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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
 
Είδαμε ότι  τα πολιτικά κόμματα,  εκτός των άλλων,  διατυπώνουν στόχους, συγκεντρώνουν και αρ‐

θρώνουν συμφέροντα και κοινωνικοποιούν και κινητοποιούν τους πολίτες. Συνεπώς, συμβάλλουν κα‐
θοριστικά –τουλάχιστον σύμφωνα με  την παραδοσιακή άποψη για  τις  λειτουργίες  τους–  σε αυτό που 
ονομάζουμε «κοινωνικό διάλογο» και επαφή μεταξύ κοινωνίας και κυβέρνησης. 

Εκτός αυτού, όμως, σε εθνικό επίπεδο,  κοινωνικός διάλογος είναι και μια σειρά θεσμοθετημένων δια‐
δικασιών, στα πλαίσια των οποίων αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των μεγάλων κοινωνικών ομάδων (ερ‐
γοδότες, εργαζόμενοι) εκφράζουν τα συμφέροντά τους και προσπαθούν να βρουν λύσεις για αυτά. Από την 
άποψη αυτή, ο κοινωνικός διάλογος έχει αποδειχθεί ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
δημιουργία μιας βάσης (κοινωνική συναίνεση) πάνω στην οποία μπορούν να συζητηθούν προβλήματα 
μεγάλης  κοινωνικής,  πολιτικής  και  οικονομικής  σημασίας  (απασχόληση,  κοινωνική  ασφάλιση,  κατά‐
σταση της αγοράς εργασίας κ.ά.) και να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις.  

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνική συναίνεση που τον ακολούθησε 
έβαλαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Παραδείγματος χάρη, στην Ομοσπονδια‐
κή Δημοκρατία της Γερμανίας μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτύχθηκε μια μορφή κοινωνικού δια‐
λόγου μεταξύ των εκπροσώπων των βασικών κοινωνικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργη‐
θεί και να εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό η ιδέα της συμμετοχής των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις και 
το σύστημα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων (βλ. Νεοκορπορατιστικό Μοντέλο του Κρά‐
τους ή Μοντέλο της Τριμερούς Κυβέρνησης).  

 
Σε αυτή του την διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αφορά 
 
α) δύο μέρη (εργοδότες και εργαζόμενοι), 
β) τρία μέρη (εργοδότες, εργαζόμενοι και το κράτος ή μια τρίτη ομάδα συμφερόντων), 
γ) πολλά μέρη (μεγάλος αριθμός ομάδων συμφερόντων). 
 
Οι θεσμοί μέσα από τους οποίους πραγματοποιείται ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να είναι 
 
α) όργανα ή επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το λόγο, όπως π.χ. η Οικονομική και Κοι‐

νωνική Επιτροπή της Ε.Ε. που θεσμοθετήθηκαν με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 αλλά ενεργοποιήθηκε 
κατά τη δεκαετία του 1980 και 1990, κ.ά., 

β) συμμετοχικοί θεσμοί (π.χ. συμβούλια εργαζομένων στα πλαίσια των επιχειρήσεων) και 
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γ) διαδικασίες διαλόγου, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. 
 
Στην  Ελλάδα,  η  έννοια  του  κοινωνικού  διαλόγου,  της  διαπραγμάτευσης  μεταξύ  των  βασικότερων 

κοινωνικών  εταίρων και  η συμμετοχική  διαδικασία στις  επιχειρήσεις  δεν αναπτύχθηκαν στην  έκταση 
που έχει γίνει σε άλλα δημοκρατικά συστήματα. Οι λόγοι για αυτό θεωρούνται ότι είναι  

 
- η πολιτική κατάσταση μέχρι την μεταπολίτευση (εμφύλιος, συ‐

γκρούσεις  και  συμφέροντα  μέσα  στο  πολιτικό  και  κομματικό  σύστημα,  ασταθείς  κυβερνήσεις, 
χούντα),  

- η σκληρή παρεμβατική κρατική πολιτική και ο αυστηρός έλεγ‐
χός της πάνω στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις1.  
    

Προσπάθειες για την ανάπτυξη των πρώτων συμμετοχικών θεσμών στις επιχειρήσεις έγιναν κατά 
τη δεκαετία του 1980 με μια σειρά νομοθετημάτων. Ωστόσο η σημαντικότερη αλλαγή έγινε με την ανα‐
θεώρηση του Ν.3239/55 και την αντικατάστασή του από το Ν. 1876/90 περί συλλογικών διαπραγματεύ‐
σεων που, μεταξύ άλλων, περιόρισε το ρόλο της κρατικής διαιτησίας. Ο κύριος θεσμός του κοινωνικού 
διαλόγου στην Ελλάδα είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
του Ν. 2232/94. Η ΟΚΕ είναι υποχρεωμένη να εκφράζει τη γνώμη της αλλά και πρέπει να εισακούεται σε 
θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης, φορολογίας και, γενικότερα,  της κοινωνικοοικο‐
νομικής ανάπτυξης. Στην ΟΚΕ εκπροσωπούνται τρεις κοινωνικές ομάδες: 

 
- η ομάδα εργοδοτών από τον τομέα της βιομηχανίας (ΣΕΒ), της 

βιοτεχνίας (ΓΣΕΒΕΕ), των εμπόρων (ΕΕΣΕ), των τραπεζών, τους εφοπλιστές κ.ά. 
- η  ομάδα  των  εργαζόμενων,  όπου  συμμετέχουν  η  Γενική  Συ‐

νομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), 
- η  τρίτη  ομάδα  που  εκπροσωπεί  τους  γεωργικούς  συνεταιρι‐

σμούς (ΠΑΣΕΓΕΣ), τους αγροτικούς συλλόγους  (ΓΕΣΑΣΕ), τους δήμους και τις κοινότητες  (ΚΕΔ‐
ΚΕ) κ.ά.     

                    
 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η ΠΙΕΣΗΣ 
 
Πώς,  όμως, προέκυψε αυτή η ανάγκη της διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου  και  της εδραίωσης 

της κοινωνικής συναίνεσης που συνδέεται με αυτόν; 
Έχουμε, ήδη, αναφερθεί στις κορπορατιστικές τάσεις που πρωτοεμφανίστηκαν στο φασιστικό καθε‐

στώς του Μουσολίνι και που εφαρμόστηκαν, λίγο ως πολύ, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ενσωματώνοντας στην πολιτική διαδικασία τις βασικές ομάδες πίεσης (εργοδότες, 
εργαζόμενοι). Στη δεκαετία του 1960, το ρεύμα της κοινωνικής και πολιτικής διαμαρτυρίας που εμφανί‐
στηκε στα δημοκρατικά πολιτικά συστήματα, έφερε στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος τη σημασία των 
ομάδων πίεσης ή συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. ‘Όπως και τα πολιτικά κόμματα, έ‐
τσι και οι ομάδες πίεσης (ή ομάδες συμφερόντων ή λόμπι ή οργανωμένα συμφέροντα) είναι για τις σύγ‐
χρονες  κοινωνίες,  ο  βασικότερος  κρίκος  σύνδεσης  ανάμεσα  σε  κυβερνώντες  και  κυβερνώμενους.  Και 
μάλιστα σε σχέση με τη γενικότερη κρίση που φαίνεται να περνούν τα πολιτικά κόμματα ως προς την 
αντιπροσωπευτική  τους  λειτουργία,  η  σημασία  που  δίνεται  στα  πλαίσια  των  πολιτικών  συστημάτων 
στις ομάδες πίεσης –και σε άλλες πιο σύγχρονες μορφές συλλογικής δράσης, όπως τα νέα κοινωνικά κι‐
νήματα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά.– εκφράζει, στην ουσία, την όλο και μεγαλύτερη έμφαση 
που δίνεται σε αυτές σαν παράγοντες αντιπροσώπευσης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και κινητοποί‐
ησης των πολιτών. 

 

                                                 
1 Mόλις το 1990 αναθεωρήθηκε ο νόμος Ν. 3239/55 που ρύθμιζε την επίλυση των συλλογικών διαφορών μέσα από την 
υποχρεωτική διαιτησία του κράτους, καταργώντας έτσι την έννοια της συλλογικής αυτονομίας. 
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Σήμερα δεν υπάρχει μια κοινά αποδεκτή ορολογία σε σχέση με τις ομάδες πίεσης2. Σε γενικές όμως 
γραμμές, όταν στα πλαίσια της πολιτικής θεωρίας και πρακτικής μιλάμε για ομάδες πίεσης ή συμφερό‐
ντων, εννοούμε εκείνες τις ομάδες, τα μέλη των οποίων έχουν κοινά συμφέροντα και συσπειρώνο‐
νται με δική τους πρωτοβουλία για να εξυπηρετήσουν τους  ίδιους συγκεκριμένους στόχους.   Αν 
και στις μέρες μας ομάδες πίεσης σχηματίζονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό και στις αναπτυσσόμε‐
νες χώρες, θεωρούμε ότι καταρχήν αυτές προέκυψαν από τον εκβιομηχανισμό των δυτικών κοινωνιών 
και αποτελούν βασικό τους χαρακτηριστικό.           

Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τις ομάδες πίεσης –με την έννοια που τους αποδίδουμε παραπάνω– με  
 

- άλλες  ομάδες που συνδέονται  βάσει  κοινωνικών χαρακτηριστικών  (οικογένεια,  φυλή,  ε‐
θνικότητα, θρησκεία κ.ά.), οι οποίες συναντώνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, δεν διαθέτουν συ‐
γκεκριμένη δομή και οργάνωση, στηρίζονται στις παραδοσιακές αξίες και τα μέλη τους δεν επι‐
λέγουν να ενταχθούν σε αυτές (π.χ. εθνικές και φυλετικές ομάδες της Αφρικής, Καθολικές ομά‐
δες στην Ιταλία και την Ιρλανδία κ.ά.) 

- θεσμικές  ομάδες  πίεσης,  οι  οποίες  αποτελούν  μέρος  του  κυβερνητικού  μηχανισμού,  δεν 
είναι ανεξάρτητες ή αυτόνομες αλλά ενταγμένες στο θεσμικό σύστημα της δημόσιας  εξουσίας 
και μπορεί, κάποια στιγμή, να διεκδικήσουν τα δικά τους συμφέροντα  (π.χ. στρατός, σώματα α‐
σφαλείας, κρατική γραφειοκρατία κ.ά.). 

 
Επίσης,  πρέπει  να  κάνουμε  τη  διάκριση ανάμεσα σε ομάδες πίεσης  και  σε ομάδες  γνώμης.  Στις 

πρώτες  συμμετέχουν  άτομα με  κοινές  ιδέες  και  στόχους  που  προκύπτουν  από  την  επαγγελματική 
τους ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο τομέα (π.χ. εργατικά συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, α‐
γροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις τραπεζοϋπαλλήλων κ.ά.). Από την άλλη, τα μέλη των ομάδων γνώσης 
έχουν κοινά ενδιαφέροντα και στόχους χωρίς, αναγκαστικά, να βρίσκονται στους  ίδιους επαγγελματι‐
κούς χώρους (π.χ. φιλοζωικές οργανώσεις, ομάδες προστασίας καταναλωτών κ.ά.) 

Οι ομάδες πίεσης ή συμφερόντων δραστηριοποιούνται στο επίπεδο  
 

- της εκτελεστικής εξουσίας (επαφές και συστηματική συνεργασία με δημόσιους διοικητι‐
κούς θεσμούς, όπως υπουργεία, για την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλών για συγκεκριμένα 
θέματα), 

- της νομοθετικής  εξουσίας  (καλλιέργεια  ιδιαίτερων σχέσεων με μέλη  του κοινοβουλίου 
με σκοπό την άσκηση επιρροής στη νομοθετική διαδικασία – λόμπι), 

- της δικαστικής εξουσίας  (άσκηση επιρροής κατά τη διαδικασία επιλογής ανώτατων δι‐
καστικών, π.χ. Η.Π.Α.), 

- των ΜΜΕ (αιτήματα, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις κ.ά. που εκφράζονται και γνωστοποιού‐
νται μέσω των ΜΜΕ), 

- υπερεθνικών  οργανισμών  (π.χ.  άσκηση  επιρροής  Ευρωπαϊκών  ομάδων  πίεσης  στο  Ευ‐
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο).                           

 
• Η παράδοση του κλασικού πλουραλισμού έχει τονίσει τη σημασία των ομάδων πίεσης  για την 

πολιτική διαδικασία, με το κράτος να παραμένει ένας ουδέτερος διαιτητής ανάμεσά τους, ένα «μαξιλά‐
ρι» που απορροφά τις κοινωνικές εντάσεις. Μια από τις πρώτες και πιο συστηματικές προσπάθειες ανά‐
πτυξης μιας πλουραλιστικής θεωρίας των ομάδων πίεσης έγινε το 1908 από τον Α. Μπέντλεϊ (A. Bentley) 
και το έργο του «Η Διαδικασία της Διακυβέρνησης»  (The Process of Government). Στο  ίδιο πλαίσιο βρί‐
σκεται και η μελέτη με τίτλο «Η Κυβερνητική Διαδικασία» (The Governmental Process, δεκαετία του 1940) 
του Ντ. Τρούμαν (D. Truman).  

• Από την άλλη, ο νεοπλουραλισμός (Ρ. Νταλ κ.ά.) επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κάποιες από τις 
ομάδες αυτές είναι οικονομικά και, συνεπώς, και πολιτικά ισχυρότερες, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να 

 
2 Παραδείγματος χάρη, στις Η.Π.Α. χρησιμοποιείται ο όρος «ομάδες συμφερόντων» για τις οργανωμένες κοινωνικές ομά-
δες, ενώ στη Μ. Βρετανία ο ίδιος όρος αναφέρεται μόνο σε εκείνες που ενδιαφέρονται να υπερασπίσουν τα συμφέροντά 
τους, ενώ ο γενικός όρος είναι «ομάδες πίεσης» 
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τις ευνοεί περισσότερο από τις άλλες κατά τις συνδιαλλαγές μαζί τους. Έτσι, για τη νεοπλουραλιστική 
θεώρηση, το κράτος δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερος παρατηρητής των κοινωνικοπολιτικών δρώμε‐
νων και συμμετέχει  ενεργά υποστηρίζοντας ή αποδυναμώνοντας ομάδες πίεσης και διεκδικώντας και 
τα δικά του συμφέροντα.  

• Για το Μαρξισμό και το Νεομαρξισμό (Ρ. Μίλιμπαντ κ.ά.), οι βασικότερες ομάδες πίεσης είναι αυ‐
τές που συνδέονται με τους χώρους της εργασίας και του κεφαλαίου. Τα οργανωμένα επιχειρηματικά 
και εργοδοτικά συμφέροντα έχουν, σαφώς, πλεονεκτικότερη θέση και το κράτος,  όντας κύριος εκφρα‐
στής των κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και υποστηρικτής του κυρίαρχου κεφαλαίου, δεν μπο‐
ρεί να είναι ουδέτερο και απροκατάληπτο στις συνδιαλλαγές του με τους κοινωνικούς φορείς.  

• Τέλος, ο Κορπορατισμός ή Μοντέλο Τριμερούς Διακυβέρνησης στηρίζεται, τόσο σαν θεωρία όσο 
και σαν πρακτική, στην ενσωμάτωση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων του κεφαλαίου και της ερ‐
γασίας στην πολιτική διαδικασία. Από την άποψη αυτή, ο κορπορατισμός περιορίζει τις ομάδες πίεσης 
που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο και ως προς την 
έκταση της πρόσβασης που αυτές έχουν στον κυβερνητικό μηχανισμό.                           

 
 

 
ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 
Πέρα από τις οργανωμένες ομάδες πίεσης ή συμφερόντων,  εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 1960 

μια σειρά νέων μορφών συλλογικής δράσης που, μεταξύ άλλων, συνδέονται με την κοινωνική δυσα‐
ρέσκεια  απέναντι  στους  παραδοσιακούς  θεσμούς  διαμεσολάβησης  συμφερόντων  (πολιτικά  κόμματα, 
εργατικά συνδικάτα,  εργοδοτικές  ενώσεις)  και  την αμφισβήτηση αν και κατά πόσο αυτοί μπορούν να 
δίνουν λύση σε μεγάλα προβλήματα, τόσο στο εθνικό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο.  

Υπάρχει μια πληθώρα όρων που εκφράζουν τις κινητοποιήσεις αυτές, όπως «νέα κοινωνικά κινήμα‐
τα», «κοινωνία των πολιτών», «Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις» (ΜΚΟ), «κοινωνικά φόρουμ», «εναλλα‐
κτικά κινήματα», κ.ά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπορεί κανείς να βρει κοινά αποδεκτούς ορι‐
σμούς των εννοιών που συνδέονται με τους παραπάνω όρους. Κι αυτό όχι μόνο γιατί  τα προβλήματα 
των σύγχρονων δημοκρατιών –π.χ. η κρίση των πολιτικών κομμάτων, η αναγκαιότητα εδραίωσης μιας 
καινούργιας σχέσης μεταξύ πολίτη και κράτους και μετεξέλιξης του παραδοσιακού μοντέλου αντιπρο‐
σώπευσης κ.ά.–  είναι  σχετικά πρόσφατα,  αλλά και γιατί  εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο 
μιας πολιτικής σκηνής, που αλλάζει σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους επηρεασμού και λήψης 
αποφάσεων.         

 
 
Κοινωνικά κινήματα 
Ως κοινωνικό κίνημα ορίζουμε μια μορφή συλλογικής συμπεριφοράς, που πηγάζει από τις απόψεις 

και τους στόχους των μελών του και που χαρακτηρίζεται από μια χαλαρή οργανωτική δομή. Για τη συμ‐
μετοχή σε ένα κοινωνικό κίνημα δεν απαιτείται η κάρτα του κομματικού μέλους αλλά η πεποίθηση για 
την αξία των  ιδεών που αυτό υπερασπίζεται, καθώς και η ενεργητική πολιτική δράση για την κινητο‐
ποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.  

Το κοινωνικό κίνημα διαφέρει από την κοινωνική εξέγερση ή επανάσταση ως προς το ότι αυτή προ‐
ϋποθέτει μια προσχεδιασμένη δράση για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Υπάρχουν περιπτώ‐
σεις που, μέσα από κάποια κοινωνικά κινήματα, δημιουργήθηκαν ομάδες συμφερόντων αλλά και πολι‐
τικά κόμματα.   

Το πρώτο κοινωνικό κίνημα ήταν το εργατικό που υποστήριξε και διέδωσε αιτήματα σχετικά με την 
ποιοτική αναβάθμιση της ζωής της εργατικής τάξης. Στα παραδοσιακά κοινωνικά κινήματα εντάσσο‐
νται και εθνικά κινήματα που αποσκοπούσαν στην ανεξαρτητοποίηση από την Ευρωπαϊκή αποικιοκρα‐
τία. Όλα αυτά  
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- προσέλκυαν  άτομα  που  ανήκαν  σε  καταπιεσμένες  και  οικονομικά  ασθενείς  κοινωνικές 
ομάδες, 

- έθεταν σα βασικό αίτημα το δικαίωμα στην κοινωνική άνοδο και οικονομική εξέλιξη, 
- καθένα από αυτά εξέφραζε τους δικούς του στόχους και σπάνια δραστηριοποιούνταν από 

κοινού. 
 
Από την άλλη,  τα λεγόμενα «νέα κοινωνικά κινήματα»  (ΝΚΚ) που υπάρχουν από τη δεκαετία του 

1960 μέχρι σήμερα, όπως το φεμινιστικό κίνημα, το κίνημα της ειρήνης, το αντικαπιταλιστικό κίνημα, το 
κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, το οικολογικό κίνημα, το κίνημα για την προστασία των ανθρώπι‐
νων δικαιωμάτων κ.ά.,   

 
- προσελκύουν νεαρά, μορφωμένα και εύπορα άτομα, 
- προβάλλουν ως βασικό αίτημα την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών της ζωής και λιγό‐

τερο την οικονομική άνοδο, 
- μοιράζονται  μια  κοινή  ιδεολογία που συνδέεται  άμεσα με  τις  ιδέες  της Νέας Αριστεράς 

(αμφισβήτηση κατεστημένων κοινωνικών αξιών και τρόπων διεξαγωγής της πολιτικής, επιδίωξη 
της προσωπικής ολοκλήρωσης και  έκφρασης, προτίμηση για αποκεντρωτική μορφή της πολιτι‐
κής οργάνωσης και συμμετοχική δημοκρατία). 

 
Τα νέα κοινωνικά κινήματα αναπτύσσουν καινούργιους τρόπους πολιτικής δράσης και διαμαρτυρί‐

ας,  που απομακρύνεται από αυτήν  των  «κατεστημένων»  πολιτικών κομμάτων και  των οργανωμένων 
ομάδων πίεσης. Θεωρητικοί  εμπνευστές των  ιδεών τους είναι, μεταξύ άλλων,  ο Νόαμ Τσόμσκι  (Noam 
Chomski, γεν. 1928) και η Ναόμι Κλάιν (Naomi Klein, γεν. 1970).                

 
 
Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις 
Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, τα ΝΚΚ είχαν μια πολύ έντονη πολιτική παρουσία, με αποτέλε‐

σμα πολλά από τα βασικά τους αιτήματα να ενσωματωθούν στα κομματικά προγράμματα και στην ε‐
πίσημη κρατική πολιτική (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος, δικαιώματα γυναικών, προστασία μειονο‐
τήτων κ.ά.). Αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισε να αποδυναμώνεται η δυνατότητά τους να 
ευαισθητοποιούν και να κινητοποιούν τόσο τους πολίτες όσο και τους δημόσιους θεσμούς.  

Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα από τα νέα κοινωνικά κινήματα έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλος αριθ‐
μός  μη  κρατικών  και  μη  κερδοσκοπικών  οργανώσεων,  που  αποβλέπουν  στην  εξυπηρέτηση,  λίγος  ως 
πολύ, του δημόσιου συμφέροντος αλλά και που δημιουργούν τη δυνατότητα για νέες μορφές πολιτικής 
συμμετοχής και δράσης. Η μεγάλη ποικιλία των μη κρατικών αυτών οργανώσεων δυσκολεύει την ύπαρ‐
ξη  ενός  σαφούς  και  κοινά αποδεκτού  ορισμού  της  έννοιας  «Μη Κυβερνητική Οργάνωση». Μπορούμε, 
όμως, να ξεκινήσουμε από το γενικότερο ορισμό των Γκορντένκερ  (Gordenker) και Γουάις (Weiss), σύμ‐
φωνα με τον οποίο μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

 
- έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν ιδρύεται από το κράτος και είναι θεσμικά αυτόνο‐

μη από αυτό, 
- έχει μια σταθερή οργάνωση και διάρκεια, 
- είναι καθαρά μη κερδοσκοπική, δηλαδή χρησιμοποιεί τα όποια έσοδα της για τους σκο‐

πούς της οργάνωσης, 
- είναι διοικητικά ανεξάρτητη από άλλους φορείς, 
- προέρχεται από τη δράση κοινωνικών ομάδων που ενεργούν με τη δική τους θέληση, 

προκειμένου να κινητοποιήσουν την υποστήριξη και την υλική βοήθεια άλλων παραγόντων για 
τους σκοπούς της οργάνωσης.             
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Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, έχει μειωθεί ο αριθμός παραδοσιακών μορφών συλλογικής δρά‐
σης  (πολιτικά κόμματα,  εργατικά συνδικάτα κ.ά.),  ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι ΜΚΟ3  και έχει ανα‐
βαθμιστεί σημαντικά ο ρόλος τους στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια, έχουν 
δημιουργηθεί πολλές ΜΚΟ στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες, μαζί με τις μεγάλες ΜΚΟ που εδρά‐
ζονται στη Δύση, παίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα προβλήματα της περιοχής αλλά και στη 
διαχείριση της αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγείται στις χώρες τους.     

Παραδείγματα ΜΚΟ: World Vision International, CARE, Greenpeace, Save the Children, Rainbow War‐
rior, Ένωση για τη Φορολόγηση της Διακίνησης των Κεφαλαίων στις Χρηματαγορές Υπέρ των Πολιτών 
(ATTAC), Intermational Rescue Committee, Oxfam, Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières), κ.ά. 

 
Σύμφωνα με τους Γκορντένκερ και Γουάις, εκτός από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  (NGO) που 

προκύπτουν από πρωτοβουλία των πολιτών, υπάρχουν και άλλες που ιδρύονται  
 

- από  την  κυβέρνηση  (Government‐Organised Non‐Governmental Organisations, GONGOs) 
για την προώθηση κυβερνητικών επιλογών, 

- από  χρηματοδότες,  όπως  ιδιώτες,  διεθνείς  οργανισμούς  κ.ά.  (Donor‐Organised  Non‐
Governmental Organisations, DONGOs),  όπως π.χ.  το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  των Ηνωμένων 
Εθνών (UNDP). 
 

Υπάρχουν, επίσης, και ΜΚΟ που ενώ έχουν ιδρυθεί με ιδιωτική πρωτοβουλία, το μεγαλύτερο μέρος 
της χρηματοδότησής τους προέρχεται από το κράτος. Είναι οι λεγόμενες Οιονεί Μη Κυβερνητικές Οργα‐
νώσεις (Quasi‐Non Governmental Organisations), όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). 

 
• Σύμφωνα με τη Μαριλένα Σημίτη, ο αριθμός και η σημασία των ΜΚΟ έχουν αυξηθεί θεαματικά 

εξαιτίας 
 

- της κρίσης του Κεϊνσιανισμού και του κρατικού παρεμβατισμού, καθώς και της ανάγκης 
να υπάρξει ένας άλλος παράγοντας, που ενδιαφέρεται για το δημόσιο συμφέρον και την παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών, 

- τη αποδυνάμωσης  των ΝΚΚ ως προς  τη δυνατότητα να πυροδοτούν συλλογικές κινητο‐
ποιήσεις, 

- της  αδυναμίας  των  παραδοσιακών  πολιτικών  μεθόδων  του  έθνους‐κράτους  να  ανταπο‐
κριθούν στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και στην απαίτηση νέων μορφών διεθνούς συνερ‐
γασίας.          

     
Οι λειτουργίες  των ΜΚΟ ρυθμίζονται βάσει  διεθνών κανόνων4. Η οργανωτική  τους δομή διαφέρει 

από αυτήν των κομμάτων, των παραδοσιακών ομάδων πίεσης και των ΝΚΚ στο ότι  
 

- το διοικητικό τους συμβούλιο αποτελείται από λίγα άτομα, 
- η συμμετοχή των μελών μέσω εκλογών είναι πολύ περιορισμένη  (υπάρχει μεγάλη βάση 

μελών αλλά ένα περιορισμένο εκλογικό σώμα – πρόβλημα αντιπροσώπευσης), 
- διαθέτουν έναν πυρήνα ενεργών μελών, 
- έχουν ένα μεγάλο δίκτυο συνδρομητών. 

 
Σήμερα είναι εμφανής η τάση να δημιουργούνται δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ. Συγκεκρι‐

μένα στη δεκαετία του 1990, έγινε εκτεταμένος διάλογος μεταξύ των ΜΚΟ σχετικά με τη θεσμοποίηση 
διεθνών δικτύων, μέσω των οποίων θα μεταδίδεται η τεχνογνωσία και η οικονομική βοήθεια που παρέ‐
χεται.  

 
3 Tο 2000 οι οργανώσεις αυτές ήταν περισσότερες από 37.000. 
4 Παραδείγματος χάρη, οι Ευρωπαϊκές ΜΚΟ υπόκεινται στις ρυθμίσεις του ∆ιεθνούς Συμβουλίου Εθελοντικών Οργανώ-
σεων (ICVA) 
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Η κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ και τα προβλήματα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ο‐
δήγησαν στον περιορισμό της αναπτυξιακής βοήθειας που η διεθνής κοινότητα έδινε στις χώρες το νο‐
τίου ημισφαιρίου μέσω των ΜΚΟ. Συνέπεια αυτού είναι η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή των ΜΚΟ –τόσο 
των Δυτικών όσο και των τοπικών χωρών– στα θέματα των αναπτυσσόμενων χωρών.  

Το βασικό ερώτημα που αφορά τις σύγχρονες ΜΚΟ έχει να κάνει με το δίλημμα ανάμεσα στην ευε‐
λιξία που έχουν λόγω της τωρινής τους οργανωτικής δομής, ή στη διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότη‐
τας που, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν διαθέτουν.         
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