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Ενότητα III: Επιλογές για την Αλληλεγγύη και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα  
 

Σημίτη Μαριλένα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς  

 

«Κοινωνική Αλληλεγγύη: Ένας νέος ρόλος για την Κοινωνία των 

Πολιτών»  
 

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τις νέες τάσεις που καταγράφονται διεθνώς 

στο θεσμικό περιβάλλον των εθελοντικών οργανώσεων για να διερευνήσει εν 

συνεχεία τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη βιωσιμότητα και τη μορφολογία 

των εθελοντικών φορέων στην Ελλάδα. 

Η οικονομική κρίση έχει μεταβάλει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

καλούνται να λειτουργήσουν σήμερα οι φορείς της κοινωνίας πολιτών. Σύμφωνα με  

την πανευρωπαϊκή έρευνα των J. Shanin, A. Woodward, G. Terzis (2012) η  

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε διαφορετικό βαθμό τις εθελοντικές οργανώσεις 

ανάλογα με το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και το πεδίο της κάθε οργάνωσης. Οι 

μεγάλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις έχουν υποστεί τις λιγότερο αρνητικές 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, οι μικρές και τοπικές οργανώσεις 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας λόγω της εξάρτησής 

τους από τη χρηματοδότηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οποίων οι 

δαπάνες έχουν περιοριστεί δραστικά. Είναι ενδεικτικό, ότι στη Βρετανία η 

κυβέρνηση προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση των μικρών οργανώσεων, που 

δραστηριοποιούνται στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας.  Στην έρευνα των 

J. Shanin, A. Woodward, G. Terzis καταγράφεται ότι  ιδιαίτερα μεγάλη ήταν μείωση 

των εσόδων των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, 

καθώς στις χώρες αυτές οι οργανώσεις στηρίζονταν κυρίως στη δημόσια 

χρηματοδότηση. Πολλές οργανώσεις έχουν πλέον στραφεί προς την κατεύθυνση 
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υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να εξασφαλίσουν μία 

εναλλακτική και πιο σταθερή πηγή χρηματοδότησης.  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει δύο 

αντιφατικές τάσεις στον τομέα των εθελοντικών οργανώσεων. Αφενός εντείνεται ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των οργανώσεων για την εξασφάλιση των περιορισμένων πια 

οικονομικών πόρων, αφετέρου ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων 

(κυρίως σε τοπικό επίπεδο) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και 

του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων 

καταγράφεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης καθώς στις χώρες αυτές οι οργανώσεις 

αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. Η οικονομική 

κρίση έχει επιφέρει αλλαγές και στις επαφές των εθελοντικών οργανώσεων με τη 

δημόσια διοίκηση. Στον λόγο της δημόσιας διοίκησης δίνεται πλέον έμφαση στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δράσεων των οργανώσεων, ενώ 

περιορίζονται οι αναφορές στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 

δημοκρατικής συμμετοχής. Τέλος, την περίοδο της οικονομικής κρίσης καταγράφεται 

μία αύξηση της εθελοντικής συμμετοχής. Η αύξηση αυτή απορρέει από την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και από την άνοδο της ανεργίας και 

την αναζήτηση νέων εναλλακτικών μορφών εργασίας.  

Συνοψίζοντας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στον 

περιορισμό της δημόσιας χρηματοδότησης, την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και 

της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων, την αύξηση της εθελοντικής 

συμμετοχής, ενώ παράλληλα έχει ενταθεί η πίεση προς τις εθελοντικές οργανώσεις 

για ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και της οικονομικής λογοδοσίας 

τους.  
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Στην Ελλάδα η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε από τη θεαματική ενίσχυση 

της πυκνότητας της κοινωνίας πολιτών. Πολλαπλασιάστηκαν οι φορείς παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκαν νέοι 

αυτόνομοι χώροι πειραματισμού με τις δομές της  κοινωνικής οικονομίας και τις 

πρακτικές  της ριζοσπαστικής  δημοκρατίας. Ενδεικτικά, οι δήμοι εγκαινίασαν 

συνεργασίες με Μ.Κ.Ο για την συγκρότηση νέων δομών κοινωνικής προστασίας (π.χ. 

κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φροντιστήρια, δημοτικούς 

λαχανόκηπους), τα Ιδρύματα εγκαινίασαν ή ενίσχυσαν τη χρηματοδότηση Μ.Κ.Ο 

στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, η Εκκλησία διεύρυνε τις προνοιακές της 

δομές, οι επαγγελματικοί σύλλογοι κινητοποιήθηκαν και τέλος δίκτυα κοινωνικής 

αλληλεγγύης νέας γενιάς αναδύθηκαν (π.χ. δίκτυα ανταλλακτικής οικονομίας). 

Ενδεικτικά, σε έρευνα που πραγματοποίησε η Κ. Λουκίδου στη Θεσσαλονίκη σε 

σχέση με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία 32 φορέων της 

κοινωνίας πολιτών (18 οργανώσεις με νομική προσωπικότητα και 14 άτυπες- 

ανεπίσημες ομάδες πολιτών) κατά την περίοδο 2009-2013, το 62.5% των φορέων του 

δείγματος δήλωσε ότι επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, 16 φορείς 

διεύρυναν ή μετέβαλαν το πεδίο δράσεών τους προς την κατεύθυνση της παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών ή τη δημιουργία εναλλακτικών δομών κοινωνικής 

οικονομίας, ενώ τέσσερις φορείς συγκροτήθηκαν ως απάντηση στην οικονομική 

κρίση. Επίσης σημαντική ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης η ενεργοποίηση των 

άτυπων κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή στο χώρο εργασίας. 

Σε έρευνα του  Σταύρου  Ζωγραφάκη καταγράφεται ότι την περίοδο 2008 έως 2013 

το 51% των νοικοκυριών που αντιμετώπιζε τον κίνδυνο  χαμηλού η μηδενικού 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία, επιβίωνε μέσω της στήριξης που παρείχαν άλλα 
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άτομα (π.χ. γείτονες φίλοι, συγγενείς, γνωστοί). Υπήρξε, επομένως, μια ενεργοποίηση 

των άτυπων κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. 

Ακολουθεί  η ανάλυση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα των Μ.Κ.Ο. 

Εν συνεχεία, εξετάζεται η αναβίωση της παραδοσιακής φιλανθρωπίας και ο 

πολλαπλασιασμός των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

α) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

Οι επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα των Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα είναι 

αντίστοιχες με αυτές που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. μείωση της 

δημόσιας χρηματοδότησης, στροφή των οργανώσεων προς τις ιδιωτικές δωρεές και 

χορηγίες, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων, αύξηση του όγκου των 

αιτημάτων, στροφή των οργανώσεων προς τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της 

εθελοντικής συμμετοχής και τέλος ενίσχυση της αβεβαιότητας όσον αφορά τη 

βιωσιμότητά τους). Το μέγεθος των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

οργανώσεις  συνδέεται άμεσα με το πεδίο δράσης της κάθε οργάνωσης. Η κρίση έχει 

στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών και των δωρητών προς οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, ενώ 

αντίθετα έχει υποχωρήσει η στήριξη προς οργανώσεις με διαφορετικά θεματικά 

αντικείμενα (π.χ. αναπτυξιακές Μ.Κ.Ο).  Επίσης, η θεαματική άνοδος της ξενοφοβίας 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει αρνητικά τις οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα ή την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών 

των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.  
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Οι Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από τις αρνητικές 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης πολλαπλούς αρνητικούς παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Ο πρώτος παράγοντας είναι η 

φορολόγηση των ιδιωτικών δωρεών προς τις οργανώσεις με συντελεστή 26% (ο 

νόμος εξαιρεί τις δωρεές σε είδος, οι οποίες απαλλάσσονται από την επιβολή του 

ΦΠΑ). Ο δεύτερος παράγοντας είναι το νέφος καχυποψίας που κυριαρχεί στην 

ελληνική κοινωνία σε σχέση με τις Μ.Κ.Ο, καθώς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας 

έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις σκανδάλων, κυρίως όσον αφορά τη δημόσια 

χρηματοδότηση. Ο τρίτος παράγοντας αφορά την έλλειψη ενός συγκροτημένου και 

σταθερού πλαισίου συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Η σημαντικότερη, όμως, 

δυσκολία, που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ είναι η αλματώδης και απρόβλεπτη αύξηση 

των κοινωνικών αναγκών, η οποία υπονομεύει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των 

οργανώσεων. Ταυτόχρονα η κρίση έχει μεταβάλει και το περιεχόμενο των 

κοινωνικών αναγκών. Ενδεικτικά, η αύξηση του αριθμού των υπερχρεωμένων 

νοικοκυριών οδήγησε στη θεαματική αύξηση των αιτημάτων για την παροχή νομικής 

υποστήριξης. Η διεύρυνση του πεδίου δράσης των Μ.Κ.Ο (π.χ. σχολικά γεύματα, 

έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε παιδιά, γυναικολογικοί έλεγχοι) καθώς και η 

δημιουργία κινητών μονάδων για την παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια 

αποκαλύπτουν το εύρος των κοινωνικών αναγκών στα πλαίσια της κρίσης. 

Η πλειοψηφία των δράσεων των Μ.Κ.Ο αφορά την στοχευμένη παροχή 

υπηρεσιών ή αγαθών σε άτομα που ήδη ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή βιώνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Επομένως, οι προληπτικές δράσεις αποτελούν εξαίρεση (π.χ. 

μία Μ.Κ.Ο παρέχει προληπτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε οικογένειες, που 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγες μέσω της επιδότησης του ενοικίου, 

της κάλυψης των λογαριασμών του ρεύματος και του νερού, κ.ά..).  
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Οι Μ.Κ.Ο δεν δραστηριοποιούνται μόνο στον τομέα της άμεσης παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά διαμεσολαβούν επίσης για τη συγκέντρωση και 

διανομή αγαθών σε άλλους φορείς που προσφέρουν κοινωνική φροντίδα. Ο ρόλος της 

διαμεσολάβησης δίνει τη δυνατότητα σε οργανώσεις, που δεν διαθέτουν σημαντικούς 

οικονομικούς πόρους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής προστασίας 

μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.  

Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι οργανώσεις για την επανένταξη ατόμων, 

που έχουν βιώσει τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, διαφέρουν. Οι 

μεγαλύτερες  Μ.Κ.Ο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές διαστάσεις της 

φτώχειας μέσω της συγκρότησης παράλληλων επαγγελματικών δομών (π.χ. 

Πολυιατρεία, Κέντρα Υποστήριξης Νέων, Ξενώνες Φιλοξενίας, Κέντρα Ημερήσιας 

Υποδοχής Αστέγων, Τράπεζες Συλλογής Ειδών, κλπ.). Είναι λίγες, όμως, οι 

οργανώσεις που προωθούν την ανάπτυξη μίας συλλογικής ταυτότητας, τη σταθερή 

προσωπική επαφή με τους δέκτες βοήθειας ή τη συγκρότηση δικτύων αλληλεγγύης 

μεταξύ των ωφελουμένων   

Στον τομέα των Μ.Κ.Ο έχει ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων 

για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των δικτύων, 

που έχουν συγκροτήσει οι οργανώσεις (π.χ. Δίκτυο για την καταπολέμηση της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και 

την Κατοικία, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων/ Thess Δίκτυο). 
 
Δεν καταγράφεται, 

όμως, η συγκρότηση από τις οργανώσεις μίας ευρύτερης, κοινής στρατηγικής 

ενδυνάμωσης των Μ.Κ.Ο, η οποία θα περιόριζε τον υφιστάμενο κατακερματισμό και 

τις άτυπες ιεραρχίες στον τομέα των Μ.Κ.Ο. Ενδεικτικά, η περιορισμένη παρουσία 
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δευτεροβάθμιών οργανώσεων συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του 

τομέα στην Ελλάδα.  

Στα πλαίσια της κρίσης οι Μ.Κ.Ο έχουν ενισχύσει τις επαφές τους με άλλους 

φορείς. Στενότερη συνεργασία καταγράφεται μεταξύ των Μ.Κ.Ο και των Δήμων, ενώ 

οι επαφές των οργανώσεων με την εκκλησία, τα συνδικάτα και τα δίκτυα κοινωνικής 

αλληλεγγύης παραμένουν αποσπασματικές. Οι Μ.Κ.Ο είναι επιφυλακτικές σε σχέση 

με συγκεκριμένες δράσεις της Εκκλησίας, όπως τα συσσίτια, καθώς θεωρούν ότι οι 

δράσεις αυτές δεν σέβονται την αξιοπρέπεια των ωφελουμένων. Τα συνδικάτα 

επιδιώκουν κυρίως να αναπτύξουν τις δικές τους δομές κοινωνικής υποστήριξης. 

Περιστασιακά συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρουχισμό ή χρήματα τα οποία προσφέρουν 

σε σωματεία, Μ.Κ.Ο και δίκτυα αλληλεγγύης.  Οι σχέσεις των Μ.Κ.Ο με τα δίκτυα 

κοινωνικής αλληλεγγύης κυμαίνονται από τη συνεργασία μέχρι την αμοιβαία 

καχυποψία. Τα μεν δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης υπογραμμίζουν την έλλειψη 

διεκδικητικών δράσεων από τις Μ.Κ.Ο, ενώ οι Μ.Κ.Ο υπογραμμίζουν την έλλειψη 

τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δικτύων. Παρά, την απουσία σταθερών σχέσεων 

συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων της κοινωνίας πολιτών, οι φορείς 

μέσω των επαφών τους την περίοδο της κρίσης, έχουν αποκτήσει μία πιο 

ολοκληρωμένη γνώση των πολλαπλών τυπικών και άτυπων πρωτοβουλιών στη 

σφαίρα της κοινωνίας πολιτών.  

β) Αναβίωση Παραδοσιακής Φιλανθρωπίας 

Η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε επίσης από την επανεμφάνιση δράσεων, 

που αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής φιλανθρωπίας. Στην Ελλάδα 

στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας ήταν στο παρελθόν ισχυρή η παρουσία 

φιλανθρωπικών οργανώσεων με κύριο πεδίο δραστηριοποίησης την αντιμετώπιση της 
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φτώχειας, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τη 

δεκαετία του 2000 καταγραφόταν  στις περισσότερες οργανώσεις μια σημαντική 

συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς η απήχηση των οργανώσεων σε 

νεότερες ηλικίες παρέμενε περιορισμένη. Επίσης στον τομέα της κοινωνικής 

φροντίδας ήταν  ισχυρή η παρουσία των θρησκευτικών/εκκλησιαστικών 

οργανώσεων. Η ανάπτυξη του τομέα των Μ.Κ.Ο στην Ελλάδα (τις δεκαετίες του ‘80 

και ‘90) πραγματοποιήθηκε σε αντιδιαστολή με τις πολλαπλές αυτές εκφάνσεις της 

παραδοσιακής και θρησκευτικής φιλανθρωπίας. Κεντρικά στοιχεία διαφοροποίησης 

αποτέλεσαν η συνηγορία υπέρ των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, η ενημέρωση και 

κινητοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και τέλος ο 

διεθνικός προσανατολισμός των οργανώσεων. Η οικονομική κρίση και ο 

πολλαπλασιασμός των κοινωνικών αναγκών ευνόησαν την επανεμφάνιση 

πρωτοβουλιών, που αναπαράγουν χαρακτηριστικά της παραδοσιακής φιλανθρωπίας.   

 

γ) Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Η εμφάνιση και ο πολλαπλασιασμός των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης 

συνδέεται με την εντεινόμενη κρίση νομιμοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών 

θεσμών, την προσπάθεια επαναφοράς του στοιχείου της εγγύτητας στην πολιτική 

διαδικασία, την ενασχόληση αριστερών συλλογικοτήτων με δράσεις (π.χ. διανομή 

τροφίμων) που απορρίπτονταν πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης ως 

φιλανθρωπικές, τη στροφή προς άμεσες μορφές πολιτικής συμμετοχής στο τοπικό 

επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το τέλος του κινήματος των 

πλατειών το 2011 συνοδεύτηκε από έναν πολλαπλασιασμό των δικτύων κοινωνικής 

αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο. Όπως οι τυπικές οργανώσεις στη σφαίρα της 

κοινωνίας πολιτών έχουν διακριτές ταυτότητες και δεν επιδιώκουν συνήθως μία 
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σταθερή συνεργασία με φορείς που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, και στις 

πολλαπλές άτυπες συλλογικότητες καταγράφονται σημαντικές διαιρέσεις.  

Ενδεικτικά, υπάρχουν δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που συνεργάζονται με τους 

Δήμους και δίκτυα που αντιτίθενται ιδεολογικά σε οποιαδήποτε συνεργασία με 

φορείς, που η λειτουργία τους δεν στηρίζεται στις αρχές της οριζοντιότητας και 

ανοιχτότητας (π.χ. συναινετική λήψη αποφάσεων μέσω ανοιχτών γενικών 

συνελεύσεων). Υπάρχουν δίκτυα που στηρίζονται στην εθελοντική συνεισφορά των 

πολιτών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών, υπάρχουν όμως και 

δίκτυα (π.χ. Τράπεζες Χρόνου), που απορρίπτουν την έννοια του εθελοντισμού. 

Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι τα άτομα να συμμετέχουν σε μια διαδικασία 

ανταλλαγής, όπου όλοι προσφέρουν και όλοι λαμβάνουν χωρίς να υπάρχει η σχέση 

του ευεργέτη και του ευεργετημένου, που είναι σε μειονεκτική θέση. Συνεπώς, η 

δικτύωση μπορεί να αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό των πολλαπλών άτυπων 

πρωτοβουλιών στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά 

δίκτυα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ετερογένεια. 

 

Συμπεράσματα 

Στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης καταγράφτηκε η σημαντική ενίσχυση 

της πυκνότητας της κοινωνίας πολιτών. Η διευρυμένη κινητοποίηση των πολλαπλών 

φορέων δεν σηματοδοτεί, όμως, την ενδυνάμωση της κοινωνίας πολιτών, καθώς η 

μεγέθυνση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού υπονομεύει την κοινωνική 

συνοχή και αποδυναμώνει τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές. Παράλληλα, υποχωρεί 

η αυτόνομη έκφραση και προώθηση των κοινωνικών αιτημάτων, καθώς σταδιακά 

συγκροτούνται στην κοινωνία δύο διακριτές κοινωνικές ομάδες: τα θύματα της 
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οικονομικής κρίσης, που δεν έχουν τους οικονομικούς και πολιτικούς πόρους, για να 

προωθήσουν συλλογικά τα αιτήματά τους και οι φορείς που μεσολαβούν για την 

έκφραση των κοινωνικών αναγκών και την παροχή κοινωνικής προστασίας.   

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία η έννοια της κοινωνίας πολιτών έχει συνδεθεί 

με την εθελοντική συμμετοχή των  πολιτών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία στις 

νεωτερικές κοινωνίες η  συμμετοχή στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών είναι 

αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής των πολιτών. Η πυκνότητα της ελληνικής 

κοινωνίας πολιτών σήμερα δεν είναι, όμως, αποκλειστικά προϊόν ελεύθερης επιλογής, 

καθώς αποτυπώνει τόσο την κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών όσο και την 

αποδυνάμωση των κρατικών θεσμών παράλληλα με τη δραματική μεγέθυνση των 

κοινωνικών αναγκών.  

 


