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Άκης Σακελλαρίου, Πολιτικός Επιστήμονας  

 

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις που εμπλέκουν δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε οικονομικά σκάνδαλα 
σίγουρα δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Οι ΜΚΟ έχουν ταυτιστεί στην χώρα μας, με την εξαίρεση κάποιων 
φωτεινών περιπτώσεων, με την αδιαφάνεια και την έλλειψη λογοδοσίας.  

Εκτός από την ανάδειξη του προβληματικού θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ΜΚΟ στην 
Ελλάδα από την δεκαετία του 1990, τα δύο αυτά σκάνδαλα δίνουν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να 
ξεκινήσει μια γόνιμη και ουσιαστική δημόσια συζήτηση, πολύ πιο διευρυμένη από το θέμα των ΜΚΟ, με 
κεντρικό άξονα το εξής ερώτημα: ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος και το μέγεθος του κράτους στην Ελλάδα 
που προσπαθεί να αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση; Το ερώτημα αυτό, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
βαρύτητα λόγω της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος.  

Το συγκεκριμένο άρθρο θα περιοριστεί σε ένα μικρότερο πλαίσιο ανάλυσης. Πρέπει το ελληνικό κράτος να 
αλλάξει, περιορίσει ή καταργήσει πλήρως την χρηματοδότηση -ή ενίσχυση με διάφορους τρόπους- στους εξής 
οργανισμούς: 1) MKO, 2) Πολιτικά Κόμματα, 3) Εκκλησία και 4) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης; 

Οι ΜΚΟ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ενώ άνθισαν από το 
2000 και ύστερα. Σημαντικός -και σε κάποιες περιπτώσεις ο κατεξοχήν- χρηματοδότης αυτών των οργανώσεων 
υπήρξε το Κράτος. Για να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα και να καταλάβουμε το μέγεθος της σχέσης ανάμεσα 
στο Κράτος και τις ΜΚΟ αξίζει να αναφέρουμε το εξής στοιχείο: 600 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες 
διατηρούσαν στενή συνεργασία μόνο με το Υπουργείο Εξωτερικών, διαχειρίστηκαν την δεκαετία 2000-2010 
περίπου 135 εκατομμύρια ευρώ κρατικού χρήματος σε καθεστώς σχεδόν ανύπαρκτου θεσμικού και ελεγκτικού 
πλαισίου. Αποτελεί δε κοινό τόπο ότι οι πλειοψηφία των ΜΚΟ στην Ελλάδα λειτούργησε σαν προέκταση του 
πελατειακού κράτους και του βολέματος των ημετέρων.  

Οι ΜΚΟ, δημιουργήθηκαν έχοντας σαν πρωταρχικό σκοπό να καλύψουν τον χώρο ανάμεσα στο Κράτος και τον 
πολίτη. Παρά το γεγονός ότι και στις χώρες του εξωτερικού πολλές ΜΚΟ λαμβάνουν κρατική βοήθεια, πολλές 
σημαντικές οργανώσεις, όπως η Greenpeace, έχουν επιλέξει να μην δέχονται κρατικές επιχορηγήσεις 
προκειμένου να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να πραγματοποιήσουν απρόσκοπτα το έργο τους.  

Αλλά ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε ξαφνικά σε έναν ιδανικό κόσμο στον οποίο όλες οι ΜΚΟ 
λειτουργούν με διαφάνεια και κάτω από ένα στέρεο ρυθμιστικό πλαίσιο, παραμένει το ερώτημα: γιατί οι 
Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να πληρώνουν φόρους για τις ΜΚΟ; Μήπως θα ήταν καλύτερο και δικαιότερο να 
ενισχύουν μόνο αν το επιθυμούν όποιες οργανώσεις κρίνουν και αισθάνονται οι ίδιοι ότι όντως προσφέρουν 
σημαντικό έργο;  

Εκτός από πολλές ΜΚΟ, το Κράτος χρηματοδοτεί και τα πολιτικά κόμματα στην χώρα μας (όσα τουλάχιστον 
έχουν καταφέρει να μπουν στην Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάποια 
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μικρότερα). Παρά την σημαντική οικονομική κρίση και την επακόλουθη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων 
προς τα κόμματα, τα τελευταία έχουν λάβει για την περίοδο 2010-2014 περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ από το 
Κράτος (χωρίς να υπολογίζουμε τα δάνεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τούς χορηγήθηκαν). Η κρατική 
επιχορήγηση των κομμάτων είναι ένα από τα λιγοστά θέματα τα οποία απολαμβάνουν διαχρονικά (με εξαίρεση 
κάποια λαϊκιστικά και άνευ ουσίας πυροτεχνήματα) διακομματική συναίνεση.  

Το κυριότερο επιχείρημα των υπέρμαχων της κρατικής χρηματοδότησης είναι ότι με αυτόν τον τρόπο τα 
κόμματα αποφεύγουν την οικονομική εξάρτηση από ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι, ισχυρίζονται, θωρακίζεται η 
Δημοκρατία και προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Το επιχείρημα όμως αυτό δεν είναι ιδιαίτερα πειστικό. Οι 
πλουσιοπάροχες κρατικές επιχορηγήσεις φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετές για τα κόμματα το οποία παραμένουν 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Κάποιοι μπορεί να προτείνουν την αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης ως λύση. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απλά μια τρύπα στο νερό. Ίσως η 
λύση να είναι η ακριβώς αντίθετη: η πλήρης κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης και η ενίσχυση των 
κομμάτων, κάτω από αυστηρότατο θεσμικό έλεγχο και την μεγαλύτερη εφικτή διαφάνεια, από όσους ιδιώτες 
επιθυμούν να συνδράμουν. Η γειτονική μας Ιταλία, για παράδειγμα, αποφάσισε πρόσφατα την βαθμιαία μείωση 
των κρατικών επιχορηγήσεων προς τα κόμματα μέχρι το 2017. Τότε θα καταργηθεί πλήρως και θα 
αντικατασταθεί από την εθελοντική συνεισφορά των Ιταλών πολιτών.  

Ο τρίτος οργανισμός που λαμβάνει κρατική βοήθεια είναι η Εκκλησία. Για πολλούς και ποικίλους λόγους, το 
Κράτος και η Εκκλησία δεν διαχωρίστηκαν ποτέ πλήρως όπως συνέβη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 
Σαν αποτέλεσμα, η Εκκλησία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή του πολίτη ενώ ο τελευταίος 
(ανεξαρτήτως του αν αισθάνεται Χριστιανός Ορθόδοξος, Καθολικός, Μουσουλμάνος, Ινδουιστής, 
Αγνωστικιστής, Άθεος κλπ) υποχρεούται να την χρηματοδοτεί. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις (π.χ. Αριστερά, 
Φιλελεύθεροι) έχουν ταχθεί εδώ και καιρό υπέρ της κατάργησης της κρατικής χρηματοδότησης της Εκκλησίας 
αντιπροτείνοντας μια εθελοντική συνεισφορά όσων πολιτών το επιθυμούν. 

Η τελευταία περίπτωση αφορά την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) μέσω των κρατικών 
διαφημίσεων. Μέσω των τελευταίων, οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ βρίσκονται 
σε μια σχέση κραυγαλέας διαπλοκής και ισορροπίας τρόμου στην οποία η μία πλευρά είναι όμηρος της άλλης. 
Το 2002, το ύψος των κρατικών διαφημίσεων ήταν 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2008 ανήλθε στα 85 
εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο λειτούργησε (και ίσως να συνεχίζει να 
λειτουργεί) αυτό το σύστημα είναι ότι πολλές φορές την μερίδα του λέοντος της κρατικής διαφήμισης έλαβαν 
ΜΜΕ αμφιβόλου δημοσιογραφικής ποιότητας και απήχησης. Ιδιαίτερα γνωστές είναι περιπτώσεις εφημερίδων 
που λάμβαναν κρατικό χρήμα σε πλήρη αναντιστοιχία με την κυκλοφορία τους. 

Η πλήρης κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΜΚΟ, των κομμάτων, της Εκκλησίας και των ΜΜΕ θα 
είχε σημαντικότατα δημοσιονομικά οφέλη για τους πολίτες, οι οποίοι θα απαλλάσσονταν από ετήσιους φόρους 
εκατομμυρίων ευρώ για κάτι στο οποίο δεν έχουν ποτέ ερωτηθεί και από το οποίο ίσως να μην έχουν ωφεληθεί 
ποτέ.  

Ο Καθολικός της Σύρου ή ο Χριστιανός Ορθόδοξος της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να δώσουν όσα χρήματα 
επιθυμούν οι ίδιοι στις εκκλησίες τους ενώ ο άθεος της Αθήνας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα 
ξαναμπούν στην τσέπη του σε κάποιο σημαντικότερο για την ζωή του ζήτημα απ’ ό,τι είναι η Εκκλησία. 

Το ίδιο ισχύει και για τα κόμματα. Ο υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι υποχρεωμένος να 
χρηματοδοτεί από την τσέπη του τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο υποστηρικτής του ΚΚΕ δεν θα είναι υποχρεωμένος να 
ενισχύει την Χρυσή Αυγή.  

Τέλος, το ίδιο ισχύει και για τα ΜΜΕ. Οι πολίτες μπορούν μόνοι τους να ενισχύσουν τα αγαπημένα τους μέσα με 
το να αγοράζουν τις αγαπημένες τους εφημερίδες, να ακούν τους αγαπημένους τους σταθμούς και με το να 
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παρακολουθούν τα προγράμματα των αγαπημένων τους καναλιών.  

Πέρα από τα δημοσιονομικά οφέλη, η κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης θα δώσει τέλος στις σχέσεις 
διαπλοκής του Κράτους με αυτούς τους οργανισμούς. Η σημαντικότερη παράμετρος όμως είναι η εξής: η 
αναθεώρηση της σχέσης των πολιτών με το Κράτος, με τους πολίτες να αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία και 
λόγο για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν θέματα πολιτικά και ιδεολογικά φορτισμένα. 
Ίσως, όμως, ήρθε η ώρα να ξαναρχίσουμε να συζητάμε μεταξύ μας (οι πολίτες και τα κόμματα) αυτά τα 
σημαντικά για την ζωή μας ζητήματα ανεξαρτήτως του εάν συμφωνούμε ή όχι. Από αυτή την άποψη, ίσως η 
αποκάλυψη των σκανδάλων με τις ΜΚΟ, εκτός από την απονομή Δικαιοσύνης, να αποδειχθεί πολλαπλώς 
ωφέλιμη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP)- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.gr  

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr  

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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