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Περίληψη 

 
Η Ελλάδα έχει ήδη διανύει πέντε συνεχόμενα χρόνια οικονομικής  ύφεσης και επιδείνωσης 
της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της, ενώ οι προοπτικές και για το 
τρέχον έτος, 2013, δεν είναι ευνοϊκές. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται πολυάριθμες 
πρωτοβουλίες εταιρειών, ιδρυμάτων, συλλόγων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), 
εθελοντικών ομάδων και άτυπων δικτύων με σκοπό είτε την παροχή άμεσης κοινωνικής και 
υλικής βοήθειας είτε την παροχή ευρύτερης στήριξης για την ανάδειξη των προβλημάτων 
τους και την άσκηση πίεσης/ επιρροής στο πολιτικό σύστημα.  
Φαίνεται να υπάρχει ένα νέο κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών λόγω της κρίσης που 
προσθέτει νέο εμπειρικό υλικό για τη χαρτογράφηση του τομέα μεταξύ κράτους και 
αγοράς, τη σχέση του με το κράτος και την αγορά, την ένταξή του στο ευρύτερο πλαίσιο 
οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών αλλά και τη συμβολή του στην πραγμάτωση 
της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη.  Ποικίλες δομές και προγράμματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης λειτουργούν (πχ. κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά 
φαρμακεία, κοινωνικά φροντιστήρια) μέσα από τυπικούς και άτυπους εθελοντικούς 
σχηματισμούς. 
Στο παρόν κείμενο εργασίας επιχειρείται μια πρώτη προσπάθεια να αναδειχθούν βασικά 
ερωτήματα για την εμπειρική και θεωρητική όψη των νέων φαινομένων, εστιάζοντας στην 
ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση του προνοιακού εθελοντισμού και τις επιπτώσεις στην 
κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και την παροχή κοινωνικής προστασίας με όρους επάρκειας, 
ισότητας, συνέχειας και συμμετοχής. Οι αποτυχίες του κράτους και της αγοράς στην παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών δεν συνεπάγονται αυτοδίκαια ότι δεν αποτυγχάνει και ο 
εθελοντικός τομέας. 
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I. Εισαγωγή 

Καθημερινά υπάρχουν αναφορές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της χώρας μας για 
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης συμπολιτών μας με σκοπό την υλική στήριξη ευάλωτων 
ατόμων, ομάδες αυτοβοήθειας και αυτοδιαχείρισης, νέες πρωτοβουλίες της Εκκλησίας για 
παροχή κοινωνικής φροντίδας, νέες δομές κοινωνικής φροντίδας των Δήμων (πχ. κοινωνικά 
παντοπωλεία), νέο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας, 
προσκλητήρια της πολιτικής ηγεσίας προς τους οικονομικά εύρωστους συμπατριώτες μας 
της διασποράς να προβούν σε φιλανθρωπικό έργο, συμμετοχή εταιρειών στη 
χρηματοδότηση και υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, χρήση του διαδικτύου για την 
λειτουργία δικτύων εναλλακτικής οικονομίας (ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη 
μεσολάβηση χρήματος) και πολλές άλλες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και 
φροντίδας.  

Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες έχουν τυπικό χαρακτήρα αλλά και άτυπο.  Εκπορεύονται από 
πληθώρα φορέων της κοινωνίας πολιτών αλλά και από φορείς της γενικής κυβέρνησης και 
του ιδιωτικού τομέα (εταιρική κοινωνική ευθύνη). Πολλές από αυτές στηρίζονται σε 
υπάρχοντα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης (πχ. Εκκλησία, ΜΚΟ κοινωνικής φροντίδας), 
άλλες συνιστούν εντελώς νέα μορφώματα  (πχ. «κίνημα της πατάτας», δίκτυα 
ανταλλακτικής οικονομίας) και άλλες πάλι αποτελούν έκφραση του άτυπου εθελοντισμού 
σε επίπεδο φιλικών δικτύων, γειτονιάς, σχολείου και χώρων εργασίας. 

Παρότι το κυρίαρχο παράδειγμα σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα 
τείνει προς την άποψη της αδυναμίας και του περιορισμού της ως ενδιάμεσου χώρου 
μεταξύ κράτους και αγοράς (βλ. Σωτηρόπουλος, 2007 για μια συνοπτική περιγραφή 
ερμηνειών του κυρίαρχου παραδείγματος), οι πρωτοβουλίες εθελοντικών ομάδων και η 
ευρεία παροχή εθελοντικής εργασίας με αφορμή κάποια συγκυριακά γεγονότα τα 
τελευταία χρόνια (σεισμοί του 1999, ολυμπιακοί αγώνες του 2004, φωτιές του 2007 στην 
Ηλεία) έδωσαν τροφή για την επανεξέταση της άποψης περί ατροφίας της κοινωνίας των 
πολιτών με βασικό επιχείρημα την ύπαρξη μιας αφανούς κοινωνίας πολιτών 
(Σωτηρόπουλος, 2004β) σε επιμέρους τομείς/ πεδία εθελοντικής δράσης (πχ. κοινωνική 
πρόνοια). 

Το παρόν κείμενο εργασίας στοχεύει σε μια πρώτη χαρτογράφηση των πρωτοβουλιών 
κοινωνικής αλληλεγγύης που αναδεικνύονται στην Ελλάδα της κρίσης, την ανάδειξη 
ποιοτικών χαρακτηριστικών κρίσιμων για την αξιολόγησή τους ως προς τη συμβολή τους 
στην ανάδυση ενός νέου κύματος της κοινωνίας πολιτών, αλλά και τις συνέπειες για την 
κοινωνική ιδιότητα του πολίτη εν απουσία ενός καθολικού κοινωνικού διχτυού ασφάλειας 
στη χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ΜΚΟ Κοινωνικής Φροντίδας και τις άτυπες 
εθελοντικές ομάδες αλληλεγγύης (προνοιακός εθελοντισμός). 
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II. Η κοινωνική όψη της κρίσης στην Ελλάδα 

 

Η κοινωνική επίπτωση της οικονομικής (και όχι μόνο) κρίσης στη χώρα έχει αποτυπωθεί 
συνθηματικά με τη χρήση του όρου «καταθλιπτική Ελλάδα» και «μια χώρα με 
καταθλιπτικούς κατοίκους».  

Η χώρα έχει ήδη διανύσει δεκαοκτώ συνεχόμενα τρίμηνα (2ο τρίμηνο 2008- 4ο τρίμηνο 
2012) και μπήκε στο έκτο έτος οικονομικής δυσπραγίας με ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Η 
μείωση του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές του 2005) ξεκίνησε από το 0,2% το 2008 για να φτάσει 
στο 7,1% το 2011 και στο 6% το 2012, με σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας 
περίπου 20% την περίοδο 2008-2012 και αντίστοιχη υποχώρηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
έναντι των εταίρων μας στην ΕΕ.2 

Η ανεργία ακολουθεί μια εκρηκτική ανοδική πορεία. Από το 7,8% του εργατικού δυναμικού 
το 2008, στο 10,3% το 2009, στο 14,1% το 2010 και το 20,8% και 27% το 2011 και 2012 
αντίστοιχα (στοιχεία Νοεμβρίου, ΕΛΣΤΑΤ 2012, 2013). Η συνολική ανεργία σχεδόν 
τετραπλασιάστηκε, ενώ ο δείκτης ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών έφθασε το 61,7% 
το 2012 και το 36,2% στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών (στοιχεία Νοεμβρίου 2012, ΕΛΣΤΑΤ, 
2013). 

Τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ, επίσης, είναι χαρακτηριστικά της 
εκρηκτικής ανόδου αλλά και δηλωτικά της έλλειψης κοινωνικής προστασίας της 
πλειοψηφίας των ανέργων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου της περιόδου 2010-
2012, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυξήθηκαν από 804.597  το 2010 στους 907.890 το 2011 
και τους 989.422 το 2012 (ΟΑΕΔ, 2010, 2011, 2012). Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων 
(εγγεγραμμένοι 12 μήνες και άνω) ανήλθε από το 33,7% το 2010 στο 38,3% το 2012, 
ποσοστό που αγγίζει το 42,3% μεταξύ  των εγγεγραμμένων που δηλώνουν ότι αναζητούν 
εργασία (ΟΑΕΔ, 2010, 2011, 2012). 

 Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ που τυγχάνουν 
επιδοματικής στήριξης και του συνόλου των ανέργων της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει 
την ύπαρξη ενός αυξανόμενου πληθυσμού που μένει άνεργο και στερείται επιδοματικής 
στήριξης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε σύνολο 1.350.982 ανέργων το 2012 
(Νοέμβριος), τυγχάνουν επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ μόλις 234.455 άνεργοι, δηλαδή 
το 17,3% περίπου των ανέργων.3 Το συγκεκριμένο έλλειμμα κοινωνικής προστασίας των 
ανέργων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της ανυπαρξίας ενός καθολικού 
προγράμματος εγγυημένου/ αξιοπρεπούς εισοδήματος στη χώρα μας και είναι ενδεικτικό 
του κινδύνου επιβίωσης μεγάλων τμημάτων των ανέργων. 

                                                           
 
2
 European Commission (2012), Statistical Annex to European Economy. Autumn 2012, Brussels: EC 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/2012-11-07-stat-
annex_en.pdf).  
3 

Από το σύνολο των 234.455 ανέργων που ελάμβαναν επίδομα ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2012, οι 163.632 
(ποσοστό 69,79%)  ανήκαν στις κοινές και λοιπές κατηγορίες ανέργων και οι 70.823 (ποσοστό 30,21%) ανήκαν 
στην κατηγορία των εποχιακών τουριστικών επαγγελμάτων. Βλ. αναλυτικά ΟΑΕΔ (2012). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/2012-11-07-stat-annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/2012-11-07-stat-annex_en.pdf
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Η κοινωνική όψη της κρίσης αποτυπώνεται, επίσης, στην εξέλιξη της σχετικής φτώχειας και 
της στέρησης βασικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την έρευνα 
εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών από την ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της περιόδου 2007-2010, διαφαίνεται μια ενισχυμένη τάση αύξησης τόσο της 
σχετικής φτώχειας όσο και της στέρησης. 

Όσον αφορά τον δείκτη της σχετικής φτώχειας (ποσοστό του πληθυσμού κάτω από το 
κατώφλι του 60% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος συνολικού διαθέσιμου 
εισοδήματος του νοικοκυριού), ενώ παρέμενε σχετικά σταθερός καθ’ όλη την περίοδο 
1994-2008 μεταξύ 20-23%, από το 2009 αρχίζει μια ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα, ο 
σχετικός δείκτης από 19,7% το 2008, αυξήθηκε στο 20,1% το 2009 και στο 21,4% το 2010, 
περίπου 900.000 νοικοκυριά και 2,3 εκατ. μέλη νοικοκυριών. Η άνοδος αυτή, πιθανότατα 
είναι υποτιμημένη δεδομένης της μεροληψίας της έρευνας λόγω της μη συμπερίληψης ή 
υπο-αντιπροσώπευσης ομάδων του πληθυσμού που μάλλον συγκαταλέγονται μεταξύ των 
λιγότερο οικονομικά εύπορων (οικονομικοί μετανάστες, άστεγοι, διαβιούντες σε ιδρύματα 
και συλλογικές κατοικίες, οι Ρομά). 

Τα παιδιά και οι άνεργοι αντιμετωπίζουν συστηματικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από 
τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών αντιμετωπίζουν σε ποσοστό 
περίπου 24% τον κίνδυνο φτώχειας έναντι 44% των ανέργων (εισοδήματα 2010). Το 2010, 
το 31% του πληθυσμού αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας ή και κοινωνικό αποκλεισμό (δηλ. 
σχετική φτώχεια και υλική στέρηση), περίπου 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο πληθυσμός 
που διαβιώνει σε νοικοκυριά με κανένα εργαζόμενο ή με ένα εργαζόμενο μερικής 
απασχόλησης αυξήθηκε από 488.200 ανθρώπους το 2008 στους 837.300 το 2010! (ΕΛΣΤΑΤ, 
2011, 2012α & 2012β). 

Όσον αφορά στοιχεία για την υλική αποστέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών, τα 
διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν, επίσης, αύξηση της στέρησης αλλά και διεύρυνσή της σε 
μεσαία εισοδηματικά στρώματα (μη φτωχοί), ενδεικτικό στοιχείο της λεγόμενης 
«φτωχοποίησης» της μεσαίας τάξης στη χώρα μας. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:  

 Το ποσοστό πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία ικανοποίησης 
διατροφής συγκεκριμένης θρεπτικής αξίας αυξήθηκε από 7,9% το 2007 στο 9,3% το 
2010 με το αντίστοιχο ποσοστό για τους φτωχούς από το 33,5% στο 42,7%,  

 Το ποσοστό πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική 
θέρμανση αυξήθηκε από 15,6% το 2008 στο 18,7% το 2010 με το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους φτωχούς από 10,6% στο 38,9%!  

 Το 2010, ο ένας στους δυο φτωχούς και ο ένας στους τρείς μη φτωχούς δηλώνουν 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην αποπληρωμή δανείων, και  

 Το 40%  των φτωχών και το 18% των μη φτωχών δηλώνει δυσκολία ανταπόκρισης 
στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και αέριο 
(ΕΛΣΤΑΤ, 2010α, 2010β, 2012α, 2012β). 

Τα στοιχεία αυτά, αν και αναφέρονται στα δυο πρώτα έτη της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, είναι ενδεικτικά της διαμορφούμενης τάσης προς διεύρυνση των πληθυσμιακών 
ομάδων που αντιμετωπίζουν αδυναμία κάλυψης αναγκών που σχετίζονται με την ποιότητα 
ζωής, ακόμα δε και με την ίδια την επιβίωσή τους.  
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Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται και σε στοιχεία τόσο προνοιακών 
οργανισμών, υγειονομικών ερευνητικών ινστιτούτων, όσο και μη κυβερνητικών 
οργανισμών. Αναλυτικότερα: 

Η αναφορά σε προβλήματα επιβίωσης των ατόμων που απευθύνονται  στην τηλεφωνική 
γραμμή έκτακτης κοινωνικής βοήθειας στο εθνικό κέντρο κοινωνικής αλληλεγγύης 
αυξήθηκε από το 14% το 2009 στο 19,4% το 2011.4 Δηλωτικά, επίσης,  των επιπτώσεων της 
κρίσης είναι τα στοιχεία από τη χρήση της γραμμής βοήθειας για την κατάθλιψη του 
Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής: Το ποσοστό κλήσεων με 
άμεση ή έμμεση αναφορά στην οικονομική κρίση αυξήθηκε από 1,8% την περίοδο Ιούλιος-
Δεκέμβριος 2008 στο 8,4%  και 26,9% την ίδια περίοδο το 2009 και το 2010, αντίστοιχα 
(Οικονόμου, Μ. κ.ά., 2012).  

Η ΜΚΟ Αποστολή (της Εκκλησίας της Ελλάδος) κάνει λόγο για ραγδαία αύξηση των 
ανθρώπων που απευθύνθηκαν στα κέντρα ενοριακής αγάπης των ιερών ναών στην Αθήνα 
για να εξασφαλίσουν την ημερήσια μερίδα φαγητού τους, φθάνοντας τον Απρίλιο του 2011 
τους 5000 ωφελούμενους, εκ των το 60% ήταν Έλληνες.5  

Οι λιανοπωλητές και παραγωγοί των λαϊκών αγορών αναφέρουν σημαντική αύξηση των 
ανθρώπων που αναζητούν δωρεάν τροφή από υπολείμματα και σάπια τρόφιμα, ενώ οι 
επαγγελματικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες τους προσχωρούν σε τακτικές διανομές 
τροφίμων ως ένδειξη αλληλεγγύης.   

Η ΜΚΟ Κλίμακα «Φορέας Ανάπτυξης Κοινωνικού Κεφαλαίου» με παρεμβάσεις στην 
κοινωνική στήριξη των αστέγων, συμμετέχει στην έρευνα καταγραφής και ανάλυσης του 
φαινομένου των αστέγων στην χώρα μας και διαπιστώνει ποσοτικές και ποιοτικές 
διαφοροποιήσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς ο πληθυσμός 
των αστέγων με αποτέλεσμα ένα σχετικά πολύ περιορισμένο φαινόμενο στη χώρα μας 
αφενός να συγκλίνει με το υψηλότερο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου διευρύνεται 
περιλαμβάνοντας όχι συγκεκριμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες (ουσιοεξαρτημένοι, 
μετανάστες χωρίς χαρτιά) αλλά και νεόπτωχα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.6 

Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Σ. Νιάρχου σε 88 σχολεία της χώρας κατά την τρέχουσα 
σχολική χρονιά (δείγμα 9.500 ερωτηματολογίων), σχεδόν τρείς στους δέκα (29,32%) 
μαθητές δηλώνουν ότι αισθάνονται επισιτιστική ανασφάλεια με ύπαρξη πείνας.7 

Δεδομένης της έλλειψης ενός καθολικού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (διχτυού 
προστασίας), προβάλλει εύλογα το ερώτημα της αντιμετώπισης των αυξημένων κοινωνικών 
αναγκών ολοένα και διευρυμένων ομάδων του πληθυσμού σε συνθήκες δημοσιονομικής 
προσαρμογής και συρρίκνωσης των κοινωνικών δαπανών. Αποτέλεσε η κρίση αυτή 
εφαλτήριο για την ανάδυση ενός νέου κύματος του εθελοντισμού στη χώρα; Η πληθώρα 

                                                           
 
4
 Βλ. απολογισμούς Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα έτη 2009, 2010 και 2011 (www.ekka.gr).  

5 
ΜΚΟ Αποστολή (2011), Έκθεση Διανομής Συσσιτίων 2010-2011,  Αθήνα: ΜΚΟ Αποστολή. 

6
 Βλέπε συνοπτική περιγραφή και βασικά συμπεράσματα για την εξέλιξη του φαινομένου των αστέγων, 

http://www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/astegoi_apotyposi_2011.pdf.  
7
 Το Βήμα της Κυριακής (2013), Χωρίς φαγητό ένας στους τρεις μαθητές, 17

η
 Φεβρουαρίου, σελ. Α39. 

http://www.ekka.gr/
http://www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/astegoi_apotyposi_2011.pdf
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νέων κοινωνικών δομών και προγραμμάτων αντανακλά και σε ποιο βαθμό την 
ενεργοποίηση της κοινωνίας πολιτών;  

III. Το απόθεμα προνοιακού εθελοντισμού: Η ποσοτική 
προσέγγιση 

 

Η συσχέτιση των κρίσεων και της δραστηριοποίησης της κοινωνίας πολιτών στο πεδίο της 
κοινωνικής αλληλεγγύης-φροντίδας-πρόνοιας έχει μια ιστορική διαδρομή. Στη χώρα μας 
αναφέρεται τόσο σε συνθήκες έκτακτης κοινωνικής ανάγκης λόγω πολέμων και  
ταραγμένων πολιτικών περιόδων όσο και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο 
εθελοντικός τομέας εμφανιζόταν και εμφανίζεται με διαφορετικά πρόσωπα (ιδρύματα, 
σωματεία, σύλλογοι, επιτροπές εράνων, ευεργεσίες)8 συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών 
άμεσης κοινωνικής παρέμβασης σε περιπτώσεις, όπως η έλευση των προσφυγικών 
κυμάτων, οι φυσικές καταστροφές (πλημμύρες δεκαετίας ΄60, σεισμοί 1999, πυρκαγιές 
2007) και η ανάγκη στήριξης παιδιών σε κίνδυνο στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 («τα 
παιδιά των φαναριών»).  

Παρά την ιστορική αποτύπωση της συμμετοχής του εθελοντικού τομέα, υπό οποιαδήποτε 
νομική μορφή, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, η κυρίαρχη σχολή σκέψης στη χώρα μας 
θεωρεί ότι η κοινωνία πολιτών είναι ατροφική, συμπιεζόμενη μεταξύ ενός υπερτροφικού 
κράτους και των προνομιακών συνομιλητών του (κόμματα, συνδικάτα).9 Τίθεται, επομένως, 
ένα ποιοτικό κριτήριο (αυτονομία έναντι κράτους και κομμάτων) για την αξιολόγηση της 
ατροφίας της κοινωνίας πολιτών, χωρίς να παραγνωρίζεται και η αδυναμία ποσοτικής 
αποτίμησης μιας δυναμικής κοινωνίας πολιτών. Ακόμα και στον τομέα της εθελοντικής 
πρόνοιας, αν εξαιρέσουμε από την κοινωνία πολιτών τα ποικίλα εκκλησιαστικά ιδρύματα 
(νπιδ), καθώς και τους συλλόγους και τα σωματεία θρησκευτικής πίστης με το επιχείρημα 
της εξάρτησής τους από την επίσημη Εκκλησία (νπδδ), τότε ακόμα και ο πιο εκτεταμένος 
τομέας της κοινωνίας πολιτών στη χώρα μας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Οι 
σκέψεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία των οριοθετήσεων του εθελοντικού τομέα, αλλά 
και την ανάγκη χαρτογράφησης των σχετικών πρωτοβουλιών και με ποσοτικά κριτήρια. 

                                                           
 
8
 Βλέπε χαρακτηριστικά για το ρόλο των συνεπειών του αγώνα εθνικής ανεξαρτησίας το 1821-1830 και της 

επιδημίας χολέρας το 1854 στην υιοθέτηση των πρώτων προνοιακών νομοθετημάτων αλλά και την 
κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών (ενώσεις προσώπων, φιλανθρωπικές εταιρείες) στην ανάπτυξη της πρώτης 
προνοιακής πολιτικής για τους φτωχούς, Κορασίδου, Μ. (2004), Οι Άθλιοι των Αθηνών και οι Θεραπευτές τους, 
Αθήνα: Τυπωθήτω (ιδίως σελ. 19-62). Ο Μαστρογιάννης (1960, 24), αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εις το ούτως 
οργανωθέν ελεύθερον κράτος, εν τω πλαισίω της γενικωτέρας προσπαθείας της εθνικής και κοινωνικής 
αναγγενήσεως, η Κοινωνική Πρόνοια, ως εκδήλωσις επιδιώξεως περιθάλψεως και προστασίας εις δυστυχούντας 
πολίτας είχεν ως φορείς, κατά βάσιν και ως συνέχειαν της από της εποχής της Τουρκοκρατίας παραδόσεως, τας 
Δημογεροντείας, την Εκκλησίαν και την αγαθοεργόν ιδιωτική πρωτοβουλίαν, τους «Μεγάλους Ευεργέτας», η 
θαυμασία δραστηριότητς των οποίων, εις έργα αγαθοεργίας, φιλπτωχίας και φιλομουσίας, έδιδε το μέτρον της 
μεγάλης εκτάσεως των αναγκών, αλλά και της αδυναμίας της εκ μέρους της οργανωμένης κοινωνίας, όπως 
ανταποκριθεί επαρκώς εις ταύτας, διά μιάς συστηματικής ασκήσεως μέτρων Δημοσίας Κοινωνικής Πρόνοιας». 
9
 Βλέπε Σωτηρόπουλος, Δ.Α. (2004, 2007). 
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Θεωρούμε ότι ο πιο κατάλληλος ορισμός για τον (προνοιακό) εθελοντισμό (και ευρύτερα 
για τον εθελοντισμό) είναι ο προτεινόμενος από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO, 2011). 
Σύμφωνα με αυτόν, η εθελοντική εργασία χαρακτηρίζεται σωρευτικά από τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 Αφορά εργασία/ απασχόληση, δηλαδή συμβολή στην παραγωγή αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα (ως εργασία, ο εθελοντισμός 
συνυπολογίζεται στη συνολική παραγωγή), 

 Είναι εργασία μη αμειβόμενη,  δηλαδή διενεργείται χωρίς μισθό/απολαβές ή 
κάποια άλλη ισοδύναμη αποζημίωση, 

 Είναι μη υποχρεωτική, δηλαδή είναι απόρροια ελεύθερης επιλογής και όχι νομικής 
υποχρέωσης ή άλλου είδους καταναγκασμός, 

 Είναι άμεση ή έμμεση, με την  άμεση να αναφέρεται στην παροχή εργασίας προς 
όφελος άλλων νοικοκυριών και με την έμμεση να αναφέρεται στην παροχή 
εθελοντικής εργασίας μέσω σχετικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή άλλων 
συναφών οργανώσεων, 

 Δεν περιλαμβάνει τη μη αμειβόμενη εργασία προς όφελος μελών του ιδίου 
νοικοκυριού (αποκλείεται δηλ. ο οικογενειακός εθελοντισμός), και 

 Δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αλλά μπορεί να παρέχεται 
στους ΜΚΟ, στους κρατικούς/ κυβερνητικούς φορείς, στις επιχειρήσεις κ.ά.. 

Ο ορισμός του ILO είναι από τους πλέον περιεκτικούς και καταφέρνει να υπερβεί τη 
συζήτηση μεταξύ τυπικής και άτυπης εθελοντικής δράσης και της μη συμπερίληψης της 
εθελοντικής δράσης που παρέχεται σε οργανώσεις εκτός κοινωνίας πολιτών (κρατικοί 
φορείς, κόμματα, επιχειρήσεις). Ο ορισμός αυτός είναι πιο συμβατός και με την αντίληψη 
περί της δυναμικής φύσης της κοινωνίας πολιτών και των ποικίλων διασυνδέσεων και 
αλληλεπιδράσεων των μη κυβερνητικών οργανισμών τόσο με το κράτος όσο και με τις 
επιχειρήσεις. Πώς όμως μπορούμε να προσεγγίσουμε ποσοτικά και ποιοτικά την κοινωνία 
πολιτών στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης; 

Η ποσοτική εκτίμηση της κοινωνίας πολιτών μπορεί να ακολουθήσει δυο μονοπάτια 
προσέγγισης. Το πρώτο μονοπάτι αναφέρεται στην έρευνα του πληθυσμού που δηλώνει ότι 
συμμετέχει σε εθελοντικές οργανώσεις ή προσφέρει εθελοντικό έργο. Το δεύτερο μονοπάτι 
αναφέρεται στην καταγραφή των ίδιων των εθελοντικών οργανώσεων.  

Το πρώτο μονοπάτι προσέγγισης της κοινωνίας πολιτών φαίνεται εκ πρώτης όψεως να 
επιβεβαιώνει την κυρίαρχη σχολή σκέψης περί ατροφικής κοινωνίας των πολιτών στη χώρα 
μας. Στηριζόμενοι στα ειδικά ευρωβαρόμετρα10 με περίοδο αναφοράς τον Δεκέμβριο του 
2004 και τον Απρίλιο-Μάιο του 2011, δηλαδή πριν την κρίση και μετά το ξέσπασμα της 
κρίσης, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό του πληθυσμού στη χώρα μας που δηλώνει ότι 
συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές οργανώσεις/ ή παρέχει εθελοντικό έργο υποχώρησε από 
το 22% στο 14%.  

                                                           
 
10

 Special Eurobarometer 223/ Wave 62.2 και European Parliament Special Eurobarometer 75.2/ 27 June 2011. 
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Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα διαθέτει διαχρονικά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
πληθυσμού που θεωρεί ότι ο εθελοντισμός είναι σημαντικός, με ειδικότερη έμφαση στα 
επιμέρους πεδία εθελοντισμού να αναφέρονται στο περιβάλλον (50% έναντι 2% στην ΕΕ27), 
στην κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιστική βοήθεια (43% έναντι 37% στην ΕΕ27) και 
στην υγειονομική φροντίδα (36% έναντι 32% στην ΕΕ27). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
με βάση τα συγκριτικά στοιχεία 2010-2011, η αύξηση του ποσοστού στην υγειονομική 
φροντίδα (+14%), σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξησης στην ΕΕ27. Το 
στοιχείο αυτό ενδεχομένως είναι δηλωτικό των αναφυόμενων αναγκών υγειονομικής 
φροντίδας για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού που λόγω ανεργίας απώλεσε την 
ασφαλιστική υγειονομική κάλυψη αλλά και της ανάδυσης του κύματος των φτωχών 
εργαζόμενων που παρότι έμμισθα απασχολούμενοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε 
βασικά πάγια έξοδα. 

Ωστόσο, τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στον οργανωμένο εθελοντισμό, δηλαδή τον 
τυπικό εθελοντισμό που λαμβάνει χώρα μέσω ή δια μέσου σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών 
μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ποικίλων ΜΚΟ. Υπάρχει όμως και η συμμετοχή σε άτυπα 
δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες ομάδων είτε για 
αυτοβοήθεια είτε για στήριξη ευάλωτων ατόμων και σε ποικίλες κοινωνικές 
δραστηριότητες που κείνται πέρα από την οικογένεια και το νοικοκυριό και ασφαλώς πέρα 
από το κράτος και την αγορά.  

Η ποσοτική εκτίμηση της άτυπης εθελοντικής συμμετοχής είναι ασφαλώς μια εξαιρετικά 
δύσκολη εργασία με πολλούς περιορισμούς. Ωστόσο, στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που 
αναφέρονται στο 2005 και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) για το 2011, 
προσφέρουν μια αδρή εκτίμηση για την ποσότητα άτυπης εθελοντικής συμμετοχής, στο 
βαθμό βέβαια που οι δύο αυτές πηγές είναι συγκρίσιμες. 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΥΕ (2008) για το έτος 2005, ο βαθμός συμμετοχής σε άτυπες 
κοινωνικές δραστηριότητες είναι συνολικά 18,9%, με διαφοροποίηση μεταξύ φτωχών 
(14,7%)  και μη φτωχών (20%)11. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου 
για τη συμμετοχή σε τυπικές κοινωνικές οργανώσεις, περίπου στο 10% (στις οποίες μάλιστα 
συμπεριλαμβάνονται τα κόμματα και οι συνδικαλιστικοί φορείς). Εξαιρουμένων των 
κομμάτων και των συνδικάτων, η σχέση συμμετοχής σε άτυπες και τυπικές εθελοντικές 
δραστηριότητες είναι ακόμα μεγαλύτερη υπέρ της άτυπης δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΓΓΝΓ για το 2011, ποσοστό 78,3% των εθελοντών 
στον τυπικό τομέα εθελοντικής εργασίας δηλώνει ότι συμμετέχει σε και σε άτυπες μορφές 
εθελοντικής εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των μη εθελοντών είναι 43,4%. 
Συνολικά, το 46,8 του πληθυσμού έρευνας της ΓΓΝΓ δηλώνει συμμετοχή σε άτυπες μορφές 
εθελοντισμού, όπως η παροχή υπηρεσίας-εργασίας, η εισφορά σε χρήμα, η συμμετοχή σε 

                                                           
 
11

 Ως άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες θεωρούνται εκείνες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωτικού πλαισίου 

και αφορούν την βοήθεια σε συνανθρώπους, όπως πχ η φροντίδα ασθενών σε νοσοκομείο ή στο σπίτι, η αγορά 
βασικών ειδών για τα άτομα με προβλήματα υγείας/εισοδήματος, η συνοδεία ανήμπορων ατόμων στις 
μετακινήσεις τους, οι επιτροπές πρωτοβουλίας σε γειτονιές και τοπικό επίπεδο. Βλ. ΕΣΥΕ, 2008. Το ποσοστό 
συμμετοχής 18,9% σε άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες αντανακλά διαφορετικής έντασης συμμετοχή 
(καθημερινά συμμετέχει το 0,6%, εβδομαδιαία το 1,7%, μηνιαία το 6,2% και ετήσια το 10,5%). 
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κοινότητες πολιτών και αυτοδιαχειριζόμενες θεματικές δράσεις, η συμμετοχή σε κινηματική 
δράση.  

Παρά το γεγονός της μερικής μόνον συγκρισιμότητας των δυο ερευνών (ΕΣΥΕ και ΓΓΝΓ) και 
την αρκετά διαφοροποιημένη έννοια της άτυπης εθελοντικής εργασίας που χρησιμοποιούν 
(ευρύτερη στην περίπτωση της ΓΓΝΓ), διαφαίνεται μια τάση αύξησης της συμμετοχής των 
πολιτών στην άτυπη εθελοντική συμμετοχή σε επίπεδο γειτονιάς και ευρύτερης τοπικής 
κοινότητας. Η τάση αυτή φαίνεται να αποτυπώνεται και στην πλειάδα των άτυπων 
εθελοντικών πρωτοβουλιών πολιτών, με δεδομένη της εμβάθυνση της κρίσης τα τελευταία 
δύο χρόνια και την αύξηση στήριξης των πιο ευάλωτων από τα  άτυπα κοινωνικά δίκτυα 
(οικογένεια, φίλοι, γείτονες). Επίσης, την τάση αυτή (ενεργοποίηση των άτυπων δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης γύρω από την οικογένεια) υποψιάζονται και κοινωνικοί 
επιστήμονες όταν προσπαθούν να κατανοήσουν πώς επιβιώνουν μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού σε συνθήκες ακραίας ανεργίας, υποαπασχόλησης και μείωσης των κοινωνικών 
δαπανών.12 

Το δεύτερο μονοπάτι προσέγγισης της κοινωνίας πολιτών αναφέρεται στην καταγραφή των 
ίδιων των εθελοντικών οργανώσεων. Κοινός τόπος της σχετικής βιβλιογραφίας είναι ότι 
πρόκειται για μια ιδιαίτερα προβληματική όψη της μελέτης του εθελοντισμού στη χώρα 
μας (Σωτηρόπουλος, 2004, Παναγιωτίδου, 1999, Πολυζωίδης, 2006). Οι διαθέσιμες 
καταγραφές, είτε προέρχονται από δημόσιες αρχές είτε από ανεξάρτητους μελετητές, 
υπακούουν σε διαφορετικά κριτήρια και σκοπούς και δεν μπορούν να προσφέρουν 
συγκριτικά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό δεν μειώνει τη συμβολή τους στη μελέτη της 
κοινωνίας πολιτών, ωστόσο θέτει τα όρια των γενικεύσεων για το σύνολο της κοινωνίας 
πολιτών όσο και για επιμέρους πεδία εθελοντικής δραστηριοποίησης. Επίσης, οφείλουμε 
να επισημάνουμε τη δυσχερή έως αδύνατη καταγραφή των άτυπων μορφών εθελοντισμού. 
Ωστόσο η χρήση του διαδικτύου από πολλές τέτοιες ομάδες μας προσφέρει υλικό για μια 
αδρή χαρτογράφησή τους στην Ελλάδα της κρίσης. 

Ειδικότερα, στο πεδίο των εθελοντικών οργανώσεων με προνοιακό χαρακτήρα, η ιστορικά 
εκτεταμένη παρουσία τους στο σύνολο της κοινωνίας πολιτών αποτελεί στοιχείο προς 
αξιολόγηση στην εκτίμηση περί αύξησης (ποσοτική διάσταση) των εν λόγω οργανώσεων 
κατά την περίοδο της κρίσης και το ρόλο των οργανώσεων αυτών στην κάλυψη των νέων 
κοινωνικών αναγκών (ποιοτική διάσταση). Με άλλα λόγια, η ισχυρή ποσοτικά παρουσία 
των εθελοντικών προνοιακών οργανώσεων συνιστά ένα αρχικό απόθεμα που πιθανώς 
αποτελεί τη βάση για την αύξηση προγραμμάτων κοινωνικής δράσης, αλληλεγγύης και 
φροντίδας, χωρίς όμως να αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των εν λόγω οργανώσεων. 

 Ως εκ τούτου, η μη καταγραφή αύξησης των συγκεκριμένων οργανώσεων δεν συνεπάγεται 
έλλειψη κινητοποίησης της κοινωνίας πολιτών αλλά πιθανότατα αντανακλά το δεδομένο 
υψηλό απόθεμα τέτοιων οργανώσεων.  Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μελέτη της εθελοντικής 
οργάνωσης «Το χαμόγελο του παιδιού» για λογαριασμό του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής 

                                                           
 
12

 Βλ. σχετικό προβληματισμό σε παρουσίαση Λυμπεράκη, Α., Τήνιος, Π. (2012), «Κρίση, ανεργία και τα 
οικονομικά της οικογένειας. Αναζήτηση μακροχρόνιων τάσεων και ανατροπών», Ημερίδα ΤΕΕ για την αγορά 
εργασίας, 27 Νοεμβρίου 2012. 
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Αλληλεγγύης, καταγράφηκαν 531 κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί στο σύνολο της χώρας (δεδομένα έτους 2008), εκ 
των οποίων οι εθελοντικές υπηρεσίες αποτελούσαν ποσοστό 53,5% (49% ήταν ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικά και 4,5% εκκλησιαστικά ΝΠΙΔ). 

Οι μόνες13 διαθέσιμες καταγραφές των εθελοντικών οργανώσεων πρόνοιας/ κοινωνικής 
αλληλεγγύης στη χώρα μας είναι τρεις. Οι δυο προέρχονται από ανεξάρτητους ερευνητές 
και ΜΚΟ (Παναγιωτίδου/ Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση, 1999, και Πολυζωίδης, 2006) 
και η τρίτη από το Μητρώο ΜΚΟ Κοινωνικής Φροντίδας που τηρεί το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ekka.gr). Σύμφωνα με την Παναγιωτίδου (1999)14, το 
διάστημα 1997-1999 καταγράφονται 2400 εθελοντικές οργανώσεις στο πεδίο της 
κοινωνικής φροντίδας, υιοθετώντας τον ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο «εθελοντική 
οργάνωση είναι μια οντότητα με σταθερή δομή και οργάνωση, μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική, η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε τρίτους» και δίνοντας έμφαση στο 
στοιχείο του εθελοντισμού και όχι στην οργανωτική και διοικητική δομή. Όπως πολύ 
εύστοχα παρατηρεί η ίδια ερευνήτρια, αν ακολουθηθεί η αυστηρά θεσμοποιημένη μορφή 
του εθελοντισμού για την επιλογή και καταγραφή ερευνητικών δεδομένων, τότε θα 
αποκλειστεί μια τεράστια ποικιλία δράσεων.  

Ο Πολυζωίδης (2006) αναφέρεται στον «σκληρό πυρήνα» του εθελοντισμού κοινωνικής 
προστασίας που αριθμεί 224 οργανώσεις (σε σύνολο 618 μη κυβερνητικών οργανώσεων 
κοινωνικής προστασίας) με 62000 εγγεγραμμένα μέλη, 5500 ενεργούς εθελοντές, και 35000 
εξυπηρετούμενα άτομα. Ο ορισμός που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ερευνητής είναι 
αρκετά στενός συγκριτικά με τον ορισμό του ILO αλλά και τον ορισμό που χρησιμοποίησε η 
Παναγιωτίδου, περιορίζοντας την καταγραφή σε τυπικές οργανώσεις.  

Η εκτίμηση περί ανύπαρκτου εθελοντισμού στο πλαίσιο του κράτους και αμελητέας 
παρουσίας στο πλαίσιο της εκκλησίας (Πολυζωίδης, 2006, σελ. 263) φαίνεται να 
παραμερίζει το γεγονός ότι ποικίλες εθελοντικές δράσεις  κοινωνικής αλληλεγγύης 
(θεσμικές και άτυπες) λαμβάνουν χώρα σε ποικιλία δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης (πχ. 
Λέσχες Φιλίας, ΚΑΠΗ, Κοινωνικές Υπηρεσίες) και σε εξειδικευμένους δημόσιους 
οργανισμούς κοινωνικής προστασίας.15 (πχ. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»). Επίσης, φαίνεται 
να παραγνωρίζει την ύπαρξη εκατοντάδων συλλόγων με δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 
γύρω από την Εκκλησία (πχ. σύλλογοι ενοριτών) αλλά και εκτεταμένης εθελοντικής δράσης 
στο πλαίσιο των προνοιακών φορέων της Εκκλησίας. 

                                                           
 
13 

Τουλάχιστον γνωστές στον γράφοντα. 
14

 Η Κοινωνία των Εθελοντών, Αθήνα: Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση και στο 

http://www.paremvassi.gr/volunteers.htm (πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2006). 
15 

Για παράδειγμα, το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» (νπδδ), στηρίζεται τόσο χρηματοδοτικά όσο και σε 
καθημερινή λειτουργική βάση, από εθελοντές. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εθελοντών απασχολείται με τα 
παιδιά που διαμένουν στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες (δημιουργικό 
παιχνίδι), ενώ εθελοντές συνοδεύουν παιδιά στο νοσοκομείο, στηρίζουν ανάδοχες οικογένειες από εθελοντές 
που θα ασχοληθούν με ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών ή των νέων ενηλίκων που βρίσκονται σ’ 
αυτές και υποστηρίζουν  κεντρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Κέντρου. Οι εθελοντές- χρηματοδότες 
του Κέντρου είναι από Ιδρύματα/ ΜΚΟ (πχ. Ίδρυμα Νιάρχου), ιδιώτες-εθελοντές, εθελοντικές ομάδες 
εργαζομένων σε εταιρείες (ιδιωτικές και δημόσιες), αθλητικοί σύλλογοι κ.ά. (βλ. σχετικοί απολογισμοί 
πεπραγμένων του Κέντρου). 

http://www.paremvassi.gr/volunteers.htm
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Το Μητρώο των ΜΚΟ Κοινωνικής Φροντίδας θεσμοθετήθηκε με το νόμο 2646/1998 για την 
ανάπτυξη εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και τηρείται σήμερα από το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (νπδδ υπό την εποπτεία του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων) προκειμένου να πιστοποιηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις και να τύχουν 
επιλεξιμότητας προς χρηματοδότηση για τις δράσεις τους από την Πολιτεία.  

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου (Δεκέμβριος 2012), έχουν 
πιστοποιηθεί 545 οργανώσεις, εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα είναι οι ΜΚΟ 
Θρησκευτικής Πίστης, δηλαδή εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της 
Εκκλησίας είτε γύρω από την Εκκλησία και η κοινωνική τους δράση εμπνέεται και 
καθοδηγείται από την κοινωνική αποστολή και διδασκαλία της Εκκλησίας. Οι 
πιστοποιημένες οργανώσεις σαφώς αποτελούν ένα περιορισμένο δείγμα του συνόλου των 
εθελοντικών οργανώσεων πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι έχει πιστοποιηθεί ένα πολύ μικρός αριθμός (περίπου 80) εθελοντικών 
οργανώσεων και ΜΚΟ Θρησκευτικής Πίστης, όταν και μόνο ο αριθμός των συλλόγων 
ενοριτών με δράση κοινωνικής αλληλεγγύης στην Αττική υπερβαίνει πολλαπλάσια τον 
αριθμό αυτό.  

Τα διοικητικά μητρώα, παρά τη μερική τεκμηρίωση που προσφέρουν για τον αριθμό και την 
εξέλιξη των εθελοντικών οργανώσεων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας, αδυνατούν εκ 
των πραγμάτων να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση των άτυπων ομάδων και δικτύων 
παροχής κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας. Ο άτυπος τομέας της εθελοντικής 
πρόνοιας φαίνεται να είναι ποσοτικά ιδιαίτερα εκτεταμένος, αν λάβουμε υπόψη τα 
ευρήματα της έρευνας της ΓΓΝΓ για τη συμμετοχή τόσο των εθελοντών του τυπικού τομέα 
όσο και των μη εθελοντών σε άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες. Άλλωστε η μεγάλη 
πλειοψηφία αυτών των δραστηριοτήτων αναφέρεται στο πεδίο της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η σύγχυση περί της ποσοτικής εκτίμησης των εθελοντικών οργανώσεων γενικά και της 
πρόνοιας ειδικά επιτείνεται και από πρόσφατες επίσημες αναφορές. Στο πόρισμα  της 
Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του 2011, αναφέρεται ότι 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μεταξύ 20.000 και 30.000 ΜΚΟ και ότι έχουν εγγραφεί στο 
Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 1062 φορείς (εκ των οποίων πιστοποιημένοι μόνο 
189).  Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα» (4 Αυγούστου 2011) αναφέρεται σε 1500-2000 οργανώσεις 
εθελοντισμού, από τις οποίες 200-300 έχουν ενεργό δράση. 

Το απόθεμα προνοιακού εθελοντισμού, αν και δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί λόγω της 
έλλειψης ενός ενιαίου διοικητικού μητρώου ή ενός εστιασμένου ερευνητικού 
προγράμματος καταγραφής κατά κύματα, είναι αρκετά ευρύ. Επίσης είναι ιστορικά και 
κοινωνικά εμπεδωμένο, με όποια νομική μορφή και αν εμφανίζεται (κληροδότημα, ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματείο, σύλλογος, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ειδικά 
αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα κ.ά.).  
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IV.  Το απόθεμα προνοιακού εθελοντισμού: Η ποιοτική 
προσέγγιση και η σχέση με την κοινωνία πολιτών 

 

Η συζήτηση για το ρόλο της κοινωνίας πολιτών εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στο θέμα της 
αυτονομίας και ανεξαρτησίας της ως ενδιάμεσου χώρου ανάμεσα στο κράτος και την 
αγορά. Η αυτονομία αυτή νοείται με κριτήρια θεσμικά και οικονομικά. Έτσι, για 
παράδειγμα, η Εκκλησία, δεν θεωρείται μέρος της κοινωνίας πολιτών λόγω και της 
θεσμικής εξάρτησής της από το κράτος (πχ. οι ιερείς ως δημόσιοι υπάλληλοι, επικρατούσα 
εκκλησία) αλλά και της χρηματοδοτικής εξάρτησης (κάλυψη μισθοδοσίας ιερέων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό). Επίσης, στη 
βάση αυτού του κριτηρίου, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι ποικίλες συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις (όπως και αν ονομάζονται αυτές) αποτελούν τμήμα της αγοράς, και κατά 
συνέπεια δεν υπάγονται στην κοινωνία πολιτών.16  

Η προσέγγιση αυτή, πέρα από την έλλειψη δεδομένων για την έκταση της πραγματικής και 
όχι τυπικής αυτονομίας (θεσμικής και οικονομικής) των εθελοντικών οργανώσεων γενικά, 
φαίνεται να παραβλέπει την ύπαρξη φορέων της κοινωνίας πολιτών με τυπική και θεσμική 
αυτονομία έναντι του κράτους και της αγοράς αλλά με ουσιαστική εξάρτηση από την 
κρατική ή την αγοραία λογική δράσης. Με άλλα λόγια, εμφανίζονται σήμερα φορείς της 
κοινωνίας πολιτών είτε να έχουν αποκτήσει δεσπόζουσα θέση (μεγάλος μέγεθος, σχεδόν 
μονοπωλιακή θέση σε έναν τομέα δράσης) και προνομιακή σχέση με το κράτος είτε να 
έχουν υιοθετήσει τεχνικές της αγοράς και να επιδίδονται σε εμπορικές δραστηριότητες 
προκειμένου να καλύψουν τόσα τα έξοδα λειτουργίας των οργανώσεων όσο και τις ανάγκες 
των χρηστών (ομάδων στόχων) τους.17 

Άλλο στοιχείο που επίσης διαφοροποιεί τη συζήτηση για την ένταξη ή μη οργανώσεων στην 
κοινωνία των πολιτών είναι η συμβολή τους στη δημιουργία άλλων τυπικών ή άτυπων 
εθελοντικών ομάδων. Για παράδειγμα, οι εθελοντικές οργανώσεις θρησκευτικής πίστης, σε 
μεγάλο βαθμό είναι θεσμικά και οικονομικά ανεξάρτητες από την επίσημη Εκκλησία και 
από τις οργανωτικές μονάδες της (Ιεροί Ναοί- Ενορίες) και, ως τέτοιες, δεν μπορούν να μην 
συμπεριληφθούν στην κοινωνία πολιτών. Η συμπερίληψη αυτών των οργανώσεων 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός γεωγραφικά εκτεταμένου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης 
και φροντίδας που καλύπτει ανάγκες οικογενειών, μεμονωμένων ατόμων ή ακόμα και 
ομάδων πληθυσμού (άστεγοι, άποροι) που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

                                                           
 
16

 Βλέπε χαρακτηριστικά ορισμό και αποσαφήνισης έννοιας στο Parnell, E. (2000), 23: Συνεταιρισμός σημαίνει 
μια επιχείρηση, ιδρυθείσα οικειοθελώς, που ελέγχεται από μια ομάδα προσώπων με σκοπό να παρέχει στα ίδια 
πρόσωπα αμοιβαία οφέλη, σε ισότιμη βάση, τα οποία αποκτώνται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και 
όχι κατά κύριο λόγο από επενδύσεις σε αυτή. Ο συνεταιρισμός είναι επιχείρηση/ οικονομικός οργανισμός, δεν 
είναι φιλανθρωπική οργάνωση και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να απεικονίζει τη σχέση που έχουν τα μέλη 
με τη δραστηριότητα της συνεταιριστικής ομάδας. 
17

 Βλέπε για θεωρητική όψη αποίκισης της κοινωνίας πολιτών από το  ιδιωτικό κεφάλαιο, στο Μουζέλης, Ν., 

Παγουλάτος, Γ. (2003). 
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Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, αναδεικνύονται συγκεκριμένες τάσεις που μπορούν να 
μας βοηθήσουν στην ποιοτική αξιολόγηση της συμβολής του προνοιακού εθελοντισμού 
στην κοινωνία πολιτών, δηλαδή στην ενίσχυση της δύναμης των πολιτών έναντι της 
γραφειοκρατίας ή της αγοραίας οικονομίας και την αξίωση για έλεγχο και λογοδοσία τόσο 
των κρατικών οργάνων (δημόσιων αρχών) όσο και της αγοράς (επιχειρήσεων). 

 

Εργαλειακότητα- Η κοινωνία πολιτών ως σκιώδες κράτος 

 

Η δημόσια χρηματοδότηση αποτελεί τον σημαντικότερο δίαυλο για την εισβολή του 
κράτους στον εθελοντικό τομέα και την παροχή κινήτρων/ αντικινήτρων προκειμένου να 
επηρεάσει τον προσανατολισμό του, τις μεθόδους εργασίας και παρέμβασής του, εν τέλει 
τη φιλοσοφία του. Η εργαλειακή χρήση του προνοιακού εθελοντισμού λαμβάνει πληθώρα 
μορφών: από τον πελατειακό εναγκαλισμό και την προνομιακή σύμπραξη με συγκεκριμένες 
εθελοντικές οργανώσεις στην κρατικοποίηση ή/ και στη δημιουργία εθελοντικών 
οργανώσεων εκ των άνω για την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Το φαινόμενο της εργαλειακότητας αυτής έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες: Απώλεια 
της διάθεσης συνηγορίας υπέρ ευάλωτων ομάδων και διάθεσης ελέγχου του κράτους, 
απογοήτευση των εθελοντών και αποξένωσή τους από τον οργανωμένο εθελοντισμό, 
διαφθορά και, εν τέλει, ποιοτική υποβάθμιση του προνοιακού εθελοντισμού.  Υπάρχουν 
σημαντικές συνέπειες και για επιμέρους προνοιακές πολιτικές. Για παράδειγμα, η 
απόκτηση δημόσιας εξουσίας από τους συλλόγους πολυτέκνων (πχ. απονομή της 
πολυτεκνικής ιδιότητας) τους προσέδωσε δεσπόζουσα θέση στη διαμόρφωση της 
οικογενειακής πολιτικής με ταυτόχρονη εκτόπιση ή μη είσοδο στον συγκεκριμένο πεδίο 
πολιτικής άλλων εθελοντικών οργανώσεων (πχ. οργανώσεις γυναικών, μεταναστών).18 

 

Εμπορευματοποίηση- Η κοινωνία πολιτών ως σκιώδης αγορά  

 

Η μείωση της δημόσιας επιχορήγησης των εθελοντικών οργανώσεων λόγω της 
δημοσιονομικής κρίσης πιέζει τις εθελοντικές οργανώσεις στη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων τους και την αύξηση εμπορικών δράσεων για την αύξηση εσόδων (πχ. 
παροχή έμμισθων υπηρεσιών σε τρίτους).19 Η τάση αυτή καταγράφεται στη σχετική 

                                                           
 
18

 Μπουρίκος, Δ. (2008), Οικογενειακή και δημογραφική πολιτική στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα θεσμικής 

ομηρίας, Εισήγηση στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση, 9-10 Μαΐου 2010, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βλέπε για ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με την ώσμωση κράτους και φορέων της 
κοινωνίας πολιτών, Σωτηρόπουλος, Δ. (1999). 
19

 Η βιβλιογραφία (βλ. σχετικά McKay et.al., 2011) διακρίνει δυο διαστάσεις της εμπορευματοποίησης/ της 
εισβολής της αγοράς στον εθελοντικό τομέα. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην τάση των εθελοντικών 
οργανώσεων να μιμούνται την οργανωτική μορφή, την πρακτική και το λόγο των επιχειρήσεων. Η δεύτερη 
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βιβλιογραφία, ήδη από την δεκαετία του ’70 και συναρτάται με διαρθρωτικές αλλαγές στις 
σχέσεις κράτους-αγοράς- ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού και εθελοντικού τομέα και τη 
μετάβαση του προνοιακού καπιταλισμού στην  εμπορευματοποίηση της πρόνοιας, όπου η 
αγοραία λογική εισβάλλει και στον εθελοντικό / μη κερδοσκοπικό τομέα (Gilbert, 1983, 
Guo, 2004). Ο εθελοντικός τομέας προσεγγίζεται πλέον ως ένας ακόμη παραγωγικός 
συντελεστής (πχ. συμβολή στο ΑΕΠ, στην απασχόληση) με υποχώρηση της μέριμνας για τις 
αξίες και τις λειτουργίες της συνηγορίας, της συμμετοχής και της πολιτικής ενδυνάμωσης. 
Οι στρατηγικές επιβίωσης των ΜΚΟ στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μπορεί 
να οδηγήσουν σε απώλεια του κοινωνικού τους χαρακτήρα και της προστιθέμενης αξίας 
τους ως «σχολείων της δημοκρατικής συμμετοχής και ευθύνης».20 

 

Επαγγελματικοποίηση 

 

Συναφή με την εργαλειακότητα και την εμπορευματοποίηση είναι η στήριξη των 
εθελοντικών οργανώσεων σε ένα όλο και πιο ισχυρό επαγγελματικό σώμα («επαγγελματίες 
του εθελοντισμού, επαγγελματίες της πρόνοιας»), η οποία συμβάλλει στην ανατροπή της 
σχέσης μεταξύ εθελοντών και μη εθελοντών μέσα στις οργανώσεις υπέρ των δεύτερων. Η 
ανάγκη χρήσης επιστημονικών μεθόδων, και μάλιστα αρκετών που αναφέρονται στο 
management, τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική, αλλά και οι 
αυξημένες διαχειριστικές και γραφειοκρατικές διατυπώσεις για την επιλεξιμότητα των 
οργανώσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καθιστά την προσφυγή σε 
επαγγελματίες σχεδόν αναγκαστική. Η έμφαση, επίσης, στην επιδίωξη απασχόλησης μέσω 
της ίδρυσης εθελοντικής οργάνωσης ή ευρύτερα κοινωνικής επιχείρησης (πχ. κοινωνικοί 
συνεταιρισμοί) ή σύνδεσης των προγραμμάτων απασχόλησης με τις εθελοντικές 
οργανώσεις ως φορέων πρόσληψης, προσδίδει έναν έντονο επαγγελματικό και αγοραίο 
χαρακτήρα στη λειτουργία των εθελοντικών οργανισμών που βρίσκεται σε διάσταση με τις 
αξίες και της αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.21  

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η ενθάρρυνση της δημιουργίας αστικών μη κερδοσκοπικών 
εταιρειών εκ των άνω, στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης προκειμένου να 
συμμετέχουν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποασυλοποίησης.22 Οι 
οργανώσεις αυτές, αν και τυπικά πληρούν τα κριτήρια των εθελοντικών οργανώσεων, 
ουσιαστικά δεν αποτελούν προϊόν της κοινωνίας πολιτών και ενεργοποίησης των πολιτών 

                                                                                                                                                                      
 

διάσταση αναφέρεται στις πηγές χρηματοδότησης και, ειδικότερα, στην ενίσχυση των εμπορικών εσόδων 
(παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών) έναντι των παραδοσιακών πηγών (δωρεές, συνδρομές). 
20

 Βλέπε σχετικά και Alexander, J., et.al (1999). 
21

 Βλέπε για εξέλιξη ΜΚΟ σε επαγγελματικές οργανώσεις που δεν ενδυναμώνουν την κοινωνία πολιτών στο 

θεματικό πεδίο του περιβάλλοντος/ οικολογίας, στο Μποτετζάγιας, Ι. 2006. 
22

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νόμος 2716/1992 περί οργάνωσης του συστήματος ψυχικής υγείας με τη  

θεσμική αναγνώριση των εθελοντικών- μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και των κοινωνικών συνεταιρισμών ως 
φορέων ψυχικής υγείας. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν  ως όχημα για την 
παράκαμψη του δυσκίνητου δημόσιου λογιστικού αλλά και ως καταλύτης προώθησης της μεταρρύθμισης 
παρακάμπτοντας την αδράνεια και αντίσταση των δημόσιων ψυχιατρικών οργανισμών. 
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και χαρακτηρίζονται από απουσία εθελοντών και εθελοντικής δράσης, κοινωνικής 
συναίνεσης για τη λειτουργία τους στις τοπικές κοινωνίες, συμμετοχικότητας, δημοκρατικής 
λειτουργίας και κοινωνικής λογοδοσίας (Μπιλανάκης, 2008). Αποτελούν, απλώς, τυπικά 
οχήματα για την αξιοποίηση πόρων, χωρίς να παραγνωρίζεται η παροχή σημαντικών 
κοινωνικών υπηρεσιών, πρόκειται δηλ. για μια ιδιότυπη «βιομηχανία εθελοντικής 
πρόνοιας».23 

 

Ο άτυπος προνοιακός εθελοντισμός- Τα άτυπα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

Συχνά, η ποσοτική και ποιοτική διάσταση του προνοιακού εθελοντισμού  αλλά και το 
μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας μελέτης για την κοινωνία πολιτών, παραγνωρίζει τα 
άτυπα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας (βλ. σχετικές αναφορές σε  
Σωτηρόπουλος, 2004, 2007, Στασινοπούλου, Abrahamson, P. et al, 2005). Τα άτυπα δίκτυα 
φροντίδας αποτελούν το λεγόμενο τέταρτο πυλώνα της παροχής προσωπικών κοινωνικών 
υπηρεσιών.24 Η σημασία των δικτύων αυτών είναι ποσοτική (βλέπε ποσοστά συμμετοχής 
πολιτών σε άτυπη κοινωνική αλληλεγγύη, έρευνα ΓΓΝΓ 2011) αλλά και ποιοτική.25  

Η προστιθέμενη αξία των άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης αναφέρεται στα 
ακόλουθα26: 

 Παροχή εναλλακτικών υπηρεσιών, 

 Καινοτομική δράση και ικανότητα, 

 Συνηγορία υπέρ περιθωριοποιημένων ομάδων («οι αγνοημένες ομάδες της 
πρόνοιας»), 

 Ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις κοινωνικές ανάγκες της γειτονιάς και 
περιορισμένων χωρικών ενοτήτων, 

 Εγγύτητα με την τοπική κοινότητα- καλύτερη πρόσβαση, 

 Διατήρηση ριζοσπαστικής στάσης έναντι κοινωνικών προβλημάτων, 

 Ενισχυμένη αίσθηση συμμετοχής, 

 Έλλειψη γραφειοκρατίας, 

 Αναίρεση/εξουδετέρωση του στίγματος του εξυπηρετούμενου, και 

                                                           
 
23

 Βλέπε σχετικό προβληματισμό και σε Σταθόπουλο, Π. (2005β), 85-87. 
24

 Οι άλλοι τρεις πυλώνες αναφέρονται στο Δημόσιο τομέα, στη αγορά και τον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα. 
Βλέπε αναλυτικά, Σταθόπουλος, Π. (2005α), σελ. 223-253. 
25

 Η διάσταση τυπικού- άτυπου έχει αναγνωριστεί από τις κοινωνικές επιστήμες και η μελέτη του άτυπου 

λαμβάνει χώρα σε πολυάριθμα ερευνητικά πεδία της κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνικής 
πολιτικής, της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής ψυχολογίας αλλά και την οικονομική επιστήμη. Για 
παράδειγμα, αναγνωρίζεται η σημασία των άτυπων τρόπων ενέργειας στο πλαίσιο μελέτης των κοινωνικών 
γεγονότων  που διαφέρουν ως προς τον βαθμό παγιοποίησης, διακρίνονται οι θεσμοί και οι κοινωνικοί ρόλοι σε 
τυπικούς και άτυπους, ο κοινωνικός έλεγχος επίσης σε τυπικό και άτυπο, η μάθηση /εκπαίδευση σε άτυπη και 
τυπική, οι πηγές εξουσίας σε τυπικές και αφανείς, το άτυπο κοινωνικό κεφάλαιο κ.ά.  
26 

Βλέπε σχετικά κείμενα εργασίας του Ερευνητικού Κέντρου για τον Τρίτο Τομέα (www.tsrc.ac.uk) και 
Σταθόπουλος, Π. (2005), Στασινοπούλου, Ο. (1992). 

http://www.tsrc.ac.uk/
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 Μεγαλύτερες αντιστάσεις τόσο στην εισβολή του κράτους (θεσμοποίηση) όσο και 
στην εισβολή της αγοράς (εμπορευματοποίηση). 
 

Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φότεφ (1995, 62) « οι άτυπες ενώσεις ανθρώπων ή 
οι άτυπες ομάδες δεν είναι μόνο κάτι αποδεκτό, η ύπαρξη του οποίου θεωρείται φυσική, 
αλλά και χωρίς αυτές τις άτυπες ενώσεις η ύπαρξη της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι το 
αδιανόητο. Επιπλέον, οι άτυπες κοινωνικές ομάδες είναι η συγκεκριμένη βάση και όχι 
σπανίως αναπτύσσονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μετεξελίσσονται σε τυπικές».  

Επίσης, τα άτυπα δίκτυα λειτουργούν πολλές φορές ως παράλληλη πηγή κοινωνικής 
φροντίδας με τα επίσημα, αντιμετωπίζονται ως βασικοί συντελεστές επιτυχίας των 
επίσημων υπηρεσιών (υποστήριξη, συνεργασία) και αποδέκτες επίσημης στήριξης από τις 
κοινωνικές υπηρεσίες και τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης (πχ. στήριξη οικογενειακών 
φροντιστών).27 Τέλος, οι άτυπες ομάδες αναγνωρίζονται επίσημα από ευρωπαϊκούς 
θεσμούς στο πλαίσιο χρηματοδότησης δράσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδιότητας 
του πολίτη (Πρόγραμμα «Νεολαία εν Δράσει»)28. 

Από την άλλη μεριά, τονίζονται και οι αδυναμίες του άτυπου προνοιακού εθελοντισμού και 
των ευρύτερων άτυπων δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης ως προς την κινητοποίηση πόρων, 
την κάλυψη ευρύτερων αναγκών της κοινότητας, έλλειψη οργάνωσης και στρατηγικής, 
ασυνέχειες, εξάρτηση από πρόσωπα-ηγέτες κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, ο άτυπος τομέας 
παραμένει αφανής και αγεωγράφητος, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της συστηματικής 
έρευνάς του με συστηματικές καταγραφές και με συμμετοχικές και περιπτωσιολογικές 
μελέτες εις βάθος. 

 

V. Νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες και δομές: Νέο κύμα 
ανάδυσης του εθελοντικού τομέα; 

 

Μια πρώτη χαρτογράφηση των πρωτοβουλιών και δομών κοινωνικής αλληλεγγύης τείνει 
προς την άποψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο κύμα προνοιακού εθελοντισμού. Η κρίση 
και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αποτελούν τους μοχλούς κινητοποίησης 
του αποθέματος προνοιακού εθελοντισμού αλλά και ανάδευσης νέων δράσεων με σκοπό 
την κάλυψη άμεσων κοινωνικών αναγκών και την παροχή κοινωνικής φροντίδας. Το ίδιο το 
κράτος προσπαθεί να εντάξει το απόθεμα προνοιακού εθελοντισμού σε μια συνολική 

                                                           
 
27

 Βλέπε Στασινοπούλου, Ο. (1993), 290. 
28

 Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει»  (Απόφαση 1719/2006/ΕΚ της 15ης Νοεμβρίου 2006) αναγνωρίζει, 

ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί  άτυπες ομάδες και πρωτοβουλίες νέων σε πεδία, όπως η υλοποίηση κοινού 
προγράμματος δράσης διασυνοριακά (ανακάλυψη διαφορετικών κοινωνικών και πολιτιστικών 
πραγματικοτήτων και ενίσχυση ευρωπαϊκής συνείδησης, συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο). 



Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: Νέο κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών ή 
εμπέδωση της κατακερματισμένης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη; 
Δημήτρης Μπουρίκος 

 21 

 

στρατηγική, βλέποντάς το ως το μηχανισμό διάσωσης της κοινωνικής συνοχής σε συνθήκες 
ακραίας δημοσιονομικής προσαρμογής και παραλυτικής ύφεσης.29  

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης λαμβάνουν χώρα τόσο στο πλαίσιο της τυπικής 
όσο και της άτυπης κοινωνίας πολιτών. Η τυπική εθελοντική δράση κοινωνικής 
αλληλεγγύης εκφράζεται μέσω των κλασικών προνοιακών δομών της Εκκλησίας και των 
ΜΚΟ Θρησκευτικής Πίστης.30 Επίσης, ανάλογη δράση αναπτύσσεται από ποικίλους 
συλλόγους με γενικότερους σκοπούς αλλά και από επιστημονικούς και επαγγελματικούς 
συλλόγους.  

Ωστόσο, σημαντική είναι η παρουσία αλλά και η καινοτομική διάθεση του άτυπου 
προνοιακού εθελοντισμού. Ομάδες πολιτών συνεργάζονται και με τη βοήθεια του 
διαδικτύου οργανώνουν και διαχειρίζονται πλήθος δράσεων, από εναλλακτικά δίκτυα 
ανταλλακτικής και τοπικής οικονομίας μέχρι τράπεζες χρόνου και αγρούς για καλλιέργεια 
προς αυτοκατανάλωση. 

Αναλυτικότερα, οι πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και οι νέες κοινωνικές δομές 
αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 

5.1. Κατά περίπτωση διανομή τροφίμων από επαγγελματικούς συλλόγους. 

Διάφορες επαγγελματικές ομάδες έχουν δραστηριοποιηθεί για την παροχή τροφίμων σε 
πολίτες που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. Οι προσπάθειες αυτές, εκτός από ένδειξη 
κοινωνικής αλληλεγγύης, αποτελούν και ενέργειες δημοσιοποίησης προβλημάτων των 
οικείων επαγγελματικών συλλόγων. Για παράδειγμα, παραγωγοί και λιανοπωλητές λαϊκών 
αγορών προβαίνουν σε συχνές διανομές τροφίμων σε συμπολίτες τόσο σε κεντρικά σημεία 
των πόλεων όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Η προσέλευση 
ενδιαφερομένων είναι σημαντική, όμως η διαχείριση της εν λόγω διανομής δεν σέβεται την 
αξιοπρέπεια και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων 
(πχ. παρουσία τηλεοπτικής κάμερας).31  

5.2. Συστηματική διανομή τροφίμων: Από τα παραδοσιακά συσσίτια στα 
κοινωνικά παντοπωλεία 

Το πεδίο αυτό γνωρίζει σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο καλυπτόμενων πληθυσμιακών 
ομάδων (φτωχοί, οικογένειες σε κρίση, άστεγοι, μαθητές) όσο και εύρους εμπλεκόμενων 

                                                           
 
29

 Η κοινωνική συνοχή εδώ νοείται ως  πρόσδεση στο βασικό θεσμικό πλαίσιο ενός κοινωνικού σχηματισμού 

(νομιμοποίηση) και αποφυγή γενικευμένων στάσεων και συμπεριφορών εκτροπής.  
30

 Βλέπε χαρακτηριστικά για την κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας και των περιφερειακών εθελοντικών 
οργανώσεων, Παπαδερός, Α. (επιμ.) (1981), Λειτουργική διακονία. Η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας στο 
σύγχρονο κόσμο, Πρακτικά Ορθοδόξου Διασκέψεως, Χανιά: Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, το Μέρος Γ΄ «Η 
κοινωνική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας», Νέα Κοινωνιολογία, 30 , 2000, σελ. 47-91 και Σταθόπουλος, 
Π.,  Μπουρίκος, Δ.  (2007), Φιλανθρωπία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση, στο 
Μαγριπλής, Δ. (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις στον ορθόδοξο πολιτισμό. Όψεις του ελληνικού παραδείγματος, 
Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, σελ. 139-183. 
31

 Βλέπε σχετικές πρωτοβουλίες, Στεργίου, Α. (2013), Όταν η απόγνωση μετριέται σε…τόνους λαχανικών», 
Ελευθεροτυπία, 7 Φεβρουαρίου 2013 και ανακοινώσεις συλλόγων (ενδεικτικά: www.laikes-agores.gr).  
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φορέων. Δίπλα στον κυρίαρχο ρόλο της Εκκλησίας με το εκτεταμένο δίκτυο ενοριακών 
κέντρων αγάπης και οργανωμένων συσσιτίων,32 μια ιδέα που αναπτύχθηκε ως καινοτομικό 
κοινωνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης33 (κοινωνικό 
παντοπωλείο), συγκέντρωσε την προσοχή εθελοντών, δήμων, συλλόγων, συνδικάτων, 
απέκτησε θεσμική κατοχύρωση  σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και εξελίσσεται στο πιο 
διαδεδομένο νέο προνοιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα της κρίσης.34  

Καταγράφονται, επίσης, κοινωνικά προγράμματα ιδρυμάτων σε συνεργασία με ερευνητικά 
ινστιτούτα για την σίτιση και προώθηση της υγιεινής διατροφής μαθητών. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα χρηματοδότησης ανάλογου προγράμματος από το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis για την εξασφάλιση μικρών υγιεινών γευμάτων σε 
18000 μαθητές 100 Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων.35  

5.3. Διαμεσολάβηση μεταξύ παραγωγών-καταναλωτών για την προμήθεια 
τροφίμων με χαμηλότερο κόστος («το κίνημα της πατάτας») 

Οι πρωτοβουλίες αυτές ξεκίνησαν από άτυπες εθελοντικές ομάδες και έγιναν εν συνεχεία 
πεδίο συστηματικής δραστηριότητας εθελοντικών οργανώσεων, κινήσεων πολιτών, 
εφημερίδων, ακόμα και Δήμων. Το διαδίκτυο ευνόησε την καταγραφή αιτημάτων-
παραγγελιών αλλά και τη διανομή των προϊόντων των παραγωγών με έναν σχετικά 
συστηματοποιημένο τρόπο. Τα απτά οφέλη της κινητοποίησης των παραγωγών και των 
καταναλωτών για την εξασφάλιση δικαιότερων εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή αύξηση 
του οφέλους και των παραγωγών-πωλητών (υψηλότερες τιμές διάθεσης έναντι τιμής 
πώλησης σε μεσάζοντες) και ταυτόχρονη αύξηση του οφέλους των καταναλωτών 
(χαμηλότερες τιμές λόγω της παράκαμψης των ενδιάμεσων εμπόρων και λιανοπωλητών), 
έχουν ενδυναμώσει το «κίνημα της πατάτας» με την επέκτασή του σε πολλές γεωγραφικές 
ενότητες της χώρας και σε συστηματική βάση (πχ. εβδομαδιαία παροχή προϊόντων). 

 

                                                           
 
32

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς μας, η Εκκλησία άμεσα (κέντρα αγάπης ενοριών, συσσίτια) ή έμμεσα 
(συσσίτια εκκλησιαστικών φιλανθρωπικών συλλόγων) λειτουργεί 192 σχετικά κοινωνικά προγράμματα σε όλη 
την Ελλάδα, μη συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. 
33

 Σύμφωνα με αναφορές στο διαδίκτυο, η ιδέα του κοινωνικού παντοπωλείου γεννήθηκε στη Γαλλία το 1995 με 
πρωτοβουλία των εργαζομένων του ομίλου εταιρειών Carrefour. Έτσι, και στην Ελλάδα, το πρώτο κοινωνικό 
παντοπωλείο ιδρύθηκε από τον ομώνυμο όμιλο (Carrefour Μαρινόπουλος) τον Δεκέμβριο του 2007  στην 
Αθήνα, για να ακολουθήσει παρόμοια πρωτοβουλία στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, τα ανωτέρω κοινωνικά παντοπωλεία στεγάζονται σε κτίρια που παραχώρησαν 
οι Δήμοι με δικαιούχους 200 οικογένειες σε κάθε Δήμο που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα 
και επιλέγονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων (www.carrefour.gr).  
34 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4071/2012, το κοινωνικό παντοπωλείο είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης 
ανάγκης για τη σίτιση και ένδυση απόρων κατοίκων και τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και 
χορηγίες ή και αγορά από τον ίδιο τον Δήμο. Αυτή η νέα προνοιακή δομή έχει ενταχθεί στη δράση για το εθνικό 
δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και λειτουργεί υπό την 
σύμπραξη ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ. με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού 
σκοπού, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, νπιδ). Άμεσοι ωφελούμενοι είναι άτομα 
ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια και έμμεσα ωφελούμενοι οι άνεργοι που θα 
απασχοληθούν στις εν λόγω δομές (διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί επιστήμονες και υποστηρικτικό 
προσωπικό). 
35

 Βλέπε www.proslepsis.gr (πρόγραμμα σίτισης και προαγωγής υγιεινής διατροφής). 

http://www.carrefour.gr/
http://www.proslepsis.gr/


Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης: Νέο κύμα ανάδυσης της κοινωνίας πολιτών ή 
εμπέδωση της κατακερματισμένης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη; 
Δημήτρης Μπουρίκος 

 23 

 

5.4. Εναλλακτικά δίκτυα ανταλλακτικής οικονομίας- τράπεζες χρόνου 

Η δημιουργία ανταλλακτικών δικτύων οικονομίας στηρίζεται συνήθως στη χρήση ενός 
εναλλακτικού νομίσματος, με το οποίο τα μέλη έχουν συναλλαγές μεταξύ τους. Κάθε μέλος 
ανταλλάσει διαδικτυακά προϊόντα  και υπηρεσίες  με τα άλλα μέλη, ενώ διοργανώνονται 
και ανταλλακτικά παζάρια. Τα δίκτυα αυτά είναι ανοιχτής πρόσβασης και εκτός της 
διευκόλυνσης ανταλλαγής αγαθών χωρίς χρήματα ευνοούν την ενίσχυση της αλληλο-
βοήθειας αλλά και της συνηγορίας και διεκδίκησης για διάφορα κοινωνικά προβλήματα.36 
Στο πεδίο των ανταλλακτικών δικτύων συναντάμε τη μεγαλύτερη αύξηση προνοιακού 
εθελοντισμού, καθώς από τα 25 καταγεγραμμένα δίκτυα, τα 23 δημιουργήθηκαν την 
περίοδο της κρίσης και μόλις 2 λειτουργούσαν πριν την κρίση. 

Μεταξύ των σκοπών των ανταλλακτικών δικτύων ή δικτύων αλληλέγγυας οικονομίας, 
αναφέρονται συνήθως τα ακόλουθα: 

 Απόκτηση μεγαλύτερου βαθμού αυτάρκειας (ατομικής και κοινωνικής), 

 Δημιουργία ηθικής και ισότιμης κοινωνίας και οικονομίας, 

 Ανταλλαγή αγαθών χωρίς κερδοσκοπία και ενάντια στα καταναλωτικά πρότυπα, 

 Προώθηση της συλλογικής δράσης μέσω της αυτό-οργάνωσης και της άμεσης 
δημοκρατίας, 

 Καταπολέμηση της μοναξιάς και του ατομικισμού, 

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 

 Αποδοκιμασία και αποκλεισμός ρατσιστικών, φασιστικών και σεξιστικών 
συμπεριφορών και πρακτικών κομματικής προπαγάνδας, 

  Διασύνδεση και συνεργασία με άλλες συλλογικότητες, και 

 Παροχή βοήθειας στην επιβίωση και αξιοπρέπεια ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

5.5. Κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά φαρμακεία 

Η έλλειψη υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψης λόγω ανεργίας έχει λάβει μεγάλες 
διαστάσεις την τελευταία τριετία λόγω της αλματώδους αύξησης της ανεργίας, των 
περικοπών στην υγειονομική φροντίδα και της εισαγωγής εισιτηρίου στα γενικά 
νοσοκομεία. Κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία λειτουργούσαν πριν την κρίση ΜΚΟ που 
παρείχαν φροντίδα σε μετανάστες, πρόσφυγες και άστεγους. Σήμερα, κοινωνικά ιατρεία 
και φαρμακεία λειτουργούν υπό την σκέπη ΜΚΟ και εθελοντικών κινήσεων πολιτών και για 
τον υπόλοιπο πληθυσμό, ενώ και αυτή η δομή εντάχθηκε στη δράση για το εθνικό δίκτυο 
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 Δίκτυα ανταλλακτικής / αλληλέγγυας οικονομίας λειτουργούν (ενδεικτικά) στην Αθήνα, την Φθιώτιδα, την 

Σύρο, τη Λαμία, την Βέροια, την Πιερία, το Μοσχάτο, τα Χανιά, την Κέρκυρα, τη Ροδόπη, την Ιεράπετρα, την 
Πάτρα, την Μαγνησία, την Αχαϊα, την Αργολίδα, τον Κορυδαλλό και την Κώ. Βλ. χαρακτηριστικά: 
http://sporilimnou.blogspot.gr.  
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άμεσης κοινωνικής παρέμβασης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ37 και λειτουργεί με τη 
σύμπραξη ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ. με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα κοινωνικά 
φαρμακεία παρέχουν δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά 
προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, 
φαρμακευτικούς συλλόγους, συλλογικούς φορείς και πολίτες με τελικούς αποδέκτες/ 
ωφελούμενες άστεγους, άνεργους και ευρισκόμενους σε οικονομική αδυναμία. 

5.6. Κοινωνικά φροντιστήρια 

Ομάδες εθελοντών- εκπαιδευτικών, ΜΚΟ, Δήμοι και η Εκκλησία έχουν εμπλακεί ενεργά 
στην  ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών φροντιστηρίων με σκοπό την δωρεάν παροχή 
εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των 
οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα έξοδα. Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή 
προέρχεται από εθελοντές εκπαιδευτικούς. Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο 
κοινωνικό φροντιστήριο είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, 
λαμβάνονται δε υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά 
προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας.38 
 

5.7. Ομάδες αυτό-βοήθειας, αυτοδιαχειριζόμενοι αγροί και λαχανόκηποι 

Η ανάγκη εξασφάλισης βασικών διατροφικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάδειξη 
της αξίας της αυτοδιαχείρισης και της τοπικής παραγωγής έχει αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών άτυπων ομάδων. Οι αυτό-διαχειριζόμενοι αγροί υπήρξαν το πρότυπο για 
την ένταξη ενός νέου κοινωνικού προγράμματος στο εθνικό δίκτυο άμεσης αντιμετώπισης 
της φτώχειας: Ο δημοτικός λαχανόκηπος αναφέρεται στην κατανομή ενός ενιαίου 
αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος σε ομάδα ωφελούμενων (ισομερή 
τεμάχια) προκειμένου να τα καλλιεργήσουν με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση 
τροφίμων. 

Η χαρτογράφηση των κοινωνικών πρωτοβουλιών (τμήματα 5.1 έως και 5.7, παραπάνω) μάς 
οδηγεί στο συμπέρασμα περί αύξησης των εισροών εθελοντικής συμμετοχής τόσο από το 
υπάρχον απόθεμα προνοιακού εθελοντισμού όσο και από την ανάπτυξη νέων εθελοντικών 
ομάδων (τυπικών και άτυπων) με ποικιλία πηγών πόρων (εταιρείες, ιδιώτες, χορηγίες, 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, εμπορικές δραστηριότητες), και υψηλό 
βαθμό θεσμοποίησης (νομοθετική θέσπιση, ένταξη σε δημόσια κοινωνικά προγράμματα).  

Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται και αύξηση της εργαλειακής χρήσης των εν λόγω 
κοινωνικών δομών από κόμματα, τοπικές πολιτικές παρατάξεις, φασιστικές ομάδες, ΜΚΟ 
με ελάχιστο έως ανύπαρκτο εθελοντικό δυναμικό («οι επαγγελματίες εθελοντές της 
πρόνοιας»). Σε κάθε περίπτωση, καταγράφεται μια σαφής ποσοτική αύξηση των 
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 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός άξονας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 
ανθρωπίνου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»  
(http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pid=18&la=1).  
38

 Κοινωνικά Φροντιστήρια λειτουργούν (ενδεικτικά) στους Δήμους Κηφισιάς, Πεύκης-Λυκόβρυσης, 
Κερατσινίου, Ταύρου, Νέας Μάκρης, Μεγάρων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων, Κορίνθου, Πάτρας, 
Ναυπλίου, Αιγίου, Ξάνθης και Πρέβεζας. 
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πρωτοβουλιών με ανοιχτό το θέμα της ποιοτικής αξιολόγησης και της συμβολής τόσο στην 
κάλυψη των κοινωνικών αναγκών όσο και στην ενδυνάμωση των πολιτών έναντι του 
κράτους και της αγοράς. 

VI. Νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες και δομές: Ποιά η 
επίπτωση στην κοινωνική ιδιότητα του πολίτη; 

 

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο στο πλαίσιο αφήγησης των ίδιων των συμμετεχόντων στον 
προνοιακό πλουραλισμό (κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία, ΜΚΟ, ποικίλες 
συσσωματώσεις πολιτών, εταιρείες με κοινωνικά προγράμματα) όσο και στην ευρύτερη 
δημόσια συζήτηση, η αξιολόγηση της σημασίας της ανάληψης πρωτοβουλιών κοινωνικής 
αλληλεγγύης και φροντίδας συνδέεται σχεδόν μονοσήμαντα με την αξία της κοινωνικής 
συνοχής και τη συμβολή της τελευταίας στη διατήρηση της δημοκρατίας. Συχνά δε 
συσχετίζεται η ραγδαία αύξηση του αριθμού των πολιτών που δεν μπορούν να 
εξασφαλίσουν πάγια έξοδα διαβίωσης (άνεργοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά) με την 
εκλογική απήχηση ολοκληρωτικών κομμάτων, την περαιτέρω απονομιμοποίηση του 
πολιτικού συστήματος, την αποξένωση των πολιτών και την έξαρση κυμάτων βίαιης 
συμπεριφοράς έναντι εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος και «ενοχλητικών» 
κοινωνικών ομάδων (μετανάστες). 

Οι ανωτέρω αφηγήσεις αναδεικνύουν τη συσχέτιση της θεσμικής κατοχύρωσης και 
πραγματικής υλοποίησης της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη με την υπεράσπιση μιας 
ανεκτικής, πλουραλιστικής και ανοιχτής δημοκρατίας. Η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη, 
μαζί με την ατομική και πολιτική ιδιότητά του, συνθέτουν ένα τρίπτυχο εμπέδωσης, 
παγίωσης και ανάπτυξης μιας δημοκρατίας.39 Η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη αξιώνει 
αξιοπρεπή διαβίωση για το σύνολο των μελών μιας πολιτικής κοινότητας που 
αποτυπώνεται τόσο σε ποσοτικούς όρους (πχ. ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) όσο και σε 
ποιοτικούς όρους (πχ. ποιότητα εκπαίδευσης, ποιότητα κοινωνικών υπηρεσιών).  

Επίσης, η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη συνδέεται με την κοινωνική ανισότητα κατά τρόπο 
αρνητικό, αφού η αύξηση της ανισότητας από ένα σημείο και πέρα μπορεί να υπονομεύσει 
την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη λόγω της συγκέντρωσης πόρων και εξουσίας σε ένα πολύ 
περιορισμένο τμήμα του πληθυσμού. Οι διευρυμένες ανισότητες αποδυναμώνουν 
περαιτέρω το απόθεμα κοινωνικής εμπιστοσύνης σε μια κοινωνία, αποδυναμώνουν 
δηλαδή το κοινωνικό κεφάλαιο που είναι απαραίτητο για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη. Η κοινωνική αλληλεγγύη θεωρείται θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 
δημοκρατικής πολιτικής κοινότητας που ευνοεί την ασφάλεια μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού, συγκρατεί («κλειδώνει») ευάλωτες ομάδες και ομάδες στο δημοκρατικό 
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 Βλέπε αναλυτικά για την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη, την ιστορική εξέλιξή της και την διασύνδεσή της με 
το θέμα της κοινωνικής και ταξικής ισότητας, στο δοκίμιο του T.H.Marshall, Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική 

Τάξη, στο Marshall T., Bottomore T. (2001), Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη, Αθήνα: Gutenberg 
(Εισαγωγή-Μετάφραση: Όλγα Στασινοπούλου). 
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πλαίσιο εις βάρος συγκρουσιακών πολιτικών που ίσως οι ομάδες αυτές υιοθετούσαν και 
ενισχύει την ικανότητα των πολιτών να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή ως αυτόνομοι 
δρώντες (Bangura & Hedberg, 2007). Με άλλα λόγια, ο υψηλός βαθμός κοινωνικής συνοχής 
συμβάλλει στην αποδοχή των κανόνων της δημοκρατίας, την εμπέδωση και την ενίσχυση  
ποιότητας της δημοκρατίας. 

Η Ελλάδα, ήδη πριν την κρίση, χαρακτηριζόταν από υψηλή εισοδηματική ανισότητα και 
έλλειψη ενός καθολικού διχτυού κοινωνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα της κρίσης στο πλαίσιο 
της δημοσιονομικής προσαρμογής προχωρά σε περιορισμό σειράς κοινωνικών ρητρών στη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας (πχ. κατώτατος μισθός, συλλογικές διαπραγματεύσεις) και 
περιορισμό πληθώρας κοινωνικών επιδομάτων είτε μέσω της μείωσης της χρηματικής αξίας 
τους είτε μέσω της επιλεξιμότητας (αυστηροποίηση όρων και προϋποθέσεων, μείωση 
χρόνου παροχής, αυξημένοι διοικητικοί έλεγχοι επαναχορήγησης).  

Την ίδια στιγμή, τα επιτελικά κρατικά όργανα σχεδιασμού της κοινωνικής και προνοιακής 
πολιτικής (πρωθυπουργός, υπουργεία εργασίας-πρόνοιας και υγείας) φαίνεται να 
προσεγγίζουν τον προνοιακό εθελοντισμό (της Εκκλησίας, των ΜΚΟ, των εταιρειών) ως 
μηχανισμό διάσωσης του κράτους («καταφύγιο έσχατης προσφυγής»), ιδιαίτερα στο πεδίο 
της κάλυψης άμεσων κοινωνικών αναγκών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την αναγνώριση 
του προνοιακού εθελοντισμού ως πυλώνα του εθνικού συστήματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης και την έμφαση στην ανάπτυξη του προνοιακού πλουραλισμού και ειδικότερα 
στην ανάπτυξη του κοινωνικού εθελοντισμού και της κοινωνικής επένδυσης («κοινωνική 
επενδυτικότητα») του ιδιωτικού τομέα και στην αξιοποίηση του κοινωνικού έργου της 
Εκκλησίας.40 

Το ερώτημα που αναδεικνύεται είναι το εξής: Πώς οι νέες πρωτοβουλίες κοινωνικές 
αλληλεγγύης και φροντίδας και οι νέες δομές πρόνοιας στο πλαίσιο του προνοιακού 
πλουραλισμού επιδρούν στην κοινωνική ιδιότητα του πολίτη; Την ενδυναμώνουν ή την 
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 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80,  παρατηρείται μια εντατικοποίηση της 
μέριμνας της Πολιτείας για την θεσμική εμπλαισίωση του προνοιακού εθελοντισμού στο συνολικό πλαίσιο της 
προσφερόμενης προνοιακής πολιτικής. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου για 
τα φιλανθρωπικά σωματεία και τα αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία (ν.δ. 1111/1972 περί 
φιλανθρωπικών σωματείων), ο τομέας της πρόνοιας υφίσταται συνεχείς θεσμικές παρεμβάσεις: νέα κοινωνικά 
προγράμματα (πχ. κατ’ οίκον κοινωνική προστασία) με το ν. 2082/1992 με τη συμμετοχή του εθελοντικού τομέα, 
ενίσχυση εποπτείας εθελοντικών φορέων με υποχρέωση προηγούμενης άδειας/ έγκρισης και κοινωνικών 
συμβούλων με το ν. 2345/1995 και αναγνώριση του οργανωμένου εθελοντισμού ως βασικού πυλώνα του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και καθιέρωση Μητρώου  και διαδικασίας πιστοποίησης με το ν. 
2646/1998. Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσης του εθελοντικού 
τομέα στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (πιστοποίηση), την τάση του κράτους να 
αναπτύσσει επιτελικές λειτουργίες στο πεδίο της πρόνοιας και να προωθεί τον προνοιακό πλουραλισμό ως 
βασική πολιτική στρατηγική με αυξημένο ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα 
και τον ευρύτερο εθελοντικό τομέα στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Εν συνεχεία θεσπίστηκε το 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας μέσω των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ν.3996/2011) και με το 
νόμο 4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα», επιχειρείται νέα θεσμική 
παρέμβαση στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας με πρόνοια για διοικητικό μητρώο και τη θεσμοθέτηση της 
κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Βλέπε σχετικά και για την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης του 
εθελοντικού τομέα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997, 
Council of the EU, 2011 και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008.  
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αποδυναμώνουν; Μήπως εκφράζουν τη μετάβαση σε ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής 
ιδιότητας του πολίτη; 

Προφανώς, η απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα απαιτεί συστηματική καταγραφή 
σχετικών μεταβλητών (χαρτογράφηση και εξέλιξη των νέων δομών, κάλυψη πληθυσμού, 
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάλυψης και του καλυπτόμενου πληθυσμού) 
που δεν είναι ακόμα διαθέσιμη και ξεπερνά τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, 
μπορούμε στη βάση κριτηρίων για το πλαίσιο ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και της 
υπάρχουσας χαρτογράφησης των νέων δομών και πρωτοβουλιών, να διατυπώσουμε 
κάποιες βασικές σκέψεις. 

Η προσβασιμότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των νέων 
πρωτοβουλιών και δομών φαίνεται να μην είναι καθολική. Οι χωρικές ανισότητες είναι το 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: συγκέντρωση κοινωνικών προγραμμάτων σε 
συγκεκριμένους Δήμους και ανυπαρξία σε άλλους, πράγμα που επιτείνει μια 
διαφοροποιημένη πρόσβαση στην προνοιακή κάλυψη. Ολόκληροι νομοί της χώρας 
παρουσιάζουν ανύπαρκτη έως ελάχιστη αύξηση των εισροών προνοιακού πλουραλισμού ή 
οι όποιες εισροές περιορίζονται σε διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες για αγορά προϊόντων 
χωρίς μεσάζοντες. 

Η καθολικότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς λόγω 
φύλου, θρησκείας, πεποιθήσεων, γλώσσας, καταγωγής φαίνεται να είναι ένα ζητούμενο, 
αφού αναπτύσσονται κοινωνικές πρωτοβουλίες ομάδων και κομμάτων με σαφές 
ρατσιστικό και μισαλλόδοξο προσανατολισμό, αποκλείοντας τους «άλλους» από την όποια 
προσφερόμενη κοινωνική αρωγή (συνήθως διανομή τροφίμων). Το στοιχείο αυτό είναι 
ιδιαίτερα έντονο και στην κινητοποίηση άτυπων ομάδων και δικτύων με ρατσιστικό 
υπόβαθρο με σκοπό την «περιφρούρηση» συγκεκριμένων δημόσιων χώρων (γειτονιές, 
πάρκα, πλατείες) από την παρουσία «επικίνδυνων ξένων». Η πιο ακραία, ίσως, μορφή 
δράσης αυτών των ομάδων αναφέρεται στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εκφοβισμού και 
τρομοκρατίας μεταναστών (πχ. καταστροφή καταστημάτων αλλοδαπών) και στην 
αντιποίηση αρχής με σκοπό επιλεκτικό και μεροληπτικό έλεγχο της νόμιμης οικονομικής 
δραστηριότητας των μεταναστών (πχ. εισβολή σε λαϊκή αγορά και έλεγχος κατοχής άδειας 
πωλητή από αλλοδαπούς).  

Η καθολικότητα, επίσης, επηρεάζεται από την ειδική στόχευση των κοινωνικών 
πρωτοβουλιών και νέων δομών αλλά και την ιδιαίτερη προνοιακή ιδεολογία που 
ενσωματώνουν. Για παράδειγμα, ο κανονισμός λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου αναφέρει ως κριτήριο επιλεξιμότητας την δυνατότητα 
επανένταξης των ωφελούμενων μέσα από την υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη. Δηλαδή ο 
κανονισμός δεν αναφέρεται σε όλους του ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα άρσης 
των συνθηκών φτώχειας!41 Ο κανονισμός λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου του 
Δήμου Ιλίου42, ορίζει ότι οι δικαιούχοι, εφόσον κρίνεται ότι είναι ικανοί από πλευράς 
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 Δήμος Αγίου Δημητρίου (2012), Λήψη απόφασης για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού 

παντοπωλείου, ΔΣ αριθμ. Απόφασης 220/2012 της 18
ης

 Ιουλίου 2012. 
42

 Δήμος Ιλίου (2012), Κανονισμός λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου (www.ilion.gov.gr/trapeza_trofimwn).   
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ηλικίας και υγείας, οφείλουν να εντάσσονται στην εθελοντική ομάδα του Δήμου και να 
προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες σε κοινωφελή προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης!  

Στα δυο αυτά παραδείγματα διαφαίνονται υπολείμματα μιας προνοιακής ηθικής που είτε 
αποκλείει «χαμένες» περιπτώσεις ανθρώπων χωρίς ελπίδα κοινωνικής επανένταξης (και 
άρα κρίνεται ως σπατάλη η στήριξή τους) είτε επιβάλλει για την προσφερόμενη στήριξη ένα 
είδος αναγκαστικής εργασίας υπό τον μανδύα του εθελοντισμού. Επίσης, μια 
δειγματοληπτική έρευνά μας στους κανονισμούς των κοινωνικών παντοπωλείων 
αποκαλύπτει υψηλό βαθμό απόκλισης στα εισοδηματικά όρια που τίθενται ως κριτήρια 
επιλεξιμότητας των παροχών. Για παράδειγμα, το όριο φτώχειας οικογένειας με δυο μέλη 
είναι 5500 ευρώ και 7500, αντίστοιχα για τα δυο προαναφερόμενα κοινωνικά παντοπωλεία. 

Η χρονική συνέχεια των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί ένα από τα μεγάλα 
ζητούμενα προκειμένου να υπάρξει ένα σταθερό δίχτυ ασφάλειας των ανθρώπων σε 
ανάγκη. Η εμπειρία των μέχρι σήμερα κοινωνικών προγραμμάτων τόσο από την τοπική 
αυτοδιοίκηση όσο και από ΜΚΟ είναι ενδεικτική των προβλημάτων βιωσιμότητας λόγω 
επισφαλούς χρηματοδότησης και θεσμικών αλλαγών/εμποδίων. Μεγάλο τμήμα των 
κοινωνικών προγραμμάτων για την ψυχική υγεία, την ανοικτή φροντίδα ηλικιωμένων, την 
προσχολική αγωγή, την ιατροκοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 
χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ και αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα συνέχειας όταν παρέλθει ο χρόνος της ευρωπαϊκής οικονομικής στήριξης. Το 
γεγονός ότι πολλές από τις νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται και 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνθήκες δημοσιονομικής 
προσαρμογής της τελευταίας (πχ. υπερχρέωση Δήμων, υποχρέωση πλεονασματικών 
προϋπολογισμών Δήμων από το 2014) αποτελεί στοιχείο ανησυχίας για την εξασφάλιση 
συνέχειας των νέων δομών χωρίς χρηματοδότηση από εθελοντές (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα). 

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των εξυπηρετούμενων από τις νέες 
κοινωνικές πρωτοβουλίες αναφέρεται ειδικότερα στην προστασία της αξιοπρέπειας των 
εξυπηρετούμενων, την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών και την αναγνώριση του 
δικαιώματος αυτό-προσδιορισμού τους. Οι πρακτικές αρκετών τυπικών και άτυπων 
πρωτοβουλιών παραβιάζουν το συγκεκριμένο κριτήριο και θέτουν τους εξυπηρετούμενους 
σε δυσμενή θέση (πχ. τηλεοπτική κάλυψη χωρίς την έγκριση των ίδιων, διανομή τροφίμων 
με τη μέθοδο της λοταρίας, δημοσιοποίηση ονομάτων εξυπηρετούμενων χωρίς την έγκρισή 
τους- παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων). 

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα κριτήρια ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και αντανακλά την 
αποδοχή της αξίας της προσωπικότητας των εξυπηρετούμενων. Σε πολλές περιπτώσεις 
τυπικών κοινωνικών δομών αλλά και άτυπων πρωτοβουλιών φαίνεται να μην εκπληρώνεται 
το κριτήριο αυτό. Αντιθέτως, προκρίνεται μια πατερναλιστική και ηθικολογική αξιολόγηση 
των εξυπηρετούμενων, χωρίς μέριμνα για διασφάλιση της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό, 
την παροχή και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον αντίποδα, πολυάριθμες 
πρωτοβουλίες άτυπων εθελοντικών δικτύων αναδεικνύουν εναλλακτικούς τρόπους για την 
επιβίωση και τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ενδυναμώνουν τη συμμετοχή, την 
αντίληψη συν-οικειοποίησης και την  διαπραγματευτική θέση των χρηστών των υπηρεσιών.  
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Η ανωτέρω μακροσκοπική εξέταση των νέων κοινωνικών δομών και πρωτοβουλιών, των 
νέων εισροών προνοιακού εθελοντισμού είτε τυπικού είτε άτυπου, αποκαλύπτει έναν 
μεγάλο κίνδυνο: Το ελληνικό προνοιακό καθεστώς της συνύπαρξης της έλλειψης ενός 
καθολικού διχτυού κοινωνικής ασφάλειας με νησίδες υψηλής κοινωνικής προστασίας 
(ομάδες συμφερόντων, πελατειακή συσσωμάτωση) να μετεξελιχθεί σε ένα καθεστώς 
διαφοροποιημένης προνοιακής ιδιότητας με έντονα στοιχεία κοινωνικής και χωρικής 
ανισότητας.  

Η στρεβλή και άνιση πρόσληψη της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη στο ελληνικό 
προνοιακό καθεστώς πριν την κρίση μπορεί να φθαρεί και να καταλήξει σε μια ελάχιστη, 
υπολειμματική και διαφοροποιημένη κάλυψη άμεσων αναγκών επιβίωσης, χάνοντας την 
ιδιότητα του δικαιώματος προς όφελος της ιδιότητας μιας διαφοροποιημένης, και τυχαίας 
σε πολλές περιπτώσεις, επιλεξιμότητας. Τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές αρχές παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών που συνθέτουν τον πυρήνα της προνοιακής ιδιότητας του πολίτη 
ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε αρχές εθελοντικής συμμόρφωσης των παρόχων κοινωνικής 
αλληλεγγύης από ΜΚΟ και συμπράξεις αυτών με άλλους φορείς (δημόσιους και μη), 
διευρύνοντας έτσι τις κοινωνικές ανισότητες, αφήνοντας ακάλυπτες τις πλέον ευάλωτες και 
«δύσκολες» κοινωνικές ομάδες και ενισχύοντας εμμέσως τις ανάλογες πρωτοβουλίες 
κοινωνικής αλληλεγγύης ολοκληρωτικών οργανώσεων (κομμάτων, ομάδων, δικτύων).  

Η μετάβαση στη διαφοροποιημένη κοινωνική ιδιότητα του πολίτη θέτει νέα προβλήματα 
στην έρευνα των προνοιακών καθεστώτων. Δεν αρκεί η ποσοτική εκτίμηση και η ποιοτική 
αξιολόγηση των προνοιακών θεσμών, απαιτείται έρευνα για την εμπειρία, τους όρους και 
τα αποτελέσματα της παροχής κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών από τους φορείς της 
κοινωνίας πολιτών, τις εθελοντικές οργανώσεις και τα σχήματα συνεργασίας/ σύμπραξης 
μεταξύ διάφορων φορέων. Απαιτείται, επίσης, έρευνα για τα άτυπα δίκτυα κοινωνικής 
αλληλεγγύης και τις ιδιότητες αυτών (πυκνότητα, διάρκεια, παρεχόμενη φροντίδα, αξίες). 
Οι όροι επιβίωσης ενός αυξανόμενου τμήματος του πληθυσμού σε συνθήκες ακραίας 
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο όχι από την  
δημόσια (κοινωνική) ή επαγγελματική πρόνοια αλλά από την τοπική και εθελοντική 
πρόνοια.   

Επίσης, η μετάβαση σε ένα τέτοιο προνοιακό καθεστώς, ενδέχεται να υπονομεύσει ακόμα 
περισσότερο τη στήριξη των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων («μεσαία τάξη») στη 
χρηματοδότηση των δημόσιων προνοιακών πολιτικών, αφού ο διαφοροποιημένος και 
υπολειμματικός χαρακτήρας τους δεν συνεπάγεται απτό όφελος για τον βασικό 
χρηματοδότη του κράτους πρόνοιας, δηλαδή των ίδιων των μεσαίων εισοδηματικών 
στρωμάτων.43 Η μετάβαση της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής προς τον προνοιακό 

                                                           
 
43

 Η παράμετρος αυτή φαίνεται να μην αξιολογείται στην ελληνική αλλά και ξενόγλωσση βιβλιογραφία για το 
ελληνικό κράτος πρόνοιας που δίδει έμφαση στην διαφοροποιημένη κοινωνική κάλυψη του πληθυσμού, την 
ύπαρξη θυλάκων υπερπροστασίας και την έλλειψη κοινωνικής προστασίας συγκεκριμένων ομάδων (πχ. 
μακροχρόνιοι άνεργοι), καθώς και στην υπο-ανάπτυξη των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών (Ματσαγγάνης, 
Μ., 2011, Petmesidou, M., 2006, Βενιέρης, Δ., 2003, Κατρούγκαλος, Γ., 2004, Σωτηρόπουλος, Δ.Α., 1999). 
Ωστόσο, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι κοινωνικές ομάδες με τη μεγαλύτερη προστασία είναι ταυτόχρονα 
και οι εισοδηματικές ομάδες με την μεγαλύτερη συμβολή στη χρηματοδότηση των δημοσίων εσόδων μέσω της 
άμεσης και έμμεσης φορολογίας (μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (οικονομικό έτος 2011), 
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πλουραλισμό αντανακλά ένα νέο είδος κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη, με ανοιχτά 
ερωτήματα για τον κατακερματισμένο χαρακτήρα του44 αλλά και για την κοινωνική συνοχή 
και τις επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας (βλ. σχετική συζήτηση και σε 
Abrahamson, P. et. Al, 2005, Turner, R.S., 2002, Lake, R. & Newman, K., 2002).  

Η διαφοροποίηση των μη κυβερνητικών παροχών κοινωνικών υπηρεσιών ως προς την 
οργανωτική ικανότητά τους, τη χωρική κάλυψη, την επιλογή των εξυπηρετούμενων, τη μη 
αναγνώριση κοινωνικών αναγκών και των επιλογών των πολιτών αποτελούν τη βάση για 
την εκδήλωση αποτυχιών του τρίτου τομέα που θα προστεθούν στις αποτυχίες του κράτους 
και της αγοράς.45 Η αναγνώριση των αποτυχιών του κράτους (πχ. μειωμένη 
αποτελεσματικότητα, νησίδες υπερπροστασίας, πατερναλισμός) και της αγοράς (πχ. μη 
κάλυψη των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού) στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια την έλλειψη αποτυχιών στον εθελοντικό τομέα (πχ. 
εργαλειοποίηση, εμπορευματοποίηση, κεκαλυμμένο κράτος, διαφθορά).46 Αυτή η υπόθεση 
εργασίας φαίνεται να παραγνωρίζεται στο πλαίσιο εξέτασης του εθελοντικού τομέα, 
ιδιαίτερα όταν ο τελευταίος προβάλλει ως πανάκεια στην αδυναμία του κράτους και της 
αγοράς να ανταποκριθούν και να καλύψουν τη ζήτηση για κοινωνική προστασία και 
φροντίδα.  

                                                                                                                                                                      
 

οι φορολογούμενοι με οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 26.000- 65.000 ευρώ) αποτελούν το 17% περίπου των 
φορολογούμενων και αποδίδουν περίπου το 47% των συνολικών φορολογικών εσόδων από τον Φόρο 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (επεξεργασία στοιχείων από ΥΠΟΙΚ (2012), Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών 
Δεδομένων 2011, Αθήνα: ΥΠΟΙΚ,  
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/PublicIssue/documents_Statistics/statdeltio2011.pdf 
44

 Βλ. για σχετικό προβληματισμό περί κατακερματισμού της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη, σε Garcia S. 

(1999), Ο κατακερματισμός της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη στη Νότια Ευρώπη, στο Ματσαγγάνης, Μ. 
(επιμ).(1999), 153-175. 
45

 Όπως πολύ εύστοχα και παραστατικά αναφέρεται, ο ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας μπορεί να επιλέγει 
τους «πελάτες» του. 
46

 Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ποσοτικά σημαντική παρουσία και δραστηριότητα των εθελοντικών οργανώσεων και 

ομάδων («ισχυρή κοινωνία πολιτών») δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια ισχυρή και βιώσιμη δημοκρατία. Βλέπε 
σχετικά Zimmer, A., Freise, M. (2006), Bringing Society Back In: Civil Society, Social Capital, and Third Sector 
(http://nez.uni-muenster.de/download/CONNEX_22.feb.pdf). Επίσης, ο  Salamon (1987) αναφέρεται στις 
ακόλουθες αποτυχίες του εθελοντικού τομέα: ανεπάρκεια της φιλανθρωπίας να κινητοποιήσει τους αναγκαίους 
πόρους, φιλανθρωπικός φαβοριτισμός, φιλανθρωπικός πατερναλισμός και φιλανθρωπικός ερασιτεχνισμός. 

http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/PublicIssue/documents_Statistics/statdeltio2011.pdf
http://nez.uni-muenster.de/download/CONNEX_22.feb.pdf
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VII.  Συμπεράσματα 

 

Η ταχεία αύξηση της ζήτησης για κοινωνική προστασία στην Ελλάδα της δημοσιονομικής 
κρίσης συναντά την ανυπαρξία ενός καθολικού διχτυού κοινωνικής ασφάλειας με 
αποτέλεσμα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να έχει δυσχέρειες 
ικανοποίησης πάγιων εξόδων και αναγκών που φτάνουν μέχρι και την έλλειψη τροφίμων. 
Μέσα σε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, η τάση ενίσχυσης του προνοιακού 
πλουραλισμού με ανάθεση της παροχής άμεσης κοινωνικής βοήθειας στον εθελοντικό 
τομέα, την εκκλησία, τις εταιρείες και τους δήμους, προβάλλει ως μηχανισμός διάσωσης 
της προνοιακής πολιτικής σε συνθήκες δημοσιονομικής αδυναμίας ενίσχυσης της 
κοινωνικής πολιτικής.  

Μια πρώτη χαρτογράφηση των νέων κοινωνικών προγραμμάτων και δομών μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα νέο κύμα εισροών εθελοντικής κινητοποίησης και λιγότερο 
αύξησης του δεδομένου εθελοντικού αποθέματος στην πρόνοια, στοιχείο θετικό για την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνίας πολιτών.  

Ωστόσο, καταγράφονται και στοιχεία αδυναμιών στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 
ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών (πχ. επάρκεια, πρόσβαση) που δημιουργούν 
προβληματισμό για τη συγκρότηση της νέας κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη: αυτή 
φαίνεται να μεταπίπτει σε μια κατακερματισμένη επιλεξιμότητα και να χάνει το χαρακτήρα 
του καθολικού δικαιώματος με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή και την 
δημοκρατία. Μέρος των νέων κοινωνικών πρωτοβουλιών και δομών αντανακλούν μια 
παρωχημένη προνοιακή ιδεολογία με αυξανόμενες περιπτώσεις εργαλειακής προώθησης 
της κοινωνικής αλληλεγγύης (πχ. από φασιστικά και άλλα κόμματα) που θίγουν την αξία της 
αμοιβαίας ανεκτικότητας που θεμελιώνει την δημοκρατία.47 

Την ίδια στιγμή βέβαια αυξάνονται οι πρωτοβουλίες με εναλλακτικό κοινωνικό 
προσανατολισμό, αξίωση αυτοπροστασίας τόσο από την εισβολή του κράτους όσο και από 
την εισβολή της αγοράς, προώθηση της συνηγορίας και υπεράσπισης των πλέον ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων και απαίτηση κοινωνικής λογοδοσίας τόσο του κράτους όσο και της 
αγοράς.   
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 Βλέπε και Schwarzmantel, J. (2005), 201 για την αδυναμία της κοινωνίας πολιτών να οδηγήσει από μόνη της 

στην κοινή δημοκρατική πολιτική συμμετοχή και την δημοκρατική πολιτική αλλαγή. 
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