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ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής 
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∆ιευθυντής ΟΤΑ, ΣΕΠ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΑΠ 

 
Περίληψη 
Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο σαν τη σημερινή, οι επικρατούσες συνθήκες στο 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο είναι ιδιαίτερα ρευστές. Σε αυτό το 

ιδιότυπο περιβάλλον τίθενται ευρύτερα θέματα που μας οδηγούν και σε μία 

επαναθεμελίωση της σχέσης του «πολιτιστικού» με τον κοινωνικό και οικονομικό 

χώρο.  

 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η διατύπωση μιας στρατηγικής πολιτιστικής 

ανάπτυξης σε συνάρτηση με την προώθηση μιας επιχειρηματικότητας με κοινωνικές 

διαστάσεις. Ένα Σχέδιο που όταν εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο προσλαμβάνει 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά καθώς έτσι είναι δυνατόν να αποτελέσει ο πολιτισμός 

συντελεστή παραγωγής κοινωνικού κεφαλαίου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι εφικτό να 

εκπονούνται στρατηγικές ενδογενούς ανάπτυξης που δίνουν έμφαση στην αυτόχθονη 

πολιτιστική παραγωγή, στην αυθόρμητη έκφραση των τοπικών πολιτιστικών 

ρευμάτων και στην ανάπτυξη σταθερών δομών και συστηματικών πολιτιστικών 

θεσμών ώστε να αξιοποιηθεί ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής. 

 

Μία στρατηγική ενδογενούς πολιτιστικής ανάπτυξης πρέπει να διεγείρει τις τοπικές 

δυνάμεις και να αναδείξει ένα Πολυκεντρικό Μείγμα Συνέργειας φορέων και 

οργανώσεων. ∆υνάμεων που υιοθετώντας μία κοινωνικά προσανατολισμένη 

επιχειρηματικότητα θα ανταποκρίνεται στην τοπική κοινωνία με όρους 

αποτελεσματικότητας και ωφελιμότητας συνδυάζοντας κοινωνικά με οικονομικά 

κριτήρια. Η επιχειρηματικότητα κοινωνικού συμφέροντος ενταγμένη στο Σχέδιο 

ενδογενούς ανάπτυξης συνιστά επιχειρηματικότητα για το συλλογικό όφελος καθώς 

συγκροτεί τοπική συναίνεση και συμβάλλει στην παροχή αγαθών που προάγουν το 

αίσθημα του «ανήκειν».  
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Τέτοιες, όμως, παρεμβάσεις δεν διαθέτουν έτοιμες συνταγές επιτυχίας. Πως, λοιπόν, 

θα γίνει δυνατόν να αποφευχθούν αντιφάσεις και αντινομίες που σχετίζονται με 

κινδύνους μετατροπής των πολιτιστικών αγαθών σε αμιγώς εμπορευματοποιημένα 

προϊόντα και μετάλλαξης των κοινωνικών δομών σε επιχειρήσεις ειδικού σκοπού; 

Πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος της υπαγωγής του δημόσιου χώρου σε υβριδικό 

καθεστώς με την απόσυρση του κράτους και τον μετασχηματισμό του σε κράτος με 

αποκενωμένες λειτουργίες;  

 

Μία στρατηγική ενδογενούς τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης πρέπει να υιοθετεί ως 

αναγκαία συνθήκη την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής πολιτιστικών 

αγαθών και την ανάδειξη συλλογικών μορφών κατανάλωσης. Σε ένα παρόμοιο 

εγχείρημα αξιοποιούνται σημαντικές πλευρές της συνεργατικής- αλληλέγγυας 

οικονομίας συνιστώντας ένα πολύτιμο απόκτημα κοινωνικής αναπαραγωγής που 

αντιμάχεται τον αποκλεισμό και συνεισφέρει στην αλληλεγγύη και την κοινωνική 

συνοχή. 

 

Λέξεις-κλειδιά 
ενδογενής ανάπτυξη, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σχέδιο τοπικής πολιτιστικής 

ανάπτυξης, πολυκεντρικό μείγμα συνέργειας, αλληλέγγυα οικονομία, εναλλακτικά 

μοντέλα παραγωγής 

 
 
 

1. Πολιτιτιστικοί μεταχηματισμοί: Επανοηματοδότηση δημόσιου χώρου και η 
πόλη ως χώρος πολιτισμού 
 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική  κρίση πυροδότησε μια σοβούσα για δεκαετίες 

πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη κρίση, μια  κοινωνικο-πολιτισμική κρίση. Οι 

προοπτικές είναι ζοφερές καθώς δεν είναι μόνο η δραματική πτώση του βιοτικού 

επιπέδου, η πρωτοφανούς έκτασης ανεργία και η κατάρρευση του κράτους 

πρόνοιας, αλλά το γεγονός ότι η κοινωνία διολισθαίνει σε έναν κοινωνικό 

αυτοματισμό.  
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Ο χαρακτήρας του κράτους, διαφοροποιείται, εξ αντικειμένου. Το κράτος, πλέον, 

αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει τη δραματική συρρίκνωση των πόρων 

μετακινώντας κοινωνικά αιτήματα και ευθύνες προς άλλες κατευθύνσεις. Η 

μετακίνηση αυτή εντάσσεται στη λογική μετασχηματισμού από εκείνο που ορίζαμε ως 

«κυβέρνηση» σε αυτό που περιγράφεται ως «διακυβέρνηση», (Marsh 2006, Flinders 

2011).  

Οι αλλαγές που συντελούνται οδηγούν σε υποχώρηση και απόσυρση του κράτους 

και στο μετασχηματισμό του, μια λειτουργία που έχει προσδιορισθεί ως «αποκένωση 

του κράτους» (hollowing out of the state), Peters 2006. Η έννοια της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης συσχετίζεται άμεσα με τις μειωμένες ικανότητες ενός αποκενωμένου 

κράτους. Το «αποκενωμένο» κράτος εγκαταλείπει τον παλαιότερο ρόλο του, δεν 

φορτώνεται κοινωνικές υποχρεώσεις και διοχετεύει τα κοινωνικά αιτήματα όχι μόνο 

«προς τα κάτω» αλλά και «προς τα πάνω» (υπερεθνικά κέντρα και διεθνείς 

οργανισμούς) και «προς τα έξω» (αγορά, οργανώσεις τρίτου τομέα και κοινωνίας 

πολιτών) με αποτέλεσμα να συγκαλύπτονται ευκολότερα οι κοινωνικές αντιθέσεις.  
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η λεγόμενη «κοινωνική 

παγκοσμιοποίηση» όπου στο όνομα της διαρρηγνύεται ένας ολόκληρος ιστός 

πολιτιστικών αξιών. Αξίες που συνδέονται με καθιερωμένα δημοκρατικά δικαιώματα 

στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό ακόμα και στις καθημερινές σχέσεις και λειτουργίες. 

Γίνεται, έτσι, ευδιάκριτη η προοπτική διαμόρφωσης κοινωνιών χωρίς ταυτότητα και 

ιδεολογία όπου οι πολίτες χάνουν το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και 

εγκαταλείπονται στην ανεξέλεγκτη κυριαρχία υπερεθνικών θεσμών και 

αυτονομημένων συστημάτων.  

Σε όλες τις περιόδους κρίσης διαμορφώνονται πολιτικές και ιδεολογικές 

ανακατατάξεις που δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει και συνοδεύεται από 

διαφορετικούς πολιτιστικούς μετασχηματισμούς. Για παράδειγμα, η επιτάχυνση του 

χρόνου της κατανάλωσης απέκτησε μεγαλύτερη σημασία στην πορεία αυτής της 

διαδικασίας. Ένας από τους τρόπους να πραγματοποιηθεί αυτή η επιτάχυνση ήταν 

να δοθεί έμφαση στην κατανάλωση του πολιτιστικού γεγονότος, στην κατανάλωση 

του θεάματος. 

 Ο ρόλος του κράτους άλλαξε και στον πολιτιστικό τομέα. Επί δεκαετίες έπαιζε το 

ρόλο του  αποκλειστικού παραγωγού, του θεματοφύλακα της παράδοσης, του 

αυθεντικού εκφραστή της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης. Τώρα 

πλέον απεκδύεται παρόμοιους ρόλους και ενισχύει διαφορετικές μεθόδους 
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πολιτιστικής παραγωγής και εκδοχές κατανάλωσης. Ο ρόλος του από προνοιακός 

και παρεμβατικός οριοθετείται στο πλαίσιο ενός εποπτικού και ρυθμιστικού 

παράγοντα. 

Η προσέγγιση ότι η οικονομία αυτορρυθμίζεται και το κράτος υπάρχει μόνο για να 

εγγυάται την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, δεν φαίνεται να έχει πλέον καμία 

σχέση με την πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, η γενικευμένη κρίση αξιοποιείται και ως 

ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός «αγριότερου» είδους καπιταλισμού, όπου 

προκειμένου να επιβιώσει καθίσταται πιο «οργανωμένος», εξασθενίζοντας τη 

∆ημοκρατία και συρρικνώνοντας τα δικαιώματα.  

Το σημαντικότερο, όμως, πρόβλημα σήμερα δημοκρατίας και δικαιωμάτων είναι η 

έννοια του «commons», του κοινού δημόσιου αγαθού που απειλείται από την  

εμπορευματοποίηση  και την ιδιωτικοποίησή του  είτε στη μορφή της φύσης είτε στη 

μορφή της πνευματικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κι ενώ ο 

δημόσιος χώρος ξεκινά από την παραδοχή ότι υπάρχουν κοινά αγαθά, κοινές αξίες 

που καλύπτονται σε συγκεκριμένα σημεία, η μεταμοντέρνα λογική θρυμματίζει το 

δημόσιο χώρο σε ιδιωτικές προτιμήσεις, τον κατακερματίζει και τον αποσυνθέτει. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται, πλέον, όλο και πιο δυσχερής η διάκριση της δημόσιας 

από την ιδιωτική σφαίρα. Ένα βασικό κριτήριο για το ρόλο των δημόσιων αρχών στις 

σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, είναι η σημασία που αποδίδεται στο δημόσιο χώρο. 

Ο δημόσιος χώρος είναι ο τόπος του πολίτη. Η δημόσια σφαίρα δεν αποτελεί πια 

«αγορά» αλλά εξαντλείται σε διαφόρων τύπου «αγοραίες ανταλλαγές» και 

αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα ιδιωτικών παραγόντων (Sennett 1999). Όταν ο 

δημόσιος χώρος μετατρέπεται αποκλειστικά σε τόπο οικονομικής δραστηριότητας 

τότε η οικονομία λειτουργεί σε βάρος του πολίτη και  η αγορά κυριαρχεί σε βάρος της 

κοινωνίας. Σε κάθε, λοιπόν, ιστορική περίοδο διαμορφώνεται ένα διαφορετικό 

κοινωνικοπολιτιστικό μείγμα που επαναπροσδιορίζει το ατομικό και το συλλογικό ως 

μορφές έκφρασης επιθυμιών, κινήτρων, αναγκών και συμφερόντων και αναδεικνύει 

τη σημασία του χώρου, αποτυπώνοντας τις συλλογικές μορφές κοινωνικής έκφρασης 

και δράσης αλλά και τον ρόλο των ανθρώπων στην εξέλιξη μιας χωρικής ενότητας, 

μιας πόλης.  

Οι πόλεις είναι οι ίδιοι οι πολίτες της γιατί αποτελούν «πολιτιστικές οντότητες-

τόπους» όπου οι άνθρωποι κατοικούν και εργάζονται, εκπαιδεύονται και 

καταρτίζονται, συναντώνται και συνομιλούν, επικοινωνούν και ερωτεύονται, 

ψυχαγωγούνται και αθλούνται, συμμερίζονται ιδέες, διεκδικούν αιτήματα και 
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κινητοποιούνται, προβάλλουν επιθυμίες και προσδοκίες, διαμορφώνουν ανάγκες και 

τρόπους ζωής. Το να μπορεί κάποιος να μετρήσει την σπουδαιότητα αυτών των 

σημαινουσών πρακτικών θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει ως λειτουργίες και 

πρακτικές οι οποίες εφευρίσκουν «χώρους». Ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την 

πόλη- χώρο γιατί συνδέεται με τις τοπικές προτεραιότητες με τις τοπικές 

αναπτυξιακές ανάγκες , με τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να 

αξιοποιηθούν γιατί η ανάπτυξη τους είναι προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής 

επιβίωσης. 

Η προσπάθεια επανάχρησης του δημόσιου χώρου ως κοινού χώρου καθίσταται μία 

κρίσιμη παράμετρος όπως και οι δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα που 

προσπαθούν να προσδώσουν στο δημόσιο χώρο την αυτονόητη ιδιότητα του 

«κοινού τόπου» και να αναδείξουν την ιστορική του διάσταση: την χωρική υπόσταση 

της συλλογικής έκφρασης. 

Ο δημόσιος χώρος, λοιπόν, εισέρχεται όλο και βαθύτερα στη σφαίρα των πολιτικών 

και κοινωνικών ζυμώσεων. Όλο και πιο έντονα μετασχηματίζεται σε ένα πεδίο με 

επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοπολιτικές διεκδικήσεις Πρόκειται 

για τις δράσεις των κοινωνικών υποκειμένων και τη δημοκρατία των πολιτών που στο 

χώρο επικοινωνούν ως φορείς δικαιωμάτων και αιτημάτων. Το ζήτημα του 

επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας του δημόσιου χώρου αποκτά την κρισιμότητά 

του. Απαιτείται να επανανοηματοδοτήσουμε την πόλη ώστε να ανακαλύψουμε την 

πολυμορφία και την πολυσημία της και να αναδείξουμε τη σημασία της τοπικότητας.  

Το «δικαίωμα στην πόλη» σημαίνει την εγκαθίδρυση μιας χωρο-χρονικής ενότητας, 

μιας συγκέντρωσης, αντί ενός τεμαχισμού. Οι πόλεις είναι πολιτιστικά αναγνωρίσιμες, 

όχι μόνον από τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά αλλά και από την κοινωνική 

τους όψη, ως θέαμα αλλά και ως κοινωνικός ιστός που αναπτύσσεται αλλά και 

πλήττεται καθημερινά ενώ στο εσωτερικό του δρουν ισχυρές οικονομικές και 

κοινωνικές δυνάμεις όπου κατατίθεται ένα μεγάλο κεφάλαιο εργασίας και 

αναπτύσσεται πολύπλευρη πολιτιστική δημιουργία. Οι πόλεις αποτελούν 

«θερμοκήπια πολιτισμού» (Braudel) ενώ ο Levi-Strauss τις προσδιορίζει ως 

«αντικείμενα φύσης και υποκείμενα κουλτούρας».  

Η πόλη, λοιπόν, ως χώρος πολιτισμού. Η μετατόπιση από την χρονικότητα στην 

χωρικότητα προσφέρει τη δυνατότητα να μελετηθεί και να συσχετισθεί ο 

«πολιτιστικός χώρος» (cultural space) με το «χώρο της πόλης» (urban place). Οι 

πολιτικές των δημόσιων αρχών  που αφορούν τον πολιτισμό θα πρέπει να βλέπουν 
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τις πόλεις ως φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές οντότητες και μάλιστα στενά 

συνδεδεμένες με τα θέματα της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της 

τοπικής δημοκρατίας. 

 
 
2. Παρωχημένα πολιτιστικά αυτονόητα και η ανάγκη μιας νέας αφήγησης  
Υφίστανται πολλά «Πολιτιστικά αυτονόητα» καθώς επιβιώνει ακόμη η αντίληψη ότι η 

πολιτιστική πολιτική πρέπει να αφορά κυρίως τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες στις 

«προηλεκτρονικές» εικαστικές και σκηνικές τέχνες (θέατρο, μουσική, ζωγραφική). Η 

παραδοσιακή ιδεαλιστική αντίληψη του πολιτισμού ως συνώνυμο μόνο των 

γραμμάτων και των τεχνών, έχει ξεπεραστεί εδώ και χρόνια από τις κοινωνικές 

επιστήμες, αφού «αγνοεί» στην ουσία τον πολιτισμό ως συνολική «συγκροτημένη 

πραγματικότητα» (σε αντιδιαστολή με τη φύση). Το κυριότερο τον αγνοεί ως 

«νοηματικά πρότυπα» (αξίες, έννοιες, συναισθήματα, αισθητική), πρότυπα που 

συγκροτούν τη συλλογική συνείδηση μιας κοινωνίας. 

Τα νέα καταιγιστικά δεδομένα διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό: 

 Η τρομαχτική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων και η 

συνακόλουθη ύπαρξη εθνικών, θρησκευτικών και φυλετικών μειονοτήτων, 

αναδεικνύουν φαινόμενα γκετοποίησης, ρατσισμού και αποκλεισμού από κάθε 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα  

  Η κοινωνική περιθωριοποίηση, επίσης, αφορά και άλλες ομάδες πληθυσμού όπως 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μεγάλες κατηγορίες από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, 

τους ουσιοεξαρτημένους, όπως και άλλες μειονεκτούσες ομάδες. 

 Οι εκρήξεις των  τεχνολογικών εξελίξεων και οι επιταχύνσεις της αποϋλοποίησης, 
αφού τα γνωστά ως χτες πολιτιστικά αγαθά και προϊόντα (δίσκος, βιβλίο) 

μεταμορφώθηκαν  σε υπηρεσίες-downloading (Sassen 2007).  

 Το υψηλό κόστος της πολιτιστικής κατανάλωσης εκτός σπιτιού, συμβάλλουν στην 

ραγδαία αύξηση της ψυχαγωγίας στο σπίτι και στον αποκλεισμό της συμμετοχής των 

ομάδων χαμηλού εισοδήματος και, κυρίως, των ανέργων στις πιο «δημόσιες» 

μορφές πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

Αυτός ο ασύλληπτος πλέον κατακερματισμός (σε μια κοινωνία όχι των δύο τρίτων 

αλλά προς την εφιαλτική κατεύθυνση κοινωνιών των δύο δεκάτων) θέτει με τον πιο 

αγωνιώδη τρόπο το εξής ερώτημα. Για ποιους σχεδιάζεται και ποιους τελικά αφορά η 

πολιτιστική πολιτική των ∆ήμων;  
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Κατά συνέπεια, μια σύγχρονη πολιτιστική πολιτική είναι σημαντικό να στηρίζεται σε 

ένα πολύ ευρύ και ανθρωπολογικό ορισμό του πολιτισμού ως τρόπου ζωής που 

ενσωματώνει μετασχηματίζει την τέχνη σε πολλές πτυχές και συνήθειες της 

καθημερινότητας συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Η συζήτηση για 

την πολιτιστική πολιτική συνδέεται αναπόσπαστα με τη συζήτηση για την κοινωνία, 

τους τρόπους και το είδος της ανάπτυξης. 

Ο πολιτισμός αποτελεί τη βάση του καθημερινού μας βίου. ∆εν είναι απλά και μόνο 

μια συγκεκριμένη στάση πνευματικότητας που αφορά το δημιουργό και τον αποδέκτη 

του πολιτιστικού αγαθού. Ο πολιτισμός είναι απόθεμα τεχνολογίας και αισθητικής, 

πρακτικής και νοοτροπιών που συμπυκνώνεται σε αυτό που θα μπορούσαμε να 

προσδιορίσουμε ως πολιτιστικό σύμπαν. Ο πολιτισμός στη μεταβιομηχανική 

κοινωνία, είναι το βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής, γιατί ο πολιτισμός 

συγκροτείται και σημασιοδοτείται ως η οικονομία του ελεύθερου χρόνου.  

Ένα νέο σχέδιο πολιτικής πολιτισμού θα πρέπει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί: 

  την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή ενάντια στον ανταγωνισμό, τον 

πολυκερματισμό, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, 

 τη διαφορετικότητα, τον πλουραλισμό και την πολυπολιτισμικότητα ενάντια στην 

μαζικότητα, την ενσωμάτωση και την αφομοίωση, 

 την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία ενάντια στην ιδιώτευση και την εσωστρέφεια, 

 την ισοτιμία, την αυτονομία και την πολιτιστική αυτοπραγμάτωση ενάντια στην 

ομοφωνία και τον ολοκληρωτικό εξορθολογισμό, 

 την άρση των διακρίσεων και την αναγνώριση πολιτισμικών δικαιωμάτων στις 

μειονεκτούσες ομάδες ενάντια σε έναν άνευρο και ανούσιο πολιτιστικό 

εκδημοκρατισμό, 

 την καινοτομία, την πρωτοτυπία και την επινοητικότητα ενάντια στην τυποποίηση, την 

ομοιομορφία και την ομοιογένεια, 

 την αξιοπρέπεια και το ήθος ενάντια σ τον εγωκεντρισμό και τον αμοραλισμό, 

  την αισθητική ενάντια στον λαϊκισμό εύκολο εντυπωσιασμό, 

 το συναίσθημα και την ευαισθησία ενάντια στην προκατασκευασμένη συγκίνηση και 

τον πολιτισμό ως ανταλλακτική αξία για την απόκτηση κοινωνικού στάτους. 

Ο θετικός, ανθρωποκεντρικός αλλά και γι’ αυτό αποτελεσματικός 

αναπροσανατολισμός κάθε πολιτιστικής πολιτικής που φιλοδοξεί να συμβάλει στην 

κοινωνική ανάπτυξη, θα πρέπει να στηρίζει εκείνα που νοσταλγούν την υπεράσπιση 

τους. Για κάτι τέτοιο πρέπει να εκκινεί από τα προφανή και να υιοθετεί αξίες που 
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αποτελούν καθολικά κεκτημένα του πολιτισμού μας. Πολιτικές πολιτισμού που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη δίνοντας προοπτική στις αξίες της αυτενέργειας, της 

ανοχής στη διαφορετικότητα, της αλληλεγγύης και ενός κοινωνικού πλουραλισμού 

που αντιστέκεται στους εγωισμούς της εμπορευματοποίησης και σέβεται τις ατομικές 

ιδιαιτερότητες. 

Σε αυτό το ιδιότυπο περιβάλλον τίθενται ευρύτερα θέματα που μας οδηγούν και σε 

μία επαναθεμελίωση της σχέσης του «πολιτιστικού» με το κοινωνικό και οικονομικό 

χώρο. ∆ηλαδή,  στην διατύπωση ενός πολιτιστικού σχεδίου που θα συμπυκνώνει μια 

νέα πολιτισμική  ιθαγένεια (cultural citizenship), ανανεώνοντας στάσεις, νοοτροπίες 

και  συμπεριφορές  που συγκροτούν την κουλτούρα της καθημερινής ζωής (Ζορμπά). 

Ένα σχέδιο με κοινωνική στόχευση, οικονομικές συνιστώσες και αναπτυξιακή 

προοπτική που αποτελεί συστατικό μιας διευρυμένης κοινωνικής πολιτικής που 

επιζητεί νέα συλλογικά υποκείμενα που θα την υποστηρίξουν ουσιαστικά. 

 
 

3. Προαπαιτούμενα πολιτιστικής πολιτικής: Αναδιανομή πολιτισμικού κεφαλαίου 
και ενδογενής τοπική ανάπτυξη 
 
Οποιαδήποτε διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου προσαρμόζεται σε ένα ευρύ 

φάσμα πολιτιστικών παραδόσεων και καταναλωτικών συνηθειών. Με αυτόν τον 

τρόπο το σύστημα ενώ από τη μία πλευρά ομογενοποιεί, από την άλλη τονίζει τις 

διαφορές. Έτσι, η διαδικασία παραγωγής χώρου είναι συχνά ελεγχόμενη από 

πολιτιστικές μορφές που διευκολύνουν την συσσώρευση κεφαλαίου. Η έννοια του 

κοινωνικού κεφαλαίου, συσχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που το σύστημα 

χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες πολιτισμικές ομογενοποιήσεις και διαφοροποιήσεις για 

την διασφάλιση του πολιτικού ελέγχου αλλά και για την ενίσχυση της διαδικασίας 

συσσώρευσης του κεφαλαίου (Μπουρντιέ).  

Το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, όμως, δεν συσσωρεύεται μόνο ως προς την 

ατομική πρόσκτησή του αλλά είναι δυνατόν να παραχθεί και να αναδιανεμηθεί σε 

επίπεδο τοπικότητας και με κοινωνικούς όρους. ∆ιαθέτει, δηλαδή, συλλογικό 

χαρακτήρα συνιστώντας ένα πολύτιμο απόκτημα κοινωνικής αναπαραγωγής που 

αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό, συνεισφέρει στην κοινωνική αλληλεγγύη. 

Η διαδικασία «Πολιτισμικής Αναπαραγωγής» αποτελεί τμήμα της υλικής και της μη 

υλικής πλευράς της κοινωνικής αναπαραγωγής συνεπώς ο έλεγχος του Πολιτισμικού 
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Κεφαλαίου συνδέεται με τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες και τις «αναδιανομές» που 

το πολιτιστικό κράτος προβαίνει, όπως ακριβώς συμβαίνει με το κοινωνικό κράτος. Η 

ανισοκατανομή του Πολιτισμικού Κεφαλαίου έχει μία υλική διάσταση σε επίπεδο 

«χρόνου» και «χρήματος», δηλαδή σε επίπεδο ανισοκατανομής των ευκαιριών 

αναψυχής και ανισοκατανομής των πολιτιστικών χώρων και συνεπώς αποτελεί μια 

επιμέρους έκφραση της πολιτισμικής αναπαραγωγής. Η καταπολέμηση της 

«Πολιτισμικής Ανισότητας», στενού συγγενή της οικονομικής και κοινωνικής 

ανισότητας, θα πρέπει να αποτελεί το στρατηγικό στόχο μιας ολοκληρωμένης 

πολιτιστικής πολιτικής. Το κρίσιμο, λοιπόν, θέμα είναι η διατήρηση και παραγωγή 

νέου κοινωνικού κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο μέσω της διαχείριση των  

πολιτισμικών πηγών και των πολιτισμικών πόρων.  

Η συσσώρευση και αναδιανομή του Πολιτισμικού Κεφαλαίου συντελείται μέσω των 

Πολιτισμικών πηγών-πόρων. Οι Πολιτισμικές πηγές-πόροι αποτελούν το σύνολο του 

πολιτισμικού δυναμικού και αποτελούν οτιδήποτε συνεισφέρει στον πολιτισμό και την 

«κουλτούρα» μιας ομάδας ή ενός τόπου. Μπορεί να είναι κάτι απτό, όπως ένα 

ιστορικό κτίριο ή τα παγκάκια σε ένα κεντρικό δρόμο αλλά μπορεί, επίσης, να είναι 

μια ισχυρή αίσθηση εντοπιότητας των κατοίκων, ή ακόμα και οι σχέσεις, οι 

συμπεριφορές και οι συνεργασίες ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. 

∆ηλαδή, όλα αυτά που προσδίδουν μία αξία και αίσθηση διαχρονικότητας όπως η 

προφορική παράδοση, τα έθιμα, οι τελετουργίες και οι λαϊκές παραδόσεις, οι γιορτές 

και τα πανηγύρια, οι συνήθειες και οι διαχρονικές πολιτιστικές δεξιότητες, οι 

πρακτικές και οι τρόποι καθημερινής ζωής, οι αντιλήψεις και οι συλλογικές αξίες, οι 

διαχρονικές τεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις.  

Οφείλουμε να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τους πολιτισμικούς πηγές και τους 

πόρους σε όλο το εύρος τους, δηλαδή, ακόμη και τις ανισότητες που προκύπτουν, 

τους αποκλεισμούς που διαμορφώνονται δηλαδή, οτιδήποτε δρα προωθητικά ή 

ενάντια στο κοινό κεφάλαιο που διαθέτει η τοπική κοινωνία.  

Οι πολιτισμικές πηγές-πόροι έχουν θεμελιώδη σημασία για όλα εκείνα τα στοιχεία 

που δημιουργούν αίσθηση ταυτότητας και τοπικής αντίληψης, δηλαδή στοιχεία 

ατομικής επιβεβαίωσης και αυτοπραγμάτωσης, αναγνώρισης της διαφορετικότητας, 

επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα και στις ομάδες κοινής δράσης και συμμετοχής. Η 

διαχείριση των πολιτισμικών πηγών είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με θέματα 

κοινωνικής δικαιοσύνης και τοπικής ανάπτυξης με συνέπεια ο στόχος μιας 
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πολιτιστικής πολιτικής και στρατηγικής ανάπτυξης να είναι η βελτίωση και η 

διεύρυνση των Πολιτισμικών πηγών-πόρων.  

Η συζήτηση, λοιπόν, για την πολιτιστική πολιτική συνδέεται αναπόσπαστα με τη 

συζήτηση για την κοινωνία, τους τρόπους και το είδος της πολιτιστικής παραγωγής 

και ουσιαστικά αποτελεί συστατικό μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη. Ένα από τα 

βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζει τις πολιτιστικές εκφάνσεις είναι ο τρόπος 

πολιτιστικής παραγωγής και η διαφοροποίηση με βάση το διαχωρισμό μεταξύ του 

ατόμου ως παραγωγού πολιτισμού και του ατόμου ως καταναλωτή πολιτιστικών 

προϊόντων. Η πολιτιστική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί πεδίο 

συμπύκνωσης των ακολουθούμενων πολιτιστικών πολιτικών  και αποτυπώνουν τις 

κοινωνικοπολιτικές συνιστώσες της κάθε ιστορικής περιόδου. Ουσιαστικά, οι 

διαφορετικές πολιτιστικές πολιτικές αντιστοιχούν σε διαφορετικά μοντέλα παραγωγής 

που στοιχειοθετούν δύο, σχετικά, αντιτιθέμενες φιλοσοφίες Τοπικής Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης.  

Η πρώτη έχει σχέση με το μοντέλο μιας εξωγενούς και ετερόνομης ανάπτυξης, 

πρότυπο προσανατολισμένο σε εφήμερες και εισαγόμενες πολιτιστικές λειτουργίες 

και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μία τέτοια εκδοχή ανάπτυξης, που στηρίζεται στη 

λογική της εισαγωγής πολιτιστικών γεγονότων και μετάκλησης καλλιτεχνικών 

σχημάτων, αφυδατώνει την τοπική πολιτιστική κίνηση και αδρανοποιεί τις τοπικές 

πολιτιστικές δυνάμεις. Μία τέτοια φιλοσοφία «ανάπτυξης», εκτός του ότι αφίσταται 

από την ίδια την έννοια της πολιτιστικής παραγωγής και την ουσία της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, συσσωρεύει πολιτιστικά γεγονότα χωρίς συνεκτικό ιστό και εσωτερική 

συνοχή που αδυνατούν να προσδώσουν φυσιογνωμία και αναγνωρίσιμα 

χαρακτηριστικά στο πολιτιστικό τοπίο της τοπικής κοινωνίας.  

Η δεύτερη στρατηγική συμπυκνώνει μια διαφορετική φιλοσοφία Τοπικής Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης. Στρατηγική που συνδέεται με το πρότυπο της ενδογενούς ανάπτυξης, 

πρότυπο προσανατολισμένο στην ενεργοποίηση των τοπικών καλλιτεχνικών 

δυνάμεων και στην αυτόχθονη πολιτιστική παραγωγή (Ιωαννίδης 2011). Μία τέτοια 

εκδοχή διεκδικεί, πρώτιστα, να καλύψει την αυθεντική ανάγκη των κατοίκων για 

καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία και, παράλληλα, να προσφέρει τη δυνατότητα 

για την αυθόρμητη εκφορά διαφορετικών πολιτιστικών ρευμάτων. Τέλος, δημιουργεί 

το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν νέες μορφές συμμετοχής, πολιτιστικής 

δράσης και επικοινωνίας στηριγμένες στην επινοητικότητα και την καινοτομία. Τέτοιες 
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στρατηγικές παραγωγής και ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν 

τοπική συναίνεση, να ενδυναμώσουν την αίσθηση του «ανήκειν» και να συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση τοπικής συνείδησης και να συνδεθούν άμεσα με την ενδυνάμωση 

της ιδιότητας του πολίτη, συμβάλλει στην ανάδειξη ενός συμμετοχικού πολιτισμού και 

στη διεύρυνση των στοιχείων που συνθέτουν την τοπική δημοκρατία. 

 

4. Αντινομίες και ατελείς συνεργασίες: Για μια νέα επιχειρηματικότητα 
κοινωνικού συμφέροντος 

Για να καλυφθεί το τεράστιο κενό στον τομέα των κοινωνικών αναγκών που 

δημιουργεί η κατεδάφιση του κράτους πρόνοιας, διεξάγονται και συντελούνται 

διάφορες μορφές λειτουργίας και υποστήριξης που συγκροτούν και διαφορετικές 

στρατηγικές παρέμβασης. Για παράδειγμα, οι κατ’ όνομα, ΜΚΟ που ως φορείς 

υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε συνεργασία με δημόσιους 

φορείς, δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συνήθως στον τομέα του 

πολιτισμού και της υγείας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με πολύ μικρότερο 

κόστος από ότι θα τα υλοποιούσε το ίδιο το κράτος αλλά υπό τον έλεγχό του ώστε να 

δημιουργείται μία νέα πελατειακότητα.  

Μία άλλη εκδοχή είναι η αξιοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

που αποκτούν ένα θετικό πρόσημο όταν καταφέρνουν και αποτελούν έκφραση μιας 

συλλογικής προσπάθειας που συσπειρώνει την εθελοντική διαθεσιμότητα τοπικών 

δυνάμεων αλλά και μία προσδοκία άμεσου κοινωνικού αποτελέσματος. Οι 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. καθίστανται υβρίδια όταν επιλέγονται ως πολιορκητικός κριός 

αμφισβήτησης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα διαφόρων υπηρεσιών 

επιχειρώντας την πλήρη ανταποδοτικότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως 

σχολεία, μεταφορές μαθητών, βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, 

πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, προνοιακές παροχές, καθαριότητα, δημοτικά έργα, 

περιβάλλον, καλλιτεχνικά εργαστήρια, πολιτιστικούς θεσμούς και αθλητισμό. Με τον 

τρόπο αυτό οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες μετατρέπονται σε επιχειρήσεις ειδικού 

σκοπού και τα κοινωνικά αγαθά σε υπηρεσίες-εμπορεύματα, που μπορούν να τ' 

απολαμβάνουν μόνο όσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. 
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Στο χώρο του ιδιωτικού τομέα εμφανίζεται, συνήθως, μία νέου τύπου αστική 

φιλανθρωπία που μετατρέπεται σε «σόου αλληλεγγύης» όταν συνδράμουν 

τηλεοπτικοί σταθμοί διαμορφώνοντας μια μιντιακή μορφή φιλανθρωπίας. 

Από την άλλη πλευρά, μιντιακές στοχεύσεις ενσωματωμένες σε πρακτικές κοινωνικής 

παρέμβασης με βάση το κριτήριο της διαφοροποίησης των ωφελουμένων (π.χ. το 

γένος) πραγματοποιούν οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής σε μια παρωδία 

ασύμβατη με την οποιαδήποτε έννοια αλληλεγγύης.  

Τέλος, αποτυπώνονται μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης που λειτουργούν 

«ανταγωνιστικά προς το κράτος και την αγορά με δράσεις στις οποίες δεν θα πρέπει 

να απολυτοποιείται το στοιχείο της ωφέλειας αλλά να αξιοποιείται η δύναμη του ώστε 

να αναδεικνύεται το αντισυστημικό στοιχείο και η αγωνιστική συνείδηση. Η σταδιακή 

και αβίαστη εγκαθίδρυση αυτών των θεσμών στα περιθώρια του καπιταλιστικού 

συστήματος είναι αντίστοιχη με μια αντίληψη βαθμιαίας, αλλαγής των παραγωγικών 

σχέσεων αλλά αναντίστοιχη προς τη στρατηγική ρήξης και ανατροπής του 

καπιταλισμού» (Γρηγορόπουλος). 

Τις περισσότερες φορές, και ανεξάρτητα από τις προαναφερθείσες εκδοχές 

παρέμβασης των οργανώσεων, υφίσταται στην τοπική κοινωνία διάσπαρτο και 

αναξιοποίητο κεφάλαιο συλλογικής γνώσης, εμπειρίας και ευφυΐας σε τυπικές αλλά 

και σε άτυπες μορφές και θεσμούς αλληλεγγύης που αντιμάχονται τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή. Μορφές διάχυτες στον 

κοινωνικό χώρο που δεν καταφέρνουν να συναρθρωθούν σε ένα κοινό τόπο 

συλλογικού συμφέροντος. Αναφερόμαστε σε ορισμένες χαρακτηριστικές μορφές 

κοινωνικών και πολιτιστικών παραδειγμάτων που συντελούνται αυτή την περίοδο της 

κρίσης: 

 

 ∆ράσεις και πρωτοβουλίες διοργάνωσης πολιτιστικών θεσμών και φεστιβάλ,  

καλλιτεχνικών εργαστηρίων, ομάδων θεατρικού παιχνιδιού, κοινωνικών ωδείων, 

δημοτικών κινηματογράφων,  κ.λπ. 

 ∆ράσεις σε νοσοκομεία, κοινωνικά ιατρεία, παντοπωλεία, φαρμακεία, οδοντιατρεία, 

χαριστικά ή ανταλλακτικά παζάρια ρουχισμού, οικιακού εξοπλισμού, βιβλίων κ.λπ.  

 Συλλογικές κουζίνες, διανομή τροφίμων, σχολεία ενισχυτικής διδασκαλίας, 

εκμάθησης ελληνικών/ξένων γλωσσών,  
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 ∆ίκτυα συνεταιριστικής και αλληλέγγυας οικονομίας, απευθείας συναλλαγής 

καταναλωτών- παραγωγών, καθώς και ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη 

μεσολάβηση χρήματος κ.λπ. 

 Εθελοντικές ομάδες νομικών, γιατρών, εκπαιδευτικών με προσφορά υπηρεσιών 

κοινωνικής προστασίας και φροντίδας.  

Με βάση την προηγούμενα αναδεικνύονται ορισμένα πρότυπα ανάπτυξης και 

συμπεριφοράς των οργανώσεων και που αποτυπώνουν διαφοροποιημένες μορφές 

συνεργασιών, ιδιαίτερους τρόπους ανάπτυξης και στρατηγικών παρέμβασης 

αποτυπώνοντας, τελικά, διαφορετικές τυπολογίες οργανωσιακής κουλτούρας. 

 
 
4.1. ∆ιαφορετικές στρατηγικές παρέμβασης φορέων και οργανώσεων  
 

• Η Στρατηγική της Περιχαράκωσης.  
 

Στη στρατηγική του περιχαρακωμένου τρόπου ανάπτυξης υπάρχουν οργανώσεις 

που, θέλοντας να διαφυλάξουν την αυτονομία και την ιδιαιτερότητά τους, διατηρούν 

μια «απόσταση ασφαλείας» στις σχέσεις και τις συνεργασίες τους με τις άλλες 

κατηγορίες φορέων. Οι οργανώσεις που υιοθετούν τέτοιο τύπο στρατηγικής δρουν 

και αναπτύσσονται σε ένα ελάχιστα «ανοικτό» περιβάλλον αποφεύγοντας μορφές 

σχέσεων και συνεργασιών που είναι δυνατόν να αλλοιώσουν τα φυσιογνωμικά τους 

χαρακτηριστικά, να μεταλλάξουν το σύστημα των σκοπών τους και να διαταράξουν 

τη δομή και τη λειτουργία τους.  

 

• Η Στρατηγική του Ενδοτισμού.  
∆αμετρικά αντίθετη στρατηγική παρέμβασης είναι η Στρατηγική του Ενδοτισμού. 

Η οργάνωση που ακολουθεί την εκδοχή του «Ενδοτισμού» αποδέχεται, ή 

αναγκάζεται να αποδεχθεί, τη λογική του «ισχυρότερου πόλου» και υποτάσσεται σε 

προτεραιότητες και στόχους που δεν προκύπτουν από δικές της ανεξάρτητες 

λειτουργίες. Η Στρατηγική του Ενδοτισμού «δίνει τη δυνατότητα» σε φορείς και 

οργανώσεις να αντλούν κύρος, χρήματα, ιδεολογικές κατευθύνσεις και οργανωσιακές 

συνήθειες από τους φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του ενδιάμεσου τομέα με 

«αντίτιμο» την απώλεια της δυνατότητάς τους να αυτοπροσδιορίζονται και να 

υπάρχουν αυτοτελώς. Ο ιδεολογικός, οικονομικός ή και οργανωτικός έλεγχος που 

είναι δυνατόν να ασκούνται από τον «ισχυρότερο πόλο» στις περισσότερο 
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«αδύναμες» οργανώσεις, δημιουργεί σχέσεις δομούμενης εξάρτησης και φαινόμενα 

εποικισμού. 

 

• Η Στρατηγική της του Άναρχου Πλουραλισμού.  

Αν ο πρώτος τύπος στρατηγικής «περιχαρακώνει» και ο δεύτερος «υποτάσσει», στον 

τρίτο τύπο στρατηγικής οι οργανώσεις και φορείς συμμετέχουν και συμβάλλουν σε 

ένα περιβάλλον επίπλαστων συναινέσεων, όπου τα συστατικά τους στοιχεία 

επαναπροσδιορίζονται και αναδιατάσσονται χωρίς όρους και αρχές. Η υιοθέτηση της 

στρατηγικής του Άναρχου Πλουραλισμού «απογυμνώνει» τις οργανώσεις και οδηγεί 

σε διάχυση της φυσιογνωμίας τους και τον κατακερματισμό των χαρακτηριστικών 

τους. Η επιφανειακή «σύγκλιση» ετερόκλητων αντιλήψεων και επιδιώξεων και η 

ωφελιμιστική «συνδιαλλαγή» αντιφατικών σκοπών και συμφερόντων ωθούν σε μία 

κατ’ επίφαση ποικιλομορφία και επιβάλλουν μία ισοπεδωτική αποδιαφοροποίηση. Η 

στρατηγική του «Άναρχου Πλουραλισμού» χαρακτηρίζεται από τη «μεσοποίηση» των 

σκοπών (τα μέσα εξυπηρετούνται από τους σκοπούς) και στην πιο ακραία εκδοχή 

της, απορρίπτει κάθε όριο επιβάλλοντας την άποψη ότι όλα είναι αποδεκτά και 

συμβατά μεταξύ τους, ότι όλα «παίζουν» και επιτρέπονται, «everything goes».  

 

• Η Στρατηγική του Ανταγωνισμού. 

Η διαμετρικά αντίθετη στρατηγική από εκείνη του «Άναρχου Πλουραλισμού» είναι η 

Στρατηγική του «Ανταγωνισμού». Μία τέτοια τύπου στρατηγική χαρακτηρίζεται από 

στοιχεία έντασης και ανταγωνισμού και στην ακραία της εκδοχή υιοθετείται όταν οι 

σκοποί και οι στόχοι μιας οργάνωσης βρίσκονται σε αντίθεση και σύγκρουση με τους 

σκοπούς άλλων φορέων. Η Στρατηγική του ανταγωνισμού και της σύγκρουσης έχει 

σαν συνέπεια την αναδιανομή της υπάρχουσας ισχύος και δύναμης, την πρόκληση 

αλλαγών στις «δεσπόζουσες» θέσεις και την ανακατανομή του ζωτικού χώρου που 

καταλαμβάνουν οι αντιπαρατιθέμενες οργανώσεις στο κοινωνικοπολιτιστικό γίγνεσθαι 

και στον τρόπο που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.  

Οι τύποι στρατηγικής που δεν αποτελούν «καθαρούς» τύπους αλλά «ιδεότυπους». 

Το μείγμα Στρατηγικής που υιοθετεί μία οργάνωση ή ένας φορέας αποτελεί σύνθεση 

και των τεσσάρων τύπων αποτέλεσμα μιας δυναμικής ισορροπίας όπου 



 15

συμπυκνώνονται οι υφιστάμενοι συσχετισμοί δύναμης, συγκροτείται το επίπεδο 

συναίνεσης και αναδεικνύεται ο στρατηγικός προσανατολισμός μιας οργάνωσης.  

 

4.2. Η κοινωνικά προσανατολισμένη επιχειρηματικότητα  
 
Ο συνολικός προσανατολισμός στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης οφείλει να 

περιλαμβάνει την υπεράσπιση των βασικών κοινωνικών αγαθών και δικαιωμάτων, τη 

δημιουργία χώρων ελευθερίας στα πεδία του πολιτισμού, της επικοινωνίας, των 

δημόσιων χώρων και την προώθηση μορφών της αλληλέγγυας οικονομίας.  

Μέχρι τώρα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι δράσεις (δήμων, Εκκλησίας και 

τοπικών φορέων και οργανώσεων) να είναι ασυντόνιστες. Η συγκρότηση, λοιπόν, 

ενός ενιαίου φορέα που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινωνικές δυνάμεις είναι 

επιβεβλημένη. Η σύσταση ενός διαρκούς forum, ενός δικτύου συντονισμού των 

δράσεων επιτρέπει την αυτόνομη δράση των τοπικών φορέων. Ταυτόχρονα, όμως, 

συγκροτεί μια νέα δύναμη κοινωνικής παρέμβασης που υλοποιεί δράσεις τις οποίες 

αδυνατούν να καλύψουν μεμονωμένα τα μέλη του. Στόχος μιας κινηματικής 

κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που 

θα φέρουν σε συνεργασία όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού με κεντρικό 

όραμα μια κοινωνία συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης (Χλωπτσιούδης 2013). 

Ένας σύνδεσμος νέου τύπου που δεν θα ορίζει, αλλά θα ορίζεται από τις 

πρωτοβουλίες αυτόνομων φορέων και οργανώσεων. Απαιτούνται, λοιπόν, 

σχεδιασμένες δράσεις και ένταξή τους σε ένα διαφανή προγραμματισμό με καλά 

οργανωμένη στρατηγική για την εφαρμογή των στόχων και των επιλογών. Ένα 

σχεδιασμό που θα γίνει από κοινού με τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις και θα 

αναπροσαρμόζεται ευέλικτα στις υφιστάμενες ανάγκες.  

Βασικός στόχος αποτελεί η σύνδεση όλων των άμεσων πρωτοβουλιών για την 

ανακούφιση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού με αγώνες για τη διεκδίκηση της 

πρόσβασης των πολιτών, ανεξάρτητα εθνικής καταγωγής και θρησκείας στα κοινά 

αγαθά και τις δημόσιες υπηρεσίες, ενισχύοντας τις συναγωνιστικές και ανθρωπιστικές 

σχέσεις μεταξύ ανέργων και εργαζομένων, υγιειονομικών και ασθενών, ντόπιων και 

μεταναστών. Τέτοιες συλλογικές διαδικασίες και πρακτικές είναι δυνατόν να 

προσδώσουν αυτοπεποίθηση για να αντιπαλέψουν την απαισιοδοξία και το 

μηδενισμό, να οργανώσουν από κοινού άμυνες επιβίωσης και μορφές αντίστασης 

στο δημόσιο χώρο, αντί να ζουν περίκλειστοι στη σιωπή και την αδράνεια. Πως, 
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όμως, θα επιτευχθεί ένας τόσο σημαντικός στόχος που επανακαθορίζει τη σχέση του 

πολιτιστικού και κοινωνικού με τον οικονομικό χώρο;  

Η απάντηση συσχετίζεται με την ερμηνεία της έννοιας του συμφέροντος, δηλαδή 

ποιες είναι οι δυνάμεις το εκπροσωπούν ή θεωρούν ότι το εντάσσουν στις πρακτικές 

τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το «κρατικό συμφέρον», συνήθως, ταυτίζεται 

συστηματικά με το «δημόσιο συμφέρον» και εκλαμβάνεται ως «κοινωνικό 

συμφέρον». Η κάθε κρατική δραστηριότητα, όμως, δεν ταυτίζεται εκ προοιμίου με το 

δημόσιο συμφέρον ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να το αντιβαίνει ή 

και να το καταπατά. Επιπρόσθετα, οι τοπικές υποθέσεις διαφοροποιούνται από τις 

κεντρικές καθώς δεν εξαντλούνται στη δημόσια σφαίρα αλλά την υπερβαίνουν καθώς 

υπεισέρχονται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή, ακόμη και στην προσωπική ζωή 

των κατοίκων μιας τοπικής κοινωνίας.  

Σε τοπικό, λοιπόν, επίπεδο το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με 

ότι χαρακτηρίζεται ως δημόσιο συμφέρον αλλά το υπερκαλύπτουν. Συνεπώς, είναι 

δυνατόν να υιοθετηθούν προσεγγίσεις που θα προκρίνουν μια Επιχειρηματικότητα 

Κοινωνικού Συμφέροντος σε σχέση με τη «δημόσια επιχειρηματικότητα» που, 

σχεδόν, αποκλειστικά ταυτίζει το «δημόσιο» με το «κρατικό». Η Επιχειρηματικότητα 

Κοινωνικού Συμφέροντος αποτελεί επιχειρηματικότητα για το συλλογικό όφελος 

καθώς συμβάλλει σε παροχή αγαθών που προάγουν το αίσθημα του συλλογικού. 

Η κοινωνικά προσανατολισμένη επιχειρηματικότητα είναι σημαντικό να 

ανταποκρίνεται και σε όρους αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και 

ωφελιμότητας συνδυάζοντας τα κοινωνικά με τα οικονομικά κριτήρια. Με τον τρόπο 

αυτό τα παραγόμενα πολιτιστικά αγαθά θα διέπονται από μια σχέση «χρησιμότητας-

τιμής» όπου το κόστος του αγαθού συσχετίζεται με την ωφελιμότητα που παράγεται 

για το κοινωνικό σύνολο. Ο στόχος είναι δυνατόν να καταστεί ρεαλιστικός: μία 

κοινωνικά χρήσιμη και ποιοτική παροχή να συνδυάζεται με χαμηλή οικονομική 

συμμετοχή του χρήστη  που θα καλύπτει μέρος των λειτουργικών δαπανών. Η 

συμμετοχή του χρήστη και οι αυτονόητα συνεπαγόμενες μειώσεις σε ευπαθείς 

ομάδες πρέπει να συνιστούν ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής 

ανταποδοτικότητας.  
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5. Πολυμερείς συναντήσεις νέων κοινωνικών υποκειμένων: ∆ιαμόρφωση 
Πολυκεντρικού μείγμα συνέργειας  

Η ανάδειξη νέων υποκειμένων είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη συμμετοχή όλων 

των θεσμικών εκφράσεων και των «ζωντανών» δυνάμεων της πόλης όπως είναι: η 

αυτοδιοίκηση και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα που δρουν τοπικά, οι τοπικές 

επιχειρήσεις και οι δυνάμεις της αγοράς, οι κοινωνικές οργανώσεις του ενδιάμεσου 

χώρου, του τρίτου τομέα και της εκκλησίας, οι συλλογικότητες εθελοντικής 

πρωτοβουλίας και δράσης, οι τοπικοί θεσμοί διαλόγου και επικοινωνίας, τα 

ανεπίσημα πλέγματα και τα πρωτογενή τοπικά δίκτυα το σύνολο, δηλαδή, των 

αποθεματικών δυνάμεων που δρουν σε τοπικό επίπεδο.  

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη μιας νέα και σύνθετης πραγματικότητας όπου θα 

ορίζονται συναρμοδιότητες, θα ενθαρρύνονται δυνάμεις και θα συντίθενται πόροι. 

Μία καινούργια μορφή από κοινού διοίκησης όπου η «συνδιοίκηση» μπορεί να 

συντελείται με διαφορετικά υποκείμενα με πολλαπλούς ρόλους, ευθύνες και 

αρμοδιότητες. Οι ισχυρές τοπικές συνθέσεις για κοινούς θεσμούς και πρωτοβουλίες 

είναι ικανές να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία, να συντείνουν σε 

οργανικές συνεργατικές σχέσεις και να δημιουργήσουν θεσμούς πολυμερούς 

οργάνωσης και εντάσεως συμμετοχής. Η πολυμέρεια διευρύνει το πλαίσιο 

συνεργασίας και υπερβαίνει εκείνες τις εκδοχές όπου φορείς του ∆ημόσιου ή 

Ιδιωτικού τομέα  αποτελούν αποκλειστικούς φορείς παραγωγής. Σε αυτή την 

«πολυμερή συνάντηση» τον πρωτεύοντα ρόλο δεν κατέχει κάποιος φορέας ή 

οργανισμός γιατί έτσι δεν θα περισσεύει «οξυγόνο» στις άλλες εμπλεκόμενες 

δυνάμεις, αναγκαίο προαπαιτούμενο για να μη γραφειοκρατικοποιηθούν και 

ενσωματωθούν.  
Η έννοια του Πολυκεντρικού Μείγματος ξεκινά από την αντίληψη περί πολυδιάστατης 

ενδογενούς Τοπικής Ανάπτυξης (κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και 

πολιτικής), δηλαδή την ανάγκη για «σφαιρική προσπέλαση» των τοπικών αναγκών 

και την αντιμετώπισή τους με ολοκληρωμένες δράσεις που δεν ασκούνται ως 

άθροισμα παράλληλων ή και ασύμβατων λειτουργιών, αλλά συναποφασίζονται και 

συνδιοικούνται. Σε επίπεδο πόλης είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ο «κατεξοχήν 

χώρος» που μπορεί να ανιχνεύσει κοινές μορφές δράσεων με τη δημιουργία του 

Πολυκεντρικού Μείγματος Συνέργειας. Το πολυκεντρικό μείγμα συντίθεται από 

διαφορετικές τοπικές δυνάμεις που δρουν ως «τοπικοί συμμέτοχοι και συνεργοί» 
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αλλά και ως «ισοδύναμοι παίκτες» με στόχο τη διαμόρφωση στέρεων σχέσεων και 

συστηματικών συνεργασιών. 

Ένα δυναμικό μείγμα είναι σε θέση να αποδεσμεύσει το δημιουργικό δυναμικό 

κατοίκων και συλλογικοτήτων και να συντελέσει σε προωθητικές μετεξελίξεις και 

συνθέσεις. Επίσης, περικλείει σημαντική κοινωνική δυναμική καθώς συγκροτεί τοπική 

συναίνεση και διαμορφώνει ένα ισχυρό αίσθημα εντοπιότητας των κατοίκων. Με την 

ενεργοποίησή του αξιοποιούνται σημαντικές πλευρές της αλληλέγγυας κοινωνικής 

οικονομίας συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην τοπική ανάπτυξη.  

Στη διαμόρφωση του Πολυκεντρικού Εταιρικού Μείγματος ο ρόλος των τοπικών 

αποθεματικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι οργανώσεις αυτές είναι ικανές 

να ωθήσουν και τις υπόλοιπες δυνάμεις σε οργανικές εταιρικές σχέσεις συνέργειας 

και συναυτουργίας, δηλαδή σε αμοιβαίες και συστηματικές συνεργασίες προς όφελος 

κοινών σκοπών. Έχουν, δηλαδή την ικανότητα να δρουν ως ο κρίσιμος καταλύτης 

ανώτερων -ποιοτικά- συνθέσεων αλλά και ως «πολλαπλασιαστής εταιρικότητας» που 

μπορεί να διαμορφώσει ζωτικούς χώρους εταιρικής συνέργειας.  

Οι ανεξάρτητες συγκροτήσεις του Τρίτου τομέα και του πολιτιστικού εθελοντισμού 

συνιστούν το σημαντικότερο χώρο παραγωγής κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή ένα 

σύνολο οικονομικών αλλά και μη οικονομικών πόρων όπως είναι η εμπιστοσύνη, η 

αμοιβαιότητα και οι άτυποι κανόνες συμπεριφοράς που διευκολύνουν τη συνεργασία 

και τη συλλογική δράση. Επίσης, συσπειρώνουν διαθεσιμότητες και ευαισθησίες και 

καθώς εμπεριέχουν περισσότερο ηθική ικανοποίηση και αυτοπραγμάτωση και 

λιγότερο διεκδίκηση εξουσίας, είναι δυνατόν να συμβάλλουν καθοριστικά στη 

διαμόρφωση του Πολυκεντρικού Μείγματος Συνέργειας και γόνιμης Συναυτουργίας.  

Ένα τέτοιου τύπου μείγμα διαφορετικών δυνάμεων αποτελεί το μόνο δρόμο 

αντίστασης στην ανάπτυξη αντικοινωνικών φαινομένων, όπως η αύξηση της 

εγκληματικότητας, η ανάπτυξη ρατσιστικών, φασιστικών και εθνικιστικών τάσεων. 

Ενός μείγματος δυνάμεων που είναι δυνατόν να αμφισβητήσει με ουσιαστικό και 

άμεσο τρόπο και την εγωιστική ιδιοτέλεια που παράγεται στο πλαίσιο της αγοράς 

αλλά και τη γραφειοκρατία και τα πελατειακά και κάθετα δίκτυα ελέγχου του κράτους.  
Ένα Πολυκεντρικό Μείγμα τοπικών δυνάμεων συνέργειας δεν θα πρέπει να φοβάται 

την δοκιμή στην πράξη νέων συγκροτήσεων και καινοτόμων παρεμβάσεων. Οι 

παρεμβάσεις αυτές, συχνά, βρίσκονται στις παρυφές του υφιστάμενου πλαισίου 

διευρύνοντας τα όρια των θεσμικών μορφών οργάνωσης και λειτουργίας. Ορισμένες 
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φορές μάλιστα τέτοιες παρεμβάσεις είναι δυνατόν να προσδιορίζονται και από ένα 

ακτιβίστικο χαρακτήρα που συμπυκνώνει την ικανοποίηση και τη χαρά της 

συμμετοχής σε δράσεις που διεξάγονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες 

ακολουθώντας καινούργιες διαδρομές καθώς σε τόπους που δεν γνωρίζουμε θα 

περάσουμε από δρόμους που αγνοούμε.  

 

6. Νέο πλαίσιο δημόσιας συμμετοχής: Υψηλή εταιρικότητα και μορφές 
αλληλέγγυας- συνεργατικής οικονομίας  

Η πολιτική δυναμική ενός Πολυκεντρικού Μείγματος Συνέργειας σε τοπικό επίπεδο 

είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αναδεικνύει ένα νέο πλαίσιο δημόσιας συμμετοχής 

που προσδίδει νέα αντίληψη στην ιδιότητα του πολίτη. Οι συλλογικές μορφές δράσης 

και συμμετοχής, σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης των δράσεων 

του μείγματος των τοπικών δυνάμεων, θα πρέπει να είναι βασισμένες σε καινούργια 

συστήματα κινήτρων και κυρίως στην ανάγκη να διατηρείται η ατομικότητα ως 

συστατικό και ιδιαίτερο στοιχείο της ποιότητας που εμπλουτίζει το σύνολο, αυτό που 

θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ως «συνασπισμένο ατομισμό».  

Για να αναδειχθεί η οργανική συνέργεια στις εταιρικές συνεργασίες μεταξύ των 

οργανώσεων απαιτείται η αναδιάταξη υφιστάμενων ιεραρχικών σχέσεων, η 

ανακατανομή των εξουσιών, η αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων και ο 

επανακαθορισμός των συμφερόντων που δεν συντίθενται στη βάση ιδιοτελών 

οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτικών επιδιώξεων. Μία υψηλή εταιρικότητα συγκροτεί 

συνέργειες και οργανικές σχέσεις μεταξύ των τοπικών δυνάμεων που είναι δυνατόν 

να:  

 

 Εγκαθιδρύσουν ένα νέο πλαίσιο δημόσιας συμμετοχής μέσα από μια ποικιλία 

δράσεων που συνδυάζουν παραδοσιακές πρακτικές (οικονομική και υλική 

βοήθεια) με πρωτότυπες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες «εντάσεως 

φαντασίας», με την ανάπτυξη νέων θεσμών και την χρήση καινοτόμων μεθόδων 

(πχ δικτυωμένη κοινωνική εργασία, τράπεζες χρόνου, διάχυση πληροφόρησης 

κλπ). 

 Συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας «εκτατικής» αντίληψης για την απασχόληση, 

επιδρώντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και συμβάλλοντας στην 
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ανάπτυξη ενός τρίτου τομέα στην οικονομία, του τομέα της «κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας».  

 Προάγουν την ιδέα της ενίσχυσης των πεδίων της μη εμπορευματοποιημένης 

ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανάδειξης μιας κοινωνίας αξιών, 

εμπλουτίζοντας την έννοια της ανάπτυξης με το πολύτιμο στοιχείο της 

«ανθρώπινης ευημερίας» που περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και την 

οικολογική βιωσιμότητα. 

 

Το Πολυκεντρικό μείγμα συνέργειας και υψηλής εταιρικότητας εμπλουτίζει τον 

κοινωνικό συνεκτικό ιστό και διαμορφώνει μια ισχυρή αίσθηση αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και συνοχής. Αποτελεί μια τεράστια δεξαμενή δεξιοτήτων, ενέργειας 

και τοπικής γνώσης, συμβάλλει στη δημιουργία ενός σημαντικού κοινωνικού 

προϊόντος για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και διαμορφώνει το 

κατάλληλο πεδίο όπου δοκιμάζονται καινούργιες μορφές παραγωγής κοινωνικού 

κεφαλαίου. Οι κοινωνικές ανάγκες αυτής της περιόδου επιβάλλουν την υπεράσπιση 

της εγγύτητας της σχέσης με την τοπική κοινωνία. Επιβάλλεται, δηλαδή, να 

επιχειρηθεί μία ουσιαστική παρέμβαση στη συμβατή καθημερινότητα καθώς με τον 

τρόπο αυτό: 

• προσδίδει στους συμμετέχοντες το πολύτιμο συναίσθημα «του ανήκειν» 

και παρέχει τη δυνατότητα να αποτελέσουν τον ιχνηλάτη και ανιχνευτή των 

νέων αναγκών της κοινωνίας,  

•  «δίνει νόημα» στον τρόπο ζωής τους καθώς προσφέρει σημαντικές 

εμπειρίες αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης, 

•  «εγγυάται» τη δυνατότητα να αυτο-οργανώνονται, να εκφράζονται, να 

αποφασίζουν και να διεκδικούν χωρίς διαμεσολαβήσεις,  

• προσφέρει την ευκαιρία για συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις δράσεις 

διαμορφώνοντας ή τροποποιώντας την κοινωνική πραγματικότητα στο 

χώρο τους.  

 

Σε τοπικό, λοιπόν, επίπεδο τέτοιας μορφής υψηλή εταιρικότητα που συναρθρώνεται 

με μία κοινωνικά προσανατολισμένη επιχειρηματικότητα είναι δυνατόν να τονώσει σε 

πρώτο επίπεδο, τις συλλογικές μορφές κατανάλωσης και να δημιουργήσει υψηλή 

προστιθέμενη αξία. Στη συνέχεια μπορεί να προωθήσει εναλλακτικά μοντέλα 
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παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών που εξασφαλίζουν το τοπικό συμφέρον 

υιοθετώντας κοινωνικά κριτήρια σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα και την 

χρησιμότητα τους. Ένα τοπικό πολυκεντρικό μείγμα με υψηλή εταιρικότητα 

αναδεικνύει νέα υποκείμενα δράσης και συνιστά μια νέα δημόσια σφαίρα αυτόνομων 

και πλουραλιστικών οργανώσεων που λειτουργούν αντισταθμιστικά ως παράγοντες 

αποκατάστασης ανισορροπιών εμποδίζοντας το κράτος ή τον ιδιωτικό τομέα να 

ιδιοποιηθούν με αποκλειστικό τρόπο το κοινωνικό συμφέρον. 

Το «συλλογικό πράττειν» στρέφεται, πλέον, σε δραστηριότητες με νόημα και αξίες 

που προσανατολίζονται στον σχηματισμό νέων ταυτοτήτων με ιδιαίτερη φυσιογνωμία 

και χαρακτήρα και αποκρυσταλλώνονται σε νέα κινήματα και οργανώσεις που 

νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη και το συλλογικό βίο. H ανάδυση 

εναλλακτικών αξιών προσφέρουν νέες ποιότητες στη συλλογική δράση, γεννούν 

«αντιαξίες», νέες ευαισθησίες και «συμβιωτικά εργαλεία» που αποκαθιστούν την 

συμμετοχή σε ανθρώπινη κλίμακα και αξιώνουν, πιο ουσιαστικές από άποψη 

νοήματος και πιο αποτελεσματικές από πρακτική άποψη, εναλλακτικές μορφές 

δράσης.  

Αναδεικνύεται, λοιπόν, ένας ενδιάμεσος χώρος συλλογικών ταυτοτήτων, νέων 

μορφών κοινωνικότητας, αλληλεγγύης και εναλλακτικών τρόπων ζωής και 

επικοινωνίας που εκφράζονται σε κοινές κοινωνικές αντιλήψεις και πρακτικές. 

Αντιλήψεις και πρακτικές που αναζητούν διαφορετικούς τρόπους και επιλογές ζωής, 

διαφορετικά συστήματα αξιών και διαφορετικά μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης που 

νοσταλγούν την κοινωνικότητα, βιώνουν την προσωπική ετερότητα και αναζητούν 

την αναγνώριση στην ίδια την πράξη.  

Τα τοπικά μείγματα υψηλής εταιρικότητας απευθύνονται στη σφαίρα του συλλογικού 

αλλά ταυτόχρονα «επιθυμούν» να αντιστοιχούν στην κλίμακα του ανθρώπινου και 

του οικείου. Κοινωνικά κινήματα που νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη και το 

συλλογικό βίο, που διεκδικούν την ηθική της δράσης και της ευθύνης, την αλληλεγγύη 

ενάντια στην εξατομίκευση και στον πολυκερματισμό, την εγγύτητα ενάντια στον 

αποκλεισμό, την ανάδειξη της ατομικότητας ενάντια στην ιδιώτευση και την 

ανωνυμία. 

Η Επιχειρηματικότητα Κοινωνικού Συμφέροντος προάγει την ιδέα της ενίσχυσης των 

πεδίων της μη εμπορευματοποιημένης ανθρώπινης δραστηριότητας και της 

ανάδειξης μιας κοινωνίας αξιών, εμπλουτίζοντας την ίδια την έννοια της ανάπτυξης 

με το πολύτιμο στοιχείο της ανθρώπινης ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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Ουσιαστικά, συνιστά ένα κίνημα οικονομικής και κοινωνικο-πολιτισμικής 

αυτοοργάνωσης που συμπυκνώνει διαφορετικές μορφές της αλληλέγγυας και 

συνεργατικής οικονομίας όπως είναι τα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, οι 

δομές συλλογικής αυτοαπασχόλησης και συγκρότησης παραγωγικών 

συνεταιρισμών.  
Η επιτυχία δεν είναι ποτέ εγγυημένη και κάθε επιτυχημένη εταιρικότητα και συνέργεια 

είναι, συχνά, το αποτέλεσμα διαφόρων προσπαθειών. Η αντιγραφή σπάνια απαιτεί 

την προσφυγή στη μέθοδο της δοκιμής που απαιτεί μία καινοτόμα και νεωτεριστική 

πρωτοβουλία. Στις τοπικές συνέργειες ενυπάρχει το δικαίωμα στη σκόπιμη δοκιμή 

και στο εποικοδομητικό λάθος. Το κεντρικό moto ενός τέτοιου εγχειρήματος θα 

μπορούσε να είναι: «Επινοώντας το μέλλον με ένα παιχνίδι στα δικά μας μέτρα». 

Ένα Πολυκεντρικό Μείγμα Συνέργειας και Συναυτουργίας με υψηλή εταιρικότητα και 

κοινωνικά προσανατολισμένη επιχειρηματικότητα είναι δυνατόν να «αντιπαρατεθεί» 

με το παρόν «επινοώντας» το μέλλον και δίνοντας έκφραση σε μια κοινή αίσθηση 

οράματος. 
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