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Σ
το προηγούμενο τεύχος είδαμε ότι το ελληνικό κράτος δοκιμάζει και σχεδιά-
ζει σταδιακά ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των αστέγων. Λέγαμε ότι η κατεύ-
θυνση στην οποία θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας είναι στο 
πώς το κράτος ρυθμίζει ένα «πρόβλημα» που, στην ουσία, το ίδιο έχει κατα-

σκευάσει. Τουτέστιν, η υποτίμηση του πάτου της ελληνικής κοινωνίας έχει εξωθήσει, υλι-
κά και συναισθηματικά, ντόπιους και μετανάστες, στον αποκλεισμό από τη στέγη και τη 
τροφή. Αφότου λοιπόν το κράτος έχει δημιουργήσει αυτόν τον πληθυσμό, τον βαφτίζει 
«πρόβλημα». Οι μισθοί μας έχ ουν μειωθεί στα μισά, τα νοσοκομεία δεν έχουν βελόνες, 
συντάξεις θα μας δίνει το τζίνι κάθε χριστούγεννα, αλλά το πρόβλημα είναι οι άστεγοι! 
Έχει βέβαια τη χρησιμότητα της αυτή η προσέγγιση: εάν δε βαφτίσει το κράτος πρόβλη-
μα τους πενιχρούς μισθούς ενώ βαφτίσει τους άστεγους, διάφοροι είναι ευχαριστημέ-
νοι. Πρώτον, οι ρατσιστές οι οποίοι νομίζουν ότι το κράτος θα νοιαστεί γι’ αυτούς και πε-
ριμένουν εγκάρδια την αύξηση των αποδοχών τους «όταν περάσουν τα δύσκολα». Δεύ-
τερον, οι ΜΚΟ και οι άλλες παραφυάδες του κράτους που ρουφούν λεφτά από τον κορ-
βανά για να «επιλύσουν το πρόβλημα» κατ’ εντολή των εκάστοτε υπουργείων. Τέλος, το 
ίδιο το ελληνικό κράτος, γιατί αφού έχει γεννήσει το πρόβλημα ξέρει να εφεύρει και τις 
λύσεις του, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς που είναι στο άμεσο συμ-
φέρον του. Είμαστε λιγάκι καχύποπτες, τι να κάνουμε. 

Γιατί όμως γινόμαστε τόσο καχύποπτες με το θέμα της διαχείρισης των αστέγων; Δε 
μας χωρίζει άλλωστε απόσταση από τις συνθήκες ζωής τους; Αυτό που ισχυριστήκαμε 
στο μέρος α της μικρής έρευνάς μας είναι ότι στη διαχείριση των αστέγων «εντοπίζου-
με εικόνες από ένα ζοφερό μέλλον, το οποίο γίνεται σιγά-σιγά όλο και πιο «παρόν» και αφο-
ρά όλο και περισσότερες». Δηλαδή, έχουμε υλικό, συναισθηματικό και ηθικό συμφέρον 
να στρέψουμε το βλέμμα μας κριτικά πάνω στις επιλογές του ελληνικού κράτους και των 
«δεξιών χεριών» του, τις ΜΚΟ. Είδαμε στο προηγούμενο τεύχος πώς οι κρατικές πρωτο-
βουλίες, από το 2009 και μετά, απέναντι στους άστεγους, στην ουσία αντιμετωπίζουν 
τον πληθυσμό ως ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που περισσεύει, που είναι απρο-
σάρμοστο, που ως επί τω πλείστο είναι μη-παραγωγικό. Το παραδοσιακό «μαστίγιο», δη-
λαδή η καταστολή και η βία, ποτέ δεν λείπει από τις συνταγές χειρισμού, όπως φάνηκε 
με την «επιχείρηση Θέτις» και τις εκκενώσεις καταλήψεων αστέγων στο κέντρο της Αθή-
νας. Αλλά στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε σε πιο «εκλεπτισμένες» και ραφιναρισμένες 
τακτικές ρύθμισης του «προβλήματος» των αστέγων. Το κράτος έχει αρχίσει να δοκιμά-
ζει διάφορους τρόπους οριοθέτησης, οργάνωσης και διεύθυνσης της ζωής των αστέγων 
μέσα από εργολαβίες σε Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στο τραπέζι έχουν πέσει πολλές 
«προχώ» ιδέες για το πώς οι άστεγοι τελικά μπορούν να αποβούν «ωφέλιμοι για το σύ-
νολο της κοινωνίας», και συγκεκριμένα μέσα από προγράμματα εργασίας με μηδαμινή ή 
καθόλου αμοιβή. Στη συνέχεια θα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά ποιες ΜΚΟ εμπλέκονται 
σε αυτές τις πρωτοποριακές δοκιμές και τι «δράσεις υλοποιούν». 

ΜΚΟ Κλίμακα: οικογενειακή και οικολογική πρωτοπορία 
Η ΜΚΟ «Κλίμακα» κουβαλά τον διευκρινιστικό υπότιτλο «Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού», 

ΧωρΙΣ ΣτΕγη
η κατασκευή ενός προβλήματος
και οι δημιουργικές λύσεις του  (μέρος β)

τον οποίο βρίσκουμε πολύ ειλικρινή- θα καταλάβετε στη συνέχεια. Πρόκειται για την 
πιο γνωστή ΜΚΟ στα θέματα αστέγων που ασχολείται τα τελευταία 10 χρόνια με τη δι-
αβίωση εκτός στέγης. Και δικαίως! Εκτός από τα μεγάλα ποσά που λαμβάνει για την 
υλοποίηση προγραμμάτων, ρίχνει διάφορες δημιουργικές ιδέες πρώτη. Ήταν για πα-
ράδειγμα αυτή που χρησιμοποίησε τον όρο «νεοάστεγοι», μιλώντας για τους έλληνες 
άστεγους που «είχαν ικανοποιητικό-επαρκές βιοτικό επίπεδο, μέτριο έως και υψηλό μορ-
φωτικό επίπεδο, και οι οποίοι οδηγήθηκαν στην έλλειψη στέγης ως αποτέλεσμα της ανερ-
γίας »1. Ο όρος αυτός έχει έκτοτε υιοθετηθεί από ΜΜΕ, κοινωνιολόγους και λοιπούς ει-
δικούς επί των κοινωνικών αλλαγών στη χώρα. Η ΜΚΟ Κλίμακα λαμβάνει και τα περισ-
σότερα φράγκα στον τομέα υποστήριξης των αστέγων από ότι άλλες αντίστοιχες ΜΚΟ. 
Σύμφωνα με τον πρώην Υφυπουργό Εργασίας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, η οργάνωση το 
2013 είχε αιτηθεί επιχορήγηση από το ελληνικό κράτος (και την Ε.Ε.; - δεν είναι ξεκάθα-
ρο) ύψους 5,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2012 έλαβε 3 εκατ. ευρώ.2 Τι τα κάνει αυτά 
τα λεφτά όμως;

Η ΜΚΟ παρέχει τους τοπ επαγγελματίες υγείας και κοινωνικών επιστημών (ανατρι-
χιάσαμε- τους είδαμε και στο ΚΕΕΛΠΝΟ τι τοπ ιδέες σκαρφίστηκαν) για τις εξής, χο-
ντρικά, δράσεις3:

•Επιστημονική Έρευνα: πρωτοποριακές εμπειρικές έρευνες για το προφίλ των αστέγων 
[…], τη διαμόρφωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

•Πολιτικές επείγουσας παρέμβασης (δηλαδή Streetwork4, προσωρινή στέγη σε ξενώ-
νες, ψυχοκοινωνική υποστήριξη)

•Πολιτικές μεταβατικής φιλοξενίας (Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων)
•Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (όπως το «Sleep out», μια ετήσια συμβο-

λική δράση της ΜΚΟ όπου αλληλέγγυοι κοιμούνται έξω για ένα βράδυ) 
•Εργασιακή αποκατάσταση και επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό, όπως 

μέσα από τη Μονάδα Ανακύκλωσης Χαρτιού του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμέ-
νης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) «Κλίμαξ Plus» 

Αυτά έκανε μέχρι και σήμερα η ΜΚΟ Κλίμακα. Αλλά πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα 
αλλάξει τη στρατηγική της. «Συγκεκριμένα προχωράει στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δρά-
σης, […] σε ένα συνολικότερο πλέγμα δράσεων που θα υποστηρίζει τη λειτουργία στε-
γαστικών δομών στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας […]. Παράλληλα και συνδυαστι-
κά  προγραμματίζει την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματι-
κότητας. Το νέο αυτό στρατηγικό δίπολο της Κλίμακας στοχεύει […] στην άμεση πρόσβα-
ση στην απασχόληση των αστέγων μέσα από βιώσιμες δράσεις κοινωνικής επιχειρηματι-
κότητας. Η διαφοροποίηση των αστέγων από παθητικούς αποδέκτες κοινωνικών υπη-
ρεσιών και επιδομάτων σε ενεργούς πολίτες, […] είναι οι κατευθυντήριες αρχές της «ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ». Οι ως άνω δράσεις αναμένεται να αποτελέσουν  μια   βιώσιμη  πρωτοβουλία  για 
την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την κατοικία και την απασχόληση, με πολλαπλα-
σιαστικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας (η υπογράμμιση δική τους) »5.

Δεν ξέρουμε εάν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα (μια πάγια ερώτηση που 
αφορά τη σχέση κράτους και αφεντικών άλλωστε), αλλά σίγουρα τα αυγά είναι χρυ-
σά! Θέλουμε να πούμε… δεν έχει και πολύ σημασία εάν η ΜΚΟ Κλίμακα μυρίστηκε τη 
στρατηγική του κράτους με την τζάμπα εργασία και έριξε μετά αυτή την «προχώ» ιδέα 

.
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της με τις Κοι.Σ.Π.Ε ή εάν η ιδέα της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» είναι μια καθε-
αυτή πρωτοποριακή πρόταση της ΜΚΟ, αλλά σημασία έχει ότι σίγουρα και οι δύο βγά-
ζουν φράγκα από την υπόθεση.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε «Κλίμαξ plus» είναι η μετεξέλιξη του πρότζεκτ «Συνεταιριστικές Δραστηριό-
τητες Κοινωνικά Αποκλεισμένων και Πολιτισμικά Διαφοροποιημένων Ατόμων» που λειτουρ-
γεί από το 1996. Από το 2006 απασχολεί 22 άστεγους στην ανακύκλωση χαρτιού και σύ-
ντομα θα δουλεύουν και στην δημιουργία προϊόντων από αυτό. Επίσης, απασχολεί άτο-
μα σε «πολυδραστηριότητες» όπως τις ονομάζουν, δηλαδή την κατασκευή και επισκευή 
επίπλων και το catering. Δεν είναι σαφές πουθενά πόσο αμείβονται οι «ωφελούμενοι» 
για τη δουλειά που κάνουν. Η Κλίμακα αναφέρεται στο θέμα αυτό ως εξής: «Τα έσοδα από 
τη λειτουργία του εργαστηρίου παρέχουν τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης προς τους 
ωφελούμενους, βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής τους και ενισχύοντας τη προσπάθεια για την 
κοινωνική τους επανένταξη»�. 

Η στροφή από το μοντέλο «welfare» (χρήματα που πάνε στην τσέπη ορισμένων κοι-
νωνικών ομάδων) στο μοντέλο «workfare» (χρήματα που πάνε στις τσέπες των αφεντι-
κών για να κάνουν φιλανθρωπία στις πλάτες κάποιων που δουλεύουν) είναι σαφής στο 
νέο Σχέδιο Δράσης της ΜΚΟ Κλίμακα. Αλλά… τα «πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
κοινωνία» που τα πάτε; Θα έχουμε καλή και φτηνή ανακύκλωση. Να μια σοβαρή λύση 
στο πρόβλημα μείωσης των μισθών μας! Επίσης, η εργασία με χαμηλό  μεροκάματο θα 
επανεντάξει τους αστέγους, όντως… στην με πενιχρές αμοιβή τάξη των εργαζόμενων. 
Πάνω από όλα όμως «στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των ατόμων αυτών […] στην επένδυ-
ση στους ίδιους τους δικούς τους πόρους και τις εμπειρίες τους», μας εξηγεί η κα Θεωδορι-
κάκου, εκπρόσωπος της «Κλίμαξ Plus». Συγκεκριμένα, λέει, «δεν πήγαμε να κάνουμε τους 
τσιγγάνους μάγειρες. Η εμπειρία που έχουν είναι από τη συλλογή παλιών αντικειμένων ή από 
την ανακύκλωση. […] Τις εκμεταλλευτήκαμε με βάση τις δικές τους εμπειρίες»7. Τουλάχιστον 
δεν τους πατρονάρουν τους ανθρώπους, απλά εκμεταλλεύονται την εργασία που έως 
τότε έκαναν οι άστεγοι για την πάρτη τους. Πάντως, χωρίς πλάκα, οι ιδέες που δοκιμά-
ζει η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν πάνε χαμένες και δεν αφορούν μόνο τους 22 άστεγους που 
μαζεύουν χαρτιά. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί και στο Στρασβούργο στον πρώην 
Επίτροπο της Ε.Ε. για την Εργασία, László Andor8. Το ενδιαφέρον των αφεντικών δεν εί-
ναι καθόλου αμελητέο. Είναι αρκετά οργανωμένο, περνά μέσα από φορείς όπως η Κομι-
σιόν, η οποία μπορεί να μαζικοποιήσει τα πειράματα αυτά εντάσσοντάς τα στις πολιτικές 
των κρατών μελών της Ε.Ε., που άλλο παρά δε τις θέλουν.

Πίσω από αυτή τη ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το κράτος βλέπει πια την 
«πρόνοια» ως απλά φθηνή ή τζάμπα εργασία (πρόκειται για την υλικότατη μετεξέλιξη 
της απειλής που εκτοξεύουν τα αφεντικά από το 2010 «θα πρέπει να χαίρεστε που έχε-
τε δουλειά»), υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα. Πάντα άλλωστε υπάρχουν τέ-
τοια αν υπάρχουν λεφτά για μοίρασμα. Θα έχει πέσει στην αντίληψή σας το «σκάνδα-
λο» με τη ΜΚΟ Κλίμακα που «ανέδειξε» ο ανεξάρτητος βουλευτής Ν.Κακλαμάνης, με 
επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης & Πρόνοιας, Βρούτση, και Υγείας, Βορίδη τον Οκτώβρη που μόλις μας πέρασε9:

«Κύριοι Υπουργοί,

Αριστερά: Πρόκειται για εκδήλωση 
συμβολικής συμπαράστασης 
τον Απρίλιο του 2013. Όντως 
συμβολική: Δε βγήκαν δα και 
το Δεκέμβρη με τα ακριβά 
τους sleeping bag! Στόχος της 
εκδήλωσης η «αφύπνιση και η 
κινητοποίηση της πολιτείας και 
των πολιτών για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των αστέγων 
ως ένα ιδιαίτερο κοινωνικό 
πρόβλημα (ακούτε την αντηχώ; 
πρόβλημααααα, πρόβλημαααα) που 
απαιτεί πολιτικούς σχεδιασμούς 
και οργανωμένη δράση (πες, πες 
κάτι θα γίνει)». Από το Δελτίο Τύπου 
της ΜΚΟ για την ίδια εκδήλωση το 
Μάρτη του 2011. 

Δεξιά: Ποιο είναι το κοινωνικό 
μήνυμα της αφίσας; Ότι ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει 
άστεγος! Δε μπα να ‘σαι στο 
Βασιλόπουλο κάθε μέρα να ψωνίζεις 
bio, είσαι κι εσύ υποψήφια. Εμάς 
δε μας πείθει πάντως αυτή η 
ισοπέδωση των ταξικών διαφορών- 
μάλλον κάτι θέλουν να μας 
κρύψουν... (τη δική τους ταξική 
θέση- λέμε εμείς τώρα!)

Επιλεγμένες διαφάνειες από την παρουσίαση της κας Θεωδορικάκου, 
εκπρόσωπο της «Κλίμαξ Plus», με τίτλο «Καινοτόμες πολιτικές κοινωνικής 
& πράσινης οικονομίας» το Σεπτέμβρη του 2014. Το κεντρικό μήνυμα «Η 
εργασία απελευθερώνει!»- δε σχολιάζουμε τι μας θυμίζει. Σημειώνουμε ότι 
η κα Θεωδορικάκου που προωθεί σε διάφορα συνέδρια την ανακύκλωση 
χαρτιού από αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, ήταν υποψήφια 
ευρωβουλευτής με τους Οικολόγους Πράσινους. 
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Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά εννέα (9) συνολικά έλεγχοι έχουν διαταχθεί από την ελ-
ληνική πολιτεία για τη “ΜΚΟ Κλίμακα”, εδώ και ένα χρόνο, αλλά ουδείς έχει ολο-
κληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην έχει προκύψει έστω ένα πόρισμα για τη συγκε-
κριμένη οργάνωση, η οποία τυγχάνει να διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ αρκε-
τά χρόνια!
[…]
Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο 
έχει αποσταλεί προς το Πταισματοδικείο Αθηνών (24ο Προανακριτικό Τμήμα) 
και με το οποίο οι δικαστικοί λειτουργοί ενημερώνονται συνολικά για τους ελέγ-
χους που έχουν διαταχθεί προς τη “ΜΚΟ Κλίμακα” και βεβαίως για τα μηδενικά 
αποτελέσματα, τα οποία έχουν προκύψει από τις 6 Αυγούστου 2013 ως τις 24 
Φεβρουαρίου 2014.»

Ο Ν. Κακλαμάνης από το 2013 είχε ασχοληθεί με την ΜΚΟ Κλίμακα, κάνοντας πέσι-
μο στον Καμίνη από το βήμα της Βουλής, για λόγους που προφανώς η κατάσταση «μα-
φιοζο-μιζο-κράτος» δε μας επιτρέπει να γνωρίζουμε. Ενδεικτική είναι η γκρίνια του 
τον Απρίλη του 2013 στη Βουλή ότι ο Καμίνης παραχώρησε κτήριο στην ΜΚΟ Κλίμα-
κα που μισθώθηκε από το Δήμο της Αθήνας με 4.000 ευρώ το μήνα και ότι η ΜΚΟ εί-
ναι οικογενειακή επιχείρηση: 

«Ταυτόχρονα, ζήτησα να δω ποιοι απαρτίζουν και ποιοι δουλεύουν στην ΜΚΟ «ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ»: Κατσαδώρος Κυριάκος μισθοδοσία 80.000 ευρώ το χρόνο. Κατσαδώρου Δο-
μινίκη, υπάλληλος γραφείου μισθοδοσία 8.500 ευρώ. Κατσαδώρου Ευαγγελία, στο 
οικοτροφείο «Κυβέλη», μισθοδοσία 14.000 ευρώ. Κατσαδώρου Αλεξάνδρα, υπάλλη-
λος γραφείου μισθοδοσία 18.000 ευρώ. Ξανά η Κατσαδώρου Ευαγγελία, ιατρός, σε 
άλλο οικοτροφείο μισθοδοσία άλλες 14.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, αυτό λέγεται «Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση» ή μία επικερδής οικογενειακή επιχείρηση;»10

Άκρη να βγάλει κανείς από αυτές τις αλληλοκατηγορίες είναι λίγο δύσκολο. Το σί-
γουρο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κι εμείς μία ΜΚΟ να εξασφαλίσου-
με τα παιδιά μας, γιατί δημόσιο πια δεν παίζει.; Επίσης, σίγουρο είναι ότι ο Κακλαμά-
νης, προφανώς εκπροσωπώντας άλλα συμφέροντα, κατηγορεί τον Δήμαρχο Καμίνη 
ότι μοιράζει λεφτά στις ΜΚΟ. Το οποίο σαφώς και κάνει. Σε κάθε περίπτωση, μυριζό-
μαστε πολλές «λερωμένες φωλιές»!

Τα λεφτά στους ξενοδόχους
Αν ψάξει κανείς πάντως πώς διανέμονται τα χρήματα για τους άστεγους από τους Δή-
μους, ειδικά για τους ξενώνες και την προσωρινή στέγαση των αστέγων, είναι σαφές 
ότι ο Δήμος Αθηναίων, όπως και διάφοροι Δήμοι της επαρχίας (Βόλου, Τρικάλων κ.α.), 
μοιράζουν χρήματα σε δομές που τρέχουν οι ΜΚΟ και σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Εί-
ναι δηλαδή εργολάβοι που δίνουν λεφτά όχι στους άστεγους, που υποτίθεται ότι είναι 
και το αντικείμενο της φιλανθρωπίας τους στο κάτω-κάτω, αλλά στα αφεντικά. 

Για παράδειγμα, υπάρχει πρόγραμμα στέγασης του Δήμου Αθηναίων το οποίο δίνει 
138.557.20€ το μήνα σε μισθωμένα ξενοδοχεία για να φιλοξενούν μόνο έλληνες άστε-
γους11. Τα ξενοδοχεία αυτά είναι, ανάμεσα σε άλλα, το «Κάπρι» και «Ορφέας» στην πλα-
τεία Κουμουνδούρου και την οδό Μάρνης, αντίστοιχα. «Στόχος μας είναι να μεταφερθούν 
οι άνθρωποι από αυτούς τους ξενώνες σε κάποια άλλα ξενοδοχεία με πιο ανθρώπινες συν-
θήκες και ίσως με δύο-τρία ευρώ παραπάνω απ’ ό,τι πληρώναμε μέχρι σήμερα»12, σκέφτεται 
από το 2011 ο πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου (ΚΥΑΔΑ) κ. Ι. Σφα-
κιανάκης, χωρίς όμως να γίνεται και τίποτα. Πάντως αν τα δει απ’ έξω κανείς καταλαβαί-
νει ότι είναι εντελώς χρέπια και ότι το ντηλ για τους ξενοδόχους είναι παραδεισένιο. Ποι-
ος τουρίστας θα πήγαινε να νοικιάσει εκεί; Αλλά για τους άστεγους είναι εντάξει, αυτοί 

δεν έχουν πολλές ανάγκες… Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι υπάρχει πρόθεση του Δήμου σε 
συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, να εμβολιαστούν οι φιλοξενούμενοι άστεγοι κατά της ηπα-
τίτιδας, της φυματίωσης και του ιού Η1Ν1. Μωρέ, λείπει ο Μάρτης απ’ τη σαρακοστή;

MKO PRAKSIS: σύμπραξη με το νταχάου
Η «Ανεξάρτητη Mη Κυβερνητική Oργάνωση PRAKSIS» λειτουργεί κέντρα ημερήσιας 
υποδοχής αστέγων στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για ελ-
ληνικές οικογένειες. Το Ίδρυμα Νιάρχος χρηματοδοτεί τα κέντρα ημέρας της Αθήνας 
και του Πειραιά, ανάμεσα σε άλλες «δράσεις ανακούφισης για τους πολίτες», όπου έχει 
μέχρι σήμερα διαθέσει σε ΜΚΟ το αστρονομικό ποσό των 72 εκατομμύρια ευρώ για 
δράσεις με διάφορες αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες. Τα δύο αυτά κέντρα επισκέ-
πτονται κατά μέσο όρο 150 έλληνες άστεγοι τη μέρα, κάνουν ντους, πλένουν τα ρού-
χα τους, τους πιπιλάνε το κεφάλι οι εργασιακοί σύμβουλοι και κάνουν ιατρικές εξετά-
σεις. Για τους μετανάστες προφανώς και έχει φροντίσει το επιτυχές μοντέλο «στρατό-
πεδο συγκέντρωσης και μανωλάδα».

Η PRAKSIS συμμετείχε σε τέσσερις «αναπτυξιακές συμπράξεις» στην Αττική με σύ-
νολο 111,000 ευρώ προϋπολογισμό. Πρόκειται για τα λεγόμενα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες), συμπράξεις που περιέχουν ιδιωτι-
κούς και δημόσιους φορείς και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας με προϋπολογισμό 
60 εκατομμύρια ευρώ13. Σε αυτές τις «συμπράξεις αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμι-
κού» λοιπόν προωθεί η PRAXIS τους αστέγους που έρχονται στα κέντρα ημέρας. Εκεί 
οι άστεγοι, μαζί με άλλες αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, θα «επιμορφωθούν», θα 
«δικτυωθούν με επιχειρήσεις της περιοχής τους» και μετά ίσως να «τοποθετηθούν σε 
θέσεις εργασίας» σχετικά με:

•Δημιουργία και συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου 
• Συλλογή, διαχείριση και ανακύκλωση υλικών και απορριμμάτων
• Ελαιοχρωματισμός εξωτερικών όψεων κτιρίων
• Παραγωγή Μεσογειακών Παραδοσιακών Προϊόντων(;)
•  Κηποτεχνία και καλλιέργεια σε ταράτσες και μπαλκόνια 
• Τον καθαρισμό, τη φύλαξη και την πυροπροστασία χώρων αστικού και περιαστικού     

      πρασίνου
Γενικώς η οικολογική ζωή ανθεί στις τάξεις των αστέγων, άπορων και λοιπών «ωφε-

λούμενων». Στα περισσότερα δε από αυτά τα πρότζεκτ προσέξαμε ότι έγινε παράτα-
ση υποβολής αιτήσεων, λόγο περιορισμένης υποβολής αιτήσεων στο έργο. Μα γιατί 
να μην αρέσει άραγε στους άνεργους και τους άστεγους η κατάρτιση και επιμόρφω-
ση σε οικολογικά πρότζεκτ;

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Η γνωστή ΜΚΟ λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2007 σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξενώνα για τη φιλοξενία 83 αστέγων για διάρκεια 
ως και 6 μήνες. Μπορούν να μένουν εκεί έλληνες πολίτες και μετανάστες με χαρτιά. Εί-
παμε, για τους χωρίς χαρτιά έχει αναλάβει η αστυνομία στην Αμυγδαλέζα. Ο Ερυθρός 
Σταυρός κάνει και διανομή τροφίμων 2 φορές ετησίως (Χριστούγεννα & Πάσχα)- 
μη το παραχέσουμε κιόλας. 

Ακόμη πιο προχώ ιδέες: Το περιοδικό «Σχεδία»
Εκδίδεται από την ΜΚΟ «Διογένης» που λειτουργεί από το 2010 και εκδίδει το περιοδι-
κό «Σχεδία» που όλες έχουμε δει να πουλούν στο δρόμο. Το περιοδικό ξεκίνησε να κυ-

Τα σαλάκια τρέχουν στη συνάντηση του Δήμαρχου Καμίνη,  
με τον ευρωβουλευτή των Πρασίνων Χρυσόγελο  

και την κα Θεωδορικάκου, Μάρτης 2014. 
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κρές επιχειρήσεις
• επιχορήγηση στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στην οποία μπορούν να συμμετέ-

χουν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί στο 
ύψος του κατώτερου μισθού. (για 12 μήνες) 

• επιδότηση με επιταγή κατάρτισης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με συνολικό κό-
στος �.000 ευρώ ανά ωφελούμενο

• μετακίνηση των αστέγων από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια με επιδότηση ενοικία-
σης αγροτεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού έως του ποσού των �.000 ευρώ

Μεταφράζουμε: εκπαίδευση χωρίς αμοιβή (voucher και πρακτικές), επιδότηση ερ-
γοδοτών για την εργασία αστέγων με τον κατώτατο μισθό, εκτοπισμός στην ύπαιθρο. 
Όπως έγραψε και το περιοδικό antifa «Και το Νταχάου κάποτε ήταν μόνο ένα όραμα»! 
Μάλιστα, τα αποτελέσματα των αιτήσεων που κατατέθηκαν τον Οκτώβρη του 2014 
ανακοινώθηκαν τον Νοέμβρη και ανάμεσα στους επιτυχόντες βλέπουμε και τους συ-
νήθεις ύποπτους: PRAKSIS με 301.700,00 ευρώ, Χαμόγελο του Παιδιού με 172.400,00 
ευρώ, Γιατροί του Κόσμου με 129.300,00 ευρώ. Οι ΜΚΟ  λοιπόν δεν είναι πια τίποτα 
αθώες υπάρξεις που συνεισφέρουν στην «απάλυνση των δυσκολιών των συνανθρώ-
πων μας». Παίζουν έναν δομικό ρόλο στην εντατικοποίηση των όρων εργασίας και 
εγκαθιστούν ένα καθεστώς «περιστρεφόμενης πόρτας», παρέχοντας προσωρινή και 
όχι μόνιμη στέγαση. Δηλαδή, στην επισφράγιση της νίκης των αφεντικών: από εκεί 
που η πρόνοια εξασφάλιζε μέχρι σήμερα μια ειρηνική συνύπαρξη των ταξικών κατά τα 
άλλα εχθρών, τώρα πια δε χρειάζεται ούτε καν αυτό. Τα αφεντικά μας δυστυχώς παί-
ζουν μπάλα σε άδειο γήπεδο, καθώς τα λεφτά και οι υπηρεσίες απορροφώνται μόνο 
από αυτούς, ενώ όσοι τα έχουν ανάγκη δεν τα βλέπουν πια ούτε ζωγραφιστά. 
1 ΜΚΟ «Κλίμακα», Newsletter, Η αποτύπωση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, Μάιος 2011.
2  Ελευθεροτυπία, «Βουλή: Κρούσματα διαφθοράς σε ΜΚΟ Ψυχικής Υγείας», 4/6/2013
3 Πληροφορίες από Ανοιχτή επιστολή για τις νέες δράσεις του προγράμματος στήριξης 
αστέγων, 8/8/2014,  στο http://astegoi-klimaka.blogspot.com/2014/08/blog-post.
html#more. 
4  Το «streetwork» είναι παρεμβάσεις στο δρόμο που έχουν χαρακτηριστικά 
αντιμετώπισης μιας κατάστασης με άμεσο τρόπο. Το κάνουν κοινωνικοί λειτουργοί 
και επαγγελματίες υγείας. Για τους άστεγους, για παράδειγμα, αυτό περιλαμβάνει την 
ενημέρωση για το πού έχει ξενώνες και συσσίτια, την διανομή κουβέρτας το χειμώνα κλπ.
5  Όπως στην υποσημείωση 3.
6  Στην ιστοσελίδα klimaka.org.gr 
7  Παρουσίαση της κυρίας Θεωδορικάκου στην θεματική ενότητα «Κοινωνική 
Ένταξη μέσα από περιβαλλοντικές και παραγωγικές δράσεις» στο 2ο τριήμερο 
εκδηλώσεων «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές/Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις», 22 
- 24 Νοεμβρίου 2013, με διοργανωτή το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων. Βίντεο που 
απομαγνητοφωνήσαμε: http://www.youtube.com/watch?v=LS53wZHDl74
8 Ο συγκεκριμένος τύπος ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία ασχολείται με επενδύσεις κυρίως στο 
ανατολικό μπλοκ και την κεντρική Ασία.
9  Ερώτηση Ν.Κακλαμάνη, στις 7/10/2014 από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, 
στα «Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου» στο http://www.hellenicparliament.gr/
10 Πρακτικά Ολομέλειας της Βουλής, Συνεδρίαση ΡΟΑ’, 23/4/2013, σελ. 11099 
11 Δήμος Αθηναίων, Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, 17η Συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής 27/4/2012, ΑΔΑ: Β49ΗΟΡΘΟ-ΟΤΣ στην Υπερδιαύγεια 
(yperdiavgeia.gr).
12 Καθημερινή, 05.03.2011, Νέo «σπίτι» χρειάζονται οι άστεγοι που φιλοξενούνται σε 
ξενοδοχεία.
13  Πρόκειται για τις «Αναπτυξιακές Συμπράξεις», όπως το “Αλλα-ΖΩ την Πόλη μου”,  
«ΑΝΤΑΙΟΣ», «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και « ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ». Από την 
ιστοσελίδα της PRAKSIS, www.praksis.gr , http://www.oikoprostasia-topeko.gr/
14 Ελευθεροτυπία, 15|09|2014, Τα σχέδια του υπουργείου Εργασίας για τους αστέγους.

κλοφορεί το 2013. Από την τιμή πώλησης του περιοδικού (3,00 ευρώ), το 50% (δηλα-
δή το 1,50 ευρώ) πηγαίνει απευθείας στον ίδιο τον πωλητή. Κάθε πωλητής από τη στιγ-
μή που ενταχθεί στο δίκτυο πωλητών της «Σχεδίας» θα του δοθούν δωρεάν δέκα (10) 
αντίτυπα. Είναι το αρχικό του κεφάλαιο (τεράστιο κεφάλαιο αξίας… 15 ευρώ). Όταν 
πουλήσει αυτά τα δέκα αντίτυπα μπορεί να χρησιμοποιήσει το αρχικό κεφάλαιο για 
την αγορά άλλων, στο 50% της αξίας τους. Αναρωτιόμαστε πόσες ώρες τελικά ξοδεύει 
τη μέρα άστεγος πουλώντας το «κεφάλαιό του», που δεν είναι και δικό του εδώ που τα 
λέμε, είναι της ΜΚΟ. Πείτε μας καχύποπτες αλλά μας φαίνεται ότι μάλλον περισσότερα 
κερδίζει κανείς ως επαίτης στον ΗΣΑΠ. Η αξιοπρέπεια δηλαδή του να πουλάς το περι-
οδικό έχει σχέση με την αισθητική του πράματος, και όχι με μια πραγματικά αξιοπρε-
πή με υλικούς όρους δουλειά. 

«Αόρατες διαδρομές»
Εδώ νομίζουμε ότι το κίνημα των καταστασιακών θα ενθουσιαζόταν. Η ίδια ΜΚΟ «Διογέ-
νης» οργανώνει νυν και πρώην άστεγους να γίνουν οδηγοί περιηγήσεων στο κέντρο της 
Αθήνας. Στα πρότυπα αντίστοιχων περιηγήσεων που γίνονται και σε Μόναχο, Αμβούρ-
γο, Λονδίνο, Βαρκελώνη, Ταϊβάν (δεν έχουν μόνο οι έλληνες καλές ιδέες, όπως ισχυ-
ρίζονται κάποιοι), οι διαδρομές που ακολουθούν οι οδηγοί περιλαμβάνουν τις σημα-
ντικότερες κοινωνικές δομές του κέντρου της πόλης, δηλαδή συσσίτια, υπνωτήρια, κέ-
ντρα απεξάρτησης, κέντρα ημέρας. Η διαδρομή περνά από την πλατεία Βάθης, τη Σω-
κράτους, την Πειραιώς, τη Μενάνδρου, τη Ζήνωνος, τη Δεληγιώργη, τη Σοφοκλέους και 
την οδό Αθηνάς. Πρόκειται για μια «εναλλακτική όψη της πόλης», όπως λέει η ΜΚΟ. Οι 
οδηγοί μιλούν στους εναλλακτικούς τουρίστες για τις δομές, αλλά και για το πώς οι ίδι-
οι έχουν βιώσει μια δύσκολη ζωή στο δρόμο. Υπέροχη ιδέα: ο άστεγος κερδίζει 3 ευρώ 
(τα υπόλοιπα 3 τα παίρνει νταβατζιλίκι η ΜΚΟ) από κάθε περιήγηση όπου εξιστορείται 
τα τραύματα της ταξικής του μοίρας. Πουλά δηλαδή ό,τι του έχει απομείνει: την ανέχεια. 
Τρίζουν τα κόκαλα του Μαρξ. Υποθέτουμε βέβαια ότι το τουρ έχει πλεονεκτήματα απέ-
ναντι σε αυτό της Ακρόπολης που σε κάνει να αισθάνεσαι ταπεινός. Θα είναι ανεβαστι-
κό για τους τουρίστες να συνειδητοποιούν πόσο πολύ απέχει η ποιότητα ζωής τους από 
αυτή του άστεγου οδηγού. Αν δεν είναι κανιβαλισμός αυτό, τότε δεν ξέρουμε τι είναι.

Ένα όχι και τόσο πολύχρωμο μέλλον ξεδιπλώνεται
Είδαμε λοιπόν παραπάνω ότι για τη διαχείριση των ανθρώπων χωρίς στέγη υπάρχουν 
μπόλικα κονδύλια. Αυτά έρχονται από την Ε.Ε. και ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία περιορί-
ζουν τους όρος της φιλανθρωπίας τους εντός της ελληνικότητας. Η αξιοποίηση ωστό-
σο των κρατικών κονδυλίων έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα μια πολιτική γραμμή, η 
οποία μπορεί να μην είναι σαφώς διαγεγραμμένη ακόμη, αλλά σίγουρα έχει αρχίσει να 
δείχνει την κατεύθυνσή της. Η εκμετάλλευση της (τζάμπα) εργασίας είναι πια βασικό 
εργαλείο ελέγχου και αξιοποίησης των αστέγων, όπως γίνεται την τελευταία τριετία και 
με τους άνεργους. Τα κονδύλια και τα παραχωρημένα κτήρια αντί να πάνε κατ’ευθείαν 
στις τσέπες των αστέγων, μοιράζονται στις τσέπες των ΜΚΟ και των ιδιοκτητών ξενο-
δοχείων και λοιπών αφεντικών.

Τις παραπάνω διαπιστώσεις μας επιβεβαιώνει και το σχέδιο που παρουσίασε το 
Υπουργείο Εργασίας μόλις το Σεπτέμβρη του 201414. Το πρόγραμμα θα «εξυπηρετή-
σει» 1.200 άτομα. Και έχει κόστος 9.400.000 ευρώ (διευκρίνηση: θα αντληθούν από το 
πρωτογενές πλεόνασμα). Οι λύσεις που ανακοινώθηκαν για το κατασκευασμένο πρό-
βλημα των αστέγων είναι: 

• εκμάθηση δεξιοτήτων, προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η επανένταξή τους στην εργα-
σία, ενώ θα τους δίνεται και ώθηση προκειμένου να δημιουργήσουν ατομικά ή ομαδικά μι-

Το περιοδικό Σχεδία πήρε την ιδέα από άλλα παρόμοια 
εγχειρήματα στο εξωτερικό, όπως το Big Issue στη 
Μ.Βρετανία. Το Street News ήταν όμως το πρώτο 
περιοδικό όπου έγραφαν άστεγοι μαζί με ακτιβιστές 
δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη από το 1989, αλλά 
έφαγε πακέτο στα 90’s όταν απαγορεύτηκε η πώλησή του 
στο μετρό και η κυβερνήσεις έκαναν σκούπες. 


