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Ï ÄåêÝìâñçò, åñìçíåßåò êáé åñùôÞìáôá

Ï

Δεκέμβριος του 2008 τείνει να
αναδειχθεί στην πιο εμβληματική
περίοδο στη μεταπολιτευτική ιστορία
της χώρας, επειδή σηματοδότησε μία
ραγδαία ρωγμή στις σχέσεις κοινωνίας-κράτους και ειδικά νεολαίας-αστυνομίας, που εκδηλώθηκε με πρωτοφανή
επεισόδια βίας και με εξαιρετικά προβληματικές αντιδράσεις του ποινικοκατασταλτικού συστήματος σε αυτά. Αυτό που μέχρι σήμερα ξεχωρίζει στις συλλογικές αναπαραστάσεις για το ‘Δεκέμβρη’ είναι ότι
ο Δεκέμβρης ως γεγονός και ως φαινόμενο υπερβαίνει τη δολοφονία του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και γίνεται κοινωνική τομή, η οποία όμως ερμηνεύθηκε όχι από τους πρωταγωνιστές, αλλά από τους παρατηρητές της
ιστορίας αυτής. Έτσι η μιντιακή προβολή και αναπαραγωγή των γεγονότων
είχε το δικό της ρόλο στην ανασύνθεση και στην πρόσληψη του φαινομένου, διαμορφώνοντας ηθικούς πανικούς που απέτρεψαν τότε ψύχραιμες
αντιδράσεις και τώρα νηφάλιες εκτιμήσεις. Η ‘εικόνα’ που προκύπτει από τα
επίσημα και δια-δικτυακά ρεπορτάζ και τις φωτογραφίες των ημερών εκείνων, είναι κυρίως μια ‘εικόνα’ βίας και μιας πόλης που καίγεται, γεγονός που
επικάλυψε τις μαζικές διαδηλώσεις και το περιεχόμενο της διαμαρτυρίας
πόσο μάλλον που συνοδεύθηκε και από τη διάχυση της βίας και περαιτέρω
αναζωπύρωση της τρομοκρατίας.
Παρά το γεγονός ότι φαινόμενα όπως αυτά, (αν και σε μικρότερη κλίμακα) έχουν ξανασυμβεί, ο Δεκέμβρης έχει μία μοναδικότητα: κανένα από τα
πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που ακολούθησαν δεν κατόρθωσαν να εξαφανίσουν την ανάμνηση (και άρα τη μνήμη) για το γεγονός, αν και ελοχεύει
ο κίνδυνος να την αλλοιώσουν. Και τούτο επειδή σε ένα μακρο-επίπεδο ο
Δεκέμβρης ήταν η συμβολική και πραγματική κορύφωση μιας κατάστασης
που είχε εκδηλωθεί ήδη στο πλαίσιο προηγούμενων κινητοποιήσεων για την
παιδεία. Τότε ήταν που διαπομπεύθηκαν οι αγωνίες της νεολαίας, θεωρήθηκαν ταραξίες, τεμπέληδες και άλλα πολλά όσοι (φοιτητές και μαθητές)
κατέβαιναν στους δρόμους, υποτιμήθηκε το φαινόμενο του βίαιου ακτιβισμού ως προς τις κοινωνικές του διαστάσεις: ύστερα ήρθε η ‘τζαρντινιέρα’, ο Αυγουστίνος Δημητρίου και η πολιτική θωπεία της αστυνομικής βίας
επισήμως. Σήμερα, διατυπώνεται από πολλές πλευρές πια ότι η στάση της
πολιτείας σε προηγούμενα γεγονότα ήταν εκείνη που όπλισε το χέρι του
αστυνομικού που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, η στάση της ελληνικής κοινωνίας τον προηγούμενο καιρό ήταν που δημιούργησε το θυμό της νέας
γενιάς, η στάση των ιθυνόντων την περίοδο των γεγονότων ήταν που επιβεβαίωσε την αδυναμία του Κράτους να διαχειριστεί κρίσεις και που οδήγησε
στην περαιτέρω τυφλή βία.
Αν όμως, ο Δεκέμβρης είναι επιπλέον σημαντικός σήμερα, είναι επειδή τα
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τόχος του Ενημερωτικού Δελτί-

ου είναι προώθηση του διαλόγου και
της ενημέρωσης σε όλο το φάσμα
των πεδίων της κοινωνικής πολιτικής.
Το Δελτίο δημοσιεύσει σύντομα κείμενα,

ανακοινώσεις

ερευνητικών

προγραμμάτων, σχόλια γύρω από την
τρέχουσα επικαιρότητα στο χώρο της
κοινωνικής πολιτικής και συναφές
υλικό. Τα κείμενα/σχόλια προς δημοσίευση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τις 1000 λέξεις και οι ανακοινώσεις
ερευνητικών προγραμμάτων τις 400
λέξεις και η αποστολή θα πρέπει να
γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις
των υπευθύνων επικοινωνίας.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Σοφία Βιδάλη
sophievidali@yahoo.gr

•
Χριστόφορος Σκαμνάκης
cskmnak@socadm.duth.gr

Äçìéïõñãéêü: Ðüðç Ìðñïýìá-Ðïëõæùßäïõ

γεγονότα των ημερών εκείνων αλλά και όσα ακολούθησαν, συνέθεσαν την
πορεία διολίσθησης και συρρίκνωσης ενός κοινωνικού προβλήματος (εκείνου
της προοπτικής της νέας γενιάς) σε πρόβλημα ασφάλειας (κυρίως της περιουσίας): Φαινόμενα όπως αυτό δεν μένουν στην ιστορία μόνον για την αφορμή
που τα δημιούργησε, αλλά επειδή σηματοδοτούν τροπές της έννομης τάξης
αλλά και της αντι- ταξης στα άκρα. Ο απολογισμός είναι βαρύς. Οι ρωγμές
που ανοίχτηκαν στη σχέση κοινωνίας - θεσμών βαρύτερες. Η ‘αποκάλυψη’
ότι η ανθρώπινη ζωή έχει ελάχιστη αξία για κάποιους την εποχή που υπερπροστατεύεται από το θεσμικό οπλοστάσιο, δεν δείχνει μόνον την αδυναμία
(ή την αποτυχία;) του συστήματος κοινωνικού ελέγχου να μετουσιώνει την
φυσική ελευθερία όλων σε δικαίωμα όλων. Δείχνει και την αποτυχία εκείνων
που προσφεύγουν στα όπλα να αντισταθούν με πολιτικό τρόπο. Οι θεσμικές
αντιδράσεις αποκαλύπτουν φόβο: το φόβο του κοινωνικού κατεστημένου
μήπως και ξαναγίνουν «τέτοια πράγματα». Η ελληνική κοινωνία πληρώνει
ακριβά την απαξίωση στην πολιτική, τον ατομισμό και την αδιαφορία στα
κοινά, αλλά και την έλλειψη σεβασμού προς τη νέα γενιά. Και αυτό το ονομάζει κρίση. Είναι τελικά ο Δεκέμβρης ένα σύμπτωμα γενικότερης κρίσης;
Και αν ναι ποιος βρίσκεται σε κρίση; Οι «απο-πάνω», οι «απο-κάτω» ή όλοι;
Όμως υπάρχει ένα κεντρικό πρόβλημα που προκύπτει από την περίοδο αυτή, στο οποίο θα άξιζε ίσως να ενσκύψουμε με περίσκεψη και να ξαναδούμε τα πράγματα ψύχραιμα. Πρόκειται για την ανάδειξη του βίαιου
εγκλήματος ως καταλυτικού διαμεσολαβητή στη σχέση εξουσιαστών-εξουσιαζομένων: Πυρήνας αυτής της σχέσης είναι η κρίση νομιμοποίησης των
θεσμών στο συλλογικό συνειδητό. Φορείς της από τη μία η αστυνομία και η
παράβαση των νόμων που η ίδια τάχθηκε να προστατεύει και από την άλλη,
το ‘ανώνυμο’ πλήθος πολιτών, κυρίως
των νέων, που εκφράζει το θυμό του
με τρόπο βίαιο και επίσης, εκείνοι που
καταφεύγουν στην τυφλή και αδιέξοδη
πολιτικά τρομοκρατία.
Εάν αυτό είναι το σχήμα του πυρήνα
της βίας, τίθεται ένα ζήτημα σχετικά με
το υποκείμενο που φέρει το βάρος της καθοδήγησης της κατάστασης έξω
από αυτόν και κυρίως, έξω από την κουλτούρα της ακραίας βίας που αγιοποιήθηκε στο διάστημα αυτό; Αν είναι το Κράτος (και όχι το αντι – κράτος),
τότε η μεγάλη πρόκληση για το άμεσο μέλλον είναι η υπέρβαση του νεωτερικού σχήματος ευταξίας. Αυτό θεμελιώνει την προστασία της κοινωνικής
ειρήνης σε ένα στρατιωτικό σύστημα ασφάλειας το οποίο αναπαράγεται στο
διηνεκές, καθώς αδυνατεί να βρει άλλο τρόπο για να επιτύχει τη συναίνεση
(Βιδάλη, 2007, τομ Β.). Ιδίως σε περιόδους κοινωνικών κρίσεων και συγκρούσεων αυτό το σχήμα καθιστά τη βία μέρος της διαμεσολάβησης στη σχέση
κράτους - πολιτών: μια ιδιότυπη εκδοχή του governing through crime .
Σε κάθε περίπτωση ο Δεκέμβρης του 2008 μένει να αναλυθεί περαιτέρω. Σε μία προσπάθεια έστω να περιγραφούν τα ζητήματα που η περίοδος
αυτή έθεσε έως σήμερα, στο παρόν ‘Newletter’ καταθέτουν τις απόψεις
τους εγκληματολόγοι από διαφορετικά πανεπιστημιακά Τμήματα και ΑΕΙ,
που αναλύουν το ζήτημα από διαφορετικές οπτικές. Ευελπιστούμε, ότι οι
απόψεις τους μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εγκληματολογικούς προβληματισμούς και ένα κριτικό διεπιστημονικό διάλογο για το
σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα.

Σοφία Βιδάλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας
και Αντεγκληματικής Πολιτικής, Δ.Π.Θ.
Γραμματέας της ΕΕΚΠ
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Ï ÄåêÝìâñçò...Ýíá ÷ñüíï ìåôÜ

Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 χαρακτηρίζονται
από μια μοναδική και ιδιαίτερη δυναμική, στο πλαίσιο μιας
χρονικά και κοινωνικά ανεπανάληπτης συγκυρίας. Κάθε
προσέγγιση του πλαισίου στο οποίο συνέβη το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου μόνο
περιγραφική μπορεί να είναι, αφού οι όποιες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις εμπεριέχουν μεθοδολογικά προβλήματα σε
θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. Το περιστατικό συνέβη
σε μια κοινωνική και πολιτική συγκυρία που η χώρα ταλανιζόταν από σκάνδαλα πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς
όπως της Siemens και του Βατοπαιδίου, με κύριο χαρακτηριστικό την απογοήτευση των πολιτών, τη διάψευση

και αλλοδαποί, γνωστοί–άγνωστοι. Αυτό που κατά τη γνώ-

των προσδοκιών τους για «καλύτερες ημέρες» και άνοδο

μη μου είναι βέβαιο, είναι ότι όσοι μετείχαν στις ταραχές

του βιωτικού επιπέδου, την αύξηση της ανεργίας, της φτώ-

αυτές αποτελούν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, πλη-

χειας και του φόβου του εγκλήματος. Η έντονη φιλολογία

θυσμιακές και κοινωνικές ομάδες που επέδειξαν βίαιη και

και ο φόβος της (επ)ερχόμενης οικονομικής κρίσης, καθώς

αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν ήταν ούτε όλοι παραβάτες

και η αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας είχε εγκλωβί-

του κοινού ποινικού δικαίου, ούτε ψυχικά ασθενείς, όπως

σει την ελπίδα και την αισιοδοξία στο 76% των Ελλήνων,

με ευκολία συνηθίζουμε να βάζουμε ετικέτες σε οποιονδή-

που σύμφωνα με τις έρευνες και δημοσκοπήσεις ένοιωθε

ποτε αποκκλίνει. Είχα δηλώσει τότε ότι «...αν υποθέσουμε

απογοήτευση και δεν εμπιστευόταν τους θεσμούς

ότι ήταν «συγκυρία» και «άτυχη στιγμή», τότε μάλλον δεν

Επιπροσθέτως, οι ανεπάρκειες των διωκτικών αρχών

θα επαναληφθεί στο μέλλον η εικόνα αυτή –τουλάχιστον σε

που αφορούσαν τη κακοποίηση πολιτών, τη χρήση παράνο-

αυτή την έκταση. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει «κοινωνικό

μης και άσκοπης βίας από την αστυνομία που περιλαμβά-

έρεισμα» και υπόβαθρο, τότε όσο αυξάνονται οι κοινωνικο

νονταν σε έκθεση του ΟΗΕ, είχαν ήδη αποτελέσει αντικεί-

οικονομικές ανισότητες, ο αποκλεισμός και τα αδιέξοδα,

μενο όχι μόνο των σχετικών επερωτήσεων στη Βουλή των

τόσο θα έχουμε έκδηλη βία και επιθετικότητα…». Σήμερα,

Ελλήνων από το φθινόπωρο του 2008, αλλά επίσης των

ένα χρόνο μετά, εκτιμώ ότι είναι ακόμα νωρίς για να εκτι-

δημοσίων συζητήσεων και του κοινωνικού διαλόγου που

μήσουμε το μέλλον, αν και στο μεταξύ κάποιοι κοινωνικοί

αναπτύχθηκε. Το τραγικό περιστατικό που καταδικάστηκε

και πολιτικοί δείκτες έχουν διαφοροποιηθεί, χωρίς όμως

από ολη την ελληνική κοινωνία ήταν αρκετά σοβαρό για να

να συνεπιφέρουν δραματικές αλλαγές στο μέγεθος της

αποτελέσει από μόνο του την «αιτία» κοινωνικής αντίδρα-

ανεργίας και του ποσοστού των νεόπτωχων στη χώρα.

σης και όχι μόνο την «αφορμή», γιατί είχε ένα πραγματικό

Η όποια προσέγγιση στο θέμα θα πρέπει να περιλαμ-

και ένα συμβολικό χαρακτήρα: ένα «αθώο ανήλικο θύμα»

βάνει τις σύνθετες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές

που αντανακλούσε συγκεκριμένα αναχρονιστικά αστυνο-

παραμέτρους, οριοθετώντας το πλαίσιο και την κοινωνι-

μο-κρατικά πρότυπα συμπεριφοράς.

κή συγκυρία της έκδηλης βίας του Δεκεμβρίου. Αντίθετα,

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν στείροι, ρητορικοί και

η όποια εξατομικευμένη, εκ περιστάσεως και μεμονωμέ-

εξαγγελτικοί λόγοι, χωρίς όμως να συνοδεύονται από αντί-

νη περιπτωσιολογική προσέγγιση, τόσο για το χαμό του

στοιχες θεσμικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την

Γρηγορόπουλου, όσο και για τις ταραχές των πόλεων, όχι

άμβλυνση των πάσης φύσεως ανισοτήτων, ανατροφοδοτώ-

μόνο δεν φωτίζει, αλλά αντίθετα (παρα)πλανά.

ντας έτσι τη ματαίωση και την απογοήτευση.
Σχετικά δε με τη βία των πόλεων, τους βανδαλισμούς και
τις βιαιότητες στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της
ελληνικής περιφέρειας δεν γνωρίζουμε ούτε πόσοι ούτε
ποιοι προκάλεσαν τις ταραχές. Αν ήταν νέοι, Έλληνες ή/

Βάσω Αρτινοπούλου
Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας,
Αντιπρύτανις Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Κάποτε θα ‘ρθουν να σου πουν
πως σε πιστεύουν σ’ αγαπούν/
και πως σε θένε
Έχε το νου σου στο παιδί
κλείσε την πόρτα με κλειδί
ψέματα λένε
Κάποτε θα ‘ρθουν γνωστικοί
λογάδες και γραμματικοί
για να σε πείσουν
Έχε το νου σου στο παιδί
κλείσε την πόρτα με κλειδί
θα σε πουλήσουν
Και όταν θα ‘ρθουν οι καιροί
που θα ‘χει σβήσει το κερί
στην καταιγίδα
Υπερασπίσου το παιδί
γιατί αν γλιτώσει το παιδί
υπάρχει ελπίδα
Λευτέρης Παπαδόπουλος

ÍÝïé êáé ãåãïíüôá ôïõ ÄåêÝìâñç
Ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη και την
πιο δυνατή ένδειξη ότι το μεταπολιτευτικό ιδεολόγημα
της κοινωνικής συναίνεσης που βασίζεται στο συμβιβασμό είναι εύθραυστο, μπορούμε να προσφέρουμε μια
στέρεα κοινωνιολογική ανάλυση;
Μάθαμε -πριν τα γεγονότα- να «αναγνωρίζουμε» τη
σύγχρονη νέα γενιά με όρους όπως «υπέρβαρα παιδιά»,
νέοι οι οποίοι οικιοθελώς απέχουν από την εργασία (ας
είναι καλά οι γονείς), βολεμένοι και συμβιβασμένοι που
αξιολογούν θετικά θεσμούς όπως ο Στρατός και η Αστυνομία, νέοι οι οποίοι ξημεροβραδιάζονται σε μπαρ και
μπουζούκια, καταναλώνοντας κυρίως προϊόντα μαζικής
κουλτούρας, χολιγουντιανής προέλευσης. Τότε η νέα
γενιά χαρακτηριζόταν ως αντικείμενο νουθεσίας σε ένα
πατερναλιστικό μοντέλο αγάπης για τις ικανότητες της
και πίστης για το μέλλον της.
Και όταν ήρθε αυτό το ξέσπασμα των νέων (κυρίως)
πολλών αστικών κέντρων της χώρας, καταγραφήκαν ερμηνείες από «λογάδες και γραμματικούς», για την «έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας» (Βερέμης 2008), για
μια «κουλτούρα ανοχής της πολιτικής ανυπακοής» (Καλύβας και Μαραντζίδης 2008), «μια περιπέτεια που χάρη
στις τηλεοπτικές μεταδόσεις ενίσχυε το ναρκισσισμό
τους» (Marantzidis 2009), σε ένα «κλίμα μηδενισμού,
φθόνου και μνησικακίας» (Γεωργιάδου κ.α. 2008).
Ο επιστημονικός, όμως, λόγος μπορεί (και πρέπει) να
έχει μια άλλη στράτευση, αυτήν της υπεράσπισης της

νέας γενιάς· μόνο τότε υπάρχει ελπίδα. Η πλειοψηφία
των πολιτών είδαν τα γεγονότα του Δεκέμβρη ως μια
κοινωνική εξέγερση (Μαυρής 2008), ίσως μια «πρωτογενή, αυθόρμητη εξέγερση» δίχως στέρεο πολιτικό και
ιδεολογικό προσανατολισμό, η οποία όμως αποκαλύπτει
την κοινωνική σύγκρουση που ενυπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Οι χαμένοι αυτής της σύγκρουσης, κάποτε
παύουν να λειτουργούν συμβιβασμένα και νομιμοποιητικά για την αναπαραγωγή της κυριαρχούμενης θέσης
τους. Αυτή η νέα γενιά κατανόησε ότι αντιμετωπίζει χαμηλές αποδοχές, θέσεις μερικής απασχόλησης, μορφές
«μαύρης» εργασίας και ποικίλες πρακτικές εργοδοτικής
αυθαιρεσίας (Σωτήρης, 2009). Κατανόησε ότι η μορφωτική κινητικότητα όχι μόνο δεν οδηγεί σε κοινωνική,
αλλά αντίθετα σε πειθάρχηση μέσω εντατικοποίησης
(Κάτσικας και Σωτήρης 2003) και σε εμπορευματοποίηση της αποκτώμενης γνώσης μέσα από την έμφαση
στην κατάρτιση και την επιχειρηματική κουλτούρα των
κολλεγίων και μεγάλου μέρους της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι όροι με τους οποίους η νέα
γενιά διαμορφώνεται είτε κατά τον εκπαιδευτικό, είτε
στον «ελεύθερο» χρόνο της αποτελεί μία ακόμα ένδειξη μελλοντικής περιθωριοποίησης που ‘εκφράζεται’ σε
μια αλλοτριωμένη ή και περιθωριακή εργασιακή σχέση, η
οποία επιβεβαιώνει την κυριαρχούμενη ταξική της θέση.
Και ήταν αυτή η συνειδητοποίηση αυτή που οδήγησε σε
μια αντισυστημική συγκρουσιακή στάση. Η αστυνομική
βία και καταστολή – η οποία δυναμώνει ταυτόχρονα με
την ανάδυση νεοφιλελεύθερων πολιτικών-προσέφερε το
αναγκαίο «φυτίλι» αυτής της έκρηξης.

Στράτος Γεωργούλας,
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ÐïëéôéêÞ, áóôõíïìßá ‘óå íåõñéêÞ êñßóç’ êáé äçìüóéá ôÜîç
Ένας Βρετανός επιστήμονας, ειδικός σε θέματα αστυνομίας, γράφει ότι η ανεξαρτησία της βρετανικής αστυνομίας από τον έλεγχο των εκάστοτε κυβερνήσεων θεωρείται προσόν, αν και γίνεται κριτική ήδη από παλιά ότι είναι
αφύσικη μια τέτοια ανεξαρτησία για δημοκρατική χώρα.
Αντιθέτως, η ελληνική αστυνομία έχει εμπειρίες από κυβερνητικές και πολιτικές παρεμβάσεις στην ιστορία της.
Οι παρεμβάσεις και ο καιροσκοπισμός των κυβερνήσεων
αλλά και στελεχών του σώματος διέβρωσαν το ήθος του.
Η αστυνομία από την πλευρά της εκμεταλλεύτηκε αυτή
την κατάσταση όσο μπορούσε. Για δεκαετίες ήταν το «μακρύ χέρι» του κομματικού κράτους και όχι του κράτους
των πολιτών της χώρας. Αυτό την έβαλε στο περιθώριο
της κοινωνικής ζωής. Για δεκαετίες, η ελληνική αστυνομία αντί να ενισχύει τις δυνάμεις των
πολιτών και των κοινοτήτων, οι οποίοι θα τη βοηθούσαν να αντιμετωπίσει την αυξανομένη πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής, εργάστηκε
για να επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και να
ενδυναμώσει τον ρόλο της. Τη δεκαετία του ’80
επιτεύχθηκε η συμφιλίωση της αστυνομίας με
τους πολίτες. Άρχισε σταδιακά να δημιουργείται ένα καλύτερο κλίμα και κάποιες μορφές συνεργασίας μεταξύ τους. Όμως, η κατά καιρούς
εμφανής χρήση άσκοπης, άκαιρης και θανατηφόρας βίας από την ΕΛΑΣ κλονίζει την εύθραυστη ισορροπία και τη βάζει στο στόχαστρο της κοινωνικής
κριτικής, αποτελώντας το πιο ευαίσθητο σημείο της. Η βία
δεν αποτελεί εκδήλωση ισχύος εκ μέρους της, αλλά αδυναμίας και ανασφάλειας.
Η αστυνομία, γενικά, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα
οποία δεν ανταποκρίνονται στη φιλική εικόνα που θέλει να
δείχνει. Έχει το μονοπώλιο άσκησης φυσικής βίας και την
απειλή ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Ειδικά η δημόσια
τάξη είναι η επιτομή της κρατικής εξουσίας ακόμη και στις
πιο φιλελεύθερες δημοκρατίες. Η αστυνόμευση για τη δημόσια τάξη δεν είναι απλώς η διατήρηση της τάξης, αλλά
η διατήρηση μιας συγκεκριμένης τάξης.
Σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία έχει ευθύνη 24 ώρες
το 24ωρο η οποία εμπεριέχει διευρυμένο πεδίο δράσης. Η
έκταση της δράσης της και τα διαφορετικά επίπεδα ανταπόκρισής της στις ανάγκες δημιουργούν αβεβαιότητα και
διφορούμενα συναισθήματα απέναντι στο κράτος και τους
πολίτες. Οι προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου είναι συχνά αντιφατικές. Από τη μια ζητά αυστηρή επιβολή του
νόμου και διατήρηση της τάξης, και από την άλλη κατανόηση, βοήθεια, διαμεσολάβηση, επίλυση των προβλημάτων
και σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων. Το ίδιο κάνουν
και οι κυβερνήσεις, με επακόλουθο να αντιδρά η αστυνομία με κυνισμό, αδιαφορία και να προσπαθεί να παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την πραγματική με διάφορους τρόπους. Ο πολιτικός καιροσκοπισμός

ενδυναμώνει αυτά συναισθήματα και αναπαράγει τέτοια
χαρακτηριστικά. Στην πράξη όμως, οι αστυνομικοί διαθέτουν μεγάλο βαθμό ελευθερίας και αναπτύσσουν δικούς
τους τρόπους για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Επειδή μάλιστα έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά αιτήματα και απαιτήσεις, διαλέγουν ανάλογα με την
κατάσταση εκείνες που εξυπηρετούν τη θετική τους εικόνα. Δυστυχώς όμως, κάποιες φορές παγιδεύονται από
τον μηχανισμό που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. Αυτό είναι
κατ’ εξοχήν φανερό στην περίπτωση της αστυνόμευσης
για τη δημόσια τάξη, όπου μπορεί να κερδίσουν τη μάχη
αλλά να χάσουν τον πόλεμο, εάν οι πράξεις τους γίνουν
ακραίες.
Ο επαγγελματισμός και το δημοκρατικό ήθος
μαζί με την εφαρμογή των νόμων στην καθημερινή επαφή με τους πολίτες, θα έπρεπε να
ήταν οι αρχές για την αστυνόμευση στην Ελλάδα. Επαγγελματισμός σημαίνει την ικανότητα
να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με ευθυκρισία, δηλαδή να χρησιμοποιείται η καλύτερη
δυνατή προσέγγιση και να εφαρμόζονται τα
καλύτερα δυνατά μέσα ανάλογα με την κατάσταση. Όμως, ο επαγγελματισμός απαιτεί
διαφάνεια και λογοδοσία, δηλαδή να κάνει η
αστυνομία επιλογές και να εξηγεί στους πολίτες σε τι βάση έχουν ληφθεί αυτές οι επιλογές.
Η σωστή εκπαίδευση δίνει ασφάλεια στην αντιμετώπιση
των αναγκών, αποτρέπει σύνδρομα αδιαφορίας και δίνει
αξιοπρέπεια. Επιπλέον, εκπαίδευση στις δημοκρατικές αρχές είναι εκπαίδευση σ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και εργασίας, πέρα από κομματικές επιλογές και
κυβερνητικές ανάγκες. Ούτε ο επαγγελματισμός ούτε το
δημοκρατικό ήθος λειτουργούν ανεξάρτητα. Και αν μεν ο
εκδημοκρατισμός των σωμάτων ασφαλείας είναι επίτευγμα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ωστόσο
χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, ο επαγγελματισμός μένει
να κατακτηθεί και να αποδειχθεί.
Έφη Λαμπροπούλου,
Καθηγήτρια Εγκληματολογίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

6

Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής

Ïé äñüìïé ôçò öùôéÜò, äñüìïé ðñïò ôçí åëåõèåñßá Þ ôç öõëáêÞ;
«Η εξουσία οποιουδήποτε κυβερνητικού θεσμού
οφείλει να σταματά στο δέρμα του πολίτη του» κατά
την αμερικανίδα φεμινίστρια και συγγραφέα Γκλόρια
Στάινεμ. «Το κράτος αποκαλεί τη βία του νόμο, αλλά τη
βία του ατόμου έγκλημα» υποστηρίζει ο γερμανός φιλόσοφος Μαξ Στίρνερ. Ο Κόφι Ανάν, διπλωμάτης που έχει
διατελέσει γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. συνοψίζει:
«Κανείς δεν γεννιέται καλός πολίτης. Κανένα έθνος δεν
γεννιέται δημοκρατία. Αντίθετα, είναι και τα δύο διαδικασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται κατά τη διάρκεια
μιας ολόκληρης ζωής. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό από τη γέννησή τους. Μια κοινωνία που αποκόπτει τη νεολαία της, τσακίζει τη γραμμή
της ζωής της» ( Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, «Ε»).
Στις 6 Δεκεμβρίου 2008 η εξουσία του αστυνομικού
θεσμού, εκφραζόμενη μέσω ενός οργάνου του, διέρρηξε τη συνέχεια του δέρματος ενός νέου ανθρώπου με το
γνωστό τραγικό αποτέλεσμα. Μεμονωμένη αψυχολόγητη ενέργεια, ακλόνητη απόδειξη προσωπικής ακαταλληλότητας και επαγγελματικής
σύγχυσης, προϊόν πρόχειρης
και ανεπαρκούς εκπαίδευσης
ή κομβικό σημείο ενός ακήρυχτου (κλεφτο-)πολέμου που
μαίνεται επί δεκαετίες στο
κέντρο της πόλης χωρίς κανόνες και όρια;
Όπως και να σημασιοδοτηθεί η απώλεια της ζωής ενός
παιδιού δεκαέξι ετών από τη
σφαίρα του όπλου ενός αστυνομικού, πυροδότησε εκρηκτικές εκδηλώσεις βίαιης πολυπληθούς δράσης. Ο «νόμος»
παρανόμησε, τέλεσε «έγκλημα». Με αυτό το έγκλημα και
εξ αφορμής του η πόλη ανέδειξε μία όψη του πολύπλευρου σκηνικού της: αυτή του πεδίου μάχης.
Η νίκη της πόλης επί της υπαίθρου, σταθμός της βιομηχανικής επανάστασης, με τη συγκέντρωση πολλών
ανθρώπων που ζουν ο ένας κοντά στον άλλο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις της «ανεστίαστης διαντίδρασης»
μεταξύ χιλιάδων υλικά παρόντων ατόμων που συνήθως
έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και ενεργούν ατομικά. Υπό ορισμένες συνθήκες, η χαλαρή έως απρόσωπη
σχέση τους μετατρέπεται σε «εστιασμένη διαντίδραση»
ενός πλήθους που αρχίζει να συμπεριφέρεται ως ενιαία
μονάδα (Giddens, 664). Εν προκειμένω οι καθημερινές
ευμεγέθεις συγκεντρώσεις ανθρώπων κινούμενων στο
δημόσιο χώρο της πόλης έδωσαν, έστω προσωρινά, τη
θέση τους σε διαδηλώσεις και ταραχές. Η απώλεια της
ζωής ενός νέου ανθρώπου από ενέργεια ενός οργάνου

της τάξης έδωσε το έναυσμα για τη «δικαιολογημένη
έκρηξη οργής» της καθηλωμένης στο παρασκήνιο και
υποχρεωμένης να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις
νεολαίας. Η έκρηξη αυτή δεν άργησε να γίνει «απαράδεκτη κατάλυση της έννομης τάξης», υπό το απαθές
βλέμμα μιας ωσεί παρούσας και αμυνόμενης (για να μην
προκαλέσει περισσότερο) αστυνομίας.
Στην αρχή το δυναμικό παρόν που δήλωσε η νέα γενιά και η βροντερή άρνησή της να δεχτεί την ανυποληψία
του παρόντος της και την εξαθλίωση που της επιφυλάσσει το μέλλον επιδοκιμάστηκαν από το κοινωνικό σώμα.
Όμως η αποδοκιμασία του αδικαιολόγητου καταστροφικού μένους των ταραξιών (από τους οποίους άλλοι ενεργούσαν από ευγενή, ιδεολογικά και άλλα από ταπεινά,
ωφελιμιστικά κίνητρα) και η αγανάκτηση των φιλήσυχων
επαγγελματιών και επιχειρηματιών για τις φθορές και
τις απώλειες που υπέστησαν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους δεν άργησαν να εμφανιστούν.
Η έκρηξη οργής και η διαμαρτυρία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων διασπάστηκαν
σε επιμέρους ενέργειες μικρών ομάδων ή μεμονωμένων
δραστών και αναδομήθηκαν,
ώστε να είναι δεκτικές ποινικής αξιολόγησης και να επιτρέπουν συλλήψεις και απαγγελία κατηγοριών για φθορές,
εμπρησμούς,
σκοπούμενες
σωματικές βλάβες, αντίσταση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, διατάραξη οικιακής ειρήνης κ.ά. πράξεις που
(ξανα)- «τραυμάτισαν τη δημοκρατία» και έπληξαν επί
μακρόν την ασφάλεια των πολιτών (2160/2009 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελιεοδικών Αθηνών) Αυτές οι
κατηγορίες οδήγησαν εκατοντάδες νέους από τους δημόσιους χώρους της ελευθεριακής ή ευκαιριακής βίαιης
δράσης τους («ορμητήρια τυφλής βίας» κατά τους δικαστές) στα αστυνομικά κρατητήρια και δεκάδες από αυτούς στις φυλακές. Για την υπό όρους επιστροφή τους
στον καθημερινό κοινωνικό βίο άρκεσαν κάποιες αμφιβολίες της δικαστικής εξουσίας σχετικά με τη συμμετοχή
τους στα επεισόδια και κάποιες επιφυλάξεις για τη βαρύτητα των πράξεών τους. Όπου, όμως, είχε κριθεί ότι
κάποιος προφυλακισμένος κατηγορούμενος ενεργούσε
με συστηματικό τρόπο αντίθετα με την έννομη τάξη, για
την αποφυλάκιση και την επιβολή περιοριστικών όρων
χρειάστηκε να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική και η ψυχική
υγεία του μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.
Αν οι ταραχές εκφράζουν την απογοήτευση των αν-
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Ïé äßêåò ôïõ ÄåêÝìâñç
θρώπων που δεν έχουν πρόσβαση
στους αναγνωρισμένους από την
έννομη τάξη τρόπους έκφρασης
των παραπόνων τους ή δεν μπορούν να πιέσουν «ορθόδοξα» για
τις μεταρρυθμίσεις που θεωρούν
αναγκαίες, η αντίδραση του καθεστώτος σ’ αυτές με επιδείξεις
αυταρχισμού και καταστολής καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Ο φαύλος κύκλος της βίας μεταξύ
των φορέων της έννομης τά ξης
και των πρεσβευτών της κατάλυσής της, προβάλλει πλέον ως μονόδρομος «επικοινωνίας» στον κόσμο
του κοινωνικού ανταγωνισμού που
οδηγεί σε αποκλεισμούς. Αν συνεχίσουμε να κατανοούμε την κοινωνική βία με τους όρους του ποινικού
λεξιλογίου, δεν θα μπορέσουμε να
αναγνώσουμε το μήνυμά της, δηλ.
την απαίτηση εκείνων οι οποίοι καταφεύγουν σ’ αυτήν να στρέψουμε
το ενδιαφέρον μας και την προσοχή
μας στις αγωνίες και τις ανάγκες
τους. Ο Δεκέμβριος του 2008 είναι
ένα επαναλαμβανόμενο επεισόδιο
της ιστορίας της μονίμως τραυματισμένης δημοκρατίας.

Νικόλαος Κ. Κουλούρης,
Δ. Ν., Εγκληματολόγος, Δ.Π.Θ.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Κυριακάτικη

Ελευθεροτυπία,

περι-

οδικό «Ε», τεύχη 936/22.3.2009 και
964/4.10.2009, επιλογές από τη στήλη
«Ατάκες» του περιοδικού «Ε».
Giddens A. (μτφρ/επιμ., Δ. Γ. Τσαούσης), 2002, Κοινωνιολογία, Αθήνα

Á

ν θα έπρεπε να εντάξει κανείς τους Λόγους για τον
Δεκέμβρη του 2008 σε ένα από τα
ζητήματα της δημόσιας αρένας,
αυτό πιστεύω ότι είναι πλέον το ζήτημα της δημόσιας τάξης, με άξονα
της αφήγησης τη διασάλευση ακριβώς της τάξης. Σ’ αυτό το πλαίσιο
συναρθρώθηκαν δράσεις και αντιδράσεις, ενόσω επαναπροσδιορίζεται διαρκώς η χρονική ή/και αιτιακή αλληλουχία των γεγονότων. Έτσι, ένα χρόνο μετά, η ανάκληση της μνήμης
των «τραγικών γεγονότων» παγιώνει την ίδια ασάφεια, ως εάν ο επιθετικός
προσδιορισμός «τραγικά» και ο πληθυντικός αριθμός να παραπέμπουν σε
μια δεξαμενή εννοιολογήσεων την οποία συγκρότησε μια κοινή σε όλους
μας εμπειρία, σε περιεχόμενα τα οποία νοούνται ως καθολικά αποδεκτά
και, ως εκ τούτου, αυτονόητα: ο αόριστος «ορισμός» είναι ασφαλής ορισμός γιατί δεν εμπεριέχει το γεγονός στο οποίο αναφέρεται αλλά το πλέγμα των αποφάνσεων περί του γεγονότος.
Επιχειρώντας δε μια πρόχειρη ανασύσταση των αφηγήσεων περί του
Δεκέμβρη, μπορεί να δει κανείς, ότι δεν διαφοροποιούνται από τις δεσπόζουσες αφηγήσεις περί συλλαλητηρίων και κινητοποιήσεων, τουλάχιστον
στο σημείο που οι διαδηλωτές ταξινομούνται στις συνήθεις κατηγορίες:
σε νόμιμους –ή, πιο σωστά, νομιμοποιημένους-, στους οποίους αναγνωρίζεται το κοινωνικά κατανοητό και πολιτικά έγκυρο των αιτημάτων (π.χ. ο
λόγος της ή περί της γενιάς των 700 ευρώ), και στους φορείς μιας άναρθρης, άλογης και αδιέξοδης βίας. Όσο δε περνούσαν οι μήνες, η δεύτερη κατηγορία κέρδιζε συνεχώς έδαφος, καθώς άρχιζε να συνοψίζεται σ’
αυτήν κάθε μορφής βία, είτε την συναρτούσαν με τον Δεκέμβρη οι ίδιοι
οι φορείς της είτε όχι: μεμονωμένα και διακριτά συμβάντα νοηματοδοτούνται ως μέρος μιας γενικευμένης απειλής ή ως προειδοποιητικά αυτού που
πρόκειται να συμβεί.
Αυτή ακριβώς την αφήγηση επιβεβαιώνει και επικυρώνει ο θεσμικός λόγος, όπως μπορεί να δει κανείς στα ακόλουθα παραδείγματα.
Πρώτον: Η προετοιμασία της πολεμικής μηχανής. Ήδη από το καλοκαίρι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται δημοσιεύματα περί της ανάγκης ετοιμότητας της αστυνομίας ενόψει αναμενόμενων ταραχών που συνδέονται
με τον Δεκέμβρη ως εσαεί συνθήκη επικινδυνότητας. Ο αριθμός των
σχετικών δημοσιευμάτων αυξάνει όσο πλησιάζουμε χρονικά στην «επέτειο» και το περιεχόμενό τους συναρθρώνεται, ως πλαίσιο, τόσο με επεισόδια βίας όσο και με την ένταση της αστυνομικής επιτήρησης και την
δημιουργία επιτηρούμενων ζωνών: Μια γενικευμένη συνθήκη αταξίας και
επικινδυνότητας η οποία απαιτεί εξειδικευμένες θεσμικές απαντήσεις.
. Βλ. ενδεικτικά Σε προετοιμασία για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα θερμού φθινοπώρου
έχει αποδυθεί η Ελληνική Αστυνομία. Η δίκη των ειδικών φρουρών που κατηγορούνται για τη
δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα
Δεκεμβρίου, αλλά και η συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία έχει σημάνει από τώρα
συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. που προσπαθεί να μην πιαστεί απροετοίμαστη […] Στο πλαίσιο πάντως
αυτό έχει ήδη αποφασιστεί η αγορά νέων όπλων στην ΕΛ.ΑΣ., στα οποία περιλαμβάνονται
χειροβομβίδες, καουτσούκ, taser - όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης και αύρες με κανονάκια νερού
(ΤΑ ΝΕΑ 29/8/2009).
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Ï Ôñéóõðüóôáôïò ÄåêÝìâñçò 2008
Δεύτερον: Η δίκη του Αλέξη . Σ’
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
πρόσφατη συζήτηση για τον χρόνο
και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης
των δύο ειδικών φρουρών. Η ρητορική περί επικείμενων ταραχών
αποσπά την συγκεκριμένη δίκη από
τα συνήθη νοηματικά πλαίσια μιας
οποιασδήποτε δίκης για ανθρωποκτονία: η δίκη παύει να νοείται
(εργαλειακά και συμβολικά) ως η
φυσιολογική κατάληξη της θεσμικής διαχείρισης μιας ανθρωποκτονίας με μείζον -αν όχι αποκλειστικό!- διακύβευμα την απονομή
δικαιοσύνης και νοηματοδοτείται
ως εξαιρετικό γεγονός, ικανό να
πυροδοτήσει δράσεις που θα απειλήσουν την κοινωνική ασφάλεια
και ειρήνη. Με δυο λόγια, μέσα
από την θεσμική επικύρωση της
αλλαγής των συνήθων όρων και
προϋποθέσεων της δίκης, το γεγονός χάνει τον πυρήνα του, την
δική του αυταπόδεικτη αλήθεια και
παγιώνεται η κατάλυση της έννομης τάξης ως λόγος για τον οποίο
θα πρέπει να θυμάται η ελληνική
κοινωνία την 6η Δεκέμβρη 2008: οι
δίκες του Δεκέμβρη ως γεγονότος
και ως επετείου.

Αφροδίτη Κουκουτσάκη,
Επίκουρη Καθηγήτρια
Εγκληματολογίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ó

το κείμενό μου αυτό θ’ ασχοληθώ με τρεις πτυχές των γεγονότων του Δεκέμβρη 2008, από τις οποίες η τελευταία είναι που συνδέει το παρόν και το
μέλλον με όσα συνέβησαν.
Η πρώτη πτυχή αφορά στη δολοφονία ενός παιδιού.
Έχουμε όλοι συμφωνήσει πως ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντοτε «ένας φόνος» (αφού κάποιος κάτι παρέλειψε, κάτι ξέχασε, κάτι άφησε γι’ αργότερα). Η εκτέλεση ενός παιδιού με μια αστυνομική σφαίρα συνιστά ένα διπλό θάνατο (όχι μόνο
του άτυχου παιδιού αλλά και της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και τους φορείς
που έχουν αναλάβει την προστασία μας). Η δολοφονία των ονείρων, προσδοκιών, ελπίδων μιας ολόκληρης γενιάς, το «σκοτωμένο» μέλλον των παιδιών μας,
εισπράττεται –και ορθώς– ως
τριπλός θάνατος. Γι’ αυτό και
η δυναμική διαμαρτυρία των
νέων σηματοδοτούσε και την
επίδειξη μιας ομαδικής ταυτότητας.
Ένας λαός που θρηνεί
για τον ένα πραγματικό αλλά
και για τους άλλους συμβολικούς θανάτους, ένας λαός
που εκτός από την οδύνη
εκφράζει και μια χρόνια οργή
για όσα συμβαίνουν γύρω του,
πρέπει τώρα να βρει την ψυχραιμία και τη νηφαλιότητα όχι μόνο να επουλώσει τις πληγές του αλλά και να ανα-στοχαστεί κάποιες βασικές αρχές.
Έγινε άραγε αυτό μετά τα γεγονότα; ή όλοι (θεσμοί και άνθρωποι) ξαναγύρισαν
στις παλιές τους αντιλήψεις και πρακτικές;
Η δεύτερη πτυχή αφορά στο «πλιάτσικο» των αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων (κατά βάση αλλοδαπών).
Σήμερα ο φτωχός δεν είναι ένας πλούσιος με λιγότερα λεφτά αλλά ένας «άλλος
άνθρωπος». Η εισοδηματική φτώχεια (έλλειψη πόρων) καταλήγει σε μια ανθρώπινη φτώχεια με την έννοια της άρνησης των κοινών αξιών (shared values). Καθώς
δεν μοιραζόμαστε πλέον κοινούς μύθους, κοινές μορφές ζωής και κυρίως κοινές
αντιλήψεις για τον άνθρωπο και για τον κόσμο και ούτε τρέφουμε ο καθένας για τον
πλαϊνό συναισθήματα φιλαλληλίας, ο φτωχός αισθάνεται νομιμοποιημένος και εξ
αρχής δικαιολογημένος στην οριστική απόρριψη, τόσο της σταθερής τελικής αξίας
της ζωής, όσο και ορισμένων λειτουργικών αξιών της κοινωνίας.
Η φτώχια ορίζεται συχνά ως επιδημία, οι φτωχοί χρεώνονται την αποτυχία τους,
η αλληλεγγύη και η συμπόνια συνεχώς δυσφημούνται, ο πλουτισμός του ενός γίνεται δράμα για τον άλλο και εντέλει οι απόκληροι είναι καταδικασμένοι μόνο τα
«δημόσια κακά» να μοιράζονται μεταξύ τους.
Σ’ ένα περιβάλλον ρίσκου που οι φτωχοί δεν μπορούν να ελέγξουν (αλλά μόνο
να υποστούν), είναι χαμένοι από χέρι στα στοιχήματα της κοινωνίας της διακινδύνευσης, αφού κουβαλάνε –εν είδει σταυρού του μαρτυρίου– όλες τις γενικευμένες
αβεβαιότητες και ανασφάλειες.
Το στερημένο της εργασίας άτομο βιώνει μια ιδιόρρυθμη κοινωνική περιθωριοποίηση, μια ανενεργή υποδούλωση, μια ανομική κατάσταση που δεν διαφέρουν
πολύ από τον «κοινωνικό θάνατο».

. Η δίκη του Αλέξη είναι ο συνήθης τίτλος
δημοσιευμάτων που αναφέρονται τόσο στην
έριδα τριών πόλεων για τη μη διεξαγωγή
της δίκης στον δικό τους χώρο, όσο και τις
υπουργικές παρεμβάσεις για να δοθεί λύση
στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

Το κοινό συμφέρον κατά της βίας και των κοινωνικών αναταραχών προϋποθέτει
κοινές αξίες, κοινά αποδεκτούς κανόνες, κοινή ερμηνεία και εφαρμογή, συναίνεση,
δηλ. νομιμοποίηση «έναντι των προσώπων ή των ομάδων που απευθύνονται». Διαφορετικά ο καθένας παίρνει τη ζωή και τη μοίρα στα χέρια του.
Με το σύνθημα «expulsez vos expulseurs» οι ανήκοντες στις hors-classes χρησιμοποιούν τη βία ως το μόνο όπλο που διαθέτουν κατά της εξορίας τους, πιστεύ-
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οντας ότι η εγκληματικότητα «va de plus de soi».

Έτσι ερχόμαστε σ’ ένα θανάσιμο παιχνίδι για δύο.

Η σύνδεση της φτώχιας με την κοινωνική υποβάθμιση
και με την αδυναμία πρόσβασης σ’ εκείνες τις αξίες ή τα αγαθά που αντιστοιχούν σε μέσο επίπεδο ζωής του ανθρώπου
της εποχής έχει ως «φυσική» συνέπεια την αντικοινωνική
συμπεριφορά ή το έγκλημα. Η αποστέρηση και η ανέχεια,
όταν συνδυάζονται με ανισότητα παρεχόμενων ευκαιριών,
οδηγεί σε «ανομικό χάος» (Πανούσης, 2002) .

Αυτά είδαμε (και δεν κατανοήσαμε;) τον Δεκέμβρη 2008.

Από τα παραπάνω δικαιολογείται η εφόρμηση των
«εκτός» στα καταστήματα των «εντός»; Όχι βέβαια. Όμως
εξηγείται και δεν προέκυψε από το πουθενά.
Θα έρθω τώρα στην τρίτη πτυχή. Αυτή που απασχολεί
ακόμα και τώρα την ελληνική Πολιτεία και κοινωνία και αφορά στην «πολιτική» βία ή το τρομοκρατικό έγκλημα.
Αρχικά πρέπει να
συμφωνήσουμε σε
ορισμένα προαπαιτούμενα:
1. Δημοκρατία
δεν είναι το όνομα
που δίνουν σ’ ένα
πολίτευμα οι ίδιοι
οι ασκούντες την
εξουσία γιατί η «αυταρχική δημοκρατία» προκαλεί την
πολιτική ανυπακοή
των πολιτών στο όνομα της διαφύλαξης των δημοκρατικών
αξιών.
Η πολιτική ανυπακοή συνοδεύεται άλλωστε από ένα σύστημα αξιών (ενώ η τρομοκρατία δεν υποστηρίζει πάντοτε
κάτι τέτοιο). Για να εκφράζει όμως η αντί-σταση –ιδίως η
ένοπλη– αυτή τη σύγκρουση αξιών είναι κρίσιμο οι πολιτικές αποφάσεις εκτάκτου χαρακτήρα να λαμβάνονται από
ολόκληρο το λαό και όχι από ομάδες επαναστατών ή συνωμοτών.
2. Οιονεί – κατάσταση πολέμου εν καιρώ ειρήνης και υπό
δημοκρατικό πολίτευμα δεν είναι νοητή ούτε ανεκτή. Γι’ αυτό
και η τρομοκρατία καταδικάζεται ab initio καθώς «η δίκαιη
αιτία» δεν καθιστά δίκαιο και τον αντίπαλο, δεν νομιμοποιεί
η Δημοκρατία την αυτοαναίρεσή της (ακόμα κι όταν δεν εκφράζει πλέον τη γενική θέληση).
3. Το ορατό Κράτος Δικαίου πολλές φορές συγκαλύπτει
το de facto αόρατο Κράτος καταπίεσης και καταστολής και
δημιουργεί προϋποθέσεις για «μια αυτονομία της πολιτικής
προς ολοκληρωτικούς πειρασμούς». Το δημοκρατικό πολίτευμα, ως δημοκρατία και ως μη–δημοκρατία, δεν ταυτίζεται
πάντοτε με τους πολιτικούς εξαναγκασμούς. Το ολοκληρωτικό Κράτος δεν βρίσκεται μόνο στα χέρια των αστυνόμων
αλλά και σ’ αυτά των διαφόρων ελίτ, οι οποίες θέλουν να
απονομικοποιήσουν την πολιτική ζωή στη βάση του δόγματος «καμία δημοκρατία για τους εχθρούς της δημοκρατίας»
που μας βάζει σε φαύλο κύκλο καθώς όλοι παρουσιάζονται
ως υπερασπιστές της (μιας «άλλης») δημοκρατίας, η οποία
κινδυνεύει από τους «κακούς».
Έκτακτη ανάγκη και σαμποτάζ συμπλέκονται και διαπλέκονται σε βαθμό που και τα δύο μέρη επιχειρούν να
ξεπεράσουν τα «πολιτικά τους (εγκλήματα;)» με τη δύναμη
της εξουσίας τους.

Η θέση του Clausewitz ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της
πολιτικής με άλλα μέσα δεν αναφέρεται μόνο σε κλασικούς
πολέμους κρατών αλλά περιλαμβάνει και οποιαδήποτε σύγκρουση/ εξέγερση/ αγώνα που φέρνει αντιμέτωπους δύο
εχθρούς. Όμως η ένοπλη εξέγερση, προϋποθέτει οργανωμένη κίνηση μαζών με περιορισμένο ορίζοντα, ενώ η τρομοκρατία αν και χρησιμοποιεί στρατιωτικές τεχνικές εξέγερσης
εγκαθίσταται σε μια χώρα επί δεκαετίες χωρίς ν’ αποκτά λαϊκό έρεισμα και θέτοντας συνεχώς διαφορετικούς στόχους
(φασίστες, κρατική τρομοκρατία, κοινωνική βία).
Αυτό δεν τόχαμε καν υποπτευθεί;
Η Τρομοκρατία αναδεικνύει ταυτόχρονα δύο αδιέξοδα:
αυτό της ασκούμενης πολιτικής από το Κράτος κι αυτό της
«επαναστατικής προοπτικής» των σωτήρων.
Το Κράτος χάνει τη νομιμοποιητική του βάση και περιορίζεται στον καταναγκασμό και τον έλεγχο ενώ οι τρομοκράτες επενδύονται την εξουσιαστική ηθική (και την ιδεαλιστική
διαστροφή) του ιστορικού πεπρωμένου.
Γιακωβίνικη ή αναρχοαυτόνομη η Τρομοκρατία συνδέεται με ποικίλους (και συχνά αδιαφανείς) τρόπους με την
κρατική λογική και δι–αντίδραση. Μολονότι η ατομική τρομοκρατία παίρνει συχνά τη μορφή στιγμιαίας «απονομής
δικαιοσύνης» (ακόμα κι αν αυτή παρουσιάζεται ως τυραννοκτονία) συνήθως καταλήγει σ’ επιθετικές πράξεις (και όχι σε αμυντικές υπέρ της δημοκρατίας).
Οι (όποιες) παρεκτροπές της Δημοκρατίας, η οποιαδήποτε παθολογική πολιτική κατάσταση δεν δικαιολογούν αυτομάτως έναν
«πολιτικό πόλεμο» στον οποίο δεν είναι σαφές και προφανές το
πλαίσιο, οι εχθροί και οι στοχεύσεις (Πανούσης, 2007).
Πριν αρχίσουμε λοιπόν να δίνουμε εύκολες ετοιμοπαράδοτες
απαντήσεις εφόλης της ύλης (επιχειρώντας στην ουσία να «καπελώσουμε» την έκ-ρηξη των νέων με βάση παλαιότερα –μέχρι και
πεπαλαιωμένα– ιδεολογήματα ή πολιτικές συνταγές) μήπως θα
ήταν προτιμότερο να συμφωνήσουμε, ότι στο θανάσιμο παιχνίδι
της ανακύκλωσης και κλιμάκωσης της βίας πάντοτε θα υπάρχει κάποιος ισχυρότερος στα όπλα και πάντοτε θα υπάρχουν νικητές και
ηττημένοι. Αντίθετα στους ειρηνικούς (όχι προσχηματικούς ή κλισέ)
κοινωνικούς αγώνες πάντοτε το όνειρο των πολλών στο τέλος θα
νικήσει. Αυτό άλλωστε μας διδάσκει όλη η Ιστορία και η πορεία της
ανθρωπότητας.
Αυτό ελπίζω να μας δίδαξε ο τρισυπόστατος Δεκέμβρης 2008.

Γιάννης Πανούσης,
Καθηγητής Εγκληματολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Επιμέλεια, Ο. Λυσανδρουπούλου, Ειδ. Επιστήμ. στο Συνήγορο του Πολίτη, Υποψήφια Δρ Εγκληματολογίας, Δ.Π.Θ.,
Ειρήνη Σταμούλη, Δικηγόρος, Υποψήφια Δρ. Εγκλήματολογίας, Δ.Π.Θ.
MEDIA
SCOOLIGANS
http://www.theschooligans.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1057&Itemid=28
YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=W3NffGWPadY
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
http://synchronathemata.wordpress.com/
%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-griots/
Wikipedia, the free encyclopedia,2008 Greek riots
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Τον περασμένο Απρίλιο 170
χώρες συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις της Βόννης με
αντικείμενο την προετοιμασία
ενός σχεδίου για το Σύμφωνο,
που θα ισχύσει στην μετα-Κυότο εποχή. Ήταν ουσιαστικά
ένα από τα τελευταία βήματα της διεθνούς κοινότητας
πριν από την κρίσιμη για το περιβάλλον Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη. Στόχος των εκεί διαβουλεύσεων είναι ο καθορισμός της στρατηγικής και ο
προσδιορισμός των επιμέρους στόχων, που θα αφορούν
στην περίοδο μετά τη λήξη της ισχύος του πρωτοκόλλου
του Κυότο (2013) για την αντιμετώπιση της κλιματικής
μεταβολής.
Οι προπαρασκευαστικές διεργασίες ξεκίνησαν το
2007 στο Μπαλί, συνεχίστηκαν στο Πόζεν το 2008 και
το 2009 στην Βόννη, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε
μέχρι την Κοπεγχάγη έγιναν άλλες δυο συναντήσεις. Σε
όλη αυτή λοιπόν την περίοδο οι βιομηχανικές χώρες απέφυγαν επιδέξια να προσδιορίσουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους αναφορικά με το ποσοστό κατά το οποίο
δεσμεύονται η κάθε μια να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Στην πραγματικότητα
δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα τίποτε περισσότερο συγκεκριμένο και δεσμευτικό πέραν μιας γενικής διατύπωσης
περί μείωσης των εκπομπών μεταξύ 20 και 45% (έναντι
των επιπέδων του 1990), η οποία όμως δεν αναφέρετε
σε συγκεκριμένη στρατηγική, που σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι χώρες ούτε και στον τρόπο χρηματοδότησης
αυτού του εγχειρήματος. Έτσι, εν όψει Κοπεγχάγης, το
μόνο που αξίζει ίσως να μνημονευτεί είναι η παρουσία
στην Βόννη του ειδικού απεσταλμένου της αμερικανικής
κυβέρνησης για περιβαλλοντικά ζητήματα Todd Stern,
γεγονός που σηματοδοτεί-ίσως-μια στροφή της πολιτικής
των ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Την απάντηση βέβαια θα την
γνωρίζουμε με τη λήξη της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης.
Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνει η επιστημονική κοινότητα είναι σαφή και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να αγνοηθούν. Οι δυσοίωνες προβλέψεις και εκτιμήσεις
του Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Μεταβολή (IPCC), αναφορικά με την κατάσταση στο περιβάλλον, όχι μόνο επιβεβαιώνονται -συνήθως σε συντομότερο του αναμενόμενου χρονικού διαστήματος από τη
δημοσιοποίηση των σχετικών εκθέσεων-αλλά και συχνά
αναθεωρούνται προς το δυσμενέστερο. Δεν αποτελεί
μυστικό ότι η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης θεωρείται ως

εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν
πλέον οποιαδήποτε περιθώρια για πολιτικές αμφιβόλου
περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας και για παρελκυστικές πρακτικές από την πλευρά κυρίως των βιομηχανικών χωρών.
Από μια άποψη, τα πενιχρά για το περιβάλλον αποτελέσματα της Διάσκεψης στο Πόζεν και στην Βόννη ήταν
μάλλον αναμενόμενα. Οι αναπτυγμένες χώρες δείχνουν
όλη αυτή την περίοδο να μην είναι σε θέση να συντονίσουν τις οικονομικές με τις περιβαλλοντικές στρατηγικές
αλλά και γενικότερα να δώσουν πολιτικές απαντήσεις
για τα πιεστικά προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική
μεταβολή. Αντίθετα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το
δίλημμα «ανταγωνιστικότητα ή προστασία του περιβάλλοντος» συνεχίζει να προτάσσεται πιεστικά, καλλιεργώντας έτσι τεχνηέντως ένα κλίμα αδιεξόδων και απαξιώνοντας οποιεσδήποτε σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις.
Ήδη σε ΗΠΑ και Αυστραλία τα σχέδια των κυβερνήσεων
για μείωση των εκπομπών αντιμετωπίζουν την σθεναρή
αντίσταση πολιτικών και ισχυρών οικονομικών παραγόντων. Τον Δεκέμβριο του 2008, στη σύνοδο κορυφής των
χωρών της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έριξαν μπόλικο νερό
στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Για την στήριξη
της–ενεργοβόρας και ρυπογόνου- βιομηχανίας αποφασίστηκε να διατηρηθεί κατά το δυνατό χαμηλό το αντιρρυπαντικό κόστος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι άδειες
ρύπανσης θα συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια να διατίθενται δωρεάν από τα κράτη προς τις επιχειρήσεις,
απόφαση η οποία, πέραν των άλλων, καταστρατηγεί σε
μεγάλο βαθμό την αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Να σημειωθεί επίσης εδώ ότι, με βάση το σύμφωνο που υπογράφτηκε στο Μπαλί, προβλέπεται η δημιουργία ενός
ταμείου, από το οποίο θα παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες για την υλοποίηση
προγραμμάτων για την προστασία τους από τις συνέπειες της εξελισσόμενης κλιματικής μεταβολής. Οι σχετικοί
πόροι θα προέρχονταν και από διάφορα τέλη, τα οποία
θα καταβάλλονταν στα πλαίσια του συστήματος διακίνησης των εμπορεύσιμων αδειών ρύπανσης. Η παράταση,
που δόθηκε στη δωρεάν διάθεση των πιστοποιητικών,
προφανώς στερεί από το νεοσύστατο Ταμείο πόρους χωρίς παράλληλα να έχουν υπάρξει δεσμεύσεις των χωρών
σχετικά με τη στήριξή του. Ούτε στο Πόζεν ούτε και στην
Βόννη υπήρξε επ’ αυτού πρόοδος.
Είναι επίσης γεγονός ότι, ανεξάρτητα από τη διατύπωση των προθέσεων
για μείωση των εκπομπών CO2, ακόμα
και πολιτικοί ηγέτες,
οι οποίοι κατά διαστήματα πρωτοστατούν
στην προσπάθεια για
την επιβολή υψηλότε-

Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο - 8ο : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008-2009

ρων περιβαλλοντικών προτύπων, δείχνουν να ταλαντεύονται και τελικά λυγίζουν μπροστά στο ενδεχόμενο να
πληγεί η εγχώρια βιομηχανία. Στην ίδια Σύνοδο Κορυφής
αποφασίστηκε, μετά από έντονες πιέσεις της καγκελάριου Μέρκελ, να υπάρξουν, ειδικά για τον τομέα της παραγωγής ενέργειας, σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις με τη
μορφή επιδοτήσεων ακόμα και για συμβατικές (και ιδιαίτερα ρυπογόνες) μονάδες παραγωγής, αφαιρώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό οποιοδήποτε κίνητρο, που θα
οδηγούσε στη στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας.
Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα διεργασιών αναδεικνύουν την απουσία ισχυρής πολιτικής βούλησης για
τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και συνάμα δίκαιου
παγκόσμιου πλαισίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής. Αυτό, πέραν των άλλων, απαιτεί την ισόρροπη και δίκαιη κατανομή της ευθύνης και των υποχρεώσεων μεταξύ των βιομηχανικών κρατών και
των αναπτυσσόμενων, μεταξύ εκείνων οποίοι
κυρίως ευθύνονται για τη δημιουργία του προβλήματος και εκείνων που πρώτοι και περισσότερο από όλους πλήττονται από αυτό.
Στο μεταξύ η παγκόσμια οικονομική ύφεση
δημιουργεί νέα δεδομένα, ανατρέπει σχεδιασμούς, επιβάλλει νέες στοχοθεσίες, νομιμοποιεί ‘αμαρτωλές’ πρακτικές και ενεργοποιεί
αντανακλαστικά υπέρ της διατήρησης ενός
συστήματος, του οποίου οι ποικίλες παρενέργειες απειλούν σήμερα την ανθρωπότητα.
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ταυτόχρονα ανησυχητικά για τα ενδεχόμενα
αποτελέσματα της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ,
οι περισσότεροι από τους στόχους, που τέθηκαν κατά τη
Σύνοδο της Χιλιετηρίδας το 2002 (περιορισμός του υποσιτισμού, καταπολέμηση ασθενειών, μείωση παιδικής
θνησιμότητα κ.λπ.), δεν θα πραγματοποιηθούν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμούν ότι η ύφεση μέχρι το τέλος του 2009 θα οδηγήσει
στην απόλυτη φτώχεια περί το 1 δισ. ανθρώπων παγκοσμίως και πρωτίστως στις χώρες του τρίτου κόσμου. Μέτρα όπως είναι η οικονομική στήριξη δικτύων κοινωνικής
προστασίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και
έργα υποδομής κρίνονται ως επειγόντως απαραίτητα για
την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Την ίδια στιγμή οι αναπτυσσόμενες χώρες καλούνται
να υιοθετήσουν αειφορικά μοντέλα ανάπτυξης και να θεσπίσουν αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Γνωρίζουν δε οι ίδιες ότι θα χρειαστεί να πάρουν μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών, που έχει
ήδη αρχίσει να δημιουργεί σ’ αυτές η
κλιματική μεταβολή. Σύμφωνα με πολύ
πρόσφατες εκτιμήσεις της οργάνωσης
Oxfam, το 2015 περίπου 375 εκ. άνθρωποι θα πλήττονται από τις συνέπει-
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ες της περιβαλλοντικής κρίσης (ξηρασία, ερημοποίηση,
λειψυδρία, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα).
Ιδιαίτερα έντονα μάλιστα πρόκειται να πληγούν οι φτωχότεροι. Ήδη αρκετές χώρες όπως π.χ. η Ινδία, η Κούβα και
το Μπαγκλαντές έχουν αρχίσει να επενδύουν στην πρόληψη σημαντικά ποσά προκειμένου να προστατεύονται οι
πολίτες τους από τις επερχόμενες καταστροφές. Μοιραία
λοιπόν επιδιώκουν πολλές αναπτυσσόμενες χώρες την
επίτευξη χαλαρότερων δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά τους
δικούς τους περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ παράλληλα
ζητούν τη συνδρομή των βιομηχανικών κρατών τόσο σε
πόρους όσο και σε κατάλληλη τεχνολογία.
Το πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την αντιμετώπιση και της οικολογικής
κρίσης. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα δυο αυτά μεγάλα προβλήματα αλληλοτροφοδοτούνται διογκώνοντας
το ένα το άλλο. Κατά συνέπεια η αντιμετώπιση
του ενός απαιτεί την ταυτόχρονη αντιμετώπιση και του άλλου. Τα όποια αποτελέσματα μιας
πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας
θα εξανεμίζονταν από τις συνέπειες της οικολογικής κρίσης. Και αντίστροφα, η περιβαλλοντική πολιτική, που δεν θα έδινε απαντήσεις στο
πρόβλημα της φτώχειας, θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, καθώς οι αναπτυσσόμενες
χώρες μοιραία θα ακολουθούσαν το παράδειγμα του καταστροφικού για το περιβάλλον μοντέλου ανάπτυξης των βιομηχανικών κρατών. Με άλλα λόγια,
είτε θα κερδηθούν και οι δυο μάχες είτε καμία. Ποιες είναι
όμως οι πραγματικές προοπτικές επιτυχίας;
Τα μέχρι τώρα σημάδια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι περιβαλλοντικές όσο και οι κοινωνικές ευαισθησίες των βιομηχανικών χωρών συνεχίζουν να εκφράζονται
αποσπασματικά και επιλεκτικά. Ακόμα περισσότερο σήμερα, εν μέσω μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο
αναπτυγμένος κόσμος εμφανίζει την εικόνα κάποιου που
απρόθυμα σύρεται σε διαπραγματεύσεις προσπαθώντας
να αποφύγει την στο ακέραιο ανάληψη των ευθυνών του,
λες και τα προβλήματα δεν τον αφορούν ή λες και δεν
είχε -και συνεχίζει να έχει- τεράστια ευθύνη για τη δημιουργία τους. Το όλο σκηνικό–σε μια διασκευή- θυμίζει
τον Οδυσσέα, ο οποίος στον πηγαιμό για την Ιθάκη, όταν
πλέον ξέφευγε από τα χέρια του Πολύφημου και μαζί με
τους συντρόφους του απομακρυνόταν με το καράβι, φώναζε στον σαστισμένο αντίπαλό του να διαλαλεί ότι τον
τύφλωσε ο Κανένας.

Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Επίκουρος Καθηγητής
Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΕΚΠ
ΝΕΟ SITE:
Η Ε.Ε.Κ.Π. άλλαξε ηλεκτρονική διεύθυνση και αναμόρφωσε το δικτυακό τόπο της.
Η νέα διεύθυνση είναι:
www.eekp.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο νέο site της ΕΕΚΠ
Ιανουάριος – Μάιος 2010
Κύκλος Σεμιναρίων για μεταπτυχιακούς φοιτητές με θέμα
«Επιστημολογία και Μεθοδολογία Έρευνας»

Άνοιξη 2010

Συνέδριο

«Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική»
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών
του Τμήματος Νομικής ΕΚΠΑ

Νοέμβριος 2010
Έκδοση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού
Επιθεώρηση Κοινωνικής Πολιτικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- 10 χρόνια

Συνέδριο

«Κριτικές προσεγγίσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες:
Προεκτάσεις για την Κοινωνική Πολιτική».

