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πολιτική
κοινωνικοποίηση
εισαγωγή
σε ένα σύγχρονο τομέα
των Κοινωνικών ’Επιστημών

uno
Πανταζή Τερλεξή
ΚαΟηγητοΰ τής Πολιτικής Επιστήμης
New York Institute of Technology
’Επιστημονικού Συνεργάτου τοΰ ΕΚΚΕ

Οί συχνές καί βαθειές πολιτικές καί κοινωνικές
άνακατατάξεις τοϋ καιρού μας δημιουργούν μια
σειρά από προβλήματα καί θέτουν καινούργια έρωτήματα στον έρευνητή των κοινωνικών φαινομένων.
Για να λυθοϋν τά προβλήματα καί νά δοθή απάντηση
στα ερωτήματα αύτά, συχνά είναι άνάγκη νά επι
νοηθούν καινούργιες μέθοδοι άναλύσεως καί νά
υιοθετηθούν νέα θεωρητικά σχήματα, κατηγορίες
καί έννοιες. Μέ τον όρο πολιτική κοινωνικοποίηση
άποδίδονται οί καινούργιες αυτές τάσεις καί θεωρή
σεις στήν έρευνα τής πολιτικής ζωής. Οί έρευνες
πού έχουν γίνει μέχρι σήμερα καί οί άπόψεις πού
έχουν διατυπωθή γύρω άπό τό θέμα τής «πολιτικής
κοινωνικοποιήσεως» προσπαθούν νά περιγράφουν
σχέσεις καί νά άναλύσουν προβλήματα πού μέχρι
πρόσφατα μόλις υποψιαζόμαστε τήν ύπαρξή τους.
Κατά τά τελευταία είκοσιπέντε χρόνια ή κοινω
νική ψυχολογία καί ή πολιτική κοινωνιολογία άρ
χισαν νά άποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον πολι
τικό προσανατολισμό τού κοινού άνθρώπου καί στούς
παράγοντες πού συντελούν στή γενικώτερη άνάπτυξή
του. Σήμερα, περισσότερο άπό κάθε άλλη ίσως φο
ρά, ένδιαφερόμαστε γιά τις γνώσεις τοΰ μέσου πολί
του, τις πληροφορίες του, τις άξιες του, τά «πιστεύω»
του καί τις δοξασίες του. Προσπαθούμε νά βρούμε
άπαντήσεις σέ συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως:
«τί είδους διακυβέρνηση προτιμά;», «κάτω άπό ποιές
συνθήκες είναι διατεθειμένος νά υποστήριξή τήν
πολιτική ήγεσία καί νά σεβασθή τήν ύπάρχουσα
νομοθεσία;», «ποιά είναι τά κίνητρα πού τόν ώθοΰν
σέ πολιτική δράση ή γιατί παραμένει άπαθής καί
διάκειται εχθρικώς προς τίς πολιτικές άλλαγές;»,
«πώς άναπτύσσεται ή αύταρχική ή δημοκρατική
προσωπικότητα;» κτλ.
Έπί πλέον, ή έρευνα τών πολιτικών φαινομένων
τών τελευταίων τριάντα χρόνων ώδήγησε τόν πο
λιτικό έρευνητή, πού χρησιμοποιούσε τά μεθοδο
λογικά θεωρητικά «έργαλεϊα» τών περασμένων γε
νεών, σέ φανερό άδιέξοδο. Πολλές άπό τίς παραδο
σιακές μεθόδους τής πολιτικής έπιστήμης δεν
ήσαν σέ θέση νά βοηθήσουν στήν άνάλυση τής
πολύπλοκου τεχνοκρατούμενης πολιτείας τής μετα
πολεμικής περιόδου. Ή μετάθεση τοΰ ένδιαφέροντος
τοΰ πολιτικού επιστήμονος άπό τά «οικεία εδάφη»
τής Δυτικής Εύρώπης καί τής Νοτίου ’Αμερικής στήν
πολιτική terra incognita τών χωρών τής ’Ασίας, τής
’Αφρικής καί τής Λατινικής ’Αμερικής, άπέδειξε
οτι ο τρόπος έρμηνείας καί άναλύσεως τών διαδι
κασιών τής δυτικού τύπου δημοκρατίας δεν ήταν
σέ θέση νά έρμηνεύση τά πολιτικά φαινόμενα πού
παρατηρούνται στά νέα κράτη. Ή δυναμική μετα
μόρφωση τών νέων αύτών χωρών, άποτέλεσμα τών
συνεπειών τής τεχνολογικής εισβολής, καί ή άστάθεια πού παρατηρήθηκε στις σχέσεις τους καί στά
συστήματα πού έφήρμοσαν δέν ήταν δυνατόν νά
έξηγηθοΰν μέ τίς θεωρίες καί τίς μεθόδους μέ τίς
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όποιες έρμηνεύουμε τή σταθερότητα καί την ομαλή,
συνταγματική δημοκρατική έξέλιξη των προηγμέ
νων χωρών. Στά νέα κράτη οί θεσμοί καί οί πολι
τικές διαδικασίες παίρνουν διαφορετική όψη, έξυπηρετοΰν άλλες λειτουργίες, αντιπροσωπεύουν άλ
λες αξίες από ό,τι οί ίδιοι θεσμοί στό «δυτικό περι
βάλλον». Ή ανάλυσή τους πρέπει να γίνεται μέ
διαφορετικά κριτήρια καί μέ διαφορετικά μεθοδο
λογικά «εργαλεία». Ή πολιτική κοινωνικοποίηση,
έπί παραδείγματι, στήν αρχή άπετέλεσε ιδιαίτερο
αντικείμενο μελέτης άπό τούς πολιτειολόγους οί
όποιοι περιωρίσθηκαν στήν ερευνά τής πολιτικής
συμπεριφοράς τού ψηφοφόρου καί τού τρόπου μέ
τόν όποιον ό πολίτης έπικοινωνεΐ γραπτώς μέ τις
αρχές. "Αν όμως περιορισθοϋμε στήν ερευνά τοϋ τρό
που μέ τόν όποιο ψηφίζει ό ψηφοφόρος, ή τής συχνότητος μέ τήν όποια ό πολίτης έπικοινωνεΐ γρα
πτώς μέ τόν αντιπρόσωπό του σέ μια κοινωνία πού
οί εκλογές είναι υποχρεωτικές ή διεξάγονται σέ ακα
νόνιστα χρονικά διοστήματα (άν διεξάγονται) καί
πού ό πληθυσμός κατά 80% άποτελεΐται άπό αγραμ
μάτους, δέν πρόκειται νά καταλάβουμε καί πολλά
πράγματα για τήν πολιτική ζωή τοϋ τόπου αύτοϋ.
Για νά μπορέσουμε νά άντιληφθοϋμε τις συχνές
αλλαγές πού συμβαίνουν σέ τέτοιες κοινωνίες καί
νά έρμηνεύσουμε τά φαινόμενα καί τίς σχέσεις πού
προκύπτουν άπό τίς αλλαγές αυτές, θά πρέπει νά
θέσουμε νέα ερωτήματα γιά τή φύση καί τή λει
τουργία τους. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει άλλαγή θεωρήσεων, εννοιών καί μεθόδων έρεύνης.
Ωστόσο, παρά τίς ανησυχίες καί τό ένδιαφέρον
πού έχει επιδειχθή στον τομέα τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως, ό αναγνώστης, άπό τίς πρώτες κιό
λας σελίδες κάθε μελέτης γύρω άπό τό θέμα αύτό,
αντιλαμβάνεται αμέσως τήν έλλειψη μιάς συγκεκρι
μένης καί πλήρως συγκροτημένης θεωρίας τής κοινωνικοποιήσεως. Οί ιδέες, οί απόψεις καί οί έμπειρικές παρατηρήσεις είναι όλες άσυντόνιστα διά
σπαρτες εδώ κι’ έκεΐ κατά τρόπο ασύνδετο, χωρίς
κανένα θεωρητικό υπόβαθρο. Μια εξήγηση γι’
αυτή τή σύγχυση είναι ίσως ότι ή πολιτική κοινω
νικοποίηση σαν ιδιαίτερος κλάδος μελέτης άριθμεϊ
μόλις μερικές δεκαετίες, ούτως ώστε νά μήν εχη
άκόμη δοθή καιρός στον κοινωνικό επιστήμονα νά
συγκεντρώση τά δεδομένα καί τίς πληροφορίες
πού έχουν μέχρι τώρα συλλεγή σέ ένα, όργανικά
δεμένο, θεωρητικό σύνολο.1
Καί κάτι άκόμη. Μιά έρευνα ενός καθολικού φαι
νομένου, όπως είναι ή πολιτική κοινωνικοποίηση,
1. Στό Λεξικό τής Πολιτικής ’Επιστήμης πού δημοσιεύθηκε τό 1965 μέ τήν έπίβλεψη τοϋ Joseph Dünner, καθηγητοϋ
τής Πολιτικής ’Επιστήμης τοϋ Πανεπιστημίου Yeskina, καί
μιας πλειάδος γνωστόν πολιτειολόγων, δέν ύπάρχει λήμμα
«πολιτικοποίηση» (politicization) ή «πολιτική κοινωνικοποίη
ση» (political socialization). (Joseph Dünner, Dictionary of
Political Science, London, Vision Press Ltd., 1965).
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θά πρέπει νά έξετάζεται έπί τή βάσει διακοινωνικών, διεθνικών στοιχείων καί παραδειγμάτων. Ό
άναγνώστης όμως άπό τίς πρώτες κιόλας σελίδες
θά παρατηρήση ότι αύτό δέν γίνεται καθόλου ή
τουλάχιστον στον βαθμό πού θά περίμενε. Τά παρα
δείγματα πού άναφέρονται προέρχονται άπό τίς χώ
ρες πού συλλογικά ονομάζουμε «Δυτικές Δημοκρα
τίες», καί ιδιαίτερα άπό τις Ηνωμένες Πολιτείες,
καί άναφέρονται στις τελευταίες δεκαετίες. Ή
παντελής έλλειψη έρευνών καί στατιστικών στοι
χείων άπό άλλες χώρες καί άπό άλλες χρονικές πε
ριόδους δέν συμβάλλει στή γενικώτερη καί συστηματικώτερη θεώρηση τοϋ προβλήματος. Δέν διευκο
λύνει δηλαδή τήν έξέταση τών ομοιομορφιών
καί τών ιδιομορφιών τών στοιχείων καί τών φαινο
μένων άπό πολιτιστικής καί διαχρονικής άπόψεως.
Έτσι, ή παρατήρηση ώρισμένων «φαινομένων»
καί ή διατύπωση «κοινωνικών νόμων», καθώς καί
ή απλή επιβεβαίωση ή διάψευση ώρισμένων γε
νικών υποθέσεων, παραμένει ευχή πού πιθανώς νά
έκπληρωθή μέ τή συγκέντρωση περισσοτέρων
στοιχείων καί πληροφοριών κατά τήν έρχόμενη
δεκαετία.
’Έχοντας λοιπόν ύπ’ όψη τούς περιορισμούς αύτούς, θά προσπαθήσουμε στις σελίδες πού άκολου-^j
θοΰν νά διευκρινίσουμε μερικές άσάφειες πού δέν*
βοηθάνε στήν πλήρη κατανόηση τής πολιτικής
επιστήμης.
Στή συνέχεια, θά άναφερθοΰμε στις προσπάθειες
τής πολιτικής επιστήμης νά άξιολογήση μέ τή συν
δρομή καί τών άλλων κοινωνικών έπιστημών, ιδιαί
τερα τής Ψυχολογίας καί τής Κοινωνιολογίας, μερικά
άπό τά φαινόμενα πού παρατηρούνται κατά τή διάρ
κεια τής άναπτύξεως τοϋ «πολιτικού εγώ» τών με
λών τοϋ συστήματος.
τί είναι κοινωνικοποίηση;
γενικές παρατηρήσεις

Ή έννοια τών πολιτικών προσανατολισμών καί
τής πολιτικής «κουλτούρας» πού έπηρεάζει τήν πο
λιτική στάση καί συμπεριφορά τοϋ άτόμου συνδέεται
άναπόφευκτα μέ τή διαδικασία τής πολιτικής
κοινωνικοποιήσεως ή πολιτικοποι
ήσει» ς : Ή διαδικασία πάλι αυτή άποτελεΐ μιά
πλευρά τοϋ φαινομένου πού ή σύγχρονη κοινωνιολο
γική έπιστήμη όνομάζει κοινωνικοποίηση.
"Αν καί άντικείμενο έρεύνης τής παρούσης με
λέτης είναι ή διαδικασία τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως, εν τούτοις δέν είναι δυνατόν νά σχηματί
σουμε μιά διαυγή εικόνα τοϋ φαινομένου άν δέν τό
τοποθετήσουμε μέσα στά γενικώτερα πλαίσια τών
μηχανισμών μέ τούς όποιους ή κάθε κοινωνία δι
δάσκει, μεταδίδει, προάγει καί διατηρεί τά πρότυπα
τής κοινωνικής συμπεριφοράς τά όποια προσδίδουν

πολιτική κοινωνικοποίηση: εισαγωγή σε ενα σύγχρονο τομέα των κοινωνικών επιστημών

ιδιαίτερο χρώμα καί έκφραση στον πολιτισμό της.
Γι’ αυτό, πριν προχωρήσουμε στην άνάλυση τής πολιτικοποιήσεως, θά ήταν σκόπιμο νά ποϋμε μερικά
λόγια για τό γενικώτερο φαινόμενο τής κοινωνικοποιήσεως.
Ή κοινωνικοποίηση μπορεί νά όρισθή ώς ή δια
δικασία κατά τήν οποία:
α) τό άτομο αναπτύσσει καί διαμορφώνει τήν προ
σωπικότητά του διά μέσου των γνώσεων, των έμπειριών καί γενικά τής επαφής του μ’ ενα μέρος τοϋ
πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσα στό όποιο γεν
νιέται καί άνατρέφεται, καί
β) τά πολιτιστικά στοιχεία, πού συνθέτουν ενα πο
λιτισμό, μεταβιβάζονται από τή μια γενιά στήν
άλλη.1
’Αναλύοντας τόν ορισμό αύτό θά μπορούσε κανείς
νά κάνη τις έξής παρατηρήσεις:
1. Ή κοινωνικοποίηση είναι μια πολύπλοκη, πολύ
μορφη καί δυναμική διαδικασία καί όχι άπλώς μια
σειρά συμβάντων ή γεγονότων, μια κατάσταση ή
ενα στατικό φαινόμενο. Διαρκεΐ όσο καί ή
ζωή τού ανθρώπου. Οί ψυχολόγοι μάς λένε
ότι ή προσωπικότητα δέν παύει ποτέ νά διαμορφώ
νεται καί νά έξελίσσεται. Στα πρώτα χρόνια περισ
σότερο έντονα καί αποφασιστικά. "Οσο περνάει ή
ήλικία οί αλλαγές είναι περισσότερο περιωρισμένες. Χάνουν τήν ένταση καί τή συχνότητά τους, αλλά
δέν σταματούν τελείως. Οί έμπειρίες πού διαρκώς
συσσωρεύονται μέ κάποιο τρόπο καί σέ κάποιο βα
θμό διαμορφώνουν συνεχώς τόν χαρακτήρα καί μετα
πλάθουν τήν προσωπικότητα τού άτόμου. «Tempora
mutant nos et mutamur in illis» (οί καιροί μάς
αλλάζουν καί αλλάζουμε μέσα σ’ αυτούς), έγραφε
κάποτε ό John Owen. Έχουμε άπομακρυνθή άπό τή
θεωρία τού Sigmund Freud, κατά τήν όποια ή προ
σωπικότητα τού ανθρώπου διαμορφώνεται ώς τά
έξη του χρόνια, καί τό ποιόν των καταβολών τού
καθενός καθορίζει όλη του τή ζωή. Ό μαθητής του
Eric Erikson, πού συχνά άναφέρεται καί σάν κλη
ρονόμος του, χαρακτηρίζει τή ζωή σάν μιά «άλυσίδα
κρίσεων» καί έπινοεϊ τόν όρο «κρίση ταυτότητος»
μέ τή διασάφηση πώς «έπειτα άπό κάθε μιά τέτοια
κρίση ό άνθρωπος ώριμάζει περισσότερο, άποκτώντας πληρέστερη συνείδηση τού έαυτοΰ του».2
2. Ή διαδικασία τής κοινωνικοποιήσεως συντελείται μέσα στά πλαίσια τών κοινωνικών σχέσεων. Μέ
αυτό έννοοΰμε πώς δέκτης καί πομπός πολιτιστι
κών στοιχείων είναι τό άτομο. Γιά νά χρησιμοποιή
σουμε τήν ορολογία τής Κυβερνητικής, ό άνθρωπος
συνεχώς δέχεται καί μεταβιβάζει μηνύματα. Στήν
ορολογία τής «συστημικής άναλύσεως», αυτού τού
είδους ή συνδιαλλαγή άποτελεϊ τήν «εισροή» (input)
1. Bernard S. Philips, Sociology: Social Structure andChange,
1969, σ. 67.
2. Henry Mitchell, «Ή Κρίση Ταυτότητος: Συνομιλία μέ
τόν Έρικ Έρικσον», Τό Βήμα, 10 ’Ιουνίου, 1973.

όταν πρόκειται γιά έπιδράσεις καί μηνύματα πού
«διαβιβάζονται» ή «εισρέουν» άπό τό περιβάλλον
στό άτομο καί «έκροή» (output) όταν πρόκειται γιά
μηνύματα καί έπιδράσεις πού μεταδίδονται ή «εκ
ρέουν» άπό τό άτομο στό περιβάλλον του καί στά
άλλα άτομα.3
3. ’Αποτέλεσμα τής κοινωνικοποιήσεως είναι τό
γεγονός ότι ό «βιολογικός οργανισμός» άποκτά
«προσωπικότητα». 'Ο άνθρωπος ξεπερνά τή φυσική,
βιολογική του ύπαρξη καί διά μέσου τής κοινωνικότητος άποκτά πνευματική υπόσταση.
Αύτό σημαίνει ότι οί πράξεις του σάν κοινωνικού
όντος δέν μπορούν νά εξηγηθούν μέ βάση άπλώς τή
γνώση τών λειτουργιών καί τών δομών τού βιολογι
κού του συστήματος, όπως συμβαίνει στήν περίπτω
ση τών ζώων. Ή ίκανότης τού άνθρώπου νά συγκρατή, νά κωδικοποιή, νά διαμορφώνη καί νά άναπτύσση ένα σύνολο σκέψεων, πίστεων, δοξασιών, βιω
μάτων, συγκινήσεων καί εμπειριών, καθώς καί ή ίκα
νότης του νά θέτη σκοπούς οδηγούμενος άπό τή
λογική του καί όχι μόνο άπό ένστικτο, άποτελεϊ τή
βάση γιά τήν άνάπτυξη τού πολύπλοκου συστήμα
τος τής προσωπικότητάς του.
4. Ή κοινωνικοποίηση είναι μιά διαδικασία «μαθήσεως» μέ τήν εύρεϊα έννοια τού όρου. Μ’ αύτό
δηλαδή, δέν έννοοΰμε μόνο τήν τυπική έκπαίδευση
πού παρέχεται στό νεαρό άτομο άπό τούς έξειδικευμένους φορείς τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος. Δέν
περιορίζεται κανείς σέ ο,τι «διδάσκεται» ή μαθαίνει
στό σχολείο. Κάθε άλλαγή στους σκοπούς τής κοινότητος μέσα στήν όποια γεννιέται καί ζή τό άτο
μο μέ τις δοξασίες της, τά σύμβολα, καί τό ιδιόρ
ρυθμο σύστημα ίεραρχήσεως τών άξιων, συμβάλλει
κατά κάποιο τρόπο στήν «παίδευση» τού άτόμου
καί θεωρείται «μάθηση». Μ’ αυτήν τήν έννοια, «μά
θηση» δέν είναι μόνο οί έμπειρίες, τά διδάγματα,
οί πληροφορίες καί οί γνώσεις γενικά πού αυξάνουν
τήν ικανότητα τού άνθρώπου νά προσαρμόζεται
σέ καταστάσεις γιά νά μπορή νά άντιμετωπίζη άποτελεσματικά τις προκλήσεις τού περιβάλλοντος καί
νά σχεδιάζη κατά τρόπο ορθολογιστικό τή δράση
του. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι καί οί έμπει
ρίες, τά διδάγματα καί οί ποικίλες άντιδράσεις πού
είναι δυνατόν νά οδηγήσουν καί στό άντίθετο, στήν
παράλογη δηλαδή συμπεριφορά, τήν άδιαφορία, τήν
«άνομική» δράση ή άκόμη καί τήν αύτοκαταστροφή τού άτόμου. Στήν περίπτωση αυτή μιλάμε γιά
«άρνητική κοινωνικοποίηση», πού οδηγεί στήν «άρνητική ταυτότητα», άν μάς έπιτρέπεται ή χρησιμο
ποίηση τέτοιων όρων, κάτι πού συχνά έχει σχέση μέ
τις «δυσλειτουργίες» τού κοινωνικού συστήματος.
5. Κατά τή διαδικασία τής κοινωνικοποιήσεως τό
άτομο έρχεται σ’ έπαφή μέ ώρισμένες μόνον πτυ3. Πανταζη Τερλεξή, Τό Πολιτικό Σύστημα: Κοινωνιο
λογική Θεώρηση τής Πολιτικής Ζωής, Άθήναι, ’Εθνικόν
Κέντρον Κοινωνικών ’Ερευνών, 1973, σ. 132-181.
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χές του ύπάρχοντος πολιτιστικού περιβάλλοντος,
καί λαμβάνει γνώση ένός μόνο μέρους των. Τά συ
στήματα τής κατανομής τής έργασίας καί τής κοινω
νικής ίεραρχήσεως καθώς καί ένα σύνολο περιο
ριστικών παραγόντων, όπως είναι οί πνευματικές
δυνατότητες του άτόμου, οί φυσιογνωμικές καί βιο
λογικές ιδιομορφίες του, καθιστούν αδύνατη τή
γνώση όλων τών εκφάνσεων καί όλων των πλευρών
του πολιτισμού τής κοινότητος. Αυτό ισχύει καί για
την περίπτωση ακόμη του άμεσου περιβάλλοντος
του. 'Η γυναίκα, επί παραδείγματι, δέν μαθαί
νει κάθε πλευρά τής «κουλτούρας» μέ τήν όποια
έρχεται σ’ επαφή ό άνδρας. Ό άνθρωπος τής πόλεως
δέν ζή τις ιδιομορφίες τής υπαίθρου. Ό κάτοικος
τών νοτίων διαμερισμάτων διαφέρει άπό τόν κάτοι
κο τών βορείων διαμερισμάτων κτλ. Έπί πλέον ό
κάθε άνθρωπος, σάν μέλος μιας μικρής όμάδος, ύπόκειται σέ διαφορετικές εμπειρίες ερχόμενος σέ επα
φή μέ τά άλλα μέλη καί του πιό στενού άκόμη κύ
κλου του άπό ο,τι ό συνάνθρωπός του. Ό κάθε ένας
έρχεται σέ έπαφή μέ διαφορετικά άτομα άπό ο,τι
ό γείτονάς του ή ό συγγενής του καί κάτω άπό δια
φορετικές συνθήκες. Οί άξιολογήσεις πού επιχει
ρεί καί οί άντιδράσεις πού παρουσιάζει είναι δια
φορετικές. Κατά συνέπεια, ή «μάθηση» καί οί επιρ
ροές γιά τό κάθε άτομο δέν μπορεί νά είναι οί
ίδιες καί όταν άκόμη δύο άτομα είναι φορείς ρόλων
μιας ώρισμένης κατηγορίας στό σύστημα τής «κατα
νομής τής έργασίας», δηλαδή δικηγόροι, όδηγοί
λεωφορείων, μαραγκοί κτλ. Γι’ αύτόν τόν λόγο όταν
άναφερόμαστε τόσο σέ άτομα, όσο καί σέ ομάδες,
έθνη ή πολιτισμούς, θά πρέπει νά μιλάμε γιά «τάσεις»
καί «ροπές», γιά «έπικρατούσα» συμπεριφορά, γιά
χαρακτηριστικά πού είναι «περισσότερο» ή «λιγώτερο» έντονα ή έμφανή άπό άλλα καί ποτέ γιά
κατηγορίες εύκρινώς διακρινόμενες.
6. Ή κοινωνικοποίηση έχει σάν άποτέλεσμα τή
μεταβίβαση τών πολιτιστικών στοιχείων τής κοινότητος, τών φαινομένων πού συχνά άναφέρονται σάν
«παράδοση», «παρακαταθήκη» τοϋ παρελθόντος,
ή «έθνική κληρονομιά», άπό άτομο σέ άτομο καί
άπό γενιά σέ γενιά.1 Καί έχουμε αυτήν άκριβώς τήν
πλευρά τής διαδικασίας υπ’ όψη όταν άναφερόμαστε
στή σχέση άτόμου—πολιτιστικού συστήματος —
1. «Κοινωνικοποίηση» ύπό τή γενική αυτή έννοια σημαίνει
τήν ένθάρρυνση των διαθέσεων πρός συμπεριφορά (πίστεις, στάση) πού θεωροΰνται σάν οί πιό άρμόζουσες, καί αν
τίθετα τήν άποτροπή καί καταπίεση τών διαθέσεων πρός συμ
περιφορά πού θεωροΰνται έπικριτέες καί κολάσιμες. Robert
Levine, «Political Socialization and Culture Change», στό
Clifford Geertz (ed.), Old Societies and New States, New York,
The Free Press, 1963, σ. 280-303. 'Ως πρός τό δεύτερο σκέλος
τής προτάσεως θά πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι μιά τέτοια
θεώρηση ίσως δημιουργήση παρεξηγήσεις γιατί στήν έρώτηση: «Πώς θά προσδιορίσουμε άν μιά συμπεριφορά ή ενα
σύνολο κανόνων πού συνθέτουν τά πλαίσια καί όρίζουν τά
πρότυπα συμπεριφοράς είναι ή άρμόζουσα;» ή απάντηση
πού θά δοθή, πρέπει νά στηρίζεται σέ αξιοκρατικά κριτήρια.
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κοινωνικών δομών. Τό άτομο έπηρεάζεται καί δια
μορφώνεται άπό τό περιβάλλον του, ένώ συγχρόνως
τό έπηρεάζει καί τό διαμορφώνει. Κατ’ αύτόν τόν
τρόπο ή κάθε γενιά κάνει βίωμα τις έμπειρίες καί
υιοθετεί τις συσσωρευμένες γνώσεις τών περασμένων
γενιών. 'Η ικανότητα αυτή του άνθρώπου συνεχώς
νά «συσσωρεύη» καί νά «μεταβιβάζη» άποτελεϊ τήν
πηγή τού άνθρώπινου μεγαλείου (γιά τούς άπαισιόδοξους, αύτό μπορεί νά σημαίνη καί τήν καταδίκη
του). Ή κοινωνικοποίηση λοιπόν άποτελεϊ τόν
κρίκο ό όποιος συνδέει τό άτομο μέ τό παρελθόν
πού, κατά διαδοχικά στάδια, μεταμορφώνεται σέ πα
ρόν καί σέ μέλλον.
Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τή διαδικασία τής κοινωνικοποιήσεως γενικά. Σ’ ο,τι άκολουθεϊ θά προσ
παθήσουμε νά άναλύσουμε τήν πολιτική πλευρά
τής διαδικασίας. Ή πλευρά αυτή, ένώ συνδέεται στε
νά μέ τή γενικώτερη κοινωνικοποίηση, έν τούτοις
τονίζει τή διδαχή (έκμάθηση) καί τήν υιοθέτηση τής
πολιτικής στάσεως καί συμπεριφοράς. Είναι, δηλα
δή, ή διαδικασία πού έφοδιάζει τό άτομο μέ τήν
πολιτική του προσωπικότητα.
τί είναι πολιτική κοινωνικοποίηση ;
ορισμός, προϋποθέσεις

’Αναγνωρίζοντας όλο καί περισσότερο ότι ή πο
λιτική συμπεριφορά άποτελεϊ μιά πλευρά τής γενικώτερης κοινωνικής συμπεριφοράς καί ώς έκ
τούτου μεταβιβάζεται άπό γενιά σέ γενιά, κοινωνιο
λόγοι καί πολιτειολόγοι άρχισαν νά στρέφουν τήν
προσοχή τους στό φαινόμενο τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως. ’Ιδιαίτερα πρόσεξαν καί άνέλυσαν
τούς μηχανισμούς μέ τούς όποιους τά άτομα δέχον
ται έρεθισμούς καί εύαισθητοποιοΰνται, άναπτύσσουν κίνητρα καί άσπάζονται άξιες οί όποιες έπηρεάζουν τόν πολιτικό τους προσανατολισμό καί τή
συμμετοχή τους στό πολιτικό σύστημα. Ή άνάλυση
πού έπεχείρησαν καί τό θεωρητικό οικοδόμημα πού
προσπάθησαν νά άνεγείρουν στηρίχθηκαν έπάνω σέ
μερικές γενικές παρατηρήσεις.
Κατ’ άρχήν, στηρίχθηκαν στό γεγονός ότι οί
πολίτες τών διαφόρων χωρών έχουν διαφορετική
ό καθένας άντίληψη, πιστεύουν σέ διαφορετικά
πράγματα καί έκφράζουν διαφορετικές γνώμες όσον
άφορά τούς πολιτικούς θεσμούς καί τήν πολιτι
κή τους ήγεσία.2 'Ο μέσος Γερμανός, έπί παραδείγματι, είναι συνήθως καλά πληροφορημένος γιά θέ
ματα πού άφοροϋν τήν κυβέρνησή του καί τήν πο
λιτική της. 'Ο μέσος Βραζιλιάνος δέν φαίνεται
νά είναι πληροφορημένος γιά τό τί συμβαίνει στήν
πρωτεύουσά του. Οί Βρεταννοί γενικά φαίνεται νά
έμπιστεύωνται τούς συμπατριώτες τους καί νά έκτιμούν τούς πολιτικούς των ήγέτες. Στήν ’Ιταλία διά
χυτο παντού είναι τό αίσθημα τής καχυποψίας καί
2. Richard Ε. Dawson and Kenneth Prewitt, Political So
cialization, Boston, Little and Brown Co., 1969, σ. 4.
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τής έπιφυλάξεως προς τήν εύρύτερη κοινωνική ομά
δα, προς τις κρατικές αρχές, τή διοίκηση καί τήν
κυβέρνηση. Ή έλλειψη έμπιστοσύνης τού άνθρώπου
προς τον συνάνθρωπό του καί τις κρατικές άρχές
εισχωρεί σέ όλα τά κοινωνικά στρώματα καί δί
νει τό ιδιαίτερο έκεϊνο χρώμα στούς προσανατο
λισμούς καί τίς πολιτικές δομές τής χώρας. Οί ’Α
μερικανοί αντιμετωπίζουν τά προβλήματα τής πο
λιτικής ζωής μέ συναίσθημα συνήθως αισιοδο
ξίας καί αύτοπεποιθήσεως πού πηγάζει άπό τήν
πίστη στήν ικανότητά τους νά ελέγχουν καί νά
κατευθύνουν τά πολιτικά γεγονότα. Γιά τό κάθε
πρόβλημα φαίνεται νά πιστεύουν πώς υπάρχει κά
ποια λύση καί πώς ή λύση αυτή είναι δυνατόν καί
πρέπει νά βρεθή. ’Αντίθετα, τά μέλη τής φυλής Bantu
τής Νοτίου ’Αφρικής αντιμετωπίζουν τά γεγονότα
μέ τήν ίδια μοιρολατρική διάθεση πού άντιμετωπίζουν καί τίς καιρικές μεταβολές.1
Κατά δεύτερο λόγο ή ιδέα τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως βασίζεται στήν παρατήρηση δτι ή
στάση των πολιτών έναντι τών πολιτικών φαινομέ
νων ή τών πολιτικών άντικειμένων έπηρεάζει απο
φασιστικά τόν τρόπο μέ τόν όποιο λειτουργεί τό πο
λιτικό σύστημα. Οί διαθέσεις, ή συμπεριφορά καί οί
αξίες τών μελών του συτήματος βρίσκονται σέ στε
νή σχέση μέ τό «στύλ» τής πολιτικής ζωής, τόν χα
ρακτήρα καί τή μορφή του πολιτεύματος καί τήν
άποτελεσματικότητα τής διοικήσεως. Ή σχέση
φυσικά άνάμεσα στα δύο είναι σχέση άμοιβαίας
άλληλεξαρτήσεως. Μιά, έπί παραδείγματι, άνίκανη
κυβέρνηση θά κλονίση τήν έμπιστοσύνη του λαού.
'Ελλειψη λαϊκής έμπιστοσύνης, άπό τό άλλο μέ
ρος, μειώνει τήν απόδοση τής κυβερνήσεως, τουλά
χιστον σέ βασικούς τομείς δράστηριότητος.
Ή τρίτη βασική προϋπόθεση τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως είναι ότι μεταξύ τριών στοιχείων
— παραγόντων πού διαμορφώνουν τήν πολιτική
ζωή μιας χώρας — α) φυσικοί παράγοντες, β) νόμοι
καί γ) ήθη καί έθιμα2—■ τά τελευταία παίζουν τόν
άποφασιστικώτερο ρόλο στή διαμόρφωση τών πο
λιτικών προσανατολισμών.
Στήν περίπτωση όμως αύτή, γεννιούνται τά έξής ε
ρωτήματα: ποιές είναι οί πηγές τών πολιτικών ήθών
καί έθίμων, καί μέ ποιό τρόπο διαμορφώνουν τίς
πίστεις καί τίς άξιες ένός λαού; ποιές κοινωνικές
δομές χαλκεύονται καί μέ ποιό τρόπο ώστε νά διατη
ρούν τίς συγκεκριμένες πίστεις καί νά διαιωνίζουν
τά πολιτικά έθιμα; Ό κοινωνικός έπιστήμων προσ
παθεί νά βρή μιά μερική απάντηση στα έρωτήματα
1. 'Ομοίως.
2. «Ήθη καί Έθιμα» έδώ έχουν τήν έννοια άγραφων
κανόνων συμπεριφοράς πού ρυθμίζουντή
συμπεριφορά τών άνθρώπων έπί τή βάσει
ούρισμένων άξιωμάτων-προσταγών: αυτό εί
ναι δίκαιο, ηθικό, ορθό καί έπιτρέπεται, έκεϊνο είναι άδικο,
άνήθικο, έσφαλμένο καί άπαγορεύεται.

αυτά, άναλύοντας τή διαδικασία τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως.
Οί διαπιστώσεις πού προκύπτουν άπό τήν άνάλυση αύτή θά μπορούσαν νά συνοψισθοΰν ώς έξής:
α) Οί πολιτικές συνήθειες, τά πολιτικά ήθη καί έθι
μα, τό πολιτικό αίσθημα καί οί πολιτικές αξίες
έπηρεάζουν τήν πολιτική ζωή τής κοινότητος
καί διαμορφώνουν τίς δομές καί τίς λειτουργίες
τού πολιτικού συστήματος,
β) Σέ κάθε πολιτικό σύστημα υπάρχουν ώρισμένες
πολιτιστικές πηγές πού τροφοδοτούν τό σύστημα
μέ τίς ιδιόρρυθμες έκεϊνες πολιτικές άξιες καί
τό ιδιότυπο «στύλ» πολιτικής έκφράσεως, πού
χαρακτηρίζουν τήν ταυτότητα τού κάθε συστή
ματος.
Μέ βάση αυτές τίς προϋποθέσεις καί αυτήν τή
λογική, ή πολιτική κοινωνικοποίηση μπορεί νά
όρισθή ώς ή διαδικασία πού εφοδιάζει
τό άτομο μέ τό πολιτικό του έγώ
καθώς άναπτυσσεται περνώντας άπό
τήν παιδική ήλικία στήν έφηβική,
καί έν συνεχείμ στήν ώριμότητα.
"Ολες οί μέχρι τώρα έρευνες καταλήγουν στό συμ
πέρασμα ότι ό πολίτης υιοθετεί τίς βασικές πολιτι
κές τους πίστεις καί διαμορφώνει τίς πολιτικές του
πεποιθήσεις κατά τήν παιδική ήλικία. Τίς πρώτες
του έντυπώσεις, κλίσεις καί παρορμήσεις, άκολουθεϊ
μιά βαθύτερη καί πλατύτερη κατανόηση τών πολι
τικών γεγονότων. Οί άντιδράσεις του στά πολιτικά
γεγονότα καί ή άξιολόγηση πού έπιχειρεΐ επηρεά
ζονται άπό τίς έμπειρίες πού συνεχώς άποκτά ένώ
άναπτύσσεται.3
’Άν έξετάσουμε τήν ίδια διαδικασία άπό άλλη σκο
πιά, μπορούμε νά διαπιστώσουμε ότι ή πολιτική
κοινωνικοποίηση είναι ή διαδικασία διά
τής οποίας σχηματίζεται καί μετα
βιβάζεται ή πολιτική κουλτούρα
μιάςόμάδος ή ενός ολοκλήρου έ
θνους άπό γενιά σέ γενιά. Ό μαθητής τού
δημοτικού, πού ψάλλει τήν καθημερινή πρωϊνή προσ
ευχή ή τόν έθνικό ύμνο στον περίβολο τού σχολείου
ή πού διδάσκεται σεβασμό στή σημαία καί στά έθνικά σύμβολα καί ύπακοή στήν έξουσία καί τίς κρα
τικές προσταγές, ύπόκειται στήν επίδραση τής κοινωνικοποιήσεως ή μάλλον γίνεται άντικείμενο κοινωνικοποιήσεως. Διά μέσου τών επισήμων ή τυπι
κών κρατικών μηχανισμών καί κυβερνητικών προ
γραμμάτων «άγωγής τού πολίτου» καί παράλληλα
μέ μιά λιγώτερο προγραμματισμένη προσπάθεια
τών «πρωτογενών» καί τών «άτύπων» κοινωνικών
θεσμών καί σχέσεων, όπως είναι ή οικογένεια, οί
συγγενικές ή φιλικές συγκεντρώσεις καί συνανα
στροφές κτλ., οί κοινωνίες προσπαθούν νά έξασφαλίσουν τή συνέπεια καί τή συνέχεια τών πολιτι3. Richard Ε. Dawson and Kenneth Prewitt, ενθ’άν., σ. 36.
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κών αξιών. 'Όλες αύτές οί προσπάθειες καί διαδικα
σίες, ώργανωμένες ή άνοργάνωτες, τυπικές ή άτυ
πες, προγραμματισμένες ή απρογραμμάτιστες, άποτελουν τό κύριο αντικείμενο μελέτης τής «πολιτι
κής κοινωνικοποιήσεως». Οί παλαιότερες γενιές
αφήνουν τά ίχνη τους στήν πολιτική ζωή τοϋ μέλ
λοντος διά τής μεταδόσεως στις νεώτερες γενιές
ενός είδους συλλογικής «πολιτικής προδιαθέσεως»
πού θέτει τούς όρους καί τις προϋποθέσεις του πολί
τικου παιχνιδιού, καθορίζει τούς κανόνες μέ τούς
όποιους αυτό θά παιχθή καί επιβάλλει τό «στύλ» του.
Οί προϋποθέσεις, οί κανόνες καί τό «στύλ» τού πο
λιτικού παιχνιδιού, όπως καθορίζονται από τήν προη
γούμενη γενιά, άποτυπώνονται στήν «πολιτική μνή
μη» τού έθνους καί μεταβιβάζονται στήν επόμενη
γενιά.
Έδώ όμως θά πρέπει νά ανοίξουμε μιά παρένθε
ση: ή πρωταρχική λειτουργία τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως είναι φυσικά ή μεταβίβαση των ύπαρχουσών πολιτικών πίστεων καί άξιών άπό γενιά
σέ γενιά. «Πολιτική κοινωνικοποίηση», συμπεραί
νει ό Greenstein, καθηγητής τής πολιτικής επιστή
μης στό Πανεπιστήμιο τού Wesleyan, «τόσο στις
σταθερές όσο καί στις ασταθείς κοινωνίες κατά
πάσαν πιθανότητα τείνει στή διατήρηση τών υπαρ
χόντων προτύπων».1 Πράγματι τό «Ισοζύγιο» τής
πολιτικής κοινωνικοποιήσεως βαρύνει πάντα προς
τό μέρος τού status quo, τού «κατεστημένου», του
λάχιστον όσον αφορά τις βασικές αρχές καί τις θε
μελιακές πίστεις τού πολιτεύματος.
Άπό τήν άποψη αύτή, ή κοινωνικοποίηση μι
κραίνει τά περιθώρια τής εκλογής καί περιορίζει
τούς ορίζοντες προς τούς όποιους θά μπορούσε τό
άτομο νά άτενίση, ωθούμενο άπό τις έσωτερικές του
παρορμήσεις. Τό γεγονός όμως ότι πρωταρχικός ρό
λος τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως είναι ή διατή
ρηση τών πολιτικών δομών καί τών πολιτικών προτύ
πων συμπεριφοράς τού κοινωνικού συστήματος δέν
σημαίνει ότι θά πρέπει νά τήν έξισώσουμεμέμιά κατά
σταση πλήρους στασιμότητος. Σέ καμμιά περίπτωση,
τουλάχιστον μέσα στόν τεχνολογικό οργασμό τής
εποχής μας καί στόν υψηλό βαθμό τής άλληλεπιδράσεως τών κοινωνικών συστημάτων, οί πολιτικοί
προσανατολισμοί τής μιάς γενιάς δέν μεταβιβάζον
ται αύτούσιοι στήν έπομένη. Οί ανάγκες τής κάθε
γενιάς αλλάζουν καί μάλιστα μέ ταχύτατο ρυθμό
στόν καιρό μας καί μαζί τους μεταβάλλονται καί οί
πίστεις καί οί άξιες της. «Συνήθως ή κοινωνικο
ποίηση φαίνεται νά συντελή στή διαιώνιση τών
ύπαρχουσών πολιτικών καταστάσεων...», γράφει ό
Greenstein, «καί όμως ή κοινωνικοποίηση μπορεί
νά καταστή πηγή αλλαγής. Πάντα, δηλαδή, υπάρχει
ή πιθανότης νά διασπασθή ή συνέχεια στή μετάδοση
1. Fred I. Greenstein, «Political Socialization», International
Encyclopedia of Social Science, 1968, σ. 555.
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τών προδιαθέσεων άπό τή μιά γενιά στήν άλλη.
Καί επειδή ή εκπαίδευση τών παιδιών άποβλέπει
στήν κάλυψη μελλοντικών αναγκών είναι δυνατόν
ή μιά γενιά νά μεταδώση στήν έπομένη διαφορετικές
αξίες άπό τις δικές της κατά τρόπο όχι τυχαίο, αλλά
προγραμματισμένο».2
Οί τεχνολογικές αλλαγές επιβάλλουν σχέσεις πού
έπηρεάζουν τις πολιτικές μας αξίες καί διά μέσου
αύτών τό ίδιο τό περιεχόμενο καί τούς φορείς τής
κοινωνικοποιήσεως. Κατά τή διάρκεια τού πολέμου
ένας μεγάλος αριθμός γυναικών έπρεπε νά έργασθή στά έργοστάσια παραγωγής πολεμικού υλικού
στήν ’Αμερική καί τήν Ευρώπη. Κι’ έτσι, κατά
τή μεταπολεμική περίοδο, άν καί ή όξεΐα κρίση
σχετικά μέ τήν έλλειψη εργατικών χειρών είχε
περάσει, ή έργαζομένη γυναίκα άπετέλεσε πιά
αναπόσπαστο τμήμα τής οικονομικής μηχανής.
«Κατά συνέπεια», παρατηρεί ή Roberta Sigel, «τά
νεαρά άτομα αρχίζουν νά δέχωνται τή γυναίκα σάν
ενα μέρος τού έργατικοΰ δυναμικού σέ βαθμό πού
ποτέ δέν τήν είχαν δεχθή οί πατέρες τους—ούτως
ώστε, όταν τό 1964 μιά γυναίκα ζήτησε νά διεκδικήση, έστω καί άνεπιτυχώς, τήν προεδρία, αυτό δέν
έπέσυρε σοβαρές διαμαρτυρίες μέ τό επιχείρημα ότι
ή πολιτική είναι μιά καθαρά ανδρική άπασχόληση.
Οί αξίες λοιπόν προσαρμόζονται προς τις αλλαγές
πού συντελοΰνται στό περιβάλλον».3 ’Άς πάρουμε
ένα άλλο παράδειγμα: μιά αναπτυσσόμενη κοινω
νία ή όποια έχει άποδυθή σέ αγώνα δρόμου μέ άμε
σο στόχο, μεταξύ τών άλλων, τόν έκσυγχρονισμό
τού γεωργικού τομέως καί τή δημιουργία τής κατάλ
ληλης βιομηχανικής υποδομής. Οί φορείς κοινωνικοποιήσεως στήν περίπτωση αύτή θά πρέπει νά
«διδάξουν» σέ μιά, ώς επί τό πλεϊστον, παραδοσιακή
κοινωνία τίς σύγχρονες μεθόδους γεωργικής καλ
λιέργειας καί τή χρήση τών νέων μηχανημάτων.
Έπί πλέον θά πρέπει νά πείση τούς αγρότες γιά τή
χρησιμότητα καί τήν άποτελεσματικότητα τών νέων
μεθόδων καί τής νέας τεχνικής, νά μεριμνήση γιά
τή διάδοση τών νέων ιδεών καί τόν έλεγχο τών νέων
σχέσεων, νά προετοιμάση ψυχολογικά τό ανθρώπι
νο ύλικό ώστε νά μπορέση νά άποσπασθή όσο τό
δυνατόν πιό άνώδυνα άπό τούς παραδοσιακούς τρό
πους ζωής καί νά τό προσαρμόση στά νέα πολιτιστικά
πλαίσια πού δημιουργοΰνται είτε σάν προϋπόθεση
τής προσπάθειας είτε σάν άποτέλεσμα, καί τέλος
νά έξετάση τίς συνέπειες πού τυχόν θά προκόψουν
άπό τή διατάραξη τής δομικής καί λειτουργικής
ισορροπίας τής κοινότητος. "Εχοντας αυτούς τούς
στόχους ύπ’ όψη, ή Roberta Sigel δίνει τήν έξής
συμβουλή σέ όσους επιθυμούν νά εισαγάγουν ένα
αποτελεσματικό σύστημα πολιτικής κοινωνικοποιή2. ‘Ομοίως.
3. Roberta Sigel, ενθ’ άν., σ. 8 «Assumption about the learn
ing of Political Values», The Annals of The American Academy
of Political and Social Sciences, Voi. 361 (September 1965).
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σεως: «Φαίνεται λογικό νά υποστηρίξουμε ότι για
νά εύδοκιμήση μιά πολιτική κοινότητα στον εικο
στό αιώνα, ή πολιτική κοινωνικοποίηση θά πρέπει
να διδάξη στα νεαρά άτομα νά δεχθούν τόν άγωνα
καί τή σύγκρουση σαν ενα άπαραίτητο (φυσικό) συ
στατικό τής πολιτικής διαδικασίας καί νά θεωρήση
τήν αλλαγή σαν κάτι τό αναπόφευκτο. Μέ άλλα λό
για, ή διαδικασία τής κοινωνικοποιήσεως θά πρέπει
νά ταυτίζεται καί μέ τήν αλλαγή καί όχι απλώς μέ
τήν υπάρχουσα κατάσταση».1
"Ολα αύτά λοιπόν καθιστούν τήν πολιτική κοι
νωνικοποίηση μιά διαδικασία δυναμική καί εκτε
ταμένη πού άποσκοπεϊ στή διατήρηση, ενεργοποίηση
καί προσαρμογή τής πολιτικής «κουλτούρας» στις
ανάγκες τής κοινότητος, καί πού άναφέρεται στό
σύνολο του πληθυσμού καί άφορά όλους τούς φορείς,
πολιτικούς καί έξωπολιτικούς, «τυπικούς» (αμέσους),
«άτύπους» (έμμέσους). Ύπ’ αύτή τήν έννοια, ή
κοινωνικοποίηση διευρύνει τούς ορίζοντες καί πολ
λαπλασιάζει τις «έκλογές» πού μπορεί νά κάνη τό
άτομο μέ τό νά «κοινωνικοποιή» ώρισμένα πρότυπα
συμπεριφοράς καί νά τά καθιστά λειτουργικως απο
δεκτά καί γι’ αυτό προσιτά στήν πλειοψηφία των
μελών του συστήματος.
άκαταλληλότης τοΰ δρου
«αγωγή τοΰ πολίτου»

Βάσει των όσων έχουμε ήδη άναφέρει, υποδεικνύε
ται ότι ό όρος «αγωγή τοΰ πολίτου» μέ τόν όποιον
προσπαθούμε νά άποδώσουμε τή διαδικασία τής
«πολιτικής κοινωνικοποιήσεως» είναι άνεπαρκής.
Ό όρος παρουσιάζει κάποια ασάφεια πού τόν
καθιστά δύσχρηστο σάν μεθοδολογικό εργαλείο.
«Ή μεγάλη διάρκεια τής ζωής του όφείλεται στήν
άσάφεια», γράφει ό Α. Καζεπίδης, καθηγητής τής
Φιλοσοφίας τής Παιδείας στό Πανεπιστήμιο Simon
Frazer, «καί στό γεγονός ότι ενώ τό περιεχόμενον
τοϋ όρου μπορεί νά διαφοροποιήται, ή θετική άξιοκρατική δύναμή του παραμένει λίγο-πολύ σταθερή,
ένεκα τής κοινωνικής σημασίας του θέματος».2
Ή έννοια τής «πολιτικής άγωγής» ή «αγωγής τοΰ
πολίτου»,3 όπως ορίζεται τουλάχιστον από ένα
σύγχρονο έλληνικό κοινωνιολογικό λεξικό, άναφέρεται στήν «ειδική αγωγή πού άσκεΐται στούς
μαθητές μέ σκοπό νά τούς έξοπλίση μέ όλα τά απα
ραίτητα στοιχεία πού θά τούς βοηθήσουν νά δρά
σουν ως μελλοντικοί πολίτες τοΰ κράτους καί ως
δημότες τοΰ τόπου κατοικίας τους».4
1. 'Ομοίως, σ. 9
2. A. Kazepides, The Autonomy of Education, Άθήναι,
ΕΚΚΕ, 1973, σ. 50.
3. Ό Καλαντζής μιλάει γιά «έθνική άγωγή» πού τή θεωρεί
περισσότερο ζήτημα καρδιάς (δέσιμο ψυχικό μέτή γενέθλια
γή καί από κεΐ μέ τήν εύρύτερη πατρίδα) καί λιγώτερο θέμα
γνώσεων. Κώστας Γ. Καλαντζής, Διδακτική των Ειδικών
Σχολείων, Άθήναι, Καραβίας, 1973, σ. 157.
4. Χάρη Πάτση, ’Επίτομο Λεξικό Κοινωνικών 'Επιστη
μών, Άθήναι, 1969, λήμμα: «άγωγή πολίτου», σ. 49.

Ένας πιό λεπτομερής ορισμός τής έννοιας «άγωγή
τοΰ πολίτου» δίνεται άπό τόν καθηγητή τής παιδα
γωγικής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Έξαρχόπουλο. «Πολιτική άγωγή», κατά τόν Έξαρχόπουλο,
«είναι ή διδασκαλία διά τής όποιας ό μαθητής λαμ
βάνει γνωσιν τής συνθέσεως τής κοινωνίας, τής σπουδαιότητος τοΰ έν κοινωνίμ βίου καί των θεμελιωδών
νόμων αύτοΰ, των σκοπών, τούς όποιους αυτή επι
διώκει, των όρων, υπό τούς όποιους λειτουργεί, των
φαινομένων, άτινα γεννιώνται διά τής συμβιώσεως
των άνθρώπων, των τάξεων, εις τάς όποιας κατανέμονται έν τή κοινωνία τά άτομα, καί των άρχών
επί των όποιων στηρίζεται ή τοιαύτη κατανομή,
τής σχέσεως αρχόντων καί άρχομένων καί των καθη
κόντων τοΰ άτόμου κτλ.».®
Ή άκαταλληλότης τοΰ όρου γίνεται άμέσως φα
νερή- ό όρος περιορίζεται στή διαδικασία τής μεταβιβάσεως ιδεών, πληροφοριών καί νοημάτων στούς
μαθητές. Άναφέρεται μόνο στήν περίοδο τής σχολι
κής ήλικίας καί περιορίζεται στούς φορείς τής διαπλάσεως τής «πολιτικής συνειδήσεως» διά τής άπ’
εύθείας μεταδόσεως πολιτικών γνώσεων.6
Μιά τέτοια θεώρηση στηρίζεται στήν πεποίθηση
(ή τουλάχιστον στήν προϋπόθεση) ότι υπάρχει κά
ποιο χρονικό σημείο στή ζωή τοΰ άνθρώπου, μιά
ώρισμένη τάξη τοΰ δημοτικοΰ, άπό τό όποιο θά
πρέπει νά άρχίσουμε τήν πολιτική έκπαίδευση, όπως
ύπάρχει καί ένα άλλο σημείο στό όποιο θά πρέπει
5. Nue. Έξαρχόπουλος, Εισαγωγή εις τήν Παιδαγωγικήν,
Άθήναι, ’Εκδοτικός Οίκος Δ. Δημητράκου Α.Ε., 1950, Τόμος
Α', σ. 143. ’Επίσης ό Θεοφ. Παπακωνσταντίνου στήν Πολιτι
κή Άγωγή του αποδίδει εύρύτερη έννοια στον όρο, παρατη
ρώντας ότι «εις άλας τάς έλευθέρας χώρας σήμερον ή πολιτι
κή άγωγή άποτελεϊ τόν κεντρικόν σκοπόν της έκπαιδεύσεως,
βασική δέ αποστολή της θεωρείται ή παροχή εις τόν πολίτην
τής μορφώσεως καί τής έμπειρίας εκείνης, πού είναι απαραί
τητοι διά νά κατανοήση τόν δημοκρατικόν τρόπον διακυβερνήσεως καί νά πιστεύση εις αυτόν, ιδιαιτέρως δέ ή καλλιέρ
γεια τών ατομικών ικανοτήτων, αί όποιαι θά τόν βοηθήσουν
νά ένεργή έντός τοϋ κράτους ώς νοήμον ατομον καί νά συμβάλλη εις τό γενικόν καλόν». (Θεοφ. Παπακωνσταντίνου,
Πολιτική Άγωγή, Άθήναι, Kabanas-Hellas, 1970, σ. 12).
Ό Παπακωνσταντίνου χρησιμοποιεί τόν όρο «κοινιονικοποίησις» γιά νά όρίση τή λειτουργία «τής προσαρ
μογής, ή όποια άρχίζει μέ τήν γέννησιν καί συνεχίζεται έπί
σημαντικόν διάστημα τής ζωής ένός άτόμου...».('Ομοίως,σ.21).
6. Ειδικά γιά τό μάθημα τής «Άγωγής τοϋ Πολίτου», γράφει
ό ανήσυχος διανοούμενος τοϋ καιροϋ μας, άναφερόμενος στον
παλιό συνάδελφό του Νικητόπλο (1795 -1846), «πέφτουμε
θύματα τής πλάνης πού τή χαρακτήρισε έπικίνδυνη ό
Kerschensteiner (Ή έννοια τής Άγωγής τοϋ Πολίτη, μετά
φραση Ευάγγελου Κακούρου), νά πιστεύουμε, δηλαδή, πώς
πολιτειακή αγωγή είναι τό ίδιο μέ τήν πολιτειακή διδασκα
λία, μέ τή διδασκαλία τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων τοϋ
πολίτη». Τήν πλάνη αύτή τήν άπέφυγε ό Νεόφυτος Νικητόπλος, ένώ έμεΐς μοιάζουμε μέ έκεϊνον πού διδάσκει κολύμ
πι, όχι μέσα στό νερό, άλλά μέ άποστήθιση κανόνων άπό ει
δικό έγχειρίδιο, παραγνωρίζοντας τόν κίνδυνο πού θά διατρέξη ό μαθητής του μόλις πέση στή θάλασσα. Σέ μιά τέτοια δια
δικασία, όμως, θά μπορούσαμε νά ύποψιασθοϋμε πώς ό πνι
γμός άποτελεϊ τήν άπώτερη έπιδίωξη. Άλέξης Δημαράς,
«Ή Άγωγή τοϋ Πολίτου», Τό Βήμα, 29 ’Ιουλίου 1973.
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νά σταματήσουμε, γιατί ή έκπαίδευση θά έχη περατωθή. Ή σύγχρονη όμως επιστήμη τής ψυχολογίας,
τής παιδαγωγικής καί τής κοινωνιολογίας θεωρεί
τις απόψεις αυτού τοΰ είδους «αφελείς καί έκτος
πραγματικότητος».1 Κι5 αυτό γιατί μιά τέτοια άπο
ψη παραγνωρίζει βασικές αρχές τής παιδαγωγικής
καί τής ψυχολογίας. Παραβλέπει, έπί παραδείγματι,
το γεγονός ότι ή «έσωτερικοποίηση», ή παραδοχή,
ή υιοθέτηση καί ή ύπακοή των «κοινωνικών προστα
γών» (norms) συντελεΐται κατά ένα μεγάλο ποσοστό
ασυναίσθητα, κατά τρόπο μηχανικό, χωρίς συχνά
τό άτομο νά εχη έπίγνωση τού τί συντελεΐται,
χωρίς νά έπιδιώκη κάποια λογική έξήγηση. Καί ίσως
γι’ αύτό ή διαδικασία νά συντελήται τόσο όμαλά.
Θεωρούμε τις «κοινωνικές προσταγές» σάν κάτι
δεδομένο, χωρίς νά αμφισβητούμε τήν άποτελεσματικότητά τους.2 Ό Cantrill, άναφερόμενος στή μετα
βίβαση των «θρησκευτικών προσταγών», περιγράφει
τό φαινόμενο κατά τρόπο πού ταιριάζει καί στήν
περίπτωση τής μεταδόσεως τών «πολιτικών προστα
γών»;
Ή σχετική ομοιομορφία πού επικρατεί σέ μια κουλτούρα
άπό γενιά σε γενιά, ό άργός συνήθως ρυθμός τής άλλαγής
αποτελεί καθαρή ένδειξη ότι πολλοί κανόνες (norm s) καί προσ
ταγές τής κουλτούρας γίνονται άποδεκτοί κατά τρόπο άνεξέλεγκτο άπό τή μεγάλη πλειοψηφία τού λαού.
... Οί κανόνες καί οι προσταγές τής κοινωνίας δέν είναι
ούδέτερα κίνητρα συμπεριφοράς άπό τά όποια ό καθένας μπο
ρεί νά διαλέγη δποτε τοΰ άρέσει αύτό πού θεωρεί καλό ή κα
κό, δίκαιο ή άδικο.
Τά περισσότερα άπό τά κοινωνικά αυτά προστάγματα έχουν
ήδη περάσει άπό τόν έλεγχο τών προηγουμένων γενιών,
πρίν άκόμη τό άτομο έρθη σ’ έπαφή μ’ αύτά. Όταν ό λαός
διδάσκεται μιά ώρισμένη θρησκεία, ταυτοχρόνως μαθαίνει
ότι είναι καί ή «καλύτερη» καί ή «πιό άληθινή».3

Οί Easton καί Dennis, καθηγητές τής Πολιτικής
Επιστήμης τών Πανεπιστημίων τοΰ Chicago καί
Wisconsin άντιστοίχως, περιγράφουν μέ τόν έξής
γραφικό τρόπο τή δέσμευση αυτή τοΰ ατόμου στήν
έπιλογή τών πίστεων καί τών άξιών του.
Τό παιδί, πού γεννιέται μέσα σ’ ένα σύστημα, σέ πολλά ση
μεία μοιάζει σάν ένας μετανάστης πού έρχεται νά ζήση μέσα
σ’ αύτό. ’Εκεί πού διαφέρει είναι ότι δέν έχει προηγουμένως
κοινωνικοποιηθή μέσα σέ κανένα άλλο σύστημα...'Ετσι μα
θαίνει νά τού άρέση ή κυβέρνηση πριν άκόμη γνωρίση
άπό τί πράγματι άποτελεΐται.4
1. Βλέπε Roberta Sigel, «Assumptions about Learning of
Political Values, The Annals, Voi. 361 (September 1965), σ.
1-9 —Hadley Cantrill, The Psychology of Social Movements,
New York, John Wiley and Sons, 1963.
2. Βλέπε Roberta Sigel, «Assumptions about Learning
of Political Values», The Annals of the American Academy of
Political and Social Sciences, Voi. 361 (September 1965), σ.
1-9. Συχνά άναφέρεται άπλώς σάν Annals.
3. Hadley Cantrill, The Psychology of Social Movements,
New York, John Wiley and Sons, 1963, σ. 6.
4. David Easton and Jack Dennis, «The Child’s Image of
Government», The Annals, Voi. 361 (September, 1965), σ.56-57.
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Πέρα λοιπόν άπό τή διαδικασία τής απ’ ευθείας
μεταδόσεως τών πολιτικών πληροφοριών στούς μα
θητές, ή διαδικασία τής πολιτικοποιήσεως μέ τόν
τρόπο πού έξετάζεται στήν παρούσα μελέτη περι
λαμβάνει καί άλλους τρόπους μεταδόσεως τών κα
νόνων τής πολιτικής συμπεριφοράς πού έγγίζουν καί
άλλους φορείς κοινωνικοποιήσεως. Ή έν λόγω διαδι
κασία άναφέρεται στά πρότυπα, τά σύμβολα καί τούς
θεσμούς πού έκφράζουν τήν έξουσία καί χαρακτηρί
ζουν τήν ήγεσία, τήν κυβέρνηση, τό κράτος, καθώς
καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο όλα αυτά ‘κεντρίζουν
τή φαντασία τοΰ παιδιού, τροφοδοτούν τόν συναι
σθηματικό του κόσμο καί έπηρεάζουν τή συμπερι
φορά του προς τά πολιτικά αντικείμενα, πρίν ακόμη
ένηλικιωθή. Άναφέρεται έπίσης στή φύση καί τόν
χαρακτήρα τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος καί στον
ρόλο τοΰ σχολείου στή διαμόρφωση τοΰ πολιτικού
χαρακτήρος τοΰ παιδιού.
Δέν θεωρεί όμως τό σχολείο σάν τόν μοναδικό
φορέα πολιτικής μαθήσεως. Τό άτομο άποκτά τήν
πολιτική του έκπαίδευση όχι μόνο διά μέσου τής
άπ’ ευθείας διδασκαλίας τών κανόνων τοΰ πολιτικού
παιχνιδιού άλλά καί διά τής μιμήσεως, τής ταυτίσεώς του μέ ώρισμένα σύμβολα, όμάδες καί Ιδέες
μέ τις όποιες έπιδιώκει ή τυχαίνει νά έρχεται σέ
έπαφή· ή πολιτική του δηλαδή έκπαίδευση είναι απο
τέλεσμα τών έμπειριών καί τών βιωμάτων πού απο
κτά ένώ κινείται έξω άπό τόν χώρο τής οικογένειας
καί τοΰ σχολείου. Συνήθως τό περιβάλλον συντελεί
στή διάπλαση τοΰ χαρακτήρος του μέ μηχανισμούς
πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τήν έκπαίδευση στήν
τυπική της μορφή.5 Ή πολιτική δηλαδή «κουλτούρα»
σάν «πολιτική μνήμη» τής κοινότητος ή σάν ένα
σύνολο άπό πρότυπα συμπεριφοράς διδάσκεται άπό
μιά ποικιλία φορέων. Ή ιδιοσυστασία καί ή σπουδαιότης τών φορέων αυτών διαφέρει άπό κοινωνία
σέ κοινωνία, άνάλογα μέ τή δομική σύσταση, τήν
ιεράρχηση τών άξιών καί τό γενικότερο πολιτι
στικό έπίπεδο τής κοινωνίας πού έξυπηρετοΰν. Ή
διαπίστωση όμως αυτή δέν θά πρέπει σέ καμμιά πε
ρίπτωση νά μάς όδηγήση στή σκέψη ότι ή πολιτική
συμπεριφορά διδάσκεται άπό πολιτικούς άποκλειστικά φορείς (άν καί σέ όλες τις περιπτώσεις συνει
δητά καί προγραμματισμένα ή άσυνείδητα καί τυ
χαία ή πολιτική έξουσία άσκεΐ πάντα πότε άμεσα
καί πότε έμμεσα κάποιο έλεγχο σέ όλους τούς «έξωπολιτικούς» φορείς κοινωνικοποιήσεως). Γιά άλλη
μιά φορά θά πρέπει νά υπενθυμίσουμε τή στενή σχέ
ση πού υπάρχει άνάμεσα στή γενική ή κοινωνική
«κουλτούρα» καί τή μερική ή πολιτιστική «κουλ
τούρα».
Ή πολιτική δηλαδή συμπεριφορά δέν προσδιορί
ζεται μόνο άπό τήν έπαφή τοΰ άτόμου μέ καθαρά πο5. Leon Eisenberg, «Ή ’Ανθρώπινη Φύση τής ’Ανθρώπινης
Φύσεως», Συνέχεια, 5 (’Ιούλιος 1973), σ. 211.’Αναδημοσιεύε
ται άπό τό περιοδικό Science, Vol. 176 (April 1972), σ. 123-128.
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λιτικές καταστάσεις, φορείς καί διαδικασίες. Οί
«έξωπολιτικές» σχέσεις καί «έπιρροές» είναι εξί
σου αποφασιστικές στή διαμόρφωση τής πολιτι
κής του στάσεως όσο καί οί έμπειρίες πού αποκτά
καί οί σχέσεις πού άναπτύσσει έρχόμενος σέ έπαφή
μέ πολιτικά καθαρως άντικείμενα. Μέ τον όρο
«έξωπολιτικές» έπιρροές έννοοϋμε τήν έμπειρία πού
αποκτά το άτομο μέσα στήν οικογένεια, τό σχολείο,
τή γειτονιά, τό έπαγγελματικό σωματείο, τις φιλι
κές συντροφιές καί σέ όλες τις άλλες «έξωπολιτικές» σχέσεις του. Οί «έσωπολιτικές» έπιρροές άφορούν τις έμπειρίες, τις πληροφορίες και τή στάση
γενικώς τού άτόμου πού προέρχεται άπό τήν έπαφή
του μέ τίς κρατικές άρχές, τήν κυβέρνηση, τά πο
λιτικά πρόσωπα καί τούς άλλους φορείς πολίτικων
πληροφοριών καί έξουσίας. "Ολες αύτές οί έμπειρίες
καί τά βιώματα μέ τον καιρό μετατρέπονται σέ γνώ
μες, πίστεις καί πεποιθήσεις γιά τον τρόπο μέ τον
όποιο λειτουργεί τό πολιτικό σύστημα.
Κατά συνέπεια, ή πολιτική συμπεριφορά τού άτό
μου προσδιορίζεται καί άπό άλλους φορείς, άμέσου
ή έμμέσου κοινωνικοποιήσεως, μέ τούς οποίους
τό άτομο έρχεται σέ έπαφή καθ’ όλη τή διάρκεια τής
«πολιτικής του ζωής», όπως ή οικογένεια, ή εκκλη
σία, οί επαγγελματικές όργανώσεις, τά εργατικά
σωματεία, τά πολιτικά κόμματα καί γενικά όλες έκεΐνες οί καταστάσεις πού διαμορφώνουν τό ήθος καί
έπιδρούν στή στάση καί τή συμπεριφορά των άνθρώπων (πόλεμοι, έπαναστάσεις, κοινωνικές καί
οικονομικές μετατοπίσεις, πληθυσμιακές μετακι
νήσεις κτλ.).
Ό όρος «πολιτική άγωγή» είναι ακατάλληλος
καί γιά ένα ακόμη λόγο. 'Όταν οί φορείς τής «πο
λιτικής άγωγής» έλέγχωνται κατά τρόπο άποκλειστικό καί άπόλυτο άπό τήν κρατική έξουσία καί
άποσκοποϋν στή διατήρηση ένός τυραννικού συ
στήματος διακυβερνήσεως, πού θά κατατάξουμε τίς
μυστικές, άτυπες δομές πολιτικοποιήσεως πού απο
βλέπουν στήν άνατροπή τού τυραννικού αύτοΰ πο
λιτικού καθεστώτος;1 Γιά ενα τέτοιο καθεστώς
ή «εκπαίδευση» ασφαλώς δέν άποτελεΐ μέρος τής
1. Ό καθηγητής Καζεπίδης στήν περίπτωση αύτή μιλάει
γιά τήν «πολιτικοποίηση τής έκπαιδεύσεως». Άναφέρεται
στή συνταγματικά κατωχυρωμένη άσάφεια πού διευκολύνει
τήν κρατική έπέμβαση καί χρησιμοποίηση τών φορέων πο
λιτικής κοινωνικοποιήσεως (έκπαίδευση) γιά πολιτικούς,
ιδεολογικούς, πολιτειακούς καθαρά σκοπούς. Τό άρθρο τού
Ελληνικού Συντάγματος πού διευκολύνει τήν έπέμβαση αυτή
είναι τό άρθρο 17 τού Συντάγματος τού 1968 τό όποιο όρίζει
ότι: «Ή παιδεία τελεί ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τού Κρά
τους, παρέχεται δαπάναις αύτοΰ, σκοπεί δέ καί εις τήν ήθικήν
καί πνευματικήν άγωγήν καί τήν άνάπτυξιν τής έθνικής συνειδήσεως τών νέων έπί τή βάσει τών άξιων τού έλληνικού καί τού
χριστιανικού πολιτισμού». Ή ίδια λογική άκολουθεϊται καί
άπό τό Σύνταγμα τής Σοβιετικής Ένώσεως (βλέπε Μ.Ν.
Skatin, «Marxist - Leninist Ideas on Polytechnical Education»
στό S. G. Shapovalenko (ed.), Polytechnical Education in the
USSR, Paris, UNESCO, 1963, σ. 17, όπως άναφέρεται άπό
τον Καζεπίδη, ενθ’ άν., σ. 61-62.

«’Αγωγής τού Πολίτου» μέ τήν έννοια πού συνήθως
δίνεται στον όρο.2 Πού θά κατατάξουμε τή διαδι
κασία τής μεταδόσεως έπαναστατικών ιδεών πού
θέρμαναν τήν ψυχή καί άφύπνισαν τόν νοΰ τής γε
νιάς τών άγωνιστών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως;
Τό κρυφό σχολειό, ή Εκκλησία καί ό θεσμός τών
άρματολών δέν μπορούσαν φυσικά νά συμπεριληφθοΰν στις οργανώσεις καί τούς θεσμούς τής πο
λιτικής άγωγής τού ’Οθωμανικού Κράτους. Γιά τούς
'Έλληνες όμως υπηκόους τής Αύτοκρατορίας υπήρ
ξαν οί βασικώτεροι φορείς πολιτικοποιήσεως ύπό
τήν έννοια τής μεταδόσεως πολιτικών ιδεών, τής
άφυπνίσεως τής έθνικής συνειδήσεως, τής διατηρήσεως καί ένισχύσεως τής ιδέας τών έθνικών ειδώ
λων, καί τής έπιθυμίας γιά έπαναστατική δράση
καί «πολιτική» ή «έθνική» αύτοδιάθεση.
Ή έννοια τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως είναι
αρκετά πλατειά ώστε νά συμπεριλαμβάνη όχι μόνο
τίς έμπειρίες, τίς γνώσεις καί τή συμπεριφορά πού
οδηγούν στήν «ταύτιση» τού άτόμου μέ τήν ομάδα,
στον κομφορμισμό, στήν κανονικότητα, στήν άναμενόμενη συμπεριφορά (στοιχεία δηλαδή πού συμ
βάλλουν στή σταθερότητα τού πολιτικού συστήμα
τος) άλλά καί τή συμπεριφορά, τίς έμπειρίες καί
τις γνώσεις πού συντελούν στή δημιουργία ποικί
λων τρόπων έκφράσεως, τήν αναταραχή, τήν «άρνητική» ταύτιση, τή διακοπή τής συνεχείας (στοι
χεία δηλαδή πού οδηγούν στή διατάραξη τών θε
σμικών πλαισίων έλέγχου).3
Ή ίδέα τής πολιτικής κουλτούρας, μέ τήν έννοια
τουλάχιστον πού δίνεται στον όρο άπό τόν Almond,
πού πρώτος εΐσήγαγε τήν ίδέα στον χώρο τής πο
λιτικής, φαίνεται νά δίνη μεγαλύτερη σημασία στή
συμπεριφορά πού «διδάσκεται» ή «μαθαίνεται» (πού
2. Άπ’ ό,τι ξέρουμε, ό Δημ. Π. Οικονόμου είναι ό μόνος
πολιτειολόγος στήν Ελλάδα πού έπεσήμανε τήν άκαταλληλότητα των όρων «Πολιτική Άγωγή» καί «Άγωγή τού Πο
λίτου» στή μικρή αλλά περιεκτική μελέτη του Ή Θεμελίωσις
της Πολιτειακής ’Επιστήμης (Political Science—Science
Politique). Ό Οικονόμου άναφέρει τά έξης έπιχειρήματα γιά
νά άποδείξη τήν άκαταλληλότητα τών όρων: «Ή έποχή μας,
ή όποια περικλείει τεράστιας οικονομικός, πνευματικός καί
κοινωνικός μεταβολάς, καθιστά περισσότερον άναγκαίαν τήν
διαπαιδαγώγησιν τόσον τών άρχόντων όσον καί τών άρχομένων, ίδίμ εις τόν τομέα τής πολιτικής συμπεριφοράς, ή οποία
καί προδικάζει τό μέλλον αύτής ταύτης τής Δημοκρατίας. Δι’
αύτό δέν πρέπει νά γίνεται πλέον λόγος περί «Άγωγής τού
Πολίτου». Άλλα δέν πρέπει νά γίνεται πλέον λόγος ούτε
περί «Πολιτικής Άγωγής». Ή προσπάθεια τής τοποθετήσεως
τού προβλήματος τής τοιαύτης πολιτειακής άγωγής έχει παρερμηνευθή ίδίμ ύπό τών όλοκληρωτικών κρατών καί άντί
τής όρθής καί έπιστημονικής άντιμετωπίσεως τού προβλή
ματος τούτου, αναλαμβάνεται προσπάθεια «πολιτικής
άγωγής» εις βάρος τής έλευθερίας, πολιτικής συνειδήσεως
καί έκφράσεως τού πολίτου, ώς π.χ. διά τής πολιτικής «διαφωτίσεως» ή «καθοδηγήσεως», κ.ο.κ. (Άθήναι, 1970, σ. 38).
3. Γιά τήν ευρύτερη έννοια αύτών τών τελευταίων βλέπε,
Η. Laurence Ross (ed.), Perspections on the Social Order,
New York, Mcgraw-Hill Book Co., Inc., 1963 (ιδιαίτερα, κεφάλαιον 7), «The Aquisition of Culture», σ. 136-158.
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βασίζεται στή μετάδοση γνώσεων καί λογικών νοη
μάτων) καί λιγώτερη στή συμπεριφορά πού έχει τή
ρίζα της στήν προδιάθεση, στον συναισθηματισμό,
στήν ιδιοσυγκρασία (αυθόρμητη, υποσυνείδητη, άν
μας έπιτρέπεται ό όρος, μάθηση). Έπί πλέον ή
ιδέα τής πολιτικής κουλτούρας εξηγεί περισσότερο
τήντάση του άνθρώπου γιά τάξη, οργάνωση, έπανάληψη, κομφορμισμό, μονιμότητα καί ισορροπία,
παρά γιά ανομοιομορφία, ιδιομορφία, παρέκκλι
ση καί αλλαγή."Αν θέλαμε νά έξηγήσουμε τήν άπο
ψη αύτή θά λέγαμε ότι ή πολιτική συμπεριφορά κατευθύνεται άπό όλων των ειδών τίς συναισθηματικές
παρορμήσεις διά μέσου μιας πολύπλοκου ψυχο
δυναμικής διαδικασίας, πού δεν στερείται σκοπού καί
κατευθύνσεως. Καθοδηγείται καί έπηρεάζεται άπό
τή λογική, τή γνώση καί τήν όρθολογιστική αξιο
λόγηση πού επιχειρεί τό άτομο όταν πρόκειται νά
έπιλέξη μιά λύση. Υπάρχει πάντα κάποιος γενικός
«όδηγός πλεύσεως» πού χρησιμοποιεί προς εκπλή
ρωση τών σκοπών πού έχει θέσει. Είναι τό λογικό
στοιχείο τής συμπεριφοράς πού έξισορροπεϊ ή
αντισταθμίζει τό παράλογο, τό συναισθηματικό.
Γι’ αυτό ίσως τονίζονται περισσότερο τά κοινω
νικά στοιχεία (αντικειμενικοί έξωτερικοί περιορι
σμοί) καί λιγώτερο οί ψυχολογικοί παράγοντες (αύθόρμητη, υποσυνείδητη δράση). Ή ιδέα του επί
μέρους προσανατολισμού ή «ύποκουλτούρας» (sub
culture) πηγάζει άπό τήν προσπάθεια νά φέρουμε
κάποια ισορροπία ανάμεσα στούς δυό παράγοντες,
τόν κοινωνικό καί τόν ψυχολογικό. Γιά τόν ίδιο
ακριβώς λόγο θά πρέπει κανείς νά μελετήση καί
εργασίες όπως αύτές, έπί παραδείγματι, τών Easton
καί Hess, τού Adorno, τού Lasswell, τού Fromm,
τού Erikson, κτλ. οί όποιοι άσχολοΰνται με τούς
ψυχολογικούς παράγοντες πού επιδρούν στή δια
μόρφωση τού πολιτικού χαρακτήρος τού άνθρώπου
κατά τά πρώτα στάδια τής πολιτικής του κοινωνικοποιήσεως.
συμβολή τής ψυχολογίας
καί τής κοινωνιολογίας

α. Παλαιότερες απόψεις
Ή μέχρι σήμερα πολιτική ερευνά έχει καταλήξει
στό συμπέρασμα ότι όλα τά πολιτικά γεγονότα είναι
συνυφασμένα μέ τίς πίστεις, τις πεποιθήσεις καί
τίς άξιες άπό τίς όποιες έμφοροΰνται τά άτομα πού
τά δημιουργούν. Ή εσωτερική διάθεση τών πολι
τών, οί προδιαθέσεις τους, ή νοοτροπία τους, ή
εύαισθησία τους καί ό προσωπικός, υποκειμενικός
τρόπος, μέ τόν όποιο άντιδροΰν στά έξωτερικά έρεθίσματα, προσδίδει τό ιδιαίτερο εκείνο «στύλ» πού
συναντά κανείς σέ κάθε πολιτικό σύστημα. Ό ιδιαί
τερος τρόπος μέ τόν όποιο αντιδρούν τά άτομα δια
μορφώνει τίς δομές καί έπηρεάζει τίς λειτουργίες
τού συστήματος. "Οταν, έπί παραδείγματι, ή έλλειψη
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εμπιστοσύνης, ή δυσπιστία, ή απάθεια, ό κυνισμός
καί ό φόβος έκδηλωθοϋν άπό ένα μεγάλο μέρος
τού πληθυσμού, είναι πολύ πιθανό, έξ αίτιας τού
ψυχολογικού κλίματος πού δημιουργεΐται, ή δια
κυβέρνηση τής χώρας νά καταστή πολύ δύσκολη
υπόθεση. Ή άντιπάθεια τού πολίτου προς ώρισμένα
κυβερνητικά σχήματα καί ή αντίστασή του στις
κυβερνητικές έπιταγές διαβρώνει τό αίσθημα τής
ένότητος, έξουδετερώνει κάθε προσπάθεια γιά έθνική
ολοκλήρωση, άκινητοποιεί τόν διοικητικό μηχα
νισμό καί αφήνει ανεκπλήρωτους τούς σκοπούς τής
πολιτικής ήγεσίας.
"Ολα αύτά δέν άποτελοΰν, βέβαια, καινούργιες
διαπιστώσεις. Παλαιότερες εργασίες, άπό τήν Πο
λιτεία τού Πλάτωνος καί τά Πολίτικα τού Άριστοτέλους ώς τή Δημοκρατία τής ’Αμερικής
τού Tocqueville έχουν έξετάσει,ή κάθε μιά άπό τή
δική της σκοπιά, τά προβλήματα τής κοινωνικοποιήσεως σάν διαδικασία πού συντελεί, διά τής
διαμορφώσεως τής καταλλήλου προσωπικότητος,
στήν «ευλειτουργία» ή «δυσλειτουργία» τού πολιτι
κού συστήματος.
Μέ τόν ρόλο τής «πολιτικοποιήσεως» τού ατόμου
καί τήν επίδραση πού αύτός έχει στήν ομαλή λει
τουργία τού πολιτεύματος, πρώτος ασχολήθηκε
κατά τρόπο συστηματικό, άπό ο,τι ξέρουμε, ό Πλά
των. Ή φθορά τών πολιτικών συστημάτων, ή κυκλι
κή τους κίνηση οφείλονται κατά τόν Πλάτωνα στήν
άδυναμία τού μηχανισμού τής πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως νά «δέση» τούς πολίτες μέ τό σύστημα καί
νά τούς καταστήση «τέλειους καί ώλοκληρωμένους
πολίτες», κοινωνούς τών σκοπών καί τού προορι
σμού τής πολιτείας. Βασική δηλαδή αιτία τής φθο
ράς τών πολιτευμάτων είναι, γιά νά χρησιμοποιή
σουμε τή σύγχρονη ορολογία, ή έλλιπής πολιτική
τους «κοινωνικοποίηση».
Ό ’Αριστοτέλης ήταν ό δεύτερος κλασσικός πο
λιτικός φιλόσοφος πού ασχολήθηκε συστηματικά
μέ τό θέμα τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως καί
περιέγραψε μέ άνεπανάληπτη πιστότητα τή σχέση
ανάμεσα στήν προσωπικότητα τού ατόμου καί τή
μορφή τού πολιτεύματος. Ό ’Αριστοτέλης κατέλη
ξε στό συμπέρασμα ότι σέ κάθε πολιτειακή μορ
φή αντιστοιχεί καί ένα συγκεκριμένο είδος προσω
πικότητος, ένα ώρισμένο είδος άξιών καί προδια
θέσεων.1
Ό Tocqueville, στήν απαράμιλλη πολιτιστική ανά
λυση τής δημοκρατίας πού έπιχείρησε στό έργο του
Δημοκρατία στήν ’Αμερική, έδώ καί 130 χρόνια, άπό
1. «’Εκείνο, πού κατ’ έξοχήν συμβάλλει στή σταθερότητα
τών καθεστώτων», γράφει ό ’Αριστοτέλης, «είναι ή προσαρμο
γή τής άγωγής στή μορφή τής πολιτείας. Έν τούτοις ή αρχή
αύτή παραμελεϊται γενικώς στόν καιρό μας. Οί καλύτεροι
νόμοι, αύτοί πού έγκρίνονται άπό όλους τούς πολίτες, δέν
ώφελοϋν όταν οί πολίτες δέν έχουν άσκηθή μέ τή συνήθεια
καί τήν έκπαίδευση δημοκρατικώς, άν οί νόμοι είναι δημο
κρατικοί, ή όλιγαρχικώς άν οί νόμοι είναι ολιγαρχικό ί»_
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τούς τρεις βασικούς παράγοντες πού επηρεάζουν τή
μορφή καί τον χαρακτήρα των πολιτευμάτων, δηλαδή
τό κλίμα, τή νομική διάρθρωση καί τό σύνολο των
συνηθειών, ήθών καί έθίμων, θεώρησε τούς τελευ
ταίους σαν τούς περισσότερο αποφασιστικούς γιά
τήν ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών:
Καί οί τρεις αύτοί παράγοντες αναμφισβήτητα προσδιορίζουν
καί κατευθύνουν τήν αμερικανική δημοκρατία. Άλλα αν τούς
κατατάσσαμε μέ κριτήριο τή σπουδαιότητά τους, θά επρεπε
να πώ ότι τό κλίμα παίζει μικρότερο ρόλο άπό τούς νόμους καί
οί νόμοι μικρότερο άπό τα ήθη καί έθιμα. Έχω πεισθή ότι
ούτε τό ευνοϊκότερο κλίμα ούτε οί καλύτεροι δυνατοί νόμοι
είναι σέ θέση να διατηρήσουν ενα Σύνταγμα πού θά ήταν άντίθετο προς τά ήθη, τα έθιμα καί τις συνήθειες τού λαού. Κι’
αυτό γιατί καί οί περισσότερο αντίξοες συνθήκες καί οί χει
ρότεροι νόμοι μπορούν νά άλλάξουν έπ’ ώφελείμ τού συνό
λου όταν οί συνήθειες καί ή στάση τού λαού είναι καλές.
Ή σημασία των ήθών καί των έθίμων είναι ή «καθαρή αλή
θεια» προς τήν όποια στρέφεται ή έρευνα καί ή έμπειρική
παρατήρηση.1

Εργασίες λοιπόν όπως αύτές πού άνεφέρομε ένδεικτικώς καί άλλες ακόμη, όπως τών Bodin Hobbes,
Locke, Comte, Rousseau, Bagehot, Machiavelli,
Graham, Walas, άναφέρονται σέ προβλήματα πολιτικοποιήσεως. "Αλλες άπό τις έρευνες αύτές κατα
λήγουν σέ γενικά συμπεράσματα ή άναφέρονται
σέ ενα περιωρισμένο τομέα τής πολιτικής ζωής,
άλλες είναι θεωρητικές ή έμπειρικές, άλλες κατα
λήγουν σέ προτάσεις πού μπορούν νά χρησιμεύσουν
στ ή συγκριτική μελέτη τών πολιτικών συστημάτων
ή όχι. Τό κοινό όμως σημείο όλων αύτών τών έργασιών είναι ή γενικότης τών χαρακτηρισμών. Μό
νον άπό τή δεκαετία τού ’50 άρχισε ή ιδέα τής πο
λιτικής κοινωνικοποιήσεως νά άπασχολή τούς
έρευνητές κατά τρόπο συστηματικό.2 Τότε άρχισε
ή προσπάθεια τών πολιτειολόγων νά συνδέσουν τή
διαδικασία τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως μέ τίς
σύγχρονες θεωρίες τής πολιτικής ζωής.
β. Νεώτερες άπόψεις
Όσοι σήμερα ασχολούνται μέ τό πρόβλημα τής
πολιτικής κοινωνικοποιήσεως βρίσκουν άναγκαϊο,
1. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, New York,
Alfred A. Knopf, 1960, Τόμος I, σ. 322.
2. Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά αναφέρουμε τή συμ
βολή των Merriam, Pierce, Inkeles, Levinson, Ιδιαίτερα τού
πρώτου, καθώς καί τής 'Ιστορικής Εταιρείας τής ’Αμερικής
στόν τομέα τής έρεύνης πού άσχολεΐται μ’ αύτό πού σήμερα
όνομάζουν πολιτική κοινωνικοποίηση. (Charles Ε. Merriam,
The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of
Civic Training, Chicago, University of Chicago Press, 1931—
τού ίδιου, Civic Education in the United States, Report of the
Commission on the Social Studies, American Historical As
sociation, Part 3, New York, Scribner, 1933—Alex Inkeles and
Daniel J. Levinson, «National Character: The Study of Moral
Personality and Sociocultural Systems» στο L. Gardner (ed).,
Handbook of Social Psychology, Cambridge Mass., Addison
Wesley, 1954, Voi. 2, σ. 977-1020.

άν όχι απόλυτα επιβεβλημένο, νά αντλήσουν έν
νοιες, ιδέες καί μεθόδους άπό άλλες έμπειρικές
(μπιχεβιοραλιστικές) επιστήμες, όπως είναι ή κοι
νωνική (ή πολιτιστική) ανθρωπολογία,3 ή ψυχιατρι
κή,4 ή κοινωνική ψυχολογία5 καί ή κοινωνιολογία6 καί, γιατί όχι, καί ή οικονομική. 'Όλες αύτές
οί έπιστήμες άπό διαφορετική ή κάθε μιά σκοπιά
καί μέ διαφορετική ένταση ένδιαφέρονται γιά τό
φαινόμενο τής κοινωνικοποιήσεως. Ιδιαίτερα ε
ρευνούν τή διαδικασία μέ τήν όποια τό παιδί πού
έρχεται στόν κόσμο, έφωδιασμένο μέ προσαρμοστι
κές δυνατότητες, υιοθετεί τήν ιδιόμορφη συμπερι
φορά τού πολιτιστικού περιβάλλοντος στο όποιο
γεννιέται, άπό ένα σύνολο εύκαιριών πού τού πα
ρουσιάζονται.
Δέν θά έξετάσουμε τήν ιδιαίτερη συμβολή κάθε
μιας άπό τίς εν λόγω έπιστήμες στήν ανάλυση τής
διαδικασίας τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως.
Τό θέμα είναι τόσο εύρύ καί τόσο πολύπλοκο πού
θά επρεπε νά άποτελέση αντικείμενο ξεχωριστής
λεπτομερούς μελέτης. Έδώ αρκεί μόνο νά τονίσου
με πώς ή πολιτική έπιστήμη έχει δώσει ιδιαίτερη
σημασία καί έχει έπεξεργασθή γιά δικό της λογαρια
σμό πολλές θεωρίες πού πρωτοεμφανίσθηκαν σέ
άλλους κλάδους τών πολιτικών επιστημών. Στήν
κατηγορία αυτή ανήκουν διάφορες πολιτιστικοάνθρωπολογικές θεωρίες,7 θεωρίες πού αφορούν
τή δυναμική τών διαφόρων κοινωνικών ομάδων,
τόν τρόπο δηλαδή μέ τόν όποιο ή όμαδική συμ
περιφορά μεταδίδεται στα μέλη τής όμάδος,8
καθώς καί ένα σύνολο άπό έρμηνεΐες καί συμ3. Οί «Πολιτιστικοί άνθρωπολόγοι» (Cultural Anthropol
ogists) ήσαν άπό τούς πρώτους πού μελέτησαν τήν κοινωνι
κοποίηση υπό τήν έννοια τής ένσωματώσεα ς τού παιδιού
στήν «όμάδα». Οί άπόψεις πού διατυπώθησαν είναι έπηρεασμένες άπό τίς θεωρίες τού Freud. Βλέπε, Ralph Linton, The
Cultural Background of Personality, New York, Apletcri,
Century, Crofts, 1945 —- Margaret Mead, Coming of Age in
Samoa, New York, Morrow, 1928, τής ίδιας, From the South
Seas, New York, Morow, 1939.
4. Βλέπε Eric Fromm, Escape from Freedom, New York,
Holt, 1941 —■ Sigmund Freud, The Basic Writings of Sigmund
Freud, New York, Random House, 1938 — G. S. Blum, Psy
choanalytic Theory of Personality, New York, Mcgraw-Hill,
1953 — A. Davis and J. Dollard, Children of Bondege,Washing
ton D. C., American Council on Education, 1940— JohnW.
M. Whiting and Irvin L. Child, Child Training and Personal
ity, New Haven, Yale University Press, 1953.
5. Βλέπε A. Zander, Group Dynamics, New York, Harper
and Row, 1962—A.P. Hare etal.(eds.),Small Groups: Studies
in Social Interaction, New York, Knopf, 1953 — Sidney Verba,
Small Groups and Political Behavior, Princeton, Princeton
University Press, 1961.
6. Βλέπε, Charles H. Cooley, Human Nature and the Social
Order, Boston, Scribner, 1902 — George Herbert Mead, Mind,
Self and Society.Chicago University Press, 1934.
7. Στήν αντιπροσωπευτική έργασία αύτών τών θεωριών
θά μπορούσε κανείς νά άναφέρη τήν έργασία τής Ruth Bene
dict, Patterns of Culture, Boston, Houghton, Mifflin 1934.
8. Ή έργασία τού A. Zander, Group Dynamics (ένθ’ άν.),
αντιπροσωπεύει θεωρίες αύτής τής κατηγορίας.
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περάσματα γύρω άπό τήν κοινωνικοποίηση, πού
βασίζονται στήν ανάλυση διαφόρων κοινωνικών
ρόλων.1 Ιδιαίτερα ή ιδέα τής «πολιτιστικής διαδο
χής» καί του «κοινωνικού ρόλου» είναι έννοιες πού
ένώ έχουν τύχει βαθειάς έπεξεργασίας άπό άλλους
συγγενικούς κλάδους (βασικά τής ανθρωπολογίας
καί κοινωνιολογίας) θεωρούνται έν τούτοις έντελώς
απαραίτητες γιά τήν πληρέστερη κατανόηση τής
διαδικασίας τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως.
Ή ερευνά τής «πολιτικής ταυτότητος» τού ατό
μου, δηλαδή τής γενέσεως καί άναπτύξεως τής προ
σωπικής πολιτικής γνώμης καί συμπεριφοράς του,
θά μπορούσε νά θεωρηθή σαν μιά υποκατηγορία
τού κλάδου τής επιστήμης πού άσχολειται μέ τή
«δημόσια γνώμη». Χάρη στο αύξανόμενο όμως
ενδιαφέρον πού έπιδεικνύεται άπό τούς πολιτικούς
έπιστήμονες, ή πολιτική κοινωνικοποίηση τείνει
νά άποτελέση ιδιαίτερο κλάδο τής πολιτικής επι
στήμης. Ή διαδικασία μέ τήν όποια τά άτομα υιο
θετούν πολιτικές άξιες καί υποδύονται πολιτικούς
ρόλους, όχι μόνο κατά τή διάρκεια τής ένηλικιώσεώς τους άλλα καί στήν περίοδο πού προηγείται
τής ένεργοΰ άναμίξεως στήν πολιτική, άπετέλεσε τό
κύριο άντικείμενο μελέτης τού νέου αυτού κλάδου.
Ξεκινώντας άπό τήν άρχική παρατήρηση ότι
τό μεγάλο ποσοστό των νέων ψηφοφόρων πού προσ
τίθενται σέ κάθε εκλογή στό εκλογικό σώμα υπο
στηρίζει υποψηφίους τού κόμματος πού ύποστηρίζουν καί οί γονείς τους, πολλοί πολιτειολόγοι άρχι
σαν νά έξετάζουν μέ περισσότερο ένδιαφέρον όχι
μόνο τόν τρόπο μέ τόν όποιο διαμορφώνονται οί
προτιμήσεις τών πολιτών γιά τά πολιτικά κόμματα,
1. Βλέπε Charles Η. Cooley, ενθ’ αν. καί George Herbert
Mead, ενθ’ άν.

άλλά καί τόν τρόπο μέ τόν όποιο μεταβιβάζον
ται οί προτιμήσεις, ένθαρρύνονται ώρισμένες τάσεις
καί υιοθετείται ή συγκεκριμένη συμπεριφορά καί
στάση προς τούς φορείς τής έξουσίας, τό πολίτευμα
καί γενικώτερα τήν πολιτική κοινότητα.2
Τό ένδιαφέρον τών πολιτειολόγων καί πολιτι
κών κοινωνιολόγων προς αυτή τήν κατεύθυνση έγι
νε αιτία νά άποκαλυφθή μεταξύ άλλων τό ένδιαφέ
ρον φαινόμενο ότι ή οικογένεια είναι βασικός πα
ράγων (γιά πολλούς ο βασικώτερος) ύποκινήσεως
τού ένδιαφέροντος τού νεαρού άτόμουπρός τήν πολι
τική. 'Η οικογένεια παρουσιάζεται σάν συνεχιστής
τής κομματικής παραδόσεως, καί άποφασιστικός
παράγων προσδιορισμού τής κομματικής προτιμήσεως τών νεαρών άτόμων, όπως φαίνεται άπό τόν
πίνακα πού άκολουθεΐ:
2. Μεταξύ τών έργασιών πού τεκμηριώνουν τήν πρόταση
αύτή βλέπε καί τις έξης: Angus Campbell, Gerald Gurin and
Warren E. Miller, The Voter Decides, New York, Harper and
Row, 1954, σ. 99 —- Philip E. Converse and Georges Dupeux,
Politicization of the Electorate in France and the United Sta
tes», Public Opinion Quarterly, XXVI (1962), σ. 1-23.— Georg
Karlsson, «Political Attitudes among Male Swèdish Youth»,
Acta Sociologica, Vol. Ill (1958), σ. 220-241—Kenneth Pre
witt, «Political Socialization and Leadership Selection», The
Annals of the American Academy of Political and Social
Science (στό έξης θά άναφέρωνται απλώς σαν Annals), Vol.
CCCLXI (September 1965), σ. 105-108—Dwaine Marvick and
Charles R. Nixon, «Recruitment Contrasts in Rival Campaign
Groups», στό Dwaine Marvick (ed.), Political Decision Ma
kers, New York, The Free Press, 1961, σ. 209-Rufus P. Brown
ing, «Business in Politics: Motivation and Circumstances
in the Rise to Power» (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή στό
Πανεπιστήμιο τού Yale), 1960, σ. 2— Herbert Mcclosky and
Harold E. Dahlgren, «Primary Group Influence on Party Loyal
ty», American Political Science Review, Vol. LUI (1959), σ.
757-776.

Μεταβίβαση των κομματικών προτιμήσεων από τούς γονείς στα παιδιά, σε εκατοστά
Καίοίδυό
Καί οί δυο
γονείς όπαδοί γονείς όπατοϋΔημοκρα- δοίτοϋΡετικοϋ κόμμα- πουμπλικατος
νικού κόμ
ματος
’Ακραιφνής Δημοκράτης
36%
7%
Σχεδόν Δημοκράτης
36
9
’Ανεξάρτητος Δημοκράτης
10
6
’Ανεξάρτητος
3
4
’Ανεξάρτητος Ρεπουμπλικάνος
3
10
Σχεδόν Ρεπουμπλικάνος
30
6
’Ακραιφνής Ρεπουμπλικά33
6
νος
’Αναποφάσιστος, τρίτο
κόμμα, ή άκομμάτιστος
1
Σύνολο έκατοστών
100
100
’Αριθμός περιπτώσεων
387
657
Κομματική Ταυτότης

Δέν γνωρίζει Κανείς άπό
"Ενας Δημο "Ενας Δημο Καί οί δύο
κράτης
κράτης ή Ρε γονείς απροσ• τίποτε καί γιά τούς γονείς
δέν ψηφίζει
τούς δυό
"Ενας Ρεπου πουμπλικάνος, διόριστοι
μπλικάνος
ό άλλος απροσ
διόριστος
15%
22
14
15

12%
32
10
—

14%
23
13
10

11%
23
13
14

15%
21
14
5

—

20

10
12

12
14

11
9

7
9

22

15

11

3

3

2
100
41

3
100
102

2
100
103

22
100
140

15
100
59

Πηγή: ’Αρχικά τά στοιχεία αύτά εμφανίστηκαν στήν εργασία τών A. Campbell, G. Gurin, and W. Miller, «The Voter Decides», Evanston, Row Pe
terson, 1954, σ. 93-107. Ό πίνακας στή μορφή πού παρουσιάζεται έδώ είναι έπεξεργασμέ νος γιά νά γίνη εύκολώτερα κατανοητός άπό τόν Herbert
Η. Hyman, «Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior», New York, The Free Press 1969, σ. 58.
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'Ο Key, καθηγητής τής πολιτικής επιστήμης
του Harvard, απέδειξε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο
ότι ένα ποσοστό 75% των ’Αμερικανών έκλογέων,
πού ψηφίζουν για πρώτη φορά, ψηφίζουν τό ίδιο κόμ
μα πού ύποστηρίζουν οί γονείς τους.1
Ή οικογενειακή επιρροή έπάνω στήν πολιτική
συμπεριφορά των νεαρών άτόμων φαίνεται καί άπό
τήν ερευνά των κοινωνιολόγων Lipset καί Bendix.2
Τό 80% αυτών πού ύπεστήριξαν κόμματα μέ άριστερές τάσεις τό 1948 ήταν παιδιά εργατών, ενώ μόνο
42% ήταν παιδιά οικογενειών μέσης τάξεως.
Στή Φινλανδία ό καθηγητής τής πολιτικής έπιστήμης, Pesonen, άπεκάλυψε ότι 64% τών σπουδαστών
ύπεστήριξαν τό κόμμα πού ύπεστήριζαν καί οί γο
νείς τους.3
Τέτοιες διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται μέ μιά
σειρά άπό παρόμοιες έρευνες ώστε νά μπορούμε
σήμερα μέ βεβαιότητα νά πούμε ότι κάτω άπό ώρισμένες θεσμικές καί ιδεολογικές συνθήκες, ώρισμένα πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς μεταβιβάζον
ται άπό τή μιά γενιά στήν άλλη χωρίς ουσιώδεις
μεταβολές, παρά τό πολυσυζητούμενο «χάσμα τών γε
νεών».
Ή έμφαση πού δόθηκε στό γεγονός ότι οί «προπολιτικές» ή έξωπολιτικές επιρροές προσδιορί
ζουν σχεδόν κατά τρόπον άπόλυτο τήν πολιτική
προσωπικότητα τού άνθρώπου εξηγείται άπό τή
βαθειά έπίδραση τής ψυχολογίας καί τής ανθρωπο
λογίας στήν πολιτική σκέψη. Αύτό βέβαια ήταν
αναπόφευκτο, δεδομένου ότι οί πρώτες έννοιες καί
τά πρώτα δεδομένα πού χρησιμοποίησαν οί πολι
τικοί έπιστήμονες γιά νά διατυπώσουν τις παρατη
ρήσεις τους ήσαν έννοιες καί κατηγορίες πού πρωτοεμφανίσθηκαν στις επιστήμες αυτές. Σύμφωνα
μέ τή φροϋδική παράδοση πού έπικρατοΰσε στον
1. V. Ο. Key, Jr., Public Opinion and American Democracy
New York, 1961, σ. 235-237. Σέ παρόμοια συμπεράσματα κατέ
ληξαν καί οί έξης έρευνες: Richard G. Niemi, «A Methodolo
gical Study of Political Socialization in the Family» (άδημοσίευτη διατριβή για τήν άπόκτηση τοϋ πτυχίου Ph. D. στό
Πανεπιστήμιο τοϋ Michigan, 1967) — Μ. Kent Jennings and
Richard G. Niemi, «The Transmission of Political Values from
Parent to Child», Vol. LXH (March 1968), American Political
Science Review.
2. Seymour M. Lipset and R. Bendix, Social Mobility in
Industrial Society, Berkeley, University of California Press,
1959, σ. 67-70.
3. P. Pesonen, Valitsiazamiesvaalien Ylioppilasäänestäjät
(Student Voters in the Election of the College of Presidential
Electors), Helsinski, Tammi, 1958, σ. 98, όπως άναφέρεται
άπό τον Austin Ranney (ed.), Essays on the Behavioral Study
of Politics, Urbana, University of Illinois Press, 1962, σ. 230.
Tò ίδιο φαινόμενο παρατηρεΐται καί σέ λιγώτερο ανεπτυγμέ
να συστήματα, όπως δείχνουν οί σχετικές έρευνες πού έγιναν
στή Jamaica καί τόν Παναμά. Βλέπε: Kenneth Ρ. Lengton,«Po
litical Partizanship and Political Socialization in Jamaica», Bri
tish Journal of Sociology, Voi. 17 (1966), σ. 419-429— Daniel
Goldrich and Edward W. Scott, «Developing Political Orien
tations of Panamanian Students», Journal of Politics, Voi.
23 (1961), σ. 84-105.

χώρο τής ψυχολογίας καί τής ψυχαναλύσεως, οί
έρευνητές τής πολιτικής συμπεριφοράς τόνισαν τήν
έπίδραση τού πολύ στενού οικογενειακού περιβάλ
λοντος έπάνω στό παιδί κατά τά πρώτα χρόνια τής
ζωής του γιά νά έρμηνεύσουν τή διαδικασία τής
πολιτικής κοινωνικοποιήσεως. Οί άνθρωπολόγοι
ένίσχυσαν τις άπόψεις αυτές υπογραμμίζοντας τή
στενή σχέση άνάμεσα στά πολιτιστικά πρότυπα
μέ τά όποια έρχεται σ’ έπαφή τό νεαρό άτομο καί
τή μετέπειτα συμπεριφορά του ώς φορέως πολιτι
κών προτύπων.
Τέτοιες όμως θεωρήσεις πού τόνιζαν τις ψυχολογικοπολιτιστικές πλευρές τής κοινωνικοποιήσεως
φάνηκαν νά άπλοποιοΰν περισσότερο άπό ό,τι έπρε
πε τά πράγματα.4 Στηρίζονταν κυρίως σέ τρεις προϋ
ποθέσεις: α) στό ότι οί βασικές κοινωνιολογικές
εμπειρίες, πού αργότερα θά διαμορφώσουν τήν πο
λιτική συμπεριφορά τού ατόμου, άποκτώνται πολύ
ενωρίς, κατά τά πρώτα χρόνια τής παιδικής ήλικίας,
β) στό ότι οί πρώτες αυτές έμπειρίες, αν καί δέν είναι
καθαρά πολιτικής φύσεως, δέν έχουν άμεση σχέση μέ
τά «πολιτικά αντικείμενα», έπηρεάζουν τήν πολιτική
συμπεριφορά, δηλαδή δέν προορίζονται νά έχουν
πολιτικό άντίκτυπο καί, όταν έχουν, οί συμμετέχοντες δέν έχουν επίγνωση καί γ) οί βασικές έμ
πειρίες, πού αποκτώνται στούς κόλπους τής οικο
γένειας (ή οικογένεια άποτελεΐ «πρωτογενή» κοινω
νική δομή), έπηρεάζουν τίς «δευτερογενείς» δομές,
χωρίς νά έπηρεάζωνται άπό αύτές.5
Οί Hess καί Torney ανέπτυξαν τήν ιδέα τής «δια
προσωπικής προβολής» (Interpersonal Transference).
Πριν άρχίση ή καθαρά πολιτική κοινωνικοποίηση τοϋ
παιδιού ύπάρχει ήδη ένα απόθεμα άπό έμπειρίες καί
διαπροσωπικές σχέσεις. Μέ τίς διάφορες έμπειρίες τίς
όποιες άποκτα σάν μέλος τής οικογένειας καί σαν μαθητής
στό σχολείο έχει ήδη άναπτύξει μιά ποικιλία σχέσεων μέ
φορείς έξουσίας. Στις μετέπειτα έπαφές του μέ άλλους φο
ρείς έξουσίας θά άναπτύξη σχέσεις συνδιαλλαγής μαζί
τους πού θά είναι παρόμοιες μέ τίς σχέσεις πού άνέπτυξε
μέ τά πρόσωπα τής έξουσίας κατά τά παιδικά του χρόνια.6
4. Gabriel Almond, «A Functional Approach to Compara
tive Politics», στό Gabriel A. Almond and James S. Coleman
(eds.), The Politics of the Developing Areas, Princeton, Prin
ceton University Press, 1960, σ. 28. Τήν ίδια γνώμη φαίνεται
νά έχη καί ό Maurice Duverger, Εισαγωγή στήν Πολιτική,
κατά μετάφραση Στάθη Οικονόμου, ’Αθήναι, «Παπαζήση»,
1971, σ. 25.
5. Gabriel A. Almond and Sidney Verba, ενθ’ άν., σ. 323.
6. Robert D. Hess and Judith V. Torney, The Development
of Political Attitudes in Children, Chicago, Aldine Publishing
Co., 1967, σ. 20. Στό ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει καί
έρευνητές πρωτογόνων, μή δυτικών, κοινωνιών. Ό Levine
υποστηρίζει ότι καί στις πρωτόγονες κοινωνίες ή συμπεριφο
ρά καί ή στάση έναντι τής πολιτικής έξουσίας είναι άπλή
άντανάκλαση τής συμπεριφοράς καί τής στάσεως πρός τήν
πατρική έξουσία μέ τήν όποια τό παιδί έρχεται σ’ έπαφή κατά
τά πρώτα χρόνια τής κοινωνικοποιήσεώς του. Ό Levine μά
λιστα Ισχυρίζεται ότι ή προβολή αύτή τής είκόνος τής έξου
σίας άπό τό οικογενειακό περιβάλλον στήν πολιτική ύθόνη
είναι πολύ πιό έντονη στήν περίπτωση τών πρωτογόνων κοινω-
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Οι ιδέες, οί αξίες, οί γνώμες καί οί πεποιθήσεις
πού συσσωρεύονται πριν ακόμη τό άτομο είναι σέ
ήλικία νά συμμετάσχη ένεργώς στά «δημόσια»,
είναι δυνατόν νά μεταβληθοϋν, να, αναθεωρηθούν,
νά έξασθενήσουν ή νά ισχυροποιηθούν μέ τήν πε
ραιτέρω κοινωνική δράση, τα βιώματα, τήν έμπειρία καί τήν άμεση επαφή μέ τα πολιτικά αντικείμενα.
Ή φύση καί ή έκταση τής μεταβολής θά έξαρτηθή
από ένα σύνολο παραγόντων, όπως είναι τό είδος
τού επαγγέλματος πού θά άκολουθήση τό άτομο,
τό κοινωνικό περιβάλλον στό όποιο θά κινηθή,
ή εκπαίδευση πού θά πάρη, τά γεγονότα πού θά συμβοΰν, οί γνωριμίες πού θά κάνη καί άλλοι παρόμοιοι
παράγοντες. 'Οπωσδήποτε όμως, μετά τά είκοσιένα
του ό άνθρωπος δέν είναι πιά «άγραφος πίνακας»
επάνω στον όποιο θά μπορούσε κανείς νά γράψή
ό,τιδήποτε. 'Η επιφάνεια τού πίνακα σκληραίνει
καί δυσκολεύει τή γραφή.
Κατά τήν περίοδο των δεκαετιών τού ’40 καί τού
’50 τόσο ήταν τό ένδιαφέρον μιας μερίδος πολιτειολόγων γιά τούς «πρωτογενείς» παράγοντες,1
ώστε πολλοί συνάδελφοί τους αργότερα διαμαρτυρήθηκαν γιά τή μειωμένη προσοχή πού δόθηκε στις
επιρροές πού δέχεται τό άτομο άπό τήν άμεση επα
φή μέ τις καθαρά πολιτικές διαδικασίες.2 Οί έν λό
γοι επιστήμονες ύπεστήριξαν ότι ή κακή ή καλή
λειτουργία τού συστήματος, ιδιαίτερα οί εκροές
του, επηρεάζουν κατά τρόπο αποφασιστικό τή συμ
περιφορά τού πολίτου ανεξάρτητα άπό τήν άρχική του θέση, τις προδιαθέσεις καί τά γενικά συμπε
ράσματα στά όποια είχε άρχικώς καταλήξει. Οί
πίστεις καί οί πεποιθήσεις τού καθενός δέν μένουν
ανεπηρέαστες άπό ο,τι παρακολουθεί καί βλέπει.
Σήμερα, σύμφωνα μέ όσα γνωρίζουμε, θά ήταν
σφάλμα νά ύποστη ρίξουμε τή μια άποψη σέ βάρος τής
άλλης. Χωρίς ακόμη νά είμαστε σέ θέση νά προσ
διορίσουμε έπακριβώς τόν τρόπο μέτόν όποιο τά δύο
αύτά στάδ.α κοινωνικοποιήσεως συνδέονται μεταξύ
τους καί διαμορφώνουν τόν πολιτικό χαρακτήρα τού
άτόμου, είμαστε έν τούτοις σέ θέση νά ύποστη ρί
ξουμε ότι ή ιδιομορφία τής πολιτικής «κουλτούρας»
στήν πραγματικότητα είναι άποτέλεσμα τής άλληλεπιδράσεως ανάμεσα στις πρώτες έντυπώσεις
καί στις κατά κάποιο τρόπο εδραιωμένες πολιτικές
πεποιθήσεις άφ’ ενός, καί στά έξωτερικά έρεθίσματα πού δέχεται τό άτομο καί προκαλοΰν τήν
αναθεώρηση τής αρχικής του στάσεως, άφ’ έτέρου.
νιώνσέ σύγκριση μέ τις ανεπτυγμένες (Robert A. Levine, «The
Internationalization of Political Values in Stateless Societies»,
Human Organization, Vol. XIX (I960), σ. 51-58.
1. ’Αντιπροσωπευτικό δείγμα τέτοιων τάσεων είναι ή έρευνα
τόν Robert Hess καί Judith V. Torney, ëvO’ äv.
2. Βλέπε Sidney Verba, «Comparative Political Culture»,
ενθ’ äv., 553. Στό Lucian W. Pye and Sidney Verba, Political
Culture and Political Development, Princeton, Princeton
University Press, 1969.
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Τά έξωτερικά έρεθίσματα προέρχονται είτε άπό τήν
άπλή παρατήρηση των πολιτικών διαδικασιών είτε
άπό τήν άμεση συμμετοχή τού άτόμου στις πολιτι
κές διαδικασίες, καί είναι άποτέλεσμα τής έπαφής του μέ ο,τι άντιπροσωπεύει τήν κυβέρνηση ή
τό κράτος.
τό πρόβλημα τής συμμετρίας των άξιων
Άπό τόν χαρακτήρα καί τό μέγεθος των διαφο
ρών πού παρατηρούνται άνάμεσα στις δύο αυτές
διαδικασίες, τήν «προπολιτική» (παιδική ήλικία)
ή «έξωπολιτική» (οικογένεια, σχολείο, έκκλησία)
καί τή «μεταπολιτική» (ένηλικίωση), ή «έσωπολιτική» (άμεση έπαφή μέ τά πολιτικά άντικείμενα),
άν μάς έπιτρέπεται νά κάνουμε τή διάκριση αυτή
χρησιμοποιώντας τέτοιους όρους, θά έξαρτηθή τε
λικά ή άνάπτυξη μιας σταθερής, όμοιόμορφης καί
ένοποιημένης πολιτικής «κουλτούρας» ή όχι. "Αν
τά πρότυπα συμπεριφοράς καί οί άξιες πού διδάσκε
ται τό άτομο άμεσα (πολιτική προπαγάνδα ή άγωγή) ή έμμεσα (κοινωνικές σχέσεις) κατά τά άρχικά
στάδια τής πολιτικοποιήσεώς του («προπολιτικό»
στάδιο) συμβιβάζωνται μέ τις άξίες πού θά υίοθετήση (ή θά άναγκασθή νά ύπερασπισθή όταν ένηλικιωθή καί κληθή νά άναλάβη πολιτικούς ρόλους
πού έχει ήδη έτοιμους γι’ αυτόν ή πολιτική κοινό
τητα), τότε ή μεταβίβαση άπό τό «προπολιτικό»
στό πολιτικό στάδιο θά είναι ομαλή. Αυτό, έν συνε
χεία, θά συντελέση στήν όμαλοποίηση τών λειτουρ
γιών τού συστήματος έπειδή άκριβώς θά δημιουργηθούν προϋποθέσεις νομιμότητος καί σταθερότητος.
Στήν άντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή οί πίστεις,
οί άξίες καί τά σύμβολα πού μεταδίδονται στό παιδί
δέν άντανακλοΰν τήν πολιτική πραγματικότητα, ή
έρχονται σέ άντίφαση μέ τις άξίες, τις δομές καί τις
δ αδικασίες τής πολιτικής κοινότητος, τότε δημιουργεϊται χάσμα στή «συμμετρία τών άξιων». Οί
άντιφάσεις συνθλίβουν τήν προσωπικότητα, οί
άντιδράσεις γίνονται έντονώτερες, οί προσπάθειες
γιά προσαρμογή δυσκολώτερες καί ή διάθεση γιά
άνοχή καί κατανόηση άσθενέστερη.
Οί περισσότερες χώρες τού «Τρίτου Κόσμου»,
ιδιαίτερα τά νέα κράτη τής ’Αφρικής, άποτελοΰν
παραδείγματα τής δεύτερης περιπτώσεως. Οί παρα
δοσιακές άξίες πού διδάσκονται άπό τήν οικογέ
νεια, τό σχολείο καί τό άγροτικό περιβάλλον μέσα
στό όποιο μεγαλώνουν τά παιδιά, έρχονται σέ άντίθεση μέ τις άρχές καί τις διαδικασίες πού κινούν τις
σύγχρονες κρατικές δομές καί τή δυτικοποιημένη,
έκσυγχρονισμένη «έλίτ».3
3. Βλέπε Lucian W. Pye, Politics, Personality and Nation,
Building, New Haven, 1962 — Robert A. Levine, «Political
Socialization and Culture Chance», στό Clifford Geertz (ed.),
Old Societies and New States, New York, The Free Press,
1963, σ. 280-303.
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01 παραδοσιακές αξίες έρχονται σε ανοικτή σύγ
κρουση με τίς άξιες τής εκσυγχρονισμένης «ελίτ».
Σέ πολλές χώρες τής Αφρικής, ένώ ή πολιτική ήγεσία διακηρύσσει πώς θέλει να προωθήση τήν ιδέα
του άφρικανικοϋ ή μουσουλμανικού σοσιαλισμού,
στήν αίθουσα διδασκαλίας τονίζεται καί ήρωοποιεϊται ή ατομική πρωτοβουλία καί οί άτομικές έπιδόσεις.1 "Ετσι άργά ή γρήγορα τό έπιμεριστικό, τοπικιστικό, συγκινησιακό ύπόβαθρο των πίστεων καί
πεποιθήσεων πού άποκτά τό άτομο μέσα στο παρα
δοσιακό, οικογενειακό, τοπικό περιβάλλον στό
όποιο αναπτύσσεται, θά κλονισθή, καί τό άτομο
θά ερθη γρήγορα σέ σύγκρουση μέ τούς φορείς των
σχέσεων καί των προσανατολισμών πού απαιτούν
οικουμενική, συγκινησιακά ουδέτερη καί «σύγ
χρονη» θεώρηση τής ζωής.2
’Από τά άνωτέρω όμως παραδείγματα δέν θά πρέ
πει νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα ότι προβλή
ματα «συμμετρίας» άντιμετωπίζουν μόνο οί άναπτυσσόμενες χώρες τού Τρίτου Κόσμου. Καί οί άνεπτυγμένες, βιομηχανοποιημένες χώρες δέν πετυχαίνουν
πάντοτε νά συμφιλιώσουν τίς δυό αύτές πλευρές
κοινωνικοποιήσεως. Ή περίπτωση τής ’Αγγλίας άποτελεί ίσως τό πιό άντιπροσωπευτικό παράδειγμα
χώρας στήν όποια τό κενό πού υπάρχει άνάμεσα
στήν πρώτη καί τή δεύτερη διαδικασία είναι πολύ
μικρό.3 Νά πώς εκφράζει μέ τόν δικό του τρόπο τό
πρόβλημα τής «συμμετρίας» στις άνεπτυγμένες χώ
ρες ό κοινωνιολόγος David Riesman:
«Ή άνοδος τ-ής καπιταλιστικής-βιομηχανικής κοινωνίας
σέ μεγαλοβιομηχανική κοινωνία ευημερίας συνδέεται μέ
τήν άντικατάσταση ένός παραδοσιακού, κατευθυνομένου
άνθρώπινου τύπου, μέ τον τύπο τής έσωτερικά κατευθυνομένης προσωπικότητος. Αύτός ό έσωτερικά κατευθυνόμενος
οικονόμος, προσανατολισμένος στήν έπιτυχία ανθρώπινος
τύπος, πού έπεδίωκε απώτερους σκοπούς, πού ήταν αναγ
κασμένος άπό μια αυστηρή ήθική σέ διαρκή αυτοέλεγχο,
ξεπεράστηκε έκ νέου στήν παραπέρα έξέλιξη τής βιομηχα
νικής κοινωνίας...
Στή θέση του έμφανίζεται μιά έξωτερικά κατευθυνόμενη
στήν κατανάλωση προσωπικότητα. Σ’ αυτόν τόν χαρακτη
ρισμό ωστόσο τού καταναλωτή στή βιομηχανική κοινωνία,
άπαντοϋμε τήν προσπάθεια νά ταξινομηθούν ίδεαλιστικάτυπικά οί άνθρωποι τής πολυκεντρικής καί δημοκρατικής
μας κοινωνίας τής εύημερίας, σέ μιά άξιακή τάξη πού έξακολουθει νά προτιμά τούς έσωτερικά κατευθυνομένους αν
θρώπους».4
1. Richard Ε. Dawson and Kenneth Prewitt, Political Social
ization, Boston, Little, Brown and Co., 1969, σ. 165.
2. H. Eckstein, Theory of Stable Democracy, S.N. Eisenstadt, From Generation to Generation, Glencoe, 111., The Free
Press, 1956.
3. Richard Rose, «England: A Traditionally Modern
Political Culture», στό Lucian W. Pye and Sidney Verba,
Political Culture and Political Development, Princeton, N.J.
Princeton University Press, σ. 83-129.
4. Άναφέρεται άπό τόν Ότο Βάλτερ Χάζελωφ, «Κοινωνικοψυχολογικά Προβλήματα τής Χειραγωγημένης Κοινωνίας»,
στό Theodore Adorno (et. al.), Ή Κοινωνιολογία μεταξύ
’Εμπειρίας καί Θεωρίας: Βασικά Κοινωνιολογικά Προβλήμα
τα, Άθήναι, «ΠΕΛΛΑ», 1972, σ. 180.

συμπέρασμα

Ή «πολιτική κοινωνικοποίηση» άπασχόλησε
τούς έρευνητές τών κοινωνικών άλλαγών καί κατά
τό παρελθόν. Σέ καμμιά όμως περίπτωση δέν άπετέλεσε ιδιαίτερο κλάδο μελέτης στον βαθμό πού παρατηρεΐται στις ήμερες μας. Σ’ αύτό συνετέλεσε καί
ή πρόοδος ή οποία έχει έπιτευχθή καί στούς άλλους
έπιστημονικούς τομείς, πού έχουν σάν άντικείμενο
έρεύνης τή συμπεριφορά τού άτόμου καί τής όμάδος.
Βασικά, ή πολιτική κοινωνικοποίηση άποτελεϊ
μέρος τής εύρύτερης διαδικασίας τής κοινωνικοποιήσεως, καί θά πρέπει κανείς νά τή δή μέσα άπ’ αύτό
τό γενικώτερο πρίσμα. 'Όροι, όπως «πολιτική άγωγή», «άγωγή τού πολίτου» κτλ. κρίνονται άκατάλληλοι γιά νά περιγράψουν τή φύση καί τούς φορείς τής
διαδικασίας. Ή έννοια τής πολιτικής κοινωνικοποιήσεως, μέ τόν τρόπο πού χρησιμοποιείται άπό τή
σύγχρονη πολιτειολογία, είναι πολύ εύρύτερη.
Άναφέρεται σέ ποικίλες σχέσεις καί δραστηριό
τητες πού, μεταξύ άλλων, έχουν σάν άποτέλεσμα
τήν άποτύπωση στή μνήμη καί τή συνείδηση τού
άνθρώπου μιας συγκεκριμένης εικόνας τών δομών,
τών ρόλων καί τών λειτουργιών αύτοΰ πού γενικά
όνομάζουμε «έξουσία». Έχει σχέση μέ τήν παραδο
χή ώρισμένων συμβόλων, διαδικασιών καί σχέσεων
πού άναφέρονται στό πολιτικό σύστημα καί θεωρεί
ται ότι στηρίζονται σέ νόμιμες καί ήθικές βάσεις.
Πρόκειται γιά μιά «έσωτερίκευση» τών κανόνων καί
τής συμπεριφοράς πού στηρίζουν τό πολιτικό σύ
στημα.
’Εντατικές έρευνες έπάνω στό θέμα αύτό έχουν
καταδείξει ότι ή γνώμη πού διαμορφώνει καί ή
στάση πού υιοθετεί τό άτομο άναφορικά μέ τή σχέ
ση πολίτης-κράτος είναι άποτέλεσμα τών εμπειριών
πού άποκτά στά παιδικά του χρόνια καί κατά τήν
περίοδο τής στρατεύσεώς του, έμπειρίες πού συντε
λούν στήν άνάπτυξη έθνικής συνειδήσεως στον
έφηβο.
Πολιτική κοινωνικοποίηση, μέσα στό γενι
κώτερο πλαίσιο τής κοινωνικοποιήσεως, σημαίνει
τή διαμόρφωση γνώμης, τήν υιοθέτηση στάσεως
καί τήν άνάπτυξη διαθέσεων πού σχετίζονται μέ
πολιτικά κόμματα, πολιτικές ομάδες, πολιτικά κι
νήματα, πολιτικά συστήματα, πολιτικές σχέσεις,
πολιτικές διαδικασίες καί τήν πολιτική ήγεσία. Σάν
παραδείγματα τέτοιων διαθέσεων μπορούμε νά ανα
φέρουμε: τή γνώμη τού πολίτου γιά τό πώς πρέπει
νά άσκήται ή έξουσία καί νά κατανέμεται ή δύναμη,
γιά τό τί ένισχύει ή φθείρει τή νομιμότητα τού καθε
στώτος καί τήν εικόνα πού έχει ό ίδιος σχηματίσει,
γιά τό αν καί τό πώς θά πρέπει νά συμμετέχη στις
πολιτικές δραστηριότητες. Ή πολιτική κοινωνικο
ποίηση άναφέρεται άκόμη στήν ιδανική εικόνα πού
τό άτομο σχηματίζει γιά τούς πολιτικούς του ήγέ133
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^ενικ°_Πρότυπο Πολιτικής Κοινωνικοποιήσεις
Πολιτικός Προσανατολισμός ενηλίκων

‘Αλλαγή τοϋ
συστήματος

Πολιτική
κοινωνικοποίηση
κατά τήν παιδι
κή ήλικι'α κυρί
ως,"πρωτογενείς11
σχε'σεις

Διατήρηση
τού συστήματος
’Αλλαγή τού
συστήματος
(’Εμπειρίες καί κοινωνική
|(θεση τοϋ ενηλίκου κυρίως,
δευτερογενείς 11 σχε'σεις

τες καί γιά τά ξένα έθνη, στίς συμπάθειές του προς
τα πολιτικά κόμματα καί τις πολιτικές κινήσεις καί
στις διεθνικές, διαφυλετικές σχέσεις μέσα στα εθνι
κά πλαίσια σε περίπτωση πολυεθνικών, πολυθρησκευτικών κοινωνιών.
"Οπως βλέπουμε ό όρος άναφέρεται σ’ ένα εύρύ
πεδίο σχέσεων καί κοινωνικών εκδηλώσεων καί, σέ
τελική άνάλυση, αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα
στο κοινωνικό καί τό πολιτικό σύστημα. Εναπό
κειται στον έκάστοτε έρευνητή να έπιστήση τήν
προσοχή του στα σημεία εκείνα τής πολιτικής «κουλ
τούρας» καί στούς φορείς έκείνους τής πολιτικής
κοινωνικοποιήσεως πού, κατά τή γνώμη του, θά
διαφωτίσουν περισσότερο τό αντικείμενο τής με
λέτης του.
Ή εύρύτητα όμως αύτή τοϋ περιεχομένου τής
πολιτικής κοινωνικοποιήσεως, καί τό σχετικά
μικρό διάστημα έρεύνης τής διαδικασίας, κάτω άπό
αυτό τό πρίσμα, δεν έδωσαν άκόμη τήν ευκαιρία μιας
θεωρητικής υποδομής. Παράλληλα οί εμπειρικές
έρευνες έπάνω στά προβλήματα κοινωνικοποιήσεως
δέν έχουν ταξινομηθή κατά τρόπο συστηματικό.
Πολλές άπό τις υποθέσεις πού έχουν διατυπωθή δέν
έχουν άκόμη διαπιστωθή. Τά έμπειρικά δεδομένα
καί στοιχεία πού έχουμε στή διάθεσή μας είναι άκό
μη κατεσπαρμένα καί σέ πολλές περιπτώσεις άντιφατικά.
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"Ετσι, ένώ ή μέχρι τώρα έρευνα τής πολιτικής
κοινωνικοποιήσεως έχει καταλήξει στό συμπέρασμα
ότι οί κανόνες τής πολιτικής συμπεριφοράς μαθαί
νο V τ α ι, δέν έχει έν τούτοις άκόμη προσδιορίσει
κατά τρόπο συστηματικό τις συνθήκες κάτω άπό τις
όποιες συντελεΐται ή μάθηση, κι έτσι δέν είναι σέ
θέση νά έξηγήση κατά τρόπο άποτελεσματικό ποτά
πρότυπα πολιτικής μαθήσεως μεταβιβάζονται άπό
ποιόν, πότε καί πώς.
’Ακολουθώντας τό παράδειγμα των Searing,
Schwartz καί Lind,1 θά μπορούσαμε νά άποδώσουμε
όσα έχουμε πεί μέχρι τώρα, όπως στό άνωτέρω
σχήμα.
Στό σχήμα αυτό, αν καί υπερβολικά ίσως άπλοποιημένο, όπως συμβαίνει πάντα σέ τέτοιες περι
πτώσεις, ένώ τονίζεται ή σπουδαιότης τής πολιτικής
κοινωνικοποιήσεως πού συντελεΐται κατά τήν παι
δική ήλικία (κυρίως διά τών «πρωτογενών φορέων»)
δέν παραβλέπεται καί ή σημασία τών «δευτερογε
νών φορέων» κοινωνικοποιήσεως, οί όποιοι έξακολουθοΰν νάέπηρεάζουν τον προσανατολισμό καί τή
στάση τοϋ άτόμου έναντι τοϋ πολιτικοΰ συστήματος
συμβάλλοντας έτσι στήν άλλαγή ή τή διατήρησή του.
1. Donald D. Searing, Joel J. Schwartz and Alden E. Lind,
«The Structuring Principle: Political Socialization and Belief
Systems», American Political Science Review, LXVII (June
1973), σ. 419.

