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σημειώσεις για τη
δύναμη / εξουσία

1



Τι είναι η δύναμη / εξουσία;

Η λέξη δύναμη (power)
είναι μια πολύσημη έννοια,

που το νόημά της
μετασχηματίζεται
ανάλογα με τα πολιτικά, τα
κοινωνικά, αλλά και τα
πολιτισμικά συμφραζόμενα. 

Μπορεί να συνδέεται με την
έννοια της εξουσίας, άλλοτε
ακόμα περισσότερο με την
επιβολή ή την κυριαρχία, με
την κυβέρνηση ή με τη
διοίκηση ευρύτερα, ενώ άλλοτε
να σηματοδοτεί λιγότερο άμεσα
ανταγωνιστικές συνθήκες,
ορισμένες κυρίως μέσα από τη
συναίνεση.



κάτι στατικό, ένα κτήμα που έχει ή δεν έχει ένα
άτομο, μια κατάσταση αμετάβλητη για χρόνια, που
ορίζει έναν κόσμο με νικητές και χαμένους

κάτι που έχεις ή δεν έχεις, δηλαδή ως κάτι που
ασκείς, που έχει διάρκεια, μεταβάλλεται κ.ο.κ.

Πολλές 
από τις προ

σεγγίσε
ις της δύ

ναμης / 
εξουσία

ς

ορίζουν
 σχεδόν

 αντιθετ
ικές οπτ

ικές

Η δύναμη περιγράφεται...

δράση, δηλαδή ως κάτι που ασκείται, που έχει
διάρκεια, μεταβάλλεται κ.ο.κ.

Άλλοτε ως... Και άλλοτε ως...

άμεσα συνδεδεμένη με δρώντες της διοίκησης και
φορείς χάραξης πολιτικής

τμήμα ευρύτερων πρακτικών που δεν ταυτίζεται
με συγκεκριμένα άτομα, αλλά εμφανίζεται εντός
σύνθετων αλληλεπιδράσεων.

κάτι δυναμικό, δηλαδή ως κάτι ρευστό, που
επανορίζεται διαρκώς από τις ευρύτερες
συνθήκες.
κάτι διάχυτο σε κάθε κοινωνική σχέση, από την
πιο καθημερινή μέχρι την πιο στενά πολιτική και
τη διασύνδεσή τους.

κάτι που μπορείς με σαφήνεια να εντοπίσεις, π.χ. σε
κάποιον θεσμό, σε κάποια θέση εξουσίας

ως αρνητική έννοια, συνδεδεμένη με την καταστολή
και την επιβολή

θετική, δηλαδή ως μια δυναμική ικανή να
δημιουργεί γνώση ή να ισότιμες σχέσεις



Η εξουσία μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός
ελέγχου πάνω σε υλικούς, ανθρώπινους,
πνευματικούς και οικονομικούς πόρους
που ασκείται από διαφορετικά τμήματα της
κοινωνίας. Ο έλεγχος αυτών των πόρων
γίνεται μια πηγή ατομικής και κοινωνικής
εξουσίας. Η εξουσία είναι περισσότερο
δυναμική και σχεσιακή, παρά απόλυτη –

ασκείται στις κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές σχέσεις μεταξύ ατόμων και
ομάδων. Επίσης, διανέμεται άνισα – κάποια
άτομα και ομάδες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο
πάνω σε πηγές εξουσίας και άλλα έχουν
μικρότερο έλεγχο ή και καθόλου. Το εύρος
της εξουσίας ενός ατόμου ή ομάδας
συσχετίζεται με το σε πόσα διαφορετικά
είδη πόρων μπορούν να έχουν πρόσβαση
και να ασκήσουν έλεγχο.

Διαφορετικοί βαθμοί εξουσίας διατηρούνται
και διαιωνίζονται μέσω κοινωνικών
διαιρέσεων όπως το φύλο, η ηλικία, η
κοινωνική τάξη, η εθνικότητα, η φυλή, ο
διαχωρισμός Βορρά-Νότου∙ και μέσω θεσμών
όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η εκπαίδευση,

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι νόμοι κ.λπ.

Δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε την
εξουσία αν δεν αναγνωρίζαμε το «ζευγάρι»
της, την ιδεολογία.

Η ιδεολογία είναι μια σύνθετη δομή
πεποιθήσεων, αξιών, συμπεριφορών και
τρόπων αντίληψης και ανάλυσης της
κοινωνικής πραγματικότητας. Οι ιδεολογίες
διαδίδονται και επιβάλλονται ευρέως μέσω
κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και
θρησκευτικών θεσμών και δομών όπως η
οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα, η
θρησκεία, τα ΜΜΕ, η οικονομία, και το κράτος.

Lisa VeneKlasen, Valerie Miller (2002), A New Weave of Power, People and Politics: The
Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Oklahoma City, World Neighbors.

Όμως ούτε η
εξουσία, ούτε η

ιδεολογία, αλλά ούτε
και το κράτος είναι

στατικά και
μονολιθικά. Υπάρχει

μια συνεχής
διαδικασία

αντίστασης και
πρόκλησης από τα
λιγότερο ισχυρά και
περιθωριοποιημένα

τμήματα της
κοινωνίας, που

οδηγεί σε
διαφορετικούς

βαθμούς αλλαγής
στη δομή της
εξουσίας

Asia Pacific Bureau of Adult
Education’s (ASPBAE) 1993 [στο
Women’s Empowerment in South Asia:
Concepts and Practices, Srilatha
Batliwala, ASPBAE/FAO (Draft)]



Τελικά, το αν η εκδοχή
της εξουσίας που

συζητάμε είναι αρνητική
ή θετική

συνιστά κάθε φορά
διακύβευμα που ορίζεται

από πληθώρα
παραγόντων. 

Καθοριστικός
παράγοντας,
ωστόσο, δεν

μπορεί παρά να
είναι η προστασία
των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.





... δεν ταυτίζει την
εξουσία  αποκλειστικά
με έναν κυρίαρχο, που
κατέχει κάθε νόμιμο
δικαίωμα να αποφασίζει
και να επιβάλλει τον
νόμο συγκεντρώνοντας
όλη τη δύναμη στα
χέρια του.

... αλλά εμπλουτίζει τη
ματιά της με μια προσέγγιση
που περιγράφει την εξουσία
ως δράσεις, ως σχέσεις
διάχυτες στο ευρύτερο
κοινωνικό πλέγμα με φορά
τόσο κάθετη, από πάνω
προς τα κάτω και
αντίστροφα, όσο και
οριζόντια.

Μια πιο σύγχρονη
θεώρηση της εξουσίας...



www.powercube.net

Συνδυάζει μια πολύπλευρη προσέγγιση στις διάφορες
διαστάσεις της δύναμης με μια χαρτογράφηση των
διαφορετικών χώρων και επιπέδων στα οποία συναντιούνται
αυτές οι σχέσεις δύναμης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση και την ανάλυση
του τρόπου λειτουργίας της δύναμης σε διαδικασίες
διακυβέρνησης, σε οργανισμούς και σε κοινωνικές σχέσεις.

Συμβάλλει στον προσδιορισμό των κατάλληλων στρατηγικών
για κάθε διαφορετική συνθήκη

Το powercube είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση των
επιπέδων, των χώρων και των μορφών της δύναμης / εξουσίας.
Βοηθά στη μελέτη διαφόρων στοιχείων της δύναμης / εξουσίας
αλλά και στην αλληλεπίδραση των επιπέδων εμφάνισής τους.



μορφές δύναμης



η δύναμη
που

«βλέπουμε»,

που
ορίζεται,
που

παράγεται
από: 

ορατή
(visible) 

ρητούς κανόνες
νόμους
επίσημες διαδικασίες λήψης
αποφάσεων
επίσημα κείμενα (π.χ.

προϋπολογισμοί,
επιδημιολογικές οδηγίες)
θεσμικά όργανα επιβολής
νόμων και κυρώσεων



η δύναμη
που ορίζει τα
πράγματα

«στο
παρασκήνιο»,

που χτίζεται
ή

συντηρείται
από:

χειραγώγηση
ατιμωρησία
άρρητους κανόνες για το τι
είναι επιτρεπτό και
απόδεκτο και από ποιον/α
αποσιώπηση ή
υπονόμευση θεμάτων ή
φωνών
εμπόδιστικους ή
αποτρεπτικούς τρόπους
λειτουργίας

κρυμμένη
 (hidden)



αόρατη
(invisible)

Η δύναμη που
ορίζει το πώς
σκεφτόμαστε
και νιώθουμε
για εμάς και
τους/τις γύρω

μας,
που

αναπαράγεται
μέσα από:

εσωτερικευμένες πεποιθήσεις
για το τι μπορούμε (ή δεν
μπορούμε) να κάνουμε 
κοινωνικές νόρμες που
ορίζουν τι είναι επιθυμητό,

«φυσιολογικό» (π.χ. ηθική της
εργασίας, ετεροκανονικότητα)

αφηγήματα ή κοινωνικοί
μύθοι (π.χ. αξιοκρατία)

συλλογικές τάσεις/
συμπεριφορές, καθημερινές
πρακτικές, απόψεις, στάσεις



επίπεδα δύναμης



τοπικό

όργανα τοπικής διακυβέρνησης,
δημοτικά συμβούλια, κοινότητες

σύλλογοι, τοπικές πρωτοβουλίες

επαγγελματικές, φιλικές,
οικογενειακές κοινότητες

δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι
δραστηριοτήτων και
κοινωνικοποίησης



εθνικό

κυβέρνηση, υπουργεία, θεσμοί,
ανεξάρτητοι φορείς

μέσα μαζικής ενημέρωσης

πολιτιστικές και πολιτισμικές
πρακτικές και θεσμοί

κόμματα, οργανώσεις, συνδικάτα,

σωματεία, πρωτοβουλίες 



διακρατικές ενώσεις, παγκόσμιες
σύνοδοι, διεθνείς οικονομικοί

οργανισμοί

παγκόσμιο κοινωνικό φόρουμ, άτυπα
διεθνή δίκτυα 

διεθνείς επιστημονικές και
πολιτισμικές ενώσεις

παγκόσμιοι οργανισμοί, διεθνείς
διακρατικοί θεσμοί και μη κρατικοί

οργανισμοί

παγκόσμιο



χώροι δύναμης



κλειστοί

Στους κλειστούς χώρους δεν έχει πρόσβαση η
πλειονότητα των πολιτών, παρά μόνο οι διάφορες ελίτ,
που αποφασίζουν συνήθως για θέματα οικονομίας,
εμπορίου και διεθνών σχέσεων. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς έστω και
τυπική προσπάθεια αυτές να ανοίξουν. 

Υπάρχουν σε όλες τις πολιτειακές μορφές. Όσο πιο
αυταρχικό είναι ένα καθεστώς όμως τόσο πιο πολλοί ή/

και κυρίαρχοι γίνονται οι κλειστοί χώροι του.

Δεν υπάρχουν μόνο σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, αλλά
και σε τοπικό, όπως σε χώρους δουλειάς, κόμματα,

κινήματα κ.λπ.



διεκδικούμενοι

Είναι οι χώροι που τα ίδια τα αποκλεισμένα άτομα
δημιουργούν ή εφευρίσκουν για λογαριασμό τους.

Πρόκειται είτε για κοινωνικούς και πολιτικούς
χώρους, όπου τα άτομα διαμορφώνουν πεδία
συζήτησης, δραστηριοτήτων και συμπράξεων, είτε για
φυσικούς χώρους, που διεκδικούνται ως ανοιχτοί
στους πολίτες και τη φύση.

Οι διεκδικούμενοι χώροι προκύπτουν από κοινές
έγνοιες ατόμων και ομάδων της κοινωνίας των
πολιτών και από τις παρεμβάσεις των κινημάτων.



περιορισμένης συμμετοχής

Πρόκειται για χώρους όπου οι φορείς της κοινωνίας
των πολιτών έχουν πρόσβαση έπειτα από πρόσκληση
που τους απευθύνουν οι φορείς που τους διοικούν.

Οι χώροι περιορισμένης συμμετοχής πολλαπλασιάζονται
ανάλογα με την πίεση της κοινωνίας των πολιτών για
συμμετοχή στα κοινά και άνοιγμα των κλειστών χώρων.

Συνδέονται και με την ανάπτυξη νέων μορφών
συμμετοχικής διακυβέρνσης, τόσο σε τοπικό ή εθνικό
επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο και μπορεί να είναι
συγκυριακοί ή να θεσμοθετούνται.



δύναμη / εξουσία

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ / ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

δύναμη
για να /
προς

δύναμη
μαζί με

δύναμη
εντός

εξατομικευμένη δυνατότητα δράσης

συλλογική δράση, από κοινού
εργασία

αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια

δημόσια σφαίρα

ιδιωτική σφαίρα

προσωπική σφαίρα

ορατή, εργασία, δημόσια ζωή

οικογένεια, σχέσεις, φίλες/οι,
γάμος

αυτοεκτίμηση,

αυτοπεποίθηση, σχέση με το
σώμα μας



Ulrich Beck (2005 [2002]), Power in the Global Age: A New Global Political Economy, Polity, σ. 3-4.

Τουλάχιστον τρεις σημαντικές τάσεις
επηρεάζουν το πώς βιώνουμε τις σχέσεις

εξουσίας σήμερα.

2. Eνώ πολλές από τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις επικεντρώνονταν στο ποιος/α λάμβανε μέρος στη
λήψη αποφάσεων σε μια κυβέρνηση, είτε τοπική είτε εθνική, όλο και περισσότερες συζητήσεις γύρω
από τη δημόσια διοίκηση μετατοπίζονται από την έννοια της κυβέρνησης στην έννοια της
διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από πολλαπλά και διαπλεκόμενα δρώντα άτομα,
πεδία και δίκτυα. Τα πεδία λήψης αποφάσεων, στα οποία μπορεί να εντοπιστεί η δύναμη / εξουσία,
γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα και πορώδη.

Oι μεταβαλλόμενες μορφές παγκοσμιοποίησης έχουν επίσης μεταβάλει την επικράτεια ή
τους χώρους της δύναμης / εξουσίας: Η δύναμη ολοένα και περισσότερο πρέπει να γίνεται
αντιληπτή όχι μόνο στο τοπικό, στο εθνικό ή στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη
διαπλοκή αυτών των επιπέδων.

1.

3. Tα τελευταία χρόνια, οι ταχέως μεταβαλλόμενες ιδέες γύρω από τη γνώση, αλλά και οι
ραγδαίες αλλαγές στις μορφές επικοινωνίας. επίσης επηρεάζουν το πώς διαμορφώνονται τα
ζητήματα και το πώς βιώνεται η δύναμη / εξουσία. Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση της
σπουδαιότητας των έμφυλων ζητημάτων μάς προκαλεί επιπλέον να συνδέσουμε την αντίληψη
των δημόσιων και ιδιωτικών μορφών δύναμης / εξουσίας με νέους τρόπους.



τοπικό
εθνικό
παγκόσμιο

ορα
τή

αόρ
ατη

κρυ
μμέ

νη

κλειστοί

διεκδικούμενοι

περιορισμένης
πρόσβασης

John Gaventa (1980), Power and Powerlessness: Quiescence and
Rebellion in an Appalachina Valley, University of Illinois Press.

Valerie Miller, Lisa VeneKlasen, Molly Reilly, Cindy Clark (2006),

Making Change Happen: Power. Concepts for Revisioning Power

for Justice, Equality and Peace, Just Associets.

Stephen Lukes (2005 [1974]), Power: A Radical View, Palgrave

Macmillian.

John Gaventa (2006), «Finding the Spaces for Change: A Power

Analysis», IDS Bulletin 37(6).

Lisa VeneKlasen, Valerie Miller (2002), A New Weave of Power,

People and Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen

Participation, Oklahoma City, World Neighbors.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Ulrich Beck (2005 [2002]), Power in the Global Age: A New Global

Political Economy, Polity.

Asia Pacific Bureau of Adult Education’s (ASPBAE) 1993 [στο Women’s Empowerment

in South Asia: Concepts and Practices, Srilatha Batliwala, ASPBAE/FAO (Draft)]



Εργαλειοθήκη!

Εδώ φιλοξενούνται εργαλεία
προσέγγισης της συνηγορίας, τα

οποία μπορείς να
χρησιμοποιήσεις εύκολα,

γρήγορα και ευχάριστα από
κοινού με τους συναδέλφους και

τις συναδέλφισσές σου
προκειμένου να μοιραστείς μαζί

τους τη συζήτηση και τους
προβληματισμούς του
επιμορφωτικού μας
προγράμματος.



το λουλούδι
της εξουσίας

*Lisa VeneKlasen, Valerie Miller (2002), A New Weave of Power, People and Politics: The

Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Oklahoma City, World Neighbors.



Το λουλούδι της εξουσίας εξετάζει ποιες/οι είμαστε σε
σχέση με αυτούς που έχουν εξουσία στην κοινωνία. 



Κάθε άτομο σημειώνει στους εξωτερικούς κύκλους του λουλουδιού τα
κυρίαρχα χαρακτηριστικά στα οποία κατέληξε η ομάδα. Κατόπιν γράφει
τα δικά του χαρακτηριστικά σε κάθε πέταλο/κατηγορία στον εσωτερικό
κύκλο του λουλουδιού.

Ζωγραφίζουμε το λουλούδι της εξουσίας σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και
το τοποθετούμε στον τοίχο. Κάθε πέταλο αντιπροσωπεύει μια κατηγορία
που μπορεί να περιλαμβάνει: φύλο, φυλή, εθνοτική ομάδα, γλώσσα,

θρησκεία, οικογενειακό τύπο (μονογονεϊκή, εκτεταμένη, κ.λπ.), κοινωνική
τάξη, ηλικιακή ομάδα, εκπαίδευση, ικανότητα/αναπηρία, γεωγραφική
περιοχή (καταγωγή), γεωγραφική καταγωγή κ.ο.κ.

Συζητάμε τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας με την
περισσότερη εξουσία στην κοινωνία. Στον εξωτερικό
κύκλο πετάλων, συμπληρώνουμε αυτά τα
χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, ποιο φύλο ή εθνοτική
ομάδα έχει την περισσότερη εξουσία).

Μοιράζουμε φωτοτυπίες με το ζωγραφισμένο λουλούδι ώστε να
εργαστούμε ατομικά.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, σειρά
έχει η συζήτηση!

• Πόσα από τα ατομικά σου
χαρακτηριστικά διαφέρουν από την
κυρίαρχη ταυτότητα; Ποια χαρακτηριστικά
δεν μπορούν να μεταβληθούν; Τι λέει αυτό
για τη δική σου δύναμη ή για τη δυνητική
σου δύναμη;

• Τι αποκαλύπτει η άσκηση για εμάς ως
ομάδα; Ποιες είναι οι διαφορές και οι
ομοιότητες σε σχέση με την κυρίαρχη
εξουσία; Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει το
έργο μας;

• Τι μας λέει αυτή η άσκηση για την
ταυτότητα και την εξουσία σε γενικές
γραμμές;

Ξεκινάμε!



σημειώσεις για τις
στρατηγικές συνηγορίας

και τους θεσμούς

2



Γιατί είναι σημαντική η ανάλυση δύναμης / εξουσίας πριν επιλέξουμε στρατηγική συνηγορίας;

Για να
εντοπίσουμε
πού και πώς
ασκείται η

εξουσία η οποία
σχετίζεται με τα

ζήματα
ενασχόλησής

μας.

Για να
κατανοήσουμε την
αλληλεπίδραση
μεταξύ νόμων,

πρακτικών και
ιδεών που
συντηρούν

προβλήματα ή
μπλοκάρουν την
ανάδυση λύσεων.

Για να επιλέξουμε
ποιες μορφές

εξουσίας θέλουμε
να

μετασχηματίσουμε
και τι μορφές

δύναμης θέλουμε
να αναπτύξουμε

Για να
σχεδιάσουμε και
να οργανώσουμε
κατάλληλα τους
χώρους, τις
μορφές και τα

επίπεδα
παρέμβασής

μας.



Δεν αντιμετωπίζει μονάχα παροντικά το πρόβλημα, αλλά εκτιμά και πώς θα είναι αυτό στο
μέλλον, πώς δηλαδή ενδέχεται να μετασχηματιστούν τα δεδομένα της σχετιζόμενης
δύναμης / εξουσίας, ώστε να προετοιμάσει και τις κατάλληλες αναπροσαρμογές στη
στρατηγική συνηγορίας που έχει επιλέξει.

Μια θεωρία αλλαγής που αντιλαμβάνεται τη
δύναμη ως διαρκώς μεταβαλλόμενο

παράγοντα σχεδιάζει μακροπρόθεσμα.



Επιλέγουμε
ανάλογα με τις

μορφές δύναμης /
εξουσίας!

στρατηγικές
απάντησης (α)



ορατή κρυμμένη αόρατη
- διαπραγμάτευση

- διαμαρτυρίες
- lobbying

- διαβούλευση
- δημοσιοποίηση στοιχείων

- νομικές προσφυγές
- καταγγελίες
- ψηφίσματα

- δημοψηφίσματα
- ψήφος

- υποψηφιότητα
- συλλαλητήρια

- παρέμβαση στα μίντια
- non-papers

- συνεργασίες με θεσμούς για
συμμετοχικό σχεδιασμό

νόμων & προϋπολογισμών

- δημοσιοποίηση κρυμμένων πρακτικών

- διεξαγωγή έρευνας και ερευνητικού ακτιβισμού

- δημιουργία εναλλακτικών πηγών ενημέρωσης

- ισχυροποίηση ελεγκτικών μηχανισμών

- νομιμοποίηση άλλων οπτικών στην κοινή λογική

- συνεργασίες για δοκιμή νέων μοντέλων διαχείρισης

- υπονόμευση πρακτικών μέσω άμεσης δράσης

- ενδυνάμωση για δημόσιες ομιλίες και παρεμβάσεις

- εναλλακτική
κουλτούρα μέσω
κοινωνικών δικτύων
- οργάνωση
πρωτοβουλιών βάσης
- δράσεις ενδυνάμωσης
- τέχνη
- δράσεις εκπαίδευσης
- συμμετοχική έρευνα

- δικτύωση
περιθωριοποιημένων

ομάδων



Οι θεσμοί εκφράζουν,

χτίζουν και αναπαράγουν

ορατή
κρυμμένη
αόρατη

δύναμη /

εξουσία

πρόσωπα

νόμο
υς κα

ι

κανό
νες

μέσα
από

προϋ
πολο

γισμ
ούς

αφηγήματα
εγκαθιδρυμένες μεθόδους και τρόπους λειτουργίας

υποδομές (δρόμους,
μεταφορές,συστήματαενέργειας)

δομές / συστήματα
(αστυνομία,

δικαστήρια,

σύστημα υγείας,
παιδείας,

φορολογικό)



Στη συνηγορία
μας μπορούμε
να επιλέξουμε

να αντιταχθούμε
στις υπάρχουσες

δυνάμεις

να παραγάγουμε
νέες

μεταμορφωτικές
δυνάμεις

ή / και...

σύγκρουση δημιουργία
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το φάσμα της συνηγορίας

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ
Εάν κανένας/καμιά

δεν ενδιαφέρεται για το
ζήτημά σου, τότε η στρατηγική

σου ίσως χρειαστεί να
περιλάβει τη δημιουργία όσο
το δυνατόν περισσότερου

«θορύβου» –

δεν χρειάζεται να είσαι
υπερβολικά λεπτομερής. Το

ζήτημά σου δεν θα περιληφθεί
καν στην πολιτική ατζέντα και
δεν έχεις πολλά να χάσεις.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ
Εάν οι φορεις χάραξης πολιτικής σού
αντιτάσσονται, αυτό είναι πρόοδος!
Αυτό σημαίνει ότι η στάση σου είχε
αντίκτυπο και ανησυχούν. Κράτα την
ψυχραιμία σου. Ίσως χρειαστεί να
συνεχίσεις να δημιουργείς θόρυβο
μέχρι να βρίσκεσαι σταθερά στην
πολιτική ατζέντα, αλλά σε κάποια
φάση θα έρθει η στιγμή να αρχίσεις

να έρχεσαι σε επαφή με τους
influencers σου και να περάσεις το

δικό σου μήνυμα για να
αντιμετωπίσεις το αντιτασσόμενο
μέρος και να δείξεις ότι έχεις

αξιοπιστία.

Τώρα το ζήτημά σου
βρίσκεται στην πολιτική

ατζέντα αλλά όχι
απαραίτητα με τον τρόπο

που θα ήθελες
να είναι. Το πραγματικό
σου μήνυμα δεν έχει

περάσει ακόμη.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΚΑΤΑΝΟΗΣΗΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ

Αν οι αλλαγές που
ήθελες έχουν

πραγματοποιηθεί,
τότε έχεις πετύχει
τους στόχους σου.

Όταν κάποιο άτομο που λαμβάνει
αποφάσεις υπόσχεται να

αναλάβει
δράση σχετικά με το ζήτημά σου,

είσαι σχεδόν εκεί. Επιβεβαίωσε
όμως ότι θα τηρήσει την

υπόσχεσή του στη συνέχεια.

Συχνά, οι πολιτικοί αθετούν ή
ανακαλούν τις υποσχέσεις τους.

Ένα κοινό κόλπο
είναι να παρακολουθείς τα

κονδύλια τα οποία υπόσχονται ή 

διαμορφώνουν επανειλημμένα.

Η δυσκολότερη κατάσταση
δημιουργείται όταν το μήνυμά σου
ενσωματώνεται αλλά για να εκφράσει
κάτι διαφορετικό από αυτό που θες να
πεις. Το βλέπουμε συχνά στο πεδίο

των δικαιωμάτων των γυναικών, όπου
διάφορα εμπλεκόμενα άτομα

προσποιούνται  ότι καταλαβαίνουν τις
ανάγκες των γυναικών χωρίς
πραγματικά να κατανοούν το
πρόβλημα. Οι φορείς χάραξης

πολιτικής ίσως πουν, επίσης, ότι είναι
με το μέρος σου, αλλά στη συνέχεια

βρίσκουν οποιαδήποτε δικαιολογία για
να μην κάνουν τίποτα.



Μπορούμε να επιλέξουμε να

τιθασεύσουμε τα χειρότερα
σημεία κάποιων συστημάτων
τους επιτεθούμε άμεσα

τα διαβρώσουμε εις βάθος χρόνου

τα αποφεύγουμε

στρατηγικές
απάντησης (β)

Οι περισσότερες στρατηγικές θεσμικής
πίεσης από οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών στοχεύουν είτε στο να
τιθασεύσουν τη δύναμη / εξουσία στο
άμεσο ή το μεσοπρόθεσμο διάστημα (π.χ.

βελτίωση δομών φιλοξενίας) ή/και στο να
διαβρώσουν τις υπάρχουσες δυναμικές
ώστε να μεταμορφωθεί η δύναμη
μακροπρόθεσμα (π.χ. κατάργηση
πρακτικών κράτησης μεταναστών,

ανοιχτά σύνορα).



απόδραση

κατευνάσμος

διάβρωση συντριβή

στρατηγικές
απάντησης (βi)

E.O. Wright, «How

to be anticapitalist

today»,

12.2.2015,

προσβάσιμο στο
https://www.jacobi

nmag.com/2015/1

2/erik-olin-wright-

real-utopias-

anticapitalism-

democracy/



στρατηγικές
απάντησης (βii)

Ας
θυμηθούμε
συνδυαστικά

το 1ο
training...

απόδραση

κατευνάσμος

διάβρωση συντριβή

έμμεσης πίεσης
άμεσης πίεσης

ανταγωνιστική

μακροπρόθεσμη

συμμετοχική
εξειδικευμένη

ορισμένης διάρκειας
συμβουλευτική



στρατηγικές
απάντησης (βii)

καταστροφή / δολιοφθορά
υπονόμευση / παρεμπόδιση
ανυπακοή / μη συνεργασία

αίτημα / πίεση
διαβούλευση / διαπραγμάτευση
συνεργασία / συνδημιουργία

ως
 πρ

όσ
ωπ
α

ως
 δο
μές

ως
 κε
ίμε
να

ως
 σχ
έσε

ις

ως
 συ

στή
μα
τα

ως
ανταγωνιστής

ως 
σύμμαχος

το κράτος



το ποια μέσα και ποιον βαθμό ανταγωνιστικότητας /

συνέργειας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται, μεταξύ
άλλων, και από τον βαθμό επιδεκτικότητας των θεσμών (π.χ.

ανοιχτότητα και ασφάλεια στον δημόσιο διάλογο, διαδικασίες
συμμετοχικής διαβούλευσης, έλλειψη διαφθοράς,
αντικειμενικότητα των μίντια κ.ο.κ.)



βαθμός
επιδεκτικότητας

κράτουςΈνα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε για τη μέτρηση των ελευθεριών
του δημόσιου πολιτικού χώρου είναι η τυπολογία του CIVICUS Monitor
(https://monitor.civicus.org/), που, προσμετρώντας εκφάνσεις ορατών,
κρυμμένων και αόρατων δυνάμεων, ορίζει ένα κράτος ως:

ΑΝΟΙΧΤΟ: Διασφαλίζεται και ενδυναμώνεται η συμμετοχή των πολιτών και των ομάδων τους στα
κοινά. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ: Ενώ υφίστανται ευρείες δυνατότητες του συνέρχεσθαι, καταγράφονται
παραβιάσεις κυρίως μέσω της άσκησης αστυνομικής βίας, αλλά όχι μόνο. Σε αυτό το επίπεδο
κατατάχθηκε το 2019 και η Ελλάδα.

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΜΕΝΟ: Περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνίας των
πολιτών, μέσω νόμων, γραφειοκρατικής παρεμπόδισης, στενής επιτήρησής τους και χρήσης βίας. 

ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟ: Σχεδόν αποτρέπεται η ανάπτυξη των λειτουργιών της κοινωνίας των πολιτών, υπό
τον φόβο των ποινικών κυρώσεων και της στοχοποίησης από τις αρχές. 

ΚΛΕΙΣΤΟ: Πρακτικά απαγορεύεται κάθε λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών. Επικρατεί φόβος
φυλάκισης και ακραίας βίας, καθώς και πολλαπλές μορφές λογοκρισίας.



δείκτης
αντίληψης της
διαφθοράς

Σε αυ
τή την τυπο

λογία
, η

Ελλά
δα σκορ

άρει 
48/100, λίγο

κάτω
 από τη μέση

,

σημα
τοδο

τώντ
ας μι

α χώρ
α που

τείνε
ι προ

ς τη διαφ
θορά

.

Ο δείκτης παγκόσμιας διαφθοράς της Διεθνούς
Διαφάνειας
(https://www.transparency.org/en/cpi#) είναι ο
δείκτης που μετρά αυτό που σήμερα θα
αποκαλούσαμε «ορατή δύναμη»: Όσο πιο κοντά
στο μηδέν τόσο περισσότερο διεφθαρμένη μια
χώρα, όσο πιο κοντά στο 100 τόσο λιγότερο
διεφθαρμένη.

Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά;

Γιατί τόσο ο δείκτης επιδεκτικότητας
των κρατών όσο και ο δείκτης
διαφθοράς ενός κράτους καθορίζουν
τη στρατηγική συνηγορίας που κάθε
φορά θα επιλέξουμε.

Ας φανταστούμε πώς μπορούμε να
σχεδιάσουμε για ένα κράτος παντελώς
διεφθαρμένο ή για μια κοινωνία των
πολιτών που δεν λειτουργεί και πώς
για ένα κράτος δεκτικό στη δημόσια
διαβούλευση.
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