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«Θαιήο – Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, 

δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» 

Α΄ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Ρέζπκλν, 23-24.11.2012 

 

Έθε Αβδελά,  

«Δεμόζια κοινωνικόηεηα: εννοιολογήζεις και πλαίζιο για ζυδήηεζε» 

(θείκελν ππό δηακόξθσζε) 

 

ην ζθεπηηθό ηεο αξρηθήο καο πξόηαζεο γηα ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα «Μνξθέο 

δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο»
1
, γξάθακε, αλάκεζα ζε 

άιια: «Με ηνλ όξν „δεκόζηα θνηλσληθόηεηα‟ ελλννύκε εθδνρέο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ 

πνπ δηακνξθώλνληαη ζην δεκόζην ρώξν ζηε βάζε πνιηηηζκηθώλ αληηιήςεσλ γηα ηε 

ζπλάθεηα θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θνηλή δξάζε, αλεμάξηεηα αλ είλαη ηππηθά 

ζεζκνζεηεκέλεο ή όρη» (ζ. 6).  

Θα επηρεηξήζσ λα αλαιύζσ εδώ πεξηζζόηεξν από ό,ηη ζην αξρηθό θείκελν ηελ 

θεληξηθή έλλνηα ηνπ θνηλνύ εξεπλεηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο, σο βάζε γηα λα 

επεμεξγαζηνύκε κηα θνηλή ελλνηνινγηθή αθεηεξία γηα ηηο κειέηεο καο. Να 

δηεπθξηλίζνπκε δειαδή ηη ςάρλνπκε θαη πνηα είλαη ηα θνηλά ζεκεία ησλ επηκέξνπο 

εξεπλώλ καο, ώζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ επηζπκεηή ελόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Όπσο ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε ζην ζθεπηηθό καο, ν όξνο θνηλσληθόηεηα δελ αθνξά 

ηελ «ηθαλόηεηα λα δηαηεξεί θαλείο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, λα επηδηώθεη ηε ζπληξνθηά ησλ 

νκνίσλ ηνπ», ζύκθσλα κε έλαλ ηξέρνληα θνηλόηππν νξηζκό∙ νύηε εθείλνλ ηνλ ηύπν 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ πξνο ην ηέινο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη 

πεξηγξάθεη ν ηζηνξηθόο Maurice Agulhon ή εθείλνλ ησλ αξηζηνθξαηηθώλ ζαινληώλ. 

Πξόθεηηαη κάιινλ εδώ γηα ελλνηνινγηθό εξγαιείν, πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, από πνιύ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη κε δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, αλζξσπνιόγνη, θνηλσληνιόγνη θαη ηζηνξηθνί πνπ 

                                                 

 

 
1
 Κείκελν εξγαζίαο 1 όπνπ θαη ε ζρεηηθή εθηελήο βηβιηνγξαθία. 
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επηδηώθνπλ λα μαλαζθεθηνύλ θαη λα επαλελλνηνινγήζνπλ ην «θνηλσληθό», κέζα θπξίσο 

από κηα θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο»
 2

.  

Αο κείλνπκε ιίγν ζην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ηεο «θνηλσληθόηεηαο». Ο 

γεξκαλόο θνηλσληνιόγνο Georg Simmel επεμεξγάζηεθε ήδε από ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ 

αηώλα ηελ έλλνηα απηή σο εξγαιείν γηα λα ζθεθηεί θαλείο ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Όηαλ 

ν Είκει κηινύζε γηα «θνηλσληθόηεηα», έδηλε ζηελ έλλνηα ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν: 

ελλννύζε εθείλεο ηηο ζρέζεηο πνπ θηηάρλεη έλα άηνκν κε άιια, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζηόρν, δελ βαξύλνληαη από πξόζεζε πέξα από ηηο ίδηεο. Ωο «θνηλσληθό παηρλίδη», ε 

θνηλσληθόηεηα παίξλεη πνηθίιεο κνξθέο, από ηελ θνπβέληα θαη ην θιεξη, σο ην 

πξσηόθνιιν θαη ηνπο θαλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Ο  Είκει ζεσξνύζε απηνύ ηνπ 

ηύπνπ ηελ θνηλσληθή αιιειόδξαζε αλαπόζπαζηα δεκέλε κε ηελ πνιηηηζκηθή 

δηαθνξνπνίεζε. Σελ επεμεξγάζηεθε ζε θαηλνκεληθά αζήκαληεο θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο, 

όπσο ηηο αηζζήζεηο, π.ρ. ηελ όζθξεζε, ή ην γεύκα θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ησλ 

κνξθώλ ηνπ ζε θαλόλεο. Ο Είκει αληηιακβαλόηαλ ηελ θνηλσληθόηεηα σο ζπλώλπκε 

ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ, σο πνιύκνξθε θαη πνιπδπλακηθή, λα αλαπηύζζεηαη ζε 

πνιιαπινύο ηόπνπο, κε πνιηηηζκηθέο κνξθέο πνπ εμαξηηόληαη από ην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ θαη ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν
3
. Ζ αλάιπζή ηνπ επέηξεςε αξγόηεξα λα ζθεθηεί 

θαλείο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο παίξλνληαο ππόςε ηνπ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δηάζηαζε. 

Με άιια ιόγηα, ε «θνηλσληθόηεηα» πξνηάζεθε σο έλλνηα πην επέιηθηε θαη εύπιαζηε 

από ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο».  

Έλλνηα-θιεηδί ηεο ληηξθεκηαλήο παξάδνζεο, ε «θνηλσλία» έρεη ηεζεί εδώ θαη 

θαηξό θαη‟ επαλάιεςε ζην ζηόραζηξν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκόλσλ. Πην ζπζηεκαηηθή 

ε θξηηηθή απηή έγηλε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Αλζξσπνιόγνη, θνηλσληνιόγνη θαη 

ηζηνξηθνί, ζπρλά ρσξίο επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο, επηδόζεθαλ ζε εθ βάζξσλ θξηηηθή ηεο 

ληηξθεκηαλήο έλλνηαο ηεο «θνηλσλίαο». Μέζα από ηελ θξηηηθή απηή 

μαλααλαθαιύθζεθε, κεηαμύ άιισλ, θαη ν Είκει.  

                                                 

 

 
2
 Γελ κπόξεζα λα βξσ αλ γίλνληαη παξόκνηεο ζπδεηήζεηο γύξσ από ηελ ελλνηνιόγεζε ηεο 

«θνηλσλίαο» ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε. Θα ήζεια εδώ λα ηνλίζσ ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξόζθεξε ε 

Καηεξίλα Ρνδάθνπ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα αληρλεύζσ ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθόηεηαο», ηδίσο ζηελ 

αλζξσπνινγία. 
3
 Georg Simmel, “The Sociology of Sociability”, ζην David Friby - M. Featherstone (επηκ.), Simmel 

on culture: Selected Writings, Sage Publications, Λνλδίλν 1997, 120-130. 
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Αθεηεξία ήηαλ νη απόπεηξεο λα ζθεθηεί θαλείο μαλά ην «θνηλσληθό» κε ηξόπν 

πνπ λα επηηξέπεη λα πξνζδώζεη ζηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ηε ζέζε πνπ ηεο 

αξκόδεη. Θεσξήζεθε δειαδή όηη ζηελ ληηθξεκηαλή παξάδνζε ε «θνηλσλία» 

(εζλνθεληξηθό ηζηνξηθό παξάγσγν ηεο δπηηθήο ζθέςεο θαη κάιηζηα ζπρλά ζπλώλπκν 

ηνπ έζλνπο), καθξάλ από ην λα γίλεηαη αληηιεπηή σο ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο, 

αλαθέξεηαη ζε κηα πξαγκνπνηεκέλε θαη ππνζηαζηνπνηεκέλε ππεξνξγαληθή νληόηεηα, 

ππεξάλσ ησλ αηόκσλ, ηα νπνία ελζσκαηώλεη δηακέζνπ ηεο «θνηλσληθνπνίεζεο».   

Απηό ην πεξηερόκελν ηεο «θνηλσλίαο» επεμεξγάζηεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 

αλζξσπνιόγνη θαη θνηλσληνιόγνη, ζρεδόλ ηαπηόρξνλα αιιά από πνιύ δηαθνξεηηθέο 

αθεηεξίεο θαη κε πνιύ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο θαη επηζηεκνινγηθά 

δεηνύκελα. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαθξηηέο ζπκβνιέο, κε αθεηεξία δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνινγίεο, ηνπ αλζξσπνιόγνπ Έξηθ Γνπιθ θαη ηνπ θνηλσληνιόγνπ Μηζέι 

Μαθηεζνιί, πνπ δεκνζηεύηεθαλ θαη νη δύν ην 1988
4
.   

Δλάληηα ζηελ θπξίαξρε ηόηε ελλνηνιόγεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ «θνηλσληώλ» σο 

ρσξηζηώλ θαη δνκεκέλσλ ελνηήησλ, ν Έξηθ Γνπιθ, παξάιιεια κε πνιινύο άιινπο 

αλζξσπνιόγνπο εθείλε ηελ επνρή, πξόηεηλε κηα πξνζέγγηζε πνπ ηόληδε ηελ εζσηεξηθή 

εηεξνγέλεηα, ηηο δηαληηδξάζεηο θαη ηηο αιιεινδηεηζδύζεηο θαζώο θαη ηελ πνιππινθόηεηα 

ησλ θνηλσληθώλ κνξθσκάησλ
5
. ύκθσλα κε ηε δηαηύπσζή ηνπ: «Να ζθεθηνύκε ηα 

θαηλόκελα κε επέιηθηνπο θαη αλνηρηνύο ηξόπνπο, ζπζρεηηθά – κε όξνπο ζρέζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη, θαηαζθεπάδνληαη, επεθηείλνληαη, θαηαξγνύληαη∙ κε όξνπο ηνκώλ θαη 

αιιειεπηθαιύςεσλ παξά κε όξνπο ζηέξεσλ, δηαθξηηώλ, νκνηνγελώλ νληνηήησλ πνπ 

παξακέλνπλ αθαηάιπηεο, αδηακθηζβήηεηεο θαη αλαιινίσηεο» (759).  

Βάζε ηνπ ζρεηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ ήηαλ ε πξόθιεζε λα επηηεπρζεί ε 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο δηάζηαζεο, πνπ 

ραξαθηήξηδαλ αθελόο ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγία, κε ηε δνκνιεηηνπξγηζηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ζηε βάζε ηεο κνξθήο ηνπο, θαη αθεηέξνπ ηελ 

πνιηηηζκηθή αλζξσπνινγία, κε ηελ έκθαζε ζην λόεκα πνπ δίλνπλ ηα ππνθείκελα ζηηο 

                                                 

 

 
4
 Eric R. Wolf, “Inventing Society”, American Ethnologist 15/4 (1988): 752-761 θαη Michel 

Maffesoli, Le temps des tribus : le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse,  Méridiens 

Klincksieck, Παξίζη 1988.  
5
 Σηο ίδιο. 
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πνηθίιεο εθδνρέο αιιειόδξαζήο ηνπο κε άιια. Ζ ζύλζεζε απηή έγηλε κέζα από ηελ 

έλλνηα ηεο «θνηλσληθόηεηαο».  

Έθηνηε πξνηάζεθαλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, πνπ ν αλζξσπνιόγνο Άληακ Κνύπεξ ζπγθέληξσζε ην 1992 ζε 

έλαλ ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν Εννοιολογώνηας ηην κοινωνία
6
. Ζ έλλνηα ηεο 

«θνηλσληθόηεηαο» έγηλε αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θπξίσο ζην εζσηεξηθό ηεο 

αλζξσπνινγίαο ηεο Μειαλεζίαο, θαη εηδηθόηεξα ζην έξγν ηεο βξεηαλίδαο Μαξηιίλ 

ηξαδέξλ
7
. ηόρνο ηεο ήηαλ λα θαηαλνεζεί ν ζπζρεηηθόο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο 

ηνπ πνιηηηζκηθνύ λνήκαηνο ρσξίο λα δηαρσξηζηεί ε ζπκβνιηθή δηάζηαζε από ηελ 

θνηλσληθή δξάζε.  

ύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, ην πνιηηηζκηθό λόεκα ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ δελ είλαη δεδνκέλν, αιιά δεηνύκελν. Ζ «θνηλσληθόηεηα» αθνξά ηνπο 

πνιηηηζκηθνύο ζρεκαηηζκνύο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ δηακνξθώλνληαη νη αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο. Με άιια ιόγηα, αλαθέξεηαη ζε λνήκαηα θαη ζύκβνια κε ηα νπνία ηα άηνκα 

επελδύνπλ ηνλ θόζκν ηνπο. Πξόθεηηαη γηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηα 

ππνθείκελα λα δξνπλ κε ηξόπν κεηαβαιιόκελν θαη αλάινγν κε ηα ζπκθξαδόκελα, λα 

ζπγθξνηνύλ θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ ην λόεκα όζσλ ηα πεξηβάιινπλ. ε απηό ην 

πιαίζην, νη πνιηηηζκηθέο θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη νξγαλώλνπλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο δελ είλαη δεδνκέλεο: ε «θνηλσλία», αιιά εμίζνπ ε «ζπγγέλεηα», ε «θηιία», 

ν «ηόπνο», ε «λενιαία», ην «θύιν» θηι., θαη θπζηθά ε «θνηλσλία», παύνπλ λα είλαη 

ζηαζεξέο θαη δεδνκέλεο θαηεγνξίεο, γηα λα γίλνπλ πνιηηηζκηθά –θαη επνκέλσο 

ηζηνξηθά– ζπγθξνηεκέλεο θαηεγνξίεο. Ζ έξεπλα νθείιεη λα ζπγθεληξώζεη θαη λα 

απνθξππηνγξαθήζεη ην επέιηθην θαη κεηαβαιιόκελν εηδηθό λόεκα απηώλ ησλ 

θαηεγνξηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά ζπκθξαδόκελα θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο 

ζρέζεηο απηώλ ησλ θαηεγνξηώλ κε επίζεκνπο θαη ζπζηεκαηηθνύο ιόγνπο γη‟απηέο.     

Γηα ηνπο θνηλσληνιόγνπο, από ηελ άιιε, νη νπνίνη εμαθνινπζνύλ λα εζηηάδνπλ ζε 

κηα –ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν– «αληηθεηκεληθή» ζεώξεζε ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ε 

«θνηλσληθόηεηα» ηείλεη πεξηζζόηεξν λα εθθξάδεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ απηώλ 

                                                 

 

 
6
 Adam Kuper (επηκ.), Conceptualizing Society, Routledge, Λνλδίλν θαη Νέα Τόξθε 1992. 

7
 Lisette Josephides, “Metaphors, Metathemes, and the Construction of Sociality: A Critique of the 

New Melanesian Ethnography”, Man 26/1 (1991): 145-161. 
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ζηελ επνρή καο. Με άιια ιόγηα, πξνηείλεηαη σο ζπλώλπκε ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, είηε πξόθεηηαη γηα ηηο «θπιέο» ηνπ Μηζέι Μαθηεδνιί είηε γηα ηε 

«κεηαλεσηεξηθόηεηα» ηνπ Είγκνπλη Μπάνπκαλ
8
. Σν επηρείξεκα είλαη όηη ε 

«θνηλσληθόηεηα» εθθξάδεη θαιύηεξα από ηηο θιαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο θνηλσληθήο 

ζεσξίαο ηηο ζύγρξνλεο κνξθέο ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Ωζηόζν, αγθηζηξσκέλε όπσο 

είλαη ζην παξόλ, ε πξνζέγγηζε απηή είλαη, θαηά ηε γλώκε κνπ, ιηγόηεξν ρξήζηκε γηα 

ηελ ηζηνξηθή κειέηε ησλ ζπζρεηηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ησλ λνεκάησλ κε ηα νπνία 

απηνί επελδύνληαη ζην πιαίζην ηνπ αλζξώπηλνπ βίνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο 

ζηηγκέο άιιεο από ην ηέινο ηνπ 20νύ αηώλα. Κπξίσο όκσο δελ κνηάδεη λα 

πξνβιεκαηνπνηεί ηηο θαηεγνξίεο απηέο, λα αλαδεηά ηηο πνιηηηζκηθέο πξνθείκελεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο.  

Από ηε ζθνπηά ησλ ηζηνξηθώλ, ε θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο» ζπλδέεηαη 

ζπρλά κε ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο αλαηαξάμεηο πνπ ζπλήζσο θσδηθνπνηνύληαη –αλεπαξθώο, 

θαηά ηε γλώκε κνπ– κε ηνλ όξν «γισζζνινγηθή» ή «πνιηηηζκηθή» ζηξνθή
9
. Ζ θξηηηθή 

απηή πήξε δηάθνξεο κνξθέο. Οξηζκέλνη, όπσο ν ηζηνξηθόο Κηζ Μπέηθεξ ή ν ηζηνξηθόο 

θνηλσληνιόγνο Οπίιηακ ίγνπει, έθαλαλ ηελ ηζηνξία ηεο έλλνηαο ηεο «θνηλσλίαο»: 

έδεημαλ όηη πξόθεηηαη γηα επηλόεζε ηεο επνρήο ηνπ Γηαθσηηζκνύ, ππνθαηάζηαην ηεο 

ζξεζθείαο, πνπ έθηνηε απνηέιεζε αληηθείκελν δηαδνρηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ κέζα από 

ηνπο νπνίνπο απέθηεζε ην ραξαθηήξα ηεο ζηαζεξήο, κόληκεο θαη πξνθαλνύο 

θαηεγνξίαο
10

. Άιινη, όπσο νη ηζηνξηθνί Μέξη Πνύβη, όληα Ρόνπδ θαη Λένλνξ 

Νηάβηληνθ, ηόληζαλ ηνλ ηζηνξηθό ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο κέζα από ηελ νπνία ην 

«θνηλσληθό» αλαδύζεθε σο δηαθξηηή ζθαίξα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ 

                                                 

 

 
8
 M. Maffesoli, Le temps des tribus, Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, Λνλδίλν 1992, 

91. 
9
 Γελ ζα επηρεηξήζσ εδώ λα αθεγεζώ ηηο ζρεηηθέο αληηπαξαζέζεηο∙ ην έρνπλ θάλεη άιινη 

επαλεηιεκκέλα. Παξαπέκπσ, γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν ηνπ Σδένθ Ίιη, Μια ζηριθηή γραμμή. Από ηην 

πολιηιζμική ιζηορία ζηην ιζηορία ηης κοινωνίας, πνπ ζεσξώ πνιύ θαιή εηζαγσγή ζηηο ζπδεηήζεηο γύξσ 

από ηελ θξηηηθή ηεο θιαζηθήο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ζε πνιιέο δπηηθέο ρώξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξόλσλ. Geoff Eley, A Crooked Line: From Cultural History to the History of 

Society, University of Michigan Press, Αλ Άξκπνξ 2005. 
10

 Keith Baker, “Enlightenment and the Institution of Society: Notes for a Conceptual History”, ζην 

Willem Melching – Wyger Velema (επηκ.), Main Trends in Cultural History: Ten Essays, Rodopi, 

Άκζηεξληακ θαη Αηιάληα 1994; William Jr. Sewell, Logics of History. Social Theory and Social 

Transformation, θπξίσο ην θεθ. 10, “Refiguring the „Social‟ in Social Science: An Interpretivist 

Manifesto”, The University of Chicago Press, ηθάγν θαη Λνλδίλν 2005. 
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απαηηνύζε εηδηθή πνιηηηθή δηαρείξηζε
11

. Άιινη πάιη επεμεξγάζηεθαλ, κε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο, θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ «θνηλσληθνύ» ζε κηα πξνζπάζεηα λα ππεξβνύλ ηελ 

ελλνηνιόγεζή ηνπ σο «ππνζηαζηνπνηεκέλνπ ζπλόινπ» (W. Sewell) ή ηε γεληθεπκέλε, 

θνηλόηνπε νπηηθή πνπ βιέπεη ηελ «θνηλσλία» σο δνκηθή, ππόγεηα πξαγκαηηθόηεηα (P. 

Joyce). Τπνζηήξημαλ κηα λέα ζπλνκηιία κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε λέν ζηνραζκό γηα ην θνηλσληθό, κε ηξόπν ώζηε ε θνηλσληθή θαη ε πνιηηηζκηθή 

ηζηνξία λα ζπλδεζνύλ κε ηα βαζηθόηεξα πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο καο. Γίλνληαο 

έκθαζε ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα έλαληη ησλ κεγάισλ ζεσξεηηθνπνηήζεσλ, 

ζπλαληήζεθαλ ζε ό,ηη κπνξνύκε λα απνθαιέζνπκε ζρέδην γηα κηα κεηα-γισζζνινγηθή 

θνηλσληθή ηζηνξία: αλαθέξνκαη, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ίγνπει θαη ηηο «ινγηθέο ηεο 

ηζηνξίαο», ηνλ Πάηξηθ Σδόηο θαη ην κείγκα δηθηύσλ, δξώλησλ θαη θπβεξλεηηθόηεηαο 

πνπ πξνηείλεη, ηνλ Μηγθέι Κακπξέξα θαη ηελ «κεηα-θνηλσληθή ηζηνξία» ηνπ ή, 

παιαηόηεξα, ζηνλ Μπεξλάξ Λεπεηί θαη ηελ «θξηηηθή ζηξνθή» ηνπ
12

. ε θάζε 

πεξίπησζε, δεηνύκελν θαη εδώ, κνινλόηη κε ιηγόηεξν ζαθέο πεξηερόκελν, είλαη ε 

ζύλδεζε αλάκεζα ζην αληηθεηκεληθό θαη ην ππνθεηκεληθό, ε αλαδήηεζε ηνπ 

κεηαβαιιόκελνπ πνιηηηζκηθνύ λνήκαηνο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. 

Όιεο απηέο νη επεμεξγαζίεο πξνηάζεθαλ σο ηξόπνη εμόδνπ από ηηο κεγάιεο 

αληηπαξαζέζεηο, ζπρλά έληνλεο, πνπ δηαπέξαζαλ ηηο ηζηνξηθέο θνηλόηεηεο ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ε αιήζεηα είλαη θπξίσο ζην αγγινζαμνληθό θόζκν θαη 

ιηγόηεξν ζε ρώξεο όπσο ε Γαιιία ή ε Γεξκαλία
13

.  Όπσο θαη λα έρεη, νξηζκέλεο 

παξεκβάζεηο αληηκεησπίδνπλ ην «θνηλσληθό» σο ζπκβνιηθή θαηαζθεπή – όπνπ 

επηρεηξείηαη λα ζπλδπαζηεί ην γισζζηθό θαη ην ζπκβνιηθό πεξηερόκελν, ελώ ηνλίδνπλ 

                                                 

 

 
11

 Mary Poovey, Making a social body. British cultural formation, 1830-1864, The University of 

Chicago Press, ηθάγν 1995· Sonya O. Rose, “Gender and Labor History. The nineteenth-century 

legacy”, International Review of Social History, 38 (1993): 145-162· Leonore Davidoff, “Regarding 

Some „Old Husbands‟ Tales‟: Public and Private in Feminist History”, ζην βηβιίν ηεο, Worlds Between. 

Historical Perspectives on Gender & Class, Polity Press, Cambridge 1995, 227-276.  
12

 Patrick Joyce, “What is the Social in Social History”, Past and Present 205 (2009): 175-210· 

Patrick Joyce (επηκ.), The Social in Question. New Bearings in History and the Social Sciences, 

Routledge, Λνλδίλν 2002· Miguel A. Cabrera, Postsocial History. An Introduction, trad. Marie 

McMahon, Lexington Books, Ομθόξδε 2004· Bernard Lepetit (επιμ.), Les formes de l’expérience. Une 

autre histoire sociale, Albin Michel, Παρίςι 1995. 
13

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, ελδηαθέξνπζα είλαη ε θξηηηθή ηνπ Εεξάξ Ννπαξηέι, ηόζν γεληθά 

όζν θαη εηδηθόηεξα ζην ηζηνξηνγξαθηθό ζρέδην ηνπ Μπεξλάξ Λεπεηί. Gérard Noiriel, Sur la ‘crise’ de 

l’histoire, Belin, Παξίζη 1996. 
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ηε ζπζρεηηθή δηάζηαζε ζηε δηακόξθσζή ηνπ· άιιεο πάιη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ 

εκπξόζεηε δξάζε θαη ηα δίθηπα εμνπζίαο. Πνιινί ηζηνξηθνί πξνηηκνύλ πιένλ λα ζέηνπλ 

ηηο ιέμεηο «θνηλσληθό» θαη «θνηλσλία» ζε εηζαγσγηθά παξά λα πξνηείλνπλ έλαλ 

ελαιιαθηηθό όξν. Άιινη απνθεύγνπλ ππόξξεηα ηνλ όξν «θνηλσλία» θαη θαηαθεύγνπλ 

ζηελ «θνηλσληθόηεηα», ρσξίο όκσο επεμεγήζεηο.  

Όηη νη έλλνηεο κε ηηο νπνίεο ηαμηλνκνύληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο 

θαη ζπκθξαδόκελα νη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα πξνβιεκαηνπνηεζνύλ απνηειεί γηα πνιινύο ηζηνξηθνύο ζήκεξα θνηλό ηόπν. Πην 

δύζθνια σζηόζν εληνπίδεη θαλείο ζπζηεκαηηθέο απόπεηξεο λα ελλνηνινγεζεί ε 

«θνηλσληθόηεηα» κε ην πεξηερόκελν πνπ είδακε παξαπάλσ, παξά ηε δηάρπηε ακεραλία 

απέλαληη ζηελ αλεπάξθεηα ησλ ηξερνπζώλ ελλνηώλ θαη ηηο επηθπιάμεηο γηα ηε ρξήζε 

ηνπο. Όπσο ζεκεηώλεη πξόζθαηα ν Πάηξηθ Σδόηο, νη πην ελδηαθέξνπζεο ζεσξεηηθέο 

επεμεξγαζίεο ηνπ «θνηλσληθνύ» πξνθύπηνπλ από δηάινγν αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 

ζεσξία θαη ηα εκπεηξηθά ηζηνξηθά δεδνκέλα. Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή 

απνθεύγεηαη ε ηξέρνπζα αθόκε πξαθηηθή λα εθαξκόδνληαη νη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο 

ζεσξίαο ζηα δεδνκέλα, θαη δίλεηαη ζε απηά ε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

αλαιπηηθό κεηαζρεκαηηζκό ησλ ελλνηώλ
14

.  

 

Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηύζζακε ζην αξρηθό καο ζθεπηηθό κνηξάδεηαη αξθεηά 

ζεκεία κε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, αιιά ρξεηάδεηαη αθόκε αξθεηή επεμεξγαζία. 

Τπνζηεξίδακε εθεί όηη ε θνηλσληθόηεηα καο επηηξέπεη λα απνθύγνπκε ηηο ακθηζεκίεο 

άιισλ ελλνηώλ, αιιά θαη ηελ ππνζηαζηνπνίεζε· λα εζηηάζνπκε δειαδή ζηε δηαδηθαζία 

κέζα από ηελ νπνία ζπλάπηνληαη νη ζρέζεηο ζην πιαίζην ησλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ 

κειεηάκε, ζην πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν πνπ ηνπο δίλνπλ ηα ππνθείκελα θαη ζηηο κνξθέο 

ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ αλαπηύζζνπλ ζην δεκόζην ρώξν, κέζα από ηηο νπνίεο 

ζπγθξνηνύληαη σο ζπιινγηθά ππνθείκελα κε ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά λνήκαηα. 

Πξνζθέξεηαη επίζεο γηα κηα δηεπξπκέλε ελλνηνιόγεζε ηνπ πνιηηηθνύ πνπ δελ 

ηαπηίδεηαη κόλν κε αηηήκαηα πξνο ην θξάηνο αιιά αθνξά πνηθίια πεδία
15

. Αλαδεηώληαο 

«ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κέζα από ηελ θνηλή δεκόζηα δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

                                                 

 

 
14

 Patrick Joyce, “What is the Social in Social History?”.  
15

 Βι. ην αξρηθό ζθεπηηθό ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο, 9-10, όπνπ θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  
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ζρεκαηίδνληαη πνιηηηθέο ηαπηόηεηεο, πνιηηηθά ζύκβνια θαη πνιηηηθνί ιόγνη θαζώο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο θαη κεηαβαιιόκελεο, γη‟ απηό αζηαζείο θαη κε δπλαηόηεηα 

αλαηξεπηηθώλ ρξήζεσλ, λνήκαηνδνηήζεηο ηνπο», ζέηακε σο βαζηθό καο εξώηεκα θαηά 

πόζν νη πνηθίιεο κνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο «ζπγθξνηνύλ, κε πνηνπο ηξόπνπο 

θαη ζε πνηα έθηαζε έλα πνιπγισζζηθό/δηαινγηθό πνιηηηζκηθό πεδίν θαη ζε πνην βαζκό 

απηό απνθηά πνιηηηθή έθθξαζε»
16

.  

Γηαηππσκέλν κε άιια ιόγηα, ην θνηλό δεηνύκελν ησλ δηαθνξεηηθώλ καο κειεηώλ 

πεξίπησζεο είλαη θάζε θνξά ην θνηλό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ 

πνπ ζπγθξνηνύλ ηππηθέο ή άηππεο ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο αιιά θαη ησλ κνξθώλ 

ζπιινγηθήο δεκόζηαο δξάζεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Αλαδεηνύκε δειαδή ηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ηα ππνθείκελα πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζε λνεκαηνδνηνύλ ηε ζπλάθεηα 

κεηαμύ ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθόηεηαο πνπ δξα ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο 

ζπλάθεηαο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. Απηό ην θνηλό δεηνύκελν δελ 

απνθιείεη θπζηθά άιια, πνπ ζέηεη θάζε επηκέξνπο κειέηε πεξίπησζεο ή ε θάζε 

εξεπλεηηθή νκάδα. 

Μεζνδνινγηθά ηα παξαπάλσ δεηνύκελα ζέηνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

ρξεηάδεηαη λα εληνπίζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε. Σν βαζηθό είλαη πώο ζα επηηύρνπκε 

ηε ζθαηξηθή αλάιπζε πνπ απαηηεί ε πξνζέγγηζε ηεο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο θαη πώο 

ζα ζπληνληζηνύκε κεηαμύ καο. Οη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη 

επηηξέπνπλ λα πεηξακαηηζηνύκε κε δύν ζηξαηεγηθέο γηα λα επηηύρνπκε κηα αλάιπζε ζε 

βάζνο: από ηε κηα, ηελ νξηδόληηα κειέηε, όπνπ κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε πεξηζζόηεξεο 

ζπζζσκαηώζεηο ζε νκνεηδέο πιαίζην∙ θαη από ηελ άιιε, ηελ θάζεηε κειέηε κίαο 

ζπζζσκάησζεο ζε βάζνο, ε νπνία επηδηώθεη λα αληρλεύζεη ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ζε 

πιαίζηα έμσ από εθείλν ηεο ζπζζσκάησζεο.  

Θα αλαθεξζώ ζπλνπηηθά ζε ηξία βαζηθά κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη 

λα ζπδεηήζνπκε. Δίκαη ζίγνπξε όηη ηόζν ζηελ θνπβέληα καο όζν θαη ζηε δνπιεηά καο 

ζα πξνθύςνπλ θαη άιια.  

1) Πξώην δήηεκα, λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα ππνθείκελα 

ζην πεδίν ηεο εθάζηνηε έξεπλάο καο, δειαδή ηα είδε ηεο θνηλσληθόηεηαο πνπ 

                                                 

 

 
16

 ην ίδην, 12. 
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ζπλαληάκε ζηηο ζπζζσκαηώζεηο πνπ κειεηάκε: είλαη ζρέζεηο ακνηβαηόηεηαο, 

ηαπηόηεηαο, νκνηόηεηαο σο πξνο ηα κέιε ηεο; Πξόθεηηαη γηα θάζεηε ή νξηδόληηα 

θνηλσληθόηεηα; Σα δηαθνξεηηθά είδε ζπιινγηθνηήησλ πνπ κειεηάκε, νη ζηόρνη, ε 

νξγάλσζε, ην εύξνο ησλ δξάζεσλ, νη ιόγνη πνπ αλαπηύζζνπλ, αιιά θαη θαηά πόζν ε 

δξάζε ηνπο αλαθέξεηαη πξνγξακκαηηθά ζηα κέιε ηνπο ή απεπζύλεηαη πξνο ηα έμσ, 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πάξνπκε ππόςε καο. Ζ δνπιεηά πνπ 

έρεη γίλεη από άιινπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο κπνξεί λα καο είλαη ρξήζηκε εδώ. 

Γλσξίδνπκε, γηα παξάδεηγκα, όηη νη θνηλσληθνί αλζξσπνιόγνη πνπ έρνπλ κειεηήζεη 

εζεινληηθέο ζπζζσκαηώζεηο έρνπλ εζηηάζεη ζε «ηνπηθνύο» ζπιιόγνπο, έρνπλ κειεηήζεη 

δειαδή θπξίσο κνξθέο νξηδόληηαο θνηλσληθόηεηαο
17

. Αιιά θαη ηζηνξηθέο κειέηεο 

θάζεηεο θνηλσληθόηεηαο, όπσο είλαη νη θηιαλζξσπηθέο ζπζζσκαηώζεηο, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη αλζξσπνινγηθέο έλλνηεο, όπσο ην δώξν, ζηελ αλάιπζή ηνπο
18

. Οη 

αλζξσπνινγηθέο επεμεξγαζίεο γηα ην πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν ηεο ζπλάθεηαο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία κάο είλαη ζε απηό ην πιαίζην ηδηαίηεξα ρξήζηκεο. Ζ έξεπλά καο ζα 

επηηξέςεη λα δηαπηζηώζνπκε θαηά πόζν ηα πνξίζκαηά ηνπο ηζρύνπλ ζηνλ παξειζόληα 

ρξόλν
19

.  

2) Καηά δεύηεξν ιόγν, θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην πξώην, ηίζεληαη ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: Πώο κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ 

πνπ κειεηάκε ώζηε λα αληρλεύζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο ηεο ζπλάθεηαο θαη ηεο 

δξάζεο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ζπιινγηθόηεηαο; Αθόκε 

πεξηζζόηεξν, πώο ζπλδένληαη απηέο νη πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο κε άιιεο όςεηο ηεο 

θνηλσληθόηεηαο έμσ από ην πιαίζην ηεο εθάζηνηε ζπζζσκάησζεο, ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ κειεηάκε, ζην βαζκό πνπ καο ην επηηξέπνπλ νη 

πεγέο καο λα ην αληρλεύζνπκε; Δίλαη αιήζεηα όηη αξθεηέο από ηηο κειέηεο πεξίπησζεο 

πεξηιακβάλνπλ ζηηο πεγέο ηνπο πξνθνξηθέο ζπλεληεύμεηο, νη νπνίεο δίλνπλ, κε ηελ 
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θαηάιιειε επεμεξγαζία, πνιιέο δπλαηόηεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Υξεηάδεηαη 

όζνη θαη όζεο ζα θάλνπκε ζπλεληεύμεηο λα επεμεξγαζηνύκε κηα θνηλή κεζνδνινγία θαη 

λα κνηξαζηνύκε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Θα κπνξνύζε λα θηηαρηεί κηα «νξηδόληηα» 

νκάδα κε απηό ην αληηθείκελν.  

Οη πεξηζζόηεξνη όκσο ζα δνπιέςνπκε κε θείκελα, έληππα ή αδεκνζίεπηα 

ηεθκήξηα ή ηύπν. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, θνηλή δηάζηαζε ησλ αλαιύζεώλ καο, 

αλεμάξηεηα από ηα επηκέξνπο δεηνύκελα ηεο θαζεκηάο, ζα είλαη λα ζπγθεληξώζνπκε 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα απαληήζνπκε (θαη) ζηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα, αλακεηγλύνληαο ηε ινγνζεηηθή κε ηε ζπκβνιηθή αλάιπζε θαη ηελ αλάιπζε 

ηεο δξάζεο, όπσο καο πξνηξέπεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. εκαληηθή βνήζεηα κπνξεί 

εδώ λα πξνζθέξνπλ νη δεπηεξνγελείο κειέηεο, ζην βαζκό πνπ ππάξρνπλ θαη 

αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ άιιεο όςεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ κειεηάκε θαη ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ πνιηηηζκηθή ινγηθή κε ηελ νπνία νξγαλώλνληαη νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο, κέζα θαη έμσ από ηηο εζεινληηθέο ζπζζσκαηώζεηο, ηνπο ζπιιόγνπο θαη ηα 

δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο. 

ε ό,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ, έλα επηπιένλ δήηεκα είλαη ε ζεζκηθή, 

λνκηθή γιώζζα ησλ ηππηθώλ ζπζζσκαηώζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα θαηαζηαηηθά ησλ 

ζσκαηείσλ: ελώ ζπληάζζνληαη κε ηππνπνηεκέλν ελ πνιινίο ιόγν πνπ ζέηεη όξηα, 

ζπγρξόλσο πξνζθέξνπλ πνιύηηκν πιηθό γηα λα εμεηάζνπκε ην λόεκα πνπ δίλνπλ ζηνπο 

ζηόρνπο, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δξάζε ηνπ ηα ππνθείκελα πνπ παίξλνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα ην ηδξύζνπλ θαη έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε θαηά πόζν ην 

λόεκα απηό κεηαζρεκαηίδεηαη ζην ρξόλν κέζα από ηε δξάζε. Άιιν παξάδεηγκα, νη 

πξνθεξύμεηο, νη αλαθνηλώζεηο θαη νη αλαγγειίεο ζηνλ ηύπν κνξθώλ δεκόζηαο 

ζπιινγηθήο δξάζεο, παξά ηνλ αιιηώηηθα ζπρλά ηππνπνηεκέλν ραξαθηήξα ηνπο, δίλνπλ 

ζηνηρεία ηόζν γηα ην πώο ηελ αληηιακβάλνληαη όζνη θνξείο ηελ αλαιακβάλνπλ αιιά θαη 

ηε ζπλάθεηα πνπ έρεη ην πεξηερόκελό ηεο κε ηηο νξίδνπζεο ηνπ εληύπνπ πνπ θηινμελεί 

ηελ είδεζε. Δδώ, ι.ρ., έρνπκε πεξηζζόηεξν ηε δπλαηόηεηα λα δνύκε ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο πνιηηηζκηθέο θαηεγνξίεο ζην πιαίζην ησλ ζπζζσκαηώζεσλ θαη ζε εθείλεο ηνπ 

«επίζεκνπ» ιόγνπ ησλ εληύπσλ. Από ηελ άιιε, ζηηο πεξηπηώζεηο κεκνλσκέλσλ 

ζπιιόγσλ πνπ εμεηάδνπκε, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ησλ Γ, έληππα ηνπ θνξέα, αιιά θαη 
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ην είδνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ δξάζεσλ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε, 

κε ηα όξηα ηνπ εθάζηνηε πιηθνύ.  

Γηα λα αλαθεξζώ ζηηο επηκέξνπο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ νκάδα ηεο Κξήηεο 

ην πεξηερόκελν πνπ δίλνπλ ζηε «λεόηεηα» νη ζύιινγνη πνπ κειεηνύκε, πώο αιιάδεη ζην 

ρξόλν αιιά θαη από ζύιινγν ζε ζύιινγν, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέρνπλ ηα κέιε ηνπ θάζε 

ζπιιόγνπ, νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα 

ππνθείκελα ζηα νπνία απεπζύλεηαη ε δεκόζηα δξάζε ηνπο ζπληζηνύλ, καδί κε άιια, ην 

πεξηερόκελν ηεο θνηλσληθόηεηαο ζηελ εμεηδίθεπζή ηεο κε αλαθνξά ηε «λεόηεηα», ηεο 

νπνίαο ην πεξηερόκελν θάζε άιιν παξά δεδνκέλν είλαη. Αληίζηνηρα γηα ηηο ππόινηπεο 

νκάδεο. Σν πεξηερόκελν, ι.ρ., πνπ παίξλεη θαηά ηε κεηαπνιίηεπζε ε «θνηλσλία 

πνιηηώλ», πνπ κειεηά ε νκάδα ηεο Αζήλαο, δελ είλαη ζε απηή ηελ νπηηθή δεδνκέλν, 

αιιά ν πξνζδηνξηζκόο θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ ελλνηνινγήζεώλ ηνπ γίλνληαη κέξνο 

ηεο έξεπλαο. Όκνηα θαη ν «ρώξνο» ή «ηόπνο», πνπ κειεηά ε νκάδα ηεο Μπηηιήλεο θαη 

έρεη πεξηζζόηεξν κειεηεζεί ζην ειιεληθό πιαίζην, θπξίσο από αλζξσπνιόγνπο. Ο 

«ηόπνο» θαη ν «ρώξνο» είλαη έλλνηεο πνπ δελ έρνπλ δεδνκέλν πεξηερόκελν ζηε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο, αιιά απηό ζα πξνζδηνξηζηεί ζηηο 

επηκέξνπο κειέηεο πεξίπησζεο αλάινγα κε ην πεδίν αλαθνξάο ησλ ζπιινγηθώλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηνπο δηθνύο ηνπο απηνπξνζδηνξηζκνύο: «ηνπηθνί» ζύιινγνη, 

«πξνζθπγηθνί» ζύιινγνη, ζύιινγνη «γεηηνληάο» θηι. Πξόθεηηαη γηα ηαμηλνκία ε νπνία 

ρξεηάδεηαη λα πξνβιεκαηνπνηεζεί αληί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε: λα δηεξεπλεζεί ηη 

πεξηερόκελν παίξλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη πξνζδηνξηζκνί, ζε ηη πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο 

θαη λνήκαηα ζηεξίδνληαη. Εεηνύκελν είλαη λα ηελ ππεξβνύκε θαη όρη λα ηελ 

πηνζεηήζνπκε.  

2) Σξίην δήηεκα είλαη εθείλν ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ πνπ πθίζηαηαη ζην ρξόλν ε 

ζρέζε αλάκεζα, από ηε κηα κεξηά, ζην δεκόζην θαη ην ηδησηηθό θαη από ηελ άιιε, 

αλάκεζα ζηα ζπιινγηθά ππνθείκελα θαη ην θξάηνο. Τπάξρεη βέβαηα πνιύ κεγάιε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν. Όπσο αλαθέξνπκε θαη ζην αξρηθό θείκελν (θείκελν 

εξγαζίαο 1), ην δήηεκα απηό έρεη κειεηεζεί θπξίσο γηα ην 19
ν
 αηώλα θαη νη 

πεξηζζόηεξεο ζύγρξνλεο κειέηεο ηνλίδνπλ ην ξεπζηό θαη κεηαβαιιόκελν ραξαθηήξα 

ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ δπαδηθόηεηεο θαη κε πνιύ δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

επηινγέο αλάινγα αλ ε εζηίαζε είλαη ζηηο ζρέζεηο κε ην ηδησηηθό ή ζηηο ζρέζεηο κε ην 

θξάηνο.  
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Οη ζρέζεηο κε ην ηδησηηθό καο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα γηαηί εθεί κπνξνύκε λα 

αληρλεύζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο νξίδνπζεο πνπ αλαδεηνύκε, θαζώο είλαη πηζαλό ην 

πνιηηηζκηθό λόεκα ηεο ζπλάθεηαο ζην επίπεδν ηεο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο πνπ 

αληρλεύνπκε λα αληιεί ζύκβνια από θαη λα λνεκαηνδνηείηαη κε βάζε ην ηδησηηθό. Με 

άιια ιόγηα, νη ζπκβνιηθέο θαηεγνξίεο ηεο ζπλάθεηαο πνπ κειεηάκε ζπγθξνηνύληαη όρη 

κόλν ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελό ηνπο, εζσηεξηθά (δειαδή ηνπο ζπιιόγνπο ή ηηο 

ζπιινγηθόηεηεο), αιιά θαη ζε ζρέζε κε ζθαίξεο έμσ από ην πεδίν δξάζεο ηεο κειέηεο 

καο, δειαδή ζε ζρέζε κε άιια είδε θνηλσληθόηεηαο, ηδίσο ζην πεδίν ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηνπ ηδησηηθνύ. Μειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπκε ζηε βηβιηνγξαθία 

θαη αλαθέξνληαη θπξίσο ζε ζπζζσκαηώζεηο ηνπ 19
νπ

 αηώλα αζηηθώλ ζηξσκάησλ έρνπλ 

πξνζεγγηζηεί κε ζρεηηθό ηξόπν. ε ό,ηη αθνξά ηνλ 20ό αηώλα, πνπ απνηειεί ην δηθό καο 

ρξνληθό πεδίν, κνηάδεη λα γλσξίδνπκε ειάρηζηα πξάγκαηα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Οη ζρέζεηο κε ην θξάηνο, από ηελ άιιε, εμεηάδνληαη ζπλήζσο ζε κηα θιαζηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ αληιεί από άιιεο ινγηθέο από ηηο εθείλεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ εδώ. 

Δλώ γηα ην 19
ν
 αηώλα νη ζρέζεηο απηέο έρνπλ κειεηεζεί δηεμνδηθόηεξα ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζε αλαθνξά θπξίσο κε ηνπο ζπιιόγνπο (βι. ηε γεληθή καο βηβιηνγξαθία), 

γηα ηνλ 20ό αηώλα, όζα γλσξίδνπκε γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

εζεινληηθώλ ζπζζσκαηώζεσλ κε ην θξάηνο αθνξνύλ θπξίσο ηνλ αγγιν-ακεξηθαληθό 

θόζκν θαη πξνέξρνληαη θαηά θύξην ιόγν από ηελ πνιηηηθή επηζηήκε. Σα ζρεηηθά 

αθεγήκαηα ηνλίδνπλ ηε κεηάβαζε από ηηο εζεινληηθέο ζπζζσκαηώζεηο θαηά ηελ 

πξνπνιεκηθή πεξίνδν ζηηο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλώζεηο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή. ε 

θάζε πεξίπησζε, αλαδεηθλύνπλ ηε κεηαβαιιόκελε αιιά ζπλερή δηαπινθή ηόζν κε ην 

θξάηνο όζν κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ηδησηηθνύ. Γηα παξάδεηγκα, ζε ό,ηη 

αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ην θξάηνο ηόζν ζε λνκηθό όζν θαη ζε νηθνλνκηθό επίπεδν, 

θαίλεηαη όηη ε παξαπάλσ κεηάβαζε ηαπηίδεηαη κε ηε κεηαθίλεζε από ηελ άκεζε ή 

έκκεζε ρξεκαηνδόηεζε ζηε δηαρείξηζε δηακέζνπ ηεο θνξνινγίαο. Οη ζύγρξνλεο 

κειέηεο πξνβιεκαηνπνηνύλ δεηήκαηα πνπ παιαηόηεξα ζεσξνύληαλ δεδνκέλα, όπσο ν 

εζεινληηθόο ραξαθηήξαο ησλ ζπιινγηθνηήησλ, ν κε θεξδνζθνπηθόο ηνπο ραξαθηήξαο 

θαη ε απηνλνκία ηνπο από ηνπο θξαηηθνύο κεραληζκνύο, ελώ πξόζθαηα ζηξέθνληαη ζε 

άιια, εηζάγνληαο ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, όπσο ην «θνηλσληθό ζπλδέεηλ» 

(connectedness) (ή ην «θνηλσληθό θεθάιαην» ηνπ Putman) ησλ κειώλ κηαο 

ζπιινγηθόηεηαο, ηα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερόλησλ ή επίζεο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 
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ζηξαηεγηθέο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα νπνία απεπζύλεηαη ελδερνκέλσο ε δξάζε ηεο 

ζπιινγηθόηεηαο
20

. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ρξεηάδνληαη πξνζνρή, αθξηβώο επεηδή 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή ινγηθή από ηε δηθή καο, έρνπλ δηαθνξεηηθά 

δεηνύκελα θαη δελ πξέπεη λα καο εγθισβίζνπλ ζε κηα ζεζκηθή ζεώξεζε ησλ 

ζπιινγηθνηήησλ πνπ κειεηνύκε. 

Μεζνδνινγηθά κηιώληαο πάληα, ην πξόγξακκά καο ζπληζηά πξόθιεζε. Ζ 

πξόθιεζε εληνπίδεηαη ζην ίδην ην θεληξηθό δεηνύκελν, ηηο κνξθέο δεκόζηαο 

θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα, εθόζνλ πάξνπκε ηηο έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε ζηα ζνβαξά. Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπκε λα επεμεξγαζηνύκε 

είλαη πνιιέο θαη εμαξηώληαη από ηηο επηκέξνπο πεξηπηώζεηο ζην ρξόλν θαη ην ρώξν, 

αιιά ζεσξώ όηη πεξηζηξέθνληαη γύξσ από νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα: Ση ζεκαίλεη λα 

νξγαλώλεηαη ε θνηλσληθόηεηα ππό ην πξίζκα ηεο ζεζκηθήο ή ηεο κε ζεζκηθήο 

ζπζζσκάησζεο; Πώο θηιηξάξεηαη ν πνιηηηζκηθόο πξνζαλαηνιηζκόο κέζα από ηε 

ζεζκηθή / λνκηθή κνξθή ηεο ζπιινγηθόηεηαο πνπ εμεηάδνπκε; ε πνην βαζκό 

ππεξηεξνύλ νη ζεζκηθέο κνξθέο ηεο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 

20νύ αηώλα ζε ζρέζε κε ηηο κεζεζκηθέο, ηα άηππα δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο ή ηηο 

άηππεο ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο, πνπ επίζεο κειεηάκε παξαδείγκαηά ηνπο; 

Δληνπίδνπκε ζηνλ 20ό αηώλα, όπσο γλσξίδνπκε όηη ζπλέβαηλε ζηνλ 19
ν
, ηδηαίηεξε ξνπή 

γηα ζεζκηθέο ζπζζσκαηώζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη αλ λαη, ηη ζεκαίλεη απηό κε 

πνιηηηζκηθνύο όξνπο;  

ε θάζε πεξίπησζε, ρξεηαδόκαζηε λα επεμεξγαζηνύκε ηηο θνηλέο καο πξνθείκελεο 

ώζηε λα πεηύρνπκε ηε ζπλνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Από απηό εμαξηάηαη ε επηηπρία καο. 
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Ζ παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν – ΔΚΣ) θαη 

από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία 

ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 


