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εταιρικών σχέσεων από τη σκοπιά του φύλου. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί/ές επιµένουν πως συµβαδίζουν µια οικονοµική 

και κοινωνική κρίση και µια κρίση αξιών, ενώ διαβλέπουν και έντονη 

επικοινωνιακή κρίση κοινωνίας, φορέων, πολιτών, ανδρών και ανδρών, που 

αποµακρύνει τους µεν από τους δε1. Ωστόσο, οι άνθρωποι δια της 

επικοινωνίας επιδιώκουν να καλύψουν σηµαντικές ατοµικές και κοινωνικές 

τους ανάγκες. Όπως επισηµαίνεται «οι άνθρωποι θέλουν οι άλλοι να τους 

ακούν, να τους εκτιµούν και να τους αναζητούν. Θέλουν, επίσης, να 

εκπληρώνουν καθήκοντα και να επιτυγχάνουν στόχους. Είναι, λοιπόν, 

φανερό, ότι ο βασικός σκοπός της επικοινωνίας είναι να βοηθά τους 

ανθρώπους να αισθάνονται καλά τόσο µε τον εαυτό τους, όσο και µε τους 

φίλους τους, τις οµάδες και τους οργανισµούς»( Hinstreet, Murlin -Baty και 

Lehman, 1989). Για το ότι σε κοινωνικό -συλλογικό επίπεδο αυτού του είδους 

η επικοινωνία διέπεται από κρίση, συνεπάγεται στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως λχ. η Ελλάδα, κυρίως ευθύνες των υφισταµένων 

συλλογικοτήτων (οµάδων, οργανισµών) κλπ. Ιδιαίτερα βαρύνονται οι φορείς 

δηµοσίου δικαίου. Κι αυτό γιατί, σε επίπεδο κυβερνητικών φορέων, και παρά 

τις όποιες προσπάθειες, παραµένει σε ισχύ ένα  κλειστό σύστηµα διοίκησης, 

όπου η ροή των πληροφοριών ακολουθεί το µονόδροµο από πάνω προς τα 

κάτω χωρίς ανατροφοδότηση και η λήψη των αποφάσεων εξακολουθεί ν' 

αποτελεί προνόµιο των ανωτάτων ιεραρχικών κλιµακίων της διοικητικής 

πυραµίδας, αποκλείοντας τις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες από τη λήψη 

των αποφάσεων. Το γεγονός συνεπάγεται τη διεύρυνση της αποξένωσης 

διοίκησης και πολιτών, την αποθάρρυνση σχετικών συλλογικών 
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παρεµβάσεων και την καλλιέργεια µιας αντίληψης περί 

αναποτελεσµατικότητας των συλλογικών δράσεων και διεκδικήσεων. Ευτυχώς 

στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία παρατηρείται µια ενδιαφέρουσα συνδιαλλαγή 

µεταξύ κυβερνητικών φορέων και κοινωνικών κινηµάτων που και 

παρεµβαίνουν ουσιαστικά και διεκδικούν αποτελεσµατικά, µε πρώτο το 

συνδικαλιστικό κίνηµα. 

Στην περίοδο που διανύουµε πάντως αυτό που καλείται Κοινωνία των 

Πολιτών (Civil Society), η συνεχής δηλ. αλληλοτροφοδότηση και - εν µέρει - 

ανακατανοµή της εξουσίας µεταξύ κυβερνώντων και πολιτών ή καλύτερα των 

κινηµάτων τους εξακολουθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παραµένει 

ζητούµενο(Hirsch,2005). Πριν προχωρήσουµε, οφείλουµε εντούτοις να 

επισηµάνουµε το πλήθος των ενστάσεων που διατυπώνονται ως προς την 

ουσία και το περιεχόµενο του όρου «Κοινωνία των Πολιτών» (εξού άλλωστε 

και οι διαφορετικοί ορισµοί του) και τους κινδύνους που περικλείει µια 

διαδικασία συναινετική, ιδιαίτερα για όσους/ες διεκδικούν ακόµη σήµερα µια 

διαφορετική οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής - 

αναπαραγωγής.(Μπουντούρης,2005) Ωστόσο ζητούµενο παραµένει και ο 

επαναπροσδιορισµός της δηµόσιας σφαίρας της ζωής και των δράσεων που 

συντελούνται στους κόλπους της. 

 

Αν θελήσουµε να οριοθετήσουµε την Κοινωνία των Πολιτών τότε πρέπει να 

την προσλάβουµε ως ένα σύνολο «ποικίλων µη κυβερνητικών θεσµών, 

αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθµίζουν το κράτος ... (χωρίς) να το 

εµποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του (αλλά και χωρίς να του αφήνουν 

περιθώρια) να κυριαρχήσει και να εκµηδενίσει το υπόλοιπο ως 

κοινωνία»(Γεωργιάδου, 1996:19) Πρόκειται, λοιπόν, για κοινωνία σε 

εγρήγορση, διεκδικητική και συµπράττουσα σ' όλες εκείνες τις κρατικές 

πολιτικές δραστηριότητες που εκτιµάει πως είναι προς όφελός της αλλά και 

πρόθυµη να αντιδράσει σε ό,τι θεωρεί πως µπορεί να τη βλάψει. Για κοινωνία 

που δοµεί τις συλλογικότητές της και τις καθιστά ικανές για σηµαντικές και 

αποτελεσµατικές παρεµβάσεις. Το γεγονός προϋποθέτει, βεβαίως, υψηλή 

κοινωνική πολιτική αντίληψη και συνείδηση του ρόλου και του χαρακτήρα των 
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πολιτών,ανδρών και γυναικών, των διαφόρων συλλογικοτήτων, των πεδίων 

δράσεών τους και των µορφών αυτών των δράσεων. Το έλλειµµά τους 

συνεπάγεται πως ο χώρος που  

 

καλύπτει η Κοινωνία των Πολιτών παρουσιάζεται αδύναµος και 

αποδιαρθρωµένος. Αλλά µια αδύνατη και αποδιαρθρωµένη κοινωνία των 

πολιτών ποια τύχη επιφυλάσσει για παράδειγµα σε καταπιεσµένες και 

αποκλεισµένες κοινωνικές οµάδες, καθώς είναι αποδεδειγµένο ότι στην 

εργασία, τη µόρφωση, στην κατάρτιση, στα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι 

άνθρωποι αυτοί έχουν συνήθως το µικρότερο µέρος και η δυνατότητα 

πρόσβασής τους στις δηµόσιες ευκαιρίες ολοένα και 

ελαχιστοποιείται;(Wallas,2005) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και Φύλο 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αποκλεισµού από την 

κοινωνική-παραγωγική διαδικασία αποτελεί η έµφυλη διάστασή της. Το 

σύνολο των γυναικών των ευρύτερων αποκλεισµένων κοινωνικών οµάδων 

βιώνουν τον αποκλεισµό τους διπλά (ή και πολλαπλά): Ως µέλη των οµάδων 

αυτών και ως φύλο: Εκατοµµύρια γυναίκες σ' ολόκληρο τον κόσµο στερούνται 

στοιχειωδών όχι νοµικών, αλλά ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εκατοµµύρια 

γυναίκες ακρωτηριάζονται κάθε χρόνο στο όνοµα της παράδοσης και των 

εθίµων της, εκατοµµύρια θηλυκά έµβρυα εξοντώνονται. Είναι βεβαίως γεγονός 

πως οι γυναίκες των ∆υτικών Κοινωνιών έχουν κάνει σηµαντικά βήµατα προς 

την κατάργηση της έµφυλης ασυµµετρίας και των αποκλεισµών που αυτή 

συνεπάγεται. Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προσπάθεια προαγωγής 

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί, σύµφωνα µε τις 

διακηρύξεις αλλά και το νοµικό καθεστώς, βασική προτεραιότητα ενώ το 

σύνολο των ευρωπαϊκών στρατηγικών όπως πχ. το 5° Κοινοτικό 

Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ράσης «Προς µια Κοινοτική Στρατηγική - 

Πλαίσιο για την ισότητα των Φύλων (2001-2005)» ή ο πρόσφατος Οδικός 

Χάρτης για την Ισότητα, 2006-2010(Γκασούκα και Τσουκαλά 2007)2 
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αναδεικνύεται σε προαπαιτούµενο της ολοκλήρωσης της ∆ηµοκρατίας και 

σηµαντικό στοιχείο των εξωτερικών της σχέσεων. Οφείλουµε, ωστόσο, να 

ξεκαθαρίσουµε πως οι δυτικές γυναίκες δεν αποτελούν την πλειοψηφία των 

γυναικών του πλανήτη, παρά τη συχνά διαφαινόµενη τάση να αναγάγουµε τις  

όποιες κατακτήσεις τους σε οικουµενικές. Η πλειοψηφία των γυναικών 

της γης εξακολουθεί να βρίσκεται σε δεινή θέση(Willis,2000). Κι αν ως 

πρόσφατα οι γυναίκες αυτές βρίσκονταν µακριά από τις δυτικές κοινωνίες, σ' 

ό,τι συνηθίζουµε να αποκαλούµε τρίτο κόσµο, οι τελευταίες πληθυσµιακές 

µετακινήσεις έφεραν τον κόσµο αυτό στις καρδιές των δυτικών 

µεγαλουπόλεων3 (Wright,2000), όπου η µετανάστρια «περιθωριοποιηµένη 

από το φύλο της, την καταγωγή της και τις παραδόσεις της, τη φύση της 

δουλειάς της, την άγνοια της γλώσσας, του κοινωνικού περίγυρου, του νόµου 

και των δικαιωµάτων της, περιχαρακωµένη δέσµια της ανασφάλειας και της 

αβεβαιότητας που η κατάστασή της προκαλεί, θύµα πολλαπλών αποκλεισµών 

και εκµετάλλευσης, εργάζεται µε εξευτελιστικές αµοιβές και υποµένει τη 

γκετοποίηση και το φόβο ανυπεράσπιστη, απέναντι σε µια κοινωνία που 

συνήθως δεν την αναγνωρίζει και δεν την ενσωµατώνει»(Κούρτοβικ,1998:161-

172 αλλά και Zlotnik,2000). 

Για να επανέλθουµε όµως στις δυτικές γυναίκες - αφού σ' αυτές 

ανήκουν και οι Κύπριες- παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει προς την 

κατάργηση των διακρίσεων ανάµεσα στα φύλα και την ισότητα πρόσβασης 

στις ευκαιρίες (δηµοσίου κυρίως χαρακτήρα), παραµένει ακόµα πολύ µακρύς 

δρόµος να διανυθεί(Conell,2006). Τα στοιχεία, οι αριθµοί, οι στατιστικές, οι 

έρευνες κλπ. αποδεικνύουν την κοινωνική ασυµµετρία σε όλους τους τοµείς: 

την οικογένεια, την εργασία, την πολιτική κλπ. Οι γυναίκες, εξάλλου, είναι 

αυτές που υφίστανται πρώτες τις συνέπειες των κρίσεων που πλήττουν τις 

χώρες της δύσης (οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές). Επίσηµα οµολογείται 

και από την Ε.Ε. πως η συνεχιζόµενη υποεκπροσώπηση και βία εναντίον των 

γυναικών µαρτυρούν νια τη διατήρηση διαρθρωτικών ανισοτήτων µεταξύ 

ανδρών και γυναικών . Πάντως, έτσι ή αλλιώς, αν και δεν αναφέρεται 

επιµεληµένα από τους ερευνητές/τριες, οι δείκτες της έµφυλης ασυµµετρίας 

προσδιορίζουν τα όρια, το εύρος και την ποιότητα µιας Κοινωνίας των 
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Πολιτών, ταυτόχρονα όµως και ο τρόπος διάρθρωσης αυτής της κοινωνίας και 

η ανάπτυξή της δηµιουργούν τις προϋποθέσεις κατάργησης (ή διεύρυνσης) 

των διακρίσεων. Όπως εύστοχα επισηµαίνεται το ζήτηµα της άρσης των 

έµφυλων διακρίσεων και ιδιαίτερα η ένταξη των γυναικών στην αγορά  

εργασίας δεν είναι µόνο επιφανειακό,   ούτε   γεωγραφικό,   αλλά   γεωλογικό:   

είναι   η   έκπτωση   των πολιτισµένων, αυτό που σείει τα θεµέλια της 

κοινωνίας, της δηµοκρατίας και της οικονοµίας. Υπάρχει άλλωστε µεγάλη και 

περίπλοκη συνάφεια µεταξύ της βαθιάς σύγχυσης που επικρατεί στην 

οικονοµία και στην κοινωνία και της κατανοµής µεταξύ των φύλων των 

νοοτροπιών, των πρακτικών των αξιών και της 

αντιπροσώπευσης(Lang,1996:101).  

Ολοκληρώνοντας, χρειάζεται να επισηµανθεί ένα γεγονός που 

δηµιουργεί νέες κοινωνικές ποιότητες και διαρθρώσεις που δεν µπορεί να 

αγνοηθούν: Η δυτική κοινωνία ως γνωστόν προχωράει ταχύτατα στη 

διαδικασία µετατροπής της σε Κοινωνία των Πληροφοριών (Information 

Society). Έχουν δροµολογηθεί δραµατικές αλλαγές - άλλωστε το πιο σταθερό 

στοιχείο της I.S θα είναι πιθανότατα η «αλλαγή» - εξαιτίας των καινοτοµιών 

των νέων τεχνολογιών που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να επιτυγχάνονται 

µε σηµαντική ταχύτητα και συχνότητα(Γκασούκα,2004). Στο πλαίσιο αυτό  η 

ιδέα και το περιεχόµενο της εργασίας µεταβάλλονται, διαλύονται οι 

παραδοσιακές εργασιακές δοµές, αµφισβητείται η αναγκαιότητα του 

συνδικαλισµού, επαναπροσδιορίζεται ο όρος εργαζόµενος/η (πολλοί/ές 

προτείνουν την αντικατάσταση του µε τον όρο ο/η χρήστης/ις), καθώς και η 

χρήση του χρονοχώρου των εργαζοµένων και των διανθρώπινων σχέσεων 

κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα το νέο στοιχείο, η 

ταύτιση δηλαδή της πληροφορίας µε την εξουσία γίνεται αιτία νέων 

κοινωνικών διαιρέσεων και αποκλεισµών, βαθύτατα ταξικών στην ουσία τους, 

ανεξάρτητα από το πώς θα ονοµαστούν.4 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία, αλλά και οι προοπτικές που διαγράφονται 

ευκρινώς, πείθουν πως και η Κοινωνία των Πληροφοριών διαµορφώνεται 

ανδροκεντρική στη δοµή και τη φιλοσοφία της και επιφυλάσσει για τις γυναίκες 

ρόλους δεύτερους και συµπληρωµατικούς(Γκασούκα,2004). Παρά τις όποιες 
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αισιόδοξες προβλέψεις οι χαµηλότερες, οι πιο κακοπληρωµένες θέσεις 

εργασίας, οι πιο ευέλικτοι τύποι εργασιακών διακανονισµών κλπ. που 

επιβάλλουν οι νέες διαµορφούµενες συνθήκες στην αγορά και την εργασία 

έχουν ήδη αποκτήσει έντονα θηλυκή χροιά και φαίνεται πως αυτό αποτελεί  

ένα από τα στοιχεία που η νέου τύπου εργοδοσία είναι πρόθυµη να 

διατηρήσει από το προϋπάρχον της I.S σύστηµα. Ταυτόχρονα είναι ορατός ο 

κίνδυνος νέων, «µοντέρνων» αυτή τη φορά, εγκλεισµών στον ιδιωτικό 

χώρο(Bethke-Elshtain,1981 στο όνοµα της τεχνολογίας και της πληροφορίας 

και αύξησης των ήδη υφισταµένων ρόλων των γυναικών, γεγονός που 

επιβάλλει τη διεύρυνση των προοπτικών αυτής της κρίσιµης σχέσης που 

διαµορφώνεται ανάµεσα στο Φύλο και την Τεχνολογία. Την ανάγκη αυτή 

τονίζει η Στρατηγάκη: «Η πολυπλοκότητα των εφαρµογών και χρήσεων των 

νέων τεχνολογιών απαιτεί διαφοροποιηµένη προσέγγιση της σχέσης 

τεχνολογίας και οργάνωσης της εργασίας, προκειµένου η ανάλυση να 

προχωρήσει πέρα από τις κοινότοπες εκτιµήσεις και αξιολογήσεις που 

συνοδεύουν τη δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τις δυνατότητες και τις 

κοινωνικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, έχει πλέον 

αναγνωρισθεί εκ µέρους της κοινωνιολογίας ότι η κατά φύλο συγκρότηση της 

κοινωνίας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα στη διαµόρφωση των κοινωνικών 

φαινοµένων και το σύστηµα της κοινωνικής ιεραρχίας του φύλου συµβάλλει 

καθοριστικά στους .... Και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των 

ανθρώπων [...] Η θεωρητική προσέγγιση που συνδυάζει και τους δύο αυτούς 

παράγοντες, την τεχνολογία και το φύλο, εµπλουτίζει την ανάλυση των 

επιπτώσεων των εφαρµογών στην ανθρώπινη εργασία και οδηγεί στη 

διατύπωση περισσότερο ολοκληρωµένων συµπερασµάτων, εφόσον διευρύνει 

σηµαντικά το ερµηνευτικό πλαίσιο της µελέτης»(1996:11). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ανάγκη επαναδιατύπωσης της ανθρώπινης 

επικοινωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα 

 

Σε µια κοινωνία τεράστιας εξέλιξης της τεχνολογίας και εισβολής της σε 

κάθε πτυχή της προσωπικής και δηµόσιας ζωής των µελών της, πρωταρχικό 

της µέληµα αποτελεί µια επαναδιατύπωση της επικοινωνιακής διαδικασίας 

µεταξύ των ανθρώπων(Wetherell,2004). Η διαδικτύωση  αποκλειστικά µέσω 

των υπολογιστών, όσα θετικά και αν συνεπάγεται, περικλείει πάντοτε τον  

κίνδυνο της αποξένωσης, της έλλειψης της αµεσότητας της ανθρώπινης 

επαφής, της έµπρακτης συντροφικότητας και αλληλεγγύης ανάµεσα στους 

ανθρώπους. Η αναγκαιότητα ζωντανής ανθρώπινης επαφής είναι προφανές 

πως δεν αναιρεί τη σηµασία και τη χρησιµότητα της τεχνολογίας, αρκεί να 

γίνει αντιληπτό πως αυτή αποτελεί απλά ένα ακόµα «µέσον» - πολυτιµότατο 

οπωσδήποτε - στην επικοινωνία των ατόµων, που δεν µπορεί ωστόσο να 

αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή. Σε µια τέτοια περίπτωση θα 

µπορούσαµε να µιλάµε πια καθαρά για οργουελοποιηµένη κοινωνία. 

Από τα πράγµατα, συνεπώς, προτάσσεται η αναγκαιότητα της 

συστηµατοποίησης της ανθρώπινης επαφής, της κοινωνικής δικτύωσης ενός 

ανθρώπινου δυναµικού που αντιδρά στην αδράνεια και την παθητικοποίηση, 

που θεωρεί καθήκον του την κοινωνική παρέµβαση, που κατανοεί τη σηµασία 

της συλλογικότητας  και  αντιπροτάσσει  στον  ατοµικιστικό  τρόπο   σκέψης  

και δράσης τον συλλογικό. Έτσι δεν είναι τυχαίο που τις τελευταίες δεκαετίες 

υιοθετείται ο όρος «κοινωνικό δίκτυο» και το περιεχόµενο που ήδη από το 

1954 πρότεινε ο Βarnes. Ένα  κοινωνικό δίκτυο προσλαµβάνεται ως µια  δοµή 

από «κόµβους» (άτοµα ή οργανώσεις) συνδεδεµένους(µε «δεσµούς») από 

έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους τύπους αλληλεξαρτήσεων, όπως  

αξίες,  οράµατα,  ιδέες,  οικονοµική  ανταλλαγή,  φιλία/συντροφικότητα, 

συγγένεια κλπ. γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σύνθετη αλλά εντελώς 

απαραίτητη για µια ενεργή κοινωνία των πολιτών. Στην κοινωνιολογική του 

αποτύπωση το κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χάρτης όλων των σχετικών 
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δεσµών µεταξύ των κόµβων που µελετώνται(Wellman,1999). Το δίκτυο 

µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει  το κοινωνικό κεφάλαιο  

 των µεµονωµένων χρηστών/τριών. Αυτές οι έννοιες εµφανίζονται στο 

παρακάτω κοινωνικό διάγραµµα δικτύων, όπου οι κόµβοι είναι τα σηµεία και 

οι δεσµοί είναι οι γραµµές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧ. Α. 

Αποτύπωση ∆ικτύου 

 

Βασικό παράγοντα µιας τέτοιας διαδικασίας στην περίπτωση εκείνων των 

κοινωνικών δικτύων που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνίας των 

πολιτών και στα οποία εστιάζει η παρούσα µελέτη, αποτελεί η 

συνειδητοποίηση, η απαλλαγή από τον εφησυχασµό, και αυτή επιτυγχάνεται 

µέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών του 

δικτύου(Newman,2003). Στην επαναδιατυπωµένη επικοινωνιακή διαδικασία ο 

ρόλος των τεχνολογιών παραµένει σηµαντικός, συνδεόµενος µε το 

δηµοκρατικό δικαίωµα των πολιτών/ιδών - άρα και των µελών του δικτύου - 

στην πληροφόρηση και συµβάλλει µε την κατάλληλη χρήση τους στο 

κεφαλαιώδες ζήτηµα της ισότητας των ευκαιριών(Huisman and Van 
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Duijin,2005). Παρά όµως το γεγονός πως η δικτύωση είναι τελικά ένα σύνολο 

ανθρώπινων και υλικών/τεχνολογικών πόρων, ο ανθρωποκεντρισµός, η 

έννοια της αλληλεγγύης µεταξύ των µελών αποτελεί το σηµείο αναφοράς του 

και φυσικά η συλλογική ανθρώπινη δράση και παρέµβαση - διεκδίκηση τη 

βασική του µέθοδο. Η εθελοντική ανάληψη µέρους της δηµόσιας ευθύνης και 

η σύγκρουση µε υφιστάµενα κοινωνικά προβλήµατα που βρίσκονται στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος του δικτυωµένου  ανθρώπινου δυναµικού είναι  

άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια του/της ενεργού πολίτη(Hill and 

Dunbar,2002). Επιβάλλεται όµως να τονιστεί πως η όποια ενεργοποίηση των 

πολιτών ούτε µειώνει ούτε περιορίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της 

πολιτείας και των οργάνων της, όσον αφορά στην επίλυση των κοινωνικών 

προβληµάτων και µάλιστα στην ουσιαστική αντιµετώπιση των ζητηµάτων 

άρσης των έµφυλων - και όχι µόνο - διακρίσεων και ευρύτερα του κοινωνικού 

αποκλεισµού. Είναι απαραίτητο το όριο των υποχρεώσεων µεταξύ των 

σχετικών κρατικών στρατηγικών και πρακτικών και αυτών των αντίστοιχων 

των κοινωνικών κινηµάτων και των µορφών δικτύωσης των πολιτών να είναι 

σαφές και διακεκριµένο. Γιατί ο κίνδυνος να µετατεθούν οι ευθύνες της όποιας 

κρατικής απραξίας στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, είναι πιθανότατος. 

∆ιαθέτουµε σηµαντική εµπειρία τέτοιων συµπεριφορών εκ µέρους της 

πολιτείας, η οποία µετατρέπει εύκολα τους πολίτες και τις πολίτιδες από 

απλούς συµµέτοχους/ες - λόγω µη ενεργοποίησής τους - στην ευθύνη, σε 

βασικούς/ές υπεύθυνους/ες, κυρίως για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας. 

 

Ωστόσο,έτσι ή αλλιώς οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, υποχρεούνται να 

υιοθετούν τα κοινωνικά προβλήµατα και να διαµορφώνουν τις δικές τους 

στρατηγικές που µπορεί να είναι συµπληρωµατικές εκείνων της πολιτείας -

γεγονός που επιβεβαιώνει έτσι τόσο το ρόλο όσο και την ουσία µιας κοινωνίας 

των πολιτών - µπορεί όµως να αντιµάχονται λαθεµένες κρατικές αντιλήψεις 

και αποφάσεις(Wwllman,1999). Ιδιαίτερα στα θέµατα του κοινωνικού 

αποκλεισµού επιβάλλεται η ύπαρξη σθεναρής αντίστασης µε επιλογή 

συγκεκριµένων µορφών, καθώς ο κοινωνικός αποκλεισµός - πέρα των 

οικονοµικών, παραγωγικών και πολιτικών συνθηκών που τον επιβάλλουν - 
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αποτελεί κατεξοχήν πολιτιστική έκφραση και έκφανση, στηρίζεται αλλά και 

αναπαράγει νοοτροπίες, προκαταλήψεις βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις, 

διαπλάθει κοινωνική συνείδηση και συντελεί τελικά στη διαµόρφωση µιας 

κουλτούρας όπου το ανθρώπινο στοιχείο βρίσκεται σε υποχώρηση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ευρωπαϊκή οπτική 

 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η δικτύωση και ο εθελοντισµός αποτελούν 

σηµαντικές συνισταµένες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της επίτευξης 

του βασικού της στόχου που είναι η αντιµετώπιση της περιθωριοποίησης και 

η οικονοµική/κοινωνική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε ανακοινωθέν της Γενικής 

∆!νσης 23 της Ε.Ε που εγκρίθηκε από την Επιτροπή ήδη από  τον lούλιο του 

1997, οι κοινωνικο-οικονοµικοί φορείς και τα αντίστοιχα δίκτυα αποτελούν 

σηµαντικό εργαλείο πολιτικού διαλόγου των πολιτών, ανδρών και γυναικών. 

Είναι εκφρασµένη η επιθυµία συνεργασίας µεταξύ Ε.Ε και των συγκεκριµένων 

φορέων αλλά και το ενδιαφέρον της πρώτης για την ανάπτυξη τοπικών 

συνεργασιών (εταιρικότητας), ιδιαίτερα µε φορείς του δηµόσιου τοµέα και του 

προσφάτως αναπτυσσόµενου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τρίτου τοµέα. 

Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στο δίπτυχο ανεργία / απασχόληση, δια της 

ενεργοποίησης των µορφών αυτού του είδους της εταιρικότητας προωθείται η 

ευρωπαϊκή πολιτική διατήρησης της απασχόλησης ή της 

«απασχολησιµότητας» των ανέργων και γίνεται προσπάθεια να τεθούν 

φραγµοί στη διεύρυνση των περιθωριοποιηµένων κοινωνικά οµάδων καθώς, 

όπως είναι γνωστό, η Ευρώπη µε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας υπολείπεται 

στον τοµέα αυτό των µεγάλων ανταγωνιστών της ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. 

Επικεντρώνει έτσι το ενδιαφέρον της τις τελευταίες δεκαετίες στη µείωση 

αυτής της διαφοράς, καθώς η καθυστερηµένη ενασχόλησή της µε το 

πρόβληµα της στέρησε πολύτιµο χρόνο. Και έχει γίνει προφανές πως οι 

κυβερνήσεις από µόνες τους αποδεικνύονται αναποτελεσµατικές. Έτσι 

επιβάλλεται η ενεργοποίηση και των κοινωνικών φορέων σε µία κοινωνική 
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ενεργητική - επιθετική στρατηγική καταπολέµησης της ανεργίας, κοµβικό 

σηµείο της οποίας, εκτός των άλλων, αποτελεί ο τοµέας της συνεχούς 

κατάρτισης του εργατικού δυναµικού και αναβάθµισης των ικανοτήτων του, µε 

επιδίωξη τη δυνατότητα προσαρµογής στις αλλαγές της τεχνολογίας και 

απόκρουσης του κινδύνου της διαρθρωτικής ανεργίας. Πρόκειται για το  

επιστέγασµα µιας µακράς οµολογούµενης προσπάθειας που 

 

συγκεκριµενοποιείται από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 µε τα 

Προγράµµατα Κοινωνικής ∆ράσης για την καταπολέµηση της φτώχειας, όπου 

αναδεικνύεται η ανάγκη «πρότυπων ενεργειών», καθώς και η εµπλοκή σ' αυτά 

των µη κυβερνητικών οργανώσεων (NGO). Ωστόσο, η καινοτόµα και ευρεία 

προσέγγιση του προβλήµατος εξακολουθεί να προσκρούει στον χαµηλό 

οικονοµικό προϋπολογισµό της αλλά και σε γραφειοκρατικά εµπόδια.  

 

Η συνολική εµπειρία από την υλοποίηση των προγραµµάτων 

καταπολέµησης της φτώχειας συνέτεινε στον προσδιορισµό του πεδίου του 

κοινωνικού αποκλεισµού - καθιερώνοντας ταυτόχρονα και τον όρο - πεδίου 

που υπερβαίνει την έννοια της φτώχειας, καθώς ο τελευταίος «ερµηνεύεται 

σαν ένα ευρύτερο φαινόµενο πολυδιάστατου χαρακτήρα», γεγονός που 

επιβάλλει, στην Ελλάδα τουλάχιστον, «να αναπτυχθεί µια στρατηγική 

κοινωνικής πολιτικής, µε βάση την οποία θα µετρηθεί η έκταση των 

κοινωνικών αναγκών, θα αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των 

προτεινόµενων πολιτικών και θα αναπτυχθούν υλοποιήσιµες και 

αποτελεσµατικές πολιτικές κατά του κοινωνικού 

αποκλεισµού»(∆εδουσόπουλος, 1997:217). Το βέβαιο πάντως είναι πως για 

την Ε.Ε ο κοινωνικός αποκλεισµός υπονοµεύει τις όποιες προσπάθειές της 

για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής αλλά και της οικονοµικής της 

γενικότερα ανάπτυξης και αποτελεί απειλή κατά της επιδιωκόµενης 

κοινωνικής ειρήνης, ενώ αναγνωρίζει τη σχέση του κοινωνικού αποκλεισµού 

µε τα ελλείµµατα που σηµειώνονται από ανεπαρκείς σχετικές πολιτικές και 

υπηρεσίες και την αναγκαιότητα δραστήριων παρεµβάσεων και ποικίλων 

στρατηγικών για την αντιµετώπισή του(Zagaroli,1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.Συλλογικότητες και Εταιρικές Σχέσεις Νέου Τύπου  

 

Το ενδιαφέρον σε όλη αυτή τη διαδικασία προγραµµάτων 

αντιµετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού αποτελεί η 

θέσπιση αξόνων όπως η εταιρικότητα και η εµπλοκή των οµάδων-στόχων  

 

στην υλοποίησή τους καθώς και η ποικιλία των τρόπων προσέγγισής τους. Οι 

εταιρικές σχέσεις µεταξύ των φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα 

αναδεικνύονται σε αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας του εγχειρήµατος. Το 

τελευταίο παίρνει και νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στο βαθµό που 

εξασφαλίζεται και η συµµετοχή της οµάδας στόχου και αρθρώνεται ο λόγος 

της σε σχέση µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. 'Όπως ήδη αναφέρθηκε η 

δικτύωση ανθρώπινων και τεχνικών πόρων µε µη ιεραρχική δοµή και 

φιλοσοφική αντίληψη ανοικτή και δεκτική στην έµφυλη διάσταση των 

ζητηµάτων για τα οποία συστήθηκε αποτελεί ένα νέο ποιοτικό δεδοµένο στη 

συλλογική δράση, µια Συλλογικότητα Νέου Τύπου(Σ.Ν.Τ.). Το θέµα είναι αν οι 

στρατηγικές που υιοθετούν οι Σ.Ν.Τ, ο τρόπος που λειτουργούν, τα 

αποτελέσµατα που επιδιώκουν και γενικά το κλίµα που διαµορφώνουν, τις 

καθιστούν θελκτικές για εκείνους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για εκείνες τις 

γυναίκες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό, τις απογοητεύσεις και τις 

δυσπιστίες που τον συνοδεύουν, ώστε να δεχθούν όχι µόνο να γίνουν 

χρήστες/ ριες των υπηρεσιών που προσφέρει ένα τέτοιο δίκτυο, αλλά και να 

ενεργοποιηθούν ανάλογα, αποτελώντας δραστηριοποιηµένα µέλη του και να 

συµµετέχουν στη διαµόρφωση και τη λήψη των αποφάσεων που τους /τις 

αφορούν. Έτσι, τίθεται άµεσα το πρόβληµα του ρόλου, του περιεχοµένου του 

σκοπού και των υπηρεσιών που προσφέρει µια Συλλογικότητα Νέου Τύπου 

και µάλιστα µια συλλογικότητα που στοχεύει στη στήριξη κοινωνικά 

αποκλεισµένων γυναικών, στην ευαισθητοποίηση τοπικών και ευρύτερων 

κοινωνιών και στην ανάπτυξη συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων µε φορείς 

δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα.  
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Για να γίνει θελκτική µια Συλλογικότητα Νέου Τύπου από την κοινωνική 

κατηγορία προς την οποία απευθύνεται, ώστε τα µέλη αυτής της κοινωνικής 

κατηγορίας (κι εν προκειµένω γυναίκες) να θελήσουν να τη στελεχώσουν θα 

πρέπει:  

α) να πεισθούν πως µια συλλογική προσπάθεια αντιµετωπίζει το πρόβληµά 

τους περισσότερο αποτελεσµατικά απ' ότι η ατοµική - προσωπική τους 

προσπάθεια.  

β) να κατανοούν το πεδίο δράσης της Σ.Ν.Τ και τον δικό τους ρόλο, τη 

σηµασία της προσωπικής τους ανάµειξης σε µια προσπάθεια που γίνεται για 

να αντιµετωπισθούν προβλήµατα που τις αφορούν.  

γ) Να αντιλαµβάνονται τους στόχους, τις επιδιώξεις, τα χρονοδιαγράµµατα 

και, κυρίως, τα όρια του όλου εγχειρήµατος και τις στρατηγικές που θα 

χρησιµοποιηθούν για την επίτευξή τους. 

δ) Να µην αντιµετωπίζουν επικοινωνιακά προβλήµατα στο εσωτερικό της 

Συλλογικότητας και να έχουν άµεση και συνεχή πρόσβαση στη ροή των 

πληροφοριών που τις αφορούν.  

ε) Να επιβεβαιώνουν τη συµµετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων, στη 

χάραξη των στρατηγικών αλλά· και στις προς τα έξω διεργασίες που 

συντελούνται για τη σύναψη και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε άλλους 

τοπικούς - περιφερειακούς κλπ φορείς.  

 

Η δυναµική των Συλλογικοτήτων Νέου Τύπου σχετίζεται µε την 

δικτύωσή τους, µε την αίσθηση πως αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης 

συλλογικής προσπάθειας που αντιµάχεται τις δυνάµεις της αγοράς και την 

περιθωριοποίηση σηµαντικών ανθρώπινων πόρων και ταλέντων, µιας 

προσπάθειας που στηρίζεται στην αυτοδιαχείριση, τη συνεργατικότητα και την 

επικοινωνία και που ξεπερνώντας τα τοπικά, περιφερειακά και συχνά τα 

εθνικά όρια αναπτύσσει σχέσεις «υπερεδαφικής αλληλεγγύης που 

εµπλουτίζουν και ενδυναµώνουν τις λαϊκές και δηµοκρατικές κοινότητες µε την 

ανταλλαγή, διανοµή, διαχωρισµό και σύνθεση των ιδεών, δραστηριοτήτων και 

τεχνών»(∆εδουσόπουλος,1997:21).Αποτελεί µέλος µιας γενικευµένης 

προσπάθειας ατόµων, δικτύων, οµάδων, σχέσεων και τεχνολογίας για την 



Συντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου 
 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
κατά 50% από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

15 

αντιµετώπιση προβληµάτων που από καιρό έχουν πάψει να αποτελούν 

εθνικά κατά αποκλειστικότητα προβλήµατα και η επίλυσή τους επιβάλλει 

συντονισµό δράσεων τόσο σε τοπικά όσο και εθνικά και 

υπερεθνικά(Γ.Γ.Ν.Γ.,1998). Ο κοινωνικός αποκλεισµός δε αποτελεί µια από 

τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.  

 

 

Η αντίληψη και η συναίσθηση συµµετοχής σε µια γενικευµένη 

προσπάθεια πρέπει να διέπει τα µέλη των Συλλογικοτήτων Νέου Τύπου. Κι αν 

αυτό είναι εύκολο για τις εργαζόµενες, κοινωνικά δραστηριοποιηµένες 

γυναίκες - µέλη του, είναι ευνόητο, σ' ένα σηµαντικό βαθµό, πως δεν 

συµβαίνει το ίδιο και µε τις άνεργες και τις παντός είδους αποκλεισµένες 

κοινωνικά γυναίκες που συναντούν και εντάσσονται στις συλλογικότητες 

αυτές, οι οποίες βιώνουν τις προσωπικές - κοινωνικές τους απογοητεύσεις και 

στέκονται διστακτικές απέναντι και σ' αυτού του είδους τις προσπάθειες. Στη 

στάση και τους δισταγµούς αυτών των γυναικών σηµαντικό ρόλο παίζει το 

περιβάλλον από το οποίο προέρχονται. Τα πράγµατα είναι σαφώς πιο εύκολα 

για τις προερχόµενες από αστικό περιβάλλον, οι οποίες συνήθως έχουν σ' ένα 

βαθµό από το παρελθόν κάποιες προσωπικές ή οικογενειακές εµπειρίες 

συλλογικών δραστηριοτήτων και αυξηµένο αριθµό σχετικών µε την κατάσταση 

στην οποία έχουν περιέλθει πληροφοριών. Αντίθετα, οι προερχόµενες από 

αγροτικό περιβάλλον γυναίκες συναντούν πολύ περισσότερες δυσκολίες αφού 

δεν διαθέτουν εµπειρίες συλλογικής δράσης κατά κανόνα και ο οικογενειακός 

τους περίγυρος είναι - επίσης κατά κανόνα- παραδοσιακότερος και µε 

εντονότερα τα στερεότυπα του φύλου, τις προκαταλήψεις και τις βαθιά 

ριζωµένες αντιλήψεις, ενώ είναι χαµηλός ο αριθµός των ανάλογων 

πληροφοριών τους. Και για τις δύο ωστόσο κατηγορίες των κοινωνικά 

αποκλεισµένων γυναικών που συναντούν τις Σ.Ν.Τ. παίζει ιδιαίτερο ρόλο η 

συνείδηση του µέλους του δικτύου. Κι η συνείδηση προϋποθέτει την ύπαρξη 

κοινών - πολιτιστικών κατά κύριο λόγο - χαρακτηριστικών µεταξύ του συνόλου 

των µελών, αρκετών για να διαµορφώσουν τη βάση της «επικοινωνίας» ή 

εσωτερικής «κοινωνίας» την οποία η ΣΝ.Τ πραγµατοποιεί. Οι γυναίκες αυτές 
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πρέπει να αναγνωρίζουν τη θέση, τους ρόλους, τις αµοιβαίες σχέσεις, ένα 

αίσθηµα ότι ανήκουν σ' αυτή, ότι ταυτίζονται και συµµετέχουν σ' αυτή. Τότε 

µόνο το δίκτυο θα λειτουργήσει υποκινητικά στο να ξεπεραστούν οι κρίσεις 

ταυτότητας και αυτοεκτίµησης κοινωνικά αποκλεισµένων γυναικών - µελών 

του, όταν αυτές διακρίνουν την εσωτερική του διάρθρωση, τις εσωτερικές και 

εξωτερικές του σχέσεις, ένα «πνεύµα σώµατος», ένα συµφέρον, σκοπούς και 

επιδιώξεις που τις αφορούν άµεσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.Ο ρόλος των δικτύων ως Συλλογικότητας Νέου Τύπου  

 

Από τα προαναφερόµενα προκύπτουν µερικά ακόµα ζητήµατα, όσον 

αφορά στο περιεχόµενο και στο ρόλο των δικτύων, ζητήµατα που οφείλουν να 

είναι καθαρά για το σύνολο των µελών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσµατική 

τους λειτουργία. Αφενός µεν θέµατα που σχετίζονται µε τα µέλη όπως λ.χ. 

κίνητρα προσχώρησης, µορφή και βαθµός δέσµευσης, βαθµός πρωτοβουλίας 

και παρέµβασης κλπ(Hill and Dunbar,2002). Αφετέρου ευρύτερα ζητήµατα 

όπως για παράδειγµα τρόποι συνοχής, ζητούµενες προσπάθειες, είδη κοινών 

δραστηριοτήτων, επίδραση της οµάδας στη συµπεριφορά των µελών της, 

τρόποι διαχείρισης πιθανών κρίσεων και συγκρούσεων, η βούληση για τη 

βιωσιµότητα του δικτύου, ο βαθµός του κύρους του, τα εκφραστικά του µέσα 

αλλά και το εσωτερικό του σθένος, η ένταση της δράσης του, η 

αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τους σκοπούς του, η ανάδειξη των στελεχών 

του και, ακόµα παραπέρα, η ικανότητά του για δόµηση συνεργασιών ποικίλων 

µορφών µε άλλους φορείς (εταιρικότητα), το ποσοστό πληθυσµού που 

επηρεάζει, καθώς και οι κοινωνικές συνέπειες, η αντίδραση των κοινωνιών 

στο πλαίσιο των οποίων δραστηριοποιείται το δίκτυο κλπ(Hill and 

Dunbar,2002).  

 

Η δράση και ο βαθµός επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων των 

Συλλογικοτήτων Νέου Τύπου ανεξάρτητα και πέρα από τις αντιαυταρχικές και 

αντιεραρχικές δοµές τους πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται. Συνεπώς 

είναι αναγκαία η θέσπιση δεικτών και κριτηρίων, όπως και η ύπαρξη ενός 

πλέγµατος διορθωτικών κινήσεων - παρεµβάσεων ικανών να αντιµετωπίζουν 
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αποτελεσµατικά τις όποιες δυσκολίες εντοπίζονται στη διαδικασία υλοποίησης 

προγραµµάτων και στόχων που, τονίζεται ξανά, οφείλουν να διαθέτουν 

καθαρά, συγκεκριµένα και - προπάντων - ρεαλιστικά όρια(Wellman.1999). 

Ιδιαίτερης σηµασίας ζήτηµα αποτελεί η συλλογή και η επεξεργασία των 

στοιχείων που διαθέτει το δίκτυο γύρω από τα θέµατα που το αφορούν και εν 

προκειµένω είναι πάντοτε χρήσιµη η στελέχωσή του µε κοινωνικούς/ές  

 

επιστήµονες ικανούς/ες να εφαρµόζουν τις ποικίλες τεχνικές ερευνών που 

προσφέρει η σύγχρονη επιστήµη και να εξασφαλίζουν αξιόπιστα και έγκυρα 

αποτελέσµατα. Η ασφαλής ερµηνεία των στοιχείων και των δεδοµένων οδηγεί 

σε ασφαλείς σχεδιασµούς(Huisman and Van Duijin,2005).  

Τα δίκτυα κατά κανόνα αποτελούν οµάδες που συνδυάζουν τα 

συναισθηµατικά κίνητρα µε τους ωφελιµιστικούς σκοπούς και εξασφαλίζουν 

στο πλαίσιό τους τις άµεσες σχέσεις και τις αµοιβαίες επαφές των µελών τους. 

Ταυτόχρονα οφείλουν να κατανοούν την ανάγκη διατήρησης του χαρακτήρα 

τους ως οµάδας πίεσης (pressure grouρ), ως συλλογικής δηλαδή µονάδας 

προσώπων που, υπερασπιζόµενη τα συµφέροντα των µελών της προσπαθεί 

µε τα µέσα που διαθέτει να επηρεάσει τις επιλογές της πολιτείας,αλλά και να 

προσανατολίσει προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της την κοινωνία. Η 

αίσθηση αυτού του είδους της λειτουργίας συµβάλλει στη συνοχή και τον 

δυναµισµό του δικτύου και παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη βελτίωση της ψυχολογίας 

και στην άνοδό της επανεκτίµησης των αποκλεισµένων γυναικών - µελών του.  

Στο βαθµό που η λειτουργία και οι δράσεις ενός δικτύου Ν.Τ. γίνουν 

θελκτικές για τις αποκλεισµένες γυναίκες - µέλη του και τις ωθήσουν σε 

δραστήρια συµµετοχή, σε ενεργοποίηση των δυνατοτήτων, των δεξιοτήτων, 

των ταλέντων που οι ίδιες διαθέτουν - και που συχνά αγνοούν ή υποτιµούν ή 

και ντρέπονται υπό άλλες συνθήκες να εµφανίσουν - τότε µπορεί να γίνει 

ορατή η έναρξη της διαδικασίας άρσης του αποκλεισµού τους και η µαχητική 

διεκδίκηση του µεριδίου της ζωής της αγοράς και της κοινωνίας που τους 

ανήκει. Η µετατροπή των γυναικών που ανήκουν στην κοινωνική οµάδα στόχο 

από «παθητικές δέκτριες» των υπηρεσιών ενός δικτύου σε «ενεργητικά 

υποκείµενα» του δικτύου, αποτελεί την επιβεβαίωση της αναγκαιότητάς του 
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και ενθαρρύνει τη δράση του. Στη διαδικασία αυτή συµβάλλει η αλληλεγγύη 

των κοινωνικά ενταγµένων και δραστηριοποιηµένων γυναικών - µελών του 

δικτύου. ∆ύο είναι τα κοµβικά σηµεία αυτής της διαδικασίας άρσης του 

αποκλεισµού από τις ίδιες τις αποκλεισµένες:  

α) Να πεισθούν για τη σηµασία της διεκδίκησης των ίσων ευκαιριών και να 

ειδικευτούν στην πρόσβαση των σχετικών πληροφοριών και των µέσων και  

 

µορφών διάχυσής τους που διαθέτει το δίκτυο.  

β) Η αίσθηση πως σ' αυτή τους την προσπάθεια, εκτός των υπολοίπων µελών 

του δικτύου, εµπλέκονται κι άλλα πρόσωπα, φορείς, δίκτυα κλπ και πως 

οικοδοµούνται ευρείες συµµαχίες µε στόχο την άρση του αποκλεισµού και την 

κοινωνική και οικονοµική επανένταξή τους, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

το κοµµάτι αυτό των ανθρωπίνων πόρων του δικτύου Ν.Τ. να έχει άµεση 

συµµετοχή στη δόµηση των εταιρικών σχηµάτων, στη λήψη των αποφάσεων 

και στη στοχοθέτηση. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εµφάνισή τους πανευρωπαϊκά και 

όχι µόνον ένα πλήθος κοινωνικών δικτύων και Σ.Ν.Τ. Ενδιαφέρουσα εµπειρία 

αποτέλεσε ένα από τα πρώτα που έθεσαν ως στόχο τους την αντιµετώπιση  

του έµφυλου κοινωνικού αποκλεισµού, το δίκτυο γυναικών ΑΡΤΕΜΙΣ που 

δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ  και άλλων φορέων 

στην Ελλάδα  στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 

Άξονας NOW µε στόχο:  

1.Τον συντονισµό και τη συµπλήρωση των φορέων αυτών σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο στο πεδίο της πρόληψης και της αντιµετώπισης των 

προβληµάτων των γυναικών  

2.Τη διάγνωση των ιδιαίτερων αναγκών των χρηστριών σε οµαδικό και 

ατοµικό επίπεδο  

3.Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών παρέµβασης στις τοπικές κοινωνίες  

4.Την ανάπτυξη σειράς δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αφορούν τις 

γυναίκες  

5.Την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας  
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6. Τη συνεργασία µεταξύ των χρηστριών  

7,Την ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε έµφυλα 

ζητήµατα  

8,Την ανάπτυξη µηχανισµών πληροφόρησης και συµβουλευτικής  

9,Την ενίσχυση της σύνδεσης συστηµάτων κατάρτισης και απασχόλησης. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του δικτύου ΑΡΤΕΜΙΣ, το οποίο κρίθηκε ως ιδιαίτερα 

 

καινοτόµα προσπάθεια για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, δραστηριοποιήθηκαν 

πανελλαδικά ένα αξιόλογος αριθµός γυναικών (συνδικαλίστριες, 

επαγγελµατίες, δηµοτικοί, νοµαρχιακοί σύµβουλοι κλπ.), που επεδίωκε µέσα 

από τις κατά τόπους δοµές του να σπάσει την τοπική «σιωπή» γύρω από τα 

έµφυλα ζητήµατα. Η εµπειρία που αποκόµίσε στη διάρκεια της 

δραστηριότητάς του σε σχέση µε την κοινωνική κατηγορία προς την οποία 

απευθύνθηκε επιβεβαιώνει τις προαναφερόµενες εκτιµήσεις για δυσκολίες 

«επικοινωνιακού» χαρακτήρα. Έτσι, η πλαισίωσή του λχ. από τις ίδιες τις 

κοινωνικά αποκλεισµένες γυναίκες υστέρησε σηµαντικά της πλαισίωσής του 

από µη αποκλεισµένες7  

Μια ακόµα ενδιαφέρουσα εµπειρία δικτύωσης υπερεθνικού µάλιστα 

χαρακτήρα που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί  το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Πληροφόρησης για τον Ρατσισµό και τη Ξενοφοβία (RAXEN) που ιδρύθηκε το 

2000. Πρόκειται για ένα µοναδικό δίκτυο αποτελούµενο από φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση σε όλα 

τα κράτη µέλη όσον αφορά τα φαινόµενα ρατσισµού, ξενοφοβίας και 

αντισηµιτισµού, προσφέροντας βοήθεια στο EUMC στη λειτουργία "έγκαιρης 

προειδοποίησης" και στη συλλογή αξιόπιστων και αντικειµενικών δεδοµένων 

και πληροφοριών.  Γίνεται έτσι προφανές πως µε την άµεση ανάµειξη της 

κοινωνίας των πολιτών, το EUMC συµβάλλει θετικά στη βελτίωση της 

δηµοκρατίας και της διαφάνειας στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.To RAXEN 

είναι το κεντρικό εργαλείο συλλογής δεδοµένων και πληροφοριών που 

προσφέρει στο EUMC το απαραίτητο υλικό για τη σύνταξη συγκριτικών 

εκθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα φαινόµενα ρατσισµού, 

ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού προς χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
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κρατών µελών της. Από τον Μάιο του 2004 το RAXEN αποτελείται από 25 

εθνικούς φορείς συνεργασίας (ΕΦΣ), έναν σε κάθε κράτος µέλος. Οι φορείς 

αυτοί αποτελούν τα σηµεία πρόσβασης του EUMC σε εθνικό επίπεδο για τη 

συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών.8Το ∆ίκτυο RAXEN διοργανώνει 

µεταξύ των άλλων και συχνές εθνικές συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης οι  

 

 

κύριοι στόχοι των οποίων είναι: 

• Προώθηση της συµµετοχής εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και 

των δηµοσίων αρχών σε διάλογο και ενθάρρυνση της συνεργασίας τους 

• Προσδιορισµός «βασικών ζητηµάτων» και συγκεκριµένων πτυχών στα 

κράτη µέλη 

• Ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας 

• Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε «καλές πρακτικές» στα κράτη µέλη 

• Γνωστοποίηση του έργου τους στο EUMC, σε άλλες συνεδριάσεις 

στρογγυλής τραπέζης και σε µέλη του δικτύου RAXEN 

• Έµφαση στη συµµετοχή µιας σειράς κοινοτήτων, ιδίως µεταναστών και 

εθνοτικών µειονοτήτων, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 

Ρατσισµού και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά του Ρατσισµού 

• Ανάληψη συµβουλευτικού ρόλου και υποβολή συστάσεων για το Πρόγραµµα 

Εργασίας και την Ετήσια Έκθεση του EUMC 

Οι συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης εστιάζουν στην  ανάλυση και 

αξιολόγηση της κατάστασης του ρατσισµού στο συγκεκριµένο κράτος µέλος. 

Πραγµατοποιούνται συζητήσεις και ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά µε 

καλές πρακτικές στο κράτος µέλος για την καταπολέµηση του ρατσισµού. 

∆ίδεται έµφαση στις τρέχουσες και µελλοντικές εξελίξεις και η πρόθεση είναι 

να αναπτυχθεί µία κοινή στρατηγική µε τους βασικούς παράγοντες του τοµέα. 

Παράλληλα µε τα ανωτέρω θα µπορούσε ως θετική εµπειρία, να 

χαρακτηρισθεί η δηµιουργία του REITOX  ενός Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Πληροφοριών για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία, που έχει ως στόχο του 

«να καταστεί το ανθρώπινο και ηλεκτρονικό δίκτυο η καρδιά της συλλογής και 
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ανταλλαγής στοιχείων για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη», και το οποίο 

αναπτύσσει στρατηγικές, στόχους και µεθόδους συνεργασίας στους τοµείς της 

επιδηµιολογίας, της τεκµηρίωσης και των τεχνικών πληροφόρησης 

 

Στην προσπάθεια δηµιουργίας συλλογικών σχηµάτων Ν.Τ. µε την 

ενεργητική συµµετοχή των ίδιων των πληττοµένων κοινωνικά κατηγοριών για  

την άρση των παντός τύπου αποκλεισµών στο κοινωνικό - οικονοµικό 

γίγνεσθαι, τίθεται το πρόβληµα της συµµετοχής σ' αυτά ή έστω της χρήσης 

των υπηρεσιών που προσφέρουν από εκείνες τις κατηγορίες ανθρώπων 

(ανδρών και γυναικών) που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη εθνικά, θρησκευτικά 

και πολιτιστικά οµάδα(Μουσούρου,2003). Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση 

των δικτύων που διερευνά η παρούσα µελέτη είναι εµφανέστατη η απουσία 

των µεταναστριών γυναικών (οικονοµικών, πολιτικών, θρησκευτικών κλπ) όχι 

µόνο στη συµµετοχή, αλλά και στη χρήση των υπηρεσιών(Κασσιµάτη, 2003). 

Και δεν γνωρίζουµε την ύπαρξη στρατηγικών εκ µέρους των Ν.Τ. 

συλλογικοτήτων για την καταγραφή, τη συνάντηση µε τέτοιες γυναίκες και την 

ένταξή τους στη δράση και τις επιδιώξεις των δικτύων, µε την παρήγορη 

εξαίρεση κάποιων δικτύων Κοινωνικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων που 

δρουν κυρίως στις µεγαλουπόλεις , τα οποία, ωστόσο, έχουν πρωταρχικό 

τους µέληµα τη βοήθεια προς τους/τις ξένους/ες που αντιµετωπίζουν οξύτατα 

προβλήµατα παραµονής τους, µη απέλασης συντήρησής τους τον πρώτο 

καιρό της άφιξής τους κλπ, κλπ. Το δίκτυο ΑΡΤΕΜΙΣ λχ. δεν είχε στις γραµµές 

του µετανάστριες µε την εξαίρεση σηµαντικού αριθµού Ποντίων γυναικών, 

αλλά και δεν διέθετε  στρατηγικές αντιµετώπισης των προβληµάτων των 

εξαιρετικά ευαίσθητων αυτών κοινωνικών κατηγοριών. Οι µετανάστριες όµως 

είναι υπαρκτές, αυξάνονται καθηµερινά και βιώνουν πολλαπλούς 

αποκλεισµούς, τόσο ως µέλη των κοινωνικά αποκλεισµένων κοινωνικών 

κατηγοριών των µεταναστών όσο και ως αποκλεισµένες στο εσωτερικό του 

αποκλεισµού λόγω φύλου, παραδόσεων, νοοτροπιών κλπ.(Μουσούρου,2003 

αλλά και Κασσιµάτη 2003). Έτσι, η απουσία τους από τις Συλλογικότητες Ν.Τ. 

αποτελεί σοβαρό έλλειµµα που δεν µπορεί πλέον να αγνοείται και επιβάλλει 

διατυπώσεις πολιτικών, στρατηγικών και στόχων προς αυτήν την κατεύθυνση 
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εκ µέρους τους. «Εκεί που κατεξοχήν οι έννοιες της ισότητας διαψεύσθηκαν 

και εξευτελίστηκαν, εκεί που κατεξοχήν η ισότητα εξακολουθεί να παραµένει 

µύθος, εκεί, ακόµα, που επαναδιαβεβαιώνονται οι πανάρχαιοι συσχετισµοί 

ανάµεσα στα φύλα, είναι ο κόσµος των αλλοδαπών, µεταναστριών και 

προσφύγων. Εκεί οι ρόλοι είναι οι ιστορικά επιβεβαιωµένοι και η ανατροπή  

τους δεν είναι δυνατή. Εκεί επιβεβαιώνεται, περισσότερο απ' ότι αλλού, η 

πολλαπλή διάκριση και καταπίεση της γυναίκας, συζύγου, µητέρας και 

εργαζόµενης εξαιτίας του φύλου, του ρόλου, της εργασίας και της καταγωγής 

της. Η ξένη γυναίκα, µετανάστρια ή πρόσφυγας, που προέρχεται συνήθως 

από τις χώρες του Τρίτου Κόσµου, σέρνει µαζί της όλη εκείνη την αθλιότητα, 

στην οποία την καταδίκασαν οι αντιλήψεις της κοινωνίας της, την εγκαθιστά 

στο σπίτι της, στο µικρό της περίγυρο, στο κοινωνικό της γκέτο και την 

υφίσταται υποµονετικά, όπως έχει µάθε να κάνει επί αιώνες στον τόπο της. 

Επιπρόσθετα, όµως, και στη χώρα υποδοχής υφίσταται ξανά, πολύ 

περισσότερο απ' ό,τι οι άλλες γυναίκες την ανισότητα των φύλων και την 

εκµετάλλευση»(Κούρτοβικ,1998). Η τραγική επικαιρότητα του έµφυλου λόγου 

αναδεικνύει στο που οφείλουν να εστιάζουν οι απαραίτητες σχετικές 

στρατηγικές των ΣΝΤ: Στη συνεχή διεκδίκηση για ολική εξέταση των 

προβληµάτων που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες των αλλοδαπών από 

την πολιτεία, µε βάση τις εθνικές και διεθνείς επιταγές για την προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεµελιωδών δικαιωµάτων, την εξεύρεση 

τρόπων προσέγγισης αυτών των γυναικών και ένταξής τους στους εθνικούς 

φορείς, τη συµβολή στη δηµιουργία κέντρων υποδοχής και υποστήριξης 

αλλοδαπών γυναικών και την ανάπτυξη ανάλογου εθελοντισµού, κυρίως από 

ειδικευµένα επιστηµονικά µέλη των ΣΝΤ, τη διεκδίκηση ανθρώπινων όρων και 

ελέγχου στην οικόσιτη εργασία των γυναικών αυτών, τη διεκδίκηση θεσµών 

προστασίας των παιδιών τους και ένταξης τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τη 

διεκδίκηση εξασφάλισης της υγείας, του τοκετού, της λοχείας κλπ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Εταιρικές σχέσεις και Συλλογικότητες Νέου Τύπου 

 

Με τον όρο Εταιρικές Σχέσεις εννοούµε έναν οργανωµένο και 
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βουλητικό σχηµατισµό διαφόρων φορέων µε καθορισµένο προσωρινό ή 

µόνιµο κοινωνικό σκοπό9. Πρόκειται για φορείς που θέτουν από κοινού για τον 

λόγο αυτό τις γνώσεις τους, την εµπειρία τους και τη δραστηριότητά τους σε 

µια εθελοντική παρέµβαση που αποβλέπει στο να µεταβάλει το κοινωνικό  

 

περιβάλλον, να βελτιώσει κοινωνικές καταστάσεις ή να αλλάξει κοινωνικές 

καταστάσεις. Συνήθως το ανωτέρω σχήµα επιδιώκει την παροχή κοινωνικού 

χαρακτήρα εργασίας, κοινωνική βοήθεια και επιζητά - στο πλαίσιο πάντοτε 

του δοσµένου συστήµατος και των θεσµών του - να θεραπεύσει κοινωνικά 

κακά/ αντιξοότητες ή να προλάβει κάποια απ' αυτά ή να διευκολύνει διάφορες 

κοινωνικές κατηγορίες στην επίλυση προβληµάτων που αδυνατούν να 

επιλύσουν χωρίς βοήθεια. Αποτελεί απάντηση ή καλύτερα µια από τις 

απαντήσεις στη συνεχώς µειούµενη - εξαιτίας του πλήθους και του µεγέθους 

των κοινωνικών ανισοτήτων - κοινωνική συνοχή. Είναι εξάλλου ορατή πλέον η 

αναγκαιότητα νέων µορφών συνοχής µεταξύ ποικίλων δραστηριοτήτων και 

νέων συστηµάτων οργάνωσης αλλά και εκφάνσεων αλληλεγγύης που 

υπερβαίνουν συχνά τα τοπικά - περιφερειακά πλαίσια και λαµβάνουν εθνικές 

και υπερεθνικές διαστάσεις. Η υποχώρηση του Κράτους-Πρόνοιας, ο 

διογκούµενος αποκλεισµός όλο και µεγαλύτερου αριθµού ανθρώπων από τις 

κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες, επιβάλλουν ευέλικτους τρόπους 

αντιµετώπισης των προβληµάτων που φαίνεται πως οξύνονται καθηµερινά 

και η ενεργητική εµπλοκή των πολιτών, ανδρών και γυναικών, στη διαδικασία 

αυτή καθίσταται απαραίτητη. Ταυτόχρονα αυτού του είδους οι συσπειρώσεις 

και τα ιδεολογικά µηνύµατα που διαχέονται από την ύπαρξη και τη δράση 

τους αποτελούν ένα είδος σύνδεσης, µια γέφυρα ανάµεσα στην κοινωνία των 

αποκλεισµών και των ανισοτήτων του σήµερα και την κοινωνία του αύριο που 

προσδοκούµε.  

Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για συνεργασία και από κοινού 

δραστηριοποίηση Σ.Ν.Τ και παραδοσιακών φορέων του δηµοσίου ή του 

ιδιωτικού τοµέα, σε ένα από τα προκαθορισµένα πεδία κοινωνικών 

ανισοτήτων και αποκλεισµών. Η ανάπτυξη αυτού του είδους κοινής δράσης 

των Σ.Ν.Τ και των παραδοσιακών φορέων προϋποθέτει τη διαµόρφωση 
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κοινών πεποιθήσεων και κοινού οράµατος σε ό,τι αφορά µονιµότερους 

σχεδιασµούς. Η έννοια των εταιρικών σχέσεων που αναπτύσσουν οι 

κοινωνικοί φορείς συνδέεται µε την ιδέα της κοινωνικής προόδου, αφού 

συνεπάγεται τη βασική φιλοσοφική θέση πως η κοινωνία µπορεί να  

 

µεταβληθεί, να βελτιωθεί µε τη θέληση των ανθρώπων της και τη δύναµη των 

οµάδων της (άρα και τα κοινωνικά κακά µπορούν να θεραπευθούν και η 

θεραπεία τους είναι κοινή υπόθεση) αλλά και την επιθυµία οι δοµές και οι 

συνθήκες του συγκεκριµένου κοινωνικού οικονοµικού συστήµατος να γίνουν 

πιο ανθρώπινες ή πιο βιώσιµες, να προκύψουν συγκεκριµένες βαθµιαίες 

αλλαγές στα θέµατα που απαιτούν ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και 

συσπειρώσεις κοινωνικών φορέων(Νewman,2003).  

Η ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει µια νέα αντίληψη, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, στις κοινωνικές συµµαχίες και η ανάγκη 

αποτελεσµατικότητάς τους επιβάλλει βιωσιµότητα που πρέπει να βασίζεται 

στην ισότιµη συµπαράταξη των φορέων και στον σχεδιασµό στρατηγικών που 

να στηρίζονται στις ανάγκες της κοινωνικής κατηγορίας που αφορά το 

πρόβληµα, αλλά να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τις προϋπάρχουσες 

πρακτικές, αντιλήψεις, συµπεριφορές µε τις οποίες συνήθως επέρχεται 

σύγκρουση. Έτσι ή αλλιώς, οι ανωτέρω στρατηγικές συνεπάγονται 

κοντοπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους ή µακροπρόθεσµους (ανάλογα µε την 

περίπτωση) συντονισµούς όλων των δυνάµεων και των µέσων που κρίνονται 

ως αναγκαία για µια επιτυχή κατάληξη, για ένα προσδοκώµενο αποτέλεσµα, 

παρά τις όποιες υφιστάµενες δυσκολίες. Στις κοινωνικές προσπάθειες αυτού 

του είδους η ανάλογη στρατηγική αποσκοπεί στη γενικευµένη οργάνωση των 

απαραίτητων σχετικών ενεργειών που θα επιτρέψουν την επιτυχία του 

επιχειρήµατος(Wellman,1999). Προϋποθέτει δε παράλληλα σφαιρική και 

σύνθετη γνώση της υφιστάµενης κατάστασης και την ικανότητα πρόβλεψης 

προσαρµογών τακτικής στην εξέλιξη, του συσχετισµού των δυνάµεων, της 

διάταξη και του συντονισµού των ενεργειών.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει το ερώτηµα: έστω και αν υποθέσουµε ότι 
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διαθέτουµε ολοκληρωµένες µορφές ΣΝΤ, µε διαµορφωµένη φιλοσοφία και 

αντίληψη του ρόλου τους, τι γίνεται µε τους παραδοσιακούς φορείς, τον τρόπο 

σκέψης και δράσης τους, την αυταρχική δόµηση πολλών απ' αυτούς (όπως οι 

δηµοσίου χαρακτήρα) οι οποίοι αποτελούν εντούτοις πεδία συµµαχιών των 

 

 ΣΝΤ; Πως θα εξασφαλιστεί η επιτυχής συµπόρευση και η 

αποτελεσµατικότητά τους; Η συνύπαρξη και των δύο ειδών φορέων επιβάλλει 

σοβαρές διεργασίες στο εσωτερικό των παραδοσιακών φορέων, τόσο σε 

ιδεολογικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, γεγονός ιδιαίτερης σηµασίας, αλλά 

και εξαιρετικών δυσκολιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους βαθιά εξουσιαστικούς - 

γραφειοκρατικούς φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στην ουσία το ζήτηµα 

άπτεται του ίδιου του ρόλου και του περιεχοµένου της ∆.∆ και των 

χαρακτηριστικών της. Είναι µάλλον απίθανες κατά συνέπεια σηµαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές, σε κεντρικό και κατ' επέκταση σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Έτσι ή αλλιώς είναι γνωστό πως µια εκ βάθρων αλλαγή της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των Οργανισµών - Υπηρεσιών της συνεπάγεται 

τεράστιο πολιτικό (και οικονοµικό) κόστος και παραµένει ζητούµενο εδώ και 

αρκετά χρόνια.  

Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µεταξύ ΣΝΤ και παραδοσιακών 

φορέων είναι δυνατό να «µπολιάσει» τους παραδοσιακούς µε τη νέα 

κουλτούρα - όπως είναι δυνατό, αντίστροφα, η γραφειοκρατική τους 

λειτουργία να οδηγήσει της ΣΝΤ σε απογοήτευση και παραίτηση, γεγονός όχι 

ασυνήθιστο -. Το ζήτηµα βεβαίως παραµένει κατά πόσον η όποια επίδραση 

είναι δυνατό να αγγίξει κορυφές της υπηρεσιακής πυραµίδας, τους χώρους 

όπου συντελείται η λήψη των αποφάσεων (decision making), τους χώρους, 

δηλαδή, της πολιτικής ηγεσίας,  που παράλληλα εµφανίζουν την επιπρόσθετη 

δυσκολία της προσωρινής, ευκαιριακής, µε τις όποιες εξαιρέσεις της, 

παρουσίας των διαφόρων προσώπων στη συγκεκριµένη θέση.  

 

Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η διερεύνηση του ποιοτικού profile των 

φορέων δηµοσίου δικαίου, των δράσεων που αναπτύσσουν (αν 

αναπτύσσουν) πέρα απ' τα τυπικά δεδοµένα των οργανισµών τους, τις 
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εµπειρίες που διαθέτουν, τα ιδεολογικά και πρακτικά ζητήµατα που τους 

αφορούν. Οι µέχρι σήµερα διαπιστώσεις των ερευνητών/τριών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικές. Η δοµή τους είναι προσαρµοσµένη 

για την λειτουργία κλειστού - ιεραρχικού συστήµατος που αντιστέκεται στις  

 

καινοτοµίες και στις προσπάθειες εκσυγχρονισµού. Συχνά λείπει ο σύγχρονος 

προγραµµατισµός και τα όποια προγράµµατα υλοποιούνται στα πλαίσια των 

υπουργικών γραφείων ερήµην των εργαζοµένων. Οι λύσεις που επιλέγονται 

δεν είναι πάντοτε οι πλέον αποτελεσµατικές ή συµφέρουσες προς το 

κοινωνικό σύνολο (ενώ συνήθως δεν υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις) και 

οι όποιες διορθωτικές κινήσεις δεν είναι πάντοτε οι πλέον ενδεδειγµένες, 

γεγονός που συνεπάγεται κάποτε κοινωνικές συγκρούσεις. Οι ίδιοι οι 

οργανισµοί αυτών των φορέων αντανακλούν τη δυστοκία της λειτουργίας τους 

και τον ασφυκτικό έλεγχο από την κεντρική εξουσία, ενώ η ροή της 

πληροφορίας σκοντάφτει συχνά στις αντιλήψεις περί ιεραρχίας, στην 

ευθυνοφοβία αλλά και στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Το ∆ίκτυο Γυναικών 

ΑΡΤΕΜΙΣ(από το οποίο εξακολουθούµε δέκα χρόνια τώρα να αντλούµε καλές 

πρακτικές) για παράδειγµα (στο πλαίσιο του στόχου ανάπτυξης εταιρικών 

σχέσεων µεταξύ φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για την 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέµατα 

κοινωνικής - οικονοµικής ένταξης/ επανένταξης κοινωνικά αποκλεισµένων 

γυναικών, µε τον από κοινού σχεδιασµό και υλοποίηση υπηρεσιών στήριξής 

τους - ανάλογα µε το είδος των αναγκών - ενθάρρυνσής τους και - στο µέτρο 

του εφικτού - ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική 

διαδικασία γενικότερα) – πραγµατοποίησε ήδη από το 1997 µια ενδιαφέρουσα 

έρευνα γύρω από την ενασχόληση των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα µε θέµατα Κοινωνικού Φύλου10. Η ίδια έρευνα περιελάµβανε θέµατα 

ανάπτυξης τυπικών ή άτυπων µορφών εταιρικών σχέσεων µε άλλους φορείς 

του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα γύρω από τα ίδια ζητήµατα. Η έρευνα έγινε 

στην Κ. Μακεδονία (Ν. Ηµαθίας και Κοζάνης), στο Ν. Λαρίσης, στην Κ. Ν. 

Πελοπόννησο (Ν. Αρκαδίας και Μεσσηνίας) και στον Ν. Ηρακλείου Κρήτης. 

Παρά τον µικρό σχετικά αριθµό των απαντήσεων που ελήφθησαν τελικά η 
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έρευνα υπήρξε ενδιαφέρουσα από τις εξής απόψεις:  

α) Από το γεγονός πως αποκάλυψε την αδυναµία ενός µεγάλου αριθµού 

φορέων του δηµοσίου τοµέα να τοποθετηθεί σε καινούργια ζητήµατα µε 

ευρεία κοινωνική διάσταση, όπως είναι τα ζητήµατα του Κοινωνικού 

Φύλου(Gender)  

β) Από την εντυπωσιακή οµοιότητα των απαντήσεων µεταξύ των φορέων είτε 

αυτοί προέρχονταν από τον Ν. Ηµαθίας, είτε από τον Ν. Ηρακλείου, γεγονός 

που αποδεικνύει το κοινό ιδεολογικό τους υπόβαθρο (όσον αφορά το 

αντικείµενο και τον ίδιο τον φορέα) και τον κοινό τρόπο σκέψης και 

αντιµετώπισης του συνόλου των προβληµάτων που διαπιστώνεται.  

γ) Τον κοινό φόβο όσων υπαλλήλων ορίσθηκαν από την υπηρεσία τους να 

συµπληρώσουν τα σχετικά  ερωτηµατολόγια για τη µη αποκάλυψη 

«επικίνδυνων» κατά την άποψή τους καταστάσεων στο εσωτερικό περιβάλλον 

των φορέων (λχ. διακριτική ή µη µεταχείριση του προσωπικού των φορέων 

αυτών λόγω φύλου ή ποσοστά έµφυλης αντιπροσώπευσης στα όργανα 

λήψης των αποφάσεων, όπως ∆.Σ, υπηρεσιακά συµβούλια κλπ)  

δ) Το γεγονός πως ένας σηµαντικός αριθµός τέτοιων φορέων είχε ήδη αρχίσει 

δειλά ν' ασχολείται µε θέµατα φύλου και διέθετε εµπειρία άτυπων κυρίως 

έµφυλων εταιρικών σχέσεων 

ε) Από το γεγονός τέλος πως µέσα από την επικοινωνιακή διαδικασία της 

συνέντευξης δόθηκε η δυνατότητα επαφής των συνήθως κλειστών αυτών 

φορέων µε µια συλλογικότητα Ν.Τ, ανταλλαγής απόψεων, εµπειριών, κλπ. και 

άνοιξε δρόµους για συνεργασίες και επαφές πιο ουσιαστικές µεταξύ των 

γυναικών - µελών του ∆ικτύου και υπηρεσιακών παραγόντων, γεγονός που οι 

ίδιες οι γυναίκες εκτίµησαν ως ιδιαίτερα θετικό.  

Έντεκα χρόνια αργότερα δεν υπήρξε µια ανάλογη έρευνα για να 

διαπιστωθεί η ποιότητα και το µέγεθος της αλλαγής που έχει υπάρξει και η 

οποία είναι απτή και µετρήσιµη και χάρη στα διάφορα χρηµατοδοτούµενα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα και χάρη σε µια -αργή είναι γεγονός- αλλά υπαρκτή 

µεταβολή της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης όσον αφορά στα έµφυλα 

ζητήµατα και τις κοινωνικές ανισότητες που συνδέονται µε τα φύλα. Η 

τελευταία κάνει τους φορείς ∆.∆. να δείχνουν ενδιαφέρον σχετικά και να µη 
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θεωρούν πια ξένη υπόθεση τη διεκδίκηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και 

γυναικών σε κάθε σφαίρα της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής. Στην Κύπρο 

αντίθετα, όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα για τη δηµιουργία  του «Εθνικού 

Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας»,  

 

υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον και πολλαπλές µορφές συνεργασίας φορέων του 

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα µε πιο χαρακτηριστική περίπτωση το 

Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας. Ωστόσο το πρόβληµα που 

παραµένει στην Ελλάδα και που κατά την άποψή µας ισχύει και στην Κύπρο 

αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης(όπως η Ισπανία λχ.11) αποτελεί το 

γεγονός ότι οι χρήστριες των υπηρεσιών των φορέων και γενικότερα τα µέλη 

των  οµάδων - στόχων δεν παίρνουν µέρος στη λήψη των αποφάσεων που 

τις αφορούν.To γεγονός δεν φαίνεται δεν ανησυχεί τους φορείς που το  

προσλαµβάνουν ως «αυτονόητο» και δεν το εντάσσουν στη σφαίρα των  

τυχόν επικοινωνιακών δυσκολιών τους µε τις οµάδες - στόχους. Η εντόπισή 

του όποτε επιτυγχάνεται και συνήθως σε φάσεις εξωτερικής αξιολόγησης 

δράσεων αποδίδεται: 

� Στη δυσπιστία των οµάδων - στόχων όσον αφορά στην 

αποτελεσµατικότητα του φορέα  

� Στην άγνοιά τους γύρω από τις σχετικές διαδικασίες  

� Στη γραφειοκρατία αλλά και στο γεγονός πως πολλές γυναίκες 

κατοικούν σε αποµακρυσµένες - ορεινές περιοχές  

 Κατά κανόνα οι φορείς ∆.∆ - και αυτό αξίζει να επισηµανθεί ιδιαίτερα- 

θεωρούν ότι στο εσωτερικό τους περιβάλλον διασφαλίζεται η ισότιµη 

µεταχείριση ανδρών - γυναικών εργαζοµένων, σε ό,τι  αφορά µισθολογική - 

υπηρεσιακή εξέλιξη. Όταν όµως καλούνται να απαντήσουν για τα ποσοστά 

αντιπροσώπευσης ανδρών -γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεών 

τους γίνονται εξαιρετικά διστακτικοί.      

 Είναι ευνόητο, πως σ' ένα αυταρχικά δοµηµένο διοικητικό περιβάλλον ο 

ανθρώπινος παράγοντας  προσαρµόζεται και λειτουργεί ανάλογα,  

αναπαράγει και  διευρύνει νοοτροπίες και  εµφανίζεται τελικά απρόθυµος να 

ανταποκριθεί στις νέες ποιότητες που απαιτούνται στην αντιµετώπιση 
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σύγχρονων προβληµάτων, όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι 

έµφυλες ιεραρχίες σ' οποιαδήποτε έκφρασή τους. Η πλειοψηφία των 

στελεχών των δηµοσίων υπηρεσιών στερούνται τη γνώση γύρω απ' αυτά τα 

ζητήµατα. Αν και βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες εκ µέρους  

 

επιµορφωτικών φορέων -όπως το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Επιµόρφωσης 

∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Ι∆Ε) στην Ελλάδα ή η Εθνική Ακαδηµία ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης στην Κύπρο λχ- για να ενηµερωθεί το προσωπικό για την έµφυλη 

διάσταση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών, µε κύκλους  

ανάλογων σεµιναρίων, το έλλειµµα παραµένει.12 Ωστόσο σήµερα επιβάλλεται 

η διάγνωση και ο συνολικότερος προβληµατισµός γύρω από τις πολιτικές 

ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, 

οικονοµίκής και κοινωνικής ζωής των ευρωπαϊκών χωρών. Επιχειρείται 

παράλληλα πανευρωπαϊκά µια συγκριτική ανάλυση σχετικά µε τη µορφή, την 

έκταση και τις προοπτικές της ένταξης πολιτικών ισότητας στις δράσεις των 

διαφόρων χωρών, προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν αδυναµίες κενά ή 

ακόµα πλεονεκτήµατα και καλές πρακτικές που θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν χρήσιµα διδάγµατα στον σχεδιασµό κυβερνητικών πολιτικών για 

την ισότητα των φύλων και την αντιµετώπιση του έµφυλου κοινωνικού 

αποκλεισµού(ΚΕΘΙ, 2005:8). Στη γενικευµένη αυτή προσπάθεια η συµµετοχή 

και η αρωγή φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των 

Συλλογικοτήτων Νέου Τύπου κρίνεται ως προϋπόθεση επιτυχίας.Το ζήτηµα, 

κατά συνέπεια, ενηµέρωσης και κατάρτισης του προσωπικού των φορέων 

δηµόσιου χαρακτήρα, κυρίως σε έµφυλα αλλά και ευρύτερα ζητήµατα 

κοινωνικού αποκλεισµού και όχι µόνο παραµένει εξαιρετικά  επίκαιρο. Η 

επιµόρφωση στα ανωτέρω θέµατα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

εξοικείωσης των δηµοσίων υπαλλήλων µε νέους τρόπους λειτουργίας και 

ανταπόκρισης που επιβάλλει η δόµηση εταιρικών σχέσεων µε άλλους 

κοινωνικούς φορείς. Μέσα από µια τέτοια κατάρτιση - επιµόρφωση οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι αποκτούν εικόνα του προβλήµατος, ενηµερώνονται για το 

παρελθόν του, για τις πολιτικές που επιβάλλει η λύση του, τη βελτίωση των 

σχετικών προσφερόµενων υπηρεσιών, τους τρόπους ανταπόκρισης στις 
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εταιρικότητες που συµµετέχει ο φορέας στον οποίο υπηρετούν. Πρόκειται για 

διαδικασία που διευρύνει κοινωνιολογικά τους ορίζοντες των υπαλλήλων 

προς όφελος της υπηρεσίας τους, του κοινού συµφέροντος και βεβαίως του 

εαυτού τους. Κατά την άποψή µας, είναι προτιµότερο αυτού του είδους η  

 

εκπαίδευση να παρέχεται αποκεντρωµένα σε επιλεγµένα στελέχη, άνδρες και 

γυναίκες, µε προγράµµατα που καταρτίζονται και υλοποιούνται στο εσωτερικό 

των φορέων ∆.∆. Η µέχρι σήµερα κεντρική διαχείριση του θέµατος από το Ι∆Ε 

λχ. δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και τις προσδοκίες κι όσων ακόµη 

συµµετείχαν σ' αυτά, παρά το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτών/τριών τους. Κι 

αυτό γιατί οι υπάλληλοι αυτές/οί επιστρέφοντας στις υπηρεσίες τους ουδέποτε 

αξιοποίησαν τις γνώσεις και την εµπειρία που απέκτησαν και δεν ήταν λίγες οι 

φορές που αντιµετώπισαν τα ειρωνικά σχόλια κυρίως των ανωτέρων τους.  

Σήµερα τέτοιας µορφής επιµόρφωση επιβάλλουν η αντιµετώπιση µιας 

σειράς ζητηµάτων όπου πλέον η έµφυλη διάσταση τους είναι πολύ δύσκολο 

να αγνοηθεί. Η εµπειρία έχει δείξει πως στην ειδική αυτή περίπτωση, την 

ενεργοποίηση δηλ. ενός φορέα ∆.∆ για την σύµπτυξη εταιρικών σχέσεων µε 

ΣΝΤ και άλλους παραδοσιακούς φορείς σηµαντικότατο ρόλο διαδραµατίζουν 

«φωτισµένα» και «ευαισθητοποιηµένα» στελέχη τους που η επαγγελµατική 

τους εµπειρία τους επιτρέπει να βρίσκουν τρόπους υπέρβασης των 

αντικειµενικών εµποδίων που το θεσµικό πλαίσιο αλλά και - συχνά - η 

δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και ευθυνοφοβία παρεµβάλλουν. Οι άνθρωποι 

αυτοί µε τις επιλογές που µπορούν να κάνουν, µε τη δράση που µπορούν να 

αναπτύξουν, µε την ευρηµατικότητα τους στην υπερπήδηση των 

γραφειοκρατικών εµποδίων που παρεµβάλλονται, συντελούν έτσι ή αλλιώς 

στην έναρξη των απαραίτητων εσωτερικών διεργασιών κυρίως σε ιδεολογικό 

επίπεδο, µε την προϋπόθεση βεβαίως πως διαχέουν τον τρόπο δράσης και 

στους/ στις υπόλοιπους-ες και γνωστοποιούν τις επιδιώξεις τους 

αιτιολογώντας τες παράλληλα, γεγονός που σηµαίνει µια πρώτη επαφή 

ευρύτερων οµάδων ανθρώπων µε το πρόβληµα και τις προοπτικές του. Η 

αποδοχή της ύπαρξης του προβλήµατος εκ µέρους τους αποτελεί το πρώτο 

βήµα εµπλοκής µαζί του. Κάποιοι/ες είναι πιθανό να προχωρήσουν στη 
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διερεύνησή του, γεγονός που δεν αποκλείει την επιθυµία συµβολής στη λύση 

του. Η ενεργητική υποστήριξη και ενθάρρυνση των «φωτισµένων» και 

«ευαισθητοποιηµένων» µελών των παραδοσιακών φορέων, εκ µέρους των 

µελών και στελεχών των ΣΝΤ, η τακτική παρουσία τους στους χώρους του  

 

παραδοσιακού φορέα, η υποβολή εκ µέρους τους συγκεκριµένων 

τεκµηριωµένων και -προπαντός- υλοποιήσιµων προτάσεων που θα 

οδηγήσουν σε αποτελεσµατικές δράσεις, αποτελούν παράγοντες ενισχυτικούς 

των ιδεολογικών διεργασιών που συντελούνται στο εσωτερικό του φορέα ∆.∆ 

και σηµαντική συµβολή σε καινοτόµα και ουσιαστικά ανοίγµατά του στην 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

 

Ωστόσο, παρά τη σηµασία που έχει η ενασχόληση των δηµοσίων 

φορέων στο εσωτερικό τους περιβάλλον µε τα έµφυλα και όχι µόνο κοινωνικά 

ζητήµατα, το ανάλογο έλλειµµα παρατηρείται και σε άλλους φορείς ιδιωτικού 

χαρακτήρα, ιδιαίτερης όµως κοινωνικής εµβέλειας, άρα και σηµασίας για την 

επιτυχή οικοδόµηση εταιρικών σχέσεων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση 

θεµάτων όπως ο Κοινωνικός Αποκλεισµός και η έµφυλη διάστασή τους. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σοβαρές αδυναµίες στον τοµέα αυτόν εξακολουθούν 

να εντοπίζονται στο συνδικαλιστικό κίνηµα - ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα - 

και στα θεσµοθετηµένα του όργανα, παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν 

γίνει προς την υιοθέτηση έµφυλων πολιτικών τα τελευταία χρόνια και εδώ θα 

πρέπει να επισηµάνουµε την ιδιαίτερα σηµαντική προσφορά των 

συνδικαλιστριών. Κατά την άποψή µας το µεγάλο πρόβληµα στο εσωτερικό 

περιβάλλον του Σ.Κ παραµένει η ανάγκη ενηµέρωσης των στελεχών του - σε 

όλα τα επίπεδα - για τις αιτίες, την έκταση και τον τρόπο λειτουργίας του 

έµφυλου ζητήµατος γενικότερα αλλά και την πολιτική - οικονοµική του 

διάσταση, τη σχέση του δηλαδή µε την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική 

συνοχή αλλά και την ίδια τη ∆ηµοκρατία. Η περιορισµένη ενηµέρωση δεν 

επιτρέπει την ολοκλήρωση της υπέρβασης της ανδροκεντρικής δοµής και 

φιλοσοφίας αλλά και των ανδροκεντρικών στρατηγικών του που ακόµα σ' ένα 

βαθµό αναπαράγονται. Ακόµα δεν επιτρέπει το  ουσιαστικό «µπόλιασµα» των 
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περισσότερων ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών φορέων µε την έµφυλη οπτική, 

ώστε να επιτευχθεί όχι ευκαιριακή αλλά η µόνιµη ενασχόλησή τους µε τα 

µεγάλα κοινωνικά αιτήµατα που συνδέονται µε τα Φύλα. Επίσης, να 

µεταβληθεί η εικόνα που δίδεται προς τα έξω, σύµφωνα µε την οποία οι 

 

 ανδροκεντρικές κατά κανόνα συνδικαλιστικές ηγεσίες όλων των επιπέδων 

νοµιµοποιούνται να γνωρίζουν καλύτερα από τις γυναίκες τι συµφέρει τις 

γυναίκες και να µιλούν για λογαριασµό και των δύο φύλων.  

Το πρόβληµα της ενηµέρωση - κατάρτισης των στελεχών του Σ.Κ γύρω 

από τα έµφυλα ζητήµατα και τον τρόπο που αυτά επιτείνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισµό τίθεται έτσι,πολύ πιο επιτακτικά απ' ότι στο εσωτερικό των 

φορέων του δηµοσίου τοµέα, λόγω της φύσης του ρόλου και της ιστορίας του 

Σ.Κ. Πάντως, απ' όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε, δεν έχει έως σήµερα 

υιοθετηθεί µια τέτοια γενικευµένη στρατηγική έµφυλης επιµόρφωσης των 

συνδικαλιστικών στελεχών και στο σηµείο αυτό µια καλή κυπριακή σχετική 

πρακτική µε αυξηµένη προστιθέµενη αξία θα µπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα 

χρήσιµη. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο και επιστηµονικά άρτιο πρόγραµµα 

επιµόρφωσης/ευαισθητοποίησης συνδικαλιστικών στελεχών που έλαβε χώρα 

στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτές Πόρτες» που υλοποίησε η αναπτυξιακή 

σύµπραξη «ΕΛΑΝΗ» µε χρηµατοδότηση της ΚΠ Equal και το οποίο κατέληξε 

στη δηµιουργία ενός εξαιρετικά χρήσιµου Οδηγού Επιµόρφωσης-

Ευαισθητοποίησης Συνδικαλιστικών Στελεχών «για τη διεκδίκηση µέτρων 

συµφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών και 

ένταξής τους στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις»(1997)  

 

Είναι προφανές, πως οι εταιρικές σχέσεις µε παραδοσιακούς φορείς µη 

κυβερνητικού χαρακτήρα και, µάλιστα, συνδικαλιστικούς ή ισότητας, είναι πιο 

εύκολο να δοµηθούν και εξαιτίας της δυνατότητας «αυτοδιάθεσης» των 

φορέων αυτών, όσον αφορά στις επιλογές αλλά και την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων - την ευχέρεια των οποίων στερούνται οι φορείς του 

δηµοσίου - αλλά και της αυξηµένης ευαισθησίας τους απέναντι στις κοινωνικές 

ανισότητες και τους αποκλεισµούς και της ανάλογης εµπειρίας που στον έναν 
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ή τον άλλο βαθµό διαθέτουν. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή υφίστανται 

δυσκολίες, κυρίως ως προς τον τρόπο που οι συνδικαλιστικοί και λοιποί 

φορείς αντιλαµβάνονται τις συνεργασίες, αλλά και τον – σ’ ένα βαθµό-

ιεραρχικό τρόπο δοµής και λειτουργίας τους.  

 

Σχ. Β. Η φιλοσοφία δηµιουργίας Εταιρικών Σχέσεων  

 

 

Από τα προαναφερόµενα γίνεται ακόµη πιο εµφανής ο αποφασιστικός ρόλος 

των Σ.Ν.Τ στην ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων. Εκ των πραγµάτων 

οφείλουν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στην έναρξη και ανάπτυξη 

των διαπραγµατεύσεων που θα καταλήξουν στη δόµηση εταιρικών σχέσεων 

πρόσκαιρου ή µονιµότερου χαρακτήρα. Και αυτό θα κριθεί από την ικανότητά 

τους είτε να προτείνουν είτε να συµµετάσχουν ενεργητικά στην οργάνωση των 

διαδικασιών και στη δόµηση µηχανισµών διάρθρωσης της εταιρικότητας, 

γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Ο  ρόλος της πληροφορίας 

Ιδιαίτερα ενισχυµένος εµφανίζεται στην συγκεκριµένη δικτύωση ο ρόλος της 

πληροφορίας, της ροής και της ανταλλαγής της και πριν από όλα των πηγών 

της. Έτσι ή αλλιώς, από κοινωνιολογική άποψη, η ίδια η πληροφόρηση έχει 

διάφορες διαστάσεις που σχετίζονται µε τις τεχνικές που χρησιµοποιεί, την 
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εγκυρότητά τους, την αποτελεσµατικότητά τους. Το περιεχόµενο και την 

αυθεντικότητα των µηνυµάτων τα οποία µεταβιβάζει και ο αναγκαστικά 

επιλεκτικός χαρακτήρας των γεγονότων που µεταβιβάζονται· ο τρόπος 

παρουσίασης ή σχολιασµού των γεγονότων, έτσι ώστε είτε ν' ανταποκρίνονται 

στην προσδοκία, στην επιθυµία του/ της πληροφορούµενου/ ης, είτε να 

προσανατολίζουν τη γνώµη(Huisman and Van Duijin,2005). Οι σκοποί για 

τους οποίους παρέχεται ή αναζητείται η πληροφορία και τέλος ο τρόπος 

προέλευσης της πληροφορίας. Στη δόµηση των εταιρικών σχέσεων 

σηµαντικότατος παράγοντας εξασφάλισης αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ 

των εταίρων αναδεικνύεται η έγκαιρη διάχυση της πληροφορίας και κυρίως η 

εγκυρότητά της.  

Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και οι στρατηγικές που πρέπει 

να επιλεγούν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εταιρικών σχέσεων δεν είναι 

τίποτε άλλο από ένα ρεύµα ταυτόχρονων, αλληλένδετων και συνεχών τρόπων 

εκλογής. Η ορθότητα και η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται από το 

µέγεθος και την εγκυρότητα της διαθέσιµης πληροφορίας. Η πληροφορία 

µπορεί να είναι εσωτερική, στοιχεία δηλαδή και δεδοµένα συγκεντρωµένα στο 

εσωτερικό 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧ.Γ 
 
 
περιβάλλον των φορέων, πληροφορίες που διαµορφώνονται από τον καθένα 

χωριστά - σύστηµα πληροφόρησης συγκεκριµένου φορέα - και η οποία τίθεται 

στη διάθεση των φορέων - εταίρων ή  εξωτερική που συγκεντρώνεται εκτός 

του εταιρικού σχήµατος (λχ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κρατικές Υπηρεσίες, 
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ειδικά Ινστιτούτα, Μελέτες, Έρευνες, ποικίλες δηµοσιεύσεις κλπ).  

Ο/η διαθέτων/σα την πληροφορία οφείλει να µπορεί να προσφέρει εγγυήσεις 

ως προς την ορθότητά της και να είναι κοινωνικά υπεύθυνος/η. Απ'αυτή την  

 

άποψη δεν θα ήταν άσχηµη η ένταξη στο πρωτόκολλο συνεργασίας των 

φορέων και µιας συνεργασίας δεοντολογίας ως προς την 

πληροφόρηση(Huisman and Van Duijin,2005). Η εξασφάλιση πληροφορίας 

έτσι όπως προαναφέρθηκε επιβάλλει παράλληλα την καταγραφή και την 

πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των πηγών σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο: «Η αξία µιας πληροφορίας εξαρτάται άµεσα από το 

κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται. Επίσης, η 

αξία µιας πληροφορίας έχει άµεση σχέση µε την ικανότητα γενίκευσής της και 

µε την ικανότητά της να µεταφέρει νοήµατα, εµπειρίες και τεχνικές σε άλλους 

ευρύτερους κοινωνικούς και οικονοµικούς χώρους»( »( Hinstreet, Murlin -Baty 

και Lehman, 1995:148).  Έτσι ή αλλιώς, πάντως, το ζήτηµα της επιλογής της 

βασικής, της δεσπόζουσας πληροφορίας ανάµεσα σ' ένα πλήθος 

πληροφοριών παραµένει ανοικτό και αφορά το σύνολο των χρηστώνl στριών 

των Τεχνολογιών των Πληροφοριών. Γενικά, δεν θα ήταν υπερβολή να 

ισχυριστούµε πως οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών οδηγούν µε τη σειρά 

τους στη δηµιουργία νέων κοινωνικών χώρων ή διευρύνουν τους ήδη 

υπάρχοντες πλουτίζοντας τις δοµές τους και αναπτύσσοντας τους δεσµούς 

τους και ότι οι σχέσεις που διαµορφώνονται µεταξύ των Σ.Ν.Τ και των 

συµµάχων τους οφείλουν να καλύψουν αυτούς τους χώρους ενσωµατώνοντας 

στα πεδία δράσης τους. Το παράδειγµα των Netnews 102 είναι ενδεικτικό. 

Ενδιαφέρον και χρήσιµο υπόδειγµα δηµιουργίας και λειτουργίας µιας 

Τράπεζας πληροφοριών λχ, στο πλαίσιο της εταιρικότητας, όσον αφορά 

στους στόχους, τη µεθοδολογία σχεδιασµού, τους άξονες περιεχοµένου του, 

τον τρόπο συλλογής πληροφοριακού υλικού, την ανατροφοδότηση κλπ, 

αποτελεί η Τράπεζα Πληροφοριών που δηµιουργήθηκε από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και 

τους άλλους εταίρους - φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινοτική 

Πρωτοβουλία «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - Άξονας NOW.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.Πεδία διαµόρφωσης εταιρικών σχέσεων  

Η χρήση της πληροφορίας εντάσσεται σ' ένα ευρύ πεδίο ανάπτυξης 

στρατηγικών στόχων και µεθόδων συνεργασίας, στον υπολογισµό και 

 

µακροχρόνιο (στη περίπτωση σταθερότερων εταιρικών σχέσεων) συντονισµό 

του συνόλου των µέτρων και των δράσεων, τα οποία κρίνονται ως αναγκαία 

από τους εταίρους για την κατάληξη σ' ένα επιθυµητό αποτέλεσµα, την 

οργάνωση των ενεργειών που θα συµβάλλουν στην επιτυχία των αρχικών 

προσδοκιών. Βασική προϋπόθεση η βούληση για τη συνεργασία και τους 

σκοπούς της, η σφαιρική και συνθετική γνώση µιας κατάστασης και η 

ικανότητα πρόβλεψης διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που αυτό 

καταστεί αναγκαίο. Αν επιθυµούµε να συνοψίσουµε όλα αυτά θα µπορούσαµε 

να αναφέρουµε το τρίπτυχο «Τεκµηρίωση - Τεχνικές Πληροφόρησης - Κοινές 

∆ράσεις», βασισµένο στην πεποίθηση της αναγκαιότητάς του. 

 

Μια στρατηγική εταιρικών σχέσεων σαν την προαναφερόµενη εκφράζει 

τελικά την κουλτούρα της νέας συλλογικής κοινωνικής δράσης ή, για να 

είµαστε κοντά στην πραγµατικότητα, µιας απ' τις υπό δηµιουργία µορφές 

κοινωνικής δράσης, γιατί είναι πιθανές και άλλες, που δεν εµπίπτουν ωστόσο 

στα ενδιαφέροντα  της παρούσας µελέτης. Ως πεδία διαµόρφωσης εταιρικών 

σχέσεων προσφέρονται τόσο ο τόπος όσο και η περιφέρεια αλλά και το 
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κράτος. Η γεωγραφική - διοικητική έκταση εντός της οποίας συµπράττονται 

και αναπτύσσονται εταιρικές σχέσεις παίζει σηµαντικό ρόλο και στη 

βιωσιµότητά τους και στην αποτελεσµατικότητά τους. Είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί η σηµασία καθενός από τα ανωτέρω πεδία. Το βέβαιο είναι πως 

όσο ευρύτερη είναι η περιοχή τόσο µεγαλύτερες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 

που προβάλλονται, γεγονός που δυσκολεύει κυρίως τις άτυπες µορφές 

εταιρικών σχέσεων και επιβάλλει, στον ένα ή τον άλλο βαθµό, ιεραρχηµένα 

τυπικά εταιρικά σχήµατα. Εκτιµάται εντούτοις πως οι νέες αντιλήψεις περί αντι 

αυταρχικών και µη ιεραρχηµένων Συλλογικοτήτων Νέου Τύπου ευνοούν 

αντίστοιχες συνεργασίες και οδηγούν - σε πρώτη φάση - σε άτυπες κυρίως 

µορφές εταιρικών σχέσεων που βρίσκουν πεδίο ανάπτυξης σε περιορισµένες 

γεωγραφικές - διοικητικές εκτάσεις (δήµος-επαρχία). Αυτού του είδους η 

διαδικασία σε τοπικό επίπεδο, πέρα από τη σηµασία της στην αντιµετώπιση 

του προβλήµατος για το οποίο συντελείται, έχει γενικότερο αντίκτυπο στην 

ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας(Passy,2001). Οι Σ.Ν.Τ. οφείλουν να 

αναπτύξουν ποικίλες σχέσεις µε τους τοπικούς φορείς του δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα, στοχεύοντας πάντοτε στην κάλυψη των συµφερόντων της 

οµάδας - στόχου και των πραγµατικών αναγκών της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η προσπάθεια διαχείρισης και προώθησης της συνεργασίας µε 

µικροµεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις, πεδίο που παρουσιάζει ακόµα στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες  - σε αντίθεση µε άλλες λ.χ Ιταλία - 

καθυστέρηση. Πάντως σε τοπικό επίπεδο αναδεικνύεται σηµαντικός ο ρόλος 

των Σ.Ν.Τ στη διερεύνηση των ευαισθησιών των τοπικών κοινωνιών και των 

τοπικών φορέων, για το πώς δηλαδή είναι δυνατή η ανταπόκριση στις τοπικές 

ανάγκες που συνδέονται µε την κοινωνική κατάσταση των φύλων. Αρκετές 

φορές µάλιστα είναι δυνατό να διαµεσολαβήσουν µεταξύ τοπικών κοινωνιών 

και άλλων οργανισµών όπως λχ. η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατεύθυνση µιας 

τοπικής κοινωνικής - πολιτισµικής ανάπτυξης ανθρωποκεντρικής, µε τάση 

περιορισµού των ανισοτήτων και των αποκλεισµών(Passy,2001). Είναι ρόλος 

ορατός σε τοπικό επίπεδο, αναγνωρίσιµος και ελεγχόµενος.  

 

Η δικτύωση του ανθρώπινου και τεχνολογικού δυναµικού που καταφέρνει να 
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απλωθεί πέρα από τα όρια των τοπικών κοινωνικών και της περιφέρειας (σε 

περισσότερους δήµους,νοµούς και περιφέρειες), καθώς και οι αντίστοιχες 

εταιρικές σχέσεις που προκύπτουν, (όπως λχ. το δίκτυο ΑΡΤΕΜΙΣ), έχουν 

 

ανάγκη από το Εθνικό Εστιακό Σηµείο(ΕΕΣ) για το συντονισµό της δράσης 

τους αλλά και για τη συλλογή και παραγωγή εθνικών στοιχείων και εθνικών 

πηγών πληροφόρησης. Το γεγονός διευκολύνει τα τοπικά περιφερειακά 

δίκτυα και τους συνεργαζόµενους φορείς στη χάραξη πολιτικών και 

στρατηγικών σε εθνικό  -και σε ευρωπαϊκό, όπως θα δούµε παρακάτω--

επίπεδο να αντιληφθούν την οργανωτική υποδοµή από την οποία εξαρτώνται, 

τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, τις πηγές των πληροφοριών και τα αρµόδια 

κέντρα που επεξεργάζονται τις υφιστάµενες πληροφορίες. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό στα ΕΕΣ να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα για τη 

συνεχή βελτίωση της υποδοµής ενηµέρωσης, που έχει µέγιστη σηµασία σε 

περιπτώσεις που απαιτείται µάλιστα διακρατική σύγκριση. Βασική 

προϋπόθεση επιτυχίας του ρόλου που καλείται να διαδραµατίσει το Ε.Ε.Σ 

µιας τέτοιας προσπάθειας είναι η στενή του συνεργασία µε τα τοπικά - 

περιφερειακά δίκτυα και αντιστρόφως. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στη βελτίωση 

της κυκλοφορίας των στοιχείων και των πληροφοριών, το Ε.Ε.Σ οφείλει να 

περιφερειοποιεί τις εργασίες συλλογής πληροφοριών και να επεκτείνει τη 

χρήση του αυτόµατου συστήµατος επεξεργασίας στοιχείων. Είναι γεγονός ότι 

η περιφερειοποίηση βελτιώνει αισθητά την συνεργασία µε τους άλλους 

συνεργαζόµενους φορείς.  

Η δηµιουργία ενός κεντρικού συστήµατος πληροφοριών από το Ε.Ε.Σ 

αποβλέπει πιο συγκεκριµένα: α) στη δηµιουργία µιας «προενεργού» βάσης 

στοιχείων αναφορικά µε την υφιστάµενη κυρίως εµπειρία, β) στην άµεση 

πρόσβαση των τοπικών - περιφερειακών δικτύων και των εταίρων τους στην 

βάση δεδοµένων γ) στην εξασφάλιση ποιοτικών αναλύσεων για την 

ενηµέρωση των δικτύων και των εταίρων τους. Ωστόσο ένα σηµείο που 

χρειάζεται να επισηµανθεί ιδιαίτερα έχει να κάνει - κυρίως σε ό,τι αφορά 

τυπικές εταιρικές σχέσεις - µε τις σηµαντικές δυνατότητες που υφίστανται 

σήµερα για διεύρυνση του πεδίου ανάπτυξης των Ε.Σ πέραν των εθνικών 
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ορίων, σε διακρατικό επίπεδο, µεταξύ τόσο των κυβερνητικών όσο και των µη 

κυβερνητικών φορέων(Wellman,1999). Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 

συσσωρεύεται πολύτιµη αντίστοιχη εµπειρία συνεργασίας, ιδιαίτερα στο 

 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών του πρώην ανατολικού 

συνασπισµού και µάλιστα των βαλκανικών. Σε ότι αφορά στις τελευταίες, 

τέτοιου είδους επαφές εκτιµούνται σήµερα ως επείγουσες µετά τις πολεµικές 

τραυµατικές εµπειρίες των τελευταίων χρόνων, γεγονός που επιφυλάσσει,  

έναν κεντρικό ρόλο στους ελληνικούς και κυπριακούς φορείς, που από τα 

πράγµατα αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.  

 

Έτσι και αλλιώς, πάντως, η διακρατική συνεργασία, η ανάπτυξη διεθνών 

εταιρικών σχέσεων, αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πραγµατικότητα που 

επιτρέπει, µέσα από τη ροή των στοιχείων και των πληροφοριών, την 

ανταλλαγή των εθνικών εµπειριών και τρόπους βελτίωσης ορισµού της 

δράσης εντός των εθνικών πλαισίων. Γενικά, αυτού του είδους οι συνεργασίες 

συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη, καθώς παρέχεται η δυνατότητα αλλά και η 

αναγκαιότητα, προκειµένου οι φορείς να χαράξουν τη στρατηγική τους και να 

λάβουν τις αποφάσεις τους, όχι µόνο να αυξήσουν τις γνώσεις τους - ώστε τα 

στοιχεία που θα καταθέσουν στη διακρατική τους συνεργασία να είναι 

αξιόπιστα - αλλά να αποκτήσουν ανάλογα αξιόπιστα στοιχεία και από τις 

συνεργαζόµενες χώρες. Με τον τρόπο αυτό κατανοείται η ευρωπαϊκή λχ. 

διάσταση του αντικειµένου συνεργασίας, εκτιµάται η αλληλεπίδραση σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο, αξιολογούνται η αποδοτικότητα και τα αποτελέσµατα 

αυτού του είδους των εταιρικών σχέσεων και εξετάζονται οι δυνατότητες 

παραπέρα ανάπτυξης κοινών δράσεων σε διεθνές επίπεδο(Wellman,1999).  

'Όπως και σε εθνικό επίπεδο έτσι και σε διεθνές, η ανάπτυξη εταιρικών 

σχέσεων αποτελεί κοµβικό σηµείο για τη διαµόρφωση µιας ευρείας άποψης 

σε πολλά και σηµαντικά ζητήµατα όπως είναι λχ. τα ζητήµατα του κοινωνικού 

αποκλεισµού, της επαγγελµατικής κατάρτισης, της δια βίου επιµόρφωσης, 

κλπ και αποτελεί το συνδυασµό των προσδοκιών (τι θα επιθυµούσαν οι 

εταίροι στην καλύτερη περίπτωση) και του πραγµατισµού (τι είναι διαθέσιµο 
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και δυνατόν από άποψη λχ. κόστους να κατακτηθεί). Παράλληλα, αποτελεί 

πάντοτε πρόκληση σε διεθνές επίπεδο ο εντοπισµός και η κατανόηση των 

διαφορών και των οµοιοτήτων µεταξύ των εταίρων διαφορετικής εθνικότητας. 

 

 Έτσι, αυτού του είδους οι εταιρικές σχέσεις αποτελούν συχνά ένα άτυπο 

φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών για τη σηµασία των υφιστάµενων 

στοιχείων, την αποσαφήνιση των όποιων οµοιοτήτων και διαφορών, την 

παροχή βάσης για την ερµηνεία δεδοµένων κλπ. Πάντως, όσο σηµαντική και 

ενδιαφέρουσα είναι η διαδικασία ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων σε διεθνές 

επίπεδο, δεν είναι ασήµαντες και οι δυσκολίες που συχνά εντοπίζονται κατά 

την ανάπτυξή τους. Θα µπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά η έλλειψη 

κοινών προτύπων δράσης, αλλά και συλλογής αρχειοθέτησης και διάδοσης 

των πληροφοριών (ακόµα και στην περίπτωση ύπαρξής τους παρατηρείται 

διαφορετική εφαρµογή τους). ∆εν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί ανάµεσα σε 

διαφορετικής εθνικότητας φορείς κοινά πρότυπα τεκµηρίωσης για τα 

προαναφερόµενα θέµατα και υποχρεώνεται ο καθένας χωριστά να δηµιουργεί 

το δικό του λχ. µη συµβατό σύστηµα αρχειοθέτησης ή το δικό του πρόγραµµα 

λήψης πληροφοριών (software).  

 

Ανεξάρτητα όµως από το γεωγραφικό είδος των εταιρικών σχέσεων, 

βασική προϋπόθεση επιτυχίας τους παραµένει αφενός η εξασφάλιση των 

επικοινωνιακών καναλιών µεταξύ των φορέων, αφετέρου µια κοινή φιλοσοφία 

και στάση απέναντι στο πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν και 

φυσικά µία κοινή ορολογία. Και είναι γεγονός, πως όσο αναπτύσσονται και 

ενισχύονται οι εταιρικές σχέσεις τόσο επιβάλλεται να βελτιώνονται οι 

διαθέσιµες από τους φορείς επιλογές για την ανταλλαγή εµπειριών, 

πληροφοριών κλπ. Τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε ηλεκτρονικό 

επιβάλλεται να αναβαθµίζεται ο διάλογος σχετικά µε τις οργανωτικές τους 

δοµές, την αµοιβαία παροχή βοήθειας, την από κοινού δυνατότητα απάντησης 

σε ερωτήµατα που πηγάζουν από την κοινή τους δράση. Ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά στην ορολογία, συχνά οι διαφορές που εντοπίζονται συνεπάγονται 

σοβαρά εµπόδια, και αντανακλούν τις βαθιά ρlζωµένες αλλά 
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διαφοροποιηµένες αντιλήψεις των ατόµων γύρω από έννοιες - κλειδιά για την 

ανάπτυξη των συνεργασιών13. Σε τεχνολογικό δε επίπεδο, η επίτευξη σε έναν 

βαθµό  της τυποποίησης των όρων που χρησιµοποιούνται για την 

 

αρχειοθέτηση του υφιστάµενου υλικού και του τρόπου µέσω του οποίου οι 

χρήστες/στριες των πληροφοριών οδηγούνται στους όρους αρχειοθέτησης, 

κρίθηκε απαραίτητη εφόσον αυτoίlές που ανατρέχουν σε βάσεις δεδοµένων 

πρέπει να ανακτήσουν έναν ολοκληρωµένο κατάλογο σχετικών 

δηµοσιεύσεων(Huisman and Van Duijin,2005).  

 

Οι µορφές που είναι δυνατό να λάβουν οι εταιρικές σχέσεις είναι από 

τις πιο απλές, προσωρινές και ευκαιριακές ως τις συνθετότερες και 

µονιµότερες. Η εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο από την άποψη αυτή 

βρίσκεται σε πλεονεκτική πραγµατικά θέση, καθώς και η πιο µικρή και 

σύντοµη συνεργασία (λχ. ανταλλαγή πληροφοριών, συµµετοχή σε µία 

εκδήλωση, υποβολή µιας πρότασης που βρίσκει ανταπόκριση, η συµµετοχή 

σε ένα άτυπο σχήµα, µία από κοινού συνέντευξη γύρω από ένα πρόβληµα 

κλπ), αποτελούν τα πρώτα και κάθε άλλο παρά ασήµαντα βήµατα προς την 

επίτευξη µακροβιότερων και συχνά τοπικών εταιρικών σχέσεων. Οι φορείς 

είναι φυσικά δυνατό να αναπτύσσουν ταυτόχρονα άτυπες και τυπικές σχέσεις 

µε ανάλογους εταίρους, καθώς η εταιρικότητα αποτελεί κοινό πεδίο δράσης 

που προϋποθέτει δυναµικές εκφάνσεις σχέσεων επικοινωνίας, συµπεριφορών 

και κάποτε δηµιουργικών συγκρούσεων. Η επιτυχία των άτυπων εταιρικών 

σχέσεων βασίζεται στην ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ 

των φορέων και ιδιαίτερα των ανθρώπων που επιφορτίζονται το βάρος αυτής 

της επιτυχίας. Οι σχέσεις δε αυτές - πέρα από τις υφιστάµενες δεσµεύσεις 

που συνεπάγεται η συµµετοχή των ανθρώπων αυτών στους αντίστοιχους 

φορείς - δηµιουργούνται και αυθόρµητα στο πλαίσιο της εταιρικής 

δραστηριοποίησής τους. Οι άτυπες εταιρικές σχέσεις δεν διαθέτουν µια µόνιµη 

οργανωτική δοµή και κατά συνέπεια δεν απεικονίζονται σε πρωτόκολλα, 

συµφωνητικά, καταστατικά κλπ. «επίσηµα» έγγραφα, συµβάλλουν, ωστόσο, 

το ίδιο στην επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί, γι' αυτό θα πρέπει να 
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ενθαρρύνονται από τους διάφορους φορείς.  

Σ' αυτού του είδους τις συνεργασίες είναι σηµαντικός ο ρόλος του/της 

συντονιστή/στριας που αναλαµβάνει περισσότερο από τους/τις υπόλοιπους/ 

ες την ευθύνη για την επιτυχία της ιδέας και της επιδίωξης. Συντονίζει τις 

συναντήσεις, την πληροφόρηση, τις δραστηριότητες των υπολοίπων µελών 

της οµάδας που καταρτίζουν οι εκπρόσωποι των φορέων για συγκεκριµένους 

σκοπούς και αποτελεί το συνδετικό τους κρίκο, άρα και τον συνδετικό κρίκο 

µεταξύ των φορέων. Οι επικοινωνιακές και οργανωτικές δυνατότητές του/της 

αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας των στόχων της συγκεκριµένης 

εταιρικότητας, χωρίς σε καµία περίπτωση να υποτιµάται ο ρόλος των 

υπολοίπων στη λύση των προβληµάτων που προκύπτουν και η συµβολή 

τους στην επιτυχία της εταιρικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση παράγονται - 

έστω και ασύνειδα - ιεραρχίας και αυταρχικές συµπεριφορές που 

υπονοµεύουν την εταιρικότητα. 

 

Οι άτυπες µορφές εταιρικών σχέσεων µπορεί να έχουν και 

περιφερειακό και εθνικό και διακρατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ευρύτερα 

γεωγραφικά σχήµατα αυξάνεται η δυνατότητα δόµησης τυπικών εταιρικών 

σχέσεων, µια συνεργασία φορέων µε επίσηµη διάρθρωση και λειτουργία του 

σχήµατος το οποίο διαθέτει α) την κοινωνική του διάσταση, δηλαδή το σύνολο 

των ρόλων και των σχέσεων που επιβάλλουν οι κοινωνικές καταστάσεις που 

αποτέλεσαν την αιτία δηµιουργίας του εταιρικού σχήµατος και τις ανάλογες 

αλληλεπιδράσεις που συντελούνται στους κόλπους του, β) τη στρατηγική, 

δηλαδή εκείνο το σύνολο των ρόλων των σχέσεων και των δράσεων που 

αποβλέπουν στην επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί και γ) τη δυναµική 

της συνεργασίας, που δεν είναι άλλη από την εναρµόνιση αποφάσεων και 

δραστηριοτήτων χάριν του τελικού σκοπού.  

 

Το γνωστό µοντέλο Deming θα µπορούσε να εκφράσει σ' ένα βαθµό 

σχηµατικά και το σύνολο των δράσεων των εταιρικών σχέσεων: Plan, Do, 

Check, Act  
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ΣΧ.Γ  Mοντέλο Deming 

 

Συνήθως αυτού του είδους οι συνεργασίες επικυρώνονται µε την 

υπογραφή πρωτοκόλλων, συµφωνητικών κλπ. νοµικών εγγράφων µε στόχο 

τον δεσµευτικό καθορισµό των λειτουργιών της εναρµόνισης των ενεργειών 

και την αποφυγή σπατάλης δυνάµεων χρόνου, χρήµατος κλπ και τη σαφή 

στοχοθέσπιση και το ανάλογο χρονοδιάγραµµα. Χρήσιµο παράδειγµα 

αποτελούν τα Ιταλικά Pati TeritoliaIi, είδος συµφώνων τοπικού χαρακτήρα, 

επικυρωµένα µάλιστα µε υπουργική απόφαση(ΓΓΝΓ,1998:24). 

Χαρακτηρίζονται από σχεδιασµό εκ των κάτω προς τα άνω, εντοπισµό των 

τοπικών αναγκών και όλων των τοπικών φορέων που ενδιαφέρονται να 

λάβουν µέρος και να βοηθήσουν ή να ικανοποιήσουν αυτές τις τοπικές 

ανάγκες. 

 

Σχ.∆  Άτυπο ∆ίκτυο Επικοινωνίας 
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Στις τυπικές µορφές εταιρικών σχέσεων είναι προφανές ότι υφίστανται 

αυξηµένες προσδοκίες όσον αφορά στη διαµόρφωση των ευνοϊκότερων 

δυνατών συνθηκών συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών σκοπών. Άρα 

είναι απαραίτητο να διακρίνονται από ορθολογισµό και τη µεγαλύτερη δυνατή 

συµµετοχικότητα του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού. Η ανάπτυξη 

τυπικών εταιρικών σχέσεων θέτει το ζήτηµα της νοµικής µορφής των Σ.Ν.Τ 

και το ευρύτερο ζήτηµα της θεσµικής κατοχύρωσης του εθελοντισµού και των 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ιδιαίτερα στη διαδικασία συνεργασίας τους µε 

Κυβερνητικούς Φορείς. Παραδείγµατα τυπικών εταιρικών σχέσεων αποτελεί η 

θεσµοθετηµένη συµµετοχή διαφόρων φορέων στη δηµιουργία και λειτουργία 

κάποιου ιδρύµατος λ.χ. επιστηµονικού, κοινωνικού κλπ. Σε µια περιφεριακή 

επιτροπή (λχ. Νοµαρχιακές Επιτροπές Ισότητας). Η ανάληψη από κοινού του 

σχεδιασµού και της υλοποίησης κάποιου ευρωπαϊκού προγράµµατος κλπ. 

Έκδηλο είναι, πως η ανάπτυξη αυτού του είδους των διαδικασιών αποτελεί 

παράγοντα αφύπνισης σηµαντικών κοινωνικών δυνάµεων και επηρεάζει τις 

τοπικές κοινωνίες.  

Οι Σ.Ν.Τ καλούνται να παίξουν στις συνθήκες αυτές κύριο ρόλο και 

συχνά χρειάζεται να λαµβάνουν την πρωτοβουλία έναρξης αυτών των 

διαδικασιών. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς έχοντας µια 

διαφοροποιηµένη οπτική - σε σχέση µε τους παραδοσιακούς φορείς - σε ό,τι 

αφορά στη σύνθεση και τη λειτουργία συνεργατικών - εταιρικών σχηµάτων 

µπορούν να παρέµβουν αποτελεσµατικά α) ως υποκινητικοί παράγοντες στην 

παρότρυνση των τοπικών φορέων να ενεργοποιηθούν και να 

δραστηριοποιηθούν κοινωνικά σε συγκεκριµένα ζητήµατα, β) στην αποφυγή 

αυταρχικών και ιεραρχικών µορφών οργάνωσης των εταιρικών σχέσεων 

ιδιαίτερα αν αυτές δοµούνται µε συνεργασία φορέων του δηµοσίου τοµέα, γ) 

στην εξασφάλιση της εµπλοκής στην όλη διαδικασία των άµεσα 

ενδιαφεροµένων κοινωνικών οµάδων, για την επίλυση προβληµάτων των 

οποίων δοµούνται οι συγκεκριµένες κάθε φορά εταιρικές σχέσεις. Και αυτό 

στην κατεύθυνση περιφρούρησης λογικών και δικαιολογηµένων εκ µέρους 

τους προσδοκιών που δεν θα πρέπει να διαψεύδονται, γιατί σε µια τέτοια 

περίπτωση η απογοήτευση από την µαταίωση αυτών που περιµένουν µπορεί 
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να οδηγήσει σε εγκατάλειψη, πτώση της αυτοεκτίµησης και στην πεποίθηση 

της γενικευµένης αναποτελεσµατικότητας. Ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τις 

Άτυπες Εταιρικές σχέσεις όσο προπάντων και κυρίως για τις Τυπικές 

Εταιρικές Σχέσεις έχουν αφενός οι στόχοι που τίθενται στην προοπτική της 

συνεργασίας και αφετέρου το πρόγραµµα δράσης που καλούνται να 

υλοποιήσουν οι φορείς - εταίροι.  

 

Σε ό,τι αφορά στους στόχους, η επιλογή τους και στη συνέχεια ο 

καθορισµός της ιεραρχίας τους αποτελεί µια απαιτητική, δύσκολη αλλά 

συγχρόνως δεσπόζουσα ενέργεια της όλης διαδικασίας της εταιρικότητας. 

Σηµαντική δυσκολία εντοπίζεται στη σύµπτωση των στόχων µεταξύ τους αλλά 

και στις γενικότερες στρατηγικές επιλογής των φορέων-εταίρων. Είναι 

προφανές πως βασική επιδίωξη της διαδικασίας προσδιορισµού των στόχων 

είναι ο εντοπισµός των συνθηκών και των καταστάσεων που µπορεί να 

επικρατούν κατά τη χρονική διάρκεια που αφορά τον συγκεκριµένο σχεδιασµό 

και οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν την πορεία της προσπάθειας και την 

δραστηριότητα για την οποία έχουν τεθεί οι στόχοι. Κατά µία απλή και 

σύντοµη διατύπωση οι στόχοι και στις εταιρικές σχέσεις - όπως και παντού 

άλλωστε, λχ. στις επιχειρήσεις - αναφέρονται στα επιθυµητά αλλά και 

απαραίτητα αποτελέσµατα που µπορεί να επιτευχθούν µέσα σ' ένα ορισµένο 

χρονικό διάστηµα.  
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Στην ουσία πρόκειται για γενική διατύπωση, µια περιγραφή της 

ποιοτικής διάστασης της προσπάθειας που αναλαµβάνουν οι φορείς-εταίροι 

και πρέπει να διέπονται από το Τετράπτυχο: Σαφήνεια/ Ρεαλισµός/ -

Ιεράρχηση/Συνέπεια. Οι στόχοι µιας εταιρικότητας µπορεί να αποτελούν τις 

εκτιµήσεις που εγγράφονται σ' ένα νούµερο ή µια διατύπωση, κρύβουν όµως 

πίσω τους µια µεγάλη προσπάθεια µε τη µορφή ανάλυσης, δέσµευσης, 

συµµετοχής, έµπνευσης, φαντασίας, άµιλλας κλπ. 

Η επιτυχία µιας τυπικής εταιρικής σχέσης κρίνεται ουσιαστικά στον 

τρόπο που σχεδιάζει και υλοποιεί το πρόγραµµα δράσης της και από την 

τελική αξιολόγηση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. Ένας 

ολοκληρωµένος σχεδιασµός δεν µπορεί παρά να καθορίζει επακριβώς τις 

ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τη συνεισφορά του κάθε φορέα-εταίρου στην 

επίτευξη των προβλεπόµενων στόχων. Σηµαντικά σηµεία αποτελούν η 

οριοθέτηση των τοµέων εξουσίας-ευθύνης µεταξύ των φορέων, η σαφήνεια 

στην επικοινωνία των ρόλων, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και συµµετοχή των 

στελεχών των φορέων που δεν διαθέτουν ανάλογες εµπειρίες, η υποκίνηση 

(και µε απονοµή αµοιβών κλπ. κινήτρων) εµπλοκής στο πρόγραµµα ατόµων 

της κοινωνικής κατηγορίας την οποία αφορά το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

κλπ. 
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'Ένα πρόγραµµα δράσης δεν είναι τίποτε άλλο από µία βήµα προς 

βήµα καταγραφή των στόχων που έχουν προγραµµατιστεί να επιτευχθούν, 

όχι µε µία αόριστη και παθητική διατύπωση, αλλά µε µια σαφή παράθεση του 

τι θέλουµε να επιτύχουν οι εταίροι (στόχοι), πως θα το πετύχουν (στρατηγική), 

ποιο µέρος του προγράµµατος αντιστοιχεί σε κάθε φορέα - εταίρο 

(καταµερισµός - ανάθεση) και πότε (χρονικός προσδιορισµός). Πρόκειται, µε 

δυο λόγια, για ένα εργαλείο µε πρακτική αξία που εξασφαλίζει στους 

συνεργαζόµενους φορείς µετρήσιµα αποτελέσµατα, βάση για έλεγχο (ο 

οποίος µε τη σειρά του προϋποθέτει ένα µηχανισµό από συγκεκριµένους 

στόχους, καθορισµό οργάνων µέτρησης και αξιολόγησης και παροχή 

δυνατοτήτων επέµβασης µε διορθωτικές ενέργειες), αξιολόγηση καθενός από 

τους φορείς - εταίρους ξεχωριστά και  κυρίως  συντονισµό.  

Πάντως έτσι ή αλλιώς η επιτυχία της προσπάθειας ανάπτυξης 

εταιρικών σχέσεων εξαρτάται πριν και πάνω απ' όλα από τις σχέσεις που το 

εταιρικό σχήµα διαµορφώνει µε την κοινωνική κατηγορία για την επίλυση 

προβληµάτων της οποίας δοµούνται οι εταιρικές σχέσεις. Πρόκειται για 

κοινωνική κατηγορία µε συγκεκριµένες κάθε φορά και ίσως διαφορετικές 

επιθυµίες, προτιµήσεις, ανάγκες κλπ που διαµορφώνουν αντίστοιχες 

συµπεριφορές. ∆εν είναι λίγες οι φορές που τα εταιρικά σχήµατα 

αποφασίζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν ερήµην των ενδιαφεροµένων 

και αυτό αποτελεί ένα είδος αλαζονείας, όπου προνοµιούχοι άνθρωποι 

αποφασίζουν και σχεδιάζουν για λογαριασµό άλλων µη προνοµιούχων, των 

οποίων συνήθως αγνοούν τις προσδοκίες αλλά και τις ανασφάλειες και τις 

αβεβαιότητες. Μια τέτοια λογική και πρακτική δεν µπορεί παρά να είναι ξένη 

προς τις Σ.Ν.Τ., οι οποίες οφείλουν να την αντιµάχονται στην περίπτωση που 

προτείνεται στα εταιρικά σχήµατα στα οποία µετέχουν. Για να επιτύχουν τα 

σχέδια και οι δράσεις των εταιρικών σχηµάτων οι φορείς-εταίροι πρέπει να 

γνωρίζουν την κοινωνική κατηγορία, τις δυσκολίες που παρουσιάζει και τη 

συµπεριφορά που διαµορφώνει, ιδιαίτερα σε ζητήµατα που άπτονται του 

προαναφερόµενου προγραµµατισµού. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η 

ανθρώπινη συµπεριφορά επηρεάζεται από 4 βασικούς παράγοντες: α) 

πολιτιστικούς (κουλτούρα, υπό-κουλτούρα, κοινωνικό φύλο, κοινωνική τάξη),  
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κοινωνικούς (οµάδες αναφοράς, οικογένεια, κοινωνικοί ρόλοι και status), 

προσωπικούς (ηλικία και φάση του κύκλου ζωής, επάγγελµα, οικονοµικές 

συνθήκες, τρόπος ζωής, προσωπικότητα και αυτοεκτίµηση), ψυχολογικούς 

(παρώθηση, αντίληψη, µάθηση, «πιστεύω», στάσεις κλπ). Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για τον τρόπο πιο 

αποτελεσµατικής προσέγγισης και εξυπηρέτησης των ατόµων της 

συγκεκριµένης κοινωνικής κατηγορίας και - κυρίως - αποτελούν το κλειδί για 

την αντιµετώπιση των φόβων, των αµφιβολιών και των εντάσεων που 

συνήθως διατυπώνουν και για να πεισθούν για µια ενεργητική ουσιαστική 

συµµετοχή σ' ένα πρόγραµµα που καταρτίσθηκε γι' αυτούς/ ές και δεν µπορεί 

να επιτύχει χωρίς αυτούς/ ες. 

 

Ολοκληρώνοντας επισηµαίνεται πως η διάρθρωση εταιρικών 

σχέσεων/συνεργασιών και η συγκρότηση συµµαχιών γύρω από σοβαρά 

κοινωνικά προβλήµατα µπορεί να λειτoυργήσει υποκινητικά για την 

αναγνώριση και αποδοχή των -έµφυλων στην περίπτωσή µας- προβληµάτων 

από τοπικές και ευρύτερες κοινωνίες. Είναι βέβαιο πως η αναγνώριση και 

αποδοχή αυτή αποτελεί πρώτο και κάθε άλλο παρά ασήµαντο βήµα προς την 

επίλυσή τους. Η γνωστοποίηση της σύναψης εταιρικών σχέσεων, η ανάπτυξη 

δράσεων που γίνονται γνωστές µε την αξιοποίηση λχ. των τοπικών Μ.Μ.Ε και 

- κυρίως - η αποτελεσµατικότητα αυτών των δράσεων, ενεργοποιεί την τοπική 

κοινωνία και την καθιστά πρόθυµη - στο µέτρο του δυνατού - να υιοθετήσει το 

πρόβληµα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Η δικτύωση ανθρώπων και µέσων µε στόχο την προσπάθεια άρσης 

των κοινωνικών και έµφυλων ειδικότερα αδικιών, σε όποιο επίπεδο και αν 

εκτείνεται (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διακρατικό), διέπεται από τη λογική 

της αφύπνησης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης σχετικά των κοινωνιών 

των επιπέδων αυτών και της συµµετοχής τους - στο µέτρο του δυνατού - στην 

όλη προσπάθεια. Κι αυτό αποτελεί γεγονός εξαιρετικής δυσκολίας, κυρίως 

όταν πρόκειται για αδικίες και αποκλεισµούς που βασίζονται λ.χ. στο φύλο, 

όπως ήδη αναφέρθηκε. Σήµερα αν και οι κοινωνίες της δυτικής κατηγορίας 

σκέψης στις οποίες ανήκει και η χώρα µας διακρίνονται για την δυνατότητα 

πρόσβασή ς τους σ' ένα πλήθος πληροφοριών και εµφανίζουν εξαιρετική 

κινητικότητα, µε ευκολίες υιοθέτησης νέων προτύπων και συµπεριφορών, 

υφίστανται τη σύγκρουση ανάµεσα στην πολιτιστική συλλογική µνήµη και 

νεοτεριστικά ερεθίσµατα που καθηµερινά παράγονται. Η µνήµη αυτή 

παρουσιάζεται ισχυρή και συχνά απρόθυµη να αποβάλλει τις στερεότυπες 

απεικονίσεις και τους συµβολισµούς - κοινωνικής προέλευσης - που έχει 

συσσωρεύσει. Οι επιδιώξεις λοιπόν των Σ.Ν.Τ καλούνται µέσα από τις 

επιλεγµένες στρατηγικές να εισβάλουν και στον πολιτισµικό πίνακα των 

συγκεκριµένων κοινωνιών και να τον τροφοδοτήσουν µε νέα αξιακά σχήµατα, 

δηµιουργώντας πάνω στα συγκεκριµένα ζητήµατα «µια εικόνα ανάληψης και 

αντίληψης της πραγµατικότητας του περιβάλλοντος, που επηρεάζει το 

ενταγµένο κοινωνικά άτοµο». Το τρίπτυχο η κοινωνία πληροφορείται – 

υιοθετεί- δραστηριοποιείται ανάλογα αποτελεί τη βασική στρατηγική επιλογή 

και οι στόχοι και τα µέσα συγκλίνουν για την πραγµατοποίησή της. Όσο πιο 

ευρεία πλέγµατα τυπικών και/ή άτυπων σχέσεων επιτυγχάνονται, όσο πιο 

αποτελεσµατικές αποδεικνύονται - ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις τοπικές 

κοινωνίες - οι δράσεις τους, όσο περισσότεροι φορείς ιδιωτικού ή  και 

δηµόσιου χαρακτήρα παίρνουν µέρος στις παντός µορφής και επιπέδου 

συνεργασίες, γνωστοποιώντας το ταυτόχρονα στην τοπική κοινή γνώµη, όσες 

περισσότερες συµµαχίες µονιµότερες δοµούνται, ακόµα όσο περισσότερα 

προγράµµατα αναλαµβάνονται και υλοποιούνται από εταιρικά σχήµατα, τόσο 

γνωστότερο γίνεται στην κοινωνία τα προβλήµατα στις πραγµατικές τους 
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διαστάσεις.  

 

Ολοκληρώνοντας επιβάλλεται η παρακάτω επισήµανση: Το ερώτηµα κατά 

πόσον κοινωνία και πολιτεία µπορούν να συνυπάρξουν σε κοινές δράσεις 

εξακολουθεί να προτάσσεται(Wallace,2005). Βεβαίως η εµπειρία σε 

διάφορους τοµείς, όπως λχ. η οικονοµία, διαθέτει και θετικά αποτελέσµατα. 

Πάντως οι ποικίλες ενστάσεις που τίθενται ιδιαίτερα σε ζητήµατα διευρυµένου 

κοινωνικού χαρακτήρα, όπως στην περίπτωση αντιµετώπισης θεµάτων 

κοινωνικού αποκλεισµού, και σοβαρές και άξιες να µελετηθούν είναι 

(Hirsch,2005). Ως βασική ένσταση προβάλλεται το γεγονός ότι συχνά αυτού 

του είδους οι συµπλεύσεις «ουδετεροποιούν» το πρόβληµα και 

«απενεχοποιούν» την πολιτεία από τις όποιες στάσεις ή παραλήψεις της και 

δεν είναι λίγες οι φορές που οι κοινωνικοί φορείς χρεώνονται το βάρος της 

απροθυµίας ή της διαφορετικής πολιτικής της πολιτείας - και όσων 

δεσµεύσεων αυτές συνεπάγεται - και εκτίθενται κυρίως ενώπιον των 

κοινωνικών κατηγοριών που αφορούν οι προαναφερόµενες κοινές 

δραστηριότητες. Ωστόσο, όσο υπολογίσιµες κι αν είναι οι διατυπούµενες 

ενστάσεις θα ήταν λάθος να αποκλεισθεί η προσπάθεια κοινών δράσεων 

µεταξύ πολιτείας και κοινωνικών φορέων, ιδιαίτερα µάλιστα στην περίπτωση 

του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα όρια αυτών των κοινών δράσεων είναι 

προφανώς πεπερασµένα και οι ευθύνες βαρύνουν κατεξοχήν την πολιτεία η 

οποία τελικά είναι και η ουσιαστική διαχειρίστρια του όλου θέµατος και των 

σχέσεων που αναπτύσσονται γύρω από αυτό. ∆εν είναι πάντως λίγες οι 

φορές που κοινωνικοί φορείς δεν ανταποκρίθηκαν στις ευθύνες που είχαν 

αναλάβει και αρκετά πλάνα δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας τους, παρά τη θετική 

βούληση της πολιτείας, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό και τις επιφυλάξεις 

περί του ρόλου «του θεσµοθετηµένου» κινήµατος.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.Η σηµαντική υποχώρηση των παραδοσιακών κοινωνικών κινηµάτων, η 

απογοήτευση και αποστράτευση από τις γραµµές τους ενός πλήθους ενεργών 

πολιτών/ιδών, συµβάλλει σε µια στροφή από ό,τι συνηθίζαµε να 

χαρακτηρίζουµε ως «συλλογική» λύση των κοινωνικο-οικονοµικών 

προβληµάτων, µε την δραστήρια διεκδίκηση µέσα από συλλογικές 

κινητοποιήσεις των οµάδων που τις αφορούσαν, σε λύσεις «ατοµικού» 

χαρακτήρα. Έτσι, βρίσκεται σε υποχώρηση εκείνη η ιστορική - κοινωνική 

διαδικασία παρέµβασης και δράσης ενός συνόλου ατόµων λίγο-πολύ 

οργανωµένων και λίγο-πολύ οµαδοποιηµένων, που στοχεύουν σε 

προγράµµατα κοινωνικής µεταρρύθµισης ή µετασχηµατισµού της κοινωνίας 

(καθώς οι µορφές δράσης και παρέµβασης διαφέρουν ανάλογα µε το είδος 

του κινήµατος, τα µέσα και τους σκοπούς του) Συνεπώς δεν είναι περίεργο 

που ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι ότι: 

παραδοσιακές κοινωνικές συµµαχίες διαλύονται, παραδοσιακές 

συλλογικότητες (λ.χ. συνδικάτα, γυναικείοι φορείς) αποµαζικοποιούνται και 

αντιµετωπίζονται πλέον µε καχυποψία, αδύνατες συχνά µε τη σειρά τους - και 

µε οξύτατα εσωτερικά προβλήµατα - να αρθρώσουν ένα σύγχρονο ρεαλιστικό 

και πειστικό λόγο που θα αποκαθιστούσε το κύρος και θα προσέλκυε την 

πάλαι ποτέ βάση τους. 

 

2.Στον Οδικό Xάρτη για την Ισότητα(2006-2010), αναπτύσσεται ο σχεδιασµός 

για την επόµενη πενταετία και η συµφιλίωση επαγγελµατικής και 

οικογενειακής ζωής αποτελεί από µόνη της τον έναν από τους έξι βασικούς 

στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής, δίπλα στην ίση οικονοµική ανεξαρτησία 

και όχι πια ως µέσο για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην 

εργασία. Η συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µπορεί να 

διατυπωθεί επίσης ως η εξισορρόπηση επαγγελµατικών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων. Ο νέος όρος αναφέρεται στην ισόρροπη και ισότιµη 

συµµετοχή τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας στις οικογενειακές ευθύνες 

κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται σε αµφότερους να ανταποκρίνονται στις 

επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις αλλά και να αξιοποιούν στον εργασιακό 
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χώρο την δηµιουργικότητα και τις δεξιότητές τους. Η µοιρασµένη ευθύνη του 

ζευγαριού στις ευθύνες του σπιτιού και της οικογένειας και η ίση παροχή 

ευκαιριών στα δύο φύλα στο χώρο εργασίας που θα συµβάλει στην 

επαγγελµατική τους ανέλιξη αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρµογή της 

νέας αυτής πολιτικής που έρχεται να συµπληρώσει και να προχωρήσει την 

πολιτική της ενσωµάτωσης των πολιτικών ισότητας (gender mainstreaming).  

3. Έτσι, ο εξαναγκασµός στην πορνεία µικρών κοριτσιών δεν αποτελεί πλέον 

αποκλειστικότητα της Μπανγκόκ ή της Μανίλα καθώς εκατοντάδες τέτοια 

παιδιά προσφέρονται βορά στη βιοµηχανία της πορνείας στην Αθήνα, το 

Βερολίνο ή τη Ρώµη. Θα είχε, παράλληλα εξαιρετικό ενδιαφέρον να σπάσει η 

«συνοµωσία της σιωπής» µεταξύ των µουσουλµανικών πληθυσµών των 

πόλεων της ∆ύσης για να δούµε πόσες κλειτορυδοεκτοµές λ.χ. γίνονται κάθε 

χρόνο στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Μόναχο ή την Αθήνα. 

4. Οι χαµηλά ειδικευµένοι/ες ή ανειδίκευτοι/ες, εργαζόµενοι/ες, αντιµετωπίζουν 

πλέον εκτός από ευτελείς µισθούς (στην περίπτωση, φυσικά, που 

απασχολούνται) εξαιρετικούς περιορισµούς στα δικαιώµατά τους που 

αφορούν την κοινωνική τους ασφάλεια και την εργατική νοµοθεσία. 

Προσπάθειες που έγιναν από κυβερνήσεις ν' αντιµετωπισθούν αυτού του 

είδους τα προβλήµατα απέτυχαν εξαιτίας των συχνών µετακινήσεων από 

επιχείρηση σε επιχείρηση, την εποχιακή εργασία, την αυτοαπασχόληση (self-

employed), του κύµατος µεταναστών/στριών από χώρες του τρίτου κόσµου 

και την Ανατολικής Ευρώπης κλπ. Αξίζει να επισηµάνουµε πως η I.S 

αναγκάζει πολλούς-ές εργαζόµενους-ες να αποσύρονται νωρίτερα από την 

εργασία τους λόγω έλλειψης επαρκών προσόντων, την ίδια στιγµή που η 

ηλικία σύνταξης αυξάνεται και τελειώνουν τα προγράµµατα ταχείας 

συνταξιοδότησης. (Βλ. σχ. Την εξαιρετική εργασία της Μαρίας Βολάκη «Οι 

νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές που επέφεραν στην οργανωτική δοµή των 

επιχειρήσεων. Η περίπτωση της τηλεεργασίας», Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

αδηµ.). 

5. Η κοινωνική ανάλυση δικτύων προσεγγίζει τις κοινωνικές σχέσεις από την 

άποψη  των κόµβων  και  των δεσµών.  Οι κόµβοι  είναι οι µεµονωµένοι 

δράστες µέσα στα δίκτυα, και οι δεσµοί είναι οι σχέσεις µεταξύ των δραστών. 

Μπορούν να υπάρξουν πολλά είδη δεσµών µεταξύ των κόµβων. Η έρευνα σε 
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διάφορους ακαδηµαϊκούς τοµείς έχει δείξει ότι τα κοινωνικά δίκτυα 

λειτουργούν σε πολλά επίπεδα, από τις οικογένειες µέχρι το επίπεδο εθνών, 

και διαδραµατίζουν έναν κρίσιµο ρόλο στον τρόπο επίλυσης κοινωνικών 

προβληµάτωνδόµησης οργανώσεων και βαθµού στον οποίο τα άτοµα 

πετυχαίνουν στην επίτευξη των στόχων τους 

6.Πρόκειται για στρατηγική που εντούτοις αµφισβητείται ως προς την 

επάρκεια και την αναποτελεσµατικότητά της. Κι αυτό γιατί, παρά την 

εφαρµογή της, η µακράς διάρκειας ανεργία παραµένει και διευρύνεται 

επεκτεινόµενη ταυτόχρονα σε οµάδες που έως πρόσφατα τουλάχιστον δεν 

την προσέγγιζαν, παρά το ότι ήδη από τη συνθήκη της Ρώµης (1957) υπήρξε 

σαφής διατυπωµένη η επιδίωξη για την αναγκαιότητα «επιταχυνόµενης 

ανύψωσης του βιοτικού επιπέδου» των ευρωπαίων πολιτών ανδρών και 

γυναικών 

7. Το ίδιο και το ∆ίκτυο Κοινωνικής Παρέµβασης για τους Νέους που 

δηµιουργήθηκε από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ και βασικούς άξονες υπηρεσιών 

προς τους/ τις νέους/ νέες, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τη 

συµβουλευτική, την εµψύχωση, την πληροφόρηση σε θέµατα ανεργίας 

απασχόλησης, εκπαίδευσης - κατάρτισης κλπ.  

8. Το 2004 ήταν το πέµπτο έτος λειτουργίας του RAXEN και χαρακτηρίστηκε 

από την εφαρµογή µιας νέας στρατηγικής προσέγγισης που επικεντρώνεται 

στον προσδιορισµό των αναγκών των οµάδων στόχων του Παρατηρητηρίου 

και συνεχίζεται µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης ανταπόκρισης στις 

ανάγκες αυτές. Παράλληλα µε τη διαδικασία αυτή, το δίκτυο RAXEN 

επεκτάθηκε, µέσω ανοιχτού διαγωνισµού, και έτσι περιλαµβάνει σήµερα 25 

ΕΦΣ. Στην εν λόγω διαδικασία διεύρυνσης συνέβαλε το 2004 ειδικό έργο του 

PHARE που ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε το 2004. Οι ΕΦΣ είναι 

οργανισµοί διαφόρων µορφών: σε ορισµένες χώρες είναι ερευνητικά ιδρύµατα 

ή ειδικοί φορείς, ενώ σε άλλες χώρες επικεφαλής τους είναι µια ΜΚΟ. Σήµερα 

πολλοί από τους 25 ΕΦΣ είναι κοινοπρακτούντες οργανισµοί - βλ. τον 

δικτυακό τόπο του EUMC στη διεύθυνση: http://eumc.eu.int 

9.Με τον όρο έµφυλες «εταιρικές σχέσεις» ειδικότερα νοείται παράλληλα κάθε 

µορφή συνεργασίας και από κοινού δραστηριοποίησης που διαµορφώνεται 

και αναπτύσσεται τυπικά (µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις. συµφωνίες, 
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συµβόλαια. πρωτόκολλα κλπ) ή άτυπα (δράσεις ευκαιριακές ή µονιµότερες 

χωρίς τις προαναφερόµενες δεσµεύσεις) µεταξύ φορέων του ιδιωτικού και του 

δηµόσιου τοµέα - κερδοσκοπικών ή µη - που αποβλέπουν στην αντιµετώπιση 

του κοινωνικο - οικονοµικού αποκλεισµού των γυναικών και στην ενίσχυση και 

στήριξή τους για ένταξη και εξέλιξη στην κοινωνική - παραγωγική διαδικασία  

10. Ως Κοινωνικό Φύλο(Gender) ορίζεται το σύνολο κοινωνικά 

προσδιορισµένων έµφυλων ρόλων. Και το σύστηµα σκέψης και ιδεολογικών 

αναπαραστάσεων που προσδιορίζουν πολιτισµικά το αρσενικό και το θηλυκό 

και κατασκευάζουν τις ταυτότητες του φύλου(Γκασούκα,1998και2004). Το 

σύστηµα του κοινωνικού φύλου εισήχθη στην επιστηµονική έρευνα από την A. 

Οakley to 1972 

11.Και το επιβεβαίωσε η πρόσφατη συγκριτική µελέτη που πραγµατοποίησε η 

ΑΣ «ΕΛΑΝΗ» στο πλαίσιο του έργου «Ανοικτές Πόρτες» σχετικά µε την 

κοινωνική κατάσταση των γυναικών της Κύπρου και της ισπανικής αυτόνοµης 

πολιτείας της Melilla 

12. Πραγµατικά τραυµατική εµπειρία αποτελεί ο τρόπος λειτουργίας των 

Γραφείων  

 

Ισότητας στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του’90. Όπου αυτά ενεργοποιήθηκαν 

αντιµετωπίσθηκαν µε απαράδεκτο τρόπο τόσο εκ µέρους των επικεφαλής των 

∆/νσεων που εµπόδιζαν µε κάθε τρόπο τους/τις υπαλλήλους να 

ανταποκριθούν στα προγράµµατά τους, όσο και από τις πολιτικές ηγεσίες των 

Υπουργείων, οι οποίες συχνά τα λειτούργησαν ως χώρους παροπλισµού 

στελεχών που δεν ανήκαν στην παράταξη που κυβερνούσε. Η σηµαντική 

προσπάθεια λειτουργίας Γραφείων Ισότητας θεσµοθετηµένων και 

προβλεπόµενων από τους σχετικούς οργανισµούς των ∆. Υπηρεσιών δεν 

πέτυχε, κυρίως εξαιτίας των νοοτροπιών και αντιλήψεων ανδροκρατικού 

χαρακτήρα που δεν επέτρεψαν την ευόδωση των σκοπών τους. 

13. Η ποικιλία και συνθετότητα των ενεργειών, των δράσεων, των 

προγραµµάτων κ.λ.π. που υλοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης  καθώς και η ανάπτυξη και εδραίωση των 

Γυναικείων Σπουδών/Σπουδών του Κοινωνικού Φύλου (women/gender 

studies ) επέβαλε τη διαµόρφωση µιας κοινής «γλώσσας» που συνεπάγεται 
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σε µεγάλο βαθµό και νέα ορολογία. Η ορολογία αυτή  συµβάλλει στην 

κατανόηση των όρων και των ζητηµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις 

υπαρκτές και όχι ασήµαντες δυσκολίες που συνεπάγεται η απόδοση αυτής 

της «γλώσσας»- η οποία έχει ως βάση της τα αγγλικά- στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές διαλέκτους. Ωστόσο, αποτελεί ένα εργαλείο εξυπηρέτησης της 

προσπάθειας που καταβάλλει η κοινότητα για να περάσει µε κατανοητό τρόπο 

τις πληροφορίες σχετικά µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές από τον κύκλο των 

«µυηµένων» ατόµων στη διάθεση όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών. 

Για το λόγο αυτό ήδη από το 1998 η Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων προχώρησε στην πολύ σηµαντική έκδοση « 100 λέξεις για την 

Ισότητα – Γλωσσάριο όρων σχετικών µε την Ισότητα γυναικών και ανδρών » 

σύµφωνα µε την οποία: το γλωσσάρι «απευθύνεται στα άτοµα που 

διαµορφώνουν τις πολιτικές αποφάσεις, στα µέλη των κοινοβουλίων, τόσο σε 

εθνικό .όσο και σε  ευρωπαϊκό επίπεδο, στα άτοµα που εργάζονται στο 

συγκεκριµένο τοµέα , σε όλους και όλες που απλώς ενδιαφέρονται για τα 

θέµατα αυτά, σε όλες τις γυναίκες και σε όλους τους άνδρες ».  
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