
ΚΩΣΑ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΣΤΠΩΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 

ΚΡΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΝΑΜΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΝΗ 

ΤΓΚΤΡΙΑ.   

 

Πεξίιεςε: 

Η θξίζε δελ είλαη κφλνλ ειιεληθή. Πεξηνξηζκνί ζηνπο ηνκείο ηήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο, αιιαγέο ζηνπο θνξείο παξνρήο παξαηεξνχληαη θαη 

ζε άιιεο ρψξεο. 

Πψο θαη πφζν επεξεάδεη ε θξίζε ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ φξνπ ‘θνηλσληθή πνιηηηθή’ 

ηφζν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο; 

Οη πεξηνξηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο απφ ηελ 

αξραηφηεηα σο ζήκεξα κε έκθαζε ίζσο ζηελ πξψηκε λεσηεξηθφηεηα θαη ηα ρξφληα 

ηήο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Νέεο κνξθέο αιιαγψλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είηε ζηελ Διιάδα ηνχ 

κλεκνλίνπ είηε ζηελ Βξεηαλία κε ηελ ‘κεγάιε θνηλσλία’ – big society-. 

Έλαο λένο νξηζκφο ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ λα ζπλδπάδεη ζηφρνπο θαη αμίεο ηήο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλχπαξμεο κε ηελ δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ησλ ηξερνπζψλ 

αιιαγψλ ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε επίζεζε πνπ πθίζηαηαη ε ξχζκηζε ηψλ ‘ρξπζψλ 

ρξφλσλ’ είλαη αλαγθαία.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθή πνιηηηθή, απφπεηξα νξηζκνχ, θξίζε, κεγάιε θνηλσλία. 
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ΤΓΚΤΡΙΑ.   

 

Όηαλ βξίζθεζαη ζε ακεραλία γηα ην πψο λα μεθηλήζεηο κία εηζήγεζε, είζηζηαη ε 

θξάζε ‘κηα παιηά θηλέδηθε παξνηκία ιέεη….’ . ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα 

μεθηλήζσ κε θάηη παξφκνην. Μφλν πνπ παξά ηα φζα λνκίδνπκε ε παξνηκία κάιινλ 

δελ είλαη νχηε παιαηά, νχηε θηλέδηθε, πιελ φκσο είλαη πνιχ γλσζηή, αλ θαη είλαη 

επίζεο θάπσο αζαθέο αλ πξφθεηηαη πεξί επρήο ή θαηάξαο. «Δίζε λα δήο ζε 

ελδηαθέξνληεο θαηξνχο» (http://www.phrases.org.uk/meanings/may-you-live-in-

interesting-times.html) , αλ θαη απηφ ην νπνίν ίζσο είλαη πξάγκαηη θηλέδηθε παξνηκία 

ιέεη «θαιχηεξα ζθχινο ζε πεξίνδν εηξήλεο, παξά άλζξσπνο ζε πεξίνδν ράνπο» 

(http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers0702/rs/ers07020.pdf).  

Οη θαηξνί ζηνπο νπνίνπο δνχκε είλαη νπσζδήπνηε ελδηαθέξνληεο θαη ίζσο θαη 

ηαξαγκέλνη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ρψξν ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη φρη κφλνλ ζηελ 

κλεκνληαθή Διιάδα. Πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θάζκα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο θαη παξεκβάζεηο ζηηο δνκέο είλαη έλα 

επξχηαην θαηλφκελν.  

Οπφηε, είλαη επρή ή θαηάξα ην λα δήο ζε ελδηαθέξνληεο θαη έληνλνπο θαηξνχο;  

Γηα ηνλ παξαηεξεηή, ηνλ ζρνιηαζηή ίζσο είλαη θαη επρή. Έρεη αληηθείκελα λα 

εμεηάζεη, λα αλαιχζεη. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ιίγν πξηλ νη αιιαγέο ζπκβαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε ρψξα ζε ζρεδφλ παγθφζκην επίπεδν. ηηο δνκέο, ζηνπο 

θνξείο παξνρήο, ζηηο δαπάλεο. Σξαλφ παξάδεηγκα ε ζπδήηεζε γηα ηελ ‘Μεγάιε 

Κνηλσλία’ ζηελ Βξεηαλία. Η θξίζε φπσο είλαη θπζηθφ έρεη ελδηαθέξνλ θαη γηα εκάο, 

ελψ παξάιιεια ην λνηψζνπκε φινη είλαη θαηάξα λα ην δήο σο ρξήζηεο ησλ 

ππεξεζηψλ, σο πνιίηεο γεληθφηεξα.  

Ση κάο δίλεη ε ηξέρνπζα, παξνχζα θαη πεξηξξένπζα θξίζε; Σελ επθαηξία θαη ηελ 

αλάγθε λα επαλαδηαηππψζνπκε θάπνηνπο φξνπο.  

 

Η εηζήγεζή κνπ επηζπκεί λα απνηειέζεη κηα απφπεηξα επαλαδηαηχπσζεο ελφο 

νξηζκνχ ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αλάκεζα ζηηο πεξηγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κία 

θξηηηθά θαη αμηαθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνζέγγηζε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηή 

κε ηελ αλαγθαία ζήκεξα παξέκβαζε ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ers0702/rs/ers07020.pdf


Όινη γλσξίδνπκε ηελ δηηηή έλλνηα ηνπ φξνπ ‘θνηλσληθή πνιηηηθή’ ηφζν σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, φζν θαη σο ζεηξά δξάζεσλ απφ δεκφζηνπο θπξίσο θνξείο. Σίζεηαη έλα 

δήηεκα: Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν, εηδηθά κέζα ζηελ θξίζε;   

Δίλαη ηφζν επηζηεκνληθά φζν θαη θξηηηθά επαξθήο έλαο νξηζκφο ηήο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ηφζν σο αληηθείκελν δξάζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο (πρ Παηδεία, Τγεία, 

Αζθάιεηα, Αζθάιηζε) ή κε βάζε ηηο νκάδεο ζηφρνπ (πρ Παηδηά, Ηιηθησκέλνη, 

Μεηαλάζηεο, Υξνλίσο Πάζρνληεο θιπ) ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζην πεξηερφκελν 

ηήο παξέκβαζεο;  Απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ν 

θαζνξηζκφο ηνχ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο ηήο παξέκβαζεο (πρ κείσζε 

αληζνηήησλ, εμάιεηςε ζηηγκαηηζκνχ, παξνρή δπλαηνηήησλ), ή κπνξνχκε λα 

ζεσξνχκε σο θνηλσληθή πνιηηηθή φια ηα κέηξα θνηλσληθήο παξέκβαζεο φηαλ 

απνζθνπνχλ απιψο ζηελ ζπληήξεζε ππαξρνπζψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

αληζνθαηαλνκψλ, ρσξίο ηελ επηζπκία πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη 

ηζφηεηαο, θαη πέξαλ ελφο αμηαθνχ πιαηζίνπ πηζαλφλ φπσο απηφ κπνξεί λα νξηζηεί απφ 

ηηο έλλνηεο ηεο επεκεξίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αμηνπξέπεηαο θιπ; Μία πξφζζεηε θαη 

ελ παξελζέζεη παξάκεηξνο αθνξά ηελ ζρέζε πξφζεζεο θαη απνηειέζκαηνο ζηελ ιήςε 

ησλ κέηξσλ. Η έληαμή απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη απφ ηελ πξφζεζε ηνχ 

λνκνζέηε, ή απφ ην  απνηέιεζκα πνπ επέθεξαλ (πρ ην ‘εθθιεζηαζηηθφλ’ θαη ην 

‘δηθαζηηθφλ’ ζηελ αξραία Αζήλα απνζθνπνχζαλ ζηελ επίηεπμε απαξηίαο ζηα φξγαλα 

ηήο πνιηηείαο αιιά ίζσο βνεζνχζαλ ηνπο ελδεείο, ηα κέηξα ζην αλαγελλεζηαθφ 

Παξίζη θαη ηελ Σπδσξηαλή Αγγιία ζηελ πεηζάξρεζε ζηελ λέα κνξθή εξγαζίαο, αιιά 

ίζσο θάιππηαλ αλάγθεο ησλ ‘άμησλ’ θαη ‘ληξνπαιψλ’ πησρψλ θιπ.). ην ζεκείν απηφ 

λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ παξάκεηξν ηήο εθθνζκίθεπζεο θαη πνιηηηθνπνίεζεο ηήο 

παξέκβαζεο ζηα θνηλσληθά πξάγκαηα (θαη θπξίσο ζηελ θηψρεηα θαη ηελ αζζέλεηα) 

έλαληη ηήο εθθιεζηαζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο (θπξίσο θαζνιηθήο) θηιαλζξσπίαο. 

Δηδηθά φηαλ θάπνηα απφ ηα βνεζήκαηα ζπλδπάδνληαη κε εηδηθέο ζηνιέο θαη 

ζηηγκαηηζκφ, ή αθφκε θαη κε ηνλ θίλδπλν απνπνκπήο θαη καζηίγσζεο. Πεηζάξρεζε, 

έληαμε ζε νξηζκέλεο κνξθέο εξγαζίαο (αιιά θαη κία κνξθή βνήζεηαο κηα θαη φπσο 

αλαθέξεη θαη ν Fraser 2003 ην επίπεδν δηαβίσζεο εθεί ίζσο ήηαλ ιίγν θαιχηεξν απφ 

φ,ηη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο), παξνπζηάδεηαη θαη ζηα πησρνθάηεξγα ζηελ Βηθησξηαλή 

Μεγάιε Βξεηαλία, ηα νπνία έκεηλαλ φκσο γλσζηά θαη σο ρψξνη ηνπ αίζρνπο, ιφγσ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο. Όια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα κέηξα 

εμεηάδνληαη ζε βηβιία θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηζηνξίαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ρσξίο 



λα είλαη ζαθέο αλ αλαθεξφκαζηε ζηελ πξφζεζε, ην απνηέιεζκα, ηηο αμίεο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξφζεζε, ηελ νκάδα ζηφρνπ, ηνλ θνξέα εθπφλεζεο ησλ δξάζεσλ, ην θάζκα 

ησλ δξάζεσλ θιπ. Μήπσο ε θξίζε, είηε κε ηελ κνξθή ησλ πεξηθνπψλ ζηελ Διιάδα, 

είηε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ Μεγάιε Κνηλσλία ζηελ Βξεηαλία, (ή θαη ηηο αιιαγέο ζε 

άιιεο ρψξεο)  κάο βνεζάεη λα μαλαζθεθζνχκε θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχκε; 

 

Δλ άιινηο: 

Πψο θαη πφζν επεξεάδεηαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν θαη αληηθείκελν ‘θνηλσληθή 

πνιηηηθή’ απφ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ κάο πεξηβάιεη; Καη 

πψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Βάζεη πνίαο κεζνδνινγίαο 

νξηζκνχ ηνχ αληηθεηκέλνπ κειέηεο; Αλ γηα ηνλ νξηζκφ καο πξνρσξήζνπκε κε βάζε 

ηελ  

Α/ Γξάζε κφλν πεξηγξαθή έρνπκε: 

  Α1> θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο 

  Α2> νκάδσλ ζηφρνπ ησλ δξάζεσλ 

  Α3> δξάζεσλ  

ηνπο  

Β/ ηφρνπο έρνπκε 

  Β1> αμίεο, εζηθή δέζκεπζε θιπ 

  Β2> αλαπαξαγσγή παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

  Β3> αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηζνξξνπηψλ. 

 

Αλ δερζνχκε ην Β1, ηφηε ηνπνζεηνχκεζα αμηαθά έλαληη ηήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ, αιιά δεδνκέλσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ ελ κέζσ θξίζεσο (θαη 

φρη κφλνλ ζηελ Διιάδα), ηίλη ηξφπσ δελ έρνπκε επηζηεκνληθφ αληηθείκελν!!! 

Πξνζπαζνχκε εμ νξηζκνχ λα κειεηήζνπκε ηελ άξλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καο. Δίλαη 

ινηπφλ ε θνηλσληθή παξέκβαζε κε αμηαθνχο ζηφρνπο (θαη φρη απιψο κε ζηφρνπο ηελ 

δηαηήξεζε ηήο επηαμίαο θαη παξνχζαο θνηλσληθήο δνκήο) ζπζηαηηθφ θνκκάηη ηήο 

επηζηήκεο ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο σο (θαηά 

κείδνλα ιφγν) θξαηηθήο δξάζεο;  

 

ε γεληθέο γξακκέο γλσξίδνπκε φηη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ελλνηνινγηθά 

αληηθαηνπηξίδεη ηδενινγηθέο επηινγέο κίαο θνηλσλίαο, ίζσο αθφκε-αθφκε θαη αμίεο 

(κε ηελ έλλνηα ησλ δεζκεπηηθψλ εζηθψλ ζηφρσλ, φπσο ε αιιειεγγχε θαη ε θνηλσληθή 



δηθαηνζχλε, ε επεκεξία, φζν αζαθείο θη αλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη έλλνηεο απηέο 

κέζα θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία). Η απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ ζπλήζσο 

εθιακβάλεηαη σο θνηλσληθφ πξφβιεκα, ελψ παξάιιεια, γηα ηελ επίηεπμή ηεο 

πξνυπνηίζεηαη κηα αλαδηαλνκή πφξσλ.  Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο 

φκσο φηη νη παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπλήζσο 

αλαπαξάγνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη πθηζηάκελεο ζρέζεηο θαη 

δνκέο. (αθειιαξφπνπινο θαη Βεληέξεο (2004), Γ. Βεληέξεο θαη Υ. Παπαζενδψξνπ 

(2003), J. Hills 2003, V. George 2010, Γηθαίνο 2010). 

 

Σειηθά πνχ ζα βάινπκε ην βάξνο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαη νξίζνπκε ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή, εηδηθά ζε πεξίνδν θξίζεο; 

 

Έγηλαλ λσξίηεξα αλαθνξέο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε κνξθψλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο, 

νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία εληάζζνληαη ζην αληηθείκελν ‘θνηλσληθή 

πνιηηηθή’ θαη ‘ηζηνξία θνηλσληθήο πνιηηηθήο’, θάηη ην νπνίν απνηειεί θαη κέξνο ηνχ 

γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ κνπ, θαη κε βαζαλίδεη απφ φηαλ έγξαθα θαη έθαλα ηελ 

επηκέιεηα ηνχ βηβιίνπ γηα ηελ Ιζηνξία ηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζην νπνίν έρσ 

αλαθεξζεί ζπρλά λσξίηεξα. 

ήκεξα βηψλνπκε πεξηθνπέο ζηελ Διιάδα, αιιά φρη κφλν. ηελ Ιηαιία βνπιεπηέο 

πξνρψξεζαλ ζε ακνηβαίεο αληαιιαγέο ρεηξνδηθηψλ εληφο θνηλνβνπιίνπ (πξνθαλψο δε 

θαη ‘ιφγνη εξξφζνπλ αιιήινηο θαθνί’ φπσο ζα έιεγε θαη ν θχιαθαο ζηελ νθφθιεην 

Αληηγφλε), γηα ηηο αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ,  εληάζεηο θαη πεξηθνπέο 

παξαηεξνχκε ζηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιζπαλία θιπ.  

Αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα ε βξεηαληθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ζηξέθεηαη ε ζπλέρεηα 

ηεο εηζήγεζεο, αληιψληαο απφ ηα δχν πξφζθαηα ζπλέδξηα ηεο Βξεηαληθήο Δηαηξείαο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Καη ηα δχν απηά ζπλέδξηα ην 2010 θαη ην 2011 είραλ 

αλαθνξέο ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Καηά παξάδνμν θαη ελδηαθέξνληα ηξφπν ην 

πλέδξην ηνχ 2010 ην νπνίν πξνθεξχρζεθε, νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

πεξίνδν ηήο κεηάβαζεο απφ ηελ δηαθπβέξλεζε ησλ ‘Νέσλ Δξγαηηθψλ’ πξνο ηελ 

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ πληεξεηηθψλ-Φηιειεχζεξσλ Γεκνθξαηηθψλ αλέθεξε ζηελ 

ζεκαηνινγία ηνπ ηνλ φξν change, θαη πεξηειάκβαλε (θαη) εηζεγήζεηο κε ζεκαηνινγία 

ζρεηηθή κε ηελ ηδενινγία θαη ηελ εθαξκνγή ηήο ηδενινγίαο ησλ θπξίσλ θνκκάησλ 

εμνπζίαο (κε κηθξέο αλαθνξέο θαη ζηνπο Φηιειεχζεξνπο Γεκνθξάηεο ιφγσ 

θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ), θαζψο θαη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ κία δηαθπβέξλεζε ζηελ 



άιιε θα ηηο πξννπηηθέο θαη θφβνπο πεξαηηέξσ αιιαγψλ θαη πεξηθνπψλ, φπσο θαη 

πεξάζκαηνο ζηελ Big Society (C. Bochel, 2010 
1
) . Σν ζπλέδξην ηνπ 2011 απφ ηελ 

κεξηά ηνπ αζρνιήζεθε εληνλφηεξα κε ηηο εμειίμεηο θαη πεξηθνπέο κεηά ηνλ Μάην 

2010. Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηα δχν ζπλέδξηα έγηλαλ αλαθνξέο ζηηο πεξηθνπέο θαη 

αλαδηαξζξψζεηο κε ζπρλέο αλαθνξέο ζην θνκκαηηθφ πιαίζην. Δηδηθά, ζην πιένλ 

πξφζθαην (Ινχιηνο 2011).  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ε ζπδήηεζε γηα ηηο αιιαγέο ζηελ βξεηαληθή 

θνηλσληθή πνιηηηθή ηα ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γχξσ 

απφ ηνλ φξν ηήο ‘Μεγάιεο Κνηλσλίαο’ (‘Big Society’), πνπ θαιχπηεη ζεκαληηθφ 

κέξνο ηήο επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο πξηλ ην πλέδξην ηνπ 2011 ηνπ νπνίνπ θα 

απεηέιεζε ζέκα, φπσο θαη ηεο θαηνπηλήο επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο. 

Έλαλ φξν πνπ ζεκαληηθφο αξηζκφο βξεηαλψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ 

(κε κφλε ίζσο θαη θσηεηλή εμαίξεζε ηνλ πξσζππνπξγφ θαη γελλήηνξά ηεο θχξην 

David Cameron) ζεσξνχλ εμαηξεηηθά αζαθή θαη ζνιφ. αθήλεηα βξίζθεη θπξίσο ν 

ίδηνο θαζψο ηελ έρεη νξίζεη ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο θαη ζε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα 

σο ελίζρπζε, ζπκκεηνρή, ειεπζεξία, ξφιν θνηλνηήησλ, απηφ-ππεπζπλφηεηα, 

απνθέληξσζε, εζεινληηζκφ θιπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε κία κείσζε ηνχ ξφινπ θαη 

ηήο ηζρχνο ηήο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Οη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πνιηηηθή ηδέα 

ή αθφκε θαη πνιηηηθφ ηδενιφγεκα πεξί ‘Big Society’ θάλνπλ αλαθνξέο ζηελ 

πξνζπάζεηα πξνπεηάζκαηνο ψζηε λα επηηεπρζνχλ πεξηθνπέο θνηλσληθψλ δαπαλψλ, λα 

κπνχλ λέεο δπλάκεηο θαη θνξείο θπξίσο ηνπηθνί κε-θεξδνζθνπηθνί έηζη ψζηε λα 

απμεζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα κεησζνχλ νη δαπάλεο, κε έλα άπισκα ηήο θνηλσλίαο 

πξνο ηα εκπξφο (ην νπνίν θαη αο κελ δειψλεηαη ξεηά, ππνλνεί κία αλαδίπισζε ηνχ –

ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θαη πξνλνηαθνχ θξάηνπο, ηήο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ). Οη 

αλαθνξέο ζπλδπάδνληαη κε ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, ηελ αληίζεζε ζηνλ λέν-

θευλζηαληζκφ, πεξηθνπέο θαη ηδησηηθνπνηήζεηο θιπ χγθξηζε γίλεηαη ζηελ ζρεηηθή 

αξζξνγξαθία ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη κε ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο Thatcher 

(θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ Major) θαη ηελ ηφηε πξνζπάζεηα θαη ηδενινγία γηα ηελ 

αλαδίπισζε ηνχ θξάηνπο (rolling back the state) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ citizen’s 

charter ησλ θπβεξλήζεσλ Major, ελψ δελ δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο θαη ε ηδενινγηθή 

                                                 
1
 Τπάξρνπλ θαη αξθεηέο αθφκε ζρεηηθέο εηζεγήζεηο, νη νπνίεο φκσο είηε δελ αλαξηήζεθαλ θαηφπηλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλεδξίνπ, είηε αλαξηήζεθαλ σο πξνζσξηλά ππφ δηακφξθσζε θείκελα κε 

παξάθιεζε κε-αλαθνξάο. Βι. ζρεηηθή ηζηνζέζε, http://www.social-policy.org.uk/lincoln2010.html. 



δηάζηαζε ηήο αηνκηθήο έλαληη ηεο θνηλσληθήο θαη θξαηηθήο επζχλεο. Γίλεηαη αλάιπζε 

γηα ηελ ηδενινγηθή ζρέζε Thatcher-Cameron θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνχ δεχηεξνπ λα 

δψζεη κία εηθφλα απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηηο πιένλ αθξαίεο κνξθέο ηδενινγηψλ θαη 

εθαξκνγήο ηδενινγηψλ ηήο πξνθαηφρνπ ηνπ ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ πληεξεηηθψλ, αλ 

θαη ζπρλά δηαθαίλεηαη κία ζπκθσλία ζε νπζηαζηηθέο πξνθείκελεο. (Taylor-Gooby and 

Stoker, 2011; Mycock and Tonge, 2011; Taylor-Gooby, 2011; Taylor-Gooby, 2011b; 

Evans, 2010).  

Δηδηθφηεξα ζην πλέδξην παξνπζηάζηεθαλ εηζεγήζεηο γηα ηηο ηδενινγηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ πληεξεηηθψλ λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηνλ αθξαίν λέν-

θηιειεπζεξηζκφ ηήο πεξηφδνπ 1979-97 βιέπε πρ Fred Powell (2011), ή σο κία κέζσ 

αληηθάζεσλ λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο (άξα θξαηηθήο ηζρχνο), θαη ελίζρπζεο ηνπ 

ξφινπ εζεινληηθψλ κε-θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ (ζα πξνζέζεηα κε νκνηφηεηεο 

αιιά θαη ζεζκηθή ζπλέρεηα κε θάπνηεο ηεο Βηθησξηαλήο πεξηφδνπ), ψζηε λα 

επηηεπρζεί κείσζε θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη θπξίσο δαπαλψλ ελ κέζσ 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνβιεκάησλ θαη ζην φξην κίαο νηνλεί 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, έηζη ψζηε (ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ζέιεζε ηνπ λνκνζέηε) λα 

κελ γίλεηαη κείσζε πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, αιιά αιιαγή ηνχ θνξέα παξνρήο 

(Teasdale and Alcock, 2011).  ελψ ππήξμαλ εηζεγήζεηο θαη γηα κείσζε δαπαλψλ, 

αιιαγή θνξέσλ παξνρήο, ελίζρπζε αηνκηθήο επζχλεο έλαληη θξαηηθήο πξνζηαζίαο ζε 

θνηλσληθά δεηήκαηα αλάγθεο θαη θηλδχλνπο, νηνλεί έσο πξαγκαηηθέο ηδησηηθνπνηήζεηο 

θαη αιιαγέο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο, αιιά δηαθνξεηηθήο πθήο απφ εθείλεο ηνχ ζρεδίνπ 

Beveridge (Taylor-Gooby, 2011b).  

Οη ζπδεηήζεηο απηέο είλαη παξνχζεο θαη ζην Social Policy Review 23 (Hoden, 

Kilkey, Rameia, eds, Policy Press), κε αλαθνξέο ζηηο εζσηεξηθέο ηδενινγηθέο 

αληηπαξαζέζεηο ησλ πληεξεηηθψλ, ηνλ ξφιν θαη ηελ ζπκκεηνρή νκάδσλ ζε γεηηνληέο, 

ηηο ζρέζεηο κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θιπ. Γηα γεληθφηεξα ζηνηρεία κπνξεί θάπνηνο λα 

αλαηξέμεη ζηελ   ηζηνζέζε ηνχ πλεδξίνπ http://www.social-

policy.org.uk/lincoln2011.html. Μνιαηαχηα, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αξθεηά 

θείκελα εηζεγήζεσλ είηε δελ έρνπλ αλαξηεζεί είηε δελ ζεσξνχληαη έηνηκα πξνο 

αλαθνξά απφ άιινπο εξεπλεηέο απφ ηελ πιεπξά ηψλ ζπγγξαθέσλ ηνπο.   
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 πλνιηθά ηφζν ζηηο εηζεγήζεηο ηνχ πλεδξίνπ, φπσο θαη θπξίσο ζηελ ζρεηηθή 

επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία πνπ πξνεγήζεθε αιιά θαη αθφκε πεξηζζφηεξν 

αθνινχζεζε έγηλαλ θαη γίλνληαη εθηελείο ζπδεηήζεηο γηα ηελ έλλνηα ηήο ‘Big Society’.  

 

Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη θξίζε (κε δηαθνξεηηθή έζησ κνξθή) είλαη ζε εμέιημε 

θαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Καη φηη ε θξίζε απηή ζπδεηείηαη θαη ζηα εθεί 

επηζηεκνληθά θφξα, φπσο θαη ζην δηθφ καο πλέδξην. 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ε νπνία δηεμάγεηαη ελ κέζσ 

θξίζεσο ζε κία ρψξα πνπ ζην ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ απεηέιεζε θνηηίδα θαη 

ίζσο θαη ππφδεηγκα κνξθψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελψ ζην απψηεξν παξειζφλ 

παξνπζίαδε αξλεηηθά ζηνηρεία, απηή (ε ζπδήηεζε) επηθεληξψλεηαη ζηα πξνβιήκαηα, 

ηηο πξνθείκελεο θαη αίηηα ηήο θξίζεο, φπσο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. Παξ’ φια απηά 

φκσο νη ζπδεηήζεηο ειάρηζηα έσο θαζφινπ ππεηζέξρνλαηη ζε έλαλ αλαζηνραζκφ γηα 

ηηο ζπληζηψζεο ηνχ ίδηνπ ηνχ πνιηηηθνχ-θνηλσληθνχ, αιιά θαη ηνχ επηζηεκνληθνχ 

αληηθεηκέλνπ ‘θνηλσληθή πνιηηηθή’. Απηή ε έιιεηςε κάο πξνμελεί θελά ζεσξεηηθψλ 

ζεκειηψζεσλ. 

  

Σίζεηαη ινηπφλ μαλά ην εξψηεκα: πψο νξίδεηαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ελ θξίζεη θαη ελ 

ζπξξηθλψζεη; Ση κπνξνχλ λα κάο πξνζθέξνπλ σο γλψζε, εκπεηξία, αιιά θαη σο πιηθφ 

ζπγθξφηεζεο ηνχ φξνπ θαη επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο 

πεξίνδνη κε πεξηνξηζκέλν θάζκα κνξθψλ παξέκβαζεο πνπ δελ νδεγνχζε πάληα (θαη 

δελ απνζθνπνχζε) ζηελ κείσζε αληζνηήησλ, ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα ή ηελ αμία ηήο  

ειεπζεξίαο, αμηνπξέπεηαο θιπ; Σφζν σο πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη σο επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν; Πνηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν (δξάζε θαη επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν) ηφζν ζήκεξα φζν θαη κέζα ζηνλ ρξφλν;  

 

Αλαθέξζεθε λσξίηεξα φηη αλ παξακείλνπκε ζε έλαλ ‘αμηαθφ’ νξηζκφ σο πρ θάιπςε 

αλαγθψλ θαη επίηεπμε ειεπζεξίαο απφ εμσγελείο ζπλζήθεο θαη παξάγνληεο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ απηφβνπιε δξάζε θαη ηελ πξαγκάησζε ειπίδσλ θαη επηδηψμεσλ, 

φπσο θαη ηελ πξνζηαζία ηήο (αλζξψπηλεο) αμηνπξέπεηαο, ηφηε θηλδπλεχνκε λα 

βξεζνχκε ρσξίο αληηθείκελν είηε κέζα ζηελ παξειζνληηθή ηζηνξία είηε κέζα ζηελ 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ πεξηθνπψλ. ρεδφλ ην ίδην φκσο θαη γηα ηνπο 

πεξηγξαθηθνχο νξηζκνχο φηαλ βξηζθφκαζηε ελψπηνη πεξηθνπψλ (φηαλ καο 



ελδηαθέξνπλ ηα αληηθείκελα δξάζεο), αιιαγψλ ζηνπο παξφρνπο (φηαλ 

επηθεληξψλνπκε ζηνπο θνξείο), απνθιεηζκψλ νκάδσλ ζηφρνπ θιπ. Μπνξνχκε λα 

κειεηήζνπκε (θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα νξίζνπκε σο επηζηεκνληθφ καο αληηθείκελν) 

θάηη πνπ δελ ππάξρεη; 

Σφζν ε ηζηνξία, φζν θαη ε ηξέρνπζα ζε ειιεληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θξίζε, κάο 

θέξλνπλ αληηκέησπνπο κε ην εξψηεκα. Σν νπνίν ζε ηειηθή αλάιπζε εθηφο απφ 

επηζηεκνληθφ είλαη θαη βαζχηαηα πνιηηηθφ. Πψο ζα ππεξαζπηζηνχκε ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή θπξίσο ζηελ κνξθή ηνχ κεηαπνιεκηθνχ Keynes-ηαλνχ θξάηνπο πξφλνηαο 

ησλ ρξπζψλ ρξφλσλ; 

 

Μία ιχζε είλαη λα πξνζπαζήζνπκε αλ ζπγθεξάζνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ σο ηψξα 

ζεσξνχκε αζχκβαηνπο, ίζσο δε θαη αληηηηζέκελνπο. Σελ ‘άμηαθή’ κε ηελ ‘εκπεηξηθή’ 

θαη ‘πεξηγξαθηθή’ πξνζέγγηζε. Να ζεσξήζνπκε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή σο ηελ 

επηζπκία απφ πιεπξάο ηήο αξηζηνηειηθήο ‘πφιεσο’ ηήο επίηεπμεο ηψλ ζηφρσλ ηήο 

επεκεξίαο, αζθάιεηαο, αμηνπξέπεηαο, (ζεηηθήο) ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο, θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θιπ, ζε ηειηθή αλάιπζε ηνχ ‘επ δήλ’. Να ηνλίζνπκε φηη απηά κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ θαη ζην άκεζν παξειζφλ (σο ηα ηέιε ηήο δεθαεηίαο ηνχ 1970 ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηήο Δπξψπεο) επεηεχρζεζαλ κέζσ παξεκβάζεσλ πνπ ήζαλ θπξίσο 

δεκφζηεο θαη θξαηηθά εθπνξεπφκελεο ζε έλα επξχηαην θάζκα δξάζεσλ, θαη 

απνζθνπνχζαλ ηφζν ζηελ ζπλνιηθή θνηλσλία φζν θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηνλ ζηφρν ηήο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο (εηδηθά 

κέζα ζε έλα αλαδηαλεκεηηθφ πιαίζην). Καη έρνληαο έλαλ ηέηνην ζπλδπαζηηθφ νξηζκφ 

κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε θαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηγξάθνληαο θαη 

αμηνινγψληαο ηελ γχξσ καο πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα εμεγήζνπκε πσο, πψο θαη γηαηί 

ε παξνχζα θαηάζηαζε θαη νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο απνηεινχλ παξάβαζε θαη άξζε 

ζηφρσλ ζπγθξφηεζεο ηήο αλζξψπηλεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο αιιά θαη κίαο ηζηνξηθήο 

πξνζπάζεηαο πνπ κε άικαηα θαη πηζσγπξίζκαηα μεθίλεζε απφ ην ‘εθθιεζηαζηηθφλ’, 

ην ‘δηθαζηηθφλ’ ην ‘ππέξ αδπλάησλ βνήζεκα’ θαη ηελ ‘δησβειία’ αλ φρη απφ αθφκε 

παιαηφηεξα κε ηηο πξψηεο ξπζκίζεηο εκεξνκηζζίσλ θαη ακνηβψλ ζηελ Μεζνπνηακία 

ηνχ 1800 πΥ. 

 

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή καο θξάζε, είλαη επρή γηα ηνλ επηζηήκνλα λα δή ζε 

ηαξαγκέλνπο θαηξνχο. Οθείιεη λα αλαδεηήζεη ιχζεηο, απαληήζεηο, δηεμφδνπο θαη ηηο 



βάζεηο ηνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ. Πξάγκαηα θαη παξάγνληεο απαξαίηεηνπο γηα λα κελ 

θαηαζηεί ε δσή ζε ηαξαγκέλνπο θαηξνχο θαηάξα γηα φινπο καο.  

Η ππεξάζπηζε ηήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξνζηαζίαο ζε πεξίνδν θξίζεο θαη 

ζπξξίθλσζεο -κέζσ ηήο εθαξκνγήο θαη κειέηεο ηνχ επηζηεκνληθνχ καο πεδίνπ θαη 

αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηήο επαλα-αλαδήηεζεο νξηζκψλ-, είλαη έλα επηζηεκνληθφ θαη 

εζηθφ θαζήθνλ καο, κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο καο σο θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ. 

 

 

  Παξαπνκπέο. 
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