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

 Η Ελλάδα έχει ήδη διανύει 9 συνεχόμενα χρόνια 
οικονομικής ύφεσης και επιδείνωσης της ευρύτερης 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της, ενώ οι 
προοπτικές και για το τρέχον έτος, 2017, 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. 



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

 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.  



 
Κύρια ερωτήματα 

• Πώς οι φορείς (τυπικοί και άτυποι) της κοινωνίας πολιτών 
διαχειρίζονται τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης;  

• Ποιές είναι οι επιδράσεις της κρίσης στη λειτουργία τους;  

 Ποιά θεωρούν  ως βασική κοινωνική πρόκληση και πώς 
αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα;  

 Πώς εξελίσσεται η εθελοντική εργασία κατά τη διάρκεια 
της κρίσης;  

 Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τυπικών και άτυπων 
φορέων στον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, το αξιακό και 
ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας τους;  

 



 
Κύρια ερωτήματα 

• Πώς οι φορείς (τυπικοί και άτυποι) της κοινωνίας πολιτών 
διαχειρίζονται τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης;  

• Ποιές είναι οι επιδράσεις της κρίσης στη λειτουργία τους;  

 Ποιά θεωρούν  ως βασική κοινωνική πρόκληση και πώς 
αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα;  

 Πώς εξελίσσεται η εθελοντική εργασία κατά τη διάρκεια 
της κρίσης;  

 Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τυπικών και άτυπων 
φορέων στον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, το αξιακό και 
ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας τους;  

 



 
   Τυπική και άτυπη κοινωνία πολιτών στην 

Ελλάδα της κρίσης  

 

• Τυπικοί φορείς: αναγνωρίζονται από το νόμο, π.χ. αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία. Είναι εθελοντικές 
οργανώσεις.  

 Άτυποι φορείς: δίκτυα πολιτών και σύνδεσμοι πολιτών, χωρίς 
«νομικό ένδυμα». Εφόσον έχουν κατανομή ρόλων, κατατείνουν 
στην επίτευξη σκοπού, έχουν έδρα, τότε επίσης είναι 
εθελοντικές οργανώσεις.  

 



 
Τρέχουσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία    

 ’Υφεση     Eννιά χρόνια ύφεσης (2008-2013)  

     Σωρευτική μείωση ΑΕΠ κατά 25%  

 Ανεργία Ποσοστό ανεργίας: 28%  

    Ποσοστό ανεργίας νέων (15-24 ετών): 61,45% Ποσοστό των 
ανέργων που λαμβάνει επίδομα ανεργίας: 17,3%  

 

 Φτώχεια-κοινωνικός αποκλεισμός  

 23,1% του πληθυσμού αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας  

    26,9% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών και 45,8% των ανέργων 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας  

    19,5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ σοβαρής 
υλικής στέρησης Αυξανόμενος αριθμός ανασφάλιστων  



Τι ξέρουμε για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα 
σήμερα;  

 
 

 Τι ξέρουμε για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα σήμερα;  

 •Ευρωβαρόμετρο: πτώση ποσοστού εθελοντών στον γενικό 
πληθυσμό από 22% το 2004 σε 14% το 2011  

 •ΕΣΥΕ 2005: 19% του συνόλου των πολιτών συμμετοχή σε 
άτυπες εθελοντικές δράσεις, 10% σε τυπικές  

 

 •ΓΓ Νέας Γενιάς (2011): 47% των ερωτωμένων σε 
δειγματοληπτική έρευνα του γενικού πληθυσμού δήλωσε 
συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και κινήματα  

 

 •Ειδικά στην κοινωνική πρόνοια: 531 κρατικές οργανώσεις 
και ΜΚΟ (2008), ΕΚΚΑ (2012): 545 ΜΚΟ  

 



 
Το «προφίλ» των τυπικών οργανώσεων 
κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα   

Οι τυπικές οργανώσεις ανά θεματικό πεδίο 

 Αναπηρία 36% 

 Κοινωνικές Υπηρεσίες 11% 

 Παιδική προστασία 11% 

 Φιλανθρωπία Τρίτη ηλικία 8% 

 Υγεία  6%  Ψυχική υγεία  6% Ανθρώπινα Δικαιώματα 5% 

 Ουσιοεξάρτηση 3% 

 Πολιτική προστασία  

 Αιμοδοσία  

 Πολύτεκνοι  



 
Η νομική μορφή των τυπικών οργανώσεων 

κοινωνικής αλληλεγγύης  

 Οι τυπικές οργανώσεις ανά θεσμική οργάνωση 

 Σωματείο 

 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  

 Εκκλησιαστικός οργανισμός- 

 ΝΠΙΔ  

 Ίδρυμα Δημοτικός οργανισμός- Δημοτική επιχείρηση 
Αθλητικός Σύλλογος  

 Αυτοδιοικούμενο ΝΠΙΔ 



 
Δραστηριοποίηση τυπικών οργανώσεων 

κοινωνικής αλληλεγγύης  
• 

 

• Ιατρική/ υγειονομική βοήθεια  

 Συνηγορία υπέρ ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων  

 Φροντίδα αγέννητου παιδιού (εγκύου γυναίκας)  

 Ενημέρωση κοινού για σεβασμό ανθρώπινης ζωής  

 Κάλυψη αναγκών πρόληψης στον υγειονομικό τομέα  

 Στήριξη φτωχών  

 Υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες  

 Δημιουργία δομών φιλοξενίας  

 Φροντίδα άπορων ηλικιωμένων  

 Υλική βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες  

 Ψυχολογική και νομική βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες  

 Παροχή βοήθειας σε είδος και χρήμα υπέρ πολύτεκνων οικογενειών των 
παραμεθόριων περιοχών που είναι φτωχές  

 Παροχή τροφίμων και ρουχισμού  

 



 
Ομάδες στόχοι τυπικών οργανώσεων κοινωνικής 

αλληλεγγύης  

 
• Μετανάστες, πρόσφυγες  

 Εκπαιδευτικοί, μαθητές  

 Έγκυες γυναίκες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα  

 Βρέφη σε οικογενειακό περιβάλλον χωρίς επαρκή προστασία  

 Ομάδες υψηλού κινδύνου υγείας, ασθενείς  

 •Παιδιά με ασθένειες και παιδιά σε παραμεθόριες και νησιωτικές 
περιοχές  

 •Άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους  

 •Φτωχές ηλικιωμένες γυναίκες  

 •Φτωχές πολύτεκνες οικογένειες των παραμεθόριων περιοχών  

 •Θύματα trafficking  

 



 
Το «προφίλ» των άτυπων φορέων κοινωνικής 

αλληλεγγύης  
 

 

    Οι άτυπες οργανώσεις ανά θεματικό πεδίο  

 Ανταλλακτικά δίκτυα  

 Κοινωνικά Ιατρεία  

 Κοινωνικά Φαρμακεία  

 Τράπεζες χρόνου  

 Κοινωνικά Παντοπωλεία  

 Κοινωνικές παρεμβάσεις 



 
 

Δραστηριοποίηση άτυπων φορέων κοινωνικής 
αλληλεγγύης  

 
 

• Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διευκόλυνση 
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης  

 Πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα  

 Συμπαράσταση και φροντίδα άνεργων/ άπορων  

• Ανταλλακτικό δίκτυο αγαθών  

 Ανταλλακτικό δίκτυο υπηρεσιών  

 Παροχή τροφίμων και ρουχισμού  

 Μικροεπισκευές οικιών, ανθρώπων που δεν μπορούν τις 
κάνουν με δικά τους έξοδα  

 Μικροεπισκευές κτισμάτων/ υποδομών της τοπικής 
κοινότητας  

 



 
Ομάδες στόχοι άτυπων φορέων κοινωνικής 

αλληλεγγύης  
 

 
 

 

 

 Γενικός πληθυσμός  

 Η ευρύτερη τοπική κοινότητα  

 Η γειτονιά  

 Ανασφάλιστοι  

 Άνεργοι  

 Άποροι  

 Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα σε ανάγκη  

 



 
 
Συνέπειες των νέων τάσεων κοινωνικής αλληλεγγύης  

 
 

 
 Μείωση της εργαλειακότητας της κοινωνίας πολιτών, δηλαδή της 

μετατροπής της σε εργαλείο για αλλότριους σκοπούς, λόγω παγώματος 
της κρατικής χρηματοδότησης  

 

 Αναπλήρωση του κράτους – η κοινωνία πολιτών ως σκιώδες κράτος;  

 

 Εσωτερική διαφοροποίηση των ΜΚΟ, δηλαδή κατανομή λειτουργιών 
και καθηκόντων στο εσωτερικό των ΜΚΟ – εμπορευματοποίηση των 
ΜΚΟ (αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων)  

 

 Άτυποι φορείς: συμπλήρωση ΜΚΟ, Εκκλησίας και κράτους, αλλά συχνά 
με πολιτικοποιημένο χαρακτήρα. Συσσωματώσεις με αντικαπιταλιστικό 
ιδεολογικό πρόσημο.  

 



 
 

Η προστιθέμενη αξία των άτυπων δικτύων κοινωνικής 
αλληλεγγύης  

 
 
• 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  

 Μεγαλύτερες αντιστάσεις τόσο στην εισβολή του κράτους 
(θεσμοποίηση) όσο και στην εισβολή της αγοράς (εμπορευματοποίηση)  

 



 
 

Προβλήματα των νέων τάσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης  

 
 

• Κοινωνική αλληλεγγύη με ρατσιστικό χαρακτήρα;  

 

 Απρόβλεπτη διασπορά άτυπων συσσωματώσεων, 
επικαλύψεις, έλλειψη συντονισμού, σχεδιασμού  

 Διείσδυση πολιτικής στο χώρο ΜΚΟ ή άτυπων φορέων;  

 

 Πατερναλισμός, απουσία συμμετοχής των 
ωφελουμένων  

 



 
 
Περιορισμοί της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη  

 

 
• Ήδη πριν από την κρίση χάσμα μεταξύ ομάδων ωφελουμένων του 

κράτους πρόνοιας. Οι «Εντός» και οι «εκτός των τειχών κοινωνικής 
προστασίας».  

 Μερική πραγμάτωση κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη, ως δέσμης 
δικαιωμάτων για αξιοπρεπή διαβίωση και ποιοτικές υπηρεσίες πρόνοιας 
και εκπαίδευσης  

 Οξυμένες ανισότητες πριν και ιδίως μετά την έναρξη της κρίσης 
περιορίζουν τα δικαιώματα πολιτών  

 Από το 2010, όχι δέσμη κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά εξαιρετικά άνιση 
πρόσβαση στο κράτος πρόνοιας  

 Ελάχιστη, υπολειμματική κάλυψη αναγκών υγείας, κοινωνικής 
πρόνοιας, εκπαίδευσης, στέγασης  

 Από το 2010, λόγω υποχώρησης κεντρικού κράτους, διαφοροποίηση 
πραγμάτωσης κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη ανά Δήμο, ενορία, 
γειτονιά  

 Διακοπτόμενη χρονικά πραγμάτωση κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη  

 Σχέσεις αδιαφορίας ή/και οργής μεταξύ πολιτών και κράτους  

 



 
 
 

Δημιουργία Δικτύου Φορέων 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο 

Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 



 
 
 Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των φορέων, συλλόγων και 

οργανώσεων στη συνάντηση εργασίας που 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία Δικτύου 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

  
 



 
 
 Δημιουργία Δικτύου Φορέων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως 

Νάουσας 



 
 
 

 

45 φορείς εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και χαιρέτησαν 
θετικά την πρωτοβουλία 

 

 

 

 οι Σύλλογοι και οι φορείς είχαν την ευκαιρεία να  
παρουσίασουν τους στόχους και τους σκοπούς τους   



 
 
 

Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, οι απαιτήσεις έχουν 
αυξηθεί, ώστε μόνο μέσα από τη συνέργια και 

συνεργασία να επιτευχθούν έργα που πραγματικά θα 
ωφελήσουν τον συνάνθρωπό μας 

 

Να περάσουμε από το μοντέλο της φιλανθρωπίας στο 
μοντέλο της κοινωνικής αλληλεγγύης  

 

Οι παρεμβάσεις στην κοινωνική πολιτική πρέπει να 
σταματήσουν να γίνονται με βάση τους πόρους αλλά με 

βάση τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων πολιτών 
 



 
 
 

 Στόχος του Δικτύου είναι η υλοποίηση από κοινού 
δράσεων και πρωτοβουλιών, στηριζόμενες στον 
εθελοντισμό με σκοπό 

1) τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου  των ευάλωτων 
πολιτών της πόλης  μας 

2)την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων 
πολιτών της πόλης  μας  

3)μέσα από το δίκτυο να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων 

4)γνώση της νομοθεσίας  έτσι ώστε νε υποστηριχτούν οι 
φορείς του δικτύου 

5)διασύνδεση των φορέων  του δικτύου με τους 
επίσημους κρατικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης 
 



 
 
     Επίσης, στο άμεσο χρονικό διάστημα θα υπάρξει 

1)φυλλάδιο που θα εμπεριέχει χρηστικές πληροφορίες 
για τη δράση όλων των φορέων και  στοιχεία 
επικοινωνίας  

   2)Θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  
καθώς και για πρώτη φορά  

   3)θα δημιουργηθεί Μηνιαίο Ημερολόγιο Δράσεων 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα γνωστοποιείται 
έγκαιρα στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να 
δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά οφέλη και διάχυση 
της ενημέρωσης 



 
 
      Σας ευχαριστώ πολύ 


