
Kατανοώντας	  την	  αντίδραση	  της	  κοινωνίας	  των	  πολιτών:	  	  
Θεωρητικό	  πλαίσιο	  και	  Χαρτογράφηση	  πρωτοβουλιών	  

και	  δράσεων	  
	  

Μαρία	  Ζαφειροπούλου,	  Εμπειρογνώμονας	  Ε.Ε.,	  EAΠ/
Daissy	  

Aσπασία	  (Σίσσυ	  Θεοδοσίου),	  ΤΕΙ	  Ηπείρου,	  	  
ΕΑΠ/Daissy	  

	  
	  



Μεθοδολογία	  

•  Aνάλυση	  των	  σχέσεων	  κράτους-‐	  κοινωνίας	  των	  πολιτών	  (αντίληψη	  και	  
πραγματικότητα)	  

•  Προσέγγιση	  που	  δίνει	  έμφαση	  στις	  οργανωσιακές	  συμπεριφορές	  και	  
χαρακτηριστικα	  των	  τυπικών	  	  (Μ.Κ.Ο,	  Σωματεία,	  ΚοινΣΕΠ	  κλπ)	  και	  των	  
άτυπων	  (ΚΙΦΑ,	  δίκτυα	  διανομής	  τροφίμων	  «χωρίς	  μεσάζοντες»,	  
κοινωνικά	  φροντιστήρια,	  τράπεζα	  χρόνου	  κλπ)	  οργανώσεων.	  	  

•  Ανάλυση	  ανθεκτικότητας	  (resilience)	  της	  κοινωνίας	  των	  πολιτών	  
ιδιαιτέρως	  εν	  μέσω	  κρίσης	  	  

Αποσάφηνση	  ερευνητικών	  στόχων	  	  

•  Ποιοτική	  έρευνα	  (78	  ημιδομημένες	  συνεντεύξεις	  μέσης	  διάρκειας	  1ώρας	  
30	  λεπτών	  σε	  Αθήνα	  και	  Πάτρα-‐	  5	  κατηγορίες:	  υγεία-‐	  εκπαίδευση	  και	  
πολιτισμός-‐	  αλληλεγγύη	  και	  κοινωνία-‐	  οικονομία-‐	  πολλαπλές	  δράσεις)	  
για	  καταγραφή	  των	  στρατηγικών	  που	  αναπτύχθηκαν	  πριν	  και	  εν	  μέσω	  
κρίσης.	  

•  Οντολογία	  	  



Θεωρητικό	  μοντέλο	  
•  Στόχος:	  μελέτη	  δράσεων	  της	  κοινωνίας	  των	  πολιτών	  μέσα	  από	  το	  

πρίσμα	  του	  οργανωσιακού	  τους	  περιβάλλοντος.	  
	  
•  Θεωρητικό	  μοντέλο	  	  «RegulaTon	  –	  Governance»	  (Ρύθμιση-‐	  

Διακυβέρνηση)	  (Vaesken	  and	  Ζafiropoulou,	  2008)	  εφαρμοσμένο	  σε	  230	  
κοινωνικές	  οργανώσεις	  σε	  7	  χώρες	  της	  Ε.Ε.	  	  και	  στο	  Μαρόκο.	  

	  
Δύο	  άξονες	  αρχικού	  μοντέλου:	  	  

το	  ρυθμιστικό	  επίπεδο	  και	  το	  οργανωτικό	  επίπεδο	  διακυβέρνησης	  	  
	  
•  Αλλαγή	  μοντέλου=)	  πρωτοβουλίες	  κοινωνίας	  των	  πολιτών	  

(συμπεριλαμβανομένων	  των	  άτυπων	  οργανώσεων	  και	  
πρωτοβουλιών)	  /	  περίοδο	  κρίσης	  

	  	  
	  



Άξονας	  «Ρύθμιση»	  (regulaTon)	  
	  
Στόχος:	  η	  κατανόηση	  των	  σχέσεων	  κράτους-‐	  κοινωνίας	  των	  πολιτών	  και	  	  

αποτύπωση	  της	  αντίληψης	  της	  ιδίας	  της	  κοινωνίας	  ως	  προς	  την	  
τοποθέτησή	  της	  σε	  σχέση	  με	  το	  κράτος	  (συμπληρωματικός,	  
επικουρικός,	  ενισχυτικός,	  ανεξάρτητος	  ρόλος	  ...)	  

Η	  συνάρθρωση	  εσωτερικής	  και	  εξωτερικής	  ρύθμισης	  αποκαλύπτει	  τη	  
δυναμική	  μίας	  ΜΚΟ.	  

Reynaud	  (1989):	  ελεγχόμενη,	  αυτόνομη	  και	  κοινή	  ρύθμιση	  (joint	  
regulason)	  =)	  αντιπαράθεση	  παράβασης	  (transgression)	  και	  
συμβιβασμών	  (compromises)	  

	  

Κριτήρια	  Ρύθμισης:	  	  εξωτερική	  οργάνωση	  (ομοσπονδία),	  νομικό	  
πλαίσιο,	  άμεση	  και	  έμμεση	  οικονομική	  ενίσχυση.	  



Άξονας	  «Εγγύτητα»	  (proximity)	  
	  
Δίνει	  έμφαση	  στη	  σημασία	  των	  σχέσεων	  εγγύτητας	  για	  τις	  

οργανώσεις	  της	  κοινωνίας	  των	  πολιτών.	  Αυτές	  διαχωρίζονται	  
στη	  γεωγραφική	  πρωτίστως	  εγγύτητα	  από	  την	  μία	  πλευρά,	  
και	  στην	  εγγύτητα	  που	  στοχεύει	  στην	  ανάπτυξη	  σχέσεων	  από	  
την	  άλλη	  (μέσω	  συνεργασιών,	  κοινών	  οργανωτικών	  
προτύπων,	  τεχνολογίας	  κλπ)	  με	  τις	  ανάλογες	  φυσικά	  
διαβαθμίσεις.	  
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Τομή	  των	  ειδών	  εγγύτητας	  
  Δευτερεύουσα 
εγγύτητα	  

Κύρια εγγύτητα	  
Γεωγραφική εγγύτητα	   Εγγύτητα προτίµησης σχέσεων	  
Γε
ω
γρ
αφ
ικ
ή 
εγ
γύ
τη
τα
	   Κλειστές και διάχυτες οργανώσεις της 

ΚτΠ 

Γεωγραφική συσπείρωση των 
οργανώσεων εστιάζοντας στην 

οµοιότητα µεταξύ τους 

Ελάχιστες Καινοτόµες δράσεις, λόγω 
κυρίως προσωπικότητας, θέσης των 

ιδρυτών της οργάνωσης	  

Σηµαντική σχεσιακή και συναισθηµατική 
εγγύτητα όσον αφορά τις διαδικασίες 

κυρίως (συνεργασία λόγω οµοιότητας και 
ιδίων συµφερόντων) µε έντονο το 

φαινόµενο της γεωγραφικής εγγύτητας 

 Καινοτόµες δράσεις µε περιορισµένο εύρος 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας π.χ. Κινητικότητα 

εθελοντών, κοινή χρήση τεχνικών 
πλατφόρµων ή συνεργασία για τη διαφήµιση 

µόνο 

Ε
γγ
ύτ
ητ
α 

πρ
οτ
ίµ
ησ
ης

 σ
χέ
σε
ω
ν	  

Νέες άτυπες οργανώσεις εν µέσω 
κρίσης  

Καινοτόµες δράσεις που εστιάζουν σε 
νέες συνεργασίες 

Δηµιουργία λόγω οµοιότητας και κοινών 
ιδεωδών 

Ιδιαιτέρως εν µέσω κρίσης : διαδικτυακές 
οµάδες «χωρίς µεσάζοντες», τράπεζα χρόνου, 
σύλλογος κοινωνικών λειτουργών Ελλάδος 

κλπ 

Εν	  μέσω	  κρίσης	  



Μερικοί	  αριθμοί	  
ΣΥΝΟΛΟ:	  78	  	  
•  Τυπικές	  οργανώσεις:	  57	  
•  Κρατικοί	  φορείς:	  7	  
•  Άτυπες	  οργανώσεις:	  14	  
	  
Μετά	  το	  2009	  δημιουργήθηκαν:	  26	  οργανώσεις,	  από	  τις	  οποίες	  
10	  άτυπες	  
Πριν	  το	  2009	  υπήρχαν	  μόνο	  4	  άτυπες	  οργανώσεις	  
	  
•  Πάτρα:	  49	  
•  Αθήνα:	  29	  



Απόλυτη αυτο-οργάνωση 

Κυρίως γεωγραφική εγγύτητα 

 

Ισχυρή κρατική ρύθµιση 

Κυρίως εγγύτητα που στοχεύει 
στην ανάπτυξη σχέσεων 

 

ΜΚΟ 
(Οµοσπονδίες, ΜΚΟ στο 
χώρο της υγείας που 
ιδρύθηκαν πριν την 

κρίση...) 

ΜΚΟ  
(δυναµικές  ΜΚΟ µε εύρος 
δραστηριοτήτων που 
δηµιουργήθηκαν προ 
κρίσης,  νέες  άτυπες 

οµάδες που 
θεσµοθετήθηκαν) 

Μικρές άτυπες οργανώσεις  
 (επίπεδο γειτονιάς, φίλων, 
ασθενών κλπ. Ποικίλες στην 
κατηγορία της υγείας και της 
αλληλεγγύης-κοινωνίας)  

π.χ.ΚΙΦΑ) 

Διαδικτυακές 
αυτορρυθµιζόµενες 

οµάδες 
 (τράπεζα χρόνου, δίκτυα 

επαγγελµατιών, 
διαδικτυακές 

αυτοδιαχειριζόµενες οµάδες 
αυτοβοήθειας ή 

ανταλλαγών υπηρεσιών και 
προϊόντων)  

5/78	  	  

12	  /78	  	  
	  

40/78	  

21/78	  



Πρόσληψη των οργανώσεων της ΚτΠ 



Χαρτογράφηση	  των	  οργανώσεων	  της	  
κοινωνίας	  των	  πολιτών	  ανά	  τομέα	  



Απόλυτη αυτο-οργάνωση 

Κυρίως γεωγραφική εγγύτητα 

 

Ισχυρή κρατική ρύθµιση 
YΓΕΙΑ 

ΜΚΟ	  
(πρόσληψη)	  

Στρατηγικές	  	  οργανώσεων	  της	  
Αθήνας:	  θεσμοθέτηση	  οργανώσεων,	  

έλεγχος	  	  χρηστών,	  	  μετατόπιση	  
καθηκόντων	  (μέσα	  στην	  ομάδα	  είτε	  στους	  

εθελοντές),	  αξιολόγηση	  
δραστηριοτήτων,,	  διαφήμιση	  μέσω	  
έντυπου	  διαφημιστικού	  υλικού	  	  

(στην	  Πάτρα	  διαφήμιση	  μόνο	  μέσω	  
κοινωνικών	  δικτύων	  και	  	  προσωπική	  

επαφή)	  
	  

	  
Εν	  μέσω	  κρίσης	  
δημιουργία	  

άτυπων	  κυρίως	  
οργανώσεων	  με	  

βάση	  την	  
γειτονιά	  
(π.χ.ΚΙΦΑ)	  

Κρατικοί	  
οργανισμοί	  

Εν	  μέσω	  κρίσης	  
δημιουργία	  

αυτοδιαχειριζόμεν
ων	  οργανώσεων	  
στις	  σελίδες	  
κοινωνικής	  
δικτύωσης	  
(π.χ.ΚΙΦΑ)	  

Κυρίως εγγύτητα για την 
ανάπτυξη σχέσεων 

Κρατικές	  οργανώσεις:	  έλλειψη	  
συγκεκριμένων	  στρατηγικών	  για	  
την	  αντιμετώπιση	  της	  κρίσης	  	  



Απόλυτη αυτο-οργάνωση 

Κυρίως γεωγραφική εγγύτητα 

 

Ισχυρή κρατική ρύθµιση 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Εκκλησιαστικοί	  
φορείς	  

Αθήνα	  

Προ	  κρίσης	  και	  εν	  μέσω	  κρίσης:	  
Καμία	  απο	  τις	  οργανώσεις	  που	  

δημιουργηθηκαν	  εν	  μέσω	  κρίσης	  δεν	  
παρουσιάζει	  ως	  αποκλειστικό	  άξονα	  τη	  
γεωγραφικη	  εγγύτητα	  -‐	  κάτι	  που	  δεν	  

ισχύει	  για	  τις	  οργανώσεις	  που	  
δημιουργήθηκαν	  προ	  κρίσης.	  Τάση	  για	  

όλο	  και	  μεγαλύτερη	  χρήση	  της	  
τεχνολογίας	  	  

	  

Πάτρα	  
Και	  

οργανώσεις	  
εν	  μέσω	  
κρίσης	  

Κυρίως εγγύτητα για την 
ανάπτυξη σχέσεων 

ΜΚΟ	  



Απόλυτη αυτο-οργάνωση 

Κυρίως γεωγραφική εγγύτητα 

 

Ισχυρή κρατική ρύθµιση 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πάτρα	  

Πλειοψηφία	  
άτυπων	  

οργανώσεων	  –
δημιουργία	  εν	  
μέσω	  κρίσης	  

Εν	  μέσω	  κρίσης:	  μεγαλύτερη	  
ποικιλία	  στρατηγικών	  

ιδιαιτέρως	  στην	  περιφέρεια	  

Αθήνα	  

Κυρίως εγγύτητα για την 
ανάπτυξη σχέσεων 



Συχνότερες	  στρατηγικές	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  



Απόλυτη αυτο-οργάνωση 

Κυρίως γεωγραφική εγγύτητα 

 

Ισχυρή κρατική ρύθµιση 

Κυρίως εγγύτητα για την 
ανάπτυξη σχέσεων 

Ανάπτυξη θεσµοθετηµένων πλαισίων : 
Δηµιουργία ΜΚΟ  η οποία συστάθηκε από γονείς 
και δηµιούργησαν εν συνεχεία µια ιστεσελίδα µε 
βιβλιογραφικό υλικό για τον αυτισµό καθώς και 

forum για την αυτοβοήθεια. 
 

Δηµιουργία νέας υπηρεσίας µε brand name για 
τα διαθέσιµα προϊόντα εξασφαλίζοντας υψηλότερες 

αποδοχές. 
 

Δηµιουργία συλλογικών ταυτοτήτων στο χώρο 
της υγείας µέσω διαδικτύου: πλαισίωση από 
ΜΚΟ αυτοδιαχειριζόµενων οµάδων ασθενών 

Δηµιουργία νέων υπηρεσιών για καλύτερη 
κάλυψη των πληθυσµών που πλήττονται από την 

οικονοµική κρίση 
 

Υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας για άτυπους 
φροντιστές  και ηλικιωµένους (day care centers) 
καθώς και κινητές µονάδων (mobility units) για 
κοινωνικά ευάλωτες οµάδες πληθυσµού 

(λεωφορείο- βιβλιοθήκη, περιφερόµενοι κλόουν για 
παιδιά ευπαθών κοινωνικών οµάδων). 

Social marketing: (πριν την κρίση)  
δηµιουργική απασχόληση δικαιούχων (εν µέσω 
κρίσης) ανάπτυξη ελκυστικών δραστηριοτήτων 
(π.χ. Επισκέψεις στο χώρο της οργάνωσης) και 
δράσεις διεκδίκησης δικαιωµάτων (π.χ. 

Συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες 
για τους χρήστες) 

 
Eνδυνάµωση εθελοντών: µετατόπιση 
καθηκόντων σε εθελοντές, Ποιοτική 

αναβάθµισης των εθελοντών µέσω εκπαίδευσης, 
εξειδίκευση εθελοντών, δωρεάν συναυλίες για 

ενδυνάµωση εθελοντών κλπ 

Προσέγγιση εκπαιδευτικού τοµέα εν 
µέσω κρίσης (επιφέρει περισσότερες 

χρηµατοδοτήσεις) 

Ανθεκτικές στρατηγικές 



Policy	  guidance-‐Ανθεκτικότητα	  κοινωνίας	  
των	  πολιτών	  

	  
•  Όσο	  πιο	  χαμηλή	  είναι	  η	  κρατική	  παρέμβαση	  στην	  οργάνωση	  

και	  λειτουργία	  της	  οργάνωσης,	  	  τόσο	  πιο	  ανθεκτική	  (resilient)	  
στην	  κρίση	  δυνητικά	  είναι	  αυτή.	  

•  Οι	  οργανώσεις	  που	  χρησιμοποιούν	  στρατηγικές	  αποκλειστικά	  
γεωγραφικής	  εγγύτητας	  παρουσιάζουν	  λιγότερες	  καινοτόμες	  
δράσεις.	  

•  Οι	  αυτο-‐ρρυθμιζόμενες	  οργανώσεις,	  ενώ	  είναι	  δυνητικά	  πιο	  
ανθεκτικές	  (resilient)	  στην	  κρίση	  σε	  σχέση	  με	  τις	  άλλες	  
κατηγορίες,	  χρειάζονται	  πλαίσια	  σταθερότητας	  στον	  
στρατηγικό	  σχεδιασμό	  και	  προγραμματισμό	  των	  δράσεών	  τους,	  
για	  να	  μπορέσουν	  να	  παράγουν	  καινοτομία.	  



Policy	  guidance-‐Ανθεκτικότητα	  κοινωνίας	  
των	  πολιτών	  

•  Οι	  ΜΚΟ	  και	  κρατικές	  κοινωνικές	  υπηρεσίες	  που	  
χαρακτηρίζονται	  από	  ισχυρή	  κρατική	  παρέμβαση	  (π.χ.μέσω	  
χρηματοδοτήσεων)	  μπορούν	  να	  γίνουν	  ανθεκτικές,	  εάν	  
υπερβούν	  τον	  παραδοσιακό	  τρόπο	  οραματισμού	  και	  
διοίκησης,	  καθώς	  και	  αν	  «ανοίξουν	  τις	  πόρτες	  τους»	  σε	  νέες	  
τοπικές	  και	  διατομεακές	  συνεργασίες.	  

•  Η	  ασθενής	  κρατική	  παρέμβαση	  προσφέρει	  ένα	  σταθερό	  
περιβάλλον	  στην	  οργάνωσ,η	  για	  να	  μπορέσει	  να	  παράγει	  
καινοτομία.	  	  

•  Σε	  περίοδο	  κρίσης	  ο	  συνδυασμός	  «εγγύτητας»	  είναι	  πιο	  
αποτελεσματικός	  από	  τη	  μεμονωμένη	  γεωγραφική	  ή	  
τεχνολογική	  εγγύτητα.	  



Micro	  Ανάλυση-‐	  Στρατηγικές	  
•  Οι	  στρατηγικές	  «Προώθηση	  μέσω	  επιστημονικών	  

εκδηλώσεων»,	  «Αξιολόγηση	  των	  αναγκών»	  «Μείωση	  των	  
υπηρεσιών»	  εφαρμόζονται	  μόνο	  από	  τυπικούς	  οργανισμούς.	  

•  Η	  στρατηγική	  «αλλαγή	  στον	  τρόπο	  εργασίας»	  εφαρμόζεται	  
μόνο	  από	  κρατικές	  οργανώσεις	  του	  τομέα	  υγείας.	  

•  Contact	  points	  εμφανίζονται	  	  μόνο	  από	  τυπικές	  ΜΚΟ	  στην	  
Πάτρα.	  

•  Οι	  στρατηγικές	  	  Μείωση	  κόστους»	  και	  «Εντατικοποίηση	  
προσωπικής	  εργασίας»	  εφαρμόζονται	  κυρίως	  από	  τυπικές	  
ΜΚΟ.	  



Micro	  Ανάλυση-‐	  Στρατηγικές	  
•  Για	  να	  απαντήσουν	  οι	  οργανώσεις	  στην	  αύξηση	  του	  αριθμού	  

των	  εξυπηρετούμενων,	  στο	  μεγαλύτερο	  γεωγραφικό	  εύρος	  
των	  παρεχόμενων	  υπηρεσιών,	  καθώς	  και	  στην	  ανάγκη	  
δημιουργίας	  νέων	  υπηρεσιών	  αλλάζουν	  το	  εύρος	  των	  
υπηρεσιών.	  

•  Ανάπτυξη	  συλλογικών	  υπηρεσιών	  βραχείας	  διάρκειας	  που	  
απαντούν	  σε	  γενικές	  ανάγκες	  του	  πληθυσμού	  σε	  βάρος	  των	  
μακροχρόνιων	  προσωπικών	  υπηρεσιών	  (ομαδική	  
συμβουλευτική	  αντικαθιστά	  μεμονωμένες	  συνεδρίες).	  	  



Απόλυτη αυτο-οργάνωση 

Εµβρυϊκή διακυβέρνηση 
ανταγωνιστική ή συνεταιρική 

(associative) 

Συνεταιρική (partnership type) 
Διακυβέρνηση 

Tυπολογία 1-  Διάχυτη τοποθέτηση  

Γεωγραφική συνεργασία και συστάδες 
άτυπων κυρίως οργανώσεων  

Συνεργασία συνήθως λόγω οµοιότητας 
µεταξύ τους 

Εµπιστοσύνη 

 

 

 

Τυπολογία 4 - Συνεταιρική 
τοποθέτηση 

Διαδικτυακός τρόπος οργάνωσης και 
διαφήµισης 

Καλά οργανωµένες  

Ευκολία ή εµπιστοσύνη 

 

 

 

 

 

 

Κυρίως γεωγραφική εγγύτητα 

 

Ισχυρή κρατική ρύθµιση 

Δηµόσια διακυβέρνηση Κανονιστική διακυβέρνηση 

Tυπολογία 2-  Δηµόσια 
τοποθέτηση 

 

Ευκολία ή ανάγκη 

Τυπολογία 3 - Kανονιστική 
τοποθέτηση 

Περιορισµένο εύρος ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας 

Ευκολία ή ανάγκη 

 

 

 

 

Κυρίως εγγύτητα που στοχεύει 
στην ανάπτυξη σχέσεων 

 



Πώς	  κινήθηκε	  το	  μοντέλο;	  
•  Αλλαγή	  στην	  πρόσληψη	  της	  τοποθέτησής	  των	  ΜΚΟ	  	  	  
Οι	  τυπικές	  και	  οι	  άτυπες	  οργανώσεις	  αυτοπροσλαμβάνονται	  με	  

παρόμοιο	  τρόπο.	  Οι	  εκκλησιαστικοί	  φορείς	  είναι	  οι	  μόνοι	  
φορείς	  που	  αναγνωρίζουν	  την	  κρατική	  παρέμβαση.	  

•  Αλλαγή	  στρατηγικών	  εν	  μέσω	  κρίσης	  της	  ΚτΠ	  (λιγότερο	  
επιθετικές	  στρατηγικές	  και	  εσωστρεφείς)	  

•  Ανάπτυξη	  σχεσιακών	  στρατηγικών	  νέων	  οργανώσεων-‐	  και	  
ιδιαιτέρως	  άτυπων	  οργανώσεων	  .	  

•  Πολιτική	  ιδεολογία	  και	  άτυπες	  οργανώσεις	  (υγεία,	  τυπολογία	  
1	  και	  όλοι	  οι	  τομείς	  τυπολογία	  4)	  

	  
	  



Οι	  τύποι	  τοποθέτησης	  (τύποι	  1	  και	  4)	  χρησιμοποιούν	  
ριζικούς	  μηχανισμούς	  αντιπαράθεσης	  με	  το	  κράτος	  

και	  είναι	  γενικά	  πιο	  πιθανό	  να	  παράγουν	  
δημιουργική	  κοινωνική	  καινοτομία	  

	  
Οι	  τύποι	  2	  και	  3	  χρησιμοποιούν	  μηχανισμούς	  σχετικών	  

και	  πιο	  ήπιων	  αντιπαραθέσεων	  (τοπικές	  
προσαρμοστικές	  στρατηγικές,	  απομίμηση,	  

συμβιβασμοί	  κ.λπ.)	  και	  έτσι	  είναι	  πιο	  πιθανό	  να	  
δημιουργήσουν	  κανονιστική	  καινοτομία	  (Reynaud,	  

1989).	  


