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«Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα,  

ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο  

ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ  έξεπλα θαη 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο απαηηείηαη απφ 

απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ»  
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ηε κεηέξα κνπ Αγγειηθή, γηα ηελ παξφηξπλζή 

ηεο λα θνηηήζσ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, 
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ζπλεπψο, ηελ αμία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ    
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ΤΝΟΦΖ 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο, κε έκθαζε ζηελ Διιάδα θαη ηε Γαλία, εζηηάδνληαο ηφζν ζηε δηαπξνζσπηθή 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο ζεζκνχο, φζν θαη ζηε ζπιινγηθή θνηλσληθή δξάζε. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ε Διιάδα πζηεξεί αηζζεηά ζε φ,ηη αθνξά ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην ζε ζχγθξηζε κε άιιεο  επξσπατθέο ρψξεο,  ελψ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε 

εκθαλίδεηαη ε ζέζε ηεο Γαλίαο, ε νπνία αλαδχεηαη σο ε θνξπθαία ρψξα ζε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν 

θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, 
 

έρνληαο σο επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ, 

θαηαδεηθλχεη ηηο ζεζκηθέο αδπλακίεο ηεο αλσηέξσ κεζνγεηαθήο ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ ππεξνρή 

ηεο ζθαλδηλαβηθήο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πξνσζνχλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή (έιιεηςε δηαθζνξάο, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζφηεηα, θξάηνο πξφλνηαο) θαη απνθαιχπηεη 

πψο θπξίσο νη ζεζκηθέο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο ζε κηα θνηλσλία θαη 

δηακνξθψλνπλ θαζνξηζηηθά, παξφηη φρη ακεηάβιεηα θαη αλαπφδξαζηα -φπσο δηαθαίλεηαη  απφ ηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο θαζψο θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο- έλα πιέγκα απφ ζρέζεηο, νη νπνίεο ζην κέηξν πνπ είλαη ζεηηθέο, απνδεηθλχνληαη επλντθέο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε ελ γέλεη θαη επεξγεηηθέο γηα ηελ 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 

ABSTRACT 

 

The subject of the present dissertation is the study of social capital in the European Union, 

especially in Greece and Denmark, examining both trust (interpersonal trust and trust in institutions) 

and networks of civic engagement. According to research findings, Greece is considered to be a 

weak country in the EU regarding the stock of social capital. On the contrary, Denmark stands in a 

remarkably prominent position concerning social capital worldwide. The comparative analysis 

between the two countries, focusing on the relationship between state and citizens, demonstrates the 

institutional weaknesses of the aforementioned Mediterranean country and at the same time the 

excellence of the Scandinavian country in all  areas which favor trust and social cohesion (absence 

of corruption, economic and social equality, well-fare state) and reveals how the institutional 

functions primarily affect the levels of trust in a society and form crucially, although not inevitably 

nor  inescapably -as it is suggested by the relatives surveys and the survey that was conducted 

during the present dissertation- a web of relationships which insofar as they are positive, advantage 

economic growth  and human development in general and prove beneficial for the society as a 

whole. 
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                     1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη αξρηθά λα πξνζεγγηζηεί  ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, κέζα απφ ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ αλαιχνπλ ηελ έλλνηα, θαζφζνλ απηή ιακβάλεη 

επξχηαην θάζκα ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ. O R.Putnam (1993, 1995, 2000), ζηνλ νπνίν 

νθείιεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ επηζηεκνληθνχ, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ πξφζθαηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ην θνηλσληθφ θεθάιαηo 1 , δίλεη έκθαζε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

ζπλεπάγεηαη γηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν θαη ζεσξεί φηη ε ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο 

(civic community) απνηειεί βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία κίαο δεκνθξαηίαο θαη 

ηελ επεκεξία κίαο θνηλσλίαο.2 Ο Putnam εμεηάδνληαο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ηελ απνδνηηθφηεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ηηαιίαο,3  δηαπηζηψλεη 

φηη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Βνξξά θαη Νφηνπ ηεο Ηηαιίαο νθείινληαη ζε κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, φπσο ε θνηλσληθή ελαζρφιεζε. 

O σηεξφπνπινο (2006) ππνζηεξίδεη φηη έλαο ρξήζηκνο νξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζα πεξηιάκβαλε ηφζν ηηο ζπκπεξηθνξηθέο φζν θαη ηηο θνηλσληθέο δνκηθέο πιεπξέο ηνπ. Σέηνηνο 

νξηζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν αθφινπζνο: «ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη έλα ζχλνιν 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζρέζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε, ε 

εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο ζεζκνχο θαη ε ζπκκεηνρή ζε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο ελψζεηο θαη 

νξγαλψζεηο. Με άιια ιφγηα, ην θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε ζρέζεηο, πεπνηζήζεηο θαη 

ηχπνπο αιιειεπίδξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νκάδεο ή δξψληεο, αιιά νπζηαζηηθά ζπλδέεηαη 

κε ηε καθξά θνηλσληνινγηθή παξάδνζε κειέηεο ηεο εκπηζηνζχλεο». 

Παξφιν πνπ ν Putnam δελ φξηζε ην θνηλσληθφ θεθάιαην κε κεγάιε αθξίβεηα, θαηά ηελ 

αληίιεςή ηνπ, ην θνηλσληθφ θεθάιαην ιακβάλεη ηε κνξθή ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (qualities) 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο είλαη ε εκπηζηνζχλε, νη θαλφλεο ακνηβαηφηεηαο θαη ε ελαζρφιεζε 

κε θνηλσληθά δίθηπα (Schaik, 2002). Σν πψο απηά ηα ζηνηρεία ζρεηίδνληαη ακνηβαία δελ 

πξνζδηνξίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηνλ Putnam. Ο Schaik (2002), κεηαμχ άιισλ εξεπλεηψλ, 

δηεξσηάηαη, ε εκπηζηνζχλε πξνυπάξρεη ηεο ζπκκεηνρήο  ζε νξγαλψζεηο (δίθηπα) ή ηα δίθηπα 

γελλνχλ εκπηζηνζχλε;   

 Θα επηρεηξεζεί λα γίλεη κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο  

Δλσζεο., εζηηάδνληαο, φπσο ππνδεηθλχεη ε βηβιηνγξαθία ηφζν ζηελ εκπηζηνζχλε, φζν θαη ζηε 

                                                           
1Γηα ην έξγν ηνπ θαζεγεηή ηνπ Harvard Kennedy School of Government, Robert Putnam, ππνζηεξίδεηαη φηη ην έξγν ηνπ ζε φ,ηη 

αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην ππξνδφηεζε  κία αιεζηλή (εξεπλεηηθή) έθξεμε, αθφκε θαη πέξα απφ ηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο 

(Stolle & Hooghe, 2003) 

 

2«Όηαλ ε εκπηζηνζχλε θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα αλζνχλ, ηα άηνκα, νη εηαηξίεο, νη γεηηνληέο θαη αθφκε, ηα έζλε επεκεξνχλ», γξάθεη 

ν Putnam (1993) 
 
3 Making Democracy Work (Putnam et al., 1993) 
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ζπιινγηθή θνηλσληθή δξάζε. ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζε κία ζπγθξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαηφπηλ έξεπλαο ζηα δηεζλή επξεηήξηα, 

εκθαλίδεηαη λα είλαη κηθξφ αθφκε θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο 

(σηεξφπνπινο, 2007). Αληίζεηα, ε Γαλία αλαδχεηαη σο ε θνξπθαία ρψξα  κε ην πςειφηεξν 

επίπεδν θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ  δηαθζνξάο. 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, έρνληαο σο επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ,  κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

βαζχηεξα αίηηα πνπ εμεγνχλ ηελ εληππσζηαθή δηαθνξά  ζηα παξαπάλσ επίπεδα ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. Όπσο γξάθνπλ νη Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. θαη Graeff P. (2012)
4
, ζθνπφο είλαη, 

εθαξκφδνληαο κία αληίζεζε ησλ πεξηερνκέλσλ “ contrast of contexts”  (Scocpol and Somers, 1980) 

θαη θάλνληαο ρξήζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηζηνξίαο, λα έξζνπλ ζην πξνζθήλην ηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη λα θαηαδεηρζεί πψο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ 

ηελ έθβαζε θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθιακβάλνληαη (εζθαικέλα) σο γεληθεπκέλεο (Scocpol 

and Somers, 1980). 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ζε κία ρψξα θαζνξίδεηαη απνθαζηζηηθά απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο (Fidrmuc and Gerxhani, 2007). Ο Άληακ κηζ 

(1766) είρε παξαηεξήζεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα 

έζλε, ζεκεηψλνληαο φηη νη Οιιαλδνί είλαη πεξηζζφηεξν πηζηνί ζηνλ ιφγν ηνπο (most faithful their 

word), ελψ δηαθνξέο ζε φ,ηη αθνξά ην επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

επηβηψλνπλ κέρξη ζήκεξα (Svendsen G.T., 2014). Πξνηνχ αλαιπζνχλ ζε βάζνο ηα ηζηνξηθά, 

θνηλσληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ρσξψλ,   θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ εληαία ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα θαη ηε Γαλία, αιιά ελδεηθηηθά (ζηε ζέζε επίζεκσλ ζπγθξηηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ) νη εηήζηεο πξνβιέςεηο πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζην 

πεξηνδηθφ Economist
5
 (Ηαλνπάξηνο 2017) ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πιεζπζκφ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη ην ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ  ησλ δχν ρσξψλ.
 6 

 

                                                           
4ηε κειέηε ηνπο  Explaining the Emergence of Social Trust: Denmark and Germany, Historical Social Research, Vol. 37, No. 3,  

2012, p. 351-367 

 
5O Κφζκνο ην 2017,  πιιεθηηθφ ηεχρνο ζηα ειιεληθά ηνπ πεξηνδηθνχ The Economist (Ηαλνπάξηνο 2017, hazlis & rivas), Πεγή: The 

Economist, The Intelligence Unit 

 
6  Σα ζηνηρεία απνηεινχλ εθηηκήζεηο γηα ην 2017. Πιεζσξηζκφο: Δηήζηνο κέζνο φξνο. Σν ΑΔΠ ζε δνιιάξηα ππνινγίζηεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηνπ δνιιαξίνπ ην 2017 (ΑΔΠ εθπεθξαζκέλν ζε ηζνηηκία 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (ΗΑΓ)  ζε παξέλζεζε. Όινη νη αξηζκνί έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί. London@eiu.com 
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ΚΡΑΣΟ 

Δ.Δ. 

ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΑ 

ΚΔΦΑΛΖΝ 

ΑΔΠ 

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

(% ηοσ ΑΔΠ) 

ΔΛΛΑΓΑ 10,9 εθαη.
  

$ 18.063 
7
 
  

(ΗΑΓ: $27.690) 

0,9% -3,3
8 

ΓΑΝΗΑ 5,7 εθαη. $ 53.321 

(ΗΑΓ: 

$49.170)
9 

1,4% -1,8 

 

2. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ    

 

      2.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΘΔΩΡΗΑ 

 

 

Ο ξφινο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά (civic engagement) ζηε δεκνθξαηία, είλαη 

έλα απφ θχξηα εξεπλεηηθά πεδία ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε (Held, 2006), ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ αξραία Διιάδα. Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ ζπιιάβεη ηε 

δηαιεθηηθή ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε, ζην κέηξν πνπ ε επδαηκνλία ηνπ αηφκνπ ηειεί ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ επδαηκνλία ηεο Πνιηηείαο. Ο Πεξηθιήο ζεσξνχζε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

ζηα θνηλά θαιιηεξγεί ηε δεκφζηα δσή θαη ζηνλ πεξίθεκν ιφγν ηνπ πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 

Αζελαίνπο, εμαίξεη ηελ εζεινχζηα ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά.
  

Ζ αληίιεςε πσο ε πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δσήο θαη ε απφδνζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ 

επεξεάδνληαη ζζελαξά απφ ηνπο γεληθεπκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ (civic norms) 

θαη απφ ηα δίθηπα δελ απνηειεί κία λέα ζχιιεςε (Α.Υξηζηνθφξνπ, 2005). Ο ξφινο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηππηθψλ δηθηχσλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο κπνξεί 

λα αληρλεπζεί ήδε ζε δηαλνεηέο ηνπ 19νπ αηψλα, ηνλ  Alexis de Toqueville (1863), ζχκθσλα κε ηνλ 

                                                           
7
 Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ Διιάδα αλήιζε ζε 18.103,97 USD (2016) ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 
8
Ζ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ Διιάδα, ελάληηα ζηηο  ηδηαίηεξα απαηζηφδνμεο ελ ιφγσ εθηηκήζεηο, είρε ηειηθά σο εμήο: -1,142 δηζ επξσ,  

δει. έιιεηκκα παξνπζηάδεηαη ζην ηζνδχγην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2017  

(έλαληη ζηφρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2017 γηα έιιεηκκα 2,042 δηο επξψ) αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

 www.tanea.gr/.../elleimmatiko-kata-1-1-dis-eyrw-to-isozygio-kratikoy-proypologism... 

 
9
ηε Γαλία ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλήιζε ζε $ 45.800, θαηαιακβάλνληαο ηελ 21ε ζέζε  ζηε ιίζηα κε ηηο 25 πινπζηφηεξεο ρψξε 

ο ηνπ θφζκνπ γηα ην 2016 ζχκθσλα κε ην  Global Finance Magazine www.fortunegreece.com/tags/global-finance-magazine/ , ην  

νπνίν κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν,  θαηέηαμε ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ,  

ζχκθσλα κε ην ΑΔΠ βαζηζκέλν ζηελ θαηά θεθαιήλ, αγνξαζηηθή δχλακε, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ην ζρεηηθφ θφζηνο δηαβίσζεο θαη 

ηα πνζνζηά πιεζσξηζκνχ ησλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλεη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εζλψλ 

 

http://www.fortunegreece.com/tags/global-finance-magazine/
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Coleman (1990). Όηαλ ν Γάιινο πνιηηηθφο θαη ηζηνξηθφο επηζθέθζεθε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ ηάζε ησλ Ακεξηθαλψλ πξνο ηηο νξγαλψζεηο πνιηηψλ, 

δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη  ε θιίζε ησλ πνιηηψλ ηεο πξνο ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηδηψμνπλ απφ θνηλνχ ηνλ ζηφρν ησλ θνηλψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ,
 
ήηαλ ην θιεηδί γηα λα θάλνπλ 

ηε ακεξηθαληθή δεκνθξαηία λα ιεηηνπξγεί (Putnam,1995). Απηέο νη νξγαλψζεηο, δηαηείλεηαη ν 

γάιινο πνιηηηθφο ζηνραζηήο θαη ηζηνξηθφο, εθπαηδεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε ζπλεξγαζία, 

κνξθνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπλείδεζε θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αιιειεγγχε αλάκεζα ζηα κέιε 

ηνπο, ηα νπνία ηειηθά ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, γξάθεη ε Breuskin 

(2012). Δπηπιένλ, ε ηδέα φηη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηα θνηλσλίαο ζα επεξεάζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηνλ Weber (1906) φηαλ παξνπζίαζε ηε δηάζεκε 

ζεσξία ηνπ
10

 ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνηεζηαληηθή εζηθή θαη ην πλεχκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ (Svendsen 

G.T., 2014). 
11 

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζε θάπνην βαζκφ ζε φ,ηη αθνξά ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπληζηνχλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην, παξφιν πνπ νη αθξηβείο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ 

παξακέλεη αζαθήο. Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή ζήκεξα, 

εδξάδεηαη θπξίσο ζηα έξγα ησλ Pierre Bourdieu
 
,  James S.Coleman

 
 θαη Robert Putnam

 
, αιιά θαη 

ζε απηφ ηνπ Francis Fukuyama.
  

Ο φξνο «θνηλσληθφ θεθάιαην» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Pierre Bourdieu ζηε 

γαιιφθσλε θνηλσληνινγία (Bourdieu, 1984, 1989), ζην έξγν ηνπ σζηφζν έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία απφ απηή πνπ επηθξάηεζε έπεηηα θαη ε νπνία καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. Tν 

θνηλσληθφ θεθάιαην γηα ηνλ Bourdieu είλαη κία απφ πνιιέο κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ην νηθνλνκηθφ, ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην θαη απνηειεί έλα ηαμηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα κέιε ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζπγθεληξψλνπλ θαη 

κνηξάδνληαη ηέηνην θεθάιαην, γξάθεη ν σηεξφπνπινο (2006). 

Γηα ηνλ Coleman (1990) πνπ θαζηέξσζε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηηο 

αγγινζαμνληθή θνηλσληνινγία, ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη πξνζδνθηψλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζχζηεκα ηεο αγνξάο 

(σηεξφπνπινο, 2006). 

 

                                                           
10

Weber, M. (1958) [1905], The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, κεηαθξ.Talcott Parsons,  New York: Scribne 

 
11 

Χζηφζν, ν σηεξφπνπινο (2006) ππνζηεξίδεη φηη ε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο θαη ηνπ 

επηπέδνπ ηεο δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα είλαη πιαζκαηηθή. Πξέπεη θαλείο λα ηελ ειέγμεη αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηηο ηζηνξηθέο παξαδφζεηο ζπζζσκάησζεο θαη νχησ θαζεμήο 
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Αλ ν Bourdieu θαη ν Coleman ραξαθηεξίδνληαη σο νη ζεσξεηηθνί ηεο έλλνηαο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, γξάθεη ν Πνχπνο (2010), εθείλνο ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηελ εμάπισζε θαη 

εθιαΐθεπζε ηεο έλλνηαο είλαη ν Robert Putnam, o νπνίνο θαη είλαη ν ζπγγξαθέαο ζηνλ νπνίν 

γίλνληαη νη πεξηζζφηεξεο παξαπνκπέο απφ φζνπο αζρνινχληαη κε ην ζέκα. Ο Putnam επηκέλεη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε εθδνρή θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ,  έλαλ ηξφπν δφκεζεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ν 

νπνίνο απνδεηθλχεηαη επκελήο γηα ηε ζεζκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επίδνζε, δειαδή ηελ πνηφηεηα, ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Απηή ε νπηηθή, επεξεαζκέλε απφ ηνλ Tocqueville απνξξέεη απφ ηελ 

πινπξαιηζηηθή παξάδνζε ζηελ αγγινζαμνληθή πνιηηηθή επηζηήκε θαη δίλεη έκθαζε ζηελ πνιηηηθή 

θνπιηνχξα θαη ηελ επίδνζε ησλ ζεζκψλ (σηεξφπνπινο, 2006). 

Μεγάιε ππήξμε ε ζπκβνιή ζηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Francis Fukuyama
12

   

(1995), ν νπνίνο
 
ζεσξεί φηη κπνξεί λα πξνβιεζεί γηα ηηο θνηλσληθέο νκάδεο έλα επηρείξεκα αλάινγν 

κε εθείλν ηνπ Coleman γηα ηηο νκάδεο.
 
Ο Fukuyama ππνζηεξίδεη φηη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απνηειεί ε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε, ε νπνία είλαη βαζηθή γηα λα 

αλαδπζεί κία επξεία γθάκα απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο 
13

 θαη ππνζηεξίδεη φηη ζην κέηξν πνπ ηα θφζηε 

ζπλαιιαγήο είλαη ρακειά ζε ζπλζήθεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε 

είλαη ζεκειηψδεο ζε κία αθκάδνπζα νηθνλνκία. Απηή ε νπηηθή απνξξέεη απφ ηε ζπγθξηηηθή 

καθξνθνηλσληνινγία (ηεο βεκπεξηαλήο παξάδνζεο) θαη δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ αμηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, γξάθεη ν σηεξφπνπινο (2006). 

Ο Putnam ρξεζηκνπνηψληαο σο δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ  γηα θάζε κία απφ ηηο είθνζη 

πεξηθέξεηεο ηεο Ηηαιίαο ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ (σο 

κέηξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο), ηε ζπκκεηνρή ζηα δεκνςεθίζκαηα θαη ηελ 

εθδήισζε πξνηίκεζεο ζε θάπνηνλ ππνςήθην ζηηο εθινγέο πέξα απφ ηελ πξνηίκεζε ζε θάπνην 

θφκκα, παξαηεξεί
 
 φηη ζηηο πεξηνρέο ηνπ βνξξά θαη ηνπ θέληξνπ ηεο Ηηαιίαο νη θάηνηθνη έρνπλ 

απμεκέλε θνηλσληθή ελαζρφιεζε, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε νξηδφληηα δίθηπα, φπσο αζιεηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο ή ρνξσδίεο θαη αθνινπζνχλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο.  ε 

απηέο ηηο πεξηνρέο, «νη θπβεξλήζεηο είλαη απνδνηηθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, δεκηνπξγηθέο ζηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο θαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο». Αληίζεηα, 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ λφηνπ ζηηο νπνίεο ε θνηλσληθή ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε νξγαλψζεηο πνιηηηθέο κε θάζεηε δηάξζξσζε, νη θπβεξλήζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθζνξά θαη αλεπάξθεηα. 

                                                           
12

 Έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο Ακεξηθαλνχο πνιηηηθνχο δηαλνεηέο, ν γελλεκέλνο ζην ηθάγν ησλ Ζ.Π.Α.  Ηαπσλν-ακεξηθαλφο 

ηξίηεο γεληάο, Francis Fukuyama, ζην βηβιίν ηνπ Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity (1995) 

 
13

Ο Fukuyama πεξηγξάθεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην σο «ηελ ηθαλφηεηα ε νπνία εγείξεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζε κία 

 θνηλσλία ή ζε νξηζκέλα κέξε ηεο θνηλσλίαο», ε νπνία ελζαξθψλεηαη ζηε κηθξφηεξε θαη πην βαζηθή θνηλσληθή νκάδα, ηελ νηθνγέλεηα,  

θαζψο θαη ζηε κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο νκάδεο, ην έζλνο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο νκάδεο ελδηάκεζα»  
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Δμειίζζνληαο ηε ζεσξία ηνπ Coleman, o Putnam (1993) ππνζηεξίδεη φηη νη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο είλαη μερσξηζηνί ζεζκνί, θαζφζνλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ σο απνζεηήξηα 

γηα φιεο ηηο άιιεο πεγέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ: ππνρξεψζεηο θαη πξνζδνθίεο, θαλφλεο (norms) 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηκσξίεο (Anheier θαη Kendall, 2002). Οη νξγαλψζεηο ζηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ, φπσο ζπλδηθάηα θαη ηνπηθνί ζχιινγνη, παίδνπλ έλαλ δσηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπνπ επηηπγράλνπλ ζην λα γεθπξψλνπλ δηαηξεηηθέο ηνκέο ζηελ θνηλσλία 

(divisive social cleavages) (P.Norris θαη Inglehart, 2003). Οη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο ελνπνηνχλ 

αλζξψπνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο, 

πξνσζψληαο ζπλήζεηεο ηεο θαξδηάο (habits of the heart), φπσο είλαη ε αλνρή, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

ακνηβαηφηεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζε κία ππθλή, πινχζηα θαη δσληαλή θνηλσληθή 

ππνδνκή (P.Norris θαη Inglehart, 2003). Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

εθθνιαπηήξηα θνηλσληθήο αξεηήο
14

 (Brennan,1997). Οη ελάξεηνη πνιίηεο είλαη πξφζπκνη λα 

βνεζήζνπλ, ζέβνληαη θαη δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ν έλαο ζηνλ άιιν, αθφκε θαη φηαλ δηαθέξνπλ ζε 

ζέκαηα νπζίαο (Putnam, 1993). 
15 

Οη νξγαλψζεηο βνεζνχλ ζην δεκηνπξγεζνχλ εθείλεο νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί, απιψο δίλνληαο ζηνπο ζηα κέιε ηνπο 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζεηηθέο εκπεηξίεο κε ηνπο άιινπο θάησ απφ ηηο «ειεγρφκελεο» ζπλζήθεο 

ησλ θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ (Anheier θαη Kendall, 2002). H ζχληνκε απάληεζε ηελ νπνία δίλνπλ νη 

νηθνλνκνιφγνη ζην γεγνλφο φηη πςειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηα κέιε 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ έγθεηηαη ζηε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία (trustworthiness) απηψλ ησλ 

νξγαλψζεσλ, θαη ζπλεπψο, ηε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ηα κέιε ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα 

εζηθνχ θηλδχλνπ. Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πξνζηαηεχνπλ ηα κέιε ηνπο απφ θαθέο εκπεηξίεο θαη 

παξέρνπλ επθαηξίεο γηα εκπεηξίεο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζην ρηίζηκν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο (Anheier θαη Kendall, 2002). Χζηφζν, νη P.Norris θαη Inglehart (2003) επηζεκαίλνπλ  

φηη ε ηππηθή ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο απνηειεί κφλν έλαλ δείθηε δηθηχσζεο κέζα ζε κηα 

θνηλφηεηα (community networking)  θαη δελ είλαη απαξαίηεηα ν ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο  γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
16

, ελψ ζεκεηψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ άηππσλ δηθηχσλ. 

                                                           
14

Ζ θνηλσληθή αξεηή (Civic virtue) ραξαθηεξίδεηαη σο ην δηπιφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηθαλφηεηαο λα δηαθξίλεη θαλείο ην αιεζηλφ 

δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ην θίλεηξν λα ελεξγεί φπσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν έρεη γίλεη δηαθξηηφ, απαηηεί.“The dual attribute of 

a capacity to discern the true public interest and a motivation to act as the public interest, so discerned, requires” (Brennan,1997) 
 

15
 “Virtuous citizens are helpful, respectful and trustful towards one another, even when they differ on matters of substance” (Putnam  

et al. 1993) 

 
16

 Δμίζνπ ζεκαληηθά, αλαθέξνπλ φηη είλαη άηππεο ζπλδέζεηο, φπσο είλαη θαζεκεξηλά γεχκαηα πνπ νη άλζξσπνη ηξψλε καδί,  

ζπδεηήζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα κπξνζηά ζηνλ ςχθηε λεξνχ ή εθηεηακέλνη νηθνγελεηαθνί δεζκνί, ηα  

νπνία κπνξεί λα αλαδείμνπλ πινπζηφηεξνπο θαη ππθλφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα παξαγάγνπλ λφξκεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο,  

ακνηβαηφηεηαο θαη αλνρήο απφ φηη ην λα δηαζέηεη θαλείο θάξηα κέινπο ζε θάπνηα νξγάλσζε (card –carrying membership) 
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Οη αξρηθέο πξνζεγγίζεηο ζεσξνχζαλ ηα θνηλσληθά δίθηπα σο ηελ «θαξδηά» ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ (Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ, 2012). Σα δίθηπα, απφ ηελ άπνςε ησλ 

κειψλ ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: α) νξηδφληηα, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο νξγαλψζεηο έρνπλ φκνηα 

θνηλσληθή θαηάζηαζε θαη δχλακε π.ρ. νη ζχιινγνη ηεο γεηηνληάο, νη αζιεηηθνί, πνιηηηζηηθνί 

ζχιινγνη, νη ρνξσδίεο θιπ θαη β) θάζεηα, φπνπ κεηαμχ ησλ κειψλ επηθξαηνχλ αζχκκεηξεο ζρέζεηο 

ηεξαξρίαο θαη εμάξηεζεο π.ρ. ηα θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο, φπσο ε Καζνιηθή Δθθιεζία (Putnam, 

1993). 

Βάζεη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ηα θνηλσληθά δίθηπα δηαρσξίδνληαη ζε: α) ζπγγεληθνχ δεζκνχ 

ηα νπνία  είλαη θιεηζηά δίθηπα πνπ ζπληζηνχλ ην ζπγθνιιεηηθφ θεθάιαην (bonding), ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ πνπ ζπληζηνχλ ζρεηηθά νκνγελείο νκάδεο  θαη δεκηνπξγνχλ 

ηζρπξνχο δεζκνχο κέζα ζηελ νκάδα Π.ρ. νη ζρέζεηο κηαο νηθνγέλεηαο, θνληηλψλ θίισλ θαη γεηηφλσλ, 

νη νξγαλψζεηο κε άηνκα ηεο ίδηαο θπιήο, θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο νκάδαο θιπ β)γεθπξσηηθνχ 

δεζκνχ (bridging) πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζρεηηθά εηεξνγελείο 

νκάδεο, φπσο κεηαμχ καθξηλψλ θίισλ ή ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη πηζαλφλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο θαη αμίεο  θαη ηζρπξνπνηεί ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο (Putnam, 2000).  

χκθσλα κε ηνλ Putnam θαη νη δχν παξαπάλσ κνξθέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη 

απαξαίηεηεο. Ζ πξψηε κνξθή (ζπγθνιιεηηθφ θεθάιαην) βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαηφηεηαο 

θαη ηεο αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κειψλ, ελψ ε δεχηεξε 

κνξθή έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο 

θιπ. χκθσλα κε ηνλ Putnam (2000) φηη ηα δίθηπα ζπγγεληθνχ δεζκνχ είλαη ζεκαληηθά γηα λα 

«επηδήζνπκε», ελψ απηά ηνπ γεθπξσηηθνχ δεζκνχ γηα λα «επηηχρνπκε». Σα δίθηπα ζπγγεληθνχ 

δεζκνχ παξέρνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα, ψζηε λα λα μεπεξληνχληαη ηα θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα, ελψ ηα δίθηπα δηαζπλδεηηθνχ δεζκνχ βνεζνχλ ψζηε λα κπνξέζεη θάπνηνο λα ραξάμεη 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δηαδξνκέο ζηε δσή, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο (Parts, 2008). Όκσο, ην ζπγθνιιεηηθφ θεθάιαην κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα,
 17

 φπσο απνθιεηζκφ 

αηφκσλ άιισλ νκάδσλ ή κεηνλνηήησλ (π.ρ.  ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαθίαο).  

Απφ ηνλ Narayan (1999) επηζεκαίλνληαη θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην πέξα απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη: Ηζρπξνί 

δεζκνί ππάξρνπλ θαη ζηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο  ή ηε Μαθία πνπ φκσο δε ζπληζηνχλ «ζεηηθφ» 

θνηλσληθφ θεθάιαην. Ηζρπξνί νηθνλνκηθνί ζχιινγνη, φπσο εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη επηκειεηήξηα, 

                                                                                                                                                                                                 

 
17 

 Ο Putnam θαίλεηαη λα παξαδέρεηαη, ζεκεηψλεη ν Πνχπνο (2010), φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ζθνπνχο φρη επηζπκεηνχο γξάθνληαο (Putnam, 1996) φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο  

πνπ ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ «…δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα ελεξγνχλ καδί απνηειεζκαηηθφηεξα γηα ηελ 

 επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ…Αλ απηνί νη ζηφρνη είλαη αμηέπαηλνη, είλαη δηαθνξεηηθφ ζέκα» 
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ελψ βειηηψλνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ κειψλ ηνπο, έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζχλνιν. 

χιινγνη, νξγαλψζεηο θαη άιιεο νκάδεο είλαη δπλαηφ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηδίσο φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο «ιέζρεο» πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κειψλ θαη φρη σο «δεκφζην αγαζφ». Ζ επλντθή επίδξαζε ζε αηνκηθφ επίπεδν ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο πξφζιεςεο 

κε κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. 

ην ηππηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε ηππηθά νξγαλσκέλεο 

νξγαλψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε, ηελ ηδέα ηεο γεληθεπκέλεο 

εκπηζηνζχλεο, ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο (Pichler θαη Wallace, 2007). Κνηλσληθή 

εκπηζηνζχλε είλαη ε πεπνίζεζε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί 

πηζαλφλ λα ζπλαιιαγεί, ζα ζπκπεξηθεξζνχλ κε έλαλ αμηφπηζην ηξφπν. Ο Coleman (1990) γξάθεη 

φηη ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο ελφο αλζξψπνπ αληαλαθιά ηε βαζηθή ηνπ πεπνίζεζε 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ αφξηζηνπ, αλψλπκνπ άιινπ (The generalized anonymous other). 

Πίζσ απφ ηελ έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο ή ηεο αμηνπηζηίαο (trust or trustworthiness) είλαη ε έλλνηα 

ηνπ «άνξηζηνπ άιινπ» (generalized other) θαη ε «εηιεκκέλε απφθαζε λα δψζεη θαλείο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο  –αθφκε θαη ζε απηνχο πνπ θάπνηνο δελ γλσξίδεη απφ άκεζε εκπεηξία – 

ην πιενλέθηεκα ηεο ακθηβνιίαο» (Putnam, 2000). 
18  

Με απιά ιφγηα, ε εκπηζηνζχλε  πξνζδηνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

βξίζθνπλ ηνπο μέλνπο πξνο απηνχο αλζξψπνπο άμηνπο εκπηζηνζχλεο. Οη Pichler θαη Wallace (2007) 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξψηεζε «Γεληθά κηιψληαο ζα ιέγαηε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε εκπηζηνζχλε 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, ή φηη πξέπεη λα είκαζηε πάληα επηθπιαθηηθνί ζηηο ζρέζεηο καο κε 

ηνπο αλζξψπνπο;» ζεκεηψλνπλ φηη παξφηη είλαη έλαο κνλαδηθφο δείθηεο, απνηειεί έλα ηζρπξφ κέηξν 

ησλ νηθνπκεληθψλ επηπέδσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζε κία θνηλσλία. Απηή είλαη, 

ζπλερίδνπλ, νη Pichler θαη Wallace, ε έθηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη άλζξσπνη 

γεληθψο κπνξνχλ λα είλαη άμηνη εκπηζηνζχλεο, αθφκε θαη ρσξίο θαλείο λα μέξεη ηίπνηα γηα ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

        Ο Fukuyama (1995) ππνζηεξίδεη φηη θνηλσλίεο, φπνπ αθζνλεί ε εκπηζηνζχλε, επεκεξνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο φπνπ ε εκπηζηνζχλε δελ είλαη δηαδεδνκέλε.
 
Οη άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ πςειή εκπηζηνζχλε έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ κηα πην ζεηηθή  καηηά ζηηο πξνζέζεηο ησλ 

άιισλ, γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε κηα πην θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη επηηξέπεη 

ηε ζπλεξγαζία γηα ην θνηλφ θαιφ κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο (Stolle, 

2001).
19

  

                                                           
18

“Standing decision to give most people –even those one does not know from direct experience – the benefit of the 

 doupt”, γξάθνπλ νη Rahn and Transue (1998) 

   
19

 ε αηνκηθφ επίπεδν έρεη απνδεηρζεί φηη ε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε πξνάγεη ηνλ εζεινληηζκφ, ηηο δσξεέο ζε θηιαλζξσπίεο θαη ζε 
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Ο Fukuyama (1995), φπσο ν Putnam, ππνζηεξίδεη φηη ε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θνπιηνχξα κηαο θνηλσλίαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε, δειαδή 

απφ ηηο ζπλήζεηεο πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία, ελψ ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή καδί κε ηε 

δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε  ππνδεηθλχνπλ ην βαζκφ ηνπ αιηξνπτζηηθνχ δεκφζηνπ πλεχκαηνο ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο. Ζ γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε ιακβάλεηαη σο έλα κέηξν ηεο έθηαζεο ηεο 

αλνηρηήο ζηάζεο κηαο θνηλσλίαο  θαη ηεο απνδνρήο ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη ηνπ 

θνηλνχ θαινχ20    (Fukuyama, 1995, Uslaner, 2003). ε κία επξχηεξε δηάζηαζε, ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην απνηειεί έλα κέηξν θνηλσληθήο ζπλνρήο (Pichler θαη Wallace, 2007). 

Ο Fukuyama, γξάθεη ε Breuskin (2012),  δηαθξίλεη αλάκεζα ζε δχν ηχπνπο θνηλσληψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε: ηηο νηθνγελεηνθξαηηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο γχξσ απφ 

ζηελνχο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο θαη ηνπνζεηνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο πάλσ απφ νπνηαδήπνηε 

θνηλσληθή πίζηε. Οη παξαπάλσ θνηλσλίεο επηδεηθλχνπλ έλα έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο ηδηαίηεξνπο δεζκνχο ηνπο, ππνλνκεχνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηε γεληθεπκέλε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε. Απφ ηελ άιιε, νη θνηλσλίεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ πςειή εκπηζηνζχλε, ραξαθηεξίδνληαη απφ νξγαλψζεηο νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζηε 

ζπγγέλεηα, νη νπνίεο θαη δεκηνπξγνχλ δεζκνχο εκπηζηνζχλεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο.  Οη ηειεπηαίεο,  ράξε ζε απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα, είλαη πην 

επηηπρεκέλεο νηθνλνκηθά. 

H χπαξμε εκπηζηνζχλεο ή ζπρλφηεξα ε έιιεηςή ηεο ππνζηεξίδεηαη (Edelman, 2016)
 
 φηη 

είλαη έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο καο. Υσξίο εκπηζηνζχλε, νη ζεζκνί δελ 

ιεηηνπξγνχλ θαη νη θνηλσλίεο θινλίδνληαη. Ζ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο ζεζκνχο ζεσξείηαη κία απφ ηηο 

θχξηεο κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ηελ απφζηαζε ζηηο ζρέζεηο πνιηηψλ-πνιηηηθήο, κε ηε ρακειή 

εκπηζηνζχλε ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα (ζηνπο πνιηηηθνχο ή ζηνπο ζεζκνχο ή θαη ζηα δχν) λα 

ππνδεηθλχεη φηη θάπνην ή θάπνηα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία ιεηηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθά ή 

εζθαικέλα (Βαξνπμή θαη αξξήο, 2011).
 
Ζ  εκπηζηνζχλε ζε ζεκαληηθνχο ζεζκνχο απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο δεκνθξαηίαο, ελψ αληηζέησο ε δηάβξσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηε δεκνθξαηία.  

Δλ πξνθεηκέλσ ππνζηεξίδεηαη (Easterly, 2000) φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελ γέλεη, θαη ε 

ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαλείο δξακαηηθέο αιιαγέο (shocks) εηδηθφηεξα, είλαη ην δηπιφ 

απνηέιεζκα ησλ ζηέξεσλ δεκφζησλ ζεζκψλ θαη θνηλσληψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ απηφ 

πνπ ν ζπγγξαθέαο νλνκάδεη «ζπλαίλεζε ηεο κεζαίαο ηάμεο». Αληηζέησο, ρψξεο κε δηαηξεκέλεο 

                                                                                                                                                                                                 
θνηλσληθέο νξγαλψζεηο πνπ πξνάγνπλ ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ, ηελ αλαθχθισζε θαη ηε ζπλεηζθνξά ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ ελ γέλεη 

 
20

Αcceptance of public social ties and public spiritedness (Fukuyama, 1995) 
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θνηλσλίεο (ζε εζληθέο ή νηθνλνκηθέο δηαηξέζεηο θαη αδχλακεο, ερζξηθέο ή δηεθζαξκέλεο 

θπβεξλήζεηο είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

απνδεηθλχνληαη αλήκπνξεο ή απξφζπκεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, 

δεδνκέλνπ φηη απφ απηέο ειιείπνπλ θαιά εδξαησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζεζκηθνί πφξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο δηακάρεο (Woolcock, 2002). 

Οη Knack θαη Keefer (1997) θαη La Porta et al. (1997) έρνπλ εξεπλήζεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νηθνλνκία ζε επίπεδν θξαηψλ (cross country). ηελ  εξγαζία ησλ 

πξψησλ επηβεβαηψλεηαη ε επίδξαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά φρη θαη ε αληίζηνηρε επίδξαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

νξγαλψζεηο. ηελ εξγαζία ησλ δεχηεξσλ δηαπηζηψλεηαη ηφζν ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κεγάισλ νξγαλψζεσλ, φζν θαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο. Οη  La Porta et al. (1997) ρξεζηκνπνηνχλ σο κεηαβιεηέο 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηε γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε, ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηελ νηθνγέλεηα, ηε 

ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο ή ζε ζξεζθείεο.
21 

Έηζη, δελ πξνμελεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο
. 
 Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα (2001) πεξηγξάθεη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην σο εμήο: «Τν θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηα δίθηπα πνπ θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηε ζπιινγηθή δξάζε. Πεξηιακβάλεη ζεζκνχο, ζρέζεηο θαη ζπλήζεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κέζα ζηελ θνηλσλία». Ο αληίζηνηρνο 

νξηζκφο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) (2001) είλαη: «Γίθηπα 

καδί κε θνηλνχο θαλφλεο θαη θαηαλνήζεηο ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κέζα ζηηο νκάδεο θαη 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ».  

Απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ππνγξακκίδεηαη (1999, 2011) φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηε βησζηκφηεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 

πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη νδεγίεο ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φ,ηη αθνξά ην ρηίζηκν θαη ηελ ελδπλάκσζε δηθηχσλ θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο.
22

 

                                                           
21 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε επίδξαζε ηεο γεληθεπκέλεο εκπηζηνζχλεο είλαη ζεκαληηθή θαη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην  

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη αξλεηηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηε δηαθζνξά θαη ηε γξαθεηνθξαηία. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηηο 

 ππνζέζεηο ηνπ Putnam, αιιά θαη ηνπ Fukuyama γηα ηελ επίδξαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

 δηάθνξεο ρψξεο. Αληίζεηα, ε εκπηζηνζχλε πξνο ηελ νηθνγέλεηα παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

 επηρεηξήζεσλ, άπνςε πνπ έρεη επίζεο ππνζηεξίμεη ν Fukuyama. Ζ ππφζεζε ηνπ Putnam γηα ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ζξεζθείαο,  

κε ηελ επηβνιή ηεξαξρηθήο δνκήο ζηελ θνηλσλία, επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο La Porta et al. (1997) θαζψο ρψξεο κε κεγαιχηεξα  

επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηε ζξεζθεία έρνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή δηθαηνζχλε, κεγαιχηεξε γξαθεηνθξαηία, ρακειφηεξν πνζνζηφ  

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη πςειφηεξν πιεζσξηζκφ 

 
22 

 Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα έρεη δηελεξγήζεη πνιιέο έξεπλεο γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Έρνληαο ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία έρεη 

αλαπηχμεη δχν εξγαιεία κέηξεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη κέηξεζή ηνπ: ην SOCAT (Social Capital Assessment Tool) θαη ην 

SOCAP IQ (Integrated Questionnaire for the measurement of Social Capital). Σν SOCAT είλαη έλα πνιχπιεπξν εξγαιείν πνπ 
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 ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2005) πξνάγεη έλα πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., 

ψζηε λα ελεκεξψλεη ηνλ δηάινγν γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. 

 

2.2 Ζ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  ΜΔΩ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

  Ζ εκπηζηνζχλε έρεη θαηαζηεί ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε δηάζηαζε
 
 ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εκπεηξηθή κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ δεκνθηιία ηεο δηάζηαζεο ηεο γεληθεπκέλεο 

εκπηζηνζχλεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκα εθηεηακέλα δεδνκέλα εξεπλψλ γηα 

νιφθιεξε ηε ρψξα, φπσο απηά πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηε World Value Surveys (Fidrmuc and 

Gerxhani, 2007). Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) (2001) ζεσξεί 

φηη «ε εκπηζηνζχλε κπνξεί λα είλαη κία απνδεθηή κεηαβιεηή γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ειιείςεη κίαο επξχηεξεο θαη πην αλαιπηηθήο δέζκεο δεηθηψλ» (Neira Isabel, 2010).  

Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ επηθεληξψλεηαη ζε κία 

δηηηή δηαδηθαζία κέηξεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη αθελφο ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ηε 

δνκηθή δηάζηαζε (Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ, 2012). Χο πξνο ηελ πνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε  ρξεζηκνπνηείηαη ε γεληθεπκέλε ή δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε, ελψ σο πξνο ηε δνκηθή 

δηάζηαζε, ε βαζηθή δηάζηαζε είλαη ε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο θαη ηππηθέο κνξθέο δηθηχσλ.
 
Οη 

Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ (2012) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο 

πνπ αλαιχνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην δίρσο ηα «δνκηθά ηνπ ζπζηαηηθά» θαη ηαπηίδνπλ ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην κε ηε γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε. Οη Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ 

(2012) ζεκεηψλνπλ φηη εκπεηξηθέο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ βαζίδνληαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε κία κέηξεζε δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εξψηεζε: «Γεληθά κηιψληαο, ζα ιέγαηε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, ή φηη πξέπεη λα είκαζηε πάληα επηθπιαθηηθνί ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο αλζξψπνπο;»
23

. 

ίγνπξα ε γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε απνηειεί ηε βαζηθή γλσζηαθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. Όκσο δε δχλαηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δίρσο ηνλ 

                                                                                                                                                                                                 
έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζπιιέγεη δεδνκέλα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απφ λνηθνθπξηά, θνηλφηεηεο θαη νξγαλψζεηο θαη έρεη ζηφρν ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν πνπ 

πεξηιακβάλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο (ζπλεληεχμεηο ζε νκάδεο εζηίαζεο-focus groups). Αληίζεηα ην SOCAP IQ 

εζηηάδεη ζε πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζηηο ρψξεο δει. πνπ 

βξίζθνληαη ζε ρακειφ ζηάδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν SOCAP IQ ζρεδηάζηεθε ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εξεπλεηέο, 

αμηνινγεηέο θαη δηαρεηξηζηέο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απνηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θηψρεηαο ή κε 

εζληθέο έξεπλεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη απφ απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηεο θηψρεηαο 

 
23 

 Οη θαηαβνιέο απηήο ηεο εξψηεζεο βξίζθνληαη ζε κία έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ηα 1952 ζε θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cornel 

ησλ ΖΠΑ, ζε κία πξνζπάζεηα λα δηαθξηβσζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζε «ηδενινγία θαη κηζαλζξσπία» (Κνληφξδνο, 2010) 
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πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δνκήο, ππνζηεξίδνπλ νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο. 

Ζ κεγαιχηεξε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηα δίθηπα θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην βαζίδεηαη ζην 

πνηνη ηχπνη νξγαλψζεσλ πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη θαη γηα ην αλ φινη είλαη ηζνδχλακεο 

ζπνπδαηφηεηαο. Ζ αξρηθή πξνζέγγηζε ηνπ Putnam, γξάθνπλ νη Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη 

ηαζνγηαλλάθνπ (2012), ήηαλ φηη δελ ελδηαθέξεη ζε πνηεο νξγαλψζεηο εκπιέθνληαη ηα άηνκα, θαη 

ζπλεπψο φιεο νη δηαθνξεηηθέο νξγαλψζεηο κπνξεί λα ιακβαλάλνληαη ππφςε. Τπάξρεη πάλησο ε 

άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή ζε εθθιεζηαζηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο ή ε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλδηθάηα θαη ζσκαηεία δε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

εζεινληηθή επηινγή ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη απφ παξαδφζεηο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο ζην κέηξν πνπ 

ε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθάηα θαη ζσκαηεία ζε θάπνηεο ρψξεο είλαη ζρεδφλ ππνρξεσηηθή.  

Δπίζεο θάπνηνη ζπγγξαθείο δηαρσξίδνπλ ηηο νξγαλψζεηο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ν 

Olson ή ν Putnam. Οη νξγαλψζεηο βάζεη Olson πεξηιακβάλνπλ επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη ζπλδηθάηα, ελψ βάζεη Putnam αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο ή επηζηεκνληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζπιιφγνπο. Θεσξείηαη, γξάθνπλ νη Ληλαξδήο, 

Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ (2012),  φηη νη νξγαλψζεηο πνπ πξνηείλεη ν Putnam ζπλεπάγνληαη 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ πξνθίι, ην νπνίν βνεζά 

ζην λα εδξαησζεί εκπηζηνζχλε θαζψο θαη ζπλεξγαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζε νξγαλψζεηο απνηειεί επίζεο κία ζεκαληηθή ζεσξεηηθή 

αιιά θαη εκπεηξηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή παξνηξχλεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζην λα ζπλεξγάδνληαη, ελψ ε παζεηηθή ζπκκεηνρή είλαη έλα ζεκάδη δέζκεπζεο ελφο 

αηφκνπ ζηελ θνηλφηεηα ή ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. 
24 

Ζ κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη έλα εχθνιν έξγν, παξαδέρνληαη νη αλσηέξσ 

ζπγγξαθείο. Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο ελφο κνλαδηθνχ νξηζκνχ γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην, νη  

εξεπλεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε δπζθνιία λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην. 

Όπσο απνηππψλεηαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο, ππάξρνπλ δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ κεηξνχλ ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην, αιιά ιίγεο απφ απηέο κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Neira, 2010). H κέηξεζε απηνχ απνηειεί κία δηαβφεηα δχζθνιε εξγαζία 

ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο πνιιαπιψλ εξκελεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηη αθξηβψο ζπληζηά θνηλσληθφ 

θεθάιαην, αιιά θαη ιφγσ φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην εδξάδεηαη ζε κε ρεηξνπηαζηέο κεηαβιεηέο, 

παξά ζε αδηακθηζβήηεηα γεγνλφηα (Lyberaki and Paraskevopoulos, 2002). 

 

                                                           
24 

 ηελ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ απινχ κέινπ, ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

εηζθνξάο ρξεκάησλ, εζεινληηθήο εξγαζίαο (Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ, 2012) 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ 

άιιεο έλλνηεο φπσο ε θνηλσληθφηεηα, ε ζπκκεηνρή ζε δίθηπα, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζε άιια 

άηνκα, ε ακνηβαηφηεηα, ε αληαπφδνζε ελφο επεξγεηήκαηνο, ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ε εκπηζηνζχλε 

θαη ε ππνηαγή ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ζηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο (Πνχπνο, 2010). 

Χζηφζν, ε εκπηζηνζχλε θαη γεληθφηεξα νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο είλαη απνηειέζκαηα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (outcomes) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ έρνπλ ππνζηεί θξηηηθή απφ πνιινχο (Portes (1998), Woolcock θαη Narayan (2000), 

Fukuyama (1999) θαη άιινπο), νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη απηέο δε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαζφζνλ ε  ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε ζπλαξηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν 

θάπνηαο ππφζεζεο δεκηνπξγεί πξφβιεκα ηαπηνινγίαο, αηηηφηεηαο θαη θπθιηθφηεηαο. 

 Τπάξρεη έλα πξνθαλέο πξφβιεκα εάλ  «ην απγφ έθαλε ηελ θφηα ή ε θφηα ην απγφ» ζην λα 

απνθαζίζεη θαλείο πνην έξρεηαη πξψην: θνηλσληθνί θαλφλεο (norms) εκπηζηνζχλεο θαη 

ακνηβαηφηεηαο, ρσξίο ηνπο νπνίνπο ηα δίθηπα δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ή ηα δίθηπα, ηα νπνία 

ζπληεινχλ ζην λα δεκηνπξγεζνχλ θνηλσληθνί θαλφλεο (norms) εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο; 

(Newton,1999). Ζ θξηηηθή ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην αλαθέξεηαη θαη ζηε ρξήζε ηεο 

έλλνηαο απφ επηζηεκνινγηθή άπνςε, δειαδή ζηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο έλλνηαο 

θαζψο θαη ζηε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ζρέζεσλ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κέζα ζηα πιαίζηα κηαο 

ζεσξίαο (Πνχπνο, 2010). ηηο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, πνπ ηζρχνπλ ζπγρξφλσο θαη νη δχν αηηηψδεηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ, παξνπζηάδεηαη θαη 

πξφβιεκα θπθιηθφηεηαο. Απηή ε αιιειεπίδξαζε, ιεηηνπξγψληαο σο ζεηηθή αλάδξαζε, κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί απμεηηθέο ηάζεηο θαη ζηηο δχν κεηαβιεηέο ζεσξίαο (Πνχπνο, 2010). 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγείηαη επηπιένλ θαη πξφβιεκα δηαςεπζηκφηεηαο ηεο 

ζεσξίαο, κε ζπλέπεηα λα βξίζθνπκε ζεηηθή επίδξαζε θαη λα επηβεβαηψλνπκε ηελ ππφζεζή καο, 

(Πνχπνο, 2010). Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο ε πηζαλφηεηα απφξξηςεο είλαη πνιχ κηθξή, θαζψο, 

ζε θάζε πεξίπησζε, θάπνηνο απφ φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο. Χο πξνο ηε δηαςεπζηκφηεηα κηαο ζεσξίαο κία ππφζεζε ε νπνία δελ 

κπνξεί λα δηαςεπζζεί δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ζηε γλψζε θαη αληίζεηα, φζν πεξηζζφηεξν δηαςεχζηκε 

είλαη κηα ζεσξία, ηφζν κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή δχλακε έρεη  (Popper, 1959). Μέρξη πξφηηλνο  

ππήξρε ε ηάζε κηα ζεσξία λα εθιακβάλεηαη σο ηειηθή εμήγεζε, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν 

επηθξαηεί φηη κηα ζεσξία είλαη πάληα πξνζσξηλή (Φαξξνχ  θαη Εαθεηξφπνπινο, 2001).
25

 

 

                                                           
25 

 «Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεσξία: α)πξνηείλεηαη σο ε πην πηζαλή ή σο ε πην απνδνηηθή κνξθή παξνπζίαζεο ησλ γλψζεψλ καο γηα ην 

ππαξθηφ θαη β) είλαη αλνηρηή ζηελ αλαζεψξεζε θαη, επνκέλσο, πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή θαη πξνζσξηλή κνξθή παξνπζίαζεο 

ησλ γλψζεσλ» (Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2001) 
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Ζ ίδηα ε εξγαζία ηνπ Putnam έρεη ππνζηεί έληνλε θξηηηθή απφ πνιινχο ζπγγξαθείο, ε νπνία 

εζηηάδεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο, ηελ χπαξμε ηαπηνινγίαο κεηαμχ αηηίαο θαη 

απνηειέζκαηνο, ζηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηελ ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε (Πνχπνο, 2010). Καηά 

ηελ ηζηνξηθή εμήγεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Putnam, νη πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο πνπ είραλ 

δεκνθξαηηθέο δηαθπβεξλήζεηο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, πξνηνχ ε 

δεκνθξαηία σθειεζεί απφ ην ηειεπηαίν. χκθσλα κε ηνλ Putnam (1993) νη ιφγνη πνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη ηηο δηαθνξέο ζην απφζεκα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αλάγνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ε 

δηακφξθσζή ηνπο αξρίδεη απφ ηνλ 12ν αηψλα. Γηα επηαθφζηα ρξφληα (κέρξη ην 1861, νπφηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έλσζε κε ηελ ππφινηπε Ηηαιία), ην Βαζίιεην ηεο ηθειίαο ζην λφην, κε ηνλ 

απνιπηαξρηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ηνλ έιεγρν ησλ θαηνίθσλ θαη ηε κπζηηθή αζηπλνκία πνπ δηέζεηε 

νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ. Αληίζεηα, 

ζηε βφξεηα Ηηαιία, ζηελ νπνία ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα ππήξραλ δεκνθξαηηθά θξαηίδηα 

(Βελεηία, Γέλνβα, Πίδα θηιπ) ππήξμε έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

(Πνχπνο, 2010). 

 

 

3. ΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ (Δ.Δ.) 

 

Οη Pichler θαη Wallace (2007) νκαδνπνηνχλ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δεκηνπξγψληαο έμη ηχπνπο ζε φηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην (social 

capital regimes): 

ηνλ πξψην ηχπν, ν νπνίνο απνθαιείηαη Βφξεηνο θπξηαξρνχλ ηα πςειά επίπεδα ζε φ,ηη 

αθνξά φιεο ηηο κνξθέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Γαλία, νπεδία θαη Φηλιαλδία), ζηνλ δεχηεξν ν 

νπνίνο νλνκάδεηαη Γπηηθφο-Κεληξηθφο, ππάξρνπλ κέηξηα επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην θνλσληθφ 

θεθάιαην ζηελ ηππηθή ηνπ κνξθή (Γαιιία, Γεξκαλία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία θαη 

Απζηξία). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ηξίην ηχπν, ηνλ Βξεηαληθφ-Ηξιαλδηθφ (Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Ηξιαλδία). ηνλ Νφηην ηχπν, ν νπνίνο αθνινπζεί, επηθξαηνχλ ηα ρακειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην 

επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην (ηππηθά δίθηπα-ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο) θαη πςειά επίπεδα ζε φ,ηη 

αθνξά ηα άηππα δίθηπα (Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα, Μάιηα θαη Κχπξνο). ηνλ πέκπην 

ηχπν, ηνλ Αλαηνιηθφ-Κεληξηθφ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην 

επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην, αιιά θαη απφ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ άηππσλ δηθηχσλ (Πνισλία, 

Σζερία, ινβαθία, Οπγγαξία θαη ινβελία). ηνλ έθην ηχπν, ηνλ Βαιηηθφ, ζπλαληά θαλείο ρακειά 

επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην, αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ άηππσλ 

δηθηχσλ, φπσο δειαδή θαη ζηνλ πξνεγνχκελν ηχπν (Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία). Σέινο, ζηνλ 

έθην ηχπν, ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ηνλ Βαιθαληθφ, ππάξρεη ε ίδηα εηθφλα 



 

20 
 

(Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία). 

Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξα μερσξηζηά γεσ-πνιηηηζκηθά κνληέια θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ (patterns): ην Βφξεην, ην Γπηηθνεπξσπατθφ, ην Νφηην θαη ην Αλαηνιηθνεπξσπατθφ
26.

 Σν 

Βφξεην επλνεί πνιχ πςειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πάλσ απφ ην κέζν φξν αλεπίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην, ζην Γπηηθνεπξσπατθφ 

ζπλαληάκε κέηξηα επίπεδα θαη ησλ δχν κνξθψλ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζην Αλαηνιηθφ 

εκθαλίδνληαη κάιινλ ρακειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην, ελψ ε 

αλεπίζεκε πιεπξά ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν, ελψ ζην Νφηην 

παξνπζηάδνληαη ρακειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά θαη ηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Οη ζπγγξαθείο  επαιεζεχνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο εξκελεχνληαο ηα δεδνκέλα απφ ηε 

κνλαδηθή, φπσο γξάθνπλ, έξεπλα ζηελ Δπξψπε, ε νπνία ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηε κέηξεζε
27

 ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηηο 27 ρψξεο ηεο Δ.Δ. (θαη ζηηο ππνςήθηεο αθφκε ρψξεο ηφηε, ηε 

Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία) ην Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν Special Eurobarometer 62.2 (223), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.   χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ ην Δηδηθφ 

Δπξσβαξφκεηξν (Special Eurobarometer 62.2 (223), ε Γαλία θαηαιακβάλεη ηε 2ε ζέζε κεηά ηε 

νπεδία, ελψ ε Eιιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 22ε  ζέζε
 
 αθήλνληαο πίζσ ηεο κνλάρα ηε Λεηνλία, ηε 

Ληζνπαλία, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Πνισλία. 

Οη  Pichler θαη Wallace (2007)  ζρνιηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ έξεπλαο σο εμήο: 

Οη άλζξσπνη ζηηο Βφξεηεο ρψξεο (Γαλία, νπεδία θαη Φηλιαλδία) παξνπζηάδνπλ κάιινλ 

πςειά επίπεδα ζε ζρεδφλ φιεο ηηο κνξθέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπνπ έγθεηηαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ Γπηηθν-Κεληξνεπξσπαίσλ θαζψο θαη ησλ Βξεηαλψλ θαη ησλ Ηξιαλδψλ,  νη νπνίνη έρνπλ πνιχ 

κηθξφηεξα επίπεδα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Παξφια απηά, απηέο νη ηξεηο πεξηνρέο κπνξνχλ 

μεθάζαξα λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο  Δπξψπεο. Οη Νφηηεο θαη νη 

Αλαηνιηθνεπξσπατθέο πεξηνρέο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα θαιχπηνπλ ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή 

Δπξψπε, ηηο Βαιηηθέο θαη ηηο Βαιθαληθέο πεξηνρέο, απνθαιχπηνπλ αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο. 

Απηέο νη ηέζζεξηο πεξηνρέο, κπνξνχλ φιεο λα πεξηγξαθνχλ σο εμήο: έρνπλ ρακειά επίπεδα ζε φ,ηη 

αθνξά ην επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην (ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθή ζηήξημε) θαη 

πςειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ηα άηππα θνηλσληθά δίθηπα (Pichler θαη Wallace, 2007).  

                                                           
26 

 Σν Αλαηνιηθνεπξσπατθφ κνληέιν πεξηιακβάλεη ην Αλαηνιηθν-θεληξηθφ, ην Βαιηηθφ θαη ην Βαιθαληθφ 

 
27 

 Social capital index,  φπνπ ν ζρεηηθφο δείθηεο πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ θιαζηθή εξψηεζε ζε φ,ηη αθνξά ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην πεξί εκπηζηνζχλεο «Γεληθά κηιψληαο ζα ιέγαηε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, ή φηη πξέπεη λα είκαζηε πάληα επηθπιαθηηθνί ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο αλζξψπνπο;» θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην άηνκν 
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 Ζ Αlina Mungiu-Pippidi (2004) αλαθεξφκελε ζηε θχζε ησλ θνηλσληψλ ηεο ζχγρξνλεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ππνγξακκίδεη ηελ αληίζεζε ησλ κεηα-θνκκνπληζηηθψλ θνηλσληψλ κε ηηο 

ζπλήζεηο θνηλσλίεο πνιηηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο θαη έρνπλ ζσξεχζεη γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο ζεηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα ζρεκαηίδνπλ εθηεηακέλνπο 

πνιηηηθνχο, επηρεηξεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο δεζκνχο κε άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπο 

(αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνγελεηαθή ή άιιε ηδηαηηεξφηεηα πξνέιεπζεο). Δθ δηακέηξνπ αληίζεηε είλαη 

ε εηθφλα  ζηηο θνηλσλίεο ηεο ζχγρξνλεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν αξλεηηθφ θεθάιαην, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζσξεπκέλν ζε επηκέξνπο ζχιαθεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, δηεπθνιχλεη ηελ 

χθαλζε ππθλψλ αλεπίζεκσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο θνηλσληθέο 

ζθαίξεο πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ ηα νπνία εκπηζηεχνληαη ην έλα 

ην άιιν θαη θαλέλαλ εθηφο απηψλ. 

Ζ Βαιθαληθή πεξηνρή, γξάθνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο, δειαδή ε Βνπιγαξία θαη ε 

Ρνπκαλία, εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα ζηνπο δείθηεο ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο.  Κνηηάδνληαο θαλείο ην άηππν θνηλσληθφ θεθάιαην, θάπνηνο δηαπηζηψλεη επίζεο φηη νη 

άλζξσπνη ζηε Νφηηα Δπξψπε εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηελ πιεηνςεθία ησλ δεηθηψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηα άηππα δίθηπα πέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη άξα πζηεξνχλ ζε δίθηπα θνηλσληθήο 

ζηήξημεο.  Απηή ε ηδηφηππε αλήζηθε νηθνγελεηνθξαηία “Amoral Familism” (Banfield, 1958)  ζηελ 

θνηλσλία, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δεκφζηνπ, νηθνπκεληθνχ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. Αληίζεηα, ζηηο Βφξεηεο, Γπηηθν-Κεληξηθέο θαη Βξεηαλν-Ηξιαλδηθέο ρψξεο, 

παξαηεξνχκε θάπσο ρακειφηεξα επίπεδα νηθνγελεηνθξαηίαο καδί κε πςειά ή κέηξηα επίπεδα 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ελψ ην επίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην πεξηγξάθεη 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βφξεησλ θαη Γπηηθψλ πεξηνρψλ, ην άηππν θνηλσληθφ θεθάιαην, 

ππνζηεξίδεηαη φηη δηαρσξίδεη ηελ Αλαηνιηθή απφ ηε Νφηηα Δπξψπε. ηε Νφηηα Δπξψπε νη 

άλζξσπνη αλαθέξνπλ φηη ζπλαληηνχληαη ιηγφηεξν ζπρλά κε θίινπο, ζπλαδέιθνπο θαη γείηνλεο, 

ζπλεπψο ην αλεπίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, ελψ ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε ηφζν ε νηθνγέλεηα φζν θαη νη θίινη είλαη ζεκαληηθά. Αληηζέησο, φζν ιηγφηεξν ε νηθνγέλεηα 

είλαη ζην επίθεληξν, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο Βφξεηεο ρψξεο, ηφζν νη θίινη θαη νξγαλψζεηο είλαη 

δπλαηφ λα έρνπλ έλαλ απμεκέλν ξφιν (Esping-Andersen, 1990). 
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3.1 Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΟΡΓΑΝΩΔΗ  ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ Δ.Δ. 

 

 

χκθσλα κε δεδνκέλα απφ ην European Community Household Panel, Wave 6, 1999 ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ Δ.Δ., φπνπ ζπκκεηείρε δείγκα λνηθνθπξηψλ θαη αηφκσλ γηα θαζεκία απφ ηηο ρψξεο ηεο 

πξψελ Δ.Δ.15 (πιελ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ), ηα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο ησλ 15 θπκαίλνληαλ κε πςειφηεξν ην πνζνζηφ ζηε Γαλία (65,1%) θαη 

ρακειφηεξν απηφ ηεο Διιάδαο (8,9%). ε φιεο ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (ζηελ ΔΔ ησλ 15), 

γξάθεη ε Υξηζηνθφξνπ  ηα άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα είλαη κέιε ζε θάπνηα νξγάλσζε ζε ζρέζε κε 

ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία). Αληηζέησο, νη θάηνηθνη ησλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ (Γαλία, νπεδία, Φηλιαλδία) είλαη πην πηζαλφ λα είλαη κέιε ζε νξγαλψζεηο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε.   

Σα παξαπάλσ επξήκαηα, ππνζηεξίδεη ε Υξηζηνθφξνπ (2005) έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη ππναλεπηπγκέλα ζηηο 

ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, θαζψο θαη κε ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζηηο ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία θνξπνξαηηθψλ ζεζκψλ (Henley θαη Tsakalotos, 1993). 

Μεξηθά επξσπατθά θξάηε έρνπλ παξάδνζε πινπξαιηζκνχ, ελψ άιια είλαη θαηά παξάδνζε 

θνξπνξαηηζηηθά. ηηο πινπξαιηζηηθέο ρψξεο, γξάθεη ν Bale (2001), νη νκάδεο, νη νπνίεο 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα πξφζβαζε θαη πξνζνρή, έρνπλ κελ πξφζβαζε γηα λα ππνβάιινπλ 

ηα αηηήκαηά ηνπο ζηελ θπβέξλεζε, αιιά δελ ηνπο παξέρεηαη εηδηθή επλντθή κεηαρείξηζε. 

Αληηζέησο, νη ρψξεο κε θνξπνξαηηζηηθή παξάδνζε έρνπλ ζεζκνπνηήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε 

ηζρπξέο νκάδεο πίεζεο, ηδηαίηεξα επηρεηξεκαηηθέο θαη εξγαηηθέο (εζληθέο ζπλνκνζπνλδίεο), νη 

νπνίεο έρνπλ λα παίμνπλ έλαλ ζεζκνπνηεκέλν ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, θπξίσο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή (Bale, 2011).  

ε κεξηθέο  θαλδηλαβηθέο ρψξεο ε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο είλαη πεξηζζφηεξν ζέκα 

αλαγθαηφηεηαο ή δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ παξά εζεινληηθή επηινγή, π.ρ. ζηε νπεδία θαη ζηε 

Γαλία ε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο είλαη κία απαίηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο. Οη νπεδνί ζπκκεηέρνπλ επίζεο πνιχ ζπρλά ζε 

ζξεζθεπηηθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο, γηαηί θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο δηνηθνχληαη σο 

κέιε ηεο Λνπζεξαλήο εθθιεζίαο
28

 (Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ, 2012). 

Ζ Γαιιία ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο, βξηζθφηαλ (ECHP, 1999)
 
 κία ζέζε 

επάλσ απφ ηελ Ηζπαλία, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηειεπηαία ηελ 

Διιάδα. Σν παξαπάλσ εχξεκα ζπκπίπηεη κε ηηο παξαηεξήζεηο φηη ε Γαιιία κε ηνλ ηδηαίηεξα 

                                                           
28 

 Γηα ην ιφγν απηφ, νη Ληλαξδήο, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ (2012), ελψ ζπκπεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο νξγαλψζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δείθηε παζεηηθήο ζπκκεηνρήο εμαηξνχλ ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο 
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ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα δηαθπβέξλεζεο, δηαζέηεη ρακειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο θαη θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ( Υξηζηνθφξνπ, 2005). 

Μία ζέζε επάλσ απφ ηε Γαιιία, βξίζθνπκε ηε Γεξκαλία. Ζ  Υξηζηνθφξνπ (2005), 

ζεκεηψλεη γηα ηε Γεξκαλία φηη ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ζηελ Δπξψπε, παξαηεξνχληαη ρακειά επίπεδα εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο 

ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ βξίζθνπκε ζε άιιεο ρψξεο (Gaskin and Smith, 1994).
 
Ζ 

εμήγεζε πνπ δίλεηαη ζε απηέο ηηο κειέηεο, ζεκεηψλεη ε Υξηζηνθφξνπ (2005), είλαη φηη  ε γεξκαληθή 

θνηλσλία ελδερνκέλσο αλέπηπμε απέρζεηα απέλαληη ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ιφγσ ηεο 

ππνρξεσηηθήο ηνπ θχζεο ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαηά ηνπο Παγθφζκηνπο πνιέκνπο. Σν παξαπάλσ 

γεγνλφο, ζεκεηψλεηαη φκσο, φηη δε ζεκαίλεη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηε Γεξκαλία είλαη ρακειφ. 

Θα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη,  ζπλερίδεη ε Υξηζηνθφξνπ, φηη νη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο (norms) θαη ηα 

δίθηπα ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε ηεο γεξκαληθήο Sozialmarktwirtschaft, απέθηεζαλ κία 

πεξηζζφηεξν ζεζκηθή ή δνκεκέλε κνξθή θαη δελ εμαξηψληαη κνλάρα απφ ηα επίπεδα ζπκκεηνρήο 

ζε νξγαλψζεηο, ηα νπνία παξαηεξνχληαη ζηελ θνηλσλία. 

 Σέινο, νη αγγινζαμνληθέο ρψξεο –Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηξιαλδία- εκθαλίδνπλ ηζρπξά 

θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο, κεηά απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο, 

επηζεκαίλεη ε Υξηζηνθφξνπ, παξαηεξείηαη παξά ηε θηιειεχζεξε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πξνθαλψο, 

ζηηο παξαπάλσ ρψξεο, θνηλσληθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

εξγάδνληαη γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο παξέρεη ην θξάηνο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν νλνκάδεηαη κεηθηήο νηθνλνκίαο θξάηνο πξφλνηαο 

(mixed economy welfare ή welfare pluralism). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα απφ ην Δηδηθφ Δπξσβαξφκεηξν  (Special 

Eurobarometer 62.2 (223), ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε 

φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, Γαλία, 

Φηλιαλδία) θαη ε Οιιαλδία απεηθνλίδνληαη πνιχ πην επάλσ απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ 

ρψξεο ηεο δπηηθήο θαη επεηξσηηθήο Δπξψπεο, φπσο ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε 

Απζηξία θηιπ ζεκεηψλνπλ κεζαία επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  Υψξεο ηνπ 

Νφηνπ (Ηηαιία, Διιάδα, Πνξηνγαιία) θαζψο θαη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ 

Βαιθαλίσλ επηδεηθλχνπλ πνιχ ρακειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ηηο κεηξήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο. 
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3.2 Ζ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΗ ΥΩΡΔ ΣΖ Δ.Δ. 

 

 

χκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Δ.Δ. (2007)
29

, ηα επξήκαηα
 
 δείρλνπλ φηη ε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο ηεο πνιηηείαο είλαη ε πςειφηεξε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία
30

, 

Φηλιαλδία, Ννξβεγία θαη νπεδία) φπνπ ηαπηφρξνλα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, Γαλία, 

Φηλιαλδία) ηα δχν ηξίηα πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ απάληεζαλ  φηη «νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη 

άμηνη εκπηζηνζχλεο» “most people can be trusted”. Αληηζέησο, ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, 

ππάξρεη γεληθεπκέλε ρακειή εκπηζηνζχλε ζηνπο αλζξψπνπο (δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε) θαη 

αθφκε ρακειφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο (θνηλσληθή εκπηζηνζχλε), κε ηηο ζρεηηθέο ηάζεηο 

ησλ αηφκσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηε κε λνκηκνπνίεζε ησλ ζεζκψλ, ηελ θαρππνςία πνπ θπξηαξρεί, θαζψο θαη ηελ 

έιιεηςε ζεβαζκνχ ζε θαλφλεο  (λφκνπο, ξπζκίζεηο θιπ) (σηεξφπνπινο, 2016). Ζ δπζπηζηία ζηα 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη ην θνηλνβνχιην, απφ ηε κηα πιεπξά, ζεκεηψλεη o σηεξφπνπινο (2006) θαη ε 

εκπηζηνζχλε ζηελ εθθιεζία θαη ηνλ ζηξαηφ, απφ ηελ άιιε, είλαη ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη φρη 

κφλν ζηελ λνηηαλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά θαη ζε άιιεο αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρψξεο (Οπγγαξία, 

Πνισλία). 

 Ζ εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο, ε νπνία πνιιέο θνξέο πξνζδηνξίδεηαη σο εκπηζηνζχλε ζην 

θνηλνβνχιην, ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, αιιειεπηδξά κε ην πνιηηηθφ πιαίζην 

(Υιέπαο, 2013). Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζεκαληηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηφζν ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη ησλ ρξήζεσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη νπνηνδήπνηε 

θνηλσληθφ θεθάιαην ππάξρεη (Edwards and Foley, 1998). Οη δηθηαηνξίεο, ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα 

θαη νη «θιεηζηέο» θνηλσλίεο, πξνθαλψο ππνλνκεχνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, γξάθεη ν Υιέπαο (2013). Γη’ απηφ ην ιφγν, ζπλερίδεη ν ζπγγξαθέαο, ηα ρακειά επίπεδα 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ερνπλ 

ζπλδεζεί κε ην θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ ησλ ηειεπηαίσλ, φπσο ρακειά επίπεδα θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θιεξνλνκηά ησλ 

ζηξαηησηηθψλ θαζεζηψησλ (Klesner, 2007). Απφ ηελ άιιε, ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο πσο είλαη 

πξνθαλέο φηη ην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη είλαη ίδην ή αλάινγν ζε πνιιέο 

ρψξεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ παξφκνην απηαξρηθφ παξειζφλ. Γηα ην ιφγν απηφ, επηπξφζζεηνη 
                                                           
29

 Monitoring Report prepared by the European Observatory, London School of Economics and Political Science (LSE) on the Social  

Situation-Social Capital Network, Social Cohesion, Trust and Participation: Social Cohesion, Trust and Participation: Social Capital, 

 Social Policy and Social Cohesion in the European Union and Candidate Countries, for the European Commission DG-V  

(Employment, Social Affairs & Equal Opportunities), 2007 
 

30
   ε εληεθάβαζκε θιίκαθα νη Γαλνί εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηελ αζηπλνκία (7.9) θαη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα (7.1). Ζ 

εκπηζηνζχλε ησλ Γαλψλ ζηελ αζηπλνκία είλαη ε πςειφηεξε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ζεζκνχο 
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επεμεγεκαηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο ην επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, ην 

κέγεζνο ηεο αληζφηεηαο, θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ην ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν ηεο θάζε 

ρψξαο. 

Ο Υιέπαο (2013) δηαθξίλεη βάζεη δεδνκέλσλ απφ ην Index of institutional Quality, Human 

Development Index, Democracy Index (2011 θαη 2012) ηηο εμήο νκάδεο ρσξψλ ζηελ Δ.Δ. ζε φ,ηη 

αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην (γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε, εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο ): 

-Σελ νκάδα ησλ «παιαηψλ» ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ησλ 15 (old EU-15)
 
(Γαιιία, Γεξκαλία, 

Οιιαλδία, Βέιγην, Λνπμεκβνχξγν, Ηηαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαλία, Ηξιαλδία, νπεδία, 

Φηλιαλδία, Απζηξία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Διιάδα), νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο (κε εμαίξεζε 

ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία) αλέπηπμαλ ζηαζεξέο δεκνθξαηίεο κεηά ηνλ 

Β΄Παγθφζκην Πφιεκν θαη έθηαζαλ ζε πςειά επίπεδα αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (human 

development) (Υιέπαο, 2013) 

-Σελ νκάδα ησλ 12 λέσλ θξαηψλ-κειψλ, ηα νπνία εληάρζεθαλ ζηελ Δ.Δ. χζηεξα απφ ηελ 

θνινζζηαία δηεχξπλζε (big-bang enlargement) ηνπ 2004 
 
(Πνισλία, Σζερία, Οπγγαξία, ινβαθία, 

ινβελία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Δζζνλία, Μάιηα, Κχπξνο, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία ). Με εμαίξεζε ηα 

δχν κηθξά λεζησηηθά θξάηε ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μάιηαο, ηα νπνία κνηξάδνληαη ην θνηλφ ηνπ 

βξεηαληθνχ απνηθηαθνχ παξειζφληνο, φια απηά ηα λέα θξάηε-κέιε είραλ βηψζεη δεθαεηίεο 

θνκκνπληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ππέζηεζαλ έλα δχζθνιν ζηάδην κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο θαη ηε δεκνθξαηηθνπνίεζεο.  (Υιέπαο, 2013) 

- Σελ εηεξνγελή νκάδα ησλ ππνςεθίσλ γηα έληαμε ζηελ Δ.Δ. ρσξψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο απνηεινχλ δηάδνρα θξάηε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο κε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, 

πεξηβάιινλ θαη πξννπηηθέο (κε ηελ Κξναηία λα έγηλε ήδε κέινο ηεο Δ.Δ.), ηα νπνία, φκσο, 

πθίζηαληαη κεηακνξθψζεηο θάησ απφ ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή ηεο ελαξκφληζεο ζην θνηλνηηθφ 

θεθηεκέλν (acquis communautaire) θαη ηηο πξνεληαμηαθέο δηαδηθαζίεο, ειέγρνπο θαη ππνρξεψζεηο 

(Υιέπαο, 2013).  

Δλδηαθέξνληα είλαη ηα παξαθάησ επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή: 

ηε λφηηα Δπξψπε ε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε (Interpersonal Trust) εκθαλίδεηαη λα  είλαη 

πνιχ αδχλακε, παξφκνηα κε ηα επίπεδα πνπ παξνπζηάδεη ζηα 12 λέα θξάηε-κέιε θαζψο, ζεκεηψλεη 

ν Ν.Υιέπαο, θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζην αληίζηνηρα ρακειφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζεζκψλ (Index of Institutional Quality).
 
Με εμαίξεζε ηε Γαιιία, φπνπ έλα ζπγθξηηηθά ρακειφ 

επίπεδν γεληθεπκέλεο εκπηζηνζχλεο (παξφκνην κε απηφ ζηηο λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο) δε θαίλεηαη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζην πςειφ επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεζκψλ πνπ ερεη ε Γαιιία. ηηο 

λνηηνεπξσπατθέο ρψξεο, ε πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ είλαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, ζπγθξίζηκε κε ην 
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κέζν φξν ησλ 12 λέσλ θξαηψλ-κειψλ, ελψ ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία έρνπλ ην ρεηξφηεξν ζθνξ.  

Αληίζηνηρα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νκάδα ησλ 12 λέσλ θξαηψλ κειψλ, ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα 

ζπλδπάδνπλ πςειφ επίπεδν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ κε ρακειά επίπεδα 

δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο, ελψ ε Δζζνλία εκθαλίδεηαη λα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ νκάδα 

ησλ 12 λέσλ θξαηψλ κειψλ πνπ πιεζηάδεη ηα ζηάληαξ ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ Δ.Δ. ησλ 15. 

ε επίπεδν δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ Κχπξν θαη ηε Μάιηα 

ζεκεηψλεηαη, απφ ηνλ Ν.Υιέπα, φηη ην παξάδνμν είλαη φηη απηέο νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ πνιχ 

ρακειά επίπεδα δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο, παξφιν πνπ δελ είραλ βηψζεη θνκκνπληζηηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ θαηνίθσλ. Απφ ηελ άιιε, ε 

Δζζνλία είλαη ε ρψξα αλάκεζα ζηα 12 λέα θξάηε-κέιε,  πνπ εκθαλίδεη πςειά πνζνζηά ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ δηαπξνζσπηθή θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο. Eληππσζηαθφ είλαη ην εχξεκα, 

γξάθεη ν Ν.Υιέπαο, φηη ε Γαιιία  ην δεχηεξν ρακειφηεξν ζθνξ ζε φ,ηη αθνξά ηε γεληθεπκέλε 

δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο πξψελ Δ.Δ. ησλ 15, κε ην πξψην 

ρακειφηεξν ζθνξ ζε φ,ηη αθνξά ηε γεληθεπκέλε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε γηα ην έηνο 2012  λα 

ην βξίζθνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ην πςειφηεξν ζθνξ λα ην θαηέρεη ε Γαλία. 

Ζ εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο (public trust in politicians) θαίλεηαη ζρεδφλ λα θαηαξξέεη 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, ελψ ην αληίζηνηρν επίπεδν είλαη πνιχ ρακειφ ζηα  12 λέα θξάηε-κέιε. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία, ε εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο 

είλαη ιίγν πςειφηεξε απφ ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αιιά είλαη θαλεξφ, ζεκεηψλεη ν 

Ν.Υιέπαο, φηη ε εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη ζε αμηνζεκείσηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ φηη ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δπξψπεο 

ησλ 15 θαη ζπγθξίζηκε κε ηελ νκάδα ησλ 12 λέσλ θξαηψλ-κειψλ. Αληίζηνηρα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

νκάδα ησλ 12 λέσλ θξαηψλ κειψλ, γηα άιιε κηα θνξά, ε Δζζνλία, ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα θαίλεηαη 

λα ζπγθξνηνχλ κία μερσξηζηή ππννκάδα κε πςειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο 

πνιηηηθνχο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηα ρακειά επίπεδα δηαθζνξάο 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλαινγία, παξαηεξεί ν εξεπλεηήο, κε ηελ Δζζνλία, ηελ Κχπξν θαη ηε Μάιηα 

λα παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο, ελψ ζρεηηθά πςειά επίπεδα 

εκθαλίδνπλ θαη ε Πνισλία θαη ε Λεηνλία. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε Οπγγαξία, ε Σζερία θαη ε 

ινβαθία εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ 12 λέσλ θξαηψλ-κειψλ, 

παξά ην γεγνλφο φηη φιεο νη παξαπάλσ ρψξεο κνηξάδνληαη έλα θνκκνπληζηηθφ παξειζφλ κε 

ζεκαληηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο αιιαγέο θαη καδηθά θηλήκαηα πνιηηψλ γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ 

ρσξψλ ηνπο. 
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πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξεη ν Υιέπαο, αλάκεζα ζηηο αλσηέξσ ηέζζεξηο νκάδεο ρσξψλ 

ππάξρνπλ εκθαλψο θάπνηεο ππφ-νκάδεο. Αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ «παιαηψλ» ρσξψλ-κειψλ ηεο 

Δ.Δ. ησλ 15 (old EU-15) θάπνηνο κπνξεί κε επθνιία λα μερσξίζεη ηελ ππν-νκάδα ησλ 

ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ηα νπνία ζπλνδεχνληαη (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Οιιαλδία, 

κία ππν-νκάδα ησλ θεληξνεπξσπατθψλ θαη ησλ αγγινζαμνληθψλ ρσξψλ θαη ηέινο, κία μεθάζαξα 

δηαθξηηή νκάδα ησλ λνηηνεπξσπατθψλ ρσξψλ. Οη ηειεπηαίεο, επηζεκαίλεη ν Ν.Υιέπαο, ζεκεηψλνπλ 

ζθνξ πνιχ ρακειφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην  (ζηε γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε, ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ θαη ηελ παγθφζκηα 

αληαγσληζηηθφηεηα). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε Νφηηα Δπξψπε δείρλεη λα αληαλαθιά βαζηέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ παιαηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ησλ 15 θαη ηδίσο δηαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε (αληαγσληζηηθφηεηα), αιιά θαη επηπιένλ ηε ζεζκηθή 

απφδνζε θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Σν παξαπάλσ ράζκα, ην νπνίν εληνπίδεηαη ζηελ θαξδηά ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη λα γεθπξσζεί κφλν κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ (Υιεπαο, 

2013). 

Γηαθνξνπνηήζεηο, επηπιένλ, ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ δψδεθα λέσλ ρσξψλ κειψλ 

ηεο Δ.Δ., φπνπ ε Δζζνλία, ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα ζθνξάξνπλ μεθάζαξα πνιχ θαιχηεξα ζε ζρεδφλ 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα απφ ηα λέα θξάηε-κέιε. Απφ ηελ άιιε, ε 

Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία εκθαλίδνληαη λα έρνπλ απνηειέζκαηα πνιχ ρακειφηεξα απφ φηη νη 

ππφινηπεο ρψξεο ζηελ νκάδα ησλ δψδεθα λέσλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζρεδφλ ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο. ε φ,ηη αθνξά ηηο αλαηνιηθέο γείηνλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., απηέο θαίλεηαη λα έρνπλ έλαλ 

καθξχ δξφκν πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ηα  ζηάληαξ ηεο Δ.Δ., ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

 

3.3 ΜΟΝΣΔΛΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ KAI ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖΝ  Δ.Δ. 

 

 

           H ζεζκηθή ζεσξία ηεο εκπηζηνζχλεο (Rothstein and Stolle, 2001, Rothstein, 2002) ηνλίδεη ην 

ξφιν ησλ επίζεκσλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη εηδηθά ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο σο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία γεληθεπκέλεο εκπηζηνζχλεο ζηελ θνηλσλία θαη ην ρηίζηκν ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ ζεσξία απνδίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αληηιήςεηο ζε φ,ηη αθνξά ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ δεκφζησλ ζεζκψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ σο έλαλ 

θαηαιπηηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε δεκηνπξγία ηεο γεληθεπκέλεο εκπηζηνζχλεο θαη άξα ην 

ρηίζηκν ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Όηαλ νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηνπο ζεζκνχο ζε 

κία θνηλσλία  θαη φηαλ φινη δελ είλαη ίζνη απέλαληη ζην λφκν, ην γεγνλφο απηφ απηφκαηα εκπνδίδεη 

ην ρηίζηκν ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Svendsen G.T., 2014). 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηε 

θηψρεηα θαη ηελ αληζφηεηα ζηηο δπηηθέο ρψξεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1996-2000, νη δαπάλεο γηα 

παζεηηθέο πνιηηηθέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλεξγία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο) είλαη πςειφηεξεο ζηε Γαλία θαη ηελ Οιιαλδία θαη ρακειφηεξεο ζηηο Ζ.Π.Α., 

φπνπ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 1/10 ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ζηε Γαλία.
31

 Σα σθειήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλεξγία είλαη πςειφηεξα ζηε Γαλία (90% ησλ πξνεγνχκελσλ απνδνρψλ) θαη 

ρακειφηεξα ζηελ Ηηαιία θαη ηηο Ζ.Π.Α. (30% θαηά κέζν φξν). Παξφκνηα είλαη θαη ε δηαθνξά ζηε 

δηάξθεηα ησλ σθειεκάησλ: ην κέγηζην δηάζηεκα αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε θαη εληνπίδεηαη ζηε 

Γαλία θαη ην κηθξφηεξν αλέξρεηαη ζε 26 εβδνκάδεο  ζηηο Ζ.Π.Α. (Kersbergen and Becker, 2002).
32

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, νη πξψηεο επηά ρψξεο ζηνλ θφζκν ζηνπο δείθηεο 

απαζρφιεζεο είλαη θξάηε πξφλνηαο. Οη ηέζζεξηο απφ απηέο είλαη ζθαλδηλαβηθέο: ε Ηζιαλδία, ε 

νπεδία, ε Ννξβεγία θαη ε Γαλία (νη ππφινηπεο ηξεηο είλαη ε Διβεηία, ε Νέα Εειαλδία θαη ε 

Γεξκαλία).
33

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ζε φ,ηη αθνξά ηηο δαπάλεο θνηλσληθήο πξφλνηαο σο πνζνζηφ 

(%) ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δ.Δ. ην 2014,
 34

  ε Γαλία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο (9,4%) 
35

, ελψ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο.
 

Ζ Γαλία δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηνλ θφζκν, ν 

νπνίνο θζάλεη ζην 56,6% ζε εηζνδήκαηα άλσ ησλ 70.000 επξψ. Χο αληάιιαγκα νη Γαλνί 

πξνζηαηεχνληαη απφ δίρηπ αζθαιείαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη δσξεάλ πγεία, παηδεία θαη 

επηδφκαηα.
36

 Πιαηηά ππνζηήξημε κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γαλίαο δηαηεξεί ην θνηλσληθφ κνληέιν 

                                                           
31 

Απνθαιππηηθά είλαη ηα εμήο: ε φ,ηη αθνξά ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ νη νπνίεο δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ζηε 

Μ.Βξεηαλία ην πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζε 45,5% (1988), πνζνζηφ πςειφηεξν θαη απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Ηηαιία, ελψ ζηε 

Γαλία (φπνπ ηα σθειήκαηα ηεο αλεξγίαο αλέξρνληαλ ζην 90% ησλ πξνεγνχκελσλ απνδνρψλ), πνζνζηφ κφλν 2,7% ησλ αλέξγσλ 

θαηαγξάθνληαη σο θησρνί ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Eurostat (1996)  (Kersbergen and Becker, 2002) 
 

32 Αμίδεη λνκίδνπκε λα ζεκεησζεί φηη απφ ηε κειέηε πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε θεληξηθή ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Federal Reserve Bank (Fed) γηα ην 2015, απνθαιχπηεηαη φηη ην 31% ησλ ελήιηθσλ Ακεξηθαλψλ, δειαδή 76 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

είλαη αληηκέησπνη κε ηε θηψρεηα, θαζψο παιεχνπλ «κε λχρηα θαη κε δφληηα» πξνθεηκέλνπ λα ηα βγάινπλ πέξα νηθνλνκηθά.  

Δπηπιένλ, ην 46% ησλ ελήιηθσλ Ακεξηθαλψλ δελ κπνξεί λα θαιχςεη κηα απξνζδφθεηε δαπάλε ησλ 400 δνιαξίσλ θαη ζα πξέπεη είηε 

λα δαλεηζηεί ρξήκαηα, είηε λα πνπιήζεη θάηη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην ελδερφκελν, ελψ έλα πνζνζηφ 42% δελ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπ ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ κήλα θάζε ρξφλν (Καξαγηαλλίδε Ν., 2016) 

 
33

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=817944 27 Ηνπι 2016 

 
34 

Φψζθνινο Η. (2016), Κακπαλάθη γηα ην Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, Eθεκεξίδα Έζλνο ηεο 

Κπξηαθήο, 23  Οθησβξίνπ 2016 

 
35 

Αθνινπζνχλ ε νπεδία (8,6%), ε Φηλιαλδία (6,9%), ε Κχπξνο (6,3%), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην  (5,8 %), ην Λνπμεκβνχξγν (5,8%), 

ε Οπγγαξία (5,4%), ε Γαιιία (5,4%), ε Οιιαλδία (5,0%), ην Βέιγην (4,9%), ε Απζηξία (4,8%), ε Γεξκαλία (4,8 %), ε Ηξιαλδία 

(4,5%), ε Ηηαιία (4,2%), νη νπνίεο βξίζθνληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. ησλ 27 ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλσηέξσ δαπάλεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4,1%.  Κάησ απφ ηνλ ελ ιφγσ κέζν φξν βξίζθνληαη ε ινβελία (3,4%), ε Μάιηα 

(3,0%), ε ινβαθία (2,9%), ε Ηζπαλία (2,6%), ε Ληζνπαλία (2,4%), ε Σζερία (2,3%), ε Βνπιγαξία (2,2%), ε Διιάδα (2,1%), ε 

Πνξηνγαιία (2,0%), ε Ρνπκαλία (1,8%), ε Κξναηία (1,5%), ε Πνισλία (1,4%), ε Λεηνλία (1,3%) θαη ε Δζζνλία (1,2%) 

 
36

 Π.ρ. νη γνλείο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, εηζπξάηηνπλ θάζε ηξίκελν εληζρχζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο 

 αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ νη ειηθησκέλνη δηθαηνχληαη δσξεάλ βνεζφ ζην ζπίηη αλ έρνπλ αλάγθε. Οη θνηηεηέο εηζπξάηηνπλ 

 κεληαία ελίζρπζε 850 επξψ επί έμη ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ πεληαεηείο δσξεάλ ζπνπδέο.  

www.kathimerini.gr/486539/.../8rhskeia-sth-dania-to-antagwnistiko-kratos-pronoiasΚΟΜΟ 23.04.2013 
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ηεο ρψξαο, ελψ νη αιιαγέο πνπ επηρεηξεί ε θπβέξλεζε είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη δελ ζίγνπλ ηε 

βαζηθή αξρή ηεο νηθνπκεληθφηεηαο, πνπ επηηάζζεη φηη νη θνηλσληθέο παξνρέο είλαη γηα φινπο, φρη 

κφλν γηα ηνπο θησρνχο. «Τν δαλέδηθν ζχζηεκα κνηάδεη κε ζξεζθεία ζηε Γαλία» δηαπηζηψλνπλ νη 

New York Times ζε άξζξν πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηζρλέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο. «Αθφκε θαη 

νη ζπληεξεηηθνί πνιηηηθνί ηεο ρψξαο δελ πξνηείλνπλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ».
37

  

Ο δαλφο εηδηθφο Gøsta Esping-Andersen (1990) δηαηχπσζε ηε ζεσξία φηη ππάξρνπλ νη 

αθφινπζνη ηξεηο «θφζκνη θξαηηθήο πξφλνηαο», γξάθεη ν Bale (2011), o νζηαιδεκνθξαηηθφο, ν 

νπνίνο ζπλαληάηαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο κε ην κνληέιν λα νλνκάδεηαη θαη νηθνπκεληθφ 

(universal), φπνπ θπξηαξρνχλ νη εθηεηακέλεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, αλνηρηέο ζε φινπο 

αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, γελλαηφδσξεο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (ζπλδεδεκέλεο κε ην εηζφδεκα) 

ζηνπο άλεξγνπο θαη ζηνπο αλίθαλνπο γηα εξγαζία είηε απφ γεξαηεηά είηε απφ άιια αίηηα θαη ηζρπξή 

δεκφζηα ππνζηήξημε  (Bale, 2011), o Φηιειεχζεξνο (αγγινζαμνληθφο), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο 

επηιεθηηθφο ηχπνο θξαηηθήο πξφλνηαο (selective), φπνπ ππάξρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο, πνιιέο 

δηαζέζηκεο κφλν έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ απνδέθηε, πεξηνξηζκέλεο 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, δίρηπ αζθαιείαο γηα ηνπο θησρνχο, ψζηε ε ρξήζε θαη ππνζηήξημε απφ 

ηε κεζαία ηάμε λα είλαη πεξηνξηζκέλε
38

, θαη ν πληεξεηηθφο (θνξπνξαηηζηηθφο), φπνπ θπξηαξρνχλ 

κνξθέο πξφλνηαο βαζηζκέλεο ζηελ αζθάιηζε, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ηηο δηαρεηξίδνληαη 

ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο θαη εξγαδφκελνη θαη ππάξρεη ηζρπξή ηάζε πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

παξαδνζηαθψλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ.
39 

Σν νηθνπκεληθφ ή ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ζπκπεξηιακβάλεη 

νηθνπκεληθά, πνπ αθνξνχλ φινπο,
40

 ρσξίο δηαθξίζεηο θαη εχθνια δηαρεηξίζηκα πξνγξάκκαηα, 

ζεσξείηαη σο επλντθφ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμάπισζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη άξα εληζρχεη ηα 

ζεκέιηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Αληηζέησο, ηα επηιεθηηθά θαη ηα ζπληεξεηηθά κνληέια ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο, ζπκπεξηιακβάλνπλ εμαξηψκελα απφ ην εηζφδεκα, δηραζηηθά θαη άξα 
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38

 Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηφζν ε  Βξεηαλία φζν  θαη ε Ηξιαλδία, σζηφζν θαη ηα δχν παξαδείγκαηα είλαη αηειή (ζε ζχγθξηζε γηα 

 παξάδεηγκα κε ηηο ΖΠΑ) δηφηη έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο άιιεο παξαδφζεηο (Bale, 2011) 

 
39  

  Ζ Απζηξία, ε Γεξκαλία ε Οιιαλδία θαη άιιεο ρψξεο ηεο Benelux ηαηξηάδνπλ θαιά ζε απηή ηελ θαηεγνξία, αλ θαη ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ επίζεο ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία (θαη κάιινλ ιηγφηεξν εχθνια ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Διιάδα) (Bale, 2011) 

 
40

Ζ Ληβ Υνικ Άληεξζελ, ε λεφηεξε βνπιεπηήο ηεο Γαλίαο ε νπνία εθιέρζεθε  κε ην Γαληθφ Κνηλσληθφ Φηιειεχζεξν Κφκκα -Det  

Radikale Venstre- ζηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ 2011 δειψλεη γηα ην δαληθφ θξάηνο πξφλνηαο «Απηφο πηζηεχνπκε φηη είλαη ν 

 ζσζηφηεξνο ηξφπνο γηα λα ρηίζνπκε ηελ θνηλσλία καο. Οη δπλαηέο πιάηεο, θνπβαινχλ ηνπο αδχλακνπο, γηα ην θαιφ φισλ καο», σζηφζν  

αλαθέξεηαη θαη ζηελ άζρεκε πιεπξά ηεο Γαλέδηθεο ηζφηεηαο. «Απηφ πνπ δελ κνπ αξέζεη είλαη φηη ζηε Γαλία φινη πξέπεη λα έρνπλ ηα 

 ίδηα πξάγκαηα. Απηή είλαη ε άζρεκε πιεπξά ηεο ηζφηεηαο. Όινη πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα πξνζνρή, ηελ ίδηα ππνζηήξημε, ηα ίδηα απφ  

φια. Γηα παξάδεηγκα, νη πινχζηεο νηθνγέλεηεο ιακβάλνπλ επηδφκαηα γηα ηα παηδηά ηνπο. Απηφ απνηειεί κεγάιε ζπαηάιε ρξεκάησλ.Απφ 

 ηελ άιιε αλ ακθηζβεηήζνπκε ηελ έλλνηα απηήο ηεο «ηζφηεηαο», ν θφζκνο ζα ζηακαηήζεη λα ππνζηεξίδεη ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ην 

 ζχζηεκα ζα θαηαξξεχζεη» www.iefimerida.gr/tag/ιηβ-ρφικ-άληεξζελ 
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πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζηηγκαηίδνπλ απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε θαη δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα θαη πνιχπινθνπο θαλφλεο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο, ζεσξνχληαη φηη 

ππνλνκεχνπλ ηε γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε θαη άξα νδεγνχλ ζε γεληθψο ρακειά επίπεδα 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ή ζηελ πνηθηιία ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ελνπνηεηηθνχο δεζκνχο (bonding) θαη 

άξα ζην αξλεηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην. Σέινο, ην λνηηνεπξσπατθφ κνληέιν, ζην νπνίν εληνπίδνληαη 

ηδηαηηεξφηεηεο, παξφηη δελ ηαπηίδεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, ζεσξείηαη φηη θέξεη 

ηα επηπιένλ βάξε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη άξα ηελ αδηθία θαη ηε δηαθζνξά (Rothstein & 

Stolle, 2001). 

ηελ έθζεζε πνπ παξνπζηάδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

ζηελ Δ.Δ. (2007)
41

,  θαηαγξάθεηαη φηη πέξα απφ ην εκβιεκαηηθφ ζε φ,ηη αθνξά ην θξάηνο πξφλνηαο 

γθξνππ ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, ην δεχηεξν γθξνππ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο Αγγινζαμνληθέο 

ρψξεο  θαη επεηξσηηθέο Γπηηθνεπξσπατθέο δεκνθξαηίεο-θιεηδηά, θπξίσο ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην 

Βέιγην θαη ηελ Απζηξία. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ρσξψλ ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην είλαη κάιινλ κέηξηα, σζηφζν ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα εκπηζηνζχλεο, ζπκκεηνρήο ζε 

νξγαλψζεηο θαη ζε θνηλσληθά δίθηπα ελ γέλεη, ελψ νη θάηνηθνί ηνπο, παξά ηηο ππάξρνπζεο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, εκθαλίδνληαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε 

απηέο φζν θαη ζε φ,ηη αθνξά ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη (Pichler and Wallace, 2007) φηη είλαη πξνηηκφηεξν θαλείο λα 

ρξεζηκνπνηεί bottom-up θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν κηαο ρψξαο θαη φρη λα θαηεγνξηνπνηεί θαλείο 

ηηο ρψξεο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ρξεζηκνπνηψληαο a priori ηππνινγίεο, φπσο είλαη 

απηή πνπ θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο ζε δηαθνξεηηθφ ηχπν ζε φ,ηη αθνξά ην θξάηνο πξφλνηαο, θαζφζνλ ε 

κεγαιχηεξε δχλακε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

έγθεηηαη παξά κφλν ζε θάπνηα κνληέια, θπξίσο ζηα βφξεηα κνληέια, ελψ ε πνηθηιία ησλ κνληέισλ 

θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα ππφινηπα, πιελ ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, 

θξάηε, δελ αληαλαθιάηαη άκεζα ζηηο κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, π.ρ. ε Μ.Βξεηαλία θαη ε 

Ηξιαλδία ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαηαηάζζνληαη καδί κε ηα κνληέια θξάηνπο 

πξφλνηαο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο θαη νη δηάθνξεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ 

ζρεκαηίδνπλ κία νκάδα ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην (Pichler and Wallace, 2007).
42
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 Monitoring Report prepared by the European Observatory, London School of Economics and Political Science (LSE) for the 

European Commission DG-V (Employment, Social Affairs & Equal Opportunities), 2007 

 
42

 Οη Pichler θαη Wallace (2007) ππνγξακκίδνπλ φηη νη Βαιηηθέο ρψξεο  ήηαλ ηδηαηηέξσο ζνβηεην-θξαηνχκελεο, γεγνλφο ην νπνίν 

πηζαλφλ νδήγεζε ζε κία πεξηζζφηεξν ζνβηεηηθνχ ηχπνπ «νηθνλνκία ηεο εχλνηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο ράξεο (economy of favours)» 

(Ledeneva, 1998). Απφ ηελ άιιε, ζεκεηψλνπλ νη  ίδηνη ζπγγξαθείο, νη Βαιηηθέο ρψξεο ππέζηεζαλ ξαγδαίν εθζπγρξνληζκφ κε πνιιή 

«Βφξεηα» επίδξαζε, ελψ νη Βαιθαληθέο ρψξεο (Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία), έρνπλ κεγάινπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο θαη ππέθεξαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηε κεηάβαζε ζηε θηιειεχζεξε νηθνλνκία απφ φηη άιια λέα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 
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4. ΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

          Ζ Διιάδα ζεσξείηαη επξέσο σο κία αδχλακε ρψξα ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηζρχ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
 
(Mouzelis, 1995, Paraskevopoulos, 2005, 

2007).
43

 Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, γξάθεη ν Bale (2011) είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, 

αιιά ζπάληα νξίδεηαη. Ο θαιχηεξνο ζχληνκνο νξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ Bale, είλαη ίζσο εθείλνο 

ηνπ πνιηηηθνχ επηζηήκνλα David Held (1987), ν νπνίνο ηε βιέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπο «ηνκείο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο –ηνλ νηθηαθφ θφζκν, ηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα, ηηο πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηελ πνιηηηθή επηθνηλσλία- πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηδησηηθέο ή εθνχζηεο δηεπζεηήζεηο αλάκεζα ζε 

άηνκα θαη νκάδεο έμσ απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ θξάηνπο». 

ηελ Διιάδα ε έιιεηςε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο παξάγνληαο-

θιεηδί θαη σο κία κεηαβιεηή ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην κπινθάξηζκα ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

πνιινχο ηνκείο πνιηηηθήο (Lyberaki and Tsakalotos, 2002). ηελ Διιάδα, άιισζηε, ζεκεηψλεη ε  

Υξηζηνθφξνπ (2003),  ε αδπλακία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ δελ εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε 

ακνηβαίσλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζν ζηελ έιιεηςε γεθπξνπνηεηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ 

ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νκάδσλ (bridging). 

χκθσλα κε ηνπο Βαξνπμή θαη αξξή (2011), απφ κηα πξψηε αλάγλσζε ησλ επξεκάησλ 

ηνπ 4νπ γχξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (ΔΚΔ 2009) θαηαδεηθλχεηαη κηα γεληθεπκέλε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζηνπο πνιηηηθνχο, ηα θφκκαηα, ην εζληθφ θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ελψ αληηζέησο, γηα κε αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί ή σο αληίβαξν ζηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθαιεί ε αλνκία, φπσο π.ρ. ε 

αζηπλνκία θαη ε δηθαηνζχλε, θαηαγξάθνληαη πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά εκπηζηνζχλεο.
44

 

θηαγξαθείηαη ε απμαλφκελε απνζηαζηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αληηπξνζψπεπζεο, 

ε νπνία αληαλαθιά ηελ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ απμαλφκελε απνζηαζηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ 

απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ε ηθαλνπνίεζεε 

θαηαγξάθεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά αξλεηηθά επίπεδα, απνηππψλεη ην αίζζεκα 
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χκθσλα κε ηα δεδνκέλα (2003) απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα (1νο γχξνο), ν νπνίνο δηεμήρζε ην 2002 (European Social  

Survey (ESS)  1st wave) ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ εκθαλίδεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα αδχλακε ζηελ Διιάδα ζε φξνπο ηφζν ησλ επηπέδσλ 

 ζπκκεηνρήο φζν θαη ηεο έληαζεο ηεο ζπκκεηνρήο (δεδνκέλα ΔΔS 2002-2003) 

 
44 

Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη ( ΔΚΔ 2009) φηη ην 30,6% θαη ην 30,3% ησλ πνιηηψλ επηδεηθλχνπλ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηελ  

αζηπλνκία θαη ζηε δηθαηνζχλε αληίζηνηρα, πνζνζηά πνπ είλαη ζρεδφλ δεθαπιάζηα απφ απηά ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο πνιηηηθνχο 

 (3,8%) θαη ηα θφκκαηα (4,2%) θαη ππεξδηπιάζηα απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εκπηζηνζχλεο πξνο ην εζληθφ θνηλνβνχιην (13,8%) 
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αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Βαξνπμή θαη αξξήο, 2011). 

Ο σηεξφπνπινο (2006) ππνζηεξίδεη φηη νη δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο φπσο θαη ε Ηηαιία 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζηε δεκνθξαηία κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, 

ελψ ε Διιάδα, Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία αθνινχζεζαλ αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα. Σαπηφρξνλα, 

νη λνηηνεπξσπατθέο νηθνλνκίεο, δελ θαηάθεξαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο ζηε 

κεγάιε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή άλζεζε. Ζ Διιάδα, επηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεληξσηηθή θαη ηαπηφρξνλα αδχλακε θεληξηθή θπβεξλεηηθή δνκή (Sotiropoulos, 1993). ρεηηθά 

ζηνηρεία απφ ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ππνδεηθλχνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο 

κε αδχλακε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο επλντθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηεξαξρηθψλ 

πειαηεηαθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ παξά επλννχλ ηε καθξνπξφζεζκε δηαδηθαζία ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (σηεξφπνπινο, 2006). 

Γεγνλφηα απηαξρηθήο θπξηαξρίαο, θνηλσληθέο δηαηξέζεηο θαη πνιηηηθέο δηακάρεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λεψηεξεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο δεκηνχξγεζαλ έλα δηαξθέο αληίθηππν ζην θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Υξηζηνθφξνπ, 2003). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 

ειιεληθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απνδπλακψζεθε ζεκαληηθά θαη ην γεγνλφο επέηξεςε λα αλαδπζνχλ 

πξαθηηθέο θαη γεληθεπκέλνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη δε βαζίδνληαλ παξά ζε άηππνπο 

δεζκνχο ζπγγέλεηαο ή δηαθζνξάο
45  

θαη νκάδεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη πξνσζνχζαλ 

ζπζηεκαηηθά ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ δελ 

είλαη άιιν απφ φηη νη απνθάζεηο βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθά θξηηήξηα θαη δελ απνηεινχλ έθθξαζε 

γεληθψλ θαλφλσλ (Λπκπεξάθε θαη Παξαζθεπφπνπινο, 2002). 

Ζ Υξηζηνθφξνπ (2003) ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο έρεη εκπνδηζηεί απφ δχν παξάγνληεο.  

Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λεψηεξεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο θαη έρεη, επηπιένλ, ζεκαδεπηεί απφ ηελ μέλε 

θαηάθηεζε θαη παξέκβαζε,  θχκαηα πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαη ηέινο, πεξηφδνπο εκθπιίνπ 

πνιέκνπ θαη δηθηαηνξίαο. ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο,  θαηαγξάθεηαη ε καθξηλή πεξίνδνο ηεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ε νπνία δέζπνζε γηα ηέζζεξηο αηψλεο ζηε ρψξα κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 

19νπ αηψλα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θαη ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, ελψ ηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο  παξέκελαλ θάησ απφ ελεηηθή θπξηαξρία, ε νπνία  θαη έδσζε 

ηε ζέζε ηεο ζε πεξηφδνπο Γαιιηθήο, Βξεηαληθήο θαη Ρσζηθήο θπξηαξρίαο κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ 
                                                           
45 

Ο Uslaner (2008) απνπεηξάζεθε λα ζπλδέζεη ηε δηαθζνξά θαη ηδίσο ηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο κε  ηελ αληζφηεηα. Δλψ ε  

βηβιηνγξαθία ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ζεζκνχο ζεσξεί ηε δηαθζνξά φισλ ησλ εηδψλ (πςειή αιιά θαη ηε κηθξνδηαθζνξά) σο έλα  

ζχκπησκα ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην επίπεδν ηεο αληζφηεηαο, ν Uslaner ππνδεηθλχεη πξνο  

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε: θπξίσο φηη ε κεγάιε αληζφηεηα νδεγεί ζε πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη ρακειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο  

θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πεξηζζφηεξε αληζφηεηα. Με άιια ιφγηα, ν ζπγγξαθέαο ηαπηίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ αληζφηεηαο, δηαθζνξάο θαη 

 εκπηζηνζχλεο κε κία ζρέζε απηνχ πνπ νλνκάδεη «παγίδα ηεο αληζφηεηαο» (2008: 23-57) 

 



 

33 
 

20νπ αηψλα. Απφ ην 1900 μεθίλεζαλ νη Βαιθαληθνί πφιεκνη θαη ν πφιεκνο ζηε Μηθξά Αζία, νη 

νπνίνη έθεξαλ έλα θχκα πξνζθχγσλ θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ 

αηψλα, ζεκεηψλεη ε ζπγγξαθέαο, ε Διιάδα αληηκεηψπηζε επίζεο δχν Παγθφζκηνπο πνιέκνπο, ηελ 

Ηηαιν-Γεξκαληθή θαηνρή θαζψο θαη έλαλ εκθχιην πφιεκν, ν νπνίνο αχμεζε ηελ παξέκβαζε ησλ 

βξεηαληθψλ δπλάκεσλ. Αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο εηξήλεο, ε ρψξα δνθίκαζε ηελ απζαίξεηε 

δηαθπβέξλεζε κνλαξρψλ θαη δηθηαηφξσλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ μέλσλ Μεγάισλ δπλάκεσλ, κέρξη ηελ 

εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, ε νπνία έπεζε ην 1974. ε έλα πεξηβάιινλ 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο, νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

κπνξνχζαλ κφλν λα ρεηξνηεξεχζνπλ απφ αξλεηηθέο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, φπσο νη 

θξίζεηο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 θαζψο θαη  ην αληίθηππν ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο ζην ηέινο ηνπ 21νπ αηψλα (Υξηζηνθφξνπ, 2003).  

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά  ηνλ ηχπν ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλαδχζεθε θαη 

θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ζηελ Διιάδα, 

γξάθεη ε Υξηζηνθφξνπ, επεξεάζηεθε ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ απφ παξαδνζηαθνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη δίθηπα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ζηελ επλνηνθξαηία, ηνλ 

λεπνηηζκφ θαη ηε δηαθζνξά.
46

 Ζ κεηάβαζε απφ ηε καθξά παξάδνζε απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ 

Διιάδα, γξάθνπλ νη Λπκπεξάθε θαη Παξαζθεπφπνπινο (2002), ζηε δεκνθξαηία (1974-1990) 

ζεκαδεχηεθε απφ δπζθνιίεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ κε ηα φξηα αλάκεζα ζηηο 

θχξηεο ζθαίξεο (πνιηηεία, αγνξά, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ)  λα είλαη αζαθή θαη κε θπξίαξρν ξφιν 

απηφλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, σο δηακεζνιαβεηηθψλ κεραληζκψλ ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο. Σν θπξίαξρν ζεζκηθφ πιαίζην ζε απηφ ην ζθεληθφ, ππνγξακίδνπλ νη 

ζπγγξαθείο, ήηαλ απηφ ησλ πνιηηηθψλ πειαηεηαθψλ δηθηχσλ.  

ηελ Διιάδα, ζεκεηψλνπλ νη Λπκπεξάθε θαη Παξαζθεπφπνπινο (2002), αλαπηχρζεθαλ 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηαθεξκαηηζκφ, ηεξαξρηθή δνκή, κηθξφ 

κέγεζνο θαη έιιεηςε ζπλδέζκσλ κε άιιεο νξγαλψζεηο ή κε ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν. Ζ εηθφλα ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο Λπκπεξάθε θαη Παξαζθεπφπνπιν 

(2002), αληαλαθιά ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζηε λφηηα 

Δπξψπε, ην νπνίν εκπεξηέρεη κία ηζρπξή παξάδνζε απηαξρηθνχ θξαηηζκνχ θαη θπξίαξρν ξφιν ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ππάξρεη, ζε απηή θπξηαξρνχλ νη θνκκαηηθνί κεραληζκνί. 
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 Ο Uslaner (2008) απνπεηξάζεθε λα ζπλδέζεη ηε δηαθζνξά θαη ηδίσο ηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο κε  ηελ αληζφηεηα. Δλψ ε  

βηβιηνγξαθία ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ζεζκνχο ζεσξεί ηε δηαθζνξά φισλ ησλ εηδψλ (πςειή αιιά θαη ηε κηθξνδηαθζνξά) σο έλα  

ζχκπησκα ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην επίπεδν ηεο αληζφηεηαο, ν Uslaner ππνδεηθλχεη πξνο  

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε: θπξίσο φηη ε κεγάιε αληζφηεηα νδεγεί ζε πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη ρακειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο  

θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πεξηζζφηεξε αληζφηεηα. Με άιια ιφγηα, ν ζπγγξαθέαο ηαπηίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ αληζφηεηαο, δηαθζνξάο θαη  

εκπηζηνζχλεο κε κία ζρέζε απηνχ πνπ νλνκάδεη «παγίδα ηεο αληζφηεηαο»  
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Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηφζν θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, ε θνηλσλία πνιηηψλ  ήηαλ αηξνθηθή, δειαδή, ζπγθξηηηθά κε ηελ θνηλσλία πνιηηψλ 

ζε άιιεο δπηηθέο ρψξεο, ήηαλ αδχλακε θαη ελ πνιινίο δπλαζηεπφκελε απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα (Μνπδέιεο 1987, Μαπξνγνξδάηνο 1988, Γηακαληνχξνο 2000). Ο 

Μαπξνγνξδάηνο απνδίδεη ηελ αδπλακία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζηηο εθαηέξσζελ πηέζεηο 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε θνηλσλία πνιηηψλ 

«αηξνθεί θαη θνληνξηνπνηείηαη» (Μαπξνγνξδάηνο 1988). Ο Μαπξνγνξδάηνο ζεσξεί φηη ην ΠΑΟΚ 

ζπζηεκαηηθά θαη ζθφπηκα θαηεχζπλε θαη δηακφξθσζε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ έηζη ψζηε απηέο λα 

ζπγρξνλίζνπλ ην βήκα ηνπο κε ηηο θνκκαηηθέο ηνπ επηδηψμεηο  (Μαπξνγνξδάηνο 1988, 

Mavrogordatos 1993). O σηεξφπνπινο παξαηεξεί κε έκθαζε φηη νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο, παξφηη 

πνιχ γεληθέο ή ππεξβνιηθέο,  δελ δηαςεχδνληαη σζηφζν απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ, γξάθεη ν σηεξφπνπινο (2004) ζε φ,ηη αθνξά ην ειιηπέο θνηλσληθφ θεθάιαην, ζε 

θνηλσλίεο πνπ είλαη αθφκα ελ κέξεη παξαδνζηαθέο, φπσο ε ειιεληθή, νη νηθνγελεηαθνί θαη ηνπηθνί 

δεζκνί ζπρλά ππεξηζρχνπλ ηεο θνκκαηηθήο έληαμεο θαη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο αιιειεγγχεο, ελψ νη 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιείο απφ φηη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ 

έληαμε ζε ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία, γεληθφηεξα ε πξνδηάζεζε γηα ηζφηηκε, «νξηδφληηα» ζπκκεηνρή  

ζε δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα «θνηλσληθή ζέζε», δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ξεπεξηφξην δξάζεσλ πνπ δηαθξίλεη ηελ ειιεληθή πνιηηηθή θνπιηνχξα, ππνζηεξίδεη ν 

σηεξφπνπινο (2004). Ο Αιεμφπνπινο (2001) επηζεκαίλεη φηη ε επηζπκία γηα αλάπηπμε 

εζεινληηθήο δξάζεο έρεη πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα θαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη δελ 

θεθαιαηνπνηείηαη ζην επίπεδν ησλ δνκψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη πξννπηηθή. 

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Α.Λπκπεξάθε θαη Δ.Σζαθαιψηνο (2000), ε νζσκαληθή θιεξνλνκηά
47

 

ηνπ λα δεη θαλείο θάησ απφ κία απηαξρηθή, αιιά θπξίσο, απζαίξεηε θαη επκεηάβιεηε δέζκε 

θαλφλσλ θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζπρλά απηαξρηθφ, αιιά πάληα αλεπαξθέο θξάηνο ηνπ 20νπ 

αηψλα
48

 έρνπλ δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ ειιηπή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

                                                           
47

 Κνξχθσζε ηεο λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δ.Βεληδέινπ ζε ζέκαηα δηθαηνζχλεο, γξάθεη ν Σζαπφγαο (2016), απνηέιεζε ην 1929 ε  

ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν απφ ηφηε ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. ην δηθαζηήξην απηφ, 

 ν δεκηνπξγφο ηνπ επέλδπζε ηελ ειπίδα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζηαδηαθνχ εζληζκνχ ζηνλ νκαιφ  

θνηλνβνπιεπηηζκφ: «ε ζπγθξφηεζηο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ε θαιή ιεηηνπξγία απηνχ ζα ζπληειέζνπλ φπσο ην θνηλνβνπιεπηηθφλ πνιίηεπκα 

 εδξαησζεί θαη φπσο ν πνιίηεο, ν νπνίνο δπζηπρψο απφ ηεο επνρήο ηεο Τνπξθηθήο θαηαθηήζεσο εζπλήζηζε λα ζεσξή ην θξάηνο ερζξφλ 

 θαη ν νπνίνο απφ ηεο απνθηήζεσο ηεο ειεπζεξίαο πξν ελφο ήδε αηψλνο δελ θαηψξζσζε λ‟ απνκαθξπλζεί απφ ηελ αληίιεςελ απηήλ, 

παχζε λα ζεσξή ην Κξάηνο σο πξφζσπνλ ην νπνίνλ δελ θάκλεη ηίπνηε άιιν παξά λα θαηαρξάηαη ηεο δπλάκεψο ηνπ, θαη αλαγλσξίζε φηη 

θαη ην Κξάηνο, ηνπ νπνίνπ ηελ εμνπζίαλ απηφο ξπζκίδεη δηά ηεο ςήθνπ ηνπ, δξα θαη ιεηηνπξγεί  εληφο ησλ θεηκέλσλ λφκσλ, θαη φηη ν 

πνιίηεο δελ ζα κέλε ηνπ ινηπνχ αλνρχξσηνο θαηά πάζεο απζαηξεζίαο ηεο θξαηνχζεο αξρήο»   είλαη ηα ιφγηα ηνπ Βεληδέινπ 

 
48

 Ο Βεληδέινο, εξρφκελνο απφ ηα Υαληά ζηελ Αζήλα ην 1910, αλαθέξεη ν Σζαπφγαο, είρε βξεη έλα θξάηνο ζην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαλ φια ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζεζκηθήο ππαλάπηπμεο.  Σα ζηνηρεία απηά ν Βεληδέινο επηζεκαίλεη ήδε απφ ηνλ πξψηε 

ηνπ νκηιία: «Αζηηθή δηθαηνζχλε, εθαξκφδνπζα, πξνο ξχζκηζηλ ησλ ζρέζεσλ ηνπ ζπγρξφλνπ βίνπ, λνκνζεζίαλ ρξνλνινγνχκελελ απφ 15-

20 αηψλσλ, επί ηε βάζεη δε δηαδηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζάιπνληνο πάζαλ πιεθηάλελ πξνο θαηαβαξάζξσζηλ ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ 

θαη θαζηζηψληνο δπλαηήλ ηελ επ‟ αφξηζηνλ παξέιθπζηλ ησλ δηθψλ…Γεκφζηα εθπαίδεπζηο, ήηηο ζα έιεγε ηηο φηη θχξηνλ έρεη πξννξηζκφλ 

λα εθηξέθε, δη΄αλεπαξθνχο άιισζηε κνξθψζεσο, ηξνθίκνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αληθάλνπο δηά θάζε άιιν πινπηνπαξαγσγηθφλ 

επάγγεικα…Γηνίθεζηο θαηξηάδνπζα, δηαθνλίδνπζα ηελ ηπξαλλίαλ θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζηλ ηνπ ιανχ ππφ ηνπ μεληθνχ δπγνχ, κε 
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πνιηηψλ. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο, ζεκεηψλνπλ κία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο, ε 

νπνία ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκία είλαη κία ηδηαίηεξε έθθξαζε ελφο 

θαηξνζθνπηζκνχ.
49

 πκπησκαηηθνί θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελνη
 
θαλφλεο ηεο πνιηηείαο, νη νπνίνη 

«ζήκεξα είλαη εδψ θαη αχξην έρνπλ εμαθαληζηεί» (Α.Λπκπεξάθε θαη Δ.Σζαθαιψηνο, 2000)  θαη 

πειαηεηαθνί δεζκνί, δεκηνπξγνχλ σο πξνηεξαηφηεηα ζην λα απνζπάζεη θαλείο ην κεγαιχηεξν 

φθεινο απφ κία θαηάζηαζε φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα θαη θαζηζηά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο 

ζε νξηδφληηεο ζρέζεηο πνιχ ξηςνθίλδπλε.  

Σν παξαπάλσ γεγνλφο εμεγεί ελ κέξεη γηαηί ε ειιεληθή νηθνλνκία ππήξμε πεξηζζφηεξν 

πεηπρεκέλε, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ζε ηνκείο 

φπσο ην εκπφξην, νη ηξάπεδεο, ε λαπηηιία θαη ν ηνπξηζκφο, θαζψο θαη ηε δηαξθή επηθξάηεζε ησλ 

πνιχ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (Υξηζηνθφξνπ, 2005). Απηέο νη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζε κηθξφηεξεο νκάδεο κε νηθνγελεηαθνχο θαη 

ζπγγεληθνχο δεζκνχο, ζην κέηξν πνπ νη ελ ιφγσ δεζκνί κέζα ζε κία θνηλσλία, ε νπνία δηαθξίλεηαη 

απφ ρακειή εκπηζηνζχλε, πξνζθέξνπλ αζθάιεηα απέλαληη ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ζηελ 

ηπρνδησθηηθή ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν, νη παξαπάλσ κηθξήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα 

επάισηεο ζηνλ πεξηθεξεηαθφ, κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ θνηλή αγνξά ηεο Δ.Δ.  θαη ηνλ 

παγθφζκην αληαγσληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ θαηέθεπγαλ ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηελ θξαηηθή 

εμνπζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, γεγνλφο πνπ 

εκπφδηζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηελ αλάπηπμε (Υξηζηνθφξνπ, 2005). 

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, έλα αζηαζέο λνκνζεηηθφ πιαίζην, ε έιιεηςε ηζφηεηαο απέλαληη 

ζηνλ λφκν, κία αίζζεζε αηηκσξεζίαο, ε έιιεηςε κηαο εγεζίαο κε αθεξαηφηεηα θαη έλαο πςειφο 

βαζκφο θνηλσληθήο αλνρήο ζηε δηαθζνξά είλαη νη θχξηνη ιφγνη πίζσ απφ ηελ νξγηαζηηθή, φπσο ηε 

ραξαθηεξίδεη, δηαθζνξά ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Transparency International 

(Γηεζλήο Γηαθάλεηα), Jose Carlos Ugaz. ε κία ζπλέληεπμε
50

 ν Ugaz κίιεζε γηα ηε δηαθζνξά 
 
θαη 

ηελ εμαπισκέλε δηαθζνξά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
 
ππνζηεξίδνληαο φηη ε ειιεληθή θνηλσλία 

ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξα αλεθηηθή απέλαληη ζηε δηαθζνξά θαη φηη ε δηαθζνξά ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία κπνξεί λα βξεζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο.  

                                                                                                                                                                                                 
κφλελ ηελ δηαθνξάλ, φηη αχηε αζθείηαη ήδε εθ πεξηηξνπήο νηέ κελ επί ηνπ εκίζενο, φηε δε επί ηνπ εηέξνπ εκίζενο απηνχ…Νφκνο απνβάο 

ηζηφο αξάρλεο, δπλάκελνο κελ λα ζπιιακβάλε ηνπο αζζελεζηέξνπο, αιιά θαηαζρηδφκελνο ζξαζέσο απφ πάληα ηζρπξφλ»
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 H Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ πνπ ν Σζνπθαιάο (1995) έρεη ηαπηνπνηήζεη σο «ηδηφκνξθν ειιεληθφ αηνκηζκφ» ή  

«ειεχζεξνη θαβαιάξεδεο ζηε ρψξα ησλ ζαπκάησλ», πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη ζρεηηθά ρακειή εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο.  Ζ  

θνηλσληθή ζπλεξγαζία (civic cooperation) εκθαλίδεηαη απφ ηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ λα ηνπνζεηήζνπλ ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ή ην  

ζπκθέξνλ θάπνηνπ άιινπ πξηλ απφ ην ακηγψο αηνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη απφ ην λα ελεξγεί θάπνηνο σο ιαζξεπηβάηεο (free-rider).  

Σν θαηλφκελν ηνπ free-riding είλαη γλσζηφ σο παξαζηηηζκφο ή σο θαηλφκελν ηεο χπαξμεο ησλ «ηδακπαηδήδσλ» (Schaik, 2002) 
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 http://www.ekathimerini.com/207463/article/ekathimerini/comment/the-roots-of-corruption-and-how-to-sever-them 

(30.03.2016) 

 

http://www.ekathimerini.com/207463/article/ekathimerini/comment/the-roots-of-corruption-and-how-to-sever-them
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Ο Πξφεδξνο ηεο Transparency International αλαθέξεηαη ζηα εμήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

Διιάδα: Ζ δηαθζνξά είλαη θπξίσο δηαδεδνκέλε κε ηε κνξθή ηεο θνξνδηαθπγήο Σν επίπεδν ηεο 

δσξνδνθίαο έρεη ειαηησζεί ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ ηνκέα 

ηεο πγείαο, φπνπ ε δηαθζνξά θαη ε δσξνδνθία είλαη αθφκε ζεκαληηθά. Ζ επλνηνθξαηία απνηειεί 

έλα ζεκείν θιεηδί ζηνπο θφιπνπο ησλ πνιηηηθψλ, απφ ηελ ηξέρνπζα κέρξη ηηο πξνεγνχκελεο 

δηνηθήζεηο. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα γηα εξκελεία θαη έηζη ν λφκνο δελ 

εθαξκφδεηαη κε νκνηφκνξθν ηξφπν. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη 

αηηκσξεζία γηα απηνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαθζνξά. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη αδχλακε θαη ε 

απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηα δηθαζηήξηα είλαη απαξάδεθηα ρξνλνβφξα. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ηεο 

Transparency International ζε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα ππνδεηθλχεη φηη ηα άηνκα κε πςειφηεξε 

θνηλσληθή ζέζε θαη κνξθσηηθφ επίπεδν δελ παξνπζηάδνπλ αλνζία ζηε δηαθζνξά.  

 

5. ΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΖ ΓΑΝΗΑ 

 

   H Γαλία, ε νπνία έγηλε επηζήκσο δεκνθξαηία ην 1849, γηα ηνλ ηειεπηαίν κηζφ αηψλα, 

απνηειεί δεκνθξαηία-ππφδεηγκα   (Hjollund, Paldam and Svendsen, 2001). Ζ  θξάζε «Να θηάζεη 

θαλείο (ζην επίπεδν) ηεο Γαλίαο» (Getting to Denmark) αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο 

έρεη γίλεη κία κεηαθνξά γηα ην δήηεκα πψο λα κεηακνξθψζεη θαλείο αδχλακα θξάηε πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε θνηλσλίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εχξπζκα, φπσο ε Γαλία
51

 θαη 

νη ππφινηπεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, γξάθεη ν Jensen, 2014. Δίλαη γεγνλφο φηη νη ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο έρνπλ πξνθαιέζεη καδηθή πξνζνρή, θάλνληαο φινπο λα κηινχλ γηα ην εμαηξεηηθφ 

ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν
52

  (Delhey and Newton, 2005), νη νπνίνη ην νλνκάδνπλ Nordic 

Exceptionalism, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα ην εξψηεκα εάλ νη άιιεο ρψξεο κπνξνχλ λα κάζνπλ 

απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζε φ,ηη αθνξά ην ρηίζηκν ηεο εκπηζηνζχλεο (Sonderskov and Dinesen, 

                                                           
51 

Ο Fukuyama (2011) γξάθεη φηη «Γηα ηνπο αλζξψπνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο  ρψξεο , ε «Γαλία» είλαη έλα κπζηθφ κέξνο πνπ είλαη  

γλσζηφ φηη έρεη θαινχο πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο: είλαη κία ζηαζεξή, δεκνθξαηηθή, εηξεληθή, επεκεξνχζα, πνπ  

ελζσκαηψλεη φινπο θαηλσλία θα έρεη ρακειά επίπεδα πνιηηηθήο δηαθζνξάο. Όινη ζα ήζειαλ λα βξνπλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα  

κεηακνξθψζνπλ ηε Σνκαιία, ηελ Ατηή, ηε Νηγεξία, ην Ιξαθ θαη ην Αθγαληζηάλ ζε «Γαλία» 
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  χκθσλα κε ηε ζρεηηθή ιίζηα ηεο έγθξηηεο εκπνξηθήο ειβεηηθήο ζρνιήο ΗΜΒ, ε νπεδία είλαη ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία είλαη ηαπηφρξνλα ε πέκπηε πην αληαγσληζηηθή ζηνλ θφζκν γηα ην 2016, κε ηε Γαλία λα είλαη ε 

δεχηεξε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.Γηα λα γίλεη άκεζα αληηιεπηή ε επηηπρία, αξθεί λα ζεκεησζεί, 

επηζεκαίλεη ε δεκνζηνγξάθνο, πσο ε νηθνλνκηθά παλίζρπξε Γεξκαλία βξίζθεηαη ζηε 12ε ζέζε θαη ε Μ.Βξεηαλία ζηε 18ε. Σελ 

πξσηηά παγθνζκίσο θαηέρεη ην Υνλγθ Κνλγθ, αθνινπζεί ε Διβεηία, ελψ ζηελ ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη νη ΖΠΑ θαη ζηελ ηέηαξηε ε 

ηγθαπνχξε. Όπσο δηεπθξηλίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ΗΜΒ, Αξηνχξν Μπξηο: «Κνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο 20 ζέζεηο ηεο ιίζηαο είλαη νη θαλνληζκνί πνπ επλννχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, νη θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ην φηη δελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ιφγσ θχινπ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο».Σελ πξψηε δεθάδα ηεο ιίζηαο ηεο ΗΜΒ ζπκπιεξψλνπλ ε Ηξιαλδία, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηελ 7ε  ζέζε, ζηελ 8ε ε Οιιαλδία, κε ηε Ννξβεγία θαη ηνλ Καλαδά ζηελ 9ε θαη ηε 10ε ζέζε, αληίζηνηρα. Καξαγηαλλίδε 

Ν. (2016), Γηθαίσζε ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ κνληέινπ, Eθεκεξίδα Αγνξά, άββαην 25 Ηνπλίνπ 2016 
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2014).
53 

Οη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο είλαη γλσζηέο σο θνηλσλίεο ηεο ζπλαίλεζεο “consensus societies”,
 
κε 

πςειά επίπεδα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζφηεηαο
 
 (Sonderskov and Dinesen, 2014). Ζ δνκή ηεο 

δαληθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ ζηελ ηζηνξία ηεο Γαλίαο είλαη έλα 

παξάδεηγκα πσο νη εηαηξίεο, νη θπβεξλήζεηο θαη νη άλζξσπνη εξγάδνληαη απφ θνηλνχ αλεμάξηεηα 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδενινγίεο. Όιεο νη εζληθέο απνθάζεηο βαζίδνληαλ ζηνλ ζπκβηβαζκφ, 

πξαθηηθή ε νπνία απνηειεί κία παξάδνζε πνπ αθνινπζείηαη θαη ζήκεξα (Muyu Xu, 2014). 

ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ηα πνδήιαηα είζηζηαη λα αθήλνληαη αθιείδσηα θαη ρσξίο επίβιεςε 

ζην δξφκν, ελψ είλαη ζπλεζηζκέλν νη Γαλνί λα αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην θαξνηζάθη ζην 

πεδνδξφκην π.ρ. θαζψο ςσλίδνπλ ή είλαη ζην εζηηαηφξην, κία πξαθηηθή ε νπνία νδήγεζε ζηε 

ζχιιεςε κηαο Γαλήο κεηέξαο θαηά ηελ επίζθεςή ηεο ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη, δελ 

έρνπλ εκπηζηνζχλε λα αθήζνπλ νχηε ηα ζθπιηά ηνπο δεκέλα ζην πεδνδξφκην ζεκεηψλνπλ κε 

έκθαζε νη Zak and Knack (2001). Πεξπαηψληαο ζηνπο δξφκνπο ηεο Γαλίαο βιέπεη θαλείο ηα 

θαηαζηήκαηα λα έρνπλ ηνπνζεηεκέλα πξντφληα έμσ απφ ην θαηάζηεκα, ρσξίο ζηελή 

παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ ή θάκεξεο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ηελ θινπή. Αθφκε θαη ζηηο 

ηξάπεδεο, είλαη ζπάλην λα δεη θαλείο θξνπξνχο. Ζ Γαλία, έρεη ρακειά πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο 

θαη νη πνιίηεο ληψζνπλ φηη είλαη ην θαζήθνλ ηνπο σο πνιίηεο, λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο.
54 

Οη Γαλνί μέξνπλ φηη κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη πξαγκαηηθά  ζην δεκφζην ζχζηεκα, δεδνκέλνπ 

θαη ηνπ εμαηξεηηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, γηα ην νπνίν θεκίδνληαη νη ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. ήκεξα, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε Γαλία έρεη ήδε κεηαβεί απφ ην κνληέιν ηνπ παξαδνζηαθνχ θξάηνπο πξφλνηαο 

ζην κνληέιν ηνπ «αληαγσληζηηθνχ θξάηνπο». ηα παξαδνζηαθά θξάηε πξφλνηαο, ζθνπφο ηνπ 

θξάηνπο ήηαλ λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ελψ ζην αληαγσληζηηθφ 

θξάηνο ζθνπφο είλαη λα ηνπο εμνπιίζεη ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία
55

. 

Σελ «επειεμηζθάιεηα»  -εθηεηακέλν θξάηνο πξφλνηαο ζπλδπαζκέλν κε θηιειεχζεξνπο εξγαζηαθνχο 

λφκνπο ψζηε λα πξνάγεηαη ε επθνιία αληαπφθξηζεο ηεο νηθνλνκίαο-θαζηέξσζε ε Γαλία θαη ε 

Οιιαλδία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007) γξάθεη ν Βale (2011). 

 

                                                           
53

  Ζ Γαλία θαίλεηαη φηη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί ρψξα-κνληέιν γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη φρη κφλν γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Παξφια απηά, έλα κνληέιν πνπ πξνέξρεηαη απφ κία ρψξα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζε κηα 

άιιε θαη ζρεδφλ αδχλαην λα πηνζεηεζεί σο έρεη. Όηαλ ν ζπλππνςήθηνο ηεο Κιίληνλ γηα ην ρξίζκα ησλ Γεκνθξαηηθψλ, ν 

νζηαιδεκνθξάηεο Μπέξλη άληεξο ππεξαζπίζηεθε ην θξάηνο πξφλνηαο ηεο Γαλίαο ζηε δηάξθεηα ελφο ληηκπέηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2015, ε Κιίληνλ ηνλ πεξηέπαημε απαληψληαο: «Γελ είκαζηε Γαλία» http://www.tovima.gr/world/article/?aid=817944 27 Ηνπι 2016
 

 
54

  Muyu Xu (2014)  http://www.jutlandstation.dk/where-social-trust-leads-corruption-is-absent/ 
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 Δμεγεί ν Βάηδε, δηεπζπληήο ηνπ δαληθνχ ηλζηηηνχηνπ Cevea www.kathimerini.gr/486539/.../8rhskeia-sth-dania-to-antagwnistiko-

kratos-pronoias ΚΟΜΟ 23.04.2013 
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ε φιεο ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία θαη νπεδία) νη αλεζπρίεο γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηηο δαπάλεο θαη ηελ απαζρφιεζε έρνπλ νδεγήζεη  ζε πεξηθνπέο θαη 

κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο κεξηθέο θνξέο γίλνληαη απφ ηελ αξηζηεξά θαη άιιεο απφ ηε δεμηά (Bale, 

2011). Όκσο, φιεο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ έλα επίπεδν θαη κηα κνξθή θξάηνπο πξφλνηαο πνπ θάλεη 

ηελ πεξηνρή απηή γεληθά λα μερσξίδεη σο ππφδεηγκα ηζφηεηαο θαη θαζνιηθψλ παξνρψλ (Bale, 

2011). O Bale (2011) ζεκεηψλεη φηη θαη ηα ζθαλδηλαβηθά ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα 

αλαιακβάλνπλ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φρη κφλν επεηδή δέρνληαη πηέζεηο, αιιά θαη 

επεηδή γλσξίδνπλ θαιά φηη ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη έλα πνιηηηθφ αηνχ, ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπληεξείηαη θαη λα εθζπγρξνλίδεηαη (Klitgaard, 2007). 

Ζ Γαλία μερσξίδεη γηα ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ θαηνίθσλ πνπ εξγάδνληαη.
56 

ε κφιηο πέληε 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 

70%, ζηηο ηέζζεξηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζηελ Διβεηία. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ, ην πςειφηεξν ζηνλ θφζκν,
57

 κε ηε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ λα εξγάδνληαη ζε δνπιεηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ καδηθή 

απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ έγηλε εθηθηή µέζσ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ελφο δεκνζίνπ ζπ-

ζηήκαηνο παηδηθήο θξνληίδαο ην νπνίν επηηξέπεη θαη ζηνπο δχν γνλείο λα έρνπλ εξγαζίεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, ρσξίο λα αλεζπρνχλ δηαξθψο γηα ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ.
58

  

  Ζ Γαλία έρεη επίζεο έλα απφ πςειφηεξα επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ηελ νπνία νη 

άλζξσπνη δειψλνπλ φηη έρνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηε δσή ηνπο  (life satisfaction) αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ.
 59

 ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα ζεκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

απηνθηνληψλ ζηε Γαλία είλαη αλάκεζα ζηα πην ρακειά ζε φ,ηη αθνξά ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ην 

85% ησλ Γαλψλ ληψζνπλ αζθάιεηα λα πεξπαηάλε κφλνη ην βξάδπ,  πνζνζηφ  ην νπνίν είλαη έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Σν κέζν εηζφδεκα είλαη ζρεηηθά πςειφ ζηε Γαλία, αιιά ην 

κέζν δηαζέζηκν θαζαξφ εηζφδεκα είλαη ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ αληίζηνηρνπ 

εηζνδήκαηνο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δπηπιένλ, ε εζεινληηθή εξγαζία κέζσ κίαο νξγάλσζεο 

(επίζεκνο εζεινληηζκφο) είλαη πνιχ ζπρλή ζηε Γαλία. Σν 44,1% ηνπ δαληθνχ εξγαδφκελνπ 

πιεζπζκνχ δειψλνπλ φηη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ επίζεκν εζεινληηζκφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σν 

αλσηέξσ πνζνζην είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 34,2%. 

                                                           
56 

Σν 2012, ην 73% ηνπ πιεζπζκνχ 15 ψο 64 εηψλ εξγαδφηαλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο ΖΠΑ ήηαλ 65% 

www.kathimerini.gr/486539/.../8rhskeia-sth-dania-to-antagwnistiko-kratos-pronoias ΚΟΜΟ 23.04.2013 

 
57   73,1% ην 2005, µε ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ λα αλέξρεηαη ζε 79,4 https://ecosmopolis.wordpress.com/επειηζθάιεηα-ην-

ζθαλδηλαβηθφ-κνληέι/ 
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 https://ecosmopolis.wordpress.com/επειηζθάιεηα-ην-ζθαλδηλαβηθφ-κνληέι/ 
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  www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2016-country-notes-data.xlsx 

 

http://www.kathimerini.gr/486539/.../8rhskeia-sth-dania-to-antagwnistiko-kratos-pronoias
http://www.kathimerini.gr/kosmos
http://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2016-country-notes-data.xlsx


 

39 
 

 

Ζ Γαλία καδί κε ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο Interpersonal 

Trust ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα.
60

. Σν 2008 ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ ζηηο ηξεηο ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο, νη νπνίνη εμέθξαδαλ πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο θπκαηλφηαλ, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο European Values Survey (EVS) κεηαμχ 88.8 θαη 79.7, ελψ ζηελ Διιάδα, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Σνπξθία, νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο, ηα πνζνζηά δελ 

μεπεξλνχζαλ ην 40.4, 38.1 θαη 23.5 αληίζηνηρα.
61

 Ζ εκπηζηνζχλε ζηνπο άιινπο ζηε Γαλία είλαη κε 

δηαθνξά ε πςειφηεξε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ε θιίκαθα απφ 0 έσο 10, ν 

κέζνο φξνο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο Γαλνχο είλαη 8.3 (κεγάιε εκπηζηνζχλε), ελψ ν κέζνο φξνο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ αλέξρεηαη ζε 5.8 (ζρεηηθή εκπηζηνζχλε).
 62 

Ζ Γαλία έιαβε ηελ πςειφηεξε θαηάηαμε ζην Corruption Perception Index 2013 (CPI), ην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Transparency International. Απηή είλαη ε 8ε θνξά πνπ ε Γαλία θέξδηζε ηελ 

πςειφηεξε θαηάηαμε (2013, 2012, 2010, 2008, 2007, 1999, 1998, 1997) απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε 

κειέηε CPI ην 1995
 
. Ζ Γαλία, επίζεο, θαηαιακβάλεη ηελ 5ε ζέζε ζηνλ θφζκν αλάκεζα ζε 189 

ρψξεο ζε φ,ηη αθνξά ην θαιχηεξν κέξνο γηα λα αλαπηχζζεη θαλείο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(best place to do business).
63

  Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ Γαλψλ, ελψ θάζε θνηλσληθφο ηνκέαο θαη φρη κφλν ν δεκφζηνο ηνκέαο ζέηεη επί 

κέξνπο θαλφλεο.
64 

Ζ θνηλσληθή εκπηζηνζχλε, ππνζηεξίδεη  ν Svendsen (2012), ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκπηζηνζχλε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ζπλαιιαγέο νη νπνίεο γίλνληαη πξφζσπν κε 

πξφζσπν κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, επεθηείλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη ζε αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο δε δηαζέηνπλ θακία απνιχησο γλψζε. Σν 

παξαπάλσ είλαη δπλαηφ κφλν κέζσ κηαο καθξάο ηζηνξίαο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη δηαθάλεηαο 

κέζα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (Svendsen, 2012).   

 

                                                           
60

χκθσλα κε δεδνκέλα απφ ην ASEP/JDSystem (http://www.jutlandstation.dk/where-social-trust-leads-corruption-is-absent/) 
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 http://www.jutlandstation.dk/where-social-trust-leads-corruption-is-absent/
 

 
62

 εκεηψλεηαη φηη ζηελ ελδεθαβάζκηα θιίκαθα κέηξεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα 

(ΔΚΔ), απφ 0= «θακία απνιχησο εκπηζηνζχλε» έσο 10=«απφιπηε εκπηζηνζχλε», νξίδνπκε σο θακία απνιχησο ή ειάρηζηε 

εκπηζηνζχλε ηηο ζέζεηο 0-3, σο ζρεηηθή εκπηζηνζχλε ηηο ζέζεηο 4-6 θαη σο κεγάιε ή απφιπηε εκπηζηνζχλε ηηο ζέζεηο 7-10
 

 
63

χκθσλα κε ην Ease of Doing Business γηα ην 2014, κία έθδνζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο http://www.jutlandstation.dk/where-

social-trust-leads-corruption-is-absent/ 
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 Muyu Xu (2014)  http://www.jutlandstation.dk/where-social-trust-leads-corruption-is-absent/
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Ο Svendsen (2014)
 
σο εμήγεζε γηα ηελ εμέρνπζα ζέζε ηεο Γαληαο,  πξνηείλεη λα θνηηάμεη 

θαλείο ηελ ηζηνξία ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ. Οη Rothstein θαη Uslaner (2012) έρνπλ επηζεκάλεη 

ζηε κειέηε ηνπο γηα ηε δηαθζνξά φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά έλαο ηζρπξφο δεζκφο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

ηεο εθπαίδεπζεο ην 1870 θαη ησλ επηπέδσλ ηεο δηαθζνξάο ζε κηα ρψξα ζήκεξα. ηηο ζθαλδηλαβηθέο 

ρψξεο ππήξραλ ζρεηηθά πςειά πνζνζηά αιθαβεηηζκνχ ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζε έλα 

ζρεηηθά πξψηκν ζεκείν ηεο ηζηνξίαο. Κνηλσλίεο πνπ πέηπραλ έλα πςειφ επίπεδν αιθαβεηηζκνχ 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα ή λσξίηεξα, ήηαλ απηέο πνπ ζε κεγάιε έθηαζε, έρνπλ πεηχρεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, παξαηεξνχλ νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο. Δπηπιένλ, ζηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θπξηαξρεί ν πξνηεζηαληζκφο ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ εκπηζηνζχλε, 

ελψ ηαπηφρξνλα πξφθεηηαη γηα παιαηέο θαη πνιηηηθά ζηαζεξέο κνλαξρίεο, νη νπνίεο επέηξεςαλ ηε 

ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δπηπιεφλ, ζε απηέο ηηο ρψξεο ε θενπδαξρία είρε κηθξή 

επίδξαζε, κε ηελ πεξίνδν 1660-1848 ζηε Γαλία λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ήπηα θενπδαξρία 

(soft feudalism) ζχκθσλα κε ηνπο Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P. (2012). 

Οη ζπλεηδεηέο θηλήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζηε Γαλία κεηά ην 1660 ζπλέβαιαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζηελ θπξηαξρία ελφο 

θξάηνπο θπβεξλνχκελνπ απφ ην λφκν θαη ζηε δεκηνπξγία δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη δηέζεηαλ 

αμία θαη ηθαλφηεηα
  
θαη φρη κε θξηηήξην ηελ θαηαγσγή ηνπο. Σν δαληθφ θξάηνο ήηαλ εμνπιηζκέλν κε 

αθνζησκέλνπο, ηθαλνχο θαη φρη δηεθζαξκέλνπο θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο, θπξίσο αλζξψπνπο κε 

πςειή κφξθσζε απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη ζε γεληθέο γξακκέο ζπληζηνχζε έλαλ ζχγρξνλν θαη 

απνηειεζκαηηθφ θξαηηθφ κεραληζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε πνιιέο άιιεο ρψξεο εθείλνλ ηνλ 

θαηξφ (Knudsen, 1995). Οη αλσηέξσ ππάιιεινη ήηαλ πηζηνί ζην πξφζσπν ηνπ βαζηιηά
65

 θαη 

αξγφηεξα ζην θξάηνο.   

Μία ζεηξά λφκσλ εηζήρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα θαηάρξεζεο 

ηεο δεκφζηαο  εμνπζίαο, νη νπνίνη  ξχζκηδαλ ηα θαζήθνληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 

επέβαιιαλ απζηεξέο πνηλέο φπσο ηζφβηα θάζεηξμε θαη απψιεηα ηνπ αμηψκαηνο γηα εγθιήκαηα 

δηαθζνξάο. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα νη πξνζιήςεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ήηαλ απφιπηα 

αμηνθξαηηθέο  θαη επηπιένλ ην 1821 έλαο λένο λφκνο θαζηζηνχζε ππνρξεσηηθή ηελ απαίηεζε λα έρεη 

θαλείο πηπρίν λνκηθήο ζρνιήο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ζέζε ζε κία  επξεία γθάκα θξαηηθψλ 

αμησκάησλ. Δπηπιένλ, ην 1803 κία πξσηνβνπιία εγθαηληάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηνλ 

έιεγρν ζηελ ηνπηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

αζθνχληαλ ζχκθσλα κε ην λφκν, ν ζεζκφο ηνπ Γαλνχ θαγθειάξηνπ, ν νπνίνο ηαμίδεπε ζηηο 

επαξρίεο πξνθεηκέλνπ λα επηζεσξήζεη ηε δηνίθεζε θάζε ρξφλν, γξάθεη ν Jensen (2014) Καηά ηελ 
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 Ο Γαλφο βαζηιηάο Frederik VI  (πεξίνδνο βαζηιείαο 1808-1839) θαη νη ζηελνί ηνπ ζχκβνπινη θνβνχληαλ δηθαηνινγεκέλα κία 

επαλάζηαζε, φπσο είρε ήδε ιάβεη ρψξα ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ε δηαθζνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ βαζηιηά 

ζεσξνχληαλ σο απεηιή ζην απνιπηαξρηθφ θξάηνο (Jensen, 2014) 
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πεξίνδν 1660-1848 έλα ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο εγθαζηδξχζεθε, πνπ απνιάκβαλε πςειή 

λνκηκνπνίεζε αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ (Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P., 2012). 

Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία κέζσ νξγαλψζεσλ ζηε Γαλία έγηλε δεκνθηιήο ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα  

ππνζηεξίδνπλ νη Svendsen G.L. θαη G.T. Svendsen (2000). χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ην 

δαληθφ ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο αλέηεηιε αλάκεζα ζηνπο ρσξηθνχο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κέζσ 

ησλ γαιαθηνπαξαγσγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.  Ζ πξνζπάζεηα γηα κηα θαιχηεξε δσή ζηελ χπαηζξν ηεο 

δπηηθήο Γαλίαο ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ είρε ζεκεησζεί ην 1870, νδήγεζε ηνπο 

αγξφηεο, νη νπνίνη άληιεζαλ έκπλεπζε απφ ην αληίζηνηρν ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν είρε 

αλαπηπρζεί ζηελ Αγγιία ην 1840,  λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεηαηξηζκνχο ην 1882 ζε φ,ηη αθνξά ην 

γάια θαη ηα ινηπά γαιαθηνκηθά πξντφληα, ηα νπνία κέρξη ηφηε παξήγαγαλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θάξκα. Μέζα ζε κία δεθαεηία, ην έλα ηξίην απφ ηηο θάξκεο ζηε Γαλία παξέδηδαλ ην γάια πνπ 

παξήγαγαλ ζε έλαλ απφ ηνπο πεξίπνπ 700 γαιαθηνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο (andelsmejerier), νη 

νπνίνη ήηαλ εμαπισκέλνη ζε φιε ηε ρψξα. 

Οη αγξφηεο  πξνζέξρνληαλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο εζεινληηθά, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αηνκηθή 

ηνπο πεξηνπζία σο αξρηθφ θεθάιαην θαη ιάκβαλαλ δάλεηα απφ ηα ηνπηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο. Οη ζπλεηαηξηζκνί ήηαλ αλνηρηνί ζε φινπο, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ή ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη επηπιένλ νη απνθάζεηο 

ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ιακβάλνληαλ δεκνθξαηηθά, δειαδή κε ίζε ςήθν θησρψλ θαη εχπνξσλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κνηξάδνληαλ ηελ νηθνλνκηθή επζχλε θαη άξα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζπλεξγαζηνχλ 

παξά ηηο ηπρφλ πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή θνηλσληθέο δηαθνξέο ηνπο. Έηζη γηλφηαλ εκπέδσζε ζε 

κηθξν-επίπεδν  ηεο εκπηζηνζχλεο. 

ε κηθξνεπίπεδν, ζεκεηψλνπλ νη ζπγγξαθείο, ν θάζε ηνπηθφο επηρεηξεκαηίαο έπξεπε λα 

ζεσξείηαη σο αμηφπηζηνο άλζξσπνο ζε θάζε έθθαλζε (as a most trustworthy man in every respect), 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη.  Ο θιήξνο έπεθηε ζηνλ ηνπηθφ δάζθαιν, ηνλ νπνίν φινη γλψξηδαλ σο έλαλ 

αμηνζέβαζην θαη αγξφηε πνπ πήγαηλε θαιά ε παξαγσγή ηνπ ή ζηνλ απηνδίδαθην ηερληθφ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Με άιια ιφγηα, ζεκεηψλνπλ νη Svendsen G.L. θαη G.T. Svendsen 

(2000), ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ήζειαλ νη εγέηεο ηνπο λα είλαη «έκπεηξνη άλζξσπνη, νη νπνίνη 

εκπλένπλ εκπηζηνζχλε, ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξηλφηαλ φηη είλαη πνιχηηκε ή θαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ» (Bjoern, 1982). Σν παιαηφ δαληθφ ξεηφ  “A word is a word”(Ο 

ιφγνο -θάπνηνπ- είλαη ιφγνο) 
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 ίζρπε ζηε δαληθή χπαηζξν.  
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Ζ θξάζε ζηε ζπλέρεηα γξάθηεθε ζην δαληθφ ζχληαγκα ηνπ 1665, ηνλ ιεγφκελν Νφκν ηνπ Βαζηιηά (Lex Regia), ελψ ζηνλ λφκν 

 ηεο Γαλίαο ηνπ 1683 (Πέκπην Βηβιίν) νξίδεηαη φηη «Όινη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηνχλ απηφ πνπ ππνζρέζεθαλ 

 πξνθνξηθά, γξαπηψο ή κε ηε ζθξαγίδα ηνπο» θαη φηη «φια ηα ζπκβφιαηα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο ιέμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ  

ζπκθσλήζεθαλ» (Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P. , 2012) 
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Οη  Svendsen G.L. θαη G.T. Svendsen  (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη ην δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

αγξνηψλ πνπ ήηαλ γείηνλεο ζηαδηαθά επεθηάζεθε. ρέζεηο αλάκεζα ηνπο αγξφηεο δηαθνξεηηθψλ 

πεξηνρψλ δεκηνπξγήζεθαλ, νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, νη νπνίεο ζρεδφλ 

θπζηθά έδελαλ ηελ αγξνηηθή Γαλία κε ηζρπξνχο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο δεζκνχο.
 
ε φ,ηη αθνξά 

ηηο κπξηάδεο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμαπιψζεθαλ ζηε δαληθή θνηλσλία 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ζεκεηψλεηαη φηη νη ηειεπηαίεο δεκηνπξγήζεθαλ ρσξίο λα αθνινπζνχλ ηηο 

δηαηξεηηθέο ηνκέο ηεο θνηλσλίαο, αιιά αληηζέησο ελψλνληαο αλζξψπνπο πνπ κέρξη ηφηε δελ 

ζπλεξγάδνληαλ, γελλψληαο ζπγθεθξηκέλε εκπηζηνζχλε ζηε βάζε ηεο εμαζθάιηζεο ηδησηηθψλ 

αγαζψλ θαζψο θαη δεκφζησλ αγαζψλ  (Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P.,2012). Παξφηη 

απηή ε πινχζηα αγξνηηθή δσή ζηε Γαλία θαηέξξεπζε ζηαδηαθά θαζψο ε παξαγσγή γάιαθηνο  

γηλφηαλ ζε θεληξηθφ επίπεδν θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ην 

νπνίν είρε ήδε δεκηνπξγεζεί δελ απέβε κφλν ζε φθεινο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

αιιά θαη ζε φθεινο νιφθιεξνπ ηνπ έζλνπο ηεο Γαλίαο (Svendsen G.L. θαη G.T. Svendsen, 2000). 

Δληνχηνηο, νη Sonderskov θαη Dinesen (2014), απφ ηνπο νπνίνπο πηνζεηείηαη ε ζεζκηθή 

πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο εκπηζηνζχλεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πνιχ πςειά πνζνζηά 

εκπηζηνζχλεο, ηα νπνία ζπλαληψληαη ζήκεξα ζηε Γαλία απνηεινχλ έλα ζρεηηθά πξφζθαην 

θαηλφκελν. Οη Sonderskov and Dinesen (2014) εμεηάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε 

Γαλία  θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Ζ αλάιπζε, ππνζηεξίδνπλ, δείρλεη φηη ε εκπηζηνζχλε 

ζηε Γαλία έρεη απμεζεί αμηνζεκείσηα απφ ην 1979 κέρξη ην 2009, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα 

εληππσζηαθά πςειά πνζνζηά εκπηζηνζχλεο απνηεινχλ έλα ζρεηηθά πξφζθαην θαηλφκελν.
67

  Σν 

απνηέιεζκα απηφ αληηθξνχεη ηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμήγεζε γηα ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην θαη αληηζέησο δηθαηψλεη ηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε 

πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ ζε καθξν-επίπεδν γελλά ζεηηθέο εκπεηξίεο ζε αηνκηθφ επίπεδν κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ ζεζκψλ, γεγνλφο πνπ ρηίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ (Sønderskov θαη Dinesen , 2016). 

Οη Sonderskov θαη Dinesen (2014) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηζηνξηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη  

ελζσκαησκέλνη ζηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηε δξακαηηθή αχμεζε 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηε Γαλία. Ζ θνηλσληθή εκπηζηνζχλε 

είλαη πηζαλφ λα αιιάμεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζην παξαπάλσ ελδερφκελν βαζηθφ ξφιν 

παίδνπλ νη εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, 

ππνζηεξίδνπλ νη αλσηέξσ ζπγγξαθείο. Γηαδνρηθέο αλαιχζεηο, ππνζηεξίδνπλ, ππνδεηθλχνπλ πσο ε 

                                                           
67

 Οη ζπγγξαθείο παξαζέηνπλ ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία ην 1979 κφιηο ην 47% ησλ Γαλψλ δήισλε φηη “κπνξνχκε λα έρνπκε  

εκπηζηνζχλε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο”, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλήιζε ζε 79% ην 2009, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 1/3  

κέζα ζε πεξίνδν ηξηάληα εηψλ. Δπηπιένλ, ην επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε Γαλία ην 1981 δελ ήηαλ παξά ειαθξψο κεγαιχηεξν απφ 

 απηφ ηεο Μ.Βξεηαλίαο, ελψ ε Γαλία ήηαλ ειαθξψο πην πίζσ ην επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο απφ ηηο ππφινηπεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο 

 

http://politicalscience.ku.dk/staff/Academic_staff/?pure=en%2Fpersons%2Fpeter-thisted-dinesen(337f4c0e-b9fd-441f-b152-f18cd4f46693).html
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αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε Γαλία κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δηαδνρή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

γελεψλ, θαζφζνλ ε εκπηζηνζχλε είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο, 

ην απμεκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν, ηε βειηησκέλε πνηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ
 

θαη κηα 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζε απηνχο ηνπο ζεζκνχο.  

Ζ πνηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ζε φ,ηη αθνξά έλα δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ θξάηνο δηακνξθψλεη 

θαζνξηζηηθά ηελ θνηλσληθή εκπηζηνζχλε κε ην λα ηηκσξεί ηελ χπνπιε ζπκπεξηθνξά θαη κε ην λα 

εμαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ, κεηψλνληαο έηζη ηελ θαρππνςία απέλαληη ζηνπο 

άιινπο. Όηαλ νη εθπξφζσπνη ησλ ζεζκψλ ζπκπεξηθέξνληαη κε κε δηεθζαξκέλν ηξφπν, ζηέιλνπλ ην 

κήλπκα φηη απηή ε κνξθή ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη άξα 

κπνξεί θαλείο λα έρεη εκπηζηνζχλε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο (Rothstein & Stolle, 2001). 

Θεσξνχκε φηη νη ζεζκηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηα πςειά επίπεδα ζε φ,ηη αθνξά ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην ζηε Γαλία δελ είλαη παξ αιιειέλδεηνη, κε ηνπο ηζηνξηθνχο. Σν ζρεηηθά ρακειφ 

επίπεδν δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε κία ηζρπξή επηθξάηεζε  ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ θαηά ηα έηε 1660-1900 είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππήξμε έλα ζεκειηψδεο πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ δαληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ θαηά ηνλ 20ν αηψλα
 
 (Jensen, 2014). χκθσλα κε 

ηνλ Jensen (2014) ε απνπζία ηεο δηαθζνξάο δεκηνχξγεζε ηε βάζε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θαηά ηα βεκπεξηαλά ηδεψδε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, γεγνλφο πνπ 

ήηαλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θίλεηξν ηνπ πιεζπζκνχ λα πιεξψλεη θφξνπο ζην βαζκφ πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.
68

 
  

 ηε  καθξνρξφληα πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, νθείινληαη ηα πςειά επίπεδα ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηε Γαλία ππνζηεξίδνπλ νη  Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P. 

(2012). Ζ θνηλσληθή εκπηζηνζχλε ζηε Γαλία κπφξεζε λα ζπζζσξεπηεί αξγά ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ θαη δελ είρε θαηαζηξαθεί κέρξη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ νηθνπκεληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ηνπ 

20νπ αηψλα. Έηζη, παιαηνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε Γαλία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄70.
69 
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 «Σηε Γαλία, πιεξψλνπκε ηνπο θφξνπο καο κε ρακφγειν...»  δειψλεη ε Άληεξζελ, βνπιεπηήο ηεο Γαλίαο κε ην Γαληθφ Κνηλσληθφ  

Φηιειεχζεξν Κφκκα -Det Radikale Venstre, ε νπνία εθιέρζεθε ζηηο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ 2011 «Σηε Γαλία επηθξαηεί ε άπνςε, 

 πνπ έρεη πεξάζεη απφ γεληά ζε γεληά φηη πξέπεη λα πιεξψλνπκε ηνπο θφξνπο καο κε „ρακφγειν‟.Όια ηα πνιηηηθά θφκκαηα, απφ ην πην  

αθξναξηζηεξφ κέρξη ην πην αθξνδεμηφ πηζηεχνπκε ζε έλα θξάηνο πξφλνηαο. Αθφκα θαη νη επηρεηξεκαηίεο πηζηεχνπλ ζην θξάηνο πξφλνηαο. 

 Αληίζεηα κε ηελ Διιάδα φπνπ νη πνιίηεο ζπρλά αλαξσηηνχληαη αλ ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά ην θξάηνο, ζηε Γαλία φινη γλσξίδνπκε φηη ην  

θξάηνο ιεηηνπξγεί ζσζηά, φηη πξνζηαηεχεη ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ έρνπλ αλάγθε θαζψο θαη ηελ θνηλσλία απφ ηελ  

αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θηι. Απηή είλαη ε ηζηνξία καο! Απηφο πηζηεχνπκε φηη είλαη ν ζσζηφηεξνο ηξφπνο γηα λα ρηίζνπκε ηελ  

θνηλσλία καο. Οη δπλαηέο πιάηεο, θνπβαινχλ ηνπο αδχλακνπο, γηα ην θαιφ φισλ καο» www.iefimerida.gr/tag/ιηβ-ρφικ-άληεξζελ 
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Οη θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο παξείραλ νηθνλνκηθή αζθάιεηα ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, αλάπεξνπο, ζπληαμηνχρνπο ιφγσ  

αλαπεξίαο, αλαζθάιηζηνπο, άλεξγνπο θηιπ. Απηνί νη λφκνη, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο κία πεξαηηέξσ  

ηππνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε πξνεγνχκελσλ θσδηθνπνηήζεσλ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνλ 19ν αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ  

αηψλα (π.ρ. λφκνο γηα ηνπο θησρνχο ην 1708), φπσο απηέο πνπ ππήξραλ ζην πνιχ θηιειεχζεξν δαληθφ ζχληαγκα ηνπ 1849, ην νπνίν 

 εηζήγαγε δηθαηψκαηα ςήθνπ, ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ζπλάζξνηζεο ή ην πξψην ππνρξεσηηθφ ζχζηεκα  

εθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν ην 1814 (Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. & Graeff P., 2012) 

 

http://www.iefimerida.gr/tag/λιβ-χόλμ-άντερσεν
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6.  ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (Θεζ/νίκη, 

Νοέμβριος  2017) 

 

      H κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν ρψξαο
 
είηε κε ηε 

ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ απφ ζηαηηζηηθέο πεγέο ηεο ρψξαο είηε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηα νπνία ζπιιέγνληαη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη έξεπλεο απηέο ζπλήζσο δηεμάγνληαη απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο (Πνχπνο, 2010). Ζ παξνχζα έξεπλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζηεξίρζεθε ζε εξσηεκαηνιφγην, πνπ δεκηνπξγήζακε κέζσ ηεο  google forms,  ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ απφ 22 «θιεηζηέο»
70

εξσηήζεηο, κε ηηο νπνίεο κεηξψληαη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη 4 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσησκέλσλ, δειαδή ζχλνιν 26 εξσηήζεσλ.  

 

Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη: 

 

 απφ ηνλ 1ν γχξν ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο
71

 (εξσηήζεηο Α1, Α2, Α3, Γ1, Δ1, 

Δ2, Ε1        κε παξαιιαγή απφ κέξνπο καο ηεο εξψηεζεο Ε.1 ζε Θεσξψ ζεκαληηθή ηελ 

χπαξμε  θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ… αληί γηα Πφζν ζεκαληηθνί είλαη ζηε δσή ζαο δηάθνξνη 

ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο…) θαη ηνλ 3ν γχξν ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο Αμηψλ
72

  (εξσηήζεηο 

Β1, Γ1, Γ2, Δ3, Ε2, Ε3, Ζ1, Ζ2, Θ2), φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα ησλ 

Κεηκέλσλ Δξγαζίαο 2012/25 (Working Papers) ησλ Ληλαξδή Απ., Κνπζνχιε Μ., 

ηαζνγηαλλάθνπ Ε. (2012)
73

  (ΔΚΚΔ) 

 

 

                                                           
70 

ηηο «θιεηζηέο» εξσηήζεηο δίλεηαη ειάρηζηε επηινγή έθθξαζεο, επηδηψθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ (Εαθεηξφπνπινο θαη Φαξξνχ, 2001). εκεηψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο 

φηη νη θιεηζηέο εξσηήζεηο είλαη πξνηηκφηεξεο φηαλ αγλννχκε ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ εξσησκέλσλ 

 
71 

 Ζ Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα (ΔΚΔ) είλαη κία δηεζληθή έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 30 θξάηε θαη ε νπνία 

επαλαιακβάλεηαη αλά δηεηία. Ο πξψηνο γχξνο δηεμήρζε ην 2002/2003 θαη ν πην πξφζθαηνο ην 2014, κε ηελ Διιάδα λα 

ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζηνλ πέκπην γχξν, ν νπνίνο δηεμήρζε ην 2010/2011 
 

72 
Ζ Δπξσπατθή Έξεπλα Αμηψλ (ΔΔΑ) έρεη δηεμαρζεί ζε 4 γχξνπο απφ ην 1981 έσο ην 2008 θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε 9 ρξφληα 

 
73 

χκθσλα κε ηνπο Ληλαξδή, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ (2012) νη θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη: Σππηθά 

δίθηπα, Άηππα δίθηπ, Γεληθεπκέλε εκπηζηνζχλε, Δκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο, Νφξκεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη Πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή. Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ παξαξηήκαηφο, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα εηζαγσγηθφ 

ζεη εξσηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο Διιεληθήο Σξάπεδαο εξσηήζεσλ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηελ Διιάδα 
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 απφ ην εξσηεκαηνιφγην (Πνχπνο, 2010) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κέληξνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ) γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα, Πεξηθέξεηα Πξσηεπνχζεο (Ηνχιηνο θαη επηέκβξηνο 2003), 

(εξσηήζεηο Γ.1 θαη Σ1), ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζε έλα κεγάινο κέξνο ζην εξσηεκαηνιφγην 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο “Integrated Questionnaire for the Measurement of Social 

Capital” θαη ζπκπιεξψζεθε θαη κε εξσηήκαηα απφ άιια εξσηεκαηνιφγηα, φπσο ην 

εξσηεκαηνιφγην  “Global Social Capital Survey» (1998) ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην “World Values Survey”(Πνχπνο, 2010) 

 

 απφ ην SOCIAL CAPITAL QUESTIONNAIRE ησλ Jenny Onyx θαη Paul Bullen (2005), ε 

νπνία κεηξάεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζε 5 εζλνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ New South Wales ηεο 

Αλαηνιηθήο Απζηξαιίαο
 
 (εξσηήζεηο Σ2 θαη Θ.1). Αλάκεζα ζηηο 8 δηαζηάζεηο θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ κεηξνχλ νη Onyx θαη Bullen κε ζρεηηθέο εξσηήζεηο είλαη ε αλνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο (tolerance of diversity). Ζ εξψηεζε “Πηζηεχεηε φηη ην λα δνπλ ζηελ 

πεξηνρή ζαο άηνκα απφ δηαθνξεηηθά κέξε θάλεη ηε δσή ζαο θαιχηεξε;”  δηακνξθψζεθε 

αλάινγα γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη εκπινπηίζηεθε σο εμήο: «Η χπαξμε 

αλζξψπσλ κε εηεξφθιεηα κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία (δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, εζληθφηεηα, 

ζξεζθεία, ήζε θαη έζηκα) πξνζθέξεη ζεηηθά ζηνηρεία ζε κηα θνηλσλία;» 

 

 Ζ εξψηεζε Σ.3 ”Να είζαη ρξήζηκνο ζηνλ θφζκν είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα είζαη 

επηπρηζκέλνο” (Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ…) δεκηνπξγήζεθε απφ πιεπξάο καο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηέζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

επαιήζεπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσησκέλσλ ζηελ πξνεξρφκελε απφ ην SOCIAL 

CAPITAL QUESTIONNAIRE ησλ Jenny Onyx θαη Paul Bullen εξψηεζεο Σ2 Μεξηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη βνεζψληαο ηνπο άιινπο ηειηθά βνεζάο ηνλ εαπηφ ζνπ 

 

 Σέινο, θξίζεθε ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εξψηεζε Γεληθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε 

ηε δσή ζαο;, ζε φ,ηη αθνξά ηε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζηε ζέζε ηεο 

πξνεξρφκελεο απφ ηνλ 1
ν
 Γχξν ΔΚΔ εξψηεζεο  Γεληθά βιέπνληαο ηα πξάγκαηα, πφζν 

επηπρηζκέλνο/ε ζα ιέγαηε φηη είζαζηε; 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

εξσηεζέληνο πξνο ηνπο πεξηζζφηεξνπο άιινπο αλζξψπνπο, γηα ηελ εκπηζηνζχλε  πξνο ηνπο 

πνιηηηθνχο, ηελ θπβέξλεζε,  ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ην εζληθφ θνηλνβνχιην, ην επξσπατθφ 

θνηλνβνχιην θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο ππφινηπνπο ζεζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε 
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δηθαηνζχλε, ηελ αζηπλνκία θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη εξσηήκαηα 

γηα ηε ζπκκεηνρή ζε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή, ηελ πιεξνθφξεζε, θαζψο θαη έλα ζχλνιν ζεκάησλ πνπ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ζε φ,ηη αθνξά λφξκεο ζπκπεξηθνξάο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην επηκεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο 10 ελφηεηεο, κε ηελ αξίζκεζε, σζηφζν, λα 

εκθαλίδεηαη εληαία ζηνπο εξσηψκελνπο, ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε ρσξηζηή ελφηεηα: 

1.Δκπηζηνζχλε (γεληθή
 
θαη ζηνπο ζεζκνχο) 

2.Πνιηηηθή ζπκκεηνρή 
  

3.Πιεξνθφξεζε  

4.Νφξκεο ζπκπεξηθνξάο  

5.Αιιειεγγχε 

6.Σππηθά δίθηπα 

7.Άηππα δίθηπα 

8.Κνηλσληθή αλνρή 

9.Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε 

10.Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

           ε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνέιεγρν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ζεκεηψλεηαη φηη ην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην αξηζκνχζε δηπιάζην αξηζκφ εξσηήζεσλ (44 

εξσηήζεηο), ην νπνίν αξρηθά δφζεθε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο θαηλνκεληθήο 

εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (face validity) (Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2001) ζε κε 

εηδηθνχο αλαγλψζηεο, ζε δχν άηνκα απφ ην ζηελφ θηιηθφ θαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εξεπλήηξηαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα νπνία απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη εμέθξαζαλ ηελ 

γλψκε ηνπο ζρεηηθά, επηζεκαίλνληαο σο αξλεηηθφ ζηνηρείν ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δλ ηέιεη, κε ηε γλψκε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηήκνλα, απηή ηνπ επηβιέπνληνο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζεγεηή, Γ.Κσλζηαληηλίδε, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ (content validity) (Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2001) θαη ην εξσηεκαηνιφγην 

έθηαζε ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, αξηζκψληαο ζπλνιηθά 22 εξσηήζεηο, πιένλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

  Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην  ζηάιζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (E-mail) ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο) ζην 

Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ, ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαζψο θαη ζηνπο ππαιιήινπο (δηνηθεηηθνχο θαη ηερληθνχο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  κέζσ 
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ηνπ Κέληξνπ Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 30/10/2017 

- 10/11/2017  θαη ηαπηφρξνλα ζε ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία 

απνηειεί Γεκφζηα Τπεξεζία,  ε νπνία εληάζζεηαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο 

Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Β΄βαζκνχ.  

H έξεπλα επεθηάζεθε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/11/2017-14/11/2017 ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα ζπιιερζνχλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θαη ηαπηφρξνλα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γηα ιφγνπο 

ζηάζκηζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο ελδερφκελε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ 

άξξελεο θνηηεηέο απαληήζεσλ,  δεδνκέλνπ φηη κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή νη απαληήζεηο 

ησλ γπλαηθψλ ππεξέβαηλαλ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ζην ηειεπηαίν 

Σκήκα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη άξξελεο θνηηεηέο απφ φηη ζηα Σκήκαηα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

πνπδψλ θαη Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζθέςε ε νπνία επηβεβαηψζεθε κε ηε ιήςε 

ησλ απαληήζεσλ ησλ ελ ιφγσ θνηηεηψλ. εκεηψλεηαη επηπιένλ, φηη παξά ηελ αξρηθή καο επηζπκία, 

δελ θαηέζηε εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρεο έξεπλαο ζηε ρψξα, ηεο νπνίαο ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην κειεηάηαη επίζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηε Γαλία. 

  ηνπο εξσησκέλνπο επηζεκάλζεθε ξεηά φηη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη 

απνιχησο εκπηζηεπηηθή, κε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα παξακέλεη άγλσζηε. Χο 

πξναηξεηηθέο ζεκάλζεθαλ νη εμήο εξσηήζεηο: Γ.1 Ψεθίζαηε ζηηο ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο , 

Θ.2 Πνηνπο δε ζα ζέιαηε γηα γείηνλεο,
74

 Η.1 Γεληθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε δσή ζαο θαη ε 

εξψηεζε ζε φ,ηη αθνξά ην Δηζφδεκα. 

ε φ,ηη αθνξά ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ: 

Δάλ ε έξεπλα πεξηνξηδφηαλ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, αιιά αθφκε θαη παξά φηη επεθηάζεθε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ε πξαγκαηνπνηεζείζα 

δεηγκαηνιεςία εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο δεηγκαηνιεςίαο επρέξεηαο (convenience sampling).  

H «ζπκπησκαηηθή» ή «ζπγθπξηαθή» δεηγκαηνιεςία ή αθφκε δεηγκαηνιεςία «επθνιίαο» ή 

«επρέξεηαο», φπσο απηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ελφο ηκήκαηνο, είλαη κηα εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο γηα ηελ θνηλσληθή έξεπλα. Αθφκε θαη αλ ε ζπγθεθξηκέλε 
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 Ζ εξψηεζε ζρεηηθά κε πνηνπο δε ζα ήζειε θάπνηνο γηα γείηνλεο αλάκεζα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α)Άηνκα κε βεβαξεκέλν  

πνηληθφ κεηξψν β)Άηνκα άιιεο θπιήο γ)Αθξναξηζηεξνί δ)Αιθννιηθνί ε)Αθξνδεμηνί ζη)Πνιχηεθλνη δ)Φπρνπαζείο ε)Μνπζνπικάλνη  

ζ) Μεηαλάζηεο/μέλνη εξγάηεο η)Αζζελείο ηνπ AIDS θ) Ναξθνκαλείο ι)Οκνθπιφθηινη κ)Δβξαίνη λ)Σζηγγάλνη, φπνπ απαληψληαο 

 απνθαιχπηνληαη ελδερνκέλσο νη πνιηηηθέο ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αιιά θαη απφςεηο ζπλπθακέλεο  κε ηνλ  

ξαηζηζκφ ή ηε κηζαλζξσπία, ζεκάλζεθε σο πξναηξεηηθή, αιιά θαη ηέζεθε ζηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ, ζχκθσλα κε  

ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο φηη ηα πξψηα ζηνηρεία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ δελ πξέπεη λα είλαη απεηιεηηθά. Παξφηη ζηα εξσηεκαηνιφγηα 

 αηνκηθήο ζπκπιήξσζεο είλαη θαιχηεξν λα ηίζεηαη ζηελ  αξρή ην πην ελδηαθέξνλ ζχλνιν εξσηήζεσλ, είλαη κάιινλ θαθή ηδέα λα  

αξρίζεη θαλείο κε εξσηήζεηο ζρεηηθά π.ρ. κε ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ή ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ  (Babbie, 2011) 
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κέζνδνο δηθαηνινγείηαη επεηδή είλαη εθηθηή θαη επηπιένλ είλαη πηζαλφ λα παξάζρεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί σο πξνο ηε γελίθεπζε βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο θαη λα πξνεηδνπνηνχλ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή ηε κέζνδν (Babbie, 2011). ην κέηξν πνπ νη  πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη είλαη 

θνηηεηέο είλαη θπξίσο λένη θαη άξα ηα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη γεληθεχζηκα γηα φιεο ηηο ειηθίεο 

(Εαθεηξφπνπινο θαη Φαξξνχ, 2001). Σα ζπκπεξάζκαηα απφ έλα δείγκα επρέξεηαο δελ είλαη 

γεληθεχζηκα, έρνπλ πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θάπνην κέηξν 

εθηίκεζεο ηεο αθξίβεηάο ηνπο θαη άξα ηνπ ζθάικαηφο ηνπο (Εαθεηξφπνπινο  θαη Φαξξνχ, 2001). 

Χζηφζν, ελ ηέιεη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18-24 

εηψλ αλέξρνληαη κνλάρα ζηνπο κηζνχο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Παξφια απηά, πέξα απφ ηνπο 

θνηηεηέο,  νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 

Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο), γεγνλφο πνπ είλαη θαλεξφ φηη ζπληζηά έλαλ επηπιένλ 

πεξηνξηζκφ ζε φ,ηη αθνξά ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ έξεπλα θαη άιιεο θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, νη επηρεηξεκαηίεο, νη αγξφηεο, νη άλεξγνη, νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη θ.α. 

Μεγαιψλνληαο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη επηιέγνληαο έλα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα, ακβιχλνπκε ην ζθάικα ηεο δεηγκαηνιεςίαο (Φαξξνχ θαη Εαθεηξφπνπινο, 2001). 

Δπηπιένλ, έλαο πεξηνξηζκφο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εξεπλψλ, φπνπ νη εξσηψκελνη θαινχληαη 

ελδερνκέλσο λα εθθξάζνπλ απφςεηο νη νπνίεο θξίλνληαη σο κηζάλζξσπεο ή αληηθνηλσληθέο έγθεηηαη 

ζηε δεινχκελε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσησκέλνπο θχζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(Borgonovi, 2012).
 
Ζ Borgonovi (2012)  ζε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλά ηεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζην 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο θαη αλνρήο ζηελ Δπξψπε, επηζεκαίλεη φηη έλαο 

κεγάινο πεξηνξηζκφο ζηελ έξεπλά ηεο, ν νπνίνο είλαη ζπρλφο ζηελ πεξηζζφηεξε βηβιηνγξαθία ε 

νπνία εμεηάδεη ηα επίπεδα ηεο δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ζε φ,ηη αθνξά ηε 

κεηαλάζηεπζε, έγθεηηαη ζηελ δεινχκελε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσησκέλνπο θχζε ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Nannestad, 2008).  

Σν παξαπάλσ γεγνλφο, ζεκεηψλεη ε ζπγγξαθέαο, κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ ζε 

φ,ηη αθνξά εθηηκήζεηο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ηε κφξθσζε θαη ζηελ αλνρή απέλαληη ζηνπο 

κεηαλάζηεο. Απηφ ζπκβαίλεη, ζπλερίδεη ε Borgonovi (2012), ζην κέηξν πνπ θαιχηεξα κνξθσκέλα 

άηνκα κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη δελ είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ λα εθθξάδνπλ πξνθαηεηιεκκέλεο 

απφςεηο, ε παξαηεξνχκελε κέζσ ηεο έξεπλαο ζρέζε αλάκεζα ζηε κφξθσζε θαη ζηελ αλνρή κπνξεί 

λα είλαη έλα θαηαζθεχαζκα ζηαηηζηηθνχ ιάζνπο. Σα πην κνξθσκέλα άηνκα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα εθθξάζνπλ απφςεηο κε αλνρήο αθφκε θαη αλ έρνπλ ηέηνηεο απφςεηο (Jackman, 1973, Jackman 

and Muha, 1984). πλεπψο, ε κφξθσζε είλαη ελδερφκελν απιψο λα δεκηνπξγεί έλα ηερλεηφ επίπεδν 
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απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ αλνρή: πην κνξθσκέλα άηνκα κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

εθθξάδνπλ απφςεηο κε αλνρήο, αιιά κπνξεί ζηελ πξάμε λα κελ ελεξγνχλ θαζφινπ δηαθνξεηηθά 

απφ άηνκα κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν (Jacob 1957, Jackman, 1978). 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ εξεπλνχλ λφξκεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, 

επηζεκαίλεηαη φηη απνηεινχλ ζηάζεηο απέλαληη ζε πξφηππα, λφξκεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί 

λα δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. πλεπψο, επηζεκαίλνπλ νη Ληλαξδήο, Κνπζνχιε, 

ηαζνγηαλλάθνπ (2012), δελ πξφθεηηαη γηα δείθηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αιιά δείθηεο 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ. Δλ πξνθεηκέλσ είλαη ελδερφκελν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αξλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ απηφλ πνπ ππάξρεη θαη 

λα απερνχλ κία θαηάζηαζε πνπ απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθή. Σα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο είλαη 

δπλαηφ λα αλαηξέπνληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Ζ  έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ δελ κπνξεί λα 

κειεηήζεη επαξθψο νξηζκέλα πξάγκαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα πεδίνπ, ε νπνία κπνξεί λα 

απνθαιχςεη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη εκθαλή, θαζψο πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο δηεξεχλεζεο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο ζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ ( Babbie, 2011).
 75

 

Ο  Babbie (2011) επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζέρεη απηφ πνπ νη εξεπλεηέο 

νλνκάδνπλ επηζπκία γηα «θνηλσληθή απνδνρή» ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. πρλά ζέινπκε λα 

κάζνπκε πξάγκαηα απφ αλζξψπνπο πνπ εθείλνη είλαη απξφζπκνη λα κνηξαζηνχλ καδί καο, θαζψο 

δηζηάδνπλ λα εθθξάζνπλ κία απφςε, ε νπνία πηζηεχνπλ φηη είλαη κεηνςεθηθή. Κάζε θνξά πνπ 

δεηάκε πιεξνθνξίεο απφ αλζξψπνπο, νη ηειεπηαίνη απαληνχλ κέζα απφ έλα θίιηξν ην νπνίν ζα 

βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπο, γξάθεη ν Babbie, ζεκεηψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη απηφ ηζρχεη ηδίσο αλ νη 

ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη πξφζσπν κε πξφζσπν.  Σν παξαπάλσ πξφβιεκα κεηψλεηαη, εθφζνλ νη 

εξσηψκελνη απνιακβάλνπλ πιήξε αλσλπκία π.ρ. φηαλ ε ζπλέληεπμε δηεμάγεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ 

αληί κέζσ ηειεθψλνπ (Babbie, 2011). 

Ζ θνηλσληθή έξεπλα ζπρλά εηζβάιιεη ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη επηπιένλ ζπρλά απαηηεί ηελ 

απνθάιπςε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηφκνπ απφ ην ίδην –δεδνκέλα πνπ ίζσο είλαη άγλσζηα ζε 

θίινπο θαη ζπλεξγάηεο  (Babbie, 2011). Γηα ην ιφγν απηφ, ζεκεηψλεη ν ζπγγξαθέαο βαζηθφο 

θαλφλαο γηα ηελ θνηλσληθή έξεπλα είλαη φηη ε ζπκκεηνρή πξέπεη λα είλαη εζεινληηθή. Ο Babbie 

(2011) επηζεκαίλεη φηη φζν ζεκειηψδεο θαη αλ είλαη, ν θαλφλαο ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, απηφο 

αληηβαίλεη ζε πνιιά επηζηεκνληθά δεηήκαηα, ζεκεηψλνληαο φηη ζε γεληθέο γξακκέο, ν 
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 Π.ρ. ε αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο είλαη θαιφ πξάγκα θαη  

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «θαινχ πνιίηε». χκθσλα κε ηνλ Babbie (2011) αλ ξσηνχζακε ηνπο αλζξψπνπο ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ 

 αλάιεςε επζχλεο, φπσο γηα ην λα καδεχεη θαλείο ζθνππίδηα άιισλ απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, λα θαζαξίδεη θαη λα δηαθνζκεί  

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.α.,  απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα είρακε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη επξεία ζπλαίλεζε  

φηη ε αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα  είλαη θαιφ πξάγκα. Δληνχηνηο κία έξεπλα πεδίνπ πνπ ν Babbie  

 πξαγκαηνπνίεζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ απνθάιπςε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα: νη πεξαζηηθνί αληηδξνχζαλ κε απνξία,  

απνδνθηκαζία ή θαη ριεπαζκφ απέλαληη ζε απηφλ πνπ πξνζπαζνχζε λα δηνξζψζεη έλα δεκφζην πξφβιεκα, κελ μέξνληαο ηη λα  

ππνζέζνπλ γηα ηα θίλεηξά ηνπ, ηα νπνία εθ πξννηκίνπ ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ θάζε άιιν παξά αγαζά! 
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επηζηεκνληθφο ζηφρνο ηεο γεληθεπζηκφηεηαο απεηιείηαη φηαλ ηα πεηξακαηηθά ππνθείκελα  ή νη 

εξσηψκελνη κηαο έξεπλαο αλήθνπλ ζην είδνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη εζεινληηθά ζε ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο. Ο Babbie (2011) ππνγξακκίδεη φηη επεηδή απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο αληαλαθιά 

πηζαλψο άιια, γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ίζσο 

λα κελ είλαη γεληθεχζηκν γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. 

Πξνθεηκέλνπ έλαο εξεπλεηήο λα γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ γηα έλαλ 

νιφθιεξν πιεζπζκφ, είλαη απαξαίηεην ην δείγκα λα πεξηιακβάλεη θαη εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

νηθεηνζειψο, αιιά θαη εθείλνπο πνπ είλαη ιηγφηεξνη πξφζπκνη λα πάξνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα  

(Babbie, 2011).Σν παξαπάλσ επηηπγράλεηαη ζε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ παξνχζα έξεπλα φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή, νη νπνίνη έιαβαλ εζεινληηθά κέξνο ζηελ 

έξεπλα δηαζέηνληαο ρξφλν γηα λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην, είλαη εμ νξηζκνχ πην αλνηρηνί 

σο άλζξσπνη, δηαθξίλνληαη απφ δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ αληδηνηειψο θαη πιεξνχλ εθ πξννηκίνπ ην 

πξνθίι ηνπ «θαινχ πνιίηε». πλεπψο, είλαη πην πηζαλφ λα ζπλαληήζεη θαλείο ζε απηνχο απμεκέλα 

επίπεδα δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο, πιεξνθφξεζεο, πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη θνηλσληθήο 

αλνρήο θαη άξα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε φζνπο δελ απάληεζαλ. 

 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

7.1  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΓΗΔΞΑΥΘΖΚΔ (Θεζ/λίθε, Ννέκβξηνο 2017) 

ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 230 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 152 γπλαίθεο (66%) θαη 78 άλδξεο 

(34%). Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (51%),
76

 δεδνκέλνπ φηη ε έξεπλα 

απεπζχλζεθε θπξίσο ζε θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,  αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία 18-24 εηψλ, 18% ζηελ θαηεγνξία 25-34 εηψλ, 16% ζηελ θαηεγνξία 35-44 εηψλ, 14% 

είλαη 45-60 εηψλ θαη 1% είλαη >60 εηψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (95%) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα έρνπλ εθπαίδεπζε παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ (πηπρίν ΑΔΗ ή 

κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή πξφθεηηαη γηα πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο). 

ε φ,ηη αθνξά ην εηζφδεκα, κφιηο έλα πνζνζηφ 20% δειψλεη φηη ην εηζφδεκά ηνπ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 12.000€ εηεζίσο, ελψ πνιινί (43%) είλαη απηνί πνπ απάληεζαλ φηη δε δηαζέηνπλ 

θαζφινπ εηζφδεκα, δεδνκέλνπ θαη φηη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο αλάκεζα ζε θνηηεηέο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ εξψηεζε «Γεληθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε δσή ζαο;», 3 ζηνπο 4 
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 Όια ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζε φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί ζε αθέξαηνπο 

αξηζκνχο 
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ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη είλαη πνιχ ή ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη (πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη δήισζαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζε πνζνζηφ 18%) κε πνζνζηφ κφιηο 7,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα δειψλεη φηη 

είλαη ειάρηζηα ή θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δσή ηνπο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο, ηε ζπκκεηνρή ζε ηππηθά δίθηπα (νξγαλψζεηο) θαζψο θαη ηηο λφξκεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηε ρψξα καο, σζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήηαλ ιηγφηεξν απνγνεηεπηηθά απφ 

φηη αλακέλακε, έρνληαο ππφςε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ θνηλσληθή εκπηζηνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή αλνρή ζηελ Διιάδα. Λακβαλνκέλνπ, φκσο, ππφςε 

ηφζν ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (95%), 

φζν θαη ηεο λεαξήο  ειηθίαο πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (51% αλήθεη ζηελ 

ειηθηαθή θαηεγνξία 18-24 εηψλ), ηα ελ ιφγσ ζπκπεξάζκαηα παξφηη ελδερνκέλσο δελ είλαη 

γεληθεχζηκα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, είλαη σζηφζν ειπηδνθφξα ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην ζηηο λεφηεξεο γεληέο, ην νπνίν κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ην βαζκφ δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε «Γεληθά κηιψληαο ζα ιέγαηε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, ή φηη πξέπεη λα είκαζηε πάληα επηθπιαθηηθνί ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο αλζξψπνπο;» 

θαηαγξάθνληαη πςειά πνζνζηά. ρεδφλ ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο έρεη ζρεηηθή ή πςειή εκπηζηνζχλε 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο (54%) λα βξίζθνληαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο 

ζηηο ζέζεηο 4-6 (ζρεηηθή εκπηζηνζχλε), ελψ έλα πνζνζηφ 19% βξίζθεηαη ζηηο ζέζεηο 7-10 (κεγάιε ή 

απφιπηε εκπηζηνζχλε).
77

  Καη ζηελ επφκελε εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα 

πξνζπαζνχζαλ λα ζαο εθκεηαιιεπηνχλ, αλ είραλ ηελ επθαηξία, ή φηη ζα πξνζπαζνχζαλ λα είλαη 

δίθαηνη απέλαληί ζαο;»,  νη απφςεηο  είλαη κνηξαζκέλεο, κε ιίγν πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο  

(53%) λα ηείλνπλ πξνο ηελ πξψηε άπνςε, φηη δειαδή νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα πξνζπαζνχζαλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ άιιν, ελψ απφ ην ππφινηπν πνζνζηφ (47%),  πνζνζηφ 17%   παίξλεη ζέζε 

ζηε κέζε αθξηβψο ηεο δεθαβάζκηαο θιίκαθαο (επηιέγνληαο ηε κεζαία ζέζε ηεο θιίκαθαο, ηνλ 

αξηζκφ 5)  θαη ην ππφινηπν 30% επέιεμε ηηο ζέζεηο 6 έσο 10 θαη άξα ηείλεη πξνο ηελ άπνςε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα πξνζπαζνχζαλ λα είλαη δίθαηνη απέλαληη ζηνπο άιινπο. 
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 εκεηψλεηαη φηη  ν κέζνο φξνο εκπηζηνζχλεο ηεο 11βάζκηαο θιίκαθαο ζηελ Διιάδα ην 2009 (ΔΚΔ 2008/2009) ήηαλ 2,4 θαη 

παξνπζίαδε ηηκή ζεκαληηθά κεησκέλε έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ φξσλ 3,4 θαη 3,6 πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ 1ν θαη 2ν γχξν ηεο 

ΔΚΔ ην 2002/2003 θαη ην 2004/2005 (Βαξνπμή θαη αξξήο, 2011) ζε φ,ηη αθνξά ηα επξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο 

(2008-20090, ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε, φπσο απηή 

κεηξάηαη κε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο Αμηψλ 2008, ήηαλ 5.8 
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Ρεαιηζηέο, αιιά φρη θπληθνί εκθαλίδνληαη λα είλαη νη εξσηψκελνη ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

επφκελε εξψηεζε, εάλ  «Θα ιέγαηε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα βνεζάλε 

ηνλ άιιν, ή φηη λνηάδνληαη θπξίσο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο;», ζην κέηξν πνπ ππεξηεξεί κελ ε άπνςε φηη νη 

άλζξσπνη λνηάδνληαη θπξίσο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, θαζψο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο (58%) επέιεμε ηηο 

ζέζεηο 7-10, κε έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο λα επηιέγεη απαληψληαο ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο 5 θαη 6 ηεο 

θιίκαθαο. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο φηη ζπγθαηαιέγνληαη 

ζην ιεγφκελν «ελεκεξσκέλν θνηλφ»
78

, θαζψο δήισζαλ ζε πνζνζηφ 72% φηη θάζε κέξα ή κεξηθέο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα παξαθνινπζνχλ  ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ηηο 

εθεκεξίδεο ή ην δηαδίθηπν, ην νπνίν θαη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή ελεκέξσζεο γηα ηε 

ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (94%). 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαη νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε πξνο 16 ζεζκνχο ( 

α) Δθθιεζία  β)  Έλνπιεο δπλάκεηο γ) Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δ) Σχπν ε) Πνιηηηθνχο ζη) πλδηθάηα 

δ) Αζηπλνκία  ε) Κνηλνβνχιην ζ) Γεκφζηεο Τπεξεζίεο  η)χζηεκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ) 

Δπξσπατθή Έλσζε ι)ΝΑΣΟ κ) Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ)  λ) Δζληθφ χζηεκα Τγείαο μ) 

χζηεκα δηθαηνζχλεο ν) Σνπηθή απηνδηνίθεζε)  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ  ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

Σηο πξψηεο ζέζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ 

θαηαιακβάλνπλ κε αληηπξνζσπεπηηθνί ζεζκνί, φπσο νη έλνπιεο δπλάκεηο θαη ε αζηπλνκία.  Ο 

ζεζκφο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ εκθαλίδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ εκπηζηνζχλεο, ζπγθξηηηθά κε 

απηά ησλ ινηπψλ ζεζκψλ. Πνζνζηφ 64% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη έρεη πάξα πνιχ ή αξθεηά 

εκπηζηνζχλε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο  (57%)  δήισζε 

φηη έρεη πάξα πνιχ ή αξθεηά εκπηζηνζχλε ζηελ αζηπλνκία. Οη πνιίηεο εκθαλίδνληαη λα 

εκπηζηεχνληαη ηελ αζηπλνκία, σο αληίβαξν ζηηο πνιιέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθαιεί ε αλνκία 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή (Βνχιγαξεο, 2007). Αθνινπζνχλ κε πςειά πνζνζηά Ο.Ζ.Δ. θαη  Δ.Δ. κε 

πνζνζηά 54%
 
 θαη 48% αληίζηνηρα, ελψ ην ΝΑΣΟ βξίζθεηαη αξθεηά πην ρακειά ζηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πνιηηψλ κε πνζνηφ 38%. 
79
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 Ζ πιεξνθφξεζε είλαη απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο γίλνληαη κεηξήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ  

θεθαιαίνπ ζην κέηξν πνπ ν ελεκεξσκέλνο ή πιεξνθνξεκέλνο πνιίηεο, γξάθεη ν Πνχπνο (2010), ππνηίζεηαη φηη κπνξεί  λα αζθήζε 

 θξηηηθή ζηηο πξάμεηο θαη απνθάζεηο ηεο εμνπζίαο θαη λα αζθήζεη θαιχηεξα ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ (Henry Milner, 2001). Ζ 

ζπρλφηεηα πιεξνθφξεζεο απφ εθεκεξίδεο, ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν είλαη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θαη 

απνηεινχλ κέηξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο. O ακεξηθαλφο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο M.Wattenberg (2007), ν 

νπνίνο αλεζπρεί γηα ηε κείσζε ηεο εθινγηθήο πξνζέιεπζεο αλάκεζα ζηνπο λένπο, ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί θάιιηζηα λα ζρεηίδεηαη κε 

ηε κεηνχκελε έθζεζε ζηα κέζα ελεκέξσζεο κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν. Ο Wattenberg  επηζεκαίλεη φηη ε αλάγλσζε εθεκεξίδσλ 

πξάγκαηη κεηψλεηαη γεληθά, αιιά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη κεηψλεηαη δξακαηηθά θαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ αλάκεζα ζηνπο λένπο 

 

79  
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε κέηξεζε ηεο έξεπλαο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ (72/2009) αλαθνξηθά κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηνπνζεηήζεηο ησλ Διιήλσλ εξσηεζέλησλ δηαθνξνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο, 

εκθαλίδνληαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ δπζπηζηίαο απέλαληη ζηνλ Ο.Ζ.Δ. (63%), κε κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ 

κέζν φξν  (ΔΔ 27: 30%) (Βαξνπμή θαη αξξήο, 2011)   
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Σν Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ εκπηζηνζχλεο 42%, φπνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν φζνη δήισζαλ φηη έρνπλ πάξα πνιχ φζν θαη φζνη δήισζαλ φηη έρνπλ 

αξθεηά εκπηζηνζχλε ζηνλ αλσηέξσ ζεζκφ, ελψ αθνινπζνχλ ην χζηεκα Γηθαηνζχλεο κε πνζνζηφ 

39%, κε έμη, δειαδή, ζηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο (61%) λα  εθθξάδνπλ ηελ απαμίσζή ηνπο πξνο ηνλ 

ζεζκφ ηεο δηθαηνζχλεο. Σν 2009 (ΔΚΔ 2008/2009 ην 1/3 πεξίπνπ ησλ πνιηηψλ (32,5%) δήισλε φηη 

έρεη θαζφινπ έσο ειάρηζηε εκπηζηνζχλε ζηε δηθαηνζχλε. Σν γεγνλφο απηφ, παξαηεξνχλ νη 

Βαξνπμή θαη αξξήο (2011), ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηθαηνζχλεο σο ηνπ 

ακεξφιεπηνπ ηξίηνπ πνπ επηιχεη αληηθεηκεληθά ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ. Υακειή εκπηζηνζχλε 

ζπγθεληξψλεη θαη ν ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε πνζνζηφ εκπηζηνζχλεο  κφιηο 33%. 

 Γχν ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο (31%) δείρλνπλ ειάρηζηε ή θαζφινπ εκπηζηνζχλε ζηνλ 

ζεζκφ ηεο Δθθιεζίαο, ελψ αθφκε ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ εκπηζηεχνληαη ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

(27%), κε ζρεδφλ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο πνιίηεο λα εθθξάδεη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη 

ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. ηηο επφκελεο ζέζεηο  βξίζθνπκε ην χζηεκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

θαη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ ηζάξηζκν πνζνζηφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε κφλν έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο πνιίηεο (25%) λα  δειψλεη φηη έρεη 

εκπηζηνζχλε ζην χζηεκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. 

Αξλεηηθφ ξεθφξ ζηελ εκπηζηνζχλε ζεκεηψλνπλ νη πνιηηηθνί, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (96%) λα δειψλεη φηη δελ έρεη θαζφινπ ή έρεη ειάρηζηε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιηηηθνχο, εθθξάδνληαο πςειφηαηα επίπεδα απαξέζθεηαο θαη δπζπηζηίαο, 

φπσο αξλεηηθφ ξεθφξ ζεκεηψλεη  θαη ην θνηλνβνχιην  κε πνζνζηφ 87% φζσλ δήισζαλ φηη έρνπλ 

ειάρηζηε ή θαζφινπ εκπηζηνζχλε ζηνλ ζεζκφ ηνπ θνηλνβνπιίνπ
. 
Σαπηφρξνλα, ελλέα ζηνπο δέθα 

ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ φηη ειάρηζηε ή θαζφινπ εκπηζηνζχλε επηδεηθλχνπλ θαη απέλαληη ζηα 

ζπλδηθάηα, φπσο θαη απέλαληη ζηνλ Σχπν. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, πεξίπνπ επηά ζηνπο δέθα ςήθηζαλ ζηηο ηειεπηαίεο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, κε ζρεδφλ φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα δειψλνπλ 

φηη  δελ ςήθηζαλ δηφηη δελ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ, θαζψο κφλν έλα πνζνζηφ 5% δήισζε φηη δελ 

ςήθηζε ζηηο ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο παξφηη είρε ζρεηηθφ δηθαίσκα. Ζ πιεηνςεθία (ζρεδφλ 

85%) ζπδεηά πνιηηηθά ζέκαηα φηαλ ζπλαληηέηαη κε θίινπο  ζπρλά (ζε πνζνζηφ 26%)  ή κεξηθέο 

θνξέο (ζε πνζνζηφ 59%). 

ε φ,ηη αθνξά ηηο λφξκεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(85%) δήισζε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ή ζεκαληηθφ γηα λα είλαη θάπνηνο θαιφο πνιίηεο λα 

ππνζηεξίδεη αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ ηνλ ίδην, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (80%) δήισζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ςεθίδεη ζηηο εθινγέο, επίζεο ε πιεηνςεθία 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ (82%) δήισζε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ή ζεκαληηθφ λα ππαθνχεη πάληα ζηνπο 

λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ελψ 64% δήισζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαλείο δξαζηήξηνο ζε 

εζεινληηθέο  νξγαλψζεηο . 

ε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλα θαηά πφζν θάπνηνο εληαζζεηαη  ζηελ θαηεγνξία ηνπ αμηφπηζηνπ 

αλζξψπνπ δφζεθαλ  πεξηγξαθέο γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη απάληεζαλ σο 

εμήο: ηνλ άλζξσπν ν νπνίνο πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε θαη 

πνπ πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη πξέπεη πάληα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο,
 80

 αθφκα θαη φηαλ θαλείο δελ 

επηβιέπεη ηελ ηήξεζή ηνπο, κφιηο πνζνζηφ 40% δήισζε φηη κνηάδεη πάξα πνιχ ή απιψο κνηάδεη, κε 

ην 32% λα δειψλεη φηη ηνπ κνηάδεη θάπσο, επηβεβαηψλνληαο ηε γεληθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ 

ειιεληθφ ιαφ πξνο ηελ απείζεηα ζε φ,ηη αθνξά λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  Γχν ζηνπο ηξεηο 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζάλε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο θαη ζέινπλ λα 

θξνληίδεη γηα ην θαιφ ηνπο, φπσο θαη είλαη ζεκαληηθφ πάληα λα ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά θαη  

ζέινπλ λα απνθεχγνπλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε νη άλζξσπνη ζα έιεγαλ φηη είλαη εζθαικέλν. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (88%) δήισζε φηη   είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη πηζηφο ζηνπο θίινπο 

ηνπ θαη ζέιεη λα αθνζηψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη θνληά ηνπ. 

Πεξηζζφηεξν απνθαιππηηθέο θαη ελδερνκέλσο πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ νη 

απαληήζεηο φηαλ δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο επηθξαηνχζεο 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζηε ρψξα καο. ε φ,ηη αθνξά ηελ έξεπλα θαηά πφζν θάπνηνο εληαζζεηαη  

ζηελ θαηεγνξία ηνπ free-rider θαη ζπλεζίδεη ηνλ παξαζηηηζκφ ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

δφζεθαλ πεξηγξαθέο γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φρη ζε φ,ηη 

αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπο απηή ηε θνξά, αιιά ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο (κε ηε ελ ιφγσ 

κέζνδν λα πξνθξίλεηαη θαζψο πξφθεηηαη γηα πξάμεηο κε θνηλσληθή απαμία, γηα ηηο νπνίεο ζα ήηαλ 

ελδερνκέλσο απξφζπκνη λα νκνινγήζνπλ ζρεηηθά) σο εμήο:   

Φνξνδηαθπγή, εάλ δίλεηαη ε επθαηξία θάλνπλ ζρεδφλ φινη ή πνιινί, απάληεζε ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (215 απφ ηνπο 230 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα), απνθπγή 

πιεξσκήο εηζηηεξίνπ ζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θάλνπλ ζρεδφλ φινη ή πνιινί απάληεζαλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (139 απφ ηνπο 230 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο). Σξεηο 

ζηνπο ηέζζεξηο (178 απφ ηνπο 230), επίζεο, απάληεζαλ φηη ζρεδφλ φινη ή πνιινί δε δηζηάδνπλ λα 

πεηάμνπλ απνξξίκκαηα ζε δεκφζην ρψξν, ελψ πην πνιινί απφ ηνπο κηζνχο (141/230) απάληεζαλ ην 

ίδην γηα φζνπο δελ ελεκεξψλνπλ γηα ηε δεκηά πνπ θάλνπλ άζειά ηνπο ζε έλα ζηαζκεπκέλν 

απηνθίλεην. Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο πξνθχπηεη μεθάζαξα ε ηάζε παξάβαζεο ησλ λφκσλ θαη 

                                                           
80 

 ρεηηθά νη Wim Van Oorschot & Wil Arts (2005) θαηαγξάθνπλ 8 δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ  

είλαη ε αμηνπηζηία (trustworthiness), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπηζηία ελφο αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο δεζκεχζεηο θαη  

ππνρξεψζεηο ελφο αηφκνπ θαη ηελ εζηθή απηνχ, ελψ ν δείθηεο CIVIC  γηα ηε κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Knack and Keefer, 

 1997) δείρλεη πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ αμηψλ απφ ηα άηνκα 
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ησλ θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ δηαθξίλεη έλαλ θαιφ πνιίηε. 

ε φ,ηη αθνξά ηε δηάζεζε αιιειεγγχεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζην εξψηεκα αλ έλα 

πξφγξακκα (ηνπ δήκνπ, θξαηηθφ, ησλ θαηνίθσλ θηιπ) δελ έρεη άκεζν φθεινο γηα ηνπο ίδηνπο 

πξνζσπηθά, αιιά σθειεί άιινπο ζηελ πεξηνρή ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ρξεκάησλ 

ζεηηθά απάληεζαλ νη κηζνί, κε ηνπο ππφινηπνπο κηζνχο λα απαληάλε φρη. Χζηφζν νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε φ,ηη αθνξά ηε δηάζεζε ρξφλνπ, κε  ην 79% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα απαληά φηη ζα δηέζεηε ρξφλν γηα έλα πξφγξακκα   πνπ δελ έρεη άκεζν φθεινο γηα 

ηνπο ίδηνπο, αιιά σθειεί άιινπο ζηελ πεξηνρή ηνπο.  

Με ηελ άπνςε πνπ δηαηππψλεηαη φηη βνεζψληαο ηνπο άιινπο ηειηθά βνεζάο ηνλ εαπηφ ζνπ, 

ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (84%) δήισζε φηη ζπκθσλεί (51%) ή θαη ζπκθσλεί απφιπηα 

(33%), ελψ κε ηε ξήζε ηνπ Γαλνχ ζπγγξαθέα ησλ δεκνθηιψλ παξακπζηψλ ”Να είζαη ρξήζηκνο 

ζηνλ θφζκν είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα είζαη επηπρηζκέλνο”, δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ ηξεηο ζηνπο 

ηέζζεξηο (76%). ε απηή ηελ εξψηεζε έλα ζρεδφλ δηπιάζην πνζνζηφ (20,4%) ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε (11,3%) επέιεμε ηελ απάληεζε «Γελ μέξσ/Γελ 

απαληψ», πηζαλφλ ιφγσ ηεο απφιπηεο δηαηχπσζεο ηεο παξαπάλσ θξάζεο.   

ε φ,ηη αθνξά ηα ηππηθά δίθηπα θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, ελλέα ζηνπο 

δέθα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζε φηη ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή (53%) ή 

ζεκαληηθή (37%) ηελ χπαξμε  θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ (πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, ζπιιφγσλ λέσλ, ζπιιφγσλ γπλαηθψλ, ζπιιφγσλ ζπληαμηνχρσλ 

θαη ειηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ)  θ.α.). Παξφια απηά κφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο (27%) 

ζπκκεηέρεη ζε θάπνην ζχιινγν ή θνηλσληθή νξγάλσζε κε ζπρλφηεηα ζε εβδνκαδηαία ή  κεληαία 

βάζε, κε επίζεο έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην ζχιινγν (26%) ζπρλφηεξα ( 2-3 

θνξέο ην ρξφλν), ελψ νη κηζνί δήισζαλ φηη ζπκκεηέρνπλ  κία ή θακία θνξά. 

Πεξαηηέξσ, ζε φ,ηη αθνξά ην είδνο ησλ νξγαλψζεσλ θαη ηε κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηέο, 

νη ζπκκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απάληεζαλ φηη είλαη κέιε ή φηη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξφηη ζεκεηψλνληαο ρακειά πνζνζηά, θπξίσο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο, ζε επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, θαζψο θαη ζε επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο ή ζπιιφγνπο 

δαζθάισλ θαη γνλέσλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ή ηελ εηζθνξά 

ρξεκάησλ, δεκνθηιείο είλαη, παξφηη κε ηδηαίηεξα ρακειά θαη πάιη πνζνζηά κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, νη αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη νξγαλψζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ. Αληηζέησο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα αλήθνπλ ζε 

εθείλεο ηηο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θακία 

απνιχησο ζρέζε, κε ηηο ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο λα αθνινπζνχλ σο ιηγφηεξν δεκνθηιείο. 
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ε φ,ηη αθνξά ηα άηππα  δίθηπα, ε πιεηνςεθία (84%) ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη φηη ε 

νηθνγέλεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηε δσή ηνπο,  ελψ γηα ηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο ζηε δσή ηνπο 

κφιηο νη κηζνί απαληνχλ (54%) κε ηνλ ίδην ηξφπν, φηη δειαδή νη θίινη θαη γλσζηνί είλαη πνιχ 

ζεκαληηθνί ζηε δσή ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα δχν ζηνπο πέληε απαληνχλ φηη θίινη θαη γλσζηνί είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθνί, επηθπιάζζνληαο έηζη κία δηαθξηηή ζέζε ζηνπο ηειεπηαίνπο απφ απηή ηεο 

νηθνγέλεηαο, πνπ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε. ε φ,ηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζπλαληηνχληαη 

κε θίινπο, ζπγγελείο ή ζπλαδέιθνπο ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο, δχν ζηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ φηη ζπλαληηνχληαη αξθεηά ζπρλά, δειαδή  είηε 2-3 θνξέο ην κήλα, είηε κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, είηε αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα είηε θάζε κέξα. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσληθή αλνρή, ζηελ εξψηεζε εάλ ε χπαξμε αλζξψπσλ κε εηεξφθιεηα 

κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία (δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, εζληθφηεηα, ζξεζθεία, ήζε θαη έζηκα) πξνζθέξεη 

ζεηηθά ζηνηρεία ζε κηα θνηλσλία, ζρεδφλ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο (72%) δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ 

(41%) ή θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα (31%), ελψ κφιηο έλα πνζνζηφ 4,3% απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήισζε φηη δηαθσλεί ή δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ (πξννδεπηηθή) ζέζε. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε πνηνπο δε ζα ήζειε θάπνηνο γηα 

γείηνλεο, ε θαηεγνξία ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζηε ιηγφηεξν δεκνθηιή ζε φ,ηη αθνξά ην ελδερφκελν 

λα έρεη θαλείο σο γείηνλεο είλαη απηή ησλ αηφκσλ κε βεβαξεκέλν πνηληθφ κεηξψν, θαζψο επηά 

ζηνπο δέθα ζπκκεηερφληεο απάληεζαλ φηη είλαη ηα άηνκα απηά είλαη ηα πξψηα πνπ δε ζα ήζειαλ γηα 

γείηνλεο, κε ηελ θαηεγνξία ησλ ςπρνπαζψλ θαη ησλ λαξθνκαλψλ λα αθνινπζνχλ. Πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (54%) δήισζαλ γηα ηνπο αθξνδεμηνχο φηη  δε ζα ήζειαλ λα έρνπλ 

σο γείηνλεο, ελψ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη φηη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε φ,ηη αθνξά ηνπο 

αθξναξηζηεξνχο είλαη ην κηζφ, θαζψο κφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δειψλεη ην ίδην γηα ηνπο 

αθξναξηζηεξνχο. Αθνινπζνχλ  νη αιθννιηθνί θαη νη ηζηγγάλνη κε ζρεδφλ 41% αληίζηνηρα. Σα 

πνζνζηά ζε φ,ηη αθνξά ηνπο αζζελείο ηνπ AIDS αλέξρνληαη ζε κφιηο 12% θαη ζε 8% ζε φ,ηη αθνξά 

ηνπο νκνθπιφθηινπο. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ φηη δε ζα ήζειαλ γηα γείηνλεο 

κνπζνπικάλνπο αλέξρεηαη ζε 14%, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο/μέλνπο εξγάηεο ζε 9% θαη γηα 

ηνπο εβξαίνπο αλέξρεηαη ζε κφιηο 4 %, ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ αθνξά ηνπο πνιχηεθλνπο. 

           Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη ζε ζπκθσλία ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ζε φ,ηη αθνξά ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην ζηελ Διιάδα, θαζψο  επηβεβαηψλνπλ ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ζε ηππηθά 

δίθηπα θαη ηαπηφρξνλα απνθαιχπηνπλ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, θπξίσο ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο (πνιηηηθνί, θνηλνβνχιην, Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο), αιιά θαη ηηο θξαηηθέο Τπεξεζίεο (ζχζηεκα αζθαιίζεσλ, ζχζηεκα πγείαο, 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζχζηεκα δηθαηνζχλεο). Οη εξσηψκελνη, εξρφκελνη αληηκέησπνη κε έλα 

αλαπνηειεζκαηηθφ θξάηνο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ή πνιιψ δε κάιινλ κε έλα  θξάηνο 
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δηεθζαξκέλν, εθθξάδνπλ πςειφηαηα επίπεδα απαξέζθεηαο θαη δπζπηζηίαο ζηνπο ζεζκνχο. 

           Σν παξαπάλσ γεγνλφο δελ είλαη άζρεην κε ηελ ηήξεζε απφ κέξνπο ηνπο λφκσλ θαη 

θαλνληζκψλ. Ζ θνξνδηαθπγή δηαπξάηηεηαη ζαλ λα απνηειεί απηνλφεηε επηινγή, θαζψο δελ ππάξρεη  

ε πεπνίζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή θνξνιφγεζε. Σν θξάηνο δηθαίνπ 

είλαη θινληζκέλν ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ θαη ην γεγνλφο θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ απφθαζή ηνπο 

λα είλαη λνκνηαγείο, επηινγή, ε νπνία θαίλεηαη φηη γίλεηαη παξά κφλν θαηά πεξίπησζε. Δίλαη 

θαλεξφ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο, νη πνιίηεο έρνληαο εκπηζηνζχλε ζην θξάηνο, ην νπνίν 

επηβεβαηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη απνηειεί πνιχηηκν αξσγφ ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή,  δηακνξθψλνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε 

ησλ λφκσλ, φζν θαη ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ αηνκηζκνχ θαη παξαζηηηζκνχ ζε βάξνο ηεο 

θνηλσλίαο. 

            Χζηφζν, απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάρζεθε, δεδνκέλνπ ίζσο ηφζν ηεο λεαξήο 

ειηθίαο ησλ κηζψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, φζν θαη ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ ηνπο 

επηπέδνπ (παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο), δελ επηβεβαηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία (Sonderskov and Dinesen, 2014), ε ζέζε φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο 

ζπλεπάγεηαη ζε κεγάιν βαζκφ έιιεηςε δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο είλαη  

εμαηξεηηθά ειπηδνθφξν ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ π.ρ. κέζσ 

ηεο εθπαίδεπζεο. Παξά ηηο δπζρέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αχμεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο επηδξά ζεηηθά ζρεδφλ ζε φινπο 

ηνπο δείθηεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο, πεξηζζφηεξε 

εκπηζηνζχλε θηιπ. (Πνχπνο, 2010). Σν παξαπάλσ γεγνλφο καο επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε, 

ππνζηεξίδεη ν Πνχπνο (2010), φηη αλ ζέινπκε λα απμήζνπκε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν παξάγνληαο κε ηνλ νπνίν ζα επηηχρνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα.
81

  

     Παξφηη ακθηβάιινπκε φηη ηα πςειά επίπεδα δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «Γεληθά κηιψληαο ζα ιέγαηε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, ή φηη πξέπεη λα είκαζηε πάληα επηθπιαθηηθνί ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο 

αλζξψπνπο;» πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξνχλ ηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ ηεο ρψξαο καο (ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πςειά επίπεδα θνηλσληθήο αλνρήο πνπ 

επίζεο  θαηαγξάθνληαη κέζσ ηεο εξψηεζεο ζρεηηθά κε πνηνπο δε ζα ήζειε θάπνηνο γηα γείηνλεο, 

θαζψο θαη απφ ηελ εξψηεζε εάλ ε χπαξμε αλζξψπσλ κε εηεξφθιεηα κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία   

πξνζθέξεη ζεηηθά ζηνηρεία ζε κηα θνηλσλία, αιιά θαη ηα επίπεδα αιιειεγγχεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 
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 Ζ άπνςε απηή δηαηππψλεηαη απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Putnam 2000, Fukuyama 1999) γξάθεη ν Πνχπνο 
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εξσηήζεηο), σζηφζν απνηεινχλ νπσζδήπνηε αθνξκή γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηξφπνπο αχμεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

 

7.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  Δ Ο,ΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ Δ.Δ., ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΝΗΑ 

 

   Οη Λπκπεξάθε θαη Παξαζθεπφπνπινο, (2002) παξφηη ζεκεηψλνπλ φηη δελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη ε ηζηνξία κεηξάεη ζε φ,ηη αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε κία 

ρψξα, σζηφζν δελ παχνπλ λα αλαξσηηνχληαη ζε πνην βαζκφ ε δεδνκέλε ηζηνξία επεξεάδεη ην 

κέιινλ. Οη ηζηνξηθνί παξάγνληεο έρνπλ ζεκαζία, αιιά δελ είλαη νη κφλνη νη νπνίνη έρνπλ επίδξαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Πνιινί ζπγγξαθείο (Hariss, 2001, Sonderskov and 

Dinesen, 2014) δέρνληαη φηη ε χπαξμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη εκπηζηνζχλεο πξνυπνζέηεη έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην θξάηνο.
82

 ε φ,ηη αθνξά ηελ εμήγεζε ηεο πξφζθαηεο 

αχμεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε Γαλία, ππνζηεξίδνπλ νη Sonderskov and Dinesen (2014) 

θπξηαξρνπλ αληηζέησο δπλάκεηο ηεο εκπεηξίαο (experiental forces) θπξηαξρνχλ. Ζ παξαπάλσ 

δηαπίζησζε, ππνζηεξίδνπλ νη αλσηέξσ ζπγγξαθείο, απνηειεί θαιά λέα γηα απηνχο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη φζνπο παζρίδνπλ λα απμήζνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην.  

Σα επξήκαηα ησλ Sonderskov and Dinesen (2014) δείρλνπλ φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη 

δηαρεηξίζηκν αλ φρη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ κεζνπξφζεζκα.  Δάλ ηα επίπεδν ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ θπξίσο ην πξντφλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο ηέζεθαλ ζε θίλεζε αηψλεο πξηλ, 

απηφ ζα άθελε ηνπο κεηαξξπζκηζηέο ρσξίο εξγαιεία ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε. Έηζη, 

ην ρηίζηκν εχξπζκσλ θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Ζ 

βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ πηζαλφλ είλαη είλαη κία βηψζηκε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα λα 

ζηεξίμεη θαλείο θαη λα ηειηθά λα ρηίζεη ηελ εκπηζηνζχλε, θαζφζνλ νη ζεζκνί είλαη ν θχξηνο κνριφο 

ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο  

(Sonderskov and Dinesen, 2014).  

  Έηζη ππνζηεξίδεηαη  (Tarrow, 1996)  φηη νη πνιηηηθέο δνκέο βξίζθνληαη ζηε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ειιηπνχο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, θαζφζνλ έρνπλ απνηχρεη λα παξάζρνπλ 

ζπλζήθεο επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.
 
Ο Tarrow (1996) ππνζηεξίδεη φηη 

ην θξάηνο είλαη ν απηνπξγφο ηνπ  ειιηπνχο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη φρη ην ζχκα, ζπλεπψο, 

                                                           

82 Αληηζέησο ν  Fukuyama (1999) ππνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε δελ δηαζέηνπλ ηξφπνπο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο 

ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα ηεο ζξεζθείαο, ηεο παξάδνζεο ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο θαη άιισλ παξάδνγνλησλ 

πνπ βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ έιεγρνπ ηνπ θξάηνπο. Παξφια απηά ν ίδηνο ζπγγξαθέαο (1999) ζεσξεί φηη ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν 

ηνκέαο πνπ δίλεη ζηηο θπβεξλήζεηο ηε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθφ θεθάιαην 
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ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, ε ελζάξξπλζε ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ζην θνηλσληθφ θεθάιαην απιψο ζα επηηίζεην  ζηα ζπκπηψκαηα θαη φρη 

ζηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο.  

πλεπψο, πξνζπάζεηεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ απιψο θαη κφλν ζην λα απμήζνπλ ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην κε ην λα ελζαξξχλνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο, ρσξίο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα γελεζηνπξγά αίηηα ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ κεηνλεθηεκάησλ ελδερνκέλσο ζα 

ρεηξνηεξεχζνπλ παξά ζα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε (Y.Li, M.Savage θαη Al.Warde, 

2008). Οη ηειεπηαίνη ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε λα αλαγλσξίζνπκε ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζηξσκάησζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηεο 

αλαπαξαγσγήο ησλ ηάμεσλ.
83

 

Οη Pichler θαη Wallace (2007) ζεκεηψλνπλ φηη ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην, δελ 

ππάξρεη κία επζεία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ 

θαζψο θαη ησλ  ηφηε ππνςεθίσλ γηα έληαμε ζηελ Δ.Δ. ρσξψλ (2007), θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξέο 

ηφζν κέζα φζν θαη αλάκεζα ζε απηέο ηηο νκάδεο. Ζ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ δηάθνξεο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Δπξψπε. Γελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ λα 

ππνζέηεη θαλείο, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο, φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ιεηηνπξγεί κε παγθφζκην 

ηξφπν δίρσο λα ιακβάλεη ππφςε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θάζε θνηλσλίαο. Σα δηαθνξεηηθά κνληέια 

ζηελ Δπξψπε ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ Δπξψπε, επηζεκαίλνπλ νη 

ζπγγξαθείο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί νη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ απερεί ηελ 

ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηνπ θνκκνπληζκνχ ή απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ απφ ηε κία, θαζψο επίζεο θαη 

ην είδνο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα. 

Οη Pichler θαη Wallace (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ρψξεο φπνπ ακθφηεξα, κία πην νηθνπκεληθή 

θνπιηνχξα ησλ πνιηηψλ (civic culture) θαη επεξγεηηθνί δεζκνί κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ είλαη νη 

εδξαησκέλεο δεκνθξαηίεο (ηδηαίηεξα νη Βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο), θαζψο θαη εθείλεο νη ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο φπνπ ε θνηλσληθή δσή (associational life) είλαη ζρεηηθά ηδηαηηέξσο αλαπηπγκέλε. 

ε ρψξεο φπνπ ε νηθνγέλεηα ή ην αλεπίζεκν θνηλσληθφ θεθάιαην θπξηαξρνχλ ζε κεγαιχηεξε 

έθηαζε, είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα εγθαζηδξπζεί κία δσληαλή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απφ ην είδνο 

πνπ έρεη ζθηαγξαθεζεί απφ ηνλ Putnam, δηφηη ε θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο δελ ην επηηξέπεη.  

Χζηφζν, νη θνηλσλίεο αιιάδνπλ, ππνζηεξίδνπλ νη Sønderskov θαη Dinesen (2014). Σα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο δελ είλαη «γξακκέλα ζε πέηξα», αιιά κπνξνχλ λα εδξαησζνχλ κε κέζα 

                                                           
83

 Οη αλσηέξσ ζπγγξαθείο ζε φ,ηη αθνξά ηε Μ.Βξεηαλία, ππνζηεξίδνπλ φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην δελ δηαλέκεηαη κε ηξφπνπο πνπ 

ζα δηεπθφιπλαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο «γεθπξψκαηνο» θαη «δηαζχλδεζεο» (linking) κεηαμχ αλνκνηνγελψλ νκάδσλ.  Απηνί νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ ην πεξηζζφηεξν «γεθπξνπνηεηηθφ» θεθάιαην είλαη ε πξνλνκηνχρα ηάμε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(service class) νη νπνίνη, επίζεο, απνιακβάλνπλ ηζρπξφ «ελνπνηεηηθφ» θνηλσληθφ θεθάιαην,  παξνπζηάδνληαο κάιηζηα επξήκαηα πνπ 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

(service class) θαη κάιηζηα ησλ δεχηεξεο γεληάο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (2nd generation service class) 

 

http://politicalscience.ku.dk/staff/Academic_staff/?pure=en%2Fpersons%2Fpeter-thisted-dinesen(337f4c0e-b9fd-441f-b152-f18cd4f46693).html
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θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη άιισλ ζεζκηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ηνπο 

πνιίηεο ζε δπζπηζηία απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο, αιιά θαη απέλαληη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο αλακθίβνια ππνδεηθλχεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ε ηζηνξία θαη ε παξάδνζε, πξάγκα πνπ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν άιιεο ρψξεο λα κηκεζνχλ (Muyu 

Xu, 2014). ηε Γαλία ππνζηεξίδνπλ νη  Svendsen G.L.H., Svendsen G.T. θαη Graeff P. (2012), ε 

καθξά πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα επέηξεςε ηε δεκηνπξγία κίαο απηφ-ελδπλακψκελεο δηαδηθαζίαο ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νπφηε ε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε καδί κε άιινπο αλεπίζεκνπο ζεζκνχο  

θσδηθνπνηείηαη ζηε λνκνζεζία θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ ζεζκψλ. Απαηηείηαη καθξά πεξίνδνο ρξφλνπ 

ψζηε λα ζπζζσξεπηεί ε θνηλσληθή εκπηζηνζχλε, πεξίπνπ ρίιηα ρξφληα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ (Svendsen, 2012), ελψ ζηελ Ηηαιία ε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ήηαλ απνηέιεζκα καθξνρξφλησλ δηαδηθαζηψλ (Putnam et al., 

1993). Ο Πνχπνο (2010) ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρνπλ ζπληαγέο, ηδίσο βξαρπρξφληεο, γηα λα 

απμήζνπκε ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ηε ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο ή ηελ εκπηζηνζχλε.  

Απφ ηελ άιιε είλαη γεγνλφο φηη αθφκε θαη φηαλ ε Διιάδα κπφξεζε λα αξρίζεη κία ηαρεία 

δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα θελά ζε φ,ηη αθνξά ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα, απέηπρε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

εκπηζηνζχλεο. Ο Μαθξπδεκήηξεο (2006)  ζεκεηψλεη ζε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσλία πνιηηψλ φηη απηφ 

πνπ αιινχ ρξεηάζηεθε αηψλεο γηα λα πξνζιάβεη ηελ ηζηνξηθή δηακφξθσζή ηνπ, δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί κεκηάο θαη κέζα ζε ζχληνκν ρξφλν. Ο ιφγνο είλαη, φηη νη θνηλσληθνί ζεζκνί, νη 

λννηξνπίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη κεραλήκαηα γηα λα εηζάγνληαη θαη λα εμάγνληαη 

αλαιινίσηα, γηα λα παξάγνπλ παληνχ θαη πάληνηε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Απνηεινχλ, αληίζεηα, πην 

ζχλζεηεο θνηλσληθέο «θαηαζθεπέο», ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο ζην κέηξν πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Gellner (1994) πξνυπνζέηνπλ θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

δνκέο, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο, πνπ δελ εκθαλίδνληαη νχηε κεηαθπηεχνληαη κεκηάο. 

Έλα απφ ηα πην δχζθνια δεηήκαηα πνπ αθφκε κέλεη λα επηιπζνχλ ζηε βηβιηνγξαθία 

απνηειεί ην πψο κπνξεί κία πεξηνρή ε νπνία δηαζέηεη ρακειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο, θαζψο θαη 

ρακειά επίπεδα πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, λα μαλαρηίζεη ην απφζεκα θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ηαπηφρξνλα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ εηδηθψλ 

ζπκθεξφλησλ κε γεληθεπκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη δίθηπα ακνηβαηφηεηαο, εκπηζηνζχλεο 

θαη ζπλεξγαζίαο (Υξηζηνθφξνπ, 2005). Ζ Υξηζηνθφξνπ (2005) ζε φ,ηη αθνξά ην επηζπκεηφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην, θάλεη ιφγν γηα ην είδνο εθείλν ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ δελ παξέρεη απιψο 

ηα θνηλσληθά κέζα ζηα άηνκα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο νηθνλνκηθφ φθεινο, αιιά 

ιεηηνπξγεί σο έλαο ζθνπφο απφ κφλε ηεο, κε ην λα εγγπάηαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 
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αιιειεγγχε αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλσλίαο γηα ην θαιφ ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. εκεηψλεηαη, 

επηπιένλ, απφ ηε Υξηζηνθφξνπ (2005), φηη ε πξαθηηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο 

είλαη εκθαλήο ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ νη νκάδεο ζηελψλ ζπκθεξφλησλ θαη νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο θαίλεηαη φηη έρνπλ δηεηζδχζεη ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη έρνπλ παξεκπνδίζεη 

ηελλ θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Ζ Υξηζηνθφξνπ (2005) ππνγξακκίδεη φηη νη πξαθηηθέο ησλ κεκνλσκέλσλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο έβξηζθαλ ππνζηήξημε ζην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ γεληθεπκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη δίθηπα. Ζ 

δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δελ εμαξηάηαη κνλάρα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεζκψλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο (bonding), αιιά θαη απφ ην γεθχξσκα ησλ δεζκψλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο (bridging), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ γεληθεπκέλνη θαλφλεο (norms) θαη 

δίθηπα θαη λα πξναρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ πνπ πεξηθιείνπλ εληφο ηνπο πεξηζζφηεξεο 

νκάδεο. χκθσλα κε κειέηεο πεξηπηψζεσλ (Heller, 1996, Fox, 1996, Petro, 2001) αιιαγέο ζηελ 

παξάδνζε ησλ ρσξψλ ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξά κφλν φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη 

(stakeholders) ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο κεηαξξχζκηζεο πήξαλ κέξνο ζε κεραληζκνχο πνιηηηθήο 

ζπλδηαιιαγήο θαη ζπδήηεζεο θαη πξνψζεζαλ ηε θνηλή δξάζε (synergy) πνιηηείαο θαη θνηλσλίαο. 

 

7.4 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  ΓΗΑ ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

    Ζ βαζηθή ππφζεζε, ε νπνία θαη επαιεζεχεηαη απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, είλαη φηη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην επλνεί ηελ απφδνζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ απφδνζε ησλ ζεζκψλ, ελψ, απφ 

ηελ αληίζηξνθε πιεπξά, επίζεο επλνείηαη απφ ηα πςειά επίπεδα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ζεζκψλ 

(N.Hlepas, 2013). Οχησο εηπείλ, ππάξρεη κία ακθίδξνκε δπλακηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη ηε δεκνθξαηία, πνπ ελδπλακψλνπλ ακνηβαία ην έλα ην άιιν. Ο Paxton (2002), 

θαηφπηλ εκπεηξηθήο έξεπλαο, ππνζηεξίδεη φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ηε 

δεκνθξαηία είλαη ακνηβαία, έηζη ψζηε ην έλα επεξεάδεηαη απφ ην άιιν. Πεξαηηέξσ, ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο  ελδπλακψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηελ 

αλζξψπηλε αλάπηπμε, φπσο ήδε πξνεθηέζεθε. 

   Οη ζεζκνί είλαη νη βαζηθνί ππιψλεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ελ 

γέλεη θαη δεδνκέλεο ηεο καθξνβηφηεηάο ηνπο, απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο απφ δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο π.ρ πνιηηηθνχο εγέηεο ή πνιίηεο 

(Newton θαη Norris, 2000).   ε φ,ηη αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο, νη ζπγγξαθείο 

απέδεημαλ φηη παξφηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνπο ζεζκνχο κπνξεί έρνπλ 

αζζελή ζχλδεζε ζε αηνκηθφ επίπεδν, απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε ζην 

εζληθφ/θνηλσληθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα έξεπλα. Ο Schaik (2002) γξάθεη 
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φηη ζε αηνκηθφ επίπεδν ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο 

νξγαλψζεηο εκθαλίδεηαη κάιινλ ρακειή, σζηφζν ζην καθξνεπίπεδν απηέο νη ζπζρεηίζεηο 

παξνπζηάδνληαη ηζρπξφηεξεο, φπσο αθξηβψο ήηαλ αλακελφκελν, ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

     Τπνζηεξίδεηαη φηη ε θνηλσληθή ζπλείδεζε κηαο θνηλσλίαο (civicness) εμαξηάηαη απφ ηε 

δχλακε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ: κία ηζρπξή θπβέξλεζε κπνξεί λα επηηχρεη ηε δεκηνπξγία 

θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο κε ην λα θαηαζηήζεη δηάθνξεο νξγαλψζεηο 

εκπιεθφκελεο ζηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ επεξγεηηθψλ γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία (Berman, 

1997). Οη πνιηηηθνί ζεζκνί αλαιακβάλνπλ ην ξφιν δηακεζνιαβεηή αληρλεχνληαο θνηλά 

ελδηαθέξνληα θαη θαιιηεξγψληαο κία αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο (sense of community).  Αδχλακνη θαη 

απαζείο ζεζκνί, απφ ηελ άιιε, θάλνπλ ηνπο πνιίηεο λα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο νξγαλψζεηο 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ 

θαηαθεξκαηηζκφ θαη απνδπλακψλεη πεξαηηέξσ ηελ πνιηηεία (Berman, 1997). 

Θεζκηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, ε εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε, ε ακεξνιεςία ησλ ζσκάησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαζψο θαη νη πξνεγνχκελεο ζπλήζεηεο ζε φ,ηη αθνξά ηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα άηνκα κηαο νκάδαο (Υξηζηνθφξνπ, 2003). Ζ εκπηζηνζχλε ζηελ 

θπβέξλεζε επηηπγράλεηαη παξά κφλν κέζσ θαλφλσλ θαη ζεζκψλ νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ ηε 

δηαθάλεηα θαη ηε δηθαηνζχλε (Υξηζηνθφξνπ, 2003). Ζ θαιή δηαθπβέξλεζε, φπσο αμηνινγείηαη ζηε 

βάζε πνηθίισλ θαλφλσλ δηθαίνπ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη  

ζπζζσξεπκέλσλ δεηθηψλ ειεπζεξηψλ, έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην επίπεδν ηεο γεληθεπκέλεο 

εκπηζηνζχλεο  (Delhey & Newton, 2005). 

Ζ εκπηζηνζχλε δεκηνπξγείηαη θαη δηαηεξείηαη θάησ απφ δχν ζπλζήθεο (Anheier θαη 

Kendall, 2002): Πξψηνλ, εάλ νη κνξθέο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ εληζρχνπλ πεπνηζήζεηο ζηελ ζηνηρεηψδε λνκηκνπνίεζε (basic 

legitimacy) ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα σο λφκηκεο εθθξάζεηο ζεκειησδψλ 

αμηψλ θαη δεχηεξνλ, εάλ ελδπλακψλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο σο έλα 

αμηφπηζην θαη πξνβιέςηκν ζχζηεκα. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ είλαη έληνλα εμαξηψκελε, ήηνη ζπλδέεηαη κε ηε δνκή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη έκκεζε, δειαδή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δηαδηθαζηψλ, φπσο ε θνηλσληθή έληαμε θαη ε ζπκκεηνρή   (Anheier θαη Kendall, 2002).
84   
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 Απηφο είλαη ν ιφγνο, ππνζηεξίδνπλ νη ζπγγξαθείο, πνπ κία δπλαηή θαη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο απέηπρε λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα  (European Values Survey) EVS 2001, ζε ρψξεο φπσο ε Οπθξαλία θαη ε Λεπθνξσζία, αιιά θαη 

ε Ρνπκαλία θαη ε Ρσζία, φπνπ ε λνκηκφηεηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηάμεο ηίζεηαη ζπζέκεια ελ ακθηβφισ 
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Οη Sønderskov θαη Dinesen (2016) παξνπζηάδνπλ επξήκαηα ηα νπνία παξέρνπλ ηζρπξέο 

ελδείμεηο φηη εκπηζηνζχλε ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο έρεη αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ θνηλσληθή 

εκπηζηνζχλε, ελψ ηα επξήκαηα ζε φ,ηη αθνξά κία αληίζηξνθε ζρέζε, δειαδή φηη ε θνηλσληθή 

εκπηζηνζχλε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, είλαη πεξηνξηζκέλα. Μία 

ζεηξά κειεηψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη θαηαδεηθλχνπλ φηη νη πνιίηεο ζε θνηλσλίεο φπνπ επηθξαηεί 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ηζφηεηα έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο. Απηφ 

εμεγείηαη απφ κία ηζρπξφηεξε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο 

θαη απφ ηα ρακειά επίπεδα αληζφηεηαο, πνπ κεηψλνπλ ηα πηζαλά νθέιε απφ ην λα αλαιάβεη θαλείο 

κία αλαμηφπηζηε ζπκπεξηθνξά (Uslaner, 2002).  

H Borgonovi (2012) ππνζηεξίδεη φηη ηα επξήκαηα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο European Social Survey (ESS 1-2-3), θαλεξψλνπλ πψο ε πηζαλφηεηα έλα άηνκν λα έρεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο άιινπο θαη λα έρεη αλνρή, δηαθέξεη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρψξα ζηελ νπνία δεη. χκθσλα κε ηε Borgonovi φζν ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα 

απμάλεη, ηα επίπεδα ηεο δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο πέθηνπλ. εκεηψλεηαη φηη ζε φ,ηη αθνξά ηα 

δεδνκέλα ησλ ESS 1-2-3, ε Πνισλία ήηαλ ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα θαη ε 

Γαλία ε ρψξα κε ηε κηθξφηεξε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα. 

Ο σηεξφπνπινο (2006) ππνγξακκίδεη φηη ε αχμεζε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ε κεηαηξνπή 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (απφ αξλεηηθφ ζε ζεηηθφ) απαηηεί πφξνπο θαη δέζκεπζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ πνιηηηθψλ ειίη θαη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα ηελ επηδηψμνπλ, θαζψο 

θαη πνιχ ρξφλν. Σν επίπεδν ησλ πφξσλ, ηεο δέζκεπζεο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ηεξαξρνχληαη σο εμήο: πξψηνλ, ε αχμεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη ε νηθνδφκεζε πνιηηηθήο ινγνδνζίαο, δεχηεξνλ ε κεηαξξχζκηζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε ελίζρπζε ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηξίηνλ ε πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε πξσηνβνπιίεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.
85 
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 Ο σηεξφπνπινο (2006) παξαζέηεη επηά πηζαλέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα ππνβνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο γεληθήο  

θαηάζηαζεο ρακεινχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη αδχλακεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. «Μηα πξψηε ζηξαηεγηθή  

κπνξεί λα απνθιεζεί «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» .Η πξψηε είλαη ε ζεζκηθή αλάπηπμε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη αξρηθά δεκηνπξγείηαη  

έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, θαη θαηφπηλ απηνί απνθηνχλ πξννδεπηηθά λνκηκνπνίεζε επηδεηθλχνληαο έλα ηζηνξηθφ  

απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, ινγνδνζίαο, δηαθάλεηαο θαη αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Σρεηηθά παξαδείγκαηα  

είλαη ε ίδξπζε αμηφπηζησλ λνκηθψλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπσο ε ίδξπζε αμηφπηζησλ λνκηθψλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπσο ην  

ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη ε δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα φινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αδχλακσλ νκάδσλ  

θαη κεηνλνηήησλ. Η δεχηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκκεηνρήο ζε εζεινληηθέο ελψζεηο θαη θνηλνηηθά εγρεηξήκαηα..  

Η δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε απμάλεηαη «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ», δειαδή απφ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο πξνο ηελ θνξπθή ηεο. Μηα  

ηξίηε ζηξαηεγηθή είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η ηδέα πίζσ απφ απηή ηε ζηξαηεγηθή είλαη φηη, κε ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν κηαο  

θνηλσλίαο ζπλνιηθά, ζεκεηψλεηαη επίζεο κηα αχμεζε αηνκηθψλ πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο, ηνπ θνηλσληθνχ  

θχξνπο θαη ησλ δεμηνηήησλ. Αληηζέησο, ε νηθνλνκηθή παξαθκή θαη  ε απμεκέλε ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ ζρεηίδνληαη κε κείσζε ηεο  

εκπηζηνζχλεο, δηφηη νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ ζηνλ ίδην αξηζκφ αηφκσλ πνπ πξνεγνπκέλσο απνιάκβαλαλ  

επεκεξία. Μηα ηέηαξηε ζηξαηεγηθή είλαη ε αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηφζν ππφ ηελ απζηεξή/ζηελή έλλνηα (εζληθή αζθάιεηα) φζν θαη ππφ  

ηελ επξεία έλλνηα (πξνζσπηθή αζθάιεηα ζε πξνβιέςηκν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ). Η αβεβαηφηεηα  γηα ηελ αζθάιεηα κε ηελ επξεία  

http://politicalscience.ku.dk/staff/Academic_staff/?pure=en%2Fpersons%2Fpeter-thisted-dinesen(337f4c0e-b9fd-441f-b152-f18cd4f46693).html
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O Πνχπνο (2010) ζεκεηψλεη επηπιένλ φζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο εθείλσλ πνπ δέρνληαη φηη 

ε χπαξμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη εκπηζηνζχλεο πξνυπνζέηεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν 

παξέρεηαη απφ ην θξάηνο, ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη επίζεο δχζθνιε ππφζεζε. Αλ ζε έλα 

θξάηνο δελ ιεηηνπξγνχλ νη λφκνη θαη νη ζεζκνί, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαθζνξά θαη ηα άηνκα 

λα κελ εκπηζηεχνληαη ηνπο ζεζκνχο, ζε απηφ ην θξάηνο νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα δελ είλαη ε 

δπζρέξεηα αχμεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αιιά ε έιιεηςε επηζπκίαο ή ε αδπλακία γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ην δηαηεξεί ζε ρακειά επίπεδα (Πνχπνο, 2010). 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην δνθηκάδεηαη επηπιένλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Οη κηζέο ππφ εμέηαζε 

ρψξεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα Edelman 2015 ππνβαζκίζηεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«δχζπηζησλ».
86

 Αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ζεκαίλνπλ φηη ηα άηνκα θαη νη 

θνηλφηεηεο κπνξεί λα ην βξίζθνπλ νινέλα θαη πην δχζθνιν, παξά ην αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ ηεο 

επίπεδν, λα έρνπλ πςειά επίπεδα δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο θαη αλνρήο, ηα νπνία απνηεινχλ 

δχν ζεκειηψδεηο ιίζνπο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. (Borgonovi, 2012). 

Ζ αχμεζε ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δεκηνπξγήζεηο εληάζεηο 

ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, εληάζεηο, νη νπνίεο ζε κεξηθέο ρψξεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ 

αθξνδεμηά θηλήκαηα θαη πνιηηηθά θφκκαηα
87

 (Borgonovi, 2012). 

Γεληθψο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ζε πνιιέο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζπληειεί νινέλα θαη ιηγφηεξν ζε πςειά επίπεδα δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο 

θαη αλνρήο, δηφηη νη επθαηξίεο γηα δηαπξνζσπηθέο αληαιιαγέο, ηδίσο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο κεηψλνληαη ζπλερψο (Putnam, 2000). Ο Knack (1999) ππνζηεξίδεη φηη ε ζρεηηθά 

κεγάιε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, φπσο θαη ηα πςειά πνζνζηά θηψρεηαο απνδπλακψλνπλ ηα 

θίλεηξα ησλ αηφκσλ λα δξνπλ ζπιινγηθά.  Ζ Υξηζηνθφξνπ (2003) επηζεκαίλεη ηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε πνπ έρεη φρη κφλν ε απφιπηε θηψρεηα ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ζηε 

θπζηθή δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηνπο σο θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε 

νκάδεο, αιιά θαη ε ζρεηηθή θηψρεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί αηζζήκαηα δηάθξηζεο θαη αληζφηεηαο, 

                                                                                                                                                                                                 
έλλνηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο, ησλ ππνδνκψλ θαη, γεληθά,  

ηεο πξνβιεςηκφηεηαο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη εθείλνη ησλ νπνίσλ ε δσή είλαη πεξηζζφηεξν 

 αλαζθαιήο, κπνξνχλ λα εκπηζηεχνληαη ιηγφηεξν, εθφζνλ γηα απηνχο ε πξνδνκέλε εκπηζηνζχλε είλαη ζρεηηθά πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή.  

Μηα πέκπηε ζηξαηεγηθή είλαη λα εκθπζεζεί αιηξνπηζηηθή εκπηζηνζχλε ζηελ θνηλσλία, γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ επίζεκσλ  

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Τν επηρείξεκα εδψ είλαη φηη ζε θάζε άηνκν ππάξρνπλ «εζηθνί πφξνη» πνπ κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ» 

 
86 

Edelman, R. (2016), O Κφζκνο ην 2016, πιιεθηηθφ ηεχρνο ζηα ειιεληθά The Economist, (Ηαλνπάξηνο 2016, hazlis & rivas) 

 
87   «Οη ζθαλδηλαβηθέο θνηλσλίεο δελ έρνπλ αλνζία ζηνλ ιατθηζκφ, ζηνλ εζληθηζκφ ή ζηελ εζσζηξέθεηα θαη θάζε ρψξα έρεη ηα δηθά ηεο 

πνιηηηθά άθξα. Αιιά κε ρακειφηεξε αλεξγία θαη ρακειφηεξε αληζφηεηα ηα πξνβιήκαηα είλαη ιηγφηεξν ζπρλά απφ αιινχ - εηδηθά απφ ηηο 

ΗΠΑ. Φπζηθά, ηα δηεπξπκέλα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο απαηηνχλ πςειφηεξνπο θφξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηνχλ έλαλ κεγαιχηεξν 

δεκφζην ηνκέα, ε έθηαζε ηνπ νπνίνπ πάληα απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Αιιά ηα εθινγηθά ζψκαηα ζε απηέο ηηο ρψξεο γεληθά 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ ηδέα…Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ηφζν πνιινί Σθαλδηλαβνί εξγάδνληαη θαη γη' απηφ ππνζηεξίδνπλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα»  

ππνζηεξίδεη ν Bo Lidegaard, ν νπνίνο είλαη αξρηζπληάθηεο ηεο δαλέδηθεο εθεκεξίδαο «Politiken» 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=817944 27 Ηνπι 2016
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νπφηε θαη νδεγεί ζε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο, ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη 

ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη λνκίδνπκε θαλεξφ, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο 

εξγαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζηελ Δ.Δ., ζηελ Διιάδα θαη ηδίσο ζηε Γαλία, φηη ε 

θαιιηέξγεηα γεληθεπκέλεο εκπηζηνζχλεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ επηηπγράλνληαη 

κε ην λα αθνινπζεί θαλείο ζπζηεκαηηθά πνιηηηθέο θαζνιηθήο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηεο 

θνηλσλίαο. Ηζρπξνί ζεζκνί ζηνπο ηνκείο πνπ πξνσζνχλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

(θξάηνο δηθαίνπ,  θξάηνο πξφλνηαο) επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο εκπηζηνζχλεο κέζα ζηελ θνηλσλία 

θαη δηακνξθψλνπλ απνθαζηζηηθά, αιιά νπσζδήπνηε ζε βάζνο ρξφλνπ, έλα πιέγκα απφ ζρέζεηο,  

πνπ αλαπηχζζνληαη ηφζν αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, φζν θαη αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

ζεζκνχο, νη νπνίεο ζην κέηξν πνπ είλαη ζεηηθέο, απνδεηθλχνληαη επλντθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε ελ γέλεη θαη επεξγεηηθέο γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 
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Δηζαγσγηθά 
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Κάζε κέξα 

Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Μία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Ληγφηεξν ζπρλά 

Πνηέ 

 

2.Πνηέο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ζαο ζρεηηθά κε ην ηη πξάηηεη ε 

θπβέξλεζε (γηα δηάθνξα ζέκαηα φπσο γηα ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα 

θηιπ);  Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κέρξη 3 πεγέο 

Οη ζπγγελείο, θίινη, γείηνλεο, ζπλάδειθνη 

Οη εθεκεξίδεο 

Σν ξαδηφθσλν 

Ζ ηειεφξαζε 

Σν δηαδίθηπν (internet) 

 

Γ.Πολιηική ζσμμεηοτή 

1.Μεξηθνί άλζξσπνη δελ ςεθίδνπλ ζήκεξα, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.  Δζείο ςεθίζαηε ζηηο ηειεπηαίεο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο, δειαδή απηέο πνπ έγηλαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015; 

Ναη 

 Όρη 

Γελ είρα δηθαίσκα ςήθνπ 
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2. Όηαλ ζπλαληηέζηε κε ηνπο θίινπο ζαο, ζπδεηάηε πνιηηηθά ζέκαηα ζπρλά, κεξηθέο θνξέο ή πνηέ; 

πρλά 

Μεξηθέο θνξέο 

Πνηέ 

 

Δ. Νόρμες κοινωνικής ζσμπεριθοράς 

1. Γηα λα είλαη θάπνηνο θαιφο πνιίηεο, πφζν ζεκαληηθφ πηζηεχεηε φηη είλαη: 

α) Να ππνζηεξίδεη αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ ηνλ ίδην; 

β) Να ςεθίδεη ζηηο εθινγέο; 

γ) Να ππαθνχεη πάληα ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο; 

δ) Να είλαη δξαζηήξηνο ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο; 

 1 2 3 4 5  

Καζφινπ ζεκαληηθή      Πνιχ ζεκαληηθή 

 

2. Παξαθάησ θάλνπκε πεξηγξαθέο γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο. Γηαβάδνληαο θάζε πεξηγξαθή, 

παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ζε έλα απφ ηα θνπηάθηα δίπια ζε θάζε γξακκή-πεξηγξαθή, πφζν ζαο 

κνηάδεη ή φρη ην άηνκν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θάζε πεξηγξαθή. 

α) Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο ιέλε. Πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη 

πξέπεη πάληα λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, αθφκα θαη φηαλ θαλείο δελ επηβιέπεη ηελ ηήξεζή ηνπο 

β) Δίλαη ζεκαληηθφ γη’απηφλ λα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Θέιεη λα θξνληίδεη γηα ην θαιφ 

ηνπο 

γ) Δίλαη ζεκαληηθφ γη’ απηφλ πάληα λα ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά. Θέιεη λα απνθεχγεη λα θάλεη 

νηηδήπνηε νη άλζξσπνη ζα έιεγαλ φηη είλαη εζθαικέλν 

δ) Δίλαη ζεκαληηθφ γη’ απηφλ λα είλαη πηζηφο ζηνπο θίινπο ηνπ. Θέιεη λα αθνζηψλεηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ είλαη θνληά ηνπ 

Μνπ κνηάδεη πάξα πνιχ 

Μνπ κνηάδεη 

Μνπ κνηάδεη θάπσο 

Μνπ κνηάδεη πνιχ ιίγν 
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Γε κνπ κνηάδεη 

Γε κνπ κνηάδεη θαζφινπ 

 

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζνη ζπκπαηξηψηεο ζαο θάλνπλ ηα παξαθάησ; 

α) Φνξνδηαθπγή, εάλ δίλεηαη ε επθαηξία 

β) Απνθπγή πιεξσκήο εηζηηεξίνπ ζηα κέζα ζπγθνηλσλίαο 

γ) Ρίςε απνξξηκκάησλ ζε δεκφζην ρψξν 

δ) Γελ ελεκεξψλεη γηα ηε δεκηά πνπ έθαλε ρσξίο λα ην ζέιεη ζε έλα ζηαζκεπκέλν απηνθίλεην 

ρεδφλ φινη 

Πνιινί 

Μεξηθνί 

ρεδφλ θαλείο 

 

Σ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

1. Αλ έλα πξφγξακκα (ηνπ δήκνπ, θξαηηθφ, ησλ θαηνίθσλ θηιπ) δελ έρεη άκεζν φθεινο γηα εζάο 

πξνζσπηθά, αιιά σθειεί άιινπο ζηελ πεξηνρή ζαο, ζα ζπλεηζθέξαηε γη’απηφ ρξήκαηα ή ρξφλν; 

Θα ζπλεηζέθεξα ρξήκαηα       ΝΑΗ    ΟΥΗ 

Θα ζπλεηζέθεξα ρξφλν            ΝΑΗ    ΟΥΗ 

 

2.Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη βνεζψληαο ηνπο άιινπο ηειηθά βνεζάο ηνλ εαπηφ ζνπ 

Γηαθσλψ απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

πκθσλψ 

πκθσλψ απφιπηα 

Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 

 

 

3.”Να είζαη ρξήζηκνο ζηνλ θφζκν είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα είζαη επηπρηζκέλνο” (Υαλο Κξίζηηαλ 

Άληεξζελ, Γαλφο ινγνηέρλεο θαη ζπγγξαθέαο παξακπζηψλ) 

Γηαθσλψ απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

πκθσλψ 

πκθσλψ απφιπηα 

 Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 
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Ε.ΣΤΠΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

 

 Θεσξψ ζεκαληηθή ηελ χπαξμε  θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ (πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, ζπιιφγσλ λέσλ, ζπιιφγσλ γπλαηθψλ, ζπιιφγσλ 

ζπληαμηνχρσλ θαη ειηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ)  θ.α.) 

 1 2 3 4 5  

Καζφινπ ζεκαληηθή      Πνιχ ζεκαληηθή 

 

 

2.  πκκεηέρσ ζε θάπνην ζχιινγν ή θνηλσληθή νξγάλσζε κε ζπρλφηεηα 

Καζφινπ 

πάληα (1 θνξά ην ρξφλν) 

Μεξηθέο θνξέο (2-3 θνξέο ην ρξφλν) 

πρλά (ζε κεληαία βάζε) 

Πνιχ ζπρλά (ζε εβδνκαδηαία βάζε) 

 

3.Κνηηάμηε πξνζεθηηθά απηφλ ηνλ θαηάινγν ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πείηε 

α)ζε πνηεο απφ απηέο (εάλ) αλήθεηε; 

β)γηα πνηα απφ απηέο πξνζθέξεηε εζεινληηθή εξγαζία αθηινθεξδψο; 

γ)γηα πνηα απφ απηέο πξνζθέξεηε ζπκκεηείραηε ζε δξαζηεξηφηεηεο; 

δ)γηα πνηα απφ απηέο εηζθέξαηε ρξήκαηα; 

1.Αζιεηηθφο, νξεηβαηηθφο, πεξηπαηεηηθφο ζχιινγνο 

2.Πνιηηηζηηθφο ή εξαζηηερληθφο ζχιινγνο 

3.πλδηθάην, ζσκαηείν 

4.Δπηρεηξεκαηηθφο, επαγγεικαηηθφο ή αγξνηηθφο ζχιινγνο 

5.Οξγάλσζε παξνρήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ππεξάζπηζεο κεηνλνηήησλ ή κεηαλαζηψλ 

6.Οξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ εηξήλε ή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δψσλ 

7.Θξεζθεπηηθή ή εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε 

8.Πνιηηηθφ θφκκα 

9.Δπηζηεκνληθφο ζχιινγνο ή ζχιινγνο δαζθάισλ θαη γνλέσλ 
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10.χιινγνο λέσλ, ζχιινγνο γπλαηθψλ, ζχιινγνο ζπληαμηνχρσλ θαη ειηθησκέλσλ 

11.Κάπνηνο άιινο ζχιινγνο ή νξγάλσζε 

 

Ζ. Άησπα  Γίκησα 

1.Πφζν ζεκαληηθφ είλαη ζηε δσή ζαο ην θαζέλα απφ ηα επφκελα; 

α) Οηθνγέλεηα 

β) Φίινη  θαη γλσζηνί 

Πνιχ ζεκαληηθφ 

Αξθεηά ζεκαληηθφ 

Όρη ηφζν ζεκαληηθφ 

Καζφινπ ζεκαληηθφ 

 

2.Πφζν ζπρλά ζπλαληηέζηε κε θίινπο, ζπγγελείο ή ζπλαδέιθνπο ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο    

Πνηέ 

Ληγφηεξν απφ κία θνξά ην κήλα 

Μία θνξά ην κήλα 

Αξθεηέο θνξέο ην κήλα 

Μία θνξά ηελ εβδνκάδα 

Αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Κάζε κέξα 

 

 Θ.ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΝΟΥΖ 

1.   Ζ χπαξμε αλζξψπσλ κε εηεξφθιεηα κεηαμχ ηνπο ζηνηρεία (δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, εζληθφηεηα, 

ζξεζθεία, ήζε θαη έζηκα) πξνζθέξεη ζεηηθά ζηνηρεία ζε κηα θνηλσλία   

Γηαθσλψ απφιπηα 

Γηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

πκθσλψ 

πκθσλψ απφιπηα 

Γελ μέξσ/Γελ απαληψ 
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2. ε απηφλ ηνλ θαηάινγν ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. Πνηνπο απφ απηνχο δε ζα 

ζέιαηε γηα γείηνλεο; 

α) Άηνκα κε βεβαξεκέλν πνηληθφ κεηξψν 

β) Άηνκα άιιεο θπιήο 

γ) Αθξναξηζηεξνί 

δ) Αιθννιηθνί 

ε) Αθξνδεμηνί 

ζη) Πνιχηεθλνη 

δ) Φπρνπαζείο 

ε) Μνπζνπικάλνη 

ζ) Μεηαλάζηεο/μέλνη εξγάηεο 

η)Αζζελείο ηνπ AIDS 

θ) Ναξθνκαλείο 

ι) Οκνθπιφθηινη 

κ) Δβξαίνη 

λ) Σζηγγάλνη 

 

Η. Προζωπική ικανοποίηζη 

1.Γεληθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε δσή ζαο; 

Πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο 

ρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνο 

Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο 

Διάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνο 

Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο 
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I.ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

            Φύλο:  Άλδξαο           Γπλαίθα    

 

           Ζλικία:  18-24      25-34   35-44        45-59             60- 

      

       

 

 

         ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

         Μέρξη  Γπκλάζην 

 

         Γπκλάζην, Λχθεην, Σερληθή ρνιή 

 

        ΑΔΗ, ΣΔΗ 

 

        Μεηαπηπρηαθφο/Γηδαθηνξηθφο  ηίηινο 

 

 

 

       ΔΗΟΓΖΜΑ   

 

       Υσξίο εηζφδεκα 

 

      Μέρξη 10.000€ εηεζίσο 

 

      10.000€ -12.000€ εηεζίσο 

 

      12.000€ -20.000€ εηεζίσο 

 

     >20.000€ εηεζίσο 

 

 


