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Συντακτικό Σηµείωµα
Το παρόν τεύχος του επιστηµονικού περιοδικού «Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης»
αποτελεί µια συλλογή από επιστηµονικά άρθρα τα οποία διαπραγµατεύονται επίκαιρα θέµατα
της περιφερειακής επιστήµης.
Το πρώτο άρθρο, µε τίτλο: «Τυπολογία πολιτειακών µονάδων και σχέσεων ισχύος» µε
συγγραφέα τον Ιωάννη Κωτούλα, εξετάζει τις κύριες µορφές πολιτειακών µονάδων, οι οποίες
έχουν καθιερωθεί στην διαχρονία της ανθρώπινης ιστορίας. Ταυτοχρόνως διαµορφώνει µία
τυπολογία του διαφορικού βαθµού ασκήσεως ισχύος µιας πολιτειακής µονάδος επί
προσδιορισµένων γεωγραφικών περιοχών ή ζωνών ελέγχου και της διαρθρώσεως των εν
λόγω περιοχών σε ένα ενιαίο και αλληλένδετο ως προς τα επιµέρους στοιχεία του
γεωπολιτικό υποσύστηµα. Ακολούθως προτείνει µία τυπολογία των σχέσεων µεταξύ των
πολιτειακών µονάδων βάσει του βαθµού εξαρτήσεως και διαδράσεως.
Το δεύτερο άρθρο, µε τίτλο: «Από την παλιά στη νέα διπλωµατία: Νέοι τρόποι, νέοι
δρώντες, νέοι τοµείς και νέα επίπεδα διπλωµατίας-Η άσκηση διπλωµατίας σε
περιφερειακό επίπεδο» µε συγγραφέα την Βιργινία Μπαλαφούτα, πραγµατεύεται την έννοια
και το περιεχόµενο της νέας διπλωµατίας, η οποία αναλύεται στους νέους τρόπους, στους
νέους δρώντες, στους νέους τοµείς και στα νέα επίπεδα διπλωµατίας. Παρουσιάζει το πώς η
άσκηση της διπλωµατίας εξελίσσεται και διαµορφώνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά, τα
δεδοµένα, τις αναγκαιότητες, καθώς και τα προβλήµατα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν
στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα, εξετάζει τη σύνδεση της διπλωµατίας µε την εξωτερική
πολιτική και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Επιπρόσθετα, επιδιώκει να αναδειχθεί η συµβολή της
διπλωµατίας στην περιφερειακή συνεργασία και οργάνωση, καθώς και οι προοπτικές που
διανοίγονται στην άσκηση της διπλωµατίας µέσω των Περιφερειακών Επιστηµών.
Στο τρίτο άρθρο, µε τίτλο: «Σχέση δοµών αρµοδιότητας και χωρικού περιβάλλοντος:
Παράδειγµα εφαρµογής παιγνίου ρόλων σε υποθετικές συνθήκες περιφερειακής
πολιτικής» µε συγγραφείς τους, Αχιλλέα ∆ουµάνη, Ελένη Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα
Μπεκιάρη και Νικόλαο Χασάναγα, παρουσιάζεται έρευνα στην οποία εφαρµόστηκε το 2016
ανάλυση πολιτικο-διοικητικών συστηµάτων µε ετεροαξιολόγηση µέσω προσοµοίωσης
(παιγνίου ρόλων) σε συνδυασµό µε στατιστική βάσει υποθετικών σεναρίων µε εφαρµογή σε
διαφορετικές χωρικές µονάδες. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει το ερώτηµα αν και κατά
πόσο παίζει ρόλο η αρµοδιότητα ανάλογα µε το περιβάλλον της εκάστοτε περιφέρειας
(ορεινό, πεδινό, αγροτικό, αστικό κλπ) κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το επόµενο άρθρο, µε τίτλο: «Προσχολική εκπαίδευση – Εναρµόνιση Ευρωπαϊκού
Πλαισίου και Εθνικής Πολιτικής» µε συγγραφείς τις, Τρυφαίνη Σιδηροπούλου και Ελένη
Μουσενά, παρουσιάζει µια συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για την προσχολική αγωγή
και εκπαίδευση, οι οποίες προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας των εθνικών συστηµάτων και τη µέγιστη δυνατή εναρµόνισή τους, σε σχέση µε
τις πολιτικές που υφίστανται στη χώρα µας. Η µελέτη στηρίζεται σε γραπτά τεκµήρια,
µελέτες, στατιστικά στοιχεία, ψηφίσµατα και υλικά οµάδων εργασίας. Συµπεραίνεται ότι το
πεδίο της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα
εµφανίζεται ικανοποιητικό ως προς τα ευρωπαϊκά δεδοµένα σε ότι αφορά στα επαγγελµατικά
προσόντα των εργαζοµένων, ενώ αποκλίνει αρνητικά σε θέµατα υποδοµών,
προσβασιµότητας και στελέχωσης.
Το πέµπτο άρθρο, µε τίτλο: «Τοπικά συστήµατα γνώσης και κοινότητες γνώσης: Μια
επισκόπηση του ρόλου τους στην τοπική ανάπτυξη» µε συγγραφέα τον Σπύρο
Αναγνώστου αναδεικνύει, στο πλαίσιο της «Οικονοµίας της Γνώσης» τον όλο και
σηµαντικότερο ρόλο που αποκτούν τα τοπικά συστήµατα γνώσης και το επίπεδο οργάνωσης
τους στην προώθηση της καινοτοµίας και της τοπικής ανάπτυξης γενικότερα.
Τέλος, το έκτο άρθρο, µε τίτλο: «Προς την κατεύθυνση της «Ευελιασφάλειας»;:
Ισορροπώντας την ευελιξία και την ασφάλεια στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Μια εµπειρική
εφαρµογή για την ελληνική πραγµατικότητα κατά την περίοδο της οικονοµικής ευµάρειας
1983-2008» µε συγγραφέα την Χριστίνα Μπερδέκλη αναλύει την έννοια της «ευελιξίας» η
οποία έχει χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους στα οικονοµικά της εργασίας και ειδικότερα
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τον όρο «ευελιασφάλεια». Παράλληλα, τονίζει την ικανότητα προσαρµογής και
ανταπόκρισης της αγοράς εργασίας στις αλλαγές.
Κλείνοντας η συντακτική οµάδα του επιστηµονικού περιοδικού «Κείµενα Περιφερειακής
Επιστήµης» ευχαριστεί τους συγγραφείς για την πολύτιµη συνεργασία.

Εκ µέρους της συντακτικής οµάδας
∆ρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
Ιωάννης Ε. ΚΩΤΟΥΛΑΣ
Ανώτερος Ερευνητής Γεωπολιτικής, Εργαστήριο Γεωπολιτισµικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης
Ανατολής και Τουρκίας, Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ikotoulas@turkmas.uoa.gr

Περίληψη
Το άρθρο εξετάζει τις κύριες µορφές πολιτειακών µονάδων (polities), οι οποίες έχουν
καθιερωθεί στην διαχρονία της ανθρώπινης ιστορίας: τις αγέλες, τις φυλές, τις αρχηγίες και
τα κράτη. Ταυτοχρόνως διαµορφώνει µία τυπολογία του διαφορικού βαθµού ασκήσεως
ισχύος µιας πολιτειακής µονάδος επί προσδιορισµένων γεωγραφικών περιοχών ή ζωνών
ελέγχου και της διαρθρώσεως των εν λόγω περιοχών σε ένα ενιαίο και αλληλένδετο ως προς
τα επιµέρους στοιχεία του γεωπολιτικό υποσύστηµα. Ακολούθως προτείνεται µία τυπολογία
των σχέσεων µεταξύ των πολιτειακών µονάδων βάσει του βαθµού εξαρτήσεως και
διαδράσεως (ανεξαρτησία, ηγεµονία, επικυριαρχία, κυριαρχία και αυτοκρατορία).
Λέξεις κλειδιά: πολιτειακές µονάδες, πληθυσµός, σχέσεις ισχύος, πυρήνας άµεσης
κυριαρχίας
JEL classification: J1, N4, N5, Z1
Εισαγωγή
Πολιτειακές µονάδες (polities) είναι οι παραλλασσοµένου βαθµού συγκεντρώσεως ισχύος
µορφές κοινωνικής οργανώσεως σε µία συγκεκριµένη περιοχή. Οι πολιτειακές µονάδες
κατηγοριοποιούνται αναλόγως των χαρακτηριστικών τους και του βαθµού εξελίξεώς τους,
παραλλασσόµενες από ένα πρωτογενές στάδιο αναπτύξεως έως τις πλέον σύνθετες εκδοχές
αυτών, τα κράτη.1
Πριν το 3400 π.Χ. και την εµφάνιση των πρώτων κρατών στις πληµµυρογενείς πεδιάδες
της κοιλάδας του Νείλου και στην περιοχή της Εύφορης Ηµισελήνου στην Μεσοποταµία δεν
υφίσταντο αντίστοιχες πολιτειακές µονάδες σε κάποιο σηµείο της υφηλίου και οι µη κρατικές
πολιτειακές µονάδες αποτελούσαν την συνήθη εκδοχή πολιτικής οργανώσεως των
πληθυσµών. Σε µεταγενέστερες περιόδους τα κράτη ενίοτε αποτελούσαν µεν την πλέον
προηγµένη µορφή πολιτειακής οργανώσεως, αλλά όχι την κυρίαρχη σε ποσοτικό επίπεδο. Η
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία επί αιώνες αποτελούσε το µόνο κράτος στην ευρωπαϊκή ήπειρο,
πέραν των συνόρων της οποίας αναπτύσσονταν πολυάριθµες αρχηγίες ή και φυλές.2 Η
επίταση του βαθµού πολιτικής ενότητος, στρατιωτικής κυριαρχίας και οικονοµικής
συνεργασίας µεταξύ των επιµέρους πληθυσµιακών οµάδων είχε ως συνέπεια α την αισθητή
µείωση του αριθµού των υφισταµένων πολιτειακών µονάδων. Κατά τα µέσα της 2ης χιλετίας
π.Χ. εκτιµάται ότι υπήρχαν περίπου 600.000 πολιτειακές µονάδες ανά την υφήλιο
παραλλασσοµένου πληθυσµιακού µεγέθους και χωρικής εκτάσεως.3
Η τυπολογία των πολιτειακών µονάδων εδράζεται στο µέγεθος του πληθυσµού, την
επίταση του βαθµού ισχύος της κεντρικής πολιτικής εξουσίας και την κοινωνική
διαστρωµάτωση.4 Βάσει αυτών των παραγόντων διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες
πολιτειακών µονάδων, τις αγέλες, τις φυλές, τις αρχηγίες και τα κράτη.

1

Βλ. A. Johnson & T. Earle, The Evolution of Human Societies: From Foraging Groups to
Agrarian State, Stanford, CA: Stanford University Press, 2000.
2
Βλ. J. Diamond, The World until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?,
London: Penguin, 2013, 12.
3
Βλ. R. Carneiro, ‘Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion’,
στο R. Cohen & E. Service (eds.), Origins of the State and Civilization, Philadelphia: Institute for the
Study of Human Issues, 1978, 205-23.
4
Βλ. E. Service, Primitive Social Organization, New York: Random House, 1971² [1962].
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α. αγέλες.
Οι αγέλες (bands) αποτελούν τις µικρότερες και απλούστερες ανθρώπινες κοινωνίες,
καθώς η εσωτερική δοµή τους είναι απλή έως υποτυπώδης και το µέγεθός τους περιορισµένο,
καθώς αυτό κυµαίνεται µεταξύ είκοσι (20) και πενήντα (50) ατόµων κατά κανόνα ή ενίοτε
φθάνει έως και τα εκατό (100) περίπου άτοµα.5 Οι αγέλες διαµορφώθηκαν ως πρωτογενείς
πολιτειακές µονάδες µεταξύ των κοινωνιών των θηρευτών και των τροφοσυλλεκτών,
αφορούν, εποµένως, στο προαγροτικό, αλλά και το προκτηνοτροφικό στάδιο πολιτειακής
οργανώσεως των ανθρωπίνων πληθυσµών. Οι αγέλες αποτελούσαν την πολιτειακή µονάδα
του συνόλου του ανθρώπινου πληθυσµού έως την Ύστερη Παλαιολιθική Περίοδο, έως,
δηλαδή, το 10.000 π.Χ., ενώ ο τύπος διατηρήθηκε και σε µεταγενέστερες περιόδους, ιδίως σε
γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες παρουσίαζαν σχετική χωρική αποµόνωση.6
Οι αγέλες χαρακτηρίζονται από υψηλή κινητικότητα και χωρική περιπλάνηση των µελών
τους, συνεχή ή εποχιακή, καθώς αυτά διαβιούν και αναπτύσσονται σε µία ευρεία και
χαλαρώς οριζόµενη εδαφική περιοχή, στο εσωτερικό της οποίας συλλέγουν φυσικούς πόρους
και καρπούς, ενώ επίσης ακολουθούν τις διαδροµές των θηραµάτων τους.7 Η γεωγραφική
αυτή περιοχή περιελάµβανε τις εκτάσεις χαµηλής βλαστήσεως της σαβάννας και των δασών,
οι οποίες χαρακτηρίζονταν από διασκορπισµένες φυσικές προσόδους εδωδίµων φυτών,
καρπών και θηραµάτων.8 Κατά συνέπεια οι αγέλες δεν διαθέτουν µόνιµη εδαφική βάση
κατοικίας και ως εκ τούτου δεν αναπτύσσουν σχέσεις προσδέσεως, οικονοµικής και
ιδεολογικής, µε µία συγκεκριµένη περιοχή.
Ο πληθυσµός των αγελών παρουσιάζει µικρή πυκνότητα, καθώς η ανάγκη των συχνών
µετακινήσεων για την εύρεση φυσικών πόρων συνδέεται εξ ορισµού µε ένα χαµηλό επίπεδο
γεννητικότητος.9 Στο πλαίσιο αυτό ορισµένα άτοµα θα αναλάµβαναν την αρχηγία της αγέλης
επί περιοδικής και ατύπου βάσεως και µόνον για τις ανάγκες της διεξαγωγής των
επιχειρήσεων θηρεύσεως ή διαχειρίσεως άλλων παρακειµένων και εχθρικώς διακειµένων
αγελών. Τα άτοµα αυτά ήσαν οι µεγαλύτερης ηλικίας άρρενες, οι οποίοι διέθεταν αυξηµένη
εµπειρία λόγω της πολυετούς διαδράσεως τους µε το φυσικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια οι
αγέλες χαρακτηρίζονταν από χαµηλή εσωτερική συνοχή, ώστε η αποµάκρυνση ή ο θάνατος
ενός σηµαντικού τµήµατος της αγέλης ήταν δυνατόν να επιφέρει την αποδιάρθρωση και
αποσύνθεση αυτής. Οι αγέλες δεν διέθεταν σταθερή στρατιωτική δύναµη, αλλά εκτάκτως
συγκροτούµενη για τους σκοπούς της θηρεύσεως και της προβολής συλλογικής άµυνας.10
Η κοινωνική δοµή των αγελών είναι απλή εδραζοµένη σε οµαδοποιήσεις µε βάση την
αρχή της συγγενείας. Σε επίπεδο δεσµών συγγένειας οι αγέλες αποτελούν επέκταση των
εκτεταµένων οικογενειών και της πατριάς (clan), επί των δεσµών της οποίας βασίζονται και

5

Βλ. E. Service, Primitive Social Organization, ό.π., 100. Χρησιµοποιώ τον ειδικό όρο αγέλη αντί
οµάδα για την απόδοση του αγγλικού όρου band, αφενός διότι καταδεικνύει τον σηµαντικό βαθµό
νοµαδισµού, ο οποίος ισχύει στο πρότυπο αυτό πολιτειακής οργανώσεως, αφετέρου διότι ο όρος οµάδα
χρησιµοποιείται στο παρόν έργο για τον προσδιορισµό ποικίλων πληθυσµιακών συγκεντρώσεων.
Άλλοι ερευνητές χρησιµοποιούν ως µεταφραστές τον όρο οµάδα στην απόδοση του όρου band. Βλ.
P.L. van den Berghe, Το εθνοτικό φαινόµενο, ό.π., 77· E.O. Wilson, Κοινωνιοβιολογία: Η νέα σύνθεση,
µτφρ. Σ. Σφενδουράκης & ∆. Μουρελάτος, Αθήνα: Σύναλµα, 2000, 566, Εικ. 26-6. Ο όρος band
χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτό για πρώτη φορά στον C. Renfrew, The Emergence of Civilization:
Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C., London: Methuen, 1972, 363-5.
6
Βλ. A. Gat, War in Human Civilization, New York: Oxford University Press, 2006, 13-4.
7
Βλ. A.M. Khazanov, Nomads and the Outside World, trans. J. Crookenden, Madison, WI:
University of Wisconsin Press, 1994, xxxiii.
8
Βλ. R. Foley, Another Unique Species: Patterns in Human Evolutionary Ecology, Harlow:
Longman, 1987.
9
Βλ. M. Derruau, Ανθρωπογεωγραφία, µτφρ. Γ. Πρεβελάκης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2007⁴ [1987], 17.
10
Βλ. D. Erdal & A. Whiten, ‘On Human Egalitarianism: An Evolutionary Product of
Machiavellian Status Escalation?’, Current Anthropology 35:2 (4/1994), 175-83.
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µε την οποία ταυτίζονται σε επίπεδο µεγέθους.11 Οι αγέλες χαρακτηρίζονται από χαµηλό
βαθµό εσωτερικής συνοχής, µε αποτέλεσµα την δυνητική αλληλεπικάλυψη ανά περιοδικά
διαστήµατα των µελών τους. Οι αγέλες διακρίνονται από οριζόντιο διάρθρωση εξισωτικής
υφής, καθώς δεν υφίσταται ικανή διαφοροποίηση πλούτου ή κοινωνικού κύρους ή
συσσώρευση αγαθών λόγω της ανυπαρξίας αγροτικού πλεονάσµατος, οι δε κυνηγοί και
τροφοσυλλέκτες διακρίνονται από όµοιες ή αντίστοιχες ικανότητες. Η ηγεσία απουσιάζει,
καθώς δεν υφίσταται τυποποιηµένη ή κληρονοµική ηγεµονική αρχή.12 Οι αγέλες, εποµένως,
χαρακτηρίζονται από θεσµική ανεπάρκεια, η οποία συνδεόταν µε την ελεύθερη πρόσβαση
όλων των µελών τους σε ένα περιορισµένης φύσεως αγαθό, µε συνέπεια την εξάντληση του
εν λόγω αγαθού.13 Η απουσία αγροτικού πλεονάσµατος και η συνακόλουθη υιοθέτηση ενός
πρωτογενούς οικονοµικού συστήµατος αυτάρκειας και ανταλλακτικής κατανοµής των
αγαθών συνεπάγεται επίσης την έλλειψη εµπορικών σχέσεων µε άλλες πληθυσµιακές οµάδες,
τον χαµηλό βαθµό αλληλεξαρτήσεως µεταξύ αυτών και εποµένως την υψηλή συχνότητα
πολεµικών εχθροπραξιών.14
Σε κοινωνικό επίπεδο οι αγέλες δεν διέθεταν γραπτή, αλλά µόνον προφορική παράδοση, η
οποία µεταβιβαζόταν ως πολιτισµικό και κοινωνικό κεφάλαιο θρησκευτικών αναφορών,
ηθών, εθίµων και δεξιοτήτων στις επόµενες γενέες. Οι αγέλες δεν διέθεταν διαµορφωµένους
κοινωνικούς θεσµούς, απλώς νενοµισµένους τρόπους κοινωνικής διαδράσεως και ad hoc
τελετουργικές δράσεις στο εσωτερικό αυτών ή στο εξωτερικό περιβάλλον, αφενός σε σχέση
µε άλλες αγέλες αφετέρου σε σχέση µε το γεωφυσικό περιβάλλον.15 Στο κοινωνικό πλαίσιο
της αγέλης οι αποφάσεις λαµβάνονταν κατά συλλογικό τρόπο. Τέλος, τα αγαθά και τα
τρόφιµα διανέµονταν µεταξύ των µελών της αγέλης επί ίσης βάσεως, καθώς άλλωστε δεν
παρατηρείτο διαφοροποίηση της απασχόλησης πλην της διακρίσεως αρρένων (κυρίως
θηρευτών) και θηλέων(κυρίως τροφοσυλλεκτών).
Ιστορικές περιπτώσεις αγελών, οι οποίες διετηρήθησαν στην περιφέρεια των
περισσότερο ανεπτυγµένων πολιτισµικών περιοχών και σε γεωγραφικές περιοχές δριµειών
κλιµατικών συνθηκών υψηλού ψύχους και υψηλής θερµότητος µε περιορισµένες φυσικές
προσόδους, είναι οι Ινουίτ της Γροινλανδίας και της βορείου Αµερικής, οι Σοσόνε στην
Μεγάλη Λεκάνη στο δυτικό τµήµα της βορείου Αµερικής, οι Αµερινδοί της Γης του Πυρός
στο νότιο άκρο της αµερικανικής ηπείρου, οι Σαν (Βουσµάνοι) της νοτίου Αφρικής, οι
Πυγµαίοι (Μπούτι) στην κοιλάδα του ποταµού Κονγκό στην κεντρική Αφρική και οι
Αβορίγινες στο εσωτερικό της Αυστραλίας.
β. φυλές.
Οι φυλές (tribes), οι οποίες περιλαµβάνουν εκατοντάδες άτοµα, αποτελούν ενώσεις
αγελών ή εγκατεστηµένων σε µία ευρεία περιοχή οικογενειών, µε απλή, αλλά όχι υποτυπώδη
κοινωνική δοµή. Οι φυλές αναπτύχθηκαν ως πολιτειακές µονάδες αφενός λόγω της ανάγκης
συνεργασίας των πληθυσµών των αγελών για την διασφάλιση της επιτυχίας της θηρεύσεως
και της προβολής εξωτερικής άµυνας κατά άλλων αγελών αφετέρου λόγω κοινών συγγενικών
και γλωσσικών δεσµών των µελών τους. Οι φυλές, οι οποίες αποτελούν λειτουργική εξέλιξη
των αγελών, εµφανίζονται κατά την Ύστερη Παλαιολιθική Περίοδο και διαρκούν ως

11

Βλ. C. Boehm, Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior, Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2001, 198-208.
12
Βλ. J. Diamond, Guns, Germs and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years,
London: Vintage, 2005 [1998], 268-9.
13
Βλ. D.C. North, ∆οµή και µεταβολές στην οικονοµική ιστορία, µτφρ. Α. Αλεξιάδη, Αθήνα:
Κριτική, 2000, 138-9.
14
Βλ. P.L. van den Berghe, Το εθνοτικό φαινόµενο, ό.π., 119-20, 131.
15
Στο σηµείο αυτό αναφερόµαστε στον ορισµό της παραδόσεως ως απωτάτης εκλεπτύνσεως της
περιβαλλοντικής ανιχνεύσεως και της δηµιουργίας ειδικών µορφών συµπεριφοράς, οι οποίες
µεταβιβάζονται από γενεά σε γενεά µέσω της µαθήσεως. Βλ. E.O. Wilson, Κοινωνιοβιολογία, ό.π.,
180-1.
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κυρίαρχος πολιτειακός τύπος έως την Νεολιθική Περίοδο κατά κανόνα και ενίοτε έως την
ανάπτυξη των πρώτων πολιτισµών µε γραφή.16
Οι φυλές απαντούν σε ορισµένο βαθµό µεταξύ των κοινωνιών των θηρευτώντροφοσυλλεκτών, ιδίως σε φυσικά περιβάλλοντα µε υψηλή διαθέσιµη ποσότητα εδωδίµων
φυτών, καρπών και θηραµάτων, όπως οι Αϊνού της βορείου Ιαπωνίας και οι Αµερινδοί της
Βορειοδυτικής Αµερικής. Ως τύπος, ωστόσο, συνδέονται κατά κανόνα µε την εµφάνιση της
γεωργίας και της αξιοποιήσεως των κοπαδιών εξηµερωµένων ζώων, αφορούν, εποµένως,
τόσο σε έναν αγροτικό –κυρίως- όσο και σε έναν ηµινοµαδικό τρόπο διαβιώσεως και
οικονοµικής οργανώσεως.17 Η αύξηση του πληθυσµού της πολιτειακής µονάδος έχει ως
συνέπεια την ανάγκη αγροτικής καλλιέργειας, µέσω της οποίας είναι δυνατόν να συντηρηθεί
ο διογκούµενος πληθυσµός.18 Οι δοµές των φυλών αναπτύχθηκαν ως προσαρµογή στην
ύπαρξη επαρκών διαθεσίµων φυσικών πόρων, η επάρκεια των οποίων, ωστόσο, ήταν αβέβαιη
για το µέλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι φυλές παρείχαν τον αναγκαίο συντονισµό για την
παραγωγή και την κατανοµή αγροτικού πλεονάσµατος σε περιόδους σπάνεως των
διαθεσίµων ποσών τροφής, χωρίς, ωστόσο, να επιβάλλουν ένα δεσµευτικό πλαίσιο
διαβιώσεως σε περιόδους αφθονίας.19
Οι φυλές εδράζονται σε επίπεδο δεσµών συγγένειας σε πολυάριθµες πατριές, οι οποίες
ανταλλάσσουν γυναίκες ως συζύγους µεταξύ των µελών τους. Οι πατριές αποτελούν ένα
επιµέρους επίπεδο αναφοράς, το οποίο διατηρεί την ισχύ του εντός του πλαισίου της φυλής,
καθώς η ιδιοκτησία της γης είναι κατά κανόνα συλλογική και καταγράφεται σε επίπεδο
πατριάς, όχι στο ακόµη πιο περιορισµένο επίπεδο των ατόµων ή στο εκτενέστερο επίπεδο της
φυλής. Η κοινωνική δοµή των φυλών είναι απλή, αλλά περισσότερο σύνθετη και
ανεπτυγµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη εξισωτική δοµή των αγελών. Η διαφοροποίηση των
οικονοµικών λειτουργιών είναι υποτυπώδης, αλλά υπαρκτή, χωρίς ουσιώδεις κοινωνικές
συνέπειες. Η οικονοµία διατηρεί τον ανταλλακτικό χαρακτήρα αυτής, όπως και µεταξύ των
αγελών. Η διάκριση και διαφοροποίηση σε επίπεδο κοινωνικού κύρους και πολιτικής ισχύος
πραγµατοποιείται κατά κανόνα µέσω των πολεµικών ενεργειών, οι οποίες προσλαµβάνουν
ιδιαίτερη ένταση µέσω των φυλών.
Οι φυλές διέθεταν κοινωνικούς θεσµούς, όπως έναν αρχηγό ή ένα συµβούλιο γερόντων, οι
οποίοι πλέον δεν λειτουργούν κατά τρόπο άτυπο –όπως συνέβαινε στις αγέλες- αλλά µέσω
µίας συλλογικώς αποδεκτής αναγνωρίσεως της υπεροχής τους, ακόµη και αν η τελευταία
εφαρµόζεται σε περιοδικές περιστάσεις. Οι ενήλικοι και κυρίως οι γηραιότεροι άρρενες
αποκτούν αυξηµένη κοινωνική και πολιτική ισχύ, συγκροτώντας το ανώτερο στρώµα της
φυλής. Οι τελετουργίες δεν ανταποκρίνονται σε ad hoc ανάγκες, όπως συνέβαινε στην αγέλη,
αλλά σταδιακώς αποκτούν τυποποιηµένο ηµερολογιακό χαρακτήρα. Τα µέλη της φυλής
συνεργάζονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνίστανται σε επιδροµές,
οργανωµένες επιθέσεις ή σε προβολή άµυνας. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αφορούν σε
συγκρούσεις µικρής κλίµακας, οι οποίες περιορίζονται στην σύναψη µεµονωµένων µαχών µε
την ανάπτυξη υποτυπωδών τακτικών, τυπικός δε είναι ο συνήθης τελετουργικός χαρακτήρας
των συγκρούσεων σε πεδίο, ο οποίος επέτρεπε την ύπαρξη χαµηλών απωλειών µεταξύ των
αρρένων και διασφάλιζε την παράταση της υπάρξεως της φυλής.20 Ιστορικές περιπτώσεις
φυλών, οι οποίες διετηρήθησαν σε µεταγενέστερες περιόδους, είναι οι Ινουπιάτ στην
Αλάσκα, οι Γιανοµάµο στην κοιλάδα του ποταµού Αµαζονίου, οι Κιργίσιοι του Αφγανιστάν,
16

Βλ. M.H. Fried, The Notion of the Tribe, Menlo Park, CA: Cummings, 1975· A. Gat, War in
Human Civilization, ό.π., 177-8.
17
Βλ. J. Diamond, Guns, Germs and Steel, ό.π., 271. Για την τυπολογική διάκριση ανάµεσα στον
αµιγή νοµαδισµό και τον ηµινοµαδισµό, στον οποίον απαντά αγροτική καλλιέργεια σε ορισµένο βαθµό,
βλ. A.M. Khazanov, Nomads and the Outside World, ό.π., 19.
18
Βλ. J. Diamond, The World until Yesterday, ό.π., 15-6.
19
Η συλλογή καρπών και η θήρευση αφενός και η αγροτική παραγωγή τροφίµων αφετέρου
αποτελούσαν συµπληρωµατικές και όχι αµοιβαίως αποκλειστικές διαδικασίες, ιδίως κατά την αρχική
περίοδο εµφανίσεως της γεωργίας µεταξύ των πληθυσµών. Βλ. J. Diamond, Guns, Germs and Steel,
ό.π., 109.
20
Βλ. D. Dawson, The First Armies, London: Cassell, 2001, 57.

Κωτουλας I., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VIII, (1), 2017, pp. 11-27

15

οµάδες των υψιπέδων της Νέας Γουινέας και οι Καουλόνγκ της Νέας Βρετανίας στον
Ειρηνικό Ωκεανό.21
γ. οι αρχηγίες.
Η αρχηγία (chiefdom) είναι µία αυτόνοµη πολιτειακή µονάδα, η οποία περιλαµβάνει
ορισµένους ή πολυάριθµους οικισµούς ή κοινότητες υπό τον µόνιµο έλεγχο ενός
αναγνωρισµένου αρχηγού.22 Η αρχηγία αποτελεί κατ’ ουσίαν την πρώτη επίσηµη θεσµικώς
κατοχυρωµένη και συλλογικώς αποδεκτή πολιτική αρχή, η οποία αναπτύχθηκε στο
εσωτερικό ενός πληθυσµιακού συνόλου. Οι αρχηγίες αποτελούν µετεξέλιξη του πολιτειακού
τύπου των φυλών, έχοντας προσλάβει περισσότερο σύνθετο χαρακτήρα και σαφέστερη
ιεραρχική διάρθρωση σε σχέση µε αυτές και περιλαµβάνοντας επίσης έναν σαφώς
µεγαλύτερο πληθυσµό.23 Το µέγεθος µίας αρχηγίας υπερβαίνει τα 1.000 άτοµα και είναι
δυνατόν να περιλαµβάνει χιλιάδες ή ακόµη και δεκάδες χιλιάδες άτοµα. Οι αρχηγίες
αποτελούν πλέον την κυρίαρχη πολιτειακή µονάδα της πλειονότητος του ανθρώπινου
πληθυσµού κατά την περίοδο, η οποία εκτείνεται από την Νεολιθική Εποχή και
συγκεκριµένως από τα µέσα της 6ης χιλετίας π.Χ., έως τις απαρχές της Εποχής του Χαλκού
και την εµφάνιση των πρώτων κρατών.24
Η επίταση του βαθµού συνθετότητος του κοινωνικού συνόλου οφείλεται στην σηµαντική
αύξηση του πληθυσµού, αύξηση, η οποία µε την σειρά της σχετίζεται µε την ανάπτυξη της
γεωργίας και την καθιέρωση του εγκατεστηµένου αγροτικού βίου. Η ύπαρξη ενός υψηλού
πληθυσµού, ο οποίος περιλαµβάνει εξειδικευµένους τεχνίτες µη απασχολούµενους στον
αγροτικό τοµέα, µέλη του διοικητικού µηχανισµού και την ηγεσία και τα εξαρτώµενα
συγγενικά τους πρόσωπα, απαιτεί επαρκή οργανωµένη γεωργική καλλιέργεια για την
συντήρηση αυτού µέσω της παραγωγής επαρκούς αγροτικού πλεονάσµατος. Κατά συνέπεια
οι αρχηγίες αναπτύσσονται µε βάση οργανωµένους αγροτικούς οικισµούς, οι οποίοι
διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη του αγροτικού
πλεονάσµατος. Οι οικιστικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δηµόσια κτίσµατα µε θρησκευτικές
και πολιτικές λειτουργίες, ενώ παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση στην οργάνωση των
αρχιτεκτονικών δεδοµένων στο εσωτερικό ενός οικισµού µεταξύ της περιοχής διαβιώσεως
ενός αρχηγού και του βοηθητικού προσωπικού αυτού και της περιοχής διαβιώσεως του
λοιπού πληθυσµού.
Η αύξηση του πληθυσµού επίσης οφείλεται στην υπέρβαση του οµοιοστατικού πλαισίου
δηµογραφικής συµπεριφοράς µεταξύ ορισµένων αγελών και φυλών στο πλαίσιο του
ανταγωνισµού µε αντίπαλες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις. Η εισροή αντιπάλων οµάδων σε
συγκεκριµένες χωροκράτειες ή περιοχές οικονοµικής εκµεταλλεύσεως θα συνέβαλε στην
διατάραξη της υφισταµένης ισορροπίας της πληθυσµιακής πυκνότητος, αναπροσαρµόζοντας
την φέρουσα χωρητικότητα (carrying capacity) µιας γεωγραφικής περιοχής. Το ανταγωνιστικό
πλαίσιο σχέσεων µεταξύ των οµάδων αναπτυσσόταν βάσει ενός παιγνίου µηδενικού
αθροίσµατος, καθώς τα διαθέσιµα προς εκµετάλλευση φυσικά αγαθά (ζώα, φυτά, πρώτες
ύλες) ήσαν εξ ορισµού περιορισµένα. Οι οµάδες πλέον έπρεπε να αυξήσουν την
παραγωγικότητά τους είτε µε την επικράτηση στον θηρευτικό ανταγωνισµό είτε µε την
καταφυγή σε αυξανόµενο βαθµό στην γεωργία. Η αντίθεση µεταξύ των φθινουσών
αποδόσεων από τις δραστηριότητες θηρεύσεως και συλλογής και των σταθερών αποδόσεων
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της αγροτικής παραγωγής είχε ως συνέπεια την επικράτηση της γεωργίας ως πρακτικής
δηµιουργίας αποθεµάτων τροφής.25
Το αγροτικό πλεόνασµα αποτελεί την βάση της αναδιανεµητικής οικονοµίας, η οποία
εµφανίζεται κατ’ αυτήν την περίοδο, αντικαθιστώντας σε ορισµένο βαθµό και χωρίς να
εξαλείψει πλήρως την ανταλλακτική οικονοµία των δύο προγενεστέρων σταδίων και
πολιτειακών τύπων.26 Ταυτοχρόνως, ωστόσο, όπως στην προγενέστερη περίπτωση των
φυλών, είναι δυνατόν να υφίστανται αρχηγίες ακόµη και σε µη αγροτικούς πληθυσµούς
θηρευτών-τροφοσυλλεκτών σε γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες επικρατεί αφθονία
διαθεσίµων τροφών σε επίπεδο χλωρίδος και πανίδος. Περιπτώσεις αυτής της παραλλαγής
της αρχηγίας σε οικονοµικό επίπεδο αποτελούν οι πληθυσµοί των Αµερινδών της
Βορειοδυτικής Αµερικής στα παράλια του Ειρηνικού Ωκεανού, όπως οι Κουακίουτλ, οι
Νόγκα και οι Τλίνγκιτ.27
Η κοινωνική δοµή των αρχηγιών είναι περισσότερο σύνθετη σε σχέση µε τα δύο
προγενέστερα στάδια και χαρακτηρίζεται από σαφή ιεραρχική και ανισωτική διάκριση των
µελών του πληθυσµιακού συνόλου και επίταση της κεντρικής αρχής. Το κοινωνικό σύνολο
χαρακτηρίζεται σε επίπεδο ατύπων ιεραρχιών περισσότερο από διαβάθµιση και λιγότερο από
σαφή διαστρωµάτωση. Υφίστανται δύο τουλάχιστον κοινωνικά στρώµατα, οι ευγενείςπρονοµιούχοι, οι ηλικιωµένοι αρρένες επιλεγµένων οικογενειών και συγγενικών οίκων, και οι
κοινοί άνθρωποι, τα απλά µέλη. Η ηγεσία ταυτίζεται µε έναν αρχηγό, ο οποίος διαθέτει
θρησκευτική και πρωτογενή εκτελεστική εξουσία, διασφαλίζει την ειρήνη στο εσωτερικό της
αρχηγίας διαθέτοντας το αποκλειστικό µονοπώλιο της βίας, ενώ είναι επίσης υπεύθυνος για
την αναδιανοµή του αγροτικού πλεονάσµατος στα µέλη της αρχηγίας, ιδίως στους ιερείς,
τους τεχνίτες και τους αξιωµατούχους.28 Το αξίωµα του αρχηγού είναι κληροδοτήσιµο στον
διάδοχό του και κατά συνέπεια αποσυνδέεται από τα επιτεύγµατα ενός ατόµου, τα οποία
προσέδιδαν το κοινωνικό κύρος, όπως αντιθέτως ίσχυε στις αγέλες και τις φυλές.29 Η ύπαρξη
της ιεραρχικής δοµής µε την σειρά της συµβάλλει στην αύξηση του ποσού του αγροτικού
πλεονάσµατος, καθώς η καταναγκαστική υφή των ιεραρχικών σχέσεων και η συχνή
διασύνδεσή τους µε θρησκευτικές και γενικές ιδεολογικές αναφορές επιτείνει την αγροτική
παραγωγή και την συνακόλουθη παραγωγή πλεονάσµατος. Η διαδικασία αυτή
συστηµατοποιείται και επιτείνεται µε τον επόµενο πολιτειακό τύπο, το κράτος.30
Οι αρχηγίες διαφέρουν από τα κράτη, όσον αφορά την απουσία επαρκώς προσδιορισµένης
γραφειοκρατίας, η οποία θα επέβαλλε κατά τρόπο σταθερό και συνεχή την ισχύ της
εκτελεστικής εξουσίας, ήτοι µονίµου στρατού και εξειδικευµένων διοικητικών
αξιωµατούχων. Οι αρχηγίες, ωστόσο, διαθέτουν µη εξειδικευµένους αξιωµατούχους, οι
οποίοι ασκούν καθήκοντα γενικής υφής, καθώς συλλέγουν τους φόρους υποτέλειας,
διευθετούν ενδεχόµενες διενέξεις µεταξύ των µελών, οργανώνουν τα εγχειρήµατα
συλλογικής εργασίας και είναι επιφορτισµένοι µε πρόσθετα εγχειρήµατα διοικητικού
ελέγχου. Οι αρχηγίες είναι εγγενώς ασταθείς και διακρίνονται από αυξηµένη τάση προς
εσωτερική αποδιοργάνωση λόγω του υψηλού αριθµού των µελών τους και της
συµπεριλήψεως ετερογενών πληθυσµιακών στοιχείων, λ.χ. διαφορετικών φύλων. Οι αρχηγίες
είναι δυνατόν να αποδιοργανωθούν και να καταρρεύσουν ή να επανασυγκροτηθούν µε την
ίδια ή άλλη µορφή.31 Οι αρχηγίες δεν διέθεταν σαφώς καθορισµένα σύνορα, καθώς οι
25

Βλ. L.R. Binford, ‘Post-Pleistocene Adaptations’, στο S.R. Binford & L.R. Binford (eds.), New
Perspectives in Archaeology, Chicago, IL: Aldine Press, 1968. Οµοιοστατικοί πληθυσµοί σε επίπεδο
δηµογραφικής συµπεριφοράς απαντούν µόνον µεταξύ των χωρικώς αποµονωµένων οµάδων.
26
Βλ. J. Diamond, The World until Yesterday, ό.π., 16.
27
Βλ. J. Diamond, Guns, Germs and Steel, ό.π., 274.
28
Βλ. E. Service, Primitive Social Organization, ό.π., 136-8· A. Gat, War in Human Civilization,
ό.π., 182-3.
29
Βλ. M.W. Helms, Access to Origins: Affines, Ancestors and Aristocrats, Austin, TX: University
of Texas Press, 1988, 4· P.L. van den Berghe, Το εθνοτικό φαινόµενο, ό.π., 155-7.
30
Βλ. R.L. Carneiro, ‘A Theory of the Origin of the State’, Science 169 (1970), 733-8. Πβ. E.O.
Wilson, Κοινωνιοβιολογία, ό.π., 569-70.
31
Βλ. J. Diamond, Guns, Germs and Steel, ό.π., 274.
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εδραζόµενες στο εµπόριο µέσων και µεγάλων αποστάσεων αρχηγίες αναπτύσσονταν µε
άξονα τις εµπορικές οδούς, ενώ οι βασιζόµενες στην κτηνοτροφία αρχηγίες διαχέονταν
ακανόνιστα στον χώρο.
Ιστορική περίπτωση αρχηγίας αποτελούν οι συνήθεις πολιτειακές µονάδες των
γερµανικών φύλων, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα εδάφη πέραν του Ρήνου από τον 1ο έως τον
5ο αιώνα µ.Χ. Οι γερµανικοί πληθυσµοί ήσαν οργανωµένοι σε επιµέρους αρχηγίες, οι οποίες
οργανώνονταν σε επίπεδο πατριών και φυλών µε δικαιώµατα συλλογικής ιδιοκτησίας.32 Οι
αρχηγίες των γερµανικών πληθυσµών διέθεταν σύνθετη κοινωνική ιεραρχία αποτελούµενη
κατά καθοδική κλίµακα από βασιλέα, πολεµική αριστοκρατία, ελεύθερους ανθρώπους,
υποτελείς και δούλους.33 Αρχηγίες, οι οποίες διετηρήθησαν σε µεταγενέστερες περιόδους,
είναι αυτές της Πολυνησίας και της Νέας Ζηλανδίας τον 18ο και 19ο αιώνα, πολιτειακές
µορφές, τις οποίες συνάντησαν οι Ευρωπαίοι άποικοι κατά την υπερπόντια πληθυσµιακή
εξάπλωσή τους· οι αρχηγίες στην υποσαχάρια Αφρική και εκείνες στις περιοχές της
κεντρικής και νοτίου Αµερικής, οι οποίες δεν ανήκαν στα οργανωµένη κράτη των
πληθυσµών των Αµερινδών του Μεξικό και των Άνδεων.
Παραλλαγή του τύπου της αρχηγίας είναι η υπερσύνθετη αρχηγία (supercomplex
chiefdom), η οποία ενίοτε υποκαθιστά το κράτος. Η υπερσύνθετη αρχηγία απαντά ως τύπος
πολιτειακής µονάδος µεταξύ νοµαδικών και ηµινοµαδικών πληθυσµών της Κεντρικής Ασίας,
όχι όµως µεταξύ εγκατεστηµένων αγροτικών πληθυσµών.34
δ. τα κράτη.
Το κράτος (state) αποτελεί την καταληκτική βάσει των δεδοµένων της ιστορικής εµπειρίας
µορφή πολιτειακής µονάδος, καθώς παρουσιάζει αξιοσηµείωτη ιστορική διάρκεια, η οποία
υπερβαίνει τις πέντε χιλιετίες. Το κράτος αποτελεί θεσµική ένωση µε πολιτική
αυτοσυνείδηση, η οποία βασίζεται σε επίπεδο κοινωνικής διαρθρώσεως σε σχέσεις ιεραρχίας
και ανισοµερούς προσβάσεως στους πόρους και τα αγαθά, υλικά και νοητά. Η
διαστρωµάτωση του πληθυσµιακού συνόλου συνδέεται σε πολιτικό και θεσµικό επίπεδο µε
την εµφάνιση εξειδικευµένων γραφειοκρατών, στους οποίους περιλαµβάνονται οι σταθερές
στρατιωτικές δυνάµεις, και σε οικονοµικό επίπεδο µε την προϊούσα εξειδίκευση των
λειτουργιών.
Η ιεραρχία διαρθρώσεως του κοινωνικού συνόλου στο πολιτειακό πλαίσιο του κράτους
επιφέρει µία τάξη άνισης προσβάσεως στους πόρους και τα αγαθά µεταξύ του πληθυσµού. Ο
βαθµός της άνισης αυτής προσβάσεως αυξάνεται κατ’ αντιστοιχία µε την διόγκωση του
µεγέθους του πληθυσµού της πολιτειακής µονάδος. Η επίταση της πληθυσµιακής πυκνότητος
και η αύξηση και διεύρυνση των χρησιµοποιουµένων πόρων, σε συνδυασµό µε την αύξηση
του βαθµού εντάσεως της εκµεταλλεύσεως αυτών, συµβάλλει στην επίταση των ατοµικών
και των συλλογικών ιεραρχιών.35 Οι ανισωτικές σχέσεις, οι οποίες προκύπτουν από την
διαµόρφωση ενός προτύπου ιεραρχικής δοµής ενέχουν θετικές συνέπειες σε κοινωνικό
επίπεδο, καθώς η ιεραρχική δοµή και οι σχετιζόµενες µε αυτήν τήρηση κανόνων και
νοµιµοφροσύνη, αποτελούν µηχανισµό ελέγχου της επιθετικότητος µεταξύ των ατόµων στο
εσωτερικό µιας οµάδος.36
Από ιστορικής απόψεως τα κράτη αναδύθηκαν από τις αρχηγίες περί το 3400 π.Χ. στις
γεωγραφικές περιοχές της Αιγύπτου και της Μεσοποταµίας είτε µέσω κατακτήσεως µίας ή
περισσοτέρων αρχηγιών από κάποια άλλη αρχηγία είτε µέσω της συµπήξεως επιµέρους
32

Βλ. C. Iuli Caesari De bello Gallico VI, 22, µτφρ. Ευ.Α. Τσακαλώτος-Κ.Α. Καλογεράς, Αθήνα:
Παπαδήµας, 1970, 431: «Agriculturae non student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne
consistit. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in
annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierunt, quantum et quo loco visum est
agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt».
33
Βλ. M. Todd, The Early Germans, Oxford: Blackwell, 2004² [1992], 28-31.
34
Βλ. N.N. Kradin, ‘Nomadism, Evolution, and World-Systems: Pastoral Societies in Theories of
Historical Development’, Journal of World-System Research 8 (2002), 368-88.
35
Βλ. P.L. van den Berghe, Το εθνοτικό φαινόµενο, ό.π., 114-5.
36
Βλ. I. Eibl-Eibsefeldt, Αγάπη και µίσος, ό.π., 118-9.
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αρχηγιών σε µία κρατική δοµή λόγω της υπάρξεως εξωτερικής πιέσεως, φυσικής οικολογικής
ή ανθρωπογενούς στρατιωτικής.37 Τα κράτη αναδύονται µετά το τέλος της Νεολιθικής
Περιόδου ως πολιτειακές µονάδες εµπεδώσεως της εσωτερικής τάξεως µέσω µίας εκ των άνω
προβαλλοµένης βίας, η οποία επικρατεί των εκδηλώσεων βίας των επιµέρους υποκρατικών
δρώντων. Μετά την παγίωση των κρατών η βία στο εσωτερικό ορισµένων γεωγραφικών
περιοχών µειώθηκε σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε τα αντίστοιχα δεδοµένα στο πλαίσιο
διοικητικού ελέγχου των προγενεστέρων πολιτειακών µονάδων.38 (Πίνακας V)
Η βία πλέον αναπροσανατολίστηκε από µία υποκρατική διαπολιτειακή κατεύθυνση
αναφοράς σε µία διακρατική κατεύθυνση αναφοράς, καθώς τα κράτη, τα οποία είχαν
συνενώσει σε θεσµικό επίπεδο τις προγενέστερες πολιτειακές µορφές των αρχηγιών και των
φυλών, πλέον αντιπαρατίθεντο ενόπλως µεταξύ αυτών. Το κράτος δηµιουργεί στο εσωτερικό
της περιοχής ελέγχου του µία ιεραρχική τάξη σχέσεων ελέγχου, η οποία µε την σειρά της
προκαλεί µία ευεργετική σταθερότητα δοµής.39 Από αυτήν την άποψη το κράτος είναι
δυνατόν να προσδιοριστεί βάσει της θεσµοθετηµένης στοχοθεσίας του ως ο οργανωµένος
µηχανισµός επιτεύξεως εσωτερικής ειρήνης µεταξύ ενός οργανωµένου πληθυσµιακού
συνόλου µε σκοπό την διενέργεια εξωτερικού πολέµου σε βάρος ετερογενών πληθυσµιακών
συνόλων, ιδίως όταν τα τελευταία διακρίνονται από εθνοτική και θρησκευτική/πολιτισµική
ετερογένεια. Τα κράτη προκύπτουν ως πολιτειακοί τύποι ως ανταπόκριση τόσο σε µία
αναγκαιότητα εσωτερικού χαρακτήρος όσο και σε µία εξωτερική πίεση ή απειλή, µη
ανθρωπογενή οικολογική ή ανθρωπογενή στρατιωτική. Τα κράτη είναι δυνατόν να
διαµορφωθούν κατόπιν της καταναγκαστικής πολιτικής συνενώσεως επιµέρους αρχηγιών ή
άλλων πολιτειακών µονάδων στο πλαίσιο στρατιωτικής κατακτήσεως.40
Η λειτουργία εσωτερικής συνοχής και εµπεδώσεως ενός βαθµού πολεµικής συνεργασίας
στο εσωτερικό των κρατών και των αρχηγιών σε προγενεστέρα περίοδο πιθανώς
αντανακλάται στην ετυµολογία της λέξεως ειρήνη σε ορισµένες γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής
οµογλωσσίας. Η γερµανική λέξη Frieden προέρχεται από την πρωτογερµανική ρίζα *friþu(«συµφωνία»), η λατινική λέξη pax ανάγεται στην ινδοευρωπαϊκή ρίζα *peh2k(«συµφωνία»), η δε ελληνική λέξη ειρήνη σχετίζεται από ετυµολογικής απόψεως µε το ρήµα
αραρίσκω («συνάπτω, αρµόζω») και προέρχεται από τις ινδοευρωπαϊκές ρίζες *ar- και *ser(«συνάπτειν, προσαρµόζειν»).41

37

Βλ. R.L. Carneiro, ‘A Theory of the Origin of the State’, ό.π., 736.
Βλ. S. Pinker, The Better Angels of Our Nature, London: Penguin, 2011, 823.
39
Βλ. F. Oppenheimer, The State, New York: Free Life Editions, 1975, 8· R. Nisbet, The Social
Philosophers, St. Albans: Granada, 1976, 101.
40
Ιστορική περίπτωση της πρώτης κατηγορίας αποτελεί η ανάδυση της Συνοµοσπονδίας των
Τσερόκη στο κεντρικό τµήµα της Βορείου Αµερικής κατά τον 18ο αιώνα λόγω της αντιπαραθέσεως
των επιµέρους αρχηγιών των Τσερόκη µε τους Ευρωπαίους εποίκους. Ιστορική περίπτωση της
δευτέρας κατηγορίας αποτελεί η σύµπηξη του ενιαίου κράτους των Ζουλού κατά τον πρώιµο 19ο
αιώνα λόγω της κατακτήσεως επιµέρους αρχηγιών από την αρχηγία Mtetwa του Dingiswayo (17801817) και αργότερα του Shaka kaSenzangakhona (1787-1828).
41
Βλ. Fr. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Strassburg: Karl J. Trübner,
1899 [1883], 125· M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages,
Leiden: Brill, 2008, 452· J.B. Hoffmann, Ετυµολογικόν λεξικόν της αρχαίας ελληνικής, µτφρ. Α.∆.
Παπανικολάου, Αθήναι 1974, 24, 84.
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ΠΙΝΑΚΑΣ I: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΤΥΠΟΣ
Αγέλη

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
<100

Φυλή

<1000

Αρχηγία

>1000 έως >10.000

Κράτος

>10.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οριζόντιος διάρθρωση εξισωτικής υφής
Αναδιανοµή αγαθών
∆ιαφοροποίηση κύρους, συµβούλια γερόντων
Παραγωγή και διανοµή αγροτικού πλεονάσµατος
Κληροδοτούµενο αξίωµα αρχηγού
Κοινωνική διαστρωµάτωση
Μη εξειδικευµένοι αξιωµατούχοι
Υπέρβαση εκδηλώσεων βίας υποκρατικών δρώντων
Κοινωνική ιεραρχία
Εξειδικευµένοι αξιωµατούχοι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Κράτος
Αρχηγία
Φυλή
Αγέλη
Σύνολο

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Συνεχής
4 (40%)
3 (50%)
20 (80%)
3 (33,3%)
30 (60%)

Συχνή
6 (60%)
2 (33,3%)
2 (8,0%)
5 (55,6%)
15 (30%)

Σπάνια/Μηδενική
0
1 (16,7%)
3 (12%)
1 (11,1%)
5 (10%)

Σύνολο
10 (100%)
6 (100%)
25 (100%)
9 (100%)
50 (100%)

Πηγή: L.W. Keeley, War before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, New York: Oxford
University Press, 1996, 185 (Πίνακας 2.1)

Μετά την διάκριση των επιµέρους τυπολογικών κατηγοριών των πολιτειακών µονάδων,
προχωρούµε στον προσδιορισµό της τυπολογίας του παραλλασσοµένου βαθµού ασκήσεως
ισχύος µιας πολιτειακής µονάδος επί προσδιορισµένων γεωγραφικών περιοχών ή ζωνών
ελέγχου και της διαρθρώσεως των εν λόγω περιοχών σε ένα ενιαίο και αλληλένδετο ως προς
τα επιµέρους στοιχεία του γεωπολιτικό υποσύστηµα.
Ο πυρήνας άµεσης κυριαρχίας µιας πολιτειακής µονάδος ταυτίζεται µε την γεωγραφική
περιοχή, η οποία αποτελεί την έδρα της πολιτικής ισχύος της πολιτειακής µονάδος. Η
γεωγραφική αυτή περιοχή συνιστά το χωρικό πεδίο αναπτύξεως της κεντρικής αρχής και
κατά κανόνα ταυτίζεται µε το οικονοµικό κέντρο της πολιτειακής µονάδος. Ο πυρήνας
άµεσης κυριαρχίας αποτελεί την αποκρυστάλλωση της εννοίας της χωροκράτειας σε επίπεδο
διαδράσεως των πολιτειακών µονάδων. Χωροκράτεια είναι η περιοχή, η οποία
καταλαµβάνεται κατ’ αποκλειστικότητα από ένα πληθυσµιακό σύνολο, το οποίο απωθεί
ετερογενή πληθυσµιακά σύνολα.42
Η έκταση του πυρήνα άµεσης κυριαρχίας στις προβιοµηχανικές κοινωνίες συναρτάται µε
την λογιστική επιµελητεία των στρατιωτικών δυνάµεων, οι οποίες αναλαµβάνουν την ένοπλη
υπεράσπιση αυτού από εξωτερικές επιθέσεις. Ο τυπικός στρατιωτικός ελέγχος σε µία
γεωγραφική περιοχή προσεγγίζει στην µεγίστη εκδήλωσή του µία εµβέλεια της τάξεως των
90 χλµ. για την εκδήλωση άµεσης στρατιωτικής αντιδράσεως και αποτελεσµατικού
συγκεντρωτικού διοικητικού ελέγχου.43 Η εµβέλεια αυτή υπολογίζεται βάσει της δυνατότητος
αυτάρκους πορείας ενός εκστρατευτικού σώµατος και των εκάστοτε γεωφυσικών δεδοµένων.
Η δυνατότητα αυτάρκους πορείας ενός εκστρατευτικού σώµατος µε την σειρά της
συναρτάται µε το µέγεθος του εν λόγω σώµατος, την υποδοµή της επιµελητείας και τον
42
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παράγοντα της πειθαρχίας και του ηθικού αυτού. Τα γεωφυσικά δεδοµένα αφορούν στην
πεδινή, ορεινή ή άλλη διαµόρφωση της επιφανείας του εδάφους, στον χώρο του οποίου
πραγµατοποιείται η πορεία του εκστρατευτικού σώµατος. Σε επίπεδο ιστορικών δεδοµένων
έχει καταδειχθεί ότι η δυνατότητα αυτάρκους πορείας ενός εκστρατευτικού σώµατος
παρουσιάζει εσωτερική δοµική αντιστοιχία µεταξύ διαφορετικών περιπτώσεων.
Ο µέσος ρυθµός προελάσεως του αιγυπτιακού στρατού επί του φαραώ (1479-1425 π.Χ.)
Τούθµωση Γ΄, περίοδο κορυφώσεως της αιγυπτιακής ισχύος, ήταν 24 χιλιόµετρα ανά ηµέρα,
αυτός ενός βαβυλωνιακού στρατού του 6ου αιώνα π.Χ. 29 χιλιόµετρα ανά ηµέρα, ο ρυθµός
προελάσεως του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανερχόταν σε 24 χιλιόµετρα ανά ηµέρα,
ενώ αυτός του ρωµαϊκού στρατού προσέγγιζε τα 22-23 χιλιόµετρα ανά ηµέρα. Υψηλότερος
όλων θεωρείται ο µέσος ρυθµός προελάσεως του πειθαρχηµένου ασσυριακού πεζικού του
8ου-7ου αιώνα π.Χ., ο οποίος εκτιµάται σε 48 χιλιόµετρα ανά ηµέρα, υπολογισµός, ο οποίος
είναι µάλλον υπερβολικός και πρέπει να αναπροσδιορισθεί προς ένα χαµηλότερο επίπεδο.44
Στην αρχαία Ελλάδα ο πολιτικός κατακερµατισµός σε µικρής χωρικής εκτάσεως
πολιτειακές µονάδες επέτεινε την συχνότητα και την ένταση των διακρατικών συγκρούσεων.
Καθώς οι πόλεις-κράτη διέθεταν µία πολύ µικρότερης εκτάσεως επικράτεια σε σχέση µε τους
κρατικούς σχηµατισµούς των Νεοτέρων Χρόνων, προκύπτει ότι η υψηλή συχνότητα και ο
υψηλός βαθµός εντάσεως των διακρατικών συγκρούσεων σχετιζόταν µε την περιορισµένη
εκτατότητα των πολιτειακών αυτών µονάδων στην διάσταση του χώρου και κατά συνέπεια
µε την αλληλεπικάλυψη των εξωτερικών περιµέτρων των επιµέρους πυρήνων άµεσης
κυριαρχίας ή των περιφερειών και περιµέτρων κυριαρχίας αυτών. Ο πυρήνας άµεσης
κυριαρχίας των αρχαιοελληνικών πόλεων ήταν εξ ορισµού περιορισµένος ως προς την
έκτασή του όχι µόνον εξαιτίας της γεωφυσικής διαµορφώσεως του ελλαδικού χώρου, αλλά
και λόγω της απουσίας ενός σώµατος επαγγελµατιών στρατιωτών κατά το προγενέστερο
ασσυριακό ή το µεταγενέστερο ρωµαϊκό υπόδειγµα.
Οι Έλληνες στρατιώτες ήσαν αγρότες ή µικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι έπρεπε µετά από
ορισµένο χρονικό διάστηµα να επιστρέψουν στην ιδιοκτησία τους και δεν ήσαν σε θέση να
εκστρατεύουν µονίµως ή για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα σε µακρά απόσταση από την
πόλιν τους. Οι Ασσύριοι, αντιθέτως, διέθεταν ένα µόνιµο σώµα επαγγελµατιών στρατιωτών,
το οποίο τους παρέσχε την δυνατότητα επεκτάσεως του πυρήνα άµεσης κυριαρχίας από την
αρχική κοιτίδα της Ασσούρ σε ολόκληρη την βόρειο Μεσοποταµία. Αντιστοίχως σε
µεταγενεστέρα περίοδο οι Ρωµαίοι σταδιακώς διαµόρφωσαν έναν επαγγελµατικό στρατό
πειθαρχηµένων οπλιτών, δια του οποίου επεξέτειναν τον πυρήνα άµεσης κυριαρχίας από την
περιοχή του Λατίου, ώστε αυτός εν τέλει να συµπεριλάβει όλη την Ιταλική Χερσόνησο.45
Ο πυρήνας άµεσης κυριαρχίας είναι δυνατόν να µετατοπιστεί και να µεταφερθεί σε άλλη
γεωγραφική περιοχή της πολιτειακής µονάδος, όταν µεταβάλλονται οι σχετικοί οικονοµικοί
όροι ή ο βαθµός συνοχής της αρχικής περιοχής εντοπισµού του. Ιστορική περίπτωση
µετατοπίσεως του πυρήνα άµεσης κυριαρχίας είναι η µετατόπιση των διοικητικών κέντρων
της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τον ύστερο 3ο και τον πρώιµο 4ο αιώνα. Στην Ιταλική
Χερσόνησο το διοικητικό κέντρο µετατέθηκε το 286 από την Ρώµη στα Μεδιόλανα, ενώ στην
Ανατολή µετατέθηκε το 330 από την Νικοµήδεια στον Βόσπορο (Νέα
Ρώµη/Κωνσταντινούπολη).
Σε επίπεδο διακρατικών συγκρούσεων παρατηρείται θετικός συσχετισµός ανάµεσα στην
προβαλλόµενη πολεµική ένταση ενός πληθυσµού και την χωρική εγγύτητα της
εκδηλωνοµένης συγκρούσεως στον πυρήνα άµεσης κυριαρχίας της πολιτειακής µονάδος
αυτού. Η πολεµική αυτή ένταση είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κατ’ αντιστοιχία µε την
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Για τον αιγυπτιακό και τον βαβυλωνιακό στρατό βλ. A.D. Crown, ‘Tidings and Instructions:
How News Travelled in the Ancient Near East’, Journal of the Economic and Social History of the
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διασύνδεση πυρήνα και χωροκράτειας ως χωροκρατική άµυνα.46 Ο βαθµός της χωροκρατικής
αµύνης εκ µέρους της πληθυσµιακής οµάδος, η οποία εδρεύει στην περιοχή του πυρήνα
άµεσης κυριαρχίας επιτείνεται στην περίπτωση συγκρούσεων, οι οποίες παρουσιάζουν
χωρική εγγύτητα µε τον πυρήνα άµεσης κυριαρχίας.
Ιστορικές περιπτώσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ανωτέρω υπόθεση, είναι ο υψηλός
βαθµός χωροκρατικής αµύνης, ο οποίος προεβλήθη από τους Φράγκους στην µάχη του
Πουατιέ το 732 κατά των Αράβων και από τους Έλληνες στην πολιορκία της
Κωνσταντινουπόλεως το 717 κατά των Αράβων. Και στις δύο περιπτώσεις το πεδίο της
συγκρούσεως ταυτίζεται µε µία γεωγραφική περιοχή κειµένη πλησίον του πυρήνα άµεσης
κυριαρχίας της πολιτειακής µονάδος· στην περίπτωση των Φράγκων την κοιλάδα του
ποταµού Λίγηρα πλησίον της πρωτευούσης αυτών, το Παρίσι, στην δε περίπτωση της
Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, στην περιοχή της Βιθυνίας, την ασιατική ενδοχώρα
της Κωνσταντινουπόλεως.47
Ο πυρήνας άµεσης κυριαρχίας είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως φορέας πολιτικής
ενοποιήσεως ενός πληθυσµού. Σχετικές ιστορικές περιπτώσεις είναι η ενοποίηση της
Ελλάδος υπό τον περιφερειακό πυρήνα της Μακεδονίας κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., η ενοποίηση
της Ιταλίας κατά τον 19ο αιώνα µέσω του κράτους του Πεδεµοντίου, καθώς και η σταδιακή
ενοποίηση του ιστορικού ελληνικού χώρου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα µε αφετηρία τον
πυρήνα άµεσης κυριαρχίας της Πελοποννήσου, περιοχής εδραιώσεως της Επαναστάσεως.
Η περιφέρεια κυριαρχίας µίας πολιτειακής µονάδος αφορά την γεωγραφική περιοχή, η
οποία αναπτύσσεται πέριξ του πυρήνα άµεσης κυριαρχίας και έως τα όρια ελέγχου της
επικρατείας της εν λόγω πολιτειακής µονάδος. Η περιφέρεια κυριαρχίας παρεµβάλλεται σε
χωρικό επίπεδο µεταξύ του πυρήνα άµεσης κυριαρχίας µιας πολιτειακής µονάδος και της
περιµέτρου κυριαρχίας αυτής. Η περιφέρεια κυριαρχίας επιτελεί κατ’ αυτόν τον τρόπο
λειτουργία χωρικής διασυνδέσεως ανάµεσα στην πολιτική και ιδεολογική έδρα της ισχύος και
τα απώτατα χωρικά πεδία δυνητικής προβολής της ισχύος αυτής, την περίµετρο κυριαρχίας.
Η περίµετρος κυριαρχίας µίας πολιτειακής µονάδος αφορά τα απώτατα χωρικά όρια
δυνητικής άµεσης προβολής ισχύος εκ µέρους των αρχών της εν λόγω πολιτειακής µονάδος.
Η περιφέρεια κυριαρχίας και η περίµετρος κυριαρχίας ως χωροδυναµικές µονάδες από κοινού
συγκροτούν τον στρατιωτικό χώρο, ήτοι τον χώρο δυνητικής προβολής της στρατιωτικής
ισχύος. Ο στρατιωτικός χώρος είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα όρια ακόµη και της
περιµέτρου κυριαρχίας, η διεύρυνση δε αυτού συνδέεται µε τον βαθµό τεχνολογικής
αναπτύξεως ανά ιστορική περίοδο.
Η εγκιβωτισµένη χωροκράτεια αποτελεί ιδιότυπη περίπτωση χωρικής ενθέσεως µίας
πρωτογενούς κατά κανόνα πολιτειακής µονάδος εντός µιας περισσότερο προηγµένης
πολιτειακής µονάδος, συνήθως ενός κράτους. Ο πληθυσµός στο εσωτερικό µίας
εγκιβωτισµένης χωροκράτειας είναι δυνατόν να διατηρεί την πολιτική, ακόµη και την
πολιτισµική αυτονοµία του (πολιτισµικός θύλακος), ενώ σε στρατιωτικό επίπεδο είναι
εξηρτηµένος από την ισχύ του περιβάλοντος κράτους. Οι εγκιβωτισµένες χωροκράτειες είναι
δυνατόν να αποτελέσουν την πρωτογενή χωρική εστία αναπτύξεως ενός κράτους. Ιστορικές
περιπτώσεις εγκιβωτισµένων χωροκρατειών αποτελούν οι σκλαβηνίες στο εσωτερικό της
Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και οι αµερινδικοί θύλακοι στο εσωτερικό των
Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά.
Οι σκλαβηνίες απετέλεσαν τις εγκιβωτισµένες χωροκράτειες των σλαβικών πληθυσµών, οι
οποίοι είχαν διεισδύσει από τον βορρά στην επικράτεια της Ανατολικής Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας τον 6ο αιώνα διαπερνώντας το όριο του ποταµού ∆ούναβη. Το 577 ένας
πληθυσµός 100.000 Σλάβων εισέρρευσε στην Θράκη και το Ιλλυρικόν πραγµατοποιώντας
46
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εκτεταµένες λεηλασίες σε βάρος των εγκατεστηµένων αγροτικών πληθυσµών. Έως το 581
ένα τµήµα τους είχε εγκατασταθεί στην ενδοχώρα της Θεσσαλονίκης, διαµορφώντας µία
αυτόνοµη πολιτειακή µονάδα στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Άλλοι σλαβικοί πληθυσµοί
διαχέονταν στην ανατολικορωµαϊκή επικράτεια, ώστε οι σκλαβηνίες πλέον απαντούσαν στην
Φιλιππούπολη της Θράκης (∆ρογουβίται), στην Ροδόπη (Σµοληνοί), στην ανατολική
Μακεδονία (Στρυµωνίται), στην βόρειο και κεντρική Μακεδονία (Βερζήτες, ∆ρογουβίται),
στην δυτική Μακεδονία (Ρυγχίνοι, Σαγουδάται, Βαϊουνίται), στην Θεσσαλία (Βελεγεζίται)
και στην Πελοπόννησο (Εζερίται, Μελιγγοί). Οι διάσπαρτες στο εσωτερικό της επικρατείας
πολιτειακές µονάδες των Σλάβων διατηρούσαν σχετική αυτονοµία, ενώ κατέβαλλαν ετήσιο
φόρο υποτελείας προς την επικυρίαρχη ανατολικορωµαϊκή αρχή. Σε οικονοµικό επίπεδο οι
σκλαβηνίες διατηρούσαν σχέσεις µε το περιβάλλον πλαίσιο των αγροτικών οικισµών της
ενδοχώρας. Οι σκλαβηνίες, οι οποίες παρουσίαζαν χωρική αποµόνωση από την αρχική
περιοχή εισόδου στην επικράτεια, ήσαν ευκολότερο να ελεγχθούν από στρατιωτικής
απόψεως και να αποσυντεθούν σε βάθος χρόνου. Οι σκλαβηνίες στο νότιο τµήµα της
Χερσονήσου του Αίµου ενσωµατώθηκαν σε βάθος χρόνου στην επεκτεινόµενη θεµατική
διοίκηση του ανατολικορωµαϊκού κράτους. Αντιθέτως, οι σκλαβηνίες στο βορειοδυτικό
τµήµα της Χερσονήσου του Αίµου, στην περιφέρεια κυριαρχίας της Ανατολικής Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας, απετέλεσαν την χωρική εστία αναπτύξεως των πρώτων κρατών των Σέρβων
και Κροατών.
Οι θύλακοι των αµερινδικών πληθυσµών (Indian Reserves) στο εσωτερικό των Ηνωµένων
Πολιτειών και του Καναδά αποτελούν εγκιβωτισµένες χωροκράτειες οικονοµικής και
πολιτισµικής υφής. Στις Ηνωµένες Πολιτείες η συνολική γεωγραφική έκταση όλων των
θυλάκων ανέρχεται σε 225.000 χλµ², το 2,3% της συνολικής επιφανείας του κράτους. Οι
θύλακοι διαµορφώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα βάσει των συνοµολογηθεισών συνθηκών
ειρήνης ανάµεσα στους πληθυσµούς των Αµερινδών και την κυβέρνηση των Ηνωµένων
Πολιτειών. Οι θύλακοι διαθέτουν νοµική αυτονοµία τόσο από την κυβέρνηση εκάστης
πολιτείας όσο και από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση. Στον Καναδά οι θύλακοι αποδίδουν
διακριτά αστικά δικαιώµατα και προνόµια οικονοµικής εκµεταλλεύσεως ορισµένων
γεωγραφικών περιοχών στους ενοικούντες πληθυσµούς των Αµερινδών, όµως ο βαθµός
αυτονοµίας αυτών είναι µειωµένος, καθώς η οµοσπονδιακή καναδική κυβέρνηση διαθέτει
την αποκλειστικότητα της νοµοθεσίας.
Το πλέγµα των σχέσεων µεταξύ των πολιτειακών µονάδων ποικίλλει µεταξύ
διαφοροποιουµένων επιπέδων συναρµογής και υπαγωγής των δρώντων εντός ποικίλων και
αλληλεπικαλυπτοµένων δοµών διαδράσεως σε γεωπολιτικό επίπεδο, υποσυστηµάτων,
συστηµάτων και υπερσυστηµάτων. Οι δοµές διαδράσεως ενίοτε ταυτίζονται µε την
λειτουργία των επιµέρους πολιτισµικών συστηµάτων και των πολιτισµικών περιοχών.
Γενικώς διακρίνονται πέντε κύρια σχήµατα σχέσεων µεταξύ των επιµέρους κρατικών
δρώντων βάσει του βαθµού εξαρτήσεως και διαδράσεως, η ανεξαρτησία, η ηγεµονία, η
επικυριαρχία, η κυριαρχία και η αυτοκρατορία (Πίνακας III).
α. ανεξαρτησία.
Το σχήµα της ανεξαρτησίας (independence) αφορά την ύπαρξη κρατικών δρώντων και
πολιτειακών µονάδων στο εσωτερικό ενός συστήµατος διεθνών σχέσεων, οι οποίοι διαθέτουν
την έσχατη ικανότητα λήψεως αποφάσεων τόσο για τις εξωτερικές όσο και για τις εσωτερικές
τους υποθέσεις.48 Σε ένα πλέγµα διεθνών σχέσεων, στο οποίο συµµετέχουν ανεξάρτητοι
κρατικοί δρώντες, παρατηρείται οπωσδήποτε ένας βαθµός συναρµογής και αµοιβαίας
προσαρµογής των στρατηγικών των επιµέρους δρώντων. Η προσαρµογή αυτή είναι δυνατόν
να λαµβάνει την µορφή του συντονισµού της δράσεως ορισµένων κρατικών δρώντων, κατά
κανόνα εκούσιου, καθώς θεωρείται ότι προάγει τα συµφέροντα ενός εκάστου εκ των
κρατικών δρώντων. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες µεταξύ των επιµέρους κρατικών
δρώντων, οι οποίοι συντονίζουν τις ενέργειές τους σε εξωτερικό επίπεδο, υπάρχει ένας
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ισχυρότερος δρων, το σχήµα µετακινείται σε ορισµένο βαθµό προς την κατηγορία της
ηγεµονίας.
β. ηγεµονία.
Στο σύστηµα της ηγεµονίας (hegemony) ένας ή περισσότεροι κρατικοί δρώντες στο
εσωτερικό ενός συστήµατος διεθνών σχέσεων προσδιορίζει και εισάγει τους κανόνες
λειτουργίας του συστήµατος αυτού, κανόνες, στους οποίους συµµορφούνται όλοι οι δρώντες.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ηγεµονικός κρατικός δρων είναι σε θέση να προσδιορίζει σε
ορισµένο βαθµό τις εξωτερικές σχέσεις των λοιπών κρατικών δρώντων. Η δυνατότητα
επιρροής του ηγεµονικού κρατικού δρώντος περιορίζεται στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων
των λοιπών δρώντων και δεν επεκτείνεται στο εσωτερικό αυτών.49
Περίπτωση ηγεµονίας είναι η επιρροή, την οποία ασκούσαν οι δύο κρατικοί σχηµατισµοί
των Αθηνών και της Σπάρτης κατά την περίοδο των ετών 479-404 π.Χ. στο δυαρχικό κατ’
ουσίαν σύστηµα διακρατικών σχέσεων της ελληνικής πολιτισµικής περιοχής. Ειδικότερα
όσον αφορά την Αθήνα ως ηγεµονία είναι δυνατόν να προσδιοριστεί συγκεκριµένως η
πρώιµη περίοδος της Αθηναϊκής Συµµαχίας, γνωστή και ως ∆ηλιακή Συµµαχία (478-454
π.Χ.), η οποία συνάσπιζε 173 επιµέρους κρατικούς σχηµατισµούς. Άλλη ιστορική περίπτωση
ηγεµονίας είναι η επιρροή, την οποία ασκούσαν οι πέντε µεγάλες δυνάµεις του Ηνωµένου
Βασιλείου, της Γαλλίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Πρωσίας και της Ρωσικής
Αυτοκρατορίας στο ευρωπαϊκό διακρατικό σύστηµα ισχύος κατά την περίοδο των ετών 18151914.
Παραλλαγή του σχήµατος της ηγεµονίας, η οποία απαντά στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ασίας κατά την µεσαιωνική περίοδο (9ος -12ος αι.), είναι η ύπαρξη ενός
κράτους τύπου µαντάλα (mandala state).50 Πρωτογενείς µορφές του τύπου καταγράφονται ήδη
κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες π.Χ., βάσει των οποίων η πολιτική επικυριαρχία του
κέντρου συνδεόταν µε ανιµιστικές κοσµολογικές αντιλήψεις, ενώ η διάδοση του ινδουισµού
από τον 5ο αιώνα µ.Χ. µετέτρεψε την θεώρηση αυτή σε θρησκευτική ταύτιση του πολιτικού
κέντρου µε θεότητες, όπως ο Σίβα. Τα κράτη τύπου µαντάλα δεν ταυτίζονται µε την τυπική
ευρωπαϊκή και σινική αντίληψη περί κράτους ως µίας οργανωµένης χωροκράτειας µε
οριοθετηµένα σύνορα και γραφειοκρατικό µηχανισµό. Τα κράτη τύπου µαντάλα είναι
δυνατόν να αποδοθούν στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία ως κράτη κυκλικής ιεραρχίας,
καθώς πρόκειται περί αλληλεπικαλυπτοµένων πολιτειακών δικτύων τοπικής εµβελείας, τα
οποία τελούν υπό την ηγεµονία ενός κέντρου. Η διάχυση της πολιτικής αρχής στις ηγεµονίες
(kedatuan) συνδυαζόταν µε την αναγνώριση της ιδεολογικής επικυριαρχίας του κέντρου, του
καθολικού αυτοκράτορος (cakravartin).51 Η συστηµική αυτή οργάνωση αντιστοιχεί σε
ορισµένο βαθµό στην φεουδαλική διάρθρωση της µεσαιωνικής δυτικής και κεντρικής
Ευρώπης, ωστόσο διαφέρει ως προς την αυξηµένη αυτονοµία, την οποία απήλαυαν οι
ιεραρχικώς υποκείµενες πολιτειακές µονάδες, ως προς την πρόκριση προσωπικών και όχι
θεσµικών ή εδαφικών δεσµών, και ιδίως ως προς την µη αποκλειστικότητα της δεσµεύσεως,
καθώς εκάστη υποκείµενη πολιτειακή µονάδα ήταν δυνατόν να υπάγεται σε περισσότερα του
ενός κέντρα.

49

Βλ. A. Watson, The Evolution of International Society, ό.π., 15.
Βλ. R. Dellios, ‘Mandala: From Sacred Origins to Sovereign Affairs in Traditional Southeast
Asia’, The Centre for East-West Cultural and Economic Studies Research Paper No. 10, 1/2003, 2. Ο
όρος mandala («ιερός προστατευτικός κύκλος») για τις πολιτειακές δοµές εισήχθη στην βιβλιογραφία
από ορισµένους ασιανιστές. Βλ. O.W. Wolters, ‘Ayudha and the Rearward Part of the World’, Journal
of the Royal Asiatic Society 3-4 (1968), 166-78· I.W. Mabbett, ‘Kingship at Angkor’, Journal of the
Siam Society 66:2 (1978), 1-58.
51
Άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται, είναι ο σανσκριτικός negara («βασίλειο») και ο
περιγραφικός γαλαξιακή πολιτειακή µονάδα (galactic polity). Βλ. C. Geertz, Negara: The Theatre-State
in Nineteenth-Century Bali, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980· S.J. Tambiah, World
Conqueror and World Renouncer: A Study of Buddhism and Polity in Thailand against A Historical
Background, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
50

24

Κωτουλας I., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VIII, (1), 2017, pp. 11-27

γ. επικυριαρχία.
Η επικυριαρχία (suzerainty) ταυτίζεται µε την άσκηση πολιτικού ελέγχου εκ µέρους ενός
κρατικού δρώντος επί ενός άλλου κρατικού δρώντος. Ο πολιτικός αυτός έλεγχος θεωρείται
νόµιµος και καθίσταται αποδεκτός από τον υφιστάµενο την επικυριαρχία και τον πολιτικό
έλεγχο κρατικό δρώντα. Η έννοια είναι ασαφής και ενίοτε αλληλεπικαλύπτεται µε αυτήν της
κυριαρχίας. Ιστορική περίπτωση επικυριαρχίας είναι δυνατόν να θεωρηθεί, ο έλεγχος, τον
οποίον διέθετε η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία επί του πελατειακού βασιλείου του Ηρώδου (β. 374 π.Χ.) στην Παλαιστίνη.
δ. κυριαρχία.
Η κυριαρχία (dominion) αφορά την άσκηση εκ µέρους ενός κρατικού δρώντος ουσιώδους
πολιτικού ελέγχου και ελέγχου επί των εσωτερικών ζητηµάτων άλλων κρατικών δρώντων. Οι
υφιστάµενοι τον πολιτικό αυτό έλεγχο κρατικοί δρώντες, ωστόσο, διατηρούν την αυτοτέλειά
τους ως κρατικές πολιτειακές µονάδες και ορισµένο βαθµό ελέγχου επί των εσωτερικών
ζητηµάτων τους. Χαρακτηριστικές ιστορικές περιπτώσεις κυριαρχίας ήταν η ύστερη περίοδος
της Συµµαχίας της ∆ήλου (454-404 π.Χ.), κατά την οποία η Αθήνα ασκούσε αυξηµένο
έλεγχο επί των συµµάχων της µέσω στρατιωτικών επεµβάσεων.52 Κατά την σύγχρονη
περίοδο τυπική περίπτωση κυριαρχίας αποτελούσε το πλέγµα επιρροής και ελέγχου, το οποίο
ασκούσε η Σοβιετική Ένωση κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου (1945-1991) επί των
κρατών-µελών του Συµφώνου της Βαρσοβίας.
ε. αυτοκρατορία.
Αυτοκρατορία (empire) είναι το πλέγµα σχέσεων, τυπικών ή ατύπων, άµεσου πολιτικού
ελέγχου, το οποίο επιβάλλεται από ορισµένες πολιτειακές µονάδες στην πραγµατική πολιτική
κυριαρχία µίας άλλης πολιτειακής µονάδος. Οι αυτοκρατορίες περιλαµβάνουν περισσότερα
από τα επισήµως προσηρτηµένα εδάφη, αλλά περικλείουν λιγότερα από το άθροισµα όλων
των µορφών διεθνούς ανισότητας.53 Οι αυτοκρατορίες διαθέτουν εκτεταµένη εδαφική
επικράτεια, κατά κανόνα πολυεθνοτική πληθυσµιακή βάση και κοινή ενοποιητική αρχή σε
πολιτικό επίπεδο, η οποία ταυτίζεται µε το πρόσωπο του ηγεµόνα/αυτοκράτορα. Η κεντρική
ισχύς συνδέεται µε µία ποικιλία αµέσων και εµµέσων σχέσεων και δικτύων, τα οποία
διαµορφώνονται ανάµεσα στον κυρίαρχο εθνοτικό πυρήνα και τους ετερογενείς
υποκειµένους στην αυτοκρατορική αρχή πληθυσµούς.54 Σε επίπεδο ενδοκρατικών σχέσεων
ισχύος οι αυτοκρατορίες αποτελούν εδαφικές επικράτειες, ενιαίες ή κατατετµηµένες από
γεωγραφικής απόψεως, οι οποίες ελέγχονται σε πολιτικό επίπεδο από ένα διοικητικό κέντρο.
Το διοικητικό αυτό κέντρο διαθέτει σαφή ιδεολογική και πολιτική υπεροχή και κυριαρχία επί
των περιφερειακών κοινωνικών ελίτ. Οι τελευταίες µε την σειρά τους ασκούν έλεγχο επί ενός
πληθυσµού, η πλειονότητα του οποίου σε κοινωνικό επίπεδο δεν διαθέτει πρόσβαση ή
δυνατότητα επιρροής επί των αξιωµάτων της αυτοκρατορικής ισχύος.
Ολοκληρώνοντας την εξέταση των σχέσεων ισχύος προβαίνουµε σε µία τυπολογία της
κοινωνικής ενοποιήσεως µιας γεωγραφικής περιοχής. Το σχήµα, το οποίο υιοθετείται,
αποτελεί περαιτέρω επεξεργασία της τυπολογικής διακρίσεως του ασιατιστή Owen Lattimore
(1900-1989), ο οποίος διέκρινε τρεις παραµέτρους εκτεταµένης κοινωνικής ενοποιήσεως,
χρησιµοποιώντας ως ιστορικό παράδειγµα την Κίνα. Οι τρεις αυτές παράµετροι ταυτίζονται
σε χωρικό επίπεδο µε την διαφοροποιούµενη ακτίνα δράσεως των εµπλεκοµένων δρώντων
(οικονοµικών, πολιτικών, στρατιωτικών).55 Στο παρόν σχήµα οι παράµετροι καθίστανται
τέσσερις, προστιθεµένης της πολιτισµικής επιρροής, ενώ επίσης υπάρχει διαφορετική
κατάταξη βάσει νέου κριτηρίου αναφοράς. Οι τέσσερις παράµετροι κατατάσσονται αναλόγως
52

Για την αθηναϊκή κυριαρχία επί των συµµαχικών πόλεων-κρατών κατά τον ύστερο 5ο αιώνα π.Χ.
βλ. Θουκυδίδου Ιστορίαι I, 96-7.
53
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NY: Cornell University Press, 1986, 45.
54
Πβ. P.L. van den Berghe, Το εθνοτικό φαινόµενο, ό.π., 159.
55
Βλ. O. Lattimore, Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928-1958, London: Oxford
University Press, 1962, 480-481. Πβ. M. Mann, Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας, ό.π., 24-6.
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της χωρικής εµβελείας των εκδηλώσεών τους, της εκτατικότητος αυτών, και αναλόγως του
βαθµού εντάσεως των εκδηλώσεών τους, της εντατικότητος αυτών.
α. οικονοµική ενοποίηση.
Η οικονοµική ενοποίηση, η οποία προκύπτει ως συνέπεια της αναπτύξεως µιας
πολιτειακής µονάδος, καταγράφεται σε πρωτογενές επίπεδο ως η σύνδεση των δικτύων
αγροτικής παραγωγής της ενδοχώρας µε τα αστικά κέντρα, των αποθεµάτων πρώτων υλών µε
τα κέντρα παραγωγής και σε ένα θαλάσσιο δίκτυο των λιµένων µε την ενδοχώρα και µε
υπερπόντιες περιοχές ή άλλους λιµένες. Η χωρική εµβέλεια της οικονοµικής ενοποιήσεως
ήταν εξ ορισµού περιορισµένη κατά την προβιοµηχανική περίοδο λόγω της υποτυπώδους
αλληλεπδράσεως των επιµέρους παραγωγικών µονάδων και της ελλιπούς αναπτύξεως των
συγκοινωνιών και των επικοινωνιών και της καθοριστικής επιδράσεως των κλιµατικών
παραγόντων. Ανάµεσα στις εστίες παραγωγής και διαχύσεως του αγροτικού πλεονάσµατος
και τις τοπικές αγοραίες δραστηριότητες παρατηρείτο σε ορισµένο βαθµό οργανωτική
ασυνέχεια, η οποία συνέβαλε στον χωρικό περιορισµό της οικονοµικής ενοποιήσεως.
β. πολιτική διοίκηση.
Η δεύτερη παράµετρος εκτεταµένης κοινωνικής ενοποιήσεως είναι η πολιτική διοίκηση, η
οποία αναπτύσσεται στο εσωτερικό µιας πολιτειακής µονάδος. Η ακτίνα δράσεως της
πολιτικής διοικήσεως είναι εκτενεστέρα αυτής της οικονοµικής ενοποιήσεως, ενώ συνήθως
συµπίπτει µε αυτήν της εσωτερικής στρατιωτικής δράσεως.
γ. στρατιωτική δράση.
Η στρατιωτική δράση είναι η πιο εκτεταµένη από γεωγραφικής απόψεως παράµετρος
κοινωνικής ενοποιήσεως στο τυπολογικό σχήµα του Lattimore και διακρίνεται περαιτέρω σε
εσωτερική και εξωτερική στρατιωτική δράση. Η εσωτερική στρατιωτική δράση συνίσταται
στην µεταφορά των στρατιωτικών δυνάµεων στο εσωτερικό µίας σφαίρας πολιτικού ελέγχου
στο πλαίσιο των χωρικών αναφορών της πολιτικής διοικήσεως. Η κατάκτηση ορισµένων
γεωγραφικών περιοχών και η ένταξή τους στο διοικητικό πλαίσιο µίας πολιτειακής µονάδος
έχει ως συνέπεια την ευχέρεια προβολής καταναγκαστικής ισχύος εκ µέρους του διοικητικού
κέντρου επί αυτών των γεωγραφικών περιοχών. Η εσωτερική στρατιωτική δράση συνδέεται
µε την έννοια του πυρήνα άµεσης κυριαρχίας.
Η εξωτερική στρατιωτική δράση αφορά την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάµεων µίας
πολιτειακής µονάδος εκτός των διοικητικών ορίων αυτής, εκτός της πολιτικής διοικήσεως.
Εκφάνσεις της εξωτερικής στρατιωτικής δράσεως είναι η επιδροµή αντιποίνων, η επίθεση
προληπτικής ανασχέσεως και η επιδροµή για την απόσπαση φόρου υποτελείας ή οικονοµικού
πλεονάσµατος. Η εξωτερική στρατιωτική δράση εκδηλώνεται σε γεωγραφικές περιοχές της
µεθορίου, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προσαρτηθούν στην χωρική ενότητα της πολιτικής
διοικήσεως. Η εξωτερική στρατιωτική δράση συνδέεται µε τις έννοιες της περιφερείας και της
περιµέτρου κυριαρχίας.
δ. πολιτισµική επιρροή.
Η πολιτισµική επιρροή σχετίζεται µε την δυνατότητα προβολής των αναφορών µιας
πολιτισµικής περιοχής ή πολιτειακής µονάδος σε µία χωρική έκταση, η οποία υπερβαίνει τις
τρεις προγενέστερες ακτίνες δράσεως. Η ακτίνα δράσεως της πολιτισµικής επιρροής είναι η
µεγίστη εκ των τεσσάρων παραµέτρων κοινωνικής ενοποιήσεως, καθώς οι πολιτισµικές
αναφορές είναι δυνατόν να υπερβαίνουν την εµβέλεια τόσο της πολιτικής διοικήσεως όσο
και της εξωτερικής στρατιωτικής δράσεως, ενώ η έκταση της πολιτισµικής επιρροής
επικουρείται από την ανάπτυξη υπερτοπικών οικονοµικών δικτύων.
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Περίληψη
Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται την έννοια και το περιεχόµενο της νέας διπλωµατίας, η
οποία αναλύεται στους νέους τρόπους, στους νέους δρώντες, στους νέους τοµείς και στα νέα
επίπεδα διπλωµατίας. Παρουσιάζεται το πώς η άσκηση της διπλωµατίας εξελίσσεται και
διαµορφώνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά, τα δεδοµένα, τις αναγκαιότητες, καθώς και τα
προβλήµατα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν στη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα,
εξετάζεται η σύνδεση της διπλωµατίας µε την εξωτερική πολιτική και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο,
αλληλοεπικαλύψεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις τους. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται να δειχθεί η
συµβολή της διπλωµατίας στην περιφερειακή συνεργασία και οργάνωση, καθώς και οι
προοπτικές που διανοίγονται στην άσκηση της διπλωµατίας µέσω των Περιφερειακών
Επιστηµών. ∆ιαπιστώνεται δε ότι ∆ιπλωµατία, Εξωτερική Πολιτική, ∆ιεθνές ∆ίκαιο και
Περιφερειακές Επιστήµες συχνά υπηρετούν και προάγουν κοινούς σκοπούς, ήτοι τη
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, τη
διεθνή συνεργασία για τη αντιµετώπιση διεθνών προβληµάτων οικονοµικής, κοινωνικής,
πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, την ανάπτυξη αρµονικών σχέσεων µεταξύ των
κρατών, την προστασία και προαγωγή των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Λέξεις κλειδιά: ∆ιπλωµατία, Νέα ∆ιπλωµατία, Περιφερειακές Σπουδές, ∆ιεθνές ∆ίκαιο,
Εξωτερική Πολιτική.
JEL classification:
1. Εισαγωγή – Έννοια, περιεχόµενο και στόχοι της διπλωµατίας
Στο παρόν άρθρο αναλύεται η έννοια της διπλωµατίας, η µετάβαση από την παλιά στη νέα
διπλωµατία, και οι νέοι τρόποι, οι νέοι δρώντες, οι νέοι τοµείς και τα νέα επίπεδα
διπλωµατίας. Επιπλέον, επιχειρείται να αναδειχθεί η σύνδεση και η διάδραση της
διπλωµατίας µε την εξωτερική πολιτική και µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, καθώς επίσης και ο
ιδιαίτερος σύνδεσµός της µε τις Περιφερειακές Επιστήµες.
Η διπλωµατία διαχρονικά αποτέλεσε και αποτελεί το µέσο για την άσκηση εξωτερικής
πολιτικής από την πλευρά των κρατών, την προάσπιση των εθνικών τους συµφερόντων, την
επίτευξη ή τη διατήρηση αρµονικών σχέσεων µεταξύ των κρατών, την ειρηνική διευθέτηση
των διεθνών διαφορών και τη διεθνή και την περιφερειακή συνεργασία.
«Για την έννοια της διπλωµατίας έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί, µερικοί εκ των
οποίων παρατίθενται αµέσως κατωτέρω. Ο Καναδός διπλωµάτης Gordom Smith υποστηρίζει
ότι διπλωµατία είναι η τέχνη να ικανοποιείς τα εθνικά συµφέροντα µέσα από την πρακτική της
πειθούς. Ο Άγγλος διπλωµάτης Harold Nicolson τονίζει ότι διπλωµατία είναι η διαχείριση των
διεθνών υποθέσεων, η µέθοδος µε την οποία διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις αυτές, καθώς και
η τέχνη της διαπραγµάτευσης.
»Ο Γάλλος De Cussy αναφέρει στο “Dictionnaire du Diplomate et du Consul” ότι
διπλωµατία είναι το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την προάσπιση των
εθνικών συµφερόντων, τον διακανονισµό των διακρατικών διαφορών, και την ειρηνική
διευθέτησή τους. Ο Γερµανός διεθνολόγος Arnold Bergstraesser υποστηρίζει ότι ως
διπλωµατία νοείται η δραστηριότητα εκείνων των προσώπων που καλούνται να
εκπροσωπήσουν το κράτος, να υλοποιήσουν τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής και να
διαµορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες για την προβολή των εθνικών θέσεων στο εξωτερικό».1
«Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Ronald Peter Barston, µε τον όρο διπλωµατία νοείται η τέχνη
και η πρακτική της διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων µεταξύ εκπροσώπων οµάδων ή κρατών.
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Συνήθως ο όρος αναφέρεται στη διεθνή διπλωµατία, τη διεξαγωγή δηλαδή διεθνών σχέσεων
µέσω της αλληλεπίδρασης επαγγελµατιών διπλωµατών σχετικά µε θέµατα που αφορούν την
ειρήνη, τον πόλεµο, το εµπόριο, την οικονοµία, τον πολιτισµό, το περιβάλλον και τα
δικαιώµατα του ανθρώπου. H διπλωµατία είναι η απόπειρα απόκτησης στρατηγικού
πλεονεκτήµατος ή εύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων σε µια κοινή πρόκληση, µέσω της
παράθεσης επιχειρηµάτων και δηλώσεων µε ήπιο και ευγενικό τρόπο, χωρίς διαπληκτισµούς»2.
Κατωτέρω παρατίθεται µια συνοπτική ιστορική αναδροµή, η οριοθέτηση της διπλωµατίας
εν σχέσει µε την εξωτερική πολιτική και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, καθώς και η σύνδεσή της και η
αλληλεπίδρασή της µε τις Περιφερειακές Επιστήµες. Στη συνέχεια, αναλύεται η πολυσύνθετη
έννοια και το περιεχόµενο της νέας διπλωµατίας, επιχειρώντας να αναδειχθούν οι νέοι τρόποι,
οι νέοι δρώντες, οι νέοι τοµείς και τα νέα επίπεδα άσκησης διπλωµατίας στη σύγχρονη εποχή·
τονίζοντας τον συνεχώς εξελισσόµενο χαρακτήρα της.
2.
2.1. Μια ιστορική αναδροµή
Προκειµένου να παρουσιαστεί η µετάβαση από την παλιά στη νέα διπλωµατία,
παρατίθενται επιγραµµατικά ορισµένα ιστορικά, πραγµατολογικά στοιχεία, τα οποία
αποτελούν σηµαντικούς σταθµούς στην ιστορική διαδροµή της διπλωµατίας.
Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι Σουµέριοι είναι οι πρώτοι που ασκούν διπλωµατία.
Κάποια από τα παλαιότερα γνωστά διπλωµατικά αρχεία είναι οι επιστολές της Αµάρνα,
µεταξύ των Φαραώ της 18ης δυναστείας της Αιγύπτου και των Αµουρού, ηγεµόνων της
Χαναάν κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα π.Χ. Επρόκειτο για ιδιαίτερα σηµαντική
αλληλογραφία σχετική µε τη διπλωµατία. Μετά τη Μάχη του Καντές, περίπου το 1274 π.Χ.,
κατά τη διάρκεια της 14ης δυναστείας, οι Φαραώ της Αιγύπτου και οι ηγεµόνες της
Αυτοκρατορίας των Χετταίων δηµιούργησαν µία από τις πρώτες γνωστές διεθνείς συνθήκες
ειρήνης, που επιβιώνουν µέχρι σήµερα.3
Στην Αρχαία Ελλάδα ιδρύεται ο θεσµός της πρεσβείας, ο θεσµός της προξενείας, ο θεσµός
των αµφικτυονιών, ο θεσµός των συνθηκών/συµµαχιών. Οι ελληνικές πόλεις-κράτη έστελναν
αντιπροσωπείες η µία στην άλλη, προκειµένου να διαπραγµατευτούν συγκεκριµένα θέµατα,
όπως τον πόλεµο ή την ειρήνη, εµπορικές σχέσεις· ωστόσο δεν διατηρούσαν διπλωµατικούς
εκπροσώπους στο έδαφός τους.
Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία δεν προσέφερε πολλά στην ανάπτυξη της διπλωµατίας, διότι
επρόκειτο για µια αυτοκρατορία που είχε ηγεµονική στρατιωτική πολιτική, βασιζόταν
περισσότερο στην ισχύ. Αξίζει να αναφερθεί ο διαχωρισµός που έκανε µεταξύ του ∆ικαίου
που εφαρµοζόταν εντός των τειχών της Ρώµης και του «∆ικαίου των Εθνών» (“Jus
Gentium”), το οποίο εφαρµοζόταν σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο.
Τέλος, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως προς την άσκηση διπλωµατίας χαρακτηρίζεται από
τη χρήση δολίων µέσων, δεδοµένου ότι αντιµετώπιζε συνεχείς επιδροµές και δεν είχε επαρκή
στρατό. «Η Βυζαντινή αυτοκρατορία άντεξε από τις ξένες επιδροµές πάνω από µια χιλιετία κι
αυτό το οφείλει στην εξωτερική πολιτική της. Η συγκεκριµένη πολιτική ήταν ιδιαίτερα
δηµοφιλής ανάµεσα στους βυζαντινούς αυτοκράτορες (ή τουλάχιστον στους πιο
“επιτυχηµένους”). Οι βυζαντινοί τη θεωρούσαν ένα είδος επιστήµης κι είχαν συνταχθεί
βυζαντινές πραγµατείες, οι οποίες είτε ολόκληρες είτε σε ένα µέρος τους ήταν αφιερωµένες στη
διπλωµατία και στην πολιτική και έδιναν οδηγίες για τον χειρισµό δύσκολων πολιτικών
καταστάσεων».4
Η Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648, και το Συνέδριο της Βιέννης το 1815 αποτελούν
κοµβικά σηµεία για τη διαµόρφωση της διπλωµατίας. Οι κανόνες που διέπουν τις
διπλωµατικές και τις προξενικές σχέσεις είναι για µακρό χρονικό διάστηµα εθιµικοί, µέχρι
που φτάνουµε στη σύγχρονη εποχή, οπότε το 1961 ψηφίζεται η Σύµβαση της Βιέννης «περί
των διπλωµατικών σχέσεων»5 και το 1963 η Σύµβαση της Βιέννης «περί των προξενικών
σχέσεων»6, οι οποίες κωδικοποιούν υπάρχον εθιµικό δίκαιο και θεσπίζουν και σειρά νέων
κανόνων.
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2.2. ∆ιπλωµατία, Εξωτερική Πολιτική και ∆ιεθνές ∆ίκαιο
«Τα πεδία του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και της διπλωµατίας έχουν πολλά κοινά σηµεία και είναι σε
κάθε περίπτωση επάλληλα. Η διάδραση ∆ιεθνούς ∆ικαίου και διπλωµατίας είναι προφανής και
δυναµική. Ωστόσο, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο δεν είναι δυνατόν απλώς να υπηρετεί τη διπλωµατία,
διότι τότε κινδυνεύει να µετατραπεί σε δίκαιο “σκοπιµότητας”, πάνω στο οποίο δεν µπορεί
βέβαια να οικοδοµηθεί µια κοινωνία ειρήνης και αλληλεγγύης. Ούτε το αντίθετο µπορεί να
συµβεί, δηλαδή να καταστεί το ∆ιεθνές ∆ίκαιο ο µόνος οδηγός της διπλωµατίας, γιατί τα εθνικά
συµφέροντα θα εξαρτώνται µεν από έναν ιδιαίτερα σηµαντικό θεσµό, ο οποίος όµως σε κάποιες
περιπτώσεις ερµηνεύεται µε διαφορετικούς τρόπους και είναι εν εξελίξει».7
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και η διπλωµατία θέτουν και
επιτελούν κατά βάση κοινούς σκοπούς. Ειδικότερα, οι θεµελιώδεις σκοποί του ∆ιεθνούς
∆ικαίου, όπως αυτοί κατοχυρώνονται στο άρθρο 1 του Καταστατικού Χάρτη8 του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ήτοι: i) η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και
ασφάλειας, ii) η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, iii) οι φιλικές και αρµονικές σχέσεις
µεταξύ των κρατών, iv) η διεθνής συνεργασία για τη αντιµετώπιση και την επίλυση των
διεθνών προβληµάτων οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, και
v) ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου, φαίνεται να αποτελούν βασικούς σκοπούς
και της διπλωµατίας.
Η ειδοποιός διαφορά στους στόχους που τίθενται στα πλαίσια του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και
σε αυτούς που τίθενται στα πλαίσια της διπλωµατίας συνίσταται στην εξής διαπίστωση. Το
µεν ∆ιεθνές ∆ίκαιο επιτελεί τους προαναφερθέντες σκοπούς σεβόµενο την εθνική κυριαρχία
των κρατών, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την ανάγκη θεµελίωσης και ενδυνάµωσης της
διεθνούς έννοµης τάξης και την ανάγκη σεβασµού και διατήρησης της αρχής της εθνικής
κυριαρχίας. Η δε διπλωµατία θέτει ως πρωταρχική της στόχευση την προάσπιση των εθνικών
συµφερόντων του κράτους, παράλληλα µε την επιδίωξη και τον σεβασµό των θεµελιωδών
σκοπών του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, όπως αυτοί αποκρυσταλλώνονται στον Καταστατικό Χάρτη
του Ο.Η.Ε.
Όσον αφορά τη διπλωµατία εν σχέσει µε την εξωτερική πολιτική, «παρά το γεγονός ότι το
σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της διπλωµατίας ανήκει στον χώρο της εξωτερικής
πολιτικής, υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο εννοιών. Συγκεκριµένα, η εξωτερική
πολιτική καθορίζεται από την κυβέρνηση µιας χώρας, ενώ οι διπλωµάτες δραστηριοποιούνται,
κυρίως για την προετοιµασία και την υλοποίηση των αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής. Το
βέβαιο είναι ότι τα όρια µεταξύ διπλωµατίας και εξωτερικής πολιτικής δεν είναι πάντοτε
ευδιάκριτα. Ωστόσο, η διάκριση µεταξύ τους θεωρείται απαραίτητη, όταν πρόκειται ιδιαίτερα
για το ζήτηµα απόδοσης ευθυνών».9
Συνάγεται, λοιπόν, ότι οι θεµελιώδεις σκοποί του ∆ιεθνούς ∆ικαίου αποτελούν βασικούς
άξονες και για τη διπλωµατία και για την εξωτερική πολιτική. Η διάδραση µεταξύ τους είναι
έντονη και συνεχής. Τα όρια µεταξύ ∆ιεθνούς ∆ικαίου, διπλωµατίας και εξωτερικής
πολιτικής είναι σε πολλές περιπτώσεις δυσδιάκριτα και ρευστά. Σε κάθε περίπτωση, η
διπλωµατία που ασκείται από τα κράτη καθώς και η εξωτερική πολιτική θέτουν στο
επίκεντρο το εθνικό συµφέρον, πάντοτε όµως εντός της διεθνούς έννοµης τάξης.
2.3. ∆ιπλωµατία και Περιφερειακές Επιστήµες
Παράλληλα, η διπλωµατία συνδέεται, προάγει και συγχρόνως προάγεται από τις
Περιφερειακές Επιστήµες.
Είναι αυτονόητο ότι µέσω της διπλωµατίας διευκολύνεται, βελτιώνεται και αναβαθµίζεται
η περιφερειακή συνεργασία για τη διαχείριση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα,
µε την άσκηση διπλωµατίας, η συνεργασία µεταξύ κρατών αλλά και περιφερειακών
οργανισµών εµβαθύνεται και καθίσταται αποτελεσµατικότερη στην αντιµετώπιση
ζητηµάτων, προβληµάτων και σύγχρονων προκλήσεων οικονοµικής, κοινωνικής,
πολιτιστικής, ανθρωπιστικής, και περιβαλλοντικής φύσεως.
Από την άλλη πλευρά, µέσα στο πλαίσιο που συνθέτουν οι Περιφερειακές Επιστήµες
ασκείται, αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται διαρκώς η διπλωµατία, και µε αυτό τον τρόπο οι
Περιφερειακές Επιστήµες συνέβαλαν και συµβάλλουν στη διαµόρφωση και τη συνεχή
εξέλιξη της νέας διπλωµατίας, η οποία αναλύεται κατωτέρω.
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Σε αυτό το σηµείο θα ήταν χρήσιµο να ορίσουµε την έννοια της περιφέρειας στα πλαίσια
ενός κράτους, προκειµένου αυτή να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια της περιφερειακής
συνεργασίας µεταξύ κρατών. Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Χρίστο Απ. Λαδιά «ως περιφέρεια
νοείται: i) περιοχή που ορίζεται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, ii) ολοκληρωµένη κοινωνική
και οικονοµική δοµή, iii) αυτόνοµη και ανεξάρτητη χωρικά, iv) ανοικτό σύστηµα εισροών και
εκροών»10. 11
Θα µπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι -µέσω της διπλωµατίας- η έννοια, η λειτουργία
και η δράση των περιφερειών, όπως τις γνωρίζουµε στα πλαίσια ενός κράτους, θα ήταν
δυνατόν mutatis mutandis να εφαρµόζεται αναλογικά και µεταξύ κρατών τα οποία
αναπτύσσουν στενότερες σχέσεις συνεργασίας και εκπροσώπησης επί του διεθνούς
γίγνεσθαι. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να βρίσκει εφαρµογή: i) άτυπα, σε κράτη τα οποία
παραδοσιακά έχουν οικονοµικές, εµπορικές, πολιτικές σχέσεις ή άλλους ιστορικούς
«δεσµούς», και ii) σε κράτη τα οποία µετέχουν σε περιφερειακούς οργανισµούς, όπως η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισµός Αµερικανικών Κρατών, η Αφρικανική Ένωση, ο ASEAN
κ.α.
2.4. Η άσκηση διπλωµατίας στα πλαίσια της συνεργασίας Ο.Η.Ε. και
περιφερειακών οργανισµών – Η ιδιαίτερη σηµασία των περιφερειακών
σχέσεων, συνεργασιών και συνεργειών
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτηµα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, που άπτεται της άσκησης
διπλωµατίας σε οικουµενικό και περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζουν οι σχέσεις του Ο.Η.Ε.
µε τους περιφερειακούς οργανισµούς, βάσει του Κεφαλαίου VIII του Καταστατικού Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών. Η συνεργασία αυτή -ανάλογα
µε τους σκοπούς και τις
δραστηριότητες του κάθε περιφερειακού οργανισµού- µπορεί να στοχεύει στη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, καθώς επίσης και στην προαγωγή οικονοµικών,
αναπτυξιακών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών, εκπαιδευτικών και
άλλων σκοπών.
Οι περιφερειακοί οργανισµοί µπορούν να δρουν άµεσα και αποτελεσµατικά επί του πεδίου
στη διαχείριση και την επίλυση τοπικών κρίσεων. Πρόκειται για έναν ευέλικτο µηχανισµό, µε
πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι ένας τέτοιου χαρακτήρα οργανισµός γνωρίζει σε κάποιες
περιπτώσεις περισσότερο τις ιδιαιτερότητες τοπικών ζητηµάτων.
«Η δράση, κυρίως µε βάση το Κεφάλαιο VII του Χάρτη και µε διάχυση, αυτοτελώς ή σε
συνάρθρωση, στο Κεφάλαιο VI και ιδίως στο Κεφάλαιο VIII του Χάρτη, έφερε τους
περιφερειακούς διεθνείς οργανισµούς στο προσκήνιο. Η εν λόγω δράση, υπό την ευθύνη και
εποπτεία του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και, βέβαια, µε την εξουσιοδότησή του,
ενσωµατώνει -µε κατακερµατισµό εργασίας- µέτρα επιβολής για την αποκατάσταση, διατήρηση,
οικοδόµηση της ειρήνης, αλλά και προληπτική διπλωµατία. Περιλαµβάνει προληπτικά και
κατασταλτικά µέτρα, διαφοροποιηµένες κυρώσεις σε µέτωπα κρίσεων, ενόπλων συγκρούσεων ή
καταστάσεων µετά από σύρραξη».12
Το άρθρο 52 παρ.1 του Χάρτη του Ο.Η.Ε. δίνει τη δυνατότητα σύστασης «τοπικών
συµφωνιών ή οργανώσεων», δηλαδή περιφερειακών οργανισµών, οι οποίοι θα ασχολούνται
µε ζητήµατα που θα σχετίζονται µε τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και
που θα µπορούν να λυθούν τοπικά, υπό τον όρο ότι αυτοί θα λειτουργούν σύµφωνα µε τους
σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών. Σύµφωνα µε την παρ.2 του ίδιου άρθρου θα
πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον ειρηνικό διακανονισµό των τοπικών
διαφορών, πριν αυτές υποβληθούν στο Συµβούλιο Ασφαλείας. Το Συµβούλιο Ασφαλείας,
λοιπόν, µπορεί να απευθύνει συστάσεις για συλλογικά µέτρα σε κράτη ή περιφερειακούς
οργανισµούς για επίλυση τοπικών διαφορών, µε ειρηνικά µέσα, µε σκοπό τη διατήρηση της
ειρήνης.
Επιπλέον, όπως ορίζει το άρθρο 53 του Χάρτη του Ο.Η.Ε., το Συµβούλιο Ασφαλείας
µπορεί να αναθέτει στους οργανισµούς αυτούς την εφαρµογή εξαναγκαστικών µέτρων που θα
λαµβάνονται µε εντολή του. Καµία τέτοιου είδους δράση όµως δεν θα µπορεί να
αναλαµβάνεται από τους περιφερειακούς οργανισµούς χωρίς την εξουσιοδότησή του.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Χάρτη, το Συµβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να
ενηµερώνεται πλήρως για κάθε ενέργεια που θα αναλαµβάνεται από τις τοπικές οργανώσεις.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι το Κεφάλαιο VIII του Χάρτη δίνει κάποια σχετική προτεραιότητα
στους περιφερειακούς οργανισµούς, αλλά αυτοί θα πρέπει να ενηµερώνουν το Συµβούλιο
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Ασφαλείας για κάθε ενέργειά τους, και ειδικά για τη λήψη µέτρων εξαναγκασµού απαιτείται
η προηγούµενη εξουσιοδότησή του.
Από το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο για τη συνεργασία Ο.Η.Ε. και περιφερειακών
οργανισµών αλλά και από το πώς έχει λειτουργήσει στην πράξη κατά την πάροδο των
χρόνων, αναδεικνύεται ο κρίσιµος ρόλος που δύνανται να διαδραµατίσουν οι περιφερειακοί
οργανισµοί επί του διεθνούς γίγνεσθαι, η δυναµική που αναπτύσσουν, καθώς και η ιδιαίτερη
αξία της περιφερειακής συνεργασίας και της άσκησης διπλωµατίας σε περιφερειακό επίπεδο.
3. Νέα ∆ιπλωµατία: Νέοι τρόποι, νέοι δρώντες, νέοι τοµείς και νέα επίπεδα
διπλωµατίας
3.1. Από την παλιά στη νέα διπλωµατία
Η παραδοσιακή ή παλιά διπλωµατία διεξαγόταν µεταξύ δύο κρατών, κυρίως σε διµερή
βάση, και χαρακτηριζόταν από µυστικότητα. Φορείς άσκησής της ήταν επαγγελµατίες
διπλωµάτες που βασίζονταν στο κράτος αποστολής τους και στο εξωτερικό στις µόνιµες
πρεσβείες τους. Η τήρηση της µυστικότητας ήταν δυνατή εκείνη την εποχή. Σε αυτό
συνέτεινε -εκτός από τα δεδοµένα της εποχής- και το γεγονός ότι η διπλωµατία περιοριζόταν
σε διµερές επίπεδο.
Από το 1914 αρχίζει να διαµορφώνεται η νέα διπλωµατία, η οποία συνίσταται: i) στους
νέους τρόπους άσκησης διπλωµατίας, ii) στους νέους φορείς άσκησης διπλωµατίας, στους
νέους δρώντες οι οποίοι αλληλοδιαπλέκονται στη σύγχρονη εποχή, iii) στις νέες µορφές
διπλωµατίας, στα νέα είδη και τοµείς διπλωµατίας, iv) και τέλος στην πολυµερή διπλωµατία
και στα διάφορα επίπεδα της σύγχρονης διπλωµατίας.
3.2. Μέθοδοι ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών
Αρχικά, θα πρέπει να γίνει µια αναφορά στον ρόλο που διαδραµατίζει η διπλωµατία στην
ειρηνική επίλυση των διαφορών. Το άρθρο 33 παρ.1 του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών απαριθµεί τους τρόπους ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Συγκεκριµένα
ορίζει ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη σε κάθε διαφορά, η παράταση της οποίας µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, θα προσπαθούν κατά πρώτο
λόγο να λύσουν τη διαφορά τους µε διαπραγµατεύσεις, έρευνα, µεσολάβηση, συνδιαλλαγή,
διαιτησία, δικαστικό διακανονισµό, προσφυγή σε περιφερειακούς οργανισµούς ή συµφωνίες
ή µε άλλα ειρηνικά µέσα της εκλογής τους.
«Η υποχρέωση ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 παρ.1
του Χάρτη, έχει και εθιµικό χαρακτήρα. Το εν λόγω άρθρο περιέχει έναν πίνακα των διαφόρων
µεθόδων ειρηνικού διακανονισµού των διαφορών, χωρίς ιεράρχηση και χωρίς νοµικές
συνέπειες για την αρµοδιότητα των Ηνωµένων Εθνών. Η απαρίθµηση των µεθόδων δεν είναι
εξαντλητική. ∆εν αναφέρεται, για παράδειγµα, η διαδικασία των φιλικών υπηρεσιών.
»Οι µέθοδοι που προβλέπονται από το άρθρο 33 παρ.1 του Χάρτη µπορούν να ταξινοµηθούν
σε δύο βασικές κατηγορίες: τις διπλωµατικές µεθόδους (διαπραγµατεύσεις, έρευνα,
µεσολάβηση, συνδιαλλαγή, καλές υπηρεσίες), το αποτέλεσµα των οποίων δεν είναι δεσµευτικό
για τα µέρη, και τις νοµικές µεθόδους (διαιτησία, δικαστικός διακανονισµός), οι οποίες
καταλήγουν µε µια απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου µε βάση το δίκαιο, που είναι δεσµευτική
για τα µέρη».13
3.3. Νέοι τρόποι άσκησης διπλωµατίας
3.3.1. Από τη µυστική διπλωµατία στην ανοικτή διπλωµατία
«Το τέλος του Ψυχρού Πόλεµου και η γιγάντωση των Τεχνολογικών Επιστηµών και
ειδικότερα της επιστήµης της Πληροφορικής, επέφερε µια µεγάλη αλλαγή στους τρόπους που
διεξάγεται η εξωτερική πολιτική ενός κράτους. Η διπλωµατία µεταξύ κυβερνητικών στελεχών
κρατών και µέσω επιστολών, έδωσε τη θέση της σε µια πιο ανοιχτή διπλωµατία, όπου η
εξωτερική πολιτική µιας χώρας εξετάζεται και ελέγχεται από ένα παγκόσµιο ακροατήριο».14
«Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πόλεµου, ο Αµερικανός Πρόεδρος Woodrow Wilson
εισηγήθηκε, για πρώτη φορά, την ανάγκη καθιέρωσης της ανοικτής διπλωµατίας στις
διακρατικές σχέσεις. Στο πρώτο από τα γνωστά ως “∆εκατέσσερα Σηµεία” του, επισηµαίνει:
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“Ανοικτές συνθήκες ειρήνης µε ανοικτές διαδικασίες επίτευξής τους, µετά από τις οποίες δεν θα
ακολουθήσει κανενός είδους ιδιωτική διεθνής συνεννόηση, αλλά η διπλωµατία θα διεξάγεται
πάντοτε µε ειλικρίνεια και δηµόσια”».15
Μετά την ολοκλήρωση του πολέµου, και ενώ η µέχρι τότε µυστική διπλωµατία είχε
αποτύχει, κρινόµενη εκ του αποτελέσµατος, άρχισε να δηµιουργείται η αντίληψη µιας
ανοικτής διπλωµατίας, η οποία θα προάγει τη διεθνή ειρήνη, και η οποία θα διεξάγεται όχι
στενά µέσω των κυβερνήσεων αλλά και µέσω των λαών.
3.3.2.

3.3.2. Πώς επιδρά η Κοινωνία της Πληροφορίας στην άσκηση της
διπλωµατίας
Η άσκηση της διπλωµατίας επηρεάζεται και οριοθετείται από τα δεδοµένα, τις συγκυρίες
και τα µέσα της εποχής. Η σύγχρονη εποχή, έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά την αλµατώδη
και τη συνεχή πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας, δεν θα ήταν δυνατόν να µην έχει
µετασχηµατίσει τη διπλωµατία. Η ευρύτατη χρήση του διαδικτύου, οι δυνατότητες που αυτό
προσφέρει, η διείσδυσή του και η επίδραση που ασκεί στο σύνολο σχεδόν των πτυχών της
ζωής των ανθρώπων, αντανακλάται και στη νέα διπλωµατία.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας συµβάλλει στην αναβάθµιση της διπλωµατίας και δίνει νέες
προοπτικές στα κράτη να αναπτύξουν και να προβάλλουν τις εθνικές τους θέσεις, τα εθνικά
τους συµφέροντα, καθώς και τις περιφερειακές και τις διεθνείς τους συνεργασίες.
Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία µε την
ευρύτατη διάδοσή τους, την απήχηση που έχουν, τη δυναµική που αναπτύσσουν στη
διαµόρφωση και τον επηρεασµό της κοινής γνώµης, αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό, χρήσιµο
και ευέλικτο εργαλείο για την άσκηση διπλωµατίας.
«Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας νέος όρος, η “διαδικτυακή πολιτική”, η “Netpolitik”,
χρησιµοποιείται στη σύγχρονη διπλωµατία, για να εκφράσει τη σηµασία των δικτύων
πληροφόρησης και επικοινωνίας ως βάση διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής και των
διεθνών σχέσεων».16
3.3.3. Ψηφιακή ∆ιπλωµατία
Στη σύγχρονη εποχή, µε την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας και µε τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει στον χώρο της διπλωµατίας, γίνεται
πλέον λόγος για ψηφιακή διπλωµατία.
Η ψηφιακή διπλωµατία, µεταξύ άλλων, συνέβαλε και στην απλοποίηση του διπλωµατικού
πρωτοκόλλου, στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση της διπλωµατικής
πράξης, και στη µείωση των εξόδων.
Ένα από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατα, όµως, είναι η αξιοπιστία και η διαφάνεια που
χαρακτηρίζει τη διπλωµατία σήµερα σε σχέση µε παλαιότερα. Με αυτό τον τρόπο το
παγκόσµιο σύστηµα διακυβέρνησης γίνεται πιο διαφανές και πιο δηµοκρατικό.
∆εν θα πρέπει, πάντως, σε καµιά περίπτωση να παραγνωρίζονται οι προκλήσεις και οι
επαπειλούµενοι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και
επικοινωνίας, όπως είναι ο κυβερνοπόλεµος, η χρήση όλων αυτών των µέσων και των
δυνατοτήτων που προσφέρουν από τροµοκρατικές οργανώσεις κ.α.
3.3.4.

∆ηµόσια ∆ιπλωµατία και Συγγενείς Έννοιες -Προπαγάνδα και ∆ηµόσιες
Σχέσεις«Η επανάσταση της τεχνολογίας και των επικοινωνιών που έλαβε χώρα κυρίως µετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέµου αλλάζει τα δεδοµένα µε µια µεταστροφή του πολιτικού
“παραδείγµατος” από τη µοντέρνα τάξη των γεωπολιτικών δεδοµένων και της σκληρής ισχύος,
σε ένα µεταµοντέρνο σύστηµα εικόνων, φήµης και επιρροής θέτοντας νέα δεδοµένα στις
διεθνείς σχέσεις και επηρεάζοντας την άσκηση της παραδοσιακής διπλωµατίας. Ο ρόλος της
διπλωµατίας οδηγείται προς µία νέα κατεύθυνση, καθώς ο εκδηµοκρατισµός των κοινωνιών
οδηγεί σε εκσυγχρονισµό στην άσκηση της διπλωµατίας.
»Από την προσήλωση στην άµυνα και τους εξοπλισµούς, δίνεται πλέον, έµφαση σε νέες
µορφές άσκησης εξωτερικής πολιτικής θέτοντας στο επίκεντρο τη δηµοκρατία και τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, την υγεία, την εκπαίδευση, την εξάλειψη της φτώχειας, το σύστηµα
δικαίου, την ανθρωπιστική βοήθεια, το περιβάλλον, το εµπόριο, τις πληθυσµιακές αναλογίες,
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος µέσω ενεργής δράσης
διεθνών οργανισµών.
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»Η δηµόσια διπλωµατία (Public Diplomacy) είναι ένας όρος που εµφανίστηκε για πρώτη
φορά το 1965 στην Αµερική από τον Dean Edmund Gullion της Σχολής Fletcher στο
Πανεπιστήµιο Tufts. Ένας πρώτος ορισµός που δόθηκε για τον όρο, προσδιόρισε τη δηµόσια
διπλωµατία ως ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων, που απευθύνονται όχι µόνο στις κυβερνήσεις
αλλά και σε άτοµα και µη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι συµβάλλουν στη διαµόρφωση και
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής µίας χώρας.
»Συνολικά, η δηµόσια διπλωµατία έγκειται σε µία “διαδικασία επικοινωνίας µιας
κυβέρνησης µε την κοινή γνώµη άλλων κρατών, προκειµένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες
και τα ιδανικά, οι θεσµοί και ο πολιτισµός, οι εθνικές επιδιώξεις και οι τρέχουσες πολιτικές του
εκπροσωπούµενου από αυτήν κράτους”. ( H. Tuch)».17
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι συγγενείς έννοιες µε τη δηµόσια διπλωµατία θεωρούνται η
προπαγάνδα και οι δηµόσιες σχέσεις.
Σύµφωνα µε τον Πρέσβη ε.τ. Χάρη Καραµπαρµπούνη:
«Από την παλιά διπλωµατία την οποία ασκούσαν, κυρίως, κυβερνήσεις κρατών σε διµερές
επίπεδο (government to government), µεταβαίνουµε στην παραδοσιακή/κλασσική δηµόσια
διπλωµατία, κατά την οποία οι κυβερνήσεις απευθύνονται στην κοινή γνώµη άλλων κρατών,
ώστε οι πολίτες του άλλου κράτους να επηρεάσουν και να πιέσουν την κυβέρνησή τους προς την
επιδιωκόµενη κατεύθυνση (government to public). Στη νέα δηµόσια διπλωµατία έχουµε τη
διάδραση (people to people), πρόκειται για µια αµφίδροµη σχέση».
»Η διαφορά της δηµόσιας διπλωµατίας από τις δηµόσιες σχέσεις έγκειται στο γεγονός ότι
στις δηµόσιες σχέσεις το κράτος απευθύνεται στη δική του (εγχώρια) κοινή γνώµη. Η δε
συµµετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στη διπλωµατία εκφράζεται µε το σχήµα people to
government.
»Επιπλέον, βασικά συστατικά στοιχεία της προπαγάνδας, τα οποία τη διαφοροποιούν από τη
δηµόσια διπλωµατία είναι επιγραµµατικά και σχηµατικά τα ακόλουθα. Η προπαγάνδα
χρησιµοποιεί “χονδροειδή” ψέµατα, και χαρακτηρίζεται από υπερβολή και αναξιοπιστία. Η
προπαγάνδα είναι µονόπλευρη διαδικασία, χωρίς να αναµένεται η αντίδραση του ακροατηρίου.
Ενώ στη δηµόσια διπλωµατία υπάρχει διάδραση (interaction) ποµπού και δέκτη,
διαµορφώνεται δηλαδή µία διαλεκτική σχέση µεταξύ τους. Στην προπαγάνδα επιχειρείται
“βοµβαρδισµός” µε πληροφορίες στα άτοµα προς τα οποία απευθύνεται, ώστε να µην µπορούν
να ελέγξουν αυτές τις πληροφορίες. Η προπαγάνδα απευθύνεται στη µάζα. Τέλος, η προπαγάνδα
προσπαθεί να επηρεάσει τη σκέψη αυτών προς τους οποίους απευθύνεται, και έχει ως σκοπό τη
8
χειραγώγηση».1
3.4. Νέοι φορείς άσκησης διπλωµατίας / Νέοι δρώντες
Στα πλαίσια της νέας διπλωµατίας έχει διευρυνθεί και το πεδίο των φορέων που
αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την άσκησή της. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι νέοι δρώντες
άσκησης διπλωµατίας.
3.4.1. Κοινοβουλευτική ∆ιπλωµατία
∆ιεξάγεται από εκπροσώπους από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών, οι οποίοι µετέχουν
σε όργανα συλλογικής εκπροσώπησης διεθνών και περιφερειακών οργανισµών. Με αυτό τον
τρόπο ασκείται πολυµερής διπλωµατία στα πλαίσια διεθνών και περιφερειακών οργανισµών.
Πρόκειται για επικουρικό έργο των εθνικών βουλευτών. Ενδεικτικά, ως παράδειγµα θα
µπορούσε να αναφερθεί η συµµετοχή βουλευτών των κρατών στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των εθνικών αντιπροσωπειών,
που συµµετέχουν στους διεθνείς οργανισµούς και αναπτύσσουν πολυµερείς σχέσεις, από τις
Οµάδες Φιλίας, που λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο και αναπτύσσουν διµερείς σχέσεις.
3.4.2. ∆ιπλωµατία Κορυφής
«Πρόκειται για την άµεση εµπλοκή Προέδρων ή Πρωθυπουργών κρατών σε
διαπραγµατευτικές διαδικασίες για την επίλυση εθνικών ή διεθνών διαφορών. ∆ιασκέψεις
Κορυφής πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Οµάδας των G8, της Οµάδας των G20, κ.α.».19
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Οι ∆ιασκέψεις Κορυφής, λοιπόν, µπορεί να διεξάγονται στα πλαίσια διεθνών οργανισµών,
να είναι δηλαδή θεσµοθετηµένες, να διεξάγονται στα πλαίσια διακρατικών συµφωνιών, ή να
είναι διµερείς.
3.4.3. Άσκηση διπλωµατίας από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισµούς
Είναι αυτονόητο ότι, ανεξάρτητα από τη συµµετοχή των κρατών στους διεθνείς και τους
περιφερειακούς οργανισµούς, και οι ίδιοι οι οργανισµοί ασκούν διπλωµατία. «Στην πράξη, οι
οργανισµοί είναι δηµιουργήµατα των κρατών που τους συγκρότησαν και που συµµετέχουν σε
αυτούς, ωστόσο η διπλωµατία µέσα σε διαφορετικούς οργανισµούς προσλαµβάνει
χαρακτηριστικά που αντανακλούν τις ιδιαίτερες διαδικασίες και την κουλτούρα του κάθε
οργανισµού».20
3.4.4.

Εθνικά πολιτικά κόµµατα και πολυεθνικοί κοµµατικοί σχηµατισµοί µε
διεθνικό χαρακτήρα
«Σε όλα τα εθνικά πολιτικά κόµµατα λειτουργούν επιτροπές που ασχολούνται µε ειδικά
θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Στις αρµοδιότητές τους εµπίπτει η διατύπωση προτάσεων για το
κυβερνητικό πρόγραµµα, η άσκηση κριτικής στο κυβερνητικό έργο. Αποτελούν κέντρα συλλογής
και επεξεργασίας πληροφοριακού υλικού σε συγκεκριµένα θέµατα εξωτερικής πολιτικής. Στις
αρµοδιότητές τους, επίσης, ανήκει η προετοιµασία των διεθνών επαφών που
πραγµατοποιούνται σε κοµµατικό επίπεδο.21
»Σε διεθνές επίπεδο, τα πολιτικά κόµµατα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια διαφόρων
πολυεθνικών κοµµατικών σχηµατισµών, που έχουν διεθνικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, υπάρχει η
Χριστιανική ∆ηµοκρατική ∆ιεθνής, στην οποία µετέχουν τα συντηρητικά κόµµατα, η
Σοσιαλιστική ∆ιεθνής, στην οποία µετέχουν τα σοσιαλιστικά κόµµατα, και η Φιλελεύθερη
∆ιεθνής, στην οποία µετέχουν τα φιλελεύθερα κόµµατα».22
3.4.5. Κοινωνία των Πολιτών
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος της Κοινωνίας των
Πολιτών στην άσκηση διπλωµατίας.
«Σύµφωνα µε την Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα “Ο
ρόλος και η συµβολή της οργανωµένης Κοινωνίας των Πολιτών στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση”,
η οργανωµένη Κοινωνία των Πολιτών µπορεί να ορισθεί, κατά τρόπο αφηρηµένο, ως το
σύνολο των οργανωτικών δοµών, των οποίων τα µέλη εξυπηρετούν µέσω ενός δηµοκρατικού
διαλόγου και µιας διεργασίας κατανόησης, το γενικό συµφέρον και χρησιµεύουν ως
µεσολαβητές µεταξύ των δηµόσιων αρχών και των πολιτών».23
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή Ένωσης, η Κοινωνία των Πολιτών ορίζεται ότι «δηλώνει όλες
τις µορφές κοινωνικής δράσης ατόµων ή οµάδων, οι οποίες δεν απορρέουν από το κράτος και
δεν αναλαµβάνονται από αυτό. Ειδικότερα, οι οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών
ορίζεται ότι αντιπροσωπεύουν: i) τους παράγοντες της αγοράς εργασίας, µέσω των
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, ii) συγκεκριµένους κοινωνικο-οικονοµικούς κύκλους,
iii) τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς οι οποίοι υπερασπίζονται κοινούς στόχους (τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, την προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και κατάρτιση,
τα δικαιώµατα των καταναλωτών, κ.α..), iv) τις οργανώσεις της βάσης, οι οποίες εκπροσωπούν
ένα µέρος της κοινωνίας (τα κινήµατα νέων, τις ενώσεις υπέρ της οικογένειας, κλπ.), v) τις
θρησκευτικές κοινότητες. Το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναγνωρίζει τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών για τη χρηστή διακυβέρνηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει την
ανάγκη να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτό, διάφανο και τακτικό διάλογο µε τις
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, π.χ. όταν προετοιµάζει προτάσεις για τη νοµοθεσία
της».24
Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελούν µέρος της Κοινωνίας των Πολιτών. Σύµφωνα
µε το άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε., το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει να συµβουλεύεται µη κυβερνητικούς οργανισµούς που
ασχολούνται µε θέµατα της αρµοδιότητάς του. Τέτοιες αποφάσεις µπορούν να αναφέρονται
σε διεθνείς οργανισµούς και, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, σε εθνικούς οργανισµούς,
ύστερα από συνεννόηση µε το ενδιαφερόµενο Μέλος των Ηνωµένων Εθνών. «Προκύπτει,
λοιπόν, ότι ο Χάρτης του Ο.Η.Ε. έχει αναγνωρίσει διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις και
τους έχει αποδώσει µία θέση στη διακυβερνητική διπλωµατία».25 Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει
την αναβάθµιση της θέσης του ατόµου στη διεθνή δικαιοταξία.
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Επισηµαίνεται ότι «στον 21ο αιώνα και µετά από µια εντυπωσιακή ανάπτυξη στη δεκαετία
του '90, περισσότερες από 37.000 µη κυβερνητικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται στο διεθνές
πεδίο. Ιδιαίτερα µάλιστα στις αναπτυσσόµενες και στις υπό µετάβαση χώρες, η επιρροή τους
είναι πολύ σηµαντική. Μάλιστα, ορισµένες από τις οργανώσεις αυτές διαχειρίζονται
προϋπολογισµούς µεγαλύτερους από τους αντίστοιχους πολλών κρατών».26
Άλλωστε, «θεµελιώδης παράγοντας επιτυχίας µιας πολιτικής δηµόσιας διπλωµατίας
καθίσταται η δράση της Κοινωνίας των Πολιτών. Η έννοια και η εξέλιξη της Κοινωνίας των
Πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εξελικτική πορεία της πολιτικής και δη του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Έρνεστ Γκέλνερ “η Κοινωνία
Πολιτών είναι ένα σύνολο ποικίλων µη κυβερνητικών θεσµών αρκετά ισχυρών ώστε να
αντισταθµίζουν το κράτος και που, ενώ δεν το εµποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του ως
εγγυητή της ειρήνης και διαιτητή µεταξύ µεγάλων συµφερόντων, µπορούν ωστόσο να το
εµποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκµηδενίσει το υπόλοιπο της κοινωνίας”».27
Αξίζει να αναφερθεί η ∆ιπλωµατία της ∆ιασποράς, ήτοι η δυναµική και τα αποτελέσµατα
που µπορεί να έχει η διάδραση των αποδήµων ενός κράτους στην άσκηση διπλωµατίας.
Αυτονόητο είναι ότι χώρες όπως η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις
προοπτικές που παρέχει η ∆ιπλωµατία της ∆ιασποράς.
Ένας σύγχρονος φορέας άσκησης διπλωµατίας είναι και η επονοµαζόµενη “celebrities
diplomacy”, «διπλωµατία των διασηµοτήτων», η οποία ξεκινά στα πλαίσια του Ο.Η.Ε., µε
τους “Good Will Ambassadors” και τους “Messengers of Peace”. Ο Joseph Nye αναφέρεται
στην «ήπια ισχύ των διασηµοτήτων, οι οποίοι µπορούν πολλές φορές να πιέσουν κυβερνήσεις
άµεσα, ή έµµεσα µε την κινητοποίηση της κοινής γνώµης τους».28
3.4.6. Άλλοι φορείς διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής
Άλλοι φορείς που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της εξωτερικής
πολιτικής ενός κράτους και που επηρεάζουν κατά την άσκηση διπλωµατίας αποτελούν: τα
Πανεπιστήµια, τα think tanks, οι τράπεζες, οι πολυεθνικές εταιρείες, τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, οι ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, ο στρατός, η Εκκλησία.
Όλοι οι δρώντες που προαναφέρθηκαν συνθέτουν ένα πλέγµα αλληλεπιδράσεων,
αλληλεξαρτήσεων και σχέσεων, που καθορίζει και διαµορφώνει την άσκηση της διπλωµατίας
στη σύγχρονη διεθνοποιηµένη εποχή. Οι επιδράσεις που ασκεί κάθε φορέας διπλωµατίας δεν
είναι πάντοτε ευδιάκριτες, η δε δυναµική που µπορεί να αναπτύξει -κάνοντας χρήση των
µέσων που προσφέρει η σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας- δεν είναι εύκολα
προβλέψιµη.
3.5. Νέες µορφές διπλωµατίας / Νέοι τοµείς διπλωµατίας
3.5.1. Οικονοµική ∆ιπλωµατία
Η οικονοµία, ανέκαθεν, αποτελούσε θεµελιώδη τοµέα της εθνικής πολιτικής των κρατών,
η οποία συγχρόνως επηρέαζε σηµαντικά και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής τους.
Σήµερα, λόγω και της οικονοµικής κρίσης που επηρέασε την παγκόσµια οικονοµία, τα
οικονοµικά θέµατα έχουν κυριαρχήσει πλέον στην εθνική ατζέντα των κρατών αλλά και στη
δράση και στους τοµείς άσκησης διπλωµατίας εντός των διεθνών και των περιφερειακών
οργανισµών.
«Η οικονοµία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών σχέσεων και αναδεικνύει την
αναγκαιότητα να επαναπροσδιοριστεί η αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της
οικονοµικής διπλωµατίας. Ορισµένα νέα δεδοµένα των διεθνών οικονοµικών σχέσεων είναι τα
ακόλουθα:
- Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας µε σχετική αποδυνάµωση της ισχύος των κρατών προς
όφελος των ιδιωτικών επιχειρήσεων,
- Η ικανότητα των κρατών σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό να ασκούν οικονοµική
διπλωµατία µε διπλή κατεύθυνση (εσωτερικά και εξωτερικά των συνόρων).
- Η εισαγωγή νέων τοµέων ρύθµισης όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία
των πόρων του πλανήτη, η προστασία του καταναλωτή, κλπ.».29
«Η οικονοµική διπλωµατία αποτελεί τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης µιας χώρας και έχει ως
στόχο να προάγει την ευηµερία του κράτους καθώς και τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής.
Τα Υπουργεία Οικονοµικών, οι εµπορικοί σύνδεσµοι, τα επιµελητήρια, οι εξαγωγικοί φορείς, οι
πρεσβείες, τα προξενεία είναι οι κύριοι φορείς προώθησης της οικονοµικής διπλωµατίας σε
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εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Η οικονοµική διπλωµατία επικεντρώνεται στην προσέλκυση
ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων, στην προώθηση της τεχνολογίας και του τουρισµού. Η
οικονοµική διπλωµατία συνεισφέρει τα µέγιστα στην ενίσχυση και στο nation branding µιας
χώρας και αποτελεί σηµαντικότατο εργαλείο της δηµόσιας διπλωµατίας.
«Αναλυτές και εµπειρογνώµονες συνδέουν τη διαδικασία διαµόρφωσης της εικόνας µιας
χώρας µε τη δόµηση ή τη συγκρότηση µιας µάρκας, ενός σήµατος (brand), και εντοπίζουν
αναλογίες στο πώς ένας οργανισµός ή µια εταιρεία δοµεί την εικόνα της (branding) και στο
πώς µια χώρα δοµεί τη διεθνή της εικόνα (nation branding)»30, το επονοµαζόµενο ως «εθνικό
σήµα», το «σήµα κατατεθέν» ενός κράτους.
Αξίζει να τονιστεί ότι, στα πλαίσια της δράσης διεθνών και περιφερειακών οργανισµών
αλλά και κατά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από κράτη, παρατηρείται συχνά η απειλή ή
η χρήση οικονοµικών κυρώσεων και η παροχή οικονοµικής βοήθειας. Πρόκειται, σύµφωνα
µε τον Joseph Nye για την τακτική «µαστίγιο» και «καρότο».
«Όπως παρατηρεί ο Daniel Drezner, η βασική διαφορά ανάµεσα στις οικονοµικές κυρώσεις
(ραβδί) και στις οικονοµικές παροχές (καρότο) είναι ότι οι οικονοµικές κυρώσεις είναι ακριβές
όταν αποτυγχάνουν, ενώ οι οικονοµικές παροχές είναι ακριβές όταν επιτυγχάνουν».31
3.5.2. Πολιτιστική ∆ιπλωµατία
«Πολιτιστική διπλωµατία ονοµάζουµε τη µεθοδική χρήση επιτευγµάτων (ή γνωρισµάτων
ιδιαιτερότητας) του πολιτισµού µιας χώρας στην άσκηση πολιτικής διεθνών σχέσεων. Η
πολιτιστική διπλωµατία δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί µε µόνο τον εξωραϊσµό και
προπαγανδισµό (έστω τον ευφυέστερο) κάποιου θαυµαστού πολιτιστικού παρελθόντος. Ούτε
µπορεί να ασκηθεί πολιτιστική διπλωµατία µε την επίδειξη επιτευγµάτων αποµίµησης ξένων για
τη χώρα πολιτιστικών προτύπων. Η πολιτιστική διπλωµατία µπορεί να ασκηθεί µόνο από λαούς
που µπορούν να διακρίνουν τί το ξεχωριστό, το δηµιουργικά δικό τους έχουν να συνεισφέρουν
στον διεθνή στίβο αλληλεπίδρασης των πολιτισµών, ποιά δυναµική ετερότητα τούς καθιστά
ενεργητικά µετόχους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Από κοινωνίες που σαρκώνουν επιτεύγµατα
ικανά να λειτουργήσουν ως πρόταση πολιτισµού µε πανανθρώπινη εµβέλεια».32
Η πολιτιστική διπλωµατία, ως η άσκηση διπλωµατίας µέσω της προβολής του συνόλου
των εκφάνσεων του πολιτισµού µιας χώρας, έχει διαµορφωθεί, έχει εξελιχθεί και έχει
οριοθετηθεί στη σύγχρονη εποχή. Ωστόσο θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι από την
Αρχαιότητα, µέσω των Ολυµπιακών Αγώνων ασκείτο διπλωµατία πολιτιστικής υφής «οιονεί
πολιτιστική διπλωµατία». Έχοντας, µάλιστα, υπόψη το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των
Ολυµπιακών Αγώνων σταµατούσε η τέλεση πολέµων και εχθροπραξιών, αναδεικνύεται και η
συµβολή τους προς την κατεύθυνση της συµφιλίωσης και της ειρήνης.
Σήµερα, στους κόλπους των διεθνών και των περιφερειακών οργανισµών, ασκείται
εκτεταµένα πολιτιστική διπλωµατία, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την UNESCO, το
Συµβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισµό Αµερικανικών Κρατών κ.α.
Τα κράτη ασκούν πολιτιστική διπλωµατία σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο. «Η Ελλάδα
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα χώρας που πρέπει να αξιοποιεί όσο το δυνατόν
περισσότερο τη δυναµική και τις δυνατότητες που παρέχει η άσκηση της πολιτιστικής
διπλωµατίας. Σηµειώνεται ότι σε πολυµερές επίπεδο και ιδιαίτερα στο πλαίσιο διεθνών
οργανισµών, η ελληνική πολιτιστική διπλωµατία έχει ως στόχο να αναδείξει, να προβάλει και
να αξιοποιήσει ένα πανανθρώπινο σύστηµα αξιών για τις διακρατικές σχέσεις, το οποίο
στηρίζεται στην οικουµενικότητα του Ελληνικού Πολιτισµού».
»Στους κόλπους της πολιτιστικής διπλωµατίας εντάσσεται και η εκπαιδευτική διπλωµατία,
στόχος της οποίας είναι η δηµιουργία συνεργειών µεταξύ πολιτισµού, εκπαίδευσης και
οικονοµίας».33 Στην άσκηση εκπαιδευτικής διπλωµατίας, καθοριστικός είναι ο ρόλος του
Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Πολιτισµού, του Υπουργείου Παιδείας, των
Πανεπιστηµίων, και των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
Σε σχέση µε την πολιτιστική διπλωµατία θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναφορά στο όρο
«ήπια ισχύς» (“soft power”), τον οποίο επινόησε ο Joseph Nye to 1980. Σύµφωνα µε τον
Joseph Nye, «η ήπια ισχύς βρίσκεται στην ικανότητα να ελκύεις και να πείθεις. Ενώ η σκληρή
ισχύς (“hard power”) -η ικανότητα να εξαναγκάζεις- προέρχεται από τη στρατιωτική και την
οικονοµική δύναµη µιας χώρας, η ήπια ισχύς προέρχεται από τη θελκτικότητα της κουλτούρας,
των πολιτικών ιδανικών και των πολιτικών επιλογών µιας χώρας. Η ήπια ισχύς µιας χώρας
βασίζεται σε τρεις κυρίως πηγές: την κουλτούρα της, (σε περιοχές όπου είναι ελκυστική σε
άλλους), τις πολιτικές αξίες της (όταν λειτουργεί σύµφωνα µε αυτές στο εσωτερικό και στο
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εξωτερικό) και την εξωτερική πολιτική της (όταν αναγνωρίζεται ως νόµιµη και έχει ηθικό
κύρος)».34
«Ο επιτυχηµένος και αποτελεσµατικός συνδυασµός της ήπιας και της σκληρής ισχύος
συνδιαµορφώνει την “έξυπνη ισχύ” (“smart power”), η οποία
συνδυάζει στοιχεία
εξαναγκασµού µε στοιχεία πειθούς, αναλόγως των συνθηκών και των ισορροπιών που
επικρατούν τη δεδοµένη χρονική στιγµή, και των επιδιωκόµενων στόχων».35
Αναφορικά δε µε την σκληρή και την ήπια ισχύ και τη χρήση τους στη γεωπολιτική
ανάλυση, όπως αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την άσκηση διπλωµατίας, επισηµαίνεται
το εξής. Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Ιωάννη Θ. Μάζη «η σκληρή ισχύς συντίθεται από τους
πυλώνες της άµυνας, της ασφάλειας και της οικονοµίας και η ήπια ισχύς συντίθεται από τους
πυλώνες της πολιτικής, του πολιτισµού και της πληροφορίας».36 «Αναφορικά δε µε τη
µεθοδολογική βάση για τη γεωπολιτική ανάλυση, όλο το οικονοµικό δυναµικό, όπως αυτό
καταγράφεται χωροταξικώς στον εθνικό, υποεθνικό, αλλά και διεθνή χώρο, είτε πρόκειται για
φυσικά διαθέσιµα και αποθέµατα είτε για ανθρώπινη οικονοµική δραστηριότητα στο πλαίσιο
του φυσικού ή του γενικότερου γεωγραφικού χώρου αποτελεί και τη µόνη ασφαλή προσέγγιση
για µια αντικειµενική και όχι σεναριογραφική ή µεταφυσική – ιδεοληπτική γεωπολιτική
ανάλυση».37
3.5.3. ∆ιπλωµατία της ασφάλειας / ∆ιπλωµατία διαχείρισης κρίσεων
Πρόκειται για τον τύπο της διπλωµατίας που αφορά στη διαχείριση κρίσεων µε απώτερο
σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Χρησιµοποιούνται οι όροι:
διπλωµατία της ασφάλειας, διπλωµατία διαχείρισης κρίσεων, διπλωµατία του πολέµου,
προληπτική διπλωµατία. Στους κόλπους της εντάσσεται και η αντιτροµοκρατική διπλωµατία.
Στο συγκεκριµένο πεδίο καθοριστική ήταν η συµβολή του Νοµικού Κειµένου “An
Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peace-making and peace-keeping”, RES/A/47/277
(1992)38, την οποία εισήγαγε ο πρώην Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. Boutros BoutrosGhali.
Το εν λόγω Κείµενο καθιερώνει, ορίζει και οριοθετεί -µεταξύ άλλων- τις έννοιες
“preventive diplomacy”, “peace-making”, “peace-keeping” και “post-conflict peacebuilding”.
Ως προληπτική διπλωµατία (preventive diplomacy) ορίζει τη δράση για την αποφυγή της
πρόκλησης διενέξεων µεταξύ των µερών, για την αποφυγή της κλιµάκωσης των υφιστάµενων
διενέξεων σε συγκρούσεις και για τον περιορισµό της εξάπλωσης των τελευταίων όταν αυτές
συµβαίνουν. Ως peace-making ορίζεται η δράση για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των
αντιµαχόµενων πλευρών, κυρίως µέσω ειρηνικών µέσων όπως αυτά που προβλέπονται στο
Κεφάλαιο VI του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Ως peace-keeping ορίζεται η επέκταση της
παρουσίας των Ηνωµένων Εθνών στο πεδίο, µε τη συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων
µερών, που συνήθως περιλαµβάνει στρατιωτικό ή/και αστυνοµικό προσωπικό των Ηνωµένων
Εθνών και συχνά πολίτες. Πρόκειται για µια τεχνική που επεκτείνει τις δυνατότητες τόσο για
την πρόληψη των συγκρούσεων όσο και για την αποκατάσταση της ειρήνης. Ως post-conflict
peace-building ορίζεται η οικοδόµηση της ειρήνης µετά τη λήξη των συγκρούσεων, µε τον
καθορισµό και την υποστήριξη δοµών που θα τείνουν να ενισχύσουν και να εδραιώσουν την
ειρήνη, προκειµένου να αποφευχθεί η υποτροπή των συγκρούσεων.
Σύµφωνα µε το προαναφερθέν εξαιρετικά σηµαντικό Νοµικό Κείµενο, η προληπτική
διπλωµατία επιδιώκει να επιλύσει διαµάχες πριν ξεσπάσει βία· οι διαδικασίες peace-making
και peace-keeping απαιτούνται για να σταµατήσουν οι συγκρούσεις και να διατηρηθεί η
ειρήνη µόλις επιτευχθεί. Εάν είναι επιτυχείς, ενισχύουν την ευκαιρία για τη διαδικασία postconflict peace-building, η οποία µπορεί να αποτρέψει την επανάληψη της βίας µεταξύ των
εθνών και των λαών.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον σύγχρονο όρο αντιτροµοκρατική διπλωµατία.
Επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια -κυρίως της αµερικανικής- πολιτικής πρόληψης και
καταστολής της διεθνούς τροµοκρατίας, γίνεται συχνά λόγος και προσπάθεια αξιοποίησης
των ευρύτατων δυνατοτήτων και προοπτικών που προσφέρει η διπλωµατία και η ήπια ισχύς.
3.5.4. Περιβαλλοντική ∆ιπλωµατία
Στα τέλη δεκαετίας του ’60 τόσο στα Ηνωµένα Έθνη όσο και σε πολλά κράτη άρχισε να
αναγνωρίζεται ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος και η ρύπανση δεν αφορούσαν µόνον
αισθητικές ανησυχίες, αλλά ήταν καθοριστικής σηµασίας για την ανθρώπινη υγεία, την
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παραγωγή τροφής, την πανίδα, τη χλωρίδα και ένα πλήθος ειδικότερων παραµέτρων που
χαρακτηρίζουν το «ευ ζην».
Την περίοδο εκείνη βέβαια δεν αναµενόταν η έκρηξη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που
ακολούθησε µέσα στις επόµενες δεκαετίες σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση, στην περιβαλλοντική δράση διεθνών, περιφερειακών οργανισµών και µη
κυβερνητικών οργανώσεων, στη σύνταξη σχετικών νοµικών κειµένων, στη διεξαγωγή
ερευνητικών προγραµµάτων, στην ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, και σε πολλά
αλλά. Σήµερα, το σύνολο σχεδόν των διεθνών και των περιφερειακών οργανισµών
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του περιβάλλοντος, και έχουν θέσει την ανάγκη προστασίας
του στους βασικούς σκοπούς τους.39
Η συνεχής υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε τις σοβαρότατες επιπτώσεις που επιφέρει,
καθώς και η συνειδητοποίηση ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται κυρίως σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας, παράλληλα µε τις όποιες εθνικές
δράσεις, δηµιούργησε τα πλαίσια και την ανάγκη διαµόρφωσης της περιβαλλοντικής
διπλωµατίας. Η περιβαλλοντική διπλωµατία διεξάγεται στα πλαίσια διεθνών και
περιφερειακών οργανισµών, αλλά και σε επίπεδο διµερών σχέσεων των κρατών, πολύ συχνά
και για διασυνοριακά περιβαλλοντικά ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Στην εν λόγω
διπλωµατία έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα και έχουν διαχρονικά προσφέρει σηµαντικά και
οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
3.5.5. Ενεργειακή ∆ιπλωµατία
Στη σύγχρονη εποχή αποκτά ιδιαίτερη δυναµική η καλούµενη ενεργειακή διπλωµατία. Με
άξονα το ενδιαφέρον µε το οποίο παρακολουθούνται παγκοσµίως τα ζητήµατα διεθνούς
ενεργειακής πολιτικής και µε δεδοµένο ότι οι οδεύσεις των αγωγών φυσικού αερίου, αλλά και
πετρελαίου συγκεντρώνουν το διεθνές ενδιαφέρον και αποτελούν βασική προτεραιότητα της
εξωτερικής πολιτικής πολλών κρατών, εντείνονται οι διεργασίες στα πλαίσια της
ενεργειακής διπλωµατίας.
Η εν λόγω µορφή διπλωµατίας άπτεται -µεταξύ άλλων- των ενεργειακών εξελίξεων στους
τοµείς παραγωγής και µεταφοράς του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, των ηλεκτρικών
δικτύων, και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Στην άσκηση ενεργειακής διπλωµατίας µετέχει και η Ελλάδα, η οποία στοχεύει να
αποτελέσει κόµβο παραγωγής και διέλευσης ενέργειας, για την τόνωση της οικονοµίας της,
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την παραγωγή
τεχνογνωσίας, αλλά και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της θέσης διεθνώς.
3.6. Πολυµέρεια Νέας ∆ιπλωµατίας - Unilateralism vs Multilateralism
Όπως προαναφέρθηκε, κατά το πέρασµα από την παλιά διπλωµατία στη νέα διπλωµατία,
µεταβάλλεται και ο αριθµός των διαπραγµατευόµενων µερών. Ενώ, λοιπόν, στην παλιά
διπλωµατία διαπραγµατεύονταν κράτη σε διµερές επίπεδο, η νέα διπλωµατία είναι πολυµερής
ως προς τον αριθµό των διαπραγµατευόµενων µερών. Η διπλωµατία ασκείται ευρέως στα
πλαίσια διεθνών και περιφερειακών οργανισµών µε τη συµµετοχή περισσότερων κρατών και
άλλων δρώντων. Η νέα διπλωµατία, όµως, δεν χαρακτηρίζεται από πολυµέρεια µόνο ως προς
τον αριθµό των διαπραγµατευόµενων µερών αλλά και ως προς τα επίπεδα άσκησής της.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα.
«Όταν διαπιστώθηκε ότι πολλές µεσολαβήσεις σε διεθνείς κρίσεις δεν είχαν αντίκτυπο
κρίθηκε ότι θα έπρεπε να παρέµβουν και άλλοι παράγοντες. Αρχικά δηµιουργήθηκε η
επονοµαζόµενη ως “Two-track Diplomacy”, η οποία περιελάµβανε αφενός τους κρατικούς
παράγοντες και αφετέρου τους µη κρατικούς παράγοντες. Επειδή και αυτό το σχήµα θεωρήθηκε
ανεπαρκές, στη συνέχεια επινοήθηκε ο όρος “Multi-track Diplomacy”, η οποία εµπλέκει ένα
ευρύτατο πεδίο δρώντων. Οι συγκεκριµένοι όροι θα µπορούσαν να αποδοθούν µε τον όρο
“διπλωµατία των πολλαπλών διαύλων”».40
Επισηµαίνεται ότι αναφορικά µε την πολυµερή διπλωµατία επί του διεθνούς γίγνεσθαι «η
σηµερινή εικόνα αποτελεί µια σύνθεση δύο µοντέλων, του µονοπολικού και του πολυκεντρικού
µοντέλου, µε εµφανείς τις αµερικανικές επιδιώξεις για διασφάλιση ηγεµονίας, αλλά και µε την
έντονη παρουσία της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Κίνας στο διεθνές πεδίο».41
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4. Αντί Συµπερασµάτων
Από όσα παρουσιάστηκαν ανωτέρω, προκύπτει η πολύπλευρη και πολυδιάστατη εξέλιξη
της διπλωµατίας, κατά τη µετάβαση από την παλιά στη νέα διπλωµατία. Η νέα διπλωµατία,
όπως αναλύθηκε, συνίσταται: i) στους νέους τρόπους άσκησης διπλωµατίας, ii) στους νέους
φορείς άσκησης διπλωµατίας, στους νέους δρώντες οι οποίοι αλληλοδιαπλέκονται στη
σύγχρονη εποχή, iii) στις νέες µορφές και τοµείς διπλωµατίας, iv) και τέλος στην πολυµερή
διπλωµατία και στα διάφορα επίπεδα της σύγχρονης διπλωµατίας. Παρατηρείται, λοιπόν,
σήµερα µια σχεδόν ολοκληρωτική µεταβολή της φυσιογνωµίας της παλιάς/παραδοσιακής
διπλωµατίας.
Είναι αυτονόητο ότι η διπλωµατία ακολούθησε και θα ακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής
της και καλείται διαχρονικά να αντιµετωπίζει µε τον πιο ουσιαστικό, άµεσο και
αποτελεσµατικό τρόπο τις αναδυόµενες προκλήσεις, µε βασικούς άξονες τη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την προαγωγή των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά και
την προάσπιση των εκάστοτε συµφερόντων των φορέων της. Το ότι αναπτύσσεται µία
δυναµική και διαλεκτική σχέση µεταξύ διπλωµατίας και σύγχρονων εξελίξεων δεν
υποβιβάζει σε καµία περίπτωση την αξία της και την αναγκαιότητά της στο διεθνές γίγνεσθαι.
Άλλωστε ακόµη και η δηµιουργία της και η καθιέρωσή της από αρχαιοτάτων χρόνων
βασίστηκε στην αντιµετώπιση πραγµατικών επιτακτικών αναγκών, διαµορφώθηκε από την
πρακτική, και δεν βασίστηκε σε θεωρητικά αφηρηµένα σχήµατα.
Μελετώντας τις διάφορες µορφές διπλωµατίας εν σχέσει µε τις σύγχρονες διεθνείς
εξελίξεις· συνάγεται ότι οι διάφοροι τοµείς της διευρύνουν το πεδίο και το επίπεδο άσκησής
της, ενώ από την άλλη πλευρά η ίδια η διπλωµατία συµβάλλει στην ανάδειξη και στην
αναβάθµιση ζητηµάτων εντασσόµενων σε αυτούς τους τοµείς, καθώς και στην αντιµετώπιση
συναφών προβληµάτων και προκλήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
περιβάλλον, η αναγκαιότητα προστασίας του οποίου προβλήθηκε, -εν µέρει- εµπεδώθηκε και
αναδείχθηκε στο σύνολο των πολιτών ανά τον πλανήτη, µέσω της περιβαλλοντικής
διπλωµατίας, η οποία επιπρόσθετα συνεισφέρει και στην εξεύρεση λύσεων για την
αντιµετώπιση προβληµάτων περιβαλλοντικής φύσεως.
Το γεγονός ότι αυξάνεται η συµµετοχή των πολιτών, στο σύνθετο πλέγµα των σχέσεων
που διαµορφώνονται στα πλαίσια της διπλωµατίας, είναι ιδιαίτερα θετικό, αφού µε αυτό τον
τρόπο καλύπτονται κενά των εθνικών συστηµάτων διακυβέρνησης, µε αποτέλεσµα την
προαγωγή της δηµοκρατίας και τον εκδηµοκρατισµό των θεσµών τόσο σε εθνικό, όσο και σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Εν κατακλείδι, συνάγεται ότι στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης, η ∆ιπλωµατία,
η Εξωτερική Πολιτική, το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και οι Περιφερειακές Επιστήµες σε πολλούς τοµείς
αλληλοκαλύπτονται, αλληλοδιαπλέκονται και συνδέονται ποικιλοτρόπως, προάγοντας σε
πολλές περιπτώσεις τους ίδιους σκοπούς, και έχοντας ως γενικό γνώµονα τη διατήρηση της
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
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Περίληψη
Στην έρευνα αυτή εφαρµόστηκε το 2016 ανάλυση πολιτικο-διοικητικών συστηµάτων µε
ετεροαξιολόγηση µέσω προσοµοίωσης (παιγνίου ρόλων) σε συνδυασµό µε στατιστική βάσει
υποθετικών σεναρίων µε εφαρµογή σε διαφορετικές χωρικές µονάδες. Αυτού του είδους η
ανάλυση δίνει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν µετρήσιµες σχέσεις σε πολιτικο-διοικητικά
συστήµατα. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετασθεί το ερώτηµα αν και κατά πόσο παίζει ρόλο
η αρµοδιότητα ανάλογα µε το περιβάλλον της εκάστοτε περιφέρειας (ορεινό, πεδινό,
αγροτικό, αστικό κλπ) κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποτυπώθηκαν εν µέρει
θετικές ενδείξεις ως προς αυτό το ζήτηµα.
Λέξεις-κλειδιά: πολιτικο-διοικητικά συστήµατα, λήψη αποφάσεων, περιβάλλον, χώρος,
ετεροαξιολόγηση, παίγνιο ρόλων (προσοµοίωση)
1. Εισαγωγή
Η ανάλυση πολιτικο-διοικητικών συστηµάτων µε ετεροαξιολόγηση µέσω προσοµοίωσης
(παιγνίου ρόλων) σε συνδυασµό µε στατιστική αποτελεί µια µη διαδεδοµένη µέθοδο στην
περιφερειολογική έρευνα. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η περιφερειακή πολιτική συνιστά ένα
αποτέλεσµα κοινωνικών δοµών και αλληλεπιδράσεων σε ποικίλα επίπεδα ιεραρχίας, η
µέθοδος αυτή αναµένεται εύλογα να είναι διεισδυτική και ιδιαιτέρως υποστηρικτική για την
κατανόηση της δυναµικής που οδηγεί στη δηµιουργία τέτοιων δοµών (Bar-Yossef, Mashiach,
2008; Scott, 1991). Αυτού του είδους η ανάλυση δίνει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν
µετρήσιµες σχέσεις, ιεραρχίες και εξουσία σε πολιτικο-διοικητικά συστήµατα. Τέτοιες
σχέσεις µπορούν λχ να είναι η αντιπαλότητα, η εµπιστοσύνη, η οργάνωση συµφερόντων και
άλλες (Jøsang, 2007; Real &Hasanagas, 2005).
Σκοπός της έρευνας είναι να εξετασθεί το ερώτηµα αν και κατά πόσο παίζει ρόλο η
αρµοδιότητα ανάλογα µε το πραγµατικό περιβάλλον της εκάστοτε περιφέρειας κατά τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτηµα αυτό συνιστά ένα καίριο ζήτηµα στην
περιφερειολογική ανάλυση (Hall & Taylor, 1996; Powell, 2007), η οποία –υπό πραγµατικές
συνθήκες- δεν έχει την πολυτέλεια του πειραµατισµού, αλλά µόνο της παρατήρησης, και πάλι
µερικώς. Το παίγνιο ρόλων συνιστά µια µέθοδο εφαρµόσιµη σε ποικίλα πεδία, από την
παιδαγωγική µέχρι την οικονοµική και δίνει τη δυνατότητα τέτοιου πειραµατισµού (Cullen,
Palus & Appaneal, 2014; Γούλα κ.α., 2013).
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2. Μεθοδολογία
2.1. Περιγραφή των ερωτηµατολογίων
Για την έρευνα συµπληρώθηκαν συνολικά 180 ερωτηµατολόγια το έτος 2016. Οι
εθελοντές ήταν χωρισµένοι σε πεντάδες και η κάθε πεντάδα ανέλαβε µε τους ρόλους των
προσοµοιωµένων πολιτικών αρµοδιοτήτων που υποδύθηκαν τα µέλη της, να συζητήσει για
µέγιστο χρονικό διάστηµα 20 λεπτών το ζήτηµα, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι χαρακτήρες
των εθελοντών υπό το πρίσµα της θέσης που υποτίθεται πως καταλαµβάνει ο καθένας. Εν
συνεχεία, εντός επιπλέον 5 λεπτών το µέγιστο, έπρεπε να αποφασιστεί και να
καθαρογραφούν από την οµάδα έως 3 προτάσεις για τον χειρισµό του ζητήµατος, στο σχετικό
έντυπο των οµαδικών προτάσεων.. Στη συνέχεια, στο έντυπο αυτό, βαθµολογούσε σε
κλίµακα από 0 έως 3 ο καθένας ξεχωριστά ως προς: α) το κατά πόσο συµφωνεί µε αυτές και
β) κατά πόσο τις βρίσκει σαφείς. Κατόπιν ο καθένας συµπλήρωνε ένα προσωπικό
ερωτηµατολόγιο στο οποίο χαρακτήριζε τους άλλους ως προς την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα και άλλα χαρακτηριστικά.
Το υποθετικό ζήτηµα στο οποίο κλήθηκαν οι πεντάδες να προτείνουν τρόπους διαχείρισης
ήταν ¨Η συγκέντρωση των προσφύγων σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας και οι
εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η υπόθεση λαµβάνει χώρα το έτος 2020, ώστε να διασφαλιστεί
η µέγιστη δυνατή αποστασιοποίηση από το θέµα.
Οι υποθετικές αυτές συνθήκες ήταν κοινές σε όλα τα ερωτηµατολόγια. Αυτό που άλλαζε
ήταν το περιβάλλον/χώρος στο οποίο συσσωρεύονταν οι πρόσφυγες, δηλαδή το
περιβάλλον/χώρος που αντιµετώπιζε το θέµα της συσσώρευσης των προσφύγων και το
επίπεδο της ιεραρχίας των ρόλων που ελάµβαναν οι εθελοντές οι οποίοι καλούνταν να
προτείνουν τρόπους διαχείρισης του θέµατος.
Ως περιβάλλοντα/χώροι επιλέχθηκαν συνολικά έξι και ήταν τα εξής:
• α) Αγροτική χώρα
• β) Αστική χώρα (πληθυσµός τουλάχιστον 0,5 εκατοµµύρια κάτοικοι,
σύµφωνα µε τη Eurostat)
• γ) Ηπειρωτική χώρα
• δ) Νησιωτική χώρα
• ε) Ορεινή χώρα (πάνω από 800 µέτρα υψόµετρο και )
• στ) Πεδινή χώρα
Από την άλλη, τα επίπεδα ιεραρχίας των ρόλων ήταν δύο:
• α) υψηλό επίπεδο ιεραρχίας
• β) χαµηλό επίπεδο ιεραρχίας
Στο υψηλό επίπεδο ιεραρχίας οι ρόλοι που καλούνταν να µοιραστούν οι πεντάδες των
εθελοντών για χάρη του πειράµατος ήταν οι εξής: 1) Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,
2)Υπουργός Παιδείας, 3)Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων,
4)Αρχηγός αντιπολιτευτικού κόµµατος και 5)∆ηµοσιογράφος µεγάλου καναλιού που
συντονίζει τη συζήτηση.
Αντίστοιχα στο χαµηλό επίπεδο οι ρόλοι ήταν: 1)Πρόεδρος Τοπικού Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων, 2)Αντιδήµαρχος Εκπαίδευσης και Πολιτισµού του ∆ήµου, 3)∆ιευθυντής
Σχολικών Κτηρίων της Αντιπεριφέρειας, 4)∆ιευθυντής Εκπαίδευσης της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης και 5)Αρµόδιος Σχολικός Σύµβουλος.
2.2. Επεξεργασία δεδοµένων
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων ήταν η
ανάλυση διασποράς (Analysis of variance). Πρόκειται για µια στατιστική µέθοδο κατά την
οποία, πραγµατοποιείται έλεγχος υποθέσεων µε στόχο να ανιχνευθούν εάν υπάρχουν
διαφορές στις µέσες τιµές περισσότερων από δύο πληθυσµών. Για να δοθεί απάντηση στο
συγκεκριµένο ερώτηµα, κατασκευάζουµε έναν έλεγχο υποθέσεων µε µηδενική υπόθεση
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H0: Όλα τα δείγµατα προέρχονται από πληθυσµούς µε την ίδια µέση τιµή, έναντι µιας και
εναλλακτική υπόθεση
H1: τουλάχιστον δύο µέσες τιµές είναι διαφορετικές.
H ANOVA προτιµήθηκε ως µεθοδολογία για την ταχύτητα και την αξιοπιστία της.
3. Αποτελέσµατα και συζήτηση
Οι παρατηρήσεις του πειράµατος αναλύονται όσον αφορά στη συσχέτιση των απαντήσεων
στις ερωτήσεις ετεροαξιολόγησης (σε όποιες από αυτές παρατηρήθηκε στατιστική
σηµαντικότητα) µε το περιβάλλον/χώρος στο οποίο υποτίθεται ότι λαµβάνει χώρα το προς
αντιµετώπιση ζήτηµα, δηλαδή η συσσώρευση πληθυσµού προσφύγων.
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους µέσους όρους των απαντήσεων των ερωτώµενων
αναφορικά µε την πρόταση “Πόσο θα µπορούσε να βοηθήσει για την επίλυση του
προβλήµατος ο κάθε ένας από τους παρακάτω πέντε αρµοδίους, κατά την εντύπωση που σας
έδωσε στο παιχνίδι;” ανά το περιβάλλον στο οποίο παρατηρείται η συσσώρευση των
προσφύγων. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι τη µεγαλύτερη βοήθεια εκτιµάται ότι θα
µπορούσε να δώσει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στο αστικό περιβάλλον, καθώς
µάλλον θεωρείται αρµόδιος για άµεσες λύσεις στα προβλήµατα, κάτι που συνήθως ζητούν οι
κάτοικοι των αστικών κέντρων. Αντίστοιχα ο Υπουργός Παιδείας στο αγροτικό. Οι κάτοικοι
του αγροτικού περιβάλλοντος θεωρούν πως µπορεί να βοηθήσει τα µέγιστα για την
αντιµετώπιση του ζητήµατος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γονέων και
Κηδεµόνων. Το ίδιο και στο αστικό περιβάλλον, ενδεχοµένως κι εδώ λόγω της βαρύτητας
που δίνεται στις αστικές περιοχές σε τέτοιου είδους θεσµούς όπως αυτός του Προέδρου της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων.
Πίνακας 1. Ικανότητα επίλυσης του ζητήµατος ανά περιβάλλον

Αγροτικό
Αστικό
Νησιωτικό
Υπουργός
Μεταναστευτικής Ηπειρωτικό
Πολιτικής
Πεδινό
Ορεινό
Total
Αγροτικό
Αστικό
Νησιωτικό
Υπουργός Παιδείας Ηπειρωτικό
Πεδινό
Ορεινό
Total
Αγροτικό
Αστικό
Πρόεδρος
Νησιωτικό
Πανελλήνιας
Ηπειρωτικό
Οµοσπονδίας Γονέων
Πεδινό
και Κηδεµόνων
Ορεινό
Total

N

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

30
30
30
30
30
30
180
30
30
30
30
30
30
180
30
30
30
30
30
30
180

2.1333
2.4333
1.8333
2.0000
1.5000
1.8000
1.9500
2.2667
2.1667
1.8000
1.9667
1.6667
1.4333
1.8833
1.9000
2.1000
1.2333
2.0667
2.0000
1.9333
1.8722

0.93710
0.77385
1.14721
1.01710
1.16708
0.99655
1.04253
0.69149
1.08543
0.96132
0.92786
1.06134
1.04000
0.99874
0.84486
0.80301
0.97143
0.98027
1.01710
0.82768
0.94562

p-value

0.014

0.010

0.003

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις στατιστικά σηµαντικές παρατηρήσεις αναφορικά µε την
πρόταση “Κατά πόσο θεωρείτε ότι κατάφερε ο κάθε ένας από τους παρακάτω να επιβάλει
τελικά τις απόψεις του, κατά την εντύπωση που σας έδωσε στο παιχνίδι;” ανά το
περιβάλλον/χώρο των ερωτώµενων. Συγκεκριµένα, µόνο οι παρατηρήσεις που αφορούν στο
∆ηµοσιογράφο µεγάλου καναλιού που συντονίζει τη συζήτηση είναι στατιστικά σηµαντικές
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και από αυτές συµπεραίνουµε ότι στο πεδινό περιβάλλον ο ∆ηµοσιογράφος που συντονίζει τη
συζήτηση κατάφερε να επιβάλει τις απόψεις του περισσότερο σε σχέση µε τα υπόλοιπα
περιβάλλοντα, ενδεχοµένως λόγω µεγαλύτερης εξοικείωσης των κατοίκων των πεδινών
περιοχών µε την τηλεόραση, σε σχέση µε τους κατοίκους των ορεινών περιοχών.
Πίνακας 2. Ικανότητα επιβολής ανά περιβάλλον

∆ηµοσιογράφος
µεγάλου καναλιού που
συντονίζει τη
συζήτηση

Αγροτικό
Αστικό
Νησιωτικό
Ηπειρωτικό
Πεδινό
Ορεινό
Total

N
30
30
30
30
30
30
180

Μέσος όρος
1.4333
1.5667
1.0000
1.6667
1.8667
1.6667
1.5333

Τυπική απόκλιση p-value
0.97143
0.93526
1.20344
1.02833
0.027
0.93710
0.95893
1.03243

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους µέσους όρους των απαντήσεων των ερωτώµενων
αναφορικά µε την πρόταση “ Πόσο αισθανθήκατε να συµφωνείτε τελικά κατά βάθος µε τον
κάθε έναν από τους παρακάτω, κατά την εντύπωση που σας έδωσε στο παιχνίδι;” ανά το
περιβάλλον/χώρο των ερωτώµενων. Συγκεκριµένα, µόνο οι παρατηρήσεις για τον Πρόεδρο
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων είναι στατιστικά σηµαντικές και από
εκεί προκύπτει ότι όταν το υποθετικό ζήτηµα της συσσώρευσης προσφύγων λάµβανε χώρα
στο αγροτικό περιβάλλον, οι προσοµοιωµένοι ρόλοι ένιωθαν να συµφωνούν ιδιαίτερα µε τον
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων, ενώ τη λιγότερη αίσθηση
συµφωνίας µαζί του παρατηρήσαµε στο νησιωτικό περιβάλλον. Αυτό µπορεί να αποτελεί µια
τυχαία παρατήρηση η οποία στατιστικά δείχνει σηµαντική, παρόλα αυτά φαίνεται να µην
είναι ερµηνεύσιµη.
Πίνακας 3: Αίσθηση συναίνεσης ανά περιβάλλον
N
Μέσος όρος Τυπική απόκλιση p-value
Αγροτικό
Αστικό
Νησιωτικό
Πρόεδρος Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Γονέων Ηπειρωτικό
και Κηδεµόνων
Πεδινό
Ορεινό
Total

30
30
30
30
30
30
180

2.2000
1.8333
1.2000
1.9667
1.8667
1.9667
1.8389

0.84690
1.01992
0.99655
0.92786
0.86037
1.09807
0.99812

0.003

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της έρευνας

Ως γενική παρατήρηση µπορούµε να σηµειώσουµε ότι βρέθηκαν ελάχιστες στατιστικά
σηµαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά στη συσχέτιση περιβάλλοντος-δικτυακών ερωτήσεων.
4.

Ζητήµατα για µελλοντική έρευνα

Στο σηµείο αυτό, θα ήταν σηµαντικό να αναφέρουµε το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια πεδία
στα ερωτηµατολόγια που έµειναν αναπάντητα από τους εθελοντές που κλήθηκαν να τα
απαντήσουν. Παρόλα αυτά το ποσοστό των αναπάντητων ερωτηµάτων ήταν πολύ µικρό σε
τέτοιο σηµείο ώστε να µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι δεν επηρέασαν την ποιότητα
της έρευνας και αντίστοιχα τα αποτελέσµατα µας.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την ερµηνεία την οποία επιδέχονται τα
αποτελέσµατά µας, η οποία συµβαδίζει µε τη λογική αλλά και µε γεγονότα τα οποία
παρατηρούµε καθηµερινά γύρω µας.
Σε µελλοντική εργασία, ενδιαφέρον θα έχει να δούµε, αν οι κλίκες και άλλα υποδίκτυα
που διαµορφώνονται είναι σταθερά ή µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε τους ρόλους ή τα
άτοµα. Ακόµη, θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί η ύπαρξη ή αντίθετα η απουσία κάποιας
συσχέτισης µεταξύ των δικτύων µε κάποιο ειδικό τεστ που πρέπει να διαµορφωθεί.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή αποτελεί συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για την προσχολική αγωγή
και εκπαίδευση, οι οποίες προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας των εθνικών συστηµάτων και τη µέγιστη δυνατή εναρµόνισή τους, σε σχέση µε
τις πολιτικές που υφίστανται στη χώρα µας. Η µελέτη στηρίζεται σε γραπτά τεκµήρια,
µελέτες, στατιστικά στοιχεία, ψηφίσµατα και υλικά οµάδων εργασίας. Συµπεραίνεται ότι το
πεδίο της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα
εµφανίζεται ικανοποιητικό ως προς τα ευρωπαϊκά δεδοµένα σε ότι αφορά στα επαγγελµατικά
προσόντα των εργαζοµένων, ενώ αποκλίνει αρνητικά σε θέµατα υποδοµών, προσβασιµότητας
και στελέχωσης.
Λέξεις κλειδιά: Πολιτικές, Ποιότητα, Προσχολική Εκπαίδευση
1. Εισαγωγή
Η προσχολική ηλικία έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως η πλέον σηµαντική περίοδος για την
πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόµου. Κατά τη συγκεκριµένη ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν το
βιολογικό τους δυναµικό ευρισκόµενα σε κατάλληλα περιβάλλοντα ανάπτυξης και µάθησης,
στα οποία βιώνοντας θετικές και αποτελεσµατικές αλληλεπιδράσεις αναπτύσσουν
ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις που διαµορφώνουν την προσωπικότητά τους ως παιδιά
και αυριανοί πολίτες (Burger, 2010, Burchinal, Vandergrift, Pianta, & Mashburn, 2010).
Έρευνες και πρακτικές καταδεικνύουν ότι η Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική
Ηλικία (ΕΑΠΗ) µπορεί να επιφέρει µακροχρόνια µαθησιακά οφέλη, προσωπική ανάπτυξη,
κοινωνική ενσωµάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας στο µέλλον. Επιπλέον, τονίζουν ότι
οι επενδύσεις σε µικρές ηλικίες πληθυσµού αποδεικνύονται περισσότερο ανταποδοτικές, για
τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινωνίες, και µπορούν να αποτρέψουν µετέπειτα
διορθωτικές παρεµβάσεις, οι οποίες µπορεί να είναι περισσότερο δαπανηρές και µε
µικρότερα συγκριτικά αποτελέσµατα (Heckman, 2004, Melhuish, 2011, Engle et al., 2011).
Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι κρίσιµα για την µετέπειτα ανάπτυξή του και
τη µάθηση. Γενικά, η ανάπτυξη του εγκεφάλου φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό
από τη γέννηση έως την ηλικία των 4+ χρόνων. Το στοιχείο αυτό δηλώνει ότι τα παιδιά
µαθαίνουν πολύ γρήγορα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρά σε όποια άλλη περίοδο
της ζωής τους. Τα παιδιά τα οποία µένουν πίσω στα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα ως προς την επιτυχία στο σχολείο και µετέπειτα
(OECD, 2016a Education at a Glance).
Το ζητούµενο για ποιοτική ΕΑΠΗ αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα των παιδιών και
προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον κοινωνικών και πολιτικών θεσµών, τις τελευταίες
δεκαετίες. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι OECD, UNESCO και UNICEF, εστιάζουν
το ενδιαφέρον τους στην ΕΑΠΗ παράγοντας µελέτες και προωθώντας πολιτικές µε στόχο την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση
στην επαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ευχέρεια
δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ελευθερία ίδρυσης
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών, καθώς και το δικαίωµα των
γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη µόρφωση των τέκνων τους σύµφωνα µε τις
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θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύµφωνα
µε τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους» (άρθρο 14).
Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαίνει προοδευτικά έντονο τις τελευταίες
δεκαετίες και εκδηλώνεται σε µια σειρά από αποφάσεις και ψηφίσµατα. Το 2002 το
Συµβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε ότι ήταν οικονοµικά αναπόφευκτο να γίνουν επενδύσεις
στην ΕΑΠΗ, ώστε τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες να µπορούν να συνδυάσουν το γονικό
τους ρόλο µε την εργασία. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε την
αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης (8.9.2006), τονίζεται η σηµασία της αναβάθµισης της ΕΑΠΗ και επισηµαίνεται
ότι η αποτελεσµατικότητα και η ισότητα µπορούν να συµπληρωθούν κατά περίπτωση, αν οι
επενδύσεις και οι µεταρρυθµίσεις επικεντρώνονται στα πρώιµα στάδια της εκπαίδευσης. Το
1986 - '96 συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ∆ίκτυο παιδικής φροντίδας (European
Commission Childcare Network), το οποίο διαµόρφωσε ένα πλαίσιο ποιότητας οριζόµενο µε
σαράντα στόχους κατανεµηµένους σε εννέα πεδία σχετικά µε την προσχολική αγωγή,
πολιτικής, οικονοµικών, προσβασιµότητας, προγραµµάτων, αναλογίας παιδαγωγών/παιδιών,
εργατικού δυναµικού, περιβάλλοντος και υγείας, γονέων και αξιολόγησης των επιδόσεων
(ΕC, 1996).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 συνέστησε οµάδα εργασίας για την ΕΑΠΗ, µε
εκπροσώπους εµπειρογνώµονες από τις χώρες µέλη και µε σκοπό την βελτίωση της
ποιότητας και τη µέγιστη δυνατή εναρµόνιση των συστηµάτων εκπαίδευσης των χωρών. Η
σύσταση της οµάδας είχε ως βάση εργασίας τα συµπεράσµατα της Συµβουλίου της Ευρώπης
(2011), στα οποία γίνεται λόγος για βέλτιστο ξεκίνηµα στη ζωή, µε στόχο την
προσβασιµότητα, την ποιότητα, τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες, τις δεξιότητες του
προσωπικού και τις πολιτικές. Η οµάδα επεξεργάστηκε τα θεµατικά πεδία: access, workforce,
curriculum, evaluation and monitoring, governance and funding, ενώ το 2014 ολοκλήρωσε
και παρέδωσε το έργο της Proposal for a Quality Framework on Early Childhood Education
and Care - Report of the ET2020 Thematic Working Group on Early Childhood Education
and Care under the auspices of the European Commission (EC, 2014). Τόσο στο έργο του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου όσο και στο Quality Framework τονίζεται η εκπαιδευτική διάσταση της
ΕΑΠΗ και τίθενται εκπαιδευτικοί στόχοι για τα µικρά παιδιά. Η κ. Milotay, συντονίστρια της
οµάδας εργασίας, υποστηρίζει ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης σχετικά µε την
εκπαίδευση και τη φροντίδα, κυρίως επειδή οι υπηρεσίες για τα παιδιά κάτω των τριών ετών
συµπεριλαµβάνονται για πρώτη φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Children in Europe, 2011).
Με τον όρο Εκπαίδευση και Αγωγή στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία (Early Childhood
Education and Care -ECEC) γίνεται αναφορά, στους θεσµούς όπου φοιτούν παιδιά από τη
γέννηση µέχρι την ηλικία της ένταξής τους στο υποχρεωτικό πρωτοβάθµιο σχολείο (0-6
χρόνων), ανεξαρτήτως φορέα, χρηµατοδότησης, χρόνου παραµονής ή περιεχοµένου
προγράµµατος (European Commission, 2014). Στις µελέτες του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης ο όρος αναφέρεται σε ηλικίες παιδιών µέχρι την ηλικία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (OECD, 2012a).
Το σύστηµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην Ελλάδα είναι
διχοτοµηµένο και περιλαµβάνει τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, τους Παιδικούς Σταθµούς
και τα Νηπιαγωγεία. Η ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσµών ΕΑΠΗ
ανήκει σε διαφορετικά υπουργεία και διέπεται από κανόνες που ορίζονται µε βάση τη
σχετική νοµοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης είναι αρµόδιο για τη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθµών στους
οποίους µπορούν να παρακολουθήσουν παιδιά ηλικίας από 6 µηνών έως 2½ ετών, καθώς και
των Παιδικών Σταθµών για παιδιά µεταξύ 2½ και 5 ετών. Ενώ, το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων έχει την αρµοδιότητα λειτουργίας των Νηπιαγωγείων στα οποία
φοιτούν παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών.
Ιστορικά η προσχολική αγωγή στη χώρα µας αναπτύχθηκε αρχικά ως φροντίδα και
φύλαξη των βρεφών και των νηπίων, κάτι που επέδρασε στη σχέση της µε το επίσηµο
εκπαιδευτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η αποστολή
της προσχολικής αγωγής ειδικά για τα βρέφη και τα µικρά παιδιά έχει εξελιχθεί σηµαντικά,
ενώ από µελέτες και σχετικές έρευνες έχει επισηµανθεί η σπουδαιότητα της προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης (ΟΚΕ, 2007). Χαρακτηριστικό της σηµασίας της προσχολικής
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εκπαίδευσης για τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού αποτελεί το γεγονός ότι η φοίτηση στο
νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους 16 δείκτες µέτρησης της ποιότητας της σχολικής
εκπαίδευσης. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι υπηρεσίες προσχολικής αγωγής πρέπει να µπορούν να
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες ανάγκες: κοινωνικοποίηση, συναισθηµατικές ανάγκες,
επικοινωνία, εξέλιξη του λόγου και αντισταθµιστική αγωγή, ένταξη των παιδιών µε
δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, προετοιµασία των παιδιών για το σχολείο.
Η εργασία αυτή διερευνά τις πολιτικές για την Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική
Ηλικία, οι οποίες προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή
εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων και τη βελτίωση της ποιότητάς τους, σε σχέση µε τις
πολιτικές που υφίστανται στη χώρα µας. Η ανάλυση εστιάζεται στα πεδία της
προσβασιµότητας και του εργατικού δυναµικού, προκειµένου να διαπιστωθούν τα θετικά
στοιχεία και οι αδυναµίες του συστήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία στην Ελλάδα και να κατατεθούν προτάσεις για βελτίωση. Η µελέτη στηρίζεται σε
γραπτά τεκµήρια, µελέτες, στατιστικά στοιχεία, ψηφίσµατα και υλικά οµάδων εργασίας.
2. Έννοια και Μοντέλα Αξιολόγησης της Ποιότητας
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας είναι σηµαντικές διαδικασίες για την
καταγραφή των προκλήσεων, των περιορισµών και των επιτευγµάτων των συστηµάτων
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η γενική συναίνεση, σε ακαδηµαϊκό και
πολιτικό επίπεδο, είναι ότι η συστηµατική καταγραφή και συλλογή δεδοµένων, είτε ως
διαδικασία παροχής υπηρεσιών αυτο-αξιολόγησης από τα άτοµα που εµπλέκονται άµεσα ή
ως µια διαδικασία αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές, είναι µια συνεχής στοχαστική
διαδικασία η οποία µπορεί να προωθήσει τη βελτίωση των θεσµών, και να υποστηρίξει
επαρκώς την ανάπτυξη του παιδιού. Η αξιολόγηση µπορεί να αναφέρεται στο σύνολο του
παρεχόµενου έργο ή σε επιµέρους διαστάσεις του. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του
ΟΟΣΑ για την παρακολούθηση της ποιότητας στην ΕΑΠΗ δείχνει ότι οι διαδικασίες που
αναλαµβάνονται από τις χώρες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας
αντιστοιχούν σε τέσσερις διαστάσεις: την ποιότητα των υπηρεσιών, των εργαζοµένων, της
εφαρµογής του προγράµµατος και της ανάπτυξης του παιδιού (Taguma, 2013).
Η έννοια της ποιότητας έχει προκαλέσει µεγάλη συζήτηση µεταξύ ακαδηµαϊκών και
επαγγελµατιών στο χώρο της εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία. Οι ορισµοί
ως προς το τι συνιστά ποιότητα διαφοροποιούνται καθώς αυτή είναι µια µεταβαλλόµενη
έννοια που συνδέεται µε τις διαστάσεις του χώρου, του χρόνου και των πολιτισµικών
συνθηκών. Οποιοσδήποτε ορισµός της ποιότητας υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση και δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως µια στατική έννοια (Kamerman, 2001). Ο Moss υπογραµµίζει ότι, «οι
ποιοτικές υπηρεσίες πρώιµης παιδικής ηλικίας είναι µια κατασκευασµένη έννοια,
υποκειµενικής φύσεως και βασίζεται στις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα συµφέροντα, και όχι
στην παγκόσµια και αντικειµενική πραγµατικότητα» (Moss, 1994:4). Ενώ, η Epstein
αναφέρει ότι, «η υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρώιµης παιδικής ηλικίας εξαρτώνται, εν
µέρει, από το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό» (Epstein, 1999:102). Επίσης, σύµφωνα µε την
προσέγγιση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Παιδικής Φροντίδας (1996), η ποιότητα είναι µια
σχετική έννοια βασισµένη σε αξίες και πεποιθήσεις. Ο προσδιορισµός της ποιότητας είναι µια
διαδικασία που είναι σηµαντική από µόνη της, παρέχοντας ευκαιρίες να διαµοιραστούν, να
συζητηθούν και να γίνουν κατανοητές οι αξίες, οι ιδέες, οι γνώσεις και η εµπειρία. Πολλές
χώρες της Ευρώπης έχουν σήµερα κοινές αντιλήψεις τόσο για την ποιότητα του συστήµατος
όσο και για την παιδαγωγική ποιότητα. Ως ποιότητα συστήµατος εννοούνται οι διαρκείς
δηµόσιες ρυθµίσεις και η χρηµατοδότηση, οι κατάλληλες περιβαλλοντικές και υγειονοµικές
προϋποθέσεις, η ποιότητα της διακυβέρνησης, του εργατικού δυναµικού, της εκπαίδευσης
του προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, η παιδαγωγική ποιότητα περιλαµβάνει τη βελτίωση
της ποιότητας και της ποικιλίας στις παιδαγωγικές διαδικασίες και τη συµµετοχή σε
παιδαγωγικές έρευνες. Σηµαντικές πτυχές της ποιότητας αποτελούν το παιδαγωγικό
περιβάλλον, η αναλογία των παιδιών/παιδαγωγιών, η συµµετοχή των γονέων, η διαδικασία
των µεταβάσεων, και ιδιαιτέρως των παιδιών που είναι σε κίνδυνο (EC, 2014).
Οι µέθοδοι και τα εργαλεία που κρίνονται κατάλληλα και εφαρµόζονται
συµπεριλαµβάνουν παρατηρήσεις, αυτοαξιολόγηση, συνεντεύξεις, τεστ, αξιολόγηση από
συναδέλφους, αφηγηµατική αξιολόγηση (portfolio), επιθεωρήσεις. Η έρευνα δείχνει ότι είναι
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δύσκολο να αποµονωθούν τα αποτελέσµατα µιας παραµέτρου παρακολούθησης της
ποιότητας, διότι κάθε παράµετρος είναι το αποτέλεσµα διαφορετικών πτυχών και εµπειριών
εντός και εκτός του θεσµού. Το να διαπιστωθεί αιτιώδης σχέση µεταξύ µιας συγκεκριµένης
παραµέτρου και της ποιότητας δεν είναι καθόλου απλό.
Τα µοντέλα CLASS, EEL, ECERS, PSIC, EDI, κυρίως εφαρµόζονται για εσωτερικές και
εξωτερικές αξιολογήσεις της ποιότητας στην ΕΑΠΗ (Mousena, 2016).
Το µοντέλο αξιολόγησης Classroom Assessment Scoring System (CLASS) είναι ένα
εργαλείο παρατήρησης που αξιολογεί την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων παιδαγωγούπαιδιών. Στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι η βελτίωση των ακαδηµαϊκών επιδόσεων και η
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών σχετίζονται θετικά µε την ποιότητα των
αλληλεπιδράσεων παιδαγωγού-παιδιού. Περιλαµβάνει τρεις τοµείς ή κατηγορίες
αλληλεπιδράσεων δασκάλου-παιδιού (emotional support, classroom organization,
instructional support) (Pianta et all, 2008).
Το µοντέλο αξιολόγησης Effective Early Learning (EEL) αποτελεί µέσο ενθάρρυνσης της
συζήτησης και του προβληµατισµού από το προσωπικό σχετικά µε το πρόγραµµά τους, τη
στάση τους και την πρακτική τους προς τα παιδιά και τους γονείς, καθώς και µε τη διοίκηση,
τα οικονοµικά και τον σχεδιασµό (Bertram & Pascal, 1997).
Το µοντέλο αξιολόγησης Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS)
περιλαµβάνει επτά υποκλίµακες: Χώρος και έπιπλα, Καθηµερινή προσωπική φροντίδα,
Γλώσσα – Σκέψη, ∆ραστηριότητες, Αλληλεπίδραση, ∆οµή του προγράµµατος, Γονείς και
προσωπικό (Harms, Glifford & Cryer, 2005).
Το µοντέλο Process Oriented Self-evaluation Instrument (PSIC) αναπτύχθηκε από το
Κέντρο Ερευνών για Βιωµατική Εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο Leuven -Βέλγιο), και
εκλαµβάνει το παιδί και την εµπειρία του από το περιβάλλον αγωγής ως το κύριο κριτήριο
της ποιότητας. Στο κέντρο του µοντέλου αυτού διακρίνονται οι µεταβλητές της διαδικασίας,
της ευεξίας (well-being) και της συµµετοχής. Η ευεξία και η συµµετοχή θεωρούνται κρίσιµης
σηµασίας δείκτες για την ποιότητα (Leaver et all, 2005).
Το µοντέλο Early Development Intex (EDI) µετρά την ανάπτυξη και την ευηµερία των
παιδιών και αρχικά αναπτύχθηκε στο Οντάριο του Καναδά. Μετά τον Καναδά και άλλες
χώρες ανέπτυξαν τα δικά τους EDI µε βάση τις πολιτισµικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Ο
∆είκτης αποτελείται από µια λίστα ελέγχου που συµπληρώνει ο εκπαιδευτικός σχετικά µε την
ανάπτυξη των παιδιών, ενώ δεν χρησιµοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο για την
αξιολόγηση της σχολικής ετοιµότηταs των παιδιών (Early Years Institute, 2012).
2.1. Ποιότητα και αξιολόγηση στη Ελλάδα
Η αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπήρξε ένα επίµαχο ζήτηµα εδώ
και αρκετές δεκαετίες. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, "Η αξιολόγηση στην Ελλάδα είναι
ανεπαρκώς αναπτυγµένη. Μέχρι το 2013 δεν υπήρχαν συστήµατα αξιολόγησης και
αξιολόγησης σε επίπεδο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης" (OECD,
Πρόβλεψη πολιτικής για την εκπαίδευση, 2015).
Τα τελευταία 35 χρόνια υπήρξε σειρά νόµων σχετικά µε την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε το νόµο 1304/82, οι σχολικοί
σύµβουλοι έχουν ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο νόµος 1566/85 ορίζει ότι οι
διευθυντές των σχολείων, οι αναπληρωτές διευθυντές και οι προϊστάµενοι της εποπτεύουσας
εκπαιδευτικής αρχής συµµετέχουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενώ, µε το νόµο 2043/1992, η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών ανατίθεται σε επαγγελµατίες. Λίγα χρόνια αργότερα, ένα άρθρο του Ν.
2525/1997 ορίζει σαφώς την έννοια και τον σκοπό της «αξιολόγησης» και τα θεσµικά όργανα
που πρόκειται να αναλάβουν. Στον ίδιο Νόµο γίνεται αναφορά στη σύσταση Σώµατος
Μόνιµων Αξιολογητών και καθορίζονται οι διαδικασίες για το διορισµό τους. Ο νόµος
2986/2002 επαναπροσδιορίζει τους στόχους και το χαρακτήρα των διαδικασιών αξιολόγησης
για τη σχολική εργασία και την εργασία των εκπαιδευτικών και τις αρχές που είναι υπεύθυνες
για την ανάπτυξη και την υποστήριξη της όλης διαδικασίας. Η εγκύκλιος Γ1 / 37100 / 31-032010 για τη σχολική αυτοαξιολόγηση ορίζει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη
διευκόλυνση ενός πιλοτικού προγράµµατος στα σχολεία, το οποίο θα ξεκινήσει µια σειρά
καινοτόµων ενεργειών µε στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Ο νόµος 3848/2010
ορίζει τη διαδικασία προγραµµατισµού και σχετικών δράσεων αξιολόγησης σε επίπεδο
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επιµέρους σχολείων και καθορίζει τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη δηµοσιοποίηση
αυτών των δράσεων και εκθέσεων σχολικής αξιολόγησης.
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 152/2013 για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών καθορίζει τις
αρχές, τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης και προώθησης των εκπαιδευτικών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολείου
διεξάγεται από το σύλλογο διδασκόντων σε συνεργασία µε τον διευθυντή του σχολείου και
υποστηρίζεται από τον σχολικό σύµβουλο. Το 2013, δηµιουργείται η Αρχή ∆ιασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (ADIPPDE), µε στόχο την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Το ADIPPDE είναι µια διοικητικά αυτόνοµη αρχή που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Αποστολή της είναι να παρακολουθεί και να
αξιολογεί την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και άλλων
αποκεντρωµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και να επιβλέπει την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η εγκύκλιος Γ1 / 190089
/ 10-12-2013 αναφέρεται στην εφαρµογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εργασιών για
το σχολικό έτος 2013-2014. Τα αποτελέσµατα αυτής του εν λόγω έργου δεν είναι ακόµη
διαθέσιµα.
Ωστόσο, δεν έχει σηµειωθεί πρόοδος και η σηµερινή κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία
επανεξέτασης του ζητήµατος της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση του προσωπικού των Παιδικών Σταθµών γίνεται σύµφωνα µε το πλαίσιο
που εφαρµόζεται στην αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει (Ν.2883 / 9.2.99), ενώ
δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος ρόλος σχολικού συµβούλου προσχολικής αγωγής για τους
παιδαγωγούς που εργάζονται εκεί. Όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών ΕΑΠΗ,
υπάρχουν ορισµένοι αυστηροί κανονισµοί. Προκειµένου να αποκτήσει άδεια λειτουργίας
ένας Βρεφονηπιακός ή Παιδικός Σταθµός από τις αρµόδιες αρχές εξετάζεται εάν πληρούνται
οι κεντρικά καθορισµένες επίσηµες προδιαγραφές (Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1519 /
4.12.2002).
3. Προσβασιµότητα
Η συζήτηση για την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών παραµένει επίκαιρη σ’ ένα
κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο πολιτισµικού πλουραλισµού και µε περιορισµένους
οικονοµικούς πόρους ταυτόχρονα. Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών ΕΑΠΗ και η πρόσβαση
σ’ αυτές είναι µείζων ζήτηµα. Σε µελέτη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης τονίζεται ότι, η διεύρυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση µπορεί
να βελτιώσει τη συνολική απόδοση και τη µείωση των κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων
µεταξύ των µαθητών, εάν η επέκταση της προσβασιµότητας συνάδει µε την ποιότητα των
παροχών (OECD, 2012α). Η χαµηλή ποιότητα µπορεί να προκαλέσει έντονο στρες το οποίο
µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. (Groeneveld et all, 2010,
Gunnar et all, 2010).
Το ζήτηµα της πρόσβασης στις υπηρεσίες ΕΑΠΗ τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τους
στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Βαρκελώνη το 2002, όπου προσδιορίστηκε
ότι, µέχρι το 2010 τα κράτη µέλη να έχουν προωθήσει πολιτικές ώστε να καλύπτεται η
παροχή υπηρεσιών κατά 90% για παιδιά ηλικίας από 3 ετών µέχρι την ηλικία εισόδου στο
υποχρεωτικό σχολείο, και τουλάχιστον 33% για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. Οι
συγκεκριµένοι στόχοι αναπροσαρµόστηκαν στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΤ2020), όπου τίθεται ο στόχος της συµµετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή
τουλάχιστον σε ποσοστό 95% των παιδιών ηλικίας 4 ετών µέχρι την ηλικία εισόδου στο
υποχρεωτικό σχολείο. Στο γράφηµα 1 απεικονίζεται το επίπεδο συµµετοχής των παιδιών
ηλικίας τεσσάρων χρόνων στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή για τα έτη 2001 (ροζ
χρώµα) και 2011 (γαλάζιο χρώµα). Για την Ελλάδα (EL) η συµµετοχή για το έτος 2001
αγγίζει το 70%, ενώ για το 2011 ανέρχεται στο 75%. Ωστόσο, υπολείπονται 20 ποσοστιαίες
µονάδες για να επιτευχθεί ο στόχος του ΕΤ2020 που είναι 95%.
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Γράφηµα 1. Ποσοστό συµµετοχής των 4χρονων παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή

Source: Eurostat, UOE (data extracted November 2013). Στο: European Commission, Key Data, 2014.

Για την ηλικία των παιδιών µέχρι τριών χρόνων το ποσοστό συµµετοχής απεικονίζεται
στο γράφηµα 2. Παρατηρούµε µε χρώµα ανοικτό γαλάζιο την συµµετοχή για 30 ώρες και
άνω και µε κόκκινο χρώµα τη συµµετοχή για 1 έως 29 ώρες. Για την Ελλάδα το εύρος
συµµετοχής των τρίχρονων παιδιών σε δοµές προσχολικής αγωγής συνολικά ανέρχεται
περίπου στο 19%, ενώ µέχρι το ποσοστό 33% του στόχου που έχει τεθεί υπολείπονται 14
ποσοστιαίες µονάδες.
Γράφηµα 2. Ποσοστό συµµετοχής των παιδιών κάτω των τριών χρόνων στην εκπαίδευση και
αγωγή στην προσχολική ηλικία

Source: Eurostat, UOE (data extracted November 2013). Στο: European Commission, Key Data, 2014.

Η αύξηση της πρόσβασης στην ΕΑΠΗ είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα παιδιά που
προέρχονται από µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα. Η έρευνα του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Ευρυδίκη (Eurydice Network) δείχνει ότι οι παροχές ΕΑΠΗ µπορεί να λειτουργήσουν ως
µοχλός αντιµετώπισης των κοινωνικών και πολιτισµικών ανισοτήτων (EU, 2009). Επιπλέον,
οι χώρες εκείνες που καταλαµβάνουν υψηλότερη θέση στους πίνακες του Programme for
International Student Assessment (OECD, PISA, 2015) είναι εκείνες που διαθέτουν τα
περισσότερο προσβάσιµα συστήµατα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία. Η
ανάγνωση της µελέτης PISA, 2015, υπό το πρίσµα της υπόθεσης, ποια η σχέση της φοίτησης
των 15χρονων παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή και των επιδόσεών τους στην
εν λόγω µελέτη δείχνει ότι:
•
Σε υψηλότερη θέση στους πίνακες βρίσκονται οι χώρες που διαθέτουν τα
περισσότερο προσβάσιµα συστήµατα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.
•
Οι δεκαπεντάχρονοι µαθητές που παρακολούθησαν δύο έτη προσχολικής είχαν
καλύτερες επιδόσεις.
•
Τα παιδιά από µη προνοµιούχα περιβάλλοντα ωφελούνται περισσότερο από την
παρακολούθηση προσχολικής εκπαίδευσης, ενώ τα παιδιά αυτά ήταν λιγότερο πιθανό να
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο έτη προσχολικής εκπαίδευσης.
•
Η παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους προσχολικής εκπαίδευσης είναι ωφέλιµη
για τα παιδιά µε µεταναστευτικό υπόβαθρο.
•
Ο αριθµός ετών παρακολούθησης στην προσχολική εκπαίδευση είναι ισχυρή ένδειξη
των επιδόσεων στα επόµενα στάδια.
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Η φοίτηση των παιδιών σε θεσµούς προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής στις χώρες
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία. Σε ορισµένες χώρες οι
θεσµοί υπάγονται στην εποπτεία ενός φορέα, ενώ σε άλλες υφίσταται το διχοτοµηµένο
σύστηµα, όπως προαναφέρθηκε και για την Ελλάδα, όπου η ευθύνη της λειτουργίας των
θεσµών υπάγεται σε διαφορετικούς φορείς-υπουργεία.
Στη βάση της άποψης ότι η µάθηση δεν ξεκινά µε την ένταξη του παιδιού στο
υποχρεωτικό σχολείο αλλά από τη γέννησή του, και ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής του
παιδιού τίθενται τα θεµέλια της ανάπτυξής του, η διαθεσιµότητα, η προσβασιµότητα και η
καθολικότητα της φοίτησης σε προσχολικούς θεσµούς είναι µια σηµαντική προτεραιότητα
των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, η καθολικότητα φοίτησης
και η υποχρεωτικότητα φαίνεται πως δεν συνεπάγεται το ένα το άλλο, αλλά η προσφερόµενη
ποιότητα, µάλλον, οδηγεί σε καθολικότητα φοίτησης χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική. Στο
Γράφηµα 2 είδαµε ότι σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης, όπως Βέλγιο, Γερµανία, ∆ανία,
Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, το ποσοστό των
τετράχρονων παιδιών που φοιτούν σε θεσµούς προσχολικής αγγίζει ή ξεπερνά το 95%. Ενώ,
σε άλλες, όπως Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, τα ποσοστά
φοίτησης των παιδιών απέχουν κατά πολύ του ευρωπαϊκού στόχου. Η φοίτηση στην ΕΑΠΗ
είναι υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας 5 χρόνων στις χώρες, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο,
Λετονία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία και Ελβετία (σε ορισµένα καντόνια), ενώ µόνο στο
Λουξεµβούργο για τα παιδιά ηλικίας 4 χρόνων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά κανόνα στις
χώρες µε πολύ υψηλά ποσοστά φοίτησης, αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Τέλος, αξίζει να
σηµειώσουµε ότι το ποσοστό φοίτησης των τετράχρονων σε θεσµούς προσχολικής
εκπαίδευσης και αγωγής κατά το έτος 2011 στην Ελλάδα και τη Φινλανδία είναι το ίδιο. Ενώ,
στη Φινλανδία τα παιδιά ξεκινούν το υποχρεωτικό σχολείο σε ηλικία 6 ετών. (European
Commission/EACEA/Eurydice, 2016, και European Commission, Key Data Early Childhood
Education and Care in Europe, 2014, p. 12).
3.1. Προσβασιµότητα και δικαιώµατα φοίτησης στη Ελλάδα
Στο διχοτοµηµένο σύστηµα προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής που υπάρχει στην
Ελλάδα η φοίτηση των παιδιών συναντά δυσκολίες. Για τους Παιδικούς Σταθµούς όλα τα
παιδιά που προέρχονται από έναν αντίστοιχο δήµο έχουν το δικαίωµα να εγγραφούν. Τα
παιδιά που πάσχουν από µεταδοτικές ασθένειες και για όσο διάστηµα νοσούν, αποκλείονται.
Ωστόσο, κατά την εγγραφή, επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόµενων γονέων και / ή τα παιδιά
που προέρχονται από οικονοµικά αδύναµες οικογένειες, δείχνοντας προτίµηση στα παιδιά
που χρειάζονται φροντίδα λόγω διαφόρων κοινωνικών αιτιών (όπως ορφανά από έναν ή δύο
γονείς, παιδιά ανύπαντρων µητέρων, διαζευγµένοι γονείς, παιδιά που γεννιούνται από γονείς
µε σωµατική ή διανοητική αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες κλπ.). Τα κριτήρια επιλογής
των φιλοξενούµενων βρεφών και παιδιών και το ύψος των τροφείων τους µπορούν να
καθοριστούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την αιτιολογηµένη γνώµη του.
Στα νηπιαγωγεία όπου φοιτούν δύο ηλικίες παιδιών, 4-6 χρόνων, η φοίτηση για το ένα
έτος (5χρονα) πριν την είσοδο στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική, ενώ για τα
µικρότερα παιδιά (4χρονα) η φοίτηση είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την
κάλυψη των κενών θέσεων διενεργείται κλήρωση των παιδιών που έχουν αιτηθεί εγγραφή
ενώπιον των γονέων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ για τα 4χρονα παιδιά φαίνεται
ότι υπάρχουν δύο επιλογές, να εγγραφούν και να φοιτήσουν είτε σε Παιδικό Σταθµό είτε σε
Νηπιαγωγείο µε βάση την επιλογή των γονέων, ενδέχεται να µην φοιτήσουν σε κανέναν από
τους παραπάνω θεσµούς λόγω έλλειψης θέσεων. Οι επενδύσεις σε υποδοµές για θεσµούς
ΕΑΠΗ και η δηµιουργία προσφερόµενων θέσεων θα πρέπει να αποτελέσει πολιτική
προτεραιότητα, ώστε να επιτευχθεί και ο στόχος του στρατηγικού πλαισίου ΕΤ2020.
Καταβάλλεται προσπάθεια να αντιµετωπιστεί εν µέρει το πρόβληµα, σε αυτή την περίοδο
λιτότητας, µε την εξασφάλιση χρηµατοδότησης µέσω ενός ειδικού προγράµµατος
εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής που εγκρίθηκε και συµπεριλήφθηκε
στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Μέσω
αυτού του προγράµµατος επιδοτείται ένας περιορισµένος αλλά σηµαντικός αριθµός θέσεων
στους Παιδικούς Σταθµούς.
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4. Εργατικό ∆υναµικό
Το εργατικό δυναµικό αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισµού της ποιότητας σε κάθε
εκπαιδευτικό οργανισµό. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η ποιότητα στους θεσµούς ΕΑΠΗ
σχετίζεται άµεσα µε την ύπαρξη καλά εκπαιδευµένου προσωπικού, µε εµπειρία και
ικανότητες και ότι η βελτίωση της ποιότητας απαιτεί την βελτίωση της εκπαίδευσης και των
συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Η εργασία αυτή εστιάζει στους επαγγελµατίες που
εργάζονται στενά µε τα παιδιά, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας και νηπιαγωγούς.
Το εργατικό δυναµικό της ECEC διαδραµατίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση υγιούς
ανάπτυξης και µάθησης των παιδιών. Τα υψηλότερα προσόντα των επαγγελµατιών
συσχετίζονται στενά µε τα καλύτερα αποτελέσµατα των παιδιών και οι συνθήκες εργασίας
µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών (ΟΟΣΑ, 2011). Ειδικές γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για τους επαγγελµατίες στην προσχολική
εκπαίδευση, ενώ, έρευνα αποδεικνύουν ότι οι καλά εκπαιδευµένοι επαγγελµατίες είναι
βασικός παράγοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας ΕΑΠΗ µε θετικά αποτελέσµατα για τα
παιδιά τόσο από γνωστικής όσο και κοινωνικής άποψης. Εποµένως, τα προσόντα, η
εκπαίδευση και η κατάρτιση του εργατικού δυναµικού της ΕΑΠΗ αποτελούν σηµαντικό
πολιτικό ζήτηµα (ΟΟΣΑ, 2006). Η UNICEF (2008) υπογραµµίζει ότι η κατάλληλη
εκπαίδευση και οι συνθήκες εργασίας για όλο το προσωπικό είναι σηµαντικό στοιχείο
ποιότητας. Σηµειώνεται ότι µόνο υψηλής ποιότητας φροντίδα προσφέρει µακροπρόθεσµα
οφέλη για την κοινωνία µε τη µορφή αυξηµένης παραγωγικότητας και εσόδων και
υψηλότερων αποδόσεων. Επίσης, τονίζεται η σηµασία του καλά εκπαιδευµένου προσωπικού.
Το 80% των εργαζοµένων στον τοµέα της προσχολικής αγωγής θα πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευµένο και τουλάχιστον το 50% να κατέχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.
Στο Quality Framework σηµειώνεται ότι απαιτείται ένα άρτια καταρτισµένο προσωπικό,
του οποίου η αρχική και η συνεχιζόµενη κατάρτιση του επιτρέπει να εκπληρώσει τον
επαγγελµατικό του ρόλο, καθώς και υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής ηγεσίας που δηµιουργεί ευκαιρίες για
παρατήρηση, προβληµατισµό, προγραµµατισµό, οµαδική εργασία και συνεργασία µε τους
γονείς .Τα προσόντα, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και οι συνθήκες εργασίας του εργατικού
δυναµικού της ΕΑΠΗ πρέπει να τους επιτρέψουν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία ένα
πολύγλωσσο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τους στόχους που τίθενται από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
(EC, 1996) το 60% των επαγγελµατιών που εργάζονται στενά µε τα παιδιά θα πρέπει να
έχουν τουλάχιστον τριετή βασική εκπαίδευση, ενώ όσοι δεν τη διαθέτουν θα πρέπει να
εκπαιδευτούν. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει δικαίωµα στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση
ενώ όσοι διαθέτουν την πλήρη εκπαίδευση θα πρέπει να αµείβονται όπως όλοι οι
εκπαιδευτικοί. Επιπλέον, τονίζεται ότι το 20% των επαγγελµατιών θα πρέπει να είναι
άρρενες. Όσον αφορά στην αναλογία παιδαγωγών/παιδιών προτείνεται:
•
1 ενήλικας: 4 θέσεις για παιδιά κάτω των 12 µηνών
•
1 ενήλικας: 6 θέσεις για παιδιά ηλικίας 12-23 µηνών
•
1 ενήλικας: 8 θέσεις για παιδιά ηλικίας 24-35 µηνών
•
1 ενήλικας: 15 θέσεις για παιδιά ηλικίας 36-71 µηνών.
4.1. Εργατικό ∆υναµικό στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η αρχική εκπαίδευση και η συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη των
επαγγελµατιών ΕΑΠΗ είναι σε υψηλό επίπεδο. Στους Παιδικούς Σταθµούς εργάζονται
απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών των 4, 5 και 6 επιπέδων σύµφωνα µε τη International
Standard Classification of Education (ISCED), ενώ στα Νηπιαγωγεία των 5 και 6 επιπέδων
ISCED. Πιο συγκεκριµένα, οι παιδαγωγοί που εργάζονται στους ΠΣ λαµβάνουν την αρχική
τους εκπαίδευση και κατάρτιση σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα. Οι Νηπιαγωγοί είναι
πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων από σχετικά παιδαγωγικά τµήµατα (Σιδηροπούλου, Μουσένα,
2016). Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τόσο οι παιδαγωγοί όσο και οι Νηπιαγωγοί
έχουν ευαισθητοποιηθεί στις ειδικές ανάγκες των παιδιών που προέρχονται από
κοινωνικοοικονοµικά µειονεκτούντα περιβάλλοντα, καθώς και στα παιδιά µε αναπηρίες και
αναπτυξιακά προβλήµατα. Στις σπουδές τους εκπαιδεύονται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε
τις σηµερινές πολυπολιτισµικές κοινωνίες, τα δικαιώµατα των παιδιών και τα ζητήµατα της
ιθαγένειας και της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής. Οι νηπιαγωγοί µπορούν να λάβουν
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περαιτέρω σχετική κατάρτιση στο πλαίσιο της παροχής εκπαιδευτικών προγραµµάτων
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Συχνά οι σχολικοί σύµβουλοι προσφέρουν αυτή την
ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση µε τη µορφή εργαστηρίων ή σεµιναρίων. Η παρακολούθηση των
σεµιναρίων είναι υποχρεωτική παρέχοντάς τους εκπαιδευτική άδεια απουσίας από το
σχολείο.
Για του επαγγελµατίες παιδαγωγούς των ΠΣ οι αρµόδιες αρχές για την παροχή
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης (υπουργεία, δήµοι, επαγγελµατικές οργανώσεις) οργανώνουν
προγράµµατα κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών της συνεχούς. Υπάρχει µια βασική
διαφορά µεταξύ των Παιδικών Σταθµών και των Νηπιαγωγείων όσον αφορά το προσωπικό.
Στο Παιδικούς Σταθµούς υπάρχει µια ποικιλία επαγγελµατιών, όπως οι Νηπιαγωγοί, οι
παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας (βρεφονηπιοκόµοι), οι βοηθοί παιδαγωγοί προσχολικής
ηλικίας, οι εργαζόµενοι στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, ο παιδίατρος, ο ψυχολόγος, ο
µάγειρας, ο καθαριστής, ο οδηγός, ενώ στα Νηπιαγωγεία εργάζονται µόνο µόνιµοι και
αναπληρωτές Νηπιαγωγοί και προσωπικό καθαριότητας για µερικές ώρες. Όσον αφορά το
φύλο νηπιαγωγών, στα Νηπιαγωγεία µόνο το 1,4% είναι άνδρες, ενώ για τους ΠΣ δεν
υπάρχουν καταγεγραµµένα στοιχεία. Εποµένως, το ποσοστό των ανδρών που εργάζεται στην
ΕΑΠΗ στην Ελλάδα είναι ελάχιστο σχετικά µε αυτό που προτείνεται στους στόχους του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου.
Η προβλεπόµενη αναλογία των παιδαγωγών / παιδιών εξαρτάται από την ηλικία των
παιδιών. Για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς προβλέπεται:
Ηλικία 6 µήνες – 2½ έτη: 12 βρέφη / 2 Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας + 1 βοηθός
Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας
Ηλικία 2½ έτη - 4 έτη: 25 παιδιά / 1 Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας + 1 βοηθός
Παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας
Για τα Νηπιαγωγεία προβλέπεται: Ηλικία 4 - 6 ετών: 25 παιδιά / 1 Νηπιαγωγός
Συµπερασµατικά, το εργατικό δυναµικό της ΕΑΠΗ στην Ελλάδα πληροί τους
ευρωπαϊκούς στόχους όσον αφορά τα προσόντα τους, όπως η αρχική εκπαίδευση και η
συνεχής επαγγελµατική εξέλιξη. Όσον αφορά την αναλογία παιδαγωγών / παιδιών θα πρέπει
να είναι χαµηλότερη από την προβλεπόµενη για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Τέλος,
οι άνδρες στο προσχολικό επάγγελµα είναι σε ένα χαµηλό ποσοστό και οι κυβερνήσεις πρέπει
να δηµιουργήσουν κίνητρα για την προσέλκυσή τους στην ΕΑΠΗ.
5. Επίλογος
Η σηµαντικότητα της αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία προσελκύει
τελευταία το ενδιαφέρον οικονοµολόγων και πολιτικών στη βάση ερευνητικών
αποτελεσµάτων ότι οι επενδύσεις στην προσχολική ηλικία αποδίδουν τα µέγιστα σε σχέση µε
οιαδήποτε άλλη ηλικιακή κατηγορία πληθυσµού. Κεντρικό σηµείο σύγκλισης των
επιστηµονικών ερευνών κάθε πεδίου είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αγωγής και
εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία προκειµένου να υπάρξουν τα αντίστοιχα επιθυµητά
αποτελέσµατα σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η αυξηµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
και το υψηλής ποιότητας εργατικό δυναµικό αποτελούν βασικά στοιχεία βελτίωσης της
ποιότητας. Η ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες ΕΑΠΗ αποτελεί κύριο στόχο των πολιτικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εργασία αυτή αναλύοντας τις πολιτικές που εφαρµόζονται
στην Ελλάδα αναφορικά µε τα ζητήµατα της προσβασιµότητας και του εργατικού δυναµικού
ως προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας διαπιστώσαµε τα θετικά σηµεία µε τις αδυναµίες.
Το πεδίο της ΕΑΠΗ στην Ελλάδα εµφανίζεται ικανοποιητικό ως προς τα ευρωπαϊκά
δεδοµένα σε ότι αφορά στα επαγγελµατικά προσόντα των εργαζοµένων, ενώ αποκλίνει
αρνητικά σε θέµατα υποδοµών, προσβασιµότητας και στελέχωσης. Προκειµένου να
ξεπεραστούν οι υπάρχουσες αποκλίσεις είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση για επενδύσεις
στην προσχολική ηλικία, από τις οποίες θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές, θέσεις
εργασίας και θέσεις για την εγγραφή και φοίτηση των παιδιών, γεγονός που θα έχει
σηµαντικά κοινωνικά οφέλη και θα συµβάλει στην εναρµόνιση της οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής.
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Περίληψη
Στην σύγχρονη «Οικονοµία της Γνώσης», η καινοτοµία καθοδηγείται από την
αλληλεπίδραση των παραγωγών και των χρηστών, σε µια συνεχή ανταλλαγή τόσο της
κωδικοποιηµένης όσο και της άρρητης (ή άτυπης) γνώσης. Αυτό το διαδραστικό µοντέλο έχει
σε µεγάλο βαθµό αντικαταστήσει το κλασσικό γραµµικό µοντέλο της διαδικασίας
καινοτοµίας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η λεγόµενη «άρρητη γνώση» αποκτά όλο και
µεγαλύτερη σηµασία, υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα της συνεχούς µάθησης, τόσο από
την πλευρά των ιδιωτών όσο και των εταιρειών –αλλά και σε επίπεδο όλων των τοπικών
φορέων που έχουν ως αντικείµενο την τοπική ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές έχουν αναδείξει
τον όλο και σηµαντικότερο ρόλο που αποκτούν τα τοπικά συστήµατα γνώσης και το επίπεδο
οργάνωσης τους στην προώθηση της καινοτοµίας και της τοπικής ανάπτυξης γενικότερα.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονοµία της Γνώσης, τοπικά συστήµατα γνώσης, κοινότητες γνώσης
1. Εισαγωγή: Η ανάδυση της ‘Κοινωνίας της Γνώσης’, στη µεταβιοµηχανική εποχή
Ο όρος "Κοινωνία της Γνώσης" εισήλθε σχετικά πρόσφατα στο πολιτικό και ιδεολογικό
τοπίο, κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Στην πραγµατικότητα τίποτα δεν
τον διακρίνει από τον όρο "Κοινωνία της Πληροφορίας" που χρησιµοποιήθηκε καθ 'όλη τη
διάρκεια της δεκαετίας της δεκαετίας του 1990. Ο τελευταίος είχε αντικαταστήσει (χωρίς να
είχε ουσιαστικά αλλάξει περιεχόµενο) τον προγενέστερο ακόµα όρο της "Κοινωνίας της
Επικοινωνίας", που εµφανίστηκε στην άµεση µεταπολεµική περίοδο και χρησιµοποιήθηκε
για πρώτη φορά από τον Norbert Wiener το 1947, στο βιβλίο του για τη σχέση µεταξύ της
Κυβερνητικής και της κοινωνίας (Wiener, 1954). Στη δεκαετία του 1940 διατυπώθηκε
διακριτικά, σε πολύ εξειδικευµένους κύκλους αρχικά, και στη συνέχεια σε ολοένα και
ευρύτερους χώρους, µέχρι τη διάδοσή του στη δεκαετία του '70, το θέµα αυτό της
µεταµοντέρνας «Κοινωνίας της Επικοινωνίας», το οποίο επρόκειτο να αντικαταστήσει την
παλιά «βιοµηχανική κοινωνία», ιεραρχηµένη και γραφειοκρατική, βίαιη, παραδοµένη στην
τύχη και την αποδιοργάνωση.
Από το έργο του Norbert Wiener που πρωτο-δηµοσιεύθηκε το 1948 (Wiener 1954), µέχρι
τις πολυάριθµες επίσηµες εκθέσεις που εκπονήθηκαν από δυτικές κυβερνήσεις στη δεκαετία
του 1990 (για παράδειγµα, η έκθεση Bangemann, το 1994, «Η Ευρώπη και η παγκόσµια
κοινωνία της πληροφορίας», η έκθεση της Βρετανικής κυβέρνησης, το 1996, για την
«Πρωτοβουλία της κοινωνίας της πληροφορίας», πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν αναπαράγει
αυτό το «όραµα για το µέλλον». Το ίδιο έχει συµβεί και στο επίπεδο της πολιτικής, όπως
επίσης και µε τα έργα των λεγοµένων «ψηφιακών ακτιβιστών», όπως ο Nicholas Negroponte
(Negroponte,1995) ή ο Bill Gates (Gates, 1995).
Η Κοινωνία της Γνώσης επεκτάθηκε σταδιακά σε όλο και περισσότερους και πιο
διαφοροποιηµένους τοµείς, όπως η αυτοµατοποίηση, η πληροφορική και τεχνητή νοηµοσύνη,
η βιολογία και γενετική, οι ανθρώπινες και κοινωνικές επιστήµες που εµπλέκονται από την
αρχή στη λειτουργία, η φιλοσοφία και η ψυχανάλυση, οι επιστήµες των επικοινωνιών και ο
κόσµος των µέσων ενηµέρωσης, ο τοµέας των πολιτικών ιδεών (βλ. Σηµαντικό έργο του
Lafontaine, 2004, για την επιρροή της κυβερνοεπιστήµης στις ανθρωπιστικές επιστήµες, από
τον Lacan στον Levi-Strauss, περνώντας από το µεταµοντέρνο ρεύµα).
2. Η Οικονοµία της Γνώσης
Οι εκφράσεις Οικονοµία της Γνώσης, ή Άϋλη Οικονοµία, ή ακόµη Καπιταλισµός Γνώσης,
υποδεικνύουν που θα ήταν µια νέα φάση της οικονοµικής ιστορίας µέσα στην οποία,
σύµφωνα µε κάποιους οικονοµολόγους, έχουµε εισέλθει από το τέλος του 20ου αιώνα
(δεκαετία του1990). Η µεταλλαγή της οικονοµίας αυτή θα σηµάνει ταυτόχρονα και την
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εµφάνιση ενός νέου τρόπου ρύθµισης του καπιταλισµού. Με την εµπορευµατοποίηση των
γνώσεων, χάρη στην αυξανόµενη χορήγηση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας πάνω στις γνώσεις ή
τις πληροφορίες που αποτελούσαν προηγουµένως µέρος των «κοινών αγαθών» - οι γνώσεις
που παράγονται από τους επαγγελµατίες της γνώσης (ερευνητές, ακαδηµαϊκοί), από
παραδοσιακές κοινωνίες όπου δεν υπάρχουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ή οι
διαθέσιµες πληροφορίες (π.χ. γενετικοί κώδικες) - οι «µεταβιοµηχανικές» κοινωνίες, ιδίως οι
αγγλοσαξονικές, ανοίγουν νέες αγορές ανάπτυξης, αλλά και µονοπωλιακές προσόδους για
τους κατόχους αυτών των νέων δικαιωµάτων.
Εκτός από την επένδυση στη γνώση, η διάδοση της γνώσης µέσω επίσηµων ή ανεπίσηµων
δικτύων είναι επίσης απαραίτητη για την οικονοµική απόδοση. Η γνώση κωδικοποιείται όλο
και περισσότερο και µεταδίδεται µέσω δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών στη νέα
"κοινωνία της πληροφορίας". Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε τεράστιες ανατροπές στο επίπεδο
της ζήτησης εξειδικευµένου προσωπικού σε επίπεδο µόρφωσης και δεξιοτήτων, ιδίως στον
όλο και αυξανόµενο αριθµό επιχειρήσεων που ενσωµατώνουν τεχνολογίες πληροφορίας, ενώ
αντίστροφα αποκλείονται από την αγορά εργασίας τεράστια κοµµάτια του ανειδίκευτου
δυναµικού (Korres, 2010). Ταυτόχρονα µε αυτές τις εξελίξεις, επιβάλλεται η «άρρητη
γνώση», η οποία υπογραµµίζει τη σηµασία της συνεχούς µάθησης τόσο από την πλευρά των
ιδιωτών, όσο και των εταιρειών. Στην σύγχρονη «Οικονοµία της Γνώσης», η καινοτοµία
καθοδηγείται από την αλληλεπίδραση των παραγωγών και των χρηστών στην ανταλλαγή
τόσο της κωδικοποιηµένης όσο και της άρρητης (ή άτυπης) γνώσης. Αυτό το διαδραστικό
µοντέλο έχει σε µεγάλο βαθµό αντικαταστήσει το κλασσικό γραµµικό µοντέλο της
διαδικασίας καινοτοµίας. Η διαµόρφωση των εθνικών συστηµάτων καινοτοµίας, δηλαδή οι
δραστηριοποιήσεις και οι σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων, του Κράτους και των
Πανεπιστηµίων στην επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη (κατά βάση στην Καινοτοµία)
έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό οικονοµικό παράγοντα. Πρόκειται για το λεγόµενο µοντέλο
της «τριπλής έλικας», το οποίο αποσκοπεί στην µετατροπή των διαθέσιµων γνώσεων σε
καινοτοµικά προϊόντα, υπηρεσίες, ή διαδικασίες.
Εικόνα 1. H «Οικονοµία της γνώσης» και το µοντέλο της «τριπλής έλικας»

Πηγή: Leydesdorff (2006)

3. Οι βασικοί τύποι της γνώσης και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη
Προκειµένου να διευκολυνθεί η οικονοµική ανάλυση, µπορούν να γίνουν διαφορές
µεταξύ των διαφόρων τύπων γνώσεων που έχουν σηµασία σε µια οικονοµία βασισµένη στη
γνώση: «γνώση του τι», «γνώση του γιατί», «γνώση του πώς» (τεχνογνωσία) και «γνώση του
ποιος». Η έννοια της γνώσης είναι πολύ ευρύτερη από την πληροφόρηση, η οποία
περιορίζεται γενικά στους δύο πρώτους τύπους, του "know-what" και "know-why". Είναι
επίσης τα είδη γνώσεων που σχετίζονται περισσότερο µε οικονοµικά αγαθά ή πόρους, που
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αφορούν τις οικονοµικές λειτουργίες παραγωγής. Άλλοι τύποι γνώσεων, ιδιαίτερα η
τεχνογνωσία (know how), αποτελούν µια πιο «σιωπηρή γνώση» και είναι πιο δύσκολο να
ποσοτικοποιηθούν και να κωδικοποιηθούν (Lundvall and Johnson, 1994).
Έτσι, το κάθε είδος γνώσης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερο ρόλο:
- Η «γνώση του τι», αναφέρεται ουσιαστικά στη γνώση γεγονότων και δεδοµένων.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δηλαδή πρόκειται για τη γνώση που είναι κοντά σε αυτό
που ονοµάζεται κανονικά «πληροφορία».
- Η «γνώση του γιατί», αναφέρεται στους νόµους των φυσικών αρχών και της επιστήµης.
Αυτός ο τύπος γνώσης καθορίζει την τεχνολογική πρόοδο και την πρόοδο όσον αφορά τα
προϊόντα ή τις διαδικασίες στους περισσότερους βιοµηχανικούς τοµείς. Η παραγωγή και η
αναπαραγωγή του γιατί συχνά οργανώνονται µέσα σε εξειδικευµένες δοµές, όπως ερευνητικά
εργαστήρια ή πανεπιστήµια. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτού του είδους τις γνώσεις,
οι επιχειρήσεις πρέπει να αλληλεπιδράσουν µε αυτές τις δοµές, είτε µε την πρόσληψη µελών
που έχουν λάβει επιστηµονική κατάρτιση, ή απ’ευθείας, πραγµατοποιώντας κοινές
δραστηριότητες.
- Η «γνώση του πώς», (τεχνογνωσία - know how) αναφέρεται σε συγκεκριµένες
δεξιότητες ή ικανότητες. Οι επιχειρηµατίες που αξιολογούν τις ευκαιρίες της αγοράς για ένα
νέο προϊόν ή ένας διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, που επιλέγουν το προσωπικό ή
οργανώνουν την κατάρτιση πρέπει να το χρησιµοποιούν τεχνογνωσία. Το ίδιο ισχύει και για
έναν εξειδικευµένο εργαζόµενο που χειρίζεται εργαλεία µε πολύπλοκο χειρισµό. Η
τεχνογνωσία είναι συνήθως µια µορφή γνώσης που επεξεργάζεται και διατηρείται µέσα στην
εταιρεία. Ένας από τους κύριους λόγους για τη δηµιουργία δικτύων τεχνογνωσίας στην
βιοµηχανία είναι η ανάγκη να µπορούν οι επιχειρήσεις να µοιράζονται και να συνδυάζουν
στοιχεία της τεχνογνωσίας.
- Η «γνώση του ποιος», τέλος, γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική. Με την έκφραση αυτή
εννοούµε κατά βάση, «ποιος ξέρει τι και ποιος ξέρει πώς να κάνει τι». Ασχολείται µε το
σχηµατισµό προνοµιακών κοινωνικών σχέσεων, που καθιστούν δυνατή την επαφή µε τους
ειδικούς και αποτελεσµατική χρήση των γνώσεών τους. Αυτό το είδος γνώσης είναι
σηµαντικό στις οικονοµίες όπου οι δεξιότητες είναι ευρέως διασκορπισµένες, λόγω του
µεγάλου καταµερισµού της εργασίας µεταξύ των δοµών και των ειδικών.
4. Το πρόβληµα της απαξίωσης της γνώσης
Ένα µεγάλο ζήτηµα στη σύγχρονη «οικονοµία της γνώσης» είναι αυτό της απαξίωσης της
γνώσης. Σήµερα ως γνωστόν, η γνώση απαξιώνεται µε τους ταχύτερους ρυθµούς που αυτό
συνέβαινε στην ανθρώπινη ιστορία, και από όλες τις κατηγορίες της, αυτό αφορά ιδιαίτερα
την γνώση στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΠΕ, οι οποίες
βρίσκονται και στον πυρήνα της «οικονοµίας της γνώσης» (Εικόνα 2). Στη παρούσα φάση
εποµένως, και µε δεδοµένο τον «συµπυκνωµένο» χρόνο των συνεχών κοινωνικών και
οικονοµικών ανακατατάξεων, γίνεται όλο και πιο έντονη η ανάγκη για νέα, επικαιροποιηµένη
και «επεξεργασµένη» γνώση, σε ευρύτερο, όσο και σε τοπικό επίπεδο, χωρίς την οποία όχι
µόνο δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη βασισµένη στην Καινοτοµία, αλλά ούτε και συνθήκες
διατήρησης ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών από τις υπάρχουσες παραγωγικές δοµές.
Έτσι, ο τοµέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ταυτόχρονα,
εκείνος που επηρεάζεται περισσότερο από τους ραγδαίους ρυθµούς απαξίωσης της γνώσης,
αλλά και εκείνος πάνω στον οποίον στηρίζεται ακριβώς η αντιµετώπιση του προβλήµατος
αυτού, µέσω των αυξηµένων δυνατοτήτων για διάχυση της επικαιροποιηµένης γνώσης.
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Εικόνα 2. «Περίοδος ηµιζωής» της γνώσης

Πηγή: Schüppel (1996)

5. Τα Τοπικά Συστήµατα Γνώσης
Φορείς από τον χώρο της οικονοµίας και της πολιτικής, όσο και από την ‘Κοινωνία των
πολιτών’ του Πολιτισµού, της Εκπαίδευσης και της Επιστήµης αποτελούν τους φορείς στο
‘Σύστηµα Γνώσης’. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, συγκροτούν το ‘Σύστηµα Γνώσης’ το
οποίο συνέχεται από τα κοινά – ή επικαλυπτόµενα – πεδία ενδιαφέροντος και χώρους
ευθύνης.
Το τοπικό σύστηµα γνώσης περιλαµβάνει ακόµα µια χωρική συγκέντρωση επιχειρήσεων
(συµπεριλαµβανοµένων εξειδικευµένων προµηθευτών εξοπλισµού, υπηρεσιών και πελατών)
και συναφών µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, ιδρύµατα
κατάρτισης, φορείς τυποποίησης, τοπικά επιµελητήρια, ρυθµιστικοί φορείς, µεταφορά
τεχνολογίας οργανισµοί, επιχειρηµατικές ενώσεις, σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες και
τµήµατα, κ.α.) που συνδυάζουν τη δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το τοπικό
σύστηµα γνώσης συγκροτείται έτσι από ένα σύνολο από οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές
και θεσµικές σχέσεις που δηµιουργούν µια συλλογική διαδικασία µάθησης µέσα σε ένα
τοπικό επίπεδο από περιοχές που είναι γεωγραφικά – αλλά και τεχνολογικά και λειτουργικά συνδεδεµένες. Αυτό που καθιστά τα τοπικά συστήµατα γνώσης ιδιαίτερα σηµαντικά για την
τοπική ανάπτυξη, είναι ότι βασίζονται σε επιµέρους τοπικά συστήµατα - οικονοµικό,
τεχνολογικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό – και τα συνδέουν µεταξύ τους. Έτσι, ενώ η
σηµασία τους αρχικά είχε επισηµανθεί και αναδειχθεί σε πολύ συγκεκριµένους µόνο τοµείς
(όπως π.χ., η αειφόρος γεωργία) σήµερα τα τοπικά συστήµατα γνώσης και το επίπεδο
οργάνωσης τους θεωρούνται ουσιαστική παράµετρος για την προώθηση της καινοτοµίας και
της τοπικής ανάπτυξης σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς.
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Εικόνα 3. Το πλέγµα που συγκροτεί το Τοπικό Σύστηµα Γνώσης

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκρίνοντας πάντα το µοντέλο περιφερειακής
ανάπτυξης, δίνει µεγάλη έµφαση στα περιφερειακά – κατά κύριο λόγο – αλλά κατ’ επέκταση
και στα τοπικά συστήµατα γνώσης. Τα περιφερειακά συστήµατα γνώσης (ή Περιφερειακά
Συστήµατα Καινοτοµίας) ευνοήθηκαν ιδιαίτερα µετά τον καθορισµό των στρατηγικών
στόχων της Λισσαβόνας, το 2000, οι οποίοι αφορούν ακριβώς την έµφαση στην οικονοµία
έντασης γνώσης και στην καινοτοµία. Από τη “Λισσαβόνα” και µετά κυρίως, οι
περιφερειακές πολιτικές καινοτοµίας ενσωµατώθηκαν σε διάφορες, µεγαλύτερες ή
µικρότερες πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεγάλο µέρος των
επενδύσεων από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ένωσης είναι αφιερωµένο στη δηµιουργία ή την
ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών συστηµάτων γνώσης.
6. Συµπεράσµατα: Προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο, µέσω α-τοπικών
κοινοτήτων γνώσης
Το βασικό χαρακτηριστικό της γνώσης σήµερα αφορά την χωρίς ιστορικό προηγούµενο
επιτάχυνση του ρυθµού δηµιουργίας, συσσώρευσης, αλλά ταυτόχρονα –όπως είδαµε- και
απαξίωσης της γνώσης. Σε αυτό το νέο τοπίο είναι που επιβεβαιώνεται ο σηµαντικός ρόλος
του νέου παράγοντα που είναι οι «κοινότητες γνώσης» -ή «κοινότητες πρακτικής»- οι οποίες
βασίζονται στις ΤΠΕ και την χρήση του διαδικτύου. Πρόκειται για δίκτυα ατόµων τα οποία
έχουν ως κοινό βασικό σκοπό την παραγωγή και διάδοση νέων γνώσεων, και µπορούν να
διασυνδέουν πρόσωπα που ανήκουν σε πολύ διαφορετικούς φορείς (ακόµα και σε θεωρητικά
ασύνδετους ή αντίθετους µεταξύ τους) αλλά και να είναι γεωγραφικά αποµακρυσµένα µεταξύ
τους.
Εποµένως ένα βασικό στοιχείο ανάπτυξης των «οικονοµιών έντασης γνώσης» παραπέµπει
όλο και περισσότερο σε αυτές ακριβώς τις εικονικές (virtual) «κοινότητες γνώσης» και, µέσω
αυτών, στην διείσδυση σε κλασικούς οικονοµικούς φορείς ατόµων που ανήκουν σε µια
«εξωτερική» προς τον φορέα αυτόν κοινότητα γνώσης (όπως Πανεπιστήµιο, ερευνητικό
Ινστιτούτο κλπ). Καθώς αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους, αυτές οι κοινότητες
λειτουργούν ως παράγοντες µετασχηµατισµού ολόκληρης της τοπικής οικονοµίας.
∆ύο βασικά ζητήµατα – προκλήσεις τίθενται σήµερα, σε ό,τι αφορά την Γνώση και την
Μάθηση, σε ζητήµατα Τοπικής / Περιφερειακής ανάπτυξης:
- Το ζήτηµα των υποδοµών της Γνώσης:
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Πέρα από την επικέντρωση στα άτοµα, η Γνώση και η µετάδοση της απαιτεί µέσα
τεχνικών υποδοµών - καθώς εκείνοι που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή / Τοπική
Ανάπτυξη έχουν ανάγκη από επεξεργασµένη, µεταφρασµένη, κατηγοριοποιηµένη και
δοµηµένη γνώση.
Επίσης έχουν ανάγκη από γνώση που να είναι διαθέσιµη ανεξαρτήτως του τόπου στον
οποίον βρίσκονται. (Κατά κύριο λόγο, εποµένως, µιλάµε για τεχνικές υποδοµές στον τοµέα
των ΤΠΕ - ICTs )
To ιδιαίτερο ζήτηµα της “Άτυπης Γνώσης”:
Η Γνώση γενικώς, ειδικότερα όµως η ατοµική και άτυπη γνώση, δεν ανταλλάζεται
(µοιράζεται) επαρκώς. Ειδικά, εποµένως, στο (πολύ σηµαντικό για την Τοπική Ανάπτυξη)
ζήτηµα της άτυπης (ή άρρητης) γνώσης, η επικέντρωση στους ανθρώπους και στις
ανταλλαγές µεταξύ των ανθρώπων είναι ακόµα περισσότερο αναγκαία και αυτονόητη.
Πεδία όπως αυτά των “κοινοτήτων δράσης” και “κοινοτήτων ενδιαφέροντος”
διαµορφώνουν αναµφισβήτητα τους προνοµιακούς χώρους για την άτυπη γνώση. Είναι
εποµένως σε αυτούς τους χώρους, κατά κύριο λόγο, που µπορεί να οργανώνεται η ανταλλαγή
γνώσης από τους τοπικούς φορείς, και ευρύτερα από τις τοπικές κοινωνίες, σε ζητήµατα
τοπικής ανάπτυξης. (Σε έναν βαθµό λειτουργούν τέτοια άτυπα συστήµατα, αλλά είναι
περισσότερο περιφερειακά ή/και θεµατικά -π.χ. “λουτροπόλεις” κλπ.) Γίνεται έτσι όλο και
πιο φανερή η ανάγκη για την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης της
άτυπης γνώσης σχετικά µε τα ζητήµατα της Τοπικής Ανάπτυξης, επιδίωξη που θα µπορούσε
να αποτελέσει το αντικείµενο των ευρωπαϊκών, των εθνικών και των περιφερειακών
πολιτικών, τα χρόνια που έρχονται.
7. Βιβλιογραφία
Breton Philippe, (2005), «La “société de la connaissance”: généalogie d’une double réduction »,
Education et sociétés, 2005/1 (no 15), p. 45-57
David P., Foray D., (2002), « Une introduction à l'économie et à la société du savoir », Revue
internationale des sciences sociales, 2002/1 (n° 171), p. 13-28
European Parliament, (2000), “Lisbon European Council 23and 24 March Presidency Conclusions”
Gates, B. (1995), The Road Ahead, Viking Penguin
Korres, G. (ed.), (2010), Women Participation and Innovation Activities: Knowledge Based Economy,
The Women Press, Delhi, India
Korres, G., Kourliouros, E., Kokkinou K., (2011), “Knowledge-based economy and the effects of
European integration”, Proceedings of International Conference of the Department of Business
Administration, University of the Aegean: Rethinking Business and Business Education in the Age
of Crisis, Chios
Lafontaine C., (2004), L’empire cybernétique, Paris, Seuil
Leydesdorff Loet, (2006) “The Knowledge-Based Economy and the Triple Helix Model”, in: Wilfred
Dolfsma & Luc Soete (Eds.), Reading the Dynamics of a Knowledge Economy, Cheltenham:
Edward Elgar, pp. 42-76
Lundvall, B. Α., & Johnson, B. (1994), “The learning economy”, Journal of Industry Studies, 1(2), 23–
42
Negroponte, N. (1995), Being Digital, Albert Knopf
OCDE, (1999), L’Économie fondée sur le savoir : des faits et des chiffres, Paris, OCDE
Pinto, H. (2009), “The Diversity of Innovation in the European Union: Mapping Latent Dimensions
and Regional Profiles”, European Planning Studies,17:2, p. 303- 326
Schüppel J., (1996), Wissensmanagement. Organisatorisches Lerner im Spannungsfeld von Wissensund-Lernbarrier. Wiesbaden: DeutscheUniversität - Verlag
Wiener, N. (1954), “The human use of human beings: Cybernetics and society” (pp. 15-27). Boston:
Houghton Mifflin. Excerpt from, The Human Use of Human Beings by Norbert Wiener.

Μπερδεκλή Χ., Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, Τοµος VIII, (1), 2017, pp. 69-74

69

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ «ΕΥΕΛΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»;: ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΜΑΡΕΙΑΣ 1983 – 2008
Χριστίνα Αθ. ΜΠΕΡ∆ΕΚΛΗ
∆ρ. Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών
chberd1977@yahoo.gr

Περίληψη
Ο όρος «ευελιξία» έχει χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους στα οικονοµικά της
εργασίας και την πολιτική οικονοµία και, κατά συνέπεια, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει από
κοινού συµφωνία των µελετητών για το ακριβές περιεχόµενο αυτής της έννοιας. Ωστόσο,
σύµφωνα µε ένα γενικευµένο ορισµό, ευελιξία είναι η ικανότητα προσαρµογής και
ανταπόκρισης της αγοράς εργασίας στις αλλαγές. Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας,
αρχές 21ου αιώνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη αναφερθεί στην έννοια της ευελιξίας και
προστασίας στην αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα από τον Ιανουάριο του 2006, η
«ευελιασφάλεια» να αποτελεί κυρίαρχο θέµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο
µεσουρανούσε στη δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου.
Λέξεις – κλειδιά : ευελιασφάλεια, αγορά εργασίας, θεσµική ευελιξία, πραγµατική
ευελιξία
1. Εισαγωγή
Ο δείκτης θεσµικής ευελιξίας αναφέρεται στην ύπαρξη ή µη εργασιακών συµβολαίων και,
κατά συνέπεια, αποτελεί το άθροισµα των συµβολαίων µερικής και ορισµένου χρόνου
απασχόλησης ως προς το σύνολο της µισθωτής απασχόλησης. Η εµπειρική εφαρµογή του και
για τα δύο φύλα, σε γενικές γραµµές, υποδηλώνει µία φθίνουσα πορεία, όντας µεγαλύτερη
για την απασχόληση των γυναικών, σε σχέση µε την απασχόληση των ανδρών.
Ωστόσο, τίθεται το ερώτηµα εάν ο θεσµικός δείκτης είναι ένα επαρκές µέτρο έκφρασης
της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, µε την απάντηση όντας αρνητική, καθότι δεν
αντικατοπτρίζει την ελληνική πραγµατικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη
σηµαντικού ποσοστού αδήλωτης εργασίας. Εποµένως, ο πραγµατικός δείκτης ευελιξίας
πρέπει να αποτελεί το άθροισµα του θεσµικού δείκτη συν του ποσοστού παράνοµης
απασχόλησης ή παραοικονοµίας. ∆υστυχώς, επαρκή διαθέσιµα στοιχεία από επίσηµες πηγές
όσον αφορά την παράνοµη απασχόληση, καθώς και την παραοικονοµία για την ελληνική
περίπτωση, δεν υπάρχουν. Παρόλα αυτά, µπορούµε να πούµε ότι ο πραγµατικός δείκτης
ευελιξίας είναι µεγαλύτερος από τον θεσµικό, υποδηλώνοντας µία ευέλικτη αγορά εργασίας.
2. Μεθοδολογία – Στατιστικά δεδοµένα
Σύµφωνα µε τον Ton Wilthagen (2007), η ύπαρξη µη επαρκούς έρευνας όσον αφορά τη
µέτρηση της ευελιξίας στις αγορές εργασίας των δυτικών οικονοµιών είναι σηµαντική. Και
αυτό γιατί, από τον ίδιο τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
ασκείται αυστηρή κριτική για τον τρόπο κατασκευής ενός επαρκούς δείκτη µέτρησης του
βαθµού ευελιξίας των αγορών εργασίας των κρατών – µελών.
Κατά τον Ton Wilthagen, η πιο ενδεδειγµένη ίσως εισφορά στην έρευνα προέρχεται από
τον Ο.Ο.Σ.Α. κατά την περίοδο 1999 - 2004 και αφορά την εκτίµηση της λεγόµενης
εξωγενούς αριθµητικής ευελιξίας, µε την κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη του βαθµού
“αυστηρότητας” της κρατικής νοµοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης (Employment
Protection Legislation– E.P.L.)1.

1

Ο βαθµός προστασίας της απασχόλησης είναι συνυφασµένος µε τον βαθµό επικινδυνότητας από τη µείωση
του µισθολογικού κόστους, το βαθµό σταθερότητας της απασχόλησης µέσω της πιθανότητας απώλειάς κάποιας
θέση εργασίας (απόλυση), τους νοµικούς περιορισµούς ως προς την εφαρµογή του ωραρίου εργασίας κ.ο.κ..
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Παρόλα αυτά, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο µελετητή, ο εν λόγω δείκτης (E.P.L.) δεν
αντανακλά απαραίτητα την πραγµατική κατάσταση, δηλαδή το κατά πόσο η νοµοθεσία για
την προστασία της απασχόλησης εφαρµόζεται στα κράτη µέλη στους επιµέρους τοµείς της
αγοράς εργασίας. Για παράδειγµα, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, ενώ παρατηρείται
σχετικά «περιοριστική»2 Εργατική Νοµοθεσία (E.P.L.) και, κατά συνέπεια, θα περίµενε
κανείς χαµηλό βαθµό ευελιξίας, ωστόσο, παρατηρείται µεγάλος βαθµός πραγµατικής
ευελιξίας, λόγω της ύπαρξης σηµαντικού ποσοστού αδήλωτης εργασίας και παραοικονοµίας.
Εποµένως, σύµφωνα µε τον Ο.Ο.Σ.Α., για τον υπολογισµό του βαθµού ευελιξίας των αγορών
εργασίας στα κράτη µέλη, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η διάκριση της
πραγµατικής (factual) από τη θεσµική (institutional) ευελιξία3.
Σύµφωνα µε µελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (2007), και βάσει του Πίνακα 1 που ακολουθεί :

όπου Μ.Α., Ο.Α. οι ευέλικτες µορφές συµβάσεων εργασίας, ήτοι η µερική απασχόληση
και η απασχόληση ορισµένου χρόνου (ως ποσοστά του συνόλου Σ.Α.) και οι οποίες
δηλώνουν τη λεγόµενη Θεσµική ευελιξία.
Πίνακας 1: Ταξινόµηση χωρών ανάλογα µε το δείκτη ανεπίσηµης (πραγµατικής) ευελιξίας –
Ο.Ο.Σ.Α (2007)

Χώρες
Μερική απασχόληση
(ως % της συνολικής)
Ορισµένου χρόνου
απασχόληση
(ως
%
της Επίσηµης
συνολικής)
∆είκτης
(θεσµικής) Ευελιξίας (%)
Ταξινόµηση χώρας
(1 = υψηλότερο και 5 =
χαµηλότερο)
Ανεπίσηµος τοµέας (% του
Α.Ε.Π.)
∆είκτης Ανεπίσηµης
(πραγµατικής) Ευελιξίας
Ταξινόµηση
συµπεριλαµβανοµένου
ανεπίσηµου τοµέα (1 =
υψηλότερο και 5 =
χαµηλότερο)

Ελβετία

Ιρλανδία

Φιλανδία

Ελλάδα

Ολλανδία

24,4

16,5

12,2

4

42,2

5,6

3,7

16,4

12,6

14,3

30

20,2

28,6

16,6

56,5

2

4

3

5

1

7

8

-

31

14

37

28

28

46
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3

4

4

2

1

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από την χαµηλότερη θεσµική ευελιξία εκ των πέντε υπό εξέταση κρατών
2

Ο όρος «περιοριστική Εργατική Νοµοθεσία» χρησιµοποιείται στην παρούσα µελέτη για λόγους
απλούστευσης και µετάφρασης του αντίστοιχου όρου «strict Employment Protection Legislation» της διεθνούς
βιβλιογραφίας.
3
Ο βαθµός θεσµικής ευελιξίας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ή µη σηµαντικού νοµικού πλαισίου για την
προστασία της απασχόλησης (EPL) . Κατά συνέπεια, η E.P.L. δεν αποτελεί δείκτη της πραγµατικής ευελιξίας,
παρά µόνο της θεσµικής.
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µελών, δηλαδή συµπεραίνεται ότι υπάρχει σηµαντική «περιοριστική εργατική νοµοθεσία».
Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Ο.Ο.Σ.Α., εάν ληφθεί υπόψη το σηµαντικό ποσοστό
παραοικονοµίας, τότε η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από σηµαντική
ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις.
Ένα σηµαντικό ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί ο Ο.Ο.Σ.Α. χρησιµοποιεί ως δείκτη
θεσµικής ευελιξίας το ποσοστό των ευέλικτων µορφών εργασιακών συµβολαίων µερικής
απασχόλησης (Μ.Α.) και ορισµένου χρόνου (Ο.Α.) ως προς το σύνολο της απασχόλησης
(Σ.Α.), δηλαδή
.
Προφανώς, ο δείκτης αυτός δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των θεσµικών παραµέτρων
µιας ευέλικτης αγοράς εργασίας, αλλά το είδος των εργασιακών συµβολαίων που κυριαρχεί
σε µία αγορά εργασίας χαρακτηρίζει κάποιο βαθµό ευελιξίας και προστασίας µαζί4.
Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Στατιστικής
Υπηρεσίας για την περίοδο 1983 – 2008 όσον αφορά την µερική, προσωρινή (ορισµένου
χρόνου), καθώς και συνολική απασχόληση, ο δείκτης θεσµικής ευελιξίας του Ο.Ο.Σ.Α. για
την περίοδο της οικονοµικής ευµάρειας δίνεται από τον Πίνακα 2 (ανά φύλο : άντρες (m) και
γυναίκες (f) και αφορά την ηλικιακή οµάδα 25 – 65 ετών) :
Πίνακας 2: Υπολογισµός του δείκτη θεσµικής ευελιξίας για την ελληνική αγορά εργασίας ανά
φύλο κατά την περίοδο της οικονοµικής ευµάρειας

Έτος
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

4

∆ΕΙΚΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ (FLEX)
FLEXm
FLEXf
Έτος
FLEXm
FLEXf
13,13
28,65
6,25
6,13
1996
13,86
24,59
6,22
6,37
1997
15,49
27,91
7,66
8,57
1998
14,48
26,33
7,91
8,65
1999
12,48
24,99
7,23
7,92
2000
13,21
24,33
7,05
7,71
2001
12,45
20,81
6,18
7,83
2002
11,20
19,81
6,05
7,80
2003
4,14
3,95
6,64
8,99
2004
7,23
16,13
6,28
9,44
2005
5,73
5,24
6,39
9,91
2006
6,49
5,41
5,84
9,69
2007
5,82
6,01
6,79
10,09
2008

Για παράδειγµα οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, όπως και µερικής απασχόλησης χαρακτηρίζονται από
χαµηλό δείκτη προστασίας.
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∆ιάγραµµα 1: Η θεσµική ευελιξία για τους άντρες ηλικίας 25-65 ετών

∆ιάγραµµα 2: Η θεσµική ευελιξία για τις γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών

∆ιάγραµµα 3: Η θεσµική ευελιξία και για τα δύο (2) φύλα ηλικίας 25-65 ετών

3. Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαγράµµατα, όσον αφορά την ελληνική αγορά εργασίας κατά
την περίοδο 1983-2008 και στα δύο φύλα, ο δείκτης θεσµικής ευελιξίας ακολουθεί, σε
γενικές γραµµές, µία φθίνουσα πορεία ενώ ο θεσµικός δείκτης ευελιξίας για την απασχόληση
των γυναικών είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών.
Επαρκή και ουσιαστικά διαθέσιµα στοιχεία από επίσηµες πηγές όσον αφορά την
παράνοµη απασχόληση, καθώς και την παραοικονοµία (shadow economy) για την ελληνική
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περίπτωση κατά την περίοδο 1983 - 2008, δεν υπάρχουν56, ωστόσο, η πραγµατική ευελιξία
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη θεσµική, καθώς η παράνοµη απασχόληση δεν υπόκειται
στους περιορισµούς της εργατικής νοµοθεσίας.
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Περίληψη
Η σύγχρονη πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης και η ολοένα και διαρκώς
µεταβαλλόµενες συνθήκες σε διεθνές επίπεδο καθιστούν τις έννοιες της
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας (αρχές του Ν∆Μ), ουσιαστικά στοιχεία στις
παρεχόµενες υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης προς τον πολίτη. Η αξιοποίηση των
παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού µε την κατάλληλη παρακίνηση θα
βοηθήσει ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε
αποτέλεσµα να αυξηθούν οι παροχές της προς τους πολίτες.
Η τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθµού ως φορέας της γενικής κυβέρνησης που έχει άµεση
επαφή µε τον πολίτη στις τοπικές κοινωνίες, επιφορτίζεται µε δράσεις ισορροπίας των
απωλειών του κοινωνικού κράτους αναγκαίες για τους πολίτες. Γι’ αυτό το λόγο έχει
ιδιαίτερη σηµασία ηδιερεύνηση των µεθόδων παρακίνησης των εργαζοµένων, στους ΟΤΑ Α΄
βαθµού, σε συνδυασµό µε το βαθµό υιοθέτησης των αρχών του νέου δηµόσιου µάνατζµεντ.
Ο ρόλοςτου ανθρώπινου δυναµικού αναδεικνύεται ιδιαίτερα ενισχυµένος στο Ν∆Μ.
Τ’ αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν τα στοιχεία και τους τρόπους παρακίνησης
του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ καθορίζουν τις αδυναµίες της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄
βαθµού ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της, προς τους πολίτες. Αυτό
αποτελεί απαίτηση όλων των σύγχρονων µεθόδων διοίκησης σε διεθνές επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά: Νέο δηµόσιο µάνατζµεντ, παρακίνηση, κίνητρα, (οργανωσιακή)
συµπεριφορά
1. Εισαγωγή
Σε εθνικό επίπεδο η ψήφιση και εφαρµογή νοµοθετικών κειµένων που σχετίζονται µε τη
«διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» κυρίως
την τελευταία δεκαετία, δείχνει τη βούληση των κυβερνήσεωνγια τη βελτίωση του επιπέδου
των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, µέσω της αναδιοργάνωσης και του
εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών του δηµοσίου, έτσι ώστε να µπορέσουν οι δηµόσιοι
λειτουργοί να αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν στην
κοινωνία. (Σωτηράκου &Ζέππου,2007) Επιπλέον επιδιώκεται µείωση του κόστους των
παρεχόµενων διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών, που αποτελεί ζήτηµα ύψιστης
προτεραιότητας λόγω των δυσχερών δηµόσιων οικονοµικών. (Καρακιουλάφη , κ.α, 2015)
Το άρθρο αυτό διερευνά τους τρόπους παρακίνησης του ανθρώπινου δυναµικού που θα το
οδηγήσουν στην εφαρµογή των αρχών του νέου δηµόσιου µάνατζµεντ, ενός µοντέλου
‘‘αποτελεσµατικότητας’’ που επιδιώκει να οργανώσει τη δηµόσια διοίκηση µε κριτήρια
επιχείρησης/αγοράς(Μαρκαντωνάτου, 2011; Μήτσου, 2015). Επιχειρεί αναφορά στις
ιδιαιτερότητες παρακίνησης των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και κάνει µνεία σε σχετικές
έρευνες επιστηµόνων.
Παρότι το θέµα του εκσυγχρονισµού και της αποτελεσµατικότητας αναµφισβήτητα
αγγίζει το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης, το παρόν άρθρο θα επιχειρήσει προσέγγιση
εφαρµογής της νέας διοικητικής οργάνωσης, σε ένα τµήµα της δηµόσιας διοίκησης, στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθµού για δύο λόγους:
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1. αποτελεί το τµήµα εκείνο του δηµοσίου που έχει επιφορτιστεί µε ενισχυµένες
αρµοδιότητες της τοπικής κοινωνίας, καθώς καθίστανται θεµατοφύλακας του κοινωνικού
κράτους, που τόσο ανάγκη έχει ο πολίτης, διαφυλάττοντας την κοινωνική συνοχή και
αλληλεγγύη, η οποία πλήττεται σφοδρά από την οικονοµική κρίση.(Λόκανα, 2016)
2. ανήκει στους φορείς της γενικής κυβέρνησης µε διευρυµένο ρόλο στη νέα διοικητική
οργάνωση του κράτους, η οποία στρέφεται προς την ανοιχτή διακυβέρνηση. (Σωτηράκου &
Ζέππου, 2007). Σύµφωνα µε αναφορά του OECD (2005), αρχές της καλής διακυβέρνησης
όπως διαφάνεια, λογοδοσία, δικαιοσύνη, ισότητα αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα,
ηθικά πρότυπα συµπεριφοράς αποτελούν το θεµέλιο που θα στηριχθεί η ανοιχτή
διακυβέρνηση.
Στην Ελλάδα ο διευρυµένος αυτός ρόλος είναι υποβαθµισµένος σε σχέση µε τις υπόλοιπες
χώρες του OECD και της Ε.Ε καθώς οι παθογένειες και δυσλειτουργίες δύσκολα
εξαλείφονται (OECD, 2011;Καρακιουλάφη , κ.α, 2015; ITA, 2016).
2. Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ
Με την απορρύθµιση του κράτους πρόνοιας, την κοινωνική πολιτική έχει διαδεχθεί ένα
κράτος του µάνατζµεντ που στηρίζεται στην αρχή των τριών E ‘’Economy, Effectiveness,
Efficiency’’, οικονοµία, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. (Μήτσου, 2015)
Το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ (Ν∆Μ) έρχεται να καθιερώσει τρία βασικά στοιχεία του
ιδιωτικού τοµέα που έλειπαν απ’ το δηµόσιο: στόχους, µέσα και κανόνες. Ως τρόπος
διακυβέρνησης,θέτει στόχους οι οποίοι µπορούν να επιτευχθούν µε αλλαγές µέσω
καινοτοµίας, όπως υιοθέτηση νέων προϊόντων διαδικασιών και πρακτικών. Προτείνει µέτρα
διοικητικής µεταρρύθµισης που στηρίζονται στην οικονοµική ανάλυση κόστους-οφέλους.
Ένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιεί είναι οι πρακτικές επαγγελµατικού
µάνατζµεντ οι οποίες περιλαµβάνουν µετρήσεις βάσει της απόδοσης, µε ένα δηµόσιο τοµέα
λιγότερο συγκεντρωτικό. Ο πολίτης αντιµετωπίζεται σαν πελάτης καταναλωτής µε δικαίωµα
επιλογής ανάµεσα στις υπηρεσίες βάσει της αγοραστικής του δύναµης (Μαρκαντωνάτου,
2011; Ζυγούλης & Τσοπανά, 2014; Μήτσου, 2015). Υιοθετεί την προσωπική ευθύνη και
αξιολόγηση της ατοµικής επίδοσης του υπαλλήλου σε σχέση µε άλλους υπαλλήλους ώστε να
επιβραβεύσει τον καλύτερο ηθικά αλλά και υλικά. Η αλλαγή στην εφαρµογή των αρχών του
σχετίζεται µε την διαδικασία λήψης απόφασης. Αναδεικνύειτη συνεργασία και την οριζόντια
διάχυση.
Οι µέθοδοι του Ν∆Μ κατά τους PolittandSumma (1997) ; Φαναριώτη, 1999 βασίζονται σε
λειτουργίες του κλασικού µάνατζµεντ (προγραµµατισµό, οργάνωση, λήψη αποφάσεων,
διεύθυνση-συντονισµό και έλεγχο). Η εφαρµογή των αρχών του παρέχει τα κατάλληλα
µέτρα, συνεπικουρούµενη και από τα πλεονεκτήµατα της διαδικτυακής επανάστασης που
συντελέστηκε αυτή την περίοδο. (Ζυγούλης & Τσοπανά, 2014). Κατά τους Durst&Newell
(1999) το διαδίκτυο καθώς και τα λειτουργικά συστήµατα που χρησιµοποιούν οι
οργανισµοίόπως ‘‘ERP, KnowledgeManagement’’ βοηθούν στο να υπάρχει αφενός διαφάνεια
και αφετέρου εξοικονόµηση χρόνου κατά την υλοποίηση της στρατηγικής
κάθεοργανισµού. Έτσι βελτιώνεται η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα κάθε
οργανισµού µέσα από την καινοτοµία την οποία δηµιουργεί η εφαρµογή της τεχνολογίας. Η
χρήση των νέων τεχνολογιών µέσω της εξελισσόµενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά
και το ανθρώπινο δυναµικό µε άρτια εκπαίδευση και ηθική ακεραιότητα θα συµβάλλουν
αποτελεσµατικά στη νέα λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και θα αναδιαµορφώσουν
αποτελεσµατικά, την αµαυρωµένη εικόνα της, καθώς δεν είναι σπάνια τα περιστατικά
διαφθοράς της δηµόσιας διοίκησης.(Ζυγούλης & Τσοπανά, 2014; Καρακιουλάφη, κ.α,
2015).
Οι βασικές κινητήριες δυνάµεις που συµβάλλουν στο να προωθηθούν οι µεταρρυθµίσεις
του Ν∆Μ,όπως έχουν καταγραφεί από τον Hood (1991), διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1)
Τις συνθήκες που απαιτούν να ληφθούν µέτρα εκσυγχρονισµού, είτε οικονοµικές, είτε
πολιτικές, είτε κοινωνικές, 2) Την ουσιαστική επιθυµία για µεταρρύθµιση. Για να υλοποιηθεί
όµως η επιθυµητή µεταρρύθµιση απαιτείται τεχνογνωσία, πολιτική βούληση, καθώς και
συναίνεση όλων των εµπλεκόµενων οµάδων. Απαιτείται επίσης καθολική συµφωνία και
ενιαία στρατηγική, που θα επιφέρει τα αναγκαία προς λήψη µέτρα (Μακρυδηµήτρης και
Μιχαλόπουλος, 2000).
Απαιτούνται Εθνικά Προγράµµατα µεταρρυθµίσεων που θα
εστιάσουν την προσοχή τους στην αλλαγή των επιδόσεων των κυβερνήσεων, οικοδοµώντας
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µια προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα και το κόστος συνειδητή δηµόσια διοίκηση που
παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών (OECD, 1997).
Ωστόσο για να εφαρµοστούν οι αρχές του στη δηµόσια διοίκηση, απαιτείται ο
µετασχηµατισµός των γραφειοκρατικών τύπων όπως αναφέρουν οι Σωτηράκου & Ζέππου
(2007),διατηρηµένων στο δηµόσιο για δεκαετίες.
Με
τη
σύσταση
αποκεντρωµένων
µονάδων,µέσω
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,δηµιουργούνται συνθήκες ανταγωνισµού τόσο µεταξύ των ίδιων των
µονάδων, όσο και του ανθρώπινου δυναµικού, αντικαθιστώντας την ανεπάρκεια των
γραφειοκρατικών δοµών (Hood, 1995). Η πρακτική αυτή είναι ικανή να επιτύχει υψηλή
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα που επιτάσσει το Ν∆Μ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµικής ανάπτυξης του κράτους, αφού οι ενέργειές της
επηρεάζουν άµεσα την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη της εκάστοτε τοπικής οικονοµίας
(Λόκανα, 2016).
3. Νοµοθετικό πλαίσιο και Ν∆Μ
Προκειµένου να υπάρξει προσαρµογή της χώρας µας απέναντι στις παγκόσµιες επιταγές,
η Ηγεσία της έχειήδη ψηφίσει και προσπαθεί να εφαρµόσει, αρκετούς νόµους µε βάση τις
αρχές που επιτάσσει το νέο δηµόσιο µάνατζµεντ, µε σηµαντικότερους:
1) Το Νόµο 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α/11.2.2004) «Καθιέρωση ενός συστήµατος διοίκησης µε
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». Με το νόµο αυτό θέτονται νέα
πρότυπα λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναµικού
στις σύγχρονες ανάγκες όπως τα προγράµµατα ‘TAXIS’, ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’,
ΚΕΠ,
‘Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτεία (Ραµµατά, 2006). Με το νόµο 3230/2004 υιοθετούν
όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες (Κεντρικές Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆, Ο.Τ.Α α’, β’ βαθµού) το
σύστηµα διοίκησης µε στόχουςγια την αποτελεσµατική λειτουργία του δηµοσίου αλλά και
την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναµικού στα νέα πρότυπα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(Tsimboukidouet. al., 2013)
2) α) Το Ν3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης ∆ηµόσιων
Πολιτικών ∆ιοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠ∆∆». Ο νόµος αυτός παρείχε κίνητρα
στους δηµοσίους υπαλλήλους, ώστε να εξαλείψει τις παθογένειες της δηµόσιας διοίκησης και
να εξασφαλίσει ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη β) Το Ν3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-62007)«Κύρωση του κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων »
αποσχίζοντας τους ΟΤΑ α΄ βαθµού λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους από το γενικό κώδικα
∆ηµόσιων πολιτικών υπαλλήλων που ήδη προαναφέρθηκε. Αλλά η ψήφιση και αυτού του
νόµου κινείται στο ίδιο πλαίσιο µε τον Ν3528/07.
3) Το Ν4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
4) Το Ν4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις».
Από τα χαρακτηριστικά του Ν∆Μ µπορούµε να διακρίνουµε ότι αποτελεί ένα πολύπλοκο
σύστηµα αξιών το οποίο θα εφαρµοστεί κυρίως ως µια εξελικτική µετάβαση, παρά µια
αυστηρή νοµοθετική παρέµβαση. Στην πραγµατικότητα, ο τρόπος εφαρµογής του είναι
δευτερευούσης σηµασίας για την κοινωνία η οποία εναγωνίως επιζητά την αντιµετώπιση των
παθογενειών που την επιβαρύνουν. Η κοινωνία της χώρας αντιµετωπίζει µια τεράστια
ανθρωπιστική κρίση, µε µακροχρόνιες συνέπειες στη δοµή της και για τις επόµενες γενεές. Η
ανάγκη εφαρµογής αλλαγών αποτελεί άµεση και επιτακτική απαίτηση από όλους τους
πολίτες. Το ανθρώπινο δυναµικό µε τις γνώσεις του και τις ικανότητές του, καθίσταται ο
κύριος µοχλός, η δυναµικότερη παράµετρος εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους.
4. Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στο Ν∆Μ καιη δυνατότητα παρακίνησής του.
Τα τελευταία χρόνια η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των οργανισµών
βασίζεται στη στρατηγική προσέγγιση της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆.Α.∆). Το
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ανθρώπινο δυναµικό µε τις γνώσεις και δεξιότητες που κατέχει αποτελεί συγκριτικό
πλεονέκτηµα για την απόδοση κάθε οργανισµού. (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 2002; Dessler,
2012; Κέφης, 2014). Η προσέγγισή του µε τρόπο που να βελτιώνει την απόδοσή του σε όλα
τα επίπεδα διοίκησης θα οδηγήσει σε αποτελεσµατικότερες υπηρεσίεςπρος τον πολίτη.Η
επίτευξη αυτή θα υλοποιηθεί µέσα από τη διαµόρφωση των κατάλληλων εργασιακών
συνθηκών βασιζόµενων σε στοιχεία σεβασµού, διαλόγου, ενδυνάµωσης.
Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τα γεγονότα που του συµβαίνουν υιοθετώντας τη στάση
εκείνη που πηγάζει από τα χαρακτηριστικά του «προσωπικότητα, στάσεις, µάθηση,
αντίληψη» (Μπουραντάς, 1992).
• 1. Η προσωπικότητα αποτελεί τον κρισιµότερο συντελεστή διαφοροποίησης
της συµπεριφοράς των ανθρώπων. (Χυτήρης, 2013) Συνδυάζει τα σταθερά
ψυχολογικά και διακριτά χαρακτηριστικά κάθε ατόµου, διαµορφώνοντας ένα
µοναδικό τύπο συµπεριφοράς (Μπουραντάς, 2002).
• 2. Στάσεις: Η προδιάθεση της συµπεριφοράς του ατόµου είναι αυτή που
καθορίζει τη στάση του απέναντι στα γεγονότα και τις καταστάσεις.
(Μπουραντάς, 1992).
• 3. Μάθηση: Η µάθηση ευθύνεται ουσιαστικά για οποιαδήποτε σταθερή
αλλαγή της συµπεριφοράς του ατόµου, ως έµµεσο ή άµεσο αποτέλεσµα
εµπειρίας (Βακόλα &Νικολάου, 2012). Η διαδικασία της µάθησης εξυπηρετεί
το µάνατζµεντ καθώς αναδιαµορφώνει τις συµπεριφορές των εργαζοµένων
και τις επιδόσεις τους προς όφελος του οργανισµού.
• 4. Αντίληψη:Η συµπεριφορά των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον
συνδέεται άρρηκτα µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τα στοιχεία και τις
καταστάσεις που συµβαίνουν σ’ αυτό (Ζαβλάνου, 1989 ; Μπουραντάς, 2002).
Χαρακτηριστικά όπως οι εµπειρίες, η ψυχολογική κατάσταση, η προδιάθεση,
η αυτοαντίληψη, οι ανάγκες και οι αξίες κάθε ατόµου επιδρούν στον τρόπο
αντίληψής του.
Η απόδοση κάθε ατόµου στον εργασιακό του χώρο προσδιορίζεται από δύο παράγοντες,
αφενός τη γνώση που απαιτείται για την απόδοση του έργου αυτού «ΜΠΟΡΩ» και αφετέρου
από τη διάθεσή του να αποδώσει «ΘΕΛΩ». (Μπουραντάς, 1992). Είναι λοιπόν ιδιαίτερα
σηµαντικό για κάθε οργανισµό ναµπορέσει να
παρακινήσει κάθε εργαζόµενο που βρίσκεται στη βάση της διοικητικής πυραµίδας,
καθώς πολύ συχνά έχει φανεί ότι µπορεί να µην αντιλαµβάνεται ξεκάθαρα τους στόχους
της διοικητικής του µονάδας.(Χυτήρης, 2013) Ο όρος της παρακίνησης είναι άρρηκτα
συνδεδεµένος µε τους όρους θέληση, επιθυµία, κίνητρο, στόχος (Μπουραντάς, 2002), είναι
µια συναισθηµατική κατάσταση που ωθεί τα άτοµα να ενεργήσουν µε συγκεκριµένο τρόπο
(Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). Τα περισσότερο παρακινηµένα άτοµα εργάζονται σκληρότερα
από τα λιγότερο παρακινηµένα, έχοντας µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην εργασία τους.
Η παρακίνηση προσδιορίζει τη δέσµευση-αφοσίωση των εργαζοµένων για εργασία σε κάθε
οργανισµό. Ουσιαστικά όµως η παρακίνηση αποτελεί ένα πολυσύνθετο φαινόµενο. Οι
ανθρώπινες ανάγκες προσδιορίζονται από πολυάριθµους παράγοντες εσωτερικούς και
εξωτερικούς οι οποίοι εξελίσσονται και διαφοροποιούνται ως προς την ιεραρχική δοµή τους
µέσα στο χρόνο και το περιβάλλον. Οι στόχοι, οι αξίες, η θέση και η αντίληψη του ρόλου που
καλείται να φέρει ένα άτοµο εις πέρας, πηγάζουν από τις σχέσεις που αναπτύσσει µε το
περιβάλλον του (Χυτήρης, 2013). Πολλές φορές υπάρχουν συγκρούσεις µεταξύ των αναγκών
ενός ατόµου που µεταφέρονται στα κίνητρα, τους στόχους και προσδιορίζουν τη
συµπεριφορά κάθε ατόµου.
Τα κίνητρα αποτελούν για τους σύγχρονους ψυχολόγους µελετητές την ‘καρδιά’ της
παρακίνησης. Ο όρος ‘κίνητρα συµπεριφοράς’ εµπίπτει στην εσωτερική δύναµη που θα
ωθήσει κάθε άτοµο σε κάποιας µορφής δράση (Κάντας, 1998). Η ανταµοιβή συνιστά την
κινητήριο δύναµη της αποδοτικής συµπεριφοράς του (Daft, 2009). Η κατανόηση των
κινήτρων αποτελεί το θεµέλιο κατανόησης της συµπεριφοράς κάθε εργαζόµενου και κατ’
επέκταση της δυνατότητας πρόβλεψής της. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο εάν προβλεφθεί µια
µορφή συµπεριφοράς να επηρεαστεί η εκδήλωσή της µε αλλαγή των συνθηκών που θα
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µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της. Για να εξασφαλίσει ένας οργανισµός τη θέληση των
εργαζοµένων να προσφέρουν µε όλες τις ικανότητές τους στη επίτευξη του στόχου του,
πρέπει να παρέχει σε αυτούς τα κατάλληλα κίνητρα, αξιοποιώντας κάθε φορά τις κατάλληλες
τεχνικές παρακίνησης (Μπουραντάς, 1986 ; 2002). Οι ανταµοιβές που θα εισπράξει το άτοµο
προσφέροντας τις ικανότητές του,κατά το πρότυπο Porter&Lawler,αποτελούν την κινητήριο
δύναµη της αποδοτικής συµπεριφοράς του, διαµορφώνοντας παράλληλα την ικανοποίησή και
τις µελλοντικές του προσπάθειες (Ξυροτύρη-Κουφίδου, 2001).
4.1. Παράγοντες παρακίνησης του Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τα είδη κινήτρων διαχωρίζονται σε:1) εσωτερικά απ’ τα οποία πηγάζει η ικανοποίηση
που αποκτά το άτοµο µέσα από την πετυχηµένη διεξαγωγή της εργασίας
του(Κανελλόπουλος, 2002), η αίσθηση υπερηφάνειας όταν εκτελεί άριστα το έργο που έχει
αναλάβει (Thomas, 2009). Κατά την Κωσταρίδου- Ευκλείδη (2012) σχετίζονται µε τις
γνώσεις, τις αξίες, τους στόχους και τις ιδέες που διαθέτει ένα άτοµο. 2) εξωτερικά τα οποία
αφορούν εξωτερικές αµοιβές, για να πετύχει η διεξαγωγή του έργου (οικονοµικές ανταµοιβές,
περιβάλλον εργασίας, εξασφάλιση απασχόλησης, προαγωγή κ.α) (Κανελλόπουλος, 2002).
Σηµαντικοί παράγοντες παρακίνησης του ανθρώπινου δυναµικού είναι επίσης:
1) Εκπαίδευση. Η αποτελεσµατική εκπαίδευση καθίσταται ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά για την επιτυχή εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στην οποία
στοχεύει το Ν∆Μ. (Ραµµατά, 2005) Η γνώση, ένα από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) µαζί µε τη δέσµευση και τη συµµετοχή, προκύπτει
µέσα από συνεχή επιµόρφωση και βοηθά να αποφεύγονται τα λάθη και οι παραλείψεις και να
επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας (Κέφης, 2014). Τα επιµορφωτικά προγράµµατα
βοηθούν στην ενθαρρυντική διαχείριση (supportingmanagement) και αποτελούν ένα µέσο
ενίσχυσης της παρακίνησης στη δηµόσια διοίκηση (Ελευθερίου, 2006).
2) Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού. Όταν η αξιολόγηση συνδέεται µε τους
στρατηγικούς στόχους του οργανισµού επιτυγχάνει: α) Να εναρµονίσει τ’ αποτελέσµατα που
πρέπει να επιτευχθούν µε τις ενέργειες των εργαζοµένων,β) Να αποτελέσει µέσο εκτίµησης
της συµβολής των εργαζοµένων στους στόχους,γ) Να διευκολύνει τον προγραµµατισµό,
δίνοντας στοιχεία του επιπέδου ικανοτήτων κάθε εργαζόµενου (Ξηροτύρη-Κουφίδου,2001;
Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003).
3) Καθοδήγηση των εργαζοµένων για συνεργασία και σύµπνοια.Η αρµονική
συνεργασία που πρέπει να καθιερώσουν οι επικεφαλείς του οργανισµού διατηρώντας ένα
περιβάλλον που όλοι να εµπλέκονται στην επίτευξη των στόχων του βασίζεται σε µια από τις
αρχές διαχείρισης της ποιότητας (Κέφης, 2014). Η συνεργασία, η σύµπνοια και η οµόνοια
που διαµορφώνει ο οργανισµός µεταξύ των εργαζοµένων οδηγεί σε υψηλές επιδόσεις και
ανταγωνιστικότητα. Η δηµοκρατική και δίκαιη µεταχείριση των υπαλλήλων από τους
ανώτερους, αποτελεί την βασική προϋπόθεση για τη σύµπνοια και συνεργασία τους. Ο
άµεσος προϊστάµενος έχει καθοδηγητικό ρόλο ενισχύοντας το καλό κλίµα εργασίας, τις καλές
σχέσεις, το οµαδικό πνεύµα και τις σχέσεις εµπιστοσύνης των υπαλλήλων του τµήµατός του
(Μπουραντάς, 2002).
4) Πολιτική µισθών. Οι αµοιβές είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες παρακίνησης
(Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). Για να κρατηθούν λοιπόν ικανοί υπάλληλοι στην υπηρεσία
πρέπει να υπάρχει υψηλή οικονοµική ανταµοιβή τόσο συγκριτικά µε ανάλογες θέσεις σε
άλλους φορείς όσο και σε σχέση µε τους άλλους εργαζόµενους του οργανισµού.
5) Συµµετοχή προσωπικού στη λήψη αποφάσεων. Η συµµετοχή αποτελεί µια
σύγχρονη τάση λήψης αποφάσεων ώστε να δεσµευτούν οι εργαζόµενοι στην επίτευξη του
οράµατος του οργανισµού. Μέσω των κύκλων ποιότητας (οµάδων εργαζοµένων που
εντοπίζουν προβλήµατα προτείνοντας λύσεις) µειώνονται οι συγκρούσεις, αναπτύσσεται
οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, αξιοποιούνται οι δυνατότητες του ανθρώπινου δυναµικού
(Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 2002 ; Γαλανάκης & Σταλίκας, 2007 ; Κέφης, 2014).Η
φιλοσοφία του συµµετοχικού µάνατζµεντ στηρίζεται στην ικανοποίηση της ανάγκης
αυτοπραγµάτωσης κάθε ανθρώπου και το κίνητρό του να δηµιουργεί και να εξελίσσεται
ατοµικά (Μάρκοβιτς, 2002).
6) Εργασιακή Ικανοποίηση. Αποτυπώνει τα θετικά και αρνητικά συναισθήµατα ενός
εργαζόµενου για την εργασία του. (Κάντας, 1998). Εκφράζεται µέσα από τη στάση, την
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εσωτερική προδιάθεση συµπεριφοράς των εργαζοµένων και σχετίζεται τόσο µε τα
χαρακτηριστικά της εργασίας, όσο και µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζοµένων
(Χαλάς, 2016) Είναι επιθυµητό για κάθε εργαζόµενο ένα εργασιακό περιβάλλον µε Ηγεσία
που τον εµπνέει, µε ολοκληρωµένη ενηµέρωση, µε αναγνώριση των προσπαθειών του και
ενθάρρυνση της ατοµικής του πρωτοβουλίας (Μπουραντάς, 2005).
7) Ηγεσία. Ο ρόλος της στη διοίκηση ενός οργανισµού είναι καθοριστικός αφού
δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων οργανισµών. (Φραγκούλη,
2009)Αποτελεί κοµβικό παράγοντα προσανατολισµού των εργαζοµένων προς το µέλλον και
το όραµα. Σύµφωνα µε το JohnP. Kotter όπως αναφέρουν οι Βακόλα και Νικολάου (2012) τα
ανώτερα στελέχη πρέπει να γνωρίζουν πώς να ηγούνται και να µπορούν να εφαρµόζουν τις
αρχές του µάνατζµεντ που θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Είναι στενά συνδεδεµένη µε την
παρακίνηση, καθώς µε την άσκηση αποτελεσµατικής ηγεσίας αυξάνει η παρακίνηση των
εργαζοµένων. Οι σύγχρονες µελέτες διοίκησης επιτάσσουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη
ως το βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεσµατικής ηγεσίας. (Goleman,2002;Φραγκούλη,
2009).Οι ηγέτες που διοικούν αποτελεσµατικά µε βάση το Goleman (2000), εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητοί, αλλά ταυτόχρονα
αναπτύσσουν ενσυναίσθηση δηλ. κατανόηση των συναισθηµάτων των συνεργατών τους και
κοινωνικές δεξιότητες για να διαχειρίζονται µε αποτελεσµατικότητα τα συναισθήµατα
αυτά.Οι εταιρείες- οργανισµοί για να έχουν πάντα την ασφάλεια και τη βεβαιότητα της
χρηστής διοίκησης πρέπει να φροντίζουν να µην παρουσιάζουν έλλειµµα ηγεσίας.
5. Έρευνες παρακίνησης στο δηµόσιο τοµέα.
Ο δηµόσιος τοµέας τις τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης πολλών
ερευνητών.
•
Οι Perry και Wise (1990) εστιάστηκαν στην παρακίνηση στο δηµόσιο τοµέα
(PublicServiceMotivation ή P.S.M) συµπεραίνοντας ότι σχετίζεται µε τη διάθεση των ατόµων
να ανταποκριθούν σε κίνητρα δηµόσιων υπηρεσιών και οργανισµών. Οι µελετητές µε τον όρο
P.S.M αναφέρονται στην αλτρουιστική παρακίνηση που θα υπηρετεί τις ανάγκες της
κοινωνίας και κατ΄ επέκταση του κράτους. Κατά τον Perry τέτοια κίνητρα είναι η αυτοθυσία
µέσω της υπεροχής του δηµόσιου συµφέροντος έναντι του ατοµικού, η ευσπλαχνία προς τους
ανθρώπους, η αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης, η αφοσίωση στο συµφέρον του δηµοσίου.
(Ελευθερίου, 2006).
•
Ο Young Brian (1998) σε έρευνά του διαπίστωσε ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι κατά
την εργασία τους δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα σε αξίες και ιδανικά κοινωνικής προσφοράς
παρά στις υλικές απολαβές, λόγω διαφοροποίησης της δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας
των οργανισµών του δηµοσίου σε σχέση µε του ιδιωτικού τοµέα.
•
Οι Wright, Davis (2003) εξέτασαν την επίδραση του περιβάλλοντος εργασίας στη
διαµόρφωση συναισθηµάτων εργασιακής ικανοποίησης. ∆ιαπίστωσαν ότι χαρακτηριστικά
του πλαισίου εργασίας όπως ανατροφοδότηση και ανάπτυξη χρησιµεύουν ως παράγοντες
ικανοποίησης περισσότερο στο δηµόσιο απ’ ότι στον ιδιωτικό τοµέα. Σ’ αυτό συνέβαλαν οι
δυσλειτουργίες των δηµόσιων οργανισµών π.χ. γραφειοκρατία, που δυσχεραίνουν την
εργασιακή ικανοποίηση των δηµόσιων υπαλλήλων. Όπως αναφέρεται από το Χαλά, (2010),
έχει διαπιστωθεί ότι η εργασιακή απόδοση των απασχολούµενων στο δηµόσιο επηρεάζεται
από τρείς µεταβλητές: α) τις γνώσεις, δεξιότητες & εµπειρίες τους β) τα κίνητρα που
παρέχονται σε σχέση µε την αντίληψή τους γ) το εργασιακό περιβάλλον (στενό και
ευρύτερο). Τα κίνητρα συσχετιζόµενα µε την προσωπικότητα κάθε εργαζοµένου, επηρεάζουν
την εργασιακή ικανοποίηση περισσότερο από ότι το εργασιακό περιβάλλον. Το µοντέλο των
WrightandDavis κατά την δειγµατοληπτική του εφαρµογή έδειξε ότι υπάρχει δυνατότητα
ενεργοποίησης των δηµοσίων υπαλλήλων. Προϋπόθεση αποτελεί η ευαισθητοποίηση της
διοικητικής ιεραρχίας του δηµοσίου στους προσδιοριστικούς παράγοντες της εργασιακής
ικανοποίησης κάθε δηµόσιου λειτουργού, αποστασιοποιηµένη
από κρατικούς
παρεµβατισµούς. (Χαλάς, 2010).
Επιπρόσθετες στατιστικές έρευνες που έχουν λάβει χώρα σε εργαζόµενους του δηµόσιου
τοµέα συγκριτικά µε τον ιδιωτικό, έχουν οδηγήσει στα κάτωθι συµπεράσµατα:
•
Οι Bourantas, Papalexandri το 1999 διαπίστωσαν ότι µεταξύ δηµόσιων και
ιδιωτικών Ελληνικών Οργανισµών υπάρχουν εκτός από οργανωτικές διαφορές (διαδικασίες,
µισθολογική πολιτική, αµοιβές, ηγεσία, ανάπτυξη καριέρας) και διαφορές που σχετίζονται µε
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τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα των εργαζοµένων. Ωστόσο πολλοί
εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα έχουν τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών υπαλλήλων και το
αντίστροφο. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων είναι αυτά
που καθορίζουν τη στάση και τη συµπεριφορά τους προς τις οργανώσεις. Στους δηµόσιους
οργανισµούς για τα χαµηλά επίπεδα εργασιακής απόδοσης ευθύνεται ο φαύλος κύκλος που
κυριαρχεί.
•
Οι Frank, Lewis το 2004 διαπίστωσαν ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται
λιγότερο για την ανέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης συγκριτικά µε τους ιδιωτικούς καθώς δίνουν
µεγαλύτερη έµφαση στην εργασιακή τους ασφάλεια. Παρατηρήθηκε δηλαδή διαφορά ως
προς την έµφαση που δίνουν στα εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα ανταµοιβών.
•
Οι Buelens, Broeck το 2007 συνέβαλαν στον εντοπισµό των διαφορετικών
εργασιακών κινήτρων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε εργαζόµενους του Βελγίου.
Απέδειξαν ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παρακινούνται περισσότερο από εξωτερικά κίνητρα
όπως οι οικονοµικές απολαβές, ενώ οι δηµόσιοι υπάλληλοι από εσωτερικά κίνητρα όπως το
καλό εργασιακό κλίµα, η υποστήριξη από τους προϊσταµένους, η ικανοποίηση από το
αντικείµενο εργασίας. Οι υποκινούµενες διαφορές µπορούν να εξηγηθούν από τη θετική
ισορροπία µεταξύ προσωπικής ζωής και εργασιακού περιβάλλοντος κάθε εργαζόµενου.
•
Οι Markovits, Davis&Dick το 2007 εξέτασαν τη σχέση εργασιακής ικανοποίησης
και οργανωσιακής δέσµευσης των εργαζοµένων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Αναδείχθηκε υψηλότερη οργανωσιακή δέσµευση, αφοσίωση
σε αξίες στόχους κανόνες, για τους δηµόσιους υπαλλήλους έναντι των ιδιωτικών. Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι εµφανίζουν µεγαλύτερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης εσωτερικών κινήτρων
σε αντιδιαστολή µε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που ικανοποιούνται από κίνητρα τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά, αλλά η ικανοποίηση των εσωτερικών κινήτρων είναι
χαµηλότερη σε σχέση µε αυτή των δηµοσίων υπαλλήλων.
Στατιστικές έρευνες που έχουν λάβει χώρα αποκλειστικά στον Ελληνικό δηµόσιο τοµέα
έχουν οδηγήσει στα ακόλουθα συµπεράσµατα:
•
Ο Manolopoulos το 2007 ερευνώντας την παρακίνηση των εργαζοµένων στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα αναδεικνύει την κυριαρχία των εξωτερικών ανταµοιβών έναντι των
εσωτερικών.
•
Ο Manolopoulos το 2008 ερευνώντας για δεύτερη φορά την παρακίνηση των
εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ανέδειξε συγκερασµό εσωτερικών και
εξωτερικών κινήτρων για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση των εργαζοµένων του δηµοσίου.
•
Η Koskina το 2008 ερευνώντας τις δυνατότητες ανέλιξης των εργαζοµένων του
δηµοσίου στη χώρα µας, διαπίστωσε ότι η σταδιοδροµία διαµορφώνεται µε κοµµατικά
χαρακτηριστικά.
•
Η Bellou το 2009 διενεργώντας έρευνα σε δηµόσια νοσοκοµεία συµπέρανε ότι για
ναεπιτύχουν τη µέγιστη απόδοσή τους οι δηµόσιοι οργανισµοί πρέπει να δηµιουργήσουν τις
προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η εργασιακή ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού τους.
•
Οι Zampetakis, Moustakis το 2010ερεύνησαν την επιχειρηµατική συµπεριφορά
υπαλλήλων των Νοµαρχιών της Ελλάδος. Από τ’ αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι οι
δηµόσιοι υπάλληλοι µε µεγαλύτερη δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων καθώς και λήψης
αποφάσεων είναι αυτοί µε την υψηλότερη επιχειρηµατική συµπεριφορά. Γι’ αυτούς τα
εσωτερικά κίνητρα όπως η δηµιουργική εργασία έχουν µεγαλύτερη αξία παρακίνησης από τα
εξωτερικά κίνητρα π. χ ανταµοιβές.
•
Ο Παπαµιχαλάκης το 2012 πραγµατοποιώντας έρευνα σε δηµόσιες υπηρεσίες του
Νοµού Χίου, συµπέρανε ότι ο δηµόσιος υπάλληλος επιζητά να λαµβάνει τόσο εξωτερικές
όσο και εσωτερικές ανταµοιβές, όπως συνεργασία και επικοινωνία µε συναδέλφους –
προϊσταµένους, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και ν’ αναγνωρίζεται ο εργασιακός του
κόπος. Επιζητά την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών αλλά και την ηθική και υλική
ανταµοιβή.
Η έλλειψη ικανοτήτων ενός εργαζόµενου είναι δύσκολο ν’ αντιµετωπιστεί από την
ιεραρχία ενός οργανισµού. Η στάση όµως κάθε εργαζόµενου λόγω έλλειψης διάθεσης για
εργασία εξαιτίας ανεπαρκών κινήτρων αλλά και εξωτερικών παραγόντων που
διαµορφώνονται από τα χαρακτηριστικά (αρµοδιότητες ψυχολογικών διαστάσεων) και το
περιβάλλον εργασίας (αµοιβές, ηγεσία , στόχοι κ.α) µπορεί να αναδιαµορφωθεί θετικά.
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Η αλλαγή (µεταρρύθµιση) στην οργανωτική δοµή, τις διαδικασίες αλλά και η
επαναπληροφόρηση (feedback) των εργαζοµένων, καθίστανται καθοριστικά βήµατα αύξησης
των κινήτρων του ανθρώπινου δυναµικού ώστε να το οδηγήσουν στη δέσµευση προς τους
στόχους. Στον 21ο αιώνα που διανύουµε, οι εργασιακές συνθήκες και απαιτήσεις έχουν
διαφοροποιηθεί. Οι εργαζόµενοι επιδιώκουν ένα εργασιακό περιβάλλον να τους προσφέρει
προκλήσεις, σεβασµό, εκτίµηση, συµµετοχή και δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών οι
οποίες θα καθορίσουν το µέλλον της εργασίας τους. Στη σύγχρονη δηµόσια διοίκηση λόγω
της διάχυσης των ιδεών του Ν∆Μ αρχίζουν να διαφαίνονται κάποιες αλλαγές οι οποίες όµως
πρέπει να διευρυνθούν.
6. Μεθοδολογία Έρευνας
Η παρούσα έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε µε τυχαία-βολική µέθοδο δειγµατοληψίας
κατά τη συλλογή ερωτηµατολογίων από 353 εργαζόµενους α΄ βάθµιου οργανισµού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του νοµού Αττικής.Το ερωτηµατολόγιο σχεδιασµένο να µετρά τα κίνητρα
περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, ερωτήσεις που αναφέρονται σε
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζοµένων του δηµοσίουτοµέα και
ερωτήσεις που αξιολογούν το βαθµό κινητοποίησης των εργαζοµένων κατά την περίοδο
συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Οι παράγοντες παρακίνησης έχουν κατηγοριοποιηθεί
σε κίνητρα εσωτερικών και εξωτερικών ανταµοιβών αλλά και ατοµικών χαρακτηριστικώνεργασιακού περιβάλλοντος- Ηγεσίας- κίνητρα του τρόπου οργάνωσης του οργανισµού.Το
ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε ως προς την αξιοπιστία της εσωτερικής του συνέπειας, µέσω του
συντελεστή α του Cronbach.

Πίνακας ∆ηµογραφικών χαρακτηριστικών
Frequen
cy

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Άνδρας

179

50,7

50,7

50,7

Γυναίκα

174

49,3

49,3

100,0

Total

353

100,0

100,0

24-34

7

2,0

2,0

2,0

35-44

98

27,8

27,8

29,7

45-54

174

49,3

49,3

79,0

55 και Άνω
Total

74
353

21,0
100,0

21,0
100,0

100,0

Έγγαµος/η

274

77,6

77,6

77,6

Άγαµος/η

79

22,4

22,4

100,0

Total

353

100,0

100,0

Α΄ Βάθµια
Β΄Βάθµια

18
191

5,1
54,1

5,1
54,1

5,1
59,2

Γ΄Βάθµια

111

31,4

31,4

90,7

Μεταπτυχιακό

33

9,3

9,3

100,0

Total

353

100,0

100,0

∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ
γραπτός
∆ιαγωνισµός ΑΣΕΠ
µορίων
∆ιαγωνισµός εκτός
ΑΣΕΠ γραπτός
∆ιαγωνισµός εκτός
ΑΣΕΠ µορίων
Άλλο

20

5,7

5,7

5,7

12

3,4

3,4

9,1

5

1,4

1,4

10,5

33

9,3

9,3

19,8

283

80,2

80,2

100,0

Total

353

100,0

100,0

Φύλο
Valid

Ηλικία

Οικογενειακήκ
ατάσταση
Μόρφωση

Τρόπος
∆ιορισµού

Valid

Valid

Valid

Valid
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Έτη
προϋπηρεσίας

Ιεραρχία

Είδος
σύµβασης

Είδος εργασίας

Valid

Valid

1-10

70

19,8

19,8

19,8

11-20

107

30,3

30,3

50,1

21-30

103

29,2

29,2

79,3
100,0

31 και άνω

73

20,7

20,7

Total

353

100,0

100,0

Υπάλληλος

272

77,1

77,1

77,1

Προϊστ. Τµήµατος

64

18,1

18,1

95,2

Προϊστ.∆ιεύθυνσης
Total

17
353

4,8
100,0

4,8
100,0

100,0

Μόνιµος

282

79,9

79,9

79,9

Αορίστου

39

11,0

11,0

90,9

Ορισµ. Χρόνου

32

9,1

9,1

100,0

Total

353

100,0

100,0

Valid

Valid

83

Χειρωνακτική

88

24,9

24,9

24,9

Υπάλ.Γραφείου

265

75,1

75,1

100,0

Total

353

100,0

100,0

7. Ερευνητικά αποτελέσµατα
7.1. Περιγραφικά στατιστικά
Από την παρούσα έρευνα πρόεκυψε ότι τα εσωτερικά κίνητρα επιδρούν σε µέτριο βαθµό
στην παρακίνηση των εργαζοµένων (µέσος όρος 3,056 σε κλίµακα 1-5), αναδεικνύοντας
υψηλότερη την παρακίνηση για τα στελέχη έναντι των υπαλλήλων. Οι παράγοντες που
διαφαίνεται να παρακινούν περισσότερο τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι:
η γνώση των στόχων του τµήµατος , η συµµετοχή τους στο σχεδιασµό των εργασιών του και
η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.Μέσα από τις
απαντήσεις αναδεικνύονται χαρακτηριστικά των εργαζοµένων όπως το φιλότιµο και η
αναγνώριση της εργασίας έναντι των οικονοµικών απολαβών, όπως άλλωστε έχει προκύψει
από τις έρευνες των Perry και Wise. Καθοριστικός κρίνεται και ο ρόλος των στελεχών στην
παρακίνηση των εργαζοµένων, όπου µε την ανάλογη επιβράβευση ωθούνται οι εργαζόµενοι
να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες.
Αντίστοιχα τα εξωτερικά κίνητρα επιδρούν σε µέτριο βαθµό στην παρακίνηση των
εργαζοµένων (µέσος όρος 2,425 σε κλίµακα 1-5) αλλά µε υστέρηση συγκριτικά µε τα
εσωτερικά κίνητρα. Τα στελέχη κινητοποιούνται περισσότερο από τα εξωτερικά
κίνητρα,όπως και από τα εσωτερικά, σε σχέση µε τους υπαλλήλους.Όπως αναδείχθηκε από
τις απαντήσεις, η οµαδική εργασία αποτελεί το βασικότερο παράγοντα παρακίνησης των
εργαζοµένων και ακολουθεί η άριστη οργάνωση των διαδικασιών του φορέα, ενώ οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες φαίνεται να δυσχεραίνουν την καθηµερινή απόδοση των
εργαζοµένων.
Το φυσικό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα
παρακίνησης. Στον αντίποδα της παρακίνησης βρίσκονται παράγοντες που συνδέονται µε την
έλλειψη αντικειµενικής αξιολόγησης για την εξασφάλιση της ιεραρχικής ανόδου.
Αναφορικά µε την κατάταξη των παραγόντων σε ειδικότερες κατηγορίες όπως κίνητρα
ατοµικών χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικά, Ηγεσίας, Οργανωσιακά συσχετιζόµενα µε το
Ν∆Μ, παρατηρήθηκε ότι σε κλίµακα 1-5 οι µέσες τιµές κατά φθίνουσα σειρά ήταν: κίνητρα
Ηγεσίας (3,10)-ατοµικά χαρακτηριστικά (2,91)- οργανωσιακά κίνητρα (2,70)-περιβαλλοντικά
κίνητρα (2,41). Η συνολική µέση τιµή των τεσσάρων αυτών οµάδων που επηρεάζουν την
παρακίνηση είναι 2,78 (σε κλίµακα 1-5), ενώ εµφανίζεται προβάδισµα στα στελέχη 2,93
έναντι των υπαλλήλων 2,737.
Στην οµάδα ερωτήσεων όπου αξιολογήθηκε ο βαθµός κινητοποίησης των εργαζοµένων
κατά την περίοδο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, τ’ αποτελέσµατα παραπέµπουν σε
µέτριου βαθµού κινητοποίηση καθώς η µέση τιµή του συνολικού δείγµατος είναι 2,69 (σε
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κλίµακα 1-5). Ειδικότερα η µέση τιµή κινητοποίησης των στελεχών είναι 2,74 έναντι των
υπαλλήλων 2,678.
7.2. Γραµµική συσχέτιση
Εξετάστηκε η σχέση µεταξύ των παραγόντων εργασιακής παρακίνησης µε τη βοήθεια του
συντελεστή συσχέτισης r του Pearson στο SPSS. Οι γραµµικές συσχετίσεις θετικές και
αρνητικές των δηµογραφικών στοιχείων µε τις παραµέτρους εκφράζουν τα κίνητρα
παρακίνησης. Μια αξιοσηµείωτη αρνητική συσχέτιση δείχνει ότι όσο αυξάνει η έλλειψη
κατανόησης των δυσκολιών εργασίας από τους ανωτέρω, τόσο µειώνεται αφενός η
δυνατότητα της υπηρεσίας να τους παρέχει εκπαίδευση για να µπορούν να εφαρµόσουν νέες
τεχνικές και αφετέρου η δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων των εργαζοµένων στο εργασιακό
περιβάλλον.
Αναφορικά µε τις πολλαπλάσιες θετικές συσχετίσεις προκύπτει ότι για να υπάρχει ανάγκη
ανάληψης νέων πρωτοβουλιών απαιτείται επιβράβευση, αναγνώριση, ενθάρρυνση και
ανατροφοδότηση σε σχέση µε τα ατοµικά χαρακτηριστικά. Η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών
λόγω επιβράβευσης, αυξάνει την κινητοποίηση των εργαζοµένων, τους προσηλώνει σε νέους
στόχους αυξάνει την προσπάθεια επιµόρφωσής τους, αυξάνει την προσδοκία τους για
ιεραρχική άνοδο, στην οποία θα συµβάλει και η αντικειµενική αξιολόγηση. Η παρακίνηση
προκύπτει ως συγκερασµός ατοµικών χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικών κινήτρων και
οργανωσιακών κινήτρων.
Παράγοντες παράλληλα που αυξάνουν την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού
διαφαίνονται, η άριστη οργάνωση των διαδικασιών του οργανισµού και η δυνατότητα των
εργαζοµένων να γνωρίζουν τους στόχους του τµήµατός τους. Η αυξηµένη παρακίνηση
προϋποθέτει ικανοποίηση του αντικειµένου απασχόλησης, δυνατότητα εκπαίδευσης και
εργασιακό περιβάλλον που να ενισχύει αποτελεσµατικούς εργαζόµενους. ∆ιαφαίνεται λοιπόν
σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης µε οργανωσιακά κίνητρα.
Από τις συσχετίσεις προκύπτει επίσης σύνδεση της παρακίνησης µε κίνητρα ηγεσίας. Τα
στελέχη µε θετικά συναισθήµατα και κατανόηση εµπνέουν τους εργαζόµενους να βελτιώσουν
τη συµµετοχή τους στο σχεδιασµό των εργασιών και την απόδοσή τους.
Παρατηρείται επίσης σχέση των οργανωσιακών κινήτρων µε την κινητοποίηση των
εργαζοµένων. Η αισιοδοξία για την επίτευξη στόχων πηγάζει από τη δυνατότητα συµµετοχής
τους στο σχεδιασµό των εργασιών και την ανάληψη πρωτοβουλιών όπως προτείνει το ISO. Η
προσωπική δέσµευση παρακινεί τους εργαζόµενους να επιµορφώνονται διαρκώς και να
στρέφουν την προσοχή τους σε νέους στόχους όταν αποτυγχάνουν. Η ικανοποίηση από το
αντικείµενο απασχόλησής του,γεµίζει µε αισιοδοξία κάθε εργαζόµενο και δίνει νόηµα στην
προσωπική του ζωήνα παλέψει για νέους στόχους, οδηγώντας τον σε αυξηµένη παρακίνηση
και αποδοτικότητα.
8. Συµπέρασµα
Η επίτευξη των στόχων αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και οικονοµικότητας
(αρχών του Ν∆Μ) κάθε οργανισµού µπορεί να υλοποιηθεί, εάν το ανθρώπινο δυναµικό του
παρακινηθεί. Κυρίαρχο ρόλο στην παρακίνηση των εργαζοµένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α΄βαθµού όπως αναδείχθηκε από την παρούσα έρευνα κατέχουν τα εσωτερικά κίνητρα έναντι
των εξωτερικών. Ουσιαστικά όµως η παρακίνηση των εργαζοµένων αναδείχθηκε ως
συγκερασµός τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών κινήτρων. Σε αντίστοιχο συµπέρασµα
κατέληξαν οι ερευνητές Markovits, Davis&Dick καθώς και οι Buelens, Broeck το 2007.Η
παρακίνηση των στελεχών βάσει εσωτερικών και εξωτερικών ανταµοιβών προσδιορίζεται
υψηλότερη κατά µέσο όρο από αυτή των υπαλλήλων. Με βάση τη θεωρία του McClelland σ’
αυτό µπορεί να συντελεί η πραγµάτωση των αναγκών επίτευξης στόχων και ανάγκης για
εξουσία.
Το φιλότιµο πρωτοστάτησε στους σηµαντικότερους παράγοντες παρακίνησης, όπως
επισήµαναν σε αντίστοιχες έρευνές τους οι Perry&Wise το 1990. Εξίσου αξιόλογοι
παράγοντες παρακίνησης αναδείχθηκαν ο άξιος ηγέτης και η διάθεση συνεργασίας και
οµαδικότητας που εγγυάται, µέσω της επιβράβευσης, της ενθάρρυνσης και ανατροφοδότησης
και της εργασιακής αναγνώρισης σε σχέση µε τις οικονοµικές απολαβές. Η εργασιακή
αναγνώριση λοιπόν αναδεικνύεται ως το ηθικό εκείνο κίνητρο που στα χέρια των στελεχών
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αντισταθµίζει τις οικονοµικές απώλειες καθώς η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθµού καθίσταται µια αναπόφευκτη µνηµονιακή υποχρέωση.
Υψηλό βαθµό κινητοποίησης επίσης θα αποκτούσε η πλειοψηφία των εργαζοµένων, από τη
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στον εργασιακό χώρο, τη δυνατότητα συµµετοχής στο
σχεδιασµό των εργασιών του τµήµατος που ανήκει, τη δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων και
τη δυνατότητα εκπαίδευσης.
Οι δυσχερείς γραφειοκρατικές διαδικασίες από την άλλη πλευρά αποτελούν τροχοπέδη
στην παρακίνηση των εργαζοµένων των ∆ήµων. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ότι τα ατοµικά
χαρακτηριστικά ‘ανάγκη επίτευξης’ δεν αρκούν να ερµηνεύσουν τις εργασιακές
συµπεριφορές αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα χαρακτηριστικά οργάνωσης του
εργασιακού χώρου όπως συµπέραναν και οι ερευνητές Wright, Davis το 2003.
Συνοπτικά η κατάταξη των κατηγοριώνπαρακίνησης παρουσίασε προβάδισµα στα
κίνητρα Ηγεσίας έναντι των ατοµικών χαρακτηριστικών των εργαζοµένων που κατέλαβαν τη
δεύτερη θέση, των οργανωσιακών κινήτρων που πήραν την τρίτη θέση και των
περιβαλλοντικών κινήτρων που βρέθηκαν στην τέταρτη θέση.
Το Ν∆Μ προτάσσοντας τη µάθηση ως πηγή βελτιωµένης αποδοτικότητας και
υιοθετώντας την προσωπική ευθύνη,οδηγεί σεατοµική ικανοποίηση αµφίδροµης σχέσης µε
την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα. Αναδεικνύει επίσης την αξία της οµαδικής εργασίας,
µιας σύγχρονης αποτελεσµατικής µεθόδου µάνατζµεντ, ως µέσο παρακίνησης των
εργαζοµένων.Για να επιτευχθεί όµως η πολυπόθητη παρακίνηση, αρκεί ο σωστός
προγραµµατισµός από την πλευρά του οργανισµού, η οργάνωση και η µέτρηση της
παραγωγικότητας. Η µέθοδος αυτή θα βοηθήσει ν’ αντιµετωπισθούν πολλά από τα εµπόδια
της µειωµένης παρακίνησης των εργαζοµένων και θα οδηγήσει σε ανάπτυξη τόσο τις Τοπικές
Αρχές όσο και κατ’ επέκταση ολόκληρη τη χώρα.
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στην Ευρώπη και την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο
Οικονοµικών και Κοινωνικών Εξελίξεων.
http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/01/Policy-brief-13.pdf
(Προσπελάστηκε 20/6/2016)
Λόκανα, Ε. (27/1/2016), Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανοιχτή ∆ηµοκρατική ∆ιακυβέρνηση «Οι
δυνατότητες για το άλµα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η πρόκληση της Ανοιχτής ∆ηµοκρατικής
∆ιακυβέρνησης»
http://www.todiktio.eu/index.php/topics/productive-greece-development/item/635-topiki-aftodioikisikai-anoixti-dimokratiki-diakyvernisi
(Προσπελάστηκε 11/4/2016)
Μήτσου, Ε. (20/3/2015), ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ∆ηµόσιο management και ιδιωτικοποιήσεις.
http://www.thrakitoday.com/2015/03/dhmosia-dioikisi-dhmosio-management-kai-idiotikopoiseiselisavet-mhtsoy.html(Προσπελάστηκε 17/8/2016)
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Τίτλος Βιβλίου: «Θεωρητικές προσεγγίσεις στον τουρισµό»
Συγγραφέας : ∆ηµήτριος Λαγός
Εκδόσεις: Κριτική, 2016/ΙSBN:978-960-586-115-5
Εξαιρετικά ενδιαφέροντος περιεχοµένου, ελκυστικού, περιεκτικού όσο και
τεκµηριωµένου, όχι µόνο για τους ειδήµονες του τοµέα του τουρισµού, αλλά και
τους πραγµατικά ενδιαφερόµενους, είναι το νέο πόνηµα του Καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ∆ηµητρίου Λαγού.
Με δεδοµένη την πενιχρή θεωρητική διερεύνηση του τουρισµού έως σήµερα,
ο συγγραφέας, όπως έχει σκοπό, καλύπτει την ανάγκη πολυεπιστηµονικής
προσέγγισης, καταδεικνύοντας ότι ο τουρισµός δεν αποτελεί µόνο περιοχή
επιστηµονικής µελέτης, αλλά ολόκληρο κλάδο διεπιστηµονικού χαρακτήρα.
Ιστορική ανασκόπηση, οικονοµικές αναπτυξιακές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές
και περιβαλλοντικές θεωρίες περί τουρισµού αναπτύσσοντται σε έξι κεφάλαια,
πλέον της εισαγωγής, πλήρη εποπτικού υλικού, τα οποία ακολουθούνται από
σύνοψή τους και σειρά ερωτήσεων προς επιβεβαίωση της κατανόησης από τον
αναγνώστη.
Εκκινώντας από την ιστορική γεωγραφία του τουριστικού φαινοµένου (κεφ. 1), από την αρχαιότητα έως
σήµερα, εξετάζοντας σκοπούς, κίνητρα, µέσα, παραµέτρους, συνεχίζει µε τις οικονοµικές θεωρίες του τουρισµού
(κεφ.2), αναλύοντας τις θεωρίες της κατανάλωσης, τη θεωρία των υπηρεσιών, τη θεωρία της εσωτερικής ζήτησης,
τη θεωρία του οικονοµικού κύκλου, τη θεωρία του οικονοµικού νεοφιλελευθερισµού και τις θεωρίες του διεθνούς
εµπορίου.
Αντικείµενο του 3ου κεφαλαίου αποτελούν οι αναπτυξιακές θεωρίες και τα πρότυπα του τουρισµού και
συγκεκριµένα αυτές της χωροθέτησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων, η θεωρία της οικονοµικής βάσης, η
εκσυγχρονιστική θεωρία των σταδίων ανάπτυξης, η θεωρία της σωρευτικής αιτιότητας του Myrdal, η θεωρία της
πολικής ανάπτυξης του Perroux, η θεωρία της διάχυσης, οι θεωρίες εξάρτησης, οι θεωρίες του ιµπεριαλισµού, η
θεωρία των επιχειρηµατικών συστάδων (το εννοιολογικό τους υπόβαθρο, τα οφέλη από τη συγκρότηση και τη
λειτουργία τους και η τουριστική ανταγωνιστικότητά τους, η διεθνής και η ελληνική εµπειρία από την ανάπτυξη
των επιχειρηµατικών συστάδων), η Νέα Οικονοµική Γεωγραφία (το αντικείµενο της και η σύζευξη του τουρισµού
µε αυτή), το πρότυπο του µαζικού τουρισµού των 4S, το πρότυπο του µαζικού τουρισµού των 4E, το πρότυπο της
τουριστικής ανάπτυξης σε θύλακες, καθώς και το πρότυπο του αργού τουρισµού.
Στο 4ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ψυχολογικές θεωρίες περί τουρισµού. Συγκεκριµένα η θεωρία των
τουριστικών κινήτρων, η θεωρία των ιεραρχηµένων κινήτρων του Maslow, η θεωρία των τουριστικών αντιθέσεων
του Αιγινήτη, η θεωρία της γνωστικής διαφωνίας του Festinger, η θεωρία των τύπων προσωπικότητας του Plog, η
θεωρία της περιβαλλοντικής ψυχολογίας στον τουρισµό του Ittleson, η θεωρία των ωθητικών και ελκτικών
παραγόντων του Dann, η θεωρία της βέλτιστης διέγερσης του Iso-Ahola, η θεωρία των αιτιωδών σχέσεων των
Yoon και Uysal, η θεωρία της κλίµακας του ελεύθερου χρόνου του Pearce, η θεωρία των στάσεων στην
τουριστική συµπεριφορά των Malim και Birch, η ψυχαναλυτική θεωρία των κινήτρων του Freud, καθώς και η
θεωρία της αυτοοµοιότητας και της λειτουργικής συνάφειας των Sirgy και Su.
Το επόµενο (5ο) κεφάλαιο πραγµατεύεται τις θεωρίες της κοινωνιολογίας ως προς τον τουρισµό. Ξεκινώντας
από τις θεωρητικές προσεγγίσεις µεταξύ ελεύθερου χρόνου, αναψυχής και τουρισµού, τη συµβιβαστική υπόθεση,
την υπόθεση της αποζηµίωσης, την υπόθεση της εξάπλωσης, την ουδέτερη υπόθεση, συνεχίζει µε τη λειτουργική
προσέγγιση του, τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, τη θεωρία
του συστήµατος αξιών, τη θεωρία της λογικής πράξης, τη θεωρία της κοινωνικής διατάραξης, καθώς και τη
θεωρία των κοινωνικών συγκρούσεων.
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στις περιβαλλοντικές θεωρίες ως προς τον τουρισµό, αντικείµενο του 6ου
κεφαλαίου. Συγκεκριµένα η αειφόρος ανάπτυξη ως προς τον τουρισµό (η έννοια της, οι θεωρητικές προσεγγίσεις
της, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση της, η σύζευξη του τουρισµού µε την αειφόρο ανάπτυξη, οι
µεθοδολογικές προσεγγίσεις και ερµηνείες για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις
για την εκτίµηση της), ο τουρισµός και οι θεωρίες της ενδογενούς οικονοµικής ανάπτυξης, η θεωρία της φέρουσας
ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης, η θεωρία του κύκλου ζωής των τουριστικών προορισµών, οι θεωρητικές
προσεγγίσεις των τουριστικών θελγήτρων (µε το εννοιολογικό περιεχόµενο και τις διακρίσεις τους, αλλά και τις
τυπολογίες τους), η εικόνα των τουριστικών προορισµών (η έννοια της εικόνας τους, τα στοιχεία, η διαµόρφωση,
τα χαρακτηριστικά, η µεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης και εκτίµησής τους.
Mε δεδοµένο ότι η Ελλάδα είναι κατεξοχήν τουριστική χώρα και ταξιδιωτικός προορισµός, αλλά και τον ρόλο
του τουρισµού ως βασικού πυλώνα οικονοµικής, περιφερειακής και ποικίλης ανάπτυξης, ο ∆.Λαγός µε το βιβλίο
του δεν καλύπτει µόνο ένα διαχρονικό κενό της βιβλιογραφίας, αλλά και προσφέρει ανεκτίµητες υπηρεσίες στον
τοµέα και στον τόπο µας, εξηγώντας ότι η ανάγκη που οδηγεί στον τουρισµό πρέπει να συνδέεται µε τη
συνειδητοποίηση του σεβασµού στη διατήρηση και στην αειφορία των πόρων και των τόπων προσέλκυσης,
όπως και στην ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσµού και επισκεπτών.
Με ορατές τις προκλήσεις των καιρών µας, στους αναγνώστες προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές γνώσεις
στο πεδίο των τουριστικών σπουδών, ώστε να µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά σε επιστηµονικό διάλογο για
την περαιτέρω έρευνα και µελέτη. Ο συγγραφέας επιτυγχάνει τον στόχο του µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο.
Από τη ∆ρα Ελένη Ν. Σταµατίου
RSI Journal
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Τίτλος Βιβλίου: «Θαλάσσια χωρικά ζητήµατα»
Συγγραφέας : Στέλλα Κυβέλου (επιµέλεια) -Συλλογικό έργο
Εκδόσεις: Κριτική, 2016/ΙSBN: 9789605861124
Με πλήρη τίτλο «Θαλάσσια χωρικά ζητήµατα-θαλάσσια διάσταση της εδαφικής
συνοχής-θαλάσσια χωροταξία-Βιώσιµη Γαλάζια Ανάπτυξη», ο συλλογικός αυτός τόµος
πραγµατεύεται ευρεία θεµατολογία και προβληµατική, στο ανωτέρω επιστηµονικό πεδίο.
Με επιµέλεια και πρόλογο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Τµήµατος Οικονοµικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) Παντείου, Στέλλας Κυβέλου και τη συµβολή
µεγάλου αριθµού εµπειρογνωµόνων µε άρθρα (συµπεριλαµβανοµένης και της ιδίας),
υλοποιήθηκε η διεπιστηµονικής προσέγγισης -και γι΄αυτό πλούσια και ενδιαφέρουσατούτη έκδοση.
Εκπρόσωποι του επιστηµονικού, επιχειρηµατικού, πολιτικού χώρου,
της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικών, ευρωπαϊκών και
διεθνών φορέων, αλλά και ιδιώτες, πολλών επιστηµονικών/επαγγελµατικών κλάδων
(νοµικοί, οικονοµολόγοι, γεωγράφοι, φυσικοί και φυσιογνώστες, διπλωµατούχοι
µηχανικοί αριθµού ειδικοτήτων, όπως αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι, συγκοινωνιολόγοι,
λιµενολόγοι, κ.ά., αξιωµατικός Π.Ν, κ.λπ.), συµµετείχαν καταθέτοντας τη γνώση, την
τεχνογνωσία και την εµπειρία τους.
Η πληθυσµιακή υπερσυγκέντρωση σε παράκτια αστικά κέντρα σε συνδυασµό µε την
ιδιότητα της νησιωτικότητας (µε τα νησιωτικά εδάφη να προσεγγίζουν το 7% επί του
συνόλου των ηπειρωτικών του πλανήτη µας) καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό την διασφάλιση
της έννοιας της γαλάζιας ανάπτυξης. Αυτή η τελευταία, όπως προκύπτει από τις
κυρίαρχες αρχές της ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον κα την Ανάπτυξη (Ρίο
1992) οφείλει να στηρίζεται σε τρεις βασικές συνιστώσες:οικονοµία (ανάπτυξη και
µεγέθυνση), κοινωνία (ευηµερία και πρόοδο), περιβάλλον (προστασία και άρτια
διαχείριση).
Το βιβλίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη σχηµατοποίησης αποτελεσµατικού θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασµού, συναντίληψης και κοινού λεξιλογίου γύρω από αυτόν, στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και της Εδαφικής
Ατζέντας της ΕΕ 2020. Μεγάλο τµήµα του βιβλίου αρθρώνεται γύρω από τις εξελίξεις ως
προς τη θαλάσσια χωροταξία διεθνώς, µεταξύ των οποίων η κατάρτιση θαλάσσιων
χωροταξικών σχεδίων.
Στις τέσσερις θεµατικές ενότητες στις οποίες διαρθρώνεται, περιέχονται δέκα
κεφάλαια, ως εξής:Στην Ι. Βασικές προσεγγίσεις και προβληµατισµοί για τη χωροταξική
επιχείρηση στη θάλασσα, περιλαµβάνονται τα κεφάλαια 1. Η θαλάσσια χωροταξία υπό το
πρίσµα της γεωφιλοσοφίας, της γεωγραφίας και της γεωπολιτικής και 2. ∆ιεθνές και
ευρωπαϊκό πλαίσιο, Ελλάδα και χωροταξία του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου. Στην ΙΙ.
Γαλάζια ανάπτυξη και εδαφική συνοχή, ένα όραµα για την Ευρώπη, περιλαµβάνονται τα
κεφάλαια 3. Πολιτικές θεωρήσεις της γαλάζιας οικονοµίας: Ευρώπη και Ελλάδα και 4. Η
θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής και της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής.Στην ΙΙΙ.
Το βιώσιµο και "χωρίς αποκλεισµούς" παράδειγµατης γαλάζιας οικονοµίας,
περιλαµβάνονται τα κεφάλαια 5. Θαλάσσιος και παράκτιος χώρος και περιβάλλον, 6. H
νησιωτική όψη της κοινωνικής ευπάθειας και η ολοκληρωµένη ανάπτυξη του νησιωτικού
χώρου, 7. Ενσωµάτωση του Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασµού (ΘΧΣ) στα εθνικά
συστήµατα σχεδιασµού και ο ΘΧΣ στις θαλάσσιες λεκάνες και σε διασυνοριακό επίπεδο
και 8. ΘΧΣ, µεθοδολογίες, περιορισµοί, εργαλεία και καλές πρακτικές. Στην ΙΧ. H
γαλάζια ανάπτυξη επί του πεδίου: µελέτες περιπτώσεων, περιλαµβάνεται το κεφάλαιο 14.
Από την ιδέα στην πράξη, στον παράκτιο και νησιωτικό χώρο.
Τέλος, το βιβλίο κλείνει µε τον ευσύνοπτο αλλά περιεκτικό επίλογο του Καθηγητή και
πρώην Πρύτανη Παντείου Πανεπιστηµίου, π. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Γρηγορίου Τσάλτα
Το βιβλίο ολοκληρώνεται µε την παράθεση των βιογραφικών των συγγραφέων.
Επιδίωξή του και επίτευγµά του αποτελεί η συµβολή στην αναβάθµιση του
επιστηµονικού διαλόγου που διεξάγεται στην ΕΕ και στην Ελλάδα για τη "γαλάζια
ανάπτυξη", αλλά και την ένταση της συζήτησης γύρω από τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασµό και την οικοσυστηµική διαχείριση, λαµβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη
γεωπολιτική πραγµατικότητα στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και τις
σηµερινές συζητήσεις για την καλή οικολογική κατάσταση της θάλασσας της Μεσογείου,
δηλαδή την ανάγκη µορφοποίησης µιας "βιώσιµης γαλάζιας ανάπτυξης" και ενός
"αειφόρου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού" σε συνθήκες ειρήνης, εδαφικής
συνεργασίας και ευηµερίας.
Με τη διερεύνηση όλων των επιµέρους διαστάσεων και µε άρτια επιστηµονική
τεκµηρίωση και επιµέλεια, το συνολικό πόνηµα αποτελεί, ουσιαστικά, διδακτικό
σύγγραµµα, καθώς και µοναδικό οδηγό προαγωγής και κατανόησης του ευρύτερου
θέµατος.
Από τη ∆ρα Ελένη Ν. Σταµατίου
RSI Journal
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Regional Science Inquiry Journal
(EconLit, Scopus, RSA I) – www.rsijournal.eu

Οδηγίες προς του Συγγραφείς & υπόδειγµα µορφοποίησης των
άρθρων που υποβάλλονται για κρίση & δηµοσίευση στο περιοδικό
Ο Τίτλος της εργασίας να είναι στοιχισµένος στο κέντρο, η γραµµατοσειρά να
είναι Times New Roman 12, Κεφαλαία, Bold
Για τα στοιχεία των συγγραφέων χρησιµοποιείστε Times New Roman 11 στιγµών, έντονη
γραφή και στοίχιση στο κέντρο. Χρησιµοποιήστε πεζά για το µικρό όνοµα και κεφαλαία για
το επώνυµο. Στην επόµενη γραµµή αναφέρονται η ιδιότητα, και ο εργασιακός φορέας,
χρησιµοποιήστε Times New Roman 10, και στοίχιση στο κέντρο. Στην τρίτη γραµµή
αναγράψτε µόνο το mail επικοινωνίας µε Times New Roman 10, και στοίχιση στο κέντρο.
Όνοµα ΕΠΩΝΥΜΟ
Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας
∆ιεύθυνση email

Όνοµα ΕΠΩΝΥΜΟ
Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας
∆ιεύθυνση email

Περίληψη
Η περίληψη συνίσταται σε µόνο µία παράγραφο µε έκταση 250 λέξεις το ανώτερο. Η
γραµµατοσειρά να είναι Times New Roman 11 στιγµών. Το κείµενο θα πρέπει να είναι σε
πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος «Περίληψη» πρέπει να στοιχηθεί αριστερά µε γραµµατοσειρά
Times New Roman, 11 στιγµών, έντονα. Πρέπει να υπάρχει διάστηµα µιας γραµµής ανάµεσα
στον τίτλο και το κείµενο της περίληψης. Η περίληψη πρέπει να περιέχει επαρκείς
πληροφορίες, να είναι τεκµηριωµένη και να περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία της εργασίας.
Λέξεις κλειδιά: Χρησιµοποιήστε 3 έως 5 λέξεις κλειδιά χωρισµένες µε κόµµα
JEL classification: Παρακαλούµε να κατατάξετε την εργασία σας σύµφωνα µε το
σύστηµα JEL το οποίο χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει άρθρα, διατριβές, βιβλία,
κριτικές βιβλίων και σε πολλές άλλες εφαρµογές. Η χρήση της κατάταξης JEL είναι
απαραίτητη για τη σωστή ευρετηρίαση της εργασίας σε βάση δεδοµένων όπως η EconLit.
Επιλέξτε τους κωδικούς που αντιπροσωπεύουν το άρθρο σας και χωρίστε τους µε κόµµα.
Πληροφορίες για το σύστηµα JEL µπορείτε να αντλήσετε από εδώ:
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
10. Εισαγωγή
Όλα τα άρθρα θα πρέπει να ξεκινούν µε την ενότητα της εισαγωγής, η οποία οριοθετεί το
θεωρητικό υπόβαθρο και τους στόχους της εργασίας.
Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες µορφοποίησης για να προετοιµάσετε
το άρθρο σας. Συστήνουµε να αντιγράψετε το αρχείο αυτό στον υπολογιστή σας και να
εισάγετε το κείµενό σας διατηρώντας τη µορφοποίηση που έχει ήδη καθοριστεί. Τα διάφορα
µέρη του άρθρου (τίτλος, κείµενο, επικεφαλίδες, τίτλοι κ.λπ.) έχουν ήδη καθοριστεί, όπως
στο παρόν έγγραφο-υπόδειγµα. Το κυρίως κείµενο θα πρέπει να είναι σε κανονική
γραµµατοσειρά Times New Roman, 11-στιγµών, σε πλήρη στοίχιση, µε εσοχή 0.5cm για την
πρώτη γραµµή της παραγράφου.
Συστήνουµε να αποθηκεύσετε το έγγραφο αυτό στον υπολογιστή σας ως υπόδειγµα Word.
Έτσι θα επιτύχετε εύκολα τις σωστές µορφοποιήσεις και θα προετοιµάσετε το άρθρο για
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υποβολή. Η µόνη αποδεκτή µορφή αρχείου είναι σε MS Word 2003. Εάν έχετε κάποιο
µεταγενέστερο επεξεργαστή κειµένου της Microsoft µπορείτε να εργαστείτε ως εξής:
• µόλις τελειώσετε µε την µορφοποίηση του κειµένου σας, δηµιουργήστε ένα
pdf αρχείο, και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο σας σε µορφή word "972003".
• Αντιπαραβάλλετε τα δύο αρχεία, το αρχείο pdf που φτιάξατε και το αρχείο
µορφής "97-2003".
• Εάν δεν βλέπετε σηµαντικές διαφορές τότε και µόνο τότε µπορείτε να µας
υποβάλλετε το άρθρο σας στέλνοντας τόσο το pdf όσο και το word µορφής
"97-2003" στο mail µας.
Εάν χρησιµοποιείτε διαφορετικό επεξεργαστή κειµένου συνιστούµε να ακολουθήσετε την
παραπάνω διαδικασία κατασκευάζοντας το pdf αρχείο και χρησιµοποιώντας κάποιο
κατάλληλο πρόσθετο και να αποθηκεύσετε το κείµενό σας σε µορφή MS Word "97-2003".
Αφού προβείτε σε αντιπαραβολή να µας αποστείλετε και τα δύο αρχεία.
11. Γενικές Οδηγίες Μορφοποίησης Εργασιών
11.1. Σώµα
Το σώµα του κειµένου περιέχει διάφορες ενότητες που περιγράφουν το περιεχόµενο του
άρθρου (για παράδειγµα, Μέθοδος, Αποτελέσµατα, Ανάλυση, Συζήτηση κ.λπ.). Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε µέχρι τρία επίπεδα ενοτήτων-υποενοτήτων. Για το Σώµα του κειµένου
χρησιµοποιήστε το Βασικό πρότυπο µορφοποίησης του word ρυθµίζοντας το σε Times New
Roman 11 στιγµών σε πλήρη στοίχιση, µε εσοχή 0,5cm για την πρώτη γραµµή της
παραγράφου. (περισσότερες λεπτοµέρειες παρατίθενται στην ενότητα Παράγραφοι)
11.2. Αναφορές
Οι αναφορές που έχουν συµπεριληφθεί στην εργασία παρατίθενται στο τέλος του
κειµένου. Θα πρέπει να καταγραφούν - σε λίστα και αλφαβητικά - όσες αναφορές έχουν
χρησιµοποιηθεί στο σώµα της εργασίας (περισσότερες λεπτοµέρειες παρατίθενται στην
ενότητα Αναφορές).
11.3. Παραρτήµατα
Η ενότητα Παραρτήµατα ακολουθεί µετά την ενότητα Αναφορές.
12. Μορφοποίηση σελίδων
12.1. Μέγεθος σελίδας
Η σελίδα πρέπει να είναι µεγέθους A4 (21 x 29,7 cm) µε κατακόρυφο προσανατολισµό.
Αυτό ισχύει για όλες τις σελίδες της εργασίας. Η ύπαρξη σελίδων µε οριζόντιο
προσανατολισµό δεν είναι επιτρεπτή.
12.2. Περιθώρια
Πάνω περιθώριο: 2,54 cm
Κάτω περιθώριο: 1,5 cm.
Αριστερό και δεξιό περιθώριο: 3,17 cm.
Περιθώριο βιβλιοδεσίας: 0 cm
12.3. Κεφαλίδες και Υποσέλιδα
Στη διαµόρφωση σελίδας ρυθµίστε το περιθώριο για την κεφαλίδα σε 1,25cm και για το
υποσέλιδο σε 1,25cm. Μη γράφετε µέσα στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα και µην
προσθέτετε αριθµούς σελίδων.
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12.4. Υποσηµειώσεις
Απαγορεύεται ρητά η χρήση υποσηµειώσεων ή τελικών σηµειώσεων. Σε περίπτωση κατά
την οποία κρίνεται απαραίτητη κάποια επεξήγηση, αυτή εντάσσεται στο σώµα της εργασίας.
12.5. Συντοµογραφίες και ακρωνύµια
Οι συντοµογραφίες και τα ακρωνύµια ορίζονται στην περίληψη του κειµένου και
οπωσδήποτε την πρώτη φορά που χρησιµοποιούνται στο σώµα του κειµένου.
12.6. Επικεφαλίδες ενοτήτων
Συστήνεται η χρήση έως και τριών ενοτήτων-υποενοτήτων. Να γίνει απλή αρίθµηση στις
επικεφαλίδες των ενοτήτων-υποενοτήτων σύµφωνα µε το παρόν υπόδειγµα.
12.7. Μορφή επικεφαλίδας πρώτου επιπέδου
Για τις επικεφαλίδες των κυρίων ενοτήτων χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά Times New
Roman, 11-στιγµών, µε έντονη γραφή υπογραµµισµένη και αφήστε διάστηµα 12 στιγµών
πριν την παράγραφο και διάστηµα 6 στιγµών µετά την παράγραφο. Στοιχίστε την
επικεφαλίδα αριστερά. Γίνεται χρήση κεφαλαίων µόνο για το πρώτο γράµµα της
επικεφαλίδας.
12.8. Μορφή επικεφαλίδας δευτέρου επιπέδου
Ακολουθήστε αυτό το υπόδειγµα για τις επικεφαλίδες δευτέρου επιπέδου.
Χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά Times New Roman, 11-στιγµών, µε έντονη γραφή και
αφήστε διάστηµα 12 στιγµών πριν την παράγραφο και το διάστηµα 3 στιγµών µετά την
παράγραφο. Ορίστε την αριστερή εσοχή σε 0.5cm. Στοιχίστε την επικεφαλίδα αριστερά.
Γίνεται χρήση κεφαλαίων µόνο για το πρώτο γράµµα της επικεφαλίδας.
12.8.1.
Mορφή επικεφαλίδας τρίτου επιπέδου
Ακολουθήστε αυτό το υπόδειγµα για τις επικεφαλίδες τρίτου επιπέδου. Χρησιµοποιήστε
γραµµατοσειρά Times New Roman, 11 στιγµών, µε έντονη και πλάγια γραφή και αφήστε
διάστηµα 6 στιγµών πριν την παράγραφο και το διάστηµα 0 στιγµών µετά την παράγραφο.
Στοιχίστε την επικεφαλίδα αριστερά µε αριστερή εσοχή 1cm. Γίνεται χρήση κεφαλαίων µόνο
για το πρώτο γράµµα της επικεφαλίδας.
13. Παράγραφοι
Στις παραγράφους να χρησιµοποιείτε γραµµατοσειρά Times New Roman, 11-στιγµών µε
µονό διάστιχο. Προτείνουµε να τροποποιήσετε το Βασικό (normal) στυλ µορφοποίησης του
word και να το χρησιµοποιήσετε για το κείµενό σας. Σε όλες τις παραγράφους το διάστηµα
πριν και µετά την παράγραφο είναι 0-στιγµών, το διάστιχο να είναι 1 γραµµή.
Χρησιµοποιήστε εσοχή 0,5cm µόνο για την πρώτη γραµµή κάθε παραγράφου. Μεταξύ των
παραγράφων να µην υπάρχουν διαστήµατα ή κενές γραµµές.
13.1. Λίστες
Εάν χρειάζεται να παραθέσετε στοιχεία µε τη µορφή λίστας χρησιµοποιήστε την
ακόλουθη µορφοποίηση
• Εσοχή bullet: 1,14cm
• Θέση κειµένου:
o

Tab µετά: 1,5 cm

o

Εσοχή: 1,5cm

Οµοίως χρησιµοποιήστε τις παραπάνω τιµές εάν πρόκειται η λίστα σας να είναι
αριθµηµένη.
1. Παράδειγµα αριθµηµένης λίστας 1
2. Παράδειγµα αριθµηµένης λίστας 1
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14. Σχήµατα, εικόνες και πίνακες
14.1. Σχήµατα και εικόνες
Τοποθετήστε τα σχήµατα και τις εικόνες αµέσως µετά το σηµείο στο οποίο αναφέρονται
µέσα στο σώµα του κειµένου. Στοιχήστε στο κέντρο και εισάγετε αρίθµηση και συνοπτικό
τίτλο περιγραφής.
Σε καµµία περίπτωση δεν είναι αποδεκτά σχήµατα συναρµολογηµένα «ως έχουν», µε
εργαλεία του office. Τα σχήµατα που χρησιµοποιείτε να έχουν εισαχθεί αποκλειστικά ως
εικόνες στο word σε µορφή gif, jpg, png (ανάλυσης τουλάχιστον 200dpi) και ορίστε τη
διάταξη σε ευθυγράµµιση µε το κείµενο. Το πλάτος µιας εικόνας δεν πρέπει να είναι πάνω
απο 14,5cm ώστε να µην υπερβαίνει τα περιθώρια σελίδας που έχουν οριστεί πιο πάνω.
Εικόνες σχήµατα και πίνακες πρέπει να εισάγονται "ως έχουν" µέσα στο κείµενο µε
διάταξη ευθυγράµµισης µε το κείµενο. Σε καµία περίπτωση δεν γίνονται σχήµατα και
εικόνες αποδεκτά όταν έχουν εισαχθεί µέσα σε πλαίσια κειµένου.
14.1.1.
Αναφορά στο κείµενο
Για τα σχήµατα και τις εικόνες αποφύγετε τις εκφράσεις: "παραπάνω πίνακας" ή
"παρακάτω σχήµα". Χρησιµοποιείστε τις εκφράσεις: "στον Πίνακα 1" ή "στο Σχήµα 2" κ.λπ..
14.1.2.
Παραδείγµατα
Ακολουθεί ένα υπόδειγµα για την µορφοποίηση των σχηµάτων-εικόνων. Για τον τίτλο
χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά Times New Roman 10-στιγµών µε έντονη γραφή.
Τοποθετήστε τον τίτλο πάνω από το σχήµα και ορίστε διάστηµα 6-στιγµών πριν τον τίτλο και
0-στιγµών µετά τον τίτλο, το διάστιχο του τίτλου να είναι 1.5 γραµµή. Εικόνα και τίτλος
έχουν στοίχιση στο κέντρο.
Εικόνα 1: Τίτλος

Πηγή: αναφορά πηγής

Ακριβώς κάτω από το σχήµα αναφέρουµε την πηγή ή όποια σηµείωση αφορά το σχήµα.
Χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά Times New Roman 10-στιγµών. Τοποθετήστε τον τίτλο
κάτω από το σχήµα και ορίστε διάστηµα 0-στιγµών πριν και 0-στιγµών µετά, µε διάστιχο 1.5
γραµµή και στοίχιση στο κέντρο.
14.2. Πίνακες
Για τον τίτλο χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά Times New Roman 10-στιγµών µε έντονη
γραφή. Τοποθετήστε τον τίτλο πάνω από το σχήµα και ορίστε διάστηµα 6-στιγµών πριν τον
τίτλο και 0-στιγµών µετά τον τίτλο, το διάστιχο του τίτλου να είναι 1.5 γραµµή. Πίνακας και
τίτλος έχουν στοίχιση στο κέντρο. Ο πίνακας δεν πρέπει να έχει πλάτος µεγαλύτερο από
14,5cm ώστε να µην υπερβαίνει τα περιθώρια σελίδας που έχουν οριστεί.
Πίνακας 1. Παράδειγµα µορφοποίησης πίνακα

Ηλικία
Κάτω των 40
40 - 49

Συχνότητα
44
68

Ποσοστό %
32.1
49.6
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Ηλικία
50 και άνω
Σύνολο

Συχνότητα
25
137

Ποσοστό %
18.2
100.0

Πηγή: αναφορά πηγής

Εάν χρειαστεί ο πίνακας να συνεχίσει σε επόµενη σελίδα, ορίστε στις ρυθµίσεις του
πίνακα να επαναλαµβάνεται η πρώτη γραµµή σαν κεφαλίδα σε κάθε σελίδα όπως στο
παραπάνω παράδειγµα του Πίνακα 1. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός πίνακας
(ή σχήµα ή εικόνα) που βρίσκεται σε σελίδα µε οριζόντιο προσανατολισµό.
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν οριζόντιες γραµµές πάχους 1 στ. στην αρχή και στο
τέλος του πίνακα όπως φαίνεται στο παράδειγµα. Απαγορεύεται η χρήση κατακόρυφων
γραµµών στους πίνακες και χρώµατος στο φόντο των κελιών.
Ακριβώς κάτω από το σχήµα αναφέρουµε την πηγή ή όποια σηµείωση αφορά τον πίνακα.
Χρησιµοποιήστε γραµµατοσειρά Times New Roman 10-στιγµών. Τοποθετήστε τον τίτλο
κάτω από το σχήµα και ορίστε διάστηµα 0-στιγµών πριν και 6-στιγµών µετά, µε στοίχιση στο
κέντρο.
15. Μαθηµατικοί Τύποι
Υπάρχουν πολλά εργαλεία για την προσθήκη και επεξεργασία µαθηµατικών τύπων όπως
του Mathematics που υπάρχει στα νεώτερα Word, Math Type, Fast Math Formula Editor,
MathCast Equation Editor, Math Editor. Επειδή είναι αδύνατον να παρέχουµε συµβατότητα
σε όλα αυτά τα εργαλεία σε όλες τις εκδόσεις τους, µπορούµε να δεχτούµε την εργασία σας
µόνο αν περιέχει µαθηµατικούς τύπους σαν εικόνες και όχι σε οποιαδήποτε άλλη µορφή.
∆ιατηρήστε µια συνεχή αρίθµηση για τους µαθηµατικούς τύπους και στοιχίστε στο κέντρο
της σελίδας όπως στο υπόδειγµα που ακολουθεί:
(1)
Οµοίως και για τύπους ή ειδικά µαθηµατικά σύµβολα που τυχόν έχετε ενσωµατώσει µέσα
στο κείµενο σας. Για παράδειγµα εάν επιθυµείτε να αναφερθείτε στον όρο
µέσα στο
κείµενο πρέπει να τον εισάγεται ως εικόνα σε ευθυγράµµιση µε το κείµενο. Οι εικόνες των
µαθηµατικών τύπων πρέπει να είναι ευανάγνωστες (τουλάχιστον 300dpi).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κειµένων που περιέχουν πολλούς µαθηµατικούς τύπους
εάν ο συγγραφέας το επιθυµεί µπορεί εναλλακτικά να µας αποστείλει το κείµενο σε
µορφή TeX .
16. Αναφορές
Προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε το Chicago Manual of Style Author-Date system καθώς
προτείνεται από την ΑΕΑ (American Economic Association) για τα περιοδικά που
συµπεριλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων EconLit) και είναι το στυλ βιβλιογραφίας που
κυριαρχεί στο πεδίο της Οικονοµικής Επιστήµης. Πληροφορίες µπορείτε να αντλήσετε από
τα παρακάτω link:
• https://www.aeaweb.org/journals/policies/sample-references
• http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
• http://libguides.williams.edu/citing/chicago-author-date#s-lg-box-12037253
16.1. Αναφορές από το διαδίκτυο (ηλεκτρονικές παραποµπές)
Να ελεγχθούν τα links πριν την αποστολή του κειµένου, για την ενεργή ανταπόκρισή τους.
Να αποφευχθούν διαδικτυακοί σύνδεσµοι (links) µεγάλου µήκους. Όπου είναι αυτό
δυνατό, να παρατίθεται ο τίτλος του φορέα -ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Το χρώµα των
συνδέσµων να µετατραπεί σε µαύρο – και να αφαιρείτε η υπερσύνδεση. Συνδέσεις όπως η
παρακάτω είναι µη λειτουργική και µη αισθητικά αποδεκτή και πρέπει να αποφεύγονται.
Παράδειγµα µη αποδεκτής υπερσύνδεσης

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B
F%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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16.2. Μορφοποίηση Αναφορών
Στις λίστα µε τις αναφορές σας να χρησιµοποιείτε γραµµατοσειρά Times New Roman, 10στιγµών µε µονό διάστιχο. Η διαµόρφωση παραγράφου να περιλαµβάνει διάστηµα 0-στιγµών
πριν την παράγραφο και 0-στιγµών µετά µε αριστερή στοίχιση. Χρησιµοποιήστε προεξοχή
0,5cm µόνο για την πρώτη γραµµή κάθε παραγράφου. Μεταξύ των παραγράφων να µην
υπάρχουν διαστήµατα ή κενές γραµµές.
16.3. Παράδειγµα µορφοποίησης Αναφορών
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