ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
για τη Γ΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΟΜΟΣ 2ος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Συγγραφείς:
Γκίβαλος Μενέλαος
Λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γρηγοροπούλου
Βασιλική
To πλαίσιο
αυξομειώνεται
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας – Καθηγήτρια Π.Σ.Π.Α. –
Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοτρόγιαννος Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικής
Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μανιάτης Γιώργος
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚοινωνικής
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής
και Πολιτικής
Η
επανέκδοση
του παρόντοσ
βιβλίου
Φιλοσοφίας,
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίασ
Επιστημονική&επιμέλεια
Υπολογιστών
Εκδόσεων «Διόφαντοσ» μέσω
Κοτρόγιαννος
Δημήτρης
ψηφιακήσ μακέτασ, η οποία δημιουργήθηκε με
χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση
Εποπτεία στο πλαίσιο
&
ΔιάΠαιδαγωγικού
Βίου Μάθηση»Ινστιτούτου
/ Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».
του

Πετρόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος Κοινωνιολογίας

Μέλη της Επιτροπής Κρίσης:
Οικονόμου Θεόδωρος,
Οι
διορθώσεισ
πραγματοποιήθηκαν
κατόπιν έγκρισησ
Επίκουρος
Καθηγητής
Κοινωνιολογίας,
του
Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικήσ
Πολιτικήσ
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Κονιόρδος Μιχάλης,
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Καθηγητής Οικονομικής
Επιστήμης
ΤΕΙ, Ηπείρου
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
Μαυρίδης Ηρακλής,
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Κοινωνιολόγος – Επιστημολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πετροπούλου Χριστίνα,
Φιλόλογος – Κοινωνική Ανθρωπολόγος,
Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ψύλλα Μαριάννα,
Πολιτικός Επιστήμονας,
Λέκτορας,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ
Πάντειο Πανεπιστήμιο

To πλαίσιο αυξομειώνεται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
Η επανέκδοση του παρόντοσ βιβλίου
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίασ
Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντοσ» μέσω
ψηφιακήσ μακέτασ, η οποία δημιουργήθηκε με
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση
& Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεισ πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισησ
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η αξιολόγηση, η κρίση των προσαρμογών και
η επιστημονική επιμέλεια του προσαρμοσμένου
βιβλίου πραγματοποιείται από τη Μονάδα Ειδικής
Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η προσαρμογή του βιβλίου για μαθητές με μειωμένη
όραση από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ πραγματοποιείται
με βάση τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί
από ειδικούς εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Θέση, φόντο & μορφοποίηση
σελιδαρίθμισης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια
του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
γιαΠΑΙΔΕΙΑΣ,
τη Γ΄ τάξη ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ
τουΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενικού Λυκείου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ
ΜΑΘΗΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΣ 2ος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

4. MΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις
σημαντικές μεθόδους των Κοινωνικών Επιστημών. Θα
εξετάσουμε τις θεωρητικές και τις ιστορικές τους προϋποθέσεις, τα σημεία συνάντησης αλλά και διαφοροποίησής τους, ό,τι τις καθιστά αλληλέγγυες.
Διδακτικοί στόχοι: Σκοπός αυτού του κεφαλαίου
είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να
γνωρίσουν τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας των
Κοινωνικών Επιστημών και να εξοικειωθούν μ’ αυτές·
να κατανοήσουν την ιδιαίτερη φύση του αντικειμένου
τους, την ιδιαιτερότητα κάθε μεθοδολογικής προσέγγισης, τις δυνατότητες και τους όρους εφαρμογής τους.
Προερωτήσεις: Πώς κατανοείτε την έννοια της
μεθόδου; Τι διαφορά έχουν τα κοινωνικά από τα
φυσικά φαινόμενα; Τι σημαίνει αντικειμενικότητα στην
επιστημονική μελέτη και έρευνα ενός φαινομένου; Πώς
μπορείτε να εξετάσετε έναν κοινωνικό θεσμό; Τη διάρθρωση και τη λειτουργία του σε διαφορετικές ιστορικές
περιόδους; Τον ιδιαίτερο τρόπο που τον προσεγγίζουν
διαφορετικές ομάδες ανθρώπων;
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4.1. ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Οι Κοινωνικές Επιστήμες αναπτύχθηκαν ραγδαία τον
20ό αιώνα, επειδή ποικίλες πολιτικές, κοινωνικές
και οικονομικές ανακατατάξεις δημιούργησαν πολλά
προβλήματα που απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση. Οι
δύο παγκόσμιοι πόλεμοι προξένησαν πλήθος προβλημάτων που άγγιξαν το σύνολο της ατομικής και της
συλλογικής ζωής. Μετά τους πολέμους υπήρξε δημογραφική άνοδος, αύξηση της παραγωγικότητας και αναζητήθηκαν τρόποι για τη βελτίωση της ανθρώπινης αποδοτικότητας. Η τεχνολογική πρόοδος αύξησε την παραγωγή
αγαθών, βελτίωσε τους όρους διαβίωσης, άλλαξε όμως
τις καταναλωτικές συνήθειες, επαναπροσδιόρισε το
ρόλο και τη δομή της οικογένειας, δημιούργησε χρόνο
για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, επενέβη στην
ανάπτυξη της πολιτικής ζωής, κτλ. Στην Ευρώπη και
στην Αμερική αναπτύχθηκαν κινήματα εναντίον της βίας,
του ρατσισμού, της καταπίεσης ή υπέρ της ειρήνης, της
χειραφέτησης της γυναίκας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναγνώρισης των μειονοτήτων. Η
ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κόσμου ανέδειξε τις
διαφορετικές κουλτούρες και το πρόβλημα επαφής των
πολιτισμών, τη σημασία των αξιών του δυτικού πολιτισμού, αλλά και την αμφισβήτηση αυτών των αξιών από
τους νέους στη σύγχρονη εποχή.
Οι Κοινωνικές Επιστήμες μελετούν λοιπόν τομείς της
ίδιας πραγματικότητας: την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Παρ’ όλη την προσπάθεια για την ακριβή διάκριση,
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οι τομείς αυτοί στην ερευνητική πρακτική είναι δύσκολο
να ξεχωρίσουν εντελώς, διότι κάθε Κοινωνική Επιστήμη
δεν είναι παρά ο μεγεθυντικός φακός που επικεντρώνεται
σε κάποια δραστηριότητα, την οποία απομονώνει από
άλλες. Η μελέτη της συνολικής έκφρασης του ανθρώπου
είναι το πρόβλημα των Κοινωνικών Επιστημών και όχι η
πιο τέλεια γνώση μιας δραστηριότητάς του.
Κάθε Κοινωνική Επιστήμη διαθέτει τα δικά της εννοιολογικά εργαλεία για τη μελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα οποία όμως δεν εξασφαλίζουν τη διεπιστημονική προσέγγισή της. Αυτό που τις καθιστά αλληλέγγυες
είναι οι μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις. Οι μέθοδοι
των Κοινωνικών Επιστημών αποβλέπουν στη συνολική
διερεύνηση της ανθρώπινης δραστηριότητας δείχνοντας
ταυτόχρονα τα όρια της αντικειμενικότητάς τους, αλλά και
την αναγκαιότητα της σφαιρικής ανάλυσης.
Η Πολιτική, η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Ψυχο
λογία και η Κοινωνική Ανθρωπολογία βρέθηκαν αντιμέ
τωπες με πολλά και σύνθετα κοινωνικοί προβλήματα
για τα οποία κάθε τομέας απαιτούσε συνεχώς ολοένα
και περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις (αυτόνομη
ανάπτυξη του αντικειμένου κάθε επιστήμης), αλλά και
συνδυαστική προσέγγιση για τη σφαιρική ανάλυσή
του. Ο εξειδικευμένος χαρακτήρας κάθε Κοινωνικής
Επιστήμης δεν μπορεί να άρει το γεγονός ότι όλες αυτές
έχουν ως επιστημονικό αντικείμενο τον άνθρωπο και
την ποικιλόμορφη έκφραση και δράση του. Υπάρχουν
έννοιες που απαντούν σε πολλά κοινωνικά φαινόμενα
και έχουν την ίδια σημασία (όπως, για παράδειγμα,
η αυθεντία, το κύρος), ανεξάρτητα αν σημείο αναφοράς
είναι η επιχείρηση, ο στρατός, η οικογένεια, η φυλή,
το κράτος, η Εκκλησιά. Επίσης, ένα κοινωνικό πρόβλημα
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μπορεί να εντοπιστεί και να απομονωθεί χρονικά και να
μελετηθεί πολιτικά, κοινωνιολογικά, οικονομικά ή ψυχολογικά, όπως είναι, για παράδειγμα, το φαινόμενο του
αρχηγού ομάδας, είτε πρόκειται για πολιτικό κόμμα είτε
για συμμορία νεαρών ή για ομάδα εργαζομένων κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ανθρώπινη συμπεριφορά της αλλαγής μπορεί να προκαλεί τα ίδια ζητήματα
ανάλυσης και μελέτης, είτε πρόκειται για αλλαγή συμπεριφοράς των ανθρώπων είτε για αλλαγή των συνθηκών
εργασίας από τους εργαζομένους σε μια επιχείρηση είτε
την αλλαγή και τη μεταρρύθμιση στην Παιδεία από τους
μαθητές.

4.2. Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
Το καθεστώς της αντικειμενικότητας των Κοινωνικών
Επιστημών δεν είναι δεδομένο, αλλά εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, επειδή η κοινωνική πραγματικότητα είναι συνθέτη και μεταβαλλόμενη. Οι Κοινωνικές
Επιστήμες αποκτούν το καθεστώς επιστήμης επιδιώκοντας να μελετήσουν το άτομο και την κοινωνία με τον
ίδιο βαθμό αντικειμενικότητας που σι Θετικές Επιστήμες
μελετούν τη φύση. Ο Κοντ και οι θετικιστές (βλ. 3.3.1.)
προσπάθησαν, όπως έχουμε δει, να εξομοιώσουν την
κοινωνία με τη φύση και να αναδείξουν μέσα από την
ουδέτερη παρατήρηση τους σταθερούς όρους που
τη διέπουν. Στα πλαίσια της ίδιας προβληματικής ο
Ντυρκέμ (βλ. 3.3.3.) διακηρύσσει ότι πρέπει να εξετάσουμε τα κοινωνικά γεγονότα ως πράγματα, δηλαδή
ο κοινωνικός επιστήμονας οφείλει να είναι ουδέτερος.
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Οι Κοινωνικές Επιστήμες, όμως, λόγω της φύσης του
αντικειμένου τους, που είναι ο άνθρωπος, προσεγγίζουν έννοιες που άπτονται της ηθικής και της κουλτούρας (βλ. 3.3.4.). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει
διάκριση αξιών και γεγονότων, ώστε να διασφαλιστεί
η ηθική ουδετερότητα της επιστήμης.
Τέλεια αντικειμενικότητα ανάλυσης στις Κοινωνικές
Επιστήμες είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και στο
επίπεδο της απλής περιγραφής των κοινωνικών γεγονότων, επειδή η ίδια η επιλογή του αντικειμένου κρύβει
μια προτίμηση, όπως, επίσης, και η χρησιμοποίηση της
μίας ή της άλλης τεχνικής. Ο βαθμός λοιπόν της αντικειμενικότητας ποικίλλει και εξαρτάται από τον τομέα
έρευνας (Ανθρωπολογία, Πολιτική) και από τον τύπο
παρατήρησης (απλή–συμμετοχική παρατήρηση).
Πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε την περιγραφή των
γεγονότων, που οφείλει να είναι αντικειμενική, και την
ερμηνεία, που είναι πιο υποκειμενική. Η εφαρμογή των
εμπειρικών μεθόδων αποτελεί το σημείο αναφοράς
στην κοινωνική πραγματικότητα εξασφαλίζοντας κατά
έναν τρόπο την αντικειμενική της περιγραφή, ενώ το
ζήτημα της ερμηνείας των αξιών υπόκειται περισσότερο
στην προσωπική παρέμβαση του ερευνητή, γιατί οι
αναλύσεις του προσανατολίζονται από μια ήδη συνειδητοποιημένη πρόσληψη της πραγματικότητας. Βέβαια, η
ελευθερία της σκέψης, όπως έχουμε δει, είναι αναγκαία
για την επιστημονική ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως παράγοντες που τη διασφαλίζουν και άρα την περιορίζουν.
Οι παράγοντες αυτοί είναι πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, φιλοσοφικοί, και ο συνδυασμός τους μπορεί
να επιτρέψει τη σφαιρικότερη ανάλυση της κοινωνικής
πραγματικότητας.
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4.3. Η
 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Παρόλο που οι Κοινωνικές Επιστήμες μελετούν ορθο
λογικά τη συγκρότηση και την έκφραση της ατομικής
και της συλλογικής ζωής του ανθρώπου και η καθεμιά
παρέχει συστηματικές και μεθοδικές γνώσεις για να
αναλυθεί ο συγκεκριμένος τομέας μελέτης (της οικονομίας, των κοινωνικών σχέσεων, της πολιτικής δραστηριότητας, της προσωπικότητας του ανθρώπου, κτλ.),
η διεπιστημονικότητά τους παρουσιάζει μια πρόσθετη
δυσκολία σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες. Στις
επιστήμες της (φύσης υπάρχει μια ιεραρχία εννοιών
και προβλημάτων (η Φυσική χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά, η Χημεία τη Φυσική, κτλ.), που δεν υφίσταται στις
Κοινωνικές Επιστήμες, γιατί δεν υπάρχουν σαφή και
ευδιάκριτα όρια μεταξύ τους. Ούτε βέβαια εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα με το πώς, για παράδειγμα,
ο κοινωνιολόγος ή ο οικονομολόγος μπορεί να κάνει
μια ανάλυση πολιτική ή οικονομική (Πολιτική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Οικονομίας). Το γεγονός
αυτό δηλώνει ότι καθεμιά από τις Κοινωνικές Επιστήμες
χρησιμοποιεί έννοιες κάποιας άλλης, η Πολιτική της
Οικονομίας, η Κοινωνιολογία της Ψυχολογίας και των
Μαθηματικών, κ.ο.κ. Το ζήτημα όμως δεν είναι η ακριβής
χρήση εννοιών, αλλά η πραγμάτευση συναφών όρων
και εννοιών που θα είναι προσιτοί σε κάθε επιστήμη,
ώστε να εξασφαλιστεί ο διάλογος μεταξύ τους και η
συνδυαστική μελέτη των κοινωνικών φαινομένων.
Ο καλύτερος τρόπος σε πρακτικό επίπεδο για να
εξασφαλιστεί ο διάλογος των Κοινωνικών Επιστημών
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είναι η συλλογική εργασία. Στην πρακτική μελέτη ενός
κοινωνικού προβλήματος, το ζήτημα δεν είναι η αντιπαράθεση για την πραγματικότητα των αξιωμάτων της
κάθε Κοινωνικής Επιστήμης, αλλά το σημείο τομής τους
για τη συνδυασμένη μελέτη του εκάστοτε κοινωνικού
φαινομένου. Η χρησιμότητα της διεπιστημονικής ανταλλαγής φαίνεται καλύτερα στο πεδίο εφαρμογής των
τεχνικών για την ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων, επειδή οι Κοινωνικές Επιστήμες δεν έχουν
τελειοποιήσει με τον ίδιο τρόπο τις τεχνικές τους. Η
πρακτική των συνεντεύξεων και του ερωτηματολόγιου
αναπτύχθηκε πρώτη από τους κοινωνιολόγους και τους
ψυχολόγους και προσαρμόστηκε στη συνέχεια στις
ανάγκες δημοσκοπήσεων της Πολιτικής Επιστήμης.
Η στατιστική χρησιμοποιήθηκε και βελτιώθηκε από
τους οικονομολόγους και στη συνέχεια εφαρμόστηκε
για τις ανάγκες της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής
Ψυχολογίας, κτλ.

4.4 Μ
 ΕΘΟΔΟΣ ΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στις κοινωνικές Επιστήμες ο όρος «μέθοδος» έχει δύο
διαφορετικές αναφορές και ερμηνείες– μια στενότερη
και μια γενικότερη. Με την στενότερη και περισσότερο
συγκεκριμένη έννοια, ο σχετικός όρος αναφέρεται στις
διαδικασίες και τεχνικές επαλήθευσης και τεκμηρίωσης
των υποθέσεων εργασίας που έχει ένας ερευνητής
σχετικά με τους παράγοντες που εξηγούν ένα κοινωνικό φαινόμενο όπως η εγκληματικότητα, η τοξικομανία,
11 / 132 - 133

η βιομηχανική παραγωγή κ.τ.λ. Στις διαδικασίες αυτές
περιλαμβάνονται τόσο τα γενικότερα σχέδια έρευνας όσο
και οι τεχνικές συγκέντρωσης, οργάνωσης και κατάταξης
των σχετικών κοινωνικών δεδομένων. Ο όρος «μέθοδος»
με την γενικότερη του έννοια (βλ. 4.5) αναφέρεται στη
συστηματική οργάνωση ενός συνόλου λογικών διαδικασιών που η επιστημονική έρευνα μεταχειρίζεται για να
φτάσει στην ακριβή, αποδεδειγμένη και επαληθευμένη
γνώση του εξεταζόμενου αντικειμένου. Οι δυο ερμηνείες
δεν είναι αντίθετες, αλλά συμπληρωματικές.
Τα κυριότερα σχέδια κοινωνικής έρευνας είναι (1)
η μελέτη περίπτωσης, (2) η επιτόπια–δειγματοληπτική
έρευνα και (3) το κοινωνικό πείραμα.
1) Μελέτη περίπτωσης (case study). Η μέθοδος αυτή
συνίσταται στην συστηματική περιγραφή και ανάλυση
συγκεκριμένων περιπτώσεων. Ο ερευνητής συλλέγει
δεδομένα που αφορούν μια συγκεκριμένη «μονάδα» η
οποία μπορεί να είναι ένα άτομο, μια κοινότητα, κ.τ.λ.
Το ουσιώδες χαρακτηριστικό έγκειται στον περιορισμό
του ερευνητικού πεδίου. Ο ερευνητής μελετά τη συγκε
κριμένη περίπτωση σε βάθος και μπορεί να χρησι
μοποιήσει διάφορες τεχνικές συγκέντρωσης και συλλογής
δεδομένων. Μια τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα από τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, σε συνάρτηση με τη μελέτη περίπτωσης, είναι η «συμμετοχική
παρατήρηση». Σε τέτοιες περιπτώσεις ο ερευνητής
συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή και μελετά το
κοινωνικό φαινόμενο στην ολότητά του και «από μέσα».
Όμως ο ερευνητής μπορεί να αξιοποιήσει και άλλες
τεχνικές συλλογής δεδομένων όπως οι συνεντεύξεις, οι
πληροφοριοδότες που κατέχουν θέσεις κλειδιά, η προφορική ιστορία καθώς και οι αρχειακές έρευνες.
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2) Επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα (field
survey). Στο σχέδιο αυτό ο ερευνητής δεν περιορίζεται στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μονάδας. Θεωρητικά, μπορεί ν α μελετήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο σε
όλο τον «πληθυσμό», είτε αυτός ο πληθυσμός αποτελείται από όλους τους κατοίκους μιας κοινότητας, ή
όλες τις επιχειρήσεις μιας χώρας ή όλα τα φοιτητικά
κινήματα στον κόσμο κ.τ.λ. Αν γινόταν αυτό θα είχαμε
μια απογραφή αλλά η διαδικασία θα ήταν οικονομικά
δαπανηρή και χρονοβόρα. Άλλωστε, σύμφωνα με τις
αρχές της σύγχρονης επιστήμης της στατιστικής και
της δειγματοληψίας, η απογραφική μελέτη δεν είναι
απαραίτητη για την εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων σχετικά με την κατανομή χαρακτηριστικών (π.χ.
στάσεων, συμπεριφορών, αντιλήψεων κ.τ.λ.) σε ένα
πληθυσμό εφόσον η μελέτη πραγματοποιηθεί σε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα των σχετικών μονάδων που
συγκροτούν το συγκεκριμένο πληθυσμό.
Οι πολιτικές δημοσκοπήσεις (π.χ. ποιο κόμμα ή
ποιους υποψήφιους θα ψηφίσεις τις επόμενες εκλογές
κ.τ.λ.) –οι οποίες βασίζονται συνήθως σε μικρά πανελλαδικά δείγματα Ελλήνων ψηφοφόρων (περίπου 1500
άτομα) αποτελούν ένα καλό παράδειγμα επιτόπιων
δειγματοληπτικών ερευνών. Τα συμπεράσματα από
τη δημοσκόπηση θα είναι αντικειμενικά, αξιόπιστα και
έγκυρα στο βαθμό που στο δείγμα αντιπροσωπεύονται
όλες οι κατηγορίες (φύλο, ηλικία, κτλ) και όλα τα στρώματα (επάγγελμα, αστικότητα κ.τ.λ.) των ψηφοφόρων
ανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη στον πληθυσμό των Ελλήνων ψηφοφόρων. Παρόμοιες λογικές και
διαδικασίες ισχύουν και για άλλες μορφές επιτόπιων
δειγματοληπτικών ερευνών όπως οι έρευνες αγοράς
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για τις προτιμήσεις των καταναλωτών που διεξάγονται
για λογαριασμό επιχειρήσεων ή η σφυγμομέτρηση των
στάσεων των Ελλήνων έναντι των αλλοδαπών στην
χώρα μας που γίνεται υπό την αιγίδα των κέντρων κοινωνικών ερευνών.
Τεχνικές συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιούνται
στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ερευνών περιλα
μβάνουν κυρίως την προσωπική συνέντευξη και το
ερωτηματολόγιο. Στην πρώτη περίπτωση ο ερευνητής
αξιοποιεί ειδικά εκπαιδευμένα άτομα τα οποία απευθύνουν προφορικά τα σχετικά ερωτήματα στον ερευνώμενο και στη συνέχεια καταγράφουν τις απαντήσεις του.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο ερευνητής κατασκευάζει ένα
ερωτηματολόγιο (κατάλογο ερωτήσεων) με σχετικές
οδηγίες έτσι ώστε ο ερευνώμενος να μπορεί να το συμπληρωθεί μόνος του χωρίς την παρέμβαση του ερευνητή. Τόσο στην περίπτωση της συνέντευξης όσο και
στην περίπτωση του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις
μπορεί να είναι είτε κλειστές (με προκατασκευασμένες
απαντήσεις πολλαπλών επιλογών) είτε ανοικτές (με
δυνατότητα ελεύθερης συμπλήρωσης και απάντησης)1.
Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις η διατύπωση, η διαδοχή και η διάταξη των ερωτήσεων θα πρέπει να γίνουν
σύμφωνα με ορισμένες επιστημονικές αρχές και προδιαγραφές για την κατασκευή ερωτηματολογίων και την
οργάνωση συνεντεύξεων με στόχο την διασφάλιση της
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των απαντήσεων των
ερευνωμένων.
3) Κοινωνικό πείραμα (social experiment). Ο
ερευνητής που εφαρμόζει τα παραπάνω πάνω σχέδια
έρευνας και τις συγκεκριμένες διαδικασίες μελετά τα
(φαινόμενα αυτά in situ, στο φυσικό τους περιβάλλον,
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και δεν παρεμβαίνει ενεργά για να μεταβάλει και να
αναδιατάξει τις κοινωνικές συνθήκες και την καθημερινή ζωή των υπό μελέτη ανθρώπινων υποκειμένων.
Αντιθέτως, στην περίπτωση του «κοινωνικού πειρά
ματος» ο ερευνητής παρεμβαίνει στη φυσιολογική
πορεία της κοινωνικής ζωής με στόχο τη δημιουργία
«τεχνιτών» καταστάσεων που πρόκειται να ερευνήσει
για πειραματικούς σκοπούς. Αν για παράδειγμα, ένας
ερευνητής –παιδαγωγός θα ήθελε να ερευνήσει τις
επιδράσεις μιας νέας διδακτικής προσέγγισης στη
μάθηση (π.χ. τη χρήση ενός CD–ROM), θα μπορούσε
να δημιουργήσει δύο ομάδες μαθητών– μία πειραμα
τική η οποία θα εκτεθεί στην νέα διδακτική προσέγγιση
και μια συγκριτική (ομάδα ελέγχου) η οποία θα εκτεθεί
μόνο στην παραδοσιακή διδασκαλία (χωρίς τη χρήση
του CD–ROM). Σημειωτέον ότι για να είναι αξιόπιστα
τα συμπεράσματα και για να είναι σε θέση ο ερευνητής

1

 χρήση κλειστών ερωτήσεων διευκολύνει την μεταΗ
γενέστερη επεξεργασία των δεδομένων (κωδικογράφη οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων), ενώ
η χρήση πολλών ανοικτών ερωτήσεων δυσκολεύει
το μεταγενέστερο έργο του ερευνητή. Οι ελεύθερες
απαντήσεις θα πρέπει να κωδικογραφηθούν και να
οργανωθούν σε διάφορες κατηγορίες χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές κατάταξης δεδομένων όπως
η «ανάλυση περιεχομένου», που επίσης χρησιμοποιείται για τη μελέτη των σχολικών βιβλίων ή των μηνυμάτων που εκπέμπουν τα ΜΜΕ κτλ.
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να αποδώσει τις τυχόν διαφορές και τα τυχόν πλεονεκτήματα στη νέα διδακτική προσέγγιση θα πρέπει να
μεριμνήσει προκαταβολικά ώστε οι δύο ομάδες να είναι
ταυτόσημες ως προς τις ικανότητες και τα κίνητρα για
μάθηση καθώς και ως προς άλλα χαρακτηριστικά (πχ.
κοινωνική προέλευση κ.τ.λ.) που ενδέχεται να επηρεάσουν τις ικανότητες και τις επιδόσεις των μαθητών.
Στις Κοινωνικές Επιστήμες, λόγοι δεοντολογίας δεν
επιτρέπουν την εκτεκταμένη χρήση του κοινωνικού
πειράματος. Οι περισσότεροι κοινωνικοί επιστήμονες
χρησιμοποιούν παραλλαγές ή σε ένα συνδυασμό των
πρώτων δύο σχεδίων έρευνας. Το κοινωνικό πείραμα
έχει χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένη έκταση στην
Πειραματική, στην Κοινωνική και στη Σχολική Ψυχολογία και στη Βιομηχανική Κοινωνιολογία, κυρίως
όμως σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους μαθητικούς και φοιτητικούς
πληθυσμούς. Παρά ταύτα, η λογική του «κοινωνικού
πειράματος» διαπνέει τη χρήση όλων των σχεδίων
και μεθόδων της κοινωνικής έρευνας, ακόμη και των
μη πειραματικών. Όλες οι ερμηνείες των δεδομένων
που συλλέγονται είτε με στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης είτε στο πλαίσιο της επιτόπιας δειγματοληπτικής έρευνας γίνονται με γνώμονα τη λογική του
κοινωνικού πειράματος.

4.5. ΜΕΘΟΔΟΣ
Η μέθοδος, με τη γενική σημασία του όρου, είναι η συστηματική οργάνωση ενός συνόλου λογικών διαδικασιών που η επιστημονική έρευνα μεταχειρίζεται για να
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φτάσει στην ακριβή, αποδεδειγμένη και επαληθευμένη
γνώση του εξεταζόμενου αντικειμένου. Είναι ένα σύνολο
κανόνων που κατευθύνει το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά
και εκφράζει τόσο τον τρόπο πρόσληψης της πραγματικότητας όσο και τη μορφή συλλογισμού για την πραγμάτευσή της. Η μέθοδος με αυτή την έννοια καθορίζει τη
θέση του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στο αντικείμενο που εξετάζει (για παράδειγμα πειραματική, εμπειρική, ιστορική, ψυχαναλυτική, ιδεαλιστική, διαλεκτική).
Ανεξάρτητα όμως από τη θέση του ανθρώπινου
πνεύματος, η μέθοδος εκφράζει πάντα την τάση μιας
ορθολογικής εξήγησης, είναι δηλαδή ένα σύνολο κανόνων που δίνει ένα εξηγητικό σχήμα για τη γνώση
της πραγματικότητας. Το σύνολο αυτό στις Κοινωνικές
Επιστήμες δεν είναι μοναδικό, αλλά ποικίλλει λόγω της
(ρύσης της κοινωνίας, η οποία έχει ιστορική διάσταση,
λόγω των μεταβολών του κοινωνικού συστήματος, της
τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και της φιλοσοφικής θέσης του ερευνητή απέναντι στην κοινωνία ως αντικείμενου μελέτης. Γι’ αυτό στις Κοινωνικές Επιστήμες δεν
μπορούμε να μιλήσουμε για ενιαία μέθοδο, αλλά για
μεθοδικούς τρόπους εξήγησης του κοινωνικού φαινομένου. Δηλαδή για τύπους εξήγησης συνολικά της κοινωνίας, που γι’ αυτό το λόγο αποκαλούνται μέθοδοι.
Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ορίσουμε τις γενικές
γραμμές των αντιπροσωπευτικών μεθόδων των Κοινωνικών Επιστημών, τις ιδιαιτερότητες τους και την
πλευρά στην οποία τοποθετούνται για να μελετήσουν
ένα κοινωνικό φαινόμενο.
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4.6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η συγκριτική μέθοδος μπορεί να οριστεί ως η προσπάθεια κατανόησης ενός κοινωνικού φαινομένου διαμέσου
της αντιπαραβολής των διάφορων καταστάσεων μέσα
στις οποίες εμφανίζεται. Μπορεί μάλιστα, σύμφωνα
με τον Ντυρκέμ, να θεωρηθεί ως έμμεση «πειραματική μέθοδος», επειδή ο ερευνητής συνάγει συμπεράσματα από τις σχέσεις παρατηρούμενων γεγονότων.
Η κλασική επαγωγική μέθοδος, σε τελευταία ανάλυση,
είναι και αυτή συγκριτική, αφού συνάγει τις γενικές
έννοιες μέσα από τη σύγκριση και τη διαφορά των
μερικών (επιμέρους) πραγμάτων.
Η συγκριτική μέθοδος λοιπόν παρατηρεί τα φαινό
μενα, συστηματοποιεί τις ομοιότητες, τις διαφορές και
τις μεταξύ τους σχέσεις και τα ταξινομεί σε ομάδες.
Γι’ αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι διακρίνεται από
μια ιδιαίτερη τεχνική, αλλά χρησιμοποιείται από όλες
τις Κοινωνικές Επιστήμες και οργανώνει μεθοδικά
τις γνώσεις. Η Ψυχολογία, η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική και Νομική Επιστήμη στηρίζονται
στη σύγκριση για να αναλύσουν γενικά ή ειδικά κοινωνικά φαινόμενα, όπως το καπιταλιστικό πνεύμα από
χώρα σε χώρα κι από εποχή σε εποχή ή το φαινόμενο
της εγκληματικότητας ή διάφορους τύπους εκλογικών
συστημάτων. Η συγκριτική μέθοδος μπορεί να είναι
εθνική (από τόπο σε τόπο), διεθνής, ιστορική.
Το γεγονός ότι η συγκριτική μέθοδος δε διακρίνεται
από μια ειδική τεχνική δε σημαίνει ότι δεν ακολουθεί
ορισμένα στάδια έρευνας, τα οποία διέπονται από
λογική συνάφεια. Καταρχάς περιγράφει με συνέπεια
τα κοινωνικά γεγονότα που μελετά, για παράδειγμα
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Πάμπλο Πικάσο,
«Ο γερο–κιθαρίστας»

Πάμπλο Πικάσο,
«Γυναίκα με μαντολίνο»

το καθεστώς της προεδρευόμενης δημοκρατίας στην
Ελλάδα και στην Ιταλία, την οικονομική και φορολογική
πολιτική στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια κατασκευάζει τύπους για να μπορέσει να καταλάβει, να συγκρίνει και να αναλύσει τα υπό διερεύνηση
κοινωνικά φαινόμενα: για παράδειγμα, εποχική ανεργία,
διαρθρωτική ανεργία, εποχικές διακυμάνσεις της οικονομίας, αστική και αγροτική εγκληματικότητα, γυναικεία
απασχόληση, κτλ. Τέλος, η συγκριτική μέθοδος επιδιώκει να εξηγήσει την παρουσία ή την απουσία των
παραγόντων που προσδιορίζουν την εμφάνιση του
κοινωνικού φαινομένου.
Το πρόβλημα με τη συγκριτική μέθοδο είναι ότι έχει
περιορισμένη εφαρμογή, γιατί ισχύει μόνο για τους
τύπους που συγκρίνει, και εκεί πάλι με την επιφύλαξη
ότι η κατασκευή του τύπου για τη συγκριτική μελέτη
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του φαινομένου εκφράζει μόνο τα κύρια χαρακτηριστικά του. Αν και η πρόοδος στο επίπεδο των τεχνικών
για τη συλλογή των δεδομένων στην εμφάνιση ενός
κοινωνικού φαινομένου είναι αξιοσημείωτη, σε συγκριτικό επίπεδο, η τεκμηρίωση συμπερασμάτων παρουσιάζει δυσχέρειες εξαιτίας της διαφορετικής σημασίας την οποία έχει ένα φαινόμενο. Για παράδειγμα, η
χρησιμοποίηση ερωτηματολόγιου και η σύγκριση των
απαντήσεων τις οποίες δίνουν άνθρωποι διαφορετικών χωρών δεν έχει πάντα την ίδια σημασία.
Βέβαια, η ανάπτυξη των ερευνών σε διεθνές επίπεδο
έχει βελτιώσει την αυστηρότητα της μεθόδου με τη
δημιουργία, για παράδειγμα,
διεθνών δεικτών για την
ανάπτυξη της οικονομίας ή τον
επακριβή ορισμό των βασικών
χαρακτηριστικών των δημοκρατικών πολιτευμάτων. Επίσης,
η χρησιμοποίηση των Η/Υ. με
σταθερούς κανόνες επεξεργασίας του πλήθους των πληροφοριών, διευκολύνει τη σύσταση
αρχείων, που είναι σημαντικές
πηγές για την ανάπτυξη της
συγκριτικής μεθόδου. Τέλος, η
Πάμπλο Πικάσο,
διεθνοποίηση της πολιτικής και
«Αυτός που παίζει
της κοινωνικής ζωής συνέτεινε
μαντολίνο»
σιη δημιουργία απαράβατων
κανόνων για τη μελέτη ορισμένων φαινομένων (για
παράδειγμα, τι είναι ρατσισμός, σύμφωνα με τη διακήρυξη της ΟΥΝΕΣΚΟ).
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η συγκριτική
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μέθοδος είναι χρήσιμη και η εγκυρότητά της εξαρτάται
πάντα από τους όρους που χρησιμοποιούμε για τη
μελέτη των κοινωνικών φαινομένων. Είναι πάντα ένα
μέσο για να εξηγήσουμε διάφορες σχέσεις, χωρίς να
στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη θεωρία.

4.7. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η Ιστορία και οι Κοινωνικές Επιστήμες είναι δύο γνωστικά
αντικείμενα με διαφορετική προέλευση, με πολλά κοινά
σημεία, τα οποία όμως ποτέ δεν καταλήγουν σε πλήρη
ταύτιση και πολλές φορές αντιπαρατίθενται.
Η Ιστορία (με την έννοια της Ιστοριογραφίας) είναι
οι αληθινές αφηγήσεις που καταγράφουν το παρελθόν.
Η Ιστορία, ως αφήγηση, αναφέρεται σε ανθρώπινες
πράξεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Ως αληθινή αφήγηση, η Ιστορία
περιγράφει επαληθευμένα γεγονότα, τα οποία ο ιστορικός έζησε, συνέλεξε από μαρτυρίες ή βρήκε καταχωρισμένα σε έγγραφα, γραπτά αρχεία ή άλλα τεκμήρια.
Ως παρελθόν, η ύλη της Ιστοριογραφίας περικλείει κάθε
προγενέστερη και προηγούμενη στιγμή σε σχέση με
το παρόν, γεγονός που σημαίνει ότι περικλείει όλα τα
γεγονότα που δείχνουν το γίγνεσθαι του παρελθόντος
και γεννήθηκε μαζί με τη γραφή.
Οι Κοινωνικές Επιστήμες, όπως είδαμε, γεννήθηκαν
πρόσφατα, τον 18ο και τον 19ο αιώνα, από μεταβολές
και τροποποιήσεις που συνέβησαν σε κοινωνικό και
διανοητικό επίπεδο. Τέτοιες βασικές μεταβολές είναι ο
εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, η εκβιομηχάνιση της παραγωγής και η ορθολογική ανάλυση της
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κοινωνίας, οι οποίες έδωσαν τους στοχαστές το δικαιολογημένο αίσθημα ότι ένας νέος κόσμος συγκροτείται.
Αυτός ο κόσμος έχει δυο κύρια χαρακτηριστικά: τη
διάκριση του δημόσιου και του ιδιωτικού, του κράτους
και της πολιτικής κοινωνίας, και τη δυναμική που τη
χαρακτηρίζει. Ένα νέο αντικείμενο προσφέρεται για
παρατήρηση και ορθολογική ανάλυση, η κοινωνία.
Μελετώντας τα πραγματικά γεγονότα, η Ιστορία
βασίζεται καταρχάς στη συγκέντρωση και στην επιστημονική ταξινόμηση στοιχείων, στη συλλογή και στην
κριτική των ιστορικών πηγών, για να εξηγήσει στη
συνέχεια γιατί τα πράγματα έγιναν όπως έγιναν ή υπάρχουν όπως είναι. Είναι μια αφήγηση ορθολογική και
αιτιολογημένη, η οποία αναλύει τη συνολική πορεία
της ανθρωπότητας. Οι Κοινωνικές Επιστήμες, από την
πλευρά τους, κατασκευάζουν έννοιες, για να αναλύσουν η καθεμιά από την πλευρά της την κοινωνία και
τις ποικίλες εκφράσεις που τη διακρίνουν. Οι Κοινωνικές Επιστήμες κατασκευάζουν εννοιολογικά πλαίσια,
δηλαδή τύπους κοινωνιών, οικονομικής δραστηριότητας, πολιτικής συγκρότησης, δομές συγκρότησης
των κοινωνιών, ανάλυση των συγκυριών που χαρακτηρίζουν τα κοινωνικά φαινόμενα, για να αναλύσουν την εξέλιξη, την ανάπτυξη, τις μεταβολές και
τις διαφορές ανθρώπινων κοινωνιών. Οι Κοινωνικές
Επιστήμες αναλύουν μεθοδικά το κοινωνικό φαινόμενο
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, παραβλέποντας ότι
το διακρίνει η συνέχεια μέσα στο χρόνο. Αντίθετα, η
ιστορική μέθοδος συμπληρώνει και εξηγεί τα χάσματα
πραγμάτων και γεγονότων, επειδή στηρίζεται σε μια
αντίληψη του χρόνου που διασφαλίζει τη συνέχεια,
τον ειρμό και τη λογική διαπλοκή των φαινομένων. Η
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Ιστορία λοιπόν προσφέρει στις Κοινωνικές Επιστήμες
το απαραίτητο υλικό της πραγματικότητας, δείχνοντας
ταυτόχρονα και τα όρια των θεωρητικών κατασκευών
που χρησιμοποιούν οι Κοινωνικές Επιστήμες για την
εξήγηση της κοινωνίας.
Με βάση την αναφορά στην ιστορική πραγματικότητα, ορισμένοι στοχαστές, όπως ο Κοντ, ο Σπένσερ
(Spencer), ο Μαρξ, διατύπωσαν νόμους εξήγησης
της ιστορικής ανάπτυξης και της εξέλιξης της κοινωνίας. Αυτή η «ιστορικιστική» εξήγηση αμφισβητήθηκε
έντονα ως ψευδαίσθηση, γιατί οι νόμοι τους οποίους
θεσπίζουν οι επιστήμες δεν είναι εξελικτικού τύπου.
Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ότι οι κοινωνίες έχουν την «τάση» να αναπτύσσονται προοδευτικά. Ιδιαίτερα ορισμένα κοινωνικά συστήματα, όπως
φεουδαρχία, καπιταλισμός, υπακούουν σε σταθερούς
νόμους ανάπτυξης.
Ο όρος ιστορικισμός, επίσης, δεν πρέπει να συγχέεται με τον ιστορισμό. Ο όρος αυτός εμφανίστηκε
στη Γερμανία (τέλος του 19ου αιώνα) μέσα από τον
επιστημονικό διάλογο για τη μέθοδο των Κοινωνικών
Επιστημών. Ο ιστορισμός υποδεικνύει τη θεωρητική
υπόθεση σύμφωνα με την οποία τα ιστορικά και τα
κοινωνικά γεγονότα έχουν μεταβλητή και κυμαινόμενη
σημασία εξαρτώμενη από την κοινωνική και την ιστορική θέση του ερευνητή. Με άλλα λόγια, ο ιστορισμός
είναι μια ιδιαίτερη έκφραση σχετικισμού –της αντίληψης
δηλαδή που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν σταθερά
κριτήρια ανάλυσης και αξιολόγησης της ανθρώπινης
συμπεριφοράς– ο οποίος συνεχώς εμφανίζεται στις
Κοινωνικές Επιστήμες.
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4.8. Ο ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ
I. Βασικά χαρακτηριστικά: Ο θετικισμός αποτελεί μια
ορισμένη φιλοσοφική στάση για την ανθρώπινη γνώση.
Δεν αναζητεί το πώς φτάνουμε σ’ αυτή, τις ιστορικές
και ψυχολογικές θεμελιώσεις της. Είναι μια συλλογή
κανόνων και αξιολογικών κριτηρίων που αναφέρονται
στη διαδικασία της γνώσης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια
κανονιστική στάση, η οποία ρυθμίζει το πώς χρησιμοποιούμε τους όρους, όπως γνώση, επιστήμη, πληροφορία,
κ.ά. Οι κανόνες αυτοί μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε
ποια ζητήματα είναι πραγματικά αντικείμενα έρευνας και
ποια έχουν σχηματιστεί και διατυπωθεί με λανθασμένο
τρόπο και αποτελούν «ψευδοπροβλήματα».

Ρενέ Μαγκρίτ,
«Η καρέκλα»,
1950.

Για το θετικισμό, δεν υπάρχει πραγματική διαφορά
μεταξύ ουσίας και φαινομένου. Αναγνωρίζουμε ως
πραγματικό μόνο ό,τι φανερώνεται στην εμπειρία. Δεν
υπάρχουν δηλαδή «κρυμμένες» ουσίες πίσω από τα
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αντικείμενα που προσλαμβάνονται μέσω της εμπειρίας. Αυτό δε σημαίνει ότι ο θετικισμός αρνείται την
αναζήτηση αιτιών που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες,
αλλά αντιτίθεται στο να τις αναγάγει σε κρυφές οντότητες
που εξ ορισμού δεν είναι προσβάσιμες στην ανθρώπινη γνώση. Επομένως, υποστηρίζει ότι πραγματική
υπόσταση έχουν μόνο τα ατομικά συγκεκριμένα αντικείμενα. Τούτο συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με το θετικισμό,
έχουμε δικαίωμα να αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ενός
πράγματος μόνο εφόσον η εμπειρία επιτάσσει κάτι τέτοιο.
Οι γενικές αφηρημένες έννοιες δεν έχουν εμπειρική
υπόσταση, άρα δεν υπάρχουν. Η στάση αυτή ανήκει στη
γενική αρχή του νομιναλισμού, εκείνης της μεσαιωνικής
φιλοσοφικής παράδοσης που υποστήριξε ότι οι καθολικές
έννοιες είναι μόνο ονόματα (εξ ου και ο όρος «νομιναλισμός»), δεν έχουν δηλαδή πραγματική υπόσταση.
Ο θετικισμός αρνείται, επίσης, ότι οι αξιολογικές κρίσεις και οι κανονιστικές δηλώσεις παρέχουν γνώση.
Αποτελούν εκφράσεις αρέσκειας ή απαρέσκειας ή καταδεικνύουν δεοντολογικές αποφάσεις και στάσεις που δε
συνδέονται με την εμπειρία. Καμιά μορφή εμπειρίας δε
μας αναγκάζει να αποδεχτούμε δηλώσεις που εμπεριέχουν προσταγές ή απαγορεύσεις και διάφορες αξιολογήσεις του τύπου «ωραίο», «ευγενικό», κτλ. Ενώ δηλαδή
εκφράζουμε αξιολογικές κρίσεις στη μεταξύ μας επικοινωνία ή όταν αποτιμούμε καταστάσεις, γεγονότα ή πράγματα, αυτή η ενέργειά μας δε βασίζεται οε επιστημονικές
διαδικασίες αλλά συνιστά έκφραση των προσωπικών,
τυχαίων επιλογών μας. Ο Χιουμ, από τους κλασικούς
εκπροσώπους της θετικιστικής παράδοσης, υποστήριζε ότι από προτάσεις που περιγράφουν το «είναι» (ότι
αυτό είναι έτσι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κτλ.) δεν
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μπορούμε να συναγάγουμε προτάσεις που αναφέρονται
στο «δέον»(ότι, επειδή κάτι είναι έτσι, πρέπει να γίνει
αυτό...). Με άλλα λόγια, ο θετικισμός προτείνει μια επιστημονική διαδικασία αξιολογικά ουδέτερη.
Θεμελιώδης αρχή του θετικισμού είναι η πίστη στην
ουσιαστική ενότητα της επιστημονικής μεθόδου.
Οι μέθοδοι δηλαδή για την απόκτηση έγκυρης γνώσης
και τα κύρια στάδια θεωρητικής επεξεργασίας της
εμπειρίας είναι κατ’ ουσίαν ίδιες σε όλες τις σφαίρες
της εμπειρικής πραγματικότητας.
II. Ιστορικά στάδια του θετικισμού: Παρόλο που
ο όρος αναφέρεται στη φιλοσοφική θέση που αρχικά
εκτέθηκε από τον Σεν–Σιμόν και, πιο συστηματικά, από
τον Κοντ, τον 19ο αιώνα, οι καταβολές του μπορούν
να ανευρεθούν στην παράδοση του αγγλικού εμπειρισμού του 17ου και του 18ου αιώνα. Ο θετικισμός του
19ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την αισιοδοξία που θα
έφερνε στην ανθρωπότητα η ανάπτυξη της επιστημονικής μεθόδου. Ο Κοντ θεωρούσε ότι ήταν πρωτοπόρος
στη θεμελίωση της Θετικής Κοινωνιολογίας και έλπιζε
ότι η συστηματική μελέτη της ανθρώπινης φύσης και
των ανθρώπινων αναγκών θα οδηγούσε, για πρώτη
φορά στην Ιστορία, σε μια πραγματική επιστημονική
βάση για την αναδιοργάνωση της κοινωνίας.
Από το τέλος του 19ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού, ο θετικισμός εκφράζεται κυρίως με τον
εμπειροκριτικισμό, που υποστήριζε ότι η πραγματικότητα δεν υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη
συνείδηση και ότι αποτελείται από πλέγματα αισθημάτων. Τον 20ό αιώνα εμφανίζεται το φιλοσοφικό ρεύμα
του λογικού εμπειρισμού με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
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Διακηρύσσει μια πολεμική κατά της μεταφυσικής, με
την πεποίθηση ότι οι μεταφυσικές δηλώσεις δεν απαιτούν εμπειρικό έλεγχο, επειδή δεν ασχολούνται με την
ακριβή έρευνα, ανάλυση και ταξινόμηση των φαινομένων της πραγματικότητας, αλλά αντιμετωπίζουν τον
κόσμο ως σύνολο, έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε
διαδικασίες απόδειξης της αλήθειας τους.
Υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να έχουμε βέβαιη και
νόμιμη γνώση του κόσμου παρά μόνο με τις μεθόδους
που χρησιμοποιούνται από τις Φυσικές Επιστήμες και
τα Μαθηματικά. Θεωρεί ότι, σε σχέση με τις Θετικές, οι
Κοινωνικές Επιστήμες είναι ανώριμες από την άποψη
της μεθόδου και τονίζει πως οι Θετικές Επιστήμες θα
πρέπει να αποτελέσουν μεθοδολογικό πρότυπο για τις
Κοινωνικές.
Βασική αρχή του λογικού εμπειρισμού (ή νεοθετικι
σμού) είναι η πασίγνωστη διατύπωση ότι «το νόημα
μιας δήλωσης είναι η μέθοδος της επαλήθευσής της».
Η διατύπωση αυτή συμπυκνώνει την όλη στάση του
σύγχρονου θετικισμού και στρέφεται κατά της παραδοσιακής φιλοσοφικής σκέψης. Μ’ άλλα λόγια, σημαίνει
ότι νόημα έχουν μόνο οι προτάσεις που μπορούν να
επαληθευτούν από την εμπειρία ή τη μεθοδολογική
διαδικασία των Θετικών Επιστημών. Μια επιστημονική πρόταση υφίσταται τη δοκιμασία της εμπειρικής
ή λογικής επαλήθευσης της και, αν ο έλεγχος είναι
επιτυχής και αποτελεσματικός, τότε η πρόταση αυτή
είναι έγκυρη, έχει δηλαδή νόημα. Η αρχή της επαληθευσιμότητας έγινε αντικείμενο έντονων κριτικών, γιατί
έχει οριακό χαρακτήρα, με την έννοια ότι αφήνει «εκτός
νοήματος» σημαντικές περιοχές που είτε δεν μπορούν
να επαληθευτούν μέσω αυτής της διαδικασίας είτε
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ανήκουν σε σφαίρες της πραγματικότητας που απαιτούν συνθετότερους και γονιμότερους τρόπους νοηματοδότησής τους. Για παράδειγμα, η πρόταση «Όλοι οι
κύκνοι είναι λευκοί» επαληθεύεται εφόσον εμπειρικά
διαπιστώσουμε ότι πράγματι οι κύκνοι είναι λευκοί. Τι
συμβαίνει όμως όταν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν
και μαύροι κύκνοι; Τότε η αρχή της επαληθευσιμότητας
καθίσταται αβέβαιη, ακόμη και επισφαλής.
Πιο ευλύγιστη εμφανίζεται η αρχή της διαψευσιμότητας που εισηγήθηκε ο Καρλ Πόππερ (Κ. Popper),
σύμφωνα με την οποία μια πρόταση έχει νόημα όχι όταν
επαληθεύεται, αλλά όταν εξακολουθεί να ισχύει παρ’
όλες τις αλλεπάλληλες και συστηματικές απόπειρες
διάψευσής της. Όταν δηλαδή επιχειρούμε με διάφορες
δοκιμασίες να κλονίσουμε το κύρος και την αλήθεια
της. Για παράδειγμα, η πρόταση «Όλοι οι κύκνοι είναι
λευκοί» ισχύει εφόσον αντέχει στις απόπειρές μας να τη
διαψεύσουμε. Όταν δηλαδή αναζητούμε κύκνους που
δεν είναι λευκοί και δεν τους βρίσκουμε.
Στις Κοινωνικές Επιστήμες ο θετικισμός και ο νεοθετικισμός εφαρμόζουν πιοτά αυτό το σύνολο των
επιστημολογικών αρχών. Στηρίζονται αποκλειστικά
στο αξίωμα ότι μόνο η λογική και μαθηματική επεξεργασία των κοινωνικών γεγονότων και η εμπειρική τους
απόδειξη είναι οι πηγές επιστημονικότητας των Κοινωνικών Επιστημών. Η εξήγηση, έτσι, του κοινωνικού
φαινομένου βασίζεται μόνο στην αντίληψη των σταθερών σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών γεγονότων με
βάση την αρχή της ομοιότητας, της διαδοχής και της
αλληλεπίδρασης.
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4.9. Ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ
Η αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού ορίζει μια σημαντική μέθοδο για τις Κοινωνικές Επιστήμες. Σύμφωνα με
αυτή την αρχή, η εξήγηση ενός συλλογικού φαινομένου
στην Οικονομία, στην Πολιτική και στην Κοινωνιολογία
αναλύεται πάντα (τουλάχιστον στην ιδεατή του μορφή)
ως απόρροια ενός συνόλου ατομικών πράξεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Το δομημένο σύνολο των
ανθρώπινων σχέσεων δεν κατασκευάζεται παθητικά από
τις αξίες και τις αρχές που η κοινωνία ως όλον επιβάλλει
στα άτομα, αλλά αντίθετα εκφράζει το συσχετισμό μεταξύ
διαφορετικών ατομικών και ορθολογικών οντοτήτων.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την προοπτική, η εξήγηση
όλων των κοινωνικών φαινομένων περιέχει πάντα μια
ψυχολογική διάσταση. Έτσι μπορεί, για παράδειγμα, να
εξηγηθεί η αλλαγή προτίμησης των καταναλωτών ως
προς ορισμένα προϊόντα ή η αύξηση της εγκληματικότητας, αν δείξουμε πώς και με ποιες προϋποθέσεις το
άτομο αντιμετωπίζεται από τα άτομα της προηγούμενης
γενιάς ή σε διαφορετικούς τόπους (αγροτικό–αστικό).
Βέβαια αυτό δε σημαίνει αναγκαστικά ότι εκθειάζεται
ο ατομισμός ως καθολική και αναπαλλοτρίωτη αξία
ούτε βέβαια ότι η βούληση είναι άρνηση της συλλογικότητας, αλλά ότι θεμελιώνεται ένας τρόπος εξήγησης
που βασίζεται στο άτομο. Με άλλα λόγια, κανένα μοντέλο εξήγησης δεν είναι ορθό, σωστό και αρμόζον, αν
αρνείται την πρόθεση και τη στρατηγική των δρώντων
ανθρώπων ως ατόμων. Ο μεθοδολογικός ατομισμός συνοδεύεται λοιπόν από μια «ορθολογική» διάσταση της
πράξης. Υποτίθεται ότι το άτομο δρα και ενεργεί κοινωνικά
έχοντας πάντα «ορθούς» λόγους για να συμπεριφέρεται
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όπως συμπεριφέρεται. Η μεθοδολογική αυτή ανάλυση
ισχύει ακόμη και για συλλογικά φαινόμενα που έχουν
παραχθεί χωρίς ηθελημένη συμπεριφορά, όπως είναι,
για παράδειγμα, η επιλογή του ίδιου επαγγέλματος από
πολλά άτομα ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα αυτά τα
φαινόμενα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με το μεθοδολογικό ατομισμό, αυστηρά μεθοδολογικά. Γιατί, ενώ
αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην κοινωνική αλλαγή (για παράδειγμα, η επιλογή ίδιου
επαγγέλματος προκαλεί αύξηση της ανεργίας ή το φαινόμενο του εθνικισμού επιφέρει μετατόπιση ενός μέρους
του εκλογικού σώματος), η αποτελεσματικότητα της υιοθετημένης αρχής διαπιστώνεται εκ των υστέρων. Δηλαδή
η εμφάνιση του συλλογικού φαινομένου επιβεβαιώνει το
μεγαλύτερο μέρος των παρατηρούμενων ομοιόμορφων
συμπεριφορών, αγνοώντας τον καθοριστικό ρόλο του
δρώντος ατόμου.
Απέναντι σε αυτή την προοπτική, μερικές ατομιστικές παρατηρήσεις είναι αναγκαίες για την ανάλυση
και την κατανόηση ενός κοινωνικού φαινομένου που
εμφανίζεται ως όλον.
– Κάθε δρων άτομο διαχειρίζεται καθημερινά
αβεβαιότητες, ανταγωνισμούς και προσδοκίες
που το καθιστούν ταυτόχρονα πηγή και δέκτη
δυνατών επηρεασμών.
– Οι διάφορες επιταγές στις οποίες τα άτομα είναι υποχρεωμένα να προσαρμόζονται έχουν μια
επίδραση μεταβλητή, γιατί ασκούνται σε διαφορετικούς ανθρώπους, των οποίων τα κίνητρα
παραμένουν απροσδιόριστα και κυμαινόμενα. Η
εκπλήρωση, έτσι, της πράξης καθενός υπόκειται
στην τύχη. Η εκτέλεσή της δε διεξάγεται με
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συμμετρικό και ομοιόμορφο τρόπο ούτε και πραγματώνεται αναγκαστικά. Επομένως, το αποτέλεσμα της πράξης καθενός δεν μπορεί να παραχθεί
καθ’ ολοκληρίαν από αρχικούς όρους ίδιους για
όλους.
– Ακόμη και για μια δεδομένη δέσμη αλληλεπι
δράσεων, όπως, για παράδειγμα, η αντίδραση
του καταναλωτικού κοινού στην αύξηση της τιμής
ενός αγαθού, η προτίμηση καθενός εκφράζεται
συνήθως συγκριτικά και σχετικά. Με άλλα λόγια,
η τροποποίηση και η προσαρμογή των ενεργειών του είναι περιορισμένη και διαβαθμισμένη.
– Επειδή λοιπόν είναι όχι μόνο αδύνατο αλλά και
ανορθολογικό να θέλουμε να αναζητήσουμε μια
τέλεια ανάλυση βασισμένη σε μια καθολική αρχή,
πρέπει να μάθουμε να συλλογιζόμαστε σχετικά
(λογική του «περίπου») και όχι κατηγορηματικά
(λογική του «όλα ή τίποτα»).
Πολλοί είναι οι θεωρητικοί, όπως ο Βέμπερ (Weber),
ο Ζόμπαρτ (Sombart), ο Χάγιεκ (Hayek), ο Σουμπέτερ
(Schumpeter) και ο Πιαζέ (Piaget), οι οποίοι υιοθέτησαν
και ανέπτυξαν αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση, για
να κατανοήσουν κάθε κοινωνικό φαινόμενο, είτε αυτό
ανήκει στην Οικονομία είτε στην Κοινωνιολογία, στην
Ψυχολογία ή στην Πολιτική Επιστήμη.
Η ορθότητα του επιχειρήματος του μεθοδολογικού
ατομισμού έχει αμφισβητηθεί έντονα από πολλά και
διαφορετικά θεωρητικά ρεύματα των Κοινωνικών Επιστημών. Προτάσσοντας την έννοια της κοινωνίας που
καθορίζει τα άτομα, οι θιασώτες του Ντυρκέμ απορρίπτουν αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση, θεωρώντας
ότι το άτομο εκφράζει τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και
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οι μαρξιστές δεν του αναγνωρίζουν τον καθοριστικό
ρόλο για την κατανόηση κάθε κοινωνικού φαινομένου.
Αποδεχόμενοι ότι το άτομο είναι απλό μέρος των κοινωνικών δομών, οι δομιστές αρνούνται να του αποδώσουν
μια μεθοδολογική προτεραιότητα. Όλες αυτές οι αντιλήψεις προτάσσουν μια ολιστική θέση που δέχεται ότι η
κοινωνία ως όλον είναι παραπάνω από τα μέλη της και
γι’ αυτό καθορίζει τους σκοπούς του ατόμου διαμορφώνοντας και την ατομική του συμπεριφορά.

4.10. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η διαλεκτική είναι ένας τρόπος σκέψης που συστημα
τοποιήθηκε σε φιλοσοφική στάση και αναπτύχθηκε ήδη
από την Αρχαιότητα. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι
παρατηρεί και ερευνά τον κόσμο ως ενιαίο σύνολο που
βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και εξέλιξη. Μελετά δηλαδή
τις αλληλεξαρτήσεις των φαινομένων και την ανάπτυξή
τους στη φύση και στην κοινωνία. Η βασικότερη θέση
της διαλεκτικής είναι ότι η κίνηση και η εξέλιξη δεν
αποτελούν μια ευθύγραμμη πορεία, αλλά μια διαδικασία
που συντελείται μέσω αντιθέσεων, ρήξεων, αλμάτων,
οπισθοδρομήσεων, ριζοσπαστικών αλλαγών.
Ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης συνδέθηκε και με τις
δύο κατευθύνσεις της φιλοσοφικής παράδοσης: τον ιδεαλισμό και τον υλισμό. Στην πρώτη περίπτωση, η διαλεκτική εκφράζεται ως εκδίπλωση και κίνηση του πνεύματος, της ιδέας, ενώ στη δεύτερη της ύλης. Και στις δύο
περιπτώσεις διατηρείται ο χαρακτήρας της διαλεκτικής
κίνησης, αναγνωρίζεται η αλληλεξάρτηση των φαινομένων και αναζητούνται οι μεταξύ τους σχέσεις και οι
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νόμοι που τις διέπουν. Σε κάθε περίπτωση, η διαλεκτική
θεωρείται γενική θεωρία της εξέλιξης.
Η υλιστική διαλεκτική προσδιορίζεται από τους
εκφραστές της ως η επιστήμη των γενικών νόμων
της κίνησης και της εξέλιξης της φύσης, της ανθρώπινης κοινωνίας και της νόησης. Εξετάζει δηλαδή τις
γενικές αλληλουχίες και νομοτέλειες κάθε εξέλιξης στη
φύση, στην κοινωνία και στη σκέψη, βασιζόμενη στις
γνώσεις και στα πορίσματα των επιμέρους επιστημών
και αποτελώντας γενίκευση τους. Θεωρεί την εξέλιξη
ως αυτοκίνηση της ύλης, της οποίας η πηγή και η κινητήρια δύναμη βρίσκονται στην ίδια την ύλη, στις εσωτερικές της αντιθέσεις.
Οι νόμοι της διαλεκτικής: Οι γενικοί νόμοι κίνησης
και εξέλιξης του κόσμου που αναγνωρίζει η διαλεκτική
είναι οι εξής:
– ο
 νόμος της ενότητας και της πάλης των αντιθέτων,
– ο νόμος της μετατροπής των ποσοτικών αλλαγών
σε ποιοτικές, και
– ο νόμος της άρνησης της άρνησης.
Ο πρώτος νόμος βασίζεται στην αποδοχή ότι η γενική
κίνηση της φύσης και της κοινωνίας καθορίζεται από τη
συνύπαρξη και ταυτόχρονα τη διαπάλη διαφορετικών
στοιχείων που βρίσκονται στο εσωτερικό των φυσικών
και των κοινωνικών φαινομένων. Μια χαρακτηριστική
περίπτωση είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται η ανθρώ
πινη κοινωνία στα διάφορα στάδια της εξέλιξής της.
Στην κλασική αρχαιότητα, για παράδειγμα, η ιστορι
κοκοινωνική εξέλιξη καθορίζεται έχοντας ως βασική
αντίθεση εκείνη μεταξύ δουλοκτητών και δούλων, ενώ
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στην αστική κοινωνία η βασική αντίθεση αναπτύσσεται
μεταξύ καπιταλιστών και εργατών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίθεση προϋποθέτει την αναγκαία ενότητα
των αντιτιθέμενων μερών. Δηλαδή η ύπαρξη του ενός
απαιτεί αναγκαστικά την ύπαρξη του άλλου και αντιστρόφως. Δεν μπορούν, ας πούμε, να υπάρξουν καπιταλιστές δίχως εργάτες ούτε εργάτες δίχως καπιταλιστές.
Ο δεύτερος νόμος αναφέρεται στην αλληλεξάρτηση
της ποιότητας (της ορισμένης ιδιοσυστασίας ενός αντικειμένου) και της ποσότητας (του βαθμού ανάπτυξής
του). Οι αλλαγές ποσοτικού χαρακτήρα που λαμβάνουν
χώρα στη φύση και στην κοινωνία σημειώνονται μέσα
στα όρια μιας δεδομένης ποιότητας. Σ’ ένα ορισμένο
σημείο, όμως, σι συνεχείς ποσοτικές αλλαγές οδηγούν
στο ξαφνικό πέρασμα σε μια νέα ποιότητα. Διακόπτεται,
δηλαδή, η ομαλή πορεία της εξέλιξης και επισυμβαίνει
μια αλματώδης αλλαγή. Έτσι, για παράδειγμα, εξηγείται
το φαινόμενο των κοινωνικών επαναστάσεων.
Ο τρίτος νόμος καλύπτει τη διαδικασία της διαλεκτικής
άρνησης. Κατά τη διαδικασία της εξέλιξης, δηλαδή, η
ποιότητα που υπήρχε μέχρι τότε αναιρείται, ξεπερνιέται
και εμφανίζεται μια νέα ποιότητα. Η παλιά ποιότητα,
όμως, δεν καταστρέφεται. Τα θετικά, τα γόνιμα στοιχεία
της διατηρούνται στη νέα ποιότητα, σ’ ένα νέο επίπεδο
εξέλιξης. Για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία της
κοινωνικής εξέλιξης, διάφορες μορφές του πολιτισμού,
θεσμοί, επιστημονικές κατακτήσεις, στοιχεία της κοινωνικής ζωής διατηρούνται και συχνά ολοκληρώνονται,
ως προς τις ουσιαστικές τους πλευρές, σε επόμενες
βαθμίδες της κοινωνικής ζωής.
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Η διαμόρφωση της διαλεκτικής μεθόδου: Η
διαλεκτική μέθοδος εφαρμόζει κανόνες, οδηγίες, ερευνητικές διαδικασίες που προκύπτουν από τους νόμους
της διαλεκτικής. Όπως διακηρύσσουν οι οπαδοί της, η
διαλεκτική μέθοδος απαιτεί: αντικειμενικότητα, καθολικότητα της ανάλυσης (προσοχή δηλαδή στην ολότητα
των πολύπλευρων σχέσεων των πραγμάτων μεταξύ
τους), ιστορική προσέγγιση των φαινομένων, αποκάλυψη των καθοριστικών τους αντιθέσεων.
Η εφαρμογή της διαλεκτικής μεθόδου στην Ιστορία και
στην κοινωνία διατυπώνεται στη μαρξιστική παράδοση
ως ιστορικός υλισμός. Αυτός εξετάζει την κοινωνία ως σύνολο, ερευνά τις σχέσεις, τις διαδικασίες, τις αλληλεξαρτήσεις των κοινωνικών φαινομένων και θεωρεί την εξέλιξη
της κοινωνικής ζωής ανάλογη με μια φυσικοϊστορική διαδικασία που καθορίζεται από αντικειμενικούς νόμους. Ο
ιστορικός υλισμός αναγνωρίζει βέβαια ότι αυτοί οι κοινωνικοί νόμοι αποτελούν συναρτήσεις της συνειδητής, σκόπιμης δραστηριότητας των ανθρώπων. Το βασικό εξηγητικό σχήμα του ιστορικού υλισμού διατυπώθηκε ως σχέση
της υλικής βάσης της κοινωνίας και του εποικοδομήματος. Ως υλική βάση θεωρούνται οι αναγκαίες σχέσεις που
έχουν οι άνθρωποι στην κοινωνική παραγωγή της ζωής
τους και που είναι ανεξάρτητες από τη θέλησή τους και
αντιστοιχούν σ’ ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης των υλικών παραγωγικών τους δυνάμεων (ανθρώπινη εργατική
δύναμη, μέσα παραγωγής, τεχνολογία, οργάνωση, κτλ.).
Το εποικοδόμημα αποτελούν οι νομικοί, πολιτικοί θεσμοί,
η γενική διανοητική πορεία της ζωής, οι διάφορες μορφές
κοινωνικής συνείδησης, κτλ. Η βάση και το εποικοδόμημα
βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση αλληλεπηρεασμού, με καθοριστικότερη την επίδραση της πρώτης στο δεύτερο.
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4.11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ
Ο λειτουργισμός, ως μέθοδος ανάλυσης των κοινωνικών
φαινομένων, προέρχεται από τη θεωρητική αντίληψη
του 19ου αιώνα που παρομοίαζε την κοινωνία με
ζωντανούς οργανισμούς και παρουσίαζε τα κοινωνικά
φαινόμενα ως βιολογικά. Η αναλυτική του προσέγγιση
εξετάζει διεξοδικά τη λειτουργία ανθρώπων και θεσμών
και δεν ασχολείται με τη γέννηση και τη δημιουργία των
κοινωνικών φαινομένων.
Η έννοια της λειτουργίας: Γενικά ο όρος «λειτουργία»
σημαίνει το ρόλο που διαδραματίζει ένα όργανο μέσα
σ’ ένα σύστημα του οποίου τα μέρη είναι αλληλοεξαρτώμενα. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι μηχανικό,
της φυσιολογίας ενός οργανισμού, γλωσσικό, κοινωνικό. Για παράδειγμα, η λειτουργία τιμονιού στο αυτοκίνητο, των πνευμόνων στον ανθρώπινο οργανισμό,
του επιθέτου στο προσδιορισμό του ουσιαστικού, του
χρήματος στην κοινωνία. Στις Κοινωνικές Επιστήμες, η
έννοια της λειτουργίας δείχνει το ρόλο ενός κοινωνικού
θεσμού και τον τρόπο αμοιβαίας επίδρασης που έχει
με άλλους για τη διατήρηση του συστήματος (για παράδειγμα, η λειτουργία των κομμάτων μέσα στο σύστημα
της δημοκρατικού πολιτεύματος). Ένας θεσμός μπορεί
να έχει πολλές λειτουργίες (για παράδειγμα, το σχολείο
κοινωνικοποιεί, εκπαιδεύει, επιλέγει), όπως, επίσης, μια
λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί από πολλούς
διαφορετικούς θεσμούς (για παράδειγμα, η κοινωνικοποίηση από το σχολείο, την οικογένεια ή τον αθλητικό
σύλλογο).
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Ο όρος «λειτουργία» απαντά, επίσης, στις Κοινωνικές
Επιστήμες, για να δηλώσει το
επάγγελμα, μια απασχόληση
ή το σύνολο καθηκόντων με
τα οποία είναι επιφορτισμένος
κάποιος εξαιτίας της θέσης
του, για παράδειγμα, το λειτούργημα του παιδαγωγού,
του δικαστή κτλ. Τέλος, στις
Κοινωνικές Επιστήμες η έννοια της λειτουργίας συναντάται με τη μαθηματική της σημασία. Στα μαθηματικά, με τον
Κουρτ Σβίτερς,
όρο «λειτουργία» εννοούμε
«Κύκλοι», 1919.
τη σχέση που υπάρχει μεταξύ
δύο ή περισσοτέρων στοιχείων κατά τέτοιο τρόπο που η αλλαγή του ενός προκαλεί
τροποποίηση στο άλλο ή σ’ όλα τα στοιχεία. Στις Κοινωνικές Επιστήμες, η μαθηματική σημασία επιτρέπει
να εξηγήσουμε στατιστικά διάφορα φαινόμενα. Μέσα
από ανάλυση στοιχείων, για παράδειγμα, μπορούμε να
πούμε ότι η είσοδος στα πανεπιστήμια εξαρτάται από
την κοινωνική προέλευση των υποψηφίων. Δηλαδή οι
κανόνες επιτυχίας στο πανεπιστήμιο βρίσκονται σε συνάρτηση με την κοινωνική προέλευση.
Κλασικός λειτουργισμός: Θεμελιωτής του κλασικού
λειτουργισμού θεωρείται ο Μαλινόφσκι (βλ. 3.5.1.). Η
λειτουργιστική του προσέγγιση αντιτίθεται αποφασιστικά και σθεναρά στην εξελικτική και ατομιστική
εξήγηση του πολιτισμικού φαινομένου, διακηρύσσοντας
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ότι κάθε κουλτούρα τακτοποιεί αρμονικά τα στοιχεία
που τη συνθέτουν. Τα αξιώματά του είναι τα ακόλουθα:
α) Η
 λειτουργία αναλύεται σε σχέση με το καθολικό
σύστημα στο οποίο αναφέρεται.
β) Όλα τα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία εκπληρώνουν κοινωνικές λειτουργίες και γι’ αυτό τα στοιχεία
είναι απαραίτητα για την κατανόηση του συστήματος.
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι πρόκειται για μια
σχηματοποίηση των θέσεων του λειτουργισμού.
Κριτική του κλασικού λειτουργισμού: Ο Μέρτον
(Merton), ένας από τους κύριους εκπροσώπους του
λειτουργισμού, δείχνει την αντίφαση αυτών των υποθέσεων με την πραγματικότητα ανανεώνοντας τη λειτουργιστική σκέψη.
α) Κριτική της απόλυτης λειτουργιστικής ιδέας. Ένας
θεσμός, για παράδειγμα, μπορεί να είναι λειτουργικός
για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και όχι για όλες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λειτουργιστική
εξήγηση της θρησκείας. Σίγουρα η συνεκτική λειτουργία
της θρησκείας είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε κοινωνίες
που δε χρησιμοποιούν γραφή, ενώ σε άλλες μπορεί να
έχει διαλυτικό ρόλο και οι διαμάχες να πάρουν βίαιες
μορφές που κατακερματίζουν τη θεμελιακή συνοχή της
κοινωνίας (καθολικοί – προτεστάντες – καλβινιστές).
Αυτό σημαίνει ότι το λειτουργιστικό μοντέλο δεν μπορεί
να θεωρείται ότι εξηγεί απόλυτα την κοινωνία.
β) Κριτική στην αρχή της καθολικής θετικής σημασίας του λειτουργισμού. Ενώ, σύμφωνα με τη κλασική
αντίληψη, όλα τα κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία
έχουν πάντα μια θετική λειτουργία, για τον Μέρτον αυτή
η θέση αγνοεί μια σειρά μη λειτουργικών συνεπειών
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με μεγάλη πρακτική και θεωρητική σημασία. Το παράδειγμα που αναφέρει είναι η διατήρηση των κουμπιών
στα μανίκια των ευρωπαϊκών ανδρικών σακακιών, τα
οποία, ενώ δε χρησιμεύουν σε τίποτα, διατηρούν τη
συνέχεια με την παράδοση μιας άλλης εποχής. Αυτό
σημαίνει ότι κάθε στοιχείο μπορεί να έχει λειτουργίες,
αλλά ο κοινωνικός επιστήμονας δεν μπορεί να αποφαίνεται ότι είναι λειτουργιστικό.
γ) Κριτική του αξιώματος της αναγκαιότητας. Για
τον κλασικό λειτουργισμό, κάθε πίστη, κάθε συνήθεια, κάθε υλικό αντικείμενο εκπληρώνει μια βασική
λειτουργία απαραίτητη σε μια οργανική ολότητα.
Είναι όμως η λειτουργία απαραίτητη ή το στοιχείο
που εκπληρώνει τη λειτουργία ή και τα δύο; Είναι η
λειτουργία του φαινομένου της θρησκείας απαραίτητη
ή ορισμένες τελετουργίες της θρησκείας που εκπληρώνουν τις θρησκευτικές λειτουργίες; Η πραγματικότητα
μας δείχνει, σύμφωνα με τον Μέρτον, ότι οι ανθρώπινες
και οι κοινωνικές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν
με διάφορους τρόπους. Ένας και μόνο θεσμός μπορεί
να καλύψει πολλές λειτουργίες, όπως μία και μόνη
λειτουργία μπορεί να επιτελείται από πολλούς θεσμούς,
για παράδειγμα η κοινωνικοποίηση, όπως είδαμε.
Απέναντι λοιπόν στην λειτουργιστική αναγκαιότητα ο
Μέρτον προτείνει τα λειτουργικά υποκατάστατα, όπως
συμβαίνει με ορισμένες πρακτικές συνταγές ιατρικής
φύσης που στη σύγχρονη κοινωνία υποκαταστάθηκαν,
για παράδειγμα, από την ομοιοπαθητική.
Ρητές και άδηλες λειτουργίες: Για να τεκμηριώσει
ο Μέρτον την ουδετερότητα της λειτουργικής μεθόδου
εισάγει δύο νέες έννοιες, τη ρητή και την άδηλη λειτουργία.
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Μαξ Ερνστ,
«Είναι το καπέλο που κάνει
τον άνθρωπο», 1920.
Σκοπός της διάκρισης είναι να αποφευχθεί κάθε σύγχυση
μεταξύ συνειδητών κινήτρων μιας κοινωνικής συμπεριφοράς και αντικειμενικών συνεπειών. Οι ρητές λειτουργίες είναι οι εκούσιες συμπεριφορές από τους συμμετέχοντες στο κοινωνικό σύστημα και αποβλέπουν στη συνοχή
του, ενώ οι άδηλες είναι ακούσιες, μονολότι συμβάλλουν
και αυτές στη συνοχή της κοινωνίας. Ο στόχος αυτής
της διάκρισης, δηλαδή η χρησιμότητά της στην έρευνα,
είναι να επιτρέψει την ορθολογική ανάλυση πρακτικών
οι οποίες διαφορετικά θα εμφανίζονταν ως ανορθολογικές (για παράδειγμα, οι λιτανείες που αποσκοπούν
στην έλευση βροχής). Η ρητή λειτουργία της λιτανείας δεν
εκπληρώνεται επειδή ένα τέτοιο φαινόμενο ανήκει στη
Μετεωρολογία και όχι στις Κοινωνικές Επιστήμες. Για τον
κοινωνικό επιστήμονα, εκείνο που έχει σημασία είναι η
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άδηλη λειτουργία που έχει η τελετουργία που μελετά. Με
άλλα λόγια, αυτή η πρακτική έχει την άδηλη αλλά αντικειμενική λειτουργία να ενδυναμώσει τη συνοχή μιας ομάδας
δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της να συγκεντρωθούν
ορισμένες χρονικές στιγμές. Η διάκριση αυτή εμπλουτίζει την κοινωνική παρατήρηση και ανάλυση, αλλά κατ’
ουσίαν παραμένει ένα περιορισμένο επίπεδο εξήγησης,
γιατί δεν εξηγεί τη μεταβολή, δεν αναφέρεται δηλαδή στο
πώς τα πράγματα αλλάζουν.

4.12. ΔΟΜΙΣΜΟΣ
Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Πιαζέ, ο δομισμός
είναι μέθοδος και όχι δόγμα. Με τη λέξη «μέθοδος»
εννοούμε εδώ τον τρόπο προσέγγισης και σύλληψης
των προβλημάτων. Ως γόνιμη μεθοδολογική ανάλυση
εμφανίστηκε στη γλωσσολογία: οι ήχοι (τα φωνήματα)
δεν έχουν νόημα, αλλά ο συνδυασμός τους, η διαρρύθμισή τους, η αλληλεξάρτησή τους –δηλαδή η δομή
της γλώσσας– τους δίνει ένα νόημα [για παράδειγμα,
τα φωνήματα (ήχος) δ-ε-ν-τ-ρ-ο, όταν προφερθούν το
καθένα ξεχωριστά, δεν έχουν νόημα, αλλά η γλώσσα
τα διαρρυθμίζει και τα διαρθρώνει σε ενιαίο σύνολο, τη
λέξη «δέντρο», που έχει νόημα].
Η ιδέα της δομής: Μια δομή είναι ένα σύστημα που
σχηματίζει ένα όλον του οποίου τα μέρη είναι αλληλεξαρτώμενα. Το όλον μπορεί να είναι υλικό, για παράδειγμα το ανθρώπινο σώμα, μπορεί να είναι άυλο, όπως
η δομή του λόγου του τάδε πολιτικού, όπως η δομή του
κράτους, κοινωνικό, όπως η δομή της οικογένειας, κτλ.
Στις Κοινωνικές Επιστήμες, η υιοθέτηση της δομικής
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μεθόδου σημαίνει ότι οι μελέτες και οι έρευνες εξετάζουν
και αναλύουν το αντικείμενο τους αναφερόμενες στη
δομή του, στην οργάνωση όπου βρίσκεται και, τέλος,
στο διευρυμένο σύστημα όπου εντάσσεται. Η ιδέα της
δομής περιέχει λοιπόν πολλά συνώνυμα, όπως οργάνωση, σύστημα, σχέσεις, κτλ., που της προσδίδουν
αμφιλεγόμενο περιεχόμενο. Η άρση του διφορούμενου
επιβάλλει το διττό προσδιορισμό του όρου «δομή».
Καταρχάς η λέξη «δομή» εκλαμβάνει το μελετώμενο
αντικείμενο ως σύστημα. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης
αναδεικνύει και απαριθμεί τον κύριο και γενικό δομικό
χαρακτήρα του συστήματος, αφού πρώτα το διακρίνει
από άλλα, για παράδειγμα δομημένες ομάδες ανθρώπων
με συγκεκριμένους στόχους και ομάδες ανθρώπων με
χαλαρή συνοχή και γενικούς στόχους. Έτσι, εδώ με τον
όρο «δομή» εννοούμε ένα διαμορφωμένο σύνολο, σχηματισμένο σε ολότητα, του οποίου τα στοιχεία συγκρότησης
υπογραμμίζουν το συστημικό του χαρακτήρα. Στη συνέχεια το πρόβλημα είναι να καθοριστεί η δομή, δηλαδή
να αναδειχτεί η λογική που τη διέπει. Όταν ο Λεβί Στρως
στην Ανθρωπολογία και οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον
όρο «δομή» για να μελετήσουν διαφορετικά φαινόμενα,
όπως η συγγένεια, ή τις αναλύσεις παραγόντων που
συντελούν στη διαμόρφωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ
των διαφορετικών δομών. Το κοινό είναι η συγκρότηση
της λογικής της δομής πέρα από τα εμφανή και παρατηρήσιμα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Μια δομή είναι
κατ’ ουσίαν η θεωρία ενός συστήματος ανεξάρτητα από
το συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς, που μπορεί να
είναι διαφορετικό (η συγγένεια, για παράδειγμα, στις
αρχαϊκές κοινωνίες ή ο πληθυσμός σε άλλες).
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Β. Καντίνσκι,
«Μαλακωμένη Κατασκευή», 1927, «Το περιεχόμενο
δεν είναι παρά το σύνολο οργανωμένων τάσεων».
Σύμφωνα με τον πρώτο ορισμό, μπορούμε να πούμε ότι η δομική μέθοδος είναι η μελέτη του συστηματικού
και καθολικού χαρακτήρα ενός αντικειμένου. Αυτή όμως
η προοπτική της μεθόδου είναι γενική και πρόδηλη και
μπορεί να εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς. Όλος ο κόσμος, για παράδειγμα, αποδέχεται ότι η Γλωσσολογία, η
Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Επιστήμη μελετούν «συστήματα», χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει τίποτα
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ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Αν όμως ορίσουμε ως μέθοδο
το σύνολο των σταθερών διαδικασιών το οποίο επιτρέπει
την απαίτηση επαληθεύσιμης γνώσης για τη μελέτη κάθε
αντικειμένου και την εξήγηση της αμοιβαίας επίδρασης
των στοιχείων που το συγκροτούν, τότε δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι μια τέτοια μέθοδος υπάρχει.
Οι έρευνες στην Ανθρωπολογία ή στην Οικονομία έχουν σημειώσει σίγουρα αξιόλογη πρόοδο,
αλλά πρόκειται για εφαρμογή άλλων επιστημονικών
μοντέλων και ταυτόχρονη τελειοποίηση των μεθόδων
παρατήρησης. Δεν υπάρχει όμως βασική μέθοδος
με την έννοια που χρησιμοποιούμε την πειραματική
μέθοδο, αλλά δομικές έρευνες που ανταποκρίνονται
στην ανάπτυξη ορισμένων τομέων.
α. Γλωσσολογία. Ο γλωσσικός δομισμός μελετά τις
γλώσσες σε μια δεδομένη στιγμή της ανάπτυξής τους
σαν ένα όλον του οποίου τα συστατικά στοιχεία είναι
αλληλοεξαρτώμενα. Ως μέθοδος ανάλυσης, ο γλωσσικός δομισμός χρησιμοποιήθηκε από τον Σωσσύρ, ο
οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ιστορία μιας
λέξης δεν μπορεί να εξηγήσει τη σημασία της. Αντίθετα,
η σημασία της λέξης εξαρτάται από το γενικό σύστημα
της γλώσσας, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το περιβάλλον της εποχής του (συγχρονία).
β. Ανθρωπολογία. Η Ανθρωπολογία ερευνά τα φυσικά
χαρακτηριστικά των λαών, μελετά τους θεσμούς και τους
πολιτισμούς διάφορων εθνών, συνθέτοντας ταυτόχρονα
μια γενική θεωρία εξήγησής τους (Εθνολογία). Κατά τον
Λεβί–Στρως, η Εθνολογία εκφράζει περισσότερο την ιδέα
μιας μεθόδου και όχι μια πραγματικότητα, γιατί, στηριγμένη στην άμεση παρατήρηση, τείνει πάντα να δώσει μια
εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων.
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Σε πρακτικό επίπεδο λοιπόν, η δομική ανάλυση
ως μέθοδος αναπτύχθηκε από τους εθνολόγους γιατί
έπρεπε να οργανώσουν συστηματικά πολλές και διαφορετικής φύσης πληροφορίες. Έπρεπε δηλαδή να βρουν
κοινές κατηγορίες για να μπορέσουν να συγκρίνουν,
να ταξινομήσουν και να ιεραρχήσουν τις πληροφορίες
για τη μελέτη της κοινωνίας. Σε θεωρητικό επίπεδο,
το περιεχόμενο της δομικής ανάλυσης προέρχεται
από τον Σπένσερ, που όρισε τα όρια μεταξύ δομής και
λειτουργίας ενός κοινωνικού οργανισμού. Στη διαμόρφωση όμως του περιεχομένου του όρου «δομή» συνεισέφεραν πολλοί στοχαστές, από τον Μοντεσκιέ και τον
Ντυρκέμ ως το μαρξισμό και τη θεωρία Gestalt (θεωρία
της μορφής). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι, στο σύνολο
πολλαπλών κοινωνικών σχέσεων σε μια κοινωνία, μια
δεδομένη χρονική στιγμή συνιστά την ιδέα της δομής,
η οποία ορίζεται πλέον από την εσωτερική της συνάφεια και από τη διατήρησή της στο χρόνο. Για τον Λεβί–
Στρως, όμως, η έννοια της δομής περιέχει καθορισμένες
ιδιότητες, των οποίων ο συνδυασμός και η μετατροπή
επιτρέπουν να περάσουμε από το ένα σύστημα στο
άλλο, από τις αρχαϊκές κοινωνίες στις σύγχρονες κοινωνίες, και να κατανοήσουμε τις σχέσεις τους. Η δυνατότητα της δομικής ανάλυσης της μεθόδου είναι ακριβώς
ότι μας επιτρέπει να υπερβούμε ένα σύστημα σχέσεων
και να συγκρίνουμε πολλές κοινωνίες μεταξύ τους.
γ. Ψυχολογία. Η έννοια της δομής στην Ψυχολογία
χρησιμοποιήθηκε από τους Αμερικανούς σε αντίθεση
με την Αναλυτική Ψυχολογία. Η δομή είναι μια σύνθετη
ενότητα όπου τα μέρη και οι επιμέρους διαδικασίες εξαρτώνται από το όλον, το οποίο προηγείται των μερών.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο δομισμός συνιστά μια αντίδραση
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απέναντι στον ψυχολογικό ατομισμό, προσανατολίζοντας πλέον την έρευνα στις διαπροσωπικές σχέσεις και
επικοινωνίες. Στη Κοινωνική Ψυχολογία, η έννοια της
δομής μοιάζει με εκείνη της ολότητας και χρησιμοποιείται
στη μελέτη των κοινωνικών παραγόντων επίδρασης
για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε
ατομικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Η οικογένεια, ο
επαγγελματικός χώρος, οι θεσμοί, οι κανόνες, οι αξίες
πολιτισμών και τα πολιτικά πλαίσια δημιουργούν τάξεις
σχέσεων που έχουν καθοριστική καθημερινή επίδραση
στη δράση των ανθρώπων.
δ. Οικονομία. Η Οικονομία είναι η επιστήμη των ορθολογικής διαχείρισης των αγαθών με σκοπό την απόκτηση της καλύτερης και μέγιστης απόδοσής τους. Το
γεγονός όμως ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, φαινόμενα κρίσης στη διαχείριση των αγαθών ή τάσεις ρύθμισης της κρίσης δηλώνει ότι η λειτουργία της οικονομίας
είναι συνδεδεμένη με εκείνη της δομής.
Η έννοια της δομής χρησιμεύει λοιπόν τόσο για να
προσδιορίσει τη λογική των σχέσεων της οικονομικής
δραστηριότητας μια δεδομένη στιγμή όσο και το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, και η έννοια της
δομής βοηθά να προσδιοριστεί η στατική έκφραση της
οικονομίας μιας χώρας, γιατί δείχνει τις σχέσεις που
χαρακτηρίζουν ένα οικονομικό σύνολο σε προσδιορισμένο χρόνο (για παράδειγμα, η οικονομία μιας χώρας
το 1999). Αντίθετα, όταν εξετάζεται ο ρυθμός ανάπτυξης,
η έννοια της δομής εκφράζει τα στοιχεία ενός οικονομικού συνόλου που δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν
σε σχέση με άλλα, όπως είναι, ας πούμε οι κρατικές
ή οι ξένες επενδύσεις. Η δομή παρουσιάζει λοιπόν τη
σταθερή βάση της οικονομίας, ενώ το μεταβλητό, δηλαδή
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η εισροή ξένων κεφαλαίων, εκφράζει τη συγκυρία,
δηλαδή αυτό που αλλάζει.
ε. Κοινωνιολογία. Ο δομισμός στην Κοινωνιολογία
είχε ευρεία εφαρμογή ανεξάρτητα από το αν χρησιμο
ποιείται συνειδητά ή όχι ο όρος «δομή». Η τάση των
κοινωνιολόγων να απαλλαγούν από τα παραδοσιακά
σχήματα ερμηνείας μεταξύ τάξης και προόδου, στατικού
και δυναμικού, θεσμών και οργάνωσης οδήγησαν τους
κοινωνιολόγους στην έννοια της κοινωνικής δομής.
Κάθε κοινωνική δομή, είτε είναι συγκεκριμένη (για
παράδειγμα, δομή μιας ομάδας) είτε είναι καθολική (για
παράδειγμα, η δομή μιας κοινωνίας), εκφράζει μια ισορροπία των στοιχείων που τη συγκροτούν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η κοινωνική δομή ανανεώνεται
συνεχώς, σε συνάρτηση πάντα με την πολυπλοκότητα
των ιεραρχιών του συνολικού κοινωνικού φαινομένου το
οποίο έχει χαρακτήρα μακρο–κοινωνιολογικό (δηλαδή
μελέτη ενός κοινωνικού φαινομένου σε μεγάλη χρονική
διάρκεια), ενώ η συγκεκριμένη δομή δεν παρουσιάζει
παρά μία όψη του. Η ισορροπία των πολλαπλών ιεραρχιών εδραιώνεται πάνω σ ένα συνδυασμό σχέσεων που
εξαρτώνται από σημεία, σύμβολα, κοινωνικούς ρόλους,
αξίες, ιδέες που διέπουν αυτές τις δομές. Παρόλο λοιπόν
που στην Εθνολογία η δομή είναι ένα σύνολο σταθερών
και αμετάβλητων σχέσεων (αφηρημένη κατασκευή) που
κατασκευάστηκε για να μελετηθεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, στην Κοινωνιολογία η δομή είναι μια σταθερά που
εκφράζει την εύθραυστη ισορροπία αντίρροπων δυνάμεων σε μια συνεχή κίνηση, η οποία όμως τροποποιείται για να διατηρηθεί η γενική ισορροπία του κοινωνικού συστήματος. Οι επιμέρους δομές ελέγχονται από
τη γενική δομή του κοινωνικού συστήματος.
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Ο τρόπος λοιπόν που χρησιμοποιούν οι Κοινωνικές Επιστήμες την έννοια της δομής δείχνει ότι, κατά
μία άποψη, υπάρχουν «δομισμοί» που αντιτίθενται.
Τα συστήματα συγγένειας και οι κανόνες του γάμου
μπορούν να αναλυθούν σύμφωνα με τις αρχές του γλωσσικού δομισμού και να μεταφερθούν ως μοντέλο για την
ανάλυση και άλλων κοινωνικών δομών. Όμως μια ομάδα,
μια κοινωνία, ένας θεσμός, ένα οικονομικό σύστημα περιέχουν κοινωνικά γεγονότα που δύσκολα καθορίζονται
και προσδιορίζονται. Η πρόσληψη της κοινωνίας γίνεται
κατά τρόπο αποσπασματικό, επειδή τα κοινωνικά φαινόμενα αλλάζουν στο χώρο και στο χρόνο, ενώ η δομή
της γλώσσας θέτει πάντα τα ίδια προβλήματα. Ακόμη,
η προσέγγιση μπορεί να είναι διαφορετική ανάμεσα
στον κοινωνιολόγο και στον οικονομολόγο. Ο οικονομολόγος, όπως και ο κοινωνιολόγος, διερευνά ανθρώπινες
σχέσεις, αλλά σχέσεις που αναφέρονται σε πράγματα.
Οι ανθρώπινες συμπεριφορές που ενδιαφέρουν τον
οικονομολόγο είναι μόνο οι ορθολογικές, γι’ αυτό και η
ανάλυση του οικονομολόγου είναι περισσότερο ποσοτική
και η ουσία της δομής στατική, επειδή μελετά τους σταθερούς παράγοντες μεταβλητών παραμέτρων. Αντίθετα, ο
κοινωνιολόγος μελετά ανθρώπινες συμπεριφορές που
μπορούν να εξαρτώνται από ανθρώπινα συναισθήματα
που αναφέρονται σε διαφορετικές αξίες και ιδέες.
Όμως, παρ’ όλες τις αμφισημίες και τις διαφορετικές αντιλήψεις και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους,
η έννοια της δομής εκφράζει την κοινή μεθοδολογική
ενασχόληση σ’ όλες τις Κοινωνικές Επιστήμες. Ο δομισμός είναι το μεθοδολογικό και επιστημολογικό σημείο
σύγκλισης για την ανάλυση των κοινωνικών κριτηρίων
που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
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4.13. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Με βάση τις έννοιες της λειτουργίας και της δομής,
οι Κοινωνικές Επιστήμες άρχισαν προοδευτικά να
διαμορφώνουν, όπως και οι Φυσικές Επιστήμες, την
ιδέα του συστήματος ως εργαλείου εξήγησης και
ανάλυσης της κοινωνίας. Η συστημική ανάλυση στις
Κοινωνικές Επιστήμες έχει σκοπό να κατασκευάσει ένα
θεωρητικό μοντέλο για την ανάλυση του κοινωνικού–
πολιτιστικού συστήματος και στη συνέχεια να ορίσει τις
ομοιότητες και τις διαφορές με άλλους τύπους συστη
μάτων. Η έννοια του συστήματος όμως στις Κοινωνικές
Επιστήμες δεν ορίζεται με την ίδια αυστηρότητα όπως
στις Φυσικές Επιστήμες, εξαιτίας του γεγονότος ότι
απαντούν διαφορετικοί ορισμοί. Έτσι, διακρίνουμε δύο
γενικές τάσεις που προσανατολίζουν τη συστηματική
ανάλυση στις Κοινωνικές Επιστήμες: τη δομο–λειτουργική και την κυβερνητική.
Δομο–λειτουργισμός: Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος
Τ. Πάρσονς (Τ. Parsons) επεξεργάστηκε μια θεωρία για
να αναλύσει το γενικό σύστημα δράσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν
την ανθρώπινη δράση είναι συνάρτηση των παραγόντων του ανθρώπου ως υποκειμένου και των σχέσεών
του με τους άλλους. Για τη συστηματική ανάλυση της
δράσης του υποκειμένου ο Πάρσονς διαιρεί το γενικό
σύστημα αναφοράς του σε τέσσερα υποσυστήματα:
το βιολογικό, το ψυχικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό.
Τα τρία πρώτα υποσυστήματα εκφράζουν τη διαντί
δραση μεταξύ των δρώντων υποκειμένων. Το τελευταίο
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δίνει νόημα στους κανόνες ως αξίες, ως ιδεολογίες, ως
ήθη κτλ. που ρυθμίζουν τη δράση και τις σχέσεις των
δρώντων υποκείμενων. Η συγκεκριμένη πράξη του
δρώντος είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των δυνάμεων
που προέρχονται και από τα τέσσερα υποσυστήματα.
Οι δε επιστήμες του ανθρώπου, για παράδειγμα, Βιολογία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, δε μελετούν παρά το
συγκεκριμένο τομέα του υποσυστήματος. Οι σχέσεις
των υποσυστημάτων δεν είναι ισότιμες μέσα στο κοινωνικό σύστημα, αλλά ιεραρχημένες: το πολιτισμικό, που
εμπεριέχει περισσότερη πληροφορία, βρίσκεται στην
κορυφή, ενώ το βιολογικό, πλούσιο σε ενέργεια, στο
κάτω μέρος της διαβάθμισης.
Οι θεσμοί της κοινωνικής οργάνωσης περιλαμβάνουν
συνδυασμένα τα υποσυσιήματα του πολιτισμικού και
του κοινωνικού, τα οποία, διαμέσου των κοινών πολι
τισμικών στοιχείων, όπως αξίες, σύμβολα κανόνες,
πράξεις, καθορίζουν την κοινωνική δράση του υποκειμένου. Ο θεσμός της εκπαίδευσης, για παράδειγμα,
δημιουργεί ρόλους που αναφέρονται σε έναν ορισμένο
τρόπο δράσης και ενέργειας του εκπαιδευτικού
που έχει παγιωθεί σε κανόνες. Για τον Πάρσονς, οι
δραστηριότητες αυτές βασίζονται στο γενικό πλαίσιο
αναφοράς που είναι το σύστημα και στην κατανόηση
της δομής τους.
Η δομή. Στο έργο του για τη δομή της κοινωνικής
δράσης, ο Πάρσονς διακρίνει τέσσερις αναλυτικές
έννοιες –λειτουργικά προαπαιτούμενα– που είναι
σταθερές και συγκροτούν τη δομή του συστήματος:
το ρόλο, την κοινότητα, τους κανόνες και τις αξίες.
Ο ρόλος αναφέρεται στις δραστηριότητες του ατόμου
μέσα στην κοινωνία, όπως, για παράδειγμα, δικαστής,
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δήμαρχος, εκπαιδευτικός. Είναι αυτονόητο ότι ο ρόλος
δεν περιορίζεται μόνο στην επαγγελματική διάσταση
της θέσης που κατέχει το άτομο, αλλά το περιεχόμενο
του είναι διευρυμένο και περιλαμβάνει τη θέση του
μέσα στην οικογένεια, όπως στις διάφορες κοινωνικές
ομάδες, όπως για παράδειγμα, μητέρα, μέλος αθλητικού
συλλόγου. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν της συγκρότησης της δομής έχει σχέση με την έννοια της κοινότητας και έχει ως αναφορά τις κοινωνικές και πολιτικές
ομάδες, όπως, για παράδειγμα, οικογένεια, αθλητικά
σωματεία, πολιτικά κόμματα. Οι κανόνες και οι αξίες
διέπουν τη συνοχή και την ενότητα του κοινωνικού
συστήματος και αναφέρονται ταυτόχρονα στο πολιτισμικό και κοινωνικό υποσύστημα και τείνουν να εκφράσουν τους καθολικούς κανόνες και τις αξιακές τάσεις
που χαρακτηρίζουν τις κοινές δραστηριότητες των
ανθρώπων.
Η λειτουργία. Η δομή προϋποθέτει πάντα μια
σταθερή και σχεδόν αμετάβλητη διαδικασία, αλλά
στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία ποτέ δεν
είναι σταθερή· μεταβάλλεται. Επομένως, η έννοια της
λειτουργίας εκφράζει το δυναμικό στοιχείο του συστή
ματος, γιατί εξασφαλίζει την ισορροπία του. Και το
κοινωνικό σύστημα αντιδρά όταν υπάρχουν παράγοντες που απειλούν την ισορροπία του, ώστε να την
επαναφέρει.
Κατ’ αναλογία λοιπόν προς την έννοια της δομής,
ο Πάρσονς διακρίνει τέσσερις βασικές λειτουργίες για
την αντιμετώπιση και τη ρύθμιση των προβλημάτων του
συστήματος, επειδή η ισορροπία ενός κοινωνικού συστήματος είναι διαφορετικής φύσης από την ισορροπία
μιας καρέκλας ή ενός σπιτιού. Η πρώτη λειτουργία
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είναι της ολοκλήρωσης και μπορεί να παρομοιαστεί
με την αρχή της αδράνειας, επειδή στο εσωτερικό του
συστήματος δε συμβαίνει τίποτα που να ταράξει την
ισορροπία του. Η δεύτερη είναι η λειτουργία της ενσωμάτωσης, η οποία συντονίζει και εναρμονίζει τα στοιχεία του συστήματος. Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται
στη διακήρυξη αλληλεγγύης των στοιχείων του συστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία του. Η τρίτη
λειτουργία είναι συνδυασμένη με την επίτευξη στόχων
σύμφωνα με τα κατεστημένα πρότυπα του συστήματος. Η τέταρτη είναι συνάρτηση της προηγούμενης
και αναφέρεται σε προβλήματα προσαρμογής και κατ’
ουσίαν η λειτουργία αυτή συνίσταται στις δραστηριότητες και στις διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με την
υλοποίηση στόχων.
Ο Πάρσονς λοιπόν στη συστημική ανάλυση συμπεραίνει ότι υπάρχει μια ιεραρχία και τάξη των αναλυτικών κατηγοριών που συνθέτουν το σύστημα. Το
ψυχολογικό σύστημα ελέγχει το οργανικό, και το κοινωνικό, ελέγχοντας το ψυχολογικό, ελέγχεται από το πολιτισμικό που οργανώνει. Ταυτόχρονα ο Πάρσονς έδινε
πολύ μεγάλη σημασία στην ισορροπία του συστήματος, παραβλέποντας έτσι την έννοια της αλλαγής,
επειδή ακριβώς η φυσική τάση του συστήματος είναι
η διατήρησή του. Η στάση αυτή όμως έγινε αντικείμενο κριτικής, γι’ αυτό θέλησε να ενσωματώσει στη
θεωρία του την έννοια της αλλαγής, με δομικές όμως
προϋποθέσεις. Καταρχήν λοιπόν δέχεται ότι υπάρχει η
μακροπρόθεσμη εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων,
όπου καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν ο τεμαχισμός
των κοινωνικών ομάδων με την εμφάνιση νέων και
ο λειτουργικός επαναπροσδιορισμός από κάποιες
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ομάδες των αξιών και των κανόνων τους. Ο Πάρσονς
διακρίνει, επίσης, τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη που περιλαμβάνει δύο τύπους αλλαγής: πρώτον, την αλλαγή
ισορροπίας των υποσυστημάτων χωρίς να διαταράσσεται η γενική ισορροπία του συστήματος (πρόκειται
δηλαδή για μια αλλαγή ισορροπίας που προσαρμόζει
τις επιμέρους αλλαγές στην ισορροπία του συστήματος). και, δεύτερον, την αλλαγή της δομής που είναι
αποτέλεσμα συσσώρευσης εντάσεων και αμφισβητήσεων και αφορούν τη φύση του συστήματος. Η αλλαγή
αυτή τροποποιεί το περιεχόμενο των κανόνων των
αξιών του πολιτιστικού υποσυστήματος και απειλεί τη
λειτουργία της κανονιστικής σταθερότητας του συστήματος ή την προσαρμογή του στις νέες αξίες.
Βέβαια ο Πάρσονς δε δέχεται ότι η δομή είναι ανοιχτή
και υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και ανανεώσεις. Η
θεωρία έτσι εκλαμβάνεται ως συντηρητική, γιατί πρόκειται
για την ιδεολογία μίας κοινωνίας που δικαιολογεί την
κατεστημένη ισορροπία της.
Κυβερνητική: Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η
κυβερνητική εξομοιώνει το πολιτικό σύστημα μ’ ένα
κυβερνητικό σύστημα ελέγχου. Κύριος εκπρόσωπος
αυτής της μεθόδου είναι ο Αμερικανός Δ. Ήστον
(Easton). Η ανάλυσή του καταρχάς έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του Πάρσονς, γιατί δε λαμβάνει υπόψη
την έννοια της ισορροπίας, συμφωνεί όμως μαζί του
ως προς το σκοπό, γιατί, και για τον Ήστον, το κύριο
πρόβλημα είναι η διατήρηση του πολιτικού συστήματος
με δεδομένη την έννοια της αλλαγής.
Ο Ήστον θεωρεί το πολιτικό σύστημα ένα «μαύρο
κουτί» και πιστεύει ότι εκείνο που έχει σημασία είναι οι
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σχέσεις του συστήματος με το περιβάλλον του και όχι
με το περιεχόμενο του. Το περιβάλλον περιλαμβάνει
τα μη πολιτικά συστήματα, τα οποία όμως συγκροτούν
την κοινωνία γενικά αλλά και το πολιτικό σύστημα.
Αυτά είναι το οικολογικό, το βιολογικό, το ψυχολογικό,
το κοινωνικό σύστημα, όπως επίσης και τα συστήματα
που είναι έξω από την κοινωνία, για παράδειγμα διεθνή
οικολογικά συστήματα.
Ο Ήστον συγκρίνει, επίσης, το πολιτικό σύστημα
με το οικονομικό σύστημα και αντιλαμβάνεται την
πολιτική ως μια οικονομική μηχανή. Όπως λοιπόν
υπάρχει αυτό που εισέρχεται στη μηχανή (... εισροές),
υπάρχει και αυτό που εξέρχεται (... εκροές). Υπάρχει
λοιπόν αυτό που τροφοδοτεί το σύστημα και αυτό που
το σύστημα παράγει.
Εισροές: Ο Ήστον διακρίνει δύο τύπους εισροών:
τις απαιτήσεις και τα στηρίγματα.
Οι απαιτήσεις: Οι διεκδικήσεις μιας ομάδας ανθρώπων από το σύστημα για να τους χορηγήσει πράγματα
αξίας καλούνται απαιτήσεις, για παράδειγμα διεκδικήσεις εργαζομένων για αύξηση του κατώτατου μισθού,
διεκδικήσεις μαθητών για βελτίωση της ποιότητας
σπουδών, κτλ. Στην αρχή λοιπόν υπάρχει η λειτουργία
έκφρασης και διατύπωσης των απαιτήσεων που απευθύνεται στο πολιτικό σύστημα από τις ομάδες πίεσης.
Στη συνέχεια η λειτουργία ρύθμισης των απαιτήσεων
διαμέσου του διαλόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τα επικρατούντα έθιμα, ώστε να μην υπερφορτωθεί και καταρρεύσει το σύστημα από τις πολλές
απαιτήσεις. Από τη μια πλευρά, ο διάλογος αναδεικνύει τη ρύθμιση των απαιτήσεων σύμφωνα με τις αξίες,
τους κανόνες και τις πεποιθήσεις που δείχνουν τα όρια
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του συστήματος για ικανοποίηση ή απαγόρευση των
απαιτήσεων. Από την άλλη, ο διάλογος αναδεικνύει,
επίσης, το ρόλο των δομικών παραγόντων του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να συζητήσουν ώστε να μεταφέρουν τις
απαιτήσεις διυλίζοντας και ελέγχοντας το μέγεθος και
το περιεχόμενο τους. Τέτοιοι δομικοί παράγοντες είναι,
για παράδειγμα, οι βουλευτές, τα πολιτικά κόμματα, οι
αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του πολιτικού συστήματος. Τέλος, είναι η λειτουργία λήψης αποφάσεων
για τη ρύθμιση των απαιτήσεων και η εκτέλεσή τους
διαμέσου των κατάλληλων οργάνων του πολιτικού
συστήματος.
Τα στηρίγματα: Παράλληλα με τις απαιτήσεις, που
αποβλέπουν στην αποδυνάμωση του συστήματος,
υπάρχει ένας άλλος τύπος εισροών, τα στηρίγματα,
τα οποία σκοπό έχουν την ενδυνάμωσή του. Η ιδέα του
στηρίγματος περιέχει τις στάσεις και τις συμπεριφορές
που ευνοούν τη διατήρηση του συστήματος. Σύμφωνα
με τον Ήστον, τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη
σταθερή δομή του συστήματος είναι τρία:
α) η κοινότητα, που περιλαμβάνει όλα τα μέλη του
συστήματος και τα συνδέει συνεκτικά, όπως, για παράδειγμα, η εθνική κοινότητα, β) το καθεστώς, που εκφράζει
τους κανόνες, τις αξίες, τους βασικούς όρους θεμελίωσης
του συστήματος, όπως, για παράδειγμα, ελευθερία γνώμης, κοινοβουλευτισμός, κανόνες νομιμοποίησης, κτλ.,
γ) οι Αρχές του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή οι Αρχές
σηματοδοτούν και οροθετούν το ρόλο αυτών οι οποίοι
κατέχουν την εξουσιαστική αρχή ώστε να εκφράζεται στο
όνομα του συστήματος. Π.χ. η επιδοκιμασία του Αμερικανού προέδρου, αν εγκρίνεται η πολιτική του.
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Εκροές. Απομένει να δούμε τις απαντήσεις του πολιτικού συστήματος, γιατί όταν αποδέχεται τις εισροές, το
πολιτικό σύστημα απαντά με τις εκροές για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ή για να ενδυναμώσει τα στηρίγματά
του. Οι εκροές μπορεί να είναι δικαιώματα, παροχές
ή αύξηση των δημοσίων δαπανών. Οι εκροές λοιπόν
έχουν το χαρακτήρα απόφασης και επιβάλλονται στη
δύναμη του Δικαίου ή είναι ενέργειες που αποσκοπούν
στην οικονομική ή κοινωνική βελτίωση του πολίτη. Η
απόφαση είναι καταρχήν απάντηση στις απαιτήσεις,
αλλά και δημιουργία νέων απαιτήσεων που θα επιφέρουν νέες απαντήσεις. Το πολιτικό σύστημα λειτουργεί
διαμέσου μιας διαδικασίας ανατροφοδότησης η οποία
κατ’ ουσίαν εξαρτάται από τις δικές του απαντήσεις,
δηλαδή από τις εκροές.
Όρια χρησιμοποίησης της συστημικής ανάλυσης:
Σίγουρα η συστημική ανάλυση προσφέρει στις Κοινωνικές Επιστήμες την κατασκευή μιας τεχνικής για να
αναλυθούν και να κατανοηθούν οι λειτουργίες των
μεγάλων οργανώσεων, όπως είναι, για παράδειγμα,
το κράτος, το ομοσπονδιακό κράτος.
Προσφέρει, επίσης, μια συνοπτική προσέγγιση στις
πολλαπλές αλληλεπιδράσεις των σχέσεων και αντικαθιστά την παλιά και στατική έννοια των σχέσεων με
τη δυναμική που διέπει και διακρίνει αυτές τις σχέσεις.
Δηλαδή αποσκοπεί στο να μελετήσει την κοινωνική ζωή
με όρους επικοινωνιακούς. Το γεγονός όμως ότι είναι
περισσότερο μια λογική κατασκευή παρά μια μελέτη
της πραγματικότητας δυσχεραίνει την κατανόηση της
πραγματικότητας και δεν αποκαλύπτει τους όρους με
τους οποίους βιώνεται η πραγματικότητα στην καθημερινότητα της. Γιατί η κοινωνική πραγματικότητα δεν είναι
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πάντα μια απλή μηχανή η οποία μετατρέπει τις κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις σε αποφάσεις και πολιτικές πράξεις. Είναι μια πραγματικότητα που αναδεικνύει
συνεχώς νέα και σύνθετα φαινόμενα που απαιτούν τη
συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών για να κατανοηθούν στο εύρος και στο βάθος που έχουν.

Ανακεφαλαίωση
Στις Φυσικές Επιστήμες, παρόλο που καθεμιά
μελετά μία όψη της φυσικής πραγματικότητας,
υπάρχει μια φιλοσοφία των επιστημών που τείνει
να συνθέσει όλες αυτές τις ιδιαίτερες έρευνες. Στις
Κοινωνικές Επιστήμες όμως δεν υφίσταται
κάτι ανάλογο, ίσως από φόβο μήπως υποταχθεί
η μία στην άλλη, η Οικονομία στην Πολιτική ή η
Πολιτική στην Κοινωνιολογία. Αντίθετα, διαπιστώνεται συνεχής τάση κατακερματισμού του αντικειμένου της ανθρώπινης δραστηριότητας και εμφάνιση στο επίπεδο της εκπαίδευσης συνεχώς νέων
πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων. Ταυτόχρονα όμως με την τάση διεύρυνσης των Κοινωνικών Επιστημών που υπονομεύει την ενότητά
τους, υπάρχει και η ρευστότητα της ανθρώπινης
δραστηριότητας, που επιβάλλεται να μελετηθεί
σφαιρικά, δηλαδή σύνθετα, για να είναι πιο αντικειμενική και πιο μεθοδική. Η σύνθεση αυτή μπορεί
να εκφραστεί σε διάφορα επίπεδα: καταρχάς σε
εκείνο της έρευνας, με την ομαδική εργασία, όπου η
συνεισφορά καθενός συμβάλλει στη διεξοδικότερη
ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, αλλά και
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σε εκείνο του στοχασμού, διαμέσου της σφαιρικής
γνώσης των διάφορων ειδικεύσεων. Στη σύγχρονη
κοινωνική θεωρία, οι διάφορες μεθοδολογικές αναλύσεις, παρ’ όλες τις ελλείψεις, τείνουν να δημιουργήσουν μια κοινή βάση παρατηρήσεων, εννοιών
και υποθέσεων για την ορθολογική εξήγηση της
κοινωνικής πραγματικότητας, που μπορεί να γίνει
αποδεκτή από όλες τις Κοινωνικές Επιστήμες.
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Βασικοί όροι
αντικειμενικότητα, τεχνική, μέθοδος, συγκριτική μέθοδος,
ιστορισμός, ιστορικισμός, θετικισμός,
μεθοδολογικός ατομισμός, διαλεκτική, λειτουργισμός,
δομισμός, δομή, δομο–λειτουργισμός, κυβερνητική.

Ερωτήσεις
● Π
 οιο είναι το αντικείμενο των Κοινωνικών
Επιστημών;
● Π
 ώς αυτονομούνται και αποκτούν την ιδιαιτερότητα
τους;
● Τ
 ι τις καθιστά αλληλέγγυες;
● Γ
 ιατί αναπτύχθηκαν ραγδαία τον 20ό αιώνα;
● Π
 οιο είναι το περιεχόμενο της αντικειμενικότητας στις
Κοινωνικές Επιστήμες;
● Τι είναι και πώς εκφράζεται η διεπιστημονικότητά τους;
● Τ
 ι είναι τεχνική στις Κοινωνικές Επιστήμες;
● Τ
 ι είναι μέθοδος; Πώς καθορίζονται οι μέθοδοι των
Κοινωνικών Επιστημών;
● Π
 ώς ορίζεται η συγκριτική μέθοδος;
● Π
 ώς εφαρμόζεται στη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων;
● Π
 οια στάδια έρευνας ακολουθεί;
● Π
 οια είναι τα όριά της;
● Π
 οιο είναι το έργο της Ιστορίας;
● Ποια είναι η σχέση Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών;
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● Τ
 ι είναι ιστορισμός και τι ιστορικισμός;
● Π
 οια είναι τα χαρακτηριστικά του θετικισμού ως
φιλοσοφικής στάσης; Πώς κατανοεί ο θετικισμός τη
σχέση μεταξύ προτάσεων που περιγράφουν το είναι
και προτάσεων που αναφέρονται στο δέον;
● Π
 ώς διαμορφώνεται ιστορικά ο θετικισμός;
● Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του λογικού εμπειρισμού;
● Π
 ώς ορίζεται και πώς λειτουργεί η αρχή της επαληθευσιμότητας;
● Σ
 ε τι διαφοροποιείται ο Πόππερ με την εισαγωγή της
αρχής της διαψευσιμότητας;
● Ποια είναι η βασική αρχή του μεθοδολογικού ατομισμού;
● Π
 ώς αναλύεται και κατανοείται ένα κοινωνικό φαινόμενο, πώς εμφανίζεται ως όλον, με βάση το μεθοδολογικό ατομισμό;
● Μ
 ε ποιο κύριο επιχείρημα αμφισβητείται η αρχή του
μεθοδολογικού ατομισμού;
● Π
 οια είναι η βασικότερη θέση της διαλεκτικής;
● Π
 οιο είναι το περιεχόμενο της υλιστικής διαλεκτικής;
● Π
 οιοι είναι οι νόμοι της διαλεκτικής;
● Τ
 ι είναι ιστορικός υλισμός και πώς εξετάζει τα κοινωνικά φαινόμενα;
● Π
 ώς κατανοείτε τη σχέση βάσης-εποικοδομήματος;
● Τ
 ι σημαίνει ο όρος «λειτουργία» και τι νοηματοδοτεί
στις Κοινωνικές Επιστήμες;
● Π
 οιος υπήρξε ο θεμελιωτής του κλασικού λειτουργισμού και ποια τα βασικά αξιώματα της θεωρίας του;
● Π
 οια είναι τα βασικά σημεία της κριτικής του Μέρτον
στα αξιώματα του κλασικού λειτουργισμού;
● Π
 ώς πιστοποιείται, για τον Μέρτον, η ουδετερότητα
της λειτουργικής ανάλυσης;
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● Τ
 ι ονομάζονται ρητές και τι άδηλες λειτουργίες και
που στοχεύει η διάκρισή τους;
● Τ
 ι είναι δομή και τι δομική μέθοδος;
● Τ
 ι σημαίνει η υιοθέτηση της δομικής μεθόδου από τις
Κοινωνικές Επιστήμες;
● Π
 ώς εφαρμόζεται η δομική μέθοδος σε επιμέρους
Κοινωνικές Επιστήμες (Γλωσσολογία, Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Οικονομία, Κοινωνιολογία);
● Π
 οιος είναι ο σκοπός της συστηματικής ανάλυσης
στις Κοινωνικές Επιστήμες;
● Σ
 ε ποια υποσυστήματα διαιρεί ο Πάρσονς τη συστηματική ανάλυση της δράσης του ανθρώπινου υποκειμένου;
● Τ
 ι εκφράζουν τα υποσυστήματα αυτά και ποιες είναι
οι μεταξύ τους σχέσεις;
● Τ
 ι συγκροτεί, κατά τον Πάρσονς, τη δομή του συστήματος;
● Τ
 ι εκφράζει η έννοια της λειτουργίας εντός του συστήματος και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες;
● Τ
 ι εννοεί ο Πάρσονς με την έννοια «ισορροπία του
συστήματος»;
● Π
 ώς αντιμετωπίζει ο Πάρσονς την έννοια της
αλλαγής;
● Τ
 ι σημαίνει μακροπρόθεσμη και τι βραχυπρόθεσμη
εξέλιξη;
● Π
 ώς θεωρεί ο Ήστον το πολιτικό σύστημα;
● Τι είναι οι εισροές για τον Ήστον και ποιοι οι τύποι τους;
● Τ
 ι είναι οι εκροές και πώς λειτουργούν στο πολιτικό
σύστημα;
● Π
 οια είναι τα όρια της συστηματικής ανάλυσης;
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5. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Εισαγωγή: Οι Κοινωνικές Επιστήμες μπορούν να
προσεγγίσουν και να αναλύσουν, με βάση τις μεθοδολογικές τους αρχές, τη φύση και την εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων.
Τέτοια σημαντικά προβλήματα αφορούν το ρόλο του
κράτους–έθνους –μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης–, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, το ρόλο
της οικογένειας, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα
προβλήματα που προκύπτουν από την ύπαρξη μειονοτήτων στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Διδακτικοί στόχοι: Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι
να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα της καθημερινής τους εμπειρίας
δεν αποτελούν τυχαία συμβάντα, αλλά ότι συνδέονται
και προκύπτουν μέσα από ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από τη σύνδεση
εμπειρίας και μεθόδου, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι
τα θεωρητικά σχήματα και τα μεθοδολογικά πρότυπα
που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια δεν
αποτελούν αφηρημένες θεωρίες, αλλά ότι, αντίθετα, μας
βοηθούν σημαντικά με την κατάλληλη αξιοποίησή τους
να κατανοήσουμε τη σύγχρονη κοινωνία και τις εξελίξεις
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της, αλλά και τις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές
των σύγχρονων ανθρώπων.
Εισαγωγικές ερωτήσεις:
● Ποιος είναι ο ρόλος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς θα διατηρήσουμε την εθνική μας
ταυτότητα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εξελίξεων;
● Η ανεργία οφείλεται στις τεχνολογικές εξελίξεις ή
σε ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές; Πώς θα
αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανεργία;
● Ποιος είναι ο ρόλος της σύγχρονης οικογένειας;
Ποιος ο ρόλος του κάθε μέλους της στη νέα πραγματικότητα;
● Έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει ο άνθρωπος στις
φυσικές εξελίξεις μέσω της τεχνολογίας; Υπάρχουν όρια
και ηθικοί φραγμοί στην επιστημονική έρευνα;
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5.1. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η σύγχρονη –παγκόσμιου χαρακτήρα– οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, ωθούμενη από την εξέλιξη της
τεχνικής και της τεχνολογίας αλλά και από τη διάλυση
της πρώην ΕΣΣΔ, συμβαδίζει με μια λειτουργική μεταβολή του ρόλου των κρατών. Αυτή η μεταβολή έχει
άμεση και καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του
κοινωνικού γίγνεσθαι. Η εικόνα της κοινωνίας μετατοπίζει αποφασιστικά την οργανική δομημένη τάξη της σε
μια νέα τάξη ευκίνητη αλλά και πιο περίπλοκη.
Οι μέχρι τώρα σταθεροί πόλοι αναφοράς, όπως το
κράτος–έθνος, τα κόμματα, οι θεσμοί, ο προγραμματισμός
της οικονομίας, της εργασίας, τα επαγγέλματα, η οικογένεια, κτλ., συστέλλουν ο η μαντικά τη σημασία τους. Η
ιδιαιτερότητα, η πολυπολιτισμικότητα, ο χαλαρός οικογενειακός δεσμός, η «ευελιξία» της εργασίας, οι διεθνείς
επιχειρήσεις, η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, η
διεθνής –και υπερβολική– κινητικότητα πληθυσμών και
πληροφοριών αρχίζουν κι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τοποθετημένος σ’ ένα σταυροδρόμι πολλαπλών αναφορών και
δέχεται ποικίλα μηνύματα.
Όλο και πιο πολύ, η κοινωνία μας διαμορφώνεται
σ’ ένα σύνθετο δίκτυο μηνυμάτων αναφοράς, που όμως
το καθένα από αυτά διαθέτει μια σχετική αυτοτέλεια. Ο
άνθρωπος περνά από τις κοινωνικές ολότητες στην
ιδιαίτερη και ατομική έκφραση και η κοινωνία φαίνεται
να συγκροτείται από μια μάζα ατόμων χωρίς να υπάρχει
συγκεκριμένος και σταθερός συνδετικός ιστός.
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Ο κατακερματισμός του κοινωνικού ιστού δηλώνει
στην πραγματικότητα την ευκαμψία του κοινωνικού
δεσμού, ο οποίος μπορεί να μεταβάλλεται, τροπο
ποιώντας ταυτόχρονα τη στάση, τη συμπεριφορά και τη
δράση του ανθρώπου. Οι κοινωνικές αξίες σχετικοποιούνται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, την πολιτική
συγκυρία, την κοινωνική κινητικότητα, την αναβίωση της
παράδοσης, τη μίμηση νέων πολιτισμικών ή περιθωριακών προτύπων, με το συνεχή επαναπροσδιορισμό του
ανθρώπου ανάλογα με τις περιστάσεις.
Ο άνθρωπος ζει μέσα σ’ έναν κόσμο όπου οι σημαντικές αυτές αλλαγές καθορίζουν το πλαίσιο των ενεργειών του αναδιαμορφώνοντας διαρκώς την κοινωνική δομή και τις πράξεις του. Έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι
μπορούν να συγκροτούν και να θεσπίζουν στάσεις ζωής
που στην πραγματικότητα μπορούν και να συγκρούονται μεταξύ τους (για παράδειγμα, σοσιαλιστής και εθνικιστής). Τα άτομα βρίσκονται μέσα σε σύνθετες σχέσεις
και σε μια συνεχή κίνηση μετατόπισης των συμπεριφορών τους εκδηλώνοντας τις ανάλογες αντιδράσεις.
Το ζήτημα του κοινωνικού δεσμού μετατρέπεται σε
ένα παιχνίδι μετατόπισης των θέσεων του δρώντος
υποκειμένου μέσα στην κοινωνία. Η γνώση πλέον της
σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας βασίζεται
στην κατασκευή εννοιών που περιγράφουν και διαπιστώνουν φαινόμενα της κοινωνικής πραγματικότητας.
Τελικά, η κατασκευή των εννοιών αυτών σημαίνει ότι,
πίσω από τις κοινές έννοιες, τα κοινωνικά γεγονότα
συνδέονται με ένα σύστημα σχέσεων το οποίο οι κοινωνικές επιστήμες δεν μπορούν να το μελετούν η καθεμία
με τις δικές της άκαμπτες κατασκευές. Οι αλλαγές που
συντελούνται σε κοινωνικό, οικονομικό, ψυχολογικό και
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πολιτικό επίπεδο επιτάσσουν την κατασκευή εννοιών
που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε διεπιστημονικά την κοινωνική ψυχολογία αλλά κυρίως θα μας
οδηγήσουν στην καθιέρωση θεσμών ικανών να βελτιώσουν τη ζωή μας και να ολοκληρώσουν την κοινωνική μας ύπαρξη. Μέσα από την προσέγγιση αυτή
μπορούμε να κατανοήσουμε το σύνθετο πλέγμα των
σχέσεων που χαρακτηρίζει και επηρεάζει την κοινωνική μας ζωή και ύπαρξη και ταυτόχρονα να αντιληφθούμε το εσώτερο κενό που τη βασανίζει επειδή η
κοινωνική πραγματικότητα μεταβάλλει και εμάς τους
ίδιους θεσπίζοντας αποκλεισμούς ή καταξιώσεις. Με
άλλα λόγια, η περιγραφή των σύγχρονων κοινω
νικών προβλημάτων παρουσιάζει τη συνθέτη κατά
σταση της κοινωνίας μας και μας βοηθά να κατανο
ούμε τους άλλους και τον εαυτό μας.

5.1.1. Το κράτος–έθνος
Το κράτος–έθνος αποτέλεσε στη νεότερη περίοδο το
πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτήθηκαν οι σύγχρονες κοινωνίες με βάση την έλλογη, ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση της βούλησης των πολιτών. Το κράτος–έθνος συνδέεται με τα όρια της επικράτειας, ενός
φυσικού προστατευόμενου χώρου μέσα στον οποίο
επιτελούνται οι κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες
και ταυτόχρονα διαμορφώνεται η συνείδηση μιας κοινής
ιστορικής–πολιτιστικής ταυτότητας.
Μέσα στα όρια του κράτους–έθνους η κοινωνία
ξεπερνά τους προ–αστικούς διαχωρισμούς και ομογε
νοποιείται σ’ ένα κοινό πλαίσιο θεσμών, λειτουργιών
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και αξιών. Γι’ αυτό και η μελέτη μιας κοινωνίας αναφέρεται πρωταρχικά σε ένα εθνικό κράτος, σε μια περιφέρεια, σε μια κοινότητα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε τη δομή και τις λειτουργίες των κοινωνικών
τάξεων, των επιμέρους κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων.
Όμως η κλασική αυτή προσέγγιση παρακάμπτεται
από τη λειτουργία των υπερεθνικών οικονομικών και
επικοινωνιακών σχέσεων που διαμορφώνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο και οι οποίες επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες και τις δομές του σύγχ
ρονου κράτους–έθνους.
Οι ισχυροί προστατευτικοί φραγμοί τους οποίους
ύψωναν τις περασμένες δεκαετίες τα ισχυρά βιομη
χανικά κράτη, προκειμένου να προωθήσουν τη δική
τους οικονομική ανάπτυξη, καταρρέουν σήμερα και
δίνουν τη θέση τους σε παγκόσμια δίκτυα οικονομικών
ανταλλαγών.
Η δημιουργία υπερεθνικών θεσμών, όπως αυτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μεγάλων περιοχών οικονο
μικών ανταλλαγών όπως η NAFTA (Ένωση Ελευθέρου
Εμπορίου Βόρειας Αμερικής), αλλά και η συμφωνία
της GATT (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου),
που καθορίζει τους όρους του ελευθέρου εμπορίου,
αποδεικνύουν ότι το κάθε κράτος–έθνος δεν μπορεί να
αναλυθεί και να κατανοηθεί ως αυτόνομη μονάδα. Αντίθετα, είναι απαραίτητη η ένταξη του στο πλαίσιο των
ευρύτερων οικονομικών σχέσεων, μέσα στις οποίες
λειτουργεί ως οικονομία και ως κοινωνική δομή.
Το πολυεθνικό κεφάλαιο μετακινείται από το
κράτος–έθνος σε άλλο κράτος– έθνος. Στηρίζεται όμως
πάντα σ’ ένα εθνικό νομικό πλαίσιο, σ’ ένα σύστημα
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εθνικών υποδομών και εθνικών οικονομικών και φορολογικών όρων, και, βέβαια, σ’ ένα εγχώριο εργατικό
δυναμικό.
Μέσα από τις διαδικασίες αυτές τροποποιείται ο
ιστορικός ρόλος που διαδραμάτιζε παραδοσιακά το
κράτος–έθνος. Το κάθε κράτος–έθνος αναδιοργανώνεται και αναζητεί το νέο ρόλο και τη θέση του μέσα στο
παγκόσμιο σύστημα.
Σ’ αυτό τον καταμερισμό ρόλων και ισχύος διαμορφώ
νονται νέες διακρίσεις μεταξύ των αναπτυγμένων και
των υπό ανάπτυξη κρατών. Αποκρυσταλλώνονται
παγκόσμια τρεις «ζώνες» ανάπτυξης που περιλα
μβάνουν τη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και
την περιοχή Ασίας–Ειρηνικού. Οι υπερεθνικοί οικονο
μικοί μηχανισμοί διαχωρίζουν, τελικά, τον πλανήτη σε
τρεις πανίσχυρους και συνεκτικούς «πόλους», ενώ οι
υπόλοιπες χώρες –ειδικά οι αφρικανικές– περιθωριοποιούνται και αποκλείονται από τα αναπτυγμένα οικονομικά δίκτυα και από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.
Στην Ανατολική Ασία, για παράδειγμα, το κράτος–
έθνος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
και στην οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, της Κορέας,
της Ταϊβάν.
Γενικότερα, σ’ εκείνες τις περιοχές όπου καταρρέει
το εθνικό κράτος, είτε λόγω της παλιάς αποικιοκρατικής
δομής είτε εξαιτίας του οικονομικού ανταγωνισμού –
στον οποίο δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι χώρες
αυτές–, παρατηρούμε ότι τίθεται ως κύριο πρόβλημα η
ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των εθνικών χαρακτηριστικών και δομών προκειμένου να συγκροτηθεί το
κράτος–έθνος ως εθνική βιώσιμη «μονάδα» στο παγκόσμιο πεδίο του ανταγωνισμού.
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Στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, οι εθνικές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν επιτελικό ρόλο. Προωθούν
διακρατικές συμφωνίες προς όφελος των εθνικών τους
επιχειρήσεων –με χρήση της «οικονομικής» διπλωματίας– και παράλληλα προχωρούν σ’ έναν τύπο επενδύσεων που αποκαλούνται «άυλες» επενδύσεις: Πρόκειται για επενδυτικές δραστηριότητες στην παιδεία, στο
ανθρώπινο κεφάλαιο, σε υποδομές επικοινωνιακών και
νέων ενεργειακών δικτύων.

Εκατομμύρια εκατομμυρίων δολαρίων ανά τον
πλανήτη, προϊόν συλλογικής εργασίας και αποταμίευσης όλου του κόσμου, βρίσκονται ναό τον έλεγχο
και τη διαχείριση ενός νεφελώδους, ανεξιχνίαστου
ακόμη και για τους επαγγελματίες μορφώματος
από ολιγαρχίες και ιεραρχίες που κινούνται χωρίς
λαϊκή εντολή. Η καταπληκτική πρόοδος που σημειώνεται στην Πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες,
καθώς και η φιλελευθεροποίηση των χρηματιστηριακών αγορών, επιτρέπει στους συντελεστές να
επεμβαίνουν σε χρόνο μηδέν, είκοσι τέσσερις ώρες
το εικοσιτετράωρο, σε οποιοδήποτε σημείο τον
πλανήτη, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να σέβονται
την παραμικρή νομική διαδικασία ούτε να υπόκεινται σε προηγούμενο έλεγχο, δεσμεύοντας κεφάλαια που δεν τους ανήκουν και από τα οποία δεν
ελέγχουν συχνά παρά μόνο ένα απειροελάχιστο
ποσοστό. Κυκλοφορούντα κεφάλαια ύψους πάνω
από 1.000.000.000.000 δολάρια (αριθμός που αντιπροσωπεύει στο πολλαπλάσιο τα αποθέματα
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συναλλάγματος οποιασδήποτε χώρας-μέλους του
ομίλου των Επτά, για να μη μιλήσουμε για άλλες
μικρότερες χώρες) αλλάζουν χέρια καθημερινά.
Η μετατόπιση ενός μέρους αυτών των κεφαλαίων
μπορεί να διασώσει ή να καταβαραθρώσει οποιο
δήποτε νόμισμα και, κατά συνέπεια, την πολιτική
ενός ολόκληρου κράτους.
Παρόμοια συσσώρευση δύναμης δεν έχει προηγούμενο στην Ιστορία. Δεν είναι συγκεντρωμένη
στα χέρια μιας κάποιας εξουσίας ή μιας σκοτεινής
δύναμης, εκδηλώνεται όμως με πολυποίκιλες συνωμοσίες από μέρους των συντελεστών της, οι οποίοι
ταυτίζουν, σαν να ήταν κάτι φυσικό, τα δικά τους
συμφέροντα με τη σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών και γενικότερα της οικονομίας μιας χώρας,
χωρίς να έχουν υποστεί καμιά εξέταση και χωρίς να
τους έχει αναθέσει κανείς μια τέτοια αποστολή.
Οι δυνάμεις αυτές βρίσκουν αντιμέτωπες κυβερνήσεις και κοινοβούλια εκλεγμένα από τους πολίτες
και υποχρεωμένα να δίνουν λόγο, με εξουσίες
δυσκίνητες και ασφυκτικά κλεισμένες στα πλοκάμια
εθνικών και διεθνών διαδικασιών και ρυθμίσεων
και με περιορισμένες δυνατότητες επέμβασης στο
χώρο και στο χρόνο.
Οι όροι του παιχνιδιού είναι άνισοι και η έκβασή
τον προβλέψιμη, αν συνεχιστεί η σημερινή ροή των
πραγμάτων. Η αποδυνάμωση των εθνικών κρατών,
η μείωση της ικανότητας επέμβασης και ρύθμισης
των κοινωνικών σχέσεων επιφέρει ήδη καταστροφικά
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αποτελέσματα. Διευρύνει σημαντικά τη ζώνη των
κοινωνιών που έχουν πάψει να διέπονται από τους
κανόνες ενός κράτους δικαίου. Από τη μια μεριά,
το κράτος αδυνατεί όλο και περισσότερο να επωμιστεί τις ευθύνες τον σε τομείς που παραδοσιακά
του ανήκουν. Από την άλλη, αρνείται να οργανώσει
τους νέους τομείς δραστηριότητας ή απλώς αποδει
κνύεται ανίκανο να το κάνει.
Απόσπασμα από το LE MONDE diplomatique –
ελληνική έκδοση του Manière de voir,
τχ. 3, Αθήνα 1993, σ. 28

5.1.2. Οικογένεια – ρόλοι, δομή της σύγχρονης
οικογένειας
Η οικογένεια δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό κοινω
νικό θεσμό, τον κατεξοχήν «πυρήνα» της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Συνιστά ταυτόχρονα και το βασικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο οργανώνεται η ζωή των ανθρώπων. Η μορφή και οι δραστηριότητες της οικογένειας, οι
ρόλοι των μελών της, εξελίσσονται ιστορικά και διαμορφώνονται μέσα από τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.
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Μολονότι η οικογένεια και ο γάμος ανήκουν στο
«χώρο» των ανθρώπινων σχέσεων, εντούτοις συνδέονται άμεσα με τη σφαίρα της οικονομίας, της εργασίας
και της κυκλοφορίας των αγαθών.
α) Η παραδοσιακή μορφή της πατριαρχικής οικογένειας αποτέλεσε μια αυτόνομη οικονομική ενότητα.
Σ’ αυτή τη μορφή της οικογένειας, ο θεσμός του γάμου
–που συνιστά συστατικό στοιχείο της οικογένειας–,
ενώ αποτελεί τυπικά έναν ιδιωτικό θεσμό, συνδέεται με στοιχεία του δημόσιου χώρου. Αυτό συμβαίνει
διότι η οικιακή εργασία –η χωρίς αμοιβή εργασία–, ενώ
θεωρείται ιδιωτική δραστηριότητα, συντελεί άμεσα στην
κοινωνική αναπαραγωγή των μελών της οικογένειας,
έχει δηλαδή δημόσιο χαρακτήρα.
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Παράλληλα, η ένταξη του ατόμου στην αγορά εργα
σίας προσδιορίζει και τη θέση –αλλά και το ρόλο του–
μέσα στην οικογένεια.
Στην παραδοσιακή μορφή οικογένειας αντιστοιχούσε μια σταθερή και συγκεκριμένη δομή: Ο πατέρας
–εργαζόμενος μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας–,
η μητέρα –που είχε ως κύριο ρόλο την οικιακή απασχόληση– και τα παιδιά. Σ’ αυτό τον τύπο οικογένειας
αναφέρονται τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής (πρόνοια,
υγεία, στέγαση, δημογραφική πολιτική) αλλά και οικονομικής πολιτικής (επιδόματα, κριτήρια φορολόγησης).
β) Αυτή η μορφή οικογένειας στη σύγχρονη εποχή
συνοδεύεται από νέα φαινόμενα. Η αύξηση των διαζυ
γίων, η άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια, η νεανική
εγκληματικότητα, η εξάπλωση της χρήσης των ναρκωτικών αποτελούν εκφράσεις ενός ευρύτερου φαινομένου
που αποκαλείται «κρίση του θεσμού της οικογένειας».
Η αύξηση των διαζυγίων συνδέεται με μια νέα αντιμετώπιση του θεσμού του γάμου ως υπόθεσης προσωπικής και ατομικής και όχι ως οικογενειακής. Μεταβαίνουμε δηλαδή από τις αξίες της πίστης και της αρετής,
που αποτέλεσαν τα στοιχεία ενότητας της οικογένειας,
στη διεκδίκηση των ατομικών δικαιωμάτων κάθε
μέλους και, τελικά, σε επιλογές διάλυσης του θεσμού.
Στο σύνολό τους οι γάμοι δε μειώνονται, παρόλο
που αυξάνεται ο αριθμός των διαζυγίων, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των διαζευγμένων ξαναπαντρεύεται.
Προκύπτουν μ’ αυτό τον τρόπο νέοι τύποι παράπλευρων οικογενειακών σχημάτων. Ο νέος τύπος
οικογένειας –στην περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο
σύζυγοι έχουν παιδιά από προηγούμενο γάμο– χαρακτηρίζεται ως ατελής, αφού δεν υπάρχουν τα σαφή όρια
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της οικογένειας και δεν προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι οικογενειακοί ρόλοι.
Παράλληλα με τους τύπους αυτούς, αυξάνονται οι
περιπτώσεις ελεύθερης συμβίωσης και εκείνες των μονογονεϊκών οικογενειών με αρχηγό –κατά κανόνα– την
άγαμη μητέρα.
Η κοινωνικοποίηση του αγοριού εξακολουθεί να κινείται στο πρότυπο του «αρχηγού», του «προμηθευτή» της
οικογένειας, που αναλαμβάνει τον εκτελεστικό ρόλο.
Η κοινωνικοποίηση όμως του κοριτσιού απομακρύνεται από το παραδοσιακό πρότυπο της νοικοκυράς και
συνδέεται με την ένταξή του στο πλαίσιο της εργασίας,
των σπουδών, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Συνεπώς, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο ρόλων για τα
δύο φύλα, που συναρτάται με τις ατομικές ικανότητες
του καθενός και την επαγγελματική του ενασχόληση.
Το νέο αυτό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από μια ρευστότητα
που αφορά τόσο τους ρόλους όσο και τις σχέσεις που
διαμορφώνονται στο εσωτερικό της οικογένειας.
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γ) Η αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής έχει επιμηκύνει τη διάρκεια της μεταγονεϊκής περιόδου, κατά την
οποία τα παιδιά έχουν αποκτήσει δική τους οικογένεια και
δικά τους παιδιά. Αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα συντήρησης και περίθαλψης των ηλικιωμένων
ατόμων.
Ενώ στην παραδοσιακή κοινωνία η οικογένεια, διαδραματίζοντας ένα σύνθετο και αυτόνομο ρόλο, μπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της από τη
γέννηση ως το θάνατό τους, σήμερα κοινωνικοί θεσμοί
αλλά και φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλούνται να
καλύψουν ένα μεγάλο τμήμα των αναγκών αυτών (π.χ.
παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ για τους ηλικιωμένους κτλ.).
Οι σύγχρονες οικογένειες οδηγούνται αναγκαστικά
σε τομείς υπηρεσιών «εκτός οικογένειας» (εκπαίδευση,
εργασία, περίθαλψη, σύνταξη) και οι ρυθμοί ζωής αλλά
και οι λειτουργίες της οικογένειας εξαρτώνται από
τις οικονομικές της δυνατότητες να προσφεύγει στις
υπηρεσίες αυτές.
Συνακόλουθα, η μεταβιομηχανική κοινωνία προϋποθέτει έναν τύπο «μεταβιομηχανικής» οικογένειας,
και ο τύπος της οικογένειας (χυτής προϋποθέτει ένα
νέο πολύπλευρο τύπο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, δηλαδή έναν τύπο μεταβιομηχανικού κοινωνικού
κράτους.
Στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, ο κύκλος ζωής
της οικογένειας διασφαλιζόταν ικανοποιητικά από το
κοινωνικό κράτος. Τόσο στα πρώτα όσο και στα τελευταία χρόνια του κύκλου ζωής των ανθρώπων, μια
σειρά από κοινωνικές πολιτικές παρείχε ασφάλεια στα
άτομα (εκπαίδευση, γονικές παροχές, υγεία, ασφάλιση,
σύνταξη). Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, οι υψηλοί
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ρυθμοί απασχόλησης αλλά και οι κοινωνικές παροχές
–που ενίσχυαν τον οικογενειακό προϋπολογισμό πέρα
από την αμοιβή της μισθωτής εργασίας του πατέρα– και
αποτελούσαν τον λεγόμενο κοινωνικό μισθό διατηρούσαν
τη συνοχή της οικογένειας απέναντι στο οικονομικό της
περιβάλλον.

δ) Στη σύγχρονη περίοδο, η αποδυνάμωση των
κοινωνικών παροχών έχει ως συνέπεια την περικοπή
των δαπανών που διασφάλιζαν το άτομο τόσο στην
αρχή όσο και στο τέλος της ζωής του. Κυρίως όμως
η αβεβαιότητα κυριαρχεί στη διάρκεια της οικονομικά
ενεργού περιόδου της ζωής των ανθρώπων. Η απώλεια
της εργασίας, η μερική απασχόληση, το φάσμα της
ανεργίας δημιουργούν μια κατάσταση αβεβαιότητας και
αστάθειας που έχει άμεσες συνέπειες στη συνοχή και
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στις λειτουργίες της οικογένειας.
Από την άλλη πλευρά νέα προβλήματα, που παίρνουν τη μορφή κοινωνικής μάστιγας, όπως τα ναρκωτικά και το έιτζ (AIDS), απειλούν τη σύγχρονη οικογένεια
ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική της θέση.
Όλες αυτές οι συνθήκες οδηγούν στην ελάττωση
του μεγέθους της οικογενειακής μονάδας και στον περιορισμό των γεννήσεων. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι χαρακτηριστικό ότι η γονιμότητα, που
βρισκόταν το 1960 στο επίπεδο των 2,63 παιδιών ανά
γυναίκα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προσεγγίζει
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την αναλογία 1,50 παιδιά ανά γυναίκα.
Στην Ελλάδα οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν ακόμη
πιο γρήγορους ρυθμούς. Ενώ το 1981 η γονιμότητα στην
Ελλάδα ήταν 2,21, δηλαδή πάνω από το όριο αναπαραγωγής, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πέφτει κάτω
από το 1,50, δηλαδή κάτω από το μέσο όριο των ευρωπαϊκών χωρών. Ταυτόχρονα η διαφορά ανάμεσα στις
γεννήσεις και (πους θανάτους μειώθηκε δραστικά, με
συνέπεια τη στασιμότητα του συνολικού πληθυσμού της
χώρας αλλά και την πληθυσμιακή γήρανση. Σήμερα
η εξέλιξη αυτή που αφορά το δημογραφικό πρόβλημα της
χώρας μας αποτελεί ένα κρίσιμο εθνικό πρόβλημα που
απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώπιση.

Οικογενειακά σχήματα και αναπαραγωγή οικογε
νειακών προτύπων

Σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα στο νοικοκυριό
και στην οικογένεια και η προσέγγιση της οικογένειας ως ιδεολογικής κατασκευής, ιδιαίτερα μέσα
από το πρίσμα της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Το νοικοκυριό έχει μια κοινωνική–υλική βάση,
ενώ η οικογένεια αποτελεί μια κοινωνική-ιδεολογική
κατασκευή. Το νοικοκυριό αποτελεί ένα σύστημα
συγκατοικούντων οικιακών ομάδων, μια υλική
μονάδα, στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα οργανώνουν την κατανομή των πόρων και τη
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διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων, και
συνάπτουν σχέσεις παραγωγικής, αναπαραγωγικής και καταναλωτικής φύσης, αποτελώντας έτσι
και μέρος των ευρύτερων αυτών διαδικασιών στο
επίπεδο του κοινωνικού συνόλου. Διαφοροποιούνται ταξικά και, σύμφωνα με το πλέγμα δραστηριοτήτων τους που αφορούν την ίδια τους τη συγκρότηση και την αναπαραγωγή (για παράδειγμα,
κανόνες κληρονομιάς, μορφές απασχόλησης,
μετανάστευσης, κτλ.), συμβάλλουν στην ευρύτερη
αναπαραγωγή της κοινωνίας σύμφωνα με τις παραμέτρους τάξη, φύλο και φυλή.
Η οικογένεια είναι πολύ πιο δύσκολο να οριστεί.
Δύο τουλάχιστον κριτήρια έχουν επικρατήσει σε
μεγάλο βαθμό: το βιολογικό, βασισμένο στις συγγενικές σχέσεις ορισμένων μελών τον νοικοκυριού, και
ο ιδεολογικός/κανονιστικός της χαρακτήρας. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη ότι τα άτομα γίνονται μέλη
ενός νοικοκυριού μέσα από την οικογενειακή μορφή
σχέσεων, όχι γιατί αυτή είναι η μόνη πιθανή μορφή,
αλλά γιατί αυτή είναι η κυρίαρχη μορφή, ευρέως
αποδεκτή και επιθυμητή. Τονίζεται δηλαδή ότι τα
άτομα εισέρχονται σε σχέσεις παραγωγής, αναπαραγωγής και κατανάλωσης στα πλαίσια του νοικοκυριού με την οικογενειακή μορφή ως κύριο μέσο,
αντανακλώντας συγχρόνως και αποκρύπτοντας τη
ρεαλιστική πραγματικότητα της δημιουργίας και
στήριξης τον νοικοκυριού.
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Η σημασία της οικογένειας προβάλλεται με ιδιαί
τερη ένταση σε καιρό κρίσης και αναδιάρθρωσης
τον συστήματος της κοινωνικής πολιτικής. Εκτιμάται η συμβολή της στην κάλυψη αναγκών και
στην άσκηση φροντίδας, ενώ προτείνονται μέτρα
στήριξης της οικογένειας σε αυτό της το ρόλο, σαν
αντιστάθμισμα στις περικοπές των δαπανών και στη
συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών τον δημόσιου φορέα. Τα βιώματα γραφειοκρατικής ισοπέδωσης και ταλαιπωρίας επισημαίνονται πολύ περισσότερο από τις ευεργετικές πλευρές των κρατικών
ρυθμίσεων, ενώ τονίζεται και πάλι η βασική αντίθεση
ανάμεσα στις απρόσωπες, ψυχρές και γραφειοκρατικές διαδικασίες τον κρατικού μηχανισμού και στη
ζεστασιά, στην προσωπική σχέση και ιδιαιτερότητα
η οποία θεωρείται ότι χαρακτηρίζει την άσκηση
φροντίδας από την οικογένεια και τα συγγενικά
πλέγματα.
Απόσπασμα από το κείμενο της Ό. Στασινοπούλου
«Οικογένεια, Κράτος, Κοινωνική Πολιτική», στο βιβλίο Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα,
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1993, σσ. 705–706.
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5.1.3. Πολυπολιτισμικότητα–
διαπολιτισμικές σχέσεις
Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένας σύγχρονος όρος που
εκφράζει τη συνύπαρξη και την ελεύθερη επικοινωνία
μιας εθνικής–πολιτιστικής κοινότητας με άλλες με τις
οποίες συμβιώνει, είτε μέσα στα όρια του εθνικού κράτους είτε στο πλαίσιο ευρύτερων κρατικών ενοτήτων.
Ο πολιτισμός εκφράζει την υπόσταση ενός λαού, το
ιστορικό του βάθος, τη συλλογική του ταυτότητα. Αποτελεί το πλαίσιο ομογενοποίησης και ενσωμάτωσης μιας
κοινωνίας.
Η συγκρότηση ισχυρών υπερεθνικών οργανισμών,
όπως αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεταναστευτικά
ρεύματα που κατευθύνονται από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, τις
χώρες της Βαλκανικής, διαμορφώνουν σήμερα ένα νέο
τύπο κοινωνίας στον οποίο συνυπάρχουν και συμβιώνουν διαφορετικοί πολιτισμοί και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.
Είναι αυτονόητο ότι η συνύπαρξη αυτή των διαφορε
τικών πολιτισμών, των μειονοτικών ομάδων, των μεταναστευτικών πληθυσμών απαιτεί το σεβασμό των
βασικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε ό,τι είναι
διαφορετικό, μειοψηφικό, περιθωριακό. Είναι αναγκαία
η κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων και ελευθεριών απέ
ναντι σε κάθε μορφή διάκρισης.
Η επίδειξη σεβασμού στα δικαιώματα και στην ανα
γνώριση της προσωπικότητας των άλλων πολιτιστικών
κοινοτήτων δε συνδέεται μόνο με το δημοκρατικό χαρακτήρα μιας πολιτείας. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο εθνικός
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πολιτισμός ισχυροποιεί και τη δική του ταυτότητα μέσα
από την κατανόηση και την αναγνώριση των άλλων
πολιτιστικών ταυτοτήτων.
Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας αναφέρεται
σ’ έναν πολιτισμό που σέβεται τις πολιτισμικές ιδιαι
τερότητες και δεν επιχειρεί να τις ενσωματώσει σ’ ένα
ενιαίο εθνικό/πολιτισμικό πλαίσιο. Παράλληλα όμως
η έννοια αυτή προϋποθέτει –και αναφέρεται σε– έναν
οικουμενικό πολιτικό πολιτισμό που χαρακτηρίζεται
από τον αμοιβαίο σεβασμό των δικαιωμάτων των
πολιτών.
Η ελευθερία και η ισότητα των πολιτών, που αναγνωρίζουν τα σύγχρονα συντάγματα, αναφέρονται στα
κοινά γνωρίσματα των ατόμων, γνωρίσματα που είναι
καθολικά και δεν επηρεάζονται από τις επιμέρους πολιτισμικές ταυτότητες.
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Μια δημοκρατική πολιτεία κατευθύνεται, συνεπώς,
στο να αποδώσει στα μέλη των μειονοτικών πολιτισμικών ομάδων «ίσα δικαιώματα συνύπαρξης» με την
πλειοψηφούσα πολιτισμική ομάδα. Η κατοχύρωση του
εισοδήματος από την εργασία, η ιατρική περίθαλψη,
η εκπαίδευση, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία
συνείδησης και έκφρασης, αποτελούν βασικά δικαι
ώματα ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, έθνος, κατα
γωγή, φύλο, κτλ.
Συνεπώς, ο ρόλος του κράτους είναι διπλός. Από τη
μια πλευρά επιδεικνύει ουδετερότητα ως προς ορισμένους τομείς όπως οι θρησκευτικές αντιλήψεις, οι παραδόσεις και τα έθιμα των μειονοτικών εθνοτικών ομάδων.
Από την άλλη πλευρά όμως, όταν προκύπτει ανάγκη να
υποστηριχθούν βασικά ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των μειονοτήτων, τότε απαιτείται η παρέμβαση
του εθνικού κράτους για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών.
Ασφαλώς η ομαλή ένταξη των μειονοτικών ομάδων,
των μεταναστευτικών ρευμάτων και των εθνικών ή των
θρησκευτικών μειονοτήτων αποτελεί για τα σύγχρονα
κράτη ένα πολυσύνθετο πρόβλημα, ιδιαίτερα μάλιστα
σε μια ιστορική περίοδο όπου αυξάνεται η ανεργία
και οξύνεται η οικονομική κρίση τόσο στις περιφερειακές οικονομίες όσο και σε οικονομίες αναπτυγμένων
κρατών.
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Στα έθνη–κράτη, η εξουσία στηρίζεται στο έθνος
που έχει την πλειοψηφία, το οποίο χρησιμοποιεί
το κράτος για τους δικούς τον σκοπούς. Αυτό δεν
αποτελεί αναγκαίο εμπόδιο στην ανάπτυξη αμοιβαιότητας ανάμεσα στα άτομα – στην πραγματικότητα,
η αμοιβαιότητα είναι πιθανό να ανθήσει σε φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη. Ωστόσο οι μειονοτικές
ομάδες είναι άνισες λόγω τον αριθμού τους και
θα παραμερίζονται δημοκρατικά στα περισσότερα
θέματα λόγω της δημόσιας ζωής. Η πλειονότητα
ανέχεται την πολιτισμική διαφορά με τον ίδιο τρόπο
που η κυβέρνηση ανέχεται την αντιπολίτευση – με
το να καθιερώσει ένα καθεστώς πολιτικών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών και έναν ανεξάρτητο δικαστικό κλάδο που εγγυάται την αποτελεσματικότητα αυτού του καθεστώτος. Οι μειονοτικές
ομάδες τότε οργανώνονται, συγκεντρώνονται,
μαζεύουν χρήματα, παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη
τους και εκδίδουν περιοδικά και βιβλία. Διατηρούν
όποιους θεσμούς μπορούν να στηρίξουν οικονομικά
και πιστεύουν ότι χρειάζονται. Όσο πιο ισχυρή είναι
η εσωτερική τους ζωή και όσο πιο διαφοροποιημένη
είναι η κουλτούρα τους απ’ αυτή της πλειονότητας,
τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να αισθάνονται
πικρία για την απουσία της αντιπροσώπευσης των
δικών τους πεποιθήσεων και πρακτικών από τη
δημόσια σφαίρα. Ατομικά, γρήγορα θα υιοθετήσουν
τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές της πλειονότητας,
τουλάχιστον δημόσια, και συχνά ιδιωτικά, επίσης.
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Οι ενδιάμεσες θέσεις είναι που γεννούν ένταση και
οδηγούν σε μόνιμες αψιμαχίες επί τον συμβολισμού
του δημόσιον βίου.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Μ. Ουόλζερ

Περί Ανεκτικότητας,

Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σσ. 106–107

5.1.4. Παγκοσμιοποίηση
Όλες αυτές οι σημαντικές αλλαγές εντάσσονται – πολλές
φορές με απλουστευτικό τρόπο– στον όρο «παγκοσμιοποίηση». Μ’ αυτό τον τρόπο η έννοια της «παγκοσμιοποίησης» χρησιμοποιείται στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο ως ερμηνευτικό πλαίσιο των κάθε είδους
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ή πολιτισμικών φαινομένων.
Πρόκειται για μια λέξη–σύμβολο που εκφράζει μια
αποφασιστική και μη αναστρέψιμη καμπή στην ανθρώ
πινη ιστορία; Ή μήπως για ένα νέο «μύθο» που δεν
επιτρέπει την αμφισβήτηση και την κριτική στον τρόπο
που ερμηνεύει τη σύγχρονη πραγματικότητα;
Για να αποφύγουμε τη σύγχυση που προκαλεί η
κατάχρηση του όρου «παγκοσμιοποίηση», είναι ανάγκη
να προσεγγίσουμε συστηματικά το σύνολο των σημαντικών αλλαγών που διαμορφώνονται στα πεδία της
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οικονομίας, της πολιτικής εξουσίας, των κοινωνικών
σχέσεων, του πολιτισμού.
Τα κυρία χαρακτηριστικά των αλλαγών αυτών είναι
τα ακόλουθα:
α) Οι ριζικές τεχνολογικές αλλαγές, που εξελίσσονται
διαρκώς και διαμορφώνουν ένα νέο τεχνικό και οικονομικό πρότυπο που στηρίζεται στη γνώση, στην πληροφόρηση, στη μικροηλεκτρονική, στην καινοτομία. Οι
εξελίξεις αυτές επηρεάζουν σημαντικά τη μορφή οργάνωσης της σύγχρονης κοινωνίας διαμορφώνοντας ιστορικά τον τύπο της «κοινωνίας της πληροφορίας».
Η τεχνολογική ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός, που
έχει στόχο την κυριαρχία πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική
και πολιτική ισχύ του σύγχρονου κράτους–έθνους.
β) Η πλήρης απελευθέρωση που ισχύει για την
κίνηση των κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα μέσω
των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο έλεγχος
που μπορεί να ασκηθεί από τα κράτη προέλευσης στις
επιχειρήσεις αυτές έχει γίνει πλέον σχετικός.
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γ) Η κυρίαρχη θέση που καταλαμβάνει σήμερα το
χρηματοπιστωτικό σύστημα στην παγκόσμια οικονομία.
Μέσω των χρηματιστηρίων και των διεθνών τραπεζών
διακινούνται σε καθημερινή βάση τεράστια ποσά, που
αντιστοιχούν στον εθνικό προϋπολογισμό ενός ισχυρού
οικονομικά κράτους, όπως, για παράδειγμα, η Γαλλία.
δ) Λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων που
προαναφέρθηκαν, η απελευθέρωση αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι
τώρα σε εθνικό πλαίσιο, όπως οι τηλεπικοινωνίες,
οι μεταφορές, οι τουριστικές υπηρεσίες, οι ασφάλειες,
ο αγροτικός τομέας.
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ε) Η διαμόρφωση παγκόσμιων δικτύων επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη γνώση και στην
πληροφορία. Μηδενίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο οι
γεωγραφικές και οι χρονικές αποστάσεις, όμως ταυτόχρονα ο σύγχρονος πολίτης υφίσταται έναν καταιγισμό
πληροφοριών που δυσκολεύεται να τις επεξεργαστεί.
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αποτελούν νέες κυρίαρχες εξουσίες στη σύγχρονη κοινωνία.
στ) Η τεράστια πίεση που ασκείται πάνω στους
μισθούς και στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζο
μένων στις ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της ελεύθερης
μετακίνησης των κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα, σε
συνδυασμό με το σκληρό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας.
Η παγκόσμια–πολυεθνική επιχείρηση επιδιώκει την
αύξηση των κερδών της διαμοιράζοντας τις δραστη
ριότητές της σε διάφορες χώρες όπου η αμοιβή της
εργασίας είναι χαμηλή και τα κοινωνικά δικαιώματα
περιορισμένα.
Οι ταχύτατες ροές κεφαλαίων, τα δίκτυα των μέσων
επικοινωνίας, η αποδιοργάνωση των παραδοσιακών
μορφών παραγωγής προϊόντων και των σχέσεων
εργασίας δεν έχουν μόνο σημαντικές επιπτώσεις στο
«εσωτερικό» των αναπτυγμένων χωρών. Παράλληλα,
διαμορφώνουν μια νέα παγκόσμια «γεωγραφία» για
τα έθνη και τους λαούς, προσδιορίζοντας, από τη μια
πλευρά, τις περιοχές του πλούτου και της ανάπτυξης
και, από την άλλη, τις «ζώνες» του αποκλεισμού, της
περιθωριοποίησης, της φτώχειας.
Κοινωνικές ομάδες που διαφοροποιούνται στο
εσωτερικό ενός συγκεκριμένου κράτους–έθνους
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διαμορφώνονται σε τμήματα ενός παγκόσμιου οικονομικού–τεχνολογικού «χώρου», ενώ ταυτόχρονα άλλες
κοινωνικές ομάδες περιθωριοποιούνται ή αποσυντίθενται.
Παρατηρούμε, συνεπώς, δύο παράλληλες και
ταυτόχρονα αντίθετες κινήσεις: Ο κατακερματισμός
των κοινωνικών σχέσεων και των παραδοσιακών
κοινωνικών δομών στο εθνικό επίπεδο συνοδεύεται
από μια παράπλευρη διαδικασία επανασύνδεσής τους
σε υπερεθνικό επίπεδο.
Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τα οικονο
μικά, τεχνολογικά και επικοινωνιακά δίκτυα που διαμο
ρφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μεγάλες «περιοχές» του πλανήτη μας ενσωματώνο
νται σ’ αυτά τα παγκόσμια δίκτυα μέσα από διαδικασίες
οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων (χώρες του πρώην
Ανατολικού Συνασπισμού, Άπω Ανατολή, Λατινική
Αμερική). Παράλληλα, περιθωριοποιούνται και αποκλείονται πολυάριθμες κοινωνικές ομάδες, χώρες, ακόμη και
ολόκληρες περιοχές του πλανήτη μας (Αφρική).
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Η δεκαετία του ’70 γνώρισε την επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, που έμοιαζαν με χταπόδια
με τεράστια πλοκάμια, εξαρτώμενα όμως από το
ίδιο συγκεκριμένο γεωγραφικό κέντρο, όπου χαρασσόταν η στρατηγική και απ’ όπου ξεκινούσαν τα
ρεύματα. Η σημερινή παγκόσμια επιχείρηση δεν έχει
πλέον κέντρο. Στην ουσία δεν είναι τίποτ’ άλλο από
ένα δίκτυο διαφορετικών συμπληρωματικών στοιχείων, διασκορπισμένων σ όλη την επιφάνεια τον
πλανήτη, τα οποία αλληλοδιαρθρώνονται σύμφωνα
μ’ ένα γνήσιο οικονομικό ορθολογισμό, υπακούοντας μόνο σε δύο λέξεις κλειδιά: «αποδοτικότητα»
και «παραγωγικότητα». Κατ’ αυτό τον τρόπο, μια
γαλλική επιχείρηση μπορεί να δανείζεται από την
Ελβετία, να ιδρύει κέντρα ερευνών στη Γερμανία, να
αγοράζει μηχανές στη Νότια Κορέα, να εγκαθιστά
τα εργοστάσιά της στην Κίνα, να επεξεργάζεται
την εκστρατεία μάρκετινγκ και διαφήμισής της στην
Ιταλία, να πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να
διαθέτει εταιρείες μικτών κεφαλαίων στην Πολωνία,
στο Μαρόκο και στο Μεξικό.
Δε διαλύεται έτσι μόνο η εθνικότητα της επιχεί
ρησης α’ αυτό τον τρελό διασκορπισμό, αλλά και η
ιδιαίτερη προσωπικότητά της. Ο Αμερικανός καθη
γητής Ρόμπερτ Ράιχ, που έγινε υπουργός Εργα
σίας στην κυβέρνηση Κλίντον, μιλάει για την περίπτωση της ιαπωνικής εταιρείας Μάζντα, η οποία
από το 1991 «παράγει το μοντέλο Ford Probe στο
εργοστάσιο Μάζντα του Φλατ Ροκ, στο Μίσιγκαν.
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Ορισμένα από αυτά τα αυτοκίνητα εξάγονται στην
Ιαπωνία και πωλούνται από τη φίρμα Φορντ. Ένα
φορτηγάκι Μάζντα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο
Φορντ της Λούισβιλ του Κεντάκι και στη συνέχεια
πωλείται στα καταστήματα Μάζντα των Ηνωμένων
Πολιτειών. Η Νισάν, εν τω μεταξύ, σχεδιάζει ένα νέο
ελαφρό φορτηγό στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.
Τα φορτηγά συναρμολογούνται σε ένα εργοστάσιο
της Φορντ στο Οχάιο, με τα εξαρτήματα που κατα
σκεύασε η Νισάν στο εργοστάσιο της του Τενεσσή,
τα οποία στη συνέχεια εμπορεύονται η Φορντ και η
Νισάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία».
Και ο Ρόμπερτ Ράιχ αναρωτιέται: «Ποια είναι επιτέλους η Φορντ; Ποια η Νισάν; Ποια η Μάζντα;»
Βορράς–Νότος: μια παγκόσμια πολιτική
προτεραιότητα

Η παγκοσμιοποίηση δε μείωσε, αλλά, αντίθετα,
μεγάλωσε το χάσμα ανάμεσα στο Βορρά και στο
Νότο. Ωστόσο η πανταχού παρουσία του συστήματος οδήγησε σε ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων
διαπλοκών μεταξύ ενός Βορρά και ενός Νότου οι
οποίοι καλύπτουν πλέον όλη την επιφάνεια του
πλανήτη. Οι αναπτυγμένες κοινωνίες έχουν κι αυτές
ένα Νότο στο εσωτερικό τους, τους μετανάστες,
ενώ οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες δέχονται
το δικό τους Βορρά από το εξωτερικό (τους τοπικούς κερδοσκόπους που επωφελούνται από την
παγκοσμιοποίηση).
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Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ένα νέο «τείχος
του Βερολίνου» οικοδομείται ανάμεσα στο Βορρά
και στο Νότο. Τα όριά τον διακρίνονται ολοένα και
καθαρότερα στη Μεσόγειο, κατά μήκος του Ρίο
Γκράντε, στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η Δύση
όμως μακροπρόθεσμα δεν έχει ούτε μία πιθανότητα
να αποκλείσει τις άπορες μάζες τον Νότου από τον
προνομιούχο χάρο της.
Η παγκοσμιοποίηση θέτει προβλήματα καθοριστικά, ιδιαίτερα στο όραμα της ενωμένης Ευρώπης,
όπως τουλάχιστον προβάλλεται από το 1992 και
μετά. Θα συνεχίσει η Ευρώπη να δίνει προτεραι
ότητα στις σχέσεις της με τους δύο άλλους πόλους
του Βορρά (Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες), σε
θέματα αλληλεγγύης συμφερόντων και συνάμα ανταγωνιστικότητας; Ή θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στο Νότο και στην τερατώδη εξαθλίωση του,
απειλή και σκάνδαλο ταυτόχρονα; Πώς μπορούμε
να περάσουμε από ένα σχέδιο κοινωνίας «βορείου
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τύπου» α ένα σχέδιο κοινωνίας λειτουργικότερης
για το σύνολο της ανθρωπότητας; Με ποιο τρόπο
θα μπορέσουμε να δώσουμε προτεραιότητα στις
προόδους που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας
(για παράδειγμα, πόσιμο νερό για όλους), απέναντι
σ’ εκείνες που αφορούν μόνο το άτομο (για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο για τον καθένα); Ούτε και
σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να επαναπαυτούμε στις
αυτόματες δυνάμεις της αγοράς – δεν μπορούμε να
εμπιστευτούμε μια ψευδαίσθηση, το δήθεν φαινόμενο της «διάχυσης» (trickle dowm), σύμφωνα με το
οποίο οι πρόοδοι του Βορρά στον οικονομικό, τεχνικό
ή πολιτικό τομέα εξαπλώνονται φυσιολογικά στο
Νότο. Το αντίθετο: φαίνεται μάλλον ότι η πόλωση
Βορρά–Νότου είναι φαινόμενο «φυσιολογικό» και ότι,
για να εμποδιστεί το χάσμα που δημιουργείται, μόνο
πρωτοβουλίες πολιτικού χαρακτψα σε παγκόσμιο
επίπεδο μπορούν να ευοδωθούν.
Ignacio Ramonet, «Παγκοσμιοποίηση και
Περιθωριοποιήσεις», στο LE MONDE diplomatique,
ελληνική έκδοση του Manière de voir,
τχ. 3 Αθήνα 1993, σ. 6.

94 / 183

5.2. Φ
 ΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
5.2.1. Κοινωνικός αποκλεισμός
Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί
την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα ένα κρίσιμο πρόβλημα, που παίρνει τη θέση της έννοιας της «φτώχειας»
η οποία κυριάρχησε σε πολλές χώρες ήδη από τον περασμένο αιώνα. Αν όμως το πρόβλημα της φτώχειας
αντιμετωπίστηκε μέχρι σήμερα ως θέμα που αφορούσε
ορισμένες ομάδες του πληθυσμού –τις αποκαλούμενες
«νησίδες υστέρησης»–, σήμερα αποκτά γενικότερο χαρακτήρα. Όχι μόνο γιατί περιλαμβάνει ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού, αλλά κυρίως διότι το φαινόμενο του
κοινωνικού αποκλεισμού δεν έχει μόνο οικονομικό περιεχόμενο αλλά ταυτόχρονα –και ιδίως– κοινωνικό και
πολιτιστικό.
Η διόγκωση της ανεργίας στις αναπτυγμένες χώρες
της Δύσης (20.000.000 είναι οι άνεργοι το 1999 στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η φτώχεια και η ανέχεια, που
χαρακτηρίζουν ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού, η κατάσταση των αστέγων, η πλημμελής αντιμετώπιση των
αναγκών των προσφύγων και των ξένων –ή ακόμη και η
ολοκληρωτική απόρριψή τους–, η έξαρση των ρατσιστικών και εθνικιστικών τάσεων, τα τραγικά θύματα των πολεμικών συγκρούσεων στα Βαλκάνια διαμορφώνουν ένα
θλιβερό σκηνικό στην είσοδο του 21ου αιώνα. Εδραιώνεται και διευρύνεται μια νέα τάξη απόκληρων στις αναπτυγμένες χώρες που διαφέρει από τις προηγούμενες εποχές
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και θέτει σε αμφισβήτηση το οικοδόμημα της απόλυτης
οικονομικής ευημερίας.
Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης, που σημαίνει
να έχουν εξασφαλισμένη εργασία όσοι το επιθυμούν,
έχει πια εγκαταλειφθεί από τα προγράμματα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Η «κοινωνία της εργασίας» δίνει τη θέση της στην
«κοινωνία της απασχόλησης», όπου υψηλά ποσοστά
ανεργίας συνυπάρχουν με τις μορφές μερικής απασχό
λησης, την αμοιβή «με το κομμάτι», τον ορισμένο χρόνο
εργασίας.
Η ανεργία –και η κοινωνική περιθωριοποίηση που
την ακολουθεί– συνοδεύεται συχνά από παράπλευρα
φαινόμενα όπως είναι η επαγγελματική ή η σχολική
αποτυχία, οι οικογενειακές εντάσεις και ρήξεις. Αυτά τα
φαινόμενα δεν αφορούν μόνο τα χαμηλά οικονομικά
στρώματα αλλά επεκτείνονται εντυπωσιακά στα μεσαία
κοινωνικά στρώματα.
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Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η μετατόπιση από
παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας (αγροτική παραγωγή, βιομηχανική–εργοστασιακή παραγωγική δομή)
στους τομείς των υπηρεσιών, του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, της πληροφορίας, της επικοινωνίας, διαμορφώνουν ένα νέο «χάρτη» επαγγελμάτων.
Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που χάνουν την εργασία τους είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουν ένα νέο επάγγελμα. Σ' αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις γυναίκες και
τους νέους, που αποτελούν πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» για την αγορά εργασίας. Το πλέον σημαντικό όμως
πρόβλημα είναι ότι οι
θέσεις εργασίας μειώνονται συνεχώς στο σύνολο
της οικονομικής δραστη
ριότητας.
Συνεπώς, ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν
μπορεί να προσεγγιστεί
αποκλειστικά και μόνο
με οικονομικά κριτήρια,
όπως, για παράδειγμα,
το ανεπαρκές εισόδημα.
Εκτός από το βασικό
αυτό κριτήριο, ο κοινωνικός αποκλεισμός
αφορά και περιλαμβάνει
τη στέρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε
κοινωνικά αγαθά (υγεία,
περίθαλψη, ασφάλιση,
στέγαση, εκπαίδευση).
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Το περιεχόμενο της έννοιας του κοινωνικού αποκλει
σμού εκτείνεται πέρα από το πεδίο της οικονομικής
ανέχειας και περιλαμβάνει το πολιτικό επίπεδο –δηλαδή
την απουσία ή το έλλειμμα κοινωνικών και πολιτικών
δικαιωμάτων–, αλλά και το κοινωνικό και το πολιτισμικό
επίπεδο, αφού ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται
σε καταστάσεις απομόνωσης, αποξένωσης και περιθωριοποίησης σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού.
Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, η ανάλυση,
κατανόηση και εξήγηση του οποίου απαιτεί πολύπλευρη
επιστημονική προσέγγιση. Οι οικονομικές αναλύσεις
οφείλουν να συνδεθούν με κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά
και με εκτιμήσεις των ψυχολογικών επιπτώσεων που
υπάρχουν στα άτομα και στις κοινωνικά αποκλειόμενες
πληθυσμιακές ομάδες. Παράλληλα, η κατοχύρωση ή μη
των πολιτικών, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
στις ομάδες αυτές αποτελεί βασικό κριτήριο για να αξιολογήσουμε τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία και τους
θεσμούς της και να δώσουμε ένα σύγχρονο περιεχόμενο στην έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο βαθμός τον πραγματικού αποκλεισμού συνίσταται
στην πλήρη ρήξη κοινωνικών δεσμών, και μάλιστα
δεσμών που συνδέονται με την απασχόληση, με
την οικογένεια και με την κατοικία. Τα άτομα που
βρίσκονται στην κατάσταση αυτή χαρακτηρίζονται από την απάθεια, την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την κοινωνία που τα περιβάλλει και
98 / 186

την αδιαφορία (όχι την άρνηση: την αδιαφορία) για
οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξής τους στην
κοινωνία αυτή. Είναι αυτοί που δε μετέχουν στα
κοινωνικά πράγματα και στη διαμόρφωση της προοπτικής τους, που αδιαφορούν, που δε διαθέτουν
αντοχές, που δεν ελπίζουν σε τίποτα, αλλά φοβούνται τα πάντα.
Αυτή η αδιαφορία, η παραίτηση, είναι χαρακτηριστικό τον κοινωνικά αποκλεισμένου. Τα χαρακτηριστικά που συνήθως αναφέρονται σε σχέση με τον
αποκλεισμό (η φτώχεια, η ανεργία, η ετερότητα, κτλ.)
είναι κοινωνικά χαρακτηριστικά που οδηγούν (ή, καλύτερα, που μπορεί να οδηγήσουν) στον αποκλεισμό.
Δεν είναι χαρακτηριστικά των αποκλεισμένων ως
αποκλεισμένων. Είναι χαρακτηριστικά εκείνων που
κινδυνεύουν να εισέλθουν στη διαδικασία αποκλεισμού, που έχουν αυξημένες πιθανότητες να βιώσουν
κάποιo βαθμό κοινωνικού αποκλεισμού.
Με δεδομένη την καίρια σημασία της ανθεκτικότητας των κοινωνικών σχέσεων ως αναχώματος
κατά τον αποκλεισμού, έχουν προταθεί τρία μοντέλα
κοινωνιών:
1. ε κείνο των χωρών τον Ευρωπαϊκού Νότου, που
χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση δομών οι οποίες
εξασφαλίζουν κοινωνική συνοχή –χωρών με πληθυσμούς που τους χαρακτηρίζει έντονη θρησκευτικότητα, ισχυρά οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα,
δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων
στο πλαίσιο της κοινότητας και της εργασίας,
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2. ε κείνο των χωρών τον Ευρωπαϊκού Βορρά, που
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ισχυρών δομών
συλλογικής διαμεσολάβησης και, κυρίως, ισχυρό
συνδικαλισμό,
3. ε κείνο της Μεγάλης Βρετανίας (αλλά και των
ΗΠΑ), όπου η νεοφιλελεύθερη πολιτική οδήγησε
στην ελαστικότητα της απασχόλησης και στην
προσωρινότητα των κοινωνικών σχέσεων – και,
όπου, κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο το κράτος
υποθάλπει τον αποκλεισμό, καθώς αντικαθιστά τα
προγράμματα ένταξης της δεκαετίας τον 1960
με πολιτικές που στην ουσία αποκλείουν εκείνους
που δεν είναι ενταγμένοι, που δεν εξασφαλίζουν
την επιβίωση τους. Οι πολιτικές αυτές εκφρά
στηκαν με τον όρο «κοινωνία των
(όπου το

2
»
3

1
είναι αποκλεισμένο) – όρος που
3

κυριάρχησε και χρησιμοποιείται εναλλακτικά με
τον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός», προκαλώντας
ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση σε μια ήδη συγκεχυμένη κατάσταση.
Λ. Μουσούρου, «Κοινωνικός αποκλεισμός και
κοινωνική προστασία» στο βιβλίο
Κοινωνικός Αποκλεισμός, η Ελληνική Εμπειρία,
εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998, σσ. 71–73.
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Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση

Παιδιά και νέοι που αποκλείονται από την εκπαί
δευση στη χώρα μας προέρχονται, σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 90%, από οικογένειες με χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο,
ανήκουν δηλαδή σε ομάδες φτωχών. Ενώ αυτό
το γεγονός είναι γνωστό, η λεπτομερής χαρτογράφηση τον αποκλεισμού τους γίνεται με πολύ
αργούς ρυθμούς. Η σχετική αδράνεια που παρατηρείται οφείλεται στο γεγονός ότι «κανονικά» δεν
επιτρέπεται να υπάρχει τέτοιο φαινόμενο, άρα δεν
αιτιολογείται και η ύπαρξη χάρτη εκπαιδευτικού
αποκλεισμού. Έτσι, επίσημα, ο αποκλεισμός αποσιωπάται και η διαρροή μαθητικού δυναμικού παρουσιάζεται περιορισμένη και αποδίδεται συνήθως στις
ιδιαίτερες συμπεριφορές και στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ομάδων που αποκλείονται ή στην
προσωπική συμπεριφορά ορισμένων γονέων.
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αλλάζει η κατά
σταση αυτή – ο αποκλεισμός έχει κινήσει το ενδιαφέ
ρον των μέσων ενημέρωσης και έχει προκαλέσει
αντιδράσεις σε μια μερίδα της κοινωνίας, κυρίως
γιατί τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο έχουν γίνει
«ορατά». Δηλαδή εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς σε όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας
σε όλους τους χώρους κοινωνικής συναναστροφής.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, ο αποκλεισμός αποτελεί το αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο διάφορων
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προγραμμάτων, κυρίως επειδή η αντίστοιχη ενασχόληση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όμως, παρ’ όλο το ενδιαφέρον που έχει σημειωθεί για την καταγραφή τον αποκλεισμού και παρά τη
δημοσιοποίηση τον μεγάλου αριθμού των θυμάτων
τον, η καταγραφή τον αποκλεισμού έχει συχνά δημο
σιογραφικό χαρακτήρα, η δημοσιοποίησή του παίρνει
πολλές φορές μορφή ευκαιριακής καταγγελίας, ενώ
οι αιτίες του εμφανίζονται πολύ συχνά σαν «μαύρο
κουτί», αφήνοντας να φαντάζεται κανείς ως αιτίες
γενικότητες όπως «το πολιτικό σύστημα» ή/και «η
κοινωνία». Συχνά ο κοινωνικός αποκλεισμός κατονομάζεται χωρίς να κατονομάζονται θύτες και μερικές
φορές μάλιστα τα ίδια τα θύματα τον κοινωνικού
αποκλεισμού εμφανίζονται να είναι οι θύτες.
Στο παραπάνω πλαίσιο, συχνά λησμονείται ότι
το σχολείο μπορεί από τη φύση τον να λειτουργεί
ας παράγοντας κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης
παιδιών ειδικών ομάδων και μειονοτήτων, αλλά
πολύ συχνότερα λειτουργεί ως ισχυρός μηχανισμός
κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση εμφανίζεται
σε τρεις φάσεις:
1. Π
 αιδιά ειδικών ομάδων μένουν από την αρχή
εκτός σχολείου.
2. Π
 αιδιά ειδικών ομάδων περιθωριοποιούνται
μέσα στο σχολείο και, ως συνέπεια αυτού τον
γεγονότος, οδηγούνται στη σχολική αποτυχία
και, πολύ συχνά, στην οριστική διακοπή της
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φοίτησής τους. Η περιθωριοποίηση μπορεί
να εμφανιστεί από την αρχή της σχολικής
τους ζωής ή αργότερα στη διάρκεια της
φοίτησής τους ή στη μετάβαση τους από τη
μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη.
3. Π
 αιδιά ειδικών ομάδων δεν καταφέρνουν
παρά μόνο σε πολύ χαμηλό ποσοστό να περάσουν με επιτυχία ολόκληρο το φάσμα της
δημόσιας –δηλαδή θεωρητικά ανοιχτής σε
όλους τους ανθρώπους– εκπαίδευσης.
Ε. Τρέσσου, «Αποκλεισμός ειδικών ομάδων
από την εκπαίδευση», στο βιβλίο:

Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός,

Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1998, σσ. 639–640

5.2.2. Ανεργία
Το φαινόμενο της ανεργίας τείνει να προσλάβει τη μορφή
μάστιγας στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες.
Η εργασία δεν αποτελεί μόνο ένα κατοχυρωμένο
δικαίωμα που προσφέρει στο άτομο την οικονομική
του διασφάλιση. Όπως επισημαίνει ο Μπέβεριτζ το 1944,
το άτομο που δεν μπορεί να διαθέσει την εργασία του
αισθάνεται –και θεωρείται από τους άλλους– ότι είναι
άχρηστο. Η απώλεια της θέσης εργασίας ή η αδυναμία
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εξεύρεσης εργασίας δε σημαίνει μόνο απώλεια ενός
μισθού.
Στην ουσία σημαίνει απώλεια της ψυχολογικής
ασφάλειας, της κοινωνικής αποδοχής, της ίδιας της
ταυτότητας του ατόμου, γιατί η εργασία αποτελεί έναν
από τους πιο σημαντικούς κοινωνικούς δεσμούς.
Το 1999 το μέσο ποσοστό ανεργίας στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει το 12% και φτάνει στα
20.000.000 ανέργους.
Από αυτούς το 25% παραμένουν επί μεγάλο διάστημα
άνεργοι και είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρούν εργασία
και κοινωνική ασφάλιση. Το άλλο 25% είναι νέοι
άνεργοι κάτω των 25 χρόνων, ένα τμήμα των οποίων
επιδοτείται προσωρινά και ζει με πλήρη αβεβαιότητα
για το επαγγελματικό του μέλλον. Όμως και η προοπτική του υπόλοιπου 50% δεν είναι καθόλου ευνοϊκή.
Οι τάσεις που διαμορφώνονται ιστορικά οδηγούν σε
μείωση των επιδομάτων και των παροχών ανεργίας,
ενώ οι δυσχέρειες εξεύρεσης νέας εργασίας παραμένουν αξεπέραστες.
Η μετάβαση από το προηγούμενο πρότυπο της
μισθωτής και διά βίου απασχόλησης προς ένα καθε
στώς αβέβαιης, διακοπτόμενης και μισθολογικά άνισης
εργασίας προκαλεί σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στις
οικονομικές αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις.
Καταρχάς, στο νέο πρότυπο αλλάζουν οι παραγω
γικές δραστηριότητες. Το εργατικό δυναμικό που
απασχολείται στον πρωτογενή και στο δευτερογενή
τομέα της οικονομίας (βιομηχανία, μεταποίηση, αγροτική παραγωγή) μειώνεται, ενώ το προσωπικό που
απασχολείται στις υπηρεσίες (μάρκετινγκ, υπηρεσίες
πληροφορικής και επικοινωνίας, ασφάλειες, τράπεζες,
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υπηρεσίες υγιεινής, εκπαίδευσης, κτλ.) αυξάνεται, σε
μικρότερο όμως βαθμό.
Η σταδιακή επικράτηση του τομέα των υπηρεσιών
απέναντι στον παραδοσιακό βιομηχανικό τομέα διαμορφώνει μια «κοινωνία υπηρεσιών» και ένα νέο τύπο
πολιτισμού που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της
πληροφορικής, της επικοινωνίας, της αυτοματοποίησης. Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες, που συνδέονται με
τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη ευφυΐα, αποβαίνουν οι νέες πηγές του πλούτου.
Η ραγδαία αυτή εξέλιξη απαιτεί την ταχεία αντικατά
σταση των μηχανών και των τεχνικών «εργαλείων» της
εργασίας και της παραγωγής. Η διά βίου εκπαίδευση
και η συνεχής προσαρμογή είναι απαραίτητες, αφού
ο κάθε εργαζόμενος είναι βέβαιο ότι θα χειριστεί πολλές
γενιές υλικού (για παράδειγμα, υπολογιστές) στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, και
μάλιστα είναι πιθανό να
αλλάξει και επάγγελμα
πάνω από δύο φορές.
Στις συνθήκες του
έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η εργασία και η
απασχόληση χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη αστάθεια. Η ανταγωνιστικότητα αυτή επιβάλλει
–σύμφωνα με ορισμένες
οικονομικές αντιλήψεις–
την υποκατάσταση των
σταθερών μορφών της
μόνιμης μισθωτής
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εργασίας με άλλες «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης.
Διαμορφώνεται κατ' αυτό τον τρόπο ένα καθεστώς
διαίρεσης και πόλωσης στο εσωτερικό της κοινωνίας
ανάμεσα σε τρεις βασικές ομάδες:
α) σ’ αυτούς που έχουν σταθερή και διασφαλισμένη
εργασία, η οποία τους παρέχει ασφάλεια ως προς την
απασχόληση και το εισόδημα, που κατοχυρώνουν μέσα
από συλλογικές διαπραγματεύσεις τους μισθούς τους
και διαθέτουν συνδικαλιστική κάλυψη (insiders, οι εντός
των «τειχών» του συστήματος της εργασίας),
β) σ’ εκείνους που έχουν μερική απασχόληση και
δεν έχουν τα οικονομικά και κοινωνικά ευεργετήματα
όσων ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, και ακόμη σ’
εκείνους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες
είναι ευαίσθητες στην κρίση. Σ’ αυτή την κατηγορία
ανήκουν, επίσης, οι εποχικοί ή με σύμβαση ορισμένου
χρόνου εργαζόμενοι,
γ) τους αποκλεισμένους από την εργασία, τους
οποίους η κρίση οδηγεί, είτε μακροχρόνια είτε οριστικά,
στο περιθώριο.
Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ηλικιωμένους ή
εργαζομένους σε τομείς της οικονομίας που παρακμάζουν ή για νέους που ζητούν για πρώτη φορά εργασία.
Γι’ αυτούς υπάρχουν πολιτικές επιδοτούμενης κατά
ρτισης ή περιοδικής απασχόλησης που δεν μπορούν
να αντιμετωπίσουν την περιθωριοποίησή τους
(outsiders, οι εκτός των «τειχών»).
Από την πλευρά των κοινωνικών και των οικονομικών επιστημών, έχει ιδιαίτερη σημασία η θεωρητική
βάση με την οποία αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της
ανεργίας από σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.
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1) Η νεοκλασική θεωρία για την αγορά εργασίας
βασίζεται στην ανάλυση σε μικρο–επίπεδο. Χρησιμοποιεί τις μεθόδους της μικρο–οικονομικής θεωρίας και
αναλύει το πώς καθορίζεται η ισορροπία μεταξύ του
μισθού και της προσφερόμενης ποσότητας εργασίας.
Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η ανεργία θεωρείται
από τη νεοκλασική αντίληψη εκούσια. Αυτό συμβαίνει
διότι το άτομο δε δέχεται να εργαστεί με το μισθό που
του προσφέρουν, είτε γιατί ισχύουν οι μισθοί των
εθνικών συλλογικών συμβάσεων είτε γιατί το άτομο
προσδοκά μια καλύτερη δουλειά και προτιμά να μείνει
άνεργο.
Η λύση θα προκύψει, σύμφωνα με τη νεοκλασική
θεωρία, εφ’ όσov διαμορφωθούν συνθήκες τέλειου
ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, οι οποίες θα
επιτρέψουν, τελικά, την εξάλειψη της ανεργίας.
Βασική προϋπόθεση προς τούτο είναι να επικρατήσει ένα καθεστώς ευελιξίας, δηλαδή αυξομείωσης
τόσο τού μισθού όσο και της προσφερόμενης ποσότητας εργασίας (αμοιβές–ώρες εργασίας). Παράλληλα,
η πολιτική της εκπαίδευσης–κατάρτισης διευκολύνει
την κινητικότητα του ατόμου, είτε γεωγραφικά είτε κατά
κλάδο εργασίας, ώστε να μπορούν τα άτομα να ανταπο
κριθούν στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
2) Θεωρία της ρύθμισης: Υπάρχουν όμως και αντίθετες θεωρητικές προσεγγίσεις, που αμφισβητούν τις
παραδοχές της νεοκλασικής θεωρίας. Σύμφωνα με
τις θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, παρότι τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
μειωθεί ή έχει καθηλωθεί το κόστος εργασίας ανά
μονάδα παραγόμενου προϊόντος, το γεγονός αυτό δεν
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οδήγησε σε πτώση αλλά αντίθετα σε αύξηση της ανεργίας.
Ενώ μειώνεται το εισόδημα από την εργασία, αυξάνονται εντυπωσιακά τα κέρδη του επενδυμένου κεφαλαίου,
με συνέπεια την επιδείνωση της οικονομικής θέσης των
εργαζομένων και την αναζήτηση μιας δεύτερης απασχόλησης.
Τα κέρδη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
δεν εξαρτούνται από το χαμηλό κόστος εργασίας.
Αντίθετα, συνδέονται κυρίως με τα στρατηγικά πλεονε
κτήματα που προσφέρει η παραγωγή και η διαχείριση
της γνώσης και της πληροφορίας, η ενσωματωμένη στα
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα πνευματική εργασία.
Συνεπώς, απαιτούνται νέοι θεσμοί και νέες επιλογές,
ώστε το κόστος που προκύπτει από την αναδιοργά
νωση της παραγωγής να μη βαρύνει αποκλειστικά τα
πιο αδύναμα τμήματα της κοινωνίας, αλλά να κατανέμεται δίκαια.
Στη σύγχρονη κοινωνία –μια κοινωνία της γνώσης
και της συνεχούς μάθησης–, η προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων πρέπει να συνδεθεί με αποτελεσματικούς μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας και τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσα από νέες
επενδύσεις σε σύγχρονους παραγωγικούς τομείς.
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Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ιταλία
Ιρλανδία
Ισπανία
Λουξεμβούργο
Μ. Βρετανία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
Φιλανδία
ΣΥΝΟΛΟ

Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
Ποσοστό (%) του εργατικού δυναμικού
1992
1994
1995
1996
1997
193
5,9
5,9
6,2
6,5
435
13,1
13,0
13,2
13,0
318
12,2
10,0
9,2
9,2
2.600
12,3
11,6
12,1
12,2
2.979
9,6
9,4
10,3
10,4
349
9,6
10,0
10,2
10,4
2.034
11.3
12,0
12,1
12,0
213
14,2
12,9
12,4
12,2
2.789
24,2
22,9
22,9
22,7
3
2,7
3,0
2,9
2,8
2.801
9,2
8,2
7,9
7,5
336
7,6
7,1
7,0
6,9
186
6,9
7,2
7,4
7,5
234
8,0
7,7
7,6
7,2
328
18,4
17,2
16,4
15,5
15.798
11,6
11,2
11,4
11,3

Πίνακας ΕΣΥΕ για την Ανεργία – 1997
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
1992

1993

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

4.034,3
3.684,5
349,8
8,7%

4.118.4
3.720.2
398,2
9.7%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
&
ΘΡΑΚΗ

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

254,3
234,8
19,5
7,7%

262,7
242,1
20,6
7,8%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

692,7
641,7
51,0
7,4%

698,9
633,9
65,0
9,3%

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

105,2
95,7
9,5
9,0%

118,9
104,3
14,6
12,3%

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

108,5
99.4
9.1
8,4%

109,1
99.3
9,8
9.0%

		
ΣΥΝ. ΧΩΡΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΣ
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1994

1995

1996

1997

4.193,4
3.789,6
403,8
9.6%

4.248,5
3.823,8
424,7
10,0%

4.318,3
3.871,9
446,4
10,3%

4.294.405
3.854,055
440,35
10,3%

254,5
233,5
21,0
8,3%

259,0
232,2
26,8
10,3%

268,8
240,6
28,2
10,5%

254.501
230,505
23,996
9.4%

721,0
655,0
66,0
9,2%

756,1
679,8
76,4
10,1%

752,8
680,4
72,4
9.6%

772,834
694,291
78,543
10.2%

119,4
107,7
11.7
9,8%

119,3
101,2
18,1
15,2%

123,0
101,8
21,3
17,3%

120,753
103,191
17.562
14.5%

112,6
103,1
9,5
8.4%

114,7
105,2
9.5
8.3%

111,5
97.6
13.9
12.5%

110,120
97.803
12.317
11.2%
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Πίνακας ΕΣΥΕ για την Ανεργία – 1997
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
1992

1993

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

267,5
245,4
22,1
8.3%

269,2
248.0
21.2
7,9%

Εργατικό δυναμικό
Απασχολούμενοι
Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

79,9
77.9
2.0
2.5%

77,4
73.9
3.5
4.5%

Εργατικό δυναμικό

239,5

243,2

ΔΥΤΙΚΗ

Απασχολούμενοι

216.8

217.5

ΕΛΛΑΔΑ

Άνεργοι

22,7

25,7

Ποσοστό Ανεργίας

9.5%

10,6%

Εργατικό δυναμικό

188,0

189,4

ΣΤΕΡΕΑ

Απασχολούμενοι

165,5

169,8

ΕΛΛΑΔΑ

Άνεργοι

22.5

19,6

12,0%

10,3%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΟΙ
ΝΗΣΟΙ

Ποσοστό Ανεργίας
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1994

1995

1996

1997

278.1
256.6
21.5
7.7%

282,1
256,9
25,2
8.9%

292,4
267,8
24,6
8.4%

299,311
273,884
25.427
8.5%

79.1
76,0
3.1
3.9%

80.9
76.0
4,9
6,1%

82,0
76.9
5.1
6.2%

80.513
75.383
5.130
6.4%

255,5

242,9

252.1

254.202

226,0

219,4

228.8

232.816

29,5

23,5

23.3

21,386

11,5%

9.7%

9.2%

8.4%

185,4

184,7

190,7

184,815

164,7

166,6

168,9

161,229

20,7

18,1

21,8

23,586

11,2%

9,8%

11,4%

12.8%
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Πίνακας ΕΣΥΕ για την Ανεργία – 1997
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
1992

1993

Εργατικό δυναμικό

1.508,4

1.531,1

Απασχολούμενοι

1.350,5

1.348,1

157,9

183,0

Ποσοστό Ανεργίας

10.5%

12.0%

Εργατικό δυναμικό

227,7

229,5

Απασχολούμενοι

208,8

214,1

18,9

15,4

Ποσοστό Ανεργίας

8,3%

6,7%

Εργατικό δυναμικό

67,1

58,1

ΒΟΡΕΙΟ

Απασχολούμενοι

63,6

54,8

ΑΙΓΑΙΟ

Άνεργοι

3,5

3,3

Ποσοστό Ανεργίας

5,2%

5,7%

Εργατικό δυναμικό

93,5

107,0

ΝΟΤΙΟ

Απασχολούμενοι

89,8

100,0

ΑΙΓΑΙΟ

Άνεργοι

3.7

7.0

4.0%

6,5%

		
ΑΤΤΙΚΗ

Άνεργοι

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ

Άνεργοι

Ποσοστό Ανεργίας
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1994

1995

1996

1997

1.561,6

1.587,6

1.600,2

1.600,791

1.376,1

1.401,9

1.401,7

1.406,845

185,5

185,7

198,5

193,946

11,9%

11,7%

12,4%

12,1%

239,2

237,7

246,3

225,536

222,4

220,3

228,4

206,978

16,8

17,4

17,9

18,558

7,0%

7,3%

7,3%

8,2%

56,6

57,9

64,0

8,959

52,1

54,7

59,1

54,557

4.5

3.2

4,9

4,402

8,0%

5,5%

7,7%

7.5%

106,6

104,2

103.1

102,462

102.4

98,7

97,5

97,489

4.2

5.5

5.6

4,973

3.9%

5.3%

5.4%

4.9%
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Πίνακας ΕΣΥΕ για την Ανεργία – 1997
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
1992

1993

Εργατικό δυναμικό

202,0

223,9

Απασχολούμενοι

194.5

214,5

7.5

9,3

3.7%

4.2%

		
ΚΡΗΤΗ

Άνεργοι
Ποσοστό Ανεργίας

Εργασία – Ανεργία – Ταυτότητα

Η αποσταθεροποίηση του κόσμου της μισθωτής
εργασίας απειλεί να ανατρέψει τη διαδικασία
ένταξης, τον ομοιόμορφο τρόπο ζωής και την επέ
κταση της πρόνοιας και των κοινωνικών δικαιω
μάτων, διαδικασία που ωστόσο έμοιαζε μη αναστρέψιμη. Η θέση του χρήματος και του οικονομικού
παράγοντα στα σύγχρονα κράτη έχει αλλάξει σε
βάθος. Πράγματι, το χρήμα συγκεκριμενοποιεί
την κοινωνική αυτονομία των ατόμων, μόνο όμως
η εργασία έχει τη δυνατότητα να θέσει τις βάσεις
της. Η εμπειρία κάποιου που πρόσφατα βγήκε στην
ανεργία ή του νέου που ταλαιπωρείται με ασήμαντες
δουλειές και πρόσκαιρες συμβάσεις συνοψίζεται στο
ότι δεν έχει άλλο συνομιλητή ή συνέταιρο εκτός από
τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η ταυτότητά του περιο-
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1994

1995

1996

1997

223,8

221,6

231.3

229.610

214,1

210,9

22.3

219.085

9.7

10.7

8.9

10.525

4,3%

4,8%

3.9%

4.6%

ρίζεται στην ιδιότητά του ως ανέργου ή προσωρινά
απασχολούμενου. Η ιδιότητα τον πολίτη δεν του
προσφέρει καμιά βοήθεια και δεν ξέρει πώς να τη
χρησιμοποιήσει.
Η έλλειψη κοινωνικοποίησης μέσα από την
εργασία επιφέρει πλήγματα τόσο στο δεσμό μεταξύ
των πολιτών όσο και στους πολιτικούς δεσμούς,
δεσμούς που είχαν τόσο έντονα υπογραμμιστεί
από την επικύρωση του δικαιώματος στην εργασία,
όπως αυτό διατυπώνεται στο προοίμιο του Γαλλικού
Συντάγματος τον 1946. Στην κοινωνία της μισθωτής
εργασίας, η ιδιότητα του εργαζομένου είναι κάτι
παραπάνω από κοινωνική ιδιότητα: Αποτελεί
διάσταση, σχεδόν, της πολιτικής υπόστασης – οι
άνεργοι είναι οι μεγάλοι απόντες του δημόσιον
βίου. Βέβαια, είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε την
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εργασία από το εισόδημα, η εργασία όμως δεν είναι
πλέον μόνο εισόδημα. Χαρακτηρίζει τον τρόπο
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Στο ερώτημα
«ποιος είναι ο τάδε»; η συνηθισμένη αυθόρμητη
απάντηση δεν είναι ποτέ «ένας σωστός άνθρωπος»
ή «ένα γενναιόδωρο άτομο», δεν είναι καν «πλούσιος» ή «φτωχός». Η συνηθισμένη απάντηση είναι
«εργάτης», «υπάλληλος», «δικηγόρος», κτλ. Το
επάγγελμα καθορίζει την ταυτότητα. Τα ερωτήματα
«ποιος είναι;», «τι κάνει;» μεταφράζονται αυτόματα
με το «τι δουλειά κάνει;»
Εργασία, έθνος και κοινωνική αλληλεγγύη είναι
λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένα στον πολιτισμό μας.
Το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε από την ανακατανομή αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν,
αλλά να επιτρέψουμε σε όλους την πρόσβαση
σ’ αυτό που αποτελεί την ουσία της ταυτότητας,
γεγονός πον προϋποθέτει, ομοίως, ανασύσταση της
κοινωνικής ταυτότητας.
Michel Rocard, Τι να Κάνουμε για την
Αντιμετώπιση της Ανεργίας, εκδ. «Νέα Σύνορα» –
Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1998, σσ. 37–38.
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5.2.3. Μεταναστευτικά ρεύματα–ρατσισμός
Η κατάρρευση των καθεστώτων του πρώην Ανατολικού
Συνασπισμού, που συνοδεύτηκε από σοβαρή οικονο
μική και κοινωνική κρίση στις χώρες αυτές, προκάλεσε
ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το μεταναστευτικό αυτό κύμα συμπληρώνεται από
ένα δεύτερο «κύμα», που οφείλεται όχι μόνο σε κοινωνικοοικονομικούς λόγους, αλλά και σε σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή, ακόμη, σε εμφύλιες πολεμικές
συγκρούσεις που διεξάγονται σε χώρες της Ασίας και
της Αφρικής.
Εκτιμήσεις έγκυρων διεθνών οργανισμών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στις αρχές του 21ου αιώνα
οι μετανάστες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
υπερβούν τα 13.000.000 άτομα, αριθμός που προσεγγίζει το 10% των εργασιακά απασχολουμένων στις
χώρες αυτές. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός
αυτός αριθμός μεταναστών περιλαμβάνει
4.000.000 από τις
χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, 3.500.000
από τις χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ, 2.500.000
από τη Βόρεια Αφρική,
2.000.000 από την
υπόλοιπη Αφρική και
1.000.000 από την
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Ασία (Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών της
Γαλλίας).
Το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν είναι νέο,
αλλά συνοδεύει την ιστορική εξέλιξη των σύγχρονων
κοινωνιών.
Ειδικότερα, η οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης μεταπολεμικά στηρίχτηκε στην προσέλκυση
φθηνού εργατικού δυναμικού από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και από τις χώρες εκείνες που αποτελούσαν αποικίες των ευρωπαϊκών μητροπόλεων.
Η χώρα μας αποτέλεσε την αφετηρία δύο μεγάλων
μεταναστευτικών ρευμάτων. Το πρώτο «ρεύμα» κυριάρχησε στην περίοδο 1900–1920 και κατευθύνθηκε κυρίως
προς ΗΠΑ και Καναδά. Το δεύτερο ξεκίνησε το 1955
και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 1960, με κύρια χώρα
προορισμού τη Γερμανία.
Στη σύγχρονη περίοδο η χώρα μας μεταβάλλεται
από «εξαγωγέας» μεταναστών σε αποδέκτη ενός μεγάλου μεταναστευτικού κύματος, που προέρχεται κυρίως από τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και
της πρώην ΕΣΣΔ, το οποίο στο τέλος της δεκαετίας του
1990 προσέγγιζε τον αριθμό των 800.000 μεταναστών.
Οι προσπάθειες να ενταχθούν οι μετανάστες στον
κοινωνικό ιστό των χωρών υποδοχής και να ενσωματωθούν στο εγχώριο παραγωγικό δυναμικό αποτελεί ένα
κρίσιμο και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα
συνδέεται άμεσα και καθοριστικά με την ικανότητα
μιας εθνικής κοινωνίας να μπορεί να ενσωματώνει
τις επιμέρους μειονότητες στα πλαίσια μιας ενιαίας
εθνικής ταυτότητας και ενός κοινού πολιτισμικού πλαισίου. Όταν οι μειονότητες μπορούν να ενσωματωθούν
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στους θεσμούς και στους κανόνες αυτού του πλαισίου,
τότε παρατηρείται το φαινόμενο της προσαρμογής
των μειονοτήτων στον πολιτισμό της χώρας αποδοχής
(acculturation).
Όταν όμως το περιεχόμενο της εθνικής πολιτισμικής
ταυτότητας δεν επιτρέπει αυτή την ενσωμάτωση και τη
συνύπαρξη, τότε αναδεικνύονται φαινόμενα ρατσισμού
και ξενοφοβίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας αποδίδονται στην αύξηση της ανεργίας του εγχώριου εργατικού δυναμικού, αιτία της οποίας θεωρείται
η παρουσία των οικονομικών μεταναστών, που κατα
λαμβάνουν θέσεις εργασίας με χαμηλές αμοιβές.
Ασφαλώς τα οικονομικά και τα κοινωνικά αίτια που
οδηγούν στη μετανάστευση είναι πολύ ευρύτερα. Στην
πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
της αγοράς διαμορφώνει στο εσωτερικό των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζώνες «απελευθέρωσης» της
αγοράς εργασίας που συνδέονται με τη συρρίκνωση
των κοινωνικών παροχών.
Σ’ αυτές τις ζώνες «ελεύθερης εργασίας» αναπτύσ
σονται νέες κατηγορίες εργασίας, όπως η παράνομη,
η συμπληρωματική, η οικιακή–προσωπική, η επο
χιακή. Σ’ αυτές τις κατηγορίες εργασίας, τόσο οι
μισθοί όσο και οι προνοιακές παροχές διατηρούνται
σε χαμηλά επίπεδα. Σ’ αυτές τις κατηγορίες εργασίας,
διαπιστώνεται αύξηση συμμετοχής του μεταναστευτικού δυναμικού. Αυτού του τύπου η «περιθωριοποιημένη» εργασία διαμορφώνει σταδιακά μια ευρύτερη
αγορά εργασίας ενός, αντίστοιχα, περιθωριοποιημένου
–μεταναστευτικού– δυναμικού, η οποία συνοδεύεται από
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την απουσία σωματείων και συνδικαλιστικών οργάνων
ελέγχου, αλλά και θεσμών κοινωνικής πρόνοιας.
Η αδυναμία ένταξης των μεταναστών –και ιδιαίτερα
των παράτυπων μεταναστών– στον κοινωνικό ιστό της
χώρας υποδοχής οδηγεί στην αδυναμία προσαρμογής
των μεταναστών και στην υποβάθμιση των περιοχών
εγκατάστασής τους.
Η έλλειψη προσαρμοστικότητας δεν οφείλεται μόνο
στα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία κάθε εθνικής
κοινότητας (γλώσσα, θρησκεία, έθιμα, τρόπος ζωής),
αλλά και στο φόβο αντιμετώπισης ρατσιστικού τύπου
αντιδράσεων στην περίπτωση που βρίσκονται οι μετανάστες εκτός του «χώρου» τους.
Η μαζική ανεργία που δημιουργήθηκε τα τελευταία
χρόνια στην Ευρώπη αποτέλεσε ένα βασικό κοινωνικο
πολιτικό επιχείρημα που στράφηκε κατά των μετανα
στών και εντάχθηκε στα πολιτικά προγράμματα
ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων, που επιδιώκουν
να ενσωματώσουν με τον τρόπο αυτό τον έρποντα
ρατσισμό και την ξενοφοβία που αναπτύσσεται σε
ορισμένα κοινωνικά στρώματα (Γαλλία, Γερμανία, κτλ.).
Οι πράξεις βίας, τα ρατσιστικά εγκλήματα, οι διωγμοί
που καταγράφονται στη Γερμανία αλλά και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και έχουν ως κίνητρο το ρατσιστικό
μίσος αποτελούν «στίγμα» για τον ίδιο τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό.
Στις 18.12.1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την
υπ’ αριθ. 47/135 απόφασή της, υπέγραψε τη «Διακή
ρυξη για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν
σε εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες».
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Το 1993, στη συνέχεια, εγκρίθηκε στη Βιέννη η Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Η διακήρυξη αυτή, αφού αναφέρεται στα προβλήματα
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των φυλετικών διακρίσεων, καλεί όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν άμεσα
μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
Σήμερα, εκτός από τις νομικές ρυθμίσεις που προωθούνται για την τυπική, τουλάχιστον, κατοχύρωση των
διάφορων μειονοτήτων, συγκροτούνται κυβερνητικοί μηχανισμοί, κοινωνικές οργανώσεις και κινήσεις
πολιτών που διαφωνούν με το ρατσισμό και το καθεστώς των διακρίσεων. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν σε
όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
βοηθούν τις μειονοτικές ομάδες με πολλούς τρόπους,
από την παροχή νομικής υποστήριξης μέχρι την υλική
και ηθική βοήθεια και συμπαράσταση.

Οι θετικές εξελίξεις σε θέματα πολιτικών ελευθεριών στην Ανατολική Ευρώπη για κάποιο διάστημα
ακόμη ενδεχομένως να λειτουργήσουν κατευναστικά ως προς τις μεταναστευτικές διαθέσεις των
πληθυσμών αυτών. Όμως, αν η επιδεινούμενη κατάσταση της οικονομίας των χωρών αυτών συνεχιστεί, τότε θα πρέπει να αναμένεται τα προσεχή
χρόνια έντονη μεταναστευτική ροή προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν
να έχουν χαρακτήρα πρόσκαιρης μετανάστευσης
(συνδυασμός τουρισμού και ολιγόμηνης παράνομης
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εργασίας), είναι όμως πιθανό να λάβουν χαρακτήρα
μακρόχρονης μετανάστευσης. Η τελευταία αυτή
υπόθεση ενισχύεται 1) από τη χρονική έκταση της
οικονομικής αστάθειας των ανατολικών χωρών,
2) από τη διαφαινόμενη ανισορροπία που υπάρχει
σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας τόσο σε
ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, παρόλο που
υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στο εσωτερικό της Κοινότητας, το οποίο υποαπασχολείται ή
ετεροαπασχολείται, και 3) από το γεγονός ότι οι
περισσότεροι μετανάστες που προέρχονται από
την Ανατολική Ευρώπη εμφανίζουν επίπεδο υψηλής
κατάρτισης, ενώ παράλληλα φαίνονται διατεθειμένοι να προσφέρουν την εργασία τους έναντι
χαμηλής αμοιβής.
Έχει όμως ήδη επισημανθεί ότι η πλειονότητα
των ήδη μη κοινοτικών απασχολουμένων στην ΕΟΚ
προέρχεται από τις μεσογειακές χώρες. Οι μη κοινοτικές μεσογειακές χώρες, ιδιαίτερα δε οι βορειοαφρικανικές μεσογειακές χώρες, χαρακτηρίζονται
από μια δημογραφική αύξηση εξαιρετικά εντυπωσιακή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, μεταξύ των ετών
1950–2025, ο ενεργός πληθυσμός της Μεσογειακής
Αφρικής θα έχει αυξηθεί κατά 500% περίπου, ενώ
ο αντίστοιχος της Κοινότητας κατά 20%. Ταυτόχρονα, στις βορειοαφρικανικές μεσογειακές χώρες
–που έχουν ήδη δημιουργήσει ισχυρούς διαύλους
τροφοδοσίας με εργατικό δυναμικό προς την
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Κοινότητα– κάθε χρόνο μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ
της ζήτησης της εργασίας εκ μέρους των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας και της ικανότητας των οικονομιών αυτών να δημιουργήσουν
νέες θέσεις εργασίας που θα ανταποκρίνονται στη
σχετική ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι, όσο λιγότερο
θα απορροφάται το εργατικό δυναμικό στη νότια
Μεσόγειο, τόσο πιο ισχυρές θα γίνονται οι μεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρώπη, λαμβανομένων
πάντοτε υπόψη των εκρηκτικών δημογραφικών
δεδομένων.
Διαφαίνεται, επομένως, ορατή η πιθανότητα ο
ευρωπαϊκός χώρος να καταστεί ένα πεδίο μεταναστευτικών πιέσεων τόσο από την πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης όσο και από την πλευρά της νότιας
ακτής της Μεσογείου. Αν, δε, θεωρήσουμε ότι οι
κοινοτικές χώρες θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν,
να ελέγξουν ή να μετριάσουν τις μεταναστευτικές
αυτές (αναμενόμενες) πιέσεις, τότε κάποιοι θα
κληθούν να πληρώσουν το τίμημα. Και αυτοί οι
κάποιοι είναι προφανές ότι θα είναι οι ίδιοι οι μετανάστες.

Μ. Κονιόρδος, «Οι μεταναστεύσεις από τρίτες χώρες
στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1990»,
στο βιβλίο Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής
Σήμερα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα,
Αθήνα 1993, σ. 459.
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5.2.4. Βία στην κοινωνία
Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από ένα έντονα ανταγωνιστικό πεδίο σχέσεων. Ο ανταγωνισμός
αυτός κυριαρχεί κατεξοχήν στο οικονομικό σύστημα,
όμως παράλληλα επηρεάζει και καθορίζει,
σε μεγάλο βαθμό, τις κοινωνικές σχέσεις και τις
ατομικές συμπεριφορές.
Η αποδυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών και του
κοινωνικού κράτους, η αβεβαιότητα που επικρατεί στον
τομέα της εργασίας, η απουσία συλλογικών οραμάτων
και στόχων δημιουργεί στο σύγχρονο άνθρωπο το αίσθημα της ανασφάλειας και της έντασης. Η αβεβαιότητα
που κυριαρχεί σ’ όλα σχεδόν τα επίπεδα της κοινωνικής
δραστηριότητας (επαγγελματική σταδιοδρομία, οικονομική διασφάλιση, συμμετοχή στο σύγχρονο καταναλωτικό πρότυπο) οδηγεί τα άτομα σε εντάσεις και ρήξεις με
το οικογενειακό ή το επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Τα φαινόμενα της ατομικής βίας, της επιθετικότητας,
της ανομίας, της εγκληματικότητας πολλαπλασιάζονται
επικίνδυνα στις σύγχρονες κοινωνίες.
Όμως το καθεστώς της ανασφάλειας, της βίας και
της εγκληματικότητας συνδέεται με προβλήματα που
ξεπερνούν τα όρια του κράτους–έθνους.
Η διακίνηση όπλων μαζικής καταστροφής –που περιλαμβάνουν μάλιστα και πυρηνικά όπλα–, οι πολεμικές εντάσεις και συγκρούσεις στη Βαλκανική Χερσόνησο, τα κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα
που προέκυψαν από την κατάρρευση των καθεστώτων
του Ανατολικού Συνασπισμού –και κυρίως από τη διάλυση της πρώην ΕΣΣΔ– διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο
έντασης στην Ευρώπη στο τέλος του 20ού αιώνα.
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Αυτό το πεδίο έντασης εκφράζεται μέσα από μορφές
συλλογικής βίας, η οποία συνοδεύεται από την αναβίωση
θρησκευτικών φανατισμών, από εθνικιστικές εξάρσεις,
από την αύξηση των κρουσμάτων της ξενοφοβίας και
του ρατσισμού. Η ραγδαία διάδοση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, η αύξηση της εγκληματικότητας και ιδίως
η διεθνοποίηση των μορφών του οργανωμένου εγκλήματος –που χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα– ολοκληρώνουν την εικόνα της βίας και της
ανασφάλειας που συνδέονται με το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πρότυπο ανάπτυξης.
Το οργανωμένο έγκλημα δεν αποτελεί, όπως συνέβαι
νε παραδοσιακά, χαρακτηριστικό ατομικών πράξεων.
Αντίθετα, αποκτά σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιεί ως «εργαλεία» τις σύγχρονες τεχνολογικές δομές.
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Το έγκλημα οργανώνεται πέρα από τα εθνικά σύνορα και επωφελείται από την ελεύθερη κυκλοφορία
εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών.
Οργανωμένα υπερεθνικά κυκλώματα διακινούν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών και όπλων. Συγκροτημένες «μαφίες», με δομές ιδιωτικής επιχείρησης, ελέγχουν εκτεταμένα κυκλώματα εκμετάλλευσης γυναικών ή
παράτυπων μεταναστών. Στη σημερινή Ρωσία οι μαφίες
του εγκλήματος, της πορνείας και των ναρκωτικών ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας της χώρας.
Εμφανίζεται, επίσης, ο τύπος των εγκλημάτων οικονομικού χαρακτήρα που χρησιμοποιεί τη σύγχρονη
υψηλή τεχνολογία. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρε
σίες αλλά και τα παγκόσμια συστήματα πληροφοριών
(Διαδίκτυο) αποβαίνουν κατάλληλα δίκτυα για την εκτέλεση των οικονομικού τύπου εγκλημάτων.
Η Ελλάδα γίνεται αποδέκτης της βίας και του εγκλή
ματος όχι μόνο εξαιτίας των διαστάσεων που έχει προσλάβει το σύγχρονο έγκλημα, αλλά και λόγω της ίδιας
της γεωγραφικής της θέσης.
Εξαιτίας των προβλημάτων αυτών η ελληνική κοινωνία, που διακρίνεται για τις ανθρωπιστικές της αξίες, την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη της, βρίσκεται
μπροστά σε ιστορικές εξελίξεις που απαιτούν μια πολύπλευρη αντιμετώπιση. Η κατανόηση της αιτίας των
προβλημάτων αυτών και ο ειλικρινής διάλογος αποτελεί
μια σημαντική κοινωνική πράξη για να αντιμετωπιστούν
τα φαινόμενα της βίας.
Από τη μία πλευρά προβάλλει το αίτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του σύγχρονου, επιστημονικά οργανωμένου, εγκλήματος και της κατοχύρωσης
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της ασφάλειας των πολιτών. Πρόκειται δηλαδή για ένα
αίτημα που απευθύνεται προς το πολιτικό–δικαιικό
σύστημα και τους μηχανισμούς ασφαλείας του κράτους
(νόμοι, αστυνομία, θεσμικό πλαίσιο).
Από την άλλη πλευρά όμως, το πρόβλημα των
παράτυπων μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών, των πολιτικών προσφύγων είναι στην ουσία
πρόβλημα ελεγχόμενης ενσωμάτωσης ενός τουλάχιστον τμήματος αυτών στην όλη οικονομικοκοινωνική δομή, στο σύγχρονο καταμερισμό της εργασίας.
Πρόκειται για μια ιστορικής μορφής διαδικασία που
οφείλει να συμπορεύεται με την όλη προσπάθεια της
ελληνικής κοινωνίας να ενταχθεί ομαλά στις οικονομικοπολιτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά την παγκοσμιότητα των εγκληματολογικών
επιστημών, οι θεωρητικές αναλύσεις επηρεάζονται
πολύ από το Εθνικό (Ποινικό) Δίκαιο και τις κοινω
νικοπολιτιστικές αντιλήψεις, ενώ οι πρακτικές εξαρτώνται και από οικονομικούς, θεσμικούς, ακόμη και
γραφειοκρατικούς παράγοντες.
Η οποιαδήποτε σύγκλιση ή εναρμόνιση φαίνεται
καταρχάς αδύνατη, εκτός αν μιλάμε για αριθμητική
συσσώρευση δυνάμεων καταστολής. Δεν είναι βέβαια
οι ευρωπαϊκές εγκληματολογικές-σωφρονιστικές
στατιστικές ή η Euro-Pol (Ευρωπαϊκή Αστυνομία)
που θα δώσουν λύση. Ούτε ο Βέλγος Ηρακλής
Πουαρό θα συναντηθεί με τον Άγγλο Σέρλοκ Χολμς
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και με το Γάλλο επιθεωρητή Μεγκρέ για να εξηγήσουν από κοινού το μυστήριο του εγκλήματος της
οδού Μόργκαν.
Η αντεγκληματική πολιτική –με την ευρεία έννοια–
περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τη θεραπεία, την
καταστολή, αλλά και την πειθώ. Φοβάμαι όμως, ότι,
ακόμη κι αν τα εκπαιδευτικά-μορφωτικά συστήματα
συγκλίνουν, αν οι όροι και οι μέθοδοι θεραπείας
εκσυγχρονιστούν κι αν η καταστολή ενοποιηθεί,
πάλι θα έχει η Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική
πρόβλημα πειθούς.
Όταν οι εθνικές (ή οι τοπικές) κοινωνίες εκτρέ
φουν τους σπόρους των μελλοντικών εγκλημάτων
κι όταν ο πολιτισμός και οι θεσμοί μιας χώρας αδυ
νατούν να πείσουν τους δικούς της πολίτες, αντιλαμβανόμαστε όλοι τις αδυναμίες πειθούς (δηλαδή
πρόληψης) απέναντι στο έγκλημα σ' ευρωπαϊκή
κλίμακα (όπου θα συνυπάρχουν η ανομία, η καχυποψία, η ακατανοησία, η σύγκρουση κανόνων συμπεριφορών, κτλ.).
Γ. Πανούσης, «Η Ευρώπη και οι νέες μορφές
εγκλήματος» στο περιοδικό Ρεύματα,
τχ. 1, Αθήνα 1998, σσ. 150–151.
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5.3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
5.3.1. Περιβάλλον
Τα προβλήματα του περιβάλλοντος και οι κρίσιμες
επιπτώσεις των προβλημάτων αυτών στη ζωή των
συγχρόνων κοινωνιών αναδεικνύονται σε θέματα
άμεσης προτεραιότητας, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την ανάγκη προστασίας του φυσικού του περιβάλλοντος εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Ο Πλάτωνας στον Κριτία αναφέρεται στα φαινό
μενα που έπληξαν την Αττική εξαιτίας της καταστροφής
των δασών από τον άνθρωπο και της απογύμνωσης των
βουνών από τα χώματα («απομεινάρι της Τοτινής Γης»).
Κατά τον 19ο αιώνα, η προστασία του περιβάλλοντος
συνδέεται με αισθητικά και ηθικά κριτήρια, που αφορούν
το δικαίωμα επιβίωσης όλων των φυσικών ειδών και
οργανισμών. Η αντίληψη αυτή εκφράζεται μέσα από το
κίνημα του Ρομαντισμού, που επιδιώκει την ενότητα και
τη συμφιλίωση του ανθρώπου με τη φύση.
Μετά το 1960 η ανάγκη προστασίας του περιβάλ
λοντος εδραιώνεται σε ευρύτερα επιστημονικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Από τη μια πλευρά, αφορά την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και
ενεργειακών πόρων, συνδέεται όμως ταυτόχρονα με μια
κοινωνική αντίληψη για την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος ως απαράβατου όρου για τη μακρόχρονη επιβίωση του ανθρώπου στον πλανήτη Γη.
Η ίδια η έννοια του περιβάλλοντος μεταβάλλεται
ιστορικά. Η «αντιπαλότητα» μεταξύ κοινωνίας και φύσης
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ξεκινά από τις πρωτόγονες κοινωνίες και κορυφώνεται
στις βιομηχανικές κοινωνίες, που καθορίζουν ως στόχο
την κυριαρχία πάνω στη φύση. Όμως τα προβλήματα
του περιβάλλοντος αποβαίνουν σήμερα καίρια για τις
σύγχρονες κοινωνίες. Αποτελούν δηλαδή κοινωνικά
προβλήματα που αντιμετωπίζονται και από την πλευρά
των κοινωνικών επιστημών.
α) Σήμερα η έννοια του περιβάλλοντος διευρύνεται
και περιλαμβάνει:

– τ ο φυσικό περιβάλλον,
– τ ο δομημένο περιβάλλον, που αφορά το οικιστικό
περιβάλλον στις πόλεις και στους οικισμούς,
– τ ο ανθρώπινο περιβάλλον, που συνδέεται με την
έννοια της ποιότητας της ζωής.
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Αυτή η σύνθετη έννοια της προστασίας του περιβάλ
λοντος, που περιλαμβάνει ένα πλήθος οικονομικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων και στόχων, συνδέει άμεσα την έννοια της ανάπτυξης με την έννοια της περιβαλλοντικής προστασίας.
Τη σχέση αυτή περιγράφει ο όρος της «βιώσιμης» ή
«διαρκούς» ή «αειφόρου» ανάπτυξης, σύμφωνα με τον
οποίο η κατεύθυνση των επενδύσεων και ο προσανατολισμός των τεχνολογικών εξελίξεων συνδέεται άμεσα με
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη διαφύλαξη και την ανανέωση των φυσικών πόρων.
Με βάση τις αρχές αυτές, η στρατηγική της βιώσιμης
ανάπτυξης καθορίζεται ως συνδυασμός τριών επιμέρους στόχων:
– τ ην επιτυχία των καθαρά οικονομικών στόχων της
ανάπτυξης (efficiency),
– την προώθηση της κοινωνικής ισότητας και της
δικαιοσύνης στην καθημερινή ζωή των πολιτών
(equity),
– τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος (conservation).
Είναι φανερό ότι η προώθηση των στόχων αυτών
απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώπιση, στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι Κοινωνικές Επιστήμες όπως η
Κοινωνιολογία, η Οικονομία, η Πολιτική Επιστήμη, η
Κοινωνική Ανθρωπολογία. Κοινωνία, οικονομία, πολιτική και φύση αποτελούν σήμερα ένα ενιαίο και πολυσύνθετο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και μόνο
μέσα από τη σφαιρική αυτή προσέγγιση είναι δυνατό
να προκύψουν ολοκληρωμένες πολιτικές για το περιβάλλον.
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β) Οι πολιτικές περιβάλλοντος που εφαρμόστηκαν
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 αντιμετώπισαν τα
άμεσα προβλήματα της ρύπανσης μέσω της χρήσης
της τεχνολογίας και της επιβολής νομοθετικών ρυθμίσεων (για παράδειγμα, όρια εκπομπής ρύπων).
Όμως η ανεπάρκεια παρόμοιων παρεμβάσεων
οδήγησε στην αναγνώριση της ανάγκης να υπάρχει
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και υπερεθνική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Φαινόμενα όπως το νέφος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν από εθνικές πολιτικές.
Αντίθετα, απαιτούνται συλλογικές και συντονισμένες
προσπάθειες σε υπερ–εθνικό επίπεδο και επιβάλλεται
ο ενεργός ρόλος των διεθνών οργανισμών. Πάντως
οι δύο παγκόσμιες διασκέψεις για το περιβάλλον (Ρίο
ντε Τζανέιρο το 1992 και Κιότο το 1996) δεν μπόρεσαν
να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα
και αποτελεσματικά μέτρα, εξαιτίας των αντιδράσεων
που εκδηλώθηκαν από τα οικονομικά συμφέροντα στις
ΗΠΑ και στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες.
γ) Αυτή ακριβώς η αποσύνδεση του περιβάλλοντος
από το σύνθετο κοινωνικό του χαρακτήρα και η επικράτηση μιας μονομερούς οικονομικής αντίληψης που
εμπορευματοποιεί το περιβάλλον χάριν του κέρδους
έχει οδηγήσει σε μια σειρά καταστρεπτικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον και για τις ίδιες τις ισορροπίες του πλανήτη.
Η καταστροφή του όζοντος στους γήινους πόλους,
η υπερεκμετάλλευση και η καταστροφή των δασών, η
μόλυνση των θαλασσών και η εξάντληση του ενιάλιου
πλούτου τους, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και
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χημικών, που εισάγονται τελικά στους ζωικούς οργανισμούς, αποτελούν τεράστιους κινδύνους που προσλαμβάνουν πλανητικές διαστάσεις. Αυτή ακριβώς η πορεία
καταστροφής των πλανητικών ισορροπιών είναι πολύ
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αναστραφεί.
Η συνειδητοποίηση των κινδύνων αυτών έχει προκαλέσει την ενεργοποίηση κοινωνικών κινημάτων που
αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και
αποκαλούνται «οικολογικά κινήματα». Πολλές φορές
μάλιστα τα κινήματα αυτά αποκτούν πολιτικό χαρακτήρα και ζητούν να προωθήσουν τους στόχους τους
μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
δ) Η Ελλάδα θεωρείται προνομιούχος ως προς τα
χαρακτηριστικά του φυσικού της περιβάλλοντος.
Ο πλούτος και η ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας της οφείλεται στην πλεονεκτική γεωγραφική της
θέση στα όρια τριών φυσικών γεωγραφικών ζωνών
μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, καθώς και στην
πολυδιάσπαση του γεωγραφικού της χώρου (κοιλάδες,
βουνά, νησιά). Οι ιδιαιτερότητες αυτές επιβάλλουν μια
διευρυμένη πολιτική προστασίας, στην οποία πρέπει
να συνυπολογιστεί η προστασία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
Τα κυριότερα προβλήματα περιβάλλοντος που
αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι τα ακόλουθα:
– η
 ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και οι επιπτώσεις
από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη που αντιμε
τωπίζει η Αθήνα, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις,
– η έλλειψη ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων εξαιτίας και της εξάρτησης των υδάτων των
ποταμών της Βόρειας Ελλάδας από τις άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά και εξαιτίας προβλημάτων
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–
–
–

–

ρύπανσης και έλλειψης βροχοπτώσεων στη Νότια
Ελλάδα,
η ρύπανση της θάλασσας με απόβλητα που προέ
ρχονται από βιομηχανικές μονάδες, οικισμούς,
τουριστικές εγκαταστάσεις,
η ρύπανση του εδάφους από φυτοφάρμακα και
λιπάσματα στον αγροτικό χώρο,
η απώλεια δασικών εκτάσεων λόγω πυρκαγιών,
που έχει άμεση συνέπεια τη διάβρωση του
εδάφους, τις καταστροφικές πλημμύρες (Αττική),
κτλ.,
οι κίνδυνοι καταστροφών που προκύπτουν τόσο
για μοναδικού κάλλους και σπανιότητας οικοσυστήματα της χώρας μας, όσο και για τα μνημεία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (μάρμαρα
Παρθενώνα).

Στη χώρα μας έχει υιοθετηθεί το πρότυπο της βιώσιμης–αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής περιβάλλοντος. Αυτό το πρότυπο προβλέπει τον
έλεγχο στη δόμηση, την προστασία των οικοσυστημάτων και των βιοτόπων, την αντιμετώπιση της ρύπανσης
και των θορύβων στις μεγάλες πόλεις, την αναδάσωση
των καμένων εκτάσεων, κτλ.
Όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εναρμόνισης
των επιμέρους πολιτικών με τις προτεραιότητες της
περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και προβλήματα
συντονισμού μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών
φορέων για την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας
του περιβάλλοντος. Γενικότερα παρατηρείται υστέρηση και σε οργανωτικό και σε χρηματοδοτικό επίπεδο
απέναντι στις ανάγκες, που συνεχώς διευρύνονται.
Πάντως το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος
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είναι ένα από τα κύρια εθνικά προβλήματα που θα
πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά η χώρα μας
στις αρχές του 21ου αιώνα.

Η χειραφετητική οικοπολιτική θεωρία διευρύνει την
προβληματική σε τρία αλληλένδετα επίπεδα: τις
ανθρώπινες ανάγκες, την τεχνολογία και την εικόνα
του εαυτού. Στο πολιτικό επίπεδο, οι θεωρητικοί της
χειραφέτησης έχουν πάρει στα σοβαρά τις αιτιάσεις του οικολογικού κινήματος και έχουν ξεκινήσει
μια κριτική ανάλυση της δόμησης των ανθρώπινων
αναγκών και της «καταλληλότητας» πολλών μοντέ
ρνων τεχνολογιών. Δε θεωρείται πλέον αρκετό να
αμφισβητούμε, ας πούμε, τη θέση ενός σταθμού
πυρηνικής ενέργειας, ενός αυτοκινητόδρομου ή
μιας χημικής βιομηχανίας, ή να επιμένουμε απλώς
στη βελτίωση τον εξοπλισμού ασφαλείας ή στην
εγκατάσταση φίλτρων για τη ρύπανση. Αντίθετα,
αυτή η τρίτη φάση της οικοπολιτικής ανάλυσης
απαιτεί να στρέψουμε την προσοχή μας στα πιο
θεμελιακά ερωτήματα: σε ποιο βαθμό χρειαζόμαστε
πραγματικά αυτού του είδους τις ενεργειακές πηγές
αυτά τα μέσα μεταφοράς, αυτές τις βιομηχανίες
και τεχνολογίες κ.ο.κ.; Μήπως δεν είναι σίγουρο ότι
περισσότεροι από μας (άνθρωποι και μη άνθρωποι)
μπορούμε να ζήσουμε πλουσιότερες και πληρέστερες ζωές αν οι άνθρωποι μπορέσουν να γίνουν
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λιγότερο εξαρτημένοι από αυτό το είδος της τεχνολογικής υποδομής και από τα εμπορεύματα και τα
αγαθά που προσφέρει;: Όπως έχει παρατηρήσει ο
Κορνήλιος Καστοριάδης, αν και το κίνημα της εργατικής τάξης έχει κατά κύριο λόγο προσεγγίσει το
πρόβλημα της εξουσίας (και από δω απορρέει και
το ενδιαφέρον του για ζητήματα συμμετοχής και
διανομής), το οικολογικό κίνημα αμφισβητεί τώρα
την οργάνωση και τη δομή των αναγκών και τον
τρόπου ζωής. Και αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική
υπέρβαση εκείνον που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο μονοδιάστατος χαρακτήρας των προηγούμενων κινημάτων. Αυτό που διακυβεύεται στο
οικολογικό κίνημα είναι η συνολική σύλληψη, η καθολική θέση και σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα
και στον κόσμο και, τελικά, το κεντρικό και αιώνιο
ερώτημα: Τι είναι η ανθρώπινη ζωή; Γιατί ζούμε;
Το ζήτημα της πολιτισμικής δυσφορίας και
της ανάγκης για πολιτισμική αναγέννηση σημαίνει
ότι οι οικοπολιτικοί θεωρητικοί έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αναζωογόνηση της κοινωνίας
των πολιτών σε αντίθεση ή συμπληρωματικά με το
κράτος. Αυτό αντανακλάται στο ενδιαφέρον των
θεωρητικών της χειραφέτησης να βρουν τρόπους
ώστε να συνενώσουν θεωρητικά τις ανησυχίες τον
οικολογικού κινήματος με άλλα νέα κοινωνικά κινήματα, ιδιαίτερα με εκείνα που αφορούν το φεμινισμό,
την ειρήνη, την ανάπτυξη και τη βοήθεια προς τον
Τρίτο Κόσμο. Αυτό το νέο θεωρητικό πρόσταγμα
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ενδιαφέρεται να ανακαλύψει δρόμους που θα
ξεπερνούν την καταστροφική λογική της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, τις κτητικές αξίες της
καταναλωτικής κοινωνίας και, γενικότερα, όλα τα
συστήματα κυριαρχίας (συμπεριλαμβανομένων της
ταξικής κυριαρχίας, της πατριαρχίας, του ιμπεριαλισμού, τον ρατσισμού, τον ολοκληρωτισμού και της
κυριαρχίας στη φύση).
Πρόκειται σίγουρα για ένα τολμηρό και φιλόδοξο θεωρητικό εγχείρημα, το οποίο μάλιστα κάνει
να φαντάζουν ανεπαρκώς η ελάχιστα εξοπλισμένες
πολιτικές θεωρίες με μεγάλη επιρροή, όπως ο
συντηρητισμός, ο φιλελευθερισμός και ο ορθόδοξος
μαρξισμός. Όντως, τα όρια αυτών των πολιτικών
φιλοσοφιών χρησίμευσαν γενικά ως θεωρητικά σημεία
εκκίνησης για τους θεωρητικούς της οικοπολιτικής
χειραφέτησες.
R. Eckersley, «Η ανάπτυξη της νεότερης
οικοπολιτικής σκέψης», στο βιβλίο: Φύση, Κοινωνία
και Πολιτική, εκδ. Νήσος, Αθήνα 1998, σσ. 430-431
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5.3.2. Βιοτεχνολογία–βιοηθική
Η βιοτεχνολογία αποτελεί
την «αιχμή του δόρατος»
της νεότερης τεχνολογικής–
επιστημονικής εξέλιξης. Η
επιστήμη προχωρεί σήμερα
στην κλωνοποίηση γενετικού
υλικού (DNA), αλλά και στην
παραγωγή τροποποιημένων
γενετικά οργανισμών (Τ.Γ.Ο.)
που μετατρέπονται σε τεχνολογικά προϊόντα και διατίθενται ως εμπορεύματα σε παγκόσμια κυκλοφορία και σε
ελεύθερη χρήση.
Αυτή ακριβώς η «παρέμβαση» της επιστήμης στη
φυσική διαδικασία δε θέτει μόνο μια σειρά πρακτικών
προβλημάτων, αλλά μεταβάλλει και την ίδια τη σχέση
μεταξύ κοινωνίας και φύσης.
– Η
 πρώτη κατηγορία προβλημάτων αφορά τα
θέματα της δημόσιας υγείας, της προστασίας του
περιβάλλοντος, την ποιότητα της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Τι θα προκύψει άραγε στο μέλλον από
τη σταδιακή αντικατάσταση φυσικών προϊόντων
και φυσικών εξελίξεων από εργαστηριακά προϊόντα και τεχνολογικά προσδιοριζόμενες διαδικασίες στην εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης;
– Η δεύτερη σειρά ερωτημάτων αναφέρεται στον
τομέα της βιοηθικής και περιλαμβάνει τις ηθικές,
φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και
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νομικές–πολιτικές διαστάσεις που προκύπτουν
από τις παρεμβάσεις της σύγχρονης τεχνολογικής–
επιστημονικής έρευνας στις φυσικές διαδικασίες.
Όλα αυτά τα ερωτήματα θέτουν τις σύγχρονες κοινωνίες αλλά και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
μπροστά σε προβλήματα που εμφανίζονται για πρώτη
φορά ιστορικά, αφού αλλάζουν τους όρους μέσα από
τους οποίους αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά φαινόμενα.
Ο βασικός διαχωρισμός που επικράτησε στις κοινωνικές επιστήμες μεταξύ «γεγονότων» και «αξιών» (Μαξ
Βέμπερ) οδηγεί νομοτελειακά στην αυτονόμηση της
επιστημονικής έρευνας και στην αλόγιστη χρήση των
«προϊόντων» της. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, η αξία
της ίδιας της φύσης ως ευρύτερου πλαισίου της ίδιας
της κοινωνίας είναι ανάγκη να τεθούν ως δεσμευτικοί
όροι της ίδιας της επιστημονικής έρευνας.
Η επιστημονική κοινότητα δεν μπορεί να επικαλείται,
κατά τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας, την
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ουδετερότητα και την αποχή από τις συνέπειες, αλλά,
αντίθετα, οφείλει να συνυπολογίζει τις επιπτώσεις από
τη χρήση των αποτελεσμάτων και των «προϊόντων» της
έρευνας αυτής.
Εκτός όμως από την ευθύνη των επιστημόνων, είναι
οι ίδιοι οι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών, οι πολιτικοί
και οι κοινωνικοί φορείς, που πρέπει να παρεμβαίνουν
και να καθορίζουν, σε υπερ–εθνικό επίπεδο, τα όρια
μέσα στα οποία οφείλει να κινείται η επιστημονική έρευνα και η χρήση των αποτελεσμάτων της.
Γιατί μόνο τότε μπορεί να διασφαλιστεί η πραγματική ουδετερότητα στην επιστημονική έρευνα. Όταν
δηλαδή αυτή αποσυνδεθεί από τα διάφορα οικονομικοπολιτικά συμφέροντα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν
την επιστήμη και την τεχνολογική εξέλιξη για την εξυπηρέτηση των δικών τους στόχων.

Η κλωνοποίηση ανθρώπου και η ευθύνη του: Ο επίδοξος «θεός» κόμπαζε μπροστά στο μικρόφωνο λέγοντας: «Δώστε μου μερικά εκατομμύρια δολάρια
και θα σας κλωνοποιήσω χιλιάδες ανθρώπους κατά
παραγγελία». Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου
και τρόμαξε τους σώφρονες. Όχι γιατί είναι δύσκολο
να επιτευχθεί η κλωνοποίηση στον άνθρωπο. Αλλά
γιατί γυρνάμε στην εποχής του Προκρούστη, του
πρώτου ίσως κλωνοποιού που η ελληνική μυθολογία μάς έδωσε, περιγράφοντας ταυτόχρονα και την
έλλειψη κάθε ηθικής αναστολής, αφού ο σκοπός
τον ήταν να κάνει ομοιόμορφους ως προς το ύφος
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ανθρώπους, με αυθαίρετο μέτρο το «πρότυπο κρεβάτι–τρόμο» για όσους παγιδεύονταν στα δίκτυά
του, καθώς άλλους τους «ψήλωνε» και άλλους τους
«έκανε» πιο κοντούς.
Ο άνθρωπος, το «ανήμερο» αυτό είδος στον
πλανήτη μας, που στην προσπάθειά του να εξημερώσει τα υπόλοιπα είδη αγριεύει τον ίδιο τον εαυτό
τον, πάντα είχε μέσα του το σπέρμα να πολλαπλασιάζει τη δύναμη τον. Κι έτσι έφτιαξε τους Κένταυρους, τον Πήλινο Στρατό του Σιαμ, τη Λερναία
Ύδρα, τα παιδιά από τη Βραζιλία – τα χιτλεράκια
δηλαδή του Μέγκελε, το βιβλίο In his image του
Ρόρβιν και άλλα πολλά. Και από τη φαντασία και
τους κρυφούς πόθους πέρασε γρήγορα στο πείραμα
και στους ορατούς στόχους.
Πρόωρος και παρακινδυνευμένος λοιπόν ο νεωτερισμός της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης τον
ανθρώπου. Γι’ αυτό δεν αφορά μόνο τους ερευνητές,
οι οποίοι επιδιώκονν την κατανόηση της λειτουργίας τον οργανισμού μας και τον κόσμου μας. Αφορά
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κι εδώ έχουμε ένα πεδίο στο οποίο οι πολιτικοί πρέπει να παίξουν συντονιστικό αλλά και αποφασιστικό ρόλο. Ήδη υπάρχουν
γραφεία στα Κοινοβούλια πολλών χωρών, όπως και
στη χώρα μας, για την αποτίμηση της τεχνολογίας,
τα οποία πρέπει να ενεργοποιηθούν ουσιαστικά. Και
είναι πια αξεπέραστη αναγκαιότητα η δημιουργία στη
χώρα μας Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
για τους κανόνες της βιοηθικής.
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Ο άνθρωπος λοιπόν, ο λογικός, επαναστατεί και
απελευθερώνεται. Και η σύγχρονη γενετική του
δίνει τη θεωρητική αλλά και την πρακτική βάση της
απελευθέρωσής του. Μιας αναζητούμενης ελευθερίας που χαρακτηρίζεται για την τόλμη της, αλλά
πρέπει να οροθετείται και από την αρετή της. Γιατί
όλα αυτά τα επιτεύγματα που αναφέραμε, όλα των
τελευταίων δεκαετιών, θα περάσουν γρήγορα από
το κόσκινο της σωστής εφαρμογής για το καλό της
ανθρωπότητας. Γιατί ο άνθρωπος, με τη σοφία τον,
εύκολα μπορεί να απομονώσει τον αμετροεπή, φιλόδοξο, υπερόπτη και αλαζόνα επίδοξο δαίμονα που θα
θελήσει να ανατρέψει το μεγαλείο τον ανθρώπου,
που προσδιορίστηκε ήδη από το διαχρονικό μεγαλείο
της ιπποκρατικής σκέψης:
«Η επιστήμη μας είναι ατέλειωτη, η ζωή μικρή, η
εμπειρία απατηλή, ο χρόνος λίγος και η σωστή κρίση
δύσκολη».
Στ. Αλαχιώτης, «Κλώνος, η όγδοη ημέρα
της δημιουργίας» στο περιοδικό Ρεύματα,
τχ. 1, Αθήνα 1998, σ. 30.

5.3.3. Τα ανθρώπινα δικαιώματα
Θεμέλιο της αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αποτέλεσε η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. «...Η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό
στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα
έθνη αλλά και οι πληθυσμοί χωρών που βρίσκονται στη
δικαιοδοσία τους».
Σ’ όλη την ιστορική διαδρομή που διανύθηκε από την
υπογραφή της διακήρυξης αυτής, στις 10 Δεκεμβρίου
1948, μέχρι τις μέρες μας, παραμένει το ερώτημα πώς
θα εφαρμοστούν πρακτικά τα δικαιώματα αυτά, ώστε
να μην παραμένουν ένας τυπικός κατάλογος κανόνων
και αιτημάτων. Ποιος είναι σήμερα ο χαρακτήρας και το
περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Η διαμόρφωση μιας παγκόσμιας αγοράς, μιας
παγκόσμιας οικονομικής δομής, δε συνοδεύεται από
μια παγκόσμια κοινωνία. Οι κοινωνίες παραμένουν στα
όρια του κράτους–έθνους, μέσα στα οποία καθορίζονται οι τύποι των δικαιωμάτων των πολιτών. Συνέπεια
αυτού είναι ότι στην πραγματικότητα τα ανθρώπινα
δικαιώματα παρέχονται από το ίδιο το κράτος–έθνος
και αφορούν τους πληθυσμούς που ζουν στην επικράτεια του.
Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί
να τεθεί σήμερα αφηρημένα, αν δεν επαναπροσδιοριστούν οι κλασικοί τύποι των ατομικών, πολιτικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια σύγχρονη βάση.
Ο πολίτης στις σημερινές δυτικές κοινωνίες αναζητεί
τα δικαιώματά του ανάμεσα σε ένα ευρύτατο φάσμα,
που ξεκινά από την κοινωνία των προνομιούχων της
γνώσης –την κοινωνία του «κυβερνοχώρου» και της
πληροφορίας– και φτάνει ως την κοινωνία των ανέργων
και των κοινωνικά αποκλεισμένων.
Από την άλλη πλευρά, σε μεγάλες περιοχές του
πλανήτη μας, στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου,
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η πείνα, η φτώχεια, η εξαθλίωση, οι εμφύλιες συγκρού
σεις, η καταπάτηση κάθε είδους δικαιωμάτων από
αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα καθιστούν το
αίτημα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
απλό ευχολόγιο.

Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα αλλά και οι μεγάλες
αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν στη σύγχρονη εποχή το
περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποχρεώνουν τις κοινωνικές επιστήμες να αναζητήσουν τις νέες
συνθήκες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές) στις
οποίες θα θεμελιωθούν οι σύγχρονοι τύποι δικαιωμάτων.
Σ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα αναπτύχθηκε από
τις Κοινωνικές Επιστήμες μια έντονη προβληματική για
τη γεφύρωση μιας ιστορικής διάκρισης που χαρακτηρίζει το άτομο–μέλος της νεότερης κοινωνίας:
Το άτομο–μέλος φέρει την ιδιότητα του πολίτη σε
δύο μορφές:
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– τ ην τυπική μορφή, όπως αυτή περιγράφεται
στο σύνταγμα, στους νόμους, στο σύστημα των
θεσμών,
– την ουσιαστική μορφή, που αφορά το πραγματικό περιεχόμενο των ατομικών, των πολιτικών
και ιδιαίτερα, των κοινωνικών δικαιωμάτων (υγεία,
εκπαίδευση, ασφάλιση, προστασία περιβάλλοντος), αλλά και ταυτόχρονα επιτρέπει την ουσιαστική παρέμβαση του πολίτη στις αποφάσεις.
Το κράτος πρόνοιας, που οικοδομήθηκε μετά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο στις δεκαετίες του ’50 και του ’60,
συνέδεσε τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα με την
ουσιαστική διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Μ’ αυτό τον τρόπο, η τυπική ισότητα και ελευθερία που
συνδέεται με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα επεκτάθηκε ο' έναν τύπο οικονομικής και κοινωνικής ισότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνέχεια –με την
αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας από τα μέσα
της δεκαετίας του ’70 και καθώς οι ρυθμοί οικονομικής
ανάπτυξης μειώθηκαν– τα κοινωνικά δικαιώματα συρρικνώνονται και αποσυνδέονται από τα τυπικά ατομικά
και πολιτικά δικαιώματα. Η αποσύνδεση αυτή θεμελιώνεται θεωρητικά στο νεοκλασικό οικονομικό πρότυπο
που υποστηρίζει ότι μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού
της αγοράς μπορούν να διασφαλιστούν τα περιεχόμενα
της ελευθερίας και της ισότητας των πολιτών.
Αντίστροφη πορεία ακολούθησαν οι τύποι αυτοί των
δικαιωμάτων στις χώρες που ανήκουν στον πρώην
Ανατολικό Συνασπισμό.
Στις χώρες αυτές, μέχρι την κατάρρευση των καθεστώτων τους (τέλος δεκαετίας ’80, αρχές δεκαετίας
’90), είχαν θεσπιστεί σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα
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(δικαίωμα στην εκπαίδευση, περίθαλψη, ασφάλιση,
εργασία, κτλ.), ενώ, αντίθετα, τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένα.
Μετά την πτώση των καθεστώτων αυτών, κατοχυ
ρώθηκαν συνταγματικά οι τυπικές ατομικές και πολιτικές ελευθερίες, το πολυκομματικό σύστημα και οι
ελεύθερες εκλογές. Παράλληλα όμως εμφανίζονται
προβλήματα στην ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Η νεογέννητη κοινοβουλευτική δημοκρατία αντιμετωπίζει την αναζωπύρωση θρησκευτικών
αντιθέσεων, την εμφάνιση ακραίων εθνικιστικών κινημάτων, τις πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ εθνοτήτων.
Ταυτόχρονα, η παρατεταμένη οικονομική κρίση που
διέρχονται οι χώρες αυτές οδηγεί στην αποδυνάμωση
ή και στην κατάλυση σημαντικών κοινωνικών δικαιω
μάτων και οδηγεί στην αποδιοργάνωση της συνοχής
της κοινωνίας.
Παρατηρούμε, συνεπώς, τη στενή σχέση που συνδέει
τους τύπους των δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινω
νίες. Η συνύπαρξη ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων οδηγεί στην ικανοποίηση των αιτημάτων
της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, αιτημάτων που αποτελούν
τον πυρήνα μιας σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας.
Γι’ αυτό και οι Κοινωνικές Επιστήμες προσεγγίζουν
τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ολοκληρωμένη μορφή
των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Όμως το περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
βρίσκεται, στην πράξη, σε συνεχή διαπραγμάτευση.
Ο κύριος άξονας της αντιπαράθεσης –που αφορά
όχι μόνο την απλή αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων, αλλά τη δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής
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τους στην πράξη– βρίσκεται μεταξύ δύο ιστορικού χαρακτήρα εξελίξεων:
– τ ην οργάνωση της οικονομίας και των δικτύων
της επικοινωνίας και της πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και
– την αδυναμία να διαμορφωθεί ένας τύπος «κοινω
νικού συμβολαίου» οικουμενικής ισχύος, ικανού
να αμβλύνει το χάσμα των ανισοτήτων και να
διασφαλίσει την εφαρμογή των πανανθρώπινων
αρχών και αξιών.
Σ' αυτή τη θεωρητική ιδέα στηρίχτηκε ο ΟΗΕ, με βάση
τις οδυνηρές εμπειρίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
αλλά και τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι
σήμερα. Όμως ο ΟΗΕ παραμένει αδύναμος να εφαρμόσει τις αρχές αυτές, αφού επηρεάζεται αποφασιστικά
από τις μεγάλες δυνάμεις που κυριαρχούν παγκόσμια.
Πάντως η διαμόρφωση ενώσεων υπερεθνικού χαρα
κτήρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει
ώστε να επικρατήσουν κανόνες εφαρμογής των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων εσωτερικό πλαίσιο των ενώσεων
αυτών, ώστε να χρησιμεύσουν οι κανόνες αυτοί ως πρακτικά υποδείγματα για την ουσιαστική κατοχύρωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται, δίκαια, από σημαντικούς
κοινωνικούς επιστήμονες και φιλοσόφους, ως εποχή
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα στοιχεία που διακρίνουν την παγκόσμια κοινωνία δεν μπορεί να είναι η καταγωγή, το φύλο, το χρώμα. Αντίθετα, είναι η βία, η αδικία,
το έγκλημα που χωρίζουν τις κοινωνίες και τους ανθρώπους. Κι από την αντιμετώπιση αυτών των διαχωρισμών
θα κριθεί τελικά το μέλλον του παγκόσμιου πολιτισμού.
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Η ελευθερία και η ισότητα είναι έννοιες οικουμενικές,
αλλά για να ισχύσουν χρειάστηκε ένας αγώνας οικουμενικός. Χρειάστηκε μια πορεία αγώνων που ξεκίνησε
από την πάλη για την απελευθέρωση του ανθρώπου
από τη μεταφυσική–πατριαρχική ερμηνεία της θέσης
του στον κόσμο, για τη χειραφέτηση και την αποδέσμευση του από τις νομικές τάξεις της εξ αποκαλύψεως ευταξίας, για την απελευθέρωση του από τους
περιοριστικούς προσδιορισμούς της ιδιοκτησίας, για
τη χειραφέτηση τον από τους προσδιορισμούς της
φυλετικής εικόνας του και της βιολογικής της ερμηνείας, από τους προσδιορισμούς του γένους, της
καταγωγής... Η Γαλλική Επανάσταση, η Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας, η απελευθέρωση των Ινδιών,
η κατάρρευση του ναζισμού και του φασισμού, η
κατάρρευση της ιμπεριαλιστικής και ρατσιστικής
Ιαπωνίας, το τέλος του απαρχάιντ έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Δεν είναι δυτικός ή αντιδυτικός πολιτισμός.
Είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Είναι η διαδικασία
συγκρότησης τον παγκόσμιου πολιτισμού, η αγωνιώδης πορεία για την ολοκλήρωση της έννοιας του
ανθρώπου, για την ελευθερία, για την ισότητα.
Η αξία της ζωής, της τιμής, της αξιοπρέπειας τον
ανθρώπου, το δικαίωμά τον ν’ αποφασίζει ελεύθερα
στο πλαίσιο μιας κοινωνίας ελεύθερων και ίσων
πολιτών δεν είναι πολιτισμική ιδιομορφία, σύμβαση
ή ατομική αισθητική προτίμηση, είναι μοναδική
προϋπόθεση της υπόστασης του ανθρώπου, της
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υπόστασης της κοινωνίας. Ο αγώνας γίνεται για
την επιβεβαίωση τον γεγονότος ότι ο άνθρωπος,
ασχέτως των επιμέρους πολιτισμικών του ταυτίσεων, είναι φορέας δικαιωμάτων και αξιών, όπου και
αν βρίσκεται, στην Ακτή τον Ελεφαντοστού ή στην
Ουάσιγκτον. Γιατί ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς του
δεν μπορεί να ισχύει στη Στοκχόλμη αλλά να μην
ισχύει στην Τεχεράνη, στο Αλγέρι ή στη Σαγκάη, εν
ονόματι ενός άλλου πολιτισμού, μιας άλλης ιστορίας,
μιας άλλης παράδοσης. Σ’ αυτό το σημείο βρίσκεται
ακριβώς η πεμπτουσία της έννοιας του ανθρώπου ως
έννοιας πραγματικής αφαίρεσης: ότι αντιπροσωπεύει,
εκφράζει, θεμελιώνει έναν οικουμενικό πολιτισμό.
Έναν πολιτισμό αξιακά ανώτερο από κάθε μερικότητα, από κάθε πολιτισμική κατάτμηση της παγκόσμιας κοινωνίας. Το γεγονός ότι αυτός ο δυνάμει
οικουμενικός πολιτισμός έχει σ’ ένα βαθμό πραγματοποιηθεί ή τείνει προς την πραγματοποίηση του,
με όλες τις δυσκολίες και τις παλινδρομήσεις που
παρουσιάζει, στο γεωγραφικό χάρο όπου τον εστιάζει
ο Χάντινγκτον, δε σημαίνει ότι δεν είναι οικουμενικός.
Σημαίνει ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει, δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη. Ότι οι αξίες η ισχύουν οικουμενικά ή δεν ισχύουν. Γιατί η περιχαράκωση τους και
ο πολιτισμικός προσδιορισμός τους ως μερικός τις
αποτρέπουν και τις ανατρέπουν.
Δ. Χαραλάμπης, Δημοκρατία και Παγκοσμιοποίηση,
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1998, σσ. 284–285
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Ανακεφαλαίωση
1. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν καταρχήν οι σύγχρονες μορφές της οργάνωσης του κοινωνικού χώρου στις συνθήκες μιας παγκόσμιας επέκτασης των
οικονομικών, των τεχνολογικών και των επικοινωνιακών δικτύων.
Ο ρόλος του κράτους–έθνους εντάσσεται στο πλαίσιο των παγκόσμιων αυτών δικτύων και το κάθε
κράτος–έθνος αναζητεί τη θέση του μέσα στον παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος.
Η κάθε εθνική κοινωνία αναδιοργανώνεται θεσμικά και οικονομικά σ’ αυτή τη νέα βάση. Σημαντικό
ρόλο σ’ αυτή την αναδιοργάνωση διαδραματίζει η
οικογένεια, η οποία υφίσταται αλλαγές που συναρτώνται με τις νέες κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις.
Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες όμως γνωρίζουν ένα νέο ιστορικό φαινόμενο, τη μαζικού τύπου
μετανάστευση που συνυπάρχει με μια αυξανόμενη
ανεργία. Αναλύεται το πρόβλημα της ενσωμάτωσης
των πληθυσμών αυτών στα οικονομικά και κοινω
νικά πρότυπα των δυτικών κοινωνιών και επισημαίνεται το αίτημα της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων
των μεταναστών, ώστε να μπορέσουν αυτοί να ενταχθούν ομαλά στο νέο κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να αποφευχθούν τα επικίνδυνα φαινόμενα του ρατσισμού.
2. Αναλύονται σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα
που αποκαλύπτουν την αποδιοργάνωση της κοινωνικής συνοχής και οδηγούν ολόκληρες ομάδες του
πληθυσμού στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο.
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Κεντρική θέση αποκτά σ’ αυτή τη θεώρηση το
φαινόμενο της ανεργίας και του νέου ρόλου της
εργασίας στη σύγχρονη κοινωνία. Η απαξίωση
βασικών τομέων της παραδοσιακής βιομηχανικής
δομής και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
οδηγούν στην αποδιοργάνωση του παραδοσιακού
σταθερού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων και
στο δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν ως συνέπεια τη διαίρεση και την ένταση, που μεταφέρεται στο «εσωτερικό» της κοινωνίας μεταξύ της σταθερής εργασίας, από τη μια, και της προσωρινής εργασίας και
της ανεργίας, από την άλλη.
Η διόγκωση της ανεργίας, η φτώχεια και η ανέχεια
οδηγούν στον αποκλεισμό ολόκληρων κοινωνικών
ομάδων από τα οικονομικά και πολιτιστικά αγαθά.
Ιδιαίτερα πλήττονται οι νέοι, οι γυναίκες και τα
ηλικιωμένα άτομα και τίθεται υπό έρευνα το θέμα
της κατοχύρωσης των οικονομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων των πολιτών αυτών.
Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται από την αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων που αδυνατούν να ενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό της
χώρας υποδοχής και περιθωριοποιούνται πολιτιστικά αλλά και εργασιακά, καταλαμβάνοντας δευτερεύουσες και ανασφαλείς θέσεις εργασίας. Τα
φαινόμενα του ρατσισμού που εμφανίζονται στην
Ευρώπη πιστοποιούν την αδυναμία επίλυσης του
δυσχερούς αυτού κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος.
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Όλα αυτά τα φαινόμενα έντασης και αποδιο
ργάνωσης οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις, σε πράξεις βίας και εγκληματικής δράσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πράξεις ατομικής βίας αντικαθιστούνται
σταδιακά από συλλογικές και οργανωμένες –ακόμη
και σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη–
εγκληματικές πράξεις, οι οποίες αποκτούν σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.
3. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την
καταστροφή του περιβάλλοντος οδηγούν σε μια νέα
οπτική, που εντάσσει τα προβλήματα αυτά σε ένα
ενιαίο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Η αντίθεση
κοινωνίας–φύσης που συνοδεύει το διαφωτιστικό
επιχείρημα αντικαθίσταται σήμερα από μια συνολική
οπτική, η οποία θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος ως ένα νέο διευρυμένο κοινωνικό δικαίωμα
που αποβλέπει στην προστασία και στην αναπαραγωγή της ζωής του πλανήτη.
Παρόμοιοι προβληματισμοί διαμορφώνονται όσο αφορά την παρέμβαση της τεχνολογίας
στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή της ζωής.
Πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν για την
προστασία της υγείας και της ζωής, προκύπτει
σήμερα η ανάγκη να θεσπιστούν πλαίσια που θα
οριοθετήσουν μια ανεξέλεγκτη «επιστημονική»
δραστηριότητα και θα διαμορφώσουν μια νέα ισόρροπη σχέση μεταξύ κοινωνίας–τεχνολογικής
εξέλιξης, σχέση ικανή να διασφαλίσει την πρόοδο
της ανθρώπινης κοινωνίας.
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4. Η γενική μορφή των προβλημάτων αυτών
διατυπώνεται μέσα από το αίτημα της ουσιαστικής
αναγνώρισης και κατοχύρωσης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, που αποτελούν, τελικά, το ιδεώδες
της συγκρότησης μιας παγκόσμιας κοινωνίας.
Το πρόβλημα των δικαιωμάτων στη σύγχρονη
μορφή τους αφορά καταρχάς τις αναπτυγμένες
κοινωνίες, που πλήττονται από την ανεργία και
τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατεξοχήν όμως αφορά την παραβίαση και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που αποτελεί όνειδος για το
σύγχρονο πολιτισμό.
Γι’ αυτό και οι Κοινωνικές Επιστήμες αναζητούν σήμερα τους νέους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς όρους που θα θεμελιώσουν τους σύγχρονους τύπους των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ώστε από τις τυπικές διακηρύξεις
να διαμορφωθούν δεσμευτικά πλαίσια οικουμενικής ισχύος για την προστασία των δικαιωμάτων
αυτών.
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Βασικοί όροι
ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, κράτος–έθνος,
υπερεθνικοί θεσμοί, πολυπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της απασχόλησης, νεοκλασική
θεωρία, φυσικό περιβάλλον, δομημένο περιβάλλον,
ανθρώπινο περιβάλλον, βιοτεχνολογία, βιοηθική, ιδιότητα του πολίτη.

Ερωτήσεις
1. Το κράτος–έθνος.
α. Π
 οια είναι τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού
κράτους–έθνους (19ος–20ός αιώνας) και μέσα από
ποιους μηχανισμούς ενσωματώνεται η κοινωνία στο
πρότυπο αυτό;
β. Π
 οιοι μηχανισμοί αντικαθιστούν τον προστατευτισμό
του κράτους–έθνους;
γ. Μέσα από ποιες διαδικασίες και ποιους μηχανισμούς
ενσωματώνεται σήμερα η εθνική κοινωνία;
δ. Π
 οιες επιλογές μπορεί να πραγματοποιήσει ένα
αναπτυγμένο κράτος και ποιες ένα περιφερειακό–
υπανάπτυκτο μέσα στο παγκόσμιο σύστημα;
2. Οικογένεια – δομή, ρόλοι
α. Ν
 α περιγράψετε συνοπτικά τον τύπο της παραδοσιακής–πυρηνικής οικογένειας και να προσδιορίσετε
τις βασικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο
τύπο οικογένειας.
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β. Σ
 ε ποιους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους
οφείλεται το φαινόμενο της υπογεννητικότητας στις
δυτικές κοινωνίες; Τι επιπτώσεις έχει για τη χώρα
μας;
γ. Ποιες επιπτώσεις έχει στη δομή και στις λειτουργίες
της οικογένειας η εργασία και των δύο συζύγων;
3. Πολυπολιτισμικότητα–διαπολιτισμικές σχέσεις
α. Τ
 ι σημαίνει «πολυπολιτισμικότητα»; Να αναφέρετε
ένα παράδειγμα και να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά του.
β. Μ
 ε ποιους τρόπους μια εθνική κοινωνία μπορεί να
διασφαλίσει την πολιτισμική της κληρονομιά, όταν
συνυπάρχει με πολιτισμικές μειονότητες;
γ. Ποιος είναι ο ρόλος του εθνικού κράτους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία; Ποιες θα πρέπει να είναι οι
παρεμβάσεις του;
4.	Παγκοσμιοποίηση
α. Π
 οια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του όρου
«παγκοσμιοποίηση»;
β. Π
 οιες συνέπειες έχει για μια εθνική οικονομία η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων σε υπερεθνική κλίμακα;
γ. Μέσα από ποιους μηχανισμούς διαμορφώνονται
σήμερα οι ανισότητες που καθορίζουν τη θέση ενός
κράτους–έθνους στον παγκόσμιο χάρτη;
5. Κοινωνικός αποκλεισμός
α. Τ
 ι σημαίνει «κοινωνικός αποκλεισμός»; Σε τι
διαφέρει από τη φτώχεια;
β. Μ
 ε ποιες ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές
συνδέεται ο κοινωνικός αποκλεισμός;
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γ. Ποιες

κοινωνικές ομάδες οδηγούνται σήμερα στο
περιθώριο;
δ. Π
 οιες είναι οι συνέπειες του τεχνολογικού αποκλεισμού σε μια σύγχρονη κοινωνία;
6.	Ανεργία
α. Π
 οιες είναι οι αλλαγές στους βασικούς τομείς της
οικονομίας; Τι επιπτώσεις έχουν στον τομέα της
εργασίας;
β. Π
 οιες διαιρέσεις διαμορφώνονται σήμερα στο
«εσωτερικό» της εργασίας;
γ. Πώς αντιμετωπίζει η νεοκλασική θεωρητική αντίληψη το πρόβλημα της ανεργίας;
δ. Ποιος μπορεί να είναι ο παρεμβατικός ρόλος ενός
σύγχρονου κράτους για την αντιμετώπιση της ανεργίας;
ε. Π
 οιες είναι οι συνέπειες της ανεργίας στο άτομο και
στο οικογενειακό του περιβάλλον;
7. Μετανάστευση–ρατσισμός
α. Ποια η διαφορά των παραδοσιακών μεταναστευτικών
ρευμάτων από το σύγχρονο φαινόμενο της μετανάστευσης;
β. Μ
 ε ποιο τρόπο ενσωματώνονται οι μετανάστες στην
εργασιακή διαδικασία; Ποιες αποκαλούμε «ζώνες
ελεύθερης εργασίας»;
γ. Ποιες είναι οι βάσεις της εκδήλωσης του ρατσιστικού
φαινομένου (οικονομικές, πολιτισμικές);
8. Βία στην κοινωνία
α. Π
 οια είναι τα κοινωνικά αίτια της βίας και των
συγκρούσεων σας σύγχρονες κοινωνίες;
158 / 216 - 217

β. Π
 ώς οργανώνεται σήμερα το έγκλημα; Πώς χρησιμοποιεί τα σύγχρονα εξελιγμένα δίκτυα;
γ. Με ποια μέσα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σύγχρονη
κοινωνία τα φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας; Αρκούν οι μηχανισμοί καταστολής;
9.	Περιβάλλον
α. Γ
 ιατί το πρόβλημα του περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται σήμερα ως κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα;
β. Π
 οιους τομείς περιλαμβάνει η έννοια του περιβάλ
λοντος; Ποιους στόχους καθορίζει η στρατηγική της
«βιώσιμης ανάπτυξης»;
γ. Ποια περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζει
η χώρα μας; Πού οφείλονται;
10.		Βιοτεχνολογία–βιοηθική
α. Π
 οια προβλήματα προκαλεί η παρέμβαση της επιστήμης στον τομέα της βιοτεχνολογίας στη φυσική
διαδικασία;
β. Π
 ρέπει να είναι απαλλαγμένη η επιστημονική έρευνα
από ηθικά ερωτήματα και αξίες;
11.		 Ανθρώπινα δικαιώματα
α. Π
 οιες κατηγορίες δικαιωμάτων συναπαρτίζουν τα
«ανθρώπινα δικαιώματα»;
β. Τ
 ι συνέπειες έχει η αποδυνάμωση ή ακόμη και η κατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων;
γ. Να συγκρίνετε τους τύπους δικαιωμάτων σε μια
χώρα της Δυτικής Ευρώπης και σε μια της Κεντρικής
Αφρικής. Ποιες διαφορές παρατηρούνται; Που οφείλονται;
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«Η ευρεία κοινωνική
δραστηριότητα για
την εδραίωση ενός
μοντέλου Κράτους
Πρόνοιας και η κοινωνική
ευθύνη για την ευημερία
των ανθρώπων είναι κάτι
το μη αναστρέψιμο»
(Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ)
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6. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΣΗΜΕΡΑ: Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιστο
ρική εξέλιξη και η σύγχρονη επιστημονική οργάνωση
των Κοινωνικών Επιστημών τόσο σε εκπαιδευτικό όσο
και σε ερευνητικό επίπεδο. Τονίζεται παράλληλα η συμβολή των Κοινωνικών Επιστημών σε καίρια προβλήματα που αφορούν τη θεσμική, την κοινωνική και την οικονομική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διδακτικοί στόχοι: Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι
να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνικές Επιστήμες
στην οργάνωση και στην πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών.
Ιδιαίτερος στόχος, επίσης, είναι να κατανοήσουν
ότι τόσο η ανάπτυξη και η εξειδίκευση των Κοινωνικών
Επιστημών, όσο και οι αντίστοιχες επιστημονικές– επαγγελματικές δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα της ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής και επιστημονικής εξέλιξης.
Εισαγωγικές ερωτήσεις: ● Μπορούν οι Κοινωνικές
Επιστήμες να αναγνωρίσουν και να δώσουν λύσεις στα
μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν στην πορεία της
ευρωπαϊκής ενοποίησης; ● Η πρόοδος των Κοινωνικών
Επιστημών συντελείται στο εσωτερικό της επιστημονικής κοινότητας ή εξαρτάται από τις ευρύτερες πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις;
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6.1. Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 		
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σ’ όλη τη νεότερη ιστορική περίοδο, που χαρακτηρίζεται
από την άνοδο του Λόγου και της Επιστήμης και την
οργάνωση της κοινωνίας με βάση το κράτος–έθνος και
το πρότυπο της βιομηχανικής ανάπτυξης, οι Κοινωνικές
Επιστήμες συνέβαλαν με το δικό τους σημαντικό τρόπο.
Ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα,
οι Κοινωνικές Επιστήμες συνέβαλαν σημαντικά στην
κατανόηση της ανόδου και της κρίσης του κοινωνικού
κράτους και οδήγησαν στη δημιουργία θεσμών και κανό
νων που διεύρυναν τα κοινωνικά δικαιώματα και ορθολογικοποίησαν τις μορφές της κοινωνικής οργάνωσης.
Σήμερα αυτή η σημαντική συνεισφορά των Κοινω
νικών Επιστημών δεν αναγνωρίζεται μόνο σε εθνικό,
αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Στη
διαδρομή αυτού του κεφαλαίου, θα εξετάσουμε αρχικά
τη συνεισφορά των Κοινωνικών Επιστημών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα δούμε τις κατευθύνσεις
σπουδών, τα υποδείγματα και τα ερευνητικά αντικείμενα
όπως συνοπτικά εμφανίζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
Στην Ελλάδα, παρά τα προβλήματα που παρουσίασε
η πορεία της οικονομικής ανάπτυξης, το ενδιαφέρον
για τις σπουδές αλλά και για τις Κοινωνικές Επιστήμες
ήταν και είναι αξιοσημείωτο. Σήμερα οι σπουδές είναι
οργανωμένες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ενώ επικεντρώνονται και σε ζητήματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. Σε γενικές γραμμές, προέχει να
υπογραμμιστεί η διεπιστημονική επιχειρηματολογία,
στην Ευρώπη και στη χώρα μας, για την ανάπτυξη των
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Κοινωνικών Επιστημών και για την αντιμετώπιση των
σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων.
Τις τελευταίες δεκαετίες, παρουσιάζεται μια ευρύτατη ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών. Βελτιώνονται οι μέθοδοί τους, διευρύνεται το πεδίο της έρευνάς
τους, εμφανίζονται νέοι επιστημονικοί κλάδοι αλλά και
νέες προτάσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής.
Μαζί με τον πολλαπλασιασμό των πανεπιστημιακών
σχολών, εμφανίζονται νέες ερευνητικές ομάδες, οργανώνονται ερευνητικά κέντρα, διοργανώνονται επιστη
μονικά συνέδρια σε εθνικό, σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυκλοφορούν επιστημονικά περιοδικά
και παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη εκδοτική κίνηση,
η οποία απεικονίζει αλλά και διαδίδει τις εξελίξεις των
Κοινωνικών Επιστημών.
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Το ενδιαφέρον για τις Κοινωνικές Επιστήμες προω
θείται τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και από
διεθνείς οργανισμούς και από τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα αναλαμβάνει επίσημα
το ρόλο να συνδράμει στην αντιμετώπιση των νέων και
σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων. Τα προβλήματα
αφορούν τις ανακατατάξεις στο χάρτη των κοινωνικών
και των διεθνών σχέσεων και συνδέονται με την παρέμβαση του νέου φαινομένου, της παγκοσμιοποιημένης
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται υπερεθνικού τύπου δίκτυα και θεσμοί που αποδυναμώνουν το
χαρακτήρα του κράτους–έθνους. Η ροή αγαθών, πληροφορίας, τεχνολογίας, αλλά και ανθρώπων (μετανάστευση), δε ρυθμίζεται στο πλαίσιο του κράτους, αλλά σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Οι μεταβολές αυτές όμως συμβαίνουν εν μέσω ενός
ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος που δεν επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή ατόμων ή και λαών στις συντελούμενες εξελίξεις. Προκύπτουν προβλήματα σε κάθε
επίπεδο της κοινωνικής ζωής, όπως είναι η προστασία
των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τα πρότυπα και οι αρχές
διαχείρισης της οικονομίας, η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, η αντιμετώπιση της ανεργίας, των προκαταλήψεων, της βίας. Εύλογα, τα προβλήματα που προκύπτουν
πιέζουν για τη θεσμοθέτηση νέων φορέων ρύθμισης της
κοινωνικής ζωής. Για όλα όμως χρειάζεται η επιστημονική
ανάλυση και ερμηνεία και η πληρέστερη δυνατή κατανόηση των σύγχρονων προβλημάτων.
Η αναγνώριση αυτής της προτεραιότητας, για εμπερι
στατωμένη, μεθοδική, ακριβή αλλά και πολύπλευρη
ανάλυση, εξήγηση και κατανόηση των προβλημάτων
καθιστά αναγκαίο το ρόλο των Κοινωνικών Επιστημών.
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Ο ρόλος τους είναι απαραίτητος όχι μόνο για τη θεωρη
τική ανάλυση, αλλά και για τον προσδιορισμό των αρχών και των αξιών, δηλαδή των όρων της πρακτικής
αντιμετώπισης των νέων κοινωνικών φαινομένων,
προς μια δημοκρατική κατεύθυνση.

6.2. Η
 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια πορεία ολοκλήρωσης η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις
μελλοντικές εξελίξεις.
– Η πορεία αυτή συντελείται σε συνδυασμό με τη νέα
πραγματικότητα που προέκυψε μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης
και της πρώην ΕΣΣΔ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσδιορίζει την εκ νέου διαμόρφωση
του πολιτικοοικονομικού και κοινωνικού χάρτη της
γηραιάς ηπείρου. Επιπλέον αναπροσδιορίζεται και
ο ρόλος της μέσα στην παγκόσμια κοινότητα.
– Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φορέας δυναμικών
εξελίξεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύπλευρο και πολυσύνθετο αντικείμενο έρευνας
των Κοινωνικών Επιστημών. Χαρακτηριστικά
μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής θεματικές:
– Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο
σύστημα σχέσεων.
– Η πολιτική και θεσμική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Η οικονομική οργάνωση και ανάπτυξη της Ευρω
παϊκής Ένωσης, η οικονομική και νομισματική
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ένωση, το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και η
διεθνής πολιτική συνεργασίας.
– Η διαμόρφωση κοινής εξωτερικής πολιτικής,
άμυνας και ασφάλειας.
– Κοινωνική ανισότητα και κοινωνική πολιτική.
– Πολυπολιτισμικότητα. Προβληματισμός για
τις διαφοροποιήσεις ως προς τη γλώσσα,
το θρήσκευμα, κτλ. Θεσμικό πλαίσιο για την
προστασία των μειονοτήτων.
Στους παραπάνω καίριους τομείς οι Κοινωνικές Επιστήμες αναπτύσσουν πλούσια ερευνητική δραστη
ριότητα, η οποία λαμβάνεται υπόψη στις κρίσιμες επιλογές που καθορίζουν το μέλλον της Ένωσης.
Η έρευνα πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα έχει ευνοηθεί
και με την οργάνωση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων,
όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη
Φλωρεντία, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών στη
Λουβέν λα Νεβ (Βέλγιο), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
στην Μπριζ (Βέλγιο), στην Αγγλία το Τμήμα Ευρω
παϊκών Σπουδών στα Πανεπιστήμια του Σάσεξ και του
Μπράντφορντ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο LSE (London
School of Economics and Political Science). Στα ιδρύματα αυτά συνδέονται η διδασκαλία και η έρευνα, οι
οποίες προσανατολίζονται σε τομείς όπως Ιστορία και
Πολιτισμός, Οικονομία, Δίκαιο, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνονται ομάδες ειδικών υψηλής στάθμης, επιφορτισμένες
με το καθήκον να διερευνήσουν συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα και να συντάξουν εμπεριστατωμένες
εκθέσεις, τις οποίες θέτουν υπόψη των θεσμικών οργά
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νων της Ένωσης και των κρατών–μελών της. Βασικοί
άξονες στους οποίους έχουν κατευθύνει τις μελέτες
τους είναι, για παράδειγμα, η κοινωνία της πληρο
φορίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, το μέλλον
της εργασίας, οι αγορές εργασίας, η κοινωνική συνοχή
και η ποιότητα ζωής, η εκπαιδευτική πολιτική, η πολιτισμική διαφοροποίηση και οι πολιτισμικές ταυτότητες,
τα προβλήματα δημοκρατίας, κ.ά.
Πιο αναλυτικά, εκ μέρους ορισμένων Κοινωνικών
Επιστημών χαράσσονται κατευθύνσεις και προσδι
ορίζονται ερευνητικά πρότυπα που προορίζονται για
την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στην πολιτική, στην οικονομία, στην οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων.

6.2.1. Πολιτική Επιστήμη
Σε γενικές γραμμές, η πρόοδος της έρευνας πραγμα
τοποιείται σε πολλούς άξονες, όπως Πολιτική Κοινωνιο
λογία, ανάλυση μορφών του κράτους, μελέτη πολιτικών
συστημάτων και πολιτικών ιδεών επιχειρείται δε να καλυφθεί το παλαιότερο κενό πάνω στις διεθνείς σχέσεις,
θέμα ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη πολιτική. Διεξάγονται συγκριτικές μελέτες των πολιτικών θεσμών, όπως
το σύνταγμα, τα πολιτικά κόμματα, η εκλογική συμπεριφορά, κυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τύποι και λειτουργία της δημοκρατίας,
κινήματα διαμαρτυρίας, όπως εκδηλώνονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Παρατηρείται όμως ότι έχει περιοριστεί ο τομέας της Πολιτικής Φιλοσοφίας.
Συγκεκριμένα πάνω στο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής
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Ενοποίησης, η πολιτική θεωρία έχει επικεντρωθεί σε
δύο αντίπαλες «κατασκευές»:
– Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο, η ενοποίηση
πραγματοποιείται με τη σταδιακή αποδυνάμωση του
κράτους–έθνους και με σκοπό τη δημιουργία ενός
κοινού ευρωπαϊκού κράτους.
Η στρατηγική κατεύθυνση την οποία υπαγορεύει
αυτό το πρότυπο θεωρητικά υπάγεται στο νεο-λειτουργιστικό υπόδειγμα. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό,
πρώτον, αφαιρούνται σταδιακά ορισμένες εξουσίες από
το έθνος–κράτος. Οι εξουσίες αυτές μεταβιβάζονται σε
υπερεθνικούς νομισματικούς θεσμούς (όπως κατάργηση
εθνικών δασμών, ενιαία νομισματική πολιτική, κτλ.). Με
τις διαδικασίες αυτές
αποφεύγονται οι διενέξεις και οι συγκρούσεις
μεταξύ των κρατών για
το ποιος παίρνει τις
αποφάσεις.
Δεύτερον, το κράτος συλλαμβάνεται
ως ένα άθροισμα
επιμέρους συμφέροντων των κοινωνικών
ομάδων που το αποτελούν. Αυτά τα επιμέρους κοινωνικά και
οικονομικά συμφέροντα, στην πορεία της
ενοποίησης, μπορούν
να απευθύνονται σε
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κούς θεσμούς, όπως για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων απευθείας από τα κοινοτικά ταμεία.
– Σύμφωνα με το δεύτερο πρότυπο, η ευρωπαϊκή
ενοποίηση συλλαμβάνεται ως μια «συμμαχία» μεταξύ
κρατών τα οποία διατηρούν την κυριαρχία τους. Αυτού
του τύπου η «συμμαχία» οδηγεί τα κράτη σε μια σχέση
συμβίωσης όπου το καθένα χρειάζεται τα άλλα για τη
διατήρηση και την πρόοδό του. Σε αυτή την περίπτωση, η Πολιτική Επιστήμη προβάλλει το πρότυπο του
ομοσπονδισμού. Σε αυτή την κατεύθυνση, ερευνώνται
τύποι συνεργασίας και συνύπαρξης μεταξύ των κρατών
και αναζητούνται οι πιο κατάλληλοι θεσμοί για τη διευ
κόλυνση αυτής της συνύπαρξης.
Ο ομοσπονδισμός περιλαμβάνει δύο τύπους συνε
ργασίας των κρατών: τον τύπο της συνομοσπονδίας
και τον τύπο της ομοσπονδίας. Ιστορικά παραδείγματα
ομοσπονδίας αποτελούν η ελβετική ομοσπονδία, η
αμερικανική ομοσπονδία, η γερμανική ομοσπονδία.
Η συνομοσπονδία αποτελεί μια «χαλαρή» ένωση
μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, στην οποία οι κεντρικοί
θεσμοί (κυβέρνηση, σύνταγμα της συνομοσπονδίας)
δεν υπερισχύουν των εθνικών θεσμών, οι οποίοι διατηρούν την ισχύ τους.
Αντίθετα, στην περίπτωση μιας ομοσπονδίας, επικρατεί ένα σύνταγμα για ολόκληρη την ομοσπονδία το
οποίο αναγνωρίζεται ως ανώτερο των εθνικών συνταγμάτων. Οι πολίτες των κρατών–εθνών είναι πολίτες της
ομοσπονδίας.
Η Πολιτική Επιστήμη μελετά ακόμη μια σειρά άλλων
προβλημάτων που απασχολούν την πορεία προς
την ευρωπαϊκή ενοποίηση, όπως δομές και δυναμικές
των πολιτικών σχέσεων που υπάρχουν στα όρια του
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κράτους–έθνους. Μελετάται, επίσης, η δυναμική την
οποία αναπτύσσουν τα συγγενή πολιτικά κόμματα στο
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση πολιτι
κών και κοινωνικών συγκρούσεων απέναντι σε προβλή
ματα όπως ανεργία και αναδιανομή των κοινωνικών πόρων.

6.2.2. Οικονομικές Επιστήμες
Η έρευνα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες μελέτες στους τομείς της Οικονομικής Πολιτικής, της Χρηματιστικής Οικονομίας, της Διεθνούς
Οικονομίας, της Οικονομίας της Εργασίας, κ.ά.
Κατεξοχήν απασχολεί η σύγκλιση των οικονομιών
των χωρών της Ένωσης, με δεδομένο ότι κάθε χώρα
έχει το δικό της επίπεδο, δικούς της ρυθμούς και προτεραιότητες ανάπτυξης, που θα πρέπει να κατανοούνται.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του νεοκλασικού υποδείγματος, το οποίο δίνει το προβάδισμα
στη μαθηματική ανάλυση και υπάγεται στην επίδραση
των αγγλοσαξονικών σχολών. Η νεοκλασική αντίληψη
της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επικεντρώνεται κυρίως στην κατάργηση των περιορισμών που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, προσώπων και κεφαλαίων στο εσωτερικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, προωθεί την πλήρη
εναρμόνιση ανάμεσα στις επιμέρους νομισματικές και
οικονομικές πολιτικές προς ένα ενιαίο πρότυπο. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, θεωρείται ότι οι μηχανισμοί
της αγοράς –προσφορά και ζήτηση προϊόντων, διαμό
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ρφωση και διακύμανση τιμών, προσφορά και ζήτηση
εργασίας, κτλ.– αν αφεθούν ελεύθεροι από πολιτικές παρεμβάσεις, μπορούν να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο
ώστε να παραγάγουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Στην πραγματικότητα, όμως, η ίδια η διαδικασία
οικονομικής ολοκλήρωσης παράγει πολλές ανισότητες·
ανισότητες μεταξύ των κρατών, μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ Βορρά–Νότου, αλλά και μεταξύ των
κοινωνικών ομάδων σε κάθε χώρα–μέλος.
Για την άμβλυνση των ανισοτήτων αυτών και για την
ορθότερη κατανομή του κόστους και των ωφελειών, σε
επίπεδο κρατών αλλά και κοινωνικών ομάδων, διαμορφώνονται αναγκαστικά αναδιανεμητικοί μηχανισμοί και
εφαρμόζονται ευρωπαϊκές πολιτικές ικανές να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες αυτές που δημιουργούνται από
την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Οι πολιτικές αυτές
αποβλέπουν στη μεταφορά των απαραίτητων χρηματικών
πόρων και ενισχύσεων σε ευαίσθητους τομείς, όπως η
γεωργία και η απασχόληση, και προωθούνται παράλληλα
προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης (περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης, επιδοτήσεις αγροτικών
προϊόντων, ενισχύσεις πληττόμενων περιοχών).

6.2.3. Κοινωνιολογία
Στην Κοινωνιολογία έχουν εμφανιστεί αρκετοί νέοι κλάδοι,
όπως Κοινωνιολογία της Εργασίας, Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Αστική
Κοινωνιολογία, κ.ά.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας δίνεται έμφαση
στη συγκριτική μελέτη των κοινωνικών θεσμών, των
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δομών και των δυναμικών ανάμεσα στα κράτη–μέλη.
Πραγματοποιούνται έρευνες για τη λειτουργία και την
εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας, την προστασία της
υγείας, τη μετανάστευση. Η εμπειρική έρευνα εστιάζει
στην ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και
στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική ανισότητα και
στην κοινωνική πολιτική. Οι ερευνητικές περιοχές
καλύπτουν τη μελέτη της κοινωνικής κινητικότητας,
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, το ρόλο και τη
θέση της γυναίκας στον καταμερισμό της εργασίας.

6.2.4. Κοινωνική Ανθρωπολογία
Οι έρευνες στην Κοινωνική Ανθρωπολογία προσανατολίζονται στα συστήματα συγγένειας, στους μύθους,
στις συμβολικές πρακτικές που συμβάλλουν στην
κατανόηση αφρικανικών και ασιατικών κοινωνιών
αλλά και των ποικίλων εθνοτήτων που υπάρχουν στον
κόσμο και τις τελευταίες δεκαετίες μεταναστεύουν στη
Δύση. Οι έρευνες στο πεδίο αυτό συμβάλλουν στην
κατανόηση της συνθετότητας των σύγχρονων πολυ
πολιτισμικών κοινωνιών και στη διαμόρφωση του
θεσμικού και του πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο θα
συνυπάρξουν οι επιμέρους μειονότητες.
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6.3. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το ελληνικό κράτος, το οποίο σχηματίζεται το 1830,
χαρακτηρίζεται από έναν αργό ρυθμό εκβιομηχάνισης,
που δεν εμπόδισε όμως την ταχεία διαδικασία σχηματισμού μεγάλων αστικών κέντρων, τον προσανατολισμό
της αγροτικής παραγωγής σε εξαγώγιμα προϊόντα,
την αύξηση των μη παραγωγικών υπηρεσιών. Είναι
χαρακτηριστικό, ακόμη, ότι ο Ελληνισμός του εξωτερικού συμμετέχει πλατιά και ολόπλευρα στη ζωή του
ανεξάρτητου βασιλείου. Η εκπαίδευση επεκτείνεται
γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα. Είναι υποχρεωτική, παρέχεται δωρεάν και, το πιο εντυπωσιακό, το
ποσοστό φοίτησης είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύεται το 1837. Οι καθηγητές του σπούδασαν ή συνέχισαν τις σπουδές τους
στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών το
απορροφά η Νομική. Γύρω στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, περισσότερο από το μισό του συνολικού
σώματος των φοιτητών προσελκύεται από τη σχολή
αυτή. Με δεδομένο ότι δεν είχαν συσταθεί ξεχωριστές
σχολές για τις Πολιτικές και τις Οικονομικές Επιστήμες,
τα Νομικά συγκροτούν κατεξοχήν τον τομέα που οδηγεί
δυνάμει στις κορυφές των κρατικών και των χρηματιστηριακών γραφειοκρατειών.
Η διάδοση των Κοινωνικών Επιστημών στις αρχές
του 20ού αιώνα σηματοδοτείται με την ίδρυση της
«Κοινωνιολογικής Εταιρείας» από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου (1867–1936), το 1908, με ιδρυτικά μέλη,
εκτός του Α. Παπαναστασίου, τους Κ. Τριανταφυλλόπουλο, Π. Αραβαντινό, Θρ. Πετιμεζά (νομικούς) και τον
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παιδαγωγό Α. Δελμούζο. Επιστημονική επιδίωξη της
Εταιρείας ήταν η σύνδεση της Κοινωνιολογίας με την
Πολιτική Επιστήμη και στη βάση αυτή αναπτύχθηκε
ένας πρωτοποριακός προβληματισμός.
Το 1916 ιδρύεται από τον Α. Παπαναστασίου η «Εταιρεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών», με στόχο
την ανάπτυξη μιας αξιολογικά ουδέτερης Κοινωνιολογίας.
Από το 1921 αρχίζει να κυκλοφορεί το περιοδικό
Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με
ιδρυτή τον Δ. Καλλιτσουνάκη, με σκοπό την επιστημονική και κριτική διερεύνηση της ελληνικής κοινωνίας.
Δημοσιεύονται μέχρι τη δεκαετία του ’60 σημαντικές
κοινωνιολογικές και οικονομικές εργασίες. Η θεσμική
κατοχύρωση του τομέα των Κοινωνικών Επιστημών
συντελείται με τη δημιουργία εδρών Κοινωνιολογίας
στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (1926) και Αθηνών
(1929) και με την ίδρυση το 1927 της Ανώτατης Σχολής
Πολιτικών Επιστημών. Υπόδειγμα για τη σχολή αυτή, η
οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών, ήταν η Σχολή Πολιτικών Επιστημών
στη Γαλλία, ένα κέντρο σπουδών για την ανάπλαση της
γαλλικής Διοίκησης και την κατάρτιση των στελεχών
της. Το 1933 η Πάντειος αποτελείται από δυο τμήματα,
το Πολιτικό–Ιστορικό και το Κοινωνικό–Οικονομικό, και
οι σπουδές είναι προσανατολισμένες στην κατάρτιση
των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο –
και το βαθύ πολιτικό και ιδεολογικό διχασμό που τον
συνόδευε–το ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατεί,
αλλά και οι γενικότερες πολιτικές–ιδεολογικές αντιλή
ψεις που κυριάρχησαν στη χώρα μας, επηρεάζουν
σημαντικά την ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών.
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Κυρίαρχες επιστήμες αναδεικνύονται το Δίκαιο και η
Οικονομία, ενώ η ανάλυση των κοινωνικών και των
πολιτικών φαινομένων «ενσωματώνεται» στην Πολιτειολογία, στο Δημόσιο και στο Διεθνές Δίκαιο, καθώς και
στη Δημόσια Διοίκηση.
Το κλίμα αυτό αρχίζει να μεταβάλλεται στις αρχές της
δεκαετίας του ’60. Η ανάγκη να ακολουθήσει η χώρα μας
την κατεύθυνση μιας σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης
και, κυρίως, η επιταγή της αποκατάστασης ενός αυτόνομου από τα εξωθεσμικά κέντρα παρέμβασης (παλάτι,
ΗΠΑ) κοινοβουλευτικού καθεστώτος οδήγησαν στην
εντυπωσιακή ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιστημών.
Η αυταρχική παρένθεση της δικτατορίας (1967–1974)
αναστέλλει την κοινωνικοεπιστημονική θεωρία και
έρευνα, οδηγεί όμως στην ανάδειξη ενός πλούσιου
επιστημονικού δυναμικού που ριζοσπαστικοποιείται
έντονα μετά το 1974.
Η πτώση της δικτατορίας σηματοδοτεί μια περίοδο
έντονου κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού, κατά
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την οποία οι Κοινωνικές Επιστήμες επικεντρώνονται
στην ανάλυση και στην επιστημονική θεμελίωση του
προβληματισμού αυτού που αφορά το χαρακτήρα, τη
δομή και την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας στο
σύγχρονο κόσμο.
Στη δεκαετία του ’80 η Πάντειος μετονομάζεται
σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, περιλαμβάνει οκτώ τμήματα, οι σπουδές
δεν είναι πλέον στενά συνδεδεμένες με τη Δημόσια Διοίκηση και προσανατολίζονται στη διερεύνηση όλων των
Κοινωνικών Επιστημών. Την ίδια εποχή ιδρύονται νέα
τμήματα Κοινωνικών Επιστημών στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1984), η Σχολή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήματα Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, Ψυχολογίας κτλ.

6.3.1. Οι σπουδές των Κοινωνικών Επιστημών
στην Ελλάδα
Η πανεπιστημιακή διδασκαλία στην Ελλάδα παρέχεται
από δημόσια ιδρύματα. Τα πανεπιστημιακά τμήματα
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS, που προβλέπει
την ανταλλαγή προπτυχιακών φοιτητών, και συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μετά το πέρας των
πανεπιστημιακών σπουδών, υπάρχει ένας μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών ο οποίος διαρκεί κατά κανόνα
τέσσερα εξάμηνα. Μετά την ολοκλήρωση και του κύκλου
αυτού, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής
εργασίας, με την εποπτεία τριμελούς πανεπιστημιακής
επιτροπής, για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος.
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Συνοπτικά, ως προς τις κατευθύνσεις έρευνας και
τα αντικείμενα μελέτης κατά τη διάρκεια των σπουδών,
μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:
Πολιτική Επιστήμη: Οι σπουδές εξειδικεύονται σε
βασικές κατευθύνσεις έρευνας και σε επιμέρους αντικείμενα μελέτης. Στην κατεύθυνση της Πολιτικής Επιστήμης εξετάζονται προβλήματα πολιτικής θεωρίας, πολιτικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας, εμπειρικές μέθοδοι των
Κοινωνικών Επιστημών, ζητήματα θεωρίας του κράτους, των πολιτικών συστημάτων, με εξειδίκευση στην
ελληνική πολιτική και Ιστορία, κτλ. Στην κατεύθυνση
των Διεθνών Σπουδών, εξετάζονται το Δημόσιο Διεθνές
Δίκαιο, η συγκρότηση και λειτουργία των διεθνών οργανισμών, οι θεσμοί και οι λειτουργίες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οι διακρατικές σχέσεις γεωγραφικών περιοχών όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή.
Οικονομία: Οι σπουδές στην Οικονομία αρχίζουν
στα μέσα του 19ου αιώνα, με τον καθηγητή I. Σούτσο,
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι επηρεασμένες από
την κλασική σχολή της Πολιτικής Οικονομίας και τα
επιχειρήματα του οικονομικού φιλελευθερισμού.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’30, γίνονται γνωστές
οι απόψεις του Κέινς, αλλά μετά το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο υποστηρίζεται ενεργά το κεϊνσιανό επιχείρημα
υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων. Σήμερα η Οικονομία διδάσκεται στα περισσότερα πανεπιστήμια της
χώρας. Τα γνωστικά αντικείμενα επικεντρώνονται στη
Μακροοικονομική, στη Μικροοικονομική, στα Μαθη
ματικά, στη Στατιστική, στην Ελληνική Οικονομία, στο
Διεθνές Εμπόριο και στις Διεθνείς Χρηματαγορές, σε
ζητήματα ανάπτυξης, κτλ.
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Κοινωνιολογία: Μελετώνται σι βασικές αρχές στις
οποίες στηρίζεται η Κοινωνιολογία, οι μέθοδοι και οι
τεχνικές της κοινωνικής έρευνας, οι θεσμοί και ο χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας– εξετάζονται, επίσης,
επιμέρους κλάδοι, όπως Πολιτική Κοινωνιολογία, Αγροτική Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία του Δικαίου, της Γνώσης, της Οικογένειας, του
Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης.
Ψυχολογία: Έχουν ιδρυθεί τμήματα Ψυχολογίας
στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, στη Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει, ακόμη, Τομέας
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ μαθήματα
Ψυχολογίας διδάσκονται και στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Σε γενικές γραμμές, οι σπουδές επικεντρώνονται στη
διερεύνηση των βασικών εννοιών και των κυρίων κατευθύνσεων της Ψυχολογίας, όπως Κοινωνική Ψυχολογία,
Κλινική Ψυχολογία, Πειραματική Ψυχολογία, Γνωστική–
Εξελικτική Ψυχολογία, Νευροψυχολογία, Παιδαγωγική
Ψυχολογία, με σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων οι
οποίοι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων που αφορούν το σύγχρονο άτομο.
Ανθρωπολογία: Οι σπουδές έχουν διπλό στόχο και
αποβλέπουν τόσο στη θεωρητική κατάρτιση των επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, των πολιτισμικών φαινομένων και της
κοινωνικής πολιτικής, όσο και στην παρέμβαση στην
κοινωνική πραγματικότητα υπέρ της επικοινωνίας και
της δημιουργικής συνύπαρξης ατόμων, λαών και
πολιτισμών. Τμήματα Ανθρωπολογίας έχουν ιδρυθεί στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
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Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) και στο Πανεπιστήμιο του
Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας).
Η επιστημονική δραστηριότητα στο πεδίο των
Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει ακόμη:
– Εθνικά κέντρα ερευνών (ΕΙΕ, ΕΚΚΕ)
– Ινστιτούτα και πανεπιστημιακά κέντρα ερευνών
– Ανεξάρτητα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα
– Επαγγελματικές εταιρείες επιστημονικών κλάδων
– Επιστημονικά περιοδικά, βιβλιοθήκες, επιστημονικές εκδόσεις

6.3.2. Επαγγελματικές προοπτικές
Οι Κοινωνικές Επιστήμες είναι πρωταρχικά συνδεδε
μένες με την έρευνα. Οι ιστορικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας θέτουν το καθήκον να μελετηθούν τα νέα προβλήματα. Οι παγκόσμιες οικονομικές
σχέσεις, η πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, τα
κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, οι μεταβολές
στην πολιτική γεωγραφία της Βαλκανικής Χερσονήσου
και οι σχέσεις μας με τους γειτονικούς λαούς είναι
ανοιχτά ζητήματα που αφορούν άμεσα την ελληνική
κοινωνία. Γι’ αυτό και οι Κοινωνικές Επιστήμες αποτελούν ένα ζωτικό χώρο επεξεργασίας και ανάλυσης των
κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών προβλημάτων
που απασχολούν την κοινωνία μας.
Ένα ευρύ πεδίο δραστηριότητας των κοινωνικών
επιστημόνων αφορά τη στελέχωση των πολιτικών
θεσμών, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, όπου κοινωνικοί επιστήμονες κατέχουν θέσεις
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πολιτικών συμβουλών και αναλυτών.
Ένα νέο πεδίο διεύρυνσης των κοινωνικών
επιστημών προκύπτει από την αλματώδη ανάπτυξη
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των υπηρεσιών
των Δημοσίων Σχέσεων. Σ’ αυτούς τους τομείς διανοίγεται ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης για όλες σχεδόν τις
δραστηριότητες που συνδέονται με τις Κοινωνικές και
Πολιτικές Επιστήμες.
Τέλος, σε εθνικό επίπεδο, οι ριζικές κοινωνικο
οικονομικές και διοικητικές αλλαγές που συνδέονται με
τη συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις οδηγούν στην ανάπτυξη μιας σειράς νέων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων: δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες που
συνδέονται με τα ευρωπαϊκά θέματα και τις ευρωπαϊκές
υπηρεσίες, υπηρεσίες που αφορούν τη συγκρότηση της
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα έρευνας και εταιρείες δημοσκοπήσεων, τομείς της δημόσιας
και της ιδιωτικής εκπαίδευσης –με την καθιέρωση μαθημάτων κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση– αποτελούν μερικούς από τους νέους τομείς όπου
μπορούν να απασχοληθούν οι κοινωνικοί επιστήμονες.
Είναι φανερό ότι στα σύγχρονα πολυσύνθετα προβλή
ματα τόσο οι εξειδικευμένες γνώσεις όσο, κυρίως, οι σε
βάθος θεωρητικές αναλύσεις είναι απόλυτα αναγκαίες
για να μπορέσει η κοινωνία του 21ου αιώνα να πετύχει
τους στόχους της διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή
και την αλληλεγγύη της.
Σ’ αυτή την πορεία μαζί με την τεχνολογική πρόοδο,
οι Κοινωνικές Επιστήμες συνιστούν ένα σταθερό θεμέλιο γνώσης, έρευνας, προόδου και αποτελούν την εγγύηση ότι η ανθρωπότητα θα προχωρήσει με βάση τις
αξίες που σημάδεψαν τον ανθρώπινο πολιτισμό.
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Ερωτήσεις
1) α. Π
 οια η συμβολή των Κοινωνικών Επιστημών στη
διερεύνηση των προβλημάτων που προκύπτουν
από την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης;
β. Π
 οια αντικείμενα έρευνας προκύπτουν και πώς
αντιμετωπίζονται από την επιστημονική κοινότητα;
γ. Ποια η διαφορά μεταξύ του νεο–λειτουργιστικού
υποδείγματος και του ομοσπονδισμού, όσο
αφορά το πρότυπο πολιτικής ενοποίησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
δ. Π
 οιο πρότυπο κρίνετε συμφερότερο για τη χώρα
μας αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή προοπτική; Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα του νεο-κλασικού υποδείγματος
στο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνικής
συνοχής.
2) α. Σ
 ε ποια πολιτικοκοινωνικά αίτια οφείλεται η
ανάδυση των Κοινωνικών Επιστημών στη χώρα
μας;
β. Ν
 α συνδέσετε το αίτημα της εθνικής ολοκλή
ρωσης, που διατυπώθηκε στην αρχή του 20ού
αιώνα, με την ανάγκη μιας νέας ιστορικοκοινωνικής θεώρησης της Ελλάδας και της ελληνικής
κοινωνίας.
γ. Γιατί, αρχικά, οι Κοινωνικές Επιστήμες προσανα
τολίστηκαν στο Δίκαιο, στην Οικονομία και στη
Δημόσια Διοίκηση;
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αγορά Μηχανισμός που κάνει δυνατή την επικοινωνία
παραγωγών και καταναλωτών, τις ανταλλαγές είτε
αγαθών είτε υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των ανταλλαγών,
τα συναλλασσόμενα άτομα επιχειρούν να αυξήσουν
το κέρδος τους.
Αιτιότητα Γενικά η αρχή της αιτιότητας εκφράζει τη
σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Όμως δεν
πρέπει να εξαντλούμε το περιεχόμενο της αιτιότητας
στην αναζήτηση της αρχικής αιτίας όπως δηλώνεται
στη φράση «κάθε φαινόμενο έχει την αιτία του». Αντίθετα, εκείνο που χαρακτηρίζει την αιτιότητα είναι
οι νόμοι της διαδοχής ή ο γενικός νόμος της διαδοχής
και δείχνει όλες τις αλλαγές που επέρχονται μεταξύ
αιτίας και αποτελέσματος.
Αλλοτρίωση Υποδηλώνει την αποξένωση των ατόμων
από τον εαυτό τους, τα δημιουργήματά τους και τους άλλους. Όρος βασικά φιλοσοφικός, με τη θεωρία του Μαρξ
τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της σχέσης του ανθρώπου
με την εργασία του.
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Αναπαράσταση Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο
εικόνες και κείμενα περισσότερο ανακατασκευάζουν παρά αντανακλούν τις αρχικές πηγές τους. Μια
ζωγραφιά, μια φωτογραφία ή ένα γραπτό κείμενο για
ένα δέντρο δεν είναι ποτέ το ίδιο το πραγματικό δέντρο,
αλλά η ανακατασκευή εκείνου που φαίνεται να εννοεί
όποιος το αναπαρέστησε.
Αναπαραστάσεις συλλογικές Αναφέρονται σε ιδέες,
πεποιθήσεις και αξίες τις οποίες έχει κατασκευάσει μια
ομάδα. Δεν ανάγονται σε ατομικούς συντελεστές, αλλά
θεωρείται ότι δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, θρη
σκευτικής πολιτικής, στρατιωτικής, κτλ.
Ανεργία Η αδυναμία απορρόφησης ενός τμήματος του
ανθρώπινου δυναμικού που διατίθεται για εργασία εξαιτίας της περιορισμένης ζήτησης θέσεων εργασίας. Η
ανεργία μπορεί να έχει προσωρινή ή μονιμότερη διάρκεια.
Ανομία Κοινωνική κατάσταση που εκφράζει αποδιοργάνωση της κοινωνίας. Συμβαίνει όταν το πλαίσιο των κανόνων έχει χάσει τη συνοχή του και έχει περιοριστεί στο
ελάχιστο η αλληλεγγύη στις σχέσεις των ατόμων, συμφωνά με τον Ντυρκέμ.
Αξίες Γενικές αρχές, ιδεώδη που προσδιορίζουν την
ανθρώπινη συμπεριφορά, αποτελώντας και κριτήριό
της. Απορρέουν από τη ζωή των ανθρώπων σε συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια, μεταδίδονται
από γενιά σε γενιά και καθίστανται σταθερό σημείο
αναφοράς της κοινωνικής δραστηριότητας.
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Αντίδραση Απάντηση της συμπεριφοράς ενός οργανισμού απέναντι σε ένα ερέθισμα.
Αξιολογική ουδετερότητα επιστήμης Η άποψη ότι
η επιστημονική διαδικασία, η έρευνα και η μελέτη της
πραγματικότητας θα πρέπει να είναι ουδέτερη: να μην
περιέχει δηλαδή αξιολογικές κρίσεις για ανθρώπους ή
θεσμούς που εξετάζει. Για τον Μαξ Βέμπερ, αυτή είναι
η ιδεώδης κατάσταση των Κοινωνικών Επιστημών.
Απολυταρχία Πολιτικό σύστημα, διαδεδομένο στις
μοναρχίες της Δυτικής Ευρώπης κατά τον 16ο, τον 17ο
και τον 18ο αιώνα, στο οποίο η νόμιμη εξουσία είναι
απεριόριστη και χωρίς έλεγχο.
Ασυνείδητο Βασικός όρος της ψυχαναλυτικής θεωρίας.
Αναφέρεται στα περιεχόμενα μιας περιοχής του ψυχι
σμού. Πρόκειται για σκέψεις, επιθυμίες, ορμές που έχουν
απομακρυνθεί από τη συνείδηση, αν και με διάφορους
τρόπους υπάρχει τάση να επιστρέψουν σε αυτή και να
προσδιορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου.
Αφαίρεση Η αφαίρεση είναι η πράξη του πνεύματος να
εξετάζει ξεχωριστά αυτό που δε διακρίνεται ούτε διαχωρίζεται στην πραγματικότητα. Μπορούμε να εξετάσουμε
τη μορφή ενός πράγματος, για παράδειγμα τη σφαιρικότητα ενός πράγματος, ανεξάρτητα από την ύλη, το
χρώμα και τις διαστάσεις.
Διαρθρωτική ανεργία Η ανεργία που δημιουργείται
από ορισμένες βασικές αλλαγές στη δομή και στις
συνθήκες, ιδιαίτερα στις τεχνολογικές, της οικονομίας.
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Για παράδειγμα, η ραγδαία εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εργασιακή διαδικασία οδηγεί στην αναδιάρθρωση της παραγωγής κατά κλάδους και τομείς και
προκαλεί ανεργία.
Εμπειρισμός Η φιλοσοφική θέση που υποστηρίζει ότι η
γνώση προέρχεται αποκλειστικά από την εμπειρία και
αξιολογείται μέσω αυτής. Στην κλασική του έκφραση,
ο εμπειρισμός υπήρξε ευθέως αντίθετος του ορθολογισμού.
Εξουσία Ισχύς που επιβάλλεται στη θέληση των ατόμων
ή ομάδων. Ο τύπος της προσδιορίζεται ανάλογα με
τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα υποχρεώνονται
σε υπακοή, σύμφωνα με τον Μαξ Βέμπερ:
Παραδοσιακή εξουσία Τύπος εξουσίας στον οποίο τα
άτομα υπακούν χάρη στην επικράτηση παραδοσιακών
πρακτικών· για παράδειγμα, οι κλασικές μοναρχίες,
ο παπισμός, η πατρική αυθεντία.
Ορθολογική–νόμιμη εξουσία Τύπος απρόσωπης
εξουσίας, κατά τον Βέμπερ, που βασίζεται σε τυπικούς κανόνες τους οποίους οφείλουν να τηρούν όλα τα
άτομα.
Χαρισματική εξουσία Τύπος εξουσίας προσωπικού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα οδηγού
νται σε υπακοή, επειδή πιστεύουν στις εξαιρετικές ιδιότητες του ηγέτη τους.
Επαγωγή Η επαγωγή είναι η διαδικασία προς μια γενικοποίηση. Από την επιμέρους παρατήρηση ενός πράγματος ή κάποιων ιδιαίτερων πραγμάτων περνάμε στην
περιγραφή μιας γενικής ιδιότητας. Ο επαγωγικός τρόπος
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σκέψης βασίζεται στην παρατήρηση των μερών, στην
εμπειρία και καταλήγει σε γενικότερα συμπεράσματα,
σε κανόνες και νόμους. Η επαγωγή επιτρέπει τη μετάβαση από την παρατήρηση των γεγονότων σε νόμους.
Ερέθισμα Διέγερση που προέρχεται από το περιβάλλον
ενός οργανισμού. Μπορεί να είναι επιβράβευση ή
τιμωρία.
Έρευνα πεδίου Περιλαμβάνει συλλογή στοιχείων και
μπορεί να αφορά είτε συγκεκριμένες μικρές κοινωνίες
είτε κοινωνικές καταστάσεις (αλκοολισμός, αποκλίνουσα συμπεριφορά, κτλ.).
Ιδεότυπος (ιδεώδης τύπος ή καθαρός τύπος) Όρος τον
οποίο επεξεργάστηκε ο Βέμπερ. Είναι μια πνευματική
κατασκευή που σχηματίζεται από τα πλέον ουσιώδη
χαρακτηριστικά ενός γεγονότος ή μιας πράξης– για
παράδειγμα, γραφειοκρατία, ανταγωνιστική αγορά,
καπιταλισμός (βλ. σ. ).
Καταμερισμός της εργασίας Η κατανομή των καθηκόντων σε κάθε κοινωνική παραγωγή. Διακρίνεται σε:
α) τεχνικό καταμερισμό, συμφωνά με τον οποίο κάθε
εργαζόμενος πραγματοποιεί μια ειδική εργασία. Πρόκειται
για τεχνική με σκοπό την άνοδο της παραγωγικότητας·
β) κοινωνικό καταμερισμό, συμφωνά με τον οποίο τα
καθήκοντα που αναλαμβάνει ένα άτομο προσδιορίζονται κυρίως με κριτήριο την κοινωνική τάξη στην οποία
ανήκει· γ) φυσικό καταμερισμό, δηλαδή αυθόρμητο, μη
σχεδιασμένο καταμερισμό που βασίζεται στις φυσικές
δυνάμεις, στην πείρα, στο φύλο, στην ηλικία των ατόμων.
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Κεφάλαιο Βασικός συντελεστής της παραγωγής που
συνίσταται σε μηχανήματα, εγκαταστάσεις, κτίρια. Δεν
περιλαμβάνεται μεν η εργασία, αλλά το κεφάλαιο είναι
προϊόν της. Ο όρος εξειδικεύεται, ανάλογα με τα περιεχόμενά του, σε χρηματικό κεφάλαιο, τεχνικό, ανθρώπινο, κτλ.
Κοινωνικά γεγονότα Συμφωνά με τον Ντυρκέμ, τρόποι
πράξης, σκέψεων και αισθημάτων που επιβάλλονται
εξωτερικά και καταναγκαστικά στο άτομο από την
κοινωνία.
Κοινωνική παθολογία Τον 19ο αιώνα η Κοινωνιολογία
δανείζεται αυτό τον όρο από την Ιατρική, προκειμένου
να περιγράψει διαταραχές στην κοινωνική ζωή, όπως
εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πορνεία.
Κοινωνία της απασχόλησης Όρος που χαρακτηρίζει
τη συνύπαρξη διαφορετικών μορφών εργασίας. Για
παράδειγμα, η σταθερή και μόνιμη εργασία συνυπάρχει
με τη μερική και μη διασφαλισμένη απασχόληση, με
την εργασία ορισμένου χρόνου και με υψηλά ποσοστά
ανεργίας.
Κοινωνικό πρόβλημα Κοινωνικό πρόβλημα προκύπτει όταν οι ισχύουσες σχέσεις και οι θεσμοί δεν είναι
ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μεταβαλλόμενες ανάγκες ή λειτουργίες, με συνέπεια άτομα
ή κοινωνικές ομάδες να μην εντάσσονται πλήρως ή
ομαλά στις διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής.
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Κοινωνικός αποκλεισμός Στέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ατόμων ή κοινωνικών ομάδων σε οικονομικούς πόρους ή σε κοινωνικά αγαθά (υγεία, περίθαλψη, ασφάλιση, στέγαση, εκπαίδευση).
Κοινωνική τάξη Συμφωνά με τη μαρξιστική ανάλυση,
τάξεις είναι μεγάλες ομάδες ανθρώπων που διακρίνονται
μεταξύ τους από: 1. τη θέση τους σ’ ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα κοινωνικής παραγωγής, 2. τη σχέση τους
προς τα μέσα παραγωγής, 3. το ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση της εργασίας, 4. τον τρόπο απόκτησης
και το μέγεθος του μεριδίου που διαθέτουν στον κοινωνικό πλούτο. Για τον Βέμπερ, ως κριτήρια λαμβάνονται το
επάγγελμα, η απόκτηση και κατανάλωση αγαθών, κ.ά.
Κοινωνικό Συμβόλαιο Θεωρία με την οποία επιχειρείται να εξηγηθεί η προέλευση του κράτους ως προϊόντος
συναίνεσης των πολιτών και να τεθούν έτσι οι όροι θεμελίωσης των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των
πολιτών (βλ. 2.2.1.).
Κράτος–έθνος Η παραδοσιακή μορφή κράτους όπως
αυτό συγκροτήθηκε τους δύο τελευταίους αιώνες. Προσδιορίζεται από τα όρια της επικράτειας, δηλαδή του χώρου άσκησης της εθνικής κυριαρχίας, μέσα στην οποία
επιτελούνται οι κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες
και ταυτόχρονα διαμορφώνεται η συνείδηση μιας κοινής
ιστορικής–πολιτιστικής ταυτότητας.
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Κυβερνητική Η επιστήμη που μελετά τον έλεγχο και την
εσωτερική διεύθυνση συστημάτων, όπου οι ποικίλες
λειτουργίες τους βρίσκονται σε σχέση αμοιβαίας διάδρασης.
Μερκαντιλισμός (εμποροκρατία) Ρεύμα οικονομικής
σκέψης, διαδεδομένο από τα μέσα του 16ου αιώνα
μέχρι τα τέλη του 17ου στην Ευρώπη. Τοποθετήθηκε
υπέρ της παρέμβασης του κράτους στην οικονομική
δραστηριότητα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εθνικού
πλούτου. Υποστήριζε τον περιορισμό των εισαγωγών
με την επιβολή εισαγωγικών δασμών και την προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου, αλλά και την παραχώρηση προνομίων στους εμπόρους.
Μορφή (Gestalt) Αναφέρεται σε ολότητες η φύση των
οποίων δεν αποκαλύπτεται με την απλή ανάλυση των
μερών, αλλά εμφανίζονται μέσα από το δυναμικό αλληλοεπηρεασμό των στοιχείων που τη συγκροτούν.
Νεοκλασική θεωρία Οικονομική θεωρία που ανήκει
στο πλαίσιο των απόψεων του μεθοδολογικού ατομισμού. Χρησιμοποιεί τις μεθόδους της μικροοικονομικής θεωρίας και ερμηνεύει τις οικονομικές σχέσεις ως
αποτέλεσμα των ατομικών επιλογών. Θεωρεί ότι
ο τέλειος ανταγωνισμός στην αγορά μπορεί να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
εργασίας ώστε να εξαλειφθεί η ανεργία.
Νεολειτουργισμός Νεότερη εκδοχή του λειτουργισμού, συμφωνά με την οποία δεν είναι όλες οι δομές
ενός συστήματος αναγκαίες για τη λειτουργία του και
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ορισμένα τμήματα μπορούν να απορριφθούν, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στις κοινωνικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις.
Φυσικό Δίκαιο Σύστημα κανόνων που ανάγεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη φύση και είναι, επομένως,
ανεξάρτητο από οποιεσδήποτε συμβάσεις – πολιτισμικές, κοινωνικές, ιστορικές, κ.ά. Προϋποθέτει ότι η
φύση του ανθρώπου είναι ενιαία με κύριο χαρακτηριστικό της την ορθολογικότητα, την ικανότητά της να
κατανοεί τον κόσμο μέσω της λογικής και να προβαίνει
σε αντίστοιχες ιστορικοκοινωνικές δραστηριότητες.
Επειδή τα ανθρώπινα όντα είναι ορθολογικά, μπορούν
να αναγνωρίζουν την ύπαρξη και την αναγκαιότητα του
Φυσικού Δικαίου και, εφόσον την αναγνωρίζουν, αποδέχονται τις επιταγές του ως απόλυτα δεσμευτικές και
καθολικής ισχύος. Η παράδοση του Φυσικού Δικαίου,
που άκμασε τον 17ο και τον 18ο αιώνα, αντιπαρατίθεται
τόσο στο Θεϊκό Δίκαιο –την πεποίθηση ότι το σύστημα
Δικαίου απορρέει από τη βούληση του Θεού και τίθεται
στην υπηρεσία του ανθρώπου–, όσο και στο Θετικό
Δίκαιο – το νομικό σύστημα, που είναι αποτέλεσμα
συγκεκριμένων πολιτισμικών, πολιτικών και ιστορικών
συμβάσεων (από τη θέληση του ηγεμόνα, το νομοθετικό
έργο ενός κοινοβουλίου, τις εθιμικές σχέσεις μιας κοινότητας, κ.ά.)
Ορθολογική ως προς το σκοπό πράξη Πράξη ενός δρώντος, ο οποίος σε μια κατάσταση χρησιμοποιεί τα πρόσφορα μέσα για να πετύχει ένα σκοπό, προσπαθώντας
να εξοικονομήσει χρόνο.
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Ορθολογισμός Η φιλοσοφική θέση ότι η πραγματικότητα είναι γνώσιμη αποκλειστικά μέσω της λογικής και
ότι τα προϊόντα των αισθήσεων ερμηνεύονται υπό το
πρίσμα της. Ως γενική έννοια, ο ορθολογισμός εκφράζει την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι ως νοήμονα, λογικά
όντα μπορούν –δίχως να καταφεύγουν σε δυνάμεις θεολογικές, εξουσιαστικές ή σε προλήψεις και προκαταλήψεις– να εξηγούν αλλά και να αλλάζουν τις συνθήκες
ζωής τους.
Ουσία: Η ουσία ενός πράγματος, σύμφωνα με τη φιλοσοφική παράδοση, είναι αυτό που πράγματι είναι σε
αντιπαράθεση και σχέση με το φαινόμενο: τον τρόπο
που εμφανίζεται να είναι. Πολλές φορές ουσία και
φαινόμενο διαφέρουν. Κατά μία ορισμένη αντίληψη, η
επιστήμη προχωρεί από τη φαινομενική πλευρά προς
την ουσία των αντικειμένων που μελετά. Για το θετικισμό, ουσία και φαινόμενο ταυτίζονται.
Ουτοπία Η λέξη «ουτοπία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη και λεπτομερή οργάνωση της
ιδεατής πολιτείας. Η λέξη «ουτοπία» κατ’ ουσίαν δηλώνει εκείνο που δεν μπορεί να πραγματωθεί καθ’ ολοκληρίαν σε κανέναν τόπο και σε κανένα χρόνο. Η ουτοπία
σημαίνει λοιπόν ένα γοητευτικό πολιτικό ή κοινωνικό
ιδανικό που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δε
λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν
τόσο τη φύση του ανθρώπου όσο και την κοινωνική
ζωή.
Παγκοσμιοποίηση Είναι η διαμόρφωση παγκόσμιου
χαρακτήρα δικτύων οικονομικών, τεχνολογικών,
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επικοινωνιακών που υπερβαίνουν τα όρια του
κράτους– έθνους και ενσωματώνουν κοινωνικές ομάδες
και άτομα ως τμήματα ενός παγκόσμιου οικονομικού–
τεχνολογικού χώρου.
Παραγωγή Ο παραγωγικός τρόπος σκέψης είναι πάνω
απ’ όλα ένα μέσο απόδειξης. Ξεκινάμε από αδιαμφισβήτητα αξιώματα και καταλήγουμε στην παραγωγή
βέβαιων και αποδεδειγμένων αποτελεσμάτων. Ο Αριστοτέλης δήλωνε ότι είναι αναγκαίο για την αποδεικτική επιστήμη να ξεκινά από τις πρώτες άμεσες και βέβαιες αιτίες για να καταλήξει σε βέβαια αποτελέσματα.
Η παραγωγή πάντα αποδεικνύει και σπανίως αποκαλύπτει.
Παραγωγικά μέσα (Μέσα παραγωγής) Μέσα όπως
πρώτες ύλες, εργαλεία, ενέργεια, που χρησιμεύουν για
την παραγωγή αγαθών.
Παραγωγικές δυνάμεις Περιλαμβάνουν τα μέσα παραγωγής, την τεχνολογία και την οργάνωση της παραγωγής, καθώς και την εργατική δύναμη.
Πολυπολιτισμικότητα Η συνύπαρξη και η ελεύθερη
επικοινωνία μιας εθνικής– πολιτιστικής κοινότητας με
άλλες, με τις οποίες συμβιώνει είτε μέσα στα όρια του
εθνικού κράτους είτε στο πλαίσιο ευρύτερων κρατικών
ενοτήτων.
Συμμετοχική παρατήρηση (επιτόπια παρατήρηση)
Μια βασική στρατηγική έρευνας, συνεισφορά της
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με σκοπό να αποκτηθεί
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οικεία σχέση με μια περιοχή μελέτης (μικρές κοινωνίες, μια επαγγελματική ομάδα, θρησκευτική ή περιθωριακή). Η έρευνα αυτή συνήθως περιλαμβάνει μια
σειρά μεθόδων, όπως συμμετοχή ως αναγνωρισμένο
μέλος στην ερευνώμενη ομάδα, άμεση παρατήρηση,
συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις.
Σύστημα Συνολο στοιχείων ανάμεσα στα οποία υπάρχουν σχέσεις, ώστε να εμφανίζεται ως μια ολότητα ή
ενότητα.
Σχετικισμός Η φιλοσοφική αντίληψη που υποστηρίζει
ότι δεν υπάρχουν αλήθειες καθολικής ισχύος στην
κοινοτική ζωή, αλλά εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες
κάθε φορά κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Ο ηθικός
σχετικισμός αναφέρεται στην αδυναμία ύπαρξης καθολικής ισχύος ηθικών αξιών και κριτηρίων συμπεριφοράς. Ο πολιτισμικός υποστηρίζει τη σχετικότητα των
πολιτισμικών αξιών, ηθών, εθίμων, κτλ., καθώς και τη
μοναδικότητα κάθε πολιτισμικής οντότητας. Ο επιστημολογικός θεωρεί ότι η παρατήρηση και η θεωρία δεν είναι
διακριτές δραστηριότητες και, επομένως, τα δεδομένα
της παρατήρησης έχουν εσωτερική σχέση με τη θεωρία
που τα ερμηνεύει και δεν υπάρχουν ανεξάρτητα.
Ταξική συνείδηση Κεντρική έννοια της μαρξιστικής
θεωρίας. Αναφέρεται στην επίγνωση στην οποία φτάνει
μια κοινωνική τάξη για τη θέση και το ρόλο της στην
παραγωγική διαδικασία. Η επίγνωση αυτή εκδηλώνεται στην έμπρακτη αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη
της εργατικής τάξης με σκοπό τον περιορισμό ή την
εξάλειψη της εκμετάλλευσής της.
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Τελολογία (ή τελεολογία) Από τη λέξη «τέλος», που
σημαίνει «σκοπός». Η αντίληψη που υποστηρίζει ότι η
ύπαρξη, η διαμόρφωση και η εξέλιξη κάθε όντος καθορίζεται από το σκοπό του. Πρόκειται για την πεποίθηση ότι: 1. καθετί στον κόσμο έχει σχεδιαστεί από τον
Θεό για να υπηρετεί τον άνθρωπο, 2. η φύση έχει σκοπιμότητα. Τα φυσικά φαινόμενα δηλαδή (ή ορισμένα
από αυτά) εξηγούνται καλύτερα μέσω σκοπών, προθέσεων, στόχων, κτλ., που αποδίδονται στην ίδια τους
τη φύση, παρά από την αναγωγή τους σε προηγούμενες αιτίες. Ορισμένες μορφές τελεολογικής εξήγησης
εφαρμόζονται σήμερα σε επιστήμες όπως η Βιολογία,
η Φυσική, κ.ά.
Υπεραξία (υπερεργασία) Το μέρος του εργάσιμου χρόνου για το οποίο δεν πληρώνεται ο εργάτης, αλλά παράγεται ως αξία την οποία ιδιοποιείται ο κάτοχος των
μέσων παραγωγής.
Υπερεθνικοί θεσμοί Κανόνες και διατάξεις που ισχύουν
για έναν αριθμό κρατών– εθνών και καθορίζουν τόσο τις
μεταξύ τους σχέσεις όσο και ένα τμήμα των εσωτερικών
τους κανόνων.
Φεουδαρχία Κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό σύστημα που εμφανίστηκε στην Ευρώπη κατά την εποχή που
είναι γνωστή ως Μεσαίωνας (βλ. 2.1.1.). Κατ’ άλλους
φαίνεται προτιμότερος ο όρος «φεουδαρχικές σχέσεις»,
χαρακτηριστικό των οποίων θεωρείται η υποτέλεια, ο
προσωπικός δεσμός του υποτελούς (βασάλου) με έναν
άρχοντα.
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Φυσιοκράτες (ή οικονομιστές) Ομάδα Γάλλων οικονομολόγων που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνα. Επικεντρώθηκε όχι στη σφαίρα του εμπορίου, όπως οι μερκαντιλιστές, αλλά σε εκείνη της αγροτικής οικονομίας, την
οποία θεώρησε τη μόνη πηγή πλούτου. Πρότεινε να
υπόκειται σε φόρο μόνο η γη και, σε αντίθεση προς
τους μερκαντιλιστές, υποστήριζε την ελευθερία των
οικονομικών συναλλαγών.

* Να σημειωθεί ότι το λεξιλόγιο δεν υποκαθιστά το λεξικό.
Σκοπό έχει να διευκολύνει την κατανόηση του κειμένου
από το μαθητή.
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