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Πεπίλητη: Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία πξνθξίλεηαη σο ε πην απνηειεζκαηηθή πξφηαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απφ ππνζηεξηθηέο δηαθνξεηηθψλ, θαη πνιιέο 

θνξέο αληηζεηηθψλ, αληηιήςεσλ γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή νηθνλνκία πνπ ηελ θαζηζηνχλ πξνζθηιή θαη ζπκβαηή κε λέν-θηιειεχζεξεο, λέν-

θεπλζηαλέο θαη πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο; 

Πσο νξηνζεηείηαη θάζε θνξά ν δηάινγνο γηα ηε θηψρεηα, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ 

επζχλε ηνπ θξάηνπο; Ζ παξνχζα εηζήγεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηδηαίηεξα κέζα ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο επηδείλσζεο 

ηεο θξίζεο κέζα απφ ηελ ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ θαη ηελ αλάδεημε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ. πγθεθξηκέλα, νξηνζεηείηαη ν δηάινγνο γηα ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία κέζα απφ ηελ αλάδεημε κίαο ηππνινγίαο ε νπνία ζπλδέεη ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία 

κε ζπγθεθξηκέλν ιφγν (discourse) γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ 

ηππνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη επηηξέπεη ηελ αλάδεημε πξαθηηθψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σέινο, δηαπξαγκαηεπφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εγρεηξεκάησλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα ελ κέζσ θξίζεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 
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1. Διζαγυγή  

Έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο φπσο νη 

ζπλεηαηξηζκνί, νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη νη θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο 

δελ κπνξεί απζηεξά λα εληαρζνχλ νχηε ζηνλ δεκφζην νχηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(Defourny, 2001). Ζ δπζθνιία απηήο ηεο νξηνζέηεζεο έρεη έλα δηηηφ απνηέιεζκα. 

Αθελφο, πξνθαιεί ακεραλία ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε κειέηε ηνπο (νη κλεζηήξεο είλαη 

πνιινί, ελδεηθηηθά ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, ε θνηλσληνινγία, ε πνιηηηθή επηζηήκε, ε 

νηθνλνκηθή γεσγξαθία, ε θνηλσληθή πνιηηηθή). Αθεηέξνπ ηα ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ραίξνπλ ππνζηήξημεο απφ έλα 

επξχ θάζκα, ζπρλά αληηζεηηθψλ, αληηιήςεσλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. πγθεθξηκέλα, ν ιεγφκελνο ηξίηνο ηνκέαο έρεη 

απνθηήζεη αξθεηή δεκνηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε επίπεδν επίζεκσλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ
1
 φζν θαη ζε επίπεδν αξηζηεξήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απμαλφκελσλ πξνβιεκάησλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηδηαίηεξα 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο θξίζεο.
2
  

Ζ εγγελήο ακθηζεκία ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο απηνχ ηνπ 

ελδηάκεζνπ ρψξνπ πνπ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδεηαη σο ηξίηνο 

ηνκέαο, κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο, θνηλσληθή νηθνλνκία, αιιειέγγπα νηθνλνκία, έρεη 

παξαιιειηζκνχο κε άιιεο έλλνηεο φπσο απηή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη έλλνηεο πνπ θέξνπλ 

ηέηνηα απξνζδηνξηζηία είλαη πξνβιεκαηηθέο θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο 

αλαιπηηθά εξγαιεία, γηαηί πεξηζζφηεξν ζπζθνηίδνπλ παξά θσηίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ν Woolcock (1998) δηαηείλεηαη φηη ν νξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ηφζν 

αζαθήο πνπ ηειηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα πάληα θαη ηίπνηα ελψ γηα ηνλ Fine 

(2001), ε εθεχξεζε ηνπ φξνπ θνηλσληθφ θεθάιαην πξνυπνζέηεη ηελ εμαξρήο 

απφθξπςε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ θεθαιαίνπ. Αληίζηνηρα, γηα ηε Levitas 

                                                

1
 Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην Ννκνζρέδην γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ θαηαηέζεθε γηα δηαβνχιεπζε ζε δχν θάζεηο (Μάξηηνο 

θαη Ηνχληνο 2011) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ηειηθά ςεθίζηεθε ζηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ 2011. 

2
 Δλδεηθηηθά ην άξζξν «Όηαλ ε πξνζθνξά γίλεηαη δηεθδίθεζε», (ΑΤΓΖ, 22/5/2011). 
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(2004), ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηνλ θπξίαξρν δεκφζην 

δηάινγν, ζέηνληαο σο δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο εληφο θαη ζηνπο εθηφο ηεο 

ζπκκεηνρή ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία, ζπζθνηίδεη ηε κεγάιε αληζφηεηα αλάκεζα 

ζηνπο έρνληεο εξγαζία.    

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ζα επηρεηξήζνπκε λα νξηνζεηήζνπκε ηε ζπδήηεζε γχξσ 

απφ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ψζηε λα θαηαδείμνπκε 

ην αλαιπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηελ θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα ησλ εγρεηξεκάησλ πνπ 

ζπεξκαηηθά θέξνπλ ηελ ηδέα κίαο άιιεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. 

Πξψηνλ, ζα απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο αλαθνξηθά κε 

ηηο ζπρλά ππνθαηάζηαηεο έλλνηεο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα θαη ηεο αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο θαη ζα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζηηο γεσγξαθηθέο, ηζηνξηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ησλ φξσλ απηψλ. Γεχηεξνλ, ζα ζπλδέζνπκε ηελ έλλνηα θαη ηε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία κε ηελ εμίζνπ ακθίζεκε θαη 

ακθηιεγφκελε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ζα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπκε ππέξ ηεο εγθφιπσζεο ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο θξηηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε 

ζε παξαδείγκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

θξίζεο. 

2. Κοινυνική Οικονομία ή Μη Κεπδοζκοπικόρ Σομέαρ 

Ο φξνο «ηξίηνο ηνκέαο» ή «ηξίην ζχζηεκα» έρεη επξεία απνδνρή απφ ππνζηεξηθηέο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Moulaert and Ailenei, 2005), 

εκθαλίδεηαη εθηελψο ζε θείκελα πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. (Πηινηηθφ Πξφγξακκα Third 

System and Employment), ελψ παξαπέκπεη θαη ζηνλ «ηξίην δξφκν» ηνπ Γθίληελο 

(1998). Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα επαξθέο ζεκείν αλαθνξάο γηα λα 

νξηνζεηήζνπκε ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο άιιεο ρξεζηκνπνηνχκελεο έλλνηεο: 

θνηλσληθή νηθνλνκία, κε θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία.  

Ζ θαηαγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα έρεη σο ζηφρν λα 

θαηαδείμεη φηη νη δηαθνξέο νξηζκψλ απνηππψλνπλ ελ πνιινίο δηαθνξέο ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ.  
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ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΟΤ ΣΡΙΣΟΤ ΣΟΜΔΑ 

   Έννοια 
Αλληλέγγςα 

οικονομία 
Κοινυνική οικονομία 

Μη κεπδοζκοπικόρ 

ηομέαρ 

  Οπιζμόρ 

Ζ αιιειέγγπα 

νηθνλνκία πεξηιακβάλεη 

εθείλεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο ζηε βάζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ. Γηαθξίλνληαη 

απφ κηα δηηηή ζηφρεπζε:  

 νηθνλνκηθή, δηφηη 

επηρεηξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ηελ ακνηβαηφηεηα 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

πφξνπο απφ ηελ αγνξά 

θαη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ 

θξάηνπο· 

 πνιηηηθή, δηφηη 

επηρεηξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ 

απηφλνκνπο δεκφζηνπο 

ρψξνπο φπνπ 

ζπδεηνχληαη ζθνπνί θαη 

κέζα.  

Απνηειείηαη απφ φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη απφ 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ελψζεηο 

θαη θνηλσλίεο 

αιιεινβνήζεηαο, νη νπνίεο 

εκθνξνχληαη απφ ηηο 

αθφινπζεο αξρέο: 

 πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε 

θαη ηελ θνηλφηεηα θαη φρη 

ζην θέξδνο, 

 απηφλνκε δηνίθεζε, 

 δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, 

 πξνβάδηζκα ζηα κέιε θαη 

ζηελ εξγαζία έλαληη ηνπ 

θεθαιαίνπ ζηε δηαλνκή 

ησλ θεξδψλ. 

Οη Με Κεξδνζθνπηθέο 

Οξγαλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ 

ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

- Έρνπλ ζεζκηθή κνξθή 

(λνκηθφ πξφζσπν). 

- Δίλαη ηδησηηθέο (δηαθξηηέο 

απφ ην θξάηνο θαη ηνπο 

θνξείο ηνπ) 

- Δίλαη απηνδηνηθνχκελεο 

(ηδξχνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

θαλφλεο θαη νξίδνπλ ηε 

δηθή ηνπο δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ). 

- Γελ κπνξνχλ λα 

δηαλείκνπλ θέξδε ζηα κέιε, 

ζηνπο δηεπζχλνληεο ή ζηνπο 

κεηφρνπο ηνπο.  

- Οη δξάζεηο ηνπο 

εκπιέθνπλ ρνξεγνχο θαη 

εζεινληέο, θαη ε ζπκκεηνρή 

είλαη εζεινληηθή. 

   Φοπέαρ 

RILESS: Γίθηπν 

Λαηηλνακεξηθάλσλ 

Δξεπλεηψλ γηα ηελ 

Κνηλσληθή θαη 

Αιιειέγγπα Οηθνλνκία.  

EMES-Δπξσπαίθφ 

Δξεπλεηηθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία  

CEP-CMAF: Δθπξφζσπνο 

ζε επίπεδν Δ.Δ. πνπ ην 

2008 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

Δπξψπε 

John Hopkins πγθξηηηθφ 

Πξφγξακκα γηα ηνλ Με 

Κεξδνζθνπηθφ Σνκέα   

 

 

 

 

Οη ζρεηηθέο έλλνηεο παξνπζηάδνληαη απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζθνπίκσο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε λνεκαηνδφηεζε πνπ θέξνπλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ρεκαηηθά, ν 

φξνο «Αιιειέγγπα Οηθνλνκία» παξαπέκπεη ζε πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθέο  

πξαθηηθέο νη νπνίεο αλαδχζεθαλ ζην πιαίζην θνηλσληθψλ θηλεκάησλ (π.ρ. 

θαηεηιεκκέλα εξγνζηάζηα ζηελ Αξγεληηλή κεηά ηελ θξίζε ή ηα Σνπηθά πζηήκαηα 

Αληαιιαγήο φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηθφ ηνπο λφκηζκα ή πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηελ 

ακνηβαία αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε). Ο φξνο 

«Κνηλσληθή Οηθνλνκία» παξαπέκπεη ζηε ζπλεηαηξηζηηθή παξάδνζε ηεο επεηξσηηθήο 
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Δπξψπεο θαη πηνζεηείηαη απφ έγθξηηα εξεπλεηηθά δίθηπα ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ 

Καλαδά. Ο φξνο «Με Κεξδνζθνπηθφο Σνκέαο » ζπλδέεηαη κε ηελ αγγινζαμνληθή 

παξάδνζε  ηεο θηιαλζξσπίαο θαη πηνζεηείηαη ζην πιαίζην ηνπ John Hopkins 

πγθξηηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ Με Κεξδνζθνπηθφ Σνκέα (Salamon & Anheier, 

1998∙ Salamon et al, 2000).  Λφγσ ηεο πξφζθαηεο ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο 

θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαδείμνπκε ηηο βαζηθέο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα.  

πγθξίλνληαο ηνπο δχν νξηζκνχο απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη ζχγθιηζε ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ θξηηήξηα: θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο 

πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ζεζκηθήο κνξθήο (δηαθξηηή λνκηθή κνξθή) θαη ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο (δειαδή φηη δελ αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα), ξεηά ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα, άξξεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ 

«επηρεηξήζεσλ» ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζηελ αλεμαξηεζία 

ησλ θνξέσλ ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα πξνζνκνηάδεη ην θξηηήξην απηφλνκεο 

δηνίθεζεο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

Πνχ έγθεηηαη ε δηαθνξά; Πξψηνλ, ε πξνζέγγηζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα 

απνθιείεη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο νξγαλψζεηο ακνηβαίαο βνήζεηαο δηφηη 

δηαλέκνπλ θέξδε ζηα κέιε ηνπο. Γεχηεξνλ, εκπεξηέρεη δηαθνξέο νπηηθήο. 

πγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δίλεη έκθαζε ζηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ κνξθσκάησλ 

(επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη θξηηήξην δεκνθξαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ) θαη ζηνπο δεζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηηο 

δεκφζηεο πνιηηηθέο (θξάηνο πξφλνηαο) θαη ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο-θνηλσληθά 

θηλήκαηα. ε αληίζεζε, ε πξνζέγγηζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα ελδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ χπαξμε εζεινληψλ  θαη ηε κε δηαλνκή θεξδψλ θαη, ηνπιάρηζηνλ, 

ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ηνπ πεδίνπ, δίλεη ζαθή πξνηίκεζε αξρηθά ζηελ 

αλάιπζε ζε κίθξν επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ηεο ζεκαζίαο 

ελφο ηνκέα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο. 

ην παξφλ άξζξν πξνθξίλνπκε ηνλ φξν θνηλσληθή νηθνλνκία γηα κία ζεηξά απφ 

ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο καο επηηξέπεη λα δνχκε ηε 

ζχλδεζε ηνπ ηξίηνπ ηνκέα κε ην θξάηνο θαη ηηο ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο ζε ζρέζε 
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κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκε 

γηα ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ, ρσξίο λα 

ππνηηκνχκε ηε ζεκαζία απηήο ηεο ζπλεηζθνξάο. Γεχηεξνλ, ζε έξεπλα πνπ έρεη 

δηεμαρζεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο 

απφ ην CIRIEC - International Centre of Research and Information on the Public, 

Social and Cooperative Economy (Monzon & Chavez, 2008), ε έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δείρλεη λα θεξδίδεη έδαθνο ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη 

ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο. Σξίηνλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο έρεη κεζαία αιιά φρη ακειεηέα απήρεζε ζε θνξείο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο θαη ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν ηεο Διιάδαο. Σέινο, παξά ηε κηθξή αλάπηπμε 

ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο αθφκα θαη ηνπ 

κεζνγεηαθνχ λφηνπ, νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θαη άξα 

δελ κπνξνχκε λα ηνπο απνθιείζνπκε κε θξηηήξην φηη δηαλέκνπλ θέξδε ζηα κέιε ηνπο.  

3. Η Έννοια ηος Κοινυνικού Αποκλειζμού 

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έρεη επίζεο κία πνιχπαζε ηζηνξία ζην πεδίν 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Pierson, 2002). Ζ θαηαγσγή ηνπ φξνπ είλαη γαιιηθή, 

απνδίδεηαη ζηνλ Lenoir (Marlier et al, 2007, ζει. 7) θαη αλαθέξεηαη ζηνπο 

απνθιεηζκέλνπο απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Γαιιίαο, δειαδή ζηνπο 

άλεξγνπο λένπο πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνπο 

καθξνρξφληα αλέξγνπο θαζψο θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία (ζσκαηηθή, ςπρηθή, θ.ιπ.). 

ηελ άιιε φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, ε ζπδήηεζε κε βαζηθφ ππνθηλεηή ην Murray 

(Crowther, 2000) θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ ζηηγκαηηζηηθφ φξν ηεο ππνηάμεο (underclass) 

ν νπνίνο επηθεληξψλεη ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αμηψλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ 

ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, ζπρλά δηαθνξεηηθήο θπιεηηθήο/εζληθήο θαηαγσγήο 

(Byrne, 2005, ζει. 24) θαη εμαξηψληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο απφ ην 

θξάηνο πξφλνηαο θαη ηα δηάθνξα επηδφκαηα.  Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο γίλεηαη ην 

επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηελ θπβέξλεζε ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ ζηελ 

Αγγιία ην 1997 θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ (Social 

Exclusion Unit, Pantazis, 2000). Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, ηα θείκελα πνιηηηθήο ηεο 

Δ.Δ. δείρλνπλ ζαθή πξνηίκεζε ζηνλ φξν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έλαληη ηεο 

θιαζηθήο ζπδήηεζεο πεξί θηψρεηαο.  
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Δπεηδή, φπσο θαη κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πνπ είδακε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο απνηππψλνπλ γεσγξαθηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαζηξσκάησζε ηεο 

θνηλσλίαο, ηηο αηηίεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο 

ηνπο, ζα επηρεηξήζνπκε κία ηππνινγία ησλ εξκελεηψλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

κέζα απφ ηε ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ησλ Levitas (2005), Byrne (2005) 

θαη Gough et al (2006). Με βάζε ηε ζπλδπαζηηθή ηππνινγία πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπκε, ζα κπνξέζνπκε λα αλαπηχμνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία γχξσ απφ 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Όπσο επηρεηξνχκε λα δείμνπκε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ε 

έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ per se αιιά ε εξκελεία ηεο ζε ζπλάξηεζε κε 

θάζε παξάδνζε πνιηηηθήο ζθέςεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλεηαη αληηιεπηή ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ν ξφινο 

ηνπ θξάηνπο. Γηα ηνλ Byrne (2005) ε θεληξηθή δηάθξηζε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 

ζεσξίεο ηνπ θηεηηθνχ αηνκηζκνχ (possessive individualism) θαη ηεο ζπιινγηθήο 

παξάδνζεο (collectivist tradition). ηελ πξψηε πεξίπησζε θάζε παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ε 

πνιηηηθή παξέκβαζε θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ νη αληζφηεηεο 

πνπ γελλά ε νηθνλνκία.  



 

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

 Αναδιανομή Κοινυνική Δνζυμάηυζη Ηθική αναμόπθυζη 

  Κένηπο 

Βάποςρ 

Δθκεηάιιεπζε-

θπξηαξρία 

Φηψρεηα-

Αληζφηεηα 

Έιιεηκκα 

δεκνθξαηίαο 

Κνηλσληθή 

επηαμία 

Ακεηβφκελε 

εξγαζία 

Κνηλνηηθή 

ππνβάζκηζε 

Τπν-ηάμε 

Πολιηική 

παπάδοζη 

Δπαλαζηαηηθφο 

καξμηζκφο, 

Μεηακαξμηζηέο 

νζηαιδεκνθξαηία 

Κεπλζηαληζκφο 

πκκεηνρηθή 

δεκνθξαηία 

Καζνιηθή 

παξάδνζε, 

αιιειεγγχε, 

επηθνπξηθφηεηα 

 

Σξίηνο δξφκνο Ζζηθφο 

Κνηλνηηζκφο 

Αηνκηζκφο 

Κπάηορ 

ππόνοιαρ 

Μεραληζκφο 

θπξηαξρίαο αιιά 

θαη πεδίν 

αληηπαξάζεζεο 

Κεληξηθφ ζηε 

κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ θαη 

ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο 

πλχπαξμε κε 

ζπιιφγνπο, 

πξσηνβνπιίεο 

πνιηηψλ 

Αλαπαξαγσγή 

επαγγεικαηηθήο & 

θνηλσληθήο 

ηεξαξρίαο 

Τπνζηήξημε 

αγνξψλ 

Διάρηζηε 

επέκβαζε 

Σηκσξεηηθφ 

ηπαηηγική 

Κνηλσληθφο 

Μεηαζρεκαηηζκφο 

Πιήξεο 

απαζρφιεζε, 

επηδφκαηα, 

δεκφζηεο 

ππεξεζίεο 

Δγγπεκέλν 

εηζφδεκα  

ηήξημε 

πξσηνβνπιηψλ 

πνιηηψλ  

Έληαμε ζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο 

Έληαμε ζε 

ρακειά 

ακεηβφκελε 

εξγαζία 

Κνηλνηηθή 

αλαγέλλεζε 

Workfare 

 

Σπίηορ ηομέαρ 

Αιιειέγγπα 

νηθνλνκία 

Γχζθνιε 

ζπλχπαξμε 

Κνηλσληθή 

νηθνλνκία 

Δθθιεζία θαη 

εζεινληηθφο 

ηνκέαο 

Με 

θεξδνζθνπηθφο 

θαη 

εζεινληηθφο 

ηνκέαο 

Φηιαλζξσπία Δξγνζηάζηα 

θησρψλ, 

εξγαζηνζεξαπεία 

  

 

 

 



Δθθηλψληαο ινηπφλ απφ ηα δεμηά ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα,
3
 ε παξάδνζε ηνπ 

αηνκηζκνχ ζεσξεί φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νθείιεηαη ζηελ θνπιηνχξα ησλ 

θησρψλ ε νπνία κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά θαη νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο 

νθλεξίαο, εμάξηεζεο απφ ηα επηδφκαηα θαη παξαβαηηθφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

πεξηιακβάλεη ην ιφγν πεξί ππνηάμεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Δλδηαθέξνλ έρεη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ Byrne (2005, ζει. 30) γηα ηνλ εζηθφ θνηλνηηζκφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί 

ζηηο Ζ.Π.Α. κε ην έξγν ηνπ Etzioni θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ην έξγν ησλ Green 

θαη Dennis. χκθσλα κε ηνλ Byrne, ε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ηνπ θνηλνηηζκνχ δελ 

ζπλεγνξεί ππέξ ηεο ζπιινγηθήο παξέκβαζεο σο επζχλε γηα ηε ζπιινγηθή επεκεξία, 

αιιά ζεκειηψλεη ην ζπιινγηθφ ζηε βάζε ησλ εζηθψλ αμηψλ ησλ αηφκσλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ. Ωο ηέηνηα, ζεσξεί φηη απηή ε αληίιεςε επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ησλ 

θησρψλ απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα ρσξίο λα ζέηεη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ 

πινπζίσλ. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο νθείιεη λα είλαη ππνιεηκκαηηθφο θαη ζηηο δχν 

ζπληζηψζεο πνπ εμεηάδνπκε θαη λα πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ 

θηλήηξσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ θησρψλ ζην δφγκα ηεο εξγαζίαο. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ζεσξνχκε φηη θαη νη δχν παξαιιαγέο εληάζζνληαη ζε απηφ πνπ ε Levitas 

(1998, ζει. 14) νξίδεη σο ην ιφγν ηεο εζηθήο ππνηάμεο (Moral Underclass Discourse) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νθείιεηαη ζηελ εμάξηεζε ησλ 

θησρψλ απφ ηα επηδφκαηα θαη πξνηείλεη ηε ξηδηθή ζπξξίθλσζή ηνπο.  

Πξνρσξψληαο πξνο ηα αξηζηεξά, αθνινπζνχλ νη παξαδφζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπιινγηθήο παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ Byrne (φ.π.) 

αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο πνιηηηθέο ηνπο παξαθαηαζήθεο. Ζ πξψηε απφ απηέο έρεη 

ζαλ αθεηεξία ηελ παξαδνζηαθή ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθή επξσπατθή παξάδνζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ θαζνιηθή ζθέςε θαη ζηηο έλλνηεο ηεο νξγαληθήο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. Δλ νιίγνηο, ην θξάηνο νθείιεη λα επεκβαίλεη κφλν φηαλ έλα 

πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη κε γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ δηαθνξνπνηεκέλσλ θνηλσληθν-επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ. Ζ 

ζπκπεξίιεςε ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ ζηελ Αγγιία ζην ίδην ζρήκα 

ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (integration) αθνινπζεί ηε γξακκή ζθέςεο ηεο Levitas 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ιφγν γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε (Social Integrationist 

                                                

3
 Καη απφ ηα δεμηά ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο κε ηελ ίδηα ινγηθή.  



 10 

Discourse, ζει. 21). χκθσλα κε απηφλ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εξκελεχεηαη σο 

απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία 

ζεσξείηαη σο ν βαζηιηθφο δξφκνο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ελψ ην θαζήθνλ 

ηνπ θξάηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ εηζνδεκαηηθή ζηήξημε ησλ αλέξγσλ πεξηνξίδεηαη ψζηε λα 

γίλεηαη πην ειθπζηηθή ε έληαμε ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο νη νπνίεο 

επηδνηνχληαη απφ ην θξάηνο κέζα απφ θνξναπαιιαγέο ησλ εξγαδνκέλσλ (tax credits) 

ή/θαη απεπζείαο επηδνηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε καθξνρξφληα 

αλέξγσλ.  

Φηάλνληαο πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ πίλαθα, εληάζζνπκε ηξεηο πνιηηηθέο παξαδφζεηο νη 

νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηελ αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα σο εγγελή πξνβιήκαηα ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαη ζεσξνχλ φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δηεπξχλεη ηε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο απνζηέξεζεο, απηφ πνπ ε Levitas (1998, ζει. 9) νλνκάδεη 

σο ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ιφγν γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Redistributionist 

Discourse). Οη δηαθνξέο ηνπο έγθεηληαη ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν απνδέρνληαη ηελ 

θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο σο ηελ θαλνληθή ή επθηαία ηάμε 

πξαγκάησλ. Ζ παξάδνζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο (associationalist tradition) 

εγείξεη δεηήκαηα γηα ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη πξνηάζζεη 

ηελ απνθέληξσζε ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ ησλ πνιηηψλ. Απηέο νη κνξθέο 

ζπλππάξρνπλ κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη ε 

ελεξγφο ζηήξημε ησλ ζπιινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. χκθσλα κε ηνπο 

Gough et al (2006, ζει. 130), ε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ζπκκεξίδεηαη κία πίζηε ζηηο 

δπλάκεηο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη γη΄ απηφ ηελ ηνπνζεηήζακε πιεζίνλ ηεο 

παξάδνζεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ή ηνπ ζπληεξεηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαηά 

Gough et al. 
4
 Μεγαιχηεξν ξφιν ζην θξάηνο σο εγγπεηή ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

πξνζθέξνπλ ηφζν ε εθδνρή ηνπ θεπλζηαληζκνχ ε νπνία εληάζζεηαη ζηε θηιειεχζεξε 

                                                

4
 Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή παξάδνζε πεξηιακβάλεη θαη πην ξηδνζπαζηηθέο αλαγλψζεηο, 

φπσο απηή ηνπ Gorz (1999). χκθσλα κ’ απηήλ ηελ νπηηθή, νθείινπκε λα ππεξβνχκε ηελ επηβνιή ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο θαη λα αλαγλσξίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο θαη πξνζθνξάο κέζα απφ 

ζπιινγηθά εγρεηξήκαηα.  



 11 

παξάδνζε φζν θαη ε ζνζηαιδεκνθξαηία. Σν θξάηνο νθείιεη λα έρεη έλαλ ελεξγφ ξφιν 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηελ εηζνδεκαηηθή ζηήξημε ησλ αλέξγσλ 

θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. ηνλ θεπλζηαληζκφ, απηή ε πνιηηηθή 

ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ελψ ζηε 

ζνζηαιδεκνθξαηία απηή ε πνιηηηθή πξνσζεί ηελ απνεκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο θαη δείρλεη έλα δεκνθξαηηθφ δξφκν γηα ην ζνζηαιηζκφ.  

Σέινο, ε παξάδνζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζεσξεί φηη ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο είλαη ζχκθπηνο κε ηελ θαπηηαιηζηηθή ιεηηνπξγία, δηφηη νη απνθιεηζκέλνη 

ρξεζηκεχνπλ σο εθεδξηθφο ζηξαηφο αλεξγίαο απαξαίηεηνο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε πεξίνδν θξίζεο (Byrne, 2005). Δπνκέλσο, ε 

έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εληάζζεηαη ζην ζεσξεηηθφ νπινζηάζην ησλ 

ζρέζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο καξμηθήο αλάιπζεο. Δληνχηνηο, ε κεηακαξμηζηηθή 

ζθέςε έρεη αζθήζεη θξηηηθή ζηνλ νηθνλνκηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

αλαγλσξίδνληαο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαηξέζεηο πέξα απφ ηελ ηάμε πνπ γελλνχλ 

απνθιεηζκφ φπσο ην θχιν, ε θπιή, ηo έζλνο θαη ε θπζηθή θαηάζηαζε/αλαπεξία. 

χκθσλα κε ηελ Fraser & Honneth (1997), ε κνλνκεξήο επηθέληξσζε ηεο ζπδήηεζεο 

γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε δεηήκαηα αλαδηαλνκήο, θξχβεη ηνπο αγψλεο 

γχξσ απφ ηελ αλαγλψξηζε πνπ έρνπλ πξνβάιιεη δηάθνξα θνηλσληθά θηλήκαηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Δπξψπε κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60. Έρνπκε 

ζπκπεξηιάβεη απηήλ ηελ άπνςε εληφο ηνπ ιφγνπ κε θέληξν βάξνπο ηελ αλαδηαλνκή, 

επεηδή ε Fraser (φ.π.) δελ αθνινπζεί ην ηκήκα εθείλν ηεο κεηακνληέξλαο ζθέςεο πνπ  

ζεσξεί φηη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία έρνπλ λφεκα κφλν νη δηεθδηθήζεηο ζηε ζπκβνιηθή 

ζθαίξα, αιιά αληίζεηα επηρεηξεί λα ζεκειηψζεη θηινζνθηθά ηελ έλλνηα ηεο 

δηθαηνζχλεο σο ηαπηφρξνλε ζπκπεξίιεςε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο αλαδηαλνκήο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρεη πνιιέο αλαγλψζεηο. 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο (Lister, 1998, Cameron, 2004) είλαη θαλεξά δχζπηζηνη απέλαληη 

ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ δηφηη ζεσξνχλ φηη επαλαβαπηίδεη θαη παζνινγηθνπνηεί ην 

πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο. Δίλαη θαλεξφ φηη απηή ε δηάζηαζε ππάξρεη ζην πιαίζην ηνπ 

ιφγνπ ηεο ππνηάμεο. Δπίζεο, ζην ιφγν ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ε έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη πξνβιεκαηηθή γηα πνιινχο ιφγνπο: α) ππνβαζκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο θαη ηεο αλαδηαλνκήο, β) ζπγρέεη αηηίεο θαη 

απνηειέζκαηα, γ) ξίρλεη ηηο επζχλεο ζην άηνκν θαη φρη ζηελ θνηλσληθή δνκή, δ) 

δεκηνπξγεί έλα εληφο θαη έλα εθηφο αγνξάο εξγαζίαο ην νπνίν επηκειψο ζπζθνηίδεη 
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ηηο κεγάιεο αληζφηεηεο πνπ ελππάξρνπλ ζηνπο «εληφο», πξσηίζησο αλάκεζα ζηνπο 

θαηέρνληεο πεξηνπζία θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ε) ππνβαζκίδεη ην ξφιν ηεο κε ακεηβφκελεο εξγαζίαο (π.ρ. 

νηθνγελεηαθή θξνληίδα πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο ζην ζπίηη) θαη ζη) 

ζπζθνηίδεη ην δήηεκα ησλ θνξέσλ δξάζεο, δειαδή ην εξψηεκα πνηνο επζχλεηαη γηα 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ άιισλ.   

Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθέο απηέο ηηο παξαηεξήζεηο θαη δφθηκεο. Ωζηφζν, 

απνδερφκαζηε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ γηαηί: δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν (ζε ζρέζε κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο νξηζκνχο ηεο θηψρεηαο) λα εμεηάζνπκε θαη άιιεο πέξα απφ ην 

εηζφδεκα θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε απνθιεηζκνχο ρσξίο λα 

μερλάκε ηε ζεκαζία ηεο πιηθήο απνζηέξεζεο (Saraceno, 2002, ζει.13). Δπίζεο, 

αθνινπζψληαο ην έξγν ηνπ Sen (2000), ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ καο 

βνεζάεη λα θσηίζνπκε ηνπο απνθιεηζκνχο απφ ηελ θνηλσληθή δξάζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θησρνί θαη φζνη βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. πλζέηνληαο 

ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ν απνθιεηζκφο είλαη κοινωνικός (γηαηί είλαη 

θνηλσληθά ηα  αίηηα  πνπ ηνλ πξνθαινχλ), δσναμικός γηαηί δελ απνηππψλεη ηελ ησξηλή 

ζέζε ελφο αηφκνπ ή ελφο λνηθνθπξηνχ αιιά ηελ πνξεία ηνπ κέζα ζην ρξφλν, 

πολσδιάζηαηος γηαηί πεξηιακβάλεη θαη άιια πέξα απφ ην εηζφδεκα θξηηήξηα, ζτεηικός 

γηαηί νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

ζτεζιακός γηαηί είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

θνξέσλ δξάζεο (Tsakloglou & Papadopoulos, 2002).     

4. Κοινυνική οικονομία και κοινυνικόρ αποκλειζμόρ 

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία εληάζζεηαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

ιφγσ ηεο ζπλάξζξσζήο ηεο κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Δίλαη ινηπφλ 

ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε γηαηί ε απμαλφκελε εκπινθή ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πξνηάζζεηαη απφ δηαθνξεηηθέο, ζπρλά αληηζεηηθέο, ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο γηα ηηο αηηίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζπλδένληαη κε ηηο 
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πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ δξφκσλ
5
 (Defourny et al., 2001· Gough et al,. 2006): 

 Παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ππνθαζηζηψληαο ελ κέξεη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εκπινθήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ζηελ 

θεξδνζθνπηθή ή κε κνξθή ηνπ) ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, πξφλνηαο θαη 

αζθάιηζεο.  

 Απνηεινχλ ζπρλά ην φρεκα γηα ηε κεηάβαζε απφ ηηο παζεηηθέο ζηηο ελεξγεηηθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, δειαδή ηελ απμαλφκελε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε ή/θαη 

κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ζε ήπηεο, εκηπξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα θνηλνηηθψλ 

δεζκψλ θαη ηνπηθψλ δεκνθξαηηθψλ δνκψλ. Ζ ρσξηθή δηάζηαζε έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηαηί, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ε χπαξμε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ 

έρεη νδεγήζεη ζηε ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο ηνπηθφ πξφβιεκα.  

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, εληνπίδνπκε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο παξαδφζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλάδεη 

ε ινγηθή ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. ηε ζπλέρεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηε ινγηθή 

ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ, ζηε ινγηθή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηηο πην 

ξηδνζπαζηηθέο εθδνρέο. Σν θνηλφ θαη ζηηο ηξεηο πνιηηηθέο παξαδφζεηο είλαη φηη 

κπνξνχλ άλεηα λα θηινμελήζνπλ ηα εγρεηξήκαηα ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ πξνηείλνπλ. Δθεί, φκσο, 

ηειεηψλνπλ νη νκνηφηεηεο θαη αξρίδνπλ νη δηαθνξέο.  

                                                

5
 ε πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (Αδάκ & Παπαζενδψξνπ, 2010) είρακε θαηαγξάςεη δχν δξφκνπο 

ζχλδεζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, αγλνψληαο ηελ ηξίηε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Θεσξνχκε φηη ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Fine, 2001) σο ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δηθαηνινγεί ηε δηαθξηηή 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο, φπσο πξάηηνπλ νη Gough et al (2006).  
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ηε ινγηθή ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ (Γθίληελο, 1998) ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ ζηελ Αγγιία, ε 

ππνζηήξημε ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ζεκειηψλεηαη ζηηο εμήο παξαδνρέο: α) ην θξάηνο 

πξφλνηαο θνζηίδεη θαη ε παγθνζκηνπνίεζε δελ επηηξέπεη πιένλ ηέηνηεο ζπαηάιεο, β) 

ην θξάηνο πξφλνηαο έρεη απνηχρεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, γ) ν θαζαξφο λενθηιεπζεξηζκφο έρεη γελλήζεη κε ηε ζεηξά 

ηνπ απεηιέο γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ 

ηελ εκπινθή νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηνπ εζεινληηθνχ θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ο Graefe (2001) ζπδεηά θαηά πφζν ε πνιηηηθή πξφηαζε ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ απνηειεί 

αιιαγή απφ ηνλ λέν-θηιειεπζεξηζκφ ή απιά απνηειεί κία παξαιιαγή εληφο ηνπ ίδηνπ 

πνιηηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ε θάζε πεξίπησζε, 

ν ηξίηνο ηνκέαο πξνσζείηαη σο βαζηθφο κνριφο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ έληαμε ησλ απνθιεηζκέλσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ απνθεχγνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ θξάηνπο (Hadjimichalis & Hudson, 2007).  

Απηή ε επηρεηξεκαηνινγία αξζξψλεηαη παξά ηελ χπαξμε εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ ζηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ζ εκπινθή ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ βνήζεηαο 

ζην ζπίηη γηα ειηθησκέλα άηνκα θαη άηνκα κε αλαπεξία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ 

έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ζηαζεξέο θαη πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηα άηνκα 

πνπ ηηο πξνζθέξνπλ (Young, 1999), Ζ εκπινθή ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ζηηο ελεξγεηηθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο κπνξεί λα έρεη επηηχρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο (Amin et al, 1999), αιιά έρεη νδεγήζεη θαη ζε πιήζνο 

αξλεηηθψλ. πγθεθξηκέλα, απηά αλαθέξνληαη ζε: α) ππνθαηάζηαζε κεγαιχηεξσλ θαη 

πην πςειφκηζζσλ εξγαδφκελσλ απφ θζελφηεξνπο λενεηζεξρφκελνπο, β) δεκηνπξγία 

πιαζκαηηθψλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ είζπξαμε ησλ θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, γ) 

επηινγή αλέξγσλ κε ζρεηηθά πςειφηεξα πξνζφληα γηα έληαμε ζηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα (creaming), δ) εγθισβηζκφ ησλ αλέξγσλ ζε κηα ελαιιαγή θαηάξηηζεο-

αλεξγίαο-θαηάξηηζεο, ε) δεκηνπξγία κηαο δεχηεξεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη βξίζθνληαη ζε δηαξθέο θαζεζηψο επηζθάιεηαο κε ειιηπή εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα (Defourny et al, 2001, Amin et al, 2002, Aiken, 2006 θαη 2007).   

Αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, νη Amin et al (2002, 

ζει. 25-26) αλαθέξνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο θαη πιένλ εχξσζηεο θνηλσληθέο 
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επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηνξζψλνπλ λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αθκάδνπζα νηθνλνκία. 

Άιισζηε, φπσο δείρλεη ε κειέηε ησλ Evans θαη Syrett (2007), νη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζε θνηλφηεηεο πνπ ήδε είραλ λα επηδείμνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ 

ηνπηθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη πξνβιεκαηηθή φρη γηαηί πνιιέο 

θνξέο ηα παξάγσγα ηεο άληζεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο δελ γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

νξαηά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, αιιά γηαηί απηή ε ρσξηθή δηάζηαζε είλαη 

παξάγσγν επξχηεξσλ δνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαπηηαιηζηηθήο δηάξζξσζεο ζε εζληθή 

.ή/θαη ππεξεζληθή θιίκαθα (Smith, 2005, ζει. 6).  

Πεξλψληαο ζηελ πνιηηηθή παξάδνζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο (Defourny et al, 2001). χκθσλα κ’ απηήλ ηελ νπηηθή, νη πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη ηνπ ΄80 ππήξμαλ θαη θαξπφο ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Απηέο νη νξγαλψζεηο ζηφρεπαλ ζηελ 

εδξαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία 

εκθνξείηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) ηαπηφρξνλε επηδίσμε θνηλσληθήο 

ρξεζηκφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, β) άκεζε εκπινθή ησλ σθεινπκέλσλ 

ζηε δηαδηθαζία άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έλαληη ηεο θξαηνχζαο κέρξη ηφηε 

άπνςεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top down approach), γ) 

ζπκκεηνρηθφηεηα ζηε δηαθπβέξλεζε ζε φια ηα επίπεδα, δ) επηρεηξεκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

κέζα απφ ηελ αγνξαία ζπλαιιαγή.  Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο νπηηθήο, 

θαη ην ζεκείν δηαρσξηζκνχ απφ ηελ άπνςε ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα 

εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα, είλαη ε άπνςε φηη απηά ηα εγρεηξήκαηα κπνξνχλ λα 

ζπλππάξμνπλ ζε κηα πινπξαιηζηηθή νηθνλνκία θαη λα αληιήζνπλ ινγηθέο απφ ηελ 

αλαδηαλνκή ηνπ θξάηνπο, ηελ αληαιιαγή ηεο αγνξάο θαη ηελ ακνηβαηφηεηα ηεο 

θνηλφηεηαο (Laville, 2003).  

’ απηήλ αθξηβψο ηελ άπνςε πεξί ζπλχπαξμεο κε ηελ ηππηθή θαπηηαιηζηηθή 

επηρείξεζε θαη ην θξάηνο, αζθεί θξηηηθή ε πνιηηηθή παξάδνζε ηνπ θνηλσληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Gough et al, 2006, ζει. 144). Όπσο ηνλίδνπλ νη ππέξκαρνη απηήο 

ηεο αλάγλσζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ε ζχλδεζε κε ηηο πνιηηηθέο 
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θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη θαλεξά αξηζηεξφζηξνθε 

δεδνκέλνπ φηη ζπλεμεηάδεη δεηήκαηα αλαδηαλνκήο, ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ππνζηήξημεο απηψλ ησλ εγρεηξεκάησλ απφ ην θξάηνο (Hadjimichalis & Hudson, 

2007) ή/θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ξήμεο κε ηηο ηνπηθέο δνκέο εμνπζίαο (Amin et al, 2002, 

Graefe,  2001). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ε φπνηα επηηπρία ησλ εγρεηξεκάησλ 

ηεο  θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηα 

θέξλεη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε ζέζε ζχγθξνπζεο κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο θξαηηθήο 

δαπάλεο γηα ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο λενθηιειεχζεξεο πξνζέγγηζεο.  

Οη Hadjimichalis & Hudson (2007) αλαθέξνπλ σο παξάδεηγκα ξηδνζπαζηηθήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηηο γξακκέο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηελ Οχκπξηα ηεο 

Ηηαιίαο φπνπ έλα θίλεκα βάζεο γπλαηθψλ κε ζηφρν ηελ αιιειεγγχε ζηηο 

κεηαλάζηξηεο κνπζνπικαληθήο θαη αθξηθαληθήο θαηαγσγήο ζπλεηέιεζε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ε θεληξναξηζηεξή 

θπβέξλεζε ηεο Οχκπξηα ππνζηήξημε νηθνλνκηθά ην ζπλεηαηξηζκφ θαη ηνλ ελέηαμε 

ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπλέξγεηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νθεηιφηαλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ηα 

ζπλδηθάηα θαη ηελ θεληξναξηζηεξή θπβέξλεζε. Γηαθνξεηηθή ππήξμε ε ηξνρηά 

αλάπηπμεο ηεο πνξείαο γπλαηθψλ ελάληηα ζηε θηψρεηα ην 1995 ζην Κεκπέθ (Graefe, 

2001). Οη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πνξεία δηεθδίθεζαλ ηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο νη νπνίεο ζα απαζρνινχζαλ γπλαίθεο 

πξνζθέξνληαο ζέζεηο ζηαζεξήο, πιήξνπο θαη πνηνηηθήο απαζρφιεζεο. Μ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηρεηξνχζαλ λα δηεπξχλνπλ ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ελψ 

ηαπηφρξνλα έζεηαλ ζην πξνζθήλην ηεο ζεκαζία ηεο γπλαηθείαο απιήξσηεο εξγαζίαο. 

Παξά ηελ απήρεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή θπβέξλεζε, ν Σνκέαο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε θξαηηθφ επίπεδν πξφθξηλε ζηαδηαθά 

ηε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο δείρλνληαο ηα φξηα ηεο εηξεληθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε πεξίνδν πεξηθνπψλ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.  

Μ’ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζχλδεζε πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ κε θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζα επηθεληξψζνπκε ζηελ επφκελε 

ελφηεηα ηελ αλάιπζή καο ζηα εγρεηξήκαηα πνπ θάλνπλ δεηιά δεηιά ηελ εκθάληζή 

ηνπο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο.  
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5. Κοινυνική και Αλληλέγγςα Οικονομία ζηην Δλλάδα  

Ο ηξίηνο ηνκέαο δελ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο ζηελ Διιάδα (Xξπζάθεο 

θ.ά., 2002). Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε επηκέξνπο πηπρέο ηνπ 

πεδίνπ ζπληείλνπλ φηη ν ηξίηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα ζπλεηζθέξεη ζηελ απαζρφιεζε 

θαη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ φηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο EΔ 

(Κνηαιαθίδεο, 2007), ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηνπιάρηζηνλ ζηε ζεζκηθή ηεο κνξθή 

είλαη αδχλακε (σηεξφπνπινο, 2004), παξαηεξείηαη ρακειφ πνζνζηφ εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο (Lyberaki and Paraskevopoulos, 2002· Πνιπδσίδεο, 2006) θαη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην  ζεσξείηαη φηη είλαη ρακειφ θαη δπζρεξαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο (Christoforou, 2003). 

Παξά ηελ ηζηνξηθή ππαλάπηπμε, ζε ζρέζε αθφκα θαη κε ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νφηνπ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη αληίζηνηρε ηξνρηά αλάπηπμεο,
6
 ε ηξέρνπζα θξίζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο λέν-θηιειεχζεξεο επηινγέο δηαρείξηζήο ηεο, έρεη ζπληειέζεη ζηελ 

αλάπηπμε εγρεηξεκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επξχηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο. ην παξφλ άξζξν, ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ηαηξείσλ αιιειεγγχεο ζηελ Διιάδα. Οη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμακε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο είλαη πνιινί: α) 

εκπίπηνπλ αθξηβψο ζην πεδίν ηνπ ηξίηνπ ηνκέα δεδνκέλνπ φηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ νκάδεο εζεινληψλ ή ΜΚΟ, β) ζηνρεχνπλ ζε κία 

ζεκαληηθή πηπρή ησλ δηεξγαζηψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, απηήλ ηνπ απνθιεηζκνχ 

απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο,
7
 γ) ε δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ ζέηεη επί 

ηάπεηνο ην δήηεκα ηεο ππνθαηάζηαζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ ηξίηνπ 

                                                

6
 Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηελ Ηηαιία, αιιά θαη ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία, δειαδή ρψξεο πνπ 

κέρξη πξφηηλνο εληαζζφκαζηε ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα θαζεζηψησλ επεκεξίαο (Ferrera, 2005) ελψ πιένλ 

έρνπκε θαη ηελ θνηλή ηδηφηεηα ησλ ρσξψλ κε ηε κεγαιχηεξε θξίζε ρξένπο.  

7
 χκθσλα κε ηελ Έξεπλα γηα ηε Φηψρεηα θαη ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(Gordon et al., 2000), o θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πεξηιακβάλεη 4 δηαζηάζεηο: απνζηέξεζε ε νπνία 

κεηξάηαη σο έιιεηςε πιηθψλ πφξσλ, απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ κεηξάηαη είηε σο 

αλεξγία είηε σο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, απνθιεηζκφο απφ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη, ην πην ζεκαληηθφ 

γηα ηε δηθή καο αλάιπζε, απνθιεηζκφ απφ ππεξεζίεο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο).  
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ηνκέα, θαη δ) επηηξέπεη ηε ζπλεμέηαζε δεηεκάησλ αλαγλψξηζεο θαη αλαδηαλνκήο 

φηαλ ηίζεληαη δεηήκαηα ζέζπηζεο θξηηεξίσλ επηινγήο/απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ.  

Μέζα απφ ηηο επαθέο καο κε κέιε εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηαηξψλ, απφ ηε 

ζπκκεηνρή καο ζε ζρεηηθή εκεξίδα
8
 θαη απφ κία επηζθφπεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν, 

εληνπίζακε ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ ηαηξείσλ ζην Ρέζπκλν, ζηε Ρφδν, ζηα Ησάλληλα 

(ππφ δεκηνπξγία), ζηελ Πξέβεδα, ζηε Θεζζαινλίθε (ππφ δεκηνπξγία), ζην Κηιθίο, 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαζψο θαη ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ θαξκαθείσλ ζηα Υαληά, 

ζηελ Αζήλα, ζηε Γιπθάδα, ζην Βφιν. Σα θνηλά γλσξίζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξσηνβνπιηψλ πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ πνιχ πξφζθαηε ίδξπζή ηνπο,
9
 β) ηελ 

αλαγλψξηζε φηη βαζηθή αηηία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο είλαη ν απμαλφκελνο αξηζκφο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ιφγσ αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο γηαηί είλαη αλαζθάιηζηνη, γ) ηε ζηειέρσζε ησλ δνκψλ 

απφ εζεινληέο, θαη δ) ηε ζχκπξαμε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ππνδνκήο, πιηθψλ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ν Γήκνο είηε ζηελ 

αθξαηθλή ηνπ κνξθή, είηε κέζα απφ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο.
10

  

Οη νκνηφηεηεο απηέο δελ πξνδηθάδνπλ φκσο νχηε ηελ θνηλή πνξεία νχηε ηηο ίδηεο 

αμηψζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκφζηαο θαη δσξεάλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ε ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ, ε 

ζέζπηζε θξηηεξίσλ επηινγήο θαη απνθιεηζκνχ αζζελψλ, νη ζπκπξάμεηο κε θνξείο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηέινο νη ζηνρεχζεηο ηνπ θάζε εγρεηξήκαηνο. Δλδεηθηηθά, 

νξηζκέλα θνηλσληθά ηαηξεία ζεσξνχλ ζεκαληηθφ δήηεκα ηνλ θίλδπλν ππνθαηάζηαζεο 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο απφ εζεινληέο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ην 

θξάηνο ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ηεο απφζπξζεο απφ ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ 

                                                

8
 Πξφθεηηαη γηα ηελ Ζκεξίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο κε ηίηιν Πξαθηηθέο αιιειεγγχεο θαη 

θνηλσληθή νηθνλνκία, άββαην 14 Μαΐνπ 2011, Αζήλα.  

9
 Με εμαίξεζε ην θνηλσληθφ ηαηξείν Ρεζχκλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2008, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

ππφινηπα εγρεηξήκαηα έρνπλ μεθηλήζεη κεηά ην 2010 θαη θπξίσο ην 2011.  

10
 Δκπινθή ηνπ Γήκνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ην Ρέζπκλν, ηε Ρφδν, ηελ 

Πξέβεδα θαη ηε Θεζζαινλίθε.  
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αλαγθψλ.
11

 Δδψ αλνίγεη έλα πεδίν αλαζηνραζκνχ θαη δηεξεχλεζεο γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο γηα 

δεπηεξνβάζκηεο (δηαγλσζηηθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη επεκβαηηθέο πξάμεηο) νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ 

δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ. Ζ χπαξμε ελφο θνηλσληθνχ ηαηξείνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη είηε σο ηξφπνο αλάδεημεο ησλ νκάδσλ πνπ ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ζε 

βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο κε ηαπηφρξνλε δηεθδίθεζε ηεο θάιπςήο ηνπο 

απφ ην θξάηνο είηε σο θαηαθχγην ησλ πιένλ θησρψλ γηα ηελ παξνρή πξσηφιεησλ 

ππεξεζηψλ ειιείςεη θάιπςεο απφ ην θξάηνο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλα εγρεηξήκαηα ν 

εζεινληηζκφο απνηειεί επηζπκεηή ελψ ζε άιια εγρεηξήκαηα απνηειεί αλαγθαία 

θαηάζηαζε.  

Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ζεκαληηθά ηα ππφ ζπδήηεζε 

εγρεηξήκαηα θαη εκπίπηεη άκεζα ζηε ζεκαηηθή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κεηαλάζηεο ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά ραξηηά. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πεξίνδν θξίζεο ε κεηαλάζηεπζε γίλεηαη έλα απφ ηα πιένλ 

αθαλζψδε δεηήκαηα ππεξηνλίδνληαο ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε αλάκεζα ζε γεγελείο 

θαη αιινδαπνχο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ θνηλσληθνχ 

ηαηξείνπ Ρεζχκλνπ ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
12

 Όπσο επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά 

εθπξφζσπνο ηεο ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο, ην θνηλσληθφ ηαηξείν ζπγθξνηήζεθε γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο θπξίσο ησλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη/εο θαηέθζαλαλ ζηα 

λνζνθνκεία κε εκθαλή ζεκάδηα παξακέιεζεο ηεο πγείαο ηνπο (ηδίσο νη έγθπεο 

γπλαίθεο). ηελ πνξεία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη θαζψο άξρηζαλ λα πιήηηνπλ ηελ Διιάδα 

νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ηεο λέν-θηιειεχζεξεο δηαρείξηζήο ηεο, άξρηζαλ λα 

απμάλνληαη νη ιήπηεο ππεξεζηψλ πγείαο απφ ην γεγελή πιεζπζκφ. Δπίζεο, ην 

θνηλσληθφ ηαηξείν Θεζζαινλίθεο ελ πνιινίο ζπγθξνηήζεθε ζηε βάζε ηεο εκπεηξίαο 

                                                

11
 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Πξσηνβνπιία Τγεηνλνκηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία Ηαηξείνπ θαη 

Φαξκαθείνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζηε Θεζζαινλίθε: «Υσξίο πξφζεζε, αιιά νχηε θαη απηαπάηε 

γηα ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο πνπ απνζχξεηαη απφ ηελ επζχλε θξνληίδαο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ θαη έρνληαο πιήξε επίγλσζε ησλ νξίσλ  θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

αιιειεγγχεο ζην ρψξν ηεο πεξίζαιςεο, αιιά θαη κε ζηαζεξή ηελ πεπνίζεζε πσο ε αιιειεγγχε θαη ε 

ππεξάζπηζε δηθαησκάησλ εθηφο απφ δηαθεξπθηηθφ ιφγν απαηηεί θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο.» (πεγή: 

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1282075).     

12
 Αλδξέαο Ξαλζφο, Παξέκβαζε ζηελ Ζκεξίδα ηνπ κε ηίηιν Πξαθηηθέο αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθή 

νηθνλνκία, άββαην 14 Μαΐνπ 2011, Αζήλα.  

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1282075
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ηεο αιιειεγγχεο ζηνπο 50 κεηαλάζηεο απεξγνχο πείλαο,
13

 Απηά ηα παξαδείγκαηα 

παξνπηζάδνπλ ελδηαθέξνλ γηαηί θαηαδεηθλχνπλ πψο κία πξσηνβνπιηαθή πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ελφο ηνπηθνχ πξνβιήκαηνο γηα κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρν κπνξεί 

λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ επξχηεξσλ ζηξσκάησλ ππνλνκεχνληαο 

ζηελ πξάμε ηελ αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ δηαηξέζεσλ θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο.  

Σέινο, ηα ζρήκαηα, νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ 

ηαηξείσλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο εθφζνλ εθηείλνληαη απφ ηελ Ηεξά 

Μεηξφπνιε Αιεμαλδξνχπνιεο κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα νκάδα εζεινληψλ ηαηξψλ 

αιιειέγγπσλ ζηνλ αγψλα ησλ κεηαλαζηψλ απεξγψλ πείλαο. Καηά ζπλέπεηα, κεξηθέο 

πξσηνβνπιίεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεζκνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε άιιεο, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ ραίξνπλ απφ ηνλ ηνπηθφ Γήκν θαη ζηελ  

παξαρψξεζε ρψξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ. Παξά ηνλ κηθξφ 

αξηζκφ ησλ ελ ιφγσ εγρεηξεκάησλ, έρεη ζεκαζία λα δηεξεπλεζεί ε ηξνρηά αλάπηπμεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ην ηδξπηηθφ ζρήκα πνπ ηηο θαζνδεγεί θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ παξέκβαζε πνπ επηηπγράλεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πνηθηινκνξθία είλαη ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθή ηεο εγγελνχο ακθηζεκίαο ησλ θνξέσλ 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηξφπσλ πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ.  

 

6. Ανηί Δπιλόγος 

’ απηφ ην άξζξν, απνζαθελίζακε ηνπο φξνπο ηεο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα πξνζπαζψληαο λα 

θαηαδείμνπκε φηη νη δηαθνξέο ησλ φξσλ απνηππψλνπλ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο, 

γεσγξαθηθέο δηαδξνκέο θαη ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχμακε κία 

ηππνινγία γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αθεηεξίεο ηεο 

ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Με απηέο ηα αλαιπηηθά εξγαιεία σο 

                                                

13
 Πξφθεηηαη γηα ηελ Παλειιαδηθή Απεξγία Πείλαο 300 κεηαλαζηψλ, 250 ζηελ Αζήλα θαη 50 ζηε 

Θεζζαινλίθε κε ζηφρν ηε λνκηκνπνίεζε φισλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα απαζρφιεζε πνιχ ηελ θνηλή γλψκε ιφγσ ηεο ρξήζεο παλεπηζηεκηαθψλ ρψξσλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο απεξγίαο ζηελ Αζήλα θαη ην ελδερφκελν παξέκβαζεο ηεο αζηπλνκίαο γηα ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο φζν θαη γηα ηε κεγάιε δηάξθεηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπαγφηαλ γηα ηελ πγεία 

θαη ηε δσή ησλ απεξγψλ (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. http://hungerstrike300.espivblogs.net/)  

http://hungerstrike300.espivblogs.net/
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παξαθαηαζήθε, αλαδείμακε ηε ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκία κε ηε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αληιψληαο παξαδείγκαηα απφ ην εμσηεξηθφ. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα, ρξεζηκνπνηήζακε ην παξάδεηγκα ησλ θνηλσληθψλ ηαηξείσλ 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα γηα λα αλνίμνπκε ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ πξαθηηθψλ θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα 

ηεο θξίζεο.    

Ζ ηνπνζέηεζή καο ζην δήηεκα είρε εμαξρήο θξηηηθφ ραξαθηήξα κε ηελ έλλνηα φηη 

πξνζπάζεζε λα ζπδεηήζεη θξηηηθά ηα ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα θαη λα ακθηζβεηήζεη 

ηελ άθξηηε απνδνρή ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη ζπληαζζφκαζηε κε κηα επίζεο άθξηηε άξλεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

θέξλνπλ ζην πξνζθήλην ε ζεσξία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο. Θεσξνχκε, αληηζέησο, φηη ε φπνηα ζπδήηεζε νθείιεη εμαξρήο λα 

απνζαθελίζεη ηα αλαιπηηθά εξγαιεία κε ηα νπνία πξνζεγγίδεη ην δήηεκα θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο ζηνρεχζεηο.  

Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη πνιιέο αλαγλψζεηο, λενθηιειεχζεξεο-

ζνζηαιδεκνθξαηηθέο-ξηδνζπαζηηθέο (Gough et al., 2006). Αλ καο ελδηαθέξεη ην 

δήηεκα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είλαη γηαηί καο επηηξέπεη λα ζθεθηνχκε θαη λα 

πινπνηήζνπκε πξαθηηθέο πνπ έξρνληαη πην θνληά ζηε δπλαηφηεηα κηαο δηαθνξεηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Μφλν πνπ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο δελ ηηο 

αληηιακβαλφκαζηε σο κηα αθφκε θσλή ζηελ πινπξαιηζηηθή νηθνλνκία, αιιά σο 

αληίζεζε ζηηο δνκηθέο αηηίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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