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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, δηαπξαγκαηεχεηαη θαη αλαιχεη ηνλ 

ζεζκηθφ ρψξν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα θαη κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, θάλεη κηα ελαξγή πεξηγξαθή ηνπ ΑΔΠ (Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ) 

σο κέξνο θαη επίζεκε κνξθή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, εκκέλνληαο θπξίσο ζηα ιεηηνπξγηθά θαη 

εθηειεζηηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ζην έξγν ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα ειιεληθή θαη μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία, ε ελ ιφγσ εξγαζία αλαπηχρζεθε ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, αθελφο, 

πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηνπ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηφζν ζε παγθφζκην 

επίπεδν φζν θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πξσηίζησο, ινηπφλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα θαηαηνπηζηηθή 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη απαξηζκίζηεθαλ νη θαηά θαηξνχο θαη 

θαηά ζπλζήθεο νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα απηή, απφ ηελ θιαζηθή επνρή θαη έπεηηα απφ ηνλ 18
ν
 

αηψλα έσο θαη ζήκεξα. Μέζα απφ ηε δηεξεχληζε ησλ νξηζκψλ απηψλ αλαδείρζεθαλ θαη ηα πξψηα 

ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, θαζψο εμαξρήο θαηέζηε ζαθήο ε δπζθνιία αλεχξεζεο 

ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ.  

Δλ ζπλερεία γίλεηαη κηα ζαθήο αλαθνξά ηεο αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν θαη θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ σο 

αηξνθηθήο θαη αδχλακεο λα κελ ηχρεη ηεο δηθήο ηνπ επαλεμέηεζεο θαη αλάιπζεο, θαηαιήγνληαο ζε 

ζεκαληηθά θαη ηδηαηηέξσο δηαθσηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη 

ζηε ζχλδεζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο, αθεηέξνπ, ε εξγαζία ζηξάθεθε πξνο ην ξφιν ησλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ ζηε ρψξα καο θαη θπξίσο ζε απηφλ ηνπ ΑΔΠ. Αθνχ έγηλε κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ 
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αλαγλσξηζκέλσλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, φπσο νξίδνληαη απφ ην χληαγκα, ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε 

απνθιεηζηηθά ζην ΑΔΠ.  

Σν ΑΔΠ, ινηπφλ, ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ζήκεξα σο έλαο επίζεκνο θνξέαο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, σο έλα παξαθιάδη πνπ παζρίδεη λα αλαδείμεη (θαη ελ κέξεη ην έρεη θαηαθέξεη) ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα απηά, κε ζεκεία πνπ νξηζκέλεο θνξέο 

πξνζνκνηάδνπλ θαη άιιεο θνξέο απνθιίλνπλ απφ ηηο επηηαγέο ηεο δξάζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. Διέγρνληαο θαη εθζέηνληαο, ινηπφλ, ηηο εγγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ Αλεμάξηεηεο Αξρήο, παξαηέζεθε έλα νινθιεξσκέλν θαη ζαθέο 

παξάδεηγκα ηνπ πξαθηηθνχ ξφινπ πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηνλίδνληαο 

παξάιιεια ηε ζεηηθή αιιά θαη ηελ αξλεηηθή ηεο ρξνηά, ηα ηξσηά αιιά θαη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία.  
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ABSTRACT 

 

  This present Bachelor‟s Thesis, conducted within the Postgraduate Program of Sociology of 

University of Crete, treats with and analyses the institutional area of the civil society in Greece 

and through the bibliographical retrospection, functions a perspicuous description of the 

Supreme Council for Civil Personnel Selection (ASEP) as a part and official form of the civil 

society, insisting mainly on its functional and executive characteristics as well as on its deed.  

  Specifically, this thesis has been developed in two parts, using both Greek and foreign language 

bibliography. To begin with, the first part describes the evolution of the civil society definition 

not only globally but also in Greece. Firstly, there was made an enlightening historical review on 

the notion of the civil society. Also, the from time to time and in any circumstances definitions 

of the civil society, were enumerated, even from the classical era to 18
th

 century up to nowadays. 

Through this investigation on the definitions, the first considerable thesis findings arose, as it 

was obviously difficult to obtain a commonly accepted definition from its beginning.  

  As the thesis proceeds, an explicit reference is made on the development of the various forms of 

the civil society particularly in Greece, both on a theoretical and practical level. Of course, the 

characterization of the Greek civil society as undernourished and weak was re-examined and 

analyzed, leading to crucial and extremely enlightening conclusions. In parallel, specific 

reference is made on the connection of social capital and civil society.  

  The second part of the thesis deals with the role of the Independent Authorities in our country 

and mainly with the role of ASEP. After a brief analysis of the recognized Independent 

Authorities, as defined by the Constitution, the interest was lodged solely to ASEP.  

  ASEP functions till today as an official entity of the civil society, as an offshoot that strives to 

demonstrate (partially has achieved to) its significance and to operate within those frameworks, 

with facts that sometimes either resemble or diverge from the action requirements of the civil 

society. As soon as the examination and display of the inherent activities and the subsequent 
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characteristics of this Independent Authority took place, a completed and unequivocal example 

of the practical role that the civil society can have was cited, simultaneously underlining its 

positive and negative connotation, its vulnerable and strong traits. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο εδψ θαη αηψλεο ζηελ 

θνηλσληνινγηθή ζθέςε θαη ε κνξθή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε δξάζε ηεο έρνπλ αλαιπζεί απφ 

πιήζνο θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ.  

ηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί, αθνχ πξψηα γίλεη κηα θαηαηνπηζηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

έλλνηαο ηεο ΚηΠ  ζην θεθάιαην Α (1α θαη 1β) θαη αλαθεξζψ ζηνπο θαηά θαηξνχο θαη θαηά 

ζπλζήθεο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα απηή ζην ππφινηπν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ζα 

πξνζπαζήζσ λα αλαιχζσ ηε ζεκαζία θαη ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θπξίσο απφ 

ηε κεηαπνιίηεπζε, ην 1974, θαη κεηά (Κεθάιαην Β) θαη θηάλνληαο έσο ηηο κέξεο καο, ζα 

θαηαιήμσ ζε κηα ζπδήηεζε πεξί αηξνθίαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα ή θαη‟ 

άιινπο πεξί ησλ αθαλψλ πηπρψλ ηεο, κέζσ άζθεζεο άηππσλ δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζε θηλήκαηα, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη εζεινληηθέο δξάζεηο πνπ έιαβαλ 

ρψξα απφ εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη έπεηηα σο ηξφπνη δξάζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

(Κεθάιαην Γ). Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ην ελδηαθέξνλ ζα ζηξαθεί θαη ζηε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, εκκέλνληαο ζηελ 

αιιεινεμάξηεζε απηψλ ησλ δχν (Κεθάιαην Γ). 

ηε ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην Δ,  γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, σο έλα κέξνο, 

κηα κνξθή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), γηα ην νπνίν ππάξρεη εθηελήο αλάιπζε ηεο δξάζεο θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ (Κεθάιαην Σ).  

ηφρνο ηεο ελ ιφγσ Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, είλαη λα δψζεη θσο ζηε 

δηαρξνληθή έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ιφγνπο χπαξμήο 

ηεο, κε ζθνπφ λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δξάζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηηο κέξεο καο, 

ζε κηα επνρή φπνπ ηε ρψξα καο καζηίδεη κηα πξσηνθαλήο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

θξίζε κε παξάιιειε έθπησζε ησλ αμηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

 

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Hall, 1995: 1-27 θαη Seligman, 1992: 1-58) είλαη κηα πνιπζεκηθή 

έλλνηα, πνπ πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ησλ εηδηθψλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Ο νξηζκφο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη έλα απφ 

ηα πξψηα ζεκεία πνπ εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή, θαζψο κειεηψληαο ηα έξγα θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο κειέηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ έλλνηα, έξρεηαη ακέζσο αληηκέησπνο κε ηε 

δπζθνιία εχξεζεο ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ, πνπ λα πεξηγξάθεη ηζηνξηθά, θνηλσληθά, 

ηφζν ζθαηξηθά φζν θαη εηδηθά ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Η αιήζεηα είλαη πσο θαηά 

πεξηφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθo-ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ιακβάλνπκε ππφςε, ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαίλεηαη λα παίξλεη δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν.  

Αλακθηζβήηεηα, βέβαηα, ε ζθξαγίδα κεγάισλ θιαζηθψλ ηνπ ρψξνπ ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ, φπσο ν Hobbes, ν Locke, ν Hegel, ν Marx, ν Gramsci θαη ν Ferguson, παξακέλεη, 

κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο, αλαιινίσηε.  

 

 

Α.    Η έλλνηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ ζηελ θιαζηθή επνρή 

 

Καηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν, ν Κηθέξσλ, ν νπνίνο εηζήγαγε ζηε Ρσκατθή θηινζνθία ηνλ φξν 

«societas civilis» (Edwards, 2004: 6). Ο φξνο, σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα πξνζνκνηάδεη αθφκα 

ζε απηφ πνπ εκείο ζήκεξα νλνκάδνπκε «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ». ην πνιηηηθφ έξγν ηνπ 

Κηθέξσλα, βαξχλνπζα ζεκαζία δίλεηαη ζηελ ηδέα ηεο «θαιήο θνηλσλίαο», πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

εηξήλε θαη ηελ ηάμε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Ο Κηθέξσλ θαίλεηαη λα κελ θάλεη θακία 

δηάθξηζε κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο, ελψ αληηζέησο ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε, πσο ην 

θξάηνο αληηπξνζψπεπε ηελ πνιηηηθή κνξθή ηεο θνηλσλίαο θαη ε «πνιηηηθή» ηελ θαιή ηδηφηεηα 
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ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε (Schnapper, 2000: 137-139). Άιισζηε νη άλζξσπνη είλαη θχζεη 

θνηλσληθά φληα, επνκέλσο έρνπλ ηελ ηάζε λα δηακνξθψλνπλ ζπιινγηθά ηε κνξθή ηεο 

θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δνπλ, δξνπλ θαη αλαπηχζζνληαη (Edwards, 2004). 

Δπηπιένλ, κέξνο ηεο ζεσξίαο ησλ πνιηηηθψλ ζηνραζηψλ ηεο θιαζηθήο επνρήο, απνηειεί θαη 

ην ζεκείν ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνλίδνληαο, πσο αθνχ ε εηξήλε νθείιεη λα δηαζθαιίδεηαη κέζα 

ζηηο θνηλσλίεο, σο εθ ηνχηνπ νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπζπεηξψλνληαη θαη λα δξνπλ 

ζπιινγηθά, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ ηάμε ζηε βάζε ηεο θνηλσλίαο ηνπο.  

Δμεηάδνληαο ηελ θιαζηθή επνρή ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, πσο νη ζηνραζηέο 

ηεο επνρήο εηζήγαγαλ έλλνηεο παξφκνηεο κε απηέο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ρσξίο σζηφζν 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν κε ηε ζεκεξηλή ηνπ ζεκαζία αιιά σο έλλνηα πνπ φξηδε πσο νη 

πνιίηεο νθείινπλ λα επηζπκνχλ θαη λα ελεξγνχλ ζπιινγηθά, ρσξίο θάπνην άκεζν φθεινο, γηα 

ηελ επηθξάηεζε ηεο ηάμεο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ θνηλσλία ηνπο, θάηη 

αληίζηνηρν δειαδή κε απηφ πνπ ζπλέβαηλε ζηελ αξραηφηεηα.  

 

Β. Απαξρέο ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ 

 

Αξθεηνχο αηψλεο κεηά, ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα, θαη έπεηηα απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ζθνηαδηζκνχ ζηελ Δπξψπε, κε ηελ πεξηνξηζκέλε δξάζε ζην πεδίν ηεο δηαλφεζεο θαη ηελ 

έθπησζε ησλ θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ, έλλνηεο φπσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ήηαλ νπηνπηθφ λα 

ζπδεηψληαη θαζψο θαη νη θχθινη ηεο δηαλφεζεο ήηαλ ειάρηζηνη θαη πεξηνξηζκέλνη.  

Χζηφζν, δχν θηιφζνθνη έδσζαλ ηελ επνρή εθείλε ηε δηθή ηνπο νπηηθή γηα ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο, ρσξίο σζηφζν ε έλλνηα λα έρεη αθφκε ηελ ίδηα ζεκαζία, 

πνπ απέθηεζε αξγφηεξα θαη πνπ έρεη θαη ζηηο κέξεο καο.  
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Β.1. Hobbes 

 

Πξψηνο, ήηαλ ν Thomas Hobbes κε ην δνθίκηφ ηνπ «Λεβηάζαλ», φπνπ κέζα απφ ηελ 

εγσθεληξηθή θαη πεζηκηζηηθή ηνπ ζεψξεζε, θαηαπηάλεηαη κε ην δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Hobbes, 1968).  

Η ρνκπζηαλή θηινζνθία, απνηειεί κηα κάιινλ πεζηκηζηηθή ζεσξία, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε 

θπζηθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Hobbes, ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζε κηα εηξεληθή, αξκνληθή θνηλσληθή δσή αιιά αληηζέησο ζε κηα θαηαρζφληα δσή, 

πνπ ζηεξίδεηαη ζην ράνο θαη ηε βία. Γηα ην ιφγν απηφ, νη άλζξσπνη είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

εγσηζηηθά φληα θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε επίβνπιε πξάμε, αξθεί λα απνθνκίζνπλ 

θάπνην πξνζσπηθφ θέξδνο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, νη άλζξσπνη λα ζπκβηψζνπλ θαη λα δνπλ 

αξκνληθά, ζχκθσλα κε ηελ ρνκπζηαλή ζεσξία, πξέπεη λα νξηζηεί έλα απφιπηα κνλαξρηθφ 

θαζεζηψο, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο κέζσ ησλ απζηεξψλ λφκσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζα παξέρνπλ ειάρηζηεο ειεπζεξίεο (Hobbes, 2006: 255-266). Καηαιήγεη, ελ νιίγνηο, ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ηφζν εγσηζηηθφ αλζξψπηλν γέλνο ζα επσθειεζεί απφ έλα πιήξσο 

πεξηθξνπξεκέλν – νξγαλσκέλν θξάηνο, πνπ ζα δηνηθείηαη απφ έλαλ κνλάξρε (ν Λεβηάζαλ θαηά 

Hobbes), ν νπνίνο ζα παξάζρεη εηξήλε θαη ηάμε ζηελ θνηλσλία, νξίδνληαο λφκνπο, πνπ δε ζα 

ζηεξίδνληαη ζηελ εγσηζηηθή θαη θαθφβνπιε θχζε ηνπ αηφκνπ, αιιά ζα ηηκσξνχλ ηνπο έλνρνπο 

θαη ηνπο αλήζηθνπο (Hobbes, 1968: 192). 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν Hobbes απνξξίπηεη εληειψο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο πξναζπίδεηαη ηε δχλακε ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο, αθνχ κφλν θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη πνιίηεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ αξκνληθά θαη εηξεληθά. Γελ απνδέρεηαη θαζφινπ ηελ 

θνηλσληθή θαη αιηξνπηζηηθή πιεπξά ησλ αλζξψπσλ, ραξαθηεξηζηηθά θπξίαξρα γηα ηηο κνξθέο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο ηάζζεηαη ππέξ ηεο εγσηζηηθήο ηάζεο ησλ αηφκσλ, πνπ 

κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ λα επσθειεζνχλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη λα θεξδίζνπλ 

πεξηζζφηεξα έλαληη ησλ άιισλ ζπλαλζξψπσλ. Δπνκέλσο, θαηά ηε ρνκπζηαλή ζεσξία, 
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κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, πσο ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε κηαο νπηνπηθήο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, θαζψο 

ππνζηεξίδεηαη πσο νη άλζξσπνη κφλν κέζσ ηεο θαηαπίεζεο  θαη ησλ ζθιεξψλ λφκσλ κπνξνχλ 

λα δξάζνπλ ζπιινγηθά θαη πξνο ην θνηλφ θαιφ (Kaviraj, 2001: 289). 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ζεσξία ηνπ Hobbes εκπεξηέρεη πνιιά θελά, θαη κηα κάιινλ 

κνλφπιεπξε θαη ζθνηεηλή ζεψξεζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο, κηαο θαη ν θηιφζνθνο απνξξίπηεη 

ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, φπσο θαη ηα αηζζήκαηα αγάπεο, θηιαιιειίαο 

θαη απηνζπζίαο πνιιψλ αηφκσλ, πξαθηηθή θαη ζθέςε πνπ ηνλ απνκαθξχλεη παληειψο απφ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

 

B.2. Locke  

 

Παξφκνηα δηαδξνκή αθνινπζεί θαη ην ζθεπηηθφ ηεο ζεσξίαο ηνπ Locke, κέζσ ηεο νπνίαο 

ζθηαγξαθνχκε θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηε ζρέζε ηεο κε 

ην θξάηνο. πγθεθξηκέλα, ν Locke δεκηνχξγεζε κηα θνηλσληθή ζεσξία βαζηζκέλε ζε έλα 

ζπκβφιαην κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο, φπνπ ην θξάηνο θαηέρεη έλαλ θάπσο πεξηνξηζκέλν 

ξφιν ζε ζρέζε κε κηα πην ελδπλακσκέλε θνηλσλία (Locke, 1998). Όπσο  ν Hobbes, έηζη θαη ν 

ίδηνο, ζεσξεί, πσο ε αλζξψπηλε θχζε θαζνδεγείηαη απφ κε εηξεληθά πξσηφγνλα έλζηηθηα, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο. Τςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνπο αλζξψπνπο, απνηειεί ε 

πξαθηηθή ηνπ λα ζπλέξρνληαη ζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο θαη λα δεκηνπξγνχλ δεκφζηεο αξρέο. 

Χζηφζν, θαηά ηνλ Locke, ππάξρεη θίλδπλνο εδξαίσζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, γεγνλφο, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνιπηαξρία, αλ δελ ππάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί (Kaviraj, 2001: 

291). Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ ζεσξία πξφηεηλε ηελ χπαξμε δχν θνηλσληθψλ 

ζπκβνιαίσλ, φπνπ απφ ηελ κηα πιεπξά νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο ζε κηα θνηλή δεκφζηα αξρή (ην θξάηνο), ε νπνία ζα έρεη ην ξφιν ηνπ λα δηαηεξεί ηνπο 

θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζα πξέπεη λα 
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αλαγλσξηζηνχλ θαη νη πεξηνξηζκνί απηήο ηεο αξρήο, φπνπ κε ιίγα ιφγηα ην θξάηνο ζα νθείιεη 

λα ζέβεηαη ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ (ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο, ην 

δηθαίσκα ζηε δσή θ.ιπ.) (Locke, 1998). 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν Locke ππεξαζπίδεηαη ηελ ζπλχπαξμε θξάηνπο θαη θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, αλαγλσξίδνληαο ζε ακθφηεξα δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο (Locke, 2010: 

153-158). Οη ζπζηεκαηηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο ησλ δχν θηινζφθσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

απνηέιεζαλ έλαπζκα γηα ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ελέπλεπζαλ, 

ψζηε ε θνηλσληθή ζεσξία θαη εηδηθφηεξα, ε ζρέζε θξάηνπο θαη θνηλσλίαο λα πάλε έλα βήκα 

παξαθάησ ή ηνπιάρηζηνλ, λα δηεξεπλεζνχλ θαη ππφ άιιν πξίζκα. 

 

Γ. Ο όξνο Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία 

 

Γ.1. Ferguson 

 

Ο φξνο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θάλεη ηελ επαλεκθάληζή ηνπ ζηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ηελ 

επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Ο πξψηνο δηαθσηηζηήο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ ΚηΠ (= θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ) ήηαλ ν Adam Ferguson (1723-1816), ν νπνίνο πίζηεςε, πσο εθείλε ηελ επνρή έιαβε 

ρψξα ε κεηαπήδεζε απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή θνηλσλία ζηελ εκπνξηθή (Μαθξπδεκήηξεο, 2006: 

23).  ην ζεκείν απηφ είλαη πνπ παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ε ΚηΠ, σο ν ρψξνο ζηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη ζπλδηαιέγνληαη θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηδεψλ αιιά θαη πξντφλησλ.  Η 

ΚηΠ, δειαδή, ππήξμε ρψξνο θαηακεξηζκνχ ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ πινχηνπ, φπνπ ην έλα κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ ην άιιν, θξαηψληαο πάληα φκσο θαη κηα πηπρή αηνκηθφηεηαο.  

Οπζηαζηηθά γηα ηνλ Ferguson, ε ΚηΠ ζπλδέεηαη κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, αθνξά 

κηα εκπνξηθή θνηλσλία θαη ην ζεκαληηθφ είλαη, πσο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήζνο 

θνηλσληθψλ επηινγψλ, ρσξίο λα ζηεξίδνληαη κνλάρα ζε παιαηέο θφξκνπιεο (Gellner, 1996: 26, 

θαη Μαθξπδεκήηξεο, 2006: 24).   
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Με ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπσο είλαη γλσζηή θαη θνηλψο απνδεθηή 

ζήκεξα, αζρνιήζεθαλ ζηηο ζεσξίεο ηνπο νη  Hegel, Marx θαη Gramsci. 

 

Γ.2. Hegel 

 

Ο Hegel ήηαλ απηφο πνπ άιιαμε πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη έζεζε 

επί ηάπεηνο ην δήηεκα κηαο «αζηηθήο θνηλσλίαο», πνπ αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ «πνιηηηθή 

θνηλσλία» θαη ε ζπλχπαξμή ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δχν δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ 

δξάζεο κέζα ζηνλ ίδην «ζχγρξνλν θφζκν» (Gellner, 1996: 20). Με άιια ιφγηα, γηα ηνλ Hegel, 

ε ΚηΠ είλαη ε θνηλσλία ηεο αγνξάο, πνπ αληηηίζεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηνπ ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο. Σφληζε, δειαδή γηα πξψηε θνξά θαη έδσζε ηνλ νξηζκφ ηνπ φηη ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ είλαη έλαο ρψξνο, πνπ δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην θξάηνο, ζε κηα 

θνηλσλία κε ππξήλα ηεο ηνλ θαπηηαιηζκφ (Μαθξπδεκήηξεο, 2006: 24). Έηζη, ινηπφλ, ε ΚηΠ 

πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ, κηαο θαη αλαθεξφκαζηε ζε κηα εθ βάζνπο ζχγρξνλε βηνκεραληθή θνηλσλία ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

Σα βήκαηα ηνπ Hegel, αθνινχζεζε ν Marx ζε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, 

δηαθσλψληαο βέβαηα ζε θάπνηα ζεκεία κε ηνλ πξψην, θαη έδσζε ην δηθφ ηνπ ζηίγκα ζηελ 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο ΚηΠ. 

 

Γ.3. Marx 

 

Καηά ηνλ Marx, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη έλαο ρψξνο, πνπ ζπγθξνχνληαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα θαη εθηπιίζζνληαη ηαμηθνί αγψλεο. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ε ΚηΠ γηα ηνλ Marx 

απνηειεί κηα ππνδνκή, πνπ δελ έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ην θξάηνο, ην νπνίν θαη 
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ραξαθηεξίδεη σο ππεξδνκή, πνπ ζπγθαιχπηεη φ,ηη γίλεηαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2006: 25). πκπεξαζκαηηθά, ην θξάηνο θαίλεηαη λα είλαη έλαο κεραληζκφο, 

πνπ ππεξεηεί ηελ εμνπζία θαη πξναζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο, ελψ ε ΚηΠ απφ 

ηελ πιεπξά ηεο, πξνζπαζεί λα θέξεη ηζφηεηα θαη ηζνξξνπία ζηα κέιε ηεο, θάηη ην νπνίν 

θαίλεηαη λα είλαη νπηνπηθφ θαηά ηνλ Marx, θαζψο ε αληζφηεηα γηα ηνλ ίδην απνηειεί εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζπλφινπ. Δπνκέλσο, ε ΚηΠ γηα ηνλ Marx κνηάδεη λα 

είλαη άρξεζηε, αθνχ κφλν ηππηθά δηαθεξχζζεη απηά πνπ ππνηίζεηαη πσο πξέπεη λα πξάηηεη, 

ελψ ζηελ νπζία ηεο είλαη θελή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ, βηνκεραληθνχ θξάηνπο 

(Μαξμ, 1986: 51-52). Σείλεη, ινηπφλ, ζην ηέινο λα εμππεξεηεί θαη ε ίδηα ηα ζπκθέξνληα ηεο 

αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία θπξηαξρεί θαη δηαησλίδεηαη ζπλερψο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θνηλσλίαο 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2006: 24-25, θαη Gellner, 1996: 22-24). 

 

Γ.4. Gramsci 

 

ηεξηδφκελνο ζηε ζεψξεζε ηνπ Marx, αιιά κε κηα θξηηηθή καηηά πξνο απηήλ, ν Gramsci 

ππνζηήξημε, πσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ βξίζθεη ην ξφιν ηεο αθξηβψο κέζα ζην ζχζηεκα, πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε σο ππεξδνκή απφ ηνλ Marx, δειαδή κέζα ζην θξάηνο (Μαθξπδεκήηξεο, 

2006: 25). Ρφινο ηεο ΚηΠ είλαη λα κεζνπξαλεί ηεο αζηηθήο εγεκνλίαο, φηαλ εθείλε 

αληηπξνζσπεχεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη λα ελεξγεί σο ζπληειεζηήο δηαθίλεζεο 

πνιηηηζηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζθέςεσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επηβίσζε ηεο εγεκνλίαο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Με άιια ιφγηα, γηα ηνλ Gramsci ε ΚηΠ έρεη ξφιν εμηζνξξνπηζηή θαη πξνζπαζεί 

λα ιχλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. ηε ζεσξία απηή ινηπφλ, ζπλππάξρεη ε 

«πνιηηηθή θνηλσλία» (θξάηνο) κε ηελ «αζηηθή θνηλσλία» (θνηλσλία ησλ πνιηηψλ), ρσξίο 

σζηφζν λα ηίζεηαη ζέκα θαηαλαγθαζκνχ ηνπ ελφο πξνο ην άιιν (θπξίσο ηνπ θξάηνπο έλαληη 

ηεο ΚηΠ) θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ θνηλσλία πνιηηψλ σο έλα πεδίν ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο 

θαη ηεο δξάζεο (Gellner, 1996: 20).  
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ηνπο θιαζηθνχο ηεο επνρήο απηήο, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο 

ζρέζεο ηεο αζηηθήο θαη πνιηηηθήο θνηλσλίαο (θνηλσλία πνιηηψλ - θξάηνο), ζρέζε πνπ ζε άιιεο 

ζεσξίεο παίξλεη ηε κνξθή ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, ελψ ζε άιιεο απηή ηεο 

ερζξφηεηαο θαη ηεο αληηπαιφηεηαο. Γεγνλφο απνηειεί πάλησο, πσο ν θαζέλαο απφ ηνπο 

παξαπάλσ θηινζφθνπο μερσξηζηά ζπλέβαιε, βάδνληαο ην δηθφ ηνπ ιηζαξάθη, ζηελ δηαηψληζε 

θαη ζηελ ελ κέξεη απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο ΚηΠ, δίλνληαο ηε ζθπηάιε ζηηο πην ζχγρξνλεο 

πξνζεγγίζεηο λα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο θαη νξηζκνχ ηεο ΚηΠ. 

 

2. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ 

 

ην ζχγρξνλν θφζκν ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε έλλνηα ηεο ΚηΠ θαίλεηαη λα απνηειεί θπξίαξρν 

δήηεκα ζπδήηεζεο θαη ηδενινγηθήο αλάιπζεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ. Χζηφζν, δελ 

κπνξνχκε λα δψζνπκε έλαλ επξχ θαη εληαίν νξηζκφ, πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζπκπεξηιάβεη φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο θάζε ρψξαο αλά ηνλ 

θφζκν. Άιισζηε νη δηαθνξέο αλά ηνλ θφζκν είλαη απφ κφλεο ηνπο ηφζν κεγάιεο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αγεθχξσηεο, πνπ απφ κφλε ηεο κηα θνηλσληνινγηθή έλλνηα, φπσο απηή ηεο 

ΚηΠ, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειίζζεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ζπλζήθε. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο αλαπηπγκέλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, έπεηηα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ 

απφ ηελ έληνλε θνκκαηηθνθξαηία, πνπ είρε επηθξαηήζεη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ε 

ΚηΠ θαίλεηαη λα έρεη σο έξγν ηεο ηελ αλαλέσζε ηεο δεκφζηαο δσήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζηηο θνηλσλίεο ηεο αλαηνιήο ε ΚηΠ θαηαπηάλεηαη κε ακηγψο αλζξσπηζηηθά δεηήκαηα, φπσο νη 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ ηδηνθηεζία. Σέινο, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ηνπ λφηνπ, ε ΚηΠ ζα κπνξνχζε λα βξεη ην ξφιν ηεο κφλν σο θνξέαο ζπλεηζθνξάο, ππέξ κηαο 

πην αληηπξνζσπεπηηθήο κνξθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο (Αθνπμελίδεο Α. θαη πξαθνχιεο Κ., 

2008: 11). 
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Καζίζηαηαη ζαθέο, ινηπφλ, πσο ε ΚηΠ αιιάδεη κνξθέο, πξφζσπα θαη νξηζκφ αλαιφγσο ηεο 

ρψξαο θαη ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. Γεληθφηεξα, ζηελ πην απιή θαη ιατθή 

εθδνρή ηεο, ε ΚηΠ, νξίδεηαη σο ην αληίζεην ηνπ θξάηνπο. Ννείηαη, δειαδή, σο έλαο ρψξνο 

κέζα ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο ζπζπεηξψλνληαη θαη ζηέθνληαη απέλαληη ζην θξάηνο, ην νπνίν 

κέζσ ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζεί, έρεη θνπξάζεη ηνπο πνιίηεο, ηνπο έρεη θάλεη λα 

ππνθέξνπλ εμαηηίαο ηεο χπαξμήο ηνπ θαη δείρλεη κε θάζε επθαηξία ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ. Έλα ηέηνην θξάηνο ινηπφλ, πνπ δελ πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηνπ αιιά αληίζεηα 

επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο δσήο, εθηξέθεη κηα αδχλακε θνηλσλία πνιηηψλ πνπ δελ ηνικά λα αληηδξάζεη θαη 

λα αληηηεζεί, πφζν κάιινλ λα ελεξγήζεη. Απιψο αθνκνηψλεηαη απφ ην θξάηνο θαη θαζίζηαηαη 

πηφλη ηνπ (Μαθξπδεκήξεο, 2006: 60). 

χκθσλα κε ηνλ Κνξλράνπδεξ, ζε κηα καδηθνπνηεκέλε θνηλσλία, πνπ εθιείπνπλ ηα 

ελδηάκεζα ζηξψκαηα, νχηε νη πνιίηεο κπνξνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ ππεξδχλακε θαη ηνλ 

απφιπην έιεγρν πνπ αλαβιχδεη απφ ην θξάηνο αιιά νχηε θαη ην ίδην ην θξάηνο είλαη αξθεηά 

ηζρπξφ, ψζηε λα δηαζέηεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ζε πεξηπηψζεηο ιατθηζηηθψλ πηέζεσλ. 

Απηή ε εθδνρή, βέβαηα, θαίλεηαη εμαηξεηηθά απινπζηεπκέλε θαη κε θελά. Καηά κηα πην 

επεμεξγαζκέλε έλλνηα, ινηπφλ, ζα ιέγακε, πσο ε ΚηΠ είλαη εθείλε ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ε 

πνιηηηθή δηαθξίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκία ηφζν ιεηηνπξγηθά φζν θαη νξγαληθά. Με ηνλ νξηζκφ 

απηφ, θαηαδεηθλχεηαη έλαο ακνηβαίνο έιεγρνο θξάηνπο θαη ηδησηψλ. Δλψ δειαδή ην θξάηνο 

κπνξεί λα ζέζεη φξηα θαη θαλφλεο ζηα αηνκηθά ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ, ην ίδην ην θξάηνο δελ 

είλαη αλεμέιεγθην ψζηε κε ηελ ππεξδχλακή ηνπ λα αηξνθήζεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αληίζεηα, 

ππφθεηηαη θαη ην ίδην ζε έλαλ έιεγρν πξνεξρφκελν απφ ηα ελδηάκεζα ζηξψκαηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ζε μερσξηζηή νηθνλνκηθή βάζε απφ απηφ. Βέβαηα, εδψ δελ κπνξνχκε λα 

παξαβιέςνπκε ηνλ θίλδπλν, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηα ελδηάκεζα ζηξψκαηα, θαζψο απηά 

κπνξεί λα ελεξγήζνπλ δφιηα θαη ζπκθεξνληνινγηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ ζηαζνχλ αξσγνί 

πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ, αιιά αληηζέησο, λα ηα ππνζθάςνπλ πξνθεηκέλνπ λα 



 18 

θεξδίζνπλ ή λα επηβάιινπλ ηε δηθή ηνπο ηδενινγία, πνπ θακηά θνξά κπνξεί λα είλαη θαη 

θαηαζηξνθηθή (π.ρ. ξαηζηζηηθέο νξγαλψζεηο) (Μνπδέιεο, 2002: 239). 

Πην πξφζθαηεο θαη νινθιεξσκέλεο ζεσξίεο γηα ηελ ΚηΠ, επηβεβαηψλνπλ ην δηαρσξηζκφ 

απηφ θαη ππνγξακκίδνπλ, πσο ε χπαξμε απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ζηξσκάησλ, δελ πξέπεη λα 

εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν, αιιά νξζφ ζα ήηαλ λα ελλνεζεί ε ΚηΠ σο 

ελδηάκεζνο ρψξνο κεηαμχ θξάηνπο θαη αγνξάο, φπνπ ζηνλ ρψξν ηεο ΚηΠ ζα επηθξαηεί 

αλεμαξηεζία νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη νξγαλψζεσλ. Αθξηβψο απηή ε ηδέα, 

ελφο ζεζκηθνχ θαη ηδενινγηθνχ πινπξαιηζκνχ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο ΚηΠ 

(Μνπδέιεο, 2002: 239 -240).  

Καηά ηνλ Γ. σηεξφπνπιν, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζχκθσλα κε έλαλ επξχ νξηζκφ ηεο, 

είλαη φινο ν δεκφζηνο ρψξνο, πνπ εθηείλεηαη απφ ην θαηψθιη ησλ λνηθνθπξηψλ σο ηα 

θξάζπεδα ηεο εηζφδνπ ησλ θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ. Δθηείλεηαη κε άιια ιφγηα, απφ ην ζπίηη ηνπ 

θαζελφο (ρσξίο σζηφζν λα ην ζπκπεξηιακβάλεη) σο ην θξάηνο (ρσξίο επίζεο λα ην 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη απηφ) (σηεξφπνπινο, 2004: 20-21).  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΚηΠ θαηά ηνλ σηεξφπνπιν, πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα 

νξγαλψζεσλ (ηππηθψλ θαη άηππσλ), πνπ ζηφρν έρνπλ ην γεληθφ θαιφ θαη ζπκθέξνλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Βέβαηα, νη νξγαλψζεηο απηέο πξέπεη λα πιεξνχλ 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα λνεζνχλ σο κέξε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σέηνηα 

εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθάζηνηε νξγαλψζεσλ απνηεινχλ, ε ζπιινγηθφηεηα απφ ηελ 

νπνία πξέπεη λα δηαθξίλνληαη, ε εζεινληηθή ηνπο δξάζε θαη ν δεκφζηνο ρψξνο εθηχιημεο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο, ε εθ ησλ νπθ άλεπ επίθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ε αξσγή ηνπο ζε 

δεκφζηα νθέιε θαη ηέινο, ε κε επηδίσμε (εκθαλψο ηνπιάρηζηνλ) ηνπ ηδησηηθνχ ή πξνζσπηθνχ 

ζπκθέξνληνο θαη θέξδνπο (σηεξφπνπινο, 2004: 23). 

Άιισζηε, θαηά ηνπο Αθνπμελίδε θαη πξαθνχιε, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απνηειείηαη απφ 

νξγαληζκνχο, ζεζκνχο θαη άηνκα πνπ ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα ζηελ αγνξά, ην θξάηνο θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα, πνπ ζπλεξγάδνληαη εζεινληηθά, κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, 
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νξηζκφο πνπ καο δείρλεη πσο κηα αλεπηπγκέλε ΚηΠ, δίλεη πλνή ζε ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο 

δξάζεηο θαη δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο πνιίηεο λα κελ δνπλ κφλν σο ππνρείξηα ελφο θξάηνπο πνπ 

ηα βάδεη ζε έλα θαχιν θχθιν θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ  (πξαθνχιεο & 

Αθνπμελίδεο, 2008: 18). 

πλερίδνληαο ηε ζεσξεηηθή δηαδξνκή πξνο ηελ αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ νξηζκψλ γηα ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζα παξαζέζνπκε εδψ ηελ νπηηθή ηνπ Μνπδέιε. Η ΚηΠ θαηά ηνλ 

Μνπδέιε, ζεσξείηαη σο ν «ηξίηνο ρψξνο» αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηελ αγνξά, φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη απφ άιινπο ζεσξεηηθνχο (Μνπδέιεο, 2004: 1). πγθεθξηκέλα, δελ 

νξγαλψλεηαη ζην θάζκα ηεο  ςεθνζεξηθήο θαη θνκκαηηθνθξαηηθήο ινγηθήο πνπ νξγαλψλεηαη 

ην θξάηνο θαη πνπ ζπλεπψο πεξλά θαη ζηνπο πνιίηεο, νχηε ζην πιαίζην ηεο αγνξνθξαηηθήο θαη 

θεξδνζθνπηθήο κεξνιεςίαο, πνπ αθνινπζεί ηηο ξνπέο ηνπ δηθαίνπ ηεο ππγκήο, φπνπ 

ηζρπξνπνηείηαη θαη ζπζζσξεχεη ηελ εμνπζία, ν αληηθεηκεληθά δπλαηφο θαη πιηθά «ππεξέρσλ». 

Γίλεηαη, κάιηζηα, έλα πνιχ εχζηνρν παξάδεηγκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ θαηλφκελνπ: έλαο ηνπηθφο εξγνιάβνο πηζαλφλ λα εκπφδηδε ηελ 

παξαγσγή ελφο έξγνπ θνηλσληθήο σθέιεηαο γηα θαζαξά ζπκθεξνληνινγηθνχο ιφγνπο (πηζαλφλ 

λα αληίθεηηαη ζηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα), φπσο πξνζηάδεη ε αγνξά, ελψ νη δεκνηηθέο αξρέο 

ελφο ηφπνπ ζα κπνξνχζαλ λα αγλνήζνπλ έλα θπβεξλεηηθφ έξγν (ι.ρ. δεκηνπξγία ρσκαηεξήο) 

γηα θαζαξά ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο, εμαηηίαο ηεο πξφθιεζεο πηζαλψλ αληηδξάζεσλ. Καη ζε απηφ 

ην ζεκείν, εκπιέθεηαη ν εμηζνξξνπεηηθφο ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Απηφ απνηειεί 

θαη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ «ηξίηνπ ρψξνπ» απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζπληζηψζεο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσληνινγηθήο θαη πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, γηαηί πνιχ απιά δελ ηηο ππεξεηεί 

ππφ ην πξίζκα ηεο αλάιεςεο εμνπζίαο γηα ηελ εμνπζία. 

   ε κηα θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, κπνξεί λα ππάξρνπλ απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 

πνπ ππεξαζπίδνληαη ηε γεληθή επεκεξία, κέρξη θαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ αγνξά νξγαλψζεηο, 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθπιήξσζε «εγσηζηηθψλ» ζηφρσλ ή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

νξγαλψζεηο πνπ είλαη αληίζεηεο κε άιιεο ππάξρνπζεο νξγαλψζεηο. Δπνκέλσο, ε θνηλσλία ησλ 
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πνιηηψλ είλαη πηζαλφλ λα απνηειείηαη απφ νξγαλψζεηο πνπ πξεζβεχνπλ αληίπαια θαη 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, απφ ηελ ξαηζηζηηθή νξγάλσζε ηεο «Υξπζήο Απγήο», κέρξη ηελ 

„„Greenpeace‟‟ θαη ηνπο «Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα» (Μνπδέιεο, 2004: 1). Έηζη, ινηπφλ, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ, πσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξεζβεχεη έλαλ πινπξαιηζκφ θαη παξαηεξείηαη αλνρή 

ηφζν ησλ «θαιψλ», φζν θαη ησλ «θαθψλ» Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, θηλεκάησλ θαη 

ζεζκψλ. Αθφκα θαη ζηελ χπαξμε ησλ ηειεπηαίσλ, ε δεκνθξαηηθή πξαθηηθή ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, δελ επηβάιιεη ηνλ αθαληζκφ θαη δηαγξαθή ηνπο αιιά ηε δεκηνπξγία «αληηπάισλ», 

πνπ ζα εμνζηξαθίζνπλ κε ζεκηηά κέζα απηά ηα θαθψο θείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κηα 

θαζηζηηθή ηδενινγία, ε χπαξμε ΜΚΟ ππέξ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ ξεχκαηνο.  

Δπίζεο, ζε απηφλ ηνλ «ηξίην ρψξν» δελ αλήθνπλ κφλν νη ΜΚΟ, αιιά θαη νη δηάθνξεο 

απηφλνκεο αξρέο, πνπ ακβιχλνπλ ηνλ θξαηηθφ απηαξρηζκφ θαη θπζηθά, ηηο αληαγσληζηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηβάιιεη ε αγνξά. Μηα ηζρπξή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζα πξέπεη λα ζεζπίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ παηξησηηζκνχ ηνπ ζπληάγκαηνο, φπσο ηνλ φξηζε ν Habermas, κε γλψκνλα 

δειαδή ηε δεκνθξαηηθή ζπλέπεηα, ην αίζζεκα ηεο πνιηηηζκηθήο ηζφηεηαο, ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνινγηθή επαηζζεζία -ηα ζπζηαηηθά δνκηθά ζηνηρεία δειαδή κηαο πξαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο 

(Μνπδέιεο, 2004: 2). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Α. Φεξψλα, ε ΚηΠ ζεσξείηαη θαη πάιη σο ν ελδηάκεζνο ρψξνο 

αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ πνιίηε, δίλνληαο ζηνλ ηειεπηαίν ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

θηλήκαηα θαη νξγαλψζεηο, απνδίδνληαο απφ ηελ ζθνπηά απηή ζηελ ΚηΠ έλαλ ξφιν 

αληαγσληζηηθφ θαη ζπλάκα ζπκπιεξσκαηηθφ σο πξνο ηελ πνιηηηθή θνηλσλία (=θξάηνο). Με 

άιια ιφγηα, ε ΚηΠ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά. Ο Α. Φεξψλαο ζηε ζπλέρεηα, εμεηάδεη ηε δπλακηθή, 

ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ΚηΠ ζε επξσπατθφ πιαίζην. Η έλλνα ηεο ΚηΠ ζηελ Δπξψπε, 

ζηεξίδεηαη ακηγψο ζε νξγαλσκέλα θηλήκαηα θαη φρη ηφζν ζηελ άηππε κνξθή ηεο.  Πξφθεηηαη, 

ινηπφλ, γηα νξγαλσηηθέο δνκέο, πνπ ηα κέιε ηνπο πξνζπαζνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ, δηελεξγψληαο σο κεζνιαβεηέο. Αληίζηνηρα κε ην θάζε θξάηνο, έηζη θαη ε επξχηεξε 
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θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, απνηειείηαη απφ νξγαλψζεηο, θηλήκαηα θαη 

θνηλφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 

ζεηηθφ ξφιν, εθφζνλ νη ελέξγεηέο ηεο θηιηξάξνληαη κέζσ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Φεξψλαο, 2010: 145-146). 

Καηαιήγνληαο ινηπφλ, ζα ιέγακε, πσο νη πην ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, βιέπνπλ ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ σο ηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ θξάηνπο θαη αγνξάο, ζαλ έλαλ ζρεηηθά απηφλνκν 

ρψξν απνηεινχκελν απφ ζεζκνχο, νξγαλψζεηο, θηλήκαηα θαη αξρέο, πνπ ελαληηψλνληαη ηφζν 

ζηνλ άθξαην θξαηηθηζκφ φζν θαη ηελ αλεμέιεγθηε αγνξνθξαηία. Γηα παξάδεηγκα, ε ζέζκηζε 

ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ πνπ ιεηηνχξγεζε σο κνριφο πίεζεο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ε εκθάληζε 

θηλεκάησλ θαη νξγαλψζεσλ, πνπ είηε δξνπλ ηππηθά θαη νξγαλσκέλα είηε θαη άηππα, ρσξίο ην 

λνκηθφ έλδπκα θαη δξψληαο αθαλψο. Απηφ ζαθψο, είλαη έλα δήηεκα πνπ δελ άπηεηαη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο θαη πνπ ζαθψο ζα ηχρεη ηεο δηθήο ηνπ αλάιπζεο θαηά ηε ζπλέρεηα 

απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

 

1. Η ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ ζηελ Διιάδα 

 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο ζθηαγξάθεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ λα κειεηήζνπκε ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε απηήλ, κέζα απφ ηελ επηρείξεζε κηαο 

ηζηνξηθήο αλαζθφπεζεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία παξνπζηάδεη πνηθίια 

δεδνκέλα. 

   Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεη ν Αιεμάθεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπσο 

δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ θαη σο ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο (1949-1974). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο 

βαζηιεπφκελεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ζην πξνζθήλην βξίζθνληαη νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο, ν ιατθηζκφο θαη ν θαλεξφο απηαξρηζκφο ηεο εμνπζίαο, θαζψο νη ειίη-ληθεηέο ηνπ 

εκθπιίνπ επέβαιαλ ηελ ηζρχ ηνπο δηακνξθψλνληαο κηα «θαρεθηηθή δεκνθξαηία» (Αιεμάθεο, 

2008: 98). Μηα δεκνθξαηία, δειαδή κφλν θαη‟ φλνκα, πνπ ήηαλ θαηά βάζε απηαξρηθή θαη 

επνπηεπφκελε, κε θχξην φπιν ηελ θξαηηθή θαηαπίεζε θαη ηελ εμφλησζε ησλ πνιηηηθψλ 

αληηπάισλ θαη αληηπνιηηεπφκελσλ θσλψλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ. 

   Οη Μνπδέιεο θαη Παγνπιάηνο, θάλνπλ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή αθελφο ζηελ πξψηκε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν κέρξη θαη ηελ πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν, θαη αθεηέξνπ ζηελ 

κεηαδηθηαηνξηθή πεξίνδν, αλαιχνληάο ηεο ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπζηεκηθήο 

ελζσκάησζεο, πνπ πξφθεηηαη γηα ηηο δχν δηαζηάζεηο κηαο ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Η 

θνηλσληθή ελζσκάησζε ζεκαίλεη ηελ απηφλνκε έληαμε ησλ πνιηηψλ ζηα επξέα πεδία ηνπ 

θξάηνπο-έζλνπο, ελψ ε ζπζηεκηθή ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ζεζκηθψλ ζθαηξψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε ηζρπξέο θνηλσλίεο πνιηηψλ. Αληηζέησο, ζε 

αληίζηνηρεο αδχλακεο, νη ζεζκηθέο ζθαίξεο δελ παξακέλνπλ αθέξαηεο αιιά ε κία επηβάιιεη ηε 

ινγηθή ηεο θαη ζηηο άιιεο (Μνπδέιεο – Παγνπιάηνο, 2004: 6-7).   πλερίδνληαο, ε εηθφλα ηεο 
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θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαηά ηελ πξψηκε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1944-1967) θέξλεη ζην 

πξνζθήλην ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ απφ ηελ νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

Πξψηνλ, ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ππήξραλ κφλν γηα νξηζκέλνπο θηιηθά πξνζθείκελνπο ζηελ 

θπβέξλεζε εζληθφθξνλεο, φζνη δειαδή δελ ήηαλ θνκκνπληζηέο ή ζπλνδνηπφξνη. Γεχηεξνλ, ηα 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλα κε θπξηφηεξε ηελ απαγφξεπζε χπαξμεο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Σξίηνλ, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ήηαλ κάιινλ αλχπαξθηα θαζψο 

απνπζίαδε παληειψο ε θνηλσληθή πξφλνηα, ελψ νη ειάρηζηνη θξαηηθνί πφξνη εμππεξεηνχζαλ ηηο 

θξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, φπσο π.ρ. ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Σέηαξηνλ, ηα πνιηηηζηηθά 

δηθαηψκαηα ήηαλ ίζσο κηα άγλσζηε έλλνηα, θαζψο γηα παξάδεηγκα ε κνπζνπικαληθή 

κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο δελ είρε ην ζηνηρεηψδεο δηθαίσκα αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη 

απηνπξνζδηνξηζκνχ κέζα απφ ηελ εζληθή ηεο ηαπηφηεηα. Σέινο, παξνπζηάδνληαη, φπσο γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηφ απφ ηα παξαπάλσ, νη απαξρέο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θνκκάησλ 

εμνπζίαο-πνιηηψλ, ζε ζεκείν πνπ λα θαζνξίδνπλ ην πνηνο ζα επεκεξήζεη ζην ρψξν ηεο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ λα απνδπλακψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαηά 

ηελ πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν. Απηέο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ν ιατθηζκφο ζα απνηειέζνπλ ηα 

κεγαιχηεξα αγθάζηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο (Μνπδέιεο – Παγνπιάηνο, 2004). 

    Καηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, απφ ηελ νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα ην πέξαζκα ζε κηα λέα επνρή. Μηα επνρή ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε 

βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαηά θχξην ιφγν ηα δηθαηψκαηα πεξί 

ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, θαζψο εγθαζίζηαηαη έλα ακηγέο 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεη πνιιά αξλεηηθά (Μνπδέιεο – 

Παγνπιάηνο, 2004: 15-16). Έλα πνιχ ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο πεξηφδνπ, είλαη ε ίδξπζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ην 1997, πνπ είρε σο δεισκέλν ζθνπφ ηε δηακεζνιάβεζε 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο. Η δηακεζνιάβεζε απηή απνζθνπνχζε ζηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ζηελ ππεξάζπηζε ηνπ πνιίηε έλαληη δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπ, 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ζηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. ρεηηθά κε ηα 
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πνιηηηθά δηθαηψκαηα ε θαηάζηαζε βειηηψλεηαη, αθνχ ηψξα πεξλνχλ ζε λέα δηάζηαζε κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο βαζηιείαο. ην πεδίν ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, λέεο πξαθηηθέο  (φπσο ν 

ζεζκφο ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ γηα πξφζιεςε ζην δεκφζην ηνκέα) επηδίσθαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πην αμηνθξαηηθφ θιίκα. Μεγάιε έκθαζε δφζεθε θαη ζηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, αλαβαζκίδνληαο ηνπο ζεζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, εηδηθφηεξα κε ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ΔΤ, αζρέησο αλ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,  επέδεημε ηε δηαθάλεηα πνπ ζα 

έπξεπε ή φρη. Έλα ζεηηθφ ηεο πεξηφδνπ είλαη ε κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ κνπζνπικαληθψλ 

κεηνλνηήησλ ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ νη ίδηνη επλντθφηεξεο αληηκεηψπηζεο. Χζηφζν γελλάηαη ζηελ Διιάδα ε 

μελνθνβία πξνο εηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο απφ ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα, 

ρσξίο φκσο αθφκε ηελ εκθάληζε θάπνηνπ αθξνδεμηνχ θφκκαηνο (Μνπδέιεο – Παγνπιάηνο, 

2004: 16-20). 

   Μειεηψληαο ηε δεδνκέλε ρξνληθφ-ηζηνξηθή πεξίνδν απφ ηελ ζθνπηά ηεο ζπζηεκηθήο 

ελζσκάησζεο, ε γεληθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί είλαη φηη ελψ πνιιέο αληζνξξνπίεο κεηψζεθαλ, 

έρνπλ εκθαληζηεί ζηε ζέζε ηνπο άιιεο λεφηεξεο. Αξρηθά ηα θφκκαηα δηαηεξνχλ ην ξφιν ηνπο 

ζηελ πνιηηηθή δσή, σζηφζν νη πνιίηεο εκθαλίδνπλ κία ηάζε γηα απηνλνκία θαη έηζη 

εκθαλίδνληαη αλεμάξηεηεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή ηεο 

πεξηφδνπ είλαη ην πέξαζκα απφ ηελ θνκκαηηθνθξαηία ζηελ πινπηνθξαηία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νηθνλνκηθά ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο άξρηζαλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

εμειίμεηο ηεο ρψξαο, ειέγρνληαο θαη επεξεάδνληαο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Δπνκέλσο, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν απνηθηζκφο ησλ άιισλ ζεζκηθψλ ζθαηξψλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο  

νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε άλνδν. Σέινο θαηά ηελ κεηαδηθηαηνξηθή πεξίνδν ε Διιάδα ράλεη ην 

κνλνπψιην ηεο θξαηηθά ειεγρφκελεο ηειεφξαζεο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο πξνπαγάλδαο 

(Μνπδέιεο – Παγνπιάηνο, 2004: 21-22).  

  Κιείλνληαο απηή ηελ αλαζθφπεζε, ζα εμεηάζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Βνχιγαξε ζρεηηθά κε 

ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Δθθίλεζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ Βνχιγαξε ζηάζεθε ην 
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θνηλσληθφ ζηεξεφηππν πνπ δηαηππψζεθε αξρηθά απφ ηνπο Σζνπθαιά θαη Μνπδέιε, θαη ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη ην εμήο δίπνιν: «ζηελ Διιάδα ην θξάηνο είλαη δηνγθσκέλν θαη 

ππεξηξνθηθφ. Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη αηξνθηθή θαη αδχλακε» (Βνχιγαξεο, 2006: 5). 

Κξηηηθά πξνζθείκελνο, ν Βνχιγαξεο πξνηείλεη κηα νπηηθή αλάιπζεο ηεο ηζρχνο ηφζν ηνπ 

θξάηνπο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη φρη κέζσ 

ηεο νιηζηηθήο δνκηθήο αλάιπζεο, ε νπνία άλεπ ελδηάκεζσλ απνρξψζεσλ ηείλεη λα θαηαδηθάδεη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν απηψλ ζεζκψλ (Βνχιγαξεο, 2006: 25).  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, αθελφο, ν Βνχιγαξεο ππνζηεξίδεη, πσο ζεκηηφ είλαη λα κελ 

απαμηψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ζεσξεί πσο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο 

«αλαπνηειεζκαηηθφ» είλαη κάιινλ ππεξβνιηθφο. Απφδεημε απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή, άξα θαη ε ηζρχο ηνπ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή εμέιημε, αθνχ ζε 

θξίζηκεο πεξηφδνπο θάλεθε απνηειεζκαηηθφ. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ θξάηνπο σο 

«αλαπνηειεζκαηηθφ», «δηνγθσκέλν» θιπ, έρεη θιεξνδνηεζεί απφ ην κεηαπνιηηεπηηθφ 

θνηλσληνινγηθφ παξάδεηγκα, σζηφζν ζην άξζξν ηνπ ν Βνχιγαξεο, ζηεξηδφκελνο θαη ζε 

ηζηνξηθέο έξεπλεο ησλ Κ. Κσζηή θαη Γ. Γεξηηιή, αλαηξέπεη ηελ εηθφλα απηή θαη 

επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ηφζν πξαγκαηνινγηθά φζν θαη βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ (Βνχιγαξεο, 2006: 28). 

   Η ηάζε ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο ηνπ θξάηνπο, πνπ ηφζν νκφθσλα αζθείηαη θνησληνινγηθά 

ζχκθσλα κε ηνλ Βνχιγαξε, ζεκαηνδνηείηαη δηαρξνληθά απφ ζσξεία αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ, 

φπσο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, επίθεληξν ησλ νπνίσλ είλαη κηα ζπκθεξνληνινγηθή ζρέζε ησλ 

πνιηηψλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ, ελψ ηα κεηνςεθηθά αξηζηεξά θφκκαηα 

πξνζδνθνχλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Έλα άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν επηζεκαίλεη, 

αθνξά ζην φηη ελψ ην θξάηνο απφ ηε κηα είλαη δεζπνηηθφ, ηζρπξφ ζην λα ιακβάλεη απηφλνκα 

απνθάζεηο ζε δχζθνιεο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, απφ ηελ άιιε είλαη ζπληνληζηηθά αδχλακν, θάηη 

πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην φηη παγηδεχεηαη ζην πεδίν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηδησηηθνχ 
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θαη δεκφζηνπ -έλα αξλεηηθφ ζηεξεφηππν ηνπ θαπηηαιηζκνχ-, αληί λα πξνβάιιεηαη ε επεξγεηηθή 

ηνπο ζπλεξγαζία (Βνχιγαξεο, 2012: 29).  

Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, αθεηέξνπ, είλαη πην ηζρπξή απφ φ,ηη ην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν 

αλαθέξεη, παξφιν πνπ ε ππάξρνπζα θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δελ επηηειεί νξζά ηνπο ζθνπνχο 

ηεο. Έηζη ινηπφλ, ν Βνχιγαξεο δηακνξθψλεη έλα κεηαπνιηηεπηηθφ θνηλσληνινγηθφ παξάδεηγκα 

γηα ηε ζεκαζία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ φρη κφλν ζε 

ηνπηθφ, αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

  Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, εκπεξηέρεη ηελ ηθαλφηεηα ηδηνπνηεηηθήο θαη απνθιείνπζαο 

κεξηθφηεηαο, πνπ αλαηξνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο «αηξνθηθή». Απέλαληη ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ζπληνληζηηθή ηθαλφηεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξνβάιιεη ηελ ηδηνπνηεηηθή ηθαλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινεληζρχνληαη. Η ηζρχο ηεο ηδηνπνηεηηθήο θαη απνθιείνπζαο 

κεξηθφηεηαο εκθαλίδεηαη αξρηθά ζηελ ελζσκάησζε δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζηελ δπλαηφηεηα ηεο αξλεζηθπξίαο, δειαδή λα αξλείηαη λα 

επηθπξψζεη ή λα λνκηκνπνηήζεη πιεηνςεθηθέο απνθάζεηο θαη ζηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο θαη 

ηεο άξλεζεο ζπκκφξθσζεο ζε γεληθά απνδεθηέο εζηθέο αξρέο. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ εκθαλίδεη αδπλακία σο πξνο ηελ δεκνθξαηηθή γελίθεπζε, πνπ εθδειψλεηαη κε ηηο 

πξνβιεκαηηθέο ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο, κε ηελ απνπζία ζηξαηεγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

δηνξαηηθφηεηαο απφ πνιηηηθνχο αιιά θαη θνηλσληθά ππνθείκελα θαη ηέινο, κε ηελ ππεξβνιηθή 

κεηάθξαζε ζπκπεξηθνξψλ ζε ηδενινγηθνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ έρνπλ σο απψηεξν 

ζηφρν είηε λα απνθξχςνπλ ηνλ αλνξζνινγηζκφ είηε ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ δεκνθξαηηθφ ιφγν 

θαη ηελ εγσηζηηθή κεξηθφηεηα (Βνχιγαξεο, 2012: 27). 

πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη ν Βνχιγαξεο δηαθσλεί ζε γεληθέο γξακκέο κε ην 

ζηεξεφηππν ζρήκα, σζηφζν ζεσξεί πσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ εκπεξηέρεη θαη αηξνθηθά 

πεδία, πνπ φκσο δελ είλαη αξθεηά γηα λα ηελ θαηαζηήζνπλ εμνινθιήξνπ αηξνθηθή, εθφζνλ ηελ 

ίδηα ζηηγκή είλαη ζε ζέζε λα επηηειεί  πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσλία ιεηηνπξγίεο. Οκνίσο 
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θαη ην θξάηνο, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εμ‟ νινθιήξνπ αλαπνηειεζκαηηθφ, θαζψο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ιεηηνχξγεζε κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηηέιεζε ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

(Βνχιγαξεο, 2012: 32-33). 

     

 

2. Ο πξαθηηθόο ξόινο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ ζηελ Διιάδα 

 

α. Η ΚηΠ ζηην Ελλάδα: αηροθική ή αθανής; 

 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε εμεηάζεη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά ην ξφιν ηεο ΚηΠ ζηελ 

Διιάδα. Έλα εξψηεκα πνπ απαζρνιεί σζηφζν, είλαη αλ ε ΚηΠ ζηε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο αηξνθηθή, θαζψο νη παξεκβάζεηο ηεο ελδερνκέλσο λα είλαη ειάρηζηεο ή 

αληηζέησο πξφθεηηαη γηα κηα αθαλή ΚηΠ, φπνπ ελ νιίγνηο ην έξγν ηεο δελ έρεη θαηνξζψζεη λα 

αλαγλσξηζηεί. Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαπηαζηνχκε κε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί εμαξρήο πσο ε πνιηηηθή θνηλσλία ηεο Διιάδαο αιιά θαη άιισλ ρσξψλ, 

ζπλαπαξηίδεηαη απφ ην θξάηνο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Γηα λα 

κπνξέζνπκε, ινηπφλ, λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα πεξί ηεο αηξνθίαο ή ηεο ηζρπξήο 

δξάζεο ηεο ΚηΠ ζηε ρψξα καο, ζα πξέπεη πξψηα λα ειέγμνπκε θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε 

απηήο κε ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο θνξείο, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο δηακνξθψλνπλ ηε ιεγφκελε 

πνιηηηθή θνηλσλία ηεο Διιάδαο. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα αθνινπζήζεη πξσηίζησο έλαο νξηζκφο 

ησλ ηξηψλ απηψλ θνξέσλ (θξάηνο, πνιηηηθά θφκκαηα, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ) πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπο, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζπλνιηθά. 

Αξρηθά, ην θξάηνο είλαη απηφ, πνπ απνηειεί ηελ αξρή ησλ πάλησλ ζην πνιηηηθφ θνηλσληθφ 

ζχζηεκα. Η D. Schnapper  ππνζηεξίδεη πσο ην εθάζηνηε θξάηνο είλαη απηφ πνπ θαηαγξάθεη ην 

πνιηηηθφ έζλνο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, φπνπ ην πνιηηηθφ έζλνο αλαθέξεηαη ζε κηα 
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εδαθνπνηεκέλε πνιηηηθή κνλάδα. Με άιια ιφγηα, ην θξάηνο είλαη απηφ πνπ θαζηεξψλεη ην 

πνιηηηθφ έζλνο, δίλνληάο ηνπ κνξθή θαη ηαμηλνκψληαο ην θνηλσληθφ ζχζηεκα γχξσ απφ απηφ 

(Schnapper, 2000: 179-181).  

Καηά ηνλ σηεξφπνπιν, ην θξάηνο λνείηαη σο ην ζχλνιν ησλ «δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ 

ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο (ππνπξγεία, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, ζψκαηα αζθαιείαο θ.ιπ.)» (σηεξφπνπινο, 2004: 124), νη νπνίνη έρνπλ σο 

έξγν ηνπο ηελ άζθεζε εμνπζίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ηάμεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

επηθξάηεηα. Να ζεκεησζεί βέβαηα νηη θαζψο ην θξάηνο ηαμηλνκεί ην πνιηηηθφ έζλνο, δε κπνξεί 

λα είλαη θάηη αθεξεκέλν παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (Schnapper, 

2000: 181). Αλαιφγσο κε ηε  κνξθή ηνπ θξάηνπο, αλ δειαδή απηφ έρεη ραξαθηήξα 

δεκνθξαηηθφ ή απηαξρηθφ, εάλ είλαη ηζρπξφ ή αδχλακν, ή αλ πξφθεηηαη γηα έλα θξάηνο 

πδξνθεθαιηθφ, θνχθην ζε ηδέεο θαη ζεζκνχο, πξνθχπηεη θαη ε εθάζηνηε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΚηΠ λα εκθαλίδεηαη αηξνθηθή, θαρεθηηθή, 

πεξηζζφηεξν ελδπλακσκέλε σο πξνο ηελ άηππε κνξθή ηεο ή αληηζέησο αξθεηά ηζρπξή θαη 

απνηειεζκαηηθή (σηεξφπνπινο, 2004: 124). 

Ο νξηζκφο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αλαθέξεηαη ζην δεκφζην απηφ ρψξν, ν νπνίνο 

εθηείλεηαη απφ ην λνηθνθπξηφ (ρσξίο λα ην πεξηιακβάλεη) έσο ην θαηψθιη ηνπ θξάηνπο (ρσξίο 

λα ην πεξηιακβάλεη) (σηεξφπνπινο, 2004: 20). Δίλαη έλαο ρψξνο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

πνιηηψλ, ησλ θπβεξλψλησλ θαη ησλ θπβεξλσκέλσλ (Μαθξπδεκήηξεο 2006: 12). 

πκπεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, ηφζν ηππηθψλ φζν θαη άηππσλ, 

θαζψο θαη θνηλσληθψλ ζπζζσκαηψζεσλ, νκάδσλ πίεζεο, εζεινληηθψλ θηλεκάησλ, Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, κε ζηφρν φισλ απηψλ ην δεκφζην δηάινγν θαη ηελ νπζηαζηηθή 

παξέκβαζε θαη άζθεζε πίεζεο, ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ζθαίξα 

(σηεξφπνπινο, 2004: 121). 

Σέινο, ηα πνιηηηθά θφµµαηα ζα κπνξνχζαλ λα νξηζζνχλ σο ζεζµνί πνιηηηθήο 

εθπξνζψπεζεο ηεο θνηλσλίαο, πνπ εμ νξηζµνχ απνδεηνχλ ηελ δηεχξπλζε ησλ (δεµνθξαηηθψλ) 
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νξίσλ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήµαηνο. Σαπηφρξνλα φµσο ηα θφµµαηα µε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

µεηαηξέπνπλ θνηλσληθά θαη πνιηηηθά αηηήµαηα ζε θπβεξλεηηθφ πξφγξαµµα είλαη θαη 

δηαρεηξηζηέο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Με απηή ηελ έλλνηα ε θχζε ησλ θνµµάησλ είλαη δηηηή. 

Απφ ηελ µηα ηα θφµµαηα είλαη θνξείο ξήμεο θαη αλαηξνπήο θαη απφ ηελ άιιε θνξείο 

ελζσµάησζεο (πνπξδαιάθεο, 2007). 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα απνηεινχλ έλα είδνο νξγαλσκέλσλ ζπζζσκαηψζεσλ αιιά δελ 

ηαπηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο ΚηΠ. Δίλαη ζεζκνί, αλαγλσξηζκέλνη επίζεκα απφ ην χληαγκα 

θαη βξίζθνληαη ζηελ ηνκή κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Με άιια ιφγηα, 

ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο, κεηαθέξνληαο κελχκαηα απφ ην έλα ξεχκα ζην άιιν θαη 

αλαιφγσο κε ην αλ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία ή φρη είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θξάηνο ή 

ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αληίζηνηρα. Σέινο, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο ηα θφκκαηα, είλαη 

νη ζεκαληηθφηεξνη θνξείο ηεο πνιηηηθήο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή, 

αθήλνληαο σζηφζν θαη κηα δίνδν πξφζβαζεο ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (σηεξφπνπινο, 

2004: 120-122).  

ηε κεηαδηδαθηνξηθή πεξίνδν, ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηα 

θφκκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλν, θαζψο πεξλψληαο απφ κηα πεξίνδν απηαξρηζκνχ, ηα 

θφκκαηα κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ιεηηνχξγεζαλ σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

θαη σο θνξείο ησλ λέσλ ηδεψλ θαη ηεο ειεπζεξίαο. Η αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνχ, έθεξε 

σζηφζν καδί ηεο θαη ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά θαη ηελ επηθξάηεζε ελφο πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ. Σηο δεθαεηίεο πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηε κεηαδηδαθηνξηθή 

πεξίνδν έσο θαη ην 1980, κπνξνχκε αδηακθηζβήηεηα λα πνχκε πσο ην θχξην ζέκα ζπδήηεζεο 

ησλ πνιηηψλ είρε λα θάλεη κε ηελ πνιηηηθή, ηα θφκκαηα, ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ 

ππνζηήξηδαλ θαη έλα θαιά νξγαλσκέλν πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ππεξεηνχζαλ πηζηά 

ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη θπβεξλψληεο ή νη κεηέρνληεο πνιηηηθήο εμνπζίαο (σηεξφπνπινο, 

2004: 117-118).  
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 Όπσο παξαηεξεί ν σηεξφπνπινο, κεηά ην 1980 ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ ηεο Διιάδνο 

γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηα πνιηηηθά δξψκελα γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα κεηψλεηαη θαη λα 

παξαηεξείηαη κηα πξσηφγλσξε αδηαθνξία πξνο ηα θφκκαηα πνπ απνηεινχζαλ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο ρψξαο (σηεξφπνπινο, 2004: 118). Αθνχ ινηπφλ, ην 

ελδηαθέξνλ απηφ κεηψζεθε απφ ην 1980 θαη κεηά, πξνθαλψο ζα πξέπεη λα δηνρεηεχζεθε θάπνπ 

αιινχ, αιιάδνληαο ηελ ηζρχνπζα ηάμε ησλ πξαγκάησλ. Όπσο θαηαιήγεη ν σηεξφπνπινο, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαίλεηαη λα ζηξάθεθε θπξίσο πξνο λέεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο 

θαη θαηά κηα επξχηεξε έλλνηα, έγηλε κηα πην ελεξγή πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο κηαο ελεξγνχο 

ΚηΠ, ηφζν ηππηθήο φζν θαη άηππεο.  

 ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε δηθηαηνξηθή πεξίνδν, φπσο πξνείπακε, επηθξάηεζε ν 

θάζεηνο ηξφπνο έληαμεο ησλ καδψλ ζηελ πνιηηηθή, δειαδή θχξηα κνξθή ζπλδηαιιαγήο 

θξάηνπο θαη πνιηηψλ απνηέιεζαλ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, πνπ ζπληεξνχζαλ ηελ άκεζε 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα πνιηηηθά δξψκελα, ηελ αμίσζε κηαο επλντθήο κεηαρείξηζεο, 

ηδηαηηέξσο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ άκεζν δηνξηζκφ θαη ηελ θαηνρή κηαο ζέζεο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε, ελ ηέιεη, ζηε επηθξάηεζε φρη ηνπ ηθαλφηεξνπ αιιά ηνπ 

«πην θαινχ ςεθνθφξνπ». Οη ηαθηηθέο απηέο πξνθάιεζαλ κεηαβνιέο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο 

ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ θπβεξλψλησλ. Σα άηνκα, κε ιίγα ιφγηα, αθνινπζνχζαλ κηα 

ζηξαηεγηθή πνιηηηθή, απεπζπλφκελα πιένλ ζε θφκκαηα πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ 

πξνζσπηθά, επαγγεικαηηθά, αθφκε θαη λα εμππεξεηεζνχλ ζε επίπεδν δεκφζηαο δηνίθεζεο, ελψ 

νη ζεζκνί απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπληεξνχζαλ ην ζαζξφ απηφ ζχζηεκα, κε ζηφρν λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ «απιή» ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο, ψζηε λα εμαθνινπζήζνπλ λα κεζνπξαλνχλ 

ζηελ πνιηηηθή δσή θαη εμνπζία.  

 Παξφια απηά, γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 αλαδχεηαη ζηελ Διιάδα θαη έλαο 

άιινο ηξφπνο έληαμεο ησλ πνιηηψλ ζηελ πνιηηηθή. Πξφθεηηαη γηα ηνλ «νξηδφληην ηξφπν 

έληαμεο» θαηά ηνλ νπνίν ζηφρνο ησλ αηφκσλ είλαη λα πηέζνπλ ηνπο θπβεξλψληεο κέζσ 

ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηα δηθαηψκαηά 
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ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ κεηαβνιέο ζε νηαδήπνηε δεηήκαηα, πνπ κπνξεί λα ηνπο αθνξνχλ 

(σηεξφπνπινο, 2004: 117-120). 

 ηνλ νξηδφληην ηξφπν έληαμεο ησλ καδψλ ζηελ πνιηηηθή, ηνπνζεηνχληαη ηππηθέο θαη 

άηππεο ζπιινγηθέο κνξθέο δεκφζηαο παξνπζίαο θαη δξάζεο. Ο δηαρσξηζκφο απηψλ, είλαη 

ζρεηηθά εχθνινο θαζψο ζηηο κελ ηππηθέο κνξθέο αλήθνπλ φζεο έρνπλ θάπνηα λνκηθή 

ππφζηαζε, ελψ ζηηο άηππεο φζεο έρνπλ θάπνηα αλεπίζεκε νξγάλσζε θαη ιακβάλνπλ δξάζε γηα 

θάπνην δηάζηεκα, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη θαηνρπξσζεί λνκηθά 

(σηεξφπνπινο, 2007: 9). Πέξαλ βέβαηα ηνπ δηαρσξηζκνχ, ππφ ηε κνξθή νξηζκνχ, ππάξρνπλ 

νπζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο εθάζηνηε ζπιινγηθέο δξάζεηο θαη νξγαλψζεηο. 

Έλα δήηεκα, απνηειεί ην πξναλαθεξζέλ ζέκα ηεο πειαηεηαθήο ζρέζεο. Γηα λα κπνξεί κηα 

ζπιινγηθή δξάζε λα νξηζζεί, λα αληηκεησπηζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ηέηνηα, νθείιεη λα δξα 

κε δηαθάλεηα, ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζηελ πειαηεηαθή ινγηθή πνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο. Η 

κε πειαηεηαθή ζπιινγηθή δξάζε είλαη απηή πνπ δελ εθθξάδεη κεξηζηηθφ αίηεκα, ππέξ ελφο 

πξνζψπνπ ή κηαο νκάδαο αιιά απηή πνπ δξα ππέξ ηνπ θαινχ ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ, κε 

γλψκνλα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη φρη ηα ππνθεηκεληθά ζπκθέξνληα πνπ κπνξεί λα 

αλαθχπηνπλ (σηεξφπνπινο, 2007: 9).  

 Παξάιιεια, έλα αθφκα θνκκάηη ησλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο, είλαη εάλ απηέο απνηεινχλ ακηγψο θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ή φρη. Πην 

αλαιπηηθά, κηα ζπιινγηθή δξάζε, πνπ αθνξά ή πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηνλ άκεζν ή ζηνλ 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν, κπνξνχκε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο θνηλσληθή δξάζε. 

Χζηφζν, νη θνηλσληθέο δξάζεηο δελ εληάζζνληαη πάληνηε ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. Γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε κηα ζπιινγηθή/ θνηλσληθή δξάζε ζηελ ΚηΠ, ζα πξέπεη απηή 

λα δειψλεη ή λα πξάηηεη, αξρηθά, θάηη ζρεηηθφ κε ηε δεκφζηα ζθαίξα, δειαδή, ελφο είδνπο 

παξέκβαζε. Δπίζεο, νθείιεη, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο ΚηΠ, λα δξα ζην κεηαίρκην θξάηνπο θαη 

θνηλσλίαο θαη λα αθνξά, αλ κε ηη άιιν, έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο 

(σηεξφπνπινο, 2007: 9).  
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 Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα πσο θάζε ζπιινγηθή δξάζε πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

μερσξηζηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχκε γηα ην αλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ΚηΠ ή είλαη 

άζρεηε κε απηή. Αθνινπζψληαο ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ, ππνζηεξίδεηαη ινηπφλ, πσο ππάξρνπλ 

ζπιινγηθέο δξάζεηο ηξηψλ ηχπσλ. Ο πξψηνο ηχπνο, αθνξά δξάζεηο πνπ είλαη εμαξρήο άζρεηεο 

ή κεδακηλήο ζρεηηθφηεηαο κε ηελ ΚηΠ θαη ην κφλν πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη είλαη ε καδηθφηεηά 

ηνπο σο ζχιινγνη. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ηχπνπ δξάζεο απνηειεί ν «Παλειιήληνο χιινγνο 

Φίισλ ηνπ Δλπδξείνπ», ν «χιινγνο Φίισλ Σειεθάξηαο “Παξζελψλ”» θ.ά ζχιινγνη, πνπ δελ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ψζηε λα ζεσξεζνχλ κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (σηεξφπνπινο, 

2007: 11).  

 Ο δεχηεξνο ηχπνο, πεξηιακβάλεη ζπιιφγνπο θαη θνξείο, πνπ αλαιφγσο ηεο πνιηηηθήο 

ζπγθπξίαο, κπνξεί λα ήηαλ αξρηθά κε ζρεηηθνί κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αιιά ζηε 

ζπλέρεηα εηζρψξεζαλ ζε απηή ή ην αληίζεην. Γειαδή, ν ηχπνο απηφο αθνξά θνξείο, πνπ κέζσ 

ηεο πνιηηηθήο ηνπο δξάζεο ή παξέκβαζεο, έιαβαλ κέξνο ζην δεκφζην δηάινγν θαη 

αλακείρζεθαλ κε ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπιιφγνπ, απνηειεί 

ζα ιέγακε ν «χιινγνο Φίισλ ηνπ ηδεξφδξνκνπ», ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη 

πξσηνβνπιία θαη λα πηέζεη ζε επίπεδν δεκφζηαο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ αιιαγέο 

θαη βειηηψζεηο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο (σηεξφπνπινο, 2007: 12).  

 Σέινο, ζηνλ ηξίην ηχπν, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο αλήθνπλ ζπιινγηθέο/ 

θνηλσληθέο δξάζεηο, πνπ είραλ απφ ηα γελλνθάζθηα ηνπο δεισκέλν ζθνπφ παξέκβαζεο ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα πνιηηηθή ζθαίξα θαη είλαη νη θπξίαξρνη θνξείο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Παξάδεηγκα ηέηνησλ θηλεκάησλ, πέξαλ βεβαίσο ησλ ζπλδηθάησλ θαη 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηηεηηθψλ θαη θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ, απνηεινχλ θαη Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο κε ζαθείο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο (σηεξφπνπινο, 

2007: 12).  
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β. Η άποψη περί αηροθίας ηης ΚηΠ ζηην Ελλάδα 

 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε, πνπ έιαβε ρψξα ζηελ αξρή απηήο ηεο ππνελφηεηαο, ε 

δπλακηθή ή αληηζέησο ε αηξνθία κηαο ΚηΠ ζε κηα ρψξα, θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηεο ΚηΠ. ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ινηπφλ, κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ελφο ηζρπξνχ, φρη θαη‟ νπζίαλ αιιά θαη‟ 

επθεκηζκφ θξάηνπο θαη ελφο δηνγθσκέλνπ ζπζηήκαηνο κε επηθεθαιήο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, 

κηθξή πηζαλφηεηα δξάζεο δίλνπκε ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε νπνία θαληάδεη κε βάζε ηα 

δεδνκέλα σο αδχλακε θαη θαρεθηηθή. Σν πειαηεηαθφ ζχζηεκα, κε ηε κνξθή ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, απφ ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο θαη εθεμήο, κηθξή δπλαηφηεηα αλάπηπμεο έδσζε 

ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ηζηνξηθά δηαθαηέρεηαη απφ κηα αδπλακία πξνζπέιαζεο 

ηνπ δηνγθσκέλνπ θαη ζπλάκα πδξνθεθαιηθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη θαηέζηεζε ηηο κάδεο 

θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο. 

Χζηφζν, νη ζεσξήζεηο απηέο είλαη πνηνηηθέο θαη φρη πνζνηηθέο. Με άιια ιφγηα, δελ έρεη 

κεηξεζεί έγθπξα ε ηζρχο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ έλαληη ηνπ θξάηνπο, γεγνλφο, πνπ θαηά 

ηνλ σηεξφπνπιν ρξήδεη δηεξεχλεζεο, κε ηελ άπνςε ηεο δηαθνξνπνίεζεο νξηζκέλσλ 

ζπζζσκαηψζεσλ θαη φρη ηεο νινθιεξσηηθήο έληαμεο φισλ ζην ίδην «ηζνπβάιη». Υσξίο, 

ινηπφλ, λα ζέιεη λα δηαςεχζεη ηε ζεσξία ηνπ ηξηπφινπ θξάηνπο – πνιηηηθψλ θνκκάησλ – 

θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη ηεο ηζρχνο ηνπ θαζελφο εμ απηψλ, ν σηεξφπνπινο θάλεη κηα 

πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο, γηαηί θαηά ηελ άπνςή ηνπ «νη πνιχ γεληθέο απηέο ζεσξήζεηο δελ 

δηαςεχδνληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξήδνπλ σζηφζν δηαθνξνπνίεζεο γηαηί δελ ηζρχνπλ 

εμίζνπ γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» (σηεξφπνπινο, 2004: 128).  
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γ. Εμθανείς όψεις ηης ΚηΠ ζηην Ελλάδα 

 

Ο πην ηζρπξφο ζχιαθαο ηεο ΚηΠ, είλαη ηα ζπλδηθάηα ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα, ηα νπνία θαη 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ζπλεπεία ηνπ γεγνλφηνο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηνπο απηνλνκίαο, εκθαλίδνπλ κεγάιε δχλακε. Παξάιιεια, 

ηζρπξέο είλαη θαη ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο (γηαηξνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί), απφ 

ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ πνιιά πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο ζθελήο (ππνπξγνί, βνπιεπηέο θ.ιπ.) θαη 

θαηά ζπλέπεηα επλννχληαη αλεμαξηήησο ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο πνπ θπβεξλά ηελ εθάζηνηε 

πεξίνδν (σηεξφπνπινο, 2004: 129) . 

Άιιεο ηππηθέο θαη ζαθψο ηζρπξέο κνξθέο ηεο ΚηΠ ζηελ Διιάδα, είλαη νη εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ πιήζνο πνιηηηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηνπηθψλ ζπιιφγσλ 

θπξίσο εηεξνδεκνηψλ, αζιεηηθνί ζχιινγνη, πεξηβαιινληηθέο θαη θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο, 

αιιά θαη είδε νξγαλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ηεο θπζηθήο θαη πγηεηλήο 

δηαβίσζεο, ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θ.ά. Παξφια απηά, ε Διιάδα, αθφκε θαη ζε 

πεξηφδνπο πνπ άλζηδε ε ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο θαη νξγαλψζεηο, φπσο θαηά ηελ πεξίνδν 

1974 – 1975 κεηά ηελ πηψζε ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, θξαηάεη ηα ρακειφηεξα επίπεδα 

ζπκκεηνρήο αλά ηελ Δπξψπε, ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε – κέιε (σηεξφπνπινο, 2004: 136).  

 

δ. Οι αθανείς/άησπες μορθές ηης ΚηΠ ζηην Ελλάδα 

 

 Πξνεγνπκέλσο αλαθεξζήθακε ζηηο ηππηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ κεηξήζηκεο κνξθέο ηεο 

ΚηΠ ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άηππεο κνξθέο ΚηΠ, νη νπνίεο θαηά πεξίπησζε 

κπνξεί λα είλαη ηζρπξέο θαη απνηειεζκαηηθέο. Απηέο νξίδνληαη σο άηππεο ζπζζσκαηψζεηο θαη 

αλεπίζεκεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πνιηηψλ, θπξίσο ζε ηνπηθφ παξά ζε εζληθφ ή δηεζλέο 

επίπεδν, κηθξέο νκάδεο πξσηνβνπιίαο πεξηνδηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ ζε θιεηζηνχο 
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ή δεκφζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη δίθηπα, πνπ ε δξάζε ηνπο δηεπθνιχλζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) (σηεξφπνπινο, 2004: 146).  

 Οη άηππεο κνξθέο ηεο ΚηΠ, εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπο είλαη αδχλαηνλ λα κεηξεζνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ, σζηφζν, είλαη νξαηέο. Βξίζθνληαη, φπνπ ππάξρνπλ άηνκα, πνπ σο κέξνο ηνπ 

ζπλφινπ ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο ηεο ρψξαο καο, ζπλαζξνίδνληαη θαη ηξφπνλ ηηλά 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Οη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ νκάδσλ απηψλ, σζηφζν, είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη νξηζζεί απφ ηνλ ηπιηαλίδε (σηεξφπνπινο, 2004: 

147). Πξνυπνζέζεηο ησλ θνηλσληθψλ απηψλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ν ζπιινγηθφο θαη δεκφζηνο 

ηξφπνο δξάζεο ηνπο, ν κε θαηαλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο, ε επίθιεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, ε δεκφζηα σθειηκφηεηά ηνπο, ν κε θξαηηθφο έιεγρνο ησλ θηλήζεψλ ηνπο θαη 

ηέινο, ε ινγηθή ηνπ λα κελ είλαη «εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο» (σηεξφπνπινο, 2004: 147).  

 εκαληηθφ παξάδεηγκα ησλ άηππσλ κνξθψλ ηεο ΚηΠ, απνηεινχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο 

πνιηηψλ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ε άκεζε επηθνηλσλία, 

κε κηα αδπλακία, βέβαηα, κνληκφηεηαο θαη πιήξνπο νξγάλσζεο αιιά ζίγνπξα αλεμάξηεηεο απφ 

ην θξάηνο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Χζηφζν, ηνπο αζθείηαη ν απαηηνχκελνο θνηλσληθφο 

έιεγρνο ππφ ηηο επηηαγέο ησλ εθάζηνηε παξαδφζεσλ, θαζψο θαη κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ ζεζκνχ 

ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, πνπ εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί έσο ηηο κέξεο καο (σηεξφπνπινο, 

2004: 150-151). 

 Βέβαηα, φπσο παξαηεξεί ν Γ. σηεξφπνπινο ζην έξγν ηνπ, παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ηνπηθψλ ζπιιφγσλ, δελ είλαη πάληνηε ππέξ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, θαη θαηά θάπνην ηξφπν 

κπνξεί λα πιήμνπλ επζέσο ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ή λα πξναζπίδνληαη θαηά βάζε ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα. Η  ζχζηαζε ηέηνησλ νκάδσλ, είλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεη ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ γηα ην πλεχκα ειεπζεξίαο πνπ ηελ δηαθαηέρεη θαη ηελ έιιεηςε θαηαλαγθαζκνχ θαη 

ειέγρνπ απφ ηα αλψηεξα θπβεξλψληα ζηξψκαηα (έιεγρνο «εθ ησλ άλσ»). Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνιηηψλ, απνηεινχλ ηα ρσξηά ηνπ Μπινπνηάκνπ ζηελ Κξήηε 

(ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990) φπνπ επηθξάηεζαλ, κε έλνπιν ηξφπν, ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 
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ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο, ζηελ θηελνηξνθία θ.ιπ., ε ηαθηηθή απνκάθξπλζεο ηζηγγάλσλ απφ 

θάπνηεο ηνπηθέο πεξηθέξεηεο κε πξσηνβνπιία ησλ ίδησλ ησλ θαηνίθσλ, νη απνθάζεηο 

δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, αλαθνξηθά κε ηε κνλνδξφκεζε θάπνησλ νδψλ ή ηε κεηαβνιή ηεο 

νδηθήο ζήκαλζεο, πξναζπίδνληαο έηζη ηδησηηθά ηνπηθά ζπκθέξνληα, ε απφθαζε ελφο 

ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ λα κελ αθήζνπλ έλαλ αξηζηνχρν Αιβαλφ καζεηή λα 

ζεθψζεη ηε ζεκαία ζηε καζεηηθή παξέιαζε ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη άιια πνιιά 

παξαδείγκαηα πνπ ελψ βέβαηα απνηεινχλ ζχιαθεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, σζηφζν καο 

δίλνπλ κηα αίζζεζε ηδησηηθήο/δεκνηηθήο ή ηνπηθήο απζαηξεζίαο (σηεξφπνπινο, 2004: 151-

153).  

 Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ε ΚηΠ ζηνρεχεη ζηε βαζχηεξε θαη επξχηεξε δεκνθξαηία, έρνπλ 

πξνθχςεη θαηά θαηξνχο πιήζνο αληηπαξαδεηγκάησλ πνπ ζπηιψλνπλ ηελ ηδενινγία ηεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ξαηζηζηηθέο/αληηδεκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο (Υξπζή Απγή), ή νξγαλψζεηο πνπ 

δελ θάλνπλ γλσζηνχο ηνπο ζηφρνπο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα δξάζνπλ ππνγείσο 

(παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο) θαη αθφκε νξγαλψζεηο κε ζαθψο επηζεηηθφ ραξαθηήξα 

(Γίθηπν 21).  

 Καηαιήγνληαο, γηα ην δήηεκα πεξί αηξνθίαο ή κε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ,  

φπσο παξαηεξήζακε κέζσ ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ε ΚηΠ ζηελ Διιάδα δελ είλαη 

νκνηφκνξθα αηξνθηθή. Πξέπεη λα ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνπο ηνκείο θαη ηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη, κηαο θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ππάξρνπλ ηζρπξνί ηνπηθνί ή 

κε ζχιαθεο, πνπ θξαηνχλ ηα ελία σο πξναζπηζηέο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κέζσ άηππσλ ή 

ηππηθψλ κνξθψλ ηεο ΚηΠ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

        1.  Οη επηκέξνπο κνξθέο ηεο ΚηΠ  

 

 

 

Α.  Η αλάπηπμε ησλ θηλεκάησλ 

 

Μέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ έσο ηηο κέξεο καο, ηα 

θηλήκαηα, ηα νπνία έρνπλ έλα δηθφ ηνπο ηξφπν δξάζεο θαη ρξεζηκφηεηαο ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Απφ ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974 θαη κε ηε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία, πνιιά 

θηλήκαηα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ Διιάδα, πξνσζνχκελα θπξίσο απφ ηα θφκκαηα ηεο 

Αξηζηεξάο θαη ηεο θεληξν-αξηζηεξάο (ΠΑ.Ο.Κ., Κ.Κ.Δ, Κ.Κ.Δ εζσηεξηθνχ). Σελ πεξίνδν 

απηή, θάζε έλα απφ απηά ηα πνιηηηθά θφκκαηα πξνσζνχζε ηηο απφςεηο ηνπ κέζσ ησλ 

θηλεκάησλ, θπξίσο ηνπ θεκηληζηηθνχ θαη ηνπ θηιεηξεληθνχ.  Μάιηζηα, ήδε απφ ην 1970 θαη 

κεηά είραλ μεθηλήζεη λα θάλνπλ δεηιά-δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο αλεμάξηεηα θεκηληζηηθά 

θηλήκαηα, ηα νπνία φκσο ειάκβαλαλ ρψξα κφλν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο 

δηαλννχκελσλ ή ζε θνηηεηηθέο παξαηάμεηο. Η δξάζε ηνπο, ινηπφλ, φπσο θαη ην κέιινλ ηνπο, 

ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θάπνηνπ θφκκαηνο ήηαλ αβέβαην. Αλάινγε ηχρε είραλ θαη άιια 

αλεμάξηεηα θηλήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, φπσο νη «Πνιίηεο θαηά ηνπ 

Νέθνπο», πνπ απνηειείην απφ πνιίηεο – θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο, νη νπνίνη ελαληηψζεθαλ ζηελ 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, αιιά θαη ην θεκηληζηηθφ θίλεκα «θνχπα», πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ 

απφ ηνλ ηίηιν ηνπ νκψλπκνπ πεξηνδηθνχ ηεο επνρήο (Sotiropoulos, 1995: 11-15).  

 Σελ επφκελε δεθαεηία, ην 1980, νη πξναλαθεξζείζεο θηιεηξεληθέο θαη θεκηληζηηθέο 

νξγαλψζεηο ησλ θνκκάησλ άξρηζαλ λα θζίλνπλ θαη ζηε ζέζε ηνπο μεπξφβαιιαλ λέεο, κηθξέο 

εζεινληηθέο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ππήξραλ ζηελ πξν-

απηαξρηθή πεξίνδν θαη έγηλαλ μαλά ελεξγέο, ρσξίο σζηφζν λα εμαξηψληαη απφ θάπνην πνιηηηθφ 

θφκκα. Σα λέα απηά θηλήκαηα ζηξάθεθαλ θπξίσο πξνο ηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
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πεξηβάιινληνο, ππέξ ηνπ θεκηληζκνχ, ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Η εκθάληζε ησλ λέσλ απηψλ θηλεκάησλ, παξά ηνλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ 

ηνπο, κπνξεί λα απνδνζεί ζηε ζηαδηαθή απνλνκηκνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, σο 

κνλαδηθψλ θνξέσλ ηεο ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηθά δεηήκαηα θαζψο θαη  ζηελ χπαξμε ηφζν 

θαηλνχξγησλ φζν θαη παιαηψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε ε ειιεληθή θνηλσλία, φπσο ε 

επηδείλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ή ε ρξήζε 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο λεφηεξεο γεληέο (Sotiropoulos, 1995: 11). 

 Φηάλνληαο ζηηο κέξεο καο, ππάξρεη πιεζψξα θηλεκάησλ, πνπ ηα ζπλαληάκε είηε ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή ή πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ΜΚΟ ή εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ηνπηθνχ ή 

δηεζλνχο ραξαθηήξα, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ (ΙΝΚΑ, Έλσζε Καηαλαισηψλ),  ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηε 

δεκφζηα πγεία (Γηαηξνί Υσξίο χλνξα), ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ, πνπ καζηίδεη ηελ 

θνηλσλία καο, εηδηθά ζηηο λεαξέο ειηθίεο, θαζψο θαη κε πιήζνο άιισλ ηνπηθψλ, πνιηηηζηηθψλ 

θαη δηαθφξσλ άιισλ ελεξγεηψλ θηλήκαηα, πνπ πξναζπίδνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ην θαιφ 

ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο (Sotiropoulos, 1995: 13).  

 

 

Β.   Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο 

 

ε φιεο ηηο θνηλσλίεο δπηηθνχ ηχπνπ, έρεη αλαπηπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ιεγφκελνο 

ηξίηνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη νξγαλψζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε 

ησλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη πνπ δξνπλ αληηθεηκεληθά, 

αληδηνηειψο θαη ζε έλα αιηξνπηζηηθφ πιαίζην. Ο ρψξνο δξάζεο απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ, 

εμαπιψλεηαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα έσο ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, ρσξίο 

σζηφζν λα πεξηιακβάλεη ακηγψο θαλέλαλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο. Γηεζλψο, θαη φπσο έρνπκε 
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ήδε αλαθέξεη εθηελψο ζε απηή ηε δηπισκαηηθή, νη νξγαλψζεηο απηέο είλαη γλσζηέο σο 

«Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ» (Αθνπμελίδεο & πξαθνχιεο, 2008: 19). Οη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) κε ηε ζεηξά ηνπο, απνηεινχλ κέξνο, ππνζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη γεληθψο έρνπλ γίλεη επξέσο γλσζηέο ράξε ζηε δξάζε ηνπο αιιά θαη ζην κεγάιν 

αξηζκφ κειψλ, πνπ απαξηζκνχλ δηεζλψο. Ο ηξίηνο ηνκέαο, ινηπφλ, πεξηιακβάλεη έλα επξχ 

θάζκα νξγαλψζεσλ, πνπ νξζφ είλαη λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα κειεηψληαη μερσξηζηά, έηζη 

ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ν ξφινο ηνπο, ην πεδίν δξάζεο ηνπο αιιά θαη ην είδνο θνηλσληθήο 

πίεζεο πνπ αζθνχλ. 

ηελ Διιάδα, εηδηθά απφ ην 1997 θαη κεηά, πνπ απνηέιεζε θαη επίζεκν κέινο ηεο DAC 

(Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο) ππήξμε κηα αηζζεηά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, είηε λέσλ είηε παιαηψλ νξγαλψζεσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο  

κεηαηξάπεθαλ ζε ΜΚΟ. ηελ αλάπηπμε απηψλ ζπλέβαιε θπζηθά θαη ην θξάηνο κε ηελ 

παξνπζία ηνπ, θαζψο πξνψζεζε κέζσ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ «εθ ησλ άλσ» ηελ ζπκκεηνρή 

ζηα θνηλά, ζηεξίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ίδξπζή ηνπο, ηαθηηθή παξάδνμε, θαζψο 

είζηζηαη ε δεκηνπξγία ηέηνησλ νξγαλψζεσλ κέζσ ηεο άζθεζεο πίεζεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

(Αθνπμελίδεο & πξαθνχιεο, 2008: 15). 

Ση είλαη φκσο νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, πνηεο νξγαλσζηαθέο κνξθέο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δξάζεηο ηνπο; 

χκθσλα κε ηνπο Gordenker θαη Weiss, κηα νξγάλσζε αλήθεη ζηε ζθαίξα ησλ κε 

θπβεξλεηηθψλ φηαλ είλαη ηδησηηθή, έρεη κηα ζεζκηθή νληφηεηα κε ζηαζεξή νξγάλσζε θαη 

δηάξθεηα, ηα θέξδε ηεο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νξγάλσζεο, 

ζέηεη ε ίδηα ηνπο θαλφλεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο, θαη αληηπξνζσπεχεη 

θνηλσληθέο νκάδεο, πάληνηε, φκσο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο (εκίηε, 2002: 74).  

Δπνκέλσο, νη ΜΚΟ, σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ππέξ ηνπ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο, απνηεινχλ δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ θαη 

ζπλάκα, παξνηξχλνπλ ηνπο πνιίηεο λα δξάζνπλ επί δηαθφξσλ ζεκάησλ, πνπ δελ κπνξεί λα 



 40 

παξέκβεη επαξθψο ην θξάηνο. ηελ Διιάδα, ν ηνκέαο απηφο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη ηνκείο 

θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, δελ ήηαλ ηφζν αλαπηπγκέλνο, φπσο ζε άιιεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ θαη κνινλφηη ε ρψξα καο είρε εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα ιέγακε πσο 

ζπγθαηαιέγνληαλ κάιινλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο παξά ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Μεηά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, σζηφζν, πνπ έιαβε ε ρψξα καο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, θαζψο 

θαη κε ηελ εηζρψξεζή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ηνπ ΟΟΑ, θνξείο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ζπλεξγάζηεθαλ θαη σο απνηέιεζκα 

είρακε ηε δεκηνπξγία πιήζνπο ΜΚΟ, πνπ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο πιεξνχζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Δηδηθφηεξα, 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη ΜΚΟ: 

1.Γε δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ην πξνζσπηθφ θέξδνο. Αλ θαη κπνξνχλ λα έρνπλ έκκηζζν 

πξνζσπηθφ θαη λα αλαιακβάλνπλ θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο, δελ θαηαλέκνπλ θέξδε ή 

πιενλάζκαηα ζηα κέιε θαη ηηο δηνηθήζεηο. 

2.Δίλαη εζεινληηθέο. Με ηελ έλλνηα φηη δεκηνπξγνχληαη απηφβνπια θαη εζεινληηθά θαη ε 

δξάζε ηνπο εκπεξηέρεη θάπνηα ζηνηρεία εζεινληηθήο ζπλεηζθνξάο. 

3.Γηαθέξνπλ απφ ηηο άηππεο νκάδεο, θαζψο έρνπλ θάπνην βαζκφ ζεζκνζέηεζεο. πλήζσο 

δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηαζηαηηθά έγγξαθα ή άιια θείκελα, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Δίλαη ππφινγεο ζηα κέιε θαη ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπο. 

4.Δίλαη αλεμάξηεηεο, θπξίσο απφ ηελ θπβέξλεζε αιιά θαη απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

5.Γξνπλ θαηά θχξην ιφγν εληφο ηεο θνηλσλίαο επηδηψθνληαο ην θαιφ είηε ηνπ ζπλφινπ ή 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Γελ επηδηψθνπλ πνηέ ην νηθνλνκηθφ ή επαγγεικαηηθφ φθεινο ησλ 

κειψλ ηνπο (Αθνπμελίδεο & πξαθνχιεο, 2008: 31).  

 

Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη νη ΜΚΟ, είλαη νκάδεο, άηνκα ή θνξείο πνπ αθνξνχλ 

ζπλνιηθά ηελ θνηλή γλψκε, ηα εκπνξηθά ζσκαηεία, ηνπο εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο 
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θνξείο, ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, ηηο γπλαίθεο, ηε λενιαία, ηνπο θνξείο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνπο πνιηηηθνχο, ηα ΜΜΔ ή άιιεο ΜΚΟ, θαη ηέινο εζεινληέο θαη ην 

επξχηεξν θνηλφ ηνπ ππναλάπηπθηνπ Νφηνπ (θιηάο, 2002: 54). 

 Μέξνο ηεο αηδέληαο ησλ ζεκάησλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ ΜΚΟ, είλαη 

θπξίσο αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ηνκείο φπσο ε γεσξγία θαη ε βηνκεραλία, ζέκαηα 

επαίζζεηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο θνηλσλίεο, φπσο ν πνιηηηζκφο, ε πγεία, ν ξαηζηζκφο, νη εππαζείο 

θνηλσληθά νκάδεο φπσο νη γπλαίθεο, αιιά θαη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ηελ εηξήλε, ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νιφθιεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ 

πιήηηνληαη θαη αηηνχληαη βνήζεηαο, φπσο ε Αθξηθή, ε Λαηηληθή Ακεξηθή, ε Αζία θαη ν 

Δηξεληθφο (θιηάο, 2002: 54-55).  

 Η αχμεζε ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ 

ξαγδαία. Χζηφζν, ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο ηειεί αθφκε ζε εκβξπαθή 

κνξθή, κε απνηέιεζκα λα ηίζεληαη ππφ ζνβαξή ακθηζβήηεζε ε αλεμαξηεζία θαη ε 

αθεξαηφηεηά ηνπο. Οη ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο θαη απηνξξχζκηζεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Πνιηηψλ απνηεινχλ ειπηδνθφξα βήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δπλακηθή πνπ δχλαηαη λα αλαπηχμεη 

θαη ηνλ ξφιν πνπ νθείιεη λα επηηειέζεη. Ο φξνο «Με Κπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο (ΜΚΟ)» 

έθαλε γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζην λφκν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο (λ.2646/1998) θαη έπεηηα ζην λφκν γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα (λ.2731/1999). Χζηφζν, ε ειιεληθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη νξηζκφ 

ηεο έλλνηαο, ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί κφλν ζηελ πξάμε, κέζσ θπξίσο ηνπ 

απηνραξαθηεξηζκνχ νξγαλψζεσλ σο κε θπβεξλεηηθψλ. ην άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο 

θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέησο, ελψ ην 

άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο εγγπάηαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

λφκνπ. Χζηφζν, ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δελ πξνβιέπεη εηδηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ΜΚΟ. Μηα ΜΚΟ δχλαηαη λα ιάβεη ηε λνκηθή κνξθή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθψλ πξνζψπσλ 
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ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΙΓ), ήηνη ηεο έλσζεο πξνζψπσλ, ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο 

εηαηξείαο, ηνπ ζσκαηείνπ, ηνπ (θνηλσθεινχο) ηδξχκαηνο θαη ηεο επηηξνπήο εξάλσλ, θαζψο θαη 

ησλ ΝΠΙΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθνχο λφκνπο. Η 

απινχζηεξε κνξθή ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ελδπζεί κία θίλεζε πνιηηψλ είλαη απηή ηεο 

έλσζεο πξνζψπσλ, ε νπνία δελ απαηηεί νπζηαζηηθά λνκηθέο δηαηππψζεηο. ρεηηθά απιή είλαη 

θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο, γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο νπνίαο αξθνχλ δχν κφλνλ πξφζσπα. H ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ΜΚΟ ζηελ Διιάδα 

έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ζσκαηείνπ. Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ 

πιένλ αλαγλσξηζκέλσλ ΜΚΟ. ζπλδένληαη κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ είηε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά απνθιεηζκέλεο, 

είηε κε ηελ πξνψζεζε νκάδσλ, πνπ επηηεινχλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ ζθνπφ θαη 

δξνπλ ππέξ απηνχ είηε, ηέινο, κε ηελ αλάγθε λα δξάζνπλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ π.ρ. 

πεξηβαιινληηθά, ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελδηαθέξνληνο απφ ην θξάηνο 

(Αθνπμελίδεο & πξαθνχιεο, 2008: 16-17).  

 Παξάιιεια, ην ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο έρεη απμεζεί κε 

απνηέιεζκα, φπσο πξνείπακε, ηελ εκθάληζε πνιιψλ ΜΚΟ. ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ 

Διιάδα. Σν 2011, ην κεηξψν ηεο Τπεξεζίαο Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (ΤΓΑ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θαηέγξαςε πεληαθφζηεο είθνζη νθηψ (528) ελεξγέο ΜΚΟ. ζηελ 

Διιάδα, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ ηίηιν ηνπο θαη κφλν αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο νπνίεο ηδξχζεθαλ, νχηε ζα έπξεπε λα απνηειέζνπλ εμ 

νξηζκνχ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, θαζψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο δε ζπλάδεη κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη πφζν κάιινλ ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ 

θάλεη ιφγν γηα επηδίσμε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, απνθιείνληαο ηελ εμππεξέηεζε ηδηνηειψλ, 

πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν πψο, ινηπφλ, ιφγνπ ράξε απνηεινχλ ΜΚΟ. νη  «Αζθνχκελνη 

Γηθεγφξνη» είλαη απνξίαο άμηνλ (Μάηζε, 2011).  
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Καηαιήγνληαο, ζηελ Διιάδα ζα ιέγακε πσο νη πνιίηεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο ΜΚΟ, 

θαζψο πνιιέο ηπγράλνπλ αλαγλσξηζηκφηεηαο απφ απηνχο, ρσξίο σζηφζν ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο λα έρνπλ ζπλεηζθέξεη πνηέ ζην έξγν ηέηνησλ νξγαλψζεσλ ή λα γλσξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο. 

ηνλ Πίλαθα 1, θαίλεηαη μεθάζαξα ην πνζνζηφ απήρεζεο θαη θνηλσληθήο επηξξνήο ησλ 

γλσζηφηεξσλ ΜΚΟ ηεο Διιάδαο, ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο καο.  

 

 

Πίλαθαο 1: Γείθηεο απήρεζεο θαη θνηλσληθήο επηξξνήο ΜΚΟ (ζε %) 

Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ 33 

UNICEF 28.6 

Γηαηξνί Υσξίο χλνξα 27,8 

Greenpeace 17.6 

Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο 17,4 

Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ 13,6 

WWF 9 

Παηδηθά Υσξηά SOS 8,1 

Διπίδα 6,5 

Αξθηνχξνο 6,3 

Κηβσηφο 4,3 

Δηαηξεία Πξνζηαζίαο παζηηθψλ 4,1 

ΙΝΚΑ 3,9 

Action Aid 3.1 

Πεγή: Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία, 25 Ινπλίνπ 2006, ζει. 62 
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Γ.  Ο Δζεινληηζκόο 

 

Έλα άιιν κεγάιν θνκκάηη ηεο δξάζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, απνηεινχλ νη 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Ο εζεινληηζκφο, σο έλλνηα θνηλσληθή, αληηκεησπίδεη θη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ πξφβιεκα σο πξνο έλαλ ζθαηξηθφ θαη θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Καηά ηνλ Β. 

Βνπηζάθε, σο εζεινληηζκφο λνείηαη ε δξαζηεξηφηεηα, πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηξφπν 

απζφξκεην γηα ζθνπνχο αιηξνπηζηηθνχο απφ πνιίηεο, αηνκηθά ή δηακέζνπ νξγαλσκέλσλ ή 

άηππσλ ζρεκάησλ ζηα νπνία αλήθνπλ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο ηεο 

νπνίαο είλαη κέιε ή ηξίησλ πξνζψπσλ ή ηεο ηνπηθήο, θξαηηθήο ή δηεζλνχο θνηλφηεηαο – ζε 

θάζε πεξίπησζε πάλησο ρσξίο ζθνπφ άκεζνπ αηνκηθνχ θέξδνπο (Βνπηζάθεο, 2004: 37). 

ηελ Διιάδα νη εζεινληέο δελ θαιχπηνληαη απφ θάπνηνπ είδνπο λνκηθή πξνζηαζία, δελ 

ππάξρεη έλα λνκηθφ πιαίζην, πνπ λα πεξηιακβάλεη θαλνληζκνχο γηα δεηήκαηα πνπ  κπνξεί λα 

αθνξνχλ π.ρ. ηα έμνδά ηνπο ή ηελ αζθάιηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. Απηά, θξίλνληαη εηδηθά 

θαη θαηά πεξίπησζε, ελψ γεληθά εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ απαζρφιεζε, ηε 

δηακνλή, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο, ηηο παξνρέο πγείαο θαη ηε κεηαθίλεζε (Volmed Hellas, 

1997). 

ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “VOLMED” γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζηηο 

Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ε κειέηε «Διιεληθέο Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο», πνπ έιαβε ρψξα ην 1996 

ζηελ Διιάδα, θαηέδεημε αξθεηά ζεκαληηθά πξνο αλάιπζε επξήκαηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

έδσζαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Σελ πεξίνδν εθείλε, ππήξραλ 1.200 εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα, εθ ησλ νπνίσλ ην 36,3% ιεηηνπξγνχζαλ απφ ην 1900 έσο ην 1980, 

ελψ απφ ην 1981 θαη κεηά ηδξχζεθε ην ππφινηπν 60,3%. Αθφκε, ην 91,5% ησλ εζεινληηθψλ 

απηψλ νξγαλψζεσλ θάλεθε λα έρεη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο 

έγηλαλ θαηά 70% απφ εηζθνξέο ησλ κειψλ θαη ην ππφινηπν 30% απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

Μάιηζηα, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, ε έξεπλα θαηέδεημε πσο ην 65% ησλ ειιεληθψλ 
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εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ είρε ιηγφηεξα απφ 50 κέιε, ην 12% είρε απφ 50 έσο 100 κέιε θαη ην 

23% είρε πάλσ απφ 100 κέιε (Volmed Project, 1996).  

ε γεληθέο γξακκέο, θαηέζηε θαλεξφ πσο νη ειιεληθέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο επέθηεηλαλ 

ηε δξάζε ηνπο θαηά θχξην ιφγν ζε ηξεηο ηνκείο: ζε θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πνζνζηφ 

65%, ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πνζνζηφ 28% θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο νηθνινγηθνχο νξγαληζκνχο ζε πνζνζηφ 27,5% επί 

ηνπ ζπλφινπ. Πην αλαιπηηθά, απφ ηνπο θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο θάλεθε πσο ν πην 

αλαπηπγκέλνο ηνκέαο δξάζεο ησλ εζεινληψλ είλαη απηφο, πνπ πεξηειάκβαλε άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ελψ πνιχ ρακειφ πνζνζηφ έιαβαλ θνξείο κε επίθεληξν δξάζεο ηνπο πξφζθπγεο θαη 

κεηαλάζηεο (Volmed Project, 1996).  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Ακεηβφκελνη εξγαδφκελνη θαη εζεινληέο (1999 – 2001) 

Έηε 1999 2000 2001 

Πιήξσο απαζρνινχκελνη 

εξγαδφκελνη 

1.077 1.112 1.216 

Μεξηθψο απαζρνινχκελνη 

εξγαδφκελνη 

229 242 275 

χλνιν ακεηβνκέλσλ εξγαδνκέλσλ 1.306 1.354 1.491 

χλνιν Δζεινληψλ 5.785 8.063 8.291 

Πεγή: Lyberaki & Paraskevopoulos, 2002: 9 

 

Καηά ηε Μ. Παπακαηζαίνπ, νη Έιιελεο δελ έρνπλ ζηελ θνπιηνχξα ηνπο ηνλ εζεινληηζκφ 

θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο νη 

πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πνιίηεο θαίλεηαη πσο δε ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα εζεινληηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Παπακαηζαίνπ, 2012).   
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Χζηφζν, ζηηο κέξεο καο, ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, δίλεηαη ε εληχπσζε πσο ε ηδέα ηνπ 

εζεινληηζκνχ έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί πην ελεξγά ηνπο πνιίηεο ηεο Διιάδαο θαη ε 

εζεινληηθή πξνζθνξά θαληάδεη ζεηηθφηεξα σο ηαθηηθή ζηελ ηδενινγία καο. Έλα γεγνλφο πνπ 

ζπλέβαιε ζηε κεηαβνιή απηή, ήηαλ νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004 ζηε ρψξα καο, νπφηε θαη 

ζεκεηψζεθε ξεθφξ εζεινληηθήο πξνζθνξάο απφ ηνπο απινχο πνιίηεο, κε ηηο αηηήζεηο λα 

μεπεξλνχλ ηηο 160.000. Σέινο, επηθνπξηθά σο πξνο ηε ζεηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

εζεινληηζκνχ ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζε θαη ε αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

εζεινληηθήο εξγαζίαο, ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ΟΣΑ (Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο) γηα πξνγξάκκαηα εζεινληηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 

θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνιιψλ πξνγξακκάησλ απφ θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(Volmed Hellas, 1997) 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαηαδεηθλχεηαη πσο ν επίζεκνο 

εζεινληηζκφο ζηε ρψξα καο είλαη ζεκαληηθφο, παξά ηα ρακειά πνζνζηά πνπ αληρλεχνληαη. 

Απηφ ηζρχεη, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αιιά 

θαη πιήζνο άιισλ πξνθιήζεσλ πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηε ζεκαληηθή αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ 

ηνκέα. πλάκα, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε σο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο εχξεκα ηεο έξεπλαο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, πσο άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ εζεινληηζκφ 

δηαθξίλνληαη γηα ηα επγελή ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, φζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 

πνπ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα, πνπ είλαη ηππηθά ζηα 

θαζήθνληά ηνπο θαη πνπ πξνζδίδνπλ κηα ζεηηθή απνηίκεζε ζην ξφιν ηνπ εζεινληηζκνχ, ηφζν 

ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Παπακαηζαίνπ, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

 

 

1.  Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη  Κνηλσληθό Κεθάιαην 

 

 

Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη αιιειέλδεηε θαη αιιεινεμαξηψκελε απφ ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην, ην νπνίν αθνξά ζην ζχλνιν ησλ κε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ απνδίδνληαη ζε άηνκα, 

νκάδεο ή ζε έλα δίθηπν θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ εκπηζηνζχλε, 

ακνηβαηφηεηα θαη θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ αλζξψπσλ, κε ζηφρν ην γεληθφ ζπκθέξνλ. Άξα, ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην κπνξεί λα ελλνεζεί σο πφξνο, πνπ έρεη ηελ πεγή ηνπ ζηε ζπιινγηθή δξάζε θαη 

κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα ζε επξχηαηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θιίκαθα. 

Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε ιφγν ζρεδφλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ κηαο ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ, ζηε δηάξθεηα φισλ ησλ επνρψλ 

θαη πφζν κάιινλ ηεο επνρήο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα, ζα ιέγακε πσο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο κπνξεί λα επέκβεη ζε θαίξηα δεηήκαηα, πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ θνηλσλία καο θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη θαη ππξνζβεζηηθά αιιά θαη σο κνριφο πίεζεο. ε έλα θξάηνο πνπ ηελ 

ηειεπηαία επηαεηία πεξλάεη κηα έληνλε νηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θξίζε, 

θξίζε αμηψλ θαη εκπηζηνζχλεο πεξί ησλ πνιηηηθψλ πεπξαγκέλσλ θαη πξνζψπσλ, κηα ελεξγή 

θαη ελδπλακσκέλε θνηλσλία πνιηηψλ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά αλ φρη θαη 

θαηαιπηηθά ζε πιήζνο δεηεκάησλ, παξεκβαίλνληαο ζε ηνκείο θξαηηθνχο θαη αζθψληαο πίεζε 

ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δπεηδή, σζηφζν, αθφκε ε πεξίνδνο απηή δελ έρεη ιήμεη θαη δελ έρνπκε 

ζπγθεθξηκέλα, κεηξήζηκα θαη αμηφινγα απνηειέζκαηα, ειπίδνπκε ζηελ αλάδεημε, έζησ θαη 

θαζπζηεξεκέλα, ηέηνησλ ελψζεσλ, κε ζηφρν ηελ πην εχξπζκε θαη θαίξηα ιεηηνπξγία ησλ 

θξαηηθψλ θνξέσλ επί ηνπ δεηήκαηνο ηνχηνπ. 
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ην ζεκείν απηφ ινηπφλ, ζα ήζεια λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηέη ε έλλνηα θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

Η έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γεθπξψλεη ηε δεκφζηα κε ηελ ηδησηηθή ζθαίξα. Ο 

φξνο «θνηλσληθφ θεθάιαην» ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, αιιά δελ 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ, θαζψο πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ηππηθά, φζν θαη ηα άηππα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο θνηλέο αμίεο. Ο νξηζκφο ηνπ Woolcock (1998), φηη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αμίεο θαη ηα δίθηπα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαδηθή δξάζε 

βαζίδεηαη ζε απηήλ αθξηβψο ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (Σαθηηθφο, 

2014).  

Γεληθφηεξα, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, κπνξεί λα νξηζζεί σο ε ζπζζψξεπζε ηεο ζπιινγηθήο 

γλψζεο, ηεο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο θνηλήο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθήο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλαπηχζζεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σν θνηλσληθφ 

θεθάιαην κπνξνχκε λα πνχκε πσο απνηειεί  κέγηζηε αμία, ε νπνία δηακνξθψλεηαη 

ζπλεξγαηηθά απφ ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηνπο 

ζεζκνχο αιιειεγγχεο, ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξάζηλε θαη πνιηηηζηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη δηαζέηεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε άιιεο 

κνξθέο θεθαιαίνπ, γηαηί θάπνηνο κπνξεί λα επελδχζεη ζε απηφ έηζη ψζηε λα απνθνκίζεη 

αξγφηεξα νθέιε. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηζρχεη πσο ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη κηα δηαδηθαζία «εθ ησλ θάησ» 

θαη αθνξά πνιίηεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη θνηλσληθά θαη έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν λα 

δεκηνπξγήζνπλ δίθηπα θαη ελψζεηο. Γελ αθνξά, ινηπφλ, ηελ πεξηνπζία κηαο νξγάλσζεο, κηαο 

επηρείξεζεο, ηεο αγνξάο ή ηνπ θξάηνπο, παξφιν πνπ φινη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ. Η χπαξμε ζπγθξνηεκέλνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δηεπθνιχλεη ηελ εηζξνή 

νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, δηεπθνιχλεη ηελ βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ πξνο 
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φθεινο ηεο θνηλφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην είλαη ε ζπλεθηηθή «θφιια», πνπ θξαηά δεκέλεο ηηο θνηλσλίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 

είλαη ηθαλφ γηα πνιηηηθέο επελδχζεηο, νη νπνίεο, ελ ηέιεη, βνεζνχλ ηελ θνηλσλία απφ άπνςε 

νηθνλνκηθή, αλζξσπηζηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θπζηθά θνηλσληθή (Σαθηηθφο, 2014). Γη‟ απηφ θαη 

ην ζπγθξνηεκέλν θνηλσληθφ θεθάιαην ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα αιιειέγγπα θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ.  

Με βάζε ινηπφλ ηε ζεσξία θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εχθνια θαηαλννχκε, κε πνην ηξφπν 

ζπγθεθξηκέλα θξάηε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπο, ζε ζρέζε κε άιια πνπ 

παξαδνζηαθά έρνπλ ην ξφιν ελφο θξάηνπο «θαζπζηεξεκέλεο αλάπηπμεο». Δδψ, βεβαίσο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαξμε κηαο έληνλεο παξνπζίαο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη κηαο ελεξγήο, 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηε κηα κεξηά, θαη ηε δπζρέξεηα αλάπηπμεο αληίζηνηρσλ κνξθψλ 

ζπιινγηθψλ/θνηλσληθψλ θηλήζεσλ απφ ηε άιιε. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ 

αλάπηπμεο δελ δηθαηνινγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε βάζε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, αιιά επεξεάδνληαη απφ ηελ χπαξμε ή κε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή, 

νξγαλσκέλεο θαη δξαζηήξηαο θνηλσλίαο πνιηηψλ. 

χκθσλα κε κειέηεο, ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη κηα έλλνηα αιιειέλδεηε κε ηελ 

θνηλσληθή δνκή, ε νπνία θαίλεηαη λα επηθξνηεί ηελ αηνκηθή δξάζε θαη λα ηελ ζηξέθεη πξνο ην 

θνηλσληθφ πιαίζην. Παξάιιεια, ην θνηλσληθφ θεθάιαην απαξηίδεηαη απφ επηθαιππηφκελα 

θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία δηαζέηνπλ θνηλέο αμίεο, εκπηζηνζχλε θαη θνηλά θξηηήξηα 

απνθάζεσλ (Σαθηηθφο, 2014). 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζεσξείηαη 

πσο θαηέρεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ελεξγνχλ σο αξσγνί ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. 

Τπάξρνπλ, ινηπφλ, ηξεηο βαζηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο κεγηζηνπνηνχλ ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην:  
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 Η εκπηζηνζύλε, ε νπνία γελλάηαη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη δηαζθαιίδεη πσο νη 

ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ζα ηεξεζνχλ 

 Η πιεξνθνξία, ε νπνία δηαρέεηαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαη 

 Η ζπλεξγαζία, ηελ νπνία ηελ εμαζθαιίδνπλ νη αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο 

 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην δηαζέηεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο 

θεθαιαίνπ, παξφια απηά φκσο είλαη εμ νξηζκνχ δηαθνξεηηθφ, θαζψο απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαη θπζηθά επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο θνηλσληθνχο, ηζηνξηθνχο, πνιηηηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζα ιέγακε πσο ην θνηλσληθφ θεθάιαην απμάλεη, φηαλ νη άλζξσπνη 

ζπλεξγάδνληαη θαη  επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη απηφ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε:  

 

 Δζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε δίθηπα, αηφκσλ ή νκάδσλ, ζηε βάζε ηεο ηζφηεηαο ησλ κειψλ. 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην αθνξά νξηδφληηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο αιιά θαη θάζεηεο κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ δηαθφξσλ ζεζκψλ θαη θνξέσλ. 

Έρεη άιισζηε αλαπηπρζεί θαη ζρεηηθή ζεσξία, γλσζηή σο «Θεσξία ησλ Γηθηχσλ». 

 Ακνηβαηφηεηα: ππφ ηελ έλλνηα ηνπ «δνχλαη θαη ιαβείλ» ηα άηνκα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο έρνληαο πξνζσπηθφ θφζηνο, βαζηδφκελνη, σζηφζν, 

ζην ζθεπηηθφ πσο ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή ζα ηχρνπλ αλάινγεο κεηαρείξηζεο. 

Γεκηνπξγείηαη, δειαδή, έλαο ζπλδπαζκφο βξαρππξφζεζκνπ αιηξνπηζκνχ θαη 

καθξνπξφζεζκνπ ζπκθέξνληνο. 

 Δκπηζηνζχλε: ε εκπηζηνζχλε παίδεη βαξπζήκαλην ξφιν θαζψο φζν κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ππάξρεη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηφζν κεγαιχηεξε ε πξφνδνο ηεο 

ρψξαο. 
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 Καλφλεο (λφξκεο): θνηλσληθνί θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

΄Αιισζηε νη ππνζηεξηθηέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δηαηείλνληαη πσο φπνπ ππάξρεη ηζρπξφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην ε αλάγθε γηα έιεγρν είλαη κεησκέλε.  

 Κνηλφηεηα: ε κίμε ηεο εκπηζηνζχλεο, ησλ δηθηχσλ, ησλ θαλφλσλ θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο 

έρεη σο απνηέιεζκα κηα ηζρπξή θνηλφηεηα, πνπ ζηέθεηαη σο βξάρνο απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε 

επίδνμν νπνξηνπληζηή, πνπ ζα επηρεηξήζεη λα εθκεηαιιεπηεί ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηεο 

θνηλφηεηαο, θαζψο ε θνηλφηεηα δελ είλαη πεξηνπζία θαλελφο (Σαθηηθφο, 2014).  

Ιζηνξηθά, κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αζρνιήζεθαλ επηθαλείο ζεσξεηηθνί 

ηνπ ρψξνπ, κε θπξηφηεξνπο ηνλ Π. Μπνπξληηέ (P. Bourdie), ηνλ Σδ. . Κφικαλ (J. S. 

Coleman), ηνλ Α. Πφξηεο (A. Portes), ηνλ Α. Σνθβίι (Alexis de Tocqueville) θαη ηνλ Ρ. 

Πάηλακ ( R. Putnam), ηηο απφςεηο ησλ νπνίσλ θαη ζα εθζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο. 

Καηά ηνλ Μπνπξληηέ ε βαζηθή πεγή θεθαιαίνπ είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην ζπλδέεηαη ζηελά ηφζν κε ην νηθνλνκηθφ φζν θαη κε ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην. Με 

ιίγα ιφγηα, θαηά ηνλ Μπνπξληηέ, ην θνηλσληθφ θεθάιαην αλήθεη ζηνπο θνηλσληθά ηζρπξνχο, 

ζηε κεζαία/αζηηθή ηάμε θαη ε θαηνρή ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδεη θαη ηελ 

θαηνρή ησλ ππνινίπσλ θεθαιαίσλ (πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.ν.θ). Οη κε θαηέρνληεο 

ινηπφλ ην θεθάιαην απηφ, ζα  πξέπεη λα ζηεξηρηνχλ ζε θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο θαη θνηλσληθά 

δίθηπα, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θνηλσλνί ηνπ θεθαιαίνπ θαη λα ελζσκαησζνχλ κέζα ζε απηφ. 

Τπφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, κάιηζηα, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κπνξεί λα κεηαηξαπεί θαη ζε νηθνλνκηθφ θεθάιαην, απνδίδνληαο θαη άιινπ 

είδνπο νθέιε. Θα κπνξνχζε θαλείο, ινηπφλ, λα ππνζηεξίμεη πσο αλακθίβνια ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην δηαλέκεηαη αληζνκεξψο θαη ζηξσκαηνπνηεκέλα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζρεκαηίδεηαη 

κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζε αληίζεζε κε ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην. 

Άιισζηε, ην θνηλσληθφ θεθάιαην δε δηαζέηεη κηα νξηζκέλε πιηθή κνξθή (φπσο π.ρ. ην ρξήκα) 

αιιά αληίζεηα ζα ιέγακε πσο είλαη απξνζδηφξηζην (Κνληφξδνο, 2010: 99-101). 
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Καηαιήγνληαο ινηπφλ, ν Μπνπξληηέ, ζεσξεί πσο ην θνηλσληθφ θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπαξαρζεί, νθείιεη λα δηέπεηαη απφ έλα πλεχκα θνηλσληθφηεηαο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

επαθή κε ηα εθάζηνηε θνηλσληθά δίθηπα. Έηζη δεκηνπξγείηαη ζπλνρή ζηελ θάζε νκάδα θαη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην αλαπηχζζεηαη φπσο ζα έπξεπε.  

Ο Κφικαλ ζα νξίζεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Καηά ηνλ Κφικαλ, 

ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη έλα κέζν ελίζρπζεο, ην νπνίν ελζαξξχλεη ηελ επίδνζε ησλ 

θνηηεηψλ ή/θαη ησλ καζεηψλ θαη έηζη ελδπλακψλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηνλ Κφικαλ, ην θνηλσληθφ θεθάιαην δίλεη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο 

νξηζκέλσλ επηδηψμεσλ, νη νπνίεο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ δε ζα απνηεινχζαλ θαλ επηινγέο θαη 

ζπλάκα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ηνπ Μπνπξληηέ, πσο πξφθεηηαη γηα έλα κε πιηθφ αιιά θαηά ηα 

άιια (ζε αληίζεζε κε ηνλ Μπνπξληηέ) εθ ησλ νπθ άλεπ δεκφζην αγαζφ. Απηφ ζεκαίλεη, πσο 

θαηά ηνλ Κφικαλ, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ λα σθειεί αηνκηθά 

εθείλνλ πνπ δξα επ‟ απηνχ, αιιά αληηζέησο, ε νπζία ηνπ βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα απφιαπζεο 

ησλ θαξπψλ ηνπ θαη απφ ηνπο αιιεινδξψληεο ζε απηφ (Κνληφξδνο, 2010: 102).  

Σέινο, ν Κφικαλ, φξηζε θαη δχν απαξάβαηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαηά ηε γλψκε ηνπ: ην πξψην, αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

ην δεχηεξν, ηελ ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έζσ-νκάδαο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή 

θάπνησλ απιψλ αιιά ζαθψο ρξήζηκσλ ξπζκηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ (Κνληφξδνο, 

2010: 103).  

Ο επφκελνο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο πνπ ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, είλαη ν Πφξηεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν γηα λα θαηέρεη θάπνηνο θνηλσληθφ θεθάιαην 

ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηα πξφζσπα εθείλα, πνπ απνηεινχλ ηελ πεγή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα κε δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε θαη αζάθεηα πεξί ηνπ πνηα είλαη ε πεγή 

θαη πνηεο νη δξάζεηο απηήο ηεο πεγήο (δήηεκα ην νπνίν ζπρλά παξεξκελεχεηαη θαη εκπιέθεηαη 

ε αηηηαθή ζρέζε) ζην ζεκείν απηφ, ν Πφξηεο θάλεη έλαλ αζθαιή δηαρσξηζκφ θαη νξίδεη 

πιήξσο ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Απηέο είλαη: 1) 
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ε εζσηεξίθεπζε ησλ αμηψλ, 2) νη ακνηβαίνπ ραξαθηήξα δνζνιεςίεο, 3) νη κνξθέο ζπιινγηθήο 

αιιειεγγχεο θαη 4) ε εκπηζηνζχλε πνπ επηβάιινπλ νη αξλεηηθέο ή νη ζεηηθέο θπξψζεηο. 

Άιισζηε, νη πεγέο αθνξκψληαη απφ ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ ηα κέιε ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθνχ 

δηθηχνπ, θίλεηξα πνπ κπνξεί  λα είλαη είηε «θίλεηξα νινθιήξσζεο», φηαλ π.ρ. έλαο άλζξσπνο 

επηζπκεί λα εμσηεξηθεχζεη θάπνηεο αμίεο πνπ κπνξεί λα θαηέρεη παηδηφζελ, είηε «εξγαιεηαθά 

θίλεηξα», ζχκθσλα κε ηα νπνία αλακέλεηαη ελφο είδνπο ακνηβαηφηεηα θαη εκπηζηνζχλε 

(Κνληφξδνο, 2010: 103).  

πκπεξαζκαηηθά, θαηά ηνλ Πφξηεο, ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη «ε ηθαλφηεηα λα 

δηαζθαιίδνληαη σθειήκαηα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δίθηπα θαη άιιεο θνηλσληθέο δνκέο», 

(Portes, 1998: 8) ρψξνο φπνπ λνείηαη σο έδξα ελέξγεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

πλερίδνληαο, απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο εηζαγσγήο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζηελ θνηλσληνινγία, ππήξμε ν Σνθβίι, ν νπνίνο εμέζεζε κηα δηθή ηνπ, θάπσο 

θηιειεχζεξε ζεσξία γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην. χκθσλα κε ηνλ Σνθβίι, ν άλζξσπνο δε 

ρξεηάδεηαη ηελ πιήξε ειεπζεξία γηα λα πεξηνξηζηεί απφ ηελ ππεξδχλακε ηνπ θξάηνπο. 

Αληηζέησο, κέζα ζε έλα θξάηνο, φπνπ έρεη δηαπνηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηεο απφιπηεο ειεπζεξίαο 

θαη ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, ν πνιίηεο ζα δξάζεη αηνκηθά θαη φρη πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ. 

Γλψκε ηνπ Σνθβίι, είλαη πσο πξέπεη λα ππάξρεη κηα κνξθή ειέγρνπ, φπσο ζηηο αξηζηνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο, πξνθεηκέλνπ νη άλζξσπνη λα παίξλνπλ ην έλαπζκα δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ 

ζπζζσκαηψζεσλ θαη λα ζπλαζπίδνληαη.  ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο, νη άλζξσπνη κπνξεί λα 

είλαη αλεμάξηεηνη αιιά δηαθαηέρνληαη απφ έλα άθξαην πλεχκα αηνκηθηζκνχ θη αδπλαηνχλ λα 

δξάζνπλ ή/θαη λα αληηδξάζνπλ, κε ζπλέπεηα ην θξάηνο, λα ζπλερίδεη απξφζθνπην ηε θπζηθή 

επεθηαηηθή ηνπ ηάζε, κε δερφκελν θαλελφο είδνπο αληίζηαζε (Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010: 29-

33).  

Γηα ην ιφγν απηφ, ν Σνθβίι πξνηείλεη ζηα άηνκα λα δξάζνπλ ζχκθσλα κε ηελ «ηέρλε ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη», θαζψο απνθηψληαο ηελ «ηέρλε» απηή, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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ζπγθξνηήζνπλ ζπιινγηθέο νκάδεο θαη λα παξάγνπλ ελ ηέιεη ην ιεγφκελν «θνηλσληθφ 

θεθάιαην» (Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010: 31). 

Σέινο, ζπλερηζηήο ηνπ Σνθβίι ππήξμε ν Πάηλακ, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη κε 

ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ο Πάηλακ, ζηεξηδφκελνο ζηελ 

εκπεηξηθή κέζνδν, έθαλε αξρηθά κηα έξεπλα ζην βφξεην θαη ζην λφηην ηκήκα ηεο Ιηαιίαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε, θαίλεηαη λα νηθνδνκνχλ θαη ηελ αξρηθή ηνπ ζθέςε πεξί 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Με ιίγα ιφγηα, ε εκπεηξηθή ηνπ έξεπλα θαηέδεημε, πσο ζην βφξεην 

θνκκάηη ηεο Ιηαιίαο, φπνπ ην θνηλσληθφ θεθάιαην ήηαλ ηζρπξφ, κε πινχζην δίθηπν ηνπηθψλ 

ελψζεσλ, ελεξγή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, πλεχκα εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο αλάκεζα 

ζηνπο πνιίηεο θαη πιήξεο αθνζίσζε ζηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο, ππήξρε θαηά ζπλέπεηα θαη 

πνιχ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο (θαη απέλαληη ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ) θαη κάιηζηα 

κηα πνιχ πην απνδνηηθή νηθνλνκία. Άξα, ινηπφλ, ε έξεπλά ηνπ ηνλ νδήγεζε ζην πξψην 

ζπκπέξαζκα πσο κηα ελεξγή θνηλσλία πνιηηψλ εληζρχεη θαη ζηέθεηαη αξσγφο κηαο 

δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο (Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010: 34). 

ε επφκελε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζηελ Ακεξηθή, ζρεηηθά κε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ηελ επνρή εθείλε, θαηέιεμε θαη πάιη κέζσ ηεο εκπεηξηθήο ηνπ κεζφδνπ 

ζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Θεψξεζε, ινηπφλ, πσο ηελ επνρή εθείλε έλα πιήζνο θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ (αχμεζε αλεξγίαο, δηαδνρή ησλ γελεψλ, θπγή ησλ θαηνίθσλ πξνο ηα πξνάζηηα, ε 

ηειεφξαζε θ.ιπ.) ζπληέιεζαλ, ψζηε νη Ακεξηθάλνη λα ράζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο ελδηαθέξνλ, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη εκθαλήο κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

θνηλσληθά δίθηπα, ε απνρή απφ ηηο εζληθέο εθινγέο θαη ε ελ ηέιεη ζπλερήο απνδπλάκσζε θαη 

χπαξμε κηαο αηξνθηθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010: 35-37).  

Βέβαηα, πξέπεη λα δηαζαθελίζνπκε εδψ κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ Πάηλακ απφ ηνλ 

Σνθβίι. Ο Πάηλακ, δε ζεσξεί ζε θακία πεξίπησζε πσο ε ηζνπεδσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο 

ζα ήηαλ ιπηξσηηθή γηα ηελ θνηλσλία, άπνςε πνπ θαίλεηαη λα πξναζπίδεηαη ν Σνθβίι, αιιά 

αληηζέησο ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε πεξί εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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θξάηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Σνθβίι, ειπίδεη ζε κηα απνδπλάκσζε ηεο θπβέξλεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη λα νξγαλσζνχλ νη πνιίηεο ζε 

ζπιινγηθά δίθηπα θαη ελψζεηο. 

Μηα ηειεπηαία δηαθνξά, έγθεηηαη ζαθψο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζείο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ηηο πνιηηηθέο ελψζεηο. Ο κελ Σνθβίι ζηέθεηαη αξρηθά, κάιινλ, θαρχπνπηα πξνο 

ηελ χπαξμε θαη ηε δξάζε ηνπο, θαζψο ππνγξακκίδεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ πεξί ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο κε ηελ εκθάληζε θαη επηθξάηεζε απηψλ, θαζψο κπνξεί θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαξρία. Παξφια απηά, σζηφζν, ηάζζεηαη ηειηθά ππέξ ηνπο, 

θαζψο ζεσξεί πσο απφ απηέο εμαξηάηαη θαη ε δεκηνπξγία φισλ ησλ άιισλ ελψζεσλ θαη γεληθά 

απνηεινχλ έλα πξψην νξγαλσκέλν βήκα πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ησλ ππνινίπσλ ηδησηηθψλ 

ελψζεσλ (Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010: 38-41). 

Αληηζέησο ν Πάηλακ, σο πινπξαιηζηήο, θαίλεηαη λα θαηέρεη κηα πην αξλεηηθή άπνςε γηα 

ηηο πνιηηηθέο ελψζεηο. πγθεθξηκέλα, ζεσξεί πσο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ εληάζεηο θαη 

θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο. Δλψ, ινηπφλ, είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνο πξνο νηαδήπνηε κνξθή 

έλσζεο, θαζψο ππνζηεξίδεη πσο έηζη αλαπηχζζεηαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηνο ηεο ινγηθήο ησλ πνιηηηθψλ ελψζεσλ 

(Κσλζηαληαθφπνπινο, 2010: 38-41). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη 

ζρεδφλ πξνθαλήο, θαζψο ε χπαξμε ηνπ ελφο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ άιινπ. Πην απιά, 

ε δηαξθήο αλαβάζκηζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ δηακνξθψλεη, ζπγθεληξψλεη θαη αλαπηχζζεη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ ζπλεξγαηηζκφ, ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηνπο 

ζεζκνχο αιιειεγγχεο πνπ ελψ δελ απνζθνπνχλ ζην θέξδνο, ζπκβάιινπλ ζην θνηλσληθφ 

εηζφδεκα θαη απνθέξνπλ θνηλσληθφ φθεινο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

Ο Θεζκόο ησλ  Αλεμάξηεησλ Αξρώλ 

 

1.  Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο (απφ εδψ θη εκπξφο ΑΓΑ ζην θείκελν) απνηεινχλ έλα ζεζκηθφ 

λεσηεξηζκφ ηνπ επξσπατθνχ δεκφζηνπ δηθαίνπ, πνιιψ δε κάιινλ ηνπ ειιεληθνχ, πνπ θηλείηαη 

ζηα πξφηππα ησλ ΗΠΑ. Μεηά ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο ηεο ΚηΠ αιιά θαη ηεο 

αλαθνξάο καο ζε θηλήκαηα, νξγαλψζεηο, ΜΚΟ θαη εζεινληηθέο δξάζεηο, σο ρψξνη έθθξαζεο 

ηεο ΚηΠ, ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, ε ζέζκηζε ησλ 

νπνίσλ έθεξε αιιαγέο ζην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ ζθεληθφ ησλ δξάζεσλ ηεο ΚηΠ. Οη ΑΓΑ 

απνηέιεζαλ ζεκείν-ζηαζκφ γηα ηα ηδαληθά πνπ πξεζβεχεη ε ΚηΠ, θαζψο, ελ νιίγνηο, κπφξεζαλ 

λα θηλεζνπλ θαη ζε ηππηθά θαη λνκηθά πιαίζηα θαη λα δξάζνπλ νξγαλσκέλα. ηελ εξγαζία 

απηή ζα αλαθεξζνχκε επηδεξκηθά ζε φιεο ηηο ΑΓΑ, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ ΑΔΠ, αλαθέξνληαο ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη εθηειεζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε ζθνπφ λα αλαιχζνπκε θαη λα 

θαηαιήμνπκε ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπ σο έλα κέξνο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη θπζηθά σο 

ζπκκέηνρνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Με άιια ιφγηα, ην ΑΔΠ ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ 

εξγαζία απηή σο ην έκπξαθην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο, ππφ ηε 

ζθνπηά  ησλ ΑΓΑ, πνπ απνηεινχλ φπσο ζα δνχκε θίλεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

Αξρηθά, ζα μεθηλήζνπκε κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ΑΓΑ δηεζλψο. Υξνλνινγηθά, ζα 

έιεγε θαλείο πσο ε γέλεζε ησλ ΑΓΑ επηηειέζζε ζηε νπεδία, φηαλ ην 1809 εκθαλίζηεθε ε 

Αξρή ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δπηηξφπνπ (Riksdagens Ombudsman), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα, έλα 

αηψλα αξγφηεξα, κεηαθέξζεθε ζηε Φηλιαλδία θαη απνηέιεζε χςηζην ζεζκφ ησλ 
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θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ. Χζηφζν, ν ζεζκφο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζηελ Δπξψπε ήηαλ αθφκε 

ζην ζθνηάδη (Φξαγθάθεο, 2008: 21). 

 Παξάιιεια, ζηηο ΗΠΑ ν ζεζκφο ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, κε ηελ 

νλνκαζία «Independent Administrative Agencies» έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, κε ηδηαίηεξε άλζηζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Αξρηθνί ζηφρνη 

ηνπο, ήηαλ λα πιαηζηψζνπλ ηνλ πνιηηηθφ θφζκν κε επαΐνληεο ηνπ ρψξνπ, νη νπνίνη ζα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ νξζφηεξε δηαθπβέξλεζε, ε δηαζθάιηζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πνιίηε θαη ηέινο, ε επίηεπμε ηνπ θιίκαηνο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ πνιηηηθή, πνπ ζα 

δπζρέξαηλε ηελ επεκβαηηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ (Αλησλφπνπινο, 1995: 20-21).  

 Δλ ζπλερεία, ζηε Γαιιία, ήξζαλε ζην θσο νη «Autorités Administratives Indépendantes» 

πεξί ην 1950 (Σδψλνο, 2010: 37), ελψ αληίζηνηρα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη «Non-

departmental Public Bodies» εκθαλίζηεθαλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα έρνληαο ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο 

θαη φξακα. 

  ηελ Διιάδα, απφ ην 1970 θαη κεηά άξρηζε ε ίδξπζε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, 

θηινδνμψληαο λα δξάζνπλ θαηά ηα ακεξηθάληθα θαη επξσπατθά πξφηππα, σο κηα νξγαλσκέλε 

θίλεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Η ηππηθά πξψηε ΑΓΑ πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ήηαλ ην 

Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην, φπσο πξνέβιεπε ν Νφκνο 1730/87, παξφιν πνπ πξνεγνπκέλσο 

είραλ ππάξμεη κνξθψκαηα, πνπ είραλ παξεκθεξή δξάζε θαη ζχζηαζε, φπσο ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ. Αξγφηεξα, αθνινχζεζαλ θαη θάπνηεο άιιεο ΑΓΑ κε θπξηφηεξεο, ηελ Δπηηξνπή 

Σνπηθήο Ραδηνθσλίαο, ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θαη ην Αλψηαην πκβνχιην 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Παπαδεκεηξίνπ, 2008: 45).  

 εκαληηθφ έηνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΓΑ απνηέιεζε θαη ην 1997, πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη σο ρξνληά – ζηαζκφο. Σελ πεξίνδν εθείλε, ζρεδφλ ζπλέπεζε ε λνκνζέηεζε 

δχν πνιχ ζεκαληηθψλ ΑΓΑ, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, αλαιακβάλνληαο πιήζνο αξκνδηνηήησλ θαη νη δχν. 
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 Καηαιήγνληαο, σζηφζν, θαη θηάλνληαο ζην ηέινο απηήο ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ησλ 

ΑΓΑ ζηελ Διιάδα, δε ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ πην ζεκαληηθή ζηηγκή ηνπο ζε 

ζπληαγκαηηθφ επίπεδν. Αλαθεξφκαζηε, θπζηθά, ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο πνπ 

έιαβε ρψξα ην 2001, φπνπ κε ην άξζξν 101Α (βιέπε Παξάξηεκα 2), θαηνρπξψζεθαλ 

ζπληαγκαηηθά πέληε Αξρέο θαη νξίζηεθαλ πξνβιέςεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ γηα θαζεκία απφ 

απηέο (Κνληνγηψξγα-Θενραξνπνχινπ, 2002: 42-43). Σν λνκνζεηηθφ ηνπο πιαίζην, επίζεο, 

νξίζηεθε θαηά εληαίν ηξφπν κε ηνλ εθηειεζηηθφ Νφκν 3051/2002 θαη ην άξζξν 138Α ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.  

 Οη ιφγνη εκθάληζεο ησλ ΑΓΑ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλνη θαη 

ζε κεγάιν βαζκφ, θνηλνί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Αξρηθά, 

θηλνχληαη πξνο ην επξσπατθφ πιαίζην θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, ην νπνίν είλαη θνηλφ γηα ηα θξάηε – 

κέιε ηεο Δπξψπεο θαη ην νπνίν πξνβιέπεη ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ΑΓΑ. 

Παξάιιεια, ε εκθάληζε θαη θαζηέξσζή ηνπο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε αλαδεηθλχεη κε 

αθφκε πην έληνλν ηξφπν ην πνιχθξνην δήηεκα ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

πνιηηηθνχο ησλ θνκκάησλ θαη ηνπο απινχο πνιίηεο, έλα πξφβιεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

αληθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα παξακείλεη αδηάθζνξε, απνκνλσκέλε απφ 

πνιηηηθνχο αληαγσληζκνχο θαη απφ ηε ινγηθή ηνπ «δνχλαη θαη ιαβείλ». Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ ΑΓΑ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, απνηέιεζε κηα 

αθφκε αδπλακία ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ λέσλ κεραλεκάησλ, ηεο απαηηνχκελεο 

ηερλνγλσζίαο, ηεο ηαρχηεηαο πνπ απαηηείηαη αιιά θαη ην αίζζεκα επζχλεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ νθείιεη λα δηέπεη ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

πλεπψο, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα κελ αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε ηεο ζεζκνζέηεζεο 

ησλ ΑΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπλ ελεξγά θαη θαηαιπηηθά ζηνπο ηνκείο απηνχο θαη λα θέξνπλ 

ηζνξξνπία θαη θαιχηεξε νξγάλσζε (Σδψλνο, 2010: 21-24). Δπξφθεηην γηα κηα ζεκαληηθή 
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θίλεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, λα δξάζεη ζηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα θαη λα 

εηζάγεη λενθεξζέληα επξσπατθά πξφηππα. 

  

2. Οξηζκόο, ραξαθηεξηζηηθά θαη αξκνδηόηεηεο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ  

  

Οξηζκόο 

 

 Θέινληαο λα νξίζνπκε εμ αξρήο ηηο ΑΓΑ αιιά θαη λα ηηο θαηαιάβνπκε πιεξέζηεξα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηνπο σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε ζην ζεκείν απηφ λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαη ζα 

θηλεζνχκε αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπκε κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ ΑΓΑ. Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ είλαη ν αθφινπζνο: «Οη 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη εζληθά, ζπιινγηθά, θξαηηθά φξγαλα κε απηνηειή δηνηθεηηθή ππνδνκή 

θαη πξνυπνινγηζκφ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο, δηνξηζκέλα απφ κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο γηα νξηζκέλε ζεηεία θαη έρνπλ σο 

ξφιν ηελ θπξίαξρε επνπηεία επαίζζεησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο δηακέζνπ ηεο άζθεζεο θαλνληζηηθψλ, γλσκνδνηηθψλ, δηαηηεηηθψλ θαη εμειεγθηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, ησλ νπνίσλ ε άζθεζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο, 

ππνηαζζφκελε απιψο ζηνλ θιαζηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο» (Αλησλφπνπινο, 1995: 57).  

  Απαξαίηεηε δηεπθξίλεζε ζην ζεκείν απηφ, είλαη πσο ε θαηνρχξσζε ηεο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 101Α ηνπ . ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, 

φπσο θαη ε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπο, πξνβιέπεηαη κφλν γηα ηηο πέληε ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο (Φαξνχδα, 2008: 13), νη νπνίεο είλαη: 

 

1.Σν Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο 

2.Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 
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3.Η Αξρή Γηαζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Απνξξήηνπ Δπηθνηλσληψλ 

4.Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

5.Σν Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

 

Να ζεκεηψζνπκε εδψ, πσο πέξα ησλ ζπληαγκαηηθά απηψλ θαηνρπξσκέλσλ αξρψλ, ππάξρεη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ΑΓΑ, πνπ πξνβιέπεηαη φρη ζπληαγκαηηθά αιιά λνκνζεηηθά (Σδψλνο, 

2010: 121-171). Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 

1.Η Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

2.Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

3.Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

4.Η Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή 

5.Η Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ 

6.Ο πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή 

 

Υαξαθηεξηζηηθά  

χκθσλα κε ην άξζξν 101Α ηνπ πληάγκαηνο, παξ. 1, «ηα κέιε (ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο) 

δηνξίδνληαη κε νξηζκέλε ζεηεία θαη δηέπνληαη απφ πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία» 

(βιέπε Παξάξηεκα 2). Γεληθφηεξα, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αθνξνχλ, πξψηνλ, ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο θξαηηθά φξγαλα, λα κελ ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν ή ζε επνπηεία ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο, αιιά κφλν ζε δηθαζηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπο, 

δεχηεξνλ, απνιακβάλνπλ θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, αληίζηνηρεο κε εθείλεο ησλ δηθαζηψλ θαη ηξίηνλ, ην γεγνλφο φηη 

δηαζέηνπλ έλα κεγάιν εχξνο απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ (θπξίσο θαλνληζηηθέο θαη 

θπξσηηθέο), πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηε ξχζκηζε δσηηθψλ θαη επαίζζεησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.  
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 Έιεγρνο  

χκθσλα κε ην χληαγκα, επίζεο, ηα κέιε ησλ αξρψλ απηψλ δηνξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε 

ζεηεία θαη ε επηινγή ηνπο γίλεηαη απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ, φξγαλν ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο (άξζξα 13 -14). Όπσο ην πξνεδξείν ηεο Βνπιήο, 

έηζη θαη ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ, έρεη δηαθνκκαηηθή ζχλζεζε αιιά θπβεξλεηηθή 

πιεηνςεθία. Σε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ απνηεινχλ ν πξφεδξνο θαη νη δηαηειέζαληεο 

πξφεδξνη ηεο βνπιήο (εθφζνλ είλαη βνπιεπηέο), νη αληηπξφεδξνη, νη πξφεδξνη ησλ δηαξθψλ 

επηηξνπψλ, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ζεζκψλ θαη δηαθάλεηαο, νη πξφεδξνη ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη έλαο αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο (εθφζνλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε αλεμάξηεηνη). Οη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη, θπξίσο, λα εμεηάδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, λα 

θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπδήηεζε ησλ λνκνζρεδίσλ, λα επηιέγεη ηα κέιε ησλ 

αλεμάξηεησλ αξρψλ (βι. εδψ θαη άξζξν 101Α, παξ. 2 , πνπ πξνυπνζέηεη ηε δηάζθεςε) θ.ιπ. 

(Παληειήο, 2007: 340). Η απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ 

ησλ ΑΓΑ ιακβάλεηαη, είηε νκφθσλα είηε κε ηελ εηδηθή απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ 

κειψλ ηεο. Σέινο, λα αλαθεξζεί πσο νη ΑΓΑ, απνηειψληαο ηκήκα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

ηνπ θξάηνπο, ππφθεηληαη ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ 

νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. χκθσλα κε 

απηφ, νη ΑΓΑ δελ ππφθεηληαη κφλν ζε δηθαζηηθφ έιεγρν αιιά θαη ζε θνηλνβνπιεπηηθφ θαη σο 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε, ελ κέξεη, θαη ζε δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν (Σδψλνο, 2010: 90-95).  

 

Γηαρσξηζκόο 

 

Οη πέληε πξναλαθεξζείζεο, ζπηαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο, ΑΓΑ, ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξνπλ, ζε δχν 

γεληθέο θαηεγνξίεο: ε πξψηε αθνξά εθείλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εχξπζκε, απνηειεζκαηηθή 
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θαη αμηνθξαηηθή ζηειέρσζε ηεο δηνίθεζεο, κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνχκελσλ θαη ε δεχηεξε ζε εθείλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγνξά θαη ηελ 

ηερλνινγία, κε ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε θαη πεξίζηαζε αηνκηθά 

δηθαηψκαηα (Μπελάθε – Φαξνχδα, 2008: 22). 

   

 Αξκνδηόηεηεο 

 

χκθσλα κε ηε ζχλζεζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο, νη ΑΓΑ νθείινπλ εθ πξννηκίνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο αιιά θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Αξρέο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ν λνκνζέηεο φπιηζε ηηο ΑΓΑ κε πιήζνο απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ηηο νπνίεο 

κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε θαλνληζηηθέο, αδεηνδνηηθέο, θπξσηηθέο, ειεγθηηθέο θαη 

δηαηηεηηθέο (Κνπινχξεο, 2001: 110-112). 

α) Καλνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο: έρνπλ ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ή 

δηαηχπσζεο απιψλ ή ζχκθσλσλ γλσκψλ πξνο ηνλ αληίζηνηρν Τπνπξγφ γηα ηελ έθδνζε 

θαλνληζηηθήο πξάμεο. Ιδηαίηεξεο θαηεγνξίεο θαλνληζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ζπληζηνχλ ε 

αξκνδηφηεηα έθδνζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΓΑ θαη ε έθδνζε Κσδίθσλ 

Γενληνινγίαο. 

β) Αδεηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο: αζθνχληαη ππφ ηνλ ηχπν δηαηχπσζεο ζχκθσλεο γλψκεο 

πξνο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ γηα ηελ έθδνζε πξάμεο αδεηνδφηεζεο.  

γ) Κπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο: νη ζπγθεθξηκέλεο δηαζθαιίδνπλ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ ησλ παξαβαηψλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο 

παξάβαζεο, νη θπξψζεηο θιηκαθψλνληαη απφ ηελ απεχζπλζε κηαο απιήο ζχζηαζεο ή 

πξνεηδνπνίεζεο κέρξη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή αθφκε θαη κε αλαζηνιή ή αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαβάηε.  

δ) Διεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο: είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ ΑΓΑ λα πξνβαίλνπλ ζε παληφο είδνπο 

δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, κε ηε ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, 
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θαζψο θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζηε Βνπιή Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ 

(εηήζηα έθζεζε). 

ε) Γηαηηεηηθέο αξκνδηφηεηεο: έρνπλ απνλεκεζεί είηε ππφ ηνλ ηχπν ιήςεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ είηε ππφ ηνλ ηχπν ζπλδξνκήο ζηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ. 

 

 

 

                    Πίλαθαο: Καηάηαμε αξκνδηνηήησλ ΑΓΑ ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλσλ   
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Αλεμαξηεζία 

Οη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ΑΓΑ απνιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101Α ηνπ 

πληάγκαηνο, πνιηηηθήο, νξγαλσηηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο. Η 

πνιηηηθή ηνπο αλεμαξηεζία, έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εγγχεζεο πξνζσπηθήο 

θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηνπο, κε ηελ έιιεηςε ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηνηθεηηθήο επνπηείαο αιιά ηνλ δηθαζηηθφ θαη κφλν έιεγρν ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπο (Σδψλνο, 

2010: 81-88). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαζέηνπλ θαη νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία, κέζσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπο, ηεο κε αληηθαηάζηαζεο, κεηάζεζεο ή αλάθιεζεο απηψλ απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ην αζπκβίβαζην ησλ κειψλ απηψλ, κε ηελ 

απαγφξεπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν κε ηελ Αξρή ηεο νπνίαο κεηέρνπλ, θαζψο 

θαη κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ απφ ην ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ, 

έπεηηα απφ νκνθσλία ή ηνπιάρηζηνλ ζπκθσλία ησλ 4/5, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεξε επηινγή ηνπο. Σέινο, ε ζπιινγηθφηεηα ηεο 

ζχλζεζεο ησλ ΑΓΑ απνηξέπεη θαη ηελ απζαηξεζία ηεο κνλνπξφζσπεο εμνπζίαο (Σδψλνο, 

2010: 81-88). 

πλ ηνηο άιινηο, ε αλεμαξηεζία ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ αξρψλ είλαη θαη 

ιεηηνπξγηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ε θαζεκία απφ απηέο δηαζέηεη μερσξηζηφ κεραληζκφ δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο, πνπ δηεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αξκφδην Πξφεδξφ ηεο. Δπίζεο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απαηηήζνπλ ηε δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ αιιά 

θαη λα αζθνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχλ.  

Σέινο, ε νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία, δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

πνπ πξνηείλεηαη γηα ηηο ΑΓΑ θαη ςεθίδεηαη απφ ην Κνηλνβνχιην καδί κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Κξάηνπο. 
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Χζηφζν, ππάξρνπλ έξηδεο θαη δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ Αξρψλ θαη θαηά 

πφζν απηή δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ή φρη. Η αιήζεηα είλαη, πσο ε αλεμαξηεζία ησλ ΑΓΑ 

απνηειεί δηθιείδα γηα ην ιφγν χπαξμήο ηνπο, θαζψο εάλ απηή εθιείςεη ή πάςεη λα ηζρχεη, έζησ 

θαη πεξηζηαζηαθά, απηνκάησο απνθιείεηαη θαη ν ιφγνο αλαγθαηφηεηαο ηεο χπαξμήο ηνπο.  

Σν πξψην ζεκείν δηαθσλίαο έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ, ην νπνίν κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπφδην ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Η δπλαηφηεηα ησλ κεγάισλ θνκκάησλ λα 

αζθνχλ βέην ζε πξφζσπα, πνπ πξνηείλνληαη απφ ην αληίπαιν θφκκα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζέζεσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηθξάηεζε, ηειηθά, θάπνηνπ, πνπ λα ζηεξείηαη ησλ 

απαξαηηήησλ πξνζφλησλ θαη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο απφ κε θαηάιιειν ππνςήθην πξφζσπν. 

Αθφκε, ε εκπινθή ησλ θνκκάησλ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ θάπνην 

πνιηηηθφ θφκκα επηζπκήζεη λα «κπινθάξεη» ηε δηαδηθαζία επηινγήο ή αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο 

ησλ κειψλ κηαο ΑΓΑ, κε κείδνλα θίλδπλν ζηελ πεξίπησζε απηή λα πιεγεί ην θχξνο ηνπ 

ζεζκνχ. Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη πσο ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειψλ δε δηαζθαιίδεη, φπσο 

δηαηείλεηαη ην χληαγκα, ηελ νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ησλ αξρψλ. Δπίζεο, κεηνλέθηεκα 

αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ Αξρψλ ζπληζηά θαη ην γεγνλφο ηεο άζθεζεο 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ζηηο ΑΓΑ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπο απφ ηε Βνπιή, θαη κάιηζηα 

φρη κέζσ ηνπ αξκνδίνπ ππνπξγνχ, πξάγκα πνπ δε ζπλάδεη κε ην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα 

(Παληειήο, 2007: 343).  

Μηα άιιε αρίιιεηνο πηέξλα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ΑΓΑ, απνηειεί θαηά ηνλ Ν. Αιηβηδάην ε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηνπο, θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηνλ Κξάηνο ρσιαίλεη ηελ 

φιε δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηε άπνςε ηνπ Αιηβηδάηνπ, γηα πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ρξήζηκν ζα ήηαλ «λα πξνβιεθζεί ε 

εγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

λα πξνβιεθζνχλ εμαηξέζεηο απφ ηηο αζθπθηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, πνπ λα 
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δηαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξε επιπγηζία θαη θαη‟ επέθηαζε, απνηειεζκαηηθφηεηα» (Αιηβηδάηνο, 

2008: 36). 

Καηαιήγνληαο, ζπκπεξαίλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα λα ξπζκηζηνχλ ελαξγέζηεξα νξηζκέλα 

θνκκάηηα αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ κειψλ ησλ 

ΑΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαιήμνπλ νη ζεζκνί άρξεζηνη θαη κε ζπκβαηνί κε ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ζπληαγκαηηθήο πξφβιεςήο ηνπο θαη πξνο απνθπγή επαιήζεπζεο ηεο άπνςεο ηνπ Δ. 

Βεληδέινπ πσο «Οη αλεμάξηεηεο αξρέο είλαη θαηά βάζνο ην ζεζκηθφ θαηάληεκα ηεο 

δεκνθξαηίαο... Γηαηί παξαδίδνπκε ηκήκα ηεο εμνπζίαο κε δπλάκελνη λα ην αζθήζνπκε» 

(Παληειήο, 2007: 306). 

 

Οη πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

 

1. Σν Δζληθό πκβνύιην Ραδηνηειεόξαζεο (Δ..Ρ.) 

Ιδξχζεθε κε ην Ν. 1866/1989 (άξζ. 1) σο αλεμάξηεην φξγαλν κε θχξην έξγν ηνπ ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πνιπθσλίαο, ηελ ηήξεζε ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Σδψλνο, 2010: 101-104). 

 

2. Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Α.Π.Γ.Π.Υ.) 

Ιδξχζεθε κε ηνλ Ν. 2472/1997 (θεθ. Γ‟) πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, σο αξκφδην φξγαλν, κε θχξην έξγν ηνπ ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

απηνχ θαη ησλ άιισλ ξπζκίζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ ηεο αλαηίζεηαη θάζε θνξά (Σδψλνο, 2010: 105-108). 
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3. Η Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ Δπηθνηλσληώλ (Α.Γ.Α.Δ.) 

Ιδξχζεθε κε ην Ν. 3115/2003 κε θχξην έξγν ηεο ηελ πξνζηαζία ησλ επηζηνιψλ θαη ηεο 

ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Παξάιιεια, νη δξάζεηο 

ηεο νθείινπλ λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

ακεξνιεςίαο (Σδψλνο, 2010: 116-118). 

 

4. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (ηΠ) 

Ο ζεζκφο απηφο δεκηνπξγείηαη κε ην Ν. 2477/1997 κε ζηφρν ηελ πεξηζηνιή ηεο θξαηηθήο 

θαθνδηνηθήζεσο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε απέλαληη ζηελ θξαηηθή απζαηξεζία θαη κε 

θχξην θάζκα ελεξγεηψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηηο ζρέζεηο θξάηνπο – πνιίηε, ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (Σδψλνο, 2010: 112-115). 

χκθσλα κε ηνλ Βαζηιφπνπιν, ε νξγάλσζε «Παξέκβαζε», ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη, 

έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε, ην 1997. Με 

ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ΚηΠ απέλαληη ζην θξάηνο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ απφ ηελ άιιε, επηηεχρζεθε ε ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ, φπνπ 

ζήκεξα δηαρεηξίδεηαη πιήζνο δεηεκάησλ. Χζηφζν, ζα κπνξνχζε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ θ. 

Βαζηιφπνπινπ, πέξα απφ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν λα θαηέρεη θαη ην δηθαίσκα θπξσηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ν πνιηηηθφο θνκκαηηζκφο (εξκάθεο, 

2013: 133-134). 

 

 

5.  Αλώηαην πκβνύιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π) 

Με ηνλ ζεζκφ απηφ ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα θαζψο απνηειεί κέξνο ηεο ζπλέρεηαο 

ηεο εξγαζίαο απηήο, σο κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ 

 

Ο ΘΔΜΟ ΣΟΤ ΑΔΠ (ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 

 

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή – Ιζρύνπζα λνκνζεζία 

 Σν ΑΔΠ ηδξχζεθε σο αλεμάξηεηε αξρή κε ην Νφκν 2190/1994 πεξί ζπζηάζεσο 

αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο (ΦΔΚ Α‟ 

28/3.3.1994) θαη κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 2001, απνηέιεζε κία απφ ηηο πέληε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Η ζέζπηζε ηνπ ΑΔΠ επηηειέζζε κε 

«απνθιεηζηηθή απνζηνιή ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή 

ησλ δηνξηζηέσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηα 

λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηηο 

επηκέξνπο δηαηάμεηο απηνχ» (Σδψλνο, 2010: 109). 

 Σν ΑΔΠ ζπζηάζεθε σο ΑΓΑ, κε βαζηθή κέξηκλά ηνπ ηελ αμηνθξαηηθή θαη 

αληηθεηκεληθή επηινγή πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε 

λνκηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν λνκνζέηεο 

ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ ελ ιφγσ αξρή (ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο απηήο), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

ηελ πιήξε αλεμαξηεζία ηεο αιιά θαη ηελ απφιπηε αμηνπηζηία ηεο. 

  Η ίδξπζε κηαο ΑΓΑ, κε απηέο αθξηβψο ηηο αξκνδηφηεηεο, απφ ηα ρξφληα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο θαη εμήο, ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαίν γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καη 

απηφ γηαηί παξαδνζηαθά κέρξη ηφηε, νη πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα είραλ ηε κνξθή 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, κε πιήξε αδηαθάλεηα θαη αλαμηνθξαηία, κε απνηέιεζκα λα δηνξίδνληαη 

ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο άηνκα, πνπ δελ είραλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, απιά θαη κφλν 

επεηδή εμππεξεηνχζαλ πνιηηηθά ζπκθέξνληα θαη πιεξνχζαλ θνκκαηηθά θξηηήξηα. Η 

θαηάζηαζε απηή, φπσο ήηαλ θπζηθφ δπζρέξαηλε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, εμ νπ 
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θαη θαηά ηα επξσπατθά θαη ακεξηθαληθά πξφηππα, πξνηάζεθε ε ίδξπζε ηνπ ελ ιφγσ ζεζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα βάιεη έλα ηέινο ζηελ αζπδνζία θαη ηελ 

άλεπ νξίσλ πειαηεηαθή ζρέζε θξάηνπο – θνκκάησλ – πνιηηψλ (Βέεο, 2008: 61).  

 Αξρηθά βέβαηα, ην ΑΔΠ αληηκεηψπηζε ηελ ερζξηθή ζηάζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

κεγάισλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ηφπνπ, θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη πιένλ 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιία ζηε ζπλέρηζε ησλ  εξγαζηψλ ηνπο, κε ηνπο παξάλνκνπο δηνξηζκνχο 

«εκεηέξσλ». Δπίζεο, έληνλε ακθηζβήηεζε δέρηεθε θαη απφ θνξείο θαη άηνκα, ρσξίο λα έρνπλ 

θάπνην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, εκθνξνχκελα απιψο απφ ηελ πεπνίζεζε πσο έλαο ηέηνηνο 

ζεζκφο ζίγνπξα ζα απνηχγραλε ζηε ρψξα καο, παξά ηα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα 

παξφκνησλ αξρψλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (Βέεο, 2003: 1). 

 Πξνο έθπιεμε απηψλ φκσο, ην ΑΔΠ έθεξε θάπνηεο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνπο 

δηνξηζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Δηδηθφηεξα κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα κε ηνπο Ν. 

2527/1997 θαη 2738/1999 (Σδψλνο, 2010: 267), κπφξεζε λα βειηηψζεη ην φιν ζχζηεκα, κε ηελ 

αξηηφηεξε επηινγή ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη επηιέγνληαο κέζσ 

νπζηαζηηθφηεξεο αμηνιφγεζεο εηδήκνλεο ηνπ ρψξνπ. Παξάιιεια, θαηάθεξε λα θέξεη επηπιένλ 

αιιαγέο κε ηελ επηινγή ηνπ ππφινηπνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, κε 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ εμεηάζεσλ (γξαπηήο, 

πξαθηηθήο ή ειεθηξνληθήο κέζσ ππνινγηζηή). Σέινο, νπζηαζηηθφ ξφιν έπαημε θαη ε ςήθηζε 

ηνπ Ν. 3051/2002 (Σδψλνο, 2010: 190), κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ησλ πξνζιήςεσλ έγηλε 

αθφκε πην αμηφπηζην. Δηδηθφηεξα, κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν νξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 

απαηηψληαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηελ θαηνρή πεξηζζφηεξσλ πξνζφλησλ, φπσο ηίηινη 

ζπνπδψλ, εκπεηξία, γλψζε μέλσλ γισζζψλ, γλψζε Η/Τ θ.ιπ. 

 Φηάλνληαο ζηηο κέξεο καο, ην ΑΔΠ ζπγθξνηνχκελν απφ 28 κέιε, έρνληαο έλα κεγάιν 

αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη δηαζέηνληαο έλα ηζρπξφ ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο, πνπ νθείινπλ λα 

αθνινπζνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη επαξθέζηεξε αμηνιφγεζε θαη λα θαηαιήμεη ελ 
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ηέιεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Γεληθά, θαηά ηελ εηθνζαεηή θαη πιένλ 

ιεηηνπξγία ηνπ, θαηφξζσζε λα αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε λννηξνπία πνπ αθνινπζείην πηζηά 

απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ζην δεκφζην θαη ηελ θαηνρή κηαο ζέζεο 

ζε απηφ, θαη θαηφξζσζε λα εθπιεξψζεη ην έξγν ηνπ σο ΑΓΑ, ζπλδξάκνληαο έηζη ζηε 

δηαζθάιηζε ελφο θξάηνπο δηθαίνπ (http://www.asep.gr). ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα 

εμεηάζνπκε ηα ιεηηνπξγηθά θαη εθηειεζηηθά ραξαθηεξηζηηθά-ξπζκίζεηο ηνπ ΑΔΠ, 

πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε εηο βάζνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα αμηνινγήζνπκε ην έξγν ηνπ σο 

κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σν ζθεπηηθφ απηφ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα, κέζσ ηνπ ελ ιφγσ παξαδείγκαηνο, γηα ην αλ κπνξεί ε Διιάδα 

λα δψζεη νξγαλσκέλα θαη απνηειεζκαηηθά παξαδείγκαηα αλαγλσξηζκέλσλ δξάζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη αλ ελ ηέιεη ε ζέζπηζε ησλ ΑΓΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΑΔΠ 

κπνξεί λα επηηειέζεη θαη λα ζηεξίμεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπζηάζεθε.  

 Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο, ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΠ πξνθεηκέλνπ αξρηθά λα 

θαηαλνήζνπκε ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

α. Αξκνδηόηεηεο 

 χκθσλα κε ηνλ Γ. Βέε, ζηε εηήζηα έθζεζε ηνπ ΑΔΠ ην 2002 (Βέεο, 2003: 4-5) νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΑΓΑ είλαη: 

 

1. Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο, 

κε ηειεπηαίν ηνλ Ν. 3051/2002, ε επηινγή ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, βάζεη 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, είηε κε εηδηθή δηαδηθαζία νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ.  

http://www.asep.gr/
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2. Ο έιεγρνο ηεο ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο λνκηκφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δηεμάγνπλ θνξείο θπξίσο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2527/1997 (άξζξν 1 παξ. 3) ή κε άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο. Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη, ηφζν επί ησλ πξνθεξχμεσλ (πξηλ δεκνζηεπζνχλ), 

φζν θαη  επί ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ απηεπαγγέιησο ή θαη‟ έλζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. 

3. Ο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ (επνρηθψλ θ.ιπ.) φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Καη ν έιεγρνο απηφο γίλεηαη ηφζν επί ησλ αλαθνηλψζεσλ (πξνθεξχμεσλ), φζν θαη επί 

ησλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ, απηεπαγγέιησο ή θαη‟ έλζηαζε ππνςεθίσλ. 

4. Ο έιεγρνο παξάλνκσλ πξνζιήςεσλ, ν νπνίνο γίλεηαη απφ πκβνχινπο-Δπηζεσξεηέο 

ηνπ ΑΔΠ, πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 

Κ.Πνι.Γ. 

5. Ο θαηαινγηζκφο απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο ζε βάξνο ησλ νξγάλσλ, πνπ επζχλνληαη γηα 

παξάλνκεο πξνζιήςεηο, κε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπ παξαλφκσο απαζρνιεζέληνο 

πξνζσπηθνχ (άξζξν 8 παξ. 1 ε΄ θαη 21 παξ. 15 Ν. 2190/1994, φπσο ζπκπιεξψζεζαλ κε 

ηα άξζξα 5 παξ. 7 Ν. 2527/1997 θαη 10 παξ. 3 Ν. 2839/2000 θαη 9 παξ. 4 Ν. 

3051/2002). 

6. Η επηζήκαλζε θαη γλσζηνπνίεζε ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ζηε Βνπιή ησλ 

παξαβηάζεσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 1-3 ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 3 

παξ. 3 θαη 4 Ν. 2190/1994). 

7. Η παξνρή νδεγηψλ, γηα ηελ ηήξεζε εληαίσλ αξρψλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΑΔΠ, 

ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1, νη 

νπνίνη θαινχληαη πξνο ηνχην νζάθηο θξίλεηαη αλαγθαίν  (άξζξν 5 παξ. 1 γ΄ Ν. 

2190/1994). 

8. Η θαλνληζηηθή (αξκνδηφηεηα), είηε απηνηειψο είηε κε ζπκκεηνρή ζηε ζέζπηζε 

δεπηεξνγελψλ θαλφλσλ δηθαίνπ (άξζξν 4 παξ. 5, 6 παξ. 3 , 7 παξ. 2  Ν. 2190/1994 
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φπσο ην άξζξν 6 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 παξ. 2 Ν. 2738/1999 θαη 2 παξ. 11 

εδ. γ‟  Ν. 2349/1995). 

 

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 2190/1994, αλαηέζεθαλ ζην ΑΔΠ θαη επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, πνπ 

δηεχξπλαλ αξθεηά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη πξφζζεζαλ επηπιένλ θφξην ζην έξγν ηνπ. 

Δηδηθφηεξα αλαηέζεθαλ νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο (Βέεο, 2003: 5-6): 

 

1. Με ην άξζξν 10 παξ. 7 θαη 8 Ν. 2266/1994 ν έιεγρνο, κε Δπηζεσξεηέο, ηεο θαηαηάμεσο 

ζε νξγαληθέο ζέζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ππεξεηνχζαλ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε έξγνπ πνπ ππνθξχπηεη ζχκβαζε 

εξγαζίαο. 

2. Με ην άξζξν 32 Ν. 2508/1997 ν έιεγρνο ηεο θαηαηάμεσο ζε πξνζσξηλέο 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ππαιιήισλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, πνπ ππεξεηνχζαλ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε έξγνπ πνπ ππνθξχπηεη ζχκβαζε εξγαζίαο. 

3. Με ην άξζξν 6 Ν. 2525/1997 ε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πηλάθσλ δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεχζεσο. 

4. Με ηα άξζξα 1 παξ. 1 θαη 3 Ν. 2527/1997 ππήρζεζαλ ζην ΑΔΠ: 1) Οη επηρεηξήζεηο 

ησλ ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ζηηο νπνίεο θαηέρνπλ ακέζσο ή εκκέζσο 

πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  2)  Όιεο γεληθψο νη Σξάπεδεο 

ζηηο νπνίεο ν δηνξηζκφο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ δηνηθεηή 

ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο,  3)  Οη 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ησλ Σξαπεδψλ απηψλ. 

5. Με ην άξζξν 11 Ν. 2839/2000 ν έιεγρνο, κε Δπηζεσξεηέο, ηεο θαηαηάμεσο ζε 

νξγαληθέο ζέζεηο, πξνο θάιπςε πάγησλ θαη δηαξθψλ αλαγθψλ, πξνζψπσλ πνπ 

απαζρνιήζεθαλ ζην Γεκφζην, ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. κε 
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ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζπκβάζεηο έξγνπ. (Δηήζηα Έθζεζε ΑΔΠ 

γηα ην έηνο 2002, 2003). 

 

 

 

β. πγθξόηεζε 

 

ήκεξα ην ΑΔΠ ζπγθξνηείηαη απφ 28 κέιε (Πξφεδξν, 3 Αληηπξνέδξνπο, 24 

πκβνχινπο), νη νπνίνη φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 101Α ηνπ 

πληάγκαηνο, επηιέγνληαη απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο. Η Οινκέιεηα, ε 

Διάζζσλ Οινκέιεηα θαη ηα 5 Σκήκαηα (φξγαλα ηνπ ΑΔΠ), ιεηηνπξγνχλ σο ζπιινγηθά 

φξγαλα, πνπ θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ηεξαξρεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επσκίδνληαη ηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα επηκέξνπο δεηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΑΔΠ, πξφθεηηαη γηα αλψηαηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ 

έρνπλ δηαηειέζεη, δειαδή, αλψηαηνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, αλψηεξνη ή αλψηαηνη θξαηηθνί 

ιεηηνπξγνί ή ππάιιεινη, θαζεγεηέο ΑΔΙ ή αλψηαηα ζηειέρε Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ή 

άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, πξφθεηηαη γηα 

άηνκα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 

ηνκείο, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα δξάζεο ηνπο (http://www.asep.gr).  

Η γξακκαηεία, απνηειείηαη απφ 213 πςεινχ επηπέδνπ ππαιιήινπο, νη νπνίνη ζηέθνληαη 

αξσγνί ζηα κέιε ηνπ ΑΔΠ, έηζη ψζηε λα επηηειέζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν  ηα 

θαζήθνληά ηνπο. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο γξακκαηείαο, απνηεινχλ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνθεξπρζνχλ γηα θάζε ηνκέα, ε θαηαλνκή ηνπο ζε θιάδνπο 

θαη εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ιεπηνκέξεηα πξνθχςεη επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηεκάησλ.  Σέινο πξνβιέπεηαη θαη ε χπαξμε ηνπ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ελεξγά 

http://www.asep.gr/
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θαη ζπγθξνηείηαη απφ 11 κέιε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δηδηθεπκέλνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ 

(http://www.asep.gr). 

 

 

Πεγή: Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.asep.gr. 

 

 

 

http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
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γ. Γηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνύ  

 

 Ο ιφγνο χπαξμεο ηνπ ΑΔΠ είλαη εμ νξηζκνχ ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα 

ζηειερψζεη ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ εθάζηνηε ηνκέα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Όπσο 

είλαη θπζηθφ, ινηπφλ, ε δηαδηθαζία απηή, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, πνπ νθείιεη λα ηεξεί ε ζπγθεθξηκέλε ΑΓΑ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

δηαθάλεηα, αμηνθξαηία θαη ηζνλνκία. 

 Αξρηθά, ινηπφλ, νη θελέο ζέζεηο θαιχπηνληαη κε αλνηρηνχο δηαγσληζκνχο κέζσ 

πξνθήξπμεο, πνπ γίλνληαη γλσζηνί παλειιήληα, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηνκέαο ηνπ 

δεκνζίνπ, πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη λένπο εξγαδνκέλνπο, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ε πιήξεο πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Η 

πιήξεο δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ, ζπκβάιεη 

ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο δηαθάλεηαο, πνπ νθείιεη λα δηέπεη ηνλ ζεζκφ. Οη ππνςήθηνη, νθείινπλ 

κέζα ζηα νξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε, λα ππνβάιινπλ ηηο 

αηηήζεηο ηνπο, έρνληαο ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε ζέζε επηζπκνχλ θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηνρήο ησλ απαηηνχκελσλ θάζε θνξά πξνζφλησλ 

(Βέεο, 2008: 62-63). 

 ηε ζπλέρεηα, ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε θξηηήξηα ηηο γλψζεηο ηνπο, ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. Γηα λα θαηαζηεί απηφ 

εθηθηφ, δηελεξγείηαη αμηνιφγεζε βάζεη ησλ ζπνπδψλ θαη εκπεηξίαο γηα ην θνκκάηη ησλ 

γλψζεσλ, ππνβνιή νξηζκέλσλ ηεζη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη εθάζηνηε δεμηφηεηεο θαη 

ε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ζπλεληεχμεσλ, γηα λα εθηηκεζεί ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Παξάιιεια, θάπνηεο θνξέο ζεκαζία θαη επηπιένλ ζεηηθφ 

ζηνηρείν ζηελ αμηνιφγεζε θαη κνξηνδφηεζε θάπνηνπ ππνςεθίνπ, έρνπλ δηάθνξνη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα. 
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 Με γλψκνλα ινηπφλ ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, πνπ είλαη πάληνηε πξνδηαγεγξακκέλα 

θαη γλσζηά ζηνπο ππνςεθίνπο, θαη ζπλππνινγίδνληαο  φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

λα έρνπλ ππνβιεζεί νη ππνςήθηνη (π.ρ. γξαπηέο εμεηάζεηο, πξαθηηθέο δνθηκαζίεο, ζπλέληεπμε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε), γίλεηαη ε επηινγή ηνπο θαη αλαξηψληαη δεκφζηα (ηζηνζειίδα 

ΑΔΠ, ππνπξγείν ή/θαη ζηνλ Σχπν) ηα νλφκαηα ησλ επηηπρφλησλ. Γεληθφηεξα, ε θχζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ΑΔΠ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απαηηεί πιήξε δηαθάλεηα, γη‟ απηφ θαη ην θνκκάηη ηεο 

πιεξνθφξεζεο έρεη θαίξην ραξαθηήξα. Αξκφδηα κέζα πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεδίν δξάζεο ηνπ ΑΔΠ, είλαη ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο 

(www.asep.gr) θαζψο θαη ην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πνπ έρεη ζπζηαζεί θαη 

νξγαλσζεί γηα απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ. 

 Γηα ην πςειψλ απαηηήζεσλ εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή εηδηθή δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη κηα νπζηαζηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ απφ πεληακειή επηηξνπή νξηδφκελε απφ ην ΑΔΠ, φπνπ 

αθνινπζείηαη ηδηαηηέξσο επηζηακέλε εμέηαζε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ μερσξηζηά. Σέινο, 

μερσξηζηή δηαδηθαζία κπνξνχκε λα πνχκε πσο δηελεξγείηαη θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα 

ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη εηδηθφο γξαπηφο δηαγσληζκφο κε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη επίζεο απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο ΑΓΑ (Σδψλνο, 2010: 110).  

  

δ. Δηήζηα έθζεζε 

 

 χκθσλα κε ην Άξζξν 10, ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ Α‟ 28/3.3.1994) (βιέπε 

Παξάξηεκα 2) πξνβιέπεηαη θάζε Μάξηην ε ππνβνιή έθζεζεο ηνπ ΑΔΠ πξνο ηνλ 

Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ, κε γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο ζηα αληηθείκελα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, νθείιεη λα παξαδίδεη ιίζηα κε ηνλ αθξηβή αξηζκφ αηφκσλ πνπ πξνζιήθζεθαλλ 

θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινχζεζαλ, ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

http://www.asep.gr/
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αληηκεηψπηζαλ, θαηά πφζν ήηαλ απνηειεζκαηηθή ε δηεμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο, ε έθζεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

λέεο πξνηάζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα, κε ζηφρν ηελ αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 ε. Πεξί αλεμαξηεζίαο θαη αμηνπηζηίαο 

 

Σν εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ησλ ΑΓΑ γεληθψο φζν θαη ηνπ ΑΔΠ ζπγθεθξηκέλα, 

ήηαλ ε αλεμαξηεζία θαη ε αμηνπηζηία ηνπο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ίδξπζε ησλ αξρψλ απηψλ 

σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, έγηλε γηα λα κπεη έλα ηέινο ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη 

γεληθφηεξν ζην ζαζξφ πνιηηηθν-θνηλσληθφ ζθεληθφ πνπ επηθξαηνχζε. Οη δχν απηέο δηθιείδεο, 

ινηπφλ, ήηαλ αδηαπξαγκάηεπηεο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ησλ Αξρψλ.  

πγθεθξηκέλα, απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζεο θαη ηεο ζχζηαζεο ηνπ ΑΔΠ  κε ην Ν. 

2190/1994, άξζξν 2, δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ζεζκνχ, κέζσ εηδηθψλ εγγπήζεσλ. Σα 

κέιε ηνπ απνιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθήο θαη πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

αλψηαηνη ιεηηνπξγνί ηνπ θξάηνπο. Παξάιιεια, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ην ΑΔΠ δελ ππφθεηηαη ζε θαλελφο είδνπο θπβεξλεηηθφ, ηεξαξρηθφ ή 

δηνηθεηηθφ έιεγρν θαη επνπηεία αιιά αληηζέησο ειέγρεηαη κφλν δηθαζηηθά θαη 

θνηλνβνπιεπηηθά. πλ ηνηο άιινηο, έρεη παλεζληθή εκβέιεηα θαη δηαζέηεη αξκνδηφηεηεο 

θαλνληζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη πεξηνξηζκέλεο θπξσηηθέο. Σέινο, ζεκαληηθφ ζεκείν δηαζθάιηζεο 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, σο ελφο απφ ηα πέληε κέιε ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ ΑΓΑ, 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα κε δηθφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκφ (http://www.proslipsis.gr).  

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο, εληζρχζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001 θαη ζπγθεθξηκέλα, φηαλ δφζεθε ζην ΑΔΠ ε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο 

δχν νληνηήησλ: α) ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζιεςεο θαη ζηειέρσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη  

http://www.proslipsis.gr/
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β) ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ σο ελφο ζεζκνχ πνπ εγγπάηαη ηε δηαθάλεηα, ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ 

ηζνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζεζκνχ, απηή αλαιχζεθε πιήξσο ζηελ εηήζηα έθζεζε 

ηνπ ΑΔΠ γηα ην έηνο 2002, απφ ηνλ θ. Βέε, ζηελ νπνία δφζεθε ζσξεία πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θάζε επηκέξνπο πηπρή ηνπ ζεζκνχ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζή ηνπ ινηπφλ, ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζεζκνχ ζηεξίδεηαη ζε δχν θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά (Βέεο, 2003: 2-3): 

α) ηελ ακεξνιεςία ηνπ θαη ζηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηνπ, κε απφιπηε πίζηε, 

ηεο λνκηκφηεηαο θαη ησλ αξρψλ ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο.  Σν ΑΔΠ δελ πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, αιιά 

αληηκεησπίδεη φινπο γεληθψο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη θαηαιήγεη ζηελ επηινγή ησλ δηνξηζηέσλ κε 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο. 

 

β) ηελ θαηά ην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πηζηφηεηάο ηνπο, πνπ επηηπγράλεηαη κε : 

 Δθαξκνγή γεληθνχ ζπζηήκαηνο απαιιαγκέλνπ απφ άζθνπεο, αδηθαηνιφγεηεο θαη 

ρξνλνβφξεο εηδηθέο ξπζκίζεηο, πιελ ησλ επηβαιινκέλσλ απφ ην Νφκν (πνιπηέθλσλ, 

δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ θξίζηκσλ παξακεζνξίσλ ή λεζησηηθψλ πεξηνρψλ). 

 Έγθαηξε ππνβνιή εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα ηελ 

πιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα, κε παξάζεζε θαη 

ησλ απαηηνχκελσλ γη‟ απηέο γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνζφλησλ (ηίηισλ ζπνπδψλ, εκπεηξίαο, 

άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θ.ιπ.), πνπ δηεπθνιχλεη ηα κέγηζηα ηελ ζχληαμε ησλ 

πξνθεξχμεσλ. 

 Υξήζε εηδηθψλ κεραλνγξαθεκέλσλ εληχπσλ αηηήζεσλ ππνςεθίσλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη 

ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία κε ηε δπλαηφηεηα ηεο κεραλνγξαθηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο.  

 Πξνζσπηθή επζχλε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ νξζή θαη πιήξε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεψλ 

ηνπο, αλαθνξηθψο πξνο ηηο ζέζεηο πνπ επηζπκνχλ θαη ηα απαηηνχκελα γη‟ απηέο γεληθά θαη 
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εηδηθά πξνζφληα, κε θχξσζε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ ηνπο 

θαζηζηά πξνζεθηηθνχο θαη δηεπθνιχλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ έιεγρν. 

 Θέζπηζε θαλνληζκψλ ζε φζνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ έρνπλ, θαζψο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ, ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη νη νξγαληθέο ηνπο 

ζέζεηο θαη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα πξφζιεςεο. 

 Ηιεθηξνληθή επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ ηαρεία θαη αζθαιή 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Τςεινχ επηπέδνπ εηδηθεπκέλν  πξνζσπηθφ ηεο γξακκαηείαο ηνπ, πνπ ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

 

Καηά ηα αλσηέξσ, ινηπφλ, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ην ΑΔΠ παζρίδεη ηφζν γηα ηελ 

αλεμαξηεζία φζν θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ελψ ζπγρξφλσο ηα κέιε ηνπ 

πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη 

νπνίεο αλ κε ηη άιιν ρσιαίλνπλ.  

 

 ζη. Πεξηπηώζεηο παξάθακςεο ηνπ ΑΔΠ, κεηνλεθηήκαηα θαη βειηηώζεηο 

 

Πνιινί απφ ηνπο θνξείο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζσπηθφ, επηζπκνχλ ζπρλά γηα δηθνχο ηνπο 

ιφγνπο, λα παξαθάκςνπλ, επηλνψληαο δηάθνξα ηερλάζκαηα, ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

πξνζσπηθνχ κέζσ ΑΔΠ, κε ζθνπφ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ ηεο αξεζθείαο ηνπο. Αξσγφο ζηελ 

ηαθηηθή απηή, έρεη ζηαζεί έλα «παξαζπξάθη» ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηνπ ΑΔΠ, 

ηνπ νπνίνπ θάλνπλ θαηάρξεζε. Σν άξζξν απηφ, πξνβιέπεη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα 

απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο, ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ γηα δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ κελψλ. Οη ελ ιφγσ θνξείο ινηπφλ, πνπ επηζπκνχλ λα απνθχγνπλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπ ΑΔΠ, ζηεξηδφκελνη ζηελ πξφβιεςε απηή, πξνζιακβάλνπλ έθηαθην πξνζσπηθφ 

άκεζα, ρσξίο νπζηαζηηθφ έιεγρν απφ ην ΑΔΠ, αθνχ κφλν ζην ηέινο ηνπ έηνπο δίλνπλ 
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αλαθνξά επί ησλ πξνζιήςεσλ απηψλ. Δπίζεο, γίλεηαη απζαίξεηε ρξήζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή ζπκβάζεσλ έξγνπ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ησλ ζπλερηδφκελσλ 

αλαλεψζεψλ ηνπο θαηαιήγνπλ, ηειηθά, ζηελ θάιπςε κφληκσλ αλαγθψλ. Κχξηνη δξάζηεο απηήο 

ηεο πξαθηηθήο θαίλεηαη, θαηά ηνλ Βέε, λα απνηεινχλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2190/1994 γηα εηδηθέο 

πξνζιήςεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ. πκπεξαζκαηηθά, νη 

αλσηέξσ παξαθάκςεηο, απνηεινχλ έλα θνκκάηη «απζαηξεζίαο» ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ 

θαη ηαπηφρξνλα αγθάζη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην ΑΔΠ 

παζρίδεη γηα δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία (Βέεο, 2008: 65). 

Γεληθά, θαηά ηνλ Βέε ππάξρνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΑΔΠ πνπ νθείινληαη ζε 

δηάθνξνπο ιφγνπο θαη πνπ θάλνπλ ην ζεζκφ ζε θάπνηα ζεκεία λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο, αθνξά ηελ πνιπλνκία απφ ηελ νπνία πεξηβάιιεηαη ν 

ζεζκφο. Πέξα απφ ην βαζηθφ λφκν ηνπ 1994, ππάξρεη κηα ζεηξά αθφκε λφκσλ (θαη 

αλαζεσξήζεηο απηψλ) πνπ λαη κελ ζεζπίδνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ 

θνξέα, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο πεξηέρνπλ ζεκεία πνπ πεξηπιέθνπλ ηα πξάγκαηα θαη 

εκπιέθνπλ θαη ην ίδην ην ζχζηεκα ηεο αξρήο.  

Παξάιιεια, ε γξαθεηνθξαηία πνπ επηθξαηεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην ζεζκφ, 

είλαη πνιχ κεγάιε θαη πφζν κάιινλ φηαλ εκπιέθεηαη θαη κε ηε γξαθεηνθξαηία ησλ θνξέσλ 

ζηνπο νπνίνπο ν ΑΔΠ απεπζχλεηαη. Σν γεγνλφο απηφ, θαζηζηά ην ζεζκφ αλαμηφπηζην απφ 

άπνςε θσιπζηεξγίαο θαη νη ππνςήθηνη νπθ νιίγεο θνξέο δηακαξηχξνληαη γηα αλεμήγεηεο 

θαζπζηεξήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ή/θαη ηεο ίδηαο ηεο  έθδνζεο κηα πξνθήξπμεο πνπ 

πεξηκέλνπλ, γεγνλφο πνπ, θαηά ηνλ Βέε, είλαη απαξάδεθην, θαζψο πξέπεη λα ππάξμεη 

θαηαλφεζε γηα άκεζε εμππεξέηεζε αηφκσλ πνπ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, είλαη άλεξγνη θαη 

αγσληνχλ γηα ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
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Σέινο, κεγάιν αγθάζη ηνπ ζεζκνχ, θαηά ηνλ Βέε πάληα, απνηειεί ην γεγνλφο ηεο 

αλάζεζεο κεγάινπ φγθνπ εξγαζηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο αδπλαηεί λα θέξεη εηο πέξαο θαη πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ (Βέεο, 2008: 65-67).  

Καηαιήγνληαο, ζαθψο ππάξρνπλ βειηηψζεηο πνπ νθείινπλ λα ιάβνπλ ρψξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, αξρηθά κέζσ ηεο ζηειέρσζήο ηνπ κε φζν ην δπλαηφλ πην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ αιιά θαη κέζσ ηεο θαιχηεξεο κεραλνγξάθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιχηεξε 

ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Σέινο, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ε  θαιχηεξε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ κε ζηφρν λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηνπ ΑΔΠ θαη λα κε 

ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο (Βέεο, 2008: 67-68). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο ην ΑΔΠ έθεξε ηελ αιιαγή ζε έλα ηφζν πνιχπαζν 

ηνκέα, φπσο απηφο ηεο επηινγήο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην θαη πξνζπαζεί κε ηε 

δξάζε ηνπ, ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ λα θαιχπηεη ην ξφιν θαη ην φξακα ηεο ίδξπζήο ηνπ, δειαδή, 

λα γίλνληαη πξνζιήςεηο θαη επηινγή πξνζσπηθνχ, φρη κέζσ ηνπ «βξψκηθνπ» πνιηηηθνχ 

παηρληδηνχ πνπ παηδφηαλ επί δεθαεηίεο ζηε ρψξα καο, αιιά κε πεξηζζφηεξε ηζνλνκία, 

δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. αθψο είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζνπκε ην δχζθνιν έξγν ηνπ, 

εηδηθά ζε κηα ρψξα πνπ ε θνκκαηηθνθξαηία θαη ε ινγηθή ηνπ «κέζνπ» έρνπλ θπξηαξρήζεη επί 

δεθαεηίεο, αιιά παξφια απηά αλαγλσξίδνπκε ην άμηνλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ηήξεζεο ησλ αξρψλ πνπ ην δηέπνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε πσο ην ΑΔΠ επάμηα κπνξεί λα θξηζεί σο έλα θαιφ θνκκάηη δξάζεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θξαηηθφ θνξέα γελλήζεθε έλαο ζεζκφο-

γξνζηά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηζρχνλ πνιηηηθν-θνκκαηηθφ ζθεληθφ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο επηηειεί εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν 

ζηα θνηλσληθά πξάγκαηα. Απφ ηε κηα πιεπξά απνηειεί ηνλ ηξίην ρψξν αλάκεζα ζηελ αγνξά 

θαη ην θξάηνο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηδαληθά, πεξηνξίδεη ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηηο 

πνιηηηθέο-πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαζψο απνηειεί ηνλ πξσηεξγάηε θαη ηζρπξφ ζχκκαρν ησλ 

δεκνθξαηηθψλ θαη παλ-αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. Πξνβάιιεη, νπζηαζηηθά, ηελ χπαξμε 

απηφλνκσλ, κε θπβεξλεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νξγαλψζεσλ, κε ζηφρν ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζπκθέξνλ θαη φρη ην θνκκαηηθφ. 

 Έπεηηα απφ ηελ επηζηάκελε επηζθφπεζε μελφγισζζεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, 

πνπ κειεηήζεθε γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξνέθπςε ζσξεία ζπκπεξαζκάησλ 

θαη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε κνξθή θαη ηε δξάζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

 Κάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

Διιάδα. 

Δλψ, ινηπφλ, θαηά ηελ πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν ε ρψξα καο βίσζε κηα «θαρεθηηθή 

δεκνθξαηία» (Αιεμάθεο, 2008: 98), πεξίνδν φπνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζε επίπεδν 

αηνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ θαηαπαηήζεθαλ αζχζηνια, ην ζθεληθφ θάλεθε 

λα αιιάδεη κε ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ην 1974 θαη κεηά. Σν δηάζηεκα απηφ, θαίλεηαη λα 

εμνκαιχλεηαη ε θαηάζηαζε θαη λα δηεπξχλνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. Παξφια απηά, σζηφζν, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε 

θνκκαηηθνθξαηία θαη ν ιατθηζκφο, γεγνλφηα πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο ηξνρνπέδε ζηε δξάζε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

 Φηάλνληαο ζηηο κέξεο καο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ αηξνθηθή 

θαη αδχλακε σο πξνο ηε δξάζε ηεο, ρσξίο επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπλάξηεζε κε έλα 

αλίζρπξν θξάηνο, ιεηηνπξγψληαο ακθφηεξα ππφ ζαζξά ζεκέιηα θαη δεκηνπξγψληαο θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν κηα κφληκε θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο. Παξά ηελ εκθάληζε πιήζνπο θηλεκάησλ, Με 
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Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη εζεινληηθψλ θνξέσλ, θαηαιήγνπκε πσο νη εκθαλείο φςεηο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη πεξηνξηζκέλεο, ρσξίο, σζηφζν, λα είκαζηε απφιπηνη σο πξνο 

απηφ, θαζψο θαηά θαηξνχο έρνπλ αλαδεηρζεί άηππεο κνξθέο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζηελ Διιάδα, 

πνπ έρνπλ δξάζεη δπλακηθά, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο. 

 πλ ηνηο άιινηο, ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζαθείο αιιαγέο πξνζέθεξε ζηελ θνηλσλία καο ε 

ίδξπζε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ (ΑΓΑ), λννχκελεο, ελ κέξεη, σο παξαθιάδηα ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ. Όπσο αλαιχζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε εκθάληζε ησλ ΑΓΑ, βνήζεζε 

ζηελ εμάιεηςε ηεο άθξαηεο αζπδνζίαο, πνπ επηθξαηνχζε ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα, ν ζεζκφο ηνπ ΑΔΠ (Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ) ζπζηάζεθε 

θαη ιεηηνπξγεί έσο ζήκεξα πξνο φθεινο ησλ αληηθεηκεληθφηεξσλ πξνζιήςεσλ θαη ηεο, φζν ην 

δπλαηφλ, κεγαιχηεξεο εμαζθάιηζεο δηαθάλεηαο ζην ζχζηεκα ζηειέρσζεο πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

 Χζηφζν, θαη νη ζπγθεθξηκέλεο Αξρέο έρνπλ ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε. Η ακθηβνιία 

ηίζεηαη σο πξνο ηελ πιήξε ηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ ηα θφκκαηα, κηαο θαη ε εθινγή 

ησλ κειψλ ηνπο απνθαζίδεηαη απφ ην φξγαλν ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ησλ θνκκάησλ. 

Παξά ηελ αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηνπ πληάγκαηνο, πεξί ηήξεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 4/5 ηεο 

Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ, ην ζεκείν απηφ απνηειεί αγθάζη θαη 

πεγή ακθηζβήηεζεο. 

 Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο πσο δε κπνξεί λα ππάξμεη κηα θαζνιηθή γλψκε γηα ηε 

δξάζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο. Πην ζσζηφ, ίζσο, ζα ήηαλ λα θάλνπκε ιφγν 

γηα κηα δηαθνξνπνηεκέλε θνηλσλία πνιηηψλ, πνπ παξνπζηάδεη θαηά θαηξνχο είηε ηελ ηζρπξή 

είηε ηελ αδχλακε πιεπξά ηεο.  

 Καηαιήγνληαο, δε κπνξνχκε παξά λα παξαδερηνχκε πσο ζήκεξα, θάζε άιιν παξά 

πνηέ, κηα ηζρπξή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζα ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε ζηελ Διιάδα. 

Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο, δε 

ιεηηνχξγεζε κε ηνλ «νξζφ» ηξφπν, θαζψο ζα κπνξνχζε λα έρεη επηδείμεη πην ζπγθξνηεκέλν θαη 
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ελεξγφ ξφιν ζηα θνηλσληθά πξάγκαηα. Με άιια ιφγηα, λα δξάζεη ζχκθσλα κε ηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο: σο ππξήλαο δηθαηνζχλεο θαη θνξέαο ηήξεζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Να είλαη ε θνηλσλία πνπ θέξλεη ζην πξνζθήλην ηνλ πνιίηε γηα ηνλ πνιίηε, ηνλ 

άλζξσπν γηα ηνλ άλζξσπν θαη φρη ην ζπκθέξνλ ηνπ «εγψ» θαηά ηνπ «εκείο». Αξθεί, βέβαηα, λα 

θαηαλνήζνπκε φινη φηη κηα ηζρπξή θνηλσλία πνιηηψλ ζεκαηνδνηεί κηα λέα, ρσξίο θξαγκνχο, 

ρσξίο κηζαιινδνμία θαη κηζαλζξσπηζκφ, δσή ψζηε ην δελ λα γίλεη πξάγκαηη επ δελ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

Η  ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ν Νόκνο γηα ην ΑΔΠ 

 
 

'Αξζξν 101
Α
 

 

1. Όπνπ απφ ην χληαγκα πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία αλεμάξηεηεο 

αξρήο, ηα κέιε ηεο δηνξίδνληαη κε νξηζκέλε ζεηεία θαη δηέπνληαη απφ πξνζσπηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, φπσο λφκνο νξίδεη. 

2.  Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο πνπ νξγαλψλεηαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε αλεμάξηεηεο αξρήο. Σα πξφζσπα πνπ ζηειερψλνπλ 

ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηα αλάινγα πξνζφληα, φπσο λφκνο νξίδεη. Η 

επηινγή ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο θαη κε 

επηδίσμε νκνθσλίαο ή πάλησο κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ 

ησλ κειψλ ηεο. Σα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο νξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ηεο Βνπιήο. 

3.  Με ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο ξπζκίδνληαη φζα αθνξνχλ ηε ζρέζε ησλ αλεμάξηεησλ 

αξρψλ κε ηε Βνπιή θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. 
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