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Καηεπίνα Λοςκίδος, Δημήηπηρ Α. Σωηηπόποςλορ,
«Εκδπομέρ,

ζςνεζηιάζειρ

και

ζςλλογικέρ

διεκδικήζειρ:

Χαπηογπαθώνηαρ ηην κοινωνία πολιηών ζηη Θεζζαλονίκη καηά ηην
ππώηη πεπίοδο ηηρ Μεηαπολίηεςζηρ. Οπγανώζειρ και δπάζειρ πος
καηαγπάθηκαν ζηην εθημεπίδα Μακεδονία»
Καηά ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο απφ έλα απηαξρηθφ θαζεζηψο πξνο ηε
δεκνθξαηία, ν δηάρπηνο ελζνπζηαζκφο γηα ηε δεκνθξαηία παξαθηλεί πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα
δηακφξθσζεο ηεο λέαο πνιηηηθήο αηδέληαο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη επηηέινπο ζηηο
αγσλίεο ηνπο (Whitehead 2002, Linz θαη Stepan 1996), ελψ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δελ
έρεη αλαθαιχςεη αθφκε ηξφπνπο λα ρεηξαγψγεζεο ησλ λέσλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ
(Crouch 2003).
ηελ Διιάδα, ε πεξίνδνο 1974-1981, ζα κπνξνχζε ππφ κία έλλνηα λα
ραξαθηεξηζηεί σο κία απφ ηηο πην έληνλεο «δεκνθξαηηθέο ζηηγκέο» ηεο Γ’ Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο, ε νπνία απνηέιεζε θαη ηελ έλαξμε ηεο καθξνβηφηεξεο δεκνθξαηηθήο
πεξηφδνπ

ηεο

ζχγρξνλεο

ειιεληθήο

ηζηνξίαο.

Θα

ήηαλ

δε

ινγηθφ

λα

επηρεηξεκαηνινγήζεη θαλείο φηη αθφκα θαη κέζα ζε απηφ ην ζχληνκν δηάζηεκα, φζν
πην πξφζθαηε είλαη ε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία, ηφζν πην ελζνπζηψδεο θαη
αλεμάξηεηε ηεθκαίξεηαη ε δξάζε ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ θαζψο νη
ππφινηπνη δξψληεο δελ έρνπλ αθφκε επηηχρεη λα δηεηζδχνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
ζηα πεδία δξάζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.
Η παξνχζα εηζήγεζε απνηειεί κία αξρηθή απφπεηξα θαηαγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ
θαηλνκέλσλ ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο (1974-1975) θαη ζπγθεθξηκέλα
ην κήλα Ννέκβξην ηνπ 1975. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κήλα έγηλε κε βάζε ηελ
ππφζεζε φηη απφ ην 1974 θαη εμήο, ηνλ Ννέκβξην θάζε ρξφλνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο
ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θζάλνπλ ζε πςειφηαην ζεκείν έληαζεο, δειαδή
εθδειψλνληαη καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε αθνξκή ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Ιζρπξνί θνξείο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ (ζπλδηθάηα, θνηηεηηθνί ζχιινγνη θ.ά.) δελ
πεξηνξίδνληαη, ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, ζε ηειεηνπξγηθέο
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δξαζηεξηφηεηεο ηηο εκέξεο ηεο επεηείνπ ηεο 17 Ννεκβξίνπ.

Αζθνχλ ζπιινγηθά

δηθαηψκαηα θαη αλακεηγλχνπλ ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο δηαξθή θαη ζπγθπξηαθά αηηήκαηα
θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη εκβάζπλζεο ηεο ηφηε λενπαγνχο δεκνθξαηίαο.
Γειαδή, ν κήλαο απηφο επηιέρζεθε γηαηί πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο
φςεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζε ρξνληθφ ζεκείν θνξχθσζεο ηεο δξάζεο ηεο.
Ο ζθνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη θαηαξρήλ ε παξνρή πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο
νξγαλψζεσλ θαη ηηο δξάζεηο ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ
εκθαλίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο γηα ην κήλα απηφ. Καηά
δεχηεξν, ε γεληθή παξαηήξεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δξάζεσλ ηεο
θνηλσλίαο πνιηηψλ, έηζη φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ εθεκεξίδα Μακεδονία ηνπ 1975.
Σέινο, ε αλάδεημε αλνηρηψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ εξγαζίαο γηα
πεξαηηέξσ θαη ζε βάζνο έξεπλα γηα επφκελν ζηάδην ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, εξεπλήζεθαλ ηα 25 θχιια ηεο
εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία», θαηαγξάθεθαλ ηα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ δξάζεηο
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ,
αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε
δεδνκέλσλ.
Γεληθέο παξαηεξήζεηο: ε ζέζε ησλ δεκνζηεπκάησλ
ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Ννεκβξίνπ 1975 ηα ζεκάδηα ηεο πξφζθαηεο εκπεηξίαο
ηεο δηθηαηνξίαο είλαη εκθαλή. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ δεκνζηεπκάησλ, πνπ ζπλήζσο
θαηαιακβάλεη ρψξν ζην πξσηνζέιηδν θαη ην «ζαιφλη» ηεο εθεκεξίδαο, (ζ. 5,6 θαη 7),
αθνξά ζηηο δίθεο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ κειψλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ηεο
δηθαηνξίαο: αλαπαξαγσγέο πξαθηηθψλ ηεο δίθεο ζε κνξθή δηαιφγσλ, θσηνγξαθίεο
καξηχξσλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ, πεξηγξαθέο γηα ηα είδε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ην
ραξαθηήξα θαη ηε βηαηφηεηα ησλ βαζαληζηψλ, φπσο «Μάλεο θαηαζέηνπλ κε ιπγκνχο
πψο ζθνηψζεθαλ ηα παηδηά ηνπο (4/11/1975)» θαη,

κεηά ηηο 15 Ννεκβξίνπ,

ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο κλήκεο γηα ηε δεχηεξε επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. Άιια
ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο πνπ θηινμελνχληαη ζην πξσηνζέιηδν αθνξνχλ
ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηε Θάζν, ηελ πγεία ηνπ Φξάλθν αιιά θαη αηηήκαηα
ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ή θιέγνληα δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο ζηα νπνία νη
απφςεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ δηράδνληαη, φπσο ην «απηφκαην δηαδχγην», νη
απεξγίεο ησλ κεραληθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ν.θ.
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ην ζψκα ησλ θχιισλ ηεο Μακεδονίαρ, κία ζεηξά δξάζεσλ θαη νξγαλψζεσλ
εκθαλίδνληαη ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο, ζπλήζσο πξνβάιινληαο έλα αίηεκα
πξνο ην Κξάηνο, πνιιέο θνξέο κε ζπλέρεηα ηνπ δεκνζηεχκαηνο ζε άιιε ζειίδα.
Έηζη, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1975, κεγάιε δηάζηαζε δφζεθε ζε δηεθδηθήζεηο
επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, φπσο ην αίηεκα ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
κνληκφηεηα, ησλ ππαιιήισλ ησλ ΑΔΙ θαη ησλ βακβαθνπαξαγσγψλ, θαζψο θαη ζε
γεληθά αηηήκαηα φπσο ε αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λνκνζρέδην πεξί γεληθήο
εθπαηδεχζεσο. Γεκνζηφηεηα επίζεο δφζεθε θαη ζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο
ζπιινγηθνηήησλ, φπσο ην ζπλέδξην ησλ Γηθεγφξσλ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ζψκαηνο
θαη νη εθινγέο ζηνπο ζπιιφγνπο θνηηεηψλ. ε πξσηνζέιηδα εκθαλίζηεθαλ ηα
δεκνζηεχκαηα ζπκπαξάζηαζεο πξνο ην ιαφ ηεο Κχπξνπ θαη νη ενξηαζηηθέο
εθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ. Σέινο, έκθαζε δφζεθε ζε ηνπηθά
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο ε βησζηκφηεηα ηνπ ελάιηνπ πινχηνπ ηνπ Θεξκατθνχ.
Πνηθίιεο δξάζεηο ζπιινγηθνηήησλ θαη δξάζεσλ, ζπλήζσο ρσξίο θάπνηα
απεχζπλζε πξνο ην Κξάηνο, δεκνζηεχνληαη ζηε ζηήιε «Αη δηαιέμεηο», πνπ βξίζθεηαη
ζπλήζσο ζηε δεχηεξε ζειίδα, φπνπ θαηαγξάθνληαη νκηιίεο νξγαλσκέλεο απφ
ζπλδέζκνπο, εηαηξείεο θαη ζπιιφγνπο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Αθφκε πεξηζζφηεξεο
δξάζεηο βξίζθνπκε ζηε ζειίδα

3, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο ζηήιεο

«Φεθίζκαηα», «Κεδείεο», «Γάκνη», «Δθδξνκαί». Γηαθεθξηκέλε ζέζε ζηε ζειίδα
απηή θαηέρνπλ νξγαλψζεηο φπσο ε «Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα Νέσλ Θεζζαινλίθεο”
(ΥΑΝΘ), νη «Ρνηαξηαλνί», ε «Φηιφπησρνο Αδειθφηεο Κπξηψλ», ζηηο νπνίεο
αθηεξψλεηαη ζπλήζσο δηαθξηηφ δεκνζίεπκα, φπσο «Σα λέα ηεο ΥΑΝΘ», «Η
ζπλεζηίαζε ησλ ξνηαξηαλψλ», «Σν ηέτνλ ηεο Φηινπηψρνπ αδειθφηεηνο»1.
Σα ππφινηπα δεκνζηεχκαηα γηα δξάζεηο δηαθφξσλ νκάδσλ βξίζθνληαη
δηάζπαξηα, ζπλήζσο κεηά ην «ζαιφλη» ηεο εθεκεξίδαο θαη κέρξη ηηο ηειεπηαίεο
ζειίδεο ηεο. Μεγάια δεκνζηεχκαηα θηινμελνχληαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ
θχιινπ (11 θαη 12), πνιιέο θνξέο σο ζπλέρεηα ηνπ πξσηνζέιηδνπ.
Πνζνηηθά ζηνηρεία:
Α. πιινγηθφηεηεο θαη δξάζεηο
ηα 25 θχιια ηεο Μαθεδνλίαο πνπ εξεπλήζεθαλ πξνέθπςαλ ζπλνιηθά 475
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Οη ζηήιεο απηέο παξφηη δελ γλσξίδνπκε εάλ είλαη κφληκεο, ζπλαληψληαη κε ηνλ ίδην ηίηιν αξθεηέο
θνξέο κέζα ζην κήλα. Δπίζεο, νη ζπλερείο αλαθνξέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νξγαλψζεηο δελ απνηεινχλ
απαξαίηεηα δείγκα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο εθεκεξίδαο, θαζψο γηα ηηο
αλαθνηλψζεηο απηέο ελδέρεηαη λα επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ε ίδηα ε νξγάλσζε.
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θαηαρσξήζεηο2, πνπ πεξηιακβάλνπλ 986 δξάζεηο ζπιινγηθνηήησλ, είηε απηνηειείο,
είηε ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (βι Πίλαθα 1). ηε ζπλέρεηα, πξνηείλνπκε κηα
ηππνινγία ησλ θαηαρσξήζεσλ (βι. παξαθάησ Α1, Α2 θαη Α3)
Α1. Παπάλληλερ ζωέρ κοινωνίαρ πολιηών – κπάηοςρ
Σν κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηά (275 δεκνζηεχζεηο θαη ζηήιεο) αλαθέξνληαη ζε
δξάζεηο πνπ δελ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο άκεζε απεχζπλζε πξνο ην Κξάηνο, αιιά
απεπζχλνληαη θπξίσο πξνο ηα κέιε ηνπο ή πξνο πηζαλά ή κειινληηθά κέιε. Σέηνηα
δεκνζηεχκαηα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ αξραηξεζίεο, γεληθέο αλαθνηλψζεηο,
πξνζθιήζεηο πξνο ηα κέιε, ζπλεζηηάζεηο δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ζε κεγάιε
πιεηνςεθία εθδξνκέο3 θαη δηαιέμεηο . (Πίλαθαο 1)
Α2. Εμπλοκή ηηρ κοινωνίαρ πολιηών με ηο κπάηορ
Έλα κηθξφ κέξνο (25 θαηαρσξήζεηο) αθνξνχλ ζε δξάζεηο «ζπλεξγαζίαο» ή
ζπλχπαξμεο θξάηνπο θαη θνηλσλίαο πνιηηψλ, φπσο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. Μεξηθά
παξαδείγκαηα είλαη ε «Πξνζθνξά 20.000 δξρ δηά ηελ ελίζρπζηλ ησλ ελφπισλ
δπλάκεσλ» (2/11) θαη ε «Πξνζθνξά ζρνιείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ λαπηηθνχ καο
(9/11), θαη ηα δχν απφ καζεηέο, δηδάζθαινπο θαη γνλείο καζεηψλ ζρνιείσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ε απνδνρή κέηξσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο (π.ρ.
θάπνηνπ ππνπξγείνπ) απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ («Ιθαλνπνίεζε κεηαμχ
ηνπ θιάδνπ απηνθηλεηηζηψλ γηα ην λνκνζρέδην πεξί ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ» -9/11).
(Πίλαθαο 1)
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Ο αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζε 475 θαηαρσξήζεηο απηνηειψλ δξάζεσλ ή δεκνζηεπκάησλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε ζηήιεο θαη θαηαρσξνχληαη σο ηέηνηα.
3
Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν αξηζκφο απηφο αθνξά ηελ εκθάληζε δεκνζηεχκαηνο γηα
επηθείκελε εθδξνκή ή δηάιεμε θαη φρη ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο ή ηεο δηάιεμεο. Χο
εθ ηνχηνπ, ζε κία εβδνκάδα, ε ίδηα εθδξνκή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη 5 θνξέο (ζην θαζεκεξηλφ θχιιν)
θαη ζπρλά θαη ζην θπξηαθάηηθν, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ πνζφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δεκνζηεπκάησλ.

4

Πίνακαρ 1: Πνζνηηθά ζηνηρεία δεκνζηεπκάησλ: δεκνζηεχκαηα θαη δξάζεηο
νξγαλψζεσλ
Αξηζκφο
ζηήιεο θαη απηνηειή δεκνζηεχκαηα
475
Γεκνζηεπκάησλ
θαηαρσξήζεηο
Αξηζκφο
986 δξάζεηο
απηνηειείο δξάζεηο ζπιινγηθνηήησλ
θαηαγεγξακκέλσλ
δξάζεσλ
Αλαθνηλψζεηο/
Δπάζειρ
275
θαηαρσξήζεηο αλαθνηλψζεηο ζε κέιε
παπάλληλερ
Αξραηξεζίεο
ππορ ηο Κπάηορ
Γεληθέο πλειεχζεηο/
πλεδξίεο
Γηάθνξεο εθδειψζεηο/
πλεζηηάζεηο/
Δγθαίληα θ.ν.θ.
Γηαιέμεηο/ζπλέδξηα
πκβάζεηο
Δθδξνκέο
Λνηπά
Απνδνρή θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο
Εμπλοκή με ηο 25
θαηαρσξήζεηο Δπραξηζηίεο
Κπάηορ
Γηαβνχιεπζε
Κνηλσληθή Πξνζθνξά
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνο ην Κξάηνο

Αλαθνηλψζεηο,
ςεθίζκαηα,
επηζηνιέο,
θαηαγγειίεο θνθ
Απεξγίεο/Καηαιήςεηο/Απνρέο/ηάζεηο
εξγαζίαο
Πνξείεο-Γηαδειψζεηο
πλαληήζεηο κε αξκφδηνπο
Έθηαθηεο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο
Απεηιή βίαο/βία
Γηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο
Δηδηθνχ
Γηεθδηθήζεηο
γηα
κηζζνχο,
ζπληάμεηο,
ελδηαθέξνληνο: επηδφκαηα, βειηίσζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ,
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα
137
θαηαρσξήζεηο
Γεληθνχ
Παηδεία, πεξηβάιινλ, πγεία θ.ν.θ.
ελδηαθέξνληνο:
42 θαηαρσξήζεηο

Αξιώζειρ καηά 179
θαηαρσξήζεηο
ηος Κπάηοςρ

94
33
18
73
83
3
35
5

6
2
3
4
9

133
62
12
17
16
2
3

Πηγή: Πξσηνγελήο έξεπλα ζηελ εθεκεξίδα Μακεδονία.
Α3. Αξιώζειρ ηηρ κοινωνίαρ πολιηών καηά ηος κπάηοςρ
Έλα άιιν κεγάιν κέξνο ησλ δεκνζηεπκάησλ (179 θαηαρσξήζεηο) αθνξνχλ
ζηελ άξζξσζε γεληθψλ ή εηδηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ ζπιινγηθνηήησλ πξνο ην Κξάηνο
5

θαη ζε ζπλαθείο δξάζεηο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αηηεκάησλ4.
Ο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ αηηεκάησλ είλαη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηψζεσλ (137 θαηαρσξήζεηο) εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηδίσο αηηήκαηα πνπ
ζηνρεχνπλ ζε κηζζνινγηθέο δηεθδηθήζεηο, απμήζεηο ζπληάμεσλ ή γεληθφηεξα ζηε
βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ή ησλ επαγγεικαηηθψλ
δηθαησκάησλ ησλ νκάδσλ.5
Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ δεκνζηεπκάησλ αθνξά ζε αηηήκαηα «γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο» (42), ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Σα
αηηήκαηα απηά ζπλήζσο εθθξάδνληαη απφ αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο
(εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ Παηδεία, κεραληθνί γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηηο Τπνδνκέο,
δηθεγφξνη γηα ηε Γηθαηνζχλε).
ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ (133 δεκνζηεχκαηα) ε δξάζε πεξηνξίδεηαη
ζηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ αλαθνηλψζεσλ, ςεθηζκάησλ θαη
επηζηνιψλ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θάπνηνη θνξείο πξνρψξεζαλ θαη ζε
ζπλάληεζε κε ηνπο αξκφδηνπο (17). Πιήζνο δεκνζηεπκάησλ (62) αλαθέξεηαη ζε
απεξγίεο, ζηάζεηο εξγαζίαο, απνρέο θαη θαηαιήςεηο.
Γελ ιείπνπλ δεκνζηεχκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ βία φπσο ηα «Οδνθξάγκαηα θαη
δαθξπγφλα ζηελ Διεπζίλα» ή θαη ηελ απεηιή βίαο φπσο ε αλαηίλαμε ηεο Αθξφπνιεο
θαη ην θάςηκν ηεο Οιπκπίαο. Οη δξάζεηο απηέο πξνέξρνληαη, ε κελ πξψηε απφ ηνπο
θηιάζινπο ηνπ «Παλειεπζηληαθνχ» πνπ δηακαξηχξνληαη γηα ηε δηάιπζε ηεο νκάδαο
ηνπο (5/11/1975), ε δε δεχηεξε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ δξακαηηθψλ ζρνιψλ πνπ
δηεθδηθνχλ ηελ παξνρή «ειεπζέξαο» (1/11/1975).
Β. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαλψζεσλ
Απφ ηα 334 δεκνζηεχκαηα αιηεχζεθαλ ζηνηρεία γηα ζπλνιηθά 487 δηαθνξεηηθέο
νξγαλψζεηο. Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο (284 νξγαλψζεηο) έρνπλ ζαθή αλαθνξά
ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ζπνπδψλ (ζπλδηθαιηζηηθέο,
επαγγεικαηηθέο, νξγαλψζεηο θνηηεηψλ θαη νξγαλψζεηο ζπληαμηνχρσλ). ηε
βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη νη ρψξνη απηνί πξνζθέξνπλ παξαδείγκαηα
4

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ απεχζπλζε πξνο ην Κξάηνο, έηζη θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ αηηεκάησλ, ν αξηζκφο επίζεο δελ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ δξάζεσλ θαη αηηεκάησλ,
αιιά ζηνλ αξηζκφ δεκνζηεπκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αίηεκα. Έηζη γηα παξάδεηγκα νη «απεξγίεο
κεραληθψλ» παξνπζηάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη επαλαιακβάλνληαη ζην θπξηαθάηηθν θχιιν.
5
Σν εχξεκα απηφ πξνθαλψο θαη ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαηηθή αλαθνξά ησλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επαγγεικαηηθέο/
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, δηαζέηνπλ δειαδή εθ θχζεσο αηηήκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο
βέβαηα λα απνθιείεηαη ε ζπλχπαξμε εηδηθψλ θαη γεληθψλ αηηεκάησλ.
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εμαηξέζεσλ απφ ηελ ππφζεζε εξγαζίαο γηα ηελ «αδχλακε» θνηλσλία πνιηηψλ ζηελ
Διιάδα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο (Μαπξνγνδξάηνο 1988, σηεξφπνπινο 2004). Πξηλ
εμάγνπκε σζηφζν ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ππνθηλνχλ ηα ππνθείκελα ζηελ
ίδξπζε ζπιινγηθνηήησλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα
θαη ε εξγαζία απνηεινχλ έλαλ ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ εηεξφθιεησλ αηφκσλ πνπ
δηεπθνιχλεη ηελ νξγάλσζή ηνπο γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ, ζε αληίζεζε γηα παξάδεηγκα
κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο φπνπ ηα άηνκα ζα πξέπεη λα βξεζνχλ, λα
θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ, εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο γηα λα
πξνρσξήζνπλ ζε ίδξπζε νξγάλσζεο (Πίλαθαο 2).
Η δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ νξγαλψζεηο (55) κε
πνιηηηζηηθφ

πεξηερφκελν

ή

ραξαθηήξα

αλαςπρήο

(«Μνξθσηηθφο

χιινγνο

Γαιαμίαο», «Δθδξνκηθφο Όκηινο Γηνηθεηεξίνπ, πειαηνινγηθφο Όκηινο»), ε δξάζε
ησλ νπνίσλ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη εθδξνκέο, ζπλεζηηάζεηο θαη δηαιέμεηο. Χζηφζν
δελ απνθιείνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ζχιινγνη απηνί παίξλνπλ ζαθή ζέζε ζε
ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο.
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, νη αλσηέξσ νξγαλψζεηο πεξηβάιινληαη απφ έλα
λνκηθφ ηχπν (353 ελψζεηο, ζχλδεζκνη, ζσκαηεία, ζχιινγνη, εηαηξείεο), δελ ιείπνπλ
φκσο θαη αξθεηά δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπιινγηθφηεηεο ρσξίο ηχπν (74)
ή ζε νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ ν ηχπνο παξακέλεη απξνζδηφξηζηνο. Η αξηζκεηηθή
ππεξνρή ησλ ηππηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη αλακελφκελε, ηδίσο αλ ιεθζεί ππφςε ην
πιήζνο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ, πνπ παξαδνζηαθά νξγαλψλνληαη ηππηθά.
Χζηφζν ν αξηζκφο ησλ άηππσλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ πνπ θαηνξζψλνπλ λα
απνηππσζνχλ ζηνλ εκεξήζην Σχπν, θαλεξψλεη ηελ χπαξμε ζπιινγηθνηήησλ πνπ
νξγαλψλνληαη ζηε βάζε άηππσλ δεζκψλ, είηε κε αθνξκή ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο
ζηηο νπνίεο εηεξφθιεηα ππνθείκελα επηζπκνχλ λα αληηηαρζνχλ σο ζχλνια, είηε
ππάξρνπζεο ζησπεξέο ζπιινγηθφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη επηιεθηηθά θαη γηα κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα (Πίλαθαο 2).
Οη ηππηθέο νξγαλψζεηο πνπ θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξα
δεκνζηεχκαηα είλαη ε “ΟΤΝΙΔΦ”, “Ο Δξπζξφο ηαπξφο”, “ε Φηιφπησρνο
αδειθφηεο Κπξηψλ”, “ΥΑΝΘ”, “ΥΔΝ” θαη “Ρφηαξπ”. Δπηπξνζζέησο είλαη
επαγγεικαηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο
Θεζζαινλίθεο, νη Μεραληθνί ηνπ Γεκνζίνπ, ν χιινγνο Σερληθψλ Θεζζαινλίθεο, νη
Λεηηνπξγνί

Μέζεο

Δθπαίδεπζεο,

νη

Γηδαζθαιηθνί

χιινγνη

θαη

νη

Βακβαθνπαξαγσγνί. Απνηειεί αλνηθηφ εξψηεκα πξνο έξεπλα αλ απηφ νθείιεηαη ζην
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πιήζνο ησλ δξάζεσλ ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ ή ζε πξνηηκήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εθεκεξίδαο.
Πίνακαρ 2: Υαξαθηεξηζηηθά νξγαλψζεσλ Ννέκβξηνο 1975
Αξηζκφο
νξγαλψζεσλ

487

Σππηθέο
353
Άηππεο
74
Λνηπέο
60
Αζιεηηζκφο
Γηακεζνιάβεζε δηθαησκάησλ
Γηεζλή
Δθπαίδεπζε / Έξεπλα
Θξεζθεία
Κνηλνηηθή αλάπηπμε / ζηέγαζε
Κνηλσληθέο ππεξεζίεο
Πεξηβάιινλ
Πνιηηηθέο νξγαλψζεηο
Πνιηηηζκφο / αλαςπρή
πλδηθαιηζκφο/Δπαγγεικαηηθή Οκάδα
Τγεία
Φηιαλζξσπία / Δζεινληηζκφο
Λνηπά/Γελ πξνθχπηεη

6
33
1
36
18
3
7
2
10
55
284
3
4
6

Πηγή: Πξσηνγελήο έξεπλα ζηελ εθεκεξίδα Μακεδονία.
πκπεξάζκαηα θαη αλνηρηά εξσηήκαηα
ε κία επηθαηξφηεηα πνπ αθφκε βξίζθεηαη ζηνλ απφερν ηεο κεηάβαζεο ζηε
δεκνθξαηία, ε αξρηθή έξεπλα ζηνλ εκεξήζην Σχπν ηεο Θεζζαινλίθεο θαηέγξαςε κία
δσληαλή θαη δξαζηήξηα θνηλσλία πνιηηψλ, ε νπνία πξνβάιεη ηφζν ην αίηεκα γηα
απνρνπληνπνίεζε, φζν θαη γηα ζπιινγηθή θνηλσληθή δξάζε ζε θάζε επίπεδν. Πέξα
απφ ηηο παξαδνζηαθέο νκάδεο πίεζεο, πνπ εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο
θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απφςεψλ ηνπο ζε δεηήκαηα κέηξσλ θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο, παξαηεξείηαη θαη κία παξάιιειε ζθαίξα θνηλσληθφηεηαο. Η ζθαίξα απηή
ηεθκαίξεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ θαη ιεζρψλ θαη κεγάινπ
αξηζκνχ εθδειψζεσλ κε ραξαθηήξα αλαςπρήο, εθπαηδεπηηθφ ή αζιεηηθφ. Οη
νξγαλψζεηο απηέο, ελδεηθηηθέο ηεο χπαξμεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Putnam 1993 θαη
2000), απνηεινχλ θαη πξνυπφζεζε ηεο αλάπηπμεο κίαο ηζρπξήο θνηλσλίαο πνιηηψλ.
Απνηειεί εξεπλεηηθφ εξψηεκα εάλ

νη ζπιινγηθφηεηεο απηέο ηνικνχλ λα

δηαηππψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο, λα ζπκκαρήζνπλ κε επαγγεικαηηθέο θαη
ζπλδηθαιηζηηθέο νκάδεο θαη λα απεπζπλζνχλ άκεζα ή έκκεζα πξνο ην Κξάηνο, φηαλ
θξίλνπλ φηη απηφ είλαη απαξαίηεην.
8

Παξαηεξείηαη επίζεο έλαο αξηζκφο ζπιινγηθνηήησλ πνπ νξγαλψλνληαη άηππα,
σζηφζν θαηαθέξλνπλ κέζσ ηεο δξάζεο ηνπο λα απαζρνιήζνπλ ηνλ εκεξήζην Σχπν.
Σν γεγνλφο ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςεο γηα ηελ χπαξμε κίαο «αθαλνχο» θνηλσλίαο
πνιηηψλ, ε νπνία εκθαλίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη θαη’ επηινγή θαη γηα ην ιφγν απηφ
ζπρλά δηαθεχγεη ηνπ εξεπλεηηθνχ “ξαληάξ”. Η πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ξφινπ απηψλ
ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ πεξίνδν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο ίζσο θαλεξψζεη δπλακηθέο πνπ
είηε πξνεγνχληαη ηεο ίδξπζεο ηππηθψλ νξγαλψζεσλ είηε ζπλππάξρνπλ κε
ζπλεθηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ αηφκσλ πνπ ηα νδεγνχλ ζε ίδξπζε ηππηθψλ
νξγαλψζεσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ κία πνηθηιία ζε είδνο θαη ζε
δξάζε ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζηελ πεξίνδν ηεο Μεηαπνιίηεπζεο
θαζψο θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο ζε βάζνο. Μέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ
πεξίπησζεο ειπίδεηαη φηη ζα αλαδεηρζνχλ νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν
ζην εζσηεξηθφ ησλ νξγαλψζεσλ, φζν θαη νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ θνηλσλία
πνιηηψλ θαη ην θξάηνο, θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ ζρέζεσλ απηψλ κέζα ζην ρξφλν θαη
παξάιιεια κε ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
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