόν, δεν µπόρεσε 

ποτέ να αντιστρέψει τη σηµασία µεταξύ υπερδοµής και υποδοµής και να καθιερώσει 

τη σηµασία που εκείνος ήθελε για την κοινωνία των πολιτών 38. Ακόµα και οι 

νεοµαρξιστές Althusser και Πουλαντζάς είναι διστακτικοί µε την έννοια αυτή, γιατί 

δε ταιριάζει στα ντετερµινιστικά τους σχήµατα. Η κοινωνία πολιτών σύµφωνα µε τον 

νεοµαρξιστή Γκράµσι είναι, δηλαδή, η σφαίρα της γενικότερης ελευθερίας αλλά και 

αυτής των ελευθέρων συναλλαγών, εµπορικών και πολιτισµικών, η οποία βασίζεται 

στην καλλιέργεια δικτύων εµπιστοσύνης αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου που 

προωθεί τη συνεργασία ανάµεσα σε ατοµικές οντότητες. Η κοινωνία των πολιτών είναι, 

µε άλλα λόγια, τοπεδίο άσκησης της ελευθερίας και της δηµιουργίας των όρων και 
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προϋποθέσεων της συναίνεσης και της πειθούς, αλλά είναι εξίσου και το πεδίο 

κοινωνικών συγκρούσεων στο πολιτιστικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό και οικονοµικό 

επίπεδο.          

 Σ’ ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, ο Ernest Gellner διατυπώνει ότι «η κοινωνία 

πολιτών είναι ένα σύνολο ποικίλων µη κυβερνητικών θεσµών αρκετά ισχυρών, ώστε να 

αντισταθµίζουν το κράτοςκαι που ενώ δεν το εµποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του 

ως εγγυητή της ειρήνης και διαιτητή µεταξύ µεγάλων συµφερόντων, µπορούν όµως να 

το εµποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκµηδενίσει το υπόλοιπο της κοινωνίας» 39. 

Σύµφωνα µ’ αυτή τη διατύπωση η κοινωνία των πολιτών θεωρείται πολύ σηµαντική, 

διότι µπορεί να εξισορροπήσει την απεριόριστη εξουσία που έχει το κράτους πάνω 

στην κοινωνία χωρίς ωστόσο να αποδυναµώνει τελειώς τον βασικό ρόλο του 

κράτους, ο οποίος είναι η προστασία των πολιτών.     

 Ο Νίκος Μουζέλης θεωρεί ότι η κοινωνία πολιτών µπορεί να θεωρηθεί 

ανάλογα µε τη χρήση της: α) ως αντίποδας του κράτους, β) ως ενδιάµεσος χώρος – 

ενδιάµεσα στρώµατα µεταξύ κυβέρνησης και κυβερνώντων, και γ) ως µεσόκοσµος 

ανάµεσα στην αγορά και στο κράτος. Με πολύ απλά λόγια, οι περισσότεροι φορείς 

της κοινωνίας πολιτών αναφέρονται σε οµάδες που χαρακτηρίζονται από: α) 

οργανωµένη παρουσία, β) προάσπιση κοινών συµφερόντων, και γ) άσκηση ισχύος 

και πίεσης προς τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς – δηλαδή κάλλιστα µπορούν να 

ταξινοµηθούν στους κόλπους των οµάδων πίεσης (pressure groups) ή των οµάδων 

συµφερόντων (interest groups). Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη τα θετικά και όχι τα αρνητικά στοιχεία των όρων.    

  

4.2 Θεωρίες περί της κοινωνίας των πολιτών 

Α) Ο Συντηρητισµός 

 Αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται από µια βαθιά στερεωµένη αντίληψη για 

τις παραδοσιακές καθορισµένες αξίες. Επιθυµεί τη συντηρητική κοινωνία και 

κατακρίνει την αλλαγή. Προωθεί την παγίωση των παραδοσιακών κοινωνικών 

δοµών. Υποστηρίζει την ύπαρξη οµάδων που στηρίζονται στις επιβεβληµένες 

παραδόσεις, µοντέλα σκέψης, µορφές κοινωνικής και κρατικής ζωής. Για 

παράδειγµα, επιδιώκει τη διατήρηση των κοινωνικών status και του συγκεκριµένου 
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ρόλου κάθε κοινωνικής οµάδας, στρώµατος ή τάξης. Κάθε αλλαγή προσλαµβάνεται 

ως κάτι προκλητικό, παράξενο και µη σοβαρό. Ένα σηµείο που πρέπει να αναφερθεί 

είναι ότι γεγονός ότι ο συντηρητισµός δε ταυτίζεται πάντα µε την αντίσταση και την 

παρεµπόδιση των ορθολογικών και προοδευτικών αξιών, αρκεί αυτές να µην 

υποσκάπτουν τις αποδεκτές θεµελιακές αρχές και κατηγορίες. Άλλωστε, όπως 

υποστηρίζουν το νέο δε συµβάλλει πάντα στην τελειοποίηση των κοινωνικών 

σχέσεων, στην αύξηση και στην επέκταση των κοινωνικών και ατοµικών αγαθών
40. 

Αυτή η θεωρία έχει επικριθεί ουκ ολίγες φορές για την εµµονή της στην παράδοση, 

στις επικρατούσες συνθήκες και στην ιεραρχία γι΄αυτό και η δηµιουργία κάποιου 

νέου θεσµού την τροµάζει.  

 

Β) Ο φιλελευθερισµός 

 Η ανάπτυξη του φιλελευθερισµού συνοδέυτηκε από την πλήρη κατάρρευση 

ολοκληρωτικών και απολυταρχικών καθεστώτων γι’ αυτό και θεωρείται πολύ 

σηµαντικός. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η ελευθερία λόγου και σκέψης και ο 

ελεύθερος άνθρωπος που έχει δικαιώµατα που δεν πρέπει να καταπατούνται. Το 

κράτος εδώ παρουσιάζεται ως µια ελάχιστη και αµέτοχη εξουσία που δεν παρεµβαίνει 

παρά µόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Η κοινωνία των πολιτών εδώ 

αποτελείται από δραστήριους ανθρώπους, οι οποίοι δε συνήθισαν να στηρίζονται στο 

κράτος ή σε κάποιον άλλο κρατικό θεσµό. 41«Η κοινωνία των πολιτών είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε τον φιλελευθερισµό ως κειµένης µεταξύ αγοράς και κράτους, αρκεί 

αυτή να αναφέρεται σε πλέγµα οργανώσεων µέσα σε ένα θεσµικό πλαίσιο, που θα 

δίνουν βάρος στον πολίτη έναντι του κράτους, ενώ ταυτόχρονα θα πλαισιώνουν τον 

κόσµο της αγοράς, η οποία θα λειτουργεί καλύτερα σ’ αυτό το πλαίσιο», αναφέρει ο 

Μακρυδηµήτρης 42. Είναι εποµένως επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της κοινωνίας των 

πολιτών έναντι του κράτους, το οποίο συνεπώς θα έχει περιορισµένο ρόλο.43 Φυσικά, 

έχουν υπάρξει έντονες κριτικές για αυτήν την θεωρία, γιατί όπως υποστηρίζεται έχει 

                                                           
40

 Φοτέβ, ό.π., σ. 115-121. 
41

Στον ίδιο, σ. 129- 135. 
42

 Μακρυδημήτρης Αντώνης, Κράτος των πολιτών/ προβλήματα μεταρρύθμισης και 

εκσυγχρονισμού,εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2006, σ. 25. 
43

 Στον ίδιο, ό.π., σ. 34. 



33 

 

ως βασικό άξονα την αγορά και τους καταναλωτές και δεν ενδιαφέρεται για τα 

µεµονωµένα άτοµα.  

 

Γ) Ο Πλουραλισµός 

Αυτή η άποψη θεωρεί ότι η κοινωνία απαρτίζεται από πολλούς και 

διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και απόψεις. 

Όµως, αν παρατηρήσουµε καλύτερα θα δούµε ότι ορισµένα χαρακτηριστικά και 

απόψεις είναι κοινά ανάµεσα τους. Οι πολίτες κάποια στιγµή νιώθουν την ανάγκη να 

συνενώνονται σε µικρές ή µεγάλες, τυπικές ή άτυπες κοινωνικές οµάδες γιατί 

θεωρούν ότι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, συµφέροντα, απόψεις, επιθυµίες, 

ανάγκες µε άλλα άτοµα και συνεπώς µέσω των οµάδων µπορούν να τα προωθήσουν 

και να ωφεληθούν. Οι οµάδες αυτές που σχηµατίζονται λόγω όλων αυτών των κοινών 

στοιχείων εκφράζουν τον πραγµατικό πλουραλισµό της κοινωνίας των πολιτών. Η 

πολυµορφία της κοινωνίας των πολιτών οφείλεται στις διαφορετικές όψεις της 

ανθρώπινης φύσης και της κοινωνικής ζωής. Το δηµοκρατικό κράτος και το κράτος 

δικαίου καλούνται να προστατεύουν όλες τις µορφές της κοινωνίας των πολιτών και 

να προστατεύουν τα δικαιώµατα και τις ελεύθεριες της. Ο πλουραλισµός της 

κοινωνίας των πολιτών όµως δεν οδηγεί στην αναρχία, γιατί οι διαφορές µεταξύ 

ανθρώπων και κοινωνικών οµάδων αποτελούν κινητήρια δύναµη της κοινωνίας και 

στοχεύει στην ενεργητικότητα και την αυτενέργεια των πολιτών που οδηγούν στην 

κοινωνική ευταξία44. Σ’αυτήν την θεωρία αρχίζει να φαίνεται ίσως η πραγµατική αξία 

της κοινωνίας των πολιτών και η αναγακαιότητα ανάπτυξής της µέσα στην κοινωνία. 

 

∆) Ο Μαρξισµός 

Ο Μάρξ υποστηρίζει ότι η Πολιτική κοινωνία και η Κοινωνία των Πολιτών 

είναι έννοιες ταυτόσηµες. Για τον Μάρξ η «Κοινωνία των Πολιτών» αποτελεί µια 

απατηλή έννοια. Είναι, δηλαδή, η πολιτική κοινωνία ένα επιφαινόµενο της Κοινωνίας 

Πολιτών, η οποία αντιπροσωπεύει την πραγµατική πηγή οικονοµικών και κοινωνικών 

συσχετισµών και ζυµώσεων. Υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένας θεσµός που 
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να αντιτίθεται στο κράτος από τη µια και να ελέγχεται και να προστατεύονται απ’ 

αυτό από την άλλη 45. Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι το κράτος και η Κοινωνία των 

Πολιτών είναι δύο συνεργάτες που καλύπτει το ένα το άλλο, καθώς το κράτος ήταν 

ένα καλυµένο όργανο ένος ισχυρού τµήµατος της Κοινωνίας των Πολιτών και η 

τελευταία ένας διόλου αµέτοχος παράγοντας που διατηρούσε την τάξη και τη 

διαιτησία. Παράλληλα, θεωρεί το κράτος ως κάτι περιττό για την κοινωνική 

οργάνωση και αναφέρει ότι χωρίς την ταξική διαίρεση που είναι επακόλουθο του 

καπιταλισµού, οι άνθρωποι θα µπορούσαν να οργανωθούν αυθόρµητα και θα 

λάµβαναν µέρος στη διοίκηση των πραγµάτων χωρίς να έπρεπε να κυβερνούν ο ένας 

τον άλλον. 46 Αυτή η θεωρία είναι σηµαντική γιατί σίγουρα προσδίδει την κριτική 

αντίληψη για την έννοια αλλά και το περιεχόµενο της κοινωνίας των πολιτών. Θέλει, 

δηλαδή, να δείξει σ’ αυτόν που τη µελετά ότι ενδεχοµένως να υπάρχουν κάποια 

σκοτεινά σηµεία στην ύπαρξη αυτής της έννοιας που θα πρέπει να ελέγξει. 

 

4. 3 Η συλλογική δράση της κοινωνίας των πολιτών 

Στην κοινωνία των πολιτών περιλαµβάνονται διάφορες οργανώσεις, µεταξύ 

των οποίων είναι οι εργοδοτικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι επαγγελµατικοί 

σύλλογοι, οι οµάδες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι περιβαλλοντικές 

και οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι επιτροπές κατοίκων, οι τοπικές συνελεύσεις, τα 

φιλανθρωπικά ιδρύµατα, τα κοινωνικά κινήµατα και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

Όλες αυτές οι οµάδες αποτελούν µορφές συλλογικής δράσης και συντελούν στην 

ενίσχυση της δηµοκρατικής διαδικασίας47, καθώς µέσω της ενεργής συµµετοχής των 

πολιτών εµπλουτίζεται η ποιότητα της δηµοκρατίας, ενισχύεται ο κοινωνικός 

διάλογος και προστατεύονται τα δικαιώµατα των ανθρώπων.   

 Όλες αυτές οι οργανώσεις στηρίζονται στη λογική της συλλογικής 

συµπεριφοράς, η οποία έχει προσεγγιστεί από πέντε θεωρίες που προσπάθησαν να 

την ερµηνεύσουν. Αυτές συνοπτικά είναι οι εξής48: 

• η δοµολειτουργική 
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Στον ίδιο, σ. 103-111.  
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Η δοµολειτουργική θεωρία έχει ως βασικό εκφραστή τον Talcott Parsons, ο 

οποίος προσπάθησε να ερµηνεύσει την ανθρώπινη συµπεριφορά κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η δράση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον συντίθεται από 

τέσσερα υποσυστήµατα, το καθένα από τα οποία επιτελεί µια βασική λειτουργία στον 

καθορισµό της συµπεριφοράς. Αυτά τα υποσυστήµατα είναι το βιολογικό που 

επηρεάζει την προσαρµογή, το υποσύστηµα της προωσπικότητας που επηρεάζει την 

εκπλήρωση των στόχων, το κοινωνικό που επηρεάζει την ενσωµάτωση και το 

πολιτιστικό που επηρεάζει τη διατήρηση προτύπων. Ο ίδιος ανέλυσε τα επαναστατικά 

κινήµατα του µεσοπολέµου θεωρώντας ότι η κύρια προϋπόθεση για την εµφάνισή 

τους είναι η ύπαρξη κρίσιµων ανοµικών προσανατολισµών δράσης, γεγονός που 

θυµίζει την έννοια της ανοµίας του Durkheim49. Ο Merton διαφοροποιήθηκε από τον 

προηγούµενο υποστηρίζοντας ότι η εξέγερση δεν είναι µια αποκλίνουσα 

συµπεριφορά, καθώς επιτρέπει στην κοινωνία να διορθώσει τις ατέλειές της µε την 

προϋπόθεση ότι θα επέλθουν οι απαραίτητες ενδοσυστηµικές και θεσµικές ρυθµίσεις. 

Ο Smelser επηρεασµένος από τον Parsons διατύπωσε µια θεωρία σύµφωνα µε την 

οποία η συλλογική συµπεριφορά εξαρτάται από τις διαδικασίες κοινωνικής 

µεταβολής που ανατρέπουν τις εξοσορροπήσεις ανάµεσα στα επιµέρους 

υποσυστήµατα που συγκροτούν το κοινωνικό σύστηµα. Η συλλογική συµπεριφορά 

γι΄αυτόν είναι µια µεταβλητή που φανερώνει κρίση και αποδιοργάνωση της 

κοινωνίας και προϊόν εντάσεων, οι οποίες δεν µπορούν να απορροφηθούν από τους 

µηχανισµούς εξισορρόπησης. Τα κοινωνικά κινήµατα συνεπώς για τον ίδιο 

αποτελούν παρενέργειες ταχύρρυθµων κοινωνικών µεταβολών, οι οποίες µειώνουν 

την ικανότητα των µηχανισµών κοινωνικού ελέγχου να διασφαλίσουν την 

αναπαραγωγή  της κοινωνικής συνοχής. 

• η σχολή του Σικάγο  

Η θεωρία της Σχολής του Σικάγο είναι εµφανώς διαφοροποιηµένη από τη 

θεωρία του δοµολειτουργισµού. Τα κοινωνικά κινήµατα σ’ αυτήν την περίπτωση 

                                                           
49

Σύμφωνα με τον Durkheim σε καταστάσεις ανομίας (κυρίως σε οικονομικές κρίσεις) εκλείπουν οι 
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συνέπεια αυτού αισθάνονται αποπροσανατολισμένοι και διακατέχονται από άγχος. Το φαινόμενο 

αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ενός λαού, εφόσον μπορεί να επιφέρει τον 

κοινωνικό κατακερματισμό και τη διάσπαση της συλλογικής συνείδησης. Όμως, φαινόμενα ανομίας 

παρουσιάζονται και σε εποχές ευδαιμονίας, όταν η επαναστατικότητα τείνει να ταυτιστεί με την 

καταπάτησή των κανόνων και των νόμων. 
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θεωρούνται ως συλλογικές δράσεις που παράγουν θετικές µεταβολές στην κοινωνία 

και όχι ως απλές συνέπειες της κοινωνικής αποδιάρθρωσης. Ο Park υποστήριξε ότι οι 

δρατηριότητες που εκδηλώνονται ως άτυπη συµπεριφορά ενός µαζικού κινήµατος 

στην αρχή λειτουργούν εκτός των κατεστηµένων θεσµών και κανόνων λειτουργίας 

τους και στη συνέχεια µετατρέπονται σε φορείς νέων κοινωνικών σχέσεων που 

στηρίζονται σε νέες αξίες και κανόνες. Στην επόµενη φάση αφού εµπεδωθούν οι νέες 

αυτές αξίες και οι κανόνες δηµιουργούνται καινούρια πρότυπα κοινωνικών σχέσεων 

και κοινωνικής οργάνωσης. 

• η θεωρία της συµβολικής διάδρασης 

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Blummer µε τη θεωρία της συµβολικής 

διάδρασης, η οποία ενδεχοµένως να συντελέσει σε σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές 

µαταρρυθµιστικού χαρακτήρα ή και σε γενική ριζική αναδιάρθωση της κοινωνίας. 

Σύµφωνα µε τον Blummer η συλλογική συµπεριφορά εµφανίζεται ως συµπεριφορά 

µε σαφές νόηµα και αποκτά τα χαρακτηριστικά µιας συλλογικής δυναµικής που 

συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική αναδιάρθωση και ανανέωση.Η συλλογική 

διάδραση αναπτύσσεται µέσα από τους σχεσιακούς µηχανισµούς που συνδέουν τα 

άτοµα µεταξύ τους και συνεπάγεται την εµφάνιση της συλλογικής συµπεριφοράς ως 

δηµιουργού καινούριων ερµηνειών και νοηµάτων στην καθηµερινή ζωή. Οι άνθρωποι 

από τη µία πλευρά είναι εξ’ ορισµού ικανοί να παράγουν κουλτούρα µέσω του 

χειρισµού των συµβολικών αποτυπώσεων της πραγµατικότητας και να αποδίδουν 

αντίστοιχα νοήµατα στα στοιχεία που τη συνθέτουν. Η κοινωνία από την άλλη 

πλευρά είναι ένα πολύπλοκο και δυναµικό πλέγµα ασταθών καταστάσεων που 

διαρκώς µεταβάλλεται και αποτελείται από υποκείµενα που αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους µέσω της χρήσης κατεστηµένων ή της διαµόρφωσης πρωτότυπων ερµηνειών της 

κοινωνικής πραγµατικότητας.         

Για να διαµορφωθεί ένα κίνηµα πρέπει να επέλθει µια κανονιστική αναθεώρηση, η 

οποία θα µπορέσει να αλλάξει τα γενικά ερµηνευτικά πλαίσια της οµάδας που 

δραστηριοποείται αλλά και τις ειδικότερες κρίσεις ή εκτιµήσεις µιας κατάστασης που 

ήδη βιώνεται, καθώς και το ρόλο που διαδραµατίζουν οι άλλοι σ’ αυτήν. Με απλά 

λόγια, η αναθεώρηση αυτή µετασχηµατίζει τις ήδη καθιερωµένες ηθικές αρχές σε µια 

κοινωνία και κατά συνέπεια η κατάσταση που µέχρι στιγµής εκλαµβανόταν ως 

φυσιολογική τώρα είναι αφόρητη. Ο RalphTurner χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «ένα 

αξιόλογο κίνηµα γίνεται εφιτκό όταν αναθεωρείται ο τρόπος µε τον οποίο µια 
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υπάρχουσα οµάδα ανθρώπων αντιλαµβάνεται κάποια συµφορά ως µια αδικία που δεν 

πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία και όχι ως µια κακοτυχία που µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε φιλευσπλαχνία».  

• η θεωρία της σχετικής αποστέρησης  

Μια από τις βασικότερες αιτίες ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών είναι 

η κοινωνική εξαθλίωση και πιο συγκεκριµένα η κοινωνική και οικονοµική 

αποστέρηση. Ο Μαρξ είχε αναφερθεί διεξοδικά σ’ αυτήν την κατάσταση, την οποία 

ονόµασε «σχετική αποστέρηση» 50, δηλαδή την απογοήτευση που προκαλείται στον 

άνθρωπο από την απόσταση ανάµεσα στα όσα διαθέτει και στα όσα προσδοκά ή 

νιώθει ότι δικαιούται να έχει. Ακόµα, ο ίδιος είχε προβλέψει ότι η ανάπτυξη του 

καπιταλισµού παρά τη σηµαντική βελτίωση που θα επέφερε στο βιοτικό επίπεδο της 

εργατικής τάξης, θα οδηγούσε στη µεγέθυνση του χάσµατος µεταξύ των ιδιοκτητών 

των µέσων παραγωγής και των εργατών και έτσι η εργατική τάξη θα ένιωθε όλο και 

πιο έντονα αισθήµατα µειονεξίας. Το ίδιο φαίνεται να υποστήριξε και ο Davies που 

αναφέρθηκε στις πιθανότητες εκδήλωσης επαναστάσεων, οι οποίες αυξάνονται όταν 

αντιστρέφεται µια περίοδος κοινωνικής και οικονοµικής προόδου. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία του Davies, η εκδήλωση επαναστάσεων είναι πιθανότερη όταν µια περίοδος 

κοινωνικής και οικονοµικής προόδου ακολουθείται από µια περίοδο δραµατικής 

επιδείνωσης των κοινωνικών συνθηκών, η οποία καλλιεργεί στους ανθρώπους το 

φόβο ότι θα χάσουν τα οφέλη που έχουν αποκτήσει. 

         

Παρακάτω θα αναλυθεί η δράση των περισσότερο οργανωµένων οµάδων, 

δηλαδή των οργανώσεων που διεκδικούν επαγγελµατικά δικαιώµατα (συνδικάτα, 

εργοδοτικές οργανώσεις, σύλλογοι ελεύθερων επαγγελµατιών), των µη κυβερνητικών 

οργανώσεων και των κοινωνικών κινηµάτων.  

• Οργανώσεις που σχετίζονται µε επαγγελµατικά δικαιώµατα (συνδικάτα , 

εργοδοτικές οργανώσεις και σύλλογοι ελεύθερων επαγγελµατιών)  
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Τα συνδικάτα51
δηµιουργήθηκαν αρχικά για να ανατρέψουν τις ανισότητες που 

υπήρχαν µεταξύ εργατών και εργοδοτών αλλά τότε δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα 

και δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν µεγάλη επιρροή στις συνθήκες εργασίας τους. Στη 

συνέχεια, αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τα υλικά συµφέροντα των εργατών 

στις συνθήκες της βιοµηχανικής παραγωγής που τους συνάθροιζαν και τους έφερναν 

σε επαφή αλλά δεν οδήγησαν τελικά στην ανάληψη δύναµης παρά µόνο σε ελάχιστο 

βαθµό. Η ανάπτυξη του συνδικαλισµού διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, όπως και η 

επίδραση των συνδικάτων στην εργασία, στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις. Για 

παράδειγµα στη Βρετανία και στις ΗΠΑ τα συνδικάτα λειτούργησαν για 

περισσόοτερο χρόνο  απ’ ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες (στη Γερµανία 

διαλύθηκαν τα συνδικάτα στην πλειονότητά τους από τους ναζιστές και 

επαναιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1930 και στη Γαλλία πρακτικά δεν εµφανίστηκαν 

πριν την ίδια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας αναγνωρίσθηκε επίσηµα το 

δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας).   

 Στη σύγχρονη εποχή τα συνδικάτα έχουν αλλάξει µορφή, καθώς πολλά έχουν 

µετατραπεί σε µεγαλύτερες οργανώσεις µε γραφειοκρατική δοµή και η ηγεσία τους 

αποτελείται από άτοµα που ενδεχοµένως να έχουν απόψεις, οι οποίες δε συγκλίνουν 

µε αυτές των µελών τους. επίσης. Όσον αφορά τη σηµερινή λειτουργία των 

συνδικάτων υπάρχουν τρία βασικά προβλήµατα, τα οποία είναι τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας γεγονός που µειώνει τη διαπραγµατευτική θέση τους, την παρακµή των 

παλαιών επιχειρήσεων βιοµηχανικής παραγωγής στις οποίες η παρουσία των 

συνδικάτων ήταν παραδοσιακά πιο ισχυρή και την ολοένα αυξανόµενη ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισµού (βλ. ασιατικές χώρες) γεγονός που έχει ως συνέπεια τη 

µείωση των µεροκάµατων. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την γενικότερη τάση 

για περισσότερη ευέλικτη παραγωγή τείνουν να περιορίσουν τη δύναµη του 

συνδικαλισµού.  

 Οι εργοδοτικές οργανώσεις 52 αναφέρονται στους επιχειρηµατίες και 

δηµιουργήθηκαν ως αντίβαρο στις απειλές των συνδικάτων και στην κρατική 

πολιτική. Πιο αναλυτικά, αφενός οι εγοδότες χρειάστηκε να οργανωθούν 

προκειµένου να δώσουν λύσεις σε συλλογικό επίπεδο έναντι των απεργιών και να 

µπορούν να διαπραγµατευτούν και αφετέρου να οργανωθούν έναντι του κράτους για 
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να µπορούν να πιέσουν για την άσκηση ευνοϊκής πολιτικής, η οποία θα προωθεί τα 

συµφέροντά τους. Ωστόσο, η ανάγκη για συλλογική δράση από τη µεριά των 

επιχειρηµατιών είναι δευτερογενής σε αντίθεση µε τα συνδικάτα (πρωτογενής) και 

αυτό ισχύει για δύο λόγους: η έλλειψη αδυναµίας για µεµονωµένη δράση λόγω του 

γεγονότος ότι υπάρχει ήδη µια έτοιµη οργάνωση (η ίδια η επιχείρηση), το πλαίσιο 

που κινούνται οι επιχειρήσεις (έντονος ανταγωνισµός που δε προωθεί τη 

συναδελφική αλληλεγγύη) και η γενικότερη άποψη που θεωρεί το κράτος  

υποκατάστατο δικής τους συλλογικής οργάνωσης. Αυτό βέβαια συνέβαινε στην 

πρώιµη περίοδο της εµφάνισης των συνδικάτων όπου οι απεργίες ατιµετωπίζονταν 

αποκλειστικά ως προβλήµατα δηµόσιας τάξης αν και µπορεί να ισχύσει και στη 

σηµερινή εποχή µε διάφορες µορφές (πχ συγκεκριµένη ειδοδηµατική πολιτική που 

επιβάλλει το κράτος).   

 Εκτός από τις οργανώσεις για τους µισθωτούς εργάτες και τους επιχειρηµατίες 

δηµιουργήθηκαν οργανώσεις που προωθούν τα συµφέροντα των ελεύθερων 

επαγγελµατιών 53. Σε γενικές γραµµές, το κράτος έχει επιτρέψει σ’ αυτές τις 

οργανώσεις να είναι υπεύθυνες και αυτόνοµες στα θέµατα που σχετίζονται µε τις 

ρυθµίσεις του επαγγέλµατός τους. Αυτό το είδος οργάνωσης ακεί σηµαντικό έλεγχο 

στην επαγγελµατική ζωή των µελών τους, ελέγχοντας την είσοδο νέων µελών µέσω 

γραπτών εξετάσεων και επιβάλλοντας γραπτούς και άγραφους κανόνες δεοντολογίας, 

η µη τήρηση των οποίων επιφέρει κυρώσεις στα µέλη τους (ύστατη κύρωση αποτελεί 

η διαγραφή). Ωστόσο, τα µέλη µε τη (υποχρεωτική) συµµετοχή τους σ’ αυτές τις 

οργανώσεις απολαµβάνουν όλα τα προνόµια, το κύρος και τις υλικές απολαβές που 

τους εξασφαλίζεται απ’ αυτές. Όσον αφορά την εσωτερική τους οργάνωση αυτή 

χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της ιεραρχίας, η οποία δε γίνεται µε οικονοµικά 

κριτήρια. Οι οργανώσεις αυτές αν και ονοµάζονται και λειτουργούν ως σωµατεία, οι 

βασικές οργανώσεις βρίσκονται ουσιαστικά µεταξύ σωµατειακών και θεσµικών 

οµάδων πίεσης. Το γεγονός ότι αποτελούν εκ του νόµου νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου µε υποχρεωτική συµµετοχή είναι ένα στοιχείο που δείχνει την υπερίσχυση 

του θεσµικού στοιχείου (βλ. επιµελητήρια).      

 Φυσικά, οι οργανώσεις αυτές κατακρίνονται εντόνα για τον µονωπολιακό 

τους χαρακτήρα, ο οποίος ουκ ολίγες φορές έχει οδηγήσει σε ασυδοσίες αλλά και 

εκµετάλλευση των πολιτών κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο (πχ καταβολή ελάχιστης 
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αµοιβής σε συµβολαιογράφο για ένα απλό έγγραφο). Όλα αυτά τα αρνητικά σηµεία 

στη λειτουργία των οργανώσεων αυτών έχουν οδηγήσει µια µεγάλη µερίδα του 

πληθυσµού να αναρωτιούνται για τη µελλονιτκή πορεία τους, καθώς όπως αναφέρουν 

«δε δικαιολογείται πλέον το υπέρογκο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της 

παραδοσιακής οργάνωσης των ελεύθερων επαγγελµατιών από το ίδιο το κράτος -µε τη 

µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου- που έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία 

ανεξέλεγκτων µονοπωλίων. Αυτός όπως τονίζουν είναι και ο λόγος που καταργήθηκαν 

οι συντεχνίες πριν από δύο αιώνες».  

 

• Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις54 

Ο όρος «µη κυβερνητικές οργανώσεις» αποτελεί µια πολύπλοκη έννοια που δεν 

µπορεί να επεξηγηθεί από έναν κοινά αποδεκτό ορισµό. Με τον όρο αυτό η 

Παγκόσµια Τράπεζα ορίζει τις ιδιωτικές εκείνες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 

για να προσφέρουν ανακούφιση, να προωθήσουν τα συµφέροντα των φτωχών, να 

προστατέψουν το περιβάλλον, να προσφέρουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες αναπτύσσουν τη δράση 

τους. Η ίδια διαφοροποιεί τις µη κυβερνητικές οργανώσεις σύµφωνα µε τις εξής 

δραστηριότητες: 

- εκπροσώπηση (οργανώσεις που εκφράζουν τις ανησυχίες των πολιτών) 

- υπεράσπιση (οργανώσεις που ασκούν πίεση για συγκεκριµένα ζητήµατα) 

- στήριξη (οργανώσεις που στηρίζουν το έργο άλλων µη κυβερνητικών 

οργανώσεων σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο) 

- παροχή υπηρεσιών (οργανώσεις που υλοποιούν αναπτυξιακά και 

ανθρωπιστικά προγράµµατα)   

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει όλα τα είδη ιδιωτικών οργανώσεων ως µη κυβερνητικές 

οργανώσεις µε την προϋπόθεση ότι δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, δεν 

επιδιώκουν να καταλάβουν την εξουσία (είτε µε τη µορφή πολιτικών κοµµάτων είτε 

µέσω της αποκλειστικής προώθησης των συµφερόντων µιας συγκεκριµένης 

πληθυσµιακής οµάδας), δεν είναι κεδοσκοπικές ή εγκληµατικές.   

                                                           
54

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, Ο παγκόσμιος ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκδόσεις 

Σιδέρης, Αθήνα 2007, σ. 38- 43. 



41 

 

Ο όρος «µη κυβερνητικές οργανώσεις» σε γενικές γραµµές µπορεί να 

χαρακτηρίσει οποιονδήποτε εθελοντικό θεσµό που επιτελεί δηµόσια λειτουργία χωρίς 

να εντάσσεται στην κυβέρνηση ή στο πεδίο δράσης της και διακρίνεται από τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- έχουν θεσµική οντότητα 

- είναι αποτέλεσµα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και έχουν θεσµική ανεξαρτησία 

από το κράτος και τα κόµµατα 

- δεν αποφέρουν οικονοµικά οφέλη στα στελέχη τους 

- είναι αυτόνοµες και αποκλειστικοί διαχειριστές των υποθέσεών τους 

- έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, στα πλαίσια του οποίου προσελκύουν 

εθελοντική προσφορά ή χρηµατικές συνεισφορές από ανθρώπους που 

συνεργάζονται σε µόνιµη βάση για έναν κοινό σκοπό (εκτός από την 

απόκτηση αξιωµάτων ή χρηµάτων ή εγκληµατικής δραστηριότητας). 

Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (αν και η µία 

δεν αποκλείει την άλλη): 

-λειτουργικές/επιχειρησιακές → οργανώσεις που παρέχουν ανθρωπιστικές και 

αναπτυξιακές υπηρεσίες.  

-υπερασπιτικές/ακτιβιστικές→ οργανώσεις που σκοπό έχουν να επηρεάσουν την 

κοινή γνώµη, τους πολιτικούς και τα κέντρα χάραξης πολιτικής και λήψης 

αποφάσεων και να πιέσουν τους παραπάνω να δηµιουργήσουν νέους παγκόσµιους 

κανόνες και θεσµούς.  

Επίσης, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις διακρίνονται ανάλογα µε το γεωγραφικό 

εύρος δράσης σε εθνικές και διεθνείς. Τα µέλη των εθνικών µη κυβερνητικών 

οργανώσεων προέρχονται από µία χώρα ωστόσο ο προσανατολισµός τους µπορεί να 

είναι διεθνής, ενώ η δράση των διεθνών είναι διεθνική, τα µέλη τους προέρχονται από 

δύο ή περισσότερες χώρες και έχουν ως βασικό στόχο την ενεργοποίηση, την 

κωδικοποίηση, την τροποποίηση και τη διάδοση παγκόσµιων δοµών και αρχών. 

Βέβαια αυτός διαχωρισµός είναι έγκυρος αλλά η σηµερινή µορφή των ΜΚΟ 

καλύπτει τόσο τις εθνικές όσο και τις διεθνείς οργανώσεις.   
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Ωστόσο, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις κατακρίνονται ιδιαίτερα από τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης
55, τα οποία συχνά απαξιώνουν τη δράση τους. Οι ΜΚΟ 

κατηγορούνται λόγω των αδυναµιώντους που σχετίζονται µε τη δηµοκρατικότητα, τη 

διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα. Πιο συγκεκριµένα, ο Τύπος πολύ συχνά 

κατηγορεί τις ΜΚΟ για έλλειψη διαφάνειας (µη δηµοσιοποίηση πληροφοριών που 

σχετίζονται µε τη δράση τους), µη λογοδοσία (δεν είναι άµεσα εκλεγµένες ούτε 

υπόλογες στα µέλη τους) και για τη χρηµατοδότησή τους (η µόνη επιδίωξή τους είναι 

η χρηµατοδότηση, η οποία έχει γίνει πλέον αυτοσκοπός τους και αυτό έχει ως 

συνέπεια την άµεση αλληλεξάρτηση τους από το κράτος).  

• Τα κοινωνικά κινήµατα56 

Τα κοινωνικά κινήµατα σύµφωνα µε τον Giddens είναι «µια συλλογική 

προσπάθεια προώθησης ενός κοινού συµφέροντος ή πραγµατοποίησης ενός κοινού 

σκοπού εκτός της σφαίρας των κατεστηµένων θεσµών
57». Τα κοινωνικά κινήµατα 

αποτελούν µορφές συλλογικής δράσης µε ειδικά χαρακτηριστικά που τα 

διαφοροποιούν από τις διάφορες υπάρχουσες οµάδες συµφερόντων. Το πρώτο 

χαρακτηριστικό είναι ότι δε βασίζονται σε ιεραρχικές δοµές οργάνωσης αλλά σε 

δικτυακές µορφές συνεργασίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η 

ενότητα και η αποτελεσµατικότητά τους δε στηρίζεται στον εσωτερικό έλεγχο αλλά 

σε µια διαδικασία ανοιχτής και διαρκούς διάδρασης που υφίσταται εντός της 

συλλογικής δράσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας καλλιεργείται ένα κοινό σύστηµα 

αξιών και απόψεων και αναπτύσσεται η έννοια του συλλογικού (εµείς) έναντι το 

ατοµικού αισθήµατος (εγώ). Ακόµα, τα κοινωνικά κινήµατα διαφοροποιούνται και 

από τα σύγχρονα πολιτικά κόµµατα λόγω της έλλειψης πυραµιδικής οργάνωσης, 

στιβαρής ηγεσίας και συµµετοχής στις διαδικασίας νοµής της πολιτικής εξουσίας. 

 Τα κοινωνικά κινήµατα σύµφωνα µε τον David Aberle µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής58: 

• Κινήµατα µετασχηµατισµού, τα οποία επιδιώκουν µεγαλεπήβολες, 

δυναµικές και πιθανόν βίαιες µεταβολές της κοινωνίας µε χαρακτηριστικό 
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παράδειγµα τα επαναστατικά και µερικά ριζοσπαστικά θρησκευτικά κινήµατα 

(πχ. Κίνηµα Επαναστατικής Αριστεράς στη Χιλή, Κίνηµα του Τζιχάντ). 

• Μεταρρυθµιστικά κινήµατα, τα οποία επιδιώκουν να µεταβάλουν κάποια 

στοιχεία της υπάρχουσας κοινωνικής οργάνωσης και στρέφουν το ενδιαφέρον 

τους σε ζητήµατα ανισότητας και αδικίας (πχ. κινήµατα κατά των 

αµβλώσεων). 

• Λυτρωτικά κινήµατα, τα οποία επιθυµούν να λυτρώσουν τους ανθρώπους 

από τους τρόπους ζωής που κατά την άποψή τους οδηγούν στη διαφθορά, 

όπως τα θρησκευτικά κινήµατα (βλ. πεντηκοστιανές θρησκευτικές οµάδες που 

θεωρούν ότι η πνευµατική ανάπτυξη των ατόµων αποτελεί την αληθινή 

ένδειξη της αξίας τους). 

• Κινήµατα µεταβολής, τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την ολοκληρωτική 

µεταβολή των ατόµων αλλά κάποιων χαρακτηριστικών τους γνωρισµάτων (πχ 

Ανώνυµοι Αλκοολικοί).  

Η παρουσία των κοινωνικών κινηµάτων στη σύχγρονη εποχή είναι επιτακτική 

λόγω της παγκοσµιοποίησης και της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας, καθώς αντανακλά 

την επιθυµία των ανθρώπων να συνδυάσουν ένα ευρύ φάσµα συγγενικών συλλογικών 

δράσεων από την απόρριψη των κυρίαρχων µορφών συµβολικής αναπαράστασης και 

κοινωνικής αποτύπωσης της πραγµατικότητας µέχρι την επιβεβαίωση και τη 

συµµετοχή στον κόσµο των ιδιαίτερων πολιτισµικών ταυτοτήτων. Γενικά, η ύπαρξη 

των κοινωνικών κινηµάτων χαρακτηρίζεται από πολύµορφες συλλογικές ενέργειες 

διαµέσου των οποίων τα κοινωνικά υποκείµενα επιζητούν να κατοχυρώσουν 

σηµαντικά κοινωνικά και πολιτισµικά δικαιώµατα.  

    

Κεφάλαιο 5ο 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

5.1 Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα 

Η ενεργή δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσµιο πολιτικό 

γίγνεσθαι ξεκίνησε µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και είχε ωςκύριο 

στόχο της την ολοκλήρωση. Η διαδικασία ολοκλήρωσης επισπεύτηκε από ένα 
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άθροισµα συνθηκών και γεγονότων που έγιναν στη µεταπολεµική περίοδο. Οι πιο 

σηµαντικές απ’ αυτές είναι οι παρακάτω59 : 

• Η ανάγκη οικονοµικής ανοικοδόµησης της κατεστραµµένης από τον πόλεµο 

Ευρώπης µέσω της συνεργασίας και της δηµιουργίας µιας ευρύτερης αγοράς, 

η οποία θα είχε ως βασικό στόχο να αποτρέψει οποιαδήποτε επιστροφή στον 

προστατευτισµό και τον οικονοµικό εθνικισµό.  

• Η επιθυµία διατήρησης της ειρήνης, η οποία θα έθετε ένα οριστικό τέλος στη 

γαλλογερµανική αντιπαλότητα που ξεκίνησε µε τη δηµιουργία της ενωµένης 

Γερµανίας το 1871 µετά τον Γαλλοπρωσικό Πόλεµο και οδήγησε στον πόλεµο 

το 1914 και 1939. 

• Η ένταξη της Γερµανίας για να µπορέσει η Ευρώπη να ξεπεράσει τον 

ενδεχόµενο κίνδυνο ανάδυσης µιας ισχυρής και φιλόδοξης δύναµης, η οποία 

θα προκαλούσε µια δοµική αστάθεια στο ευρωπαϊκό σύστηµα κρατών . 

• Η διαφύλαξη της Ευρώπης από τον σοβιετικό επεκτατισµό και ανάδειξή του 

ανεξάρτητου ρόλου της και της ταυτότητάς της σε µια διπολική διεθνή τάξη. 

• Η επιθυµία των ΗΠΑ να εδραιώσουν τόσο µια ευηµερούσα αγορά για τα 

αµερικάνικα προϊόντα τους, όσο και ένα ισχυρό οχυρό απέναντι στη διάδοση 

του κουµµουνισµού και της σοβιετικής επιρροής. 

• Η επιθυµία υποσκέλισης του κυρίαρχου εθνικού κράτους από υπερεθνικές 

δυνάµεις,διότι θεωρούνταν εχθρός της ειρήνης και της ευηµερίας. Όσοι ήταν 

υπέρ της ολοκλήρωσης θεωρούσαν ότι το παραδοσιακό έθνος- κράτος πρέπει 

να αποδυναµωθεί -αν όχι καταργηθεί- για να µπορέσει να επιτευχθεί µια 

παγκόσµια τάξη πραγµάτων που στόχο θα είχε τη γενικότερη ευηµερία σε 

όλους τους τοµείς  και θα αφορούσε όλους τους λαούς της Ευρώπης.   

Η κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπλοκη γι’ αυτό και έχουν 

διατυπωθεί πολλοί ορισµοί κατά καιρούς για να την περιγράψουν. Αναµφισβήτητα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα θεσµικό οικοδόµηµα και ένα διακριτό µοντέλο 

διακυβέρνησης (µε σαφή πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα), το οποίο 

δηµιουργήθηκε από τις ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ που επεδίωκαν να δηµιουργήσουν 

ένα κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την διατήρηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
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ασφάλειας
60.Η Ένωση αυτή των ανεξάρτητων κρατών που βασίζεται στην αποδοχή 

της διαφορετικότητας και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης µεταξύ τους εµφανίζει 

κάποια πλεονεκτήµατα αλλά και κάποια µειονεκτήµατα, τα οποία συνοπτικά θα 

αναφερθούν στον παρακάτω πίνακα61: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. η καλλιέργια του κοσµοπολιτισµού 

που ωθεί τους λαούς να  αποµακρυνθούν 

από τον στενό εθνικισµό. 

2. η οικονοµική, νοµισµατική και 

πολιτική ενοποίηση δηµιουργούν πλαίσια 

αλληλεξάρτησης µεταξύ των κρατών και 

καθιστούν αδιανόητο τον πόλεµο ή µια 

γενικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη. 

3. κατέχει την πρώτη θέση από άποψη 

οικονοµικής και 

εµπορικήςδραστηριότητας, αλλά είναι 

και ο σηµαντικότερος τροφοδότης 

βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες 

χώρες. 

4. η πανευρωπαϊκή αγορά ενισχύει την 

ευηµερία και την ανάπτυξη και παρέχει 

ασφάλεια στην παγκόσµια οικονοµία. 

5. η κοινή κυριαρχία είναι ο µόνος 

τρόπος άσκησης επιρροής στην 

παγκόσµια σκηνή για να µπορέσουν τα 

κράτη να πετύχουν τις επιδιώξεις τους.  

6. η πολιτική και οικονοµική ενοποίηση 

που συµβαδίζουν, καθώς µια ενιαία 

αγορά πρέπει να ρυθµίζεται από κοινούς 

κανόνες και αποφάσεις. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία 

διασφαλίζει ότι ο κύριος όγκος των 

πόρων της ΕΕ εξακολουθεί να 

χρησιµοποιείται για την επιδότηση της 

µη ανταγωνιστικής γεωργίας. 

2. η συνεχιζόµενη διεύρυνση,η οποία θα 

οδηγήσει στον περιορισµό των 

κονδυλίων που χρησιµοποιούνται για τα 

λιγότερο ευηµερούντα κράτη και σε µια 

ακόµα πιο περίπλοκη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

3. η εύθραυστη οικονοµία, η οποία 

συνδέεται µε την εφαρµογή του ενιαίου 

νοµίσµατος, το οποίο µε τη σειρά του 

απαιτεί εξίσωση των επιτοκίων σε κράτη 

που ενδεχοµένως να έχουν διαφορετικές 

οικονοµικές συνθήκες. 

4. η αναδιάταξη σχέσεων µε µεγάλες 

δυνάµεις που αποτελεί µια ανάγκη 

επιτακτική για να µπορεί η ΕΕ να έχει 

µεγαλύτερη ανεξαρτησία και 

αποφασιστικότητα στην παγκόσµια 

σκηνή. 

5. ηαδυναµία επίτευξης της πολιτικής 

ολοκλήρωσης, διότι προωθείται µόνο η 
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7.η προώθηση της ευηµερίας και των 

δηµοκρατικών αξιών σε ολόκληρο τον 

κόσµο 

8. η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη 

παρέχει στα άτοµα ισχυρό φάσµα 

δικαιωµάτων,ελευθεριών και ευκαιριών. 

9. η ανάπτύξη νέων εργαλείων, πέρα από 

τα παραδοσιακά µέσα της εξωτερικής 

πολιτικής (πρωτοστατεί διεθνώς στην 

προσπάθεια αντιµετώπισης της 

υπερθέρµανσης του πλανήτη και των 

κλιµατικών αλλαγών). 

10.η ενδυνάµωση του ρόλου της στη 

διεθνή σκηνή µε την ενσωµάτωση νέων 

χωρών. 

 

οικονοµική. 

6. το δηµοκρατικό έλλειµµα, το οποίο 

σχετίζεται µε τη λειτουργία των οργάνων 

και δεν επιτρέπει τη συµµετοχή των 

πολιτών στη λήψη αποφάσεων 

7. το ιδεολογικό έλλειµµα, η απουσία 

δηλαδή µιας κοινής ιδεολογίας ή του 

λεγόµενου ευρωπαϊσµού. 

8. το τελεολογικό πρόβληµα, καθώς η 

ΕΕδε διαθέτει έναν σαφή στόχο, ο οποίος 

να αποτυπώνεται και σε κάποια από τις 

Συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί κατά 

καιρούς. 

9. η διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας 

που σηµαίνει ότι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων δε συνυπολογίζει τις 

διαφορετικές εθνικές ανάγκες και τα 

συµφέροντα που σίγουρα υπάρχουν 

10. η αδυναµία εξάλειψηςτων πολιτικών 

οργανωµένων ελίτ, οι οποίες προωθούν 

τα δικά τους συµφέροντα και 

χειραγωγούν τους λαούς της Ευρώπης. 

11. η ενδυνάµωσητων µεγάλων 

ηγεµονικών κρατών (βλ. Γερµανία) λόγω 

του τρόπου διάρθωσής της ΕΕ. 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκεµε σκοπό την: 

• Οικονοµική ολοκλήρωση ή ενοποίηση62 
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Με τον όρο «οικονοµική ολοκλήρωση» ο Kindleberger αντιλήφθηκε την εξίσωση 

των τιµών των συντελεστών παραγωγής, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε 

µέσω της µετακίνησης των συντελεστών παραγωγής, χωρίς παράλληλες εµπορικές 

συναλλαγές, είτε µέσω των εµπορικών ανταλλαγών, χωρίς παράλληλη µετακίνηση 

των συντελεστών παραγωγής. Ο Balassa θεώρησε ότι ο όρος αυτός αντιστοιχή στην 

έλλειψη διακρατικής µεταχείρισης από τις κρατικές αρχές µεταξύ των οικονοµικών 

µονάδων µε βάση τη χώρα στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Με αυτό ο ίδιος υπονοεί 

την τελωνιακή ένωση και την εναρµόνιση της φορολογίας για τα αγαθά και την 

ελευθερία µετανάστευσης, την κοινή νοµισµατική συναλαγµατική πολιτική, την 

πολιτική αγοράς κεφαλαίων κλπ. Οι οικονοµολόγοι θεωρούν ότι η οικονοµική 

ολοκλήρωση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας τα µέλη µιας κοινωνίας 

επιτυγχάνουν ίση µεταχείριση, ίσες ευκαιρίες και τον ίδιο βαθµό ελευθερίας στην 

πραγµατοποίηση των στόχων τους.     

Ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης της διαδικασίας ολοκλήρωσης, οι πλέον 

σηµαντικές µορφές63
είναι οι παρακάτω: 

• Η ζώνη ελεύθερου εµπορίου ή ελεύθερων ανταλλαγών,όπου οι 

συµµετέχουσες χώρες προχωρούν σε κατάργηση των δασµών και των 

ποσοτικών περιορισµών στο µεταξύ τους εµπόριο, ενώ παράλληλα κάθε χώρα 

διατηρεί τους δασµούς ή άλλους περιορισµούς που είχε απέναντι σε τρίτες 

χώρες, δηλαδή ακολουθεί τη δική της δασµολογική πολιτική απέναντι στις 

τρίτες χώρες. Η βάση της συµφωνίας, στην οποία στηρίζεται η ένωση αυτή 

είναι οι κανόνες και τα πιστοποιητικά προέλευσης ή καταγωγής µε τα οποία 

εµποδίζονται οι παρεκκλίσεις και παραβάσεις των κανόνων του εµπορίου, που 

θεσπίζονται στα πλαίσια της οικονοµικής αυτής ένωσης.  

 

• Η Τελωνειακή Ένωση, στην οποία οι χώρες-µέλη όχι µόνο καταργούν τους 

δασµούς και ποσοτικούς περιορισµούς στο µεταξύ τους εµπόριο, αλλά 

επιπλέον θεσπίζουν ένα Κοινό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο προς τις τρίτες χώρες, 

γεγονός το οποίο καταργεί την αναγκαιότητα των παραπάνω πιστοποιητικών 

προέλευσης. Το προϊόν κάθε τρίτης χώρας που µπαίνει στην ένωση µε τον 
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ίδιο δασµό και απ’ οποιαδήποτε χώρα της ένωσης κυκλοφορεί πλέον 

ελεύθερα σ’ όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

 
• Η Κοινή Αγορά, κατά την οποία εκτός απ’ αυτά που ισχύουν για την 

Τελωνειακή Ένωση, προστίθεται ακόµη και η ελεύθερη µετακίνηση των 

παραγωγικών συντελεστών, εργασίας και κεφαλαίου, ανάµεσα στις χώρες που 

την απαρτίζουν. Επιδιώκεται, επίσης, η θέσπιση κοινών κανόνων και 

πολιτικών απέναντι στη διακίνηση παραγωγικών συντελεστών από τρίτες 

χώρες. 

 

• Η Οικονοµική Ένωση κατά την οποία εκτός απ’ ό,τι ισχύει στην Κοινή 

Αγορά, επιδιώκεται ένας υψηλού βαθµού συντονισµός και εναρµόνιση των 

πλέον σηµαντικών τοµέων της οικονοµικής πολιτικής (νοµισµατική πολιτική, 

δηµοσιονοµική πολιτική, βιοµηχανική πολιτική, πολιτική µεταφορών). Εκτός 

απ’ τις πολιτικές στο εσωτερικό, αναπτύσσεται και µια κοινή εµπορική 

πολιτική απέναντι σε τρίτες χώρες που αφορά αγαθά, υπηρεσίες και 

παραγωγικούς συντελεστές. 

 
• Η Νοµισµατική Ένωση, η οποία προϋποθέτει επίσης ένα ακάµα υψηλότερο 

βαθµό ενιαίας οικονοµικής πολιτικής και ταυτόχρονα δηµιουργεί είτε 

ανέκκλητες συναλλαγµατικές ισοτιµίες και πλήρη µετατρεψιµότητα των 

νοµισµάτων των χωρών-µελών της ένωσης, είτε επιβάλλει ένα κοινό νόµισµα 

που κυκλοφορεί ελεύθερα ανάµεσα στις χώρες της. 

 
• Η πλήρης Οικονοµική Ένωσηπου συνεπάγεται την πλήρη οικονοµική 

ενοποίηση και ολοκλήρωση των οικονοµιών των χωρών που συµµετέχουν. 

Υπάρχει επίσης µια ενιαία οικονοµική πολιτική στους σηµαντικότερους 

τοµείς, η οποία προσδιορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο και ασκείται πλέον τόσο 

από κοινοτικά όσο από εθνικά όργανα, σαν να πρόκειται για µια χώρα. Λόγω 

του µεγάλου αριθµού των τοµέων πολιτικής που ενοποιούνται και της 

δηµιουργίας υπερεθνικών οργάνων και θεσµών µε αρµοδιότητες και εξουσίες 

που παραχωρούνται απ’ τις εθνικές κυβερνήσεις, των οποίων οι αποφάσεις 

είναι δεσµευτικές για τα κράτη-µέλη που συµµετέχουν στη λήψη τους, η 
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πολιτική ένωση –συνήθως µε κάποια µορφή Οµοσπονδίας– είναι το τελικό 

επακόλουθο. 

Η οικονοµική ολοκλήρωση ή ενοποίηση κατά βάση αποτελεί µια διαδικασία 

µέσω της οποίας καταργούνται όλα τα εµπόδια που αφορούν το εµπόριο µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων χωρών και επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των παραγωγικών 

συντελεστών και προωθείται η εναρµόνιση ορισµένων πολιτκών, οι οποίες έχουν ως 

σκοπό την επίτευξη οικονοµικών στόχων, δηλαδή µε απλά λόγια η δηµιουργία µιας 

οικονοµικής ένωσης. Η οικονοµική ολοκλήρωση έχει επιτευχθεί σε αρκετά µεγάλο 

βαθµό µέχρι σήµερα και αποτελεί την σηµαντικότερη ίσως προτεραιότητα της 

Ένωσης, µε αποτέλεσµα η πολιτική ενοποίηση να αποτελεί δευτερεούσα 

προτεραιότητά της. 

 

• Πολιτική ολοκλήρωση ή ενοποίηση64 

Με τον όρο «πολιτική ολοκλήρωση» νοείται «µια διαδικασία στα πλαίσια της 

οποίας πολιτικοί δρώντες σε πολλαπλά διακριτά κέντρα πείθονται να µεταφέρουν την 

αφοσίωσή τους, τις προσδοκίες τους και το βάρος των πολιτικών δραστηριότήτων τους 

σε ένα νέο κέντρο του οποίου οι θεσµοί διαθέτουν ή απαιτούν δικαιοδοσία επί των 

προϋπαρχόντων εθνικών κρατών». Αυτό προϋποθέτει την εκχώρηση µέρους της 

κυριαρχίας από τη µεριά των κρατών στην Ένωση, διότι τα ίδια πείθονται ότι µ’αυτόν 

τον τρόπο θα αποκοµίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. Ως ένα βαθµό τα 

κράτη έχουν παραχωρήσει κάποιες από τις αρµοδιότητές τους αλλά ακόµα υπάρχουν 

αρκετά πεδία, τα οποία παραµένουν σκοπίµως υπό την επιρροή τους (πολιτική 

ασφαλείας και άµυνας). Ωστόσο, η πολιτική ολοκλήρωση έχει καθυστερήσει και δεν 

αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της Ένωσης. Σ’ αυτό έχει συντελέσει η απουσία 

ενός ενιαίου Συντάγµατος, µιας κοινής ιδεολογίας (ευρωπαϊσµού),καθώς και ο 

τρόπος λειτουργίας των οργάνων της Ένωσης, γεγονότα τα οποία έχουν οδηγήσει 

στην αύξηση του δηµοκρατικού ελλείµµατος. Ο όρος «δηµοκρατικό έλλειµµα» 

αναφέρεται «στο κενό ανάµεσα στη δηµοκρατική πρακτική στη θεωρία και στην 

πράξη» και παραπέµπει στη δηµόσια συζήτηση που αφορά το βαθµό στον οποίο η ΕΕ 

λειτουργεί µε δηµοκρατικό τρόπο. Πράγµατι, η λειτουργία της ΕΕ εµφανίζει ένα 
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αυξηµένο δηµοκρατικό έλλειµµα, το οποίο αφορά την έλλειψη νοµιµοποίησης (µη 

ικανοποιητική συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στις ευρωεκλογές), την έλλειψη 

διαφάνειας (µυστικότητα στον τρόπο λειτουργίας του Συµβουλίου), την έλλειψη 

συγκατέθεσης (ενίσχυση πρακτικών ενισχυµένης πλειοψηφίας), το έλλειµµα σε 

επίπεδο απόδοσης ευθυνών (τρόπος λειτουργίας Επιτροπής και Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας) και την έλλειψη προστασίας (αδυναµίες κοινωνικής πολιτικής). 

 

 

5.2 Η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η µέθοδος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τρόπος δηλαδή µε τον 

οποίο εφαρµόζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι µια πρωτότυπη αλλά 

ταυτόχρονα και πολύπλοκη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ως βάση την 

παραδοσιακή διάκριση των εξουσιών (όπως στα έθνη-κράτη) αλλά βασίζεται στη 

λήψη αποφάσεων µέσω του θεσµικού τριγώνου της Επιτροπης, του Συµβουλίου και 

του Κοινοβουλίου
65.Το Συµβούλιο -που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε 

χώρας-µέλους - είναι ένα διακυβερνητικής υφής ρυθµιστικό όργανο µε ουσιαστικό 

ρόλο σε θέµατα εξωτερικών σχέσεων και µε βασική αρµοδιότητα την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού (µαζί µε την Επιτροπή). Η Επιτροπή -που αποτελείται από κάποια 

εξειδικευµένα άτοµα- είναι ένα ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο που έχει το δικαίωµα 

να υποβάλλει προτάσεις και να κάνει διαπραγµατεύσεις σ’ολη τη διαδικασία της 

λήψης των αποφάσεων προασπίζοντας το κοινοτικό συµφέρον. Το Κοινοβούλιο 

αποτελεί το µοναδικό αντπροσωπευτικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους 

πολίτες της Ένωσης και έχει ως στόχο να προωθεί τα συµφέροντα όλων των πολιτών 

της Ένωσης. Το ίδιο έχει νοµοθετικές αρµοδιότητες (το δικαίωµα για υποβολή 

τροπολογιών και το δικαίωµα αρνησικυρίας για κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, 

καθώς και την εξουσία έκδοσης των σύµφωνων γνωµών που αφορούν την 

προσχώρηση νέων µελών και τις συµφωνίες σύνδεσης) αλλά και δηµοσιονοµικές 

(δυνατότητα απόρριψης ή υιοθέτησης του προϋπολογισµού).   

 Μια διαδεδοµένη θεωρία περί της διακυβέρνησης είναι η «πολυ-επίπεδη 
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διακυβέρνηση»66, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης 

στα οποία οι αρµοδιότητες συχνά αλληλοκαλύπτονται και επικαλύπτονται. Η 

πολιτική αυτή τείνει να επιµερίζει την εξουσία σε διαφορετικά επίπεδα µε συνέπεια 

τα κράτη να αποδυναµώνονται όσον αφορά τον πολιτικό έλεγχο που µέχρι τώρα 

διέθεταν και να µην αποτελούν τους καθ’ύλην αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων. 

Σύµφωνα µε την πολυεπίπεδη µορφή διακυβέρνησης, η κυριαρχία έχει µεταφερθεί 

από τα έθνη-κράτη στα κοινοτκά όργανα, ωστόσο χωρίς οι εξουσίες των υπερεθνικών 

αρχών να υπερισχύουν των αντίστοιχων εθνικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

µετατραπεί σε µια πολυεπίπεδη πολιτεία, η οποία δε διαθέτει µόνο ένα κέντρο 

εξουσίας αλλά η εξουσία της εµφανίζεται να µοιράζεται σε υπερεθνικούς, εθνικούς 

και υπο-εθνικούς ανταγωνιστικούς δρώντες. Οι θεωρητικοί της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης τάσσονται υπέρ της ιδέας  µιας «Ευρώπης µε περιφέρειες» (κι όχι των 

περιφερειών), διότι όπως οι ίδιοι αναφέρουν οι υποεθνικές αρχές απαιτούν µια 

παράλληλη επιρροή και όχι µια απλή αντικατάσταση των κρατικών εκτελεστικών 

οργάνων. Όπως αναφέρει η Hooghe «η υποεθνική κινητοποίηση δε διαβρώνει αλλά 

συµπληρώνει τον ενοποιητικό ρόλο των κρατών µελών...Οι δρώντεςσυνδέονται µέσω 

δικτύων που εκτείνονται σε αρκετά επίπεδα, όπου ο κάθε δρων φέρει πολύτιµους 

πόρους».           

 Ωστόσο, υπάρχει και η θεωρία της «κρατοκεντρικής διακυβέρνησης»67, η 

οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην εθνική κυριαρχία των κρατών-µελών. Κοµβικό 

σηµείο αυτής της προσέγγισης αποτελούν τα έθνη-κράτη, τα οποία έχουν συνενωθεί 

προκειµένου να συνεργαστούν για συγκεκριµένους σκοπούς, αποτελούν τους κύριους 

δρώντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δεν είναι υποχρεωµένοι να δέχονται 

αποφάσεις µε τις οποίες δε συµφωνούν. Μια διαφοροποιηµένη προσέγγιση αυτής της 

θεωρίας αποτελεί το «συναινετικό πολιτικό σύστηµα» (που ανέπτυξε κυρίως ο 

Άρεντ Λίτζπχαρτ και ειδικότερα για την ΕΕ ο Πολ Τέιλορ), το οποίο βασικά 

στηρίζεται στην πεποίθηση της ύπαρξης µιας συµβίωσης-αµοιβαίας εξάρτησης- στα 

κράτη που συµµετέχουν και στη συλλογικότητα του πολιτικού συναινετικού 

συστήµατος. Αυτή η διαδικασία θεωρείται σηµαντική, διότι καθιστά δυνατή την 

υπέρβαση πολλών συνεπειών του κατακερµατισµού ενώ παράλληλα ενισχύει τη 

δύναµη και την εξουσία τόσο των τµηµάτων όσο και της συλλογικότητας του 
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συστήµατος. Ακόµη, είναι πολύ σηµαντική διότι πείθει τα κράτη ότι δεν χάνουν 

σηµαντικό µέρος της εξουσίας τους από τη συµµετοχή τους στο ευρωπαϊκό 

οικοδόµηµα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χρυσοχόου «η ΕΕ αποτελεί µια 

συναινετική συνοµοσπονδία, η οποία καθιστά εφικτή τη συγχώνευση διακριτών 

πολιτικά οργανωµένων κρατών σε κάποια µορφή ένωσης για την επίτευξη κοινών 

σκοπών, χωρίς τα κράτη να χάνουν την εθνική τους ταυτότητα και χωρίς να 

παραιτούνται από την επιµέρους κυριαρχία τους».     

       

 

5.3 Το κράτος στην εποχή της παγκοσµιοποίησης68 

Η παγκοσµιοποίηση έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής θέσης των διάφορων χωρών στην παγκόσµια οικονοµική σκηνή. Για 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος τα κράτη πρέπει να τηρούν ορισµένους κανόνες που 

αφορούν τη µακροοικονοµική πολιτική (µείωση δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, 

πληθωρισµού κλπ), ενώ παράλληλα να προχωρούν στην απελευθέρωση του 

εξωτερικού τους εµπορίου και να επιδιώκουν την εναρµόνιση των πολιτικών τους σε 

άλλους τοµείς (ξένες επενδύσεις, έρευνα και τεχνολογία κα). Η ενίσχυση των 

σύγχρονων τεχνολογιών αποτελεί βασική προτεραιότητα του σύγχρονου κράτους, 

διότι αυτές µ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η διεύρυνση των επιχειρήσεων και των 

αγορών. Παράλληλα, τα κράτη επιθυµούν την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς 

τους, µέσω της οποίας µπορούν να περιοριστούν τα εσωτερικά τους ελλείµµατα, για 

να µπορέσουν να επιτύχουν µείωση των επιτοκίων και ταυτόχρονα ενθάρρυνση των 

επενδύσεων και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.      

 Ο Γκράµσι69 θεωρεί ότι η παγκοσµιοποίηση έχει δύο λειτουργίες: αφενός 

µετασχηµατίζει το κράτος, ενισχύοντας κάποιες πλευρές του, ενώ παράλληλα 

αποδυναµώνει κάποιες άλλες και αφετέρου το ίδιο το κράτος γίνεται παράγοντας 

διεύρυνσης, εµβάθυνσης και επιτάχυνσης της παγκοσµιοποίησης. Άρα, η σχέση 
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παγκοσµιοποίησης και έθνους-κράτους δεν είναι «µηδενικού αθροίσµατος 70». 

Παρόµοια είναι και η άποψη της Sassen για τη σχέση παγκοσµιοποίησης και 

κράτους, η οποία ορθώς θεωρεί ότι κατά τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης 

αποεθνικοποιείται ό,τι έχει συγκροτηθεί ως εθνικό, χωρίς όµως να καθιστάται 

εµφανής η µεταβολή αυτή 71.         

 Οι υποστηρικτές της θεωρίας του αποδυναµωµένου κράτους72 

υποστηρίζουν ότι η παγκοσµιοποίηση έχει αποδυναµώσει το έθνος-κράτος, το οποίο 

έχει παραδώσει σ’ αυτήν µέρος των εξουσιών του ελπίζοντας να αποκοµίσει όσο το 

δυνατόν περισσότερα οφέλη. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν οι Brayan και 

Farell το έθνος-κράτος έχει εξαερωθεί, διότι οι επενδυτές σ’ ολόκληρο τον κόσµο 

είναι αυτοί που πλέον καθορίζουν τα επιτόκια, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και την 

κατανοµή του κεφαλαίου καθοδηγούµενοι από τα προσωπικά τους συµφέροντα χωρίς 

να λαµβάνουν υπόψιν τις προτεραιότητες των εθνικών κρατών. Το κράτος στην 

εποχή της παγκοσµιοποίησης εµφανίζεται ανίσχυρο να εµποδίσει τις οικονοµικές 

εξελίξεις και να ελέγξει τις διεθνείς οικονοµικές δυνάµεις. Απώτερη συνέπεια της 

αποδυνάµωσης του κράτους αποτελεί η δηµιουργία και η ενδυνάµωση νέων µορφών 

διεθνής και υπερεθνικής εξουσίας, οι οποίες έχουν αποκτήσει σηµαντική ισχύ και 

στην κατονοµή και τη διάχυση της εξουσίας.      

 Στο πλαίσιο αυτό οι Carnoy και Castells73 αναφέρθηκαν στη νέα µορφή που 

έχει το Κράτος σήµερα, η οποία βασίζεται στη συνεργασία πολλών µεµονοµένων 

θεσµών που λειτουργούν µε τη µορφή δικτύου. Αυτό το δίκτυο περιλαµβάνει µια 

συνεργασία εθνικών κυβερνήσεων, υπερεθνικών σωµάτων, διεθνών θεσµών, τοπικών 

κυβερνήσεων, περιφερειακών διοικήσεων και µη κυβερηνητικών οργανώσεων. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί οι φορείς συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και ο κλασικός ιεραρχικός τρόπος οργάνωσης αποτελεί πλέον παρελθόν. Το κράτος 

λοιπόν έχει µετατραπεί σ’ ένα πεδίο όπου γίνεται συνδιαλλαγή µεταξύ κυβερνητικών, 

παρακυβερνητικών και µη κυβερνητικών φορέων και στο οποίο θεωρούνται όλοι ίσοι 

προς ίσοι. Για να αντιµετωπίσει αυτή την κατάσταση και να επανακτήσει την 

κυριαρχία του το κράτος δηµιουργεί τοπικά και περιφερειακά επίπεδα διοίκησης, 
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γεγονός που φέρνει τα αντίθετα αποτελέσµατα, καθώς τελικά το µόνο που 

καταφέρνει είναι να αυξήσει τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι του.   

 Το κράτος στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης αποεθνικοποείται, 

διότι από τη µια µεριά µεταβιβάζει τις εξουσίες του στους υπερεθνικούς οργανισµούς 

και από την άλλη στα πλαίσια της συµµετοχής του σ΄αυτούς τους οργανισµούς 

συµµετέχει σε µια διαδιακασία συνεχούς διαπραγµάτευσης µε άλλα κράτη. Οι 

επιλογές των κρατών µειώνονται σηµαντικά λόγω της επέκτασης της υπερεθνικής 

επιρροής και το κράτος δεν είναι σε θέση να εφαρµόσει τη δική του πολιτική στους 

πολίτες του. Επίσης, ούτε και στο ιδεολογικό επίεδο φαίνεται το κράτος να είναι σε 

θέση να δηµιουργήσει µια κοινή εθνική/πολιτισµική ταυτότητα για τους πολίτες του, 

αφού οι τελευταίοι επηρεάζονται και ανακατασκευάζουν τις κοινωνικές τους 

ταυτότητες ανεξάρτητα από τον χώρο διαβίωσής τους λόγω της συχνής τους επαφής 

µε  τους φορείς που υπάρχουν.       

 Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί και θετικές απόψεις για τη παγκοσµιοποίηση 74, 

κατά τις οποίες το εθνικό κράτος δεν εξαφανίζεται αλλά πρέπει να διασφαλίζει τα 

συµφέροντα των παικτών που ήδη κινούνται ή επιθυµούν να κινηθούν σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Η εποχή αυτή απαιτεί ένα εθνικό κράτος, το οποίο θα διαθέτει την ικανότητα 

να κατανοεί τα νέα προβλήµατα που γεννιούνται, να είναι σε άµεση αλληλεξάρτηση 

µε την κοινωνία για να δώσει εναλλακτικές δηµοκρταικές λύσεις και να εφαρµόσει 

τελικά την καλύτερη. Αν το κράτος δεν µπορέσει ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτήν την νέα 

κατάσταση θα γίνει θύµα της παγκοσµιοποίησης. Επίσης, οι υποστηρικτές αυτής της 

άποψης θεωρούν ότι η αντίληψη που θεωρεί ότι το κράτος θα εξαφανιστεί αποτελεί 

εµπόδιο στην αναζήτηση των στρατηγικών αλλαγών που χρειάζονται για να µπορέσει 

το κράτος να επιβιώσει από τις αλλαγές που επιφέρει αυτή η νέα κατάσταση.  

  

  

 Η παγκοσµιοποίηση έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην οικονοµία, παραγκώνισε 

τον άνθρωπο και τα δικαιώµατά του και γι’ αυτό έπρεπε να δηµιουγηθεί µια δικλείδα 

ασφαλείας για να µπορέσουν να αντισταθµιστούν τα προβλήµατα που επέφερε αυτή. 

Η ίδια αναπτύχθηκε µέσα σ’ ένα καπιταλιστικό σύστηµα οργάνωσης, το οποίο 
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εξυµνούσε την ελευθερία των αγορών και των ευκαιριών (κυρίως στο οικονοµικό 

επίπεδο) χωρίς να λαµβάνει υπόψιν τις ανισότητες που θα γεννιούνταν απ’ αυτήν την 

κατάσταση. Αυτή η ελευθερία όµως ήταν µια απατηλή έννοια, αφού περιοριζόταν 

στη µεγιστοποίηση του κέρδους πάση θυσία, αγνοώντας τις υπαρκτές ανισότητες που 

δηµιουργεί
75.          

 Η σύχγρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης έχει επιφέρει σηµαντικές αρνητικές 

επιδράσεις στην κοινωνία, καθώς οδηγεί στην αύξηση της εισοδηµατικής ανισότητας 

και της ανεργίας. Το κράτος για να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα φτώχειας και τις 

ειδοσηµατικές ανισότητες πρέπει να αυξήσει τις παροχές του κοινωνικού κράτους, 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τις πιέσεις που δέχεται το ίδιο για συρρίκνωση 

του κοινωνικού κράτους στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας. Ακόµα, η εξουσία στα 

χέρια των εργοδοτών σε βάρος των εργαζοµένων (ελαστικοποίηση εργασίας) είναι 

µια ακόµα αρνητική συνέπεια της παγκοσµιοποίησης που έχει κοινωνικό αντίκτυπο, 

καθώς οι εργοδότες καθορίζουν µονοµερώς τους όρους πρόσληψης, απόλυσης, 

επινοικίασης, υπεργολαβίας και οδηγούν στην αύξηση της εκµετάλλευσης, στη 

µείωση του κόστους εργασίας και τέλος στην αύξηση των κερδών των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων 76.  Τέλος, µια εξίσου σηµαντική συνέπεια της παγκοσµιοποίησης 

αποτελεί η περιβαλλοντική κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από τις 

ιδιωτικοποιήσεις. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσειων ενισχύει την εκµετάλλευση µε 

κάθε τρόπο του περιβάλλοντος αφού οι φυσικοί πόροι και τα προστατευόµενες 

περιοχές δεν προστατεύονται αλλά γίνονται έρµαιο στα χέρια των παράλογων 

εργοδοτών 77.          

 Οι αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση (φτώχεια, 

ανεργία, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωµάτων, κοινωνικές αδικίες και ανισότητες, 

υποχώρηση του κοινωνικού κράτους και εκµετάλλευση του περιβάλλοντος) τα 

τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στην ενεργοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνίας 

των πολιτών σε παγκόσµιο επίπεδο. Η βασική ιδέα της παγκόσµιας κονωνίας 

πολιτών παρουσιάζει δύο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, το πρώτο από τα οποίανα 

ενσωµατώνει και προβάλλει την ιδέα µιας παγκόσµιας ηθικής τάξης που είναι 

απαραίτητη για την πρόοδο και την ανάπτυξη του ανθρώπου και δεύτερονα προωθεί 

την άποψη ότι ήδη έχει δηµιουργηθεί µια παγκόσµια κοινότητα, η οποία θα πρέπει να 
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εκφρασθεί αποκλειστικά και µόνο µέσα από τις µορφές που παίρνει η παγκόσµια 

κοινωνία πολιτών
78. 

 Η κοινωνία των πολιτών σύµφωνα µε το µοντέλο της «χρηστής 

διακυβέρνησης» θεωρείται ως ένας χρήσιµος θεσµός που  πρέπει να ελέγχει το 

κράτος, διότι έτσι θα συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του (εδραίωση κράτους 

δικαίου, θεµελίωση της δηµοκρατίας, καταπολέµηση της διαφθοράς). Σύµφωνα µ’ 

αυτήν τη θεωρία η κοινωνία των πολιτών έχει συµβουλευτικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων αλλά εµφανίζονται µε εµφανή και σαφή όρια στην πολιτική συµµετοχή 

τους. Οι πολίτες µέσω της συµµετοχής τους σε οργανώσεις έρχονται σε επαφή µε 

διαφορετικές ή αντίθετες απόψεις και εξασκούνται στην επίλυση των διαφορών µε 

ειρηνικό τρόπο και υπακούοντας στους δηµοκρατικούς κανόνες.    

 Ωστόσο, η άποψη που αντιλαµβάνεται την κοινωνία των πολιτών ως 

παράγοντα ενίσχυσης της πολιτικής σταθερότητας και της κοινωνικής συναίνεσης 

στα πλαίσια του φιλελευθερισµού έχει κατακριθεί έντονα από τα κινήµατα που 

εναντιώνονται στην παγκοσµιοποίηση. Σύµφωνα µ’ αυτήν την οπτική, η παγκόσµια 

κοινωνία των πολιτών αποτελεί το πεδίο ανάπτυξης διεθνών κοινωνικών κινηµάτων 

που εναντιώνονται στη λειτουργία των θεσµών της παγκόσµιας διακυβέρνησης 

(Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου) και έχουν ως βασική επιδίωξη τον εκδηµοκρατισµό της διεθνούς 

κοινότητας από τα κάτω 79.        
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Περί του όρου «κράτος» 

Ο όρος «κράτος» έχει αποτελέσει αντικείµενο σχολιασµών και έντονων 

αντιπαραθέσεων και η µορφή του διαφοροποείται στο το πέρασµα του χρόνου. Έχουν 

διατυπωθεί ουκ ολίγοι ορισµοί για το φαινόµενο «κράτος». Για τη νοµική πλευρά  το 

«κράτος» θεωρείται ως µια οργανωµένη κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι είναι 

εγκατεστηµένοι σε συγκεκριµένη χώρα, η οποία ασκεί στα µέλη της αυτοδύναµη 

εξουσία και έχει τη µορφή του νοµικού προσώπου.  Για την κοινωνιολογική πλευρά 

ο όρος «κράτος» έχει κατανοηθεί µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: από µια 

ιδεαλιστική προσέγγιση (το κράτος νοείται ως ένας µια ηθική κοινότητα αλλά και ως 

µια αυθεντία), µια λειτουργιστική (ο βασικός ρόλος του κράτους είναι η διατήρηση 

της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής σταθερότητας και µια οργανωτική (το 

κράτος θεωρείται ένας µηχανισµός της κυβέρνησης που έχει δηµόσιους θεσµούς που 

είναι υπεύθυνοι για τη συλλογική οργάνωση της κοινωνικής ζωής και 

χρηµατοδοτούνται δηµοσία δαπάνη). Τα βασικά χαρακτηριστικά του κράτους είναι η 

κυρίαρχη εξουσία, οι δηµόσιοι κρατικοί θεσµοί, η νοµιµοποίηση, ο εξαναγκασµός και 

η εδαφική ένωση.         

 Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρήσεις περί του κράτους, όπως το 

πλουραλιστικό κράτος που αντιλαµβάνεται το κράτος ως κριτή ή διαιτητή που έχει ως 

σκοπό την προστασία των µελών της κοινωνίας από τις παραβιάσεις των άλλων 

µελών, το καπιταλιστικό κράτος, σύµφωνα µε το οποίο το κράτος αποτελεί ένα 

εργαλείο ταξικής καταπίεσης που αντανακλά την καπιταλιστική κοινωνία και ενερεί 

ως εργαλείο καταπίεσης στα χέρια της κυρίαρχης τάξης, το κράτος λεβιάθαν που 

εκλαµβάνει το κράτος σαν ένα γιγάντιο τέρας που επεκτείνεται και µεγεθύνεται και 

το πατριαρχικό κράτος που στηρίζεται στις αρχές της φεµινιστικής θεωρίας που τείνει 

να επικεντρώνεται στις βαθύτερες δοµές της ανδρικής εξουσίας, η οποία µε τη σειρά 

της θεµελιώνεται σε θεσµούς.  

 

2. Περί της κοινωνίας των πολιτών 

 Ο όρος «κοινωνία των πολιτών» είναι πολυσυζητηµένος και έχει προκαλέσει 

τη δηµιουργία πολλών θεωριών. Η έννοια αυτή συνδέεται άµεσα µε τη µετάβαση από 
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την παραδοσιακή κοινωνία που θεµελιώνεται στις παραδοσιακές αρχές, στην 

ιεραρχία αξιών και κοινωνικών θεσµών στη νεωτερική κοινωνία, η οποία στηρίζεται 

στην ελευθερία της γνώµης και πρωταρχικό της στόχος είναι η προάσπιση των 

δικαιωµάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου.Για την έννοια αυτή έχουν µιλήσει 

διεξοδικά πολλοί θεωρητικοί, µεταξύ των οποίων είναι η φιλελεύθερη άποψη 

τουAlexis de Tocqueville που υποστήριξε ότι η συµµετοχή των πολιτών γινόταν 

µέσω άτυπων δικτύων και οµάδων που συνέβαλαν στην εγκαθίδρυση ενός υγιούς 

κοινωνικού υπόβαθρου της αµερικανικής δηµοκρατίας, χωρίς ωστόσο να 

υποβαθµίζεται η έννοια του κράτους, το οποίοαποτελούσε τον εγγυητή της 

δηµοκρατίας.Περίπου στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε ο Ernest Gellner, ο οποίος θεώρησε 

ότι η κοινωνία πολιτών είναι πολύ σηµαντική, διότι µπορεί να εξισορροπήσει την 

απεριόριστη εξουσία που έχει το κράτους πάνω στην κοινωνία χωρίς ωστόσο να 

αποδυναµώνει τελειώς τον βασικό ρόλο του κράτους, ο οποίος είναι η προστασία των 

πολιτών.          

 Ακόµα, ο νεοµαρξιστής Gramsci αναφέρθηκε στην κοινωνία των πολιτών, ο 

οποίος υποστηρίξε ότι η κοινωνία των πολιτώνείναι η σφαίρα της γενικότερης 

ελευθερίας αλλά και αυτής των ελευθέρων συναλλαγών, εµπορικών και 

πολιτισµικών, η οποία βασίζεται στην καλλιέργεια δικτύων εµπιστοσύνης αλλά και 

του κοινωνικού κεφαλαίου που προωθεί τη συνεργασία ανάµεσα σε ατοµικές 

οντότητες.Η αντίληψή του ίδιου περί της κοινωνίας των πολιτών, ως υπερδοµή, που 

πορεύεται έναντι του κράτους, χωρίς να το καταπιέζει ήρθε σε ρήξη µε την κλασική 

µαρξιστική αντίληψη, η οποία αντιλήφθηκε την κοινωνία των πολιτών ως µια 

απατηλή έννοια, η οποία αντιπροσωπεύει την πραγµατική πηγή οικονοµικών και 

κοινωνικών συσχετισµών και ζυµώσεων. Το βασικό της επιχείρηµα είναι το ότι 

δενείναι δυνατή η ύπαρξη ενός θεσµού που να αντιτίθεται στο κράτος από τη µια και 

να ελέγχεται και να προστατεύονται απ’ αυτό από την άλλη.Τέλος, σε ένα πιο 

σύγχρονο πλαίσιο,ο Νίκος Μουζέλης υποστήριξε ότι η κοινωνία πολιτών µπορεί να 

προσδιοριστεί ανάλογα µε τη χρήση τηςείτε ως αντίποδας του κράτους, είτε ως 

ενδιάµεσος χώρος µεταξύ κυβέρνησης και κυβερνώντων είτε ως µεσόκοσµος 

ανάµεσα στην αγορά και στο κράτος.       

 Στην κοινωνία των πολιτών περιλαµβάνονται διάφορες οργανώσεις που 

βασίζονται στη λογική της συλλογικής δράσης εκ των οποίων οι πιο οργανωµένες 

είναι οι εργοδοτικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι επαγγελµατικοί σύλλογοι, οι µη 
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κυβερνητικές οργανώσεις και τα κοινωνικά κινήµατα. Η ύπαρξη και η ενίσχυση της 

κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικής σηµασίας για τον εµπλουτισµό της 

ποιότητας της δηµοκρατίας, την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου καθώς και για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

  

 

 

3.Περί της παγκοσµιοποίησης 

Η παγκοσµιοποίησηαποτελεί ένα σύνθετο σύνολο διαδιακασιών και 

αλληλοδιασυνδέσεων µεταξύ κρατών και κοινωνιών που συµπεριλαµβάνει πολλούς 

τοµείς (οικονοµία, τεχνολογία, πολιτική, πολιτισµό, κοινωνία) και κατά την οποία 

γίνεται ενταντικοποίηση των παγκόσµιων κοινωνικών σχέσεων, η οποία επιτρέπει τη 

σύνδεση µακρινών περιοχών µε τέτοιο τρόπο που τα τοπικά γεγονότα να 

επηρεάζονται από συµβάντα που λαµβάνουν χώρα πολλά χιλιόµετρα µακριά και 

αντιστρόφως. Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης έχει γίνει αντικείµενο αναλύσεων 

αλλά και πολλών αντιπαραθέσεων.Οι υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης 

υποστηρίζουν ότι ο καπιταλισµός επιδιώκει τη γενική ευηµερία και τη διεύρυνση των 

ευκαιριών γι’ αυτό και δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να 

επωφεληθούν απ’ αυτά τα οφέλη και θεωρούν επιτακτική την ανάγκη για µια 

παγκόσµια οικονοµία, διότι το ελεύθερο εµπόριο θα καταστήσει εφικτή σε κάθε χώρα 

την εξειδίκευση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που της ταιριάζουν πιο πολύ. 

Αντίθετα, οι αντίπαλοι της παγκοσµιοποίησης υποστηρίζουν ότι ο καπιταλισµός 

συνδέεται µε πρακτικές ανισότητας και εκµετάλλευσης και επιφέρει νέες µορφές 

αδικίας και δυστυχίας τόσο σε ανεπτυγµένα όσο και σε αναπτυσσόµενα κράτη, τείνει 

προς τη διακινδύνευση, την αβεβαιότητα και την αστάθεια και τέλος τονίζουν τις 

συνέπειες που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση τόσο στο οικονοµικό και στο κοινωνικό 

επίπεδο. 

Οι επιπτώσεις που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση σε οικονοµικό επίπεδο είναι  

η κερδοσκοπία επί του εθνικού νοµίσµατος, η εκροή κεφαλαίων, η µείωση των 

φορολογικών εσόδων, οι περιορισµοί στην άσκηση αυτόνοµης πολιτικής και η 

ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση των πολυεθνικών στις χώρες του Τρίτου Κόσµου. Οι 
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συνέπειες που έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση σε κοινωνικό επίπεδο είναι  η 

αύξηση των ανισοτήτων και η αύξηση της φτώχειας, η αύξηση των κοινωνικών 

κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένοι οι άνθρωποι η αύξηση των πιθανοτήτων 

κοινωνικού αποκλεισµού, η εξασθένιση της δηµοκρατίας, η καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η άνιση σύγκλιση µεταξύ της οικονοµικής και της 

πολιτικής παγκοσµιοποίησης. 

 

 

 

4. Περί του ιµπεριαλισµού 

Η νέα ιµπεριαλιστική τάξη και η προώθηση των συµφερόντων των κυρίαρχων 

οικονοµικών ιδρυµάτων µέσω των φιλελεύθερων πολιτικών επιφέρουν πολλές 

αρνητικές συνέπειες στη δηµοκρατία και στην κοινωνία. Αυτοί που λαµβάνουν  

τελικά τις αποφάσεις (µη εκλεγµένοι αντιπρόσωποι) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στη διαµόρφωση των µικροοικονοµικών και µακροοικονοµικών αποφάσεων που 

επηρεάζουν τις βασικές δοµές της οικονοµίας αλλά και της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί πια µια ένωση στην οποία διορίζονται µη εκλεγµένοι οικονοµικοί 

εξωτερικοί δρώντες σε καίρια σηµεία (Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ΝΤ) από όλο τον 

κόσµο και λαµβάνουν αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν το εκλογικό σύστηµα, τα 

επίπεδα των κυβερνητικών δαπανών, τις σχέσεις ιδιοκτησίας, τις αναπτυξιακές 

στρατηγικές υπηρετώντας συµφέροντα των κυβερνήσεών τους και των διαφόρων 

πολυεθνικών
80.  

 

5. Περί του σύγχρονου κράτους και των πολυεθνικών81 

Το κράτος σήµερα εµφανίζεται αποδυναµωµένο, καθώς δεν είναι σε θέση ν’ 

αντιµετωπίσει από µόνο του τα µεγάλα προβλήµατα που έχουν ανακύψει, όπως τα 

προβλήµατα µαζικής ανεργίας, τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, τις ανισότητες, τη 

                                                           
80

 Πέτρας, Βελτμέγιερ, ό.π., σ. 92. 
81

Χατζηγάκης Σωτήρης, Ευρώπη και παγκοσμιοποίηση, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2007, σ. 105-

113. 
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χρωκοπία των ασφαλιστικών φορέων και ταµείων, καθώς και τη µειωµένη 

παραγωγικότητα της οικονοµίας του. Η ιεράρχηση των αναγκών γίνεται πια µε 

γνώµονα τα συµφέροντα των κυρίαρχων ελίτ και όχι µε βάση τις πραγµατικές 

ανάγκες των λαών και των κρατών µε συνέπεια να αµβλύνονται οι κοινωνικές 

διαφορές, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζονται φαινόµενα διαφθοράς που έχουν πάρει 

τεράστιες διαστάσεις. Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή οι πολυεθνικές και οι 

διεθνείς οργανισµοί που έχουν παγκόσµια εµβέλεια είναι οι βασικοί δρώντες στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και αποφασίζουν τόσο για την οικονοµία όσο και για 

την κοινωνία και δεν επιτρέπουν στο κράτος να ενεργεί ελεύθερα και να χαράσσει τη 

δική του πολιτική.Ο βασικός στόχος των ενεργειών αυτών δεν είναι τόσο η ανάπτυξη 

µέσω επενδύσεων, όσο η θησαύριση µέσω χρηµατιστηριακών παιγνίων και ρίσκων, 

σ’ ένα παγκόσµιο σύστηµα «χρηµατιστηριακού δαρβινισµού, όπου ο ισχυρότερος 

κατισχύει»82. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, έχουν αφοπλίσει το κοινωνικό 

κράτος που σήµερα στέκεται αµήχανο, αντιλαµβανόµενο πως έχει απολέσει τον 

κυρίαρχο ρόλο του. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο ρόλος του κράτους σε σχέση µε τη 

σύγχρονη µορφή της αγοράς διαφοροποιείται τόσο από το ρόλο του νυχτοφύλακα 

(φιλελεύθερη µορφή), όσο και από τον κρατικιστικό ρόλο του φύλακα-άγγελου της 

κοινωνίας, την οποία προστάτευε από την ελεύθερη αγορά. Η νέα µορφή που έχει το 

κράτος σήµερα επιδιώκει αφενός τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

περιβάλλοντος της αγοράς και αφετέρου την ενδυνάµωση της προσφοράς στην 

οικονοµία για να γίνει εφικτή η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσµατικότητα της 

αγοράς. Η τεράστια εξουσία που έχουν αποκτήσει τα διάφορα οικονοµικά µπλοκ 

οδηγεί στην υποβάθµιση του έθνους-κράτους και στην ταυτόχρονη ενίσχυση των 

υπερθενικών θεσµών 83. Ο παρακάτω πίνακας αναδεικνύει τις αλλαγές που έχει 

υποστεί η εθνική οικονοµία στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. 

Εθνική οικονοµία                           Παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας 

Κυριαρχία εθνικών κρατών Υπέρβαση συνόρων 

Εθνική επικράτεια-σύνορα Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, 

προϊόντων µέσω διαδικτύου από τη µια 

                                                           
82

 Βεργόπουλος Κώστας, Παγκοσμιοποίηση /  Η μεγάλη χίμαιρα, εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 1999, σ.  
83

 Φωτόπουλος, ό.π., σ. 86. 
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χρηµαταγορά µιας χώρας σε µια άλλη 

Εποπτεία/έλεγχος από το κράτος Έλεγχος από χρηµαταγορές 

Υπερεθνικά οικονοµικά κέντρα 

∆ιαχείριση εθνικού πλούτου Παγκόσµιος πλούτος-παγκόσµια αγορά 

Εµπόριο-εισαγωγές-εξαγωγές-δασµοί ∆ιεθνοποίηση του εµπορίου 

Εθνικά κεφάλαια-επιχειρήσεις Πολυεθνικέςεπιχειρήσεις-παγκόσµια 

επιχειρηµατική και επενδυτική 

κινητικότητα 

Εθνικό χρηµατιστήριο ∆ιεθνή χρηµατιστήρια 

Όξυνση οικονοµικών ανταγωνισµών 

Παγκοσµιοποίηση του καπιταλιστικού 

συστήµατος 

Τεχνητές οικονοµικές κρίσεις 

Έλεγχος από το κράτος / κρατικός 

παρεµβαστισµός 

∆ιεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί 

∆ιεθνή κέντρα ελέγχου 

 

 

6. Περί της παγκόσµιας κοινωνίας των πολιτών 

Η έλευση της παγκοσµιοποίησης έχει αλλάξει τις επικρατούσες συνθήκες, 

αφενός µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου και 

αφετέρου  µε την εµφάνιση των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων, της 

κλιµατικής αλλαγής, της διόγκωσης της παγκόσµιας φτώχειας και συνεπώς των 

µεγάλων ανισοτήτων που δηµιουργούνται. Αυτά τα προβλήµατα οδήγησαν στην 

κινητοποίηση µικρών και µεγάλων οργανώσεων µε µεγάλη επικοινωνιακή εµβέλεια 

που πίεζαν τις κυβερνήσεις ώστε να λογοδοτούν απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα. Η 

κοινωνία των πολιτών αρχίζει να γίνεται καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση 

της πολιτικής ατζέντας από τη στιγµή του εµφανίζεται η µεγάλη ποσοτική αύξηση 

και ποιοτική διαφοροποίηση των οργανώσεών της, µε τάσεις αυτονοµίας απέναντι 

στο κράτος µε οικονοµική διάρθρωση. Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί ένα 

ρυθµιστή και διαχωρίζει την οικονοµία και την πολιτική που γνωρίζαµε µέχρι τώρα. 

Η ίδια δε συνιστά απλώς µια συσσώρευση δυνάµεων που λειτουργεί ως βάση για 

κοινωνικές εκρήξεις, η οποία  παραδίδει την εξουσία της στο κράτος, αλλά αποτελεί 
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«µια καθολικότητα µε αυτόνοµη θεσµική διάρκεια, που ριζώνει στην κοινωνία και την 

ενεργοποιεί προς νέες µορφές συλλογικής δηµιουργίας» 84. 

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη απόψη περί της κοινωνίας των πολιτών
85, η 

οποία επισηµαίνει τα προβλήµατά της. Καταρχήν, οι υποστηρικτές της αντίθετης 

αυτής άποψης κατακρίνουν την κοινωνία των πολιτών και συγκεκριµένα τις ΜΚΟ ως 

µη πολιτικά ουδέτερες και χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι στρέφονται προς µια νέα 

µορφή «πολιτικοποιηµένου ανθρωπισµού». Το παράδειγµα που χρησιµοποιούν είναι 

οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, µια οργάνωση που κατά την άποψή τους εκπροσωπεί αυτό 

το είδος ανθρωπισµού και δεν επιλέγει τη σιωπή, καθώς αντίθετα µε τις δηµόσιες 

διακηρύξεις τους περί ουδετερότητας και αµεροληψίας φαίνεται ότι στην πράξη 

µάχονται υπέρ των δικαιωµάτων των θυµάτων (τα δικαιώµατα όµως είναι µια 

πολιτική έννοια όπως η δικαιοσύνη και η δηµοκρατία). Επίσης, οι ίδιοι θεωρούν ότι η 

πολιτική ουδετερότητα είναι ανέφιτκη λόγω της οικονοµικής τους εξάρτησης κυρίως 

από δηµόσιους φορείς, γεγονός που περιορίζει σηµαντικά τη δράση τους. Ακόµα και 

οι χορηγίες τονίζουν(τρόφιµα, είδη ένδυσης) έχουν πολιτική χροιά, καθώς για 

κάποιες χώρες αυτό συνεπάγεται την απόκτηση πλούτου και ενδεχοµένως να 

δηµιουργήσει φθόνο από τη µεριά των άλλων χωρών που δεν επωφελούνται και 

συνεπώς εντάσεις ή και συγκρούσεις. Τέλος, και το ζήτηµα της νοµιµότητας εγείρει 

αντιδράσεις, αφού κατακρίνονται για τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας τους και την 

έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε τη δράση τους86.     

 Παρόλα αυτά τα «σκοτεινά» σηµεία που µπορεί όντως να έχουν κάποια βάση 

η δράση των ΜΚΟ δεν πρέπει να υποτιµάται, αφού είναι αδιαµφισβήτη η παροχή 

βοήθειας σε όσους το χρειάζονται. Είναι φυσικό ότι η πολιτική ουδετερότητα έχει 

υποχωρήσει κι αυτό έγινε λόγω των δοµικών αλλαγών στο διεθνές σύστηµα αλλά και 

κάποιων άλλων εξελίξεων, οι οποίες κατέδειξαν ότι η ανθρωπιστική δραστηριότητα 

δε γίνεται να αγνοεί τις πολιτικές επιπτώσεις. Επίσης, δεν µπορεί κάποιος να επιµένει 

στην άποψη περί µη νοµιµότητας των οργανώσεων αυτών, διότι βασίζονται στη 

νοµιµοποίηση που τους παρέχεται από τη οικουµενικότητα της δράσης τους.  
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Τακτικός Βασίλης, Η νέα καθολικότητα της κοινωνίας των πολιτών, στο http://edo-

mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=227, access on 29/10/2014, 11:28.  
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 Σκλιάς Π., Χουλιάρας Αστ., Η διπλωματία της κοινωνίας των πολιτών, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

2002, σ. 92-109. 
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 Φραγκονικολόπουλος, ό.π., σ. 47. 



64 

 

7.Προςµια δηµοκρατική παγκοσµιοποίηση87 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από µια πολυδιάσταστη κρίση που έχει 

πολλές όψεις (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική, οικολογική),έχει ως 

γενεσιουργό αιτία τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια διαφόρων ελίτ και είναι 

αποτέλεσµα της εγκαθίδρυσης ενός συστήµατος της οικονοµίας της αγοράς, της 

αντιπροσωπευτικής «δηµοκρατίας» και των συνακόλουθων ιεραρχικών δοµών.Μια 

λύση για την αντιµετώπιση αυτής της κρίσης είναι η Περιεκτική ∆ηµοκρατία. Από 

την οπτική της Περιεκτικής ∆ηµοκρατίας χρειάζεται µια νέα ριζοσπαστική 

διεθνικιστική Αριστερά που θα έχει ως στόχο µια εναλλακτική παγκοσµιοποίηση 

θεµελιωµένη στην ισοκατανοµή της πολιτικής και οικονοµικής δύναµης και την 

επανενσωµάτωση του Ανθρώπου στη Φύση. Το βασικό πρόσταγµα της Περιεκτικής 

∆ηµοκρατίας είναι µια σηµαντική και ρεαλιστική διέξοδος από τη σηµερινή κρίση 

και ο βασικός της στόχος η δηµιουργία µιας νέας παγκοσµιοποίησης ή µιας Νέας 

Παγκόσµιας Τάξης, η οποία θα στηρίζεται σε πραγµατικά δηµοκρατικές δοµές.  

 Σ’ αυτό το πλαίσιο µια Νέα Παγκόσµια Τάξη που θα βασίζεται σε µια 

Περιεκτική ∆ηµοκρατία συνεπάγεται τη δηµιουργία µιας νέα µορφή κοινωνικής 

οργάνωσης που θα ενσωµατώνει την κοινωνία µε την οικονοµία, την πολιτεία µε τη 

φύση µέσα σ΄ένα θεσµικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την ισοκατανοµή όλων των ειδών εξουσίας. Παράλληλα, θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν νέοι θεσµοί, οι οποίοι είναι: 

 

• η πολιτική δηµοκρατία 

Ο θεσµός της πολιτικής δηµοκρατίας θα στηρίζεται σε διαδικασίες που θα 

εξασφαλίζουν το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές αποφάσεις (συµπεριλαµβανοµένων µε 

εκείνες που αφορούν τη διαµόρφωση και την εκτέλεση των νόµων) θα λαµβάνονται 

σε συλλογικό επίπεδο (από το δήµο)  και χωρίς αντιπροσώπευση, καθώς και σε δοµές 

που θα θεσµοποιούν την ισοκατανοµή της πολιτικής δύναµης. 

• η οικονοµική δηµοκρατία 
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Ο θεσµός της οικονοµικής δηµοκρατίας θα βασίζεται της οικονοµικής 

διαδικασίας από το δήµο, µέσω ενός θεσµικού πλαισίου δηµοτικής ιδιοκτησίας και 

δηµοτικού ελέγχου των µέσων παραγωγής και διανοµής εκτός του πλαισίου της 

οικονοµίας της αγοράς και του κρατικού σχεδιασµού. 

• η δηµοκρατία στο κοινωνικό πεδίο 

Μέσω της δηµιουργίας αυτού του θεσµού όλοι οι θεσµοί του δηµόσιου χώρου 

µέσα στους οποίους είναι εφικτή η λήψη των συλλογικών αποφάσεων (πχ χώροι 

εργασίας, τόποι εκπαίδευσης, πολιτιστικοί θεσµοί) θα αυτοκυβερνούνται (κάτω από 

τον γενικό έλεγχο των δήµων) και παράλληλα οι προσωπικές σχέσεις θα στηρίζονται 

σ’ ένα σύστηµα αξιών που είναι γενικά συµβατοί µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς της 

κοινωνίας (όπως οι αρχές της ατοµικής και κοινωνικής αυτονοµίας και της 

αλληλεγγύης, οι οποίες θα αποτελούν εµπόδιο σε καθέ µορφή κυριαρχίας στη βάση 

διαφορών φύλου, φυλής, εθνότητας, πολιτισµού).  

• η οικολογική δηµοκρατία 

Ένας βασικός θέσµος που πρέπει να δηµιουργηθεί είναι αυτός της οικολογικής 

δηµοκρατίας, ο οποίος θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες για την 

επανενσωµάτωση της κοινωνίας και της φύσης. 

Η υλοποίηση του οράµατος της Περιεκτικής ∆ηµοκρατίας συνεπάγεται τη 

δηµιουργία ενός µαζικού προγραµµατικού πολιτικού κινήµατος, το οποίο θα 

επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή µε άκρως δηµοκρατική κατεύθυνση. Αυτό θα 

µπορέσει να γίνει µέσω της αυξανόµενης ανάµειξης των ανθρώπων και µε τη 

ταυτόχρονη µετατόπιση των οικονοµικών πόρων (εργασία, κεφάλαιο, γη) εκτός της 

οικονοµίας της αγοράς.Ο βασικός στόχος αυτής της νέας στρατηγικής θα πρέπει να 

είναι η επίτευξη αλλαγών σε θεσµικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο αξιών και 

θεσµών.         

 Αυτό το πρόγραµµα συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός νέου είδους πολιτικής 

οργάνωσης, η οποία θα βασίζεται στη νέα διάρθωση της κοινωνίας. Η εν λόγω 

οργάνωση δεν είναι δυνατό να είναι ένα συνηθισµένο πολιτικό κόµµα αλλά θα είναι 

µια µορφή «δηµοκρατίας εν δράσει», η οποία θα στοχεύει στην παρέµβαση σε όλα τα 

επίπεδα. Πιο αναλυτικά, η δράση στο πολιτικό επίπεδοθα γίνει µέσω της δηµιουργίας 

θεσµών που θα βασίζονται στην άµεση δηµοκρατία (πχ συνελεύσεις γειτονιάς) και 
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στην άµεση δράση (πορείες, συγκεντρώσεις, πολιτική ανυπακοή), στο οικονοµικό 

επίπεδο µέσω της εγκαθίδρυσης «δηµοτικών» µονάδων, ο έλεγχος των οποίων θα 

γίνεται από το σύνολο των πολιτών (αρχικά µέσω ιδιωτικής χρηµατοδότησης των 

πολιτών και έπειτα µέσω της τοπικής φορολόγησης) καθώς και από όσους εργάζονται 

σ’ αυτές. Ακόµα, στο κοινωνικό επίπεδο θα πρέπει να δηµιουργηθούν νέοι 

αυτοκυβερνούµενοι θεσµοί στον εργασιακό χώρο, στην εκπαίδευση αλλά και σ’ 

άλλους χώρους.Επίσης, στο οικολογικό επίπεδο είναι απαραίτητο να  

κατασκευαστούν οικολογικά βιώσιµες µονάδες παραγωγής και κατανάλωσης και να 

υπάρξει άµεση δραστηριοποίηση για την αντιµετώπιση της συγκλονιστικής 

εκµετάλλευσης της φύσης από τις ιδιωτικές κυρίως επιχειρήσεις. Τέλος, στο 

πολιτιστικό επίπεδο κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθεί µια τέχνη, τον έλεγχο της 

οποίας θα κατέχει συνολικά η κοινότητα και όχι οι διάφορες«ελίτ» και παράλληλα η 

δηµιουργία νέων εναλλακτικών µέσων επικοινωνίας, τα οποία θα συντελέσουν στην 

επιτυχή εγκαθίδρυση της Περιεκτικής ∆ηµοκρατίας.  

Όσον αφορά την ιδιαίτερη περίοδο της οικονοµικής κρίσης η παγκόσµια 

κοινωνία των πολιτών πρέπει πρωτοσατήσει και να εναντιωθεί στις πολιτικές του 

∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας και να καταπολεµήσει τη παγκόσµια φτώχεια, η 

οποία είναι απόρροια των νεοφιλελεύθερων πρακτικών που επιβάλλουν σ’ ολόκληρο 

τον κόσµο. Γι’ αυτό και η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων σε 

συµφωνία µε τις αποφάσεις του ΟΗΕ και της Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης προτείνει 

την ένταξη των κοινωνικών ζητηµάτων στις πολιτικές του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας 

Τράπεζας και πιο συγκεκριµένα 88:  

• την εξασφάλιση της βασικής εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας 

• την αποκατάσταση της ισότητας των φύλων 

• τη δηµιουργία συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

• την πλήρη απασχόληση και την οικοδόµηση κοινωνικών θεσµών 

• τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων 

• τη σταθεροποίηση του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
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  Η σηµασία αυτών των οργανισµών (κυρίως του ΟΗΕ), δε πρέπει να υποτιµάται 

αλλά ούτε και να υπερεκτιµάται, καθώς όπως φαίνεται η δράση τους είναι 

περιορισµένη και δεν είναι σε θέση να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση της κρίσης και να επηρεάσει τα παγκόσµια κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Για του λόγου το αληθές, η Παγκόσµια Τράπεζα στρέφει το ενδιαφέρον της µόνο σε 

ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ο ΟΟΣΑ προτείνει µόνο τη 

χρηµατοδότηση της βασικής εκπαίδευσης και υγείας και ο ΠΟΕ επικεντρώνεται µόνο 

στην επιτάχυνση της παγκόσµιας αγοράς στην ιδιωτική υγεία, εκπαίδευση και 

κοινωνική ασφάλιση. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος 

είναι η διαχείριση της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης, ιδίως όταν οι πολίτες 

αντιλαµβάνονται ότι οι αποφάσεις που αφορούν το µέλλον τους λαµβάνονται µακριά 

από αυτούς και όταν επικρατεί η εντύπωση ότι υπάρχει ελάχιστη ή καµία επιρροή στα 

γεγονότα. Η αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης είναι επιτακτική ανάγκη για τη 

µελλονιτκή πορεία του κόσµου. Η βασική ανάγκη της σύγχρονης εποχής είναι ο 

εκδηµοκρατισµός της παγκοσµιοποίησης. Όπως αναφέρει ο πρώην Γενικός 

Γραµµατέας του ΟΗΕ Μπούτρος-Μπούτρος Γκάλι  «η επανάσταση που ονοµάζεται 

σήµερα παγκοσµιοποίηση είναι ένα µη αναστρέψιµο φαινόµενο, το οποίο αν δεν 

εκδηµοκρατιστεί θα καταστρέψει τις εθνικές δυνάµεις» 89.    

 Σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση αυτής της νέας κατάστασης θα 

διαδραµατίσει η κοινωνία των πολιτών, η οποία πρέπει να συνιστά µια καθοριστικής 

σηµασίας συνθήκη για το δηµοκρατικό πολίτευµα. Ειδικότερα, οι µη κυβερνητικές 

οργανώσεις είναι απαράιτητες για την οµαλή λειτουργία της κοινωνίας, διότι µπορούν 

να γίνουν γέφυρες γιατην κάλυψη των κενών που δηµιουργούνται ανάµεσα στην 

παραδοσιακή κρατοκεντρική πολιτική και στη νέα µορφή πολιτικής που έχει 

δηµιουργηθεί µέσω της συµµετοχής τους στη παγκόσµια διακυβέρνηση και µέσω της 
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ενθάρρυνσης της ανάδειξης νέων µορφών οικουµενικής συνείδησης και ταύτισης 90. 

Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να βασίζεται στον εθελοντισµό, ο οποίος πρέπει 

να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και να 

κάνει πράξη τις ευρωπαϊκές αξίες ενώ παράλληλα πρέπει να ενισχύσει στους 

ανθρώπους ένα αίσθηµα σκοπού κι ευθύνης στην ζωή τους, καθώς και να προωθήσει 

την απόκτηση δεξιοτήτων για τη βελτίωση της απασχολησιµότητας, καθώς οι 

εθελοντές µπορούν να αποκτούν ευρύτατο φάσµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων.Ο 

εθελοντισµός µπορεί να θεωρηθεί ως το αντίδοτο σε ορισµένες από τις αρνητικές 

επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης, αφού οι πολίτες δεν αισθάνονται και δεν είναι 

απλώς καταναλωτές, γρανάζια µιας «αδηφάγας» µηχανής, αλλά µπορούν να δράσουν 

καταλυτικά και να επιτύχουν σηµαντικές αλλαγές, επηρεάζοντας ουσιαστικά την 

τοπική κοινότητα, βελτιώνοντας τις οικονοµικές συνθήκες και τη ποιότητα ζωής της 

κοινότητάς τους.Μέσω του εθελοντισµού, οι πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 

µπορούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία 

και µέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων να έχουν πρόσβαση σε 

καλύτερα αµειβόµενες θέσεις απασχόλησης και συνεπώς να µπορούν να βελτιώσουν 

σηµαντικά το επίπεδο ζωής τους91. 
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