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1. Δηζαγσγή
Σν ακείσην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο κε
θξαηηθψλ θνξέσλ κε επδηάθξηην ή κε πνιηηηθφ πεξηερφκελν δηακνξθψλεη πεδίν
εθηεηακέλεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε πνηθίινπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ. Μειέηεο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο
επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο αλαδεηθλχνπλ πνιιαπιέο
δηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ ελ ιφγσ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ, ελψ παξάιιεια
επεμεξγάδνληαη ζχλζεηα κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά ζρήκαηα πξνζέγγηζεο. Σν
εχξνο ηεο ζρεηηθήο θηινινγίαο ζπκπιεξψλνπλ εξγαζίεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ (πρ.
Παγθφζκηα Σξάπεδα), νκίισλ πξνβιεκαηηζκνχ (think tanks) θαη εξεπλεηηθψλ
ηδξπκάησλ, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ζηαζεξψλ κεραληζκψλ επνπηείαο θαη
έξεπλαο πνπ δηαζέηνπλ.
Κεληξηθή ζέζε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ζπιινγηθέο δξάζεηο κε θξαηηθψλ
θνξέσλ θαηαιακβάλεη ε πξνβιεκαηηθή πεξί «θνηλσλίαο πνιηηψλ», έλλνηα κε πνηθίιν
ζεκαζηνινγηθφ θαη αμηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο ζεσξεηηθνχ
θαη θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ» έρεη
αλαδσππξσζεί ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ελ κέξεη εμαηηίαο ησλ θνινζζηαίσλ αιιαγψλ
ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 (Purdue 2007). Σελ
ελαζρφιεζε απηή ηξνθνδνηνχλ επίζεο εμειίμεηο ζην παγθνζκηνπνηεκέλν δηεζλέο
πεξηβάιινλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ην θξάηνο απνρσξίδεηαη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο
κεηαβηβάδνληαη ζε δηάθνξνπο δξψληεο ζην πιαίζην ζπλζεθψλ «δηαθπβέξλεζεο»
(governance). Η δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο (public policy)
ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο εθιακβάλεηαη σο ζχλζεηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία
κεηέρνπλ θαη κε θξαηηθνί θνξείο. Οξηζκέλνη κάιηζηα εμ απηψλ είλαη δηεζλνχο
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εκβέιεηαο θαη επηξξνήο (Keane 2003, Walker & Thompson 2008), δεδνκέλν πνπ
αλαβαζκίδεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» (Rosenblum & Post
2002).
Οη εμειίμεηο απηέο έρνπλ δψζεη ιαβή γηα εμηδαληθεπκέλεο θαη δπηηθφηξνπεο
πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζέινπλ ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ» κεραληζκφ εθδεκνθξαηηζκνχ
θαη ελίζρπζεο ηεο δεκνθξαηίαο. Αθελφο, ζε ζπλζήθεο κεηάβαζεο απφ απηαξρηθά
θαζεζηψηα ζε δεκνθξαηηθά επηζεκαίλεηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ θνξέσλ ηεο,
φπσο ελδεηθηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ πξψελ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ ζηελ
Αλαηνιηθή Δπξψπε (Bernhard 1993). ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ
δεκνθξαηηψλ

επίζεο

ππνγξακκίδεηαη

ε

αλαζρεηηθή

ιεηηνπξγία

ηνπο

ζηελ

παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» (Putnam 2000), ε ελίζρπζε
ηεο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηε
δξάζε ηνπο (van Zyl 2014), θαζψο θαη ν ελ γέλεη παηδαγσγηθφο ηνπο ξφινο ζηελ
εκπέδσζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη πξνηχπσλ ζπιινγηθήο ζπκπεξηθνξάο (Warren
2001). Οη ζεσξήζεηο απηέο ππνθξχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή
θαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, νξηνζεηεκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ «θνηλσλία
πνιηηψλ» θαη ζην θξάηνο. Όρη απξφζκελα έηζη ζπρλά δηαςεχδνληαη εκπεηξηθά θαη,
παξάιιεια, ε νξηνζέηεζε ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ», ηφζν ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ (θξάηνο, νηθνλνκία, νηθνγέλεηα), φζν θαη αλαθνξηθά κε ηνπο θνξείο νη
νπνίνη ζπγθαηαιέγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο, πξνθαιεί ζεσξεηηθή ακεραλία.
Κνηλσλίεο ζε κεηάβαζε, κε αλφκνην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο,
κε δηαθνξέο ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε θαη ζηελ θνπιηνχξα παξέρνπλ εκπεηξηθφ πιηθφ
πνπ δνθηκάδνπλ γεληθεπηηθέο απνθάλζεηο θαη αμηνινγηθέο πξντδεάζεηο. Αθφκε,
πξαθηηθέο νη νπνίεο αληηβαίλνπλ εκθαλψο ζηε δεκνθξαηηθή ηάμε θαη ιεηηνπξγία ή
ππνλνκεχνπλ αλακελφκελεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αμηαθέο παξακέηξνπο
ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ην πεξηερφκελν ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» θαζψο απνβάιινληαη
ζπιιήβδελ απφ ηηο ηάμεηο ηεο (Knight & Chigudu & Tandon 2002, Anheier 2007).
ηηο ζπλζήθεο απηέο, αλαγλσξίδεηαη φηη ηα φξηα αλάκεζα ζε θξάηνο, νηθνλνκία θαη
«θνηλσλία πνιηηψλ» είλαη αζαθή θαη ξεπζηά (Miller et. al 2009). Γίλεηαη δε επίζεο
απνδεθηφ φηη ε «θνηλσλία πνιηηψλ» ζπληζηά απαξαίηεηε, πιελ φκσο ζε θακηά
πεξίπησζε επαξθή, ζπλζήθε εθδεκνθξαηηζκνχ ή ζσξάθηζεο ηεο δεκνθξαηίαο
(Rosenblum & Post 2002).
Σνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο απφ αμηνινγηθέο πξντδεάζεηο πνπ
δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» ζπληξέρεη ε πξνβιεκαηηθή πεξί
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θνηλσληθφηεηαο ε νπνία έρεη πξσηίζησο αλαπηπρζεί ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο
αλζξσπνινγίαο (Ρνδάθνπ & Γθαξά 2013). Δλ πξνθεηκέλσ, ε εξεπλεηηθή νπηηθή
ζηξέθεηαη ζηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζπιινγηθά δξψληεο
λνεκαηνδνηνχλ

ηε

δξάζε

ηνπο

βάζεη

ζρεκάησλ

πνιηηηζκηθήο

ζπλάθεηαο,

κεζνδνινγηθή αθεηεξία πνπ επηηξέπεη λα δηαγλσζζνχλ πνηθίιεο ππνθεηκεληθέο
λνεκαηνδνηήζεηο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο. Απαιιαγκέλε απφ αθεηεξηαθέο
αμηνινγηθέο παξαδνρέο ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή έξεπλαο παξαθνινπζεί ηνπο
ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα νξγαλψλνπλ θαη επελδχνπλ
πνιηηηζκηθά ηε δξάζε ηνπο. Παξέρεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα δηαγλσζζεί πσο ζχλζεηα
πιέγκαηα εμνπζίαο θαη πνιηηηθήο παξέκβαζεο, θαζψο θαη ζεζκηθέο νληφηεηεο,
δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο, παξάγνληαη ζηα θαζεκεξηλά θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα
θαη ζηηο πνηθίιεο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζηφ ηνπο.
Η πξνζέγγηζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο απφ ηελ άπνςε ησλ πνηθίισλ κνξθψλ
θνηλσληθφηεηαο δελ είλαη αζθαιψο απαιιαγκέλε αδπλακηψλ. ην θείκελν πνπ
αθνινπζεί εμεηάδνληαη ζεηηθέο ζπλεηζθνξέο ηεο έλαληη ηεο νπηηθήο πνπ εγθαζηδξχνπλ
θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο κε άμνλα αλαθνξάο ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ» θαη
πξνηείλνληαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο έξεπλαο κε ζηφρν ηελ
αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ.
Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη βαζηθά ζεκεία θαζηεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ θαη νξηζκψλ πνπ
έρνπλ δηαηππσζεί αλαθνξηθά κε ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ», κε ζηφρν αθξηβψο λα
θαηαδεηρζνχλ πξνθχπηνπζεο κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο θαη αλαιπηηθέο δπζρέξεηεο.
ηε ζπλέρεηα εληνπίδνληαη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηελ πξνβιεκαηηθή
πεξί θνηλσληθφηεηαο θαη, αθνινχζσο, πξνηείλνληαη αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο
κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα ακβιχλνπλ κεζνδνινγηθέο θαη εξεπλεηηθέο δπζηνθίεο.
2. Η «θνηλσλία πνιηηψλ» θαη νη νξηζκνί ηεο: κεζνδνινγηθέο επηζεκάλζεηο
Ωο φξνο, ε «θνηλσλία πνιηηψλ» αλαθέξεηαη ζε έλα ρψξν πνπ δπλεηηθά
δηακνξθψλνπλ πνηθίινη κεηαμχ ηνπο θνξείο πξνηθηζκέλνη κε ηδηφηεηεο νη νπνίεο ηνπο
δηαθξίλνπλ έλαληη άιισλ πεδίσλ δξάζεο ή ζεζκηθψλ ζθαηξψλ. Η βαζηθή ηδηφηεηα
πνπ απνδίδεηαη ζηνπο ελ ιφγσ δπλεηηθνχο θνξείο είλαη, ελ πξνθεηκέλσ, ν εζεινληηθφο
ραξαθηήξαο ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζπλζήθε ε νπνία ηνπο δηαθνξνπνηεί
δνκηθά έλαληη ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξάηνπο. Με γλψκνλα απηφ ην
εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ε «θνηλσλία πνιηηψλ» πξνηείλεηαη σο φξνο πνπ δελ
πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, νχηε θαη αλαθέξεηαη ζε κε εζεινληηθνχ
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ραξαθηήξα θνξείο. Αθελφο, ε «θνηλσλία πνιηηψλ» αθνξά ζπιινγηθφηεηεο νη νπνίεο
εζεινπζίσο αλαπηχζζνπλ ζηνηρεηψδε νξγάλσζε θαη ζρεηηθψο επδηάθξηηε δεκφζηα
παξνπζία γηα ηελ εθπιήξσζε πνηθίισλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ. Απζφξκεηεο
εθδειψζεηο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ εθπλένπλ ζρεηηθά άκεζα ή θνξείο ρσξίο
ζηνηρεηψδε νξγάλσζε ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ζπζηεκαηηθέο θαη ελεξγεηηθέο
παξεκβάζεηο ψζηε λα επηηπγράλνληαη νξηζκέλνη ζθνπνί δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ
«θνηλσλία πνιηηψλ». Αθεηέξνπ, κνινλφηη αλαγλσξίδεηαη πσο ηα φξηα αλάκεζα ζηελ
ηειεπηαία, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην θξάηνο είλαη ελ πνιινίο δπζδηάθξηηα θαη ξεπζηά,
εληνχηνηο ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ησλ θνξέσλ ηεο ιεηηνπξγεί σο θαζνξηζηηθφ
θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο. Σα άηνκα κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη
ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» ρσξίο ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινπλ νη
δεζκεπηηθνί (λνκηθνί ή εζηθνί) θαλφλεο ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ θαη ηεο
νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο.
Η θαηαζηαηηθή ηνπνζέηεζε ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» ζε δηαθξηηή ζέζε έλαληη
ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξάηνπο παξακέλεη ζε ηζρχ παξά ηηο επηκέξνπο
ηππνινγίεο πνπ πξνηείλνληαη κε ζηφρν πιεξέζηεξεο εκπεηξηθέο θαηαγξαθέο.
Γηαθξίζεηο, παξαδείγκαηνο ράξε, αλάκεζα ζε «ηππηθέο» θαη «άηππεο» ζπιινγηθέο
νληφηεηεο (Diamond 1994), ζε θνξείο δξάζεο κε εξγαιεηαθέο βιέςεηο θαη ζε θνξείο
πνπ επηδηψθνπλ λα εθθξαζηνχλ θαη εληζρχζνπλ ηε ζπιινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Jowers
et. all 1999), θαζψο θαη αλάκεζα ζε θνξείο κε «αληη-θνηλσληθνχο» ή κε
πξνζαλαηνιηζκνχο (Kopecky & Mudde 2003), δελ αλαζηέιινπλ ηε δηαθξηηή ζθαίξα
ιεηηνπξγίαο ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ». ην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξεηηθήο θαη
πξαγκαηνινγηθήο «ζηεγαλνπνίεζεο» ηα εξεπλεηηθά κειήκαηα πεξηζηξέθνληαη σο επί
ην πιείζηνλ ζηε «κέηξεζε» ηεο αλακελφκελεο επίδξαζήο ηεο ζε επηκέξνπο ηνκείο
(πνιηηηθή, θξάηνο, θνηλσλία, νηθνλνκία, θ.ιπ.), ζε δεηήκαηα εζσηεξηθήο ζχλζεζεο
θαη ζηα πεδία αλαθνξάο ησλ θνξέσλ ηεο (θηιαλζξσπία, θνηλνηηθή αλάπηπμε,
πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, θ.ιπ.), θαζψο θαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη
δξάζεο κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ.
Η ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» σο δηαθξηηή ζθαίξα πνπ
ζπγθξνηνχλ δπλεηηθνί θνξείο δξάζεο παξέρεη ην κεζνδνινγηθφ πιενλέθηεκα ηεο
ζπλαξκνγήο δηαθφξσλ επηπέδσλ αλάιπζεο. Ωο νξγαλσηηθέο νληφηεηεο πνπ θέξνπλ
εμ' ππαξρήο θαη εγγελψο δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά, νη θνξείο ηεο «θνηλσλίαο
πνιηηψλ» κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζην κηθξν-επίπεδν ηεο κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο
(case study), ζην κεζν-επίπεδν πνπ δηακνξθψλεη ε δξάζε ζπιινγηθψλ θνξέσλ ζην
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πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο (πρ νξγαλψζεηο ζην ρψξν ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, ηεο νηθηζηηθήο παξέκβαζεο,
θ.ιπ.), θαζψο ζην καθξν-επίπεδν πνπ δηακνξθψλεη κηα θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο
(Anheier 2004). Δίλαη δπλαηή επίζεο ε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε θαη εμέηαζε ηεο
«θνηλσλίαο πνιηηψλ» ζε πνηθίια θνηλσληθννηθνλνκηθά ζπκθξαδφκελα βάζεη θνηλψλ
δεηθηψλ, κνλάδσλ αλάιπζεο θαη κεζνδνινγηψλ έξεπλαο πνπ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ.
Ο αξηζκφο ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ, ζην επίπεδν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ
πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ή ζπλνιηθά ζε επίπεδν θνηλσλίαο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο δξάζεο ηνπο θαη νη πνηθίινη πφξνη πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζην πιαίζηφ ηεο, ηα
αηηήκαηα θαη νη αμίεο πνπ πξνσζνχληαη απφ πνηθίινπο θνξείο, θαζψο θαη νη ζρέζεηο
πνπ αλαπηχζζνληαη κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκία, απνηεινχλ ελδεηθηηθά
πεδία πνπ παξέρνπλ πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ ζπγθξηηηθήο κειέηεο.
Η αθεηεξηαθή εμάιεηςε κηαο ζρεζηαθήο αληίιεςεο θαη πξνζέγγηζεο ζηνλ
ππξήλα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγθξφηεζεο ησλ θνξέσλ ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ»
ζπλδέεηαη κε κείδνλεο ηδενινγηθέο παξαδνρέο. Η αλάδεημε ηεο εζεινληηθήο δξάζεο,
πνπ

«ειεχζεξα»,

«απηφλνκα» θαη

«νξζνινγηθά» άηνκα αλαπηχζζνπλ, σο

θαηαζηαηηθή ζπλζήθε ηεο δηαθξηηήο ππφζηαζεο ησλ θνξέσλ ηεο «θνηλσλίαο
πνιηηψλ», θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ εμέηαζε ηεο ζεηηθήο επηξξνήο ηνπο, ζηεξίδεηαη θαη
αλαπαξάγεη ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ηεο θηιειεχζεξεο παξάδνζεο γηα ηελ πνιηηηθή
(Παπαηαμηάξρεο 2013). ην πιαίζην απηφ, ην πνιηηηθφ πεξηνξίδεηαη ζηηο
θαζηεξσκέλεο ζεζκηθέο ηνπ εθδνρέο θαη εθθάλζεηο (θξάηνο, θπβέξλεζε, θ.ιπ.),
ππαγφκελν εμ ππαξρήο ζε αξλεηηθέο ζπλεθδνρέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δχλαηαη λα
αληηκεησπηζηνχλ, κεηξηαζηνχλ ή αθπξσζνχλ απφ ηελ ελεξγφ παξνπζία ηνπ «ελάξεηνπ
ζεζκηθνχ αληίβαξνπ» πνπ δηακνξθψλεη ε «θνηλσλία πνιηηψλ» Η ηειεπηαία, θαηά
θαλφλα -φρη πάληνηε, φκσο,- απαιιάζζεηαη απφ αξλεηηθέο αμηνινγηθέο ζεκάλζεηο,
ζην κέηξν πνπ δελ εγγξάθεη ζην γελεηηθφ ηεο θψδηθα ην πνιηηηθφ ζηνηρείν αιιά ηελ
ειεχζεξε βνχιεζε ησλ πνιηηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ιεηηνπξγεί σο εξκελεπηηθή
κεηαβιεηή ησλ παζνγελεηψλ ή επηηεπγκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην πιαίζην ελφο
πνιηηεηαθνχ θαζεζηψηνο. Ιζρπξή «θνηλσλία πνιηηψλ» ππνζηεξίδεηαη πσο ζπληζηά
βαζηθφ παξάγνληα πνηφηεηαο θαη επξπζκίαο κηαο δεκνθξαηηθά ζπγθξνηεκέλεο
πνιηηείαο, ελψ ε αδπλακία ηεο εζηία πνιιαπιψλ παζνγελεηψλ ζε ζεηξά επηκέξνπο
πεδία ηεο ζπιινγηθήο ζπλχπαξμεο θαη δπλακηθήο. Μεηαμχ άιισλ, αδχλακε
«θνηλσλία πνιηηψλ» ππνζηεξίδεηαη πσο θαλεξψλεη έιιεηςε επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο
ησλ πνιηηψλ ζε ελεξγεηηθέο κνξθέο δεκφζηαο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε
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ζπκθεξφλησλ θαη επηδηψμεσλ έλαληη ηνπ παξαθείκελνπ θξάηνπο πνπ ιεηηνπξγεί
αλεμέιεγθηα ρσξίο απηέο.
3. Απφ ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ» ζηελ «θνηλσληθφηεηα»
Απηφ πνπ ράλεηαη απφ ηελ θαηαζηαηηθή πξφζιεςε ησλ θνξέσλ ηεο «θνηλσλίαο
πνιηηψλ» σο νξγαλσηηθέο νληφηεηεο ηηο νπνίεο δεκηνπξγεί ε ειεχζεξε βνχιεζε ησλ
αηφκσλ λα πξνάγνπλ ηηο επηζπκεηέο αμίεο, ζηφρνπο θαη ζπκθέξνληά ηνπο, κπνξεί λα
αλαθηεζεί κε ηελ πξνβιεκαηηθή πεξί θνηλσληθφηεηαο. Σν εξεπλεηηθφ δεηνχκελν ζην
πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθήο είλαη λα εμεηαζηνχλ αθξηβψο νη ηδηαίηεξνη,
πνηθίινη θαη ζχλζεηνη, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα επελδχνπλ, λνκηκνπνηνχλ θαη
λνεκαηνδνηνχλ ηε ζπιινγηθή δξάζε ηνπο θαη φρη απιψο απηή λα εξεπλεζεί απφ ηελ
άπνςε ηεο «επηρεηξεζηαθήο-ιεηηνπξγηθήο» επίδνζεο θαη ησλ ελ γέλεη επηηεπγκάησλ
ηεο. Απηφ πνπ πξνέρεη, κε άιια ιφγηα, δελ ε «κέηξεζε» ηεο εμ νξηζκνχ ζεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ζπιινγηθήο δξάζεο, είηε ζην επίπεδν ηεο «δεκνθξαηηθήο
εθπαίδεπζεο» είηε ζην επίπεδν ηνπ πνιηηηθνχ επεξεαζκνχ, αιιά νη πνιηηηζκηθνί φξνη
πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ χπαξμή ηνπο.
Η έκθαζε ζην πσο ζπγθξνηνχληαη φξνη πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο βάζεη ηεο
νπνίαο επελδχεηαη ε ζπιινγηθή δξάζε ελφο θνξέα απνηειεί κεζνδνινγηθή επηινγή ε
νπνία ζπλδέεηαη κε -θαη πξνυπνζέηεη- ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ
πνιηηηθή θαη ην θξάηνο. Η ζπιινγηθή δξάζε, ελ πξνθεηκέλσ, δελ εθιακβάλεηαη σο εμ
νξηζκνχ ζεηηθφ κέγεζνο πνπ ηειείηαη ζε αδηάβξνρα πεδία, πέξαλ ηεο απηφλνκεο
θξαηηθήο πνιηηηθήο ηελ νπνία επηρεηξεί λα επεξεάζεη, αιιά ην πνιηηηθφ είλαη
ζπγθξνηεηηθφ ηεο ζηνηρείν. Σα άηνκα επηζπλάπηνπλ ηε ζπιινγηθή ηνπο δξάζε κε
ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα ηα νπνία ήδε ππνδειψλνπλ πνιηηηθέο αληηιήςεηο θαη ζρέζεηο
εμνπζίαο. Σν πνιηηηθφ θαη ην θξάηνο είλαη παξψλ ζηε ζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε ηεο
ζπιινγηθήο δξάζεο θαη απαηηείηαη λα εξεπλεζεί ζηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή θαη
ινγνζεηηθή (discursive) παξαγσγή κε ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη νη φξνη ηεο
πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο.
Η κεηαζηξνθή ηεο εξεπλεηηθήο νπηηθήο ζηνπο πνιηηηζκηθνχο φξνπο
ζπγθξφηεζεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ ηξφπσλ
κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα παξάγνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηελ πνιηηηθή θαη ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ην θξάηνο (Ρνδάθνπ & Γθαξά 2013). Οη ζρεηηθέο αλαιχζεηο σζηφζν
πεξηνξίδνληαη ζε πεξηπησζηνινγηθέο θαηαγξαθέο. Η εμέηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο
ζπλάθεηαο βάζεη ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη ε ζπιινγηθή δξάζε δελ κπνξεί λα
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πεξηιάβεη πξνζεγγίζεηο κεζν- θαη καθξν- επηπέδνπ, θαζψο απηφ δηαθεχγεη
θαηαζηαηηθά ηεο κεζνδνινγηθήο ινγηθήο πνπ ηε ζπγθξνηεί. Ο απνρσξηζκφο απφ
θνηλσληνθεληξηθέο θαηεγνξίεο («θνηλσλία πνιηηψλ», «θνηλσλία»), θ.ιπ.) αθπξψλεη
γεληθεπηηθέο απνθάλζεηο ηφζν γηα πεξηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ
ελδηαθέξνληνο, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ζην επίπεδν κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Η εμέηαζε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο πνπ δηέπεη ηε
ζπιινγηθή δξάζε πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ρσξίο λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο.
Η αδπλακία επέθηαζεο ηεο έξεπλαο ζην κεζν- θαη καθξν- επίπεδν κπνξεί ελ
κέξεη λα απνδνζεί ζηελ απνπζία θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ λα παξέρνπλ
δπλαηφηεηεο γηα ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη κειέηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ
πξνβιεκαηηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο επηδηψθνπλ, φπσο ζεκεηψζεθε, λα αλαδείμνπλ ηελ
πνιηηηζκηθή ζπλάθεηα πνπ δηέπεη ηε ζπιινγηθή δξάζε ρσξίο λα επηδεηθλχνπλ εμ
αξρήο αμηνινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα
θαηαγξάςνπλ ελδερφκελεο δηαθνξέο ζηελ πνιηηηζκηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζε δχν ή
θαη πεξηζζφηεξεο ζπιινγηθφηεηεο, ρσξίο σζηφζν λα πξνζδίδνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ
πξφζεκν ζηηο ελ ιφγσ δηαθνξέο. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο δελ
έρεη λφεκα λα επεθηαζεί θαη λα πεξηιάβεη πιεζψξα ζπιινγηθφηεηεο ζε δηάθνξα
ζεκαηηθά πεδία ή ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, εθφζνλ δελ νδεγεί ζε γεληθεπηηθνχο
ζπκπεξαζκνχο πέξαλ ηεο ππφδεημεο πεξί ησλ ελδερφκελσλ δηαθνξψλ θαη ησλ
ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο θάζε μερσξηζηή ζπιινγηθή νληφηεηα ζπγθξνηεί
πνιηηηζκηθά ηελ ηαπηφηεηά ηεο.
Η αμηνινγηθή απνηίκεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο δελ είλαη φκσο αλέθηθηε. ρεηηθά
θξηηήξηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ εάλ ζπλππνινγηζηεί φηη ε πνιηηηζκηθή ζπλάθεηα
κε ηελ νπνία επηζπλάπηεηαη κηα ζπιινγηθή δξάζε δελ ζπληζηά πξντφλ απηφλνκεο
βνχιεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππνθεηκέλσλ, αιιά ζπληειείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα. Αθεγεκαηηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηα
νπνία θιεξνδνηνχληαη

απνηεινχλ χιε ηελ

νπνία

νη

ζπιινγηθά δξψληεο

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επελδχζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα θαη
ζεκαζίεο. Η ίδηα ε ηερλνινγία νξγάλσζεο ησλ αηφκσλ ζε ζπιινγηθφηεηεο απνηειεί
άιισζηε επηλφεζε πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί. Δθηφο φκσο απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο
αληηιήςεηο πνπ θιεξνδνηνχληαη, ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο
επεξεάδνπλ θαη ζπγθπξηαθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε πνηθίιεο ζρέζεηο
πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε ζπιινγηθφηεηεο ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ ζεκαηηθνχ
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πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. ηελ αλάιπζε ηεο θνηλσληθφηεηαο, κε άιια ιφγηα, απαηηείηαη
λα ζπλεμεηάδνληαη ηα ζρήκαηα πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιια
ζρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ή δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ζχλζεησλ (δηα)δξάζεσλ
αλάκεζα ζε δηάθνξεο ζπιινγηθφηεηεο θαη ζεζκηθέο νληφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
είλαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ ζπγθξηηηθήο κειέηεο ε νπνία λα
επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηεο αλάιπζεο ζε κεζν- θαη καθξν- επίπεδν.
4. Μνξθέο θνηλσληθφηεηαο: Σππνινγηθέο θαη αλαιπηηθέο εμεηδηθεχζεηο
Η ζρεζηαθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθφηεηαο, σο ζπλζήθε πνιηηηζκηθήο
ζπλάθεηαο κε δπλακηθφ θαη αληαγσληζηηθφ πεξηερφκελν, κπνξεί λα κεζνδεπηεί κε ηελ
αλαδήηεζε

θαηλνηφκσλ

θαη

λεσηεξηζηηθψλ

ζηνηρείσλ

πνπ

ελδερνκέλσο

θαηαγξάθνληαη ζηηο πνηθίιεο εθδειψζεηο ηεο. Απφ ηελ άπνςε απηή, νη δηάθνξεο
κνξθέο θνηλσληθφηεηαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ αλαιπηηθά ζε «παξαδεηγκαηηθέο» θαη
«επηθπξσηηθέο» ή, νξζφηεξα, λα εμεηαζηνχλ γηα ζηνηρεία «παξαδεηγκαηηθήο» ή
«επηθπξσηηθήο» ιεηηνπξγίαο πνπ εκθαλίδνπλ. Η «παξαδεηγκαηηθή» θνηλσληθφηεηα
αθνξά ελ πνιινίο ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη
πξσηφηππα

ζρήκαηα

πνιηηηζκηθήο

ζπλάθεηαο

ηα

νπνία

πηνζεηνχληαη

ή

πξνζαξκφδνληαη απφ άιιεο ζπιινγηθφηεηεο ζηηο δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο
θαη λνεκαηνδφηεζεο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξε, κηα
θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε κπνξεί λα νξγαλψλεη ηε δξάζε ηεο κε αλαθνξά φρη ζε
δηαδεδνκέλεο

αμίεο

φπσο

απηέο

ηεο

«ζπλαιιειίαο»,

«θηιεπζπιαρλίαο»

ή

«αιιειεγγχεο», αιιά λα πξνηείλεη ηελ αμία ηεο «νηθνλνκηθήο νξζνινγηθφηεηαο»
ελάληηα

ζηε

ζπαηάιε

πιηθψλ

πφξσλ.

Οη

«παξαδεηγκαηηθέο» πνιηηηζκηθέο

ζρεκαηνπνηήζεηο ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πξσηφηππα γηα «επηθπξσηηθέο» κνξθέο
θνηλσληθφηεηαο. Γηα ζπιινγηθέο δξάζεηο, δειαδή, νη νπνίεο λα ηηο πηνζεηνχλ εμ
νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν σζηφζν είλαη φηη ηα ελ ιφγσ δάλεηα
ζηνηρεία κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα πηνζεηεζνχλ απφ ζπιινγηθφηεηεο εθηφο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ αλαθνξάο ηεο πεγήο δηακφξθσζήο ηνπο. Μηα
ζπιινγηθφηεηα ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί θη
απηή, παξαδείγκαηνο ράξε, λα πηνζεηήζεη εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ηε ινγηθή ηεο
«νηθνλνκηθήο νξζνινγηθφηεηαο» παξά απηήλ ηεο «θπζηνιαηξίαο» πνπ ελδέρεηαη λα
είλαη θαη ε θαζηεξσκέλε αλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ δξψλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ
πεδίν. Οη πνηθίιεο δηαζπλδέζεηο πνπ ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα εγθαζηδξπζνχλ
αλάκεζα ζε ζπιινγηθνχο θνξείο δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ δξάζεο κπνξεί λα
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ηδσζεί

φηη

παξαπέκπνπλ

αιιεινεπεξεαζκνχ,

δειαδή,

ζε

«θάζκαηα

αλάκεζα

ζε

αιιειεπίδξαζεο».
ζπιινγηθφηεηεο

ε
κε

ζπλζήθεο
δηαθνξεηηθφ

πεξηερφκελν θαη πξνζαλαηνιηζκφ δξάζεο, ε κειέηε ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ηελ
εμέηαζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ζην κεζν- επίπεδν, πέξαλ ησλ κεκνλσκέλσλ
πεξηπηψζεσλ.
Έλαο πξφζζεηνο αλαιπηηθφο δηαρσξηζκφο πνπ επηηξέπεη ηε ζρεζηαθή εμέηαζε
ηεο θνηλσληθφηεηαο είλαη αλάκεζα ζε «πξσηνγελή» θαη δεπηεξνγελή». Οη
πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο κε ηηο νπνίεο δηάθνξεο ζπιινγηθφηεηεο επηζπλάπηνπλ ηε
δξάζε ηνπο αληαλαθινχλ θαη εκπεξηέρνπλ φπσο ήδε ζεκεηψζεθε επηξξνέο νη νπνίεο
εθηείλνληαη ζηελ ηζηνξηθή δηαρξνλία θαη ζπγρξνλία. Σν ζχλζεην απφ ηελ άπνςε απηή
πνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν ηεο ζπλάθεηαο κπνξεί λα ηδσζεί σο «πξσηνγελήο
θνηλσληθφηεηα», δειαδή σο ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο πνπ
πξνηείλεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζπιινγηθφο θνξέαο δξάζεο. Ο ηειεπηαίνο, φκσο, ηειεί
ππφ δπλεηηθή αμηνιφγεζε απφ άηνκα, ζπιινγηθφηεηεο ή ζεζκηθέο νληφηεηεο, νη
νπνίεο δηακνξθψλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ αλάινγα ζρήκαηα πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο.
Οη ελ ιφγσ λνεκαηηθέο ελζέζεηο θαη αμηνινγήζεηο κπνξεί λα ηδσζνχλ σο πεδίν
«δεπηεξνγελνχο θνηλσληθφηεηαο». Δάλ, δειαδή, ε «πξσηνγελήο» θνηλσληθφηεηα
αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο επηζχλαςεο ηεο δξάζεο απφ κηα
ζπιινγηθφηεηα θαη ησλ πνηθίισλ επηξξνψλ πνπ εκπεξηέρεη, ε «δεπηεξνγελήο»
θνηλσληθφηεηα αλαθέξεηαη ζε πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο πνπ αλαπηχζζνπλ άηνκα θαη
ζπιινγηθέο/ζεζκηθέο νληφηεηεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε
θαη ηαμηλφκεζή ηεο. Με βάζε πάιη ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο
πνπ δξα ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νξηζκέλεο νξγαλψζεηο ή πνιηηηθέο
νκάδεο ελδέρεηαη λα αμηνινγνχλ ηε δξάζε ηεο κε αξλεηηθφ πξφζεκν («αξλεηηθή
δεπηεξνγελήο θνηλσληθφηεηα») θαη λα ηεο πξνζάπηνπλ φηη ιεηηνπξγεί ζηε βάζε
«αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ» θαη σο εξγαιείν «αχμεζεο ηνπ
θφζηνπο» κηαο επέλδπζεο, ελψ άιινη θνξείο λα ηελ αμηνινγνχλ ζεηηθά («ζεηηθή
δεπηεξνγελήο θνηλσληθφηεηα») θαη λα ηεο αλαγλσξίδνπλ κηα γλήζηα πεξηβαιινληηθή
ηαπηφηεηα ή κηα ηαπηφηεηα ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε δηαθχιαμε κηαο «αλζξψπηλεο
αηζζεηηθήο». Η ζπλεμέηαζε «πξσηνγελνχο» θαη «δεπηεξνγελνχο» θνηλσληθφηεηαο
αλαδεηθλχεη ηα επξχηεξα πιαίζηα (δη)ππνθεηκεληθψλ λνεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη
ζηελ ηζηνξηθή δηαρξνλία θαη ζπγθπξία, ελψ παξάιιεια παξέρεη ζηνηρεία
αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο κηαο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο επηξξνήο ηεο ζε δηάθνξα
επίπεδα ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο.
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο πσο ηφζν ε «πξσηνγελήο», φζν θαη ε
«δεπηεξνγελήο» θνηλσληθφηεηα κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε ησλ
«παξαδεηγκαηηθψλ» ή «επηθπξσηηθψλ» ηεο ζηνηρείσλ. Σσλ θαηλνηφκσλ ή κε, δειαδή,
ζηνηρείσλ πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο πνπ θαηαγξάθνληαη ηφζν ζην επίπεδν ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλζεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ ζρεκάησλ πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο, φζν
θαη ζην επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο κηαο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο δξάζεο ηεο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ, ε κειέηε ηεο θνηλσληθφηεηαο κπνξεί λα δηαλνίμεη ζεκαληηθέο πεξηνρέο
έξεπλαο ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ρσξίο ηηο αμηνινγηθέο πξντδεάζεηο πνπ εληνπίδνληαη
ζε θαζηεξσκέλεο νπηηθέο γηα ηελ «θνηλσλία πνιηηψλ», απνθεχγνληαο παξάιιεια
ηνπο θηλδχλνπο «απφ ηε κνλνδηάζηαηε απνθέληξσζε ηνπ πνιηηηθνχ» (Λπξηληδήο &
Παπαηαμηάξρεο 2013). Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα ζπζρεηηζζνχλ δηάθνξα επίπεδα
αλάιπζεο θαη λα δηακνξθσζνχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο κηαο
ζπιινγηθφηεηαο ή κηαο δέζκεο ηνπο ζην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ζεκαηηθφ πεδίν δξάζεο.
5. Πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο
Η κειέηε ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» κε βάζε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο
θνηλσληθφηεηαο απειεπζεξψλεη ηελ έξεπλα απφ πεξηνξηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
πνιηηηθή θαη ην θξάηνο. Πξνζθέξεη λέεο νπηηθέο νη νπνίεο απεκπιέθνληαη απφ ην
θαζηεξσκέλν αμηνινγηθφ ππφδεηγκα ηεο ηζρπξήο ή αδχλακεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ»
θαη ησλ ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζηε κία ή
ζηελ άιιε πεξίπησζε. ε φηη αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, παξαδείγκαηνο
ράξε, ηζρπξηζκνί φηη πιείζηεο αδπλακίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εγρψξηνπ πνιηηηθνχ
θαη θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο ελ γέλεη κπνξνχλ
λα εξκελεπζνχλ κε αλαθνξά ζηελ αδπλακία πνπ εκθαλίδεη ε «θνηλσλία πνιηηψλ»
(Μαθξπδεκήηξεο

2002,

Μνπδέιεο

&

Παγνπιάηνο

2003)

κπνξνχλ

λα

επαλεμεηαζηνχλ. Όρη θπζηθά απφ κηα εξεπλεηηθή νπηηθή ε νπνία επηρεηξεί λα
απνδείμεη ην αληίζεην, αιιά απφ κηα πξνβιεκαηηθή ε νπνία ζέιεη λα εγθαζηδξχζεη κηα
ζρεζηαθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θνηλσληθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην
πιαίζην ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ». Δηδηθφηεξα, λα αλαδεηήζεη ηα πνηθίια πεδία ηεο
«πξσηνγελνχο» θαη «δεπηεξνγελνχο» ηεο κνξθήο, θαζψο θαη ηηο πνηθίιεο
«παξαδεηγκαηηθέο» θαη «επηθπξσηηθέο» εθδειψζεηο ηεο. Να εξεπλήζεη, κε άιια
ιφγηα, ηηο ζχλζεηεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη πνιηηηθήο φπσο απηέο παξάγνληαη ζην
πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ζρεκάησλ πνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο ηα νπνία επηζπλάπηνπλ
ηηο ζπιινγηθέο δξάζεηο. Κνληνινγίο, λα πξνζθέξεη κε ηνλ ηξφπν απηφ εξσηήκαηα ηα
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νπνία ζπληξέρνπλ ηεο ζπιινγηθήο απηνγλσζίαο, παξά γεληθεπηηθέο αμηνινγηθέο
θξίζεηο πνπ, θαηά θαλφλα, ηελ εγθισβίδνπλ.
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