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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Θα ξεκινήσουμε εδώ όπως και στην πρώτη έκδοση: «Έχει τύχει ποτέ να φάτε σε κινεζικό 

εστιατόριο και να βρείτε στο τυχερό μπισκότο σας το μήνυμα “Είθε να ζήσετε σε ενδιαφέ-

ρουσες εποχές”;» Πρόκειται για μια απλή φράση, και όχι για κάποια εμβαθύνουσα δήλωση 

πολιτικής κοινωνιολογίας. Αποτυπώνει, ωστόσο, την κοινωνιολογική συγκυρία της εποχής 

μας. Πολιτικά και κοινωνικά, ζούμε σε μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της ιστο-

ρίας. Το 2008 εξελέγη Αφροαμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ. 

Οι εκλογές του 2016 σηματοδότησαν μια νέα εποχή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

τις παγκόσμιες σχέσεις εξουσίας, και τις συγκρούσεις ανάμεσα σε πολιτικές κουλτούρες. 

Όπως γράφαμε και στην πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου, αυτή είναι η καλύτερη εποχή 

για την πολιτική κοινωνιολογία. 

Παρότι η πολιτική κοινωνιολογία περιγράφεται συχνά ως ετερογενής, αφηρημένη και 

κατακερματισμένη, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό τομέα της κοινωνιολογίας, επειδή 

τα θέματα που διερευνά συστηματικά βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνιολο-

γικής οπτικής. Επειδή θεωρούμε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές κοινωνιολογίας πρέπει να 

έρχονται σε επαφή με αυτά τα θέματα, γράψαμε αυτό το βιβλίο με δύο κεντρικούς στόχους. 

Ο πρώτος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες και στα ερευνητικά ευρήματα της πο-

λιτικής κοινωνιολογίας. Ο δεύτερος είναι να δείξουμε πώς έχει οργανωθεί η μελέτη της 

πολιτικής σε εννοιολογικά πλαίσια, τις κοινωνιολογικές οπτικές περί εξουσίας και πολιτι-

κής, και τη συμβολή τους στην κατανόηση θεμάτων της επικαιρότητας και άλλων πολιτι-

κών πτυχών που αφορούν την πραγματική ζωή.  

Θα ξεκινήσουμε με μια περιγραφή της κεντρικής έννοιας στην πολιτική κοινωνιολογία: 

την εξουσία. Στο Κεφάλαιο 1 διερευνώνται οι βασικές έννοιες σε επίσημα και ανεπίσημα 

πλαίσια, τα οποία ορίζουν την ατζέντα της μελέτης της εξουσίας. Τα θεωρητικά πλαίσια 

κατευθύνουν την πολιτική κοινωνιολογία, παρουσιάζοντας πολύ διαφορετικά επιχειρή-

ματα για τη σχέση μεταξύ εξουσίας, πολιτικής και κοινωνίας. Αυτή η νέα επικαιροποιη-

μένη έκδοση περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις στη μελέτη της εξουσίας σε πολλά επί-

πεδα της κοινωνικής οργάνωσης. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζουμε τις διάφορες κοινωνιολογι-

κές θεωρίες για το κράτος και τη διάκριση αυτού του πολιτικού θεσμού από το έθνος. 

Επισκοπούμε το πολιτικό κλίμα του παρόντος, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης δημο-

κρατίας και της κρατικής εξουσίας, και την τρέχουσα έρευνα για τις μεταβολές του εθνι-

κισμού παγκοσμίως. Στο Κεφάλαιο 3 δείχνουμε πώς η μελέτη της εξουσίας και της πολι-

τικής συμβάλλει στην κατανόηση της πολιτικής κουλτούρας. Εξετάζονται τα κλασικά  
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χαρακτηριστικά της πολιτικής κουλτούρας, όπως η ιδεολογία, οι πολιτικές αξίες και o τρό-
πος απόκτησής τους. Το Κεφάλαιο 3 εμβαθύνει στους πολιτισμικούς διαχωρισμούς στις 
ΗΠΑ, καθώς και στον αντίκτυπο της ιδεολογίας και των αξιακών διαφορών στην πολιτική. 

Σύμφωνα με τον Mills, τα προσωπικά ζητήματα συνδέονται με τα δημόσια. Τα Κεφά-
λαια 4 και 5 εστιάζουν σε αυτή τη σημαντική όψη της πολιτικής, στο κοινωνικό πλέγμα, 
και στο εξαιρετικά δυναμικό και μεταβαλλόμενο πολιτικό πλαίσιο που περιβάλλει την οι-
κονομική πολιτική, την υγεία, την εκπαίδευση και την ισότητα. Το Κεφάλαιο 4 επικεντρώ-
νεται στην αλληλεπίδραση πολιτικής και οικονομίας. Όταν καταρτίζαμε το κεφάλαιο, α-
ντιλαμβανόμασταν ότι η μεσαία τάξη έχανε έδαφος, αλλά σίγουρα δεν μπορούσαμε να 
προβλέψουμε πώς τα οικονομικά δεινά των τραπεζών και των χρηματιστηρίων θα μας ε-
πηρέαζαν όλους τόσο πολύ. Έτσι, στην πορεία αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε τη σύ-
γκρουση Γουόλ Στριτ-Μέιν Στριτ. Η δεύτερη έκδοση εστιάζει στον νεοφιλελευθερισμό και 
στις σημαντικές αλλαγές γύρω από τη φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, 
στο κράτος πρόνοιας και στις επιδεινούμενες υποδομές. Όσοι ευημερούσαν πριν από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2007–2008 έχουν ανακάμψει πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι η 
υπόλοιπη κοινωνία. Στο Κεφάλαιο 5 συζητάμε την επιρροή της πολιτικής διαδικασίας σε 
δύο θεσμούς: την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των ημιιδιωτικών σχολείων, και τον 
γάμο, ειδικά το επίμαχο ζήτημα του γάμου ομόφυλων ζευγαριών μετά την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2015. Οι εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ έφεραν σημα-
ντικές αλλαγές στην εθνική πολιτική. Αυτό το κεφάλαιο θα ήταν ημιτελές αν δεν εξετάζαμε 
τα πολιτικά ζητήματα γύρω από το σύστημα υγείας και τις προσπάθειες μεταρρύθμισής 
του. Αναλύονται επίσης οι ανησυχίες για τις ατομικές ελευθερίες και την εθνική ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων του Σνόουντεν. Τονίζεται ο διαρκής φυλετικός 
χαρακτήρας του κράτους, αφού οι μειονότητες έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με τους 
εκπροσώπους του νόμου και η εκάστοτε κυβέρνηση επηρεάζει εμφανώς τη μεταναστευ-
τική πολιτική, π.χ. το τι συμβαίνει σε αιτούντες άσυλο και στα παιδιά που εισήλθαν στις 
ΗΠΑ με τους γονείς τους. Σήμερα η φυλή και η μετανάστευση παραμένουν σημαντικές 
στην πολιτική και στους αγώνες εξουσίας. Όπως και η πρώτη έκδοση, η δεύτερη αναγνω-
ρίζει τη σημασία αυτών των ζητημάτων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, και επεκτείνεται 
στους μουσουλμάνους Αμερικανούς και στη σχέση πολιτικής και αθλητισμού. 

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται διεξοδικά η πολιτική συμμετοχή. Αυτό το ευρύ πεδίο της 
πολιτικής κοινωνιολογίας εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους τα άτομα, οι πολιτικές 
ομάδες, το κράτος και άλλες οντότητες της δημόσιας σφαίρας τοποθετούνται στον αγώνα 
για εξουσία. Οι τυπολογίες της πολιτικής συμμετοχής από την πολιτική κοινωνιολογία εξε-
τάζουν το εξής ερώτημα: «Έχουν τα άτομα την εξουσία να διαμορφώνουν τα πολιτικά και 
κοινωνικά τεκταινόμενα;» Τα επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένες μορ-
φές πολιτικής συμμετοχής: την εκλογική συμμετοχή, τα κινήματα και την τρομοκρατία. 

Στο Κεφάλαιο 7 αναλύεται η εκλογική συμμετοχή, ο πιο άμεσος τρόπος με τον οποίο η 
πλειοψηφία επηρεάζει την πολιτική σε μια δημοκρατία. Οι εκλογές επιτελούν πολλούς ρό-
λους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς επιλέγονται οι υποψήφιοι για τα πολιτικά 
αξιώματα. Στις ΗΠΑ το ποσοστό προσέλευσης είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο, εν 
μέρει λόγω του ιδιαίτερου εκλογικού συστήματος. Εξετάζονται κοινωνικοί, δημογραφικοί, 
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οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι εξηγούν την εκλογική συμπεριφορά. Στη 
νέα έκδοση διερευνώνται οι επιπτώσεις της αυξανόμενης κομματικής πόλωσης και οι α-
ντιπαραθέσεις γύρω από τις ιστορικές εκλογές του 2016 στις οποίες η Χίλαρι Κλίντον κέρ-
δισε τη λαϊκή ψήφο, αλλά το Σώμα των Εκλεκτόρων έδωσε την προεδρία στον Ντόναλντ 
Τραμπ. Εξετάζεται επίσης η σημασία της κοινωνικής τάξης, του λαϊκισμού και του αυταρ-
χισμού. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται μια πρώτη ανάλυση των ενδιάμεσων εκλογών του 2018 
και της έρευνας για την εμπλοκή της Ρωσίας. 

Στο Κεφάλαιο 8 αναλύεται η σημασία των κοινωνικών κινημάτων και οι μορφές πολι-
τικής δράσης (θεσμοθετημένης και μη) που αυτά υιοθετούν για να πετύχουν τους στόχους 
τους. Συγκρίνονται και αντιδιαστέλλονται τα παλαιά και τα νέα κοινωνικά κινήματα, και 
επισημαίνεται ότι κάποια κινήματα εστιάζουν σε ταξικά ζητήματα, ενώ άλλα σε ζητήματα 
ταυτότητας. Έννοιες όπως η συλλογική ταυτότητα, η πλαισίωση και τα συναισθήματα εί-
ναι σημαντικές για τη μελέτη των κινημάτων. Εξετάζεται λεπτομερώς ο κύκλος ζωής των 
κοινωνικών κινημάτων: η ανάδυση, η κινητοποίηση, οι δομές πολιτικών ευκαιριών, τα α-
ποτελέσματα, και η παρακμή. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου επικεντρώνεται σε κινήματα 
που εστιάζουν στην κλιματική αλλαγή, στη φυλή και στο φύλο. Αναλύεται η σημασία των 
κοινωνικών κινημάτων, τα οποία πρέπει να θεωρούνται θεμελιακό κομμάτι της πολιτικής 
κοινωνιολογίας. 

Το Κεφάλαιο 9 εστιάζει στην πολιτική βία, στον πόλεμο, στη γενοκτονία και στην τρο-
μοκρατία. Αρχικά εξετάζονται οι πολιτικές χρήσεις του μίσους που μπορούν να οδηγήσουν 
στη γενοκτονία και σε άλλες μορφές κρατικά οργανωμένης βίας κατά πολιτών. Έπειτα 
αναλύονται διάφορα κοινωνιολογικά αίτια της τρομοκρατίας και αποκρίσεις του κράτους, 
ιδίως η απειλή κατά της δημοκρατίας όχι μόνο από τρομοκράτες, αλλά και από δημοκρα-
τικά κράτη που, στο όνομα της ασφάλειας, συχνά περιστέλλουν βασικές ατομικές ελευθε-
ρίες. Η δεύτερη έκδοση αναλύει τις τρέχουσες τρομοκρατικές οργανώσεις και την παρεί-
σφρηση της τρομοκρατίας σε νέους τομείς της κοινωνικής ζωής. 

Το ερώτημα που τέθηκε στο Κεφάλαιο 2 για το μέλλον του κράτους αποτελεί το κε-
ντρικό θέμα του Κεφαλαίου 10, το οποίο εξετάζει τις πολιτικές επιπτώσεις του σύνθετου 
φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Η κοινωνιολογική αντιπαράθεση για τη σημασία της 
παγκοσμιοποίησης και το μέλλον του κράτους ως πολιτικού θεσμού αντλεί από διαφορε-
τικά θεωρητικά πλαίσια και αντικρουόμενες, αλλά ενδιαφέρουσες, οπτικές. Μελετώνται οι 
θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, και το θέμα της εξαγωγής της 
δημοκρατίας. Στόχος του βιβλίου είναι να αποτυπώσει τις σύγχρονες εμπειρικές και θεω-
ρητικές κατευθύνσεις και να εγείρει ερωτήματα που θα απαντηθούν από την πολιτική κοι-
νωνιολογία στο μέλλον. 

Στόχος του βιβλίου είναι επίσης να καλλιεργήσει και να ενσταλάξει την κοινωνιολογική 
οπτική, και να ενθαρρύνει τους φοιτητές να επιζητήσουν την ευρύτερη κοινωνιολογική 
γνώση για την πολύμορφη σχέση μεταξύ εξουσίας, πολιτικής και κοινωνίας. Αφετηρία μας 
είναι αυτό που μας δίδαξε ο C. Wright Mills (1959) για την κοινωνιολογική φαντασία. Το 
προσωπικό είναι όντως δημόσιο: 

 Τη δεκαετία του 1960, όταν η Betty Dobratz συμμετείχε σε ένα φοιτητικό κίνημα, ο 
γερουσιαστής Robert F. Kennedy έγραψε το βιβλίο To Seek a Newer World (Αναζη- 
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τώντας έναν νέο κόσμο). Ίσως το βιβλίο μας βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητο-
ποιήσουν πόσο σημαντικές είναι έννοιες όπως η εξουσία και η πολιτική για να κα-
τανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Στην πορεία η Betty Dobratz παρατήρησε 
πολλά άτομα που εργάστηκαν για έναν καλύτερο κόσμο: ο πολιτικός Robert F. 
Kennedy, ο θαρραλέος γιατρός Richard M. Ragsdale, ο πατέρας της και βετεράνος 
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου Arthur G.P. Dobratz, ο οποίος υπηρέτησε στο 
θωρηκτό U.S.S. Missouri, ο αδερφός της και καθηγητής Ιστορίας Ronald A. Dobratz, 
και η φίλη της και συνάδελφος κοινωνιολόγος Patricia Keith. 

 Το 1938 η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Eleanor Roosevelt, έγραψε το βιβλίο This 

Troubled World (Αυτός ο ταραγμένος κόσμος), στοχαζόμενη την ανάγκη για παγκό-
σμια ειρήνη και την αποτυχία των διεθνών οργανισμών να τη διασφαλίσουν. Για τη 
Lisa Waldner, το βιβλίο της Roosevelt είναι επίκαιρο, ακόμα και 80 χρόνια αργό-
τερα. Ελπίζει ότι οι φοιτητές θα τολμήσουν να θέσουν δύσκολα ερωτήματα και να 
εξετάσουν κριτικά τις κατεστημένες απόψεις που σπανίως αμφισβητούνται. Η Lisa 
νιώθει ευγνωμοσύνη για τους απλούς ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να 
φέρουν την αλλαγή στις κοινότητές τους και να δημιουργήσουν έναν πιο δίκαιο κό-
σμο. Είναι ευγνώμων σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων και τα παιδιά 
της: τον Brandon Haugrud, πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ που υπηρέτησε για τρεις 
θητείες στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, και την Ashley Cross, πρώην λοχία στον 
Στρατό των ΗΠΑ, η οποία υπηρέτησε οκτώ χρόνια στην Κορέα και αλλού. 

Φυσικά, εγχειρήματα όπως αυτό το βιβλίο οφείλουν πολλά στην οικογένεια και στα 
αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Betty Dobratz: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς μου, Helen και Arthur. Ό-
πως ο αδερφός μου, έτσι και εγώ εύχομαι η σύζυγός του, Donna, τα παιδιά του, Theresa 
και Patricia, και τα εγγόνια του, Tyler, Stacy και Faith, να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. 
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους γείτονές μου, Donna και Ghazi, και τους φίλους και 
φίλες μου, Arlene, Betty, Leslie, Nancy, Terry, Verna και Wendy, για τη βοήθεια και την 
εμψύχωσή τους. Τέλος, εκτιμώ ιδιαίτερα τους άλλους δύο συγγραφείς, Lisa και Tim, με 
τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα εγχειρήματα. Νιώθω ευγνώμων που παρα-
μένουμε φίλοι και συνεργάτες. 

Lisa Waldner: Έχω το προνόμιο να μοιράζομαι με τους φοιτητές το ενδιαφέρον και το 
πάθος μου για την κοινωνιολογία. Οι αγαπημένες μου στιγμές ως καθηγήτρια είναι πάντα 
στην αίθουσα διδασκαλίας. Το ενδιαφέρον μου για την πολιτική ξεκίνησε από το λύκειο 
στη Μινεσότα και τις σημαντικές ευκαιρίες που μου δόθηκαν να παρακολουθήσω στενά 
την πολιτική, μέσα από προγράμματα όπως το Close Up και το Project 120, τα οποία επέ-
βλεπε ο καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών στο σχολείο μου, Wayne Hendershott. Αφιε-
ρώνω το δικό μου κομμάτι αυτού του βιβλίου στην οικογένειά μου: στους γονείς μου, Mike 
και Reva, στη σύζυγό μου, Rebecca, και στα παιδιά μου, Ashley, Brandon και Claryssa. 
Εύχομαι τα εγγόνια μου, Cody, Caitlyn, Noah και Aaron, να αγκαλιάσουν τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες αυτού του περίπλοκου κόσμου.  
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Timothy Buzzell: Τα παιδικά μου χρόνια στην Αϊόβα και η ενασχόλησή μου με προ-
πτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα αποτέλεσαν ένα συναρπαστικό «εργαστήριο» μελέ-
της της πολιτικής. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου είναι προϊόν μιας διαρκούς αναζήτησης. 
Η δική μου πολιτική κοινωνιολογία εμπνέεται από τους φιλοπερίεργους μελετητές όλων 
των ηλικιών, που θέτουν συνεχώς ερωτήματα για την πολιτική και την εξουσία. Οι φοιτη-
τές μου προετοιμάζονται για το μέλλον με όπλα την ελπίδα και τη δημιουργικότητα. Θέλω 
να αφιερώσω αυτό το βιβλίο στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, και στα ανίψια μου που 
εξερευνούν τις δικές τους αναζητήσεις. 

Η επιτυχία ενός βιβλίου στηρίζεται στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων, που εντοπί-
ζουν τα λάθη και τις ασάφειες, ή απλώς εμψυχώνουν. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους Rachel Burlingame, Dwight Dake και 
Renea Miller από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα (ISU). Στους συνεργάτες μας 
στο ISU και στα Πανεπιστήμια St. Thomas και Baker απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
επειδή μας στήριξαν και επειδή καταλαβαίνουν το κόστος της αναζήτησης ενός καλύτερου 
κόσμου. 

Ευχαριστούμε επίσης όσους διάβασαν και σχολίασαν τα προηγούμενα προσχέδια αυ-
τού του βιβλίου. Οι συνάδελφοί καθηγητές και ερευνητές της πολιτικής κοινωνιολογίας 
μάς βοήθησαν σε αυτό το εισαγωγικό σύγγραμμα με την εξαιρετικά σημαντική καθοδή-
γησή τους. 

Θέλουμε να απευθύνουμε πολλές ευχαριστίες στην πολυπληθή ομάδα του εκδοτικού 
οίκου Taylor & Francis. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να γίνει πραγ-
ματικότητα η νέα έκδοση του βιβλίου. 

Τέλος, την ευθύνη για αβλεψίες και λάθη έχουμε αποκλειστικά εμείς. Αν θέλετε να 
εκφράσετε παρατηρήσεις ή σχόλια, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους συγγραφείς: 

 
Betty A. Dobratz, Ph.D. Lisa K. Waldner, Ph.D. Timothy Buzzell, Ph.D. 

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, 

Department of Sociology 

 Iowa State University 

Ames, Iowa 

bdobratz@iastate.edu 

Αναπληρώτρια Κοσμήτορας, 

College of Arts and Sciences, και 

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, 

University of St. Thomas 

St. Paul, Minnesota 

lkwaldner@stthomas.edu 

Καθηγητής Κοινωνιολογίας, 

Department of History, 

Culture & Society 

Baker University  

Baldwin City, Kansas 

tim.buzzell@bakeru.edu 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Κράτος και πολιτική συμμετοχή  

«Είναι μια συναρπαστική εποχή για την πολιτική κοινωνιολογία» –αυτή είναι μια διάγνωση 
των συγγραφέων του βιβλίου, της Betty A. Dobratz, της Lisa K. Waldner και του Timothy 
Buzzell. Πρόκειται, βέβαια, για μια ειρωνική διαπίστωση, καθώς αναφέρεται στα πολυ-
σύνθετα και πυκνά κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας, τα οποία ωθούν την πολιτική 
κοινωνιολογία σε νέες ερωτηματοθεσίες, ερευνητικές αναζητήσεις και κριτικό αναστοχα-
σμό. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες των κοινωνικών και πολιτικών 
επιστημών, αλλά και ευρύτερα σε άτομα που ενδιαφέρονται για μια σειρά από θέματα και 
ερευνητικές κατευθύνσεις: τις έννοιες, θεωρίες και μεταβολές της πολιτικής, της εξουσίας 
και της διακυβέρνησης, και τις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων· τις μορφές, τα 
εμπόδια και τα ποικίλα επίπεδα και αποτελέσματα της πολιτικής συμμετοχής· τη σχέση 
οικονομίας και πολιτικής, καθώς και κοινωνίας και κράτους· τη διαδικασία σχηματισμού 
της πολιτικής κουλτούρας· την παγκοσμιοποίηση και την επίδραση της στο έθνος-κράτος 
και στον πολιτισμό· κ.ά. Οι προβληματικές αυτές βρίσκονται παραδοσιακά στο επίκεντρο 
της πολιτικής κοινωνιολογίας και εξετάζονται λεπτομερώς στα κεφάλαια του βιβλίου, ό-
πως και οι ιδέες διάφορων θεωρητικών, από τον Καρλ Μαρξ και τον Μαξ Βέμπερ έως τους 
Βιλφρέντο Παρέτο και Γκαετάνο Μόσκα, τον Αντόνιο Γκράμσι, τον Μισέλ Φουκώ, τον 
Ιμάνουελ Βαλερστάιν κ.ά. 

Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι οι θεωρίες που έχουν κυριαρχήσει στο αντικείμενο 
της πολιτικής κοινωνιολογίας και το συνθέτουν, τελώντας όμως σε διαχρονική αντιπαρά-
θεση και κριτικό διάλογο μεταξύ τους. Οι συγγραφείς αναλύουν τις προϋποθέσεις και τις 
ρητές ή άρρητες παραδοχές των βασικών ή κλασικών θεωριών της πολιτικής κοινωνιολο-
γίας –του πλουραλισμού, της θεωρίας των ελίτ, του μαρξισμού– αλλά και νεότερων θεω-
ριών όπως ο θεσμισμός, η θεωρία της ορθολογικής επιλογής και η μεταμοντέρνα θεωρία. 
Συνδέοντας αυτές τις θεωρίες με όλα τα υπό διερεύνηση θέματα στα αντίστοιχα –πλούσια 
σε βιβλιογραφία και εμπειρική τεκμηρίωση– κεφάλαια (κοινωνικά κινήματα, πολιτική ε-
πικοινωνία, εκλογική συμπεριφορά, γραφειοκρατία, μηχανισμοί διακυβέρνησης κ.λπ.), ε-
ξετάζουν τις παραδοχές και συνέπειες αυτών των ετερογενών θεωριών, ξεκινώντας από τη 
θεωρία του κράτους, ως αφετηριακό και συγκροτητικό για όλα τα υπόλοιπα πεδίο. 

https://?.?p/
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Στο εν λόγω πεδίο γίνεται σύνοψη της συζήτησης περί των αιτιών της ιστορικής γέννη-
σης και συγκρότησης του κράτους στη νεωτερικότητα,1 των λειτουργιών και ρόλων του 
στην κοινωνική αναπαραγωγή, του κράτους ως φορέα κοινωνικού ελέγχου,2 του οικονομι-
κού και κοινωνικού υποβάθρου των μετασχηματισμών του κατά τον 20ό και 21ο αιώνα, 
και των μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών της σχέσης του με την οικονομία και την κοι-
νωνία.3 Αναθεωρείται η αντιπαράθεση σχετικά με το αν το κράτος προηγείται ιστορικά 
του έθνους, με τη μια –κριτικά προσανατολισμένη– άποψη να υποστηρίζει ότι η συγκρό-
τηση του γραφειοκρατικού κράτους, προϊόν της εκβιομηχάνισης και του νεωτερικού καπι-
ταλισμού, υπήρξε αναγκαία συνθήκη για την ανάδυση της κοινωνικής-πολιτισμικής κατα-
σκευής του «έθνους», και την άλλη άποψη να απορρίπτει την κρατοκεντρική θεώρηση 
μελέτης του έθνους και του εθνικισμού. Ο εθνικισμός αναλύεται στο βιβλίο ως παράγοντας 
κοινωνικής συνοχής, συγκρότησης κοινής ταυτότητας και προώθησης της κρατικής ιδεο-
λογίας με ενοποιητική δυναμική, με δυσκολίες στην ιστορικότητα του ορισμού του, διαρ-
κώς μεταλλασσόμενες μορφές ανάλογα με τη χώρα, τις συγκυρίες και τα πολιτικά-κοινω-
νικά διακυβεύματα, αλλά και πολλές –κατά βάση ματαιωμένες– εξαγγελίες θανάτου του 
εν όψει διαδικασιών όπως η οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση.  

Επιπλέον, εξετάζονται οι ειδικότερες αντιπαραθέσεις γύρω από την εννοιολόγηση του 
κράτους και των λειτουργιών του (π.χ. η κλασική αντιπαράθεση μαρξισμού-πλουραλισμού 
ή, εντός του μαρξισμού, αυτή μεταξύ εργαλειακής και δομικής προσέγγισης, γνωστή και 
ως διαμάχη Ralph Miliband και Νίκου Πουλαντζά), αλλά και ειδικότερες επεξεργασίες 
(π.χ. περί εξουσίας και ταξικής κυριαρχίας του William Domhoff)· η θεωρία της δημόσιας 
επιλογής (που, με αφετηρία την κριτική στον κεϋνσιανισμό και στην άποψη ότι το κράτος 
διορθώνει «αποτυχίες της αγοράς», επιχειρεί να συστηματοποιήσει μια θεωρία «αποτυχίας 
του κράτους»)· και επεξεργασίες με πιο συγκεκριμένη αφετηρία όπως η μεταποικιακή πο-
λιτική θεωρία, η οποία αντλεί ακόμα και από τη λογοτεχνική ανάλυση για την εξέταση του 
κυρίαρχου πολιτικού Λόγου στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας. 

Η έννοια της πολιτειότητας ως σύνολο νομικών, πολιτικών και οικονομικών πρακτικών 
που ορίζουν την ιδιότητα του κοινωνικού μέλους εντός μιας εθνικοκρατικά οργανωμένης 
κοινότητας εξετάζεται από λειτουργιστική (έμφαση στον ρόλο της στη διατήρηση της κοι-
νωνίας) και μαρξιστική άποψη (μηχανισμός άμβλυνσης των ταξικών εντάσεων). Για την 

 
1
 Για ιστορικές προσεγγίσεις, ορισμούς και μεταβολές του κράτους, δείτε επίσης Migdal, Joel, S. 2001. 

State in Society: Studying how States and Societies Transform and Constitute one Another. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
2
 Για το κράτος ως φορέα κοινωνικού ελέγχου δείτε επίσης Melossi, Dario. 1990. The State of Social 

Control. Cambridge: Polity Press. 
3
 Για τη θεωρία του κράτους δείτε επίσης Carnoy, Martin. 1990. Κράτος και πολιτική θεωρία. Αθήνα: 

Οδυσσέας· Poggi, Gianfranco. 1990. The State, its Nature, Development and Prospects. Cambridge: 

Polity Press· Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Prince-

ton: University Press· Colin Hay. 1996. Re-Stating Social and Political Change. Buckingham: Open 

University Press· Jessop, Bob. 2020. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press· Colin 

Hay, Michael Lister, και David Marsh (επιμέλεια). 2011. Το κράτος: Θεωρίες και προσεγγίσεις. Αθήνα: 

Σαββάλας. 
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πολιτική συμμετοχή τίθενται ερωτήματα όπως: πώς διαμορφώνεται ιστορικά, ποιοι (είναι 
σε θέση να) συμμετέχουν, ποιοι τρόποι πολιτικής συμμετοχής θεωρούνται αποδεκτοί και 
ποιοι όχι, αν υπάρχει ισότιμη συμμετοχή κ.λπ. Στην πλουραλιστική και στη φιλελεύθερη 
προσέγγιση η πολιτική συμμετοχή και ο ανταγωνισμός μεταξύ ομάδων συμφερόντων δια-
τηρούν τη δυναμική της δημοκρατικής κοινωνίας, ενώ στον μαρξισμό η συμμετοχή είναι 
ταξικά προσδιορισμένη και ενίοτε έτσι δομημένη ώστε να αποσπά τη συγκατάθεση των 
υποτελών τάξεων για τη διατήρηση της κυριαρχίας της ανώτερης τάξης.  

Η θεωρία των ελίτ στέκεται στην ανισοκατανομή εξουσίας ανάμεσα σε «μάζες» και 
«ελίτ», και στον περιορισμό της ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής σε ολιγάριθμες ομάδες 
(π.χ. η χρηματοδότηση των κομμάτων από ομάδες συμφερόντων και ελίτ στις ΗΠΑ). Τα 
μοντέλα ορθολογικής επιλογής για την πολιτική συμμετοχή βλέπουν την πολιτική δράση 
να απορρέει από το –προσδιοριζόμενο από δρώντα υποκείμενα– συμφέρον και έναν ορθο-
λογικό υπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους, τους διαθέσιμους 
πόρους και τα πλεονεκτήματα ή μη από την (πολιτική/εκλογική) συμμετοχή ή αποχή. Η 
μεταμοντέρνα θεωρία αντλεί από ετερογενείς αναλύσεις (π.χ. των Φουκώ, Ντεριντά, Λυ-
οτάρ, Μπωντιγιάρ, Μπάουμαν, Μπεκ, αλλά και Χάμπερμας). Περιγράφει το πλαίσιο της 
πολιτικής συμμετοχής στον ύστερο καπιταλισμό: την αποδυνάμωση της θρησκείας και των 
παραδοσιακών μορφών πολιτικής και ιδεολογίας, την κοινωνία της διακινδύνευσης, τη συ-
γκρότηση και τις πολιτικές ταυτότητας, τη θραυσματική και ρευστή ζωή, την επιρροή του 
ατομικισμού, του καταναλωτισμού, των νέων τεχνολογιών, της παγκοσμιοποίησης κ.ά. 

Αναφορά γίνεται στη συζήτηση περί «παρακμής της πολιτικής συμμετοχής» λόγω της 
εκτεταμένης εκλογικής αποχής στις ΗΠΑ (κατάσταση την οποία σκιαγραφεί και ο Robert 
Putnam στο βιβλίο του με τίτλο Bowling Alone), της αποδυνάμωσης των εργατικών συν-
δικάτων (μείωση αριθμού μελών, εξασθένηση παραδοσιακών μέσων δράσης όπως οι α-
περγίες) και της κομματικής αποστοίχισης κατά τις τελευταίες δεκαετίες.4 Οι συγγραφείς 
περιγράφουν διάφορες μορφές πολιτικής συμμετοχής: τις θεσμικές και παραδοσιακές (ε-
κλογική συμμετοχή και οργανωμένα κοινωνικά κινήματα)· τις όψεις, τις νέες δυνατότητες 
και τα εμπόδια λόγω κρατικής καταστολής, αλλά και λόγω οργανωτικών κωλυμάτων της 
συγκρουσιακής πολιτικής (π.χ. κινήματα της δεκαετίας του 2010, από την Αραβική Άνοιξη 
στην Τυνησία, στο Μαρόκο, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στο Μπαχρέιν μέχρι 
τις καταλήψεις δημόσιων χώρων του κινήματος Occupy στη Νέα Υόρκη και άλλες χώρες, 
ιδίως του ευρωπαϊκού Νότου)· μη συμβατικές μορφές πολιτικής διαμαρτυρίας, όπως το 
γκράφιτι, ως μέσο έκφρασης πολιτικά αποκλεισμένων ομάδων (ως παραδείγματα αναφέ-
ρονται τα συνθήματα φοιτητών στα αποχωρητήρια πανεπιστημίων στην Γκάνα και στη 
Νιγηρία, ή αυτά στα τείχη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης κατά την παλαιστινιακή ιντι-
φάντα στα τέλη της δεκαετίας του 1980). 

Αναλύεται επίσης ο ρόλος της ηλεκτρονικής πολιτικής (e-politics) και νέες μορφές πο-
λιτικής συμμετοχής όπως οι πολιτικές συζητήσεις, ψηφοφορίες, πολιτικές καμπάνιες και 
κινητοποιήσεις μέσω του Διαδικτύου, η πρόσβαση σε πληροφορίες για υποψηφίους ή 

 
4
 Για την ίδια θέση δείτε επίσης Streeck, Wolfgang. 2016. Κερδίζοντας χρόνο: Η καθυστερημένη κρίση 

του δημοκρατικού καπιταλισμού. Αθήνα: Τόπος. 
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πολιτικά ζητήματα κ.λπ. Σε μια εποχή που ένα tweet μπορεί να προκαλέσει πολιτική ανα-
ταραχή ή εταιρείες όπως το Facebook μπορούν να απαγορεύσουν τη δημοσίευση ενός σχο-
λίου κάποιου πολιτικού προσώπου ή μιας συγκεκριμένης πολιτικής ομάδας, ο ρόλος των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύεται σημαντικός. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται σε 
μελέτες που αναφέρονται στο βιβλίο, παρότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
ο διαρκής διαμοιρασμός πληροφοριών και οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις τείνουν να 
επαυξάνουν το ατομικό κοινωνικό κεφάλαιο, η γενική επίπτωση του Διαδικτύου στη θε-
σμική πολιτική συμμετοχή παραμένει μάλλον περιορισμένη. Για παράδειγμα, διαπιστώνε-
ται ότι όσοι αναζητούν πολιτικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο είναι μεν πιο πιθανό να 
ψηφίζουν, αλλά είναι και πιο πιθανό να ήταν εξαρχής πιο ενεργοί πολιτικά.  

Οικονομική κρίση 

Η κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας κρίσεις και εξελίξεις σε όλον τον κόσμο 
(και πιο δραματικά μετά το 2010 στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρωζώνη), ώθησε σε 
απώλεια της εμπιστοσύνης στους θεσμούς της πολιτικής διακυβέρνησης, αναζωογόνησε 
την (έως τότε θεωρούμενη ως εκπνέουσα) πολιτική συμμετοχή, και οδήγησε σε δύο ξεχω-
ριστές μορφές κοινωνικής αντίδρασης.5 Στις ΗΠΑ, οδήγησε αφενός στη δεξιά-συντηρη-
τική αντίδραση που εκδηλώθηκε με την άνοδο του Tea Party και αφετέρου στην αριστερή-
αντικαπιταλιστική αντίδραση που εκφράστηκε με το κίνημα Occupy Wall Street και την 
κατάληψη στο Zucotti Park. Το χρηματοδοτούμενο από Αμερικανούς μεγαλοεπιχειρημα-
τίες Tea Party και ο Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά υποστήριξαν την κατάργηση ή τον πε-
ριορισμό των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα, τη μείωση της φορολογίας των επι-
χειρήσεων, και πολιτικές ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας. Από 
την άλλη, το κίνημα Occupy, προωθώντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την οριζόντια 
οργάνωση της λήψης αποφάσεων (προεικονιστική πολιτική), ασκούσε κριτική στο σύ-
στημα που γεννούσε κρίσεις τέτοιου βεληνεκούς, στην ανισοκατανομή του πλούτου και 
στη μετακύλιση της ζημίας της κρίσης στους εργαζομένους.  

Η ασυμμετρία στους διαθέσιμους οικονομικούς και μη πόρους των δύο κινημάτων, η 
εκλογή του Τραμπ, η προώθηση αφηγημάτων υπεροχής ενός στενότερα εθνικού αντί πα-
γκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, και μια κανονικοποίηση της ρατσιστικής και σεξιστικής 
του ρητορικής στη διάρκεια της προεδρικής του θητείας ώθησαν στην αύξηση της επιρ-
ροής ακροδεξιών κινημάτων που στο παρελθόν ήταν περιορισμένα. Το Tea Party, οι λευκοί 
σεπαρατιστές και οπαδοί της «λευκής ανωτερότητας», οι ομάδες κατά της έκτρωσης και 
της μετανάστευσης, οι εθνικιστές υπέρμαχοι της οπλοκατοχής, η νεοφασιστική «εναλλα-
κτική δεξιά» (alt-right), οι δεξιοί εξτρεμιστές μπλόγκερ κ.ά. έλαβαν συχνά δημόσια στή-
ριξη από τον Τραμπ και δυσανάλογα μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ. Για την ακροδεξιά 
στις ΗΠΑ παρέχονται ενδιαφέρουσες εμπειρικές έρευνες στο βιβλίο. Υπάρχουν, για 

 
5
 Για την άποψη ότι η φιλελευθεροποίηση και η οικονομική κρίση που συνδέεται με αυτή γεννά αντίρ-

ροπες πολιτικές δυνάμεις, δείτε επίσης τη θέση περί «διπλής κίνησης» του Karl Polanyi που είχε ως 

υπόβαθρο την κρίση της δεκαετίας του 1930 (Polanyi, Karl. 2001. Μεγάλος μετασχηματισμός, σελ. 

131. Αθήνα: Νησίδες). 
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παράδειγμα, συνεντεύξεις μελών της εναλλακτικής δεξιάς και άλλων ομάδων, καθώς και 
σημαντικά στοιχεία για τους λόγους δημιουργίας και την εξέλιξη του πρόσφατου κινήμα-
τος κατά της αστυνομικής βίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης 
των Αφροαμερικανών, Black Lives Matter, το οποίο προκάλεσε την ακροδεξιά απάντηση 
του Blue Lives Matter, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αστυνομικών. 

Η δραματική οικονομική κρίση της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα οδήγησε στην 
εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ και αλλού, και σε κόμματα όπως η Εναλλακτική 
για τη Γερμανία (Alternative für Deutschland, AfD), το Κόμμα της Ελευθερίας της Αυ-
στρίας (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία (Front 
National, FN), το εθνικιστικό Κόμμα της Ανεξαρτησίας της Αγγλίας (UK Independence 
Party), η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα κ.ά. Στο βιβλίο αναλύονται οι αιτίες της κρίσης στις 
ΗΠΑ:6 περισσότερες από δύο δεκαετίες εντατικής νεοφιλελευθεροποίησης και απελευθέ-
ρωσης των μεθόδων δημιουργίας χρέους ως αντίβαρο στις μειούμενες προνοιακές παρο-
χές, η χρηματιστικοποίηση, το χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, ο καταχρηστικός δανεισμός 
στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων, πρακτικές αύξησης των αποδόσεων με αποτέλεσμα 
τη μεγιστοποίηση του ρίσκου κ.λπ. Οι συγγραφείς επισημαίνουν τη ραγδαία ανάπτυξη της 
χρηματοπιστωτικής οικονομίας στις ΗΠΑ μετά το 1980, τη βάθυνση έκτοτε των οικονο-
μικών ανισοτήτων, και την αύξηση των οικονομικών πιέσεων. Τονίζουν, μεταξύ άλλων, 
τη μείωση των εισοδημάτων συνδυαστικά με τις αυξήσεις στα ιατρικά ασφάλιστρα και στο 
κόστος φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για πιέσεις που δέχεται η με-
σαία τάξη, η οποία, όπως προκύπτει από τις έρευνες που συνοψίζονται στο βιβλίο, συρρι-
κνώθηκε αριθμητικά από 61% το 1971 σε 50% το 2015. 

Ήδη πριν την κρίση πολλά νοικοκυριά και ιδιώτες είδαν τα χρέη τους να εκτοξεύονται 
και οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία. Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η χρεοκοπία έγινε 
πιο πιθανή για οικογένειες της μεσαίας τάξης συγκριτικά με τη δεκαετία του 1980, και οι 
κατασχέσεις ακινήτων υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε 25 χρόνια. Όμως έρευνες που πα-
ρουσιάζονται στο βιβλίο καταρρίπτουν τον κυρίαρχο μύθο περί υπερκατανάλωσης ή περί 

ανήθικου οφειλέτη.7 Αντ’ αυτού, γίνεται αναφορά στις μεγάλες κοινωνικές πιέσεις που δέ-
χονται τα νοικοκυριά, τα οποία μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με την οικονομική κατα-
στροφή εξαιτίας δαπανών που σχετίζονται με τη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
των παιδιών, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις μετακινήσεις προς τον τόπο εργασίας 
και άλλες δαπάνες. Ενδεικτικό του «θριάμβου της Γουόλ Στριτ έναντι της Μέιν Στριτ» 
είναι το γεγονός ότι οι βασικές αρχές της νεοφιλελεύθερης οικονομίας δεν κλονίστηκαν 
ιδιαίτερα ακόμα και μία δεκαετία μετά το ξέσπασμα της κρίσης στις ΗΠΑ, η οποία 

 
6
 Για περαιτέρω στοιχεία και συζήτηση για την οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, δείτε Greg Albo, Sam 

Gindin, και Leo Panitch. 2010. In and Out of the Crisis: The Global Financial Meltdown and Left 
Alternatives. Oakland: PM Press· Calhoun, Craig και Georgi Derluguian (επιμέλεια). 2011. Business 
as Usual: The Roots of the Global Financial Meltdown. New York: New York University Press· 

McNally, David. 2011. Global Slump: The Economics and Politics of Crisis and Resistance. Oakland: 

PM Press. 
7
 Δείτε επίσης Lazzarato, Maurizio. 2012. Η κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου. Μετάφραση: Γιώρ-

γος Καράμπελας. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 
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αντιμετωπίστηκε το 2008 με τη διάσωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως οι Bear 
Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac ή ασφαλιστικών ομίλων όπως η American International 
Group. Όπως εξηγούν οι συγγραφείς, οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ πλήρωσαν το τίμημα της 
κρίσης με ραγδαία φτωχοποίηση, ανεργία, εργασιακή ανασφάλεια και απώλεια στέγης, 
ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες συρρικνώθηκαν λόγω των περικοπών προνοιακών δαπανών σε 
ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο.  

Ο Νόμος Dodd-Frank (2010) για τη Μεταρρύθμιση της Γουόλ Στριτ και την Προστασία 
των Καταναλωτών (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) –μια 
σειρά κανονισμών για πιο «πειθαρχημένες» αγορές και μεγαλύτερη διαφάνεια και λογο-
δοσία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα– και οι νόμοι της κυβέρνησης Ομπάμα περί μείω-
σης των μπόνους των ανώτερων στελεχών των χρεοκοπημένων επιχειρήσεων επιδίωκαν 
να κατευνάσουν την αγανάκτηση της κοινής γνώμης που, από πολλές απόψεις, έμοιαζε με 
αυτήν της δεκαετίας του 1930, στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Όμως αυτές οι παρεμ-
βάσεις σίγουρα δεν εξάλειψαν τις ανησυχίες πολλών ερευνητών της κρίσης (τους οποίους 
παραθέτουν οι συγγραφείς), δεδομένης της πίεσης από τεράστια επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα και λομπίστες της Γουόλ Στριτ, αλλά και των τροποποιήσεων του Νόμου Dodd-Frank 
από την κυβέρνηση Τραμπ (κατάργηση ορισμένων περιορισμών για διάφορες τράπεζες) 
και ρυθμίσεων όπως η μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 35% σε 21% 
(«ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής από το 1939», σύμφωνα με τους συγγραφείς), 
που πέτυχε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το 2017 με τον Νόμο περί Φορολογικών Ελαφρύν-
σεων και Θέσεων Εργασίας (Tax Cuts and Jobs Act). 

Το βιβλίο των Dobratz, Waldner και Buzzell γραφόταν ενόσω ο Τραμπ βρισκόταν στην 
προεδρία. Είναι επίκαιρο και περιλαμβάνει αναλύσεις και πρόσφατες δημοσιεύσεις για 
πολλές από τις κοινωνικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εκλογή του. Παρουσιάζονται α-
ναλυτικά –και συγκριτικά με προηγούμενες ενδιάμεσες και εθνικές εκλογές– τα αποτελέ-
σματα των κρίσιμων εκλογών του 2016, στατιστικές επεξεργασίες, η χωρική κατανομή της 
ψήφου στις διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των 
ψηφοφόρων και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και ιδιαιτερότητες της προεκλογικής καμπά-
νιας, αλλά και ζητήματα που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς ακόμα, όπως ο ρόλος Ρώσων 
χάκερ. Το ερώτημα των κοινωνικοοικονομικών αιτιών εκλογής του Τραμπ στη θέση του 
προέδρου των ΗΠΑ απασχολεί ακόμα την πολιτική κοινωνιολογία. Ένας λόγος που ανα-
φέρεται στο βιβλίο είναι ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η ζωή έγινε «ιδιαίτερα επι-
σφαλής για την κοινωνική πλειοψηφία». Αυτό γέννησε τον κυνισμό της μεσαίας τάξης 
απέναντι στην πολιτική και μια βαθιά δυσαρέσκεια για τους παραδεδεγμένους τρόπους 
άσκησης πολιτικής στο δημοκρατικό-καπιταλιστικό πλαίσιο, οδηγώντας σε αντισυμβατικά 
πολιτικά αποτελέσματα και, εν τέλει, στην εκλογή του Τραμπ. Κάποιοι σχολιαστές θεω-
ρούν ότι η εκλογή του Τζο Μπάιντεν αποτελεί ένδειξη ανατροπής αυτού του κυνισμού και 
αποδεικνύει τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των Αμερικανών ψηφοφόρων· όμως παρα-
μένει ανοικτό το κατά πόσο το Δημοκρατικό Κόμμα θα καταφέρει να εξουδετερώσει την 
αυταρχική και ρατσιστική παρακαταθήκη του Τραμπ. 
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Παγκοσμιοποίηση 

Τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1990 άρχισε να θεωρείται ότι οι προϋπάρχουσες θεωρίες 
του κράτους ήταν περιορισμένες ή ανεπαρκείς στο να εκφράσουν τις νέες, σύνθετες πραγ-
ματικότητες της «μετανεωτερικότητας», απρόσφορες για την κοινωνική θεωρία και ανα-
λυτικά κορεσμένες ή ιδεολογικές, παρέβλεπαν σημαντικές όψεις της κοινωνικής αλλαγής, 
ήταν ατέρμονα επαναληπτικές ως προς τις θεματικές τους κ.λπ. Η θεωρητική ενασχόληση 
μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο της βεμπεριανής όσο και της μαρξιστικής κοινωνιο-
λογίας με το κράτος αντανακλούσε και συνδεόταν με τις εθνικοκρατικά οργανωμένες οι-
κονομίες εκείνης της περιόδου, τη ρύθμιση της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας από 
τους θεσμούς του Bretton Woods υπό τον συντονισμό των ΗΠΑ, και τη συγκρότηση του 
κράτους πρόνοιας.  

Ωστόσο οι ερευνητικοί προσανατολισμοί της πολιτικής κοινωνιολογίας άλλαξαν στις 
επόμενες δεκαετίες. Στο προσκήνιο βρέθηκε η παγκοσμιοποίηση εξαιτίας μιας σειράς εξε-
λίξεων: η νεοφιλελευθεροποίηση ως απάντηση στην οικονομική κρίση της δεκαετίας του 
1970, η μετάβαση –σύμφωνα με τον Bob Jessop– από το «κεϋνσιανό εθνικό κράτος πρό-
νοιας» της πλήρους απασχόλησης, που προσανατολιζόταν λιγότερο στη διεθνή ανταγωνι-
στικότητα και περισσότερο στις εγχώριες ταξικές ισορροπίες, σε ένα «σουμπετεριανό με-
ταεθνικό καθεστώς» (έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην εργασιακή ευελιξία και στη 
φιλική στην επιχειρηματικότητα διακυβέρνηση σε βάρος του ταξικού συμβιβασμού της 
προηγούμενης περιόδου),8 καθώς και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και της ΕΣΣΔ, που 
έκανε αναλυτές όπως ο Francis Fukuyama στο βιβλίο Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος 

άνθρωπος να διατρανώσουν την πλανητική επικράτηση ή αναπόδραστη πορεία των μοντέ-
λων της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς («το τέλος της ιστο-
ρίας»). 

Το θεωρητικό ενδιαφέρον στράφηκε στην παγκοσμιοποίηση, για την οποία –όπως ανα-
φέρεται στο βιβλίο– δημοσιεύονταν περίπου 1.000 άρθρα ετησίως στη δεκαετία του 2000. 
Οι σχετικές προσεγγίσεις είναι ετερογενείς. Περιλαμβάνουν από ζοφερά νεομαλθουσιανά 
σενάρια για την ανάδυση ενός κόσμου τύπου «Μαντ Μαξ με περιπλανώμενες στρατιές 
εκτοπισμένων ατόμων […], όπου οι πλούσιοι και οι ισχυροί θα καταφεύγουν σε μικρούς 
οχυρωμένους οικισμούς» (Turner, στο Κεφάλαιο 10), μέχρι υπεραισιόδοξες προβλέψεις 
για ένα μέλλον κοσμοπολιτισμού, παγκόσμιας δημοκρατικοποίησης, ενίσχυσης των συ-
νεργασιών και κατίσχυσης της ατζέντας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι περισσότερες 
προσεγγίσεις συγκλίνουν στην άποψη ότι οι εθνικοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται σε τροχιά 
μετασχηματισμού. Για αναλυτικούς λόγους διαχωρίζονται, τόσο στο βιβλίο όσο και γε-
νικά, τα –στην πραγματικότητα, αλληλοσυνδεόμενα και επικαλυπτόμενα– επίπεδα της πα-
γκοσμιοποίησης.  

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση αφορά την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, του 
εμπορίου ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ και των πολυεθνικών εταιρειών, τη διασύν-
δεση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, τις μεταδιδόμενες οικονομικές κρίσεις κ.ά. Η 
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πολιτική παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει τη δημιουργία υπερεθνικών πολιτικών οντοτήτων 
ως απόκριση στη διεθνοποίηση του μοντέλου της οικονομίας της αγοράς, την περιφερειο-
ποίηση, την αύξηση των διεθνών οργανισμών με εποπτικό ρόλο στην πολιτική των κρα-
τών, τις συγκυριαρχίες, την επέκταση της ατζέντας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά. Η 
πολιτισμική παγκοσμιοποίηση αφορά τη διάδοση κοινών πολιτισμικών προτύπων, συνη-
θειών και αξιών, την παγκόσμια μόδα, ή τα αποτελέσματα που έχουν παγκόσμιες βιομη-
χανίες κουλτούρας όπως του Χόλιγουντ, εταιρείες με παγκόσμια πολιτισμική επιρροή ό-
πως το Netflix, το Facebook κ.ά. Η κοινωνική παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει τον παγκό-
σμιο τουρισμό, τη διάδοση καταναλωτικών μοτίβων και τρόπων ζωής σε παγκόσμιο επί-
πεδο, τη χρήση του Διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, τις μετακινήσεις πληθυσμών 
κ.ά. 

Γενικά, δεν υπάρχει ομοφωνία στην κατανόηση της παγκοσμιοποίησης ούτε στην ερ-
μηνεία των διαθέσιμων στοιχείων. Δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο 
του βιβλίου, το ποσοστό του εμπορίου στο παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε από περίπου 24% 
το 1960 στο 56,2% το 2016, μια από τις σημαντικότερες αντιπαραθέσεις είναι η σχέση 
παγκοσμιοποίησης και κράτους, δηλαδή πώς η πρώτη επενεργεί στο δεύτερο και το αντί-
στροφο.9 Τα ερωτήματα που ενδιαφέρουν την πολιτική κοινωνιολογία είναι πολυσύνθετα: 
πώς αλλάζουν αρχές όπως αυτή της Συνθήκης της Βεστφαλίας περί μη παρέμβασης στα 
εσωτερικά ενός κράτους (rex est imperator in regno suo)· πώς σχηματίζεται μια πολιτική 
ατζέντα, υποθετικά πάνω από το κράτος, στη βάση της Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δι-
καιωμάτων του ΟΗΕ (1948)· αν και πώς μπορούν να λυθούν παγκόσμια προβλήματα όπως 
η κλιματική αλλαγή, το AIDS, οι πανδημίες κ.λπ. μόνο με τα παραδοσιακά εργαλεία της 
κρατικής κυριαρχίας· κατά πόσο είναι εφικτό να «εξαχθεί» το μοντέλο της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας σε χώρες χωρίς τέτοια παράδοση και κατά πόσο νομιμοποιούνται δυτικές 
χώρες, και κυρίως οι ΗΠΑ, να προβαίνουν σε πολιτικές «ανοικοδόμησης κράτους» σε άλ-
λες χώρες, ιδίως αφότου έχουν παρέμβει στρατιωτικά. 

Όπως αναλύουν λεπτομερώς οι συγγραφείς, οι υποστηρικτές της θέσης περί υπερπα-

γκοσμοποίησης τη βλέπουν να εξαπλώνεται παντού, καταργώντας τη σημασία των εθνικών 
συνόρων και των στενά εθνικών θεσμών. Τη θεωρούν νομοτελειακή διαδικασία με σαρω-
τική επίδραση στο κράτος, το οποίο οδηγείται σε απίσχναση. Η σκεπτικιστική άποψη (πιο 
ξεκάθαρα εκφρασμένη από τη σχολή του πολιτικού ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις) δεν 
θεωρεί την παγκοσμιοποίηση ιστορικά καινοφανή ούτε τόσο εκτεταμένη ή αποδυναμωτική 
για τα κράτη, τα οποία βλέπει να αυξάνονται μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και να πα-
ραμένουν κυρίαρχοι πολιτικοί δρώντες. Οι υποστηρικτές της θέσης περί του μετασχημα- 

 
9
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Στο Μεταφορντισμός και κοινωνική μορφή: Μια μαρξιστική συζήτηση για το μεταφορντικό κράτος, ε-

πιμέλεια Bonefeld, Werner και John Holloway. Μετάφραση: Γιώργος Αντωνίου. Αθήνα: Εξάντας· 

Held, David. 2000. Global Transformations: Politics, Economics, and Culture. Cambridge: Polity 

Press· Jessop, Bob. State Theory: Putting the Capitalist State in its Place. 1990. Cambridge: Polity 

Press. 

https://?.?p/


  Πρόλογος ελληνικής έκδοσης 31 

 

τισμού του κράτους αντιλαμβάνονται την παγκοσμιοποίηση όχι ως περατωμένη, αλλά ως 
συνεχιζόμενη και συχνά αντιφατική διαδικασία. Εστιάζουν στις μεταβολές του κράτους 
στη βάση διαδικασιών όπως η φιλελευθεροποίηση, η ιδιωτικοποίηση και η διεθνοποίηση, 
θεωρώντας ότι παίζει κεντρικό ρόλο στην προώθησή τους, ακόμα και εντός του σύνθετου 
πλέγματος της παγκόσμιας διακυβέρνησης.  

Περαιτέρω, εξετάζονται θεωρίες περί παγκοσμιοποίησης.10 Στη θεωρία των παγκό-
σμιων συστημάτων, η πρώτη φάση της παγκοσμιοποίησης ξεκίνησε με έναν κύκλο 
Kondratieff από το 1945 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ακολουθούμενο από έναν 
δεύτερο κύκλο από τότε ως σήμερα. Η πρόβλεψη του Wallerstein, βασικού εκπροσώπου 
αυτής της θεωρίας, περί «παρακμής των ΗΠΑ» (ζήτημα συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης έως 
σήμερα) δεν αναφέρεται στην αντικατάσταση της ηγεμονίας των ΗΠΑ από ένα μόνο νέο 
ηγεμονικό κέντρο ή νέο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, αλλά από πολλά, με το κράτος 
να επανακαθορίζει τη θέση του στο πλαίσιο ενός πολυκεντρικού συστήματος. Η θεωρία 
του παγκόσμιου καπιταλισμού εστιάζει σε μια «πολυεθνική καπιταλιστική τάξη», η οποία 
αποτελείται από εταιρικές ελίτ, διοικητικά στελέχη πολυεθνικών δικτύων, παγκόσμιους 
γραφειοκράτες διεθνών οργανισμών κ.ά. Η τάξη αυτή ελέγχει πολυεθνικά δίκτυα, και τα 
κράτη τείνουν να εξυπηρετούν παγκόσμια συμφέροντα αντί εθνικών.  

Η μεταμοντέρνα θεωρία είναι ετερογενής. Σε αυτήν εμπίπτουν, σύμφωνα με τους συγ-
γραφείς, μελέτες όπως αυτή της Sassen για τις «παγκόσμιες πόλεις» ως κέντρα αποτοπι-
κοποιημένης, ευέλικτης, μεταφορντικής παραγωγής και εργασίας, αλλά και των Hardt και 
Negri, που υποστηρίζουν ότι το κράτος αποδυναμώνεται και αντικαθίσταται από την Αυ-

τοκρατορία, μια οντότητα που υπερβαίνει γεωγραφικά, πολιτικά και οικονομικά σύνορα. 
Εκεί αναδύονται μορφές αντίστασης από το ετερογενές Πλήθος (Αυτοκρατορία και Πλή-

θος τα ομώνυμα βιβλία τους). Η θεώρηση περί «κοινωνίας των δικτύων» ή «θεωρία των 
δικτύων εξουσίας» υποστηρίζει, κατά τον κύριο εκπρόσωπό της, τον Castells, ότι η πα-
γκοσμιοποίηση οφείλεται στις τεχνολογικές καινοτομίες. Αυτές επιτρέπουν πύκνωση της 
επικοινωνίας, ταχεία διάδοση των πληροφοριών και γρήγορες μεταφορές αγαθών και 
πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις. Το κράτος δεν εξαφανίζεται, αλλά μετασχηματίζε-
ται μέσω της συγκυριαρχίας με υπερεθνικούς οργανισμούς όπως το NATO ή η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.  

Οι πολιτισμικές θεωρίες παγκοσμιοποίησης ασκούν κριτική στην επικέντρωση στην 
οικονομική αντί στην πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Δίνουν έμφαση στην παγκοσμιοποί-
ηση των θρησκειών, της επιστήμης, του τρόπου ζωής, του αθλητισμού, των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, των δυτικών αξιών κ.λπ. Υπογραμμίζουν επίσης μια αντίφαση: Η παγκο-
σμιοποίηση προκαλεί αφενός ομοιογένεια (π.χ. η θέση του Ritzer περί μακντοναλντοποίη-

σης του κόσμου ως παράγοντα προώθησης της παγκοσμιοποίησης συνδυαστικά με την α-
μερικανοποίηση και τον καπιταλισμό) και αφετέρου ετερογένεια (π.χ. η θέση του Hunting-
ton περί «σύγκρουσης των πολιτισμών» και του Barber για τη σύγκρουση μεταξύ αυτού 
που ονομάζει “McWorld” και του τζιχαντισμού). Στο βιβλίο αναφέρονται επιπλέον και 
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υβριδικές μορφές, π.χ. η θέση του Robertson περί παγκοσμιο-τοπικοποίησης (glocaliza- 
tion) ως αλληλοδιείσδυσης τοπικού-παγκόσμιου ή του Ritzer περί αναπτυξιακής παγκο-
σμιοποίησης (grobalization), που τονίζει τις διακρατικές αντιπαλότητες και τη διαπάλη για 
εξουσία και επιρροή σε άλλες χώρες. Σημαντική είναι επίσης η προσέγγιση του θεσμισμού. 
Δεν απορρίπτει τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης, αλλά θεωρεί ότι είναι οι εκάστοτε 
εθνικοκρατικοί θεσμοί που την ενθαρρύνουν ή όχι και ότι ετερογενή θεσμικά μοντέλα προ-
σαρμόζονται σε αυτήν ή όχι –πρόκειται για τη συζήτηση για τις «ποικιλίες του καπιταλι-
σμού» (Varieties of Capitalism, VoC).11 Η συζήτηση αυτή εξετάζει πώς η παγκοσμιοποί-
ηση επηρεάζει όχι γενικά το κράτος, αλλά ειδικότερα και συγκριτικά τα φιλελεύθερα, τα 
κορπορατικά, τα σκανδιναβικά και τα μεσογειακά μοντέλα κράτους πρόνοιας. 

Πολιτική βία και τρομοκρατία 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί το βιβλίο είναι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στην 
ικανότητα του κράτους να παρέχει ασφάλεια (π.χ. αναφορικά με τον έλεγχο της κυκλοφο-
ρίας των όπλων, των ναρκωτικών και των δικτύων παράνομης δράσης) και η τρομοκρατία 
(εγχώρια και διεθνής). Επίκεντρο αποτελούν οι ΗΠΑ, όπου το ζήτημα παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις στους Δίδυ-
μους Πύργους και στο Πεντάγωνο την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Σε αντίθεση με την πολιτική 
επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις, υπάρχει –όπως επισημαίνεται από τους συγγραφείς– ένα 
αξιοσημείωτο ερευνητικό έλλειμα στην κοινωνιολογία της μελέτης του πολέμου, του μιλι-
ταρισμού, των μορφών καταδυνάστευσης μειονοτήτων (π.χ. η δαιμονοποίηση ομάδων, η 
εθνοκάθαρση και η γενοκτονία), της πολιτικής βίας και της τρομοκρατίας. Επισημαίνεται, 
επίσης, η επικράτηση (τουλάχιστον στην αμερικανική κοινωνιολογία) προσεγγίσεων κοι-
νωνικής ψυχολογίας κατά τη μελέτη της τρομοκρατίας.  

Σύμφωνα με απόψεις που συζητιούνται στο βιβλίο, με την εξαίρεση της θεωρίας των 
παγκόσμιων συστημάτων –στην οποία ο πόλεμος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο– πρόκει-
ται για αδικαιολόγητο έλλειμμα, δεδομένης της συχνότητας των πολέμων κατά τον 20ό 
αιώνα, των πολυσχιδών λειτουργιών και συνεπειών τους στο οικονομικό και πολιτικό πε-
δίο, και κυρίως των ανθρώπινων απωλειών όχι μόνο από πολέμους, αλλά και από γενο-
κτονίες. Τα στοιχεία που παρατίθενται στο βιβλίο είναι χαρακτηριστικά: «Περισσότεροι 
από 1 εκατομμύριο Αρμένιοι, 6 εκατομμύρια Εβραίοι, 1 εκατομμύριο Τούτσι και μετριο-
παθείς Χούτου, 10.000 Αλβανοί, σχεδόν 2 εκατομμύρια Καμποτζιανοί, και πολλά εκα-
τομμύρια άνθρωποι στη διάρκεια του σταλινισμού ήταν μερικά μόνο από τα θύματα γε-
νοκτονίας του 20ού αιώνα.» 

Ωστόσο, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, την εφαρμογή του νόμου USA PATRIOT (ή α-
πλώς Patriot Act) στις ΗΠΑ, και την εντατική συζήτηση για την «εσωτερική ασφάλεια», 
τις «κοινωνίες ελέγχου», την περιστολή των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων υπέρ 
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της (αίσθησης) ασφάλειας, την επαύξηση της ηλεκτρονικής και μη επιτήρησης,12 και τους 
νέους μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου γίνονται συστηματικές προσπάθειες κάλυψης αυ-
τού του κενού, με την πολιτική κοινωνιολογία να αποτελεί το κατεξοχήν αρμόδιο επιστη-
μονικό πεδίο. Αυτό εξάλλου φανερώνει και η έκδοση ακαδημαϊκών περιοδικών όπως το 
International Political Sociology. «Δεδομένου ότι οι διεθνείς σχέσεις αναπαράγουν κρα-
τοκεντρικές αναλύσεις που περιθωριοποιούν και αποσιωπούν μια σειρά κοινωνικών διαδι-
κασιών», το περιοδικό επιδιώκει να ανταποκριθεί στην «ανάγκη για πιο παραγωγική συ-
νεργασία μεταξύ κοινωνιολογίας, διεθνών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής».13 Σε αυτή 
την κατεύθυνση δημοσιεύει άρθρα –που συχνά αντλούν από τους Φουκώ, Μπουρντιέ, 
Μπάουμαν, Αγκάμπεν κ.ά.– με θέμα την «ασφαλειοποίηση» (securitization), τη βιοπολι-
τική εξουσία σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και νέες μορφές βίας και κατανα-
γκασμού στη βάση των τεχνολογιών των πληροφοριών και του Διαδικτύου, όχι μόνο για 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αλλά και ευρύτερα. 

Οι συγγραφείς κάνουν έκκληση για συστηματικότερη ενασχόληση με τα ζητήματα του 
πολέμου και της τρομοκρατίας και επισκοπούν την αντιπαράθεση για το παρόν και το μέλ-
λον του πολέμου. Συζητούν αφενός την άποψη περί μείωσης των διακρατικών πολέμων 
(λόγω της πύκνωσης του παγκόσμιου εμπορίου, της διάδοσης του μοντέλου της δημοκρα-
τίας και της αύξησης των διεθνών οργανισμών)14 και αφετέρου τον αντίλογο περί σταθερής 
αύξησης των πολέμων τα τελευταία 130 χρόνια (αφού η ύπαρξη περισσότερων κρατών 
σημαίνει περισσότερες εδαφικές διαμάχες, αυξημένη ικανότητα φορολόγησης και περισ-
σότερους πόρους για πόλεμο). Μια τρίτη άποψη αναφέρεται στον μετασχηματισμό του πο-
λέμου λόγω της τεχνολογίας και των νέων δυνατοτήτων για πόλεμο «από απόσταση» μέσω 
drone, και τη μετάβαση από τους «παλαιούς» στους «νέους πολέμους». Οι πρώτοι αφορούν 
στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ εθνικών στρατών με προστασία των αμάχων, ενώ οι 
δεύτεροι εμπλέκουν αντάρτες, παραστρατιωτικές οργανώσεις, μη τακτικούς στρατούς, ιδιω-
τικές εταιρείες κ.ά., και περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις και βία κατά αμάχων.15 Στους 
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δεύτερους εντάσσονται επίσης εξελίξεις που αφορούν τον ρόλο της τεχνολογίας, όπως αυ-
τές περί της «επανάστασης στις στρατιωτικές υποθέσεις» (Revolution in Military Affairs), 
η οποία αναφέρεται στην ψηφιοποίηση του πολέμου και στη λογική της ελαχιστοποίησης 
των πολεμικών απωλειών μέσω της ακρίβειας, της στόχευσης και της τεχνολογικής δικτύ-
ωσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.16 

Για την τρομοκρατία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, το ζήτημα τίθεται με παρό-
μοιους όρους. Σε αντίθεση με την «παλαιά τρομοκρατία» των μεταπολεμικών δεκαετιών 
(επιθέσεις ενάντια σε ένα έθνος-κράτος από ομάδες με ιδεολογικό προσανατολισμό και 
κυρίως εγχώρια δράση, π.χ. αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων, βομβιστικές επιθέσεις), 
η «νέα τρομοκρατία» της μετασοβιετικής εποχής και της περιόδου μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου 2001 έχει (τουλάχιστον φαινομενικά) θρησκευτικά κίνητρα. Μπορεί να τελεστεί σε 
ξένο έδαφος με τη μορφή ασύμμετρης επίθεσης χωρίς ανάληψη ευθύνης της δράσης (π.χ. 
επιθέσεις αυτοκτονίας εντός και εκτός δυτικών χωρών, βίντεο επιθέσεων και δολοφονιών 
κ.λπ.). Αν και, όπως επισημαίνεται στο βιβλίο, έχουν δοθεί πάνω από 100 ορισμοί για την 
τρομοκρατία, οι περισσότεροι αναφέρονται στην πολιτική βία μη κρατικών δρώντων. Αυτό 
είναι αποτέλεσμα –σύμφωνα με μια άποψη που παρουσιάζεται στο βιβλίο– της επικράτη-
σης στην πολιτική κοινωνιολογία της βεμπεριανής προσέγγισης για το κράτος ως φορέα 
που μονοπωλεί τη νόμιμη αξίωση στην άσκηση φυσικής βίας.17 Κατά τους συγγραφείς, 
αυτό το γεγονός περιορίζει τον ορισμό και την ανάλυση σε βάθος της τρομοκρατίας, πα-
ραγνωρίζοντας την πολιτική βία του κράτους και των διαδικασιών με τις οποίες αυτό εκ-
χωρεί αρμοδιότητες σε μη κρατικούς φορείς, από υπερεθνικές οντότητες και διεθνείς ορ-
γανισμούς μέχρι ιδιωτικές εταιρείες (π.χ. η ιδιωτική εταιρεία παροχής στρατιωτικών υπη-
ρεσιών Blackwater). 

Γενικά, τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν διαδεδομένη η άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση 
θα επέφερε και αποεδαφικοποίηση, δηλαδή τη βαθμιαία απομείωση της σημασίας του ε-
δάφους ως στοιχείου, το οποίο στην κλασική πολιτειολογία συγκροτούσε –μαζί με τον 
εθνικά οριζόμενο πληθυσμό και το σύστημα του νομικού καταναγκασμού– την κρατική 
κυριαρχία. Η αποεδαφικοποίηση θα σήμαινε μεγαλύτερη πολιτική αλληλεξάρτηση, συνερ-
γασία, συντονισμό, από κοινού επίλυση κρίσεων κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά, διάφοροι λόγοι έ-
καναν αυτή την προοπτική να φαντάζει μάλλον ανεδαφική, ωθώντας κάποιους να υποστη-
ρίξουν ότι ξεκινάει μια φάση «αποπαγκοσμιοποίησης». Τα όρια της οικονομικής αλληλε-
ξάρτησης αποκαλύφθηκαν με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ, η οποία 
διαχύθηκε σύντομα στην Ευρωζώνη και επηρέασε ιδιαίτερα την Ελλάδα. Τα όρια της πο-
λιτικής αλληλεξάρτησης αποκαλύφθηκαν με τη διαχείριση αφενός της οικονομικής 
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κρίσης, η οποία με άξονα την ελληνική περίπτωση άφησε να εκδηλωθούν πρωτοφανείς 
διακρατικές διαμάχες και συγκρούσεις συμφερόντων, και αφετέρου της προσφυγικής, η 
οποία χαρακτηρίστηκε επίσης από εντάσεις και αντικρουόμενες πολιτικές ατζέντες. Τα ζη-
τήματα της κρατικής κυριαρχίας και των (μικρών ή μεγάλων) περιθωρίων άσκησης πολι-
τικής από το κράτος, που θεωρήθηκαν ξεπερασμένα τις προηγούμενες δεκαετίες, τέθηκαν 
εκ νέου στις κρίσεις αυτές. Το ζήτημα του εδάφους απέκτησε νέα σημασία υπό το πρίσμα 
της προσφυγικής κρίσης, αλλά και επειδή ένοπλες οργανώσεις όπως αυτή του «Ισλαμικού 
Κράτους» δεν οργανώνουν απλώς τρομοκρατικά χτυπήματα, αλλά, σε αντίθεση με προγε-
νέστερες οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα, διεξάγουν έναν πόλεμο με εδαφικές βλέψεις και 
σημειώνουν ορισμένες στρατιωτικές επιτυχίες εν όψει του μαινόμενου «πολέμου διά αντι-
προσώπων» στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.  

Προνοιακές πολιτικές 

Βασική ερευνητική αφετηρία της πολιτικής κοινωνιολογίας, η οποία αναδεικνύεται στο 
βιβλίο, είναι η σχέση οικονομίας και πολιτικής, που κατά τους συγγραφείς «επηρεάζει πε-
ρισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο τη ζωή του ατόμου και περιέχει τις σημαντικότερες εκφάν-
σεις της εξουσίας». Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάφοροι (δομικοί ή συγκυριακοί) μετα-
σχηματισμοί αυτής της σχέσης, και οι συνέπειές της για την κοινωνία σε τομείς όπως η 
εργασία, η παροχή προνοιακών υπηρεσιών, η κοινωνική ασφάλιση, η δημόσια υγεία και 
εκπαίδευση κ.ά. Η σχέση οικονομίας-πολιτικής έχει συχνά επίκεντρο τη δημοσιονομική 
πολιτική, η οποία –όπως γνωρίζουμε από τον James O’ Connor και το βιβλίο του με τίτλο 
The Fiscal Crisis of the State (Η δημοσιονομική κρίση του κράτους) (1973)– δεν αποτελεί 
ουδέτερο ή απλώς τεχνοκρατικό ζήτημα, αλλά αντανακλά συγκεκριμένες πολιτικές προ-
τεραιότητες και ιδεολογικούς προσανατολισμούς του κράτους.18 Η δημοσιονομική πολι-
τική υπακούει σε διαφορετικές αντικειμενικότητες, ανάλογα με το είδος της οικονομίας 
(π.χ. αν προσανατολίζεται στην εγχώρια ή στις παγκόσμιες αγορές), τα περιθώρια άσκησης 
αυτόνομης ή μη οικονομικής πολιτικής από το κράτος στη βάση περιορισμών ή πιέσεων 
προερχόμενων από υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, και τους συσχετισμούς κοινω-
νικών δυνάμεων (ταξικές σχέσεις, ισχυρός ή μη ρόλος των συνδικάτων και των κοινωνι-
κών κινημάτων, δίκτυα εξουσίας εντός και εκτός κράτους, ρόλος των ιδεολογικών μηχα-
νισμών ή των ΜΜΕ κ.ά.). 

Με άξονα τη σχέση οικονομίας και πολιτικής, το βιβλίο εξετάζει μια σειρά από θεσμούς 
σημαντικούς για την κοινωνική κατανομή της εξουσίας, και αναλύει πώς προάγουν ή εξο-
μαλύνουν ταξικές και φυλετικές ανισότητες. Εκτενής αναφορά γίνεται, για παράδειγμα, 
στα ημιιδιωτικά σχολεία (Charter Schools), τα οποία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου «κι-
νήματος επιλογής σχολείου» κατά της «γραφειοκρατίας του δημόσιου σχολείου». Στις 
ΗΠΑ, αυτά τα σχολεία αυξήθηκαν από «μόλις 1 το 1992 σε περισσότερα από 6.800 τη 
διετία 2015–2016», με την κρατική χρηματοδότησή τους να αυξάνεται κατακόρυφα επί 
προεδρίας Τραμπ, χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των συνολικών δαπανών για τη δημόσια 
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εκπαίδευση. Η κριτική που ασκείται είναι ότι αυτή η –ολοένα εντεινόμενη και στην Ευ-
ρώπη– τάση αυξάνει τις ανισότητες, π.χ. μέσα από τη στόχευση των εν λόγω σχολείων σε 
περιοχές με εύπορες οικογένειες. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού δεν είναι ίδια με 
αυτή των δημόσιων σχολείων, τα οποία περιλαμβάνουν φτωχούς, μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, και μετανάστες. Ο Τραμπ επεδίωξε να παρουσιάσει τη φιλελευθεροποίηση της 
εκπαίδευσης ως πολιτική «αύξησης των επιλογών». Το ίδιο έπραξε για τη μερική κατάρ-
γηση της απαίτησης υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας (Medicare) με ένα φορολογικό νο-
μοσχέδιο που υπερψήφισε το Κογκρέσο στην αρχή της θητείας του. 

Τέτοιες πολιτικές συνδέθηκαν με μια ρητορική «ατομικής ευθύνης», όρος που κατά 
τους συγγραφείς έχει φτάσει να συνδέεται με τη μείωση των κρατικών δαπανών για πρό-
νοια και μια κριτική του κράτους πρόνοιας η οποία καταγγέλλει την «επιτρεπτικότητά» 
του: «Δεν ζητούσε πολλά από τους φτωχούς» και τους παρείχε υπέρμετρη ελευθερία και 
δικαιώματα, δίνοντας την εσφαλμένη εντύπωση «ότι η ευθύνη για τους φτωχούς και τα 
προβλήματά τους βρίσκεται έξω από αυτούς, στο κράτος και στην κοινωνία».19 Παρότι η 
αρωγή προς τις επιχειρήσεις και τα ανώτερα στρώματα έχει ενισχυθεί τις τελευταίες δεκα-
ετίες, παράλληλα έχει διευρυνθεί η πεποίθηση, όπως φαίνεται από επισκοπήσεις ερευνών 
κοινής γνώμης του Κέντρου Ερευνών Pew (Pew Research Center) στις οποίες παραπέ-
μπουν συχνά οι συγγραφείς, ότι οι δαπάνες για πρόνοια υπέρ των φτωχών πρέπει να μειω-
θούν επειδή επιβαρύνουν την όλο και πιο πιεσμένη οικονομικά μεσαία τάξη. Σε τέτοια 
επιχειρήματα, που υποστηρίζουν συχνότερα πολιτικοί και ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανι-
κού Κόμματος (ή του συντηρητικού χώρου στην Ευρώπη), αντανακλώνται νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών, π.χ. η ιδιωτικοποίηση, η μείωση των δημόσιων 
επενδύσεων και υποδομών, ή ακόμα και των δαπανών συντήρησης υποδομών.  

Ενδεικτικά, ειδικές ενότητες του βιβλίου είναι αφιερωμένες στη λεπτομερή συζήτηση 
και καταγραφή της κατάστασης των υποδομών στις ΗΠΑ (γέφυρες, οδοποιία, φράγματα, 
αεροδρόμια κ.λπ.) μετά από καταστροφές όπως οι τυφώνες Κατρίνα και Σάντι, οι οποίες 
είχαν σοβαρές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Οι καταστροφές υποβάθμισαν δραστικά το 
επίπεδο ζωής των κατοίκων σε περιοχές που δεν κατάφεραν να ανακάμψουν οικονομικά 
και να αποκαταστήσουν τις υποδομές. «Οι ΗΠΑ δαπανούν τα μισά απ’ όσα θα έπρεπε για 
υποδομές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό επενδύσεων και χρηματοδότησης» που εν 
πολλοίς οφείλεται στις πιέσεις για «μικρό» ή «ελάχιστο κράτος» και για συγκράτηση των 
φόρων, και μάλιστα σε μια εποχή που –ακόμα και μετά την ανάκαμψη από τη χρηματοπι-
στωτική κρίση του 2008– οι φόροι μειώνονται για εταιρείες και ανώτερα στρώματα, χωρίς 
να ισχύει το ίδιο για τα εισοδήματα που βρίσκονται κοντά στο διάμεσο οικογενειακό εισό-
δημα. 

Συνολικά, το αμερικανικό μοντέλο κράτους πρόνοιας, σε αντίθεση με αυτό της Κεντρι-
κής Ευρώπης (κοινωνικές παροχές στη βάση της ανταποδοτικότητας), της Σκανδιναβίας 
(αρχή της καθολικότητας των παροχών), ή της Νότιας Ευρώπης (εκτεταμένος ρόλος της 
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οικογένειας στην παροχή κοινωνικής φροντίδας),20 είναι φιλελεύθερο/υπολειμματικό ως 
αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορικής παράδοσης φιλελεύθερου ατομικισμού, κοινωνικοοι-
κονομικής ισχύος των επιχειρήσεων, και αδυναμιών των συνδικαλιστικών φορέων στις 
ΗΠΑ. Με κριτήριο την «απόλυτη ένδεια» προβλέπει κρατική παρέμβαση μόνο όταν είναι 
αδύνατη η παρέμβαση από την οικογένεια και την αγορά, με αποτέλεσμα η αρωγή να είναι 
περιορισμένη και συχνά στιγματίζουσα (π.χ. απέναντι σε Αφροαμερικανούς, Ισπανόφω-
νους και άλλες μειονότητες, καθώς και κοινωνικές κατηγορίες όπως οι άνεργες μητέρες). 
Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, «σε σύγκριση με πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η 
πολιτική των ΗΠΑ είναι σχετικά φθηνή και ουσιαστικά ελλιπής στις υπηρεσίες που παρέ-
χει». Η προσπάθεια αποφυγής ενός «σπάταλου» και «διογκωμένου κράτους» έχει ως απο-
τέλεσμα ένα αναποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που δεν μειώνει τη φτώχεια. 
Το σύστημα είναι λιγότερο αναδιανεμητικό σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη εξακολουθεί να μην είναι καθολική και το σύστημα της ιδιωτι-
κής ασφάλισης κερδοσκοπικό, κάτι που δεν διορθώθηκε ούτε και μετά την ψήφιση του 
Νόμου περί Οικονομικά Προσιτής Φροντίδας (Affordable Care Act) το 2012. 

Όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα κράτους πρόνοιας, το αμερικανικό άρχισε να αναπτύσ-
σεται ως απάντηση στις νέες ανάγκες της βιομηχανικής κοινωνίας και οικονομίας. Ορι-
σμένες πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη δεκαετία του 1930 στο πλαίσιο της Μεγάλης Ύ-
φεσης και της συνεπακόλουθης «Νέας Συμφωνίας» (New Deal) του Φραγκλίνου Ντ. Ρούζ-
βελτ συνεχίστηκαν και μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη μεταπολεμική περίοδο συ-
γκροτήθηκε το κράτος πρόνοιας συνδυαστικά με πολιτικές διασφάλισης της πλήρους απα-
σχόλησης, κρατικοποιήσεις μεγάλων βιομηχανιών, κρατική εποπτεία της βιομηχανικής υ-
ποδομής και του τραπεζικού συστήματος, και ρύθμιση της διεθνούς οικονομίας μέσω του 
συστήματος του Bretton Woods. Τη μεταπολεμική περίοδο ευμάρειας στις χώρες της Δυ-
τικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής (τα «χρυσά χρόνια»)21 διέκοψαν οι κρίσεις πλη-
θωρισμού, οι πετρελαϊκές κρίσεις, η κρίση κερδοφορίας του κεφαλαίου και οι αναγκαιό-
τητες αποδέσμευσής του από τα γεωγραφικά όρια του έθνους-κράτους. 

Με την κρίση της δεκαετίας του 1970 το κράτος πρόνοιας, σε σύμπνοια με τη λογική 
του Ρόναλντ Ρίγκαν ότι «το κράτος είναι το πρόβλημα, όχι η λύση», άρχισε να προβλημα-
τοποιείται ως ένας δαπανηρός και δύσκαμπτα γραφειοκρατικός θεσμός που επιβράδυνε 
την οικονομική ανάπτυξη, απορροφώντας μεγάλο μέρος των κρατικών προϋπολογισμών 
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και δημιουργώντας πελατειακές και προσοδοθηρικές αντιλήψεις σε ομάδες και χρήστες 
προνοιακών υπηρεσιών (φιλελεύθερη κριτική). Πολλοί θεωρούσαν επίσης ότι στη βάση 
ιδεολογημάτων περί ισότητας και ευημερίας ουσιαστικά προωθούνταν το μακροπρόθεσμο 
συμφέρον της συσσώρευσης κεφαλαίου και της καπιταλιστικής τάξης, και ότι εκτός από 
κράτος πρόνοιας λειτουργούσε και ως κράτος-επιτηρητής συγκεκριμένων «επικίνδυνων 
τάξεων» (μαρξιστική κριτική). Μια άλλη άποψη ήταν ότι το κράτος πρόνοιας αφορούσε 
και αναπαρήγαγε το μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας και τον ρόλο του άνδρα-αρχηγού 
του σπιτιού, και ότι τα όποια δικαιώματα της γυναίκας ουσιαστικά προέκυπταν από την 
οικονομικά μειονεκτική θέση της μέσα στην οικογένεια και τον ρόλο της στην κοινωνική 
αναπαραγωγή, η οποία, με τη σειρά της, συνδεόταν άμεσα με την οικονομική αναπαρα-
γωγή (φεμινιστική κριτική). Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, το κράτος πρόνοιας ήταν α-
ντιοικολογικό και αντιαειφορικό επειδή μέσω των κεϋνσιανών πολιτικών προωθούσε συ-
νειδητά την εγχώρια ζήτηση και κατανάλωση, και συνταύτιζε την ιδέα και τις πρακτικές 
της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης με την πρόοδο (οικολογική κριτική). 

Εκτός από τα κλασικά θέματα της πολιτικής κοινωνιολογίας όπως οι θεωρίες της πολι-
τικής, του κράτους, της παγκοσμιοποίησης και της πολιτικής συμμετοχής που προαναφέρ-
θηκαν, στο βιβλίο γίνεται επίσης επισκόπηση της νέας βιβλιογραφίας για θέματα τα οποία 
θεωρούνται δευτερεύοντα ή δεν καλύπτονται επαρκώς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο α-
θλητισμός. Λόγω της δημοφιλίας και κοινωνικής επιρροής του, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην πολιτική επικοινωνία και ιδεολογία, προάγοντας πατριωτικές αξίες και αισθή-
ματα κοινωνικής συνοχής. Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία, π.χ. για τη διαμαρτυ-
ρία κατά της αστυνομικής βίας ενάντια σε Αφροαμερικανούς αθλητές οι οποίοι αρνούνταν 
να εγερθούν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν την έναρξη των αγώνων. Με τα 
διάσημα tweet του ο Τραμπ τους έψεγε ότι «δεν σέβονταν τη σημαία» και έκανε δημόσιες 
εκκλήσεις για αποδέσμευσή τους από τις ομάδες. Το ζήτημα, όπως φαίνεται από δημοσκο-
πήσεις που παρουσιάζονται, όξυνε τον «φυλετικό διχασμό» στη χώρα. Ενδιαφέρον στην 
περίπτωση των ΗΠΑ παρουσιάζει και το επιδιωκόμενο μονοπώλιο των διοργανωτριών 
Αρχών των πρωταθλημάτων NFL και MLB. Χωρίς κρατική εποπτεία θα μπορούσαν να 
εκχωρούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των αγώνων στα δικά τους τηλεοπτικά δίκτυα, 
να μην επιτρέπουν στους παίκτες να υπογράφουν συμβόλαια με ομάδες που επιλέγουν, να 
καθορίζουν τις τιμές των εισιτηρίων, και να εισπράττουν ακόμα πιο προνομιακές επιδοτή-
σεις για την κατασκευή ή την ενοικίαση σταδίων. Χαρακτηριστικό της εξουσίας τους είναι 
οι συμβιβασμοί τους οποίους πετυχαίνουν πάντα σε διάφορες αντιμονοπωλιακές αγωγές 
και δικαστικές διαμάχες. 

Το βιβλίο ασχολείται, επιπρόσθετα, με θέματα της πολιτικής κοινωνιολογίας τα οποία 
μάλλον βρίσκονταν σε μακρόχρονο ερευνητικό τέλμα στις προηγούμενες δεκαετίες και 
είχαν σχεδόν εγκαταλειφθεί, όπως το θέμα της πολιτικής κοινωνικοποίησης (διαγενεακή 
μεταβίβαση πολιτικών αξιών και ιδεολογιών και η επιρροή σε αυτή τη διαδικασία ταξικών, 
φυλετικών, γεωγραφικών, θρησκευτικών και άλλων παραγόντων). Σε αυτό το πλαίσιο, τί-
θενται εκ νέου μια σειρά από θέματα, όπως η σχέση ταξικής και κοινωνικής αναπαραγωγής 
μέσω της οικογένειας ή –ένα επίκαιρο θέμα– ο ρόλος του κράτους στο ποιος επιτρέπεται 
να παντρευτεί ή όχι και η σχετική αντιπαράθεση για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Στο 
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ζήτημα αυτό, για παράδειγμα, γίνεται αναδρομή στις εξελίξεις από τον Νόμο περί Υπερά-
σπισης του Γάμου (Defense of Marriage Act, DOMA) του Μπιλ Κλίντον το 1996, που 
όριζε τον γάμο αυστηρά «ως ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας» και –σύμφωνα 
με τους υποστηρικτές του– προστάτευε τις «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», μέχρι τις 
πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στις ΗΠΑ που τις κατέστησαν την 22η χώρα που αναγνώ-
ριζε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών (26 χώρες το 2017). Εξετάζονται επίσης οι συνέπειές 
τους γι’ αυτά τα ζευγάρια σε διάφορα ζητήματα (παροχές κοινωνικής ασφάλισης, φόροι 
και δικαιώματα κληρονομιάς, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.), αλλά και αντίρροποι 
νόμοι περί «αποκατάστασης της θρησκευτικής ελευθερίας». Οι συγκεκριμένοι νόμοι επι-
τρέπουν, για θρησκευτικούς λόγους, σε τοπικές Αρχές να αρνούνται την έκδοση άδειας 
γάμου και σε επιχειρήσεις να αρνούνται να παρέχουν υπηρεσίες για γαμήλιες τελετές με-
ταξύ ομόφυλων ατόμων, δημιουργώντας τη νομική βάση για διακρίσεις σε βάρος της κοι-
νότητας LGBTQ. 

Στο βιβλίο παρουσιάζονται και αμιγώς «αμερικανικά» θέματα, που όμως έχουν ευρύ-
τερο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ένα παράδειγμα είναι το φαινόμενο των πυροβολισμών 
σε σχολεία. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μη λευκοί μαθητές κινδυνεύουν περισσότερο να πέ-
σουν θύματα τέτοιων εκρήξεων βίας, με τους μαύρους μαθητές (16,6% του συνολικού 
σχολικού πληθυσμού) να αποτελούν το 33% των θυμάτων. Στη συντριπτική πλειονότητα 
των περιπτώσεων σχολικών πυροβολισμών, οι δράστες προμηθεύτηκαν τα όπλα από το 
σπίτι τους ή από συγγενείς, γεγονός που θέτει και πάλι με δραματικό τρόπο το ζήτημα της 
οπλοκατοχής στις ΗΠΑ. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο στις ΗΠΑ, είναι αυτό των 
φυλετικών ανισοτήτων, του θεσμικού ρατσισμού και της αστυνομικής βίας κατά μειονο-
τήτων. Σε μια χώρα όπου στην περίοδο 2007–2015 τουλάχιστον 1.000 άτομα ετησίως έχα-
ναν τη ζωή τους από πυροβολισμούς αστυνομικών ερευνάται το θέμα του ρατσισμού και 
του φυλετικού κράτους ως οργάνου καταστολής, επιτήρησης και ελέγχου «κοινοτήτων φυ-
λετικά και ταξικά υποτελών», όπως περιγράφονται στο βιβλίο. Στοιχεία από έρευνες που 
παρουσιάζονται δείχνουν ότι οι αστυνομικοί έλεγχοι είναι συχνότεροι σε μαύρους νέους 
άνδρες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πέσουν θύματα βίας κατά τον έλεγχο. 
Μέχρι και «οι μαύροι οδηγοί είχαν το 2017 85% περισσότερες πιθανότητες να τους στα-
ματήσει η τροχαία για έλεγχο απ’ ό,τι οι λευκοί». Οι δολοφονίες Αφροαμερικανών οδήγη-
σαν στη δημιουργία του κινήματος Black Lives Matter. Σε αυτό συμμετέχουν άτομα από 
εθνοτικές μειονότητες, αλλά και άτομα του κινήματος LGBTQ που αντιπαλεύουν τον ρα-
τσισμό, τον σεξισμό, τις ταξικές διακρίσεις, την αστυνομική βία, και την περιθωριοποίηση 
και εγκληματοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 

Η πολιτική κοινωνιολογία συνιστά θεμελιακό γνωστικό πεδίο της κοινωνιολογίας και πα-
ρέχει σημαντικά θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία κατανόησης της κοινωνικής και πολι-
τικής πραγματικότητας. Αυτό είναι κάτι που πετυχαίνει να αναδείξει αυτό το βιβλίο, το 
οποίο αποτελεί αξιόλογη προσθήκη στην πλούσια διεθνή βιβλιογραφία του πεδίου. Θα ή-
ταν αδύνατο να εξαντληθούν σε έναν τόμο όλες οι θεματικές, οι πολλές θεωρήσεις και οι 
επιμέρους αντιπαραθέσεις, ωστόσο αναλύονται με τρόπο σαφή και κατατοπιστικό όλες οι 
γενικές κατευθύνσεις, τα ζητήματα και τα ερευνητικά προβλήματα της πολιτικής κοινωνιο- 
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λογίας. Πρόκειται για την επιστήμη που μελετά τις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές, 
τις πολυσχιδείς συνέπειες της πολιτικής στην κοινωνία και στη ζωή των ατόμων, και το 
κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο των ιστορικών εξελίξεων. Στη μακρόχρονη ιστορία της επι-
διώκει να αναλύσει κοινωνιολογικά την πολιτική ζωή και εξουσία, τα πολιτικά αποτελέ-
σματα και φαινόμενα, τους θεσμούς, και τις δυνατότητες και τα όρια της πολιτικής. Συνο-
λικά, το βιβλίο των Dobratz, Waldner και Buzzell αποτελεί κάλεσμα προς όσους μελετούν 
την πολιτική κοινωνιολογία, με αφετηρία την «κοινωνιολογική φαντασία» και την επιστη-
μονική έρευνα, να κατανοήσουν τον σύγχρονο κόσμο και να δουν τον εαυτό τους σε σχέση 
με αυτόν. 
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Εξουσία 

Η εξουσία είναι παντού –σε κάθε αλληλεπίδραση ατόμων, ομάδων και παγκόσμιων δρώ-

ντων– και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μελέτη πολλών ζητημάτων της κοινωνιολογίας. Το 

έχετε σκεφτεί ποτέ; Πώς επηρεάζει η εξουσία τις ευκαιρίες και τις επιλογές που κάνετε στη 

ζωή και στην καθημερινότητά σας; O C. Wright Mills μας δίδαξε την Κοινωνιολογική φα-

ντασία (1959), βοηθώντας μας έτσι να αναπτύξουμε μια αυτεπίγνωση ως αποτέλεσμα προ-

σωπικών βιωμάτων, της εξουσίας και της πολιτικής εντός ενός ιστορικού πλαισίου.  

Η κοινωνιολογική φαντασία, όπως μαθαίνουμε από τα εισαγωγικά μαθήματα κοινωνιο-

λογίας, μας συνδέει με ουσιωδώς πολιτικά θέματα: προσωπικά προβλήματα, δημόσια ζη-

τήματα, και την αλληλεπίδραση μεταξύ βιωμάτων και κοινωνικής ιστορίας. Τα προβλή-

ματα που μας απασχολούν, π.χ. το σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης, η ανεργία, η παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε βετεράνους πολέμου και η τρομοκρατία, ενέχουν όλα μια 

προσωπική διάσταση, ένα ανθρώπινο πρόσωπο, και πολύ πραγματικά βιώματα. 

Ο Mills μας ζητάει να κατανοήσουμε ότι, στην πραγματικότητα, αυτά τα προσωπικά 

προβλήματα συχνά είναι δημόσια ζητήματα που πηγάζουν από ευρύτερες, κοινωνικές και 

παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις είναι ακόμα πιο εμφανείς στην τωρινή φάση της 

κοινωνικής ιστορίας, καθώς η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση πιέζουν τις κοινωνίες με 

νέους και διαφορετικούς τρόπους, δομώντας μορφές αλληλεπιδράσεων που δεν έχουμε 

ξαναδεί στο παρελθόν. Ο Mills είχε τις δικές του ιστορικές επιρροές το 1959· παρ’ όλα 

αυτά, μας έδωσε διαχρονικά μαθήματα για την πολιτική κοινωνιολογία σχετικά με τη φύση 

της εξουσίας και τον ρόλο των προσωπικών βιωμάτων και της δημόσιας σφαίρας. Πίστευε 

ότι η κοινωνιολογική προσέγγιση υποσχόταν πολλά στη μελέτη της πολιτικής, της 




