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Εισαγωγή

Το αντικείµενο της µελέτης επιβάλει µια οικονοµία πεδίου και µια ιεράρχηση στόχων, επειδή η εννοιολο-
γική ρευστότητα και η έκταση του θέµατος είναι τέτοια που χωρίς περιχαρακωµένα σηµεία αναφοράς, το
πεδίο γίνεται αχανές. 

Καταρχήν επιχειρείται µια περιγραφή της εικόνας και του ρόλου των ΜΚΟ στις πρόσφατες και τρέχουσες
διεργασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µε τη µορφή της διακυβέρνησης, από τη Λευκή Βίβλο έως τη συνταγ-
µατική συνθήκη. Ταυτόχρονα επιχειρείται µια παρουσίαση των αναπαραστάσεων και του θεσµικού ρόλου
της «κοινωνίας των πολιτών» στις ίδιες διεργασίες, µε βασικό συµπέρασµα ότι η Ένωση αναζητά στον ορί-
ζοντά της τον ευρωπαίο πολίτη, ότι η «οργανωµένη» κοινωνία των πολιτών, εµφανίζεται ως «τρίτος εταί-
ρος» µεταβατικού καθεστώτος, που διεκδικεί  ή της προσφέρεται µια θέση µεταξύ κοινωνικού διαλόγου
και διοργανικής διαβούλευσης. Περιγραφικά τρία υποδείγµατα συγκρούονται ή συγχωνεύονται: ένα εργα-
σιοκεντρικό µε φορντιστικές καταβολές, ένα αποκεντρωτικό µε παλαιο-ευρωφεντεραλιστικές καταβο-
λές και ένα συµµετοχικό µε διακυβερνητικές αλλά εντόνως ενσωµατωσιακές προσδοκίες. Αφού διασπα-
στεί η έννοια «οργανωµένη κοινωνία των πολιτών» στα εξ’ ων συνετέθη, γίνεται µια προσπάθεια σύνθε-
σης αναπαραστάσεων του προφίλ των ΜΚΟ.

Στη συνέχεια επιχειρείται µια εξειδίκευση στο κοινωνικό πεδίο, εφόσον η «προς τα κάτω» ή «από τα κάτω»
νοµιµοποίηση της ευρωπαϊκής περιφερειακής διεθνοποίησης, συνδέει στενά στο φεντεραλιστικό ευρω-
παϊκό πρότυπο την Πολιτική Ευρώπη µε την Κοινωνική Ευρώπη. Θετική έκφραση αυτής της σύνδεσης µας
δίνεται από την ανάλυση της διαδικασίας διαβούλευσης προς την νέα  Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση. Αρνη-
τική ακραία επιβεβαίωση της σύνδεσης µας δίνεται ανέκαθεν από την ταυτόχρονη και συλλήβδην άρνηση
των συντηρητικών βρετανών.

Αυτή η ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που προκύπτει ουσιαστικά από τη διάσπαση της αρχής
της εθνικής κυριαρχίας (συµπύκνωση της διαδικασίας ολοκλήρωσης στη µορφή υπέρτατης αρχής εθνι-
κού κράτους) σε ένα αµφιπλευρικό καθεστώς περιφεριοποίησης, επιταχύνθηκε µετά την ολοκλήρωση
της νοµισµατικής αρχιτεκτονικής, αλλά το µέλλον της εξαρτάται από την ικανότητά της να συνδυαστεί µε
την αρχή του φεντεραλισµού. Η πολιτική Ευρώπη δεν µπορεί να υπάρξει παρά στη βάση ενός καινοτόµου
φεντεραλιστικού προτύπου και εξαρτάται από το ίδιο στοιχείο που εξαρτάται κάθε πολιτική τάξη, την ικα-
νότητά της να προσφέρει κοινωνική προστασία, να προσφέρει ασφάλεια, πρόνοια και θεσµική εµπιστο-
σύνη στους ευρωπαίους πολίτες. Ο µηχανισµός δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης, για να µην παρουσιάζει
έλλειµµα δηµοκρατίας, απαιτεί και αυτόν τον πυλώνα νοµιµοποίησης που είναι τόσο κοντά στην λογική
της ηγεµονίας, της κοινωνίας των πολιτών (Gramsi) ή της υποκειµενικής λογικής και των ταυτοτήτων (θεω-
ρίες του εαυτού και της προσωπικότητας) ή της συµβολικής ρύθµισης και εναρµονισµού των habitus
(Bourdieu), της επικοινωνίας και της βιωµατικής ενσωµάτωσης (Habermas), των δικτύων αυτοδέσµευ-
σης, των νορµών και κανονικοτήτων της θεσµικής ανάλυσης ή του κοινωνικού κεφαλαίου (Axelrod, Cohen,
Coleman, Inglehart, MacIntyre, Putnam κ.α.). 
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Το πρώτο µέρος αποδεικνύει ότι ενώ ο κοινωνικός χώρος, η κοινωνική πολιτική παρά την όποια ενσωµά-
τωσή της στο σύµφωνο του Μάαστριχ, δεν αποτελούσε µια «αποκλειστική» αρµοδιότητα αλλά «ανταγω-
νιστική» (κυρίως ζήτηµα κρατών) αρµοδιότητα της Ένωσης, έγινε στη πορεία αποδεκτή σε βασικά σηµεία
της η Κοινωνική διάσταση και προτείνεται προς επικύρωση η συνταγµατική νοµιµοποίησή της. Η συνταγ-
µατική συµπερίληψη αναγάγει εφεξής τη κοινωνική προστασία σε δηµόσιο αγαθό. Στο εξής το ενδιαφέ-
ρον εστιάζεται στο πως µια πολιτική τάξη διακυβερνητικής φεντεραλιστικής υφής προσλαµβάνει και δια-
χειρίζεται το ζήτηµα της κοινωνικής προστασίας.

Η διακυβέρνηση και η διαβούλευση γίνονται κατανοητές ως νέες πολυκεντρικές µορφές πολιτικής τάξης
στις οποίες διάφορες κλίµακες κυβέρνησης συνυπάρχουν. Ασύµµετρος διακυβερνητικός φεντεραλισµός
µε κεντρική θέση στις κοινωνικές πολιτικές. Αυτά τα δύο στοιχεία προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και δηµιουργούν αρνητικές αναδράσεις στη φιλελεύθερη µονόπλευρη, πάντα σε
ισχύ ιδέα διασφάλισης της µεγάλης ενιαίας ηπειρωτικής ελεύθερης αγοράς. Ο συγκερασµός των στρα-
τηγικών στη σύνοδο της Λισσαβόνας είναι ορόσηµο και έθεσαν χρονικό ορόσηµο το 2010 (!). Το ευρωπαϊκό
επίπεδο δείχνει  γόνιµο για την ανάπτυξη και τη συµµετοχή κοινωνικών φορέων δράσης, είτε στον θεσµο-
θετηµένο κοινωνικό διάλογο, είτε στην διευρυµένη διαβούλευση.

Στο δεύτερο µέρος, η εξειδίκευση στο κοινωνικό πεδίο από εθνική σκοπιά, θέτει ένα ζήτηµα «ανάδυσης
ή κατασκευής» και αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα µιας εντατικής κατασκευής του, µε καθοριστικές τις
ευρωπαϊκές εισροές κάθε µορφής. Εµφανίζεται µία ιδιοµορφία µε χαρακτηριστικά «Μεσογειακού» κοι-
νωνικού πεδίου (το µεσογειακό αναφέρεται κυρίως στις καταβολές για την ώρα και ευτυχώς από µία άποψη
όχι σε περιφερειακές αποκρυσταλλώσεις), όπου µετά την ένταξη στην ευρωζώνη αναπαράγεται στο κοι-
νωνικό πεδίο το φαινόµενο ονοµαστικής και πραγµατικής σύγκλισης. Η ιδιοµορφία συνδέεται µε ένα παρά-
δοξο «κοινωνικού κεφαλαίου» που άλλοτε εµφανίζεται σαν πλεόνασµα και άλλοτε σαν έλλειµµα. Αυτό
το πλαίσιο ανάλυσης µας οδηγεί και επιβάλλει µια πραγµατιστική θεώρηση του ζητήµατος των ΜΚΟ και
της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. 

Η µελέτη οριοθετείται επί πλέον στις πολιτικές και στα µέτρα καταπολέµησης της ανεργίας, του απο-
κλεισµού και των ανισοτήτων. Αποτελεί εξάλλου το φυσικό χώρο της πρωτοβουλίας equal, στο πλαίσιο της
οποίας διεξάγεται η παρούσα µελέτη. Η έµφαση δίνεται στην απαρίθµηση βασικών ιδιοµορφιών του συγκε-
κριµένου τριγώνου, που συνιστά έναν καθοριστικό πόλο θεσµικής συγκρότησης του κοινωνικού πεδίου
συνυφασµένου µε την ευρωπαϊκή διαµεσολάβηση, τόσο της εθνικής µας διεθνοποίησης όσο και της «εσω-
τερικής»,δηλαδή στο εθνικό πλαίσιο, ροής του µετασχηµατισµού. 

Η µελέτη αναδεικνύει ένα θέµα: το ζητούµενο δεν µπορεί να είναι µόνον οι οργανωσιακές και διεκδικη-
τικές προϋποθέσεις συµµετοχής των φορέων δράσης. Οι ΜΚΟ και το αφηρηµένο βασίλειο της κοινωνίας
των πολιτών να συµµετέχουν, αλλά σε τι και πως θα συµµετάσχουν, πως αντιλαµβάνονται αυτό στο οποίο
συµµετέχουν και πως αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µέσα σ’ αυτό το θεσµικό πλαίσιο.
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Ι. Η Νέα Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, οι διαδικασίες
∆ιαβούλευσης και η Συνταγµατική Συνθήκη

Σ’ αυτό το πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια σχετικά εκτενής παρουσίαση της επίσηµης  διαδικασίας εσωτερι-
κής οργανωσιακής και θεσµικής ανασυγκρότησης της Ε.Ε., η οποία άρχισε αµέσως µετά την διεύρυνση και
εφόσον είχε εµπεδωθεί σε κάποιο βαθµό ασφαλείας η ευρωζώνη. Οι διαδικασίες και πολύ περισσότερο η
φιλολογία µε την οποία τεκµηριώνεται η νέα ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, οι νέες διαδικασίες ∆ιαβούλευ-
σης και το Συνταγµατικό προϊόν τους, δεν είναι γενικότερα γνωστά στην Ελλάδα, όχι µόνο στο ευρύ κοινό
αλλά και στους συγκεκριµένους φορείς, τους οποίους συµπεριλαµβάνει η διαβούλευση. Σε πίνακα που
δηµοσίευσε η επιτροπή και εµφανίζεται η ποσοστιαία συµµετοχή κάθε χώρας στη διαδικασία ∆ιαβούλευ-
σης φαίνεται γενικότερα η ασθενής συµµετοχή αλλά και η ελληνική ουσιαστικά «αποχή».

Πρόκειται για ένα περιβάλλον διεθνοποίησης που δεν είναι ακριβώς περιβάλλον γιατί πολλές ευρωπαϊ-
κοί παράµετροι ενσωµατώνονται στα κράτη έθνη µε διαφοροποιηµένο τρόπο (η αρχή της επικουρικότη-
τας είναι ζήτηµα ερµηνείας). Συνιστά µια νέα πραγµατικότητα µε την οποία θα αναµετρηθεί εντονότερα
η κάθε εθνική οντότητα, ανεξάρτητα από θεσµικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές ιδιοµορφίες,
ανεξάρτητα από τη «ταχύτητα» µε την οποία εντάσσεται. Πρόκειται, όπως θα διαπιστώσουµε, για ένα πλαί-
σιο που παράγει δεσµεύσεις και προκλήσεις. Η ανάγνωση γίνεται από τη σκοπιά των «ΜΚΟ» και της «κοι-
νωνίας των πολιτών», προσπαθεί να συγκεντρώσει τους βασικούς άξονες κριτηρίων, τις κεντρικές εναλ-
λακτικές τυπολογίες, χωρίς να υπεισέρχεται στις εννοιολογικές σηµασίες, ούτε στα αίτια και στα αποτε-
λέσµατα της θεσµικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αυτό συµβαίνει µόνον εφόσον και στο βαθµό που επι-
χειρείται από τους ίδιους τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, ακολουθεί δε τις δικές τους νοηµατικές διακρίσεις
και αξιολογικές κρίσεις.  

1.1. Η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση και
∆ιαβούλευση

Η Ε. Επιτροπή δηµοσιοποίησε στις 25/07/2001 την Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, η οποία
συνετάχθη βάσει εντολής του Ε. Συµβουλίου της Λισσαβόνας.  ∆ιεξήχθη σειρά διαβουλεύσεων µε όλους
τους ενδιαφερόµενους φορείς (Κυβερνήσεις, ΜΚΟ κ.λ.π.) που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο  2002. Τα απο-
τελέσµατα των διαβουλεύσεων αποτυπώνονται στη σχετική έκθεση που συνέταξε η Ε. Επιτροπή και εξέ-
δωσε στις 11.12.2002. Στις 18 Ιανουαρίου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε το έγγραφο συζήτησης «Η Επιτροπή
και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί: οικοδόµηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης» (COM (2000)11). Τον
∆εκέµβριο 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Γενικές αρχές και ελάχιστοι κανόνες για τις δια-
βουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη», µε την οποία διαµορφώνεται ένα συνεκτικό και ελαστικό πλαί-
σιο για τις διαβουλεύσεις µε τους πρωταγωνιστικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι ΜΚΟ.
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Η επίτευξη συµφωνίας των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για τη Συνταγµατική Συνθήκη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στο Συµβούλιο Κορυφής των Βρυξελλών στις 18 Ιουνίου 2004, αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα στην πορεία ολοκλήρωσης της διευρυµένης Ευρώπης.

Η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών

«Η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προβολή των ανησυχιών του πολίτη
και την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. […] Η κοινωνία των πολιτών
βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη σαν το ιδανικό βήµα για την αλλαγή των πολιτικών προ-
σανατολισµών και της κοινωνίας. […] Πρόκειται για µια ευκαιρία να εµπλακούν πιο ενεργά οι πολί-
τες στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και να τους προσφερθεί ένα διαρθρωµένο πλαίσιο για
ανάδραση, κριτική και διαµαρτυρία».

Οι λόγοι που οδήγησαν στην λήψη της απόφασης για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, συνο-
ψίζονται ως εξής: 

Το πολιτικό σύστηµα της Ε. Ένωσης είναι εξαιρετικά περίπλοκο και οι ευρωπαίοι πολίτες δυσκολεύονται
να το κατανοήσουν. Η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση αφορά στην αναµόρφωση του συστή-
µατος, µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και µεγαλύτερη διαφάνεια όπου θα προέχει ο δηµο-
κρατικός χαρακτήρας της Ένωσης. 

Η µικρή συµµετοχή στις ευρωεκλογές, το «όχι» στο αρχικό ιρλανδικό δηµοψήφισµα για την Συνθήκη της
Νίκαιας, αποδεικνύουν ότι έχει χαθεί η εµπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση και γι' αυτό απαιτείται, µεταξύ άλλων, αλλαγή στον τρόπο εργασίας. Πολλές από τις ουσιαστικές
µεταρρυθµίσεις που περιγράφονται στην Λευκή Βίβλο µπορούν να γίνουν χωρίς τροποποίηση των Συνθη-
κών. Άλλες όµως απαιτούν ουσιαστικότερες θεσµικές µεταρρυθµίσεις που προτάθηκαν να υιοθετηθούν
στο πλαίσιο της νέας ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης (2004). 

Η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση διατύπωσε βασικές προτάσεις για αλλαγή σε τέσσερις
ευρείς τοµείς δράσης: 

• µεγαλύτερη συµµετοχή 
• καλύτερες πολιτικές, ρυθµίσεις και αποτελέσµατα 
• συµβολή της Ε.Ε. στην παγκόσµια διακυβέρνηση 
• επαναπροσδιορισµός των πολιτικών και των οργάνων

Οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου για µεγαλύτερη συµµετοχή των µη θεσµικών συντελεστών στη χάραξη
πολιτικής και —έως έναν συγκεκριµένο βαθµό— στην εφαρµογή της πολιτικής, βρίσκονται σαφώς στο
επίκεντρο της µεταρρύθµισης της διακυβέρνησης, η οποία αποσκοπεί στο να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση
κοντύτερα στους πολίτες της. Αντικατοπτρίζοντας την επίγνωση της Επιτροπής ότι οι πολίτες αντιλαµβά-
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νονται την Ε.Ε. ως πολύ «µακρινή», αλλά κυρίως εκφράζοντας την πραγµατική δέσµευση για εµπλουτι-
σµό των διαδικασιών χάραξης πολιτικής, η Λευκή Βίβλος προτείνει τη συµµετοχή της «βάσης» στην ευρω-
παϊκή διακυβέρνηση, µέσω διαφόρων διαδικασιών και παραγόντων.

Αναµόρφωση της διακυβέρνησης της Ε. Ένωσης σηµαίνει µεταρρύθµιση της λειτουργίας των ευρωπαϊ-
κών θεσµικών οργάνων επί τη βάσει πέντε θεµελιωδών αρχών: 

• διαφάνεια 
• συµµετοχή
• υπευθυνότητα (λογοδότηση) 
• αποτελεσµατικότητα 
• συνεκτικότητα 

Οι παραπάνω αρχές ενισχύουν την εφαρµογή των δύο αρχών που έχουν καθιερωθεί στο ευρωπαϊκό κοι-
νοτικό δίκαιο, της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Η λειτουργία της Ε. Ένωσης πρέπει να γίνε-
ται κατανοητή από όλους. Θα πρέπει η Ε. Ένωση να προσφεύγει περισσότερο στις ικανότητες και την πείρα
των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. 

Η Ε. Επιτροπή προτείνει νέους µηχανισµούς ώστε όλοι, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολι-
τών, να συµµετέχουν ουσιαστικά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνο-
νται εξ ονόµατος των πολιτών. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία πρέπει να επιδιώκει την ουσία και να αποφεύγει
τις λεπτοµέρειες. Η Λευκή Βίβλος υποστηρίζει την απλοποίηση των υπαρχόντων κανονιστικών ρυθµίσεων,
µε την νέα κατηγοριοποίηση των κανονιστικών κειµένων και την απόσυρση απηρχαιωµένων διατάξεων.
Προτείνονται κανόνες που εξασφαλίζουν την υπευθυνότητα (λογοδοσία) των εµπειρογνωµόνων που ορί-
ζονται και χρησιµοποιούνται από τους αρµόδιους για την χάραξη των πολιτικών. Η Ε. Επιτροπή θα δίνει στην
δηµοσιότητα τις γνώµες των ειδικών εµπειρογνωµόνων («expertises») πριν από την λήψη αποφάσεων. Η
Ε. Επιτροπή πρέπει να έχει αρµοδιότητες εκτελεστικής φύσεως, τα δε άλλα δύο όργανα, το Συµβούλιο
Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, από την πλευρά τους, να επικεντρώνονται περισσότερο
στο περιεχόµενο και στην πολιτική κατεύθυνση. Η Ε. Ένωση πρέπει να αυξήσει την αποκέντρωση και να
ενθαρρύνει µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών Αρχών πάνω σε συµ-
φωνηµένους στόχους. Και τούτο διότι µε τον τρόπο αυτό οι αποφάσεις και τα υιοθετηθέντα µέτρα µπορούν
να εκτελούνται µε µεγαλύτερη ευελιξία και να ανταποκρίνονται στις τοπικές ή εθνικές ανάγκες. Μέσω
της Λευκής Βίβλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις αρµοδιότητες και τον διαχωρι-
σµό των ρόλων µεταξύ όλων των κοινοτικών οργάνων. 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, όλα τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε., αλλά και τα κράτη µέλη όπως  και
τα εθνικά διοικητικά συστήµατα, θα πρέπει να λειτουργούν στη βάση µιας πολυεπίπεδης συνεργασίας,
συνοδευόµενης από κώδικα συµπεριφοράς ο οποίος θα θέτει τα όρια της διαφάνειας.

Από αυτή την πρώτη σύντοµη παρουσίαση της Λευκής Βίβλου συνάγεται, ότι το κείµενο επεδίωξε µία νέας
µορφής συνεργασία µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης στην Ευρώπη και, υπό το φώς της
προσχώρησης των νέων κρατών µελών και της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 2004, προτείνεται ένας
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νέος καταµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ε. Επιτροπής, των άλλων θεσµικών οργάνων, των οργάνων
των κρατών µελών και της κοινωνίας των πολιτών.

1.2. Αιτιολόγηση των διαδικασιών ∆ιαβούλευσης της
Επιτροπής

1.2.1. ∆ιεύρυνση του θεσµοθετηµένου διαλόγου

Η διαβούλευση αποτελεί µέρος των δραστηριοτήτων όλων των ευρωπαϊκών οργάνων καθόλη τη διάρκεια
της νοµοθετικής διαδικασίας, από τη φάση της διαµόρφωσης της πολιτικής προκειµένου να υποβληθεί η
πρόταση της Επιτροπής, έως την τελική έκδοση µέτρου από το νοµοθέτη και την εφαρµογή του. Οι δια-
βουλεύσεις αυτές, ανάλογα µε τα θέµατα που αντιµετωπίζονται, έχουν ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα
στους αντιπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών αρχών, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
στις επιχειρήσεις και στις ενώσεις επιχειρήσεων, στους   ενδιαφερόµενους πολίτες, στους πανεπιστηµια-
κούς κύκλους ή στους εµπειρογνώµονες καθώς και στα ενδιαφερόµενα µέρη των τρίτων χωρών να παρά-
σχουν τη συνεισφορά τους.

Όσον αφορά τους θεσµοθετηµένους µηχανισµούς διαβούλευσης, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο υποβοηθούνται από ειδικά συµβουλευτικά όργανα, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ενθάρ-
ρυνση των εν λόγω οργάνων να αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο και έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για
την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, ο ουσιαστικός ρόλος που  διαδραµατίζουν τα εν λόγω συµ-
βουλευτικά όργανα δεν αποκλείει τις άµεσες επαφές µεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφεροµένων
οµάδων.

Πράγµατι, οι ευρείες διαβουλεύσεις συνιστούν µέρος των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιτροπή σύµ-
φωνα µε τις συνθήκες και συµβάλλουν στην υποβολή θεµελιωµένων προτάσεων στη νοµοθετική αρχή. Η
διαβούλευση αυτή είναι σύµφωνη µε το νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάµει του οποίου «η
Επιτροπή πρέπει […] να προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν προτείνει νοµοθεσία και να δηµοσιεύει,
όπου αυτό επιβάλλεται, έγγραφα διαβουλεύσεων».

Συνεπώς, δεν υπάρχει αντίφαση µεταξύ της ευρείας διαβούλευσης και της έννοιας της αντιπροσωπευτι-
κής δηµοκρατίας. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. νοµιµοποιείται κατά πρώτο και κύριο λόγο από
τους εκλεγµένους αντιπροσώπους των λαών της Ευρώπης.

Όπως επισηµαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο για τη ∆ιακυ-
βέρνηση: «Η διαβούλευση µε ενεχόµενους κύκλους […] µπορεί µόνο να συµπληρώνει και όχι να υποκα-
θιστά τις διαδικασίες και αποφάσεις των νοµοθετικών και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένων οργάνων στη
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νοµοθετική διαδικασία µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις µόνο το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, ως νοµο-
θέτες […]». Η κατευθυντήρια γραµµή συνεπώς για την Επιτροπή είναι ότι πρέπει να δίδεται στα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη το δικαίωµα του λόγου αλλά όχι της ψήφου.

Αφετέρου, δεν πρέπει να υποτιµάται η πρόκληση της διασφάλισης κατάλληλης και ίσης µεταχείρισης για
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν στις διαδικασίες διαβούλευσης. Η Επιτροπή υπογράµµισε
ειδικότερα την πρόθεσή της να «περιορίσει τον κίνδυνο παίρνοντας τις αποφάσεις να λάβουν υπόψη µια
µόνο πτυχή του θέµατος ή ορισµένες οµάδες να έχουν προνοµιούχο πρόσβαση […].» 

Η Επιτροπή, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή της για διαβούλευση, φροντίζει ώστε οι προτάσεις της να
είναι τεχνικά βιώσιµες, υλοποιήσιµες και να βασίζονται σε µια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω. Με
άλλα λόγια, η ορθή διαβούλευση εξυπηρετεί διπλό στόχο συµβάλλοντας στην ποιοτική βελτίωση των
πολιτικών και ενισχύοντας παράλληλα τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών και του κοινού γενι-
κότερα. Οι χαρακτηριζόµενες από διαφάνεια και συνοχή διαδικασίες διαβούλευσης που εφαρµόζονται
από την Επιτροπή παρουσιάζουν και ένα άλλο πλεονέκτηµα: επιτρέπουν όχι µόνο την ευρύτερη συµ-
µετοχή του κοινού αλλά παρέχουν και στο νοµοθέτη περισσότερες δυνατότητες να ελέγχει τις δρα-
στηριότητες της Επιτροπής (π.χ. κοινοποιώντας έγγραφα που συνοψίζουν τα αποτελέσµατα της δια-
βούλευσης).

1.2.2. Ο ειδικός ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών

Παρόλο που οι οµάδες – στόχοι ποικίλλουν ανάλογα µε τις περιστάσεις, η Επιτροπή πρέπει πάντα να δια-
σφαλίζει κατά τις διαδικασίες διαβούλευσης την δυνατότητα έκφρασης όλων των ενδιαφεροµένων µερών
της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο καθόσον διευκολύ-
νει έναν ευρύ πολιτικό διάλογο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυ-
βέρνηση, τόνισε τη σηµασία της συµµετοχής των εν λόγω οργανώσεων στις διαδικασίες διαβούλευσης. Η
Επιτροπή ενθαρρύνει ειδικότερα µια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εκπροσώπηση της οργανω-
µένης κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ειδικός ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στις σύγχρονες δηµοκρατίες συνδέεται στενά
µε το θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών να συγκροτούν ενώσεις προκειµένου να επιδιώξουν κοινό στόχο,
όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. («Κάθε πρόσωπο έχει δικαί-
ωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επί-
πεδα, ιδίως στον πολιτικό και στον συνδικαλιστικό τοµέα καθώς και στους τοµείς που αναφέρονται στον
πολίτη (…)»).

Η συµµετοχή σε µια ένωση παρέχει στους πολίτες µια επιπλέον δυνατότητα ενεργούς συµµετοχής
πέραν εκείνης που παρέχεται µέσω των πολιτικών κοµµάτων ή των εκλογών. Στον τοµέα αυτό προκύ-
πτουν ορισµένες δυσκολίες από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινός ή αναγνωρισµένος νοµικά ορισµός
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της έννοιας «οργανωµένη κοινωνία των πολιτών». Ο όρος αυτός µπορεί ωστόσο να χρησιµεύσει για να
αναφερθεί κανείς σε ένα σύνολο οργανώσεων στις οποίες περιλαµβάνονται: οι παράγοντες της αγο-
ράς εργασίας (ενώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών – δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι), ενώσεις που αντι-
προσωπεύουν οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς οι οποίοι δεν είναι κοινωνικοί εταίροι υπό την
στενή έννοια (για παράδειγµα οι ενώσεις των καταναλωτών), οι ΜΚΟ (µη κυβερνητικές οργανώσεις)
οι οποίες ενώνουν τους ανθρώπους γύρω από ένα κοινό σκοπό, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις,
οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανώσεις στον τοµέα
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κ.λπ., οι οργανώσεις που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες (δηλαδή
οργανώσεις που δηµιουργούνται από τη βάση της κοινωνίας και επιδιώκουν στόχους προσανατολι-
σµένους στα µέλη τους), όπως οργανώσεις νέων, οικογενειακές ενώσεις και όλες οι οργανώσεις µέσω
των οποίων οι πολίτες συµµετέχουν στην τοπική και δηµοτική ζωή και τέλος, οι θρησκευτικές κοινό-
τητες. Η περιγραφή αυτή ανταποκρίνεται στην ανάλυση που περιλαµβάνεται στη γνώµη της Οικονοµι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής µε τίτλο «Ο ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολι-
τών στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση» (Ε.Ε. C 329, 17 Noεµβρίου 1999, σ. 30).

Είναι προφανές ότι η περιγραφή αυτή συγκεντρώνει τις βασικές δοµές της κοινωνίας εκτός από την κυβέρ-
νηση και τη δηµόσια διοίκηση, περιλαµβανοµένων οικονοµικών παραγόντων που γενικά δεν θεωρούνται
ότι υπάγονται στον τριτογενή τοµέα ή στις ΜΚΟ. Η περιγραφή αυτή έχει το πλεονέκτηµα να είναι πλήρης
και αποδεικνύει ότι η έννοια της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών είναι βαθιά ριζωµένη στις δηµο-
κρατικές παραδόσεις των κρατών µελών της Ένωσης.

1.3. Βελτίωση των διαδικασιών διαβούλευσης
της Επιτροπής: «µια συνεχής πορεία»

Η Επιτροπή δεν πραγµατοποιεί τώρα τα πρώτα βήµατα στο θέµα της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων
µερών. Κατά τα τελευταία έτη έχει λάβει σειρά µέτρων για να βελτιώσει περαιτέρω τον τρόπο διεξαγωγής
των διαβουλεύσεων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την πορεία αυτή στο µέλλον. Για παράδειγµα, σε έναν τοµέα που έχει ιδιαίτερη
σηµασία για τους ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή δεσµεύτηκε να εφαρµόσει την σύµβαση της Ο.Ε.Ε. των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη απο-
φάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (σύµβαση του Aarhus).

1.3.1. Ένας πιο ενεργός ρόλος για τα θεσµοθετηµένα συµβουλευτικά όργανα

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και η Επιτροπή των Περι-
φερειών (ΕτΠ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία διαβούλευσης βασιζόµενες στις συνθή-
κες. Ως θεσµοθετηµένα συµβουλευτικά όργανα της Ε.Ε., αντικατοπτρίζουν µια βαθιά ριζωµένη παράδοση
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διαβούλευσης. Η Επιτροπή επιθυµεί να αξιοποιήσει την εµπειρία τους και ενθαρρύνει ένα πιο ενεργητικό
ρόλο για τα εν λόγω όργανα.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή συνήψε το 2001 πρωτόκολλα συνεργασίας µε την ΟΚΕ και την ΕτΠ αντίστοιχα.
Στόχος των πρωτοκόλλων αυτών είναι να ενισχυθεί ο ρόλος των οργάνων ως διαµεσολαβητών αφενός µε
την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών (ΟΚΕ) και αφετέρου µε τις Περιφερειακές Αρχές (ΕτΠ). Όσον αφορά
την ΟΚΕ, η νέα αυτή προσέγγιση συµβαδίζει σε σηµαντικό βαθµό µε το πνεύµα της συνθήκης της Νίκαιας.
Η συνθήκη ενισχύει το ρόλο της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Κοινότητας ορίζοντας ότι το εν λόγω όργανο «απο-
τελείται από αντιπροσώπους των διαφόρων οικονοµικών και κοινωνικών συνιστωσών της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών».

Στο επίπεδο της Επιτροπής, τα εν λόγω πρωτόκολλα θα εφαρµοστούν µε βάση έναν εσωτερικό οδηγό των
υπηρεσιών της Επιτροπής. Η εφαρµογή των εν λόγω πρωτοκόλλων θα περιλάβει ειδικότερα: αιτήµατα διε-
ρευνητικής γνώµης για εγκάρσια θέµατα στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής και
συστηµατική διαβούλευση για τις πράσινες και τις λευκές βίβλους µε ενίσχυση της ad hoc συνεργασίας
(ακροάσεις, κοινές διασκέψεις, άλλες εκδηλώσεις). Όσον αφορά την ΟΚΕ, µε βάση την εγκάρσια λει-
τουργία της σύνθεσης, µπορούν να εξετασθούν άλλες. Σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα, θα ζητηθεί από τα εν
λόγω όργανα να οργανώσουν προσεχώς διαβουλεύσεις εξ ονόµατος της Επιτροπής. 

1.3.2. Ανοικτές διαδικασίες διαβούλευσης

Η Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης µε βάση έγγραφα διαβούλευσης όπως οι Πράσι-
νες και Λευκές Βίβλοι και οι ανακοινώσεις. Στο πλαίσιο των εν λόγω ανοικτών διαβουλεύσεων όλα τα ενδια-
φερόµενα µέρη δύνανται να καταθέσουν τη συνεισφορά τους δυνάµει της ανοικτής προς όλους προσέγ-
γισης που εφαρµόζει η Επιτροπή.

Ανακύπτουν ωστόσο ορισµένα πρακτικά προβλήµατα τη µελέτη των οποίων έχει ξεκινήσει η Επιτροπή. Οι ανοι-
κτές διαδικασίες διαβούλευσης µπορούν να οδηγήσουν σε µεγάλο αριθµό σχολίων των οποίων συχνά η επε-
ξεργασία είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. Με την πρωτοβουλία για την διαλογική χάραξη πολιτικών η Επιτροπή
ανέπτυξε ειδικό µέσο του ∆ιαδικτύου το οποίο µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος.

1.3.3. Πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικών 

Στις 3 Απριλίου 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικών
(C(2001) 1014) η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης µέσω της χρήσης του διαδικτύου
για τη συλλογή και ανάλυση των αντιδράσεων της αγοράς προκειµένου οι τελευταίες να αξιοποιού-
νται κατά τη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία είναι ένα από
τα µέσα που θα συνδράµουν την Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης,
στο να ανταποκρίνεται ταχύτερα και ακριβέστερα στα αιτήµατα των πολιτών, των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων.
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Η πρωτοβουλία για τη διαλογική χάραξη πολιτικών περιλαµβάνει την ανάπτυξη δύο µηχανισµών µε βάση
το διαδίκτυο που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογεί επιτοπίως τις επιπτώσεις από τις
πολιτικές της Ε.Ε. (ή την έλλειψη επιπτώσεων):

– Ένα µηχανισµό ανατροφοδότησης για τη συλλογή αυθόρµητων αντιδράσεων της αγοράς, ο οποίος χρη-
σιµοποιεί τα υφιστάµενα δίκτυα και τα σηµεία επαφής ως ενδιάµεσους φορείς, για να διασφαλίζει τη
διαρκή πρόσβαση στις απόψεις και εµπειρίες των οικονοµικών φορέων και των πολιτών της Ε.Ε.

– Ένα µηχανισµό διαβούλευσης ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να λαµβάνει και να καταχωρεί ταχέως και
µε διαρθρωµένο τρόπο τις αντιδράσεις στις νέες πρωτοβουλίες. Ο µηχανισµός αυτός περιλαµβάνει
τη θέσπιση µονίµων επιτροπών για την αξιολόγηση των εν λόγω γνωµών, όπως η επιτροπή για τις επι-
χειρήσεις.

1.3.4. Εστιασµένες διαδικασίες διαβούλευσης

Για µια επιτυχή διαβούλευση πρέπει να επιλεχθούν τα πιο κατάλληλα όργανα διαβούλευσης. Στο πλαίσιο
αυτό µπορεί να χρειαστεί να προσδιοριστούν σαφώς οι οµάδες στόχοι της διαδικασίας διαβούλευσης.

Παραδείγµατα τέτοιων µηχανισµών εστιασµένης διαβούλευσης αποτελούν τα επίσηµα φόρα διαβούλευ-
σης που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή ή άλλες διαρθρωµένες οµάδες διαβούλευσης καθώς και ad hoc
διαβουλεύσεις (ακροάσεις) µε προσκεκληµένους αντιπροσώπους των συγκεκριµένων τοµεακών συµφε-
ρόντων και του ενδιαφερόµενου κοινού (Στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η Επιτροπή έχει
θεσπίσει, µε βάση το ψήφισµα για την αποτελεσµατικότερη ρύθµιση των αγορών κινητών αξιών που εκδό-
θηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης το Μάρτιο του 2001, διαδικασία πρόωρης, ευρείας και
συστηµατικής διαβούλευσης για την έκδοση νοµοθετικών διατάξεων και τεχνικών µέτρων εφαρµογής).

Λόγω της φύσεώς τους, τα φόρα αυτά παρέχουν προνοµιούχα πρόσβαση στη διαδικασία επεξεργασίας των
πολιτικών της Επιτροπής. Ελάχιστη προϋπόθεση για διαφανή διακυβέρνηση είναι συνεπώς να προβλη-
θούν περισσότερο οι υπάρχοντες αυτοί µηχανισµοί διαβούλευσης. Σήµερα υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο βάση
δεδοµένων για τους εν λόγω φορείς, που περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τη σύν-
θεση και τις µεθόδους εργασίας τους.

1.3.5. Η ενίσχυση της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, ιδιαίτερα στο ∆ιαδίκτυο

Όπως ανακοινώθηκε και στη Λευκή Βίβλο, η ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας
σε δραστηριότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της πληροφόρησης και επικοινω-
νίας αποδεικνύει την επιθυµία της Επιτροπής να ενηµερώνει πιο ενεργά το ευρύ κοινό για τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις, σε µόνιµη συνεργασία µε άλλα όργανα –εταίρους. Το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο χαιρέτι-
σαν αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτροπή εξέδωσε µία δεύτερη ανακοίνωση σχετικά µε το περιεχόµενο και
την προσέγγιση της προτεινόµενης δράσης, µε τίτλο «Μια στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στην οποία διαµορφώνεται µία νέα, δισχιδής προσέγγιση:
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• πρέπει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ικανότητα να διατυπώνει και να διαδίδει µηνύµατα προ-
σαρµοσµένα και εστιασµένα στα θέµατα προτεραιότητάς της. Αυτή η ικανότητα πρέπει να αναπτυχθεί
κατά τρόπο σφαιρικό και συνεκτικό και να βασίζεται σε σαφείς στόχους που έχουν θέσει τα ίδια τα
θεσµικά όργανα.

• πρέπει να καθιερωθεί µία εθελοντική εταιρική σχέση συνεργασίας µε τα κράτη µέλη, η οποία να στη-
ρίξει την πραγµατική αλληλεπίδραση µεταξύ αφενός των δοµών και της τεχνογνωσίας τους και αφε-
τέρου των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κεντρική υπηρεσία, Europe Direct, η οποία είναι προσπελάσιµη και τηλεφωνικώς και µέσω του ∆ιαδι-
κτύου, εξακολουθεί να απαντά σε µεγάλο αριθµό αιτηµάτων για ενηµέρωση γενικής φύσης. Το 2002 λει-
τούργησε εκ νέου η Υπηρεσία Προσανατολισµού για τους Πολίτες (Citizens Signpost Service) η οποία παρέ-
χει πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών και µε τα προβλήµατα που προκύπτουν στην εσω-
τερική αγορά. Οι χρήστες (οι οποίοι επικοινωνούν µέσω δωρεάν τηλεφωνικής γραµµής ή µέσω ∆ιαδικτύου)
µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε από τις έντεκα επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, και οι εµπει-
ρογνώµονες που είναι επιφορτισµένοι µε τη διεκπεραίωση των ερωτηµάτων πρέπει να απαντήσουν εντός
τριών εργάσιµων ηµερών.

Ένα δίκτυο που απευθύνεται ειδικά στις επιχειρήσεις, Solvit, άρχισε να λειτουργεί σε απευθείας σύνδεση
τον Ιούλιο 2002, βασιζόµενο στα κέντρα συντονισµού των κρατών µελών που από το 1997 και εξής είναι
αρµόδια για τη διεκπεραίωση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Η
δικτυακή εργασία αυτής της υπηρεσίας θα εντείνει την αµοιβαία πίεση µεταξύ οµοτίµων και θα δηµιουρ-
γήσει αλληλεπιδράσεις µε τις οποίες θα βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και θα παρασχεθούν πλη-
ροφορίες σχετικά µε αυτές. Οι ιστοσελίδες «∆ιάλογος µε τους πολίτες» και «∆ιάλογος µε τις επιχειρή-
σεις»  παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώµατα του ατόµου και των επιχειρή-
σεων µέσα στην εσωτερική αγορά και παράλληλα βοηθούν στην επίλυση των προβληµάτων.

Η αµφίδροµη επικοινωνία που προσφέρεται στους πολίτες έχει αναπτυχθεί σηµαντικά από την έκδοση της
Λευκής Βίβλου τον Ιούλιο 2001. Ο ιστοχώρος Futurum, τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή και ο επίσηµος
ιστοχώρος της Συνέλευσης προσφέρουν σε όλους την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους και να
συµβάλουν µε προτάσεις στη συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης.

Ο ιστοχώρος της διακυβέρνησης έδωσε τη δυνατότητα για διάλογο πριν και µετά την έκδοση της Λευκής
Βίβλου. Ο ιστοχώρος που είναι γνωστός µε το όνοµα «Η φωνή σας στην Ευρώπη», ως µέρος της πρωτο-
βουλίας «∆ιαλογική χάραξη πολιτικών» (Interactive Policy Making — IPM), ήδη προσφέρει στους πολί-
τες, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στη διαδικα-
σία διαµόρφωσης της πολιτικής της Επιτροπής. Στο πλαίσιο του ανανεωµένου server  «Europa», οι αµφί-
δροµες διαλογικές διαδικασίες θα γίνουν κοινή πρακτική.

Πληροφορίες για τους επίσηµους και διαρθρωµένους συµβουλευτικούς οργανισµούς έχουν συγκεντρω-
θεί σε βάση δεδοµένων µε την ονοµασία CONECCS (∆ιαβούλευση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινωνία των
Πολιτών). Στόχος της εν λόγω βάσης είναι να παρέχει πληροφορίες για τις επιτροπές και για τα άλλα πλαί-
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σια διαβούλευσης που χρησιµοποιεί η Επιτροπή για να λάβει τη γνώµη της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών κατά τρόπο επίσηµο ή διαρθρωµένο.

Στην ιστοσελίδα CONECCS του Europa το κοινό µπορεί να βρει επίσης πληροφορίες για οργανώσεις µη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα της κοινωνίας των πολιτών. Η κατάρτιση του καταλόγου των εν λόγω οργανώσεων
γίνεται σε εθελοντική βάση µε στόχο να χρησιµεύσει µόνο ως πηγή πληροφοριών και όχι ως όργανο δια-
πίστευσης.

Η βάση CONECCS αποτελεί ένα δυναµικό µέσο που εξελίσσεται συνεχώς. Είναι προφανές ότι οι ανοικτές
και οι πιο εστιασµένες διαδικασίες διαβούλευσης δεν είναι απαραίτητα ασύµβατες. Ανάλογα µε το εξετα-
ζόµενο θέµα πολιτικής, συχνά συνδυάζονται αµφότερες στις διαδικασίες διαβούλευσης µε σκοπό να επι-
τευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά από τα ενδιαφερόµενα µέρη.

1.4. Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για
διαβουλεύσεις από την Επιτροπή

Εκτός από τις εξελίξεις που περιγράφονται παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγµατοποιήσει ένα
περαιτέρω επιχειρησιακό βήµα για την ενίσχυση της διαβούλευσης προτείνοντας ορισµένες γενικές αρχές
και ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες διαβούλευσης που διεξάγει.

1.4.1. Προσανατολισµοί

Η Επιτροπή προτείνει οι σχέσεις της µε τα ενδιαφερόµενα µέρη να βασίζονται σε ορισµένες θεµελιώ-
δεις αρχές οι οποίες θα προσδιορίζουν το περιβάλλον εντός του οποίου πραγµατοποιείται η διαβού-
λευση. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για οποιεσδήποτε µελλοντικές εξελίξεις στην
πολιτική που ακολουθείται στον εν λόγω τοµέα. Οι προτεινόµενες αρχές είναι εµπνευσµένες κατά κύριο
λόγο από τις γενικές αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και παρου-
σιάστηκαν στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: συµµετοχή, διαφάνεια, λογοδότηση, απο-
τελεσµατικότητα και συνοχή.

Για να είναι αποδοτική η διαβούλευση, η δέσµευση για την εφαρµογή των εν λόγω αρχών δεν µπορεί να
είναι µονοµερής: εναπόκειται σε καθεµία από τις πλευρές που συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή να φρο-
ντίσουν για την αποτελεσµατική εφαρµογή των εν λόγω αρχών.

Προτείνεται λοιπόν, η Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή των ανοικτών ή/και των εστιασµένων διαβουλεύσεών
της για τις σηµαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής να εφαρµόζει τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες προδια-
γραφές που ορίζονται, µε την επιφύλαξη πιο προχωρηµένων πρακτικών που έχουν ήδη θεσπιστεί από τις
υπηρεσίες της Επιτροπής ή πιο ειδικών κανόνων που θεσπίζονται για ορισµένους τοµείς πολιτικής. ωστόσο,
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ούτε οι γενικές αρχές ούτε οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι νοµικά δεσµευτικές.
Ο όρος «διαβούλευση» προσδιορίζει της διαδικασίες εκείνες µέσω των οποίων η Επιτροπή επιθυµεί να
συγκεντρώσει τις συνεισφορές των εξωτερικών ενδιαφεροµένων µερών κατά τη διαµόρφωση της πολιτι-
κής πριν ληφθεί απόφαση από το Σώµα των Επιτρόπων. Κατά συνέπεια αποκλείονται από το πεδίο εφαρ-
µογής των γενικών αρχών και των ελάχιστων προδιαγραφών οι ακόλουθοι τοµείς:

– Ειδικά πλαίσια διαβούλευσης που προβλέπονται από τις συνθήκες (π.χ. οι ρόλοι των διοργανικών συµ-
βουλευτικών οργάνων, ο κοινωνικός διάλογος σύµφωνα µε τα άρθρα 137 έως 139 της ΣΕΚ) ή σε άλλα
νοµοθετικά κείµενα της Κοινότητας

– Απαιτήσεις σε θέµατα διαβούλευσης δυνάµει άλλων διεθνών συµφωνιών
– Συµµετοχή των αντιπροσώπων των κρατών µελών µέσω της καλούµενης διαδικασίας «επιτροπολο-

γίας» ( Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/EΚ).

Όπως επισηµαίνεται στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση, οι γενικές αρχές και οι ελάχιστες
προδιαγραφές για τη διαβούλευση θα συµπληρωθούν αλλά δεν θα αντικατασταθούν στο µέλλον από δύο
άλλα µέσα που αναπτύσσει επί του παρόντος η Επιτροπή:

– Σειρά κατευθυντηρίων γραµµών για τη χρησιµοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης οι οποίες έχουν ως
στόχο να ενσωµατώσουν και να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές. Ειδικότερα, πρέπει να διασφα-
λίσουν την ικανότητα λογοδοσίας, την πολυφωνία και την ακεραιότητα της χρησιµοποιούµενης
εµπειρογνωµοσύνης. Θα εφαρµόζονται ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που µια πτυχή της πολιτικής
της Επιτροπής εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από την επιστηµονική αξιολόγηση. Οι κατευθυντήριες
αυτές γραµµές θα εφαρµοστούν παράλληλα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που παρουσιάζονται
στο παρόν κείµενο, καθόσον συχνά υπάρχει διάδραση µεταξύ των εµπειρογνωµόνων και των ενδια-
φεροµένων µερών κατά την επεξεργασία των πολιτικών.

– Ένα πλαίσιο για πιο συστηµατικό διάλογο µε τις ενώσεις των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων
στην Ε.Ε. Τα µέσα αυτά θα ανταποκρίνονται στις επιµέρους απαιτήσεις του κάθε τοµέα πολιτικής.

1.4.2. Γενικές αρχές

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

«Η ποιότητα των πολιτικών της Ε.Ε. εξαρτάται από την εξασφάλιση ευρείας συµµετοχής σε όλη την
πορεία της πολιτικής – από τη χάραξή της έως την εφαρµογή της.»

Η Επιτροπή δεσµεύεται να ακολουθήσει κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή των πολιτικών της Ε.Ε. µια προ-
σέγγιση στο πλαίσιο της οποίας θα ζητεί τη συµµετοχή όλων. Κατά συνέπεια η Επιτροπή δεσµεύεται να
πραγµατοποιεί την ευρύτερη δυνατή διαβούλευση για κάθε σηµαντική πρωτοβουλία. Αυτό ισχύει ιδίως
στο πλαίσιο των νοµοθετικών προτάσεων.
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2. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟ∆ΟΤΗΣΗ

«Τα Ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να εργάζονται κατά τρόπο πιο διάφανο […] προκειµένου να ενισχυθεί
η εµπιστοσύνη προς τόσο πολύπλοκα όργανα.»
«Κάθε όργανο της Ε.Ε. πρέπει να εξηγεί και να αναλαµβάνει την ευθύνη για ό,τι κάνει στο πλαίσιο της
Ευρώπης.»

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι διαδικασίες της διοίκησης και της χάραξης της πολιτικής πρέπει να είναι ορα-
τές από τον εξωτερικό κόσµο προκειµένου να γίνουν κατανοητές και να είναι αξιόπιστες. Αυτό ισχύει
κατά κύριο λόγο για τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία λειτουργεί ως το αρχικό σηµείο επαφής µε τα
συµφέροντα στην κοινωνία.

Η διαδικασία διαβούλευσης που εφαρµόζεται από την Επιτροπή πρέπει συνεπώς να χαρακτηρίζεται από
διαφάνεια τόσο για τους άµεσα συµµετέχοντες όσο και για το ευρύ κοινό. Πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς:

• τα θέµατα που εξετάζονται
• οι µηχανισµοί διαβούλευσης που χρησιµοποιούνται
• µε ποιον πραγµατοποιεί τη διαβούλευση και γιατί
• ποιοι παράγοντες επηρέασαν τις αποφάσεις κατά τη χάραξη της πολιτικής.

Εξυπακούεται ότι και τα ίδια τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να ενεργούν σε πλαίσιο διαφάνειας προκει-
µένου το κοινό να γνωρίζει τους φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και τον τρόπο
συµπεριφοράς τους.

Η διαφάνεια και η λογοδότηση αποτελούν σηµαντικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη συµπεριφορά των οργα-
νώσεων όταν επιδιώκουν να συµβάλουν στην εκπόνηση των πολιτικών της Ε.Ε. Πρέπει να καθίσταται σαφές:

• ποια συµφέροντα εκπροσωπούν
• σε ποιο βαθµό γίνεται η εν λόγω εκπροσώπηση
• πόσο πιστά εκπροσωπούνται τα εν λόγω συµφέροντα

Τα ενδιαφερόµενα µέρη που επιθυµούν να υποβάλουν σχόλια για µια πρόταση της Επιτροπής πρέπει συνε-
πώς να είναι σε θέση να παράσχουν στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό τις πληροφορίες που περιγράφο-
νται ανωτέρω. Στο πλαίσιο αυτό η βάση δεδοµένων CONECCS αναµένεται να αποδειχθεί χρήσιµο µέσο.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Οι πολιτικές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές και έγκυρες, να παρέχουν ό,τι χρειάζεται».

Για να είναι αποτελεσµατική η διαβούλευση πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη θα συµµετάσχουν συνεπώς στην εκπόνηση της πολιτικής σε ένα στάδιο κατά το οποίο µπο-
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ρούν ακόµη να επηρεάσουν τη διαµόρφωση των κύριων στόχων, των µεθόδων εφαρµογής, των δεικτών
απόδοσης και ενδεχοµένως, των αρχικών κατευθυντήριων γραµµών της εν λόγω πολιτικής. Η διαβούλευση
ενδέχεται να χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί σε περισσότερα του ενός στάδια.

Επιπλέον, είναι προς όφελος τόσο της Επιτροπής όσο και των εξωτερικών ενδιαφεροµένων µερών να κατα-
νοήσουν την οπτική γωνία της άλλης πλευράς. Η Επιτροπή ενεργεί στο πλαίσιο µιας πολιτικής και σε ένα
κοινοτικό πλαίσιο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Πρέπει για παράδειγµα να λαµβάνει υπόψη
τις υποχρεώσεις της έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών οργάνων δυνάµει των συνθηκών καθώς και τις
διεθνείς της υποχρεώσεις προς τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα είναι η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Η
µέθοδος και το εύρος της διενεργούµενης διαβούλευσης πρέπει πάντα να έχουν αναλογική σχέση µε την
επίπτωση της πρότασης που αποτελεί το αντικείµενο της διαβούλευσης, ενώ πρέπει επίσης να λαµβάνο-
νται υπόψη οι ειδικοί περιορισµοί που συνδέονται µε την πρόταση.

Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων αυτών και των µεθόδων εργασίας της Επιτροπής θα συµβάλει
ώστε τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά µε τους στόχους προς
επίτευξη.

4. ΣΥΝΟΧΗ

«Πολιτικές και δράση πρέπει να έχουν συνοχή […]»

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη συνοχή και τη διαφάνεια κατά την διεξαγωγή των διαβουλεύσεων από τις
υπηρεσίες της. Η Επιτροπή θα περιλάβει στις διαδικασίες διαβούλευσης µηχανισµούς ανάδρασης, αξιο-
λόγησης και ανάλυσης. στόσο, δεν αρκεί να ελέγχει µόνο η Επιτροπή την αποτελεσµατικότητά της στο πλαί-
σιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Οι οµάδες συµφερόντων πρέπει επίσης να διαθέτουν µηχανισµούς παρα-
κολούθησης της διαδικασίας προκειµένου να εξάγουν χρήσιµα συµπεράσµατα και να είναι σε θέση να δια-
πιστώσουν την αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής τους σε ένα σύστηµα διαφανές ανοιχτό και υπεύθυνο.

Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης αυτής µπορούν στη συνέχεια να εξεταστούν από κοινού µε τα αντί-
στοιχα της εσωτερικής διαδικασίας ελέγχου της Επιτροπής επιτρέποντας έτσι να σχηµατιστεί µια καλύ-
τερη εικόνα για τη λειτουργία του συστήµατος και για τις δυνατότητες βελτίωσης ή επέκτασής του.
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1.5. Ολοκλήρωση της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
και υιοθέτηση της Συνταγµατικής Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα προσφέρει µία σειρά νέων θεσµών και διαδικασιών, που αναµένεται να συµ-
βάλλουν στην αποτελεσµατικότερη, δηµοκρατικότερη και αρτιότερη λειτουργία της Ευρώπης των 25  ή
και των 28 Κ-Μ.  Οι βασικότερες αλλαγές που επιτελούνται συνοψίζονται ως εξής:

• Aπλουστεύονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Ένωσης, που ίσχυαν µέχρι τώρα.  Η νέα Συνταγµατική
Συνθήκη υποκαθιστά όλες τις ισχύουσες συνθήκες (Συνθήκη για την Ευρ. Κοινότητα, Συνθήκη για την
Ευρ. Ένωση κ.λπ.). 

• ∆ιευκολύνεται η λήψη των αποφάσεων, έτσι ώστε η διευρυµένη Ευρώπη των 25 να µπορεί να λει-
τουργεί πιο αποτελεσµατικά.  (Όπως είναι γνωστό, στο Συµβούλιο οι αποφάσεις λαµβάνονται, είτε µε
οµοφωνία, είτε µε ειδική πλειοψηφία, ανάλογα µε το θέµα και πάντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες Συν-
θήκες.  Μέχρι σήµερα, ο ορισµός της ειδικής πλειοψηφίας βασιζόταν σε έναν πολύπλοκο τρόπο, που
αποτέλεσε το αντικείµενο σκληρών διαπραγµατεύσεων σε προηγούµενες ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέ-
ψεις, µε αποκορύφωµα τη Νίκαια. Το Σύνταγµα εισάγει ένα νέο ορισµό: µια απόφαση λαµβάνεται µε
ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο, όταν εξασφαλίζει την πλειοψηφία του 55 % των κρατών µελών, 15
τουλάχιστον κρατών µελών, και βέβαια όταν εκπροσωπείται το 65 % του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης). 

• Υπάγονται όχι πλέον ορισµένες, αλλά ευρύτερα οι νησιωτικές, συνοριακές και ορεινές περιοχές στην
εφαρµογή ειδικών µέτρων για την ανάπτυξη τους, βάσει των διατάξεων για την κοινωνική, οικονοµική
και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ενισχύεται η κοινωνική διάσταση της Ένωσης.  Στόχοι όπως αυτοί της κοινωνικής ισότητας, της κοινω-
νικής προόδου, της πλήρους απασχόλησης, της αλληλεγγύης, της καταπολέµησης του κοινωνικού
αποκλεισµού, της ισότητας των δύο φύλων, της καταπολέµησης της φτώχειας και της ανάπτυξης, γίνο-
νται καταστατικοί στόχοι της Ένωσης.  

• Υιοθετείται ∆ήλωση για το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή
έχει δικαίωµα να υποβάλλει συστάσεις και όχι προτάσεις για το θέµα αυτό. ∆ιατηρείται έτσι το ισχύον
σύστηµα, γιατί παρέχει τη σχετική,  την απαραίτητη για τα Κράτη – Μέλη ευελιξία στην οικονοµικής
τους πολιτική. 

• Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θεσπίζεται το αξίωµα του Ευρωπαίου Υπουργού των Εξωτερικών.
• Καθιερώνεται η ρήτρα αµοιβαίας συνδροµής σε περίπτωση, εξωτερικής επίθεσης, µέσα από την καθιέ-

ρωση διαρθρωµένης συνεργασίας στον τοµέα της άµυνας.  Όπως  στις περιπτώσεις του Σένγκεν και
του κοινού νοµίσµατος – οδηγεί κατά πάσα πιθανότητα αναπόφευκτα σε εµβάθυνση και επέκταση της
σχετικής συνεργασίας. 

• Ενισχύεται η δηµοκρατική συµµετοχή των Ευρωπαίων πολιτών.  Κατ΄ αρχήν, η ίδια η εκπόνηση του κει-
µένου της Συνταγµατικής Συνθήκης και η απλοποίηση των διαδικασιών συµβάλλουν ουσιαστικά στην
προσέγγιση του Ευρωπαίου πολίτη µε την Ένωση. Μια σηµαντική νέα πρόταση είναι και η σχετική µε
το δικαίωµα ενός εκατοµµυρίου πολιτών να ζητούν άµεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε αίτηµα
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βέβαια που συνυπογράφουν, να προτείνουν νοµική ρύθµιση του συγκεκριµένου θέµατος.  Η ενσωµά-
τωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη είναι επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο, γιατί
προστατεύει τους πολίτες έναντι τυχόν κοινοτικής νοµοθεσίας που παραβιάζει τα δικαιώµατα τους,
π.χ. το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής.  Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου ως του πλέον δηµοκρατικού και άµεσα εκλεγόµενου από τους λαούς της Ένωσης οργάνου, το
οποίο πλέον συναποφασίζει µε το Συµβούλιο για πολλά και σηµαντικά θέµατα. Με αυτό τον τρόπο, εξα-
σφαλίζεται ο δηµοκρατικός έλεγχος στη νοµοθετική εργασία, πάντως σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ'
ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα. 

• Ως προς τα θεσµικά θέµατα επέρχεται αλλαγή µε το διαχωρισµό της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου, δηλαδή του Συµβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων από εκείνης του Συµβου-
λίου της Ε.Ε. που λειτουργεί σε υπουργικό επίπεδο και επίπεδο οµάδας εργασίας. Του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου θα προεδρεύει πλέον όχι ο  Πρόεδρος ή ο Πρωθυπουργός µιας χώρας, αλλά ένα πρόσωπο που
θα εκλέγεται από το ίδιο το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία για θητεία δυόµισι ετών και η οποία θα
µπορεί να ανανεώνεται για µια ακόµη θητεία.  Η εναλλαγή των κρατών µελών στην Προεδρία του Συµ-
βουλίου διατηρείται στο υπουργικό επίπεδο και σε αυτό των οµάδων εργασίας. 

• Εξασφαλίζεται η ισότητα των κρατών µελών µε τη διατήρηση της αρχής, ένας Επίτροπος ανά κράτος
µέλος, µε πλήρη δικαιώµατα τουλάχιστον µέχρι το 2014. 

• Υιοθετείται η καθιέρωση κατώτατου ορίου έξι Ευρωβουλευτών ανά κράτος µέλος, που ευνοεί τα µικρά
κράτη  µέλη, όπως είναι η Κύπρος, για την καλύτερη εκπροσώπησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
χωρίς όµως να διαταράσσεται η ευρύτερη αριθµητική ισορροπία των µελών του Ευρωκοινοβουλίου.   

• Εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα του έργου των τριών βασικών οργάνων της
Ένωσης, του λεγόµενου θεσµικού τριγώνου, δηλαδή «Επιτροπή – Συµβούλιο – Κοινοβούλιο». 

• Καθιερώνεται ενιαία νοµική προσωπικότητα, γεγονός που επιτρέπει τη σύναψη και κύρωση διεθνών
συνθηκών από την ίδια την Ένωση, ενισχύοντας έτσι το ρόλο της στη διεθνή σκηνή (σύµφωνα µε το
µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς, οι λεγόµενες µικτές συµφωνίες µε τρίτες χώρες δεν είχαν ως συµ-
βαλλόµενο µέρος την «Ευρωπαϊκή Ένωση» αλλά την «Ευρωπαϊκή Κοινότητα και κράτη µέλη αυτής»).

Μετά την επιτυχή υιοθέτηση της Συνταγµατικής Συνθήκης τα επόµενα σηµαντικά βήµατα εντοπίζονται σε
δύο τοµείς. Πρώτον, στην ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση του ευρωπαίου πολίτη για τις αποφάσεις, που ελή-
φθησαν. ∆εύτερον, στην ενεργοποίηση της διαδικασίας επικύρωσης της Συνθήκης εκ µέρους των κρατών
µελών, σύµφωνα µε την συνταγµατικές  επιταγές τους, ώστε να καταστεί εφικτή ή έναρξη ισχύος του Ευρω-
παϊκού Συντάγµατος  σε µία διετία περίπου από την υιοθέτησή της. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της Συνταγ-
µατικής Συνθήκης ξεκίνησε  στις 23 Ιουνίου µε τον καθορισµό της 1ης Νοεµβρίου 2006, ως ηµεροµηνίας
έναρξης ισχύος του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. 
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1.6. ∆ιαβούλευση µε έλλειµµα κοινωνικής διεργασίας
και εντατικοποίηση των δράσεων πληροφόρησης 

1.6.1. Συµπεράσµατα από την ανάλυση της γενικής υποδοχής της Λευκής Βίβλου 

Τα επίσηµα συµπεράσµατα από τη διαδικασία διαβούλευσης για την «νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση
και τις διαδικασίες διαβούλευσης» είναι σαφή και χρήσιµα για να διαπιστωθεί το επίπεδο και ο βαθ-
µός ενεργοποίησης των κοινωνικών διεργασιών στη  προοπτική της θεσµικής ανασυγκρότησης της
Ένωσης.

«Η προώθηση νέων µορφών διακυβέρνησης δεν είναι µε κανέναν τρόπο αποκλειστική αρµοδιότητα των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, και ακόµα λιγότερο της Επιτροπής. Είναι αρµοδιότητα των δηµόσιων αρχών
όλων των επιπέδων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. και αυτό
γιατί η ορθή διακυβέρνηση —διαφάνεια, συµµετοχή, λογοδότηση, αποτελεσµατικότητα και συνοχή— είναι
αυτό που αναµένει το κοινό στις αρχές του 21ου αιώνα. Συνεπώς η Λευκή Βίβλος δεν µπορεί να καλύψει
όλες τις πτυχές του θέµατος».

«Μέρος του κοινού που συµµετείχε στη διαβούλευση διαπιστώνει µε λύπη του τους περιορισµούς που
υπάρχουν στη Λευκή Βίβλο όσον αφορά το περιεχόµενο της έννοιας «διακυβέρνηση», η οποία εστιάζε-
ται κυρίως στην αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα του κοινοτικού συστήµατος λήψης αποφά-
σεων, ενώ αγνοεί ζητήµατα δηµοκρατικής νοµιµότητας και δηµοκρατικού ελλείµµατος στην ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, τα οποία εκλαµβάνονται ως πιο σηµαντικά.

Η Επιτροπή έχει υπογραµµίσει ότι το πρόγραµµα εργασίας που αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεν
πρέπει να περιοριστεί στη Λευκή Βίβλο ή στα θέµατα που αυτή θέτει. Η Λευκή Βίβλος αποσκοπούσε στο
να προωθήσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, εστιάζοντας σε επιλεγµένα θέµατα υπό ορι-
σµένες συνθήκες. Ειδικότερα, η Λευκή Βίβλος υπέθετε ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο και µία σταθερή Συν-
θήκη µε πυρήνα µία ενισχυµένη κοινοτική µέθοδο. Έτσι οι αλλαγές της Συνθήκης όσον αφορά τις δυνα-
τότητες διακυβέρνησης επαφίονται γενικά στην ξεχωριστή διαδικασία που έχει σήµερα δροµολογήσει η
Συνέλευση ενόψει της διακυβερνητικής διάσκεψης του 2004. Επιπλέον, κατά την εξέταση του ρόλου της
ίδιας της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η Λευκή Βίβλος εστιάστηκε στη βελτίωση του ρόλου
αυτού όσον αφορά τα εκτελεστικά καθήκοντα και τη χάραξη πολιτικής, αλλά πολύ λιγότερο στο ρόλο της
Επιτροπής ως ευρωπαϊκής δηµόσιας διοίκησης (η οποία υπόκειται στο τρέχον πρόγραµµα µεταρρύθµι-
σης). Τέτοιου είδους περιορισµοί στη Λευκή Βίβλο οδήγησαν ενδεχοµένως σε µη ηθεληµένες ερµηνείες
µιας στενής ατζέντας διακυβέρνησης, η οποία στην ουσία είναι αντίθετη µε την επιθυµία της Επιτροπής
να διατηρήσει µία ευρεία προοπτική για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Ένας άλλος περιορισµός είναι η απόφαση που έλαβε η Επιτροπή το 2001 να υποβάλλει µόνον εκείνες τις
προτάσεις που µπορούν να εφαρµοστούν µέσα στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή βάσει των Συνθη-
κών όπως αυτές έχουν. Αυτή η επιλογή ήταν η µόνη διαθέσιµη από τη στιγµή που, ύστερα από την απόφαση
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του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000, είναι αρµοδιότητα µιας νέας διάσκε-
ψης, στην οποία θα συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι παράγοντες, να διαµορφώσει ένα νέο πλαί-
σιο για τα θεσµικά όργανα το 2004.

Ωστόσο, η διάκριση µεταξύ του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου και ενός µελλοντικού, αναθεωρηµένου
θεσµικού πλαισίου δεν µπορεί να ερµηνευθεί πολύ αυστηρά, όσον αφορά τα δηµόσια σχόλια για την ευρω-
παϊκή διακυβέρνηση. Πολλά άτοµα που ανταποκρίθηκαν στη Λευκή Βίβλο εξέθεσαν τις ιδέες τους και για
τη µελλοντική συνθήκη.

Η αντίδραση στη δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπής για τη Λευκή Βίβλο ήταν περιορισµένη σε αριθµό
(260 παρεµβάσεις) αλλά πλούσια σε περιεχόµενο. Ο τρόπος µε τον οποίο το κοινό υποδέχθηκε τη Λευκή
Βίβλο ήταν πολύπτυχος και παρείχε πραγµατική προστιθέµενη αξία στο επακόλουθο έργο της Επιτροπής
για τη χάραξη πολιτικής. Ακόµα παρότρυνε την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις θέσεις των διαφόρων συντε-
λεστών στην περαιτέρω διαµόρφωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της καθυ-
στέρησης ή της εγκατάλειψης των ενεργειών που δεν συγκεντρώνουν επαρκή υποστήριξη.

Η αντίδραση του κοινού υποστήριξε σε µεγάλο βαθµό τον ορισµό που περιέχει η Λευκή Βίβλος για τις θεµε-
λιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, δηλαδή τη διαφάνεια, τη συµµετοχή, τη λογοδότηση, την
αποτελεσµατικότητα και τη συνοχή, ενώ αρχές όπως η δηµοκρατική νοµιµότητα και η επικουρικότητα προ-
τάθηκαν ως προσθήκες.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µερικά θεσµικά όργανα της Ε.Ε. και διάφορα κράτη µέλη δεν συνέβαλαν στη δηµό-
σια διαβούλευση. Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε µία γεωγραφική ανισορροπία όσον αφορά τις παρεµβάσεις
από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, γεγονός που αντανακλά τις διαφορές στην παιδεία και την παράδοση
της δηµόσιας έκφρασης των πολιτών. Ακόµα, τα σχόλια που παρελήφθησαν αποκάλυψαν σηµαντικές δια-
φοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Με άλλα
λόγια, οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση σχολίασαν τα θέµατα και τις προσεγγίσεις που προτείνονται
στη Λευκή Βίβλο ανάλογα µε το πρίσµα υπό το οποίο αντιλαµβάνονται την έννοια της ευρωπαϊκής διακυ-
βέρνησης – σε αυτήν περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων ανησυχίες για τη δηµοκρατική νοµιµότητα, συνταγ-
µατικές ή θεσµικές πτυχές, κριτήρια αποτελεσµατικότητας, ακόµα και σκέψεις που συνδέονται µε την
πολιτική σκοπιµότητα».

1.6.2. Η υποδοχή εκ µέρους των θεσµοθετηµένων οργάνων διαβούλευσης

«Η Επιτροπή των Περιφερειών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το µέρος της Λευκής Βίβλου που ασχο-
λείται µε την περιφερειακή και την τοπική δηµοκρατία. Η Λευκή Βίβλος αποτέλεσε αντικείµενο γνωµο-
δότησης τον Μάρτιο 2002, στην οποία η Επιτροπή των Περιφερειών χαιρετίζει το έγγραφο αυτό, µε ιδιαί-
τερη αναφορά στα τµήµατα εκείνα που πραγµατεύονται την αποκέντρωση ή τη συνεργασία µε τις αρχές
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ίδια γνωµοδότηση η Επιτροπή των Περιφερειών αναφέ-
ρεται στις αλλαγές των µεθόδων εργασίας της που θα απαιτηθούν προκειµένου να είναι σε θέση να δια-
δραµατίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της κοινοτικής δράσης.
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Η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε αφενός να της παραχωρηθούν ελεγκτικές αρµοδιότητες ώστε να
µπορεί να επαληθεύει τη συµµόρφωση ως προς την αρχή της επικουρικότητας και αφετέρου να της δοθεί
εντολή για να εποπτεύει τον αντίκτυπο των οδηγιών και των κανονισµών σε επίπεδο περιφερειακής και
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πρόεδροι των δύο οργάνων, της Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών,
υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο, αντικατοπτρίζοντας τις αρχές της διακυβέρνησης, καθο-
ρίζει τις διαδικασίες συνεργασίας µεταξύ των δύο οργάνων. Το εν λόγω πρωτόκολλο αποσκοπεί στο να βελ-
τιώσει την εκτέλεση των συµβουλευτικών καθηκόντων της Επιτροπής των Περιφερειών, αυξάνοντας τη
συµµετοχή της στην πολιτική συζήτηση και τη συνεργασία σε θέµατα ενηµερωτικής και επικοινωνιακής
πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποδέχθηκε µε ικανοποί-
ηση τη Λευκή Βίβλο. Στη γνωµοδότησή της του Μαρτίου 2002 µε θέµα τη Λευκή Βίβλο, υπογράµµισε την
ύπαρξη στενού δεσµού µεταξύ του εν λόγω εγγράφου και της Συνέλευσης για το µέλλον της Ένωσης. Η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η οριζόντια και κάθετη
επικουρικότητα και να καθοριστούν κριτήρια µε τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι οργανώσεις της κοινω-
νίας των πολιτών είναι όντως αντιπροσωπευτικές. Επίσης φρονεί ότι θα µπορούσε η ίδια να διαδραµατίσει
κρίσιµο ρόλο στη διαµόρφωση και τη διάρθρωση του διαλόγου µε τους πολίτες και τονίζει τη σηµασία που
έχει η αύξηση των πληροφοριών που διατίθενται στους πολίτες σχετικά µε τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά
της Ένωσης καθώς και η µεγαλύτερη χρήση άλλων µέσων πλην της νοµοθεσίας. Υπεγράφη πρωτόκολλο
µε το οποίο η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αναγνωρίζουν επίσηµα ότι,
στο πλαίσιο της καθιέρωσης νέων µορφών διακυβέρνησης, η ΕΟΚΕ είναι ιδιαίτερα κατάλληλη ως µεσά-
ζοντας µεταξύ των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Ακόµα το
πρωτόκολλο προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή πρέπει να καλεί την ΕΟΚΕ να διατυπώνει «διερευνητικές γνω-
µοδοτήσεις» και ότι αυτή η τελευταία πρέπει να εντείνει τις σχέσεις της µε την οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι προτιµά να µη δοθεί στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
ένας ρόλος που, είτε πλήρως είτε εν µέρει, ανήκει σε εκείνους που έχουν πολιτική ευθύνη και που εκλέ-
γονται µε καθολική ψηφοφορία. 

Επίσης, ορισµένα τµήµατα της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ότι έτσι θα καθιε-
ρωνόταν ένα de facto καθεστώς προνοµιούχων ενώσεων.»

1.6.3. ∆ιοργανικός διάλογος, κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση µη θεσµοθετηµένων µερών

«Η Λευκή Βίβλος απευθύνει έκκληση για µεγαλύτερη διαφάνεια και διαβουλεύσεις µε τους συντελεστές
της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διαµόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Η προτεινόµενη συµµετοχή και
η γνωµοδότηση της κοινωνίας των πολιτών διαφέρει από τον διοργανικό διάλογο (µε το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, και την Επιτροπή των Περιφερειών) και από τον
κοινωνικό διάλογο µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων βάσει των άρθρων 137 έως 139 της συν-
θήκης για την ΕΚ. Λόγω του ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
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και οι ενώσεις των εργοδοτών κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής. Σε κοι-
νοτικό επίπεδο, η συνθήκη για την ΕΚ απαιτεί από την Επιτροπή να ζητά τη γνώµη των εργοδοτών και των
εργαζοµένων κατά την εκπόνηση προτάσεων στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής. Κάτω από ορισµένες
συνθήκες, τα δύο αυτά µέρη µπορούν να καταλήξουν σε δεσµευτικές συµφωνίες που στη συνέχεια µετα-
τρέπονται σε κοινοτική νοµοθεσία. Αυτός ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι καλά εδραιωµένος.

Ως αποτέλεσµα του έργου για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, οι σχέσεις της Επιτροπής µε την κοινωνία
των πολιτών έχουν τώρα πλέον επισηµοποιηθεί και είναι πιο διαφανείς. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει γενι-
κές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαβουλεύσεις µε µη θεσµικά ενδιαφερόµενα µέρη  σε
σχέση µε τις κυριότερες πρωτοβουλίες πολιτικής που προτείνει. Οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές θα
ισχύουν από το 2003. Αναµένεται ότι µε την εφαρµογή τους θα µπορούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι παράγο-
ντες να γνωρίζουν ακριβώς ποιος πρέπει να επικοινωνήσει µε ποιον όταν διαµορφώνεται µία νέα πολιτική,
έτσι ώστε όλα τα µέρη που επηρεάζονται από την πρόταση να συµµετάσχουν περισσότερο και σε πιο δίκαιη
βάση στη διαδικασία.

Η ιδέα της σύναψης πιο εκτεταµένων συµφωνιών σύµπραξης µε διάφορους τοµείς της οργανωµένης κοι-
νωνίας των πολιτών εξετάζεται ακόµα από την Επιτροπή. ∆εδοµένων των παρατηρήσεων που δέχθηκε κατά
τις διαβουλεύσεις για τη Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή προτιµά µια ρεαλιστική προσέγγιση µε την οποία να εξα-
σφαλίζεται η επιτυχία της τήρησης γενικών προδιαγραφών. Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι ο σκοπός αυτής
της ενέργειας είναι διττός: πρώτον να επιτρέψει στην Επιτροπή να ζητήσει τη γνώµη των τοµέων-εταίρων
της σε πιο ευρεία βάση από ό,τι απαιτούν οι ελάχιστες προδιαγραφές. και δεύτερον να ενθαρρύνει, βάσει
αυτών των συµφωνιών σύµπραξης, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να κάνουν ορθολογικότε-
ρες τις εσωτερικές τους δοµές, να δώσουν εγγυήσεις διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας και να επι-
βεβαιώσουν την ικανότητά τους να µεταδίδουν πληροφορίες ή να διεξάγουν συζητήσεις στα κράτη µέλη. 

Η Πλατφόρµα των κοινωνικών ΜΚΟ, εξελίσσεται σε ένα σηµαντικό ευρωπαικό κοινωνικό φόρουµ  συνερ-
γάζεται µερικώς µε το ∆ιαρκές Φόρουµ της Κοινωνίας των Πολιτών και την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συν-
δικάτων.»
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1.7. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, ΜΚΟ και Κοινωνία
των Πολιτών: Ανακεφαλαίωση των «επίµαχων» σηµείων

Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο, «η κοινωνία των πολιτών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προβολή των
ανησυχιών του πολίτη και την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. […] Η κοινωνία
των πολιτών βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη σαν το ιδανικό βήµα για την αλλαγή των πολιτικών
προσανατολισµών και της κοινωνίας. […] Πρόκειται για µια ευκαιρία να εµπλακούν πιο ενεργά οι πολίτες
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και να τους προσφερθεί ένα διαρθρωµένο πλαίσιο για ανάδραση,
κριτική και διαµαρτυρία».

Τρεις διακρίσεις µας βοηθούν στο βαθµό που περιγράφουν ή ανασύρουν στην επιφάνεια, τη προσπάθεια
γεφύρωσης των αντιθέσεων, αλλά αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τα όρια ή τη βαθµίδα παγίωσης των συµβι-
βασµών:

• κοινωνικός διάλογος, διοργανικός διάλογος – διακυβερνητική συµµετοχή
• Θεσµοθετηµένοι και µη θεσµοθετηµένοι ενδιαφερόµενοι φορείς διαβούλευσης
• οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και διαφοροποιηµένο περιεχόµενο του όρου

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διακρίσεις συνκεντρώνουµε στη συνέχεια τα επίµαχα σηµεία, που δείχνουν
πρώτον τις αναπαραστάσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεύτερον τις ενδοθεσµικές αντιδράσεις και προ-
σπάθειες οριοθέτησης, τρίτον µια διαδικασία προσδιορισµού της έννοιας και του ρόλου των ΜΚΟ, τέταρ-
τον η συνταγµατική ενίσχυση.

1.7.1. Αναπαραστάσεις της κοινωνίας των πολιτών

• «Ο ειδικός ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στις σύγχρονες δηµοκρατίες συνδέεται
στενά µε το θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών να συγκροτούν ενώσεις προκειµένου να επιδιώξουν
κοινό στόχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. (“Κάθε
πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεται-
ρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και στον συνδικαλιστικό τοµέα καθώς και στους τοµείς
που αναφέρονται στον πολίτη (…)”)».

• «Η συµµετοχή σε µια ένωση παρέχει στους πολίτες µια επιπλέον δυνατότητα ενεργούς συµµετοχής
πέραν εκείνης που παρέχεται µέσω των πολιτικών κοµµάτων ή των εκλογών. Στον τοµέα αυτό προκύ-
πτουν ορισµένες δυσκολίες από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινός ή αναγνωρισµένος νοµικά ορισµός
της έννοιας “οργανωµένη κοινωνία των πολιτών”». 

• «Ο όρος αυτός µπορεί ωστόσο να χρησιµεύσει για να αναφερθεί κανείς σε ένα σύνολο οργανώσεων
στις οποίες περιλαµβάνονται: οι παράγοντες της αγοράς εργασίας (ενώσεις εργαζοµένων και εργο-
δοτών – δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι), ενώσεις που αντιπροσωπεύουν οικονοµικούς και κοινωνικούς
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φορείς οι οποίοι δεν είναι κοινωνικοί εταίροι υπό την στενή έννοια (για παράδειγµα οι ενώσεις των
καταναλωτών), οι ΜΚΟ (µη κυβερνητικές οργανώσεις) οι οποίες ενώνουν τους ανθρώπους γύρω από
ένα κοινό σκοπό, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανώσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κ.λπ.,
οι οργανώσεις που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες (δηλαδή οργανώσεις που δηµιουργούνται από
τη βάση της κοινωνίας και επιδιώκουν στόχους προσανατολισµένους στα µέλη τους), όπως οργανώ-
σεις νέων, οικογενειακές ενώσεις και όλες οι οργανώσεις µέσω των οποίων οι πολίτες συµµετέχουν
στην τοπική και δηµοτική ζωή, και, τέλος, οι θρησκευτικές κοινότητες. ( Η Επιτροπή θεωρεί ότι η περι-
γραφή αυτή ανταποκρίνεται στην ανάλυση που περιλαµβάνεται στη γνώµη της Οικονοµικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής µε τίτλο “Ο ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στην
ευρωπαϊκή οικοδόµηση” (Ε.Ε. C 329, 17 Noεµβρίου 1999, σ. 30)».

• «Είναι προφανές ότι η περιγραφή αυτή συγκεντρώνει τις βασικές δοµές της κοινωνίας εκτός από την
κυβέρνηση και τη δηµόσια διοίκηση, περιλαµβανοµένων οικονοµικών παραγόντων που γενικά δεν
θεωρούνται ότι υπάγονται στον τριτογενή τοµέα ή στις ΜΚΟ. Η περιγραφή αυτή έχει το πλεονέκτηµα
να είναι πλήρης και αποδεικνύει ότι η έννοια της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών είναι βαθιά
ριζωµένη στις δηµοκρατικές παραδόσεις των κρατών µελών της Ένωσης».

Μια διαφορετική άποψη από τους οπαδούς εναργέστερου ρυθµιστικού ρόλου  κοινωνίας των πολιτών:

Αυτή η άποψη αποσυνδέει την έννοια της κοινωνίας των πολιτών από την έννοια του οργανωµένου συµ-
φέροντος ή σαν τρίτη κοινωνία µεταξύ πολιτικής κοινωνίας  (κράτους) και οικονοµικής κοινωνίας:

«Η κοινωνία των πολιτών, κατανοητή σαν σφαίρα κοινωνικής διάδρασης που τοποθετείται εκτός κράτους
και οικονοµίας, χαρακτηρίζεται από αυτόνοµες µορφές λόγου, δηµιουργίας και δόµησης, και πολιτικής
δράσης. ∆ιαφοροποιείται τόσο από τη πολιτική κοινωνία των οργανώσεων και των πολιτικών θεσµών, όσο
και από την οικονοµική κοινωνία των οργανώσεων παραγωγής και διακίνησης. Η κοινωνία των πολιτών
ασκεί µια επιρροή στη πολιτική και οικονοµική κοινωνία. ∆εν ακολουθεί τους κανόνες τους γιατί σκοπός
της δεν είναι η απόκτηση εξουσίας ή η µεγιστοποίηση του κέρδους. Αντιτίθεται σε κάθε πατριαρχικό σύστηµα,
εµπεδωµένο στο πλαίσιο ενός αυταρχικού κράτους ή µιας φιλελεύθερης δηµοκρατίας, η οποία συνδεδε-
µένη µε ένα γραφειοκρατικό κράτος στηρίζεται σε αυτοαναπαραγόµενες ελίτ, ενισχύει µέσω του συστή-
µατός της αποκλειστικά αντιπροσωπευτικού µια πλατειά πολιτική κοινωνική συµµετοχή και διαρκή εκτός
των πολιτικών κοµµάτων. Επί πλέον η έννοια της κοινωνίας των πολιτών περιλαµβάνει την ιδέα µιας διαρ-
κούς δηµοκρατικής επανάστασης, χαρακτηριζόµενη από ένα συνεχή αναστοχασµό συνδεδεµένο µε µια
διαδικασία δηµόσια ελεύθερης επικοινωνίας» Jutta Hergenhan in jean Claude Boual,  Vers une Société
civile européenne, Paris 1999.

Αυτή η άποψη βασίζεται στον ορισµό των Jean Cohen & Andrew Arato στο Civil Society and Political Theory,
Cambridge, Massachusettes, 1992, η οποία µε τη σειρά της εφαρµόζει µια ανάγνωση της θεωρίας της ηθι-
κής του λόγου του J. Habermas.
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1.7.2. Η προσπάθεια γεφύρωσης των αντιθέσεων

• Η ΕΟΚΕ συγκάλεσε το 1998, µια «Συνθήκη της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών» κατά την οποία
προτίθετο να µετεξελιχθεί σε «Οίκο της Οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών». Στο σχέδιο δεν δόθηκε
συνέχεια. Το 2001 σε µια επόµενη Συνθήκη η ΕΟΚΕ αποδέχθηκε το ότι «δεν είναι όλη η κοινωνία των
πολιτών».

• «Υπεγράφη πρωτόκολλο µε το οποίο η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
αναγνωρίζουν επίσηµα ότι, στο πλαίσιο της καθιέρωσης νέων µορφών διακυβέρνησης, η ΕΟΚΕ είναι
ιδιαίτερα κατάλληλη ως µεσάζοντας µεταξύ των θεσµικών οργάνων της Ένωσης και της οργανωµέ-
νης κοινωνίας των πολιτών».

• «Η διαβούλευση µε ενεχόµενους κύκλους […] µπορεί µόνο να συµπληρώνει και όχι να υποκαθιστά
τις διαδικασίες και αποφάσεις των νοµοθετικών και δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένων οργάνων στη νοµο-
θετική διαδικασία µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις µόνο το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, ως νοµο-
θέτες […]» Ευρωπαικό κοινοβούλιο.

• «Αναζήτηση πιο εκτεταµένων συµφωνιών σύµπραξης: πρώτον να επιτρέψει στην Επιτροπή να ζητή-
σει τη γνώµη των τοµέων-εταίρων της σε πιο ευρεία βάση από ό,τι απαιτούν οι ελάχιστες προδιαγρα-
φές. και δεύτερον να ενθαρρύνει, βάσει αυτών των συµφωνιών σύµπραξης, τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών να κάνουν ορθολογικότερες τις εσωτερικές τους δοµές, να δώσουν εγγυήσεις
διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας και να επιβεβαιώσουν την ικανότητά τους να µεταδίδουν πλη-
ροφορίες ή να διεξάγουν συζητήσεις στα κράτη µέλη». 

• Mεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί της παραδοσιακής νοµοθεσίας χωρίς να υπονοµεύο-
νται οι διατάξεις της Συνθήκης ή τα προνόµια του νοµοθέτη. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία, τα οποία µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν σε ειδικές περιπτώσεις για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης απλου-
στεύοντας ταυτόχρονα τις νοµοθετικές δραστηριότητες και την ίδια τη νοµοθεσία (από κοινού ρύθ-
µιση, αυτορρύθµιση, ανοιχτή µέθοδος συντονισµού).

• Στο πλαίσιο µιας νοµοθετικής πράξης, η από κοινού ρύθµιση επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων
που καθορίζει ο νοµοθέτης µέσω µέτρων που εφαρµόζονται από δραστήριες και αναγνωρισµένες
πλευρές στον εν λόγω τοµέα. Η Επιτροπή παραµένει πεπεισµένη ότι η από κοινού ρύθµιση είναι µια
επιλογή για την εστίαση του νοµοθετικού έργου στα ουσιώδη στοιχεία και για την απλούστευση και
βελτίωση της εφαρµογής — που περιορίζεται από κριτήρια που θα καθοριστούν σε µια µελλοντική
διοργανική συµφωνία για καλύτερες ρυθµίσεις. Η αυτορρύθµιση αφορά πολυάριθµες πρακτικές,
κοινούς κανόνες, δεοντολογικούς κώδικες και εθελοντικές συµφωνίες που οι οικονοµικοί φορείς,
οι κοινωνικοί παράγοντες, οι ΜΚΟ και οι οργανωµένες οµάδες καθορίζουν εθελοντικά για τη ρύθ-
µιση και οργάνωση των δραστηριοτήτων τους. Αντίθετα µε την από κοινού ρύθµιση, η αυτορρύθµιση
δεν προϋποθέτει νοµοθετική πράξη. Η Επιτροπή έχει προτείνει κριτήρια και τρόπους χρήσης αυτών
και παρόµοιων εναλλακτικών µέσων για την επιδίωξη των στόχων της Συνθήκης, και επί του παρό-
ντος αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων για µια διοργανική συµφωνία. Στη Λευκή Βίβλο η
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Επιτροπή πρότεινε προσανατολισµούς για το ρόλο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και προσδο-
κεί να διεξάγει στρατηγική αξιολόγηση του κατά πόσο είναι αποτελεσµατική η µέθοδος στους τοµείς
όπου εφαρµόστηκε αρχικά.

1.7.3. Η διαδικασiα προσδιορισµού της έννοιας ΜΚΟ

Κοντινή στην ετερόδοξη άποψη της κοινωνίας των πολιτών είναι οι διαπιστώσεις του κειµένου Prondi /
Kinnock που κατατέθηκε το 2000. 

«Ο τοµέας των ΜΚΟ έχει συχνά περιγραφεί ως άκρως ποικιλόµορφος, ετερογενής και απαρτιζόµενος από
οργανισµούς µε υπερβολικά διαφορετικούς στόχους, διάρθρωση και κίνητρα. ∆εν είναι εποµένως εύκολο
να βρεθεί κοινός καθορισµός του όρου «Μη Κυβερνητικός Οργανισµός». ∆εν µπορεί να βασιστεί σε νοµικό
ορισµό δεδοµένων των µεγάλων αποκλίσεων που παρατηρούνται στους νόµους που διέπουν τις δραστη-
ριότητες των ΜΚΟ, σύµφωνα µε τους οποίους ένας ΜΚΟ µπορεί να έχει, για παράδειγµα, το νοµικό καθε-
στώς φιλανθρωπικής οργάνωσης, µη κερδοσκοπικής ένωσης ή ιδρύµατος. Ο όρος «ΜΚΟ» µπορεί εντού-
τοις να χρησιµοποιηθεί ως συντοµογραφία για να αναφερθεί σειρά οργανισµών που κανονικά παρουσιά-
ζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• αποτελούν µη κερδοσκοπικές οργανώσεις
• είναι προαιρετικοί οργανισµοί εθελοντικής συµµετοχής
• διακρίνονται από άτυπες ad hoc οµάδες επειδή διαθέτουν κάποια τυπική θεσµική οντότητα
• είναι ανεξάρτητοι, ιδιαίτερα από κυβερνητικές και άλλες δηµόσιες αρχές και από πολιτικά κόµµατα

ή εµπορικές οργανώσεις
• είναι αφιλοκερδείς όσον αφορά τους στόχους τους και τις αξίες που υποστηρίζουν. Στόχος τους είναι

η ενεργός συµµετοχή στο δηµόσιο βίο για θέµατα που αφορούν στο γενικό συµφέρον του πληθυσµού,
ειδικών οµάδων της κοινωνίας ή της κοινωνίας σαν συνόλου. ∆εν επιδιώκουν την εξυπηρέτηση εµπο-
ρικών ή επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών τους.

Παρά το γεγονός ότι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά µπορούν να βοηθήσουν στην περιγραφή της έννοιας
του όρου «ΜΚΟ», πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το µέγεθος τους και το πεδίο δραστηριοτήτων τους
µπορεί να ποικίλει σηµαντικά. Ορισµένοι ΜΚΟ απαρτίζονται από µάλλον περιορισµένο αριθµό προσώπων,
άλλοι µπορεί να έχουν χιλιάδες µέλη και εκατοντάδες άτοµα ως επαγγελµατικό προσωπικό. Από λει-
τουργική άποψη οι ΜΚΟ µπορούν να εστιάζονται σε επιχειρησιακές ή µεσολαβητικές δραστηριότηταες. Οι
επιχειρησιακοί ΜΚΟ  συµβάλλουν στη παροχή υπηρεσιών (όπως στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας) ενώ
πρωταρχικός στόχος των διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων των ΜΚΟ είναι να επηρεάζουν τις πολιτικές
αποφάσεις των δηµοσίων αρχών και γενικά την κοινή γνώµη.

Κατά ευρύτερη έννοια, τα συνδικάτα και οι επαγγελµατικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις µπορούν επί-
σης να θεωρηθούν ως µη κυβερνητικοί οργανισµοί. Στη προκειµένη περίπτωση όµως ασχολούµαστε κατά
κύριο λόγο µε οργανισµούς που δρούν στον ούτως αποκαλούµενο «τρίτο τοµέα», δηλαδή στο µη κυβερ-
νητικό και µη οικονοµικό τοµέα».
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• «Για να είναι επιλέξιµη µια ευρωπαϊκή οργάνωση πρέπει: να υφίσταται µόνιµα σε κοινοτικό επίπεδο,
να διασφαλίζει στα µέλη της άµεση πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη και να προβαίνει σε ταχείες
και εποικοδοµητικές διαβουλεύσεις, να εκπροσωπεί γενικά ενδιαφέροντα που ανταποκρίνονται στα
συµφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, να απαρτίζεται από οργανώσεις που αναγνωρίζονται σε εθνικό
επίπεδο ως αντιπροσωπευτικές των οµάδων τους, να διαθέτει οργανώσεις που την εκπροσωπούν στα
περισσότερα κράτη µέλη, να λογοδοτεί στα µέλη της, να διαθέτει εντολή εκπροσώπησης και να δρα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι ανεξάρτητη ιδιαίτερα από οικονοµικής άποψης και όσον αφορά τις
δοµές λήψης αποφάσεών της (“Γνωµοδότηση για την Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση – µια Λευκή Βίβλος”
της 20ής Μαρτίου 2002, ΟΚΕ357/2002)».

1.7.4. Η οριακή συνταγµατική ενίσχυση

• Ενισχύεται συνταγµατικά η δηµοκρατική συµµετοχή των Ευρωπαίων πολιτών.  Κατ' αρχήν, η ίδια η εκπό-
νηση του κειµένου της Συνταγµατικής Συνθήκης και η απλοποίηση των διαδικασιών συµβάλλουν ουσια-
στικά στην προσέγγιση του Ευρωπαίου πολίτη µε την Ένωση. Μια σηµαντική νέα πρόταση είναι και η
σχετική µε το δικαίωµα ενός εκατοµµυρίου πολιτών να ζητούν άµεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
µε αίτηµα βέβαια που συνυπογράφουν, να προτείνουν νοµική ρύθµιση του συγκεκριµένου θέµατος.
Η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη είναι επίσης ένα σηµαντικό στοι-
χείο, γιατί προστατεύει τους πολίτες έναντι τυχόν κοινοτικής νοµοθεσίας που παραβιάζει τα δικαιώ-
µατα τους, π.χ. το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής.  Ταυτόχρονα, ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως του πλέον δηµοκρατικού και άµεσα εκλεγόµενου από τους λαούς της Ένωσης οργά-
νου, το οποίο πλέον συναποφασίζει µε το Συµβούλιο για πολλά και σηµαντικά θέµατα. Με αυτό τον
τρόπο, εξασφαλίζεται ο δηµοκρατικός έλεγχος στη νοµοθετική εργασία, πάντως σε πολύ µεγαλύτερο
βαθµό απ' ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα.

• Το άρθρο 1-46 αναγνωρίζει δίπλα στη προσωπική άποψη που διατυπώνεται ατοµικά από τον πολίτη, τις
συλλογικές απόψεις συµβάλλουν στη διαµόρφωση της ευρωπαικής κοινής γνώµης.

• Ενισχύεται συνταγµατικά η κοινωνική διάσταση της Ένωσης.  Στόχοι όπως αυτοί της κοινωνικής ισότη-
τας, της κοινωνικής προόδου, της πλήρους απασχόλησης, της αλληλεγγύης, της καταπολέµησης του
κοινωνικού αποκλεισµού, της ισότητας των δύο φύλων, της καταπολέµησης της φτώχειας και της ανά-
πτυξης, γίνονται καταστατικοί στόχοι της Ένωσης.  
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1.8. Πρακτική Αξιολόγηση της θεσµοθετηµένης και
µη άµεσης συµµετοχής στις αποφάσεις

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η προέλευση των προτάσεων κειµένων που
υποβάλλει η Επιτροπή στο Συµβούλιο, κατανέµεται ως εξής: 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕ∆ΙΑ

Αποδοχή ∆ιεθνών Συµβάσεων 28% 28%
Υποδείξεις Κρατών Μελών 21% 21%
∆ιορθώσεις και Επικαιροποιήσεις 17%
Προγράµµατα ήδη αποδεκτά από το Συµβούλιο 12% 37%
(Λευκές Βίβλοι και Προγράµµατα ∆ράσης)
Πράξεις ∆ικαίου που απορρέουν 8%
κατευθείαν από τις Συνθήκες
Προτάσεις των οµάδων συµφερόντων 8%
Ίδιες πρωτοβουλίες της Επιτροπής 6% 14%

Σύµφωνα µε τον Πίνακα, 8% των προτάσεων έχουν προέλευση τα lobbies, 20% µόνο απευθείας την Επι-
τροπή. Είναι γεγονός όµως ότι µετά το 1992 και την ένταξη στη Συνθήκη της σύµβασης για την κοινωνική
πολιτική, η οποία αναπαρήγαγε ουσιαστικά το κοινωνικό πρωτόκολλο που υπεγράφη το 1991 από τους
«κοινωνικούς εταίρους», µια νέα πηγή δικαίου θεσµοθετήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε επιδράσεις στο
εθνικό επίπεδο.

Στον πίνακα φαίνεται επίσης ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο. Το ότι στις προσπάθειες διεθνοποίησης κάθε
κράτους µέλους και ειδικότερα των ασθενέστερων και µικρότερων σε ισχύ, όπως η Ελλάδα, η προσαρµογή
και σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό µέσο όρο γίνεται τελικός στρατηγικός στόχος και περιορίζεται ο ορίζο-
ντας ανάλυσης του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι στο ενδοκοινοτικό πλαίσιο. Αντίθετα βλέπουµε ότι σχεδόν το
1/3 των αποφάσεων έχουν προέλευση την αποδοχή διεθνών συµβάσεων. Στην ανάλυση του ελληνικού
κοινωνικού πεδίου και του θεσµικού του σχηµατισµού ως προς τις κάθε είδους εισροές από την Ευρώπη,
σε πολλαπλά επίπεδα, κανονιστικά, ρυθµιστικά, θεσµικά αλλά κυρίως τεχνογνωσίας και εφαρµογής και-
νοτοµίας, δηλαδή αξιοποίησης προτύπου ή ικανότητας προσοµοίωσης, ξεχνάµε ότι η Ένωση σαν περιφε-
ρειακός σχηµατισµός εναπόκειται, µε άλλα µέτρα και σταθµά σε µια περίπου αντίστοιχη διαδικασία, ως
προς το διεθνές της περιβάλλον. 
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ΙΙ. Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο
στην εθνική εµπειρία: η κατασκευή ενός συστήµατος
και η διακυβέρνησή του

2.1. Το τρίγωνο της δυστυχίας, οι µεσογειακές του
ιδιοµορφίες και η κοινωνική µεθοδολογία.

Σύµφωνα µε την 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑ)
2007-2013», ο στρατηγικός  στόχος της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε κοινωνική συνοχή µπορεί να
επιτευχθεί µε την προώθηση µιας ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση, που
να οδηγεί στην πλήρη απασχόληση µε τη δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι προσανατολισµοί
αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε το
τρίπτυχο «Κοινωνία της Γνώσης – Ανταγωνιστικότητα – Κοινωνική Συνοχή».

Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και συνο-
χής προς το µέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω καθορίζονται και οι ακόλουθες βασικές επιλογές πολιτικής:

• ενίσχυση της παιδείας και της εκπαίδευσης µε έµφαση στην ταχεία προσαρµογή του εκπαιδευτικού
συστήµατος και του συστήµατος κατάρτισης, όπως απαιτούν η εξέλιξη της κοινωνίας και η οικονοµία
της γνώσης προκειµένου να δοθούν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην «ευρεία – ολοκληρωµένη»
γνώση.

• ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής καινοτοµίας στη χώρα, και ενθάρρυνση της
ενεργότερης συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα σ' αυτές.

• βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταπόκρισης
των επιχειρήσεων στις ευκαιρίες και τις εξελίξεις του διεθνούς ανταγωνισµού.

• ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας παθητικών και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και συνυπο-
λογισµός της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο ρόλο των πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα.

Για την Ελλάδα όλες οι προσπάθειες στρατηγικού σχεδιασµού και πραγµατικής προσαρµογής στον διε-
θνοποιηµένο µετασχηµατισµό, επειδή διαµεσολαβούνται από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η οποία είναι
επίσης µια διαδικασία µετασχηµατισµού, δείχνουν ένα «ταυτόχρονο» διπλό στόχο: Αφενός (benchmarking)
να πλησιάσουν οι εθνικοί δείκτες τους ευρωπαϊκούς µέσους που από µια άποψη είναι µια επανάληψη του
σχήµατος ονοµαστική σύγκλιση-πραγµατική σύγκλιση όπως το ζήσαµε στη περίοδο οργάνωσης της ευρω-
ζώνης, αφετέρου η πραγµατική σύγκλιση πρέπει να είναι εκτός από «σχηµατική» και «βιωµατική» δηλαδή
δοµική, θεσµική και νοηµατική. Αυτή η δεύτερη διάσταση της προσαρµογής, αναδεικνύει διαρκώς την ανά-
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γκη διερεύνησης, ανάδειξης και επιµονής στις ιδιοµορφίες, δυνατά σηµεία ή αδυναµίες της ελληνικής
πραγµατικότητας (swot analysis), ως συνόλου από το υψηλότερο επίπεδο εθνικής οργάνωσης έως το
χαµηλότερο της «ελληνικής» ατοµικότητας.

Είναι ίσως η στιγµή που όλες οι πολιτικές οι οποίες αναφέρονται στη κοινωνική πολιτική, το κράτος πρό-
νοιας και την κοινωνική ενσωµάτωση, τη διαχείριση της ανεργίας και την αναζήτηση συνοχής και πλήρους
απασχόλησης, την καταπολέµηση του αποκλεισµού και της ανισότητας φέρνουν την Ελλάδα αντιµέτωπη
µε τον εαυτό της. Αυτό το γεγονός επανέφερε στην επιφάνεια τις «Μεσογειακές ιδιαιτερότητες», την ανά-
γκη θετικού µετασχηµατισµού µιας πραγµατικότητας µε ιστορικές καταβολές, δοµικές, θεσµικές, νοηµα-
τικές δηλαδή νοοτροπιών, συµπεριφορών και µεθοδικότητας, χωροχρονικής οργάνωσης των αναπαρα-
στάσεων και της δράσης, αλλά και συµβολικών διακρίσεων και ταξινοµήσεων. Στην επανάκαµψη της ιδέας
των µεσογειακών ιδιαιτεροτήτων έπαιξε σηµαντικό ρόλο η σύνδεση της φτώχειας µε τον κοινωνικό απο-
κλεισµό και η παρεµβολή της επισφάλειας µε την ανάλυση της εισοδηµατικής επισφάλειας, παλιότερα
η ίδια προσέγγιση είχε επιχειρηθεί από την εκδοχή της εισοδηµατικής πολυσθένειας. Υπάρχουν όµως
σηµαντικά επί πλέον παραδείγµατα:

Κοινωνικός Αποκλεισµός. «Οι λεγόµενες κοινωνικά ευπαθείς οµάδες δεν είναι κατ’ ανάγκη και οι κοινω-
νικά αποκλεισµένες και σαφώς διαφέρουν από αυτές που η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει ως τέτοιες µε
υψηλό βαθµό επικινδυνότητας, στα πλαίσια µιας µικροκοινωνίας στην Ελλάδα, όταν εµφανίζεται, «συν-
δέεται άµεσα µε την απορρύθµιση των οικογενειακών και άτυπων κοινωνικών δικτύων και άρα µε την απορ-
ρύθµιση του κοινωνικού δεσµού» (βλέπε αποτελέσµατα της έρευνας των Κυκλάδων).

Ευελιξίες στην αγορά εργασίας. «Στη χώρα µας, έχει διαπιστωθεί από πλήθος ερευνών σχετικά µε τις διά-
φορες µορφές ευελιξίας της εργασίας εκτεταµένη χρήση διαφόρων άτυπων ή παραδοσιακών µορφών εργα-
σιακής ευελιξίας, που αξιοποιούν κύρια παλαιότερες ή παρωχηµένες µορφές οικονοµικής και επιχειρη-
σιακής οργάνωσης (µικρή επιχείρηση, αυτο-απασχόληση, πολλαπλή απασχόληση, αδήλωτη απασχόληση).
Με αυτά τα δεδοµένα, το πρόβληµα που τίθεται σήµερα δεν είναι εάν η ελληνική αγορά εργασίας χρειάζε-
ται ακόµα περισσότερη ευελιξία. Το πρόβληµα είναι τι είδους ευελιξία χρειάζεται, ώστε να διασφαλισθεί ο
εκσυγχρονισµός του παραγωγικού συστήµατος, µια σύγχρονη ανταγωνιστικότητα  και παράλληλα ο εξαν-
θρωπισµός και η αναβάθµιση των όρων και των συνθηκών εργασίας, µε διασφάλιση ίσων ευκαιριών και µεγι-
στοποίηση της δυνατότητας δηµιουργίας απασχόλησης» (βλέπε αναλύσεις περί ευελιξίας του ΙΝΕ). Ενώ
αρχικά υπήρξε µια ολοµέτωπη αντίθεση στο ζήτηµα της ευελιξίας ως  σύµφυτο της απορρύθµισης µε τη
λογική απώλειας των κεκτηµένων, στη συνέχεια επήλθε ένας γενικός συµβιβασµός στην έννοια της ποιο-
τικής ευελιξίας προσαρµοσµένης στα πραγµατικά εθνικά δεδοµένα, το πρόβληµα όµως δεν έχει λυθεί, µάλ-
λον δεν έχει τεθεί εξατοµικευµένα, στο υποκείµενο της ευελιξίας και στον πολυδύναµο εργαζόµενο.

Κοινωνική Ενσωµάτωση και σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού χώρου. Στις µεσογειακές ιδιοµορφίες του Κοι-
νωνικού Κράτους περιλαµβάνονται τόσο η ανάδυση του κορπορατισµού σε συνθήκες χαµηλής συγκρό-
τησης της κοινωνίας των πολιτών, όσο και η ανάγκη µετάβασης προς κοινωνικά πρότυπα µε ανεπτυγµένο
κανονιστικό ιστό και θεσµισµένη ατοµικότητα (από όπου εµπνέονται οι εξατοµικευµένες πολιτικές στή-
ριξης και οι στόχοι της «ενδυνάµωσης» και της ενίσχυσης της προσωπικότητας, της αυτοσυνειδησίας).
Όλα αυτά παραπέµπουν σε πολιτειακές δοµές, διαστρωµατώσεις και συσχετίσεις θεσµών που αναφέρο-



32

νται σε ιδιότυπες σχέσεις δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου, από µια άποψη σε µορφές κρατικής συγκρότη-
σης που επηρεάζουν το σύνολο του κοινωνικού ιστού, ατοµική συγκρότηση, επιχειρηµατική συγκρότηση,
εργασιακή συγκρότηση, διοικητική συγκρότηση. 

Η µελέτη οριοθετείται καταρχήν από τρία ουσιαστικά µε την αρνητική σηµασία που τους προσδίδει το στε-
ρητικό «Α»: Ανεργία – Αποκλεισµός – Ανισότητα. Έχει δηµιουργηθεί σήµερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο, εντός και εκτός του τριγώνου που σχηµατίζουν αυτές οι έννοιες αλλά ταυτόχρονα «οµάδες – στό-
χοι», ένα πεδίο δράσεων, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο συστηµατοποιηµένο, που αναφέρεται
είτε σε όψεις της κρατικής πολιτικής, κοινωνικού  κράτους ή κράτους Πρόνοιας, είτε σε παρεµβάσεις των
κοινωνικών φορέων δράσης ή της κοινωνίας των πολιτών, είτε σε βιωµατικές εµπειρίες των ατόµων ή οµά-
δων του πληθυσµού. 

Η κάθε έννοια έχει διαφορετική ιστορία. Παλαιότερη η έννοια των ανισοτήτων, µε κραυγαλέο το αίτηµα
της ισότητας στη Γαλλική Επανάσταση, νεότερη η έννοια της ανεργίας η οποία χρονολογείται από το
τέλος του 19ου αιώνα στη προσπάθεια καταγραφής της πραγµατικής και δυνητικής προσφοράς εργα-
σίας, νεότατη αυτή του κοινωνικού αποκλεισµού η οποία θεωρείται δηµιούργηµα της δεκαετίας του ’60,
αν και µια εκδοχή της συναντούµε ήδη στο έργο του M. Weber. Οι έννοιες βαρύνονται από την ιστορία
τους και την αναφορικότητά τους σε κάποιες άλλες έννοιες ή καταστάσεις, οι οποίες περιήλθαν στη
λήθη. 

Το ότι υπάρχει πραγµατικά ανεργία, αποκλεισµός και ανισότητα, κανείς δεν το αµφισβητεί. Το φαινόµενο
τρέφει τα ΜΜΕ και τρέφεται από αυτά. Υπάρχουν στατιστικές, ταξινοµήσεις, σχέδια αντιµετώπισης και χρη-
µατοδοτήσεις. Στη πράξη όµως και θα δούµε ποιος είναι ο φορέας της πράξης, ειδικότερα σήµερα µε την
οπτική της εξατοµικευµένης στήριξης, ανακαλύπτεται µια επίπλαστη και ουδόλως αυτονόητη ταξινοµη-
τική οµοιοµορφία και προκύπτει «από τα κάτω» εκ νέου το ερώτηµα: Τι είναι ανεργία, τι είναι αποκλεισµός,
τι είναι ανισότητα; Η αυθόρµητη αντίδραση για τον κοινωνικό επιστήµονα, τον «κοινωνικό µηχανικό», τον
«κοινωνικό λειτουργό», τον διαχειριστή ή τον «διακυβερνήτη» είναι η προσπάθεια να αποκτήσουµε καλύ-
τερη γνώση µέσω αναπαραστατικής ακρίβειας, πολυδιάσπασης και εξειδίκευσης της έρευνας, λεπτοµε-
ρέστερης καταγραφής των εµπειρικών ερευνών. 

Σπανίως θα στραφούµε, όταν είµαστε κατά κάποιο τρόπο µέρος του συστήµατος, ή του προβλήµατος, προς
τις αποφάνσεις και τις πεποιθήσεις που ορίζουν το γενικότερο σύστηµα και τις κεντρικότερες λειτουργίες
του. Από αυτή την άποψη λειτουργούµε περίπου σαν τους φυλακισµένους στη σπηλιά του Πλάτωνα, για
τους οποίους η ζωντανή πραγµατικότητα ήταν οι σκιές.  

Σπανίως επίσης θα αναρωτηθούµε, για την καθαυτό κοινωνική σηµασία της ταξινόµησης, τη διαχείριση της
οµοιοµορφίας και της διαφοροποίησης, τις αρχές θεώρησης και διάκρισης, που αξιοποιεί το προφανές
(που είναι προφανές λόγω αυθαιρεσίας, δηλαδή νεκρής αναφορικότητας) για να οικοδοµήσει το αυθαί-
ρετο (που είναι αυθαίρετο όταν αναλογιστούµε τη περιορισµένη αναφορικότητά του, το ότι εγκλωβίζεται
σε ένα λογικό και συµβολικό πεδίο). Το συµπέρασµα της κοινωνικής ψυχολογίας ήταν το εξής: Όταν οι
άνθρωποι ορίζουν τις καταστάσεις ως πραγµατικές τότε αυτές είναι πραγµατικές ως προς τις συνέπειές
τους. Η ατοµική αυταπάτη στηρίζεται σε µια συλλογική παραγνώριση.
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Εάν ορίσουµε τις τρεις έννοιες «3Α» ως απόλυτες καταστάσεις θα πρέπει να ορίσουµε και τα αντίθετά
τους. Εφόσον τις ορίσουµε σαν σχετικές και εξελισσόµενες ή προσωρινές καταστάσεις θα πρέπει επίσης
να περιγράψουµε τη περιοχή στην οποία ταλαντεύονται. 

Η θετική αντιστροφή των ουσιαστικών µας παραπέµπει ευθέως σε άλλα πεδία εκτός του «τριγώνου της
δυστυχίας», στην εργασία και την απασχόληση άρα στην οικονοµία και στην ανταγωνιστικότητα, στην ένταξη
και στην ενσωµάτωση άρα στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή, στην ισότητα άρα στην ηθική και
τη δικαιοσύνη. Εύκολα διαπιστώνουµε ότι µε µια «γλωσσική στροφή», βρισκόµαστε στη Λισσαβόνα και στο
ευρωπαϊκό «τρίγωνο της ευτυχίας»: Ανταγωνιστικότητα – Γνώση – Συνοχή. Περίπου: {Οικονοµία – Μέλλον
– Κοινωνία} versus {Οικονοµία – Στέρηση – Κοινωνία}. Λαµβάνοντας υπόψη ότι πολύ πετυχηµένα ο απο-
κλεισµός έχει αναλυθεί ως διαδικασία «συνδυασµένων στερήσεων», θα δούµε ότι η ανεργία επίσης έχει
αναλυθεί από τη σκοπιά της σπανιότητας του αγαθού, δηλαδή της εργασίας, σαν στέρηση, η δε ανισότητα
τουλάχιστον σαν στέρηση ίσων ευκαιριών. Έτσι το τρίγωνο της δυστυχίας εµπίπτει σε µια λογική στερή-
σεων και το αντίθετο τρίγωνο της ευτυχίας σε µια λογική επιθυµιών. 

Μέσα από τις στοχοθετηµένες δράσεις αυτών των δύο συσχετισµένων τριγώνων δίνεται κίνηση στο σύνολο
του κοινωνικού δυναµικού, επιχειρείται η γενικευµένη ενσωµάτωση, η κοινωνική πολιτική δένει µε την
αναπτυξιακή, η πολιτική µε την οικονοµία και η στέρηση µε την επιθυµία. Επανερχόµαστε έτσι στο ζήτηµα
που τέθηκε στην εισαγωγή σχετικά µε τη νοµιµοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πολιτικής τάξης, µέσω
κοινωνικής πολιτικής, σε µια διακυβερνητική φεντεραλιστική υφή. Εδώ το ζήτηµα τίθεται στο εθνικό πλαί-
σιο και στην ανασυγκρότηση της κοινωνικής πολιτικής, από τη σκοπιά της διασπασµένης αρχής κυριαρ-
χίας σε ένα πολύ συγκεκριµένο πεδίο σχέσεων. Ενισχύεται από µια άλλη σκοπιά η άποψη ότι στις ατοµικι-
στικές µοντέρνες κοινωνίες, η προστασία της κοινωνίας και των ατόµων που τη συνθέτουν και η αποτελε-
σµατικότητα των πολιτικών που τις διασφαλίζουν είναι πρωταρχική συνθήκη ταυτοποίησης σε ένα πολι-
τικό σώµα ικανό να χειριστεί τις ατοµικές συµπεριφορές, στη βάση του συναισθήµατος ότι ανήκουν σε µια
κοινωνία ή µια κοινότητα και συµµετέχουν στη κίνησή της.  

Η «Λισσαβόνα», δηλαδή οι θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαµορφώνουν τη πολιτική τους, ιδιαίτερα τη
µεσογειακή, µέσα από την  ιστορία των διαρθρωτικών ταµείων (κυρίως του Κοινωνικού Ταµείου στη προ-
κειµένη περίπτωση), µέσω γεωπολιτικής και διευρύνσεων, διεθνή οικονοµικού ανταγωνισµού, αναζήτηση
προτύπου ανάπτυξης και ενδοευρωπαϊκών διακυβερνητικών συµβιβασµών. 

Πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα διεθνοποιηµένο περι-
βάλλον, επηρεάζεται σηµαντικά στις εννοιολογικές της διαµορφώσεις από άλλους διεθνείς οργανισµούς,
στους οποίους είτε συµµετέχει, είτε προσοµοιώνει. Υπενθυµίζουµε το σχετικό πίνακα του πρώτου κεφα-
λαίου σχετικά µε τη προέλευση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Πρέπει επίσης να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο είναι ένα οργανωσιακό
σχήµα που δεν διαφεύγει των αυτοαναφορικών συµπεριφορών. 

Πρέπει ακόµα να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας το ότι όταν οι άλλοι προβληµατίζονται για τις σχέσεις Κρά-
τους κοινωνικού πεδίου, εµείς οφείλουµε να συνυπολογίσουµε την υστέρησή µας ως προς το πρότυπο
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του κοινωνικού κράτους, όταν οι άλλοι αναφέρονται στις απορυθµίσεις ή µεταµορφώσεις της κοινωνικής
πολιτικής του κράτους – έθνους λόγω διεθνοποίησης ή παγκοσµιοποίησης, εµείς πρέπει να συνυπολογί-
ζουµε την ευρωπαϊκή διαµεσολάβηση, η οποία διαφέρει από την γενική ευέλικτη προσαρµογή σε ένα διε-
θνοποιηµένο περιβάλλον εφόσον παρεµβάλλει µια πραγµατική σύγκλιση στατιστικά στοχοθετηµένη. 

Με δύο λέξεις: η καταξίωση και η λειτουργική εµπέδωση ενός κοινωνικού κράτους µε «µεσογειακές»
ιδιοµορφίες, οι οποίες προσλαµβάνονται στερητικά ως προς ένα ευρωπαϊκό «νοητικό» πρότυπο,  γίνεται
εξαιρετικά ιδιόµορφο διακύβευµα όταν το πρότυπο βρίσκεται σε µια διαδικασία «µεταβιοµηχανικής» µετε-
ξέλιξης, για άλλους σε µια «µεταβιοµηχανική» πλέον κατάσταση. Το αµφιπλευρικό φθάνει είτε σε κατά-
σταση παροξυσµού, είτε σε καθεστώς σύγχυσης, που µπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό εφόσον το ονοµά-
σουµε «πολυπλοκότητα», όταν η µεταβιοµηχανική µετάβαση του προτύπου απορυθµίζει, αντιστρατεύε-
ται ή αναµορφώνει  βασικές αρχές του βασικού «νοητικού» προτύπου µας για το ευρωπαϊκό Κράτος Πρό-
νοιας. Επί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν µέσος όρος διακυβερνητικών συµβιβασµών δεν είναι µόνο νοη-
τικό πρότυπο είναι «πραγµατικό» δηλαδή νοµοθεσµικά δεσµευτικό πρότυπο.

Το πεδίο ανάλυσης διευρύνεται στο βαθµό που ενδιαφερόµαστε για τα αίτια των καταστάσεων ή για ανώ-
τερα ή παραπλήσια πεδία που επηρεάζουν λόγω αλληλεξάρτησης ή «υπερκαθορίζουν» το συγκεκρι-
µένο πεδίο που αποτελεί αντικείµενο της µελέτης µας. Η παγκοσµιοποίηση ή η διεθνοποίηση των οικο-
νοµιών και των κοινωνικών πολιτικών, το αναπτυξιακό µοντέλο και η κρίση του, οι διεργασίες εξόδου
από τη κρίση, η θέση και η δυναµική των εθνικών κρατών, οι συνδυασµοί των ρυθµιστικών επιλογών,
συσχετισµοί δυνάµεων και συµβιβασµοί, πολιτικές απασχόλησης, πολιτικές ενσωµάτωσης, οργάνωση
των αγορών εργασίας, συστήµατα ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, τεχνολογικά συστήµατα και δεξιό-
τητες, εκπαιδευτικά συστήµατα και διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης, ατοµικές και συλλογικές συµπε-
ριφορές, στερεότυπα, ρουτίνες, κανόνες κ.ο.κ. Στο βαθµό που θα επιµέναµε σε µια ανάλυση εντός του
αρχικού τριγώνου, εκεί επίσης δεν αποφεύγουµε τη πολυπλοκότητα, εφόσον µια ενίσχυση της ανερ-
γίας οδηγεί από την «επισφάλεια» στον αποκλεισµό, µια κατάσταση αποκλεισµού δυσχεραίνει τη πρό-
σβαση στην απασχόληση, µια κατάσταση διακρίσεων επίσης οδηγεί στον αποκλεισµό και ο αποκλεισµός
παγιώνει τις διακρίσεις. 

Στη περίπτωση των τριγώνων µας οι διακρίσεις είναι κοινωνικές κατασκευές, αλλά αναφύονται ή κατα-
σκευάζονται; η κοινωνική κατασκευή αντιτίθεται στην υποστασιοποίηση, και το επίθετο «κοινωνική», δεν
προσδιορίζει τον κατασκευαστή.

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού για παράδειγµα, έχει χαρακτηριστεί «θολή», «σκοτεινή» ή «απροσ-
διόριστη» και σε µια προσπάθεια εντοπισµού των ιδιαιτεροτήτων της ως προς τις παραδοσιακές έννοιες
των κοινωνικών επιστηµών, προέκυψαν τέσσερα στοιχεία:

Έννοια πολυδιάστατη
Έννοια πολιτικής διαχείρισης
Έννοια – ορίζοντα, έχει δηλ. χωροχρονική νοµιµότητα
Έννοια διαδικασίας και όχι κατάστασης
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Περίπου όµως ισχύουν τα ίδια και για τις άλλες δύο έννοιες του τριγώνου, την ανεργία και την ισότητα. Οι
ορισµοί της ανεργίας ξεπερνούν τη δεκάδα, ενώ σήµερα µε την ονοµαζόµενη απορύθµιση των αγορών
εργασίας, τις ευελιξίες και τα «άτυπα µορφώµατα» η δυσµορφία ή η πολυσθένεια των περιπτώσεων ανα-
δεικνύεται σε κανόνα. Το να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για κοινωνικές κατασκευές είναι ένα πρώτο βήµα
που µας αποσπά από την ουσιοκρατική νοοτροπία (η έννοια κοινωνική κατασκευή εφευρέθηκε για να αντι-
µετωπίσει το µεταφυσικό και αυθύπαρκτο), όπως έλεγε ο Leibniz, ex instituto ή ο Αριστοτέλης νόµω και
όχι φύση, αλλά υπάρχει και το ενδεχόµενο οι λέξεις να κατασκευάζουν πραγµατικότητα, επειδή επιδρούν
στις αναπαραστάσεις, τις νοητικές δοµές και στο συµβολικό. Το ερώτηµα που θέτει σε µια θεσµική προ-
σέγγιση αυτή η µελέτη και στην οποία η φαντασιακή θέσµιση αποτελεί µια και µόνο συνιστώσα, αφορά επί
πλέον τους θεσµούς σαν οµιλιακά ενεργήµατα, τη γλώσσα των θεσµών: µπορούµε µε τις λέξεις να κατα-
σκευάσουµε και θεσµούς;

Το πρόβληµα εντοπίζεται στο εξής και είναι σηµαντικό, όταν στις συνεπτυγµένες και τυποποιηµένες έννοιες
όπως της ισότητας ή της ατοµικής ελευθερίας, οι  έννοιες γίνονται αξιολογικά µέσα, ρυθµιστικά της αυτο-
αναφοράς των κοινωνικών λειτουργικών συστηµάτων, αφού χρησιµοποιούνται από τα τελευταία για την
επαναληπτική επιλογή των διακρίσεων που τα συνιστούν, τα αξιολογικά µέσα γίνονται αξιακά µέτρα, µερι-
κότερες κωδικοποιήσεις, αγωγοί νοήµατος µέχρι το κατώτερο επίπεδο, αλλά και προσανατολίζουν νοη-
µατικές επιλογές, αξιοποιώντας τη διαδικασία «σηµασιολογικής εξάρτησης».

Ο κοινωνικός κόσµος είναι ο τόπος µιας προοδευτικής διαδικασίας διαφοροποίησης. Μεταφέροντας τη
προβληµατική από το πεδίο των νοητικών κατασκευών στο ανάλογο της δράσης, δηλαδή της κατασκευής
κοινωνικών πεδίων, επανέρχεται ο προβληµατισµός σχετικά µε την ανάδυση ή την κατασκευή, που όπως
είπαµε η έννοια της πολυπλοκότητας δεν διαγράφει την υποχρέωσή µας να προσδιορίσουµε αυτό που
υπερισχύει. Από την άποψη της «µεσογειακής» ιδιοµορφίας αυτό το ζήτηµα είναι επίσης σηµαντικό. Περ-
νώντας από τις νοητικές κατασκευές στο επίπεδο της δράσης, από τη σκοπιά της µεσογειακής προσαρ-
µογής στο ευρωπαϊκό πρότυπο, είναι σαν να επεξεργαζόµαστε ταυτόχρονα τη διάκριση «ανάδυση ή κατα-
σκευή» και τη διάκριση «ονοµαστική ή πραγµατική σύγκλιση». Το αποτέλεσµα αυτής της διασταύρωσης
ανοίγει νέους ορίζοντες ανάλυσης του κοινωνικού πεδίου. 

2.2. Περιγραφικός προσδιορισµός του θεµατικού πεδίου

Η περιγραφή του θεµατικού πεδίου στηρίζεται στο 3ο ΚΠΣ, του οποίου οι κατευθύνσεις παραµένουν σε
γενικές γραµµές αµετάβλητες. Οι διαφοροποιήσεις των πολιτικών δηλώνονται και καταγράφονται στα
Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση και για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Οι πιθανές αναµορφώσεις του
όλου πεδίου θα εκδηλωθούν στα νέα σχέδια που προετοιµάζει η νέα κυβέρνηση. Επειδή οι απαιτήσεις
απορροφητικότητας είναι καθοριστικές, πράγµα που σηµαίνει ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν εν κινή-
σει, κρίνεται ότι θα επιλεγεί η τακτική των επιλεκτικών επί µέρους αλλαγών µε την ελπίδα να αποφέρουν
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα ευρύτερης εµβέλειας. Αυτό είναι ήδη ανιχνεύσιµο στις κατευθύνσεις για
το επόµενο ΚΠΣ.
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Οι διαφοροποιήσεις από τα προηγούµενα ΚΠΣ είναι ουσιαστικές στο βαθµό που δεν έχουµε στο Υπουρ-
γείο Απασχόλησης δύο Επιχειρησιακά Προγράµµατα, όπως στο 2ο ΚΠΣ, ένα για την Επαγγελµατική Κατάρ-
τιση και ένα για τον Κοινωνικό Αποκλεισµό, αλλά µόνο ένα για την «Απασχόληση και την Επαγγελµατική
Κατάρτιση» και δύο Εθνικά Σχέδια δράσης που στοχεύουν οριζόντια: ένα για την Απασχόληση και ένα
για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Ο λόγος είναι η µεγαλύτερη έµφαση που αποδίδεται στα µέτρα ενίσχυ-
σης της απασχόλησης προκειµένου να επιτευχθεί και η κοινωνική ένταξη, η δε επαγγελµατική κατάρ-
τιση παραµένει σηµαντικός, ίσως κεντρικός, άξονας των πολιτικών προώθησης της Απασχόλησης. Παρα-
δόξως στα σχέδια ενώ δηλώνεται ο στόχος της πλήρους απασχόλησης, χωρίς να εξηγούνται οι λόγοι
θεωρείται σαν επισφαλής όρος η προσφορά εργασίας. Χωρίς ποιοτική συγκεκριµενοποίηση του όρου.
Στις αναλύσεις της κινητικότητας στην αγορά εργασίας µε τη παρεµβολή της εισοδηµατικής ανασφά-
λειας επαναλαµβάνεται ο τονισµός της προσφοράς ως προς τη ζήτηση, αλλά από µια διαφορετική σκο-
πιά πολύ ενδιαφέρουσα εφόσον µας πηγαίνει κατευθείαν σε µια µεσογειακή ιδιοµορφία όπως αυτή των
σχέσεων υπαίθρου-αστικοποίησης. Αυτό δεν συµβαίνει µε το Σχέδιο Ενσωµάτωσης. Πιθανόν αυτό να
οφείλεται στο ότι οι υψηλοί ρυθµοί µεγέθυνσης που καταγράφονται στατιστικά δεν επιτρέπουν, θεω-
ρητικά τουλάχιστον, να αποδοθούν σηµαντικές δυσλειτουργίες στη πλευρά της ζήτησης. Πιθανότερο
είναι η διαπίστωση αυτή να σχετίζεται µε τον παρεµφερή στόχο των σχεδίων, αυτόν της καταξίωσης του
κράτους Πρόνοιας, πράγµα που διευκολύνεται µε τη διάχυση των ενισχύσεων στους κινούµενους εντός
του τριγώνου της αγοράς εργασίας. Η αγορά εργασίας στο σχήµα του γενικού προσανατολισµού των
µέτρων προς την απασχόληση, συµπεριλαµβάνει το αρχικό τρίγωνο Ανεργίας, Αποκλεισµού και Ανισο-
τήτων.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση στηρίζεται στους 4 πυλώνες πολιτικής όπως διαµορφώθηκαν
στην έκτακτη σύνοδο κορυφής του Λουξεµβούργου στο τέλος του 1997. Οι κοινοί στόχοι που έχουν τεθεί
αφορούν: 

την βελτίωση  της απασχολησιµότητας, 
την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος
την ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουµένων τους, 
την ενίσχυση των πολιτικών των  ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.

Η σύνοδος της Λισσαβόνας το 2000, επικύρωσε τους παραπάνω στόχους και επικεντρώθηκε στην οικο-
νοµική µεταρρύθµιση και την κοινωνική συνοχή, ως µέρος της βασισµένης στη γνώση κοινωνίας. Τα δύο
στοιχεία, των σύγχρονων κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών, είναι αλληλένδετα. Η υψηλού επιπέδου
βασική εκπαίδευση για όλους σε συνδυασµό µε την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση θα
πρέπει να εφοδιάσουν όλους τους νέους µε τις βασικές γνώσεις που απαιτεί η οικονοµία η οποία βασίζε-
ται στη γνώση. Παράλληλα ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στον εκσυγχρονισµό  των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και των θεµε-
λιωδών δικαιωµάτων καθώς και στη καταπολέµηση των διακρίσεων. 

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006, για την Ελλάδα, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο παραµένουν
σηµαντικές. Η Ελλάδα οργανώνει τις παρεµβάσεις της, µε στόχο την ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων,
µέσω των Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», «Εκπαίδευση και Αρχική Κατάρτιση», «Κοι-
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νωνία της πληροφορίας», «Υγεία Πρόνοια», «Ανταγωνιστικότητα» και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα. 

Όλες οι δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) για τη νέα περίοδο,
είναι σαφώς συνδεδεµένες µε τους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση,
αλλά και µε τους αναπτυξιακούς στόχους. Το ΕΚΤ αποτελεί το βασικό εργαλείο για την εφαρµογή του ελλη-
νικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α) και του Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση
( ΕΣ∆ΕΝ). Το ενδιαφέρον είναι ότι το ΕΣ∆Α αναφέρει τον στόχο της πλήρους Απασχόλησης, µαζί µε την ποι-
ότητα και παραγωγικότητα της εργασίας, την κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση στις βασικές πρωτεραιό-
τητες, ενώ το ΕΣ∆ΕΝ, την καταξίωση του κοινωνικού κράτους, δίκαιοι και διάφανοι κανόνες κοινής απο-
δοχής, στόχευση βάση προτεραιοτήτων κοινής αποδοχής, ποιότητα στις υπηρεσίες. Το στοιχείο που νοµι-
µοποιεί την ύπαρξη των δύο αυτών αλληλοδιεισδυόµενων σχεδίων είναι ο στόχος της πλήρους απασχό-
λησης  και ο στόχος καταξίωσης του κοινωνικού κράτους. Ενδιάµεσα πρέπει να αναφέρουµε τη Συνταγ-
µατική κατοχύρωση µιας σειράς ζητηµάτων κοινωνικής πολιτικής, ‘όπως επίσης την οριζόντια και διατο-
µεακή χαρτογράφηση της Προνοιακής πολιτικής, που βοηθά στην αναπαράστασή του ως ολοκληρωµένου
πεδίου.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και κυρίως ο εκσυγχρονισµός των δεξιοτήτων και η επέκταση της
δια βίου µάθησης είναι αποφασιστικής σηµασίας στην οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Στο πεδίο  αυτό
η συνεχιζόµενη  επαγγελµατική κατάρτιση διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο, για την προσαρµογή του ανθρώ-
πινου δυναµικού στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και στις νέες τεχνολογίες. Κεντρικός στό-
χος είναι η ανάπτυξη και   βελτίωση των προσόντων και των ικανοτήτων των ανέργων και των εργαζοµέ-
νων και η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα οι ενέργειες επαγ-
γελµατικής κατάρτισης εξειδικεύονται έτσι ώστε να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στο γενικό αναπτυξιακό
στόχο του προγράµµατος. 

Συγκεκριµένα η συµβολή της επαγγελµατικής κατάρτισης είναι: 

Στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» οι ενέργειες κατάρτισης στοχεύουν στην αύξηση
της απασχολησιµότητας των ανέργων,   στην προάσπιση των ίσων ευκαιριών για όλους, καθώς και στη βελ-
τίωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων του ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα, µε στόχο τη δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης.

Στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», η κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπι-
νου δυναµικού, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Στο Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια», η κατάρτιση επικεντρώνεται στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού στους τοµείς της υγείας και της πρόνοιας µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρε-
σιών στους τοµείς αυτούς.

Στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», η κατάρτιση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών (basic skills)
και εξειδικευµένων (advanced skills) δεξιοτήτων ανέργων και εργαζοµένων, καθώς και την εκπαίδευση
εκπαιδευτών σε τοµείς των ΤΠΕ.
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Στο Ε.Π. «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» η συνεχιζόµενη κατάρτιση επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στη προώθηση της δια βίου µάθησης, καθώς και στην
αύξηση της απασχολησιµότητας των νέων που τελειώνουν την αρχική εκπαίδευση.

Στα «Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα» η κατάρτιση στοχεύει στην παροχή ποιοτικής επαγ-
γελµατικής κατάρτισης σε συγκεκριµένους τοµείς προτεραιότητας και εξειδικευµένης κλίµακας παρεµ-
βάσεις, στα πλαίσια των ολοκληρωµένων προγραµµάτων,  που έχουν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, τη στή-
ριξη υποβαθµισµένων αστικών περιοχών καθώς και τη στήριξη των ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων των
Προγραµµάτων.

Οι ενέργειες κατάρτισης των ανέργων, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται αφού λαµβάνονται
υπόψη οι συγκεκριµένες ανάγκες των ωφελουµένων, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την διάγνωση ανα-
γκών που διενεργείται στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθώς και από ειδικές µελέτες έρευνες
διάγνωσης των τάσεων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι  σε άµεση  σχέση µε την προ-
σφορά και τη ζήτηση αυτής. 

Ειδικά για τις ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που απευθύνονται
στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες του πληθυσµού και στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, οι φορείς παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε
συνεργασία µε τους εξειδικευµένους εργασιακούς συµβούλους, θα διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο τόσο
στην κινητοποίηση των ανέργων όσο και στην ανεύρεση θέσεων εργασίας και θα δρουν ως ιµάντες σύν-
δεσης του άνεργου  µε τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην παράλληλη κοινω-
νική και ψυχολογική υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, ώστε να επιτευχθεί η «ενδυνάµωση»
του κάθε άνεργου,  η οποία είναι σηµαντικός παράγοντας τόσο για την κοινωνική ένταξη όσο και για την
προώθησή του στην απασχόληση.

Οι ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις θα πρέπει να στοχεύουν τόσο
στην ανάπτυξη  νέων τοµέων της επιχείρησης, όσο και  στην καλυτέρευση των όρων εργασίας των ωφε-
λουµένων (επαγγελµατική εξέλιξη).

Οι οργανωτικές δοµές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και η υλοποίηση των δράσεων είναι
εκτός από τις υπηρεσίες των υπουργείων και των περιφερειών, τον ΟΑΕ∆, τον ΟΕ.Ε.Κ, το ΕΚΕΠΙΣ, το ΠΑΕΠ,
το ΕΚΕΠ, τα ΚΠΑ τη ∆ιαχειριστική Αρχή και τη δοµή στήριξης, το Μητρώο εκπαιδευτών και αξιολογητών, την
Επιτροπή Παρακολούθησης, την Επιτροπή Απασχόλησης όπου συµµετέχουν οι «κοινωνικοί εταίροι» και
την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας όπου επιχειρείται η συµµετοχή εκπροσώπων κοινωνικών οµάδων
που διατρέχουν «αυξηµένο κίνδυνο αποκλεισµού». Θα πρέπει να προσθέσουµε τον ΛΑΕΚ για την ενδοε-
πιχειρησιακή εκπαίδευση των εργαζοµένων, λογαριασµό τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕ∆ µε την εποπτεία
των κοινωνικών εταίρων και ο οποίος συγκεντρώνει µέσω των εργοδοτικών εισφορών προς το ΙΚΑ ένα 0,45%
του κόστους µισθοδοσίας. Επίσης τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας. Σηµαντικός παράγοντας στις υπο-
δοµές του συστήµατος είναι τα πιστοποιηµένα ΚΕΚ, τα οποία σε όλη τη χώρα αριθµούν 582 µε δυναµικό-
τητα κατάρτισης 46.500 ατόµων ή περίπου 10% του ποσοστού των ανέργων. Επίσης οι πιστοποιηµένοι
Φορείς ΣΥΥ, οι οποίοι ειδικεύονται σε ενέργειες συµβουλευτικής και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
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Οι δράσεις του ΚΠΣ αποτελούν σωρευτικά τη µεγαλύτερη παρέµβαση στην αγορά εργασίας στην µεταπο-
λεµική ιστορία «µια τεράστια επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και την κοινωνική ένταξη». Οι δράσεις
αυτές στοχεύουν στην αναβάθµιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τις υποδοµές στην αγορά εργασίας, την
αντιµετώπιση των εξειδικευµένων προβληµάτων ειδικών οµάδων του πληθυσµού. Συνολικά για επενδύ-
σεις στο ανθρώπινο δυναµικό (για την απασχόληση, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την προώθηση ίσων
ευκαιριών για τις γυναίκες) µέχρι το 2006 θα διατεθούν, στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Γενικά τα µέτρα υπολογίζεται να ωφελήσουν 1,3 εκ. άτοµα. Στην επαγγελµατική κατάρτιση το 35% είναι
άνεργοι, το 36% απασχολούµενοι και το 29% είναι ειδικές οµάδες του πληθυσµού, η πλειονότητα των οποίων
είναι άνεργοι και χρήζουν των συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να ενταχθούν στα προ-
γράµµατα κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση.

2.3. ∆ιαχείριση ανοιχτών παρεµβάσεων µε κλειστά
αυτοαναφερόµενα συστήµατα.

Το θεµατικό πεδίο από µακροκοινωνική άποψη είναι αυτό του φαινοµένου της ανεργίας, του κοινωνικού
αποκλεισµού, των ανισοτήτων και των συναφών θεµάτων που εγείρουν οι πολιτικές (ενεργητικές και προη-
γούµενες) αντιµετώπισής του. Εκπαίδευση και επιµόρφωση κυρίως επαγγελµατική, δεξιότητες, µοτίβα
κινητικότητας στην αγορά εργασίας, µορφολογία και δυναµική της απασχόλησης, εργασιακών σχέσεων
και συλλογικής διαπραγµάτευσης, συστήµατα κοινωνικής προστασίας και διάφορες συµβουλευτικές και
υποστηρικτικές ενέργειες, σε συνάρτηση µε τις µορφές συλλογικής έκφρασης αυτών που βιώνουν τις
συνέπειες του φαινοµένου. Επίσης  άπτεται του πλαισίου εντός του οποίου διαδραµατίζονται, στο βαθµό
που επηρεάζονται από τις βασικές θεσµικές µορφές που συναρθρώνουν το καθεστώς µακρορυθµίσεων
ενός µετασχηµατιζόµενου αλλά διακριτού αναπτυξιακού προτύπου. Είναι περισσότερο η σκοπιά του παρα-
τηρητή, αντιµετωπίζει το πεδίο σαν ανοικτό στο περιβάλλον του οργανωσιακό σύστηµα και ταυτόχρονα
µπορεί να διακρίνει το πλαίσιο που το «υπερκαθορίζει», την ιεραρχία που το συµπεριλαµβάνει, και να το
συλλάβει εξελικτικά. 

Από µικροκοινωνική άποψη σχετίζεται µε τις στοιχειώδεις κοινωνικές δοµές, την επιχείρηση, το γραφείο,
το εργασιακό περιβάλλον, σαν δυναµικός θεσµός κοινωνικοποίησης, την οικογένεια, δυναµικός θεσµός
ανασυγκρότησης, αναπαραγωγής, κατοικείν και ανήκειν, ενός τύπου προστασίας και διασφάλισης και δια-
χείρισης εφεδρειών, καθώς επίσης µε αυτό που µερικώς υποδηλώνει η έννοια της «εξατοµίκευσης» και
που θέλει µεταξύ άλλων να τονίσει το γεγονός ότι το γενικότερο φαινόµενο βιώνεται (και) µοναδικά (υπο-
κειµενικά όχι ως µέσος όρος) από τις ανθρώπινες µονάδες. Εδώ όµως αν θελήσουµε να ξεφύγουµε από
τη σκοπιά του παρατηρητή και να ενταχθούµε από τη σκοπιά του εµπλεκόµενου θα βλέπαµε ότι µας χωράει
και δεν µας χωράει µε την έννοια, ότι έχουµε δύο κατηγορίες εµπλεκοµένων, τα στελέχη που οργανώνουν
τις δράσεις και τους ωφελούµενους στους οποίους απευθύνονται οι δράσεις του πεδίου. Σαν στελέχη ιδιω-
τικά βιώνουµε εντός των στοιχειωδών αυτών δοµών, σαν ωφελούµενοι είναι το ζητούµενο, είναι παράγο-
ντας αποκλεισµού µας,  ο άνεργος αποκλεισµένος από την επιχείρηση και την εργασιακή κοινωνικοποί-
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ηση, ο άστεγος αποκλεισµένος από την οικία, για να πάρουµε δύο προφανή παραδείγµατα. Ο συλλογισµός
µπορεί να επεκταθεί, το στέλεχος προσοµοιώνει την ανάγκη του ωφελουµένου για εργασία ή οικία και θα
σχεδιάσει για παράδειγµα για τους ωφελούµενους ένα σύστηµα εκπαίδευσης όπου προσοµοιώνονται εργα-
σιακοί ρόλοι, ο ωφελούµενος στο βαθµό που έχει συνειδητοποιήσει την έλλειψή του προσοµοιώνει το
εργασιακό περιβάλλον και την οικία, ενώ συµµετέχοντας σε ένα πρόγραµµα βιώνει σε κάποιο βαθµό και
κάποια ποιότητα ένα εργασιακό περιβάλλον και µια οικία. Οι προσοµοιώσεις είναι µεταφορές, τόσο το στέ-
λεχος όσο και ο ωφελούµενος συµµετέχουν από κοινού ή διαδραστικά. Γι αυτό ο χρόνος απασχόλησης των
ωφελουµένων στα προγράµµατα δράσεων πρέπει να είναι χρόνος εργασίας και εκπαίδευσης. Αν δεν οργα-
νωθεί από τον διαµεσολαβητή «τελικό δικαιούχο» µε τη συνείδηση της προσοµειωτικής ικανότητας του
ωφελούµενου, η υποστήριξη θα δώσει τις αντίστοιχες µαθησιακές εµπειρίες.

Εδώ κινούµαστε σε µια διαφορετική εκτίµηση της εµπειρίας και σε µια αντίστροφη πορεία, µας ενδιαφέ-
ρει από την εξωτερικότητα να βιώσουµε το εσωτερικό. Πως θα αντιµετωπίσουµε τον κοινωνικό χώρο, το
συγκεκριµένο κοινωνικό πεδίο, όπως αυτό που ορίζεται από το βασικό µας τρίγωνο;  Από τη σκοπιά του
παρατηρητή ή από τη βιωµατική σκοπιά. Από έξω ή από µέσα και σε πιο βαθµό αυτό είναι εφικτό. Σχετικά
µε την οπτική του Παρατηρητή και τους κινδύνους της, έχουν λεχθεί αρκετά. Για τη βιωµατική προσέγγιση
τώρα ας αναρωτηθούµε, ποια πρόσωπα δραστηριοποιούνται στο χώρο; Ο πολιτικός, ο δηµόσιος υπάλλη-
λος, ο σχεδιαστής, ο διαχειριστής, το στέλεχος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο επιµορφωτής, ο ψυχολόγος, ο
εργοδότης, ο εργαζόµενος, ο άνεργος, ο ελεγκτής, ο ελεγχόµενος, ο δικαιούχος, ο ωφελούµενος, ο µει-
ονεκτικός, ο θυµατοποιηµένος, ο στιγµατισµένος, κοκ. Ο καθένας όµως σε αυτό το σύστηµα στο βαθµό που
ενισχύεται η κλειστότητα µπορεί να µετακινηθεί σε µια αµυντική στάση, αυτή του παρατηρητή.

Ας παραδεχθούµε ότι οι µεταβιβάσεις εµπειριών, παραστάσεων και αναπαραστάσεων είναι εφικτές έστω
οριακά, δηλαδή ο καθένας έχει µια βιωµατική εµπειρία µοναδική σε ένα βαθµό και κοινή σε έναν άλλο
βαθµό. Συνήθως οι πρωτογενείς έρευνες ανιχνεύουν τα βιώµατα σε επίπεδο «οµάδας στόχο» και όταν
επιµείνουν σε ενδοοµαδικές διαφοροποιήσεις ανοίγουν οι ασκοί της απαραµείωτης µοναδικότητας και
της περιπτωσιολογίας. Σπάνια ανιχνεύεται η βιωµατική εµπειρία των οµάδων στρατηγικού σχεδιασµού,
πολιτικού σχεδιασµού, υπευθύνων οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων, των ενδιάµεσων  δηλαδή
ατοµικών ή συλλογικών φορέων δράσης. Η βιωµατική σκοπιά θα είναι τότε µια αφαίρεση βιωµάτων που
προκύπτουν από τα συµφραζόµενα και υποθέσεις. Συνήθως όµως σ’ αυτό το ενδιάµεσο επίπεδο κρίνονται
πολλά. Οι δεξιότητες αυτού του ενδιάµεσου πεδίου που υλοποιεί (στελέχη, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λει-
τουργοί) καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Αυτό έγινε κατανοητό για
παράδειγµα στις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ισότητας των φύλων και ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης
επιµορφωτικά ικανών Στελεχών Ολοκληρωµένης Παρέµβασης, είναι εντυπωσιακό όµως πως ο λογικός
φορµαλισµός του σχεδιαστή αδυνατεί να συλλάβει ότι αυτό το στέλεχος µε τις δεξιότητες που απαιτού-
νται και το πεδίο που έχει να καλύψει είναι ένας ιδεατός τύπος και είναι αδύνατον να αποκρυσταλλωθεί
σε πραγµατική οντότητα. Εκεί που µιλάµε για Στέλεχος Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων θα έπρεπε να
µιλάµε για στελέχη Υπηρεσίας Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων.

Το συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο είναι φαντασµαγορικό και ταυτόχρονα πραγµατικό. Έχει συγκεκριµένη
και ανιχνεύσιµη ιστορία, έχει συγκροτηµένο θεσµικό πλαίσιο οργανωµένο από τη δηµόσια διοίκηση και
την ευρωπαϊκή ένωση, εθνικά και περιφερειακά, έχει συγκεκριµένες οικονοµικές και λογιστικές λει-
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τουργίες, απασχολεί ανθρώπους, στελέχη και προσωπικό, έχει µια οργανωσιακή δοµή, αρκετά εκλεπτυ-
σµένη και πολύπλοκη, µε οριζόντια και κάθετη οργάνωση, µε ιεράρχηση και δικτύωση, έχει στόχους και
µέσα, συστήµατα ποσοτικών και ποιοτικών στοχοθετήσεων και αντίστοιχα συστήµατα αξιολόγησης. Ταυ-
τόχρονα είναι µια ιδιόρρυθµη κοινωνική κατασκευή η οποία είναι τουλάχιστον γενετικά και εξελικτικά προ-
σπελάσιµη, αλλά ενώ είναι ορθολογικά προσπελάσιµη µεταορθολογικά ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου. 

Η προϊστορία του ανάγεται στην επέκταση του κοινωνικού κράτους µετά τη µεταπολίτευση και ιδιαίτερα
µετά το 1982, η δυναµική του όµως ταυτίζεται µε την εθνική εκδοχή των πολιτικών και των χρηµατοδοτή-
σεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και τη σταδιακή συστηµατοποίηση αυτής της πολιτικής. Η συγκε-
κριµένη πορεία διεθνοποίησης µέσω της ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης του ελληνικού εθνικού κράτους,
σφράγισε και εξακολουθεί να προσδιορίζει τον τρόπο που αποκωδικοποιήθηκαν, προσαρµόστηκαν και
εφαρµόζονται κλασσικές δραστηριότητες του σύγχρονου δυτικού υποδείγµατος κράτους πρόνοιας. Γι αυτό
ενώ η συγκριτική ευρωπαϊκή ανάλυση των πολιτικών καταπολέµησης της ανεργίας, του κοινωνικού απο-
κλεισµού και των ανισοτήτων, σε µια περίοδο διεθνοποίησης, οικονοµικών αλλαγών και αναπροσαρµογών
των κοινωνικών πολιτικών, δείχνει διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα ή µεταξύ οµάδων χωρών, στην
Ελλάδα υπάρχει µια επιπλέον ιδιοµορφία η οποία πηγάζει από τη κρατική παρουσία και το συσχετισµό
θεσµικών δυνάµεων που συνήθως ερµηνεύεται σαν πρόβληµα ανάπτυξης κοινωνικού ιστού ή ελλιπούς
αυτενέργειας της κοινωνίας των πολιτών.   

Η πρώτη αιτία ιδιορρυθµίας συνίσταται στο ότι το συγκεκριµένο πεδίο µπορεί να οριστεί ως πεδίο διαχεί-
ρισης ενός κεφαλαίου και µάλιστα διεθνοποιηµένου µε την έννοια διαχείρισης της πορείας σύγκλισης. Ο
χαρακτήρας αυτού του κεφαλαίου ως άδηλου πόρου, που αποκόβει τη λογική του επενδυτικού κόστους
δηµιούργησε την ανάγκη υπενθύµισης στο ΕΣ∆ΕΝ της διαφοράς µεταξύ διαχείρισης και διακυβέρνησης,
και την εισαγωγή της έννοιας της αυτοαναπαραγωγής. Η δεύτερη αιτία συνίσταται στο ότι αυτό είναι ταυ-
τόχρονα οικονοµικό κεφάλαιο αφιερωµένο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, µε την άµεση χρηµατική
έννοια του κεφαλαίου (προυπολογισµός-δαπάνες-λογιστικό σύστηµα-ελεγκτικό σύστηµα), και κοινωνικό
κεφάλαιο µε µεταφορική και πολύσηµη έννοια. Κοινωνικό καταρχήν επειδή αφορά στην άσκηση κοινω-
νικής πολιτικής (επένδυση σε γνώση, θεσµούς και ανθρώπους), «κοινωνικό ταµείο», αλλά και σε µια άλλη
κατεύθυνση πιο πολύπλοκη που άπτεται του συµβολικού. Ιδιωτικού δηµόσιου ή θεσµικού.

Η εναρκτήρια διαδικασία του πεδίου καταγράφεται στη µελέτη η οποία έγινε πριν είκοσι χρόνια για λογα-
ριασµό της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και της ΓΣΕΕ, η εξέλιξη του πεδίου, µπορεί να αναγνωστεί,
στα Κοινοτικά πλαίσια στήριξης που αφορούν την Απασχόληση, την Εκπαίδευση και τους διάφορους
τοµείς Κοινωνικής Πολιτικής.  Στο βαθµό που στους θεσµικούς σχηµατισµούς το συγκεκριµένο πεδίο
είναι επίσης ένα συγκριτικά υψηλό συµβολικό κοινωνικό κεφάλαιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σαν
επενδυτικός χώρος (για τον προσπορισµό πολιτικού οφέλους, π.χ.), είτε σαν συµβολικό κεφάλαιο που
αυτονοµείται από τους καθαυτό σκοπούς του. Αυτό µπορεί να συµβεί και ενδογενώς. Ένα πεδίο τείνει
να κλειστεί στον εαυτό του, να αυτονοµείται κατά άλλους αυτονοηµατοδοτείται, άρα να εγκλωβιστεί στο
συµβολικό «παιχνίδι», και να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του σύµφωνα µε τις δικές του ανάγκες.
Αυτό το σκεπτικό σχετίζεται µε µια τρίτη αιτία ιδιορρυθµίας που συνίσταται στο ότι ενώ αναδείχθηκε ως
πεδίο ευέλικτης άτυπης ανάπτυξης παρεµβάσεων, συµπληρωµατικό στα τυπικά συστήµατα, ανάπτυξης
δηµιουργικότητας και συµµετοχής, επιµορφωτικού ή καινοτόµου χαρακτήρα, µε την έννοια που αποδί-
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δεται σήµερα αντίστοιχα στις δικτυακού τύπου ή  by project οργανωµένες παρεµβάσεις ή στις just in
time παρεµβάσεις, µόνο στην Ελλάδα και σε τέτοιο βαθµό, ο µεγαλύτερος όγκος των πολιτικών συγκρο-
τήθηκε σε ολοκληρωµένο τυπικό σύστηµα (οι ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζουν έναν ελκυστή δηµι-
ουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο µπορεί το σύστηµα να αποκτήσει µια συγκεκριµένη εµπειρική µορφή),
σε τέτοιο βαθµό που η συζήτηση σχετικά µε το τυπικό και το άτυπο έχει µεταφερθεί στην εσωτερική
παθολογία του συστήµατος. 

Συνήθως στην Ευρώπη αυτό το σύστηµα προέκυψε από µια δυναµική κοινωνική µε σηµαντική αυτενέργεια
ΜΚΟ, στη συνέχεια εκδηλώνονταν το κρατικό ενδιαφέρον για θεσµοθετηµένη διαχείριση. Στην Ελλάδα
έχουµε µια γρήγορη γενετική αντιστροφή. Ένας τύπος ΜΚΟ αναδεικνύεται από το σύστηµα, ένας άλλος
ελκύεται στο σύστηµα.

Το φάσµα των φορέων των οργανώσεων και των θεσµών που εµπλέκεται ποικιλοτρόπως στο πεδίο, δείχνει
µια εξαιρετική πολυµορφία: Ξεκινώντας από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινωνικού
ταµείου, τη ∆ιαχειριστική Αρχή, τις εθνικές κρατικές υπηρεσίες, τη τοπική αυτοδιοίκηση ανοίγει στη συνέ-
χεια ή λίγο πιο πριν ο δρόµος για την «κοινωνία των πολιτών», ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνική
συνοχή µέσα από τη διαδικασία σύνταξης και αποδοχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, (και) από τις
αναπτυξιακές συµπράξεις και την εταιρικότητα. 

Από τη σκοπιά της χαρτογράφησης των φορέων που εµπλέκονται εκτός δηµοσίου και τοπικής αυτοδιοί-
κησης, εκτός των φορέων που βρίσκονται στις παρυφές τους είτε µε την µορφή του ιδιωτικού δικαίου είτε
µε τη µορφή της κοινωνικής οικονοµίας, µπορούµε να κάνουµε µια γενική κατάταξη σε δύο κατηγορίες:

Φορείς που καθοδηγούνται και νοµιµοποιούνται από την έννοια του ατοµικού και εµπορικού αγαθού όπως
οι επιχειρήσεις και φορείς που καθοδηγούνται από την έννοια του συλλογικού αγαθού, σ’ αυτές µπορούµε
να κάνουµε µια ακόµα διάκριση. Αυτές που το συλλογικό αγαθό εκφράζει µια «κορπορατίστικη» σύµπτωση
ατοµικών συµφερόντων, όπως οι συνδικαλιστικές και επαγγελµατικές ενώσεις, και αυτές που η σύµπτωση
των «ατοµικών» συµφερόντων αναφέρεται στη προστασία ή την ανάπτυξη ενός συλλογικού ή δηµόσιου
αγαθού, παράδειγµα οικολογικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, εθελοντικά κινήµατα π.χ. οι για-
τροί χωρίς σύνορα κ.λπ. Φυσικά ο διαχωρισµός είναι σχετικός εφόσον οι σκοποί δεν προσδιορίζονται συνή-
θως αµιγώς, αλλά πολλές φορές έχουµε συγκερασµό συµφερόντων, για λόγους γοήτρου, ενίσχυσης της
διεκδικητικότητας, συµβολικούς ή συµφεροντολογικούς. 

Το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε για τη βασική κατηγοριοποίηση των φορέων δεν ήταν τυχαίο. Τα µέτρα
και οι πολιτικές καταπολέµησης της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισµού και των ανισοτήτων απευθύ-
νονται σε οµαδοποιηµένες ατοµικές  καταστάσεις που συνδέονται µε την εργασία ή την ανεργία, το εκπαι-
δευτικό επίπεδο και τις δεξιότητες, επαγγελµατικές και κοινωνικές, τυπικές και άτυπες, φυλετικές ή εθνι-
κές διακρίσεις, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και εξαρτηµένα άτοµα. Παρά τις διαφοροποιήσεις, στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία πρόκειται για άτοµα που αδυνατούν, για αντικειµενικούς, προσωπικούς ή κοινωνι-
κούς λόγους, ουσιαστικά όλοι αυτοί οι λόγοι που δικαιολογούν συνταγµατικά µια ειδική µεταχείριση, να
συγκροτήσουν µια συλλογική έκφραση, ή να συµµετέχουν ενεργά σε διαδικασίες συµµετοχής και αντι-
προσώπευσης, οπότε να αναπτύξουν άµεσα κοινωνικό διάλογο. Για τα ΑΜΕΑ και τους ηλικιωµένους για
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παράδειγµα οι λόγοι δείχνουν σχετικά προφανείς, αλλά για τους ανέργους ή για τις γυναίκες απαιτείται
σαφώς ειδική ανάλυση, η οποία σχετίζεται µε τις ενστάσεις που διατυπώνουµε για το αυτονόητο και την
επάρκεια της έννοιας «κοινωνικός αποκλεισµός». Στο συγκεκριµένο σηµείο, τονίζουµε µόνο τη διαπί-
στωση ότι αυτές οι κατηγορίες που συγκροτούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ωφελουµένων, γίνονται
αντικείµενο µιας διπλής διαµεσολάβησης, µια ασθενής ενδογενής αντιπροσώπευση, όταν αυτό είναι εφι-
κτό και µια ισχυρή εξωγενής αντιπροσώπευση όπου είναι ο κανόνας. Αυτό αποτελεί σαφώς ένα αρνητικό
σηµείο ή ένα σηµείο που ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισµό, διευρύνει τον κύκλο διαµεσολάβησης και
την απόσταση ανάµεσα επιθυµητό και το ευκταίο, τον σχεδιασµό και το τελικό αποτέλεσµα, συνθλίβοντας
το σκοπό µέσω των µέσων.

Η πρόθεση «ανοιχτής» διαχείρισης εκδηλώνεται έντονα στη περίπτωση της αγοράς εργασίας. Η έννοια
της αγοράς εργασίας όπως χρησιµοποιείται σήµερα στη προσπάθειά της να είναι ολοκληρωµένη κινδυ-
νεύει από απροσδιοριστία, γίνεται αφηρηµένη έννοια, περίπου άδηλος τόπος. Λογικά έχουµε πεδία απα-
σχόλησης (αυτοαπασχόληση, επιχειρηµατική αυτοαπασχόληση, µισθωτή απασχόληση –δηµόσια/ιδιωτική,
κοινωνική οικονοµία και µικτά σχήµατα) από όπου προκαλείται µια ζήτηση εργασίας, έχουµε ταυτόχρονα
πεδία διαθεσιµότητας που είναι πάντα σχετικής διαθεσιµότητας (οικογενειακή απασχόληση µε πολλαπλή
έννοια, εκπαίδευση, θητεία, ανασφαλής απασχόληση) και πεδία δεδηλωµένης ή δυνητικής προσφοράς
όπως είναι η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισµός και η ανισότητα (στη περίπτωση της ανισότητας των φύλων
ένα δυνητικά αποτελεσµατικό παραγωγικό δυναµικό υπολειτουργεί). 

Η έννοια της αγοράς εργασίας δείχνει και γίνεται αφηρηµένη επειδή προσπαθεί να τονίσει τη πολυµορ-
φία της διαθεσιµότητας, της κινητικότητας και της δυνητικότητας στην επαγγελµατική κοινωνικοποίηση
και ενσωµάτωση. Αυτό που έχει ονοµαστεί πολυσθένεια. Σχετική έννοια είναι αυτή του πολυδύναµου εργα-
ζόµενου. Σ’αυτό το σηµείο εκδηλώνονται σήµερα πια, επειδή όλες οι δράσεις εκπαιδευτικές, υποστηρι-
κτές πρέπει να στοχεύουν στην απασχόληση, όλα τα προβλήµατα µεταξύ ανοιχτών παρεµβάσεων και κλει-
στού συστήµατος διαχείρισης. Συνέπειά της µια διαρκώς ενισχυόµενη υπολογιστική µέριµνα του συστή-
µατος, µε ταυτόχρονη ενίσχυση όλων των παραµέτρων που πολλαπλασιάζουν τα χαρακτηριστικά συστή-
µατος.

Ο κοινωνικός αποκλεισµός  για παράδειγµα, αλλά και η ανεργία και η ανισότητα, δεν µπορεί να µετρηθεί,
από ένα σηµείο αφαίρεσης και κάτω, πάνω σε κάποια κλίµακα γιατί είναι µια µορφή βιωµένης εµπειρίας.
Το απαραµείωτο της «υποκειµενικής ετερότητας». Από την άλλη ένα ολόκληρο υπολογιστικό σύστηµα
πιέζει για παραδοτέα µε οικονοµικό αντικείµενο, φυσικό αντικείµενο και ποσοτικοποιηµένους δείκτες.
Λέµε συνήθως ότι ο λογιστής παράγει πολιτισµό, αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει να διερωτη-
θούµε αν ο λογιστής παράγει θεσµό. 

Η διαρκώς ενισχυόµενη υπολογιστική µέριµνα του συστήµατος έχει τεράστια απόσταση από τη στατιστική
διαφάνεια που θα όφειλε να παράσχει στο σύστηµα. Σε τέτοιο βαθµό που µπορούµε να επικαλεστούµε το
ότι πολλές φορές η χρήση των στατιστικών στοιχείων έχει όχι µόνο µορφοποιητικές συνέπειες αλλά και
πολιτικής ή πολιτιστικής σηµασίας συνέπειες που φθάνουν στο σηµείο να προσδίδουν στο υπολογιστικό
πολλά κοινά µε τη χρήση της πρωτόγονης µαγείας, όπως την όριζε ο Μως, το πεδίο που ο ορθολογισµός
συναντά την επιθυµία. Η λειτουργία της ποσοτικής ανάλυσης συνίσταται στην αύξηση της αξιοπιστίας της
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δράσης σε καταστάσεις που θα έπρεπε, σε άλλη περίπτωση να διεκπεραιωθούν µε εικασίες και προαι-
σθήµατα. Η τεχνική ανάλυση δεν χάνει το κύρος της, η επίφαση ορθολογικότητας διατηρείται. Η ορθολο-
γικότητα ξέρουµε ότι είναι ο σύγχρονος µύθος. Οι σύγχρονες οργανώσεις συντηρούνται µέσω συστηµά-
των πεποιθήσεων που δίνουν έµφαση στη σπουδαιότητα της ορθολογικότητας, όλο το Σχέδιο ∆ράσης για
την Κοινωνική Ενσωµάτωση, βρίθει από στατιστικά δεδοµένα τα οποία µονοµερώς συγκροτούν την επιτυ-
χία, δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να επιτρέπει µια επαλήθευση ή συγκριτική εκτίµηση των αποδό-
σεων, σε τέτοιο βαθµό που ο µελετητής κρίνει ανασφαλή τη χρήση τους.

Στη περίπτωση της κοινοτικής πρωτοβουλίας equal, καµιά απολύτως αναγκαιότητα δεν επιβάλλει την προ-
σαρµογή και τον περιορισµό µιας αναπτυξιακής σύµπραξης σε έναν συγκεκριµένο άξονα, όταν οι πιο πολ-
λές δράσεις στοχεύουν οριζόντια, πέραν της λογικής του διαχειριστή και του λογιστή. Πάλι από τη λογική
του λογιστή,  στα µέτρα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας ερχόµαστε αντιµέτωποι µε δύο διαφορετικές
διαδικασίες στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της αυτοαπασχόλησης, εάν ο συµβαλλόµενος προέρ-
χεται από τον κόσµο της δυστυχίας ή τον κόσµο της ευτυχίας. Η επιχειρηµατικότητα των νέων στο πρό-
γραµµα Ανταγωνιστικότητα, φθάνει τον ορίζοντα επενδύσεων που αναφέρεται σε ποσά αδιανόητα για τα
προγράµµατα του ΟΑΕ∆. Ο κοινωνικός αποκλεισµός αναπαράγεται και αξίζει να προσέξουµε στη συγκε-
κριµένη περίπτωση τις πιθανές αιτίες. 

Πρόκειται για σηµαντικά πρακτικά ζητήµατα και όχι λεπτοµέρειες εννοιών και ορισµών, επειδή αφορούν
τον σχεδιασµό των δράσεων, την προετοιµασία και τον προσανατολισµό των δράσεων. Αφορούν τον τρόπο
υλοποίησης της δράσης, από στρατηγική, κανονιστική και παιδαγωγική σκοπιά. Για παράδειγµα η εξατοµι-
κευµένη στήριξη. Στη περίπτωση που ο ωφελούµενος έχει οδηγηθεί σε µια «απώλεια του εγώ» αυτό µπο-
ρεί να ερµηνευτεί σαν στήριξη επανεύρεσης του εγώ από τον ασυνείδητο κόσµο του που τελεί εν υπνώ-
σει, λόγω µη απασχολησιµότητας, πιθανόν όµως η βλάβη την οποία έχει υποστεί το εγώ, ο εαυτός ή η προ-
σωπικότητα να προκαλείται από αδιέξοδα µοναχικότητας που σηµαίνει ότι η εξατοµικευµένη στήριξη πρέ-
πει να συνδυαστεί µε συλλογικότητα. Η λογική της εξατοµίκευσης είναι από µια άποψη παραδοχή του γεγο-
νότος ότι φέρουµε µερικώς ευθύνη για την ατοµική µας κατάσταση, γι’ αυτό αναπτύσσουµε δράσης βοή-
θειας, αλληλεγγύης και επιβολής προϋποθέσεων ενίσχυσης της ισότητας. Από µια άλλη άποψη στη λογική
της ενίσχυσης της προσωπικότητας και του αυτοπροσδιορισµού του Εγώ σηµαίνει ατοµική ευθύνη για την
ατοµική µας κατάσταση, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα υπερισχύσουν οι ικανότεροι, είτε µε
την έννοια της προσαρµογής, είτε µε αυτήν της επιλογής. Επίσης στην εξατοµικευµένη στήριξη είναι πρα-
κτικά αδύνατο το δοµηµένο συνεχές προς την απασχόληση να αρθρωθεί γύρω από δυο περιχαρακωµένα
πεδία, αυτό της ψυχολογικής υποστήριξης και αυτό της υποστήριξης για προώθηση στην απασχόληση.
Τελικά σε πιο επίπεδο παίρνεται η ευθύνη της εξατοµικευµένης υποστήριξης και µε ποια προσόντα ανα-
λαµβάνεται αυτή η ευθύνη;

Άλλο παράδειγµα, «από τα πάνω αυτή» τη φορά, η υπόσχεση ενός ενοποιητικού συστήµατος πιστοποίη-
σης και αναγνώρισης των εκπαιδευτικών προσόντων παράλληλα µε τη σταδιακή εισαγωγή συστηµάτων
διαχείρισης ποιότητας στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, των δράσεων προώθησης στην απα-
σχόληση και στις δράσεις συµβουλευτικής και υποστηρικτικών υπηρεσιών, όσο και αν υπόσχεται πολλά
για τη βελτίωση της ποιότητας και ανταποκρίνεται στις επιθυµίες για αναγνώριση των αποκτηθέντων γνώ-
σεων, στο βαθµό που δεν προηγείται µια αξιολόγηση του συνολικού συστήµατος θα εγκλωβίσει και θα
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παγιώσει τις άτυπες και συµβολικές λειτουργίες, θα ενισχύσει την επίπλαστη ταξινόµηση και οµοιοµορ-
φία. Θα ενισχύσει τη συστηµική λειτουργία σε βάρος της ευελιξίας και της καινοτοµίας.

Στην αφετηρία του Εθνικού Σχεδίου δράσης για την Ενσωµάτωση, τέθηκε η διάκριση µεταξύ διαχείρισης
και διακυβέρνησης. Η πρώτη αφορά την (συχνά παθητική) αντίδραση σε εξωτερικές εξελίξεις. Η δεύτερη
προσπαθεί ενεργητικά να επηρεάσει τις εξελίξεις χαράσσοντας µια διαδροµή που έχει επιλεγεί επειδή
είναι επιθυµητή και όχι απλώς επειδή είναι η λιγότερο κακή από τις διαθέσιµες επιλογές. Η πρόκληση της
δηµιουργίας νέων µορφών οργάνωσης και διοίκησης είναι εν πολλοίς µια πρόκληση πολιτισµικής αλλα-
γής. Είναι µια πρόκληση µετασχηµατισµού των προσανατολισµών, οραµάτων, παραδειγµάτων εικόνων,
µεταφορικών περιγραφών, πεποιθήσεων και κοινώς αποδεκτών νοηµάτων, τα οποία συντηρούν τις υπάρ-
χουσες οργανωσιακές πραγµατικότητες. Και δηµιουργίας µιας συγκεκριµένης γλώσσας και ενός συγκε-
κριµένου κώδικα συµπεριφοράς, µέσω των οποίων µπορεί να βιωθεί, σε καθηµερινή βάση η επιθυµητή
νέα πραγµατικότητα. Η κουλτούρα έχει µια ολογραφική υφή. Τα χαρακτηριστικά του όλου πρέπει να είναι
καταγεγραµµένα σε όλα τα µέρη. Στην αντίθετη περίπτωση τα µέρη δεν µπορούν να εκφράσουν και να λει-
τουργήσουν σύµφωνα µε τον χαρακτήρα του όλου. Οργανώνονται µέσω κεντρικών νοηµάτων τα οποία οι
άνθρωποι εγκολπώνονται, εσωτερικεύουν και µοιράζονται. 

Η επίκληση της ενεργητικής συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ σε ένα σύστηµα στο οποίο
κυριαρχεί η ανάγκη κατασκευής κοινωνικού πεδίου εις βάρος της ανάδυσης, έννοια σχετική µε την ωρί-
µανση και εξέλιξη συµβατή µε το θεωρητικό νόηµα του κοινωνικού κεφαλαίου, που διαχειρίζεται και επι-
µερίζει ένα κεφάλαιο οικονοµικό, όπου πολλές φορές η ικανοποίηση των ισορροπιών διαχείρισης αυτού
και µόνο του κεφαλαίου εξαντλεί το σύστηµα, η κυριαρχία µιας φορµαλιστικής λογικής µε κωδικοποιη-
µένη γλώσσα, η απόσταση των ωφελούµενων και η έκταση του στρώµατος διαµεσολάβησης, όπου συγκρού-
ονται οι κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και εργασιακοί στόχοι, επιβάλλει πραγµατική επανεξέταση πριν το υπαρ-
κτό υπόδειγµα οδηγηθεί σε ανωµαλία. 

Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, δεν µπορεί να υλοποιηθεί µόνο σε
επίπεδο αφηρηµένης διακυβέρνησης αφήνοντας απέξω τη διαχείριση και την αξιολόγηση. Στις µεσογει-
ακές όµως ιδιοµορφίες δεν εµπίπτει µόνο το σύστηµα αλλά και η κοινωνία των πολιτών και οι ΜΚΟ.

2.4. Οι κοινωνικοί φορείς δράσεις και οι σχέσεις τους
µε το συγκεκριµένο πεδίο

Οι κοινωνικοί φορείς δράσης, εκτός από την διάκριση κυβερνητικοί – µη κυβερνητικοί, θα µπορούσαν να
ταξινοµηθούν επίσης σε δύο κατηγορίες, σύµφωνα µε το αν ανήκουν στη παλιά «χορωδία του χρόνου» ή
στη νέα χορωδία του χρόνου, µια ταξινόµηση που αφορά τόσο στη κοινωνία των πολιτών, όσο και στη «κοι-
νωνία των κυβερνητικών». Η παλιά χορωδία χαρακτηρίζεται από τη προτίµησή της στις µεγάλες αφηγή-
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σεις, η νέα χορωδία από την αποστροφή της σ’ αυτές και τη προτίµησή της στη µικροαφήγηση (δεν έχει
πολιτικούς και κοινωνικούς µαξιµαλιστικούς στόχους ή προγράµµατα, δεν συνδέει το ιδιωτικό µε το κοι-
νωνικό, δίνει προτεραιότητα σε επί µέρους βασικά δικαιώµατα και ελευθερίες, κοκ). Σε κάθε κοινωνικό
φορέα δράσης µπορούµε να ακούσουµε λιγότερο ή περισσότερο έντονες παραφωνίες, όταν στη συγχορ-
δία παλιές και νέες χορωδίες συνυπάρχουν. 

Αν όµως στη «κοινωνία των πολιτών», κοινωνία των θεσµών ή κοινωνία των κοινωνικών φορέων δράσης,
αντιτάξουµε την αντίστοιχη ιδιόχειρη έννοια της «κοινωνίας των κυβερνητικών» θα δούµε ότι οι γλωσσι-
κές αντιφάσεις, υποκρύπτουν ουσιαστικές νοηµατικές διακρίσεις µέσα σε έναν ελλειπτικό λόγο, ο οποίος
προκύπτει σαν τέτοιος όταν διατυπωθεί η αντίφαση. 

Η «κοινωνία των κυβερνητικών», θα µπορούσε να εννοεί τον ευρύτερο κόσµο της κυβέρνησης, δηλαδή
και αυτούς που βρίσκονται εκτός κυβέρνησης, αλλά αναπτύσσουν έναν κυβερνητικό λόγο, έναν «λόγο
εξουσίας», τους δυνητικά κυβερνητικούς. Στους φορείς της παλιάς χορωδίας, στην εποχή των κοινωνικών
κινηµάτων, ένα χαρακτηριστικό ήταν η προσπάθειά τους να λειτουργήσουν σαν οργανωµένοι ελκυστές,
µε «ιµάντες µεταβίβασης» προκειµένου να συµπαρασύρουν σε ένα κίνηµα εξουσίας και αυτούς που δεν
συµµερίζονταν στόχους εξουσίας, αλλά από αυτή τη σκοπιά «ιδιώτευαν» και στις διεκδικήσεις τους, πράγµα
που µε διαφορετικό τρόπο και λόγο συµβαίνει και σήµερα. Στο συνδικαλιστικό χώρο για παράδειγµα είναι
χαρακτηριστικό διαρκές. Η έννοια «νέα κοινωνικά κινήµατα» που άνθησε µια εποχή προσπαθούσε ακρι-
βώς να σηµατοδοτήσει την αποδέσµευση από τον ελκυστή.

Η θεσµική ιδιοµορφία της ΓΣΕΕ, είναι φαινόµενο στενά συνδεδεµένο µε το ενεργητικό υπόδειγµα της µετα-
πολεµικής φορντιστικής τριµερούς εταιρικότητας. Επίσης, των καταβολών αυτού του υποδείγµατος από τη
σκοπιά της δυναµικής µιας δυταξικής (οι βιοµηχανικές τάξεις του Ελλίας, κεφάλαιο και εργασία) υποκεί-
µενης συµµετοχικής συγκρότησης της κοινωνίας των πολιτών στο δυτικό κρατικό εθνικό µόρφωµα (µε αρκε-
τές ενοχές όσον αφορά στο εργατικό στρατόπεδο, κατανοητές και στο ηγεµονικό τµήµα του αντίθετου πόλου
στη µεταπολιτευτική περίοδο) και της εµπλοκής αυτού του υποδείγµατος στην υπολειµµατική (συναισθη-
µατική ή πραγµατολογική) συγκρότηση του εθνικού-κράτους που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Σ’αυτό το
σχήµα οι συµπληρωµατικές κυρίως, µεγάλες ιδέες του «εξευρωπαϊσµού» και της «ανάπτυξης» µε τις εναλ-
λασσόµενες αποχρώσεις εκβιοµηχάνιση, ολοκληρωµένη ανάπτυξη (τα πενταετή πλάνα του ΚΕΠΕ), ευρω-
παϊκός προσανατολισµός, ευρωπαϊκή ένταξη (τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης), ονοµαστική σύγκλιση και
πραγµατική σύγκλιση συγκρότησαν εθνική στρατηγική. Όταν σε άλλες χώρες εντοπίζουν ένα «συναίσθηµα
εξουσίας» στην εργατική δύναµη µέσα από την έκθεσή της στην αγορά εργασίας σαν ελεύθερη εµπορική
οντότητα (όπως και η συνταγµατική κατοχύρωση του ατοµικού δικαιώµατος, δίνει ένα συναίσθηµα εξουσίας
στον πολίτη), στην Ελλάδα πρέπει να συνυπολογίσουµε όχι µόνο το συναίσθηµα εξουσίας, αλλά και τη πραγ-
µατική πολιτική εξουσία της σοσιαλδηµοκρατικής θεσµοθετηµένης συµµετοχής ή ακόµα τη προαναφερ-
θείσα υποκείµενη δυναµική συµµετοχής στην εθνική αυτοαναφερόµενη στρατηγική.

Υπήρξε µια περίοδος όπου ο θεσµοθετηµένος συνδικαλισµός αποτελούσε από αυτή τη σκοπιά, µέρος της
«κοινωνίας των κυβερνητικών» ενώ από µια άλλη άποψη, αυτή του ανάµεσα (Toqueville), στην κλασσική
θεσµική κοινωνιολογία είναι τµήµα της κοινωνίας των πολιτών. Το ασαφές µεταξύ «κοινωνικού διαλόγου»
και διεύρυνσης της διαβούλευσης ή διεύρυνσης του σχήµατος των κοινωνικών εταίρων από την Ευρω-
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παϊκή Ένωση, σηµατοδοτεί γενικότερες αναδιατάξεις συσχετισµών εθνικού κράτους και διεθνοποίησης,
όταν στο τρίγωνο της «τριµερούς συνεργασίας» στη γωνιά του κράτους µπαίνει η κοινωνία των πολιτών
και το τρίγωνο γίνεται βάση µιας πυραµίδας µε την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στη κορυφή, ενώ το εθνικό
γίνεται πολυπολιτισµικό και το κράτος πιέζεται να µετεξελιχθεί σε διακυβερνητικό νεφέλωµα στο εσω-
τερικό της πυραµίδας. Γι αυτό σήµερα οι κοινωνικές διεκδικήσεις αναζητούν στήριξη σε µια κρατική συν-
θετική οντότητα και στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση παρατηρούν ότι δεν είναι κυβέρνηση, σαν να υπάρ-
χει ένα κενό πολιτικής και δηµοκρατίας.

Αντίθετα ένα οικολογικό κίνηµα µπορεί πραγµατικά να έχει µια µεγα-αφήγηση, πολύ πιο ριζοσπαστική κοι-
νωνικά από ένα κίνηµα εξουσίας, χωρίς να θέτει ζήτηµα εξουσίας ή να τίθεται υπεράνω θεµάτων εξουσίας.
Τα ζητήµατα εξουσίας και ισχύος, στη νέα χορωδία του χρόνου δείχνουν ταµπού, σε τέτοιο βαθµό που συνή-
θως ογκώδεις αναλύσεις επ’ αυτών, σου αφήνουν ένα συναίσθηµα υπερβατικής, µεταφυσικής εξουσίας
και ισχύος, απρόσωπης και απροσδιόριστης, ενώ είναι παντού δεν εντοπίζεται πουθενά. Φυσικά αυτό προ-
κύπτει όχι µόνο νοηµατικά, αλλά αντανακλά και µια µεταµόρφωση των δοµών, των τεχνικών και των νοο-
τροπιών εξουσίας.

«Κοινωνία των πολιτών», «κοινωνία των ατόµων» και κοινωνία των θεσµών. Οι θεσµοί διεκδικούνται και
από τις δύο κοινωνίες. Άρα είναι σηµείο επαφής και των δυο, µε τη λογική ότι η αντίθεση, η σύγκρουση
είναι πεδίο επικοινωνίας, σηµείο επαφής µέσα στη διαφορά. Ενώ αποσιωπούνται τα ζητήµατα εξουσίας,
το αίτηµα «εκδηµοκρατισµού των θεσµών», δείχνει να είναι κοινός παρανοµαστής και να συγκεντρώνει
τη µεγαλύτερη συναίνεση. Είναι σηµείο των καιρών και η θεσµική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήµες
βρίσκεται επίσης σε άνοδο. 

Η θεσµική προσέγγιση (που δεν είναι ο νόµος, το δίκαιο και ο κανόνας, έστω κι αν τα συµπεριλαµβάνει)
είναι διεπιστηµονική, χειρίζεται προνοµιακά το καθεστώς συνοχής των θεσµικών ρυθµίσεων και τις δια-
µεσολαβήσεις (ενδιάµεσες έννοιες). Μεταξύ κοινωνικών δοµών και ατοµικών συµπεριφορών υπάρχουν
διαµεσολαβήσεις που ρυθµίζουν τη συλλογική έκφραση αυτών των συµπεριφορών, αυτές οι διαµεσολα-
βήσεις είναι συγκεκριµένα οι θεσµοί, οι θεσµοί σαν θεσµικοί σχηµατισµοί. ∆οµηµένη ακολουθία µιας συνε-
χούς µεταβολής. Η έννοια του σχηµατισµού είναι προσδιοριστική του πλέγµατος των αµοιβαίων δεσµεύ-
σεων και εξαρτήσεων που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους ανθρώπους, υπάρχουν µόνον ως πολ-
λότητες, ως σχηµατισµοί. Αλλά και οι θεσµικές διαµεσολαβήσεις υπάρχουν ως ιεραρχηµένοι σχηµατισµοί.
Αποτελούµενοι από συµβάσεις, οργανώσεις και δοµές οι θεσµοί παρόλο που είναι συλλογικές δεσµεύ-
σεις, οι οποίες αποτυπώνουν έναν συµβιβασµό, δεν είναι άµοιροι συγκρούσεων, η δηµιουργική δράση των
θεσµών είναι ουσιαστικά πολιτική και η πολιτική δεν είναι ποτέ µια ατοµική πρακτική. Οι θεσµοί είναι επί-
σης γνωστικά ή νοητικά πλαίσια και ως εκ τούτου έχουν µια ικανότητα να εµφανίζονται σαν δοµές που προ-
ωθούν την αλλαγή και ικανοί να απελευθερώνουν την ατοµική δράση. 

Σε όλη τη µελέτη αξιοποιήθηκε η θεσµική προσέγγιση, τόσο στο µέρος που παρουσίασε τις εξελίξεις της
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, της διαβούλευσης και της Συνθήκης, της υπόθεσης που υποστηρίξαµε για
άρθρωση του διακυβερνητικού φεντεραλισµού στη κοινωνική προστασία όσο και στο µέρος της εθνικής
ανάλυσης του κοινωνικού πεδίου, ως κατασκευή θεσµικού σχηµατισµού και ιδιαίτερα στις δράσεις που
αναπτύσσονται στο τρίγωνο Ανεργία, Αποκλεισµός, Ανισότητα. 
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Ένα εισρεόµενο κεφάλαιο (ΕΚΤ), στηρίζει και προσανατολίζει στην κατασκευή διευρυµένου κοινωνικού
πεδίου, µε ολοκληρωτική σχεδόν κρατική διαχείριση, µε µερική συµµετοχή των ΟΤΑ, τυπική εφαρµογή του
κοινωνικού διαλόγου και ουσιαστική απουσία της όποιας ελληνικού τύπου κοινωνίας των πολιτών, οι ουσια-
στικές διαβουλεύσεις στρατηγικού σχεδιασµού εξαντλούνται προς τα πάνω µεταξύ ΕΚΤ – Υπουργείων, ενώ
προς τα κάτω διοχετεύονται κανονιστικά πλαίσια υλοποίησης. Αυτό το οικονοµικό κεφάλαιο µετατρέπεται
µε εξαιρετική δυσκολία σε κοινωνικό κεφάλαιο αντίστοιχο των θεσµικά προωθηµένων ευρωπαϊκών χωρών.
Οι µεσογειακές ιδιοµορφίες κάθε τύπου ανατροφοδοτούνται και αυτοαναπαράγεται τελικά ένα σύστηµα
όπου κυριαρχεί ο «λογικός κονφορµισµός» µε αδύναµο «ηθικό κονφορµισµό». Ένα κλειστό σύστηµα που
διατείνεται ότι εφαρµόζει δράσεις ανοιχτού χαρακτήρα, είναι σχήµα οξύµωρο.  

Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα, όπως ήδη αναφέραµε σχετικά µε τον κοινωνικό διάλογο και την τριµερή
συνεργασία, κράτους κοινωνικών εταίρων, ως ιστορικό σχήµα ενταγµένο σταδιακά στη συγκρότηση του
κράτους-έθνους και στη µεταπολεµική του εµπέδωση ευρωπαϊκά και αενάως καθυστερηµένα µεσογει-
ακά. Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα ως εκ τούτου σχετικά µε τη κοινωνία των πολιτών ως προς τις σχέσεις
της µε το κρατικό µόρφωµα, τις σχέσεις της µε το ατοµοκεντρικό µόρφωµα και την εθνοκεντρική κάλυψη
της οικουµενικότητας και της ιεραρχίας και τον κάποιο βαθµό εξασθένισης αυτού του επιπέδου ιεραρχίας.
Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα από αυτό που ονοµάσαµε γενετική αντιστροφή στις σχέσεις κοινωνίας των
πολιτών και κοινωνικού πεδίου µε την έννοια των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, όπως επίσης το ότι
διανοίγονται νέοι τρόποι προσέγγισης του θέµατος από τη διασταύρωση ων διακρίσεων «κατασκευής –
ανάδυσης» και «ονοµαστική – πραγµατική σύγκλιση».

Το συµπέρασµα είναι ότι µια υπεύθυνη ενασχόληση µε τα θεσµικά ζητήµατα του κοινωνικού πεδίου και τη
δυνατότητα συµµετοχής των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, µε δεδοµένο το έλλειµµα διαλογικής
προσέγγισης στις κοινωνικές επιστήµες, περισσότερο ανοίγει ζητήµατα προς διερεύνηση παρά κλείνει
µε τη µορφή επιτελεστικών συµπερασµάτων. Γι αυτό αντί επιλόγου προτείνουµε 20 σηµεία προς διερεύ-
νηση.



49

Αντί Επιλόγου

1. Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα για την κοινωνία των πολιτών και την ανάδυση των δικτύων, όπως
επίσης για την µεταστροφή από το ιεραρχικό και γραµµικό στο δικτυακό υπόδειγµα της πολυπλο-
κότητας όχι στη µόνο µεταστροφή της κυβέρνησης σε διακυβέρνηση αλλά σε κάθε οργανωσιακό
επίπεδο. Προτείνεται η διερεύνησή του σαν ανατροφοδοτούµενου κύκλου προβλεψιµότητας-πολυ-
πλοκότητας. 

2. Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα σχετικά µε τις σχέσεις εµπορικού, µη εµπορικού, οικονοµίας, πολιτι-
κής, δικαίου, κοινωνίας και χρηµατικής θέσµισής της. Το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο διπλασίασε
τους πόρους του ενόψει της διεύρυνσης των 12 ή 15, το ότι η διεύρυνση στόχευε στην ευρωζώνη, το
ότι σήµερα µετά την ευρωζώνη έχουµε νέα διεύρυνση και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν θεσµικό
όργανο προωθεί τη διακυβέρνηση και τη κοινωνία των πολιτών µετά την ευρωζώνη και ενόψει νέας
διεύρυνσης δεν είναι χωρίς µείζονα σηµασία ενάντια σε µια αντίληψη που περιορίζεται στη λογική της
τυχαίας καρποφορίας των τυχαίως αναδυόµενων δικτύων. Το ότι έχουµε νέους τόνους εθνικής κοινω-
νικής πολιτικής και Σχέδιο Κοινωνικής Ενσωµάτωσης, µε σπέρµατα νέας λογικής «διακυβέρνησης»
µετά την ονοµαστική σύγκλιση, δηλαδή την ένταξη του εθνικού νοµίσµατος στην ευρωζώνη, επίσης
δεν είναι αµελητέα τυχαιότητα. Η νέα διεθνής νοµισµατική «τάξη» και αρχιτεκτονική δεν είναι ανε-
ξάρτητη, µε τη λογική του επιπέδου ιεράρχησης και δυνατοτήτων οικουµενικότητας, από την γενικό-
τερη αναπροσαρµογή των διεθνών και κρατικών µορφωµάτων.

3. Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα σχετικά µε τη παγκοσµιοποίηση και τη διαµεσολάβηση της ευρωπαϊ-
κής διεθνοποίησης της Ελλάδας. Αυτή η διεθνοποίηση συµπεριλαµβάνει σαν διπλό σύστηµα περιορι-
σµών ή προκλήσεων, όλα τα παραπάνω, προερχόµενα τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. 

4. Προκύπτουν διάφορα ζητήµατα που από µια οργανωσιακή ή κρατικίστικη αντίληψη µας οδηγούν στη
θεσµική προσέγγιση. Πως επιτυγχάνεται η θεσµική συνοχή, ποια η σηµασία της θεσµικής εµπιστοσύ-
νης για το θεσµοποιηµένο άτοµο και πως αναδύεται η συλλογική δράση σε αυτή τη προβληµατική. 

5. Ποια είναι η µετανεοτερική (και οργανωτικά), έκφραση της συλλογικότητας και πως γίνεται αντιλη-
πτό στη νέα χορωδία του χρόνου, το αγαθό. Στην υλική και άυλη εκδοχή του, στην ατοµική και συλλο-
γική αναπαράστασή του, στη παραγωγή και τη κυκλοφορία των αγαθών, στην οικονοµική, πολιτική,
πολιτιστική έννοια του αγαθού, στη χρηµατική και εµπορική εκδοχή του αγαθού ή σ’ αυτήν της «δικαι-
οσύνης» και της ατοµικής ελευθερίας.

6. Προκύπτει εκ νέου ένα τεράστιο ζήτηµα ταξινόµησης και διαχείρισης της οµογενοποίησης – διαφο-
ροποίησης. Πως αναδύονται τα διαφορετικά πεδία, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, δικαίου, πως δια-
πλέκονται, πως επικοινωνούν; Που πρέπει και αν πρέπει να αναζητήσουµε οικουµενικότητα, ενοποι-
ούσα αρχή και νοµιµοποίηση, σε παραγωγικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, χρηµατικές, γνωσιακές, πολι-
τιστικές ή συµβολικές και φαντασιακές διακρίσεις;
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7 Ποιο είναι το ατοµικό και συλλογικό υποκείµενο, στη λογική του µεσογειακού κοινωνικού κράτους,
που βρίσκεται σ’ αυτό το ανάµεσα, νεοτερικότητας και µετανεοτερικότητας. Οι οικογενειακοί δεσµοί
και οι παραδοσιακές οµαδοποιήσεις, οι κοινωνικές εφεδρείες λειτουργούν δοµικά σε σχέσεις αρνη-
τικής ανάδρασης ως προς τον µαζικό χρηµατικό εµπορικό και τεχνολογικό ατοµικισµό. Τελικά «η πολυ-
πλοκότητα διεισδύει στην οργάνωση του εαυτού, αυξάνοντας υπερµέτρως τη νοητική πολυπλοκότητα
του ανθρώπινου υποκειµένου». Όλα τα ζητήµατα εξουσίας και ισχύος εξαντλούνται στη πολιτική, την
οργάνωση και την εξουσία ή µήπως η διατοµική εξατοµίκευση πραγµατική και νοητική ενέχει αφ’ εαυ-
τής στοιχεία βίας και θεσµικής συγκρότησης. 

8. Το γεγονός ότι η εθνική κοινωνική πολιτική βρίσκεται σε µια οδό, που οδηγεί κάπου και αυτό το κάπου
συγκροτείται σε πρότυπο σύγκλισης, µας επιτρέπει να ρίξουµε κάποιες µατιές από το µέλλον που οδη-
γούν στην αναβίωση της κλινικής κοινωνιολογίας. Κοινωνικός έλεγχος αντί ενσωµάτωση, συµµετοχή
και κοινωνικές παρεµβάσεις αντί για ένταξη, κοινωνικές παρεµβάσεις για κοινωνική αυτονοµία και
εξατοµίκευση σε µια πολιτική κοινωνικής διαχείρισης του εξωεργασιακού υποκειµένου µας βγάζει
στη κλινική προσέγγιση ή την εργαστηριακή και πειραµατική προσέγγιση. 

9. Αναδύεται ή κατασκευάζεται; Τίθεται το ζήτηµα της «διακυβερνητικής» προνοητικότητας, της άµε-
σης δηλαδή παρουσίας στο επικείµενο που όµως εγγράφεται στο παρόν, εάν αυτό αντικατασταθεί από
µια ορθολογιστική υπολογιστική συνείδηση που θέτει τους σκοπούς της ως τέτοιους και ως πραγµα-
τικές δυνατότητες, αυτό ισοδυναµεί µε το να εµπλακούµε στη λογική του κυνισµού, που θέτει ανοµο-
λόγητους σκοπούς ως τέτοιους. Είτε οργανώνονται, είτε αποκαλύπτονται. Ταµπού ως προς τη σαφή-
νεια… 

10. Τι σηµαίνει αλήθεια, µε όρους σηµειωτικής ακριβολογίας, ότι το πρόγραµµα equal στοχεύει «στην ισό-
τητα στην αγορά εργασίας». ∆εν αναπαριστάται πλέον αυτός ο χώρος της αγοράς εργασίας, σαν άδη-
λος τόπος, στη µέση του πουθενά που οδηγεί όµως παντού, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην
συµβουλευτική στήριξη, από το ένα στο άλλο, και επίκεντρο όπως προδιαγράφουν τα ολοκληρωµένα
σχέδια, η διαµεσολάβηση, η εξατοµικευµένη στήριξη, µε µια κακότεχνη τεχνική των συνεδριών. 

11. Έχει προσδιοριστεί το κράτος πρόνοιας ως συνοδοιπόρος του ατοµικισµού Dumont, όταν η διασφάλιση
της ζωής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ιδιοκτησία Castel. Έχουµε εντρυφήσει καθόλου στην
ιδέα της ιδιοκτησίας και της ιδιοποίησης, υλικής και συµβολικής;  Έχουµε εντρυφήσει καθόλου στην
ιδέα της ατοµικιστικής κοινωνίας των πολιτών;

12. Έχουµε αντιµετωπίσει το ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης από τη σκοπιά των διαγενεακών υπο-
χρεώσεων κυκλοφορίας των χρεών από τη στιγµή που ο εργασιακός χρόνος ολοκληρωτικά αυτονο-
µήθηκε από τον βιολογικό χρόνο και η εµπορευµατοποίηση κατέκλυσε τις σχέσεις ανταλλαγής;  που
χάθηκαν τα χρέη που κυκλοφορούσαν στις προηγούµενες κοινωνίες µε την ανταποδοτικότητα; Οι
προηγούµενες κοινωνίες είναι εδώ στον ιδιόµορφο Μεσογειακό κοινωνικό αποκλεισµό. Ένας παράλ-
ληλος τρόπος κυκλοφορίας του χρέους. Η παραµένουµε ανυποψίαστοι στην ανυπόχρεη ατοµικότητα;
Έχουµε εντρυφήσει καθόλου στην ιδέα της διασφάλισης της ζωής, του χρέους και του κοινωνικού
χρέους;



51

13. Έχουµε διερωτηθεί κατά πόσο σε διάφορα συνθήµατα που αναµασάµε, όπως «διαχείριση της αλλα-
γής», «κοινωνία της γνώσης», «κοινωνική οικονοµία», το ζήτηµα του αγαθού και του ορισµού του,
ατοµικό, δηµόσιο, συλλογικό, υλικό ή άυλο, είναι καθοριστικό;

14. Έχει προσδιοριστεί ο εκχρηµατισµός συνοδοιπόρος της εξατοµίκευσης και ο νοµισµατικός θεσµός ως
υποβόσκουσα ενοποιούσα αρχή του οικονοµικού και κοινωνικού χρέους, ως συνθήκη επιτρέπουσα τη
διαφοροποίηση σε επί µέρους κοινωνικά πεδία, τι σηµαίνει από αυτή την άποψη η συγκρότηση ενός
ειδικού πεδίου κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού κράτους ή κοινωνικού κεφαλαίου και πως προσδιο-
ρίζεται;

15. Η Ελλάδα µεταπολεµικά απέδειξε µια δοµική εξάρτηση στο ισοζύγιό της από τους Άδηλους πόρους
(ναυτιλιακά και τουριστικά και µεταναστευτικά εµβάσµατα, δηλαδή συνάλλαγµα). Αυτοί οι άδηλοι
πόροι έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη µορφολογία της ανάπτυξης και συνδέονται µε τις διακυµάνσεις
της και τους επαναπροσανατολισµούς της. (Η µόνη φάση εσωστρεφούς ανάπτυξης ήταν της χούντας
µε φοβερή απόκλιση µισθών και παραγωγικότητας, η δεύτερη φάση ήταν η στασιµοπληθωριστική δεκα-
πενταετία της µεταπολίτευσης µε σύγκλιση µισθών και παραγωγικότητας, διόγκωση του δηµόσιου
χώρου και πληθωριστική κάλυψη των ζηµιών και των ελλειµµάτων). Η απουσία των άδηλων πόρων
χαρακτηρίζει περιόδους υπερχρέωσης και οικονοµικής επιβράδυνσης. Οι κοινοτικοί πόροι αντικατέ-
στησαν από µια άποψη αυτό το έλλειµµα άδηλων πόρων και συνετέλεσαν µε αντιστροφή της λογικής
κρατικής διαχείρισης του συνήθως εσωτερικού «πλεονάσµατος» ή «στερήµατος» προνοιακής και
κάθε είδους κοινωνικής πολιτικής που περιλαµβάνουν ή ασκείται µε τις δηµόσιες δαπάνες. Αυτό το
σχήµα στη περίπτωση των πόρων του κοινωνικού ταµείου πως µεταφράζεται σε κατασκευή κοινωνι-
κού πεδίου, µε φιλοδοξίες κοινωνικής ενσωµάτωσης;

16. Η πιο πρόσφατη κοινωνιολογική ανάλυση της «κοινωνίας των πολιτών», νεοκορπορατίστικη ή νεο-
θεσµική, αφού διαπιστώνει υποχώρηση λόγω παγκοσµιοποίησης του εθνικού κράτους, ανάδυση κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος και προσανατολισµός της συλλογικής δράσης στα οριζόντια ή εστιακά κοινά,
µέσα από διαφοροποίηση των νοητικών παραστάσεων του αγαθού, αλλαγή στις οργανωσιακές δοµές
µε µετάβαση από τη κρατικά ελεγχόµενη θεσµοθέτηση στη δικτυακή θεσµοθέτηση, και αναβάθµιση
της σηµασίας του κοινωνικού κεφαλαίου, επιθυµεί να αναγάγει την κοινωνία των πολιτών και να την
προβάλλει σε ρυθµιστικό παράγοντα σταδιακά κεντρικό, µέσα από αναδυόµενες ή διαχειριζόµενες,
νόρµες ανταποδοτικότητας και δίκτυα αυτοδέσµευσης των πολιτών.

17. Περιγράφει µια διαδικασία µέσω της οποίας το κοινωνικό κεφάλαιο, ενώ αποτελεί αρχικά παραπροϊόν
της διαδικασίας ανταλλαγής µεταξύ ατοµικών φορέων δράσης, µετατρέπεται σε δηµόσιο αγαθό, µε
την έννοια του κοινωνικού πόρου που είναι διαθέσιµος σε οποιονδήποτε ατοµικό φορέα και διευκο-
λύνει τη συλλογική δράση.  Κατανοεί το κοινωνικό κεφάλαιο ως κανονιστικό απόθεµα ή για άλλους
νοηµατικό απόθεµα ή συµβολικό κεφάλαιο, µε µια υπεραναφορά στις κοινωνικές νόρµες. Στην ουσία
είναι µια µεταφορά στο χώρο της κοινωνιολογίας και πολιτικής εννοιών της κοινωνικής ψυχολογίας,
που εµπεριέχουν τις συνέπειες µιας γενικότερης στροφής από την κλινική ψυχανάλυση στον συµπε-
ριφορισµό και από εκεί στην πειραµατική εργαστηριακή κοινωνιογνωστική ψυχολογία, µε τελευταίο
σταθµό τη γνωστική αντίληψη της διαχείρισης ροής πληροφορίας. Από τη θεσµική διαχείριση του κοι-
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νωνικού κανονιστικού κεφαλαίου θα αναδυθούν και θα επικρατήσουν,  «οι εγγενείς σε κάθε κοινω-
νική οργάνωση κοινωνικές αρετές που συνιστούν συσσωρευµένο κεφάλαιο για το άτοµο» Coleman.

18. ∆ιαπιστώνεται όµως ότι οι παραδοσιακά κορπορατίστικες χώρες διαθέτουν συγκριτικά µεγαλύτερο
συσσωρευµένο κοινωνικό κεφάλαιο. Είδαµε για το µεσογειακό κράτος Πρόνοιας, την ανάδυση του
κορπορατισµού µέσα σε συνθήκες χαµηλής συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου, µε τη µορφή της
«κοινωνίας των πολιτών», αλλά ταυτόχρονα ειδικά µέσω της ανάλυσης των ελληνικών ιδιοµορφιών
του κοινωνικού αποκλεισµού διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα και αυτό που ονοµάζεται Μεσογειακός κοι-
νωνικός αποκλεισµός, µε τις οικογενειακές δοµές, λίγο πολύ παραδοσιακές εφεδρείες, και ο συγγε-
νικός ή ο τοπικός κοινωνικός δεσµός (θα µπορούσαµε να θυµηθούµε το πατερναλιστικό και το πελα-
τειακό),η µικροιδιοκτησία και η εισοδηµατική πολυσθένεια, λειτουργούν αφενός σαν ένα πεδίο κοι-
νωνίας των πολιτών µε τη λογική της αλληλοβοήθειας και της µικροένταξης που κληρονοµήσαµε από
παλιά, µια πολιτισµική κληρονοµιά και το οποίο φθίνει βεµπεριανά, µε τον εκχρηµατισµό, τον ατοµι-
κισµό, την αστικοποίηση, την τηλεοµανία, την κρίση του οικογενειακού θεσµού, κοκ. Κατά συνέπεια
η νέου τύπου κοινωνία των πολιτών αναφέρεται σε κάποιο πεδίο τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του
οποίου πρέπει να αναζητηθούν σε πολιτειακές δοµές, διαστρωµατώσεις, κρατικής συγκρότησης, ατο-
µικότητες και νοηµατικά σχήµατα δυτικά, αλλά µη µεσογειακά µε σηµαντικά στοιχεία δηλαδή πολιτι-
σµικής διαφοράς. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο δουλεµένο µε κάποιο τρόπο στην ελληνική κοινωνιο-
λογία και γενικότερα µέσα από τη δοµική προσέγγιση της αναπαραγωγής αλλά και της εξάρτησης. 

19. Επαναλαµβάνεται και στο πρότυπο της «κοινωνίας των πολιτών» το ίδιο σχήµα µε αυτό του  προτύπου
κράτους πρόνοιας: η µετάβαση προς κοινωνίες µε ανεπτυγµένο κανονιστικό ιστό και θεσµισµένη ατο-
µικότητα, που σήµερα πια µε την υποχώρηση της κρατικής προνοιακής παρέµβασης, αναπτύσσει εξα-
τοµικευµένα δίκτυα αλληλεγγύης νέου τύπου, δείχνει να κυνηγά ένα πρότυπο, που αρθρώνεται γύρω
από ένα ατοµικό ή συλλογικό υποκείµενο µε ασαφή ορίζοντα που όσο το πλησιάζουµε αποµακρύνε-
ται και σε αρκετά σηµεία του δείχνει να βρίσκεται πίσω µας, µας θυµίζει το παρελθόν µας, µας ανα-
γκάζει να ρίχνουµε µατιές στο παρελθόν που είναι ακόµη εδώ, όπως ο µεσογειακός αποκλεισµός, που
δεν είναι αποκλεισµός αλλά εγκλεισµός σε παλιά τύπου κοινωνία των πολιτών, που δεν είναι µια νέου
τύπου κοινωνία των πολιτών, αλλά ο εναλλάξιµος πολίτης και η ισονοµική σχέση του µε τους θεσµούς
(κοινωνία ατόµων και κοινωνία θεσµισµένων ατόµων) που αναγκάζει οι σχετικές δράσεις στήριξης να
έχουν συνταγµατική κατοχύρωση…αλλά και σε άλλους τοµείς….  (στη ρύθµιση των εργασιακών σχέ-
σεων είναι χαρακτηριστικό σηµείο επαναφοράς εικόνων του παρελθόντος) όπως η πολυσθένεια, η
ευελιξία ή οι άτυπες µορφές απασχόλησης, ακόµα και αυτή η εργασιακή διαθεσιµότητα. 

20. Σύµπασα η κοινωνική επιστήµη, µαζί µε την πολιτική και την οικονοµία έχει βαλθεί να απαντήσει στο
ερώτηµα που έθεσε ο Πλάτωνας στη Πολιτεία, «γιατί είναι προς το συµφέρον ενός ανθρώπου να είναι
δίκαιος;», πιθανόν γιατί περιορίζεται η ισχύς του κράτους δικαίου. Στο ερώτηµα του Πλάτωνα αναπτύ-
χθηκε µια θεωρία της µίµησης, µια θεωρία της επιθυµίας και µια θεωρία του αγαθού. Η ψυχαναλυτική
θεωρία µετά τον Κοπέρνικο, τον Νίτσε, αµφισβητεί ριζικά ακόµα ένα κέντρο του κόσµου, τον ορθολο-
γισµό, µε τη θεωρία του ασυνείδητου. Οι περισσότερες των απαντήσεων προσπαθούν να συντηρήσουν
την ορθολογική οπτική άλλες την σχετικοποιούν. Από τη νορµική και κανονιστική όµως αντίληψη έχει
διαγραφεί η επιθυµία. Στις κοινωνικές επιστήµες, το δεύτερο θέµα ταµπού µετά την εξουσία είναι
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σήµερα η επιθυµία. Επιδίωξη του ανθρώπου «είναι οι πληροφορίες και όχι η ευχαρίστηση», αυτό είναι
το σύνθηµα της γνωστικής ψυχολογίας της προσωπικότητας. Επιστροφή της Πλατωνικής αρετής; Ναι
µας λέει το Σχέδιο Κοινωνικής Ενσωµάτωσης αλλά µε τη λογική της Πολιτείας. «Αν λειτουργεί η κοι-
νωνική προστασία µε σαφή, διαφανή και δίκαια κριτήρια, τότε ανάγει την αλληλεγγύη από προσωπική
αρετή σε κοινωνικό αγαθό. Το σχέδιο µιλά εξάλλου για την «οικοδόµηση µιας συνεκτικής κοινωνίας
ενεργών πολιτών», µέσα από την επιλογή ενεργούς διακυβέρνησης και αξιοποίησης των αξιών της
κοινωνικής πολιτικής.
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