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Α. Εισαγωγή 
 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (εφεξής ΜΚΟ) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο 
τµήµα της εθνικής αλλά και παγκόσµιας Κοινωνίας των Πολιτών. Προέκυψαν αρ-
χικά ως αίτηµα συλλογικής έκφρασης και δράσης, ως ένας κοινωνικός χώρος έξω 
από τη συµβατική κοµµατική δράση. Μετατράπηκαν σταδιακά σε ουσιαστικούς 
φορείς διαµεσολάβησης ανάµεσα στους πολίτες και το κράτος. Η εκχώρηση ε-
ξουσιών στις Μ.Κ.Ο. από το εθνικό κράτος και τους διεθνείς οργανισµούς συνι-
στά θετική εξέλιξη ως προς την ενδυνάµωση νέων βαθµίδων διακυβέρνησης σε 
τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.  
 
Η παρούσα µελέτη θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τη συµβολή των 
Μ.Κ.Ο. στο σύγχρονο πλέγµα της διακυβέρνησης: 
 

• Άραγε τι εξυπηρετεί η εµφάνιση και η λειτουργία των ΜΚΟ σε ένα εθνικό 
κράτος, σε µια υπερεθνική ένωση, σε µια αναπτυσσόµενη περιφέρεια;  

• Ποιο είναι το πλαίσιο κατοχύρωσης τους έναντι στους παραδοσιακούς πυ-
λώνες εξουσίας;  

• Ποια είναι η δυνητική συµβολή τους σε µια αντιπροσωπευτική δηµοκρατί-
α;  

• Με ποιο τρόπο µπορούν να εµποτίσουν τους σύγχρονους θεσµούς µε µια 
νέα αντίληψη για την κοινωνική συµµετοχή;  

• Τελικά, µπορούν οι ΜΚΟ να συµβάλλουν θετικά στη σύγχρονη διακυβέρ-
νηση, και αν ναι, µε ποιόν τρόπο;  

 
Στο πρώτο µέρος της µελέτης παρατίθενται οι ορισµοί και επεξηγήσεις σχετικά µε 
όρους και έννοιες, όπως ΜΚΟ, κρατικό υποκείµενο, ενδο-κυβερνητική οργάνωση, 
κινήµατα βάσης, κοινωνικά κινήµατα, εθελοντικές οργανώσεις.  
 
Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι σχέσεις συνεργασίας, σύµπραξης, εξάρτησης ή 
και αντιπαράθεσης µεταξύ των ΜΚΟ και των φορέων εξουσίας, ανιχνεύεται η 
διαδικασία της κοινωνικής διαβούλευσης ως συστατικός παράγοντας εµφάνισης 
και ευδοκίµησης εθελοντικών-µη κυβερνητικών οργανώσεων, η θεσµική  και οι-
κονοµική κατοχύρωση των ΜΚΟ έναντι της δηµόσιας εξουσίας και πραγµατο-
ποιούνται αναγωγές στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας.  
 
Στο τρίτο µέρος της εργασίας αξιολογείται η ένταξη οργανωτικών και ιδεολογι-
κών εκφάνσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη σύγχρονη διακυβέρνηση και 
στους θεσµούς πολιτικής αντιπροσώπευσης. Αξιολογείται η εισαγωγή συµµετοχι-
κών, ανοικτών µηχανισµών διαλογικής και συνεργατικής σχέσης των κοµµάτων 
µε την Κοινωνία των Πολιτών.  
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Μια σύντοµη αναφορά στην ελληνική περίπτωση της Κοινωνίας των Πολιτών και 
τον ελλειµµατικό της χαρακτήρα, απόρροια της εκτεταµένης κοµµατικοποίησης 
στη δηµόσια ζωή, οδηγεί στο τέταρτο µέρος της εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ. αποτελεί 
πεδίο διακρίβωσης της έκτασης και της αποδοτικότητας του εγχειρήµατος της ει-
σαγωγής µηχανισµών άµεσης δηµοκρατίας στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα. 
 
 Η  παρούσα µελέτη αποτελεί προϊόν οµάδας εργασίας που λειτούργησε στο  Ι-
ΣΤΑΜΕ. Στην οµάδα εργασίας συµµετείχαν νέοι επιστήµονες από το πεδίο των 
κοινωνικών επιστηµών. Την προετοιµασία της µελέτης υποστήριξε επίσης το Επι-
στηµονικό Συµβούλιο του Οµίλου Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη (ΟΝΕ-
Ε). 
 
Η οµάδα εργασίας αποτελείται από τους: 
Βλάχο Παναγιώτη (συντονισµός), Κράππα Θεώνη, Ακριτίδου Νατάσα, Νικολό-
πουλο Κωνσταντίνο, Τζαµαλή Κατερίνα, Κανλή Κατερίνα, Στράτο Τάκη, Αγγε-
λάκη Αντώνη, Μπαντή-Μαρκούτη Βικτώρια, Τζόρτζεβιτς Ολιβέιρα, Πενταγιώτη 
Νατάσα, Κοντογεώργη Θανάση. 
 
Οι απόψεις που παρουσιάζονται στο παρόν κείµενο απηχούν τα µέλη της οµάδας 
εργασίας και δεν δεσµεύουν  υποχρεωτικά το ΙΣΤΑΜΕ. 
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Β. Εκφάνσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: Μοντέλα οργάνωσης, δοµές, λει-
τουργία, στόχοι, βιωσιµότητα  

 
α. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 
Στη θεωρία της Πολιτικής Επιστήµης υπάρχουν πολλοί ορισµοί για τις Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).  Ο Michael O’Neill  διαχωρίζει τις ΜΚΟ σε εν-
νέα κατηγορίες ανάλογα µε το θεµατικό προσανατολισµό τους – θρησκευτικός, 
ερευνητικός, ιατροφαρµακευτικός, πολιτιστικός και πολιτισµικός, κοινωνικός, νο-
µικών υπηρεσιών, παγκόσµιας βοήθειας, οργανώσεις ιατρικής πρόληψης, και ορ-
γανισµών για την προώθηση της βοήθειας στον πλανήτη. 
 
Ο Gerard Clark ορίζει τις ΜΚΟ «ως ιδιωτικές, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις µε 
διακριτό νοµικό χαρακτήρα που έχουν στόχο το κοινό καλό(»).  
 
Ο Keith Suter ορίζει τις ΜΚΟ «οποιαδήποτε οργάνωση εκτός κυβέρνησης, όπως 
οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα σώµατα ασφαλείας και οι επιχειρήσεις», ενώ στον ορι-
σµό που αναφέρεται στο Ετήσιο Ηµερολόγιο για τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, οι 
ΜΚΟ ορίζονται ως «οργανώσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί και ο έλεγχος τους δεν 
υπόκεινται στις εθνικές κυβερνήσεις» 
 
Ένας άλλος ορισµός για τις ΜΚΟ είναι ανάλογα µε το χρόνο εµφάνισης τους: Τις 
ΜΚΟ α’ γενιάς, οι οποίες έδρασαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, τις 
ΜΚΟ β’ γενιάς της δεκαετίας του 1990 και τέλος τις ΜΚΟ γ’ γενιάς. 
 
Η α΄γενιά, είχε έντονο το στοιχείο του «αντί». Οι ΜΚΟ λειτουργούσαν πέρα από 
τα κόµµατα και τα κράτη και προέβαλαν έντονα ένα µεγάλο αριθµό διαφορετι-
κών, από τις κρατούσες, απόψεων.  
 
Η δεύτερη γενιά, εµφανίστηκε τη δεκαετία του ’90. Οι ΜΚΟ ωρίµασαν, πολλα-
πλασιάστηκαν, δικτυώθηκαν διεθνώς, απέκτησαν πολιτική ισχύ και άρχισαν να 
προβάλλουν τις απόψεις τους και να ασκούν κριτική στο «δηµόσιο χώρο». Το χα-
ρακτηριστικό των οργανώσεων β΄γενιάς, ήταν το προσπέρασµα του «αντί». Τη 
θέση του πήρε η «παράλληλη µε το κράτος και τα κόµµατα ανάληψη δηµόσιας 
ευθύνης».  
 
Την ίδια εποχή σηµειώθηκε παγκοσµίως ένας δεκαπλασιασµός των ΜΚΟ της κοι-
νωνίας πολιτών µε κεντρικό αίτηµα την ανακάλυψη εκ νέου του «∆ηµόσιου Χώ-
ρου» και την προώθηση νέων αιτηµάτων ποιότητας ζωής, καθηµερινότητας, προ-
στασίας του περιβάλλοντος, ανθρωπισµού και µια νέα µορφή συµµετοχής στα 
κοινά.  
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Η εισβολή της γ΄ γενιάς των ΜΚΟ, δεν έγινε αντιληπτή. Πέρασε αθορύβως, αν 
και ανατρέπει πλήρως τους κανόνες της τρέχουσας πολιτικής. Οι ΜΚΟ στηριζό-
µενες στην οριζόντια εθελοντική συνεργασία των πολιτών ανεξάρτητα από το 
κράτος και την αγορά όχι µόνο τοποθετούν µε επιτυχία νέα θέµατα στην πολιτική 
και κοινωνική agenda (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, ανθρώπινα δικαιώµατα κλπ.) 
αλλά και µε την ευέλικτη χρήση του ∆ιαδικτύου προβάλλουν το µοντέλο του ε-
νεργού ψηφιακού πολίτη που µε µικρό κόστος αλλά πολλή διάθεση δηµιουργεί ευ-
έλικτες e-communities και τοποθετεί τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών επι-
κοινωνίας σε ένα διευρυµένο µοντέλο δηµοκρατίας (e-Democracy). Στο ίδιο 
πλαίσιο, οι ΜΚΟ λειτουργούν αυτόνοµα, χαράζουν πολιτικές µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και δεν υπάγονται στη κεντρική διοίκηση. Πρόκειται για «µη κρατικά 
υποκείµενα» που ενίοτε µπορεί και να ασκούν δηµόσιες εξουσίες, εκφράζουν κοι-
νωνικά αλλά όχι κρατικά συµφέροντα και χαράζουν δικές τους πολιτικές. 
 
β. Μη κρατικό υποκείµενο 

 
Η έννοια του µη κρατικού υποκειµένου έχει προέλθει από την θεωρία των διεθνών 
σχέσεων. Τα µη κρατικά υποκείµενα µπορούν να χαρακτηριστούν ως διεθνείς κυ-
βερνητικοί οργανισµοί και διεθνικοί οργανισµοί. Μπορούν να προσδιορισθούν ως 
αντικείµενα τα οποία δεν κατέχουν κάποιο από τα χαρακτηριστικά του κράτους.  
 
Τα µη κρατικά υποκείµενα έχουν τρία κύρια χαρακτηριστικά:  
 

α) απολαµβάνουν κάποιο βαθµό αυτονοµίας,  
β) εκπροσωπούν κάποιο ειδικό κοινό, 
γ) έχουν την ικανότητα να ασκούν επιρροή σε ένα συγκεκριµένο και εξει-
δικευµένο περιεχόµενο. 

 
 Στην κατηγορία του µη κρατικού υποκειµένου περιλαµβάνονται  - µεταξύ άλλων 
- οι εξής κατηγορίες:  
 

α) Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 
β) Πολυεθνικές εταιρίες  
γ) Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε διεθνές επίπεδο. 

Η έννοια του µη κρατικού υποκειµένου έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως στην Συµφω-
νία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής και του Ειρη-
νικού, γνωστή ως Συµφωνία του Cotonu. Στην ουσία αφορά όλο το φάσµα των 
δράσεων που αναπτύσσονται από ΜΚΟ, ανθρώπινα δικαιώµατα, πανεπιστήµια, 
ΜΜΕ, κ.α.       
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Τα µη κρατικά υποκείµενα αποτελούν σήµερα αναπόσπαστο κοµµάτι της παγκό-
σµιας κοινότητας, ασκούν δηµόσιες εξουσίες, εκφράζουν κοινωνικά αλλά όχι 
κρατικά συµφέροντα και χαράζουν δικές τους πολιτικές εκτός της ιεραρχικής ε-
ξάρτησης από τη διοίκηση ενώ αξιοσηµείωτη είναι η ικανότητά τους να παρέχουν 
λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η παγκόσµια κοινότητα στα πλαίσια 
ενός νέου κύµατος απαιτήσεων. 
 
γ. Κινήµατα Βάσης 

 
Η µελέτη και η κατανόηση των κοινωνικών κινηµάτων έχει µπει σε διαφορετική 
τροχιά τα τελευταία χρόνια κυρίως εξαιτίας των συχνών κοινωνικών µεταβολών 
και επαναοριοθετήσεων των κοινωνικών αξιών και προτεραιοτήτων. Για αυτό το 
λόγο εµφανίστηκε µια νέα κατηγορία κινηµάτων, τα κινήµατα βάσης, τα οποία 
κατά κύρια λόγο ορίζονται ως κινήµατα που ξεκινούν από συλλογικές δράσεις 
πολιτών.  
 
Πρακτικά, τα κινήµατα βάσης είναι όλο και λιγότερο πολιτικά διότι δεν συνδέουν 
στη δράση τους δοµικά προβλήµατα της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας µε συ-
γκρούσεις που αφορούν στη διαδικασία του κοινωνικού µετασχηµατισµού. Σκο-
πός των κινηµάτων βάσης είναι η δυνατότητα ατόµων και οµάδων να ελέγχουν 
την ταυτότητά τους και την ικανότητά τους να δηµιουργούν και να καθορίζουν 
την πορεία τους στην πείρα της ζωής τους ενώ δεν µπορούµε να παραβλέψουµε 
την πολιτιστική διάσταση τους. Σύµφωνα µε τον Π. Καλογεράτο (2001) 
«Συµβαίνει [όµως] τα πιο µεγάλα αυτά κοινωνικά κινήµατα [...] να έχουν ένα κοι-
νό χαρακτηριστικό: το ότι η αµφισβήτησή τους και άρα η κινητοποίηση των 
µελών τους δεν τροφοδοτείται από κάποια µορφή άµεσης ή έµµεσα αισθητής κα-
ταπίεσης. Το στοιχείο αυτό έχει εξαιρετική σηµασία για τη µελέτη της οργάνω-
σης, της αντοχής, της αποτελεσµατικότητας και της προοπτικής του καθενός από 
τα κινήµατα αυτά.». 

 
δ. Κοινωνικά Κινήµατα 
 
Μια σειρά διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων έχουν προταθεί τα τελευταία 
σαράντα χρόνια για τη µελέτη και κατανόηση των κοινωνικών κινηµάτων. Η πα-
λαιότερη από αυτές τις προσεγγίσεις είναι το µοντέλο της «συλλογικής συµπερι-
φοράς», που κυριάρχησε στον ακαδηµαϊκό χώρο, ιδίως τον αµερικανικό, µέχρι και 
τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 70 και µετά, το µοντέλο αυτό 
αντικαταστάθηκε από νέες θεωρητικές προσεγγίσεις ενώ στον αµερικανικό χώρο, 
κυριάρχησαν η λεγόµενη «θεωρία κινητοποίησης πόρων» και «το µοντέλο της 
πολιτικής διαδικασίας». 
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Ο ορισµός του κοινωνικού κινήµατος εµπεριέχει όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που διακρίνουν αυτές τις συλλογικότητες, όποτε και οπουδήποτε απα-
ντήθηκαν.  

Ειδικότερα, οι θεωρίες που τόνιζαν τη στρατηγική, την οργάνωση, τους πόρους 
και τις πολιτικές ευκαιρίες, προσπάθησαν να εντάξουν και το ρόλο της κουλτού-
ρας και της ιδεολογίας στην ανάλυση των κοινωνικών κινηµάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό εµφανίστηκε η θεωρία της «ερµηνευτικής πλαισίωσης» που άσκησε σηµαντι-
κή επίδραση στην έρευνα των κοινωνικών κινηµάτων.   

Τέλος, στη δεκαετία του 90, όσοι µελετούσαν ιδιαίτερα τις νέες µορφές οργάνω-
σης των κοινωνικών κινηµάτων, στράφηκαν στη «θεωρία των δικτύων», αντλώ-
ντας από εκεί έννοιες και κατηγορίες. Ωστόσο, τα τελευταία δέκα χρόνια, όλα δεί-
χνουν ότι οδηγούµαστε στη διαµόρφωση ενός νέου επιστηµονικού παραδείγµατος 
στο χώρο της θεωρίας της συλλογικής δράσης και των κοινωνικών κινηµάτων. Η 
αιτία για αυτό είναι η παγκοσµιοποίηση και η εµφάνιση νέων µορφών υπερεθνι-
κής συλλογικής δράσης και κοινωνικών κινηµάτων που αναπτύσσονται σε υπερε-
θνική ή παγκόσµια κλίµακα.  

ε. Εθελοντική ∆ράση – Εθελοντισµός 
 
Ο εθελοντισµός είναι ένα πολύµορφο και δυναµικό σύστηµα όπου η ατοµική ολο-
κλήρωση συναντιέται µε τη συλλογική ευηµερία. Οι µορφές που παίρνει η εθελο-
ντική προσφορά σήµερα διευρύνονται διαρκώς και εκτείνονται σε όλο το φάσµα 
της κοινωνικής ζωής από την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ως τις οργανωµένες 
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και από τη δραστηριοποίηση οµά-
δων πολιτών για την πρόληψη ή την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών ως την 
παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισµένα άτοµα ή οµάδες. Ο εθελοντι-
σµός αποτελεί αυτόν τον "άγνωστο" που έγινε "το πρόσωπο της ηµέρας" και απο-
τελεί το κρυφό χαρτί της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο προσφάτως δείχνουν 
να έχουν ανακαλύψει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα εθνικά κράτη.  
 
Η εθελοντική δράση, από την άλλη πλευρά, αποτελεί η ίδια µια µαθησιακή 
εµπειρία, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές, επικοινωνιακές και επαγγελµατικές 
δεξιότητες του εθελοντή. Ο ίδιος ο εθελοντής δεν είναι µόνο ποµπός αλλά και 
δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.  
   
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1200 οργανώσεις που αυτοεντάσσονται στον «µη 
κυβερνητικό - εθελοντικό χώρο» Κάνοντας την υπόθεση ότι κατά µέσο όρο σε 
κάθε οργάνωση, είναι εγγεγραµµένα περίπου 100 άτοµα (αριθµός κατά βάση ρεα-
λιστικός) τότε µπορούµε να συµπεράνουν ότι τα εγγεγραµµένα µέλη στις διάφο-
ρες εθελοντικές οργανώσεις, στο σύνολο της χώρας, ίσως φθάνουν τις 120.000. 
Ακόµη και αν θα µπορούσε να επιτευχθεί το πολύ δύσκολο εγχείρηµα της πλή-
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ρους καταγραφής, οι ρυθµοί µεταβολής των δεδοµένων στις εθελοντικές οργανώ-
σεις και οµάδες είναι πολύ γρήγοροι.   

Για τις ανάγκες της µελέτης και δεδοµένου ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ένας 
επίσηµος και γενικά αποδεκτός ορισµός για τις εθελοντικές οργανώσεις, υιοθε-
τούµε έναν άτυπο ορισµό: 
 
Εθελοντικές οργανώσεις, είναι αυτές που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτη-
ριστικά:  
 
1. ∆εν είναι κυβερνητικές οργανώσεις και ούτε ανήκουν στον ευρύτερο τοµέα της 
κρατικής διοίκησης.  
2. ∆εν είναι πολιτικά κόµµατα.  
3. Έχουν µια τυπική µορφή – οργάνωση.  
4. Έχουν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά µπορεί να έχουν κερδοσκοπική 
δραστηριότητα.  
5. Προσφέρουν υπηρεσίες σε κάποιες πληθυσµιακές οµάδες και όχι στα µέλη 
τους.  
6. Το έµψυχο δυναµικό που απασχολείται στην οργάνωση, απασχολείται κατά 
πλειοψηφία σε εθελοντική βάση, χωρίς βέβαια αυτό να αποτρέπει την απασχόλη-
ση και κάποιων στελεχών ή άλλων σε επαγγελµατική βάση. 

 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εθελοντικές οργανώσεις ορίζονται µε βά-
ση τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Να διαθέτουν κάποια, έστω και υποτυπώδη, επίσηµη ή θεσµική οντότητα.  

2. Να είναι µη κερδοσκοπικές, που σηµαίνει ότι στόχος τους δεν είναι η απόκτηση 
κερδών από τα διοικητικά στελέχη ή τα µέλη τους.  

3. Να είναι διοικητικά ανεξάρτητες, κυρίως από κυβερνήσεις και άλλες δηµόσιες 
αρχές.  

4. Η διοίκηση πρέπει να ασκείται κατά "ανιδιοτελή" τρόπο. Αυτό σηµαίνει, όχι 
µόνον ότι οι οργανώσεις δεν πρέπει να είναι αυτές καθαυτές κερδοσκοπικές, αλλά 
επίσης ότι εκείνοι που τις διοικούν δεν θα πρέπει να ενεργoύν µε την προοπτική 
του προσωπικού κέρδους.  

5. Η δραστηριότητά τους να στοχεύει, τουλάχιστον εν µέρει, στην προώθηση του 
δηµόσιου συµφέροντος.  
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Με βάση τον παραπάνω ορισµό διακρίνονται δύο τουλάχιστον αίτια δηµιουργίας 
των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα:  

 
1. ∆ηµιουργία εθελοντικής οργάνωσης, που κατά κύριο λόγο ξεκινάει από την 
ανάγκη επίλυσης, προβολής, βιωµάτων, εµπειριών, αναγκών, αλλά και προσωπι-
κών - οικογενειακών προβληµάτων κλπ, του αρχικού πυρήνα των µελών της 
(σύλλογοι οικογενειών ατόµων, σύλλογοι ατόµων µε αναπηρίες κλπ).  

 
2. ∆ηµιουργία εθελοντικής οργάνωσης που κατά κύριο λόγο ξεκινάει από την 
εσωτερική ανάγκη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο 
γενικότερα.  

 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι διακρίνονται τέσσερα τουλάχιστον «ρεύµατα», που 
εκφράζουν διαφορετικές στάσεις, ιδεολογικές - θρησκευτικές - αλλά και πολιτι-
κές, µέσα στον εθελοντικό χώρο στην Ελλάδα. 

 
α) Ο «Θρησκευτικός εθελοντικός χώρος» 

 
Είναι ο παραδοσιακός χώρος του εθελοντισµού στην Ελλάδα. Εδώ ανήκουν ορ-
γανώσεις, που έχουν ιδρυθεί από την εκκλησία, ή έχουν άµεση εξάρτηση από 
την εκκλησία, ή  τα κίνητρα των µελών της είναι κατά βάση θρησκευτικά. Οι 
οµάδες στόχοι που απευθύνονται είναι συνήθως ηλικιωµένοι, άτοµα µε αναπηρί-
ες, ορφανά και άλλες ανάλογες οµάδες πληθυσµού. Ο χώρος αποτελεί τον πλέον 
συµπαγή και ταυτόχρονα το µεγαλύτερο εθελοντικό χώρο στην Ελλάδα.  

 
β) Ο «φιλανθρωπικός εθελοντικός χώρος» 

 
Είναι ένας εξίσου παραδοσιακός χώρος του εθελοντισµού στην Ελλάδα, που σε 
πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει µε τον προηγούµενο. Πρόκειται για οργανώσεις 
όπου συµµετέχουν άτοµα µε µεσαία και υψηλά εισοδήµατα, που αισθάνονται 
την ανάγκη φιλανθρωπικής προσφοράς.  

 
γ) Ο «σύγχρονος εθελοντικός χώρος Α» 

 
Είναι ένας χώρος που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Οι οργανώσεις τις ο-
ποίες εντάσσουµε σε αυτόν το χώρο φαίνεται να έχουν τα παρακάτω χαρακτηρι-
στικά:  
 

• Ιδρύονται από οµάδες ή άτοµα που συνήθως έχουν επιρροές και 
εµπειρίες από και σε εθελοντική εργασία σε εθελοντικές οργανώ-
σεις στο εξωτερικό.  
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• ∆ραστηριοποιούνται και απευθύνονται σε οµάδες στόχους που 
τουλάχιστον στην Ελλάδα θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι επι-
κεντρώνονται σε «σύγχρονα» κοινωνικά προβλήµατα. 

• Έχουν, συνήθως, κάποιες πιο σύγχρονες µορφές επικοινωνίας και 
οργάνωσης σε σχέση µε τις προηγούµενες.  

 
δ) Ο «σύγχρονος εθελοντικός χώρος Β» 

  
Τα χαρακτηριστικά του χώρου αυτού είναι παραπλήσια µε αυτά του χώρου Α. Η 
διαφοροποίηση γίνεται γιατί αυτός ο χώρος θέλει να έχει έναν έντονα παρεµβα-
τικό χαρακτήρα, αντιµετωπίζει τον εθελοντισµό σαν πολιτική παρέµβαση ενώ 
κάποιες οργανώσεις που µπορούµε να εντάξουµε σε αυτόν δηλώνουν ότι «σκο-
πός τους δεν είναι να λύσουν προβλήµατα, ή να αναλάβουν τον ρόλο της κεντρι-
κής πολιτικής, συγκαλύπτοντας κοινωνικές, και πολιτικές αδυναµίες ή ελλείψεις, 
αλλά η υπογράµµιση της προσωπικής ευθύνης, η ανάδειξη κοινωνικών αναγκών 
καθώς και των αιτιών που βρίσκονται πίσω από αυτές και η προώθηση πιθανών 
λύσεων». 
 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι εθελοντική οργάνωση είναι µια 
οντότητα µε σταθερή δοµή και οργάνωση, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική, η 
οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε τρίτους. Ο εθελοντισµός δεν καταλαµβάνει 
µόνον τον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ κράτους, οικογένειας και αγοράς, αλλά διεισ-
δύει έως τα όρια αυτών των τοµέων.  

 
Γ. Πλαίσιο Σχέσεων ΜΚΟ-Κράτους/Υπερεθνικών οργανισµών 
 
α. Πλαίσιο συνύπαρξης και συνεργατικής συµπεριφοράς   

 
Τον Μάιο του 1999, στα πλαίσια του εορτασµού των 100 χρόνων από την πρώτη 
διάσκεψη ειρήνης, ο Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. Kofi Anan δήλωνε: “From 
Sierra Leone to Sudan, to Angola to the Balkans to Cambodia and to Afghanistan, 
there are a great number of peoples who need more than words of sympathy from 
the international community.” 
 
Στην υπηρεσία του ανθρώπου λοιπόν. Ποιος πρέπει να αναλαµβάνει αυτό το δύ-
σκολο έργο; Ποιος στην πραγµατικότητα το κάνει; Κράτη, ΜΚΟ, υπερεθνικοί/ 
περιφερειακοί οργανισµοί ή µήπως όλοι µαζί;  
 
Μία ΜΚΟ, ως έκφραση της πολυφωνίας και αποτύπωµα των αναγκών, των αξιών 
αλλά και των αιτηµάτων µιας κοινωνίας, αναπτύσσεται συµπληρωµατικά και ανε-
ξάρτητα προς τις λειτουργίες του κράτους -ως κυρίαρχης υπερδοµής- και του ι-
διωτικού τοµέα. Καλύπτει ή διεκδικεί ένα χώρο τον οποίο το κράτος δεν καλύπτει 
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επαρκώς ή αποτελεί ένα εντελώς ανοικτό πεδίο. Υπακούει δηλ. στην αρχή της ε-
πικουρικότητας. Τα αιτήµατα, οι αντιδράσεις αλλά και οι άµεσες ή έµµεσες προ-
τάσεις του έχουν ως κύριο αποδέκτη το κράτος ή τον ιδιωτικό τοµέα ή και τους 
δύο. 
 
Γενική αντίληψη είναι ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερες, να λει-
τουργούν δηλαδή και να δρουν ανεξάρτητα από πολιτικές επιδιώξεις, θέσεις ή 
σκοπιµότητες.  
 
Όµως σήµερα, οι ΜΚΟ που χρηµατοδοτούν τη λειτουργία και τη δράση τους από 
πόρους δηµοσίων φορέων (κράτη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ECHO κλπ.) αυξάνουν 
συνεχώς. Το 1970 το ποσοστό των δηµοσίων πόρων των ΜΚΟ κυµαίνονταν στο 
1,5%, ενώ το 1995 το ποσοστό έφτασε να αγγίζει το 40% µε προφανείς συνέπειες 
για την ανεξαρτησία των τελευταίων. Τα κράτη πλέον, ειδικότερα στον τοµέα της 
ανθρωπιστικής δράσης, πριν χρηµατοδοτήσουν µία ΜΚΟ για κάποιο πρόγραµµα, 
στέλνουν πρώτα παρατηρητές-εκτιµητές της κατάστασης στο πεδίο και κατόπιν 
ζητούν προσφορές  από τις ΜΚΟ. Έτσι, συχνά οι τελευταίοι µετατρέπονται από 
εταίροι (partners) σε προµηθευτές (contractors) των κυβερνήσεων. 
 
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σηµειωθεί ότι και η φύση των ίδιων των ΜΚΟ 
έχει αλλάξει. ∆εν είναι πια αποκλειστικά ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά µιλούν 
για “συµµετοχή”, για “διαφάνεια”, για “υπευθυνότητα”. Η ατζέντα τους έχει πλέ-
ον πολιτικοποιηθεί, γιατί πολύ απλά αυτό επιτάσσουν οι σηµερινές διεθνοπολιτι-
κές συγκυρίες. Κάθε κρίση, σήµερα, είναι µια κρίση πολιτική µε ανθρωπιστικές 
συνέπειες. Η αποστολή φαρµάκων, τροφίµων ή σκηνών αρκούν για να απαλύνουν 
βραχυπρόθεσµα τις πληγείσες οµάδες, δεν αρκούν όµως και για να επιλύσουν ρι-
ζικά τα όποια προβλήµατα. Η δηµιουργία κράτους δικαίου (σε πολλές χώρες του 
Τρίτου Κόσµου), η ενίσχυση δηµοκρατικών θεσµών (στα Βαλκάνια), η αναπτυ-
ξιακή εκπαίδευση (σε αφρικανικές χώρες όπως η Ζιµπάµπουε και η Αγκόλα), η 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (µέσω της ευαισθητοποίησης της κοινής 
γνώµης στις χώρες υλοποίησης των προγραµµάτων) αλλά και η συνεργασία µε 
άλλους διεθνείς δρώντες (κρατικοί ή διακρατικοί) είναι συχνά στόχοι για µια απο-
τελεσµατική και βιώσιµη παρέµβαση των ΜΚΟ. Επειδή, λοιπόν, η παροχή βοή-
θειας είναι µια πολιτική πράξη, οι ΜΚΟ που θέλουν να ελαχιστοποιήσουν τις αρ-
νητικές παρενέργειές της πρέπει να σκεφθούν πολιτικά. Αυτή η χρυσή τοµή είναι 
που αποτελεί και το µήλον της έριδος για τις σχέσεις των ΜΚΟ µε κράτη ή µε άλ-
λους υπερεθνικούς οργανισµούς. 
 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου µεγάλες ΜΚΟ δεν συνετάχθησαν µε τις κρατικές ε-
πιταγές ή ανέπτυξαν σηµαντικές πρωτοβουλίες που εξανάγκασαν τα κράτη να 
δροµολογήσουν ενέργειες που σε κάθε άλλη περίπτωση ίσως δεν θα έκαναν. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα υπήρξε η πρωτοβουλία Jubilee 2000 για τη µείωση των 
χρεών του Τρίτου Κόσµου (www.jubilee2000uk.org).  
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Αυτό που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι το πλέγµα των σχέσεων µεταξύ ΜΚΟ 
και κράτους εξαρτάται από το γενικότερο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον µέσα στο οποίο οι ΜΚΟ αναπτύσσονται. Π.χ στη Μέση Ανατολή, οι 
Κυβερνήσεις στέκονται συχνά ιδιαίτερα καχύποπτες έναντι των ΜΚΟ. Κι αυτό 
γιατί οι τελευταίες, λόγω της έκρυθµης συχνά κατάστασης, επιλέγουν να συµπα-
ραταχθούν µε το ένα ή το άλλο µέρος της σύγκρουσης, αφενός για να διευκολύ-
νουν το έργο τους και αφετέρου γιατί πιστεύουν, έστω και συγκυριακά, ότι το εν 
λόγω µέρος µπορεί να εγγυηθεί την µακροχρόνια επαναφορά στην ειρήνη και την 
ασφάλεια. Βέβαια, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις όπου οι ΜΚΟ ενεπλάκησαν σε 
πολιτικές µηχανορραφίες και µετετράπησαν ακούσια ή εκούσια σε πιόνια των ε-
µπολέµων. Οι περιπτώσεις της Αιθιοπίας (δεκαετία ’80), της Σοµαλίας και του 
Σουδάν (δεκαετία ’90) απέδειξαν περίτρανα πώς η ανθρωπιστική βοήθεια µπορεί 
να στηρίζει κυβερνητικούς στρατούς ή αντάρτες. 
 
Πενήντα χρόνια µετά από την ίδρυση του Ο.Η.Ε., οι διεθνικές ενώσεις -ή αλλιώς 
διεθνείς ΜΚΟ (International NGOs) έχουν γίνει µια σηµαντική τρίτη δύναµη στο 
διεθνές σύστηµα. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, οι εθνικές κυβερνήσεις συ-
νειδητοποίησαν την αδυναµία τους να αντιµετωπίσουν από µόνες τους τα συνεχώς 
αυξανόµενα προβλήµατα του πλανήτη µας που απειλούν την ανθρώπινη ασφάλεια 
και ευηµερία (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, καταπολέµηση ασθενειών, έ-
λεγχος εµπορίου ναρκωτικών κ.α). Σήµερα οι ΜΚΟ προωθούν νέες ιδέες, ενεργο-
ποιούν την διεθνή κοινότητα για νέα προβλήµατα που προκύπτουν καθηµερινά, 
αποκτούν εξειδίκευση και γνώσεις που τα Ηνωµένα Εθνη µε τη σειρά τους χρειά-
ζονται -τόσο σε πολιτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο- για την εκτέλεση του 
έργου τους.  
 
Η συνεργατική σχέση των ΜΚΟ µε τα Ηνωµένα Εθνη (Η.Ε.) περιλαµβάνει διά-
φορες δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης πληροφοριών, της αύ-
ξησης συνειδητοποίησης, της αναπτυξιακής εκπαίδευσης, της πολιτικής υπερά-
σπισης, των κοινών λειτουργικών έργων, και της παροχής τεχνικής πείρας.  
 
Το ψήφισµα 1296 του ECOSOC θεωρείται ο "χάρτης" των επίσηµων σχέσεων 
των Η.Ε µε τις ΜΚΟ.  
 
Γενικά, οι ΜΚΟ συνεργάζονται µε το σύστηµα ΟΗΕ µε 4 τρόπους: 
 
1. Μπορούν να λαµβάνουν πιστοποίηση για µια συνοµιλία, διάσκεψη κορυφής ή 
άλλο γεγονός που διοργανώνεται από τα Ηνωµένα Έθνη. Αυτή η πιστοποίηση ε-
ξουσιοδοτεί τις ΜΚΟ να συµµετέχουν στη διαδικασία των προετοιµασιών αλλά 
και στο ίδιο το γεγονός, συµβάλλοντας κατά συνέπεια στην έκβασή του. 
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2. Μπορούν να καθιερώνουν συνεργατικές σχέσεις µε συγκεκριµένα τµήµατα, 
προγράµµατα ή ειδικευµένες αντιπροσωπείες  του συστήµατος των Ηνωµένων 
Εθνών, που να βασίζονται σε κοινούς τοµείς ενδιαφέροντος και στη δυνατότητα 
για την ανάληψη κοινών δράσεων συµπληρωµατικών της εργασίας του γραφείου 
των Ηνωµένων Εθνών σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 
 
3. Οι ∆ιεθνείς ΜΚΟ που είναι ενεργοί στον τοµέα της οικονοµικής και κοινωνι-
κής ανάπτυξης µπορούν να αξιώσουν µια συµβουλευτική θέση   στο ECOSOC 
(http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html).  
 
4. Οι ΜΚΟ οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους τα επαρκή µέσα για τη διάδοση των 
πληροφοριών, π.χ δηµοσιεύσεις, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά προγράµµατα, δηµό-
σιες δραστηριότητες (όπως διασκέψεις, διαλέξεις, σεµινάρια, εργαστήρια κλπ) και 
οι οποίες είναι πρόθυµες να αφιερώσουν µια µερίδα των προγραµµάτων πληρο-
φοριών τους στη διάδοση των πληροφοριών για τα Ηνωµένα Έθνη, µπορούν να 
συνεργασθούν µε το τµήµα δηµόσιων πληροφοριών (DPI) των Ηνωµένων Εθνών.  
 
Η ∆ιάσκεψη για το Ανθρώπινο Περιβάλλον στη Στοκχόλµη (1972) και η ∆ιάσκε-
ψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED-1992) είναι δύο µόνο παρα-
δείγµατα της συνεργατικής αυτής σχέσης που αποφέρει σηµαντικά οφέλη τόσο 
για τις ΜΚΟ όσο και για τα ίδια τα Η.Ε. Από τα µέσα του 2005, 26.243 ΜΚΟ κα-
ταχωρήθηκαν στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή των Η.Ε και 1.407 ανα-
γνωρίστηκαν επίσηµα από το τµήµα της Γραµµατείας των Η.Ε.  
 
Λιγότερο συνεργατική και περισσότερο σχέση επιβίωσης φαίνεται να είναι η σχέ-
ση µεταξύ ΜΚΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη πολύ µεγαλύτερο ρόλο 
παίζουν οι εταιρικές οµάδες λόµπι, στις οποίες συγκαταλέγονται οι βιοµηχανικές-
εµπορικές ενώσεις, οι εταιρείες πολιτικών συµβούλων, οι διακρατικές οµάδες ά-
σκησης πίεσης κ.α. Όλες αυτές είναι σε θέση να ασκούν επιρροή στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων εντός Ε.Ε, µε αποτέλεσµα συχνά να αναβάλλουν, να αποδυνα-
µώνουν ή να παρεµποδίζουν την αναγκαία πρόοδο που απαιτείται για την προ-
στασία της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Το πρόβληµα 
γίνεται εµφανέστερο σε εµπορικοοικονοµικά ζητήµατα και ειδικότερα µέσα στα 
πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, όπου η φωνή των ΜΚΟ είναι 
σχετικά αποδυναµωµένη. Σε αναφορά που εκδόθηκε το 2003, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επισηµαίνει ότι το 70% των ευρωπαϊκών φορέων άσκησης πίε-
σης δουλεύουν για εταιρικά συµφέροντα και µόνο το 30% αντιπροσωπεύουν 
ΜΚΟ.  
 
Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, λοιπόν, υστερούν αρκετά από άποψη 
οικονοµικής και οργανωτικής ισχύος έναντι του βιοµηχανικού lobby. 
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Απάντηση των ΜΚΟ, λοιπόν, δεν θα µπορούσε παρά να είναι η ένωση και ο συ-
ντονισµός των δυνάµεών τους µέσα στα πλαίσια εθνικών ή διεθνών δικτύων. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα ευρωπαϊκά δίκτυα EUROSTEP, APPRO-
DEV, EURO-CIDSE, VOICE, WIDE, ICDA, EURONAID, EUCORR κ.α. µέσω 
των οποίων και οι αδυναµίες σε εθνικό επίπεδο ξεπερνιούνται (έλλειψη πόρων, 
ασυνεννοησία µε δηµόσιες αρχές κλπ) και οι δυνατότητες δράσης των ΜΚΟ αυ-
ξάνονται. Μάλιστα, στο πλαίσιο κάθε Προεδρίας κράτους- µέλους της Ε.Ε. εικο-
σιπέντε ευρωπαϊκοί ΜΚΟ δραστηριοποιούνται από κοινού αναπτύσσοντας τις θέ-
σεις τους µε τη µορφή position papers αναφορικά µε την ενδυνάµωση του ρόλου 
της Ευρώπης στη διαχείριση πολιτικών κρίσεων και την αναθεώρηση της ευρω-
παϊκής πολιτικής για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. 
 
Σε γενικές γραµµές, η Ε.Ε. έχει αρχίσει να αναπτύσσει ένα ευέλικτο σχήµα συνερ-
γασίας µε τις ΜΚΟ, το οποίο όµως τείνει και να ενσωµατώσει τις ΜΚΟ στις πολι-
τικές της.  
 
Σε εθνικό επίπεδο, τώρα, οι βασικοί τοµείς στους οποίους οι κυβερνήσεις µπο-
ρούν να επηρεάσουν το λειτουργικό περιβάλλον των ΜΚΟ είναι:  
 

• το νοµικό τους πλαίσιο (εγγραφή σε σχετικά µητρώα, προαπαιτούµενα για 
την υποβολή προτάσεων, κ.λπ.),  

• η φορολογική πολιτική (π.χ στην τοπική φιλανθρωπία, κ.λπ.)· η συνεργα-
σία µε άλλες ΜΚΟ,  

• οι δηµόσιες διαβουλεύσεις και πληροφορίες,  
• ο συντονισµός (ρόλος κυβερνήσεων, συντονισµός των δραστηριοτήτων 

των ΜΚΟ)  
• και η επίσηµη υποστήριξη (κυβερνητική χρηµατοδότηση, επίσηµες συµβά-

σεις).  
 
Παραδοσιακά, η γαλλική και βρετανική κυβέρνηση συνεργάζονται σε επίσηµη 
βάση µε τις ΜΚΟ για ζητήµατα και πολιτικές που αφορούν αναπτυσσόµενες χώ-
ρες. Αντίθετα, η συνύπαρξη ΜΚΟ-κράτους στις λατινοαµερικανικές χώρες (Κο-
λοµβία, Βραζιλία κ.α) εδράζεται περισσότερο σε µια συµµετοχική διεργασία για 
την εξέταση ζητηµάτων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδοµές κλπ. Αυτές οι 
χώρες βρίσκονται σε διαδικασίες καθιέρωσης κανονιστικού πλαισίου προκειµένου 
να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις σχέσεις µεταξύ των δύο. Στις Η.Π.Α., πάλι, ο 
γενικότερος νέο-φιλελευθερισµός του πολιτικού συστήµατος οδηγεί τις κυβερνή-
σεις να παρέχουν ακώλυτα επιχορηγήσεις προς τις ΜΚΟ, να συνάπτουν µαζί τους 
συµβάσεις για έρευνα και να αποδέχονται τη συµµετοχή τους στις διαβουλεύσεις 
για ζητήµατα πολιτικής.  
 
Στην Ελλάδα, τα πράγµατα διαφοροποιούνται αισθητά. Χωρίς να ελλείπουν και οι 
θετικές προοπτικές, οι σχέσεις µεταξύ ΜΚΟ και κράτους είναι ελλειµµατικές και 
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συχνά προβληµατικές. Κατά κύριο λόγο εξαρτώνται και καθορίζονται από την ι-
δεολογία του κυβερνώντος κόµµατος, το πλέγµα των νόµων, τα αρτηριοσκληρω-
τικά χαρακτηριστικά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τη δύναµη των ΜΜΕ κλπ. Κι αυτό 
γιατί στην Ελλάδα ελλείπει µια ολοκληρωµένη θεσµοθετηµένη πολιτική για τις 
ΜΚΟ. 
 
Κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής έναντί των ΜΚΟ είναι η επιλεκτική χρηµα-
τοδότηση, η επιβολή βαριάς φορολογίας στις χορηγίες (άρα η εξάρτηση από κρα-
τικούς πόρους), η περιορισµένη αξιοποίηση στη διαβούλευση. Αρκετοί µιλούν για 
ένα είδος πατερναλισµού, µια τάση ελέγχου και χειραγώγησης της κοινωνίας που 
φαίνεται να παραβιάζει τις αρχές της ισονοµίας.  
 
Συχνά, λοιπόν, κράτος και ΜΚΟ έρχονται σε σύγκρουση δηµιουργώντας σύγχυση 
προσανατολισµού και αξιών της κοινωνίας και µάλιστα της νεολαίας.  
 
∆εν θα πρέπει να παραβλεφθεί επίσης ότι η Ελλάδα ήδη από το 1998-1999 αποτε-
λεί µέρος της «οικογένειας των δωρητών» του ΟΟΣΑ, πράγµα που σηµαίνει ότι 
έχει δεσµευτεί για την ανάληψη συγκεκριµένων διεθνών συµβατικών υποχρεώσε-
ων. Υποχρεούται ετησίως να διαθέτει ένα minimum ποσοστό της τάξης του 0,2% 
του ΑΕΠ της στην παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η διοχέτευ-
ση αυτής της βοήθειας γίνεται µέσω των ΜΚΟ οι οποίοι στο πλαίσιο της νεοσυ-
σταθείσας Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) χρηµατοδο-
τούν τις δράσεις τους και συντονίζονται αποτελεσµατικότερα.  
 
Συµπερασµατικά, η ανάλυση των σχέσεων ΜΚΟ- κράτους/ υπερεθνικών οργανι-
σµών εδράζεται σε τρία επίπεδα: το εθνικό, το περιφερειακό και το διεθνές. Στο 
πρώτο επίπεδο η ανάλυση διαφοροποιείται ανάλογα µε την εκάστοτε ΜΚΟ και 
την εκάστοτε χώρα. Σε γενικές γραµµές, οι ΜΚΟ σήµερα αρχίζουν να θεωρούνται 
διακριτοί νοµιµοποιηµένοι φορείς δράσης που υλοποιούν εναλλακτικά, µοντέλα 
πολιτικής σε σχέση µε αυτά των κρατών (Σκλιας, 2000). Το βαθµό συνεργατικής 
συµπεριφοράς µεταξύ των δύο καθορίζει µια σειρά παραγόντων, όπως ο βαθµός 
δηµοκρατικότητας της χώρας, η γραφειοκρατία, η ύπαρξη ή µη δικτύου πελατεια-
κών σχέσεων, η δύναµη των ΜΜΕ, ο βαθµός συγκεντρωτισµού του τοµέα δηµό-
σιας διοίκησης της χώρας κ.α. 
   
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ύπαρξη παρόµοιων προβληµάτων και η έλλειψη 
µιας ολοκληρωµένης κανονιστικής κρατικής πολιτικής για ζητήµατα ΜΚΟ δεν 
της επέτρεπαν για πολλά χρόνια να αναπτυχθούν στο βαθµό που θα ήθελαν. Την 
τελευταία οκταετία, όµως, οι διεθνείς εξελίξεις, η ανάληψη συµβατικών υποχρεώ-
σεων της Ελλάδας στα πλαίσια του ΟΟΣΑ αλλά και η συνεχώς αυξανόµενη δυνα-
µική των ίδιων των ΜΚΟ δηµιούργησαν θετικές προοπτικές καθιστώντας πια το 
µέλλον των ελληνικών ΜΚΟ πολλά υποσχόµενο.  
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Σε περιφερειακό επίπεδο, οι ΜΚΟ - ανάλογα µε τη φύση, την ισχύ, την αποδοχή ή 
την αναγνωρισιµότητά τους- είναι σε θέση να ασκούν πιέσεις (lobbying) δηµιουρ-
γώντας ενώσεις, διαύλους επικοινωνίας και δίκτυα που, µε τη σειρά τους, τους 
ανατροφοδοτούν και τους στηρίζουν. Μέσα στα πλαίσια τέτοιων σχηµατισµών  οι 
ΜΚΟ µπορούν να συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους, να προσδιορίζουν σα-
φέστερα τις προτεραιότητές τους, να έχουν πληρέστερη πληροφόρηση για τις α-
νάγκες και τις απαιτήσεις των οµάδων- στόχων και τελικά να αξιώνουν ένα υψη-
λότερο βαθµό αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας.  
 
Τέλος, σε συστηµικό επίπεδο - και ειδικότερα στα πλαίσια του συστήµατος του 
των Η.Ε. - τα όποια εµπόδια κρατικής φύσεως και προέλευσης εξαφανίζονται, 
αφήνοντας έτσι το πεδίο σε µια διεργασία περισσότερο συµµετοχική, σε µια συ-
νεργασία περισσότερο υπερεθνική (υπερ-κρατική) και µια δράση περισσότερο 
προσανατολισµένη στους πραγµατικούς στόχους του ανθρωπισµού.  

 
β. Συµπράξεις των ΜΚΟ µε το κράτος και τους φορείς κεντρικής και περιφε-
ρειακής διοίκησης 

 
Η νέα σχέση Κράτους – ΜΚΟ 
 
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη µίας ουσιαστικής σύµπραξης ΜΚΟ-
Κράτους είναι η εγκατάλειψη του παραδοσιακού ρόλου τόσο του Κράτους όσο 
και των ΜΚΟ, ή αλλιώς η µετεξέλιξή τους. 
 
Για το µεν Κράτος, ο νέος ρόλος το θέλει να εγκαταλείπει την έννοια της Κυβέρ-
νησης  και να οδηγείται στην έννοια της ∆ιακυβέρνησης.  Ουσιαστικά,  από τη 
παραδοσιακή συγκεντρωτική αντίληψη του κράτους-µονοπωλίου της εξουσίας 
περνάµε σε µια πιο αποκεντρωµένη αντίληψη που θέλει το κράτος βασικό εταίρο 
και συνδιαχειριστή του δηµόσιου συµφέροντος σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό το-
µέα και τις ΜΚΟ. 
 
Για τις δε ΜΚΟ. απαιτείται η υπέρβαση του παραδοσιακού “ ανακουφιστικού“ 
ρόλου (relief NGO)  και η σταδιακή µετάβαση σε ένα νέο ρόλο, αυτό της “ανα-
πτυξιακής “ MKO. Σε αυτό το στάδιο, αλλιώς λεγόµενο και ως ΜΚΟ τρίτης γε-
νιάς, η κοινωνία των πολιτών επιχειρεί ποιοτικές θεσµικές αλλαγές στη τοπική, 
εθνική και παγκόσµια πολιτική διαδικασία.  
 
Η νέα σχέση του Κράτους µε την κοινωνία πολιτών αποτελεί το βασικό χαρακτη-
ριστικό της ∆ιακυβέρνησης (Governance). Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή έν-
νοια της κυβέρνησης σε µια αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, που αναπαρίσταται 
γραφικά µε µια πυραµίδα που στη βάση της βρίσκεται το εκλογικό σώµα/λαός και 
στην κορυφή η εκλεγµένη κυβέρνηση που εκπροσωπεί αποκλειστικά την νόµιµη 
έκφραση της οργανωµένης κοινωνίας, στην οπτική της ∆ιακυβέρνησης χωρίς να 
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αµφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της νόµιµα εκλεγµένης κυβέρνησης προστίθενται 
στην αλυσίδα των διαδικασιών της δηµόσιας απόφασης και οι άλλοι πόλοι/χώροι 
των σύγχρονων κοινωνιών.  
 
Εάν το ζητούµενο στις κοινωνίες του 21ου αιώνα είναι η ανάδειξη στο επίκεντρο 
του πολίτη, τότε µια σειρά νέοι θεσµοί και διαδικασίες πρέπει να εφευρεθούν και 
να ενδυναµωθούν. Οι θεσµοί µπορεί να είναι είτε α) επίσηµοι µε µετακύλιση δη-
µόσιας εξουσίας που δεν ανήκει όµως στο κράτος πχ. σε Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές 
Αρχές (ΕΣΡ. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Συνήγορος 
του Πολίτη, Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων κά.) είτε β) ηµιεπί-
σηµοι, χωρίς δηµόσια εξουσία αλλά µε µερική ρυθµιστική αρµοδιότητα (φορείς 
κοινωνικού διαλόγου εργοδοτών - εργαζοµένων), είτε συµβουλευτικοί (όργανα 
διαβούλευσης µε ΜΚΟ και Κοινωνία Πολιτών), είτε άτυποι (citizen juries, φό-
ρουµ πολιτών).  
 
Οι διαδικασίες µπορεί να είναι διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δηµό-
σιας διαβούλευσης, τοπικά δηµοψηφίσµατα, προκριµατικές εκλογές µε ανοικτή 
κάλπη για την ανάδειξη υποψηφίων στα κόµµατα κά. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο 
αναδεικνύεται και η κρίσιµη διαφορά της ∆ιακυβέρνησης (Governance) από την 
κλασική λογική της κυβέρνησης / διοίκησης (Government). Αντίστοιχα, η e-
Governance ή Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση προϋποθέτει την ανάπτυξη µορφών 
ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας (e-Democracy) που θα συµπληρώσουν ή ακόµη θα 
«περικυκλώσουν» δηµιουργικά τις παραδοσιακές µορφές της αντιπροσωπευτικής 
∆ηµοκρατίας αλλά και  θα αναπτύξουν τη δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών 
σε ολόκληρη την αλυσίδα της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας (∆ηµόσια ∆ια-
βούλευση για προτεινόµενα νοµοσχέδια, δυνατότητα προτάσεων νοµοσχεδίων, 
∆ιαδικτυακές Πύλες ∆ιαφάνειας ∆ηµόσιων Πολιτικών µε διαχείριση από τις 
ΜΚΟ, κ.ά.). 
 
γ. Η κοινωνική διαβούλευση ως αναγκαίος όρος γένεσης και ανάπτυξης ΜΚΟ 
και διαµόρφωσης σχέσεων ΜΚΟ και Κράτους  
 
Όλο και συχνότερα ακούγεται πλέον ο όρος «κοινωνική διαβούλευση». Περί τίνος 
όµως ακριβώς πρόκειται; 
 
Ουσιαστικά, η δηµόσια κοινωνική διαβούλευση προτείνει ένα πρότυπο διοίκησης 
στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η σχέση της διοίκησης µε τους ενεργούς πολίτες 
είτε αυτοί δρουν µεµονωµένα, είτε – συχνότερα – µέσα από οργανωµένες οµάδες. 
Μέσα από τη διαβούλευση οι πολίτες όχι µόνο αποκτούν και διαµορφώνουν άπο-
ψη για τα ζητήµατα που αφορούν την κοινωνία, αλλά και εντάσσονται σε µία δια-
δικασία διαρκούς µάθησης. 
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Στην περίπτωση που εξετάζουµε, γίνεται λόγος για το ρόλο της κοινωνικής δια-
βούλευσης στη δηµιουργία και ανάπτυξη των ΜΚΟ. Γίνεται επίσης λόγος για τη 
συµµετοχή της κοινωνικής διαβούλευσης στη διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ 
ΜΚΟ και Κράτους. 
 
Ιδιαίτερα χρήσιµη αποδεικνύεται η κοινωνική διαβούλευση για τη σωστή λει-
τουργία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Περιφέρεια, καθώς βοη-
θά µε τρόπο ουσιαστικό στην παροχή/ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειριών και ε-
πιστηµονικής γνώσης µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. 
 
Μέσω την κοινωνικής διαβούλευσης, του ανοιχτού δηλαδή διαλόγου και της ου-
σιαστικής επικοινωνίας θα µπορούσε ενδεχοµένως να καταρριφθεί η – συχνά ε-
δραιωµένη – αντίληψη ότι οι εθελοντικές οργανώσεις δεν αποτελούν τίποτα πε-
ρισσότερο από µία πηγή δωρεάν εργατικού δυναµικού και αυτό σε µία περίοδο 
που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας. 
  
δ. Η οικονοµική ανεξαρτησία ως συστατικός παράγοντας κατοχύρωσης πολι-
τικής αυτονοµίας των ΜΚΟ (visibility – credibility) 
 
Ένα από τα στοιχεία που εξασφαλίζουν την αυτονοµία της δράσης των ΜΚΟ εί-
ναι η οικονοµική τους ανεξαρτησία. Είναι ευνόητο πως όσο λιγότερο οι ΜΚΟ ε-
ξαρτώνται οικονοµικά από την δηµόσια διοίκηση ή τον ιδιωτικό τοµέα, τόσο ευ-
κολότερη είναι η ελεύθερη διατύπωση των απόψεων των οµάδων που εκπροσω-
πούν. Στην πράξη, κάθε οργάνωση έχει σαφή πολιτική χρηµατοδότησης µε την 
οποία καθορίζει από ποιες πηγές θα δέχεται οικονοµική ενίσχυση διαβαθµίζοντας 
µε τον τρόπο αυτό και την ανεξαρτησία δράσης της.  
 
Συγκεκριµένα, η πιο συνηθισµένη πηγή εσόδων ΜΚΟ που έχουν τη νοµική µορφή 
σωµατείου είναι οι συνδροµές των µελών και οι δωρεές ιδιωτών. Τα µέλη έχουν 
αυτόµατα δικαίωµα συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις του σωµατείου και υ-
ποψηφιότητας στο διοικητικό συµβούλιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας 
οργάνωσης είναι η ∆ιεθνής Αµνηστία1. Παράλληλα, σε ΜΚΟ που έχουν συστηθεί 
µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας, οι συνδροµές δεν προέρχονται 
από «µέλη» αλλά από «δωρητές».   
 
Για την εξεύρεση τέτοιων πόρων οι ΜΚΟ έχουν αναπτύξει µια σειρά προγραµµά-
των όπως το face to face2. Μέλη των ΜΚΟ ενηµερώνουν τους πολίτες για το έργο 
της ΜΚΟ µε σκοπό την εξεύρεση πάγιων τακτικών δωρητών. Η δωρεά τους µπο-
ρεί να είναι τακτική, δηλαδή να δίνεται κάθε χρόνο, έκτακτη, δηλαδή να δίνεται 
µε κάποια αφορµή ή και έσχατη, όπως η δωρεά µετά θάνατο.  

                                                 
1 http: // www.amnesty.org.gr/actnow/donate.htm 
2 http: www.amnesty.org.gr/jobs.htm 
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Ο αντίστοιχος αµερικανικός τρόπος εξεύρεσης πόρων, που όµως δεν εφαρµόζεται 
στην Ευρώπη, είναι το payrole deduction programme, γνωστό και ως εταιρικό πα-
κέτο. Η United Way, οργάνωση οµπρέλα των ΜΚΟ, συγκεντρώνει χρήµατα από 
εταιρίες και χρηµατοδοτεί τοπικές πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα3. Πα-
ρουσιάζει ένα θεµατικό µενού στο προσωπικό των εταιριών και το προσωπικό δε-
σµεύεται να κρατά η ΜΚΟ ένα συγκεκριµένο ποσό από το µισθό του κάθε µήνα. 
Τέλος, η εταιρία δεσµεύεται να δίνει στη United Way το συνολικό ποσό που θα 
πληρώνουν οι εργαζόµενοί της. 
 
Μια άλλη µορφή χρηµατοδότησης είναι οι δωρεές (major donors) ή συγκεκριµένα 
προγράµµατα εξεύρεσης πόρων ανάλογα µε τη στρατηγική της κάθε οργάνωσης. 
Βασική διαφορά µεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών είναι οι φοροαπαλλαγές 
στους πολίτες που κάνουν τέτοιου τύπου δωρεές. Στην Ελλάδα η υψηλή δωρεά 
µπορεί να θεωρηθεί ακόµα και αντικίνητρο. Το ποσοστό πηγαίνει στο Υπουργείο 
Πολιτισµού που όµως δεν το ανακατανέµει στις αντίστοιχες οργανώσεις αλλά 
χρηµατοδοτεί ανάλογα µε την κρίση του.      
 
Εκτός από τους προαναφερθέντες τρόπους, υπάρχει µια σειρά επιλογών χρηµατο-
δότησης η οποία είναι οριακή και συχνά δηµιουργεί αµφιβολίες για το βαθµό ε-
πιρροής των συγκεκριµένων χρηµατοδοτών στην πολιτική της ΜΚΟ.  Σκόπιµο 
είναι να ειπωθεί ότι όλοι οι τρόποι χρηµατοδότησης που θα αναφερθούν έχουν 
απορριφθεί από ΜΚΟ που επιδιώκουν τη µεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία και 
διαφάνεια των πόρων τους όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία.  
 
Η χορηγία από ιδιωτικές εταιρίες συχνά ενέχει τον κίνδυνο η ΜΚΟ να έχει περιο-
ρισµένη δυνατότητα άσκησης κριτικής για τον οικονοµικό, κοινωνικό αντίκτυπο 
της δραστηριότητας της συγκεκριµένης εταιρίας στο σύνολο. Για το λόγο αυτό 
πολλές ΜΚΟ δε δέχονται ποσό χρηµατοδότησης µεγαλύτερο από ένα ποσοστό 
του προϋπολογισµού της οργάνωσης από µια µόνο πηγή. 
 
Οι κυβερνητικοί πόροι είναι άλλη µια πηγή χρηµατοδότησης που θεωρείται από 
πολλούς ότι δεσµεύει την ανεξάρτητη δράση των ΜΚΟ. Υπάρχουν αρκετές ΜΚΟ 
που επιχορηγούνται µέσω αναπτυξιακής συνεργασίας µε το Υπουργείο Εξωτερι-
κών και συχνά εξυπηρετούν τους εθνικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής. Αρκε-
τές οργανώσεις καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού τους από 
κρατικές επιχορηγήσεις.     
 
Το κυριότερο ζήτηµα που προκύπτει από αυτού του τύπου τις χρηµατοδοτήσεις 
είναι αν το κράτος ελέγχει το έργο των ΜΚΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ελέγ-

                                                 
3 http:// www.uwgift.org/plgive_main.jsp? WebID=GL2002-0020 
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χου είναι η USAid4 η οποία χρηµατοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ και διαχειρίζεται την ανθρωπιστική βοήθεια π.χ στο Ιράκ.  
 
Μια νέα τάση είναι η σύσταση ΜΚΟ από άτοµα του κυβερνητικού χώρου για την 
ενίσχυση του πολιτικού προφίλ τους. Η τακτική αυτή θα πρέπει να εξετάζεται µε 
προσοχή. 
 
Η παροχή υπηρεσιών επί πληρωµή, όπως η διοργάνωση σεµιναρίων ή εκπαιδευτι-
κών προγραµµάτων, αποτελεί τρόπο αυτοχρηµατοδότησης των ΜΚΟ. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα τέτοιας οργάνωσης είναι το FAIR TRADE5,  που στοχεύει σε 
εµπόριο µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αυτοχρηµατοδοτείται πωλώντας συ-
γκεκριµένα προϊόντα.   
 
Το cause related marketing είναι ένας ακόµη τρόπος έµµεσης χρηµατοδότησης 
µέσω της οικονοµικής δραστηριότητας εταιριών6. Για παράδειγµα από κάθε πώ-
ληση προϊόντος γαλακτοκοµικής εταιρείας που έχει στη συσκευασία το πάντα, το 
WWF λαµβάνει κάποιο σχετικό ποσοστό.  
   
Η Ελληνική περίπτωση 
 
Η λειτουργία των ΜΚΟ στην Ελλάδα στηρίζεται στο συνταγµατικά κατοχυρωµέ-
νο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι καθώς και στην «αποχή» του κράτους από το 
χώρο της συλλογικής δράσης και οργάνωσης. Ο χαρακτήρας, η έννοια και ο τρό-
πος λειτουργίας και συµµετοχής στους στο δηµόσιο βίο δεν έχει προσδιοριστεί 
ούτε νοµικά ούτε διοικητικά αλλά διαµορφώνεται πολιτικά και στην πράξη. Με 
αυτό τον τρόπο ενισχύονται  οι απόψεις περί του «θολού τοπίου» ως προς τη λει-
τουργία των ΜΚΟ στη χώρα και περί απροσδιοριστίας και περιορισµένης διαφά-
νειας στην παρεµβατική τους συµµετοχή στην πολιτική διακυβέρνηση. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ακόµα και στα Υπουργεία που αναπτύσσουν στενές σχέσεις συ-
νεργασίας µε ΜΚΟ (Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πολιτισµού κλπ) δεν 
έχει προσδιορισθεί η έννοια των ΜΚΟ, και η συνεργασία τους στηρίζεται σε τε-
χνικά χαρακτηριστικά.  
 
Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των ΜΚΟ µε αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα 
µπορεί να απειληθεί για τους εξής, κυρίως, λόγους:  
 

• πρώτον δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην επιλογή της ΜΚΟ που θα συµ-
βουλεύεται για ένα ζήτηµα,  

 

                                                 
4 www.usaid.gov/  
5 www.fairtrade.org.uk/  
6 www.anthropos.gr/sponsors.asp?pg=4&rpp=10&Section=8 - 30k  
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• δεύτερον δεν κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της ΜΚΟ από τις επιλογές του 
κρατικού φορέα,  

 
• και τέλος, ενέχει τον κίνδυνο της µη διαφοροποίησης της ΜΚΟ από τις 

λειτουργίες κρατικής πολιτικής.  
 

ε. Θεσµικά κριτήρια ανεξαρτησίας – Η κατοχύρωση του ρόλου και της θέσης 
των ΜΚΟ - Η πρόκληση της επικείµενης Συνταγµατικής αναθεώρησης 
 
Όπως ήδη αναφέραµε, η λειτουργία των ΜΚΟ στηρίζεται στην αρχή του συνεται-
ρίζεσθαι ενώ η ανεξαρτησία τους από το κράτος  στην «αρνητική» εγγύηση για 
αποχή του κράτους από τον χώρο της συλλογικής οργάνωσης και δράσης.  
 
Η επικείµενη συνταγµατική αναθεώρηση ανοίγει ωστόσο νέους ορίζοντες για µια 
περαιτέρω ενδυνάµωση της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών σε µια δηµοκρατι-
κά προσηλωµένη ελληνική κοινωνία όπου θα δοθούν περισσότερα θεσµικά κίνη-
τρα για συµµετοχή στην πολιτική διακυβέρνηση. Η κατοχύρωση της θέσης και 
του ρόλου των ΜΚΟ στο Σύνταγµα θεωρείται σηµαντική ρύθµιση η οποία θα 
µπορεί να προσφέρει θετικά αποτελέσµατα: στην πολιτική αναγνώριση και ανα-
βάθµιση του ρόλου των ΜΚΟ, στην συσπείρωση οργανώσεων και την ανάδειξη 
της δυναµικής τους, στην «αναγόρευση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτοτελές 
προστατευτέο δηµόσιο αγαθό». Η Συνταγµατική ενίσχυση του σηµαντικού και 
δυναµικού ρόλου των ΜΚΟ µπορεί κάλλιστα να συµβάλει  στην ενίσχυση της 
συµµετοχικής δηµοκρατίας, στην προστασία των δικαιωµάτων και στην ανα-
νέωση του πολιτικού συστήµατος.  
 
Η συνταγµατική αναθεώρηση δεν θα έπρεπε να παραβλέπει τόσο τις αλλαγές στις 
κοινωνικές απαιτήσεις όσο και τις ανάγκες του σύγχρονου συστήµατος διακυβέρ-
νησης. Η συνταγµατική κατοχύρωση της Κοινωνίας των Πολιτών θα ήταν απόλυ-
τα συµβατή µε τις εθνικές ανάγκες καθώς και µε τις διεθνείς εξελίξεις. Η µετατό-
πιση του δηµοκρατικού παραδείγµατος από ένα «αντιπροσωπευτικό σύστηµα» σε 
µια «συµµετοχική δηµοκρατία» θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την κατοχύρωση 
της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Ωστόσο, όσο το κράτος επιβαρύνεται µε 
την ευθύνη της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών στην διαβούλευση τόσο  
αποτελεί επιτακτικότερη ανάγκη η ρύθµιση των προϋποθέσεων και εγγυήσε-
ων για την αποτελεσµατικότητα και την ανεξαρτησία των ΜΚΟ.  
 
Είναι όµως σαφές ότι στο Σύνταγµα δεν υπάρχει δυνατότητα λεπτοµερειακής 
ρύθµισης όλων των θεσµικών ζητηµάτων που άπτονται της ανεξαρτησίας και αυ-
τοτέλειας της δράσεις των ΜΚΟ, ωστόσο µια συνταγµατική αναφορά θα διεύρυνε 
την κοινωνία των πολιτών και θα ενίσχυε περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες, οι 
οποίες θα αναγνώριζαν το ρόλο και την θέση της Κοινωνίας των Πολιτών στη 
διακυβέρνηση της πολιτείας.  
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∆. Συµµετοχή των ΜΚΟ στα νέα µοντέλα πολιτικής διακυβέρνησης 

 
α. Η ∆ιακυβέρνηση ως Συλλογική ∆ράση 
 
Η θεσµική ελευθερία µπορεί να διακριθεί στις διαστάσεις της θετικής και αρνητι-
κής εκπλήρωσης κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε τη θεωρία 
των οµάδων συµφερόντων, οι δηµοκρατικές αρχές ενός κοινωνικο-πολιτικού συ-
στήµατος, στις σύγχρονες δηµοκρατίες, εκπληρώνονται µέσω της διαδικασίας της 
ψηφοφορίας, της ανεπίσηµης ή άτυπης προσωπικής επαφής µεταξύ πολίτη και α-
ξιωµατούχου – γραφειοκράτη ή νοµοθέτη/βουλευτή, ή τέλος, διαµέσου της κοι-
νωνικο – πολιτικής δραστηριοποίησης και της συµµετοχής σε διαδικασίες µεταβί-
βασης αιτηµάτων, προώθησης συµφερόντων, παραγωγής απόψεων, σκέψης .  
 
Η σηµασία των ΜΚΟ και της συλλογικής δράσης γενικότερα, έρχεται αφενός µέ-
σα από την περιορισµένη επάρκεια των άλλων µορφών συµµετοχής (ψηφοφορία, 
προσωπική επαφή) και αφετέρου από τα ίδια τα πλεονεκτήµατα της συλλογικής 
δράσης. Σε ότι αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, είναι σηµαντικό να φωτι-
στούν ορισµένα σηµεία, που την καθιστούν σηµαντική πλην όµως ανεπαρκή οδό 
εκπλήρωσης της δηµοκρατίας – ικανοποίησης της βούλησης. Ο Πίνακας 1, πα-
ρουσιάζει έξι (6) διαφορετικές µορφές συµµετοχής των πολιτών σε 5 διαφορετικά 
κράτη.  
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Πίνακας 1: Μορφές Συµµετοχής  σε 5 κράτη  7
 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ 

Η.Π.Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ ΡΩΣΙΑ 

Εκλογική Συµµε-
τοχή 

49 % 82 % 72 % 68 % 64 % 

Εργασία σε κόµµα 
ή υποψήφιο 

27 % 9 % 8 % - 9 % 

Συνεργασία για 
την λύση ενός 
προβλήµατος 

34 % 12 % 14 % - - 

Επαφή µε τοπι-
κούς άρχοντες 

24 % - 21 % - 27 % 

Απλή διατύπωση 
αιτήµατος 

70 % 55 % 75 % 51 % 27 % 

Συµµετοχή σε δια-
δήλωση 

15 % 25 % 13 % 21 % 4 % 

 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το χαµηλότερο ποσοστό συµµετοχής στην 
εκλογική διαδικασία, το κατέχουν οι ΗΠΑ σε αντίθεση µε τη Γαλλία, τη Γερµανί-
α, την Μ Βρετανία και τη Ρωσία, όπου τα ποσοστά είναι 68 %, 82 %, 72 % και 64 
% αντίστοιχα. Με µια πρόχειρη µατιά, µόνο από την πρώτη γραµµή, θα µπορούσε 
κανείς να συµπεράνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, καθότι ψηφίζουν περισσότερο 
από ότι οι Αµερικανοί πολίτες, είναι και περισσότερο ενεργοί πολιτικά. Κοιτάζο-
ντας όµως στις αµέσως επόµενες γραµµές, παρατηρούµε ότι σε θέµατα όπως η ερ-
γασία σε κόµµα ή σε υποψήφιο, οι Αµερικανοί πολίτες συµµετέχουν τρεις φορές 
(27 %) περισσότερο από ότι οι Ευρωπαίοι. Το ίδιο συµβαίνει και σε θέµατα, όπως 
συνεργασία για την λύση ενός προβλήµατος, που θα µπορούσε να υποστηριχτεί 
ότι ενώ είναι κρισιµότερο κοινωνικά, δε κινητοποιεί πολύ περισσότερους από 1 
στους 8  Ευρωπαίους (12% – 14%), παρόλο που στις ΗΠΑ, δραστηριοποιεί περί-
που 1 στους 3 (34%).  Παροµοίως, και στα ζητήµατα διατύπωσης αιτήµατος, οι 
πολίτες των ΗΠΑ, κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό, µετά τη Μεγάλη Βρετανία. 
Στις ΗΠΑ ψηφίζουν λιγότερο από ότι οι Ευρωπαίοι, οι Αµερικανοί πολίτες όµως 
συµµετέχουν περισσότερο  σε πολιτικές διαδικασίες όπως είναι η εργασία σε κόµ-
µα ή η συνεργασία για ένα πρόβληµα. Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα ότι, το 
ποσοστό εκλογικής συµµετοχής δεν είναι απόλυτος δείκτης πολιτικής απάθειας ή 
πολιτικής δραστηριότητας και ενδιαφέροντος, αλλά και ότι η ψηφοφορία από µό-
νη της δεν είναι η µοναδική “δηµοκρατική υποχρέωση” των πολιτών.  
 
                                                 
7 Almond G. et al. Comparative Politics Today (New York : Longman 2000 ). 
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β. Η συµβολή της θεωρίας του «Τρίτου ∆ρόµου» σε ένα νέο µοντέλο κοµµατι-
κής οργάνωσης και διακυβέρνησης 

 
Η θεωρία του «Τρίτου ∆ρόµου» προέκυψε ως µια «δηµόσια φιλοσοφική απάντη-
ση» ή αλλιώς µια «νέα µεσαία λύση µεταξύ της κεϊνσιανού τύπου σοσιαλδηµο-
κρατίας από τη µια πλευρά και του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού από την άλ-
λη.»  
 
Στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό και την ανανέωση της συµβατικής σοσιαλδη-
µοκρατίας, βρήκε ιδιαίτερη απήχηση και αφοµοιώθηκε µε εθνικές παραλλαγές 
στους Νέους Εργατικούς της Μ. Βρετανίας, το γερµανικό SPD, το νορβηγικό Ερ-
γατικό Κόµµα, τους Σουηδούς Σοσιαλιστές καθώς και στα σοσιαλδηµοκρατικά 
κόµµατα του ευρωπαϊκού νότου, συµπεριλαµβανοµένου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το τρίπο-
λο «λιγότερο κράτος, λιγότερη αγορά, περισσότερη Κοινωνία των Πολιτών» ή η 
συµπερίληψη αρχών του κοινοτισµού προς το πρότυπο µιας «καλής κοινωνίας», 
στην ουσία αναδιατύπωσε το πολιτικό και αξιακό περιεχόµενο της συµµετοχικής 
διαβουλευτικής δηµοκρατίας ως εναλλακτικού µοντέλου διακυβέρνησης.  
 
Παρ’ ό,τι οι θεωρητικοί υποστηρικτές του Τρίτου ∆ρόµου δεν εξειδικεύουν το 
όραµά τους σε ό,τι αφορά στην ενδεχόµενη µεταρρύθµιση των πολιτικών φορέων 
της σύγχρονης φιλελεύθερης δηµοκρατίας, δηλ. των κοµµάτων, αφήνουν να εν-
νοηθεί ότι ο εµποτισµός τους από την οικοδόµηση συνεργατικών σχέσεων µε την 
Κοινωνία των Πολιτών θα δηµιουργήσει νέες  - ευεργετικές για τη συµµετοχή του 
πολίτη και την ποιότητα της δηµοκρατίας -  προοπτικές. Όπως αναφέρει και ο 
Giddens,  η διεύρυνση της δηµόσιας σφαίρας από το κράτος πρέπει να λάβει δύο 
κατευθύνσεις, αφενός της περισσότερης διαφάνειας και ανοικτότητας και αφετέ-
ρου της µεταρρύθµισης της δηµοκρατικής διαδικασίας, «πέρα από τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας, µέσα από την τοπική και άµεση δηµοκρατία και τα ηλεκτρονικά 
δηµοψηφίσµατα».  
 
Έτσι, αντλώντας από το οπλοστάσιο της δηµοκρατικής θεωρίας και της µετα-
νεωτερικής πραγµατικότητας (παγκόσµια διακυβέρνηση, ΜΚΟ, κοινωνικά fora, 
κινήµατα, κοινοτισµός, ηλεκτρονική δηµοκρατία, νέος τοπικισµός) υποστηρίζεται 
ότι είναι εφικτή η εκχώρηση εξουσιών σε δηµοκρατικές και αυτοδιοικούµενες ε-
νώσεις, όπως οι ΜΚΟ, τα τοπικά σωµατεία, οι µικρές επιχειρήσεις, οι θρησκευτι-
κές ενώσεις, οι περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές κλπ οργανώσεις υπό συγκεκριµέ-
νες προϋποθέσεις πολιτικής οργάνωσης, όπως ο πλουραλισµός, η επιδίωξη συναι-
νετικών λύσεων, και η ανεµπόδιστη πρόσβαση στην πληροφορία για τους πολίτες. 
Άλλοι δίνουν έµφαση στις ελεγκτικές και διορθωτικές ιδιότητες των ενώσεων πο-
λιτών έναντι στο κυβερνητικό έργο κατά το πρότυπο του κοινοτισµού. Άλλοι προ-
τάσσουν το δηµοψήφισµα και τις κινήσεις πολιτών ως ενδεδειγµένες λύσεις πε-
ρισσότερης κυβερνητικής διαφάνειας, πολιτικής υπευθυνότητας,  εκπαίδευσης και 
συµµετοχής των πολιτών σε δηµοκρατικές πρακτικές.  
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Συµπερασµατικά, ο Τρίτος ∆ρόµος αποτέλεσε τη νοµιµοποιητική βάση πάνω στην 
οποία οι προγραµµατικές αλλαγές συνοδεύτηκαν από αλλαγές στην εσωτερική 
οργάνωση των κοµµάτων όπως η εισαγωγή συµµετοχικών και διαβουλευτικών 
µηχανισµών µέσω διεύρυνσης του δικαιώµατος ψήφου σε µη-µέλη, η συµµετοχή 
κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ σε συζητήσεις και στη διαµόρφωση πολιτικών 
προτάσεων, η δηµιουργία νέων πολυσυλλεκτικών τοµεακών οργανώσεων και τα 
δηµοψηφίσµατα. 
 
Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
α. Η ασθενική Κοινωνία των Πολιτών στην Ελλάδα 

 
∆εν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών θα 
είναι στον 21ο αιώνα εξίσου σηµαντικός µε το ρόλο του έθνους-κράτους τον 20ο 
αιώνα. Άλλωστε µια ανεπτυγµένη κοινωνία των πολιτών θεωρείται θεµέλιο µιας 
δηµοκρατικής πολιτείας και θωράκιση απέναντι στη κυριαρχία µιας µόνο οµάδας.  
 
Στην ελληνική θεσµική πραγµατικότητα, αυτό επιτυγχάνεται µε τη συνταγµατική 
κατοχύρωση της συµµετοχής του πολίτη στο  άρθρο 5 του Συντάγµατος 
1975/86/2001, όπου διασφαλίζεται το δικαίωµα των πολιτών να συµµετέχουν 
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. 
 
Πραγµατοποιώντας µια σύγκριση ανάµεσα στην ελληνική κοινωνία των πολιτών 
και σε αυτή των χωρών της Ευρώπης, η πρώτη εξακολουθεί να φέρει συµπτώµατα 
εµφανούς υστέρησης ως αποτέλεσµα της πελατειοκρατίας και ενός ιδιότυπου 
κορπορατισµού που επικαθορίζουν τη σχέση των οµάδων πίεσης µε το ελληνικό 
κράτος.   
 
Την περίοδο που ακολουθεί την επιστροφή της Ελλάδας στη δηµοκρατία, ο ισχυ-
ρότερος πόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι τα συνδικάτα του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα. Από τα µέσα της δεκαετίας του '80 κερδίζουν έδαφος οι περιβαλ-
λοντικές οργανώσεις, οι εθελοντικές οργανώσεις για κοινωνική πρόνοια και βοή-
θεια προς µετανάστες και πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 υ-
πάρχει τάση µείωσης συµµετοχής των πολιτών σε κοµµατικές οργανώσεις και µε-
γαλύτερη ικανότητα αυτοοργάνωσης κοινωνικών συµφερόντων και ενδιαφερό-
ντων.  
 
Όπως προαναφέρθηκε σηµείο εξέλιξης και προόδου στη σχέση ΜΚΟ-ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής αποτέλεσε η σύσταση της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξια-
κής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) από το Υπουργείο εξωτερικών µε βάση το Ν.2731/99. 
Στόχος αυτού του εξειδικευµένου φορέα είναι η επεξεργασία, προώθηση, συντο-
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νισµός, εποπτεία δράσεων και προγραµµάτων τα οποία θα υλοποιούνται από φο-
ρείς της κοινωνίας των πολιτών. 
 
Η πρωτοφανής κινητοποίηση ελληνικών ΜΚΟ για παροχή βοήθειας στα θύµατα 
του σεισµού στη Βορειοδυτική Τουρκία το 1999 και η αντίστοιχη των τουρκικών 
στον καταστροφικό σεισµό στην Αθήνα ένα µήνα αργότερα («διπλωµατία των 
σεισµών»), πιστεύεται ότι αποτέλεσε φορέα και αυθεντικό εκφραστή της – έστω 
και σε επίπεδο soft politics – ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Επιπλέον, η 
ΝΑΤΟϊκή επέµβαση στο Κοσσυφοπέδιο αποτέλεσε άλλη µια αφορµή ενεργοποί-
ησης εθελοντικών προσφορών Ελλήνων πολιτών που έσπευσαν να συνδράµουν 
κυρίως µέσω ad hoc οργανώσεων. 
 
Σε ό,τι αφορά στον εθελοντισµό,  σε µια πανευρωπαϊκή έρευνα το 2001, οι δύο 
στους 3 Έλληνες δήλωσαν ότι δεν συµµετέχουν σε καµία οργάνωση ή σωµατείο. 
Ο µέσος της Ε.Ε. ήταν αντίστοιχα ένας στους δυο. Η µεγαλύτερη εθελοντική 
συµµετοχή της ελληνικής νεολαίας παρατηρείται στα αθλητικά σωµατεία (21,2%) 
ενώ στις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα η συµµετοχή φτάνει το 1,6%. 
 
Στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας η αθρόα εθελοντική συµµετοχή και προ-
σφορά αποτέλεσε ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδοµένα φαινόµενο, όµως η 
ευκαιριακότητα του γεγονότος δυσχεραίνει κάθε απόπειρα γενίκευσης και εξαγω-
γής ασφαλών συµπερασµάτων. Η έλλειψη άλλωστε εκπαίδευσης και ενηµέρωσης 
σε θέµατα εθελοντικής προσφοράς και η  ανυπαρξία  κατάλληλου θεσµικού πλαι-
σίου αποτελούν αγκάθι στην ανάπτυξη του εθελοντισµού στη χώρα µας.  
 
Επιπλέον, η διαπίστωση µίας τάσης των κοµµάτων να αγκαλιάζουν το σύνολο της 
δηµόσιας ζωής, µη παρέχοντας εναλλακτικές διεξόδους συλλογικής δράσης προς 
µια ανεξάρτητη και δυναµική Κοινωνία των Πολιτών, υπονοµεύει τόσο τη λει-
τουργία του ελληνικού πολιτικού συστήµατος όσο και την ποιότητα της δηµοκρα-
τίας. Ενισχύει έτσι τα κρούσµατα δηµοκρατικού ελλείµµατος, οδηγώντας τη Κοι-
νωνία των Πολιτών σε ένα «ασφυκτικό κοµµατικό εναγκαλισµό». Στο βαθµό που 
τα κόµµατα παραµένουν ισχυροί µηχανισµοί µε πολλά µέλη και επιρροή, η κοι-
νωνία των πολιτών παραµένει ατροφική. 
 
Πιστεύεται ότι οι συνθήκες ωριµάζουν και στην Ελλάδα προκειµένου να ανοίξει 
ένας διάλογος µε στόχο την εισαγωγή ενός «τρίτου πόλου» ανάµεσα στα κόµµατα 
και την κοινωνία, έναν ρόλο που µπορούν να υποστηρίξουν οι ΜΚΟ. Η λύση εί-
ναι η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσιών από τα κόµµατα στην κοινωνία πο-
λιτών. Της συνειδητοποίησης δηλαδή της ανάγκης για συνεργατικότητα και εκ-
χώρησης ρόλων στην αναδυόµενη Κοινωνία των Πολιτών, καθώς τα κόµµατα συ-
χνά αδυνατούν να µιλήσουν εκ µέρους της νεωτερικής κοινωνίας. 
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Σήµερα, η ανάγκη για νέες και περισσότερες µορφές έκφρασης σε µια ελληνική 
κοινωνία, η οποία είναι σύνθετη και κερµατισµένη, είναι µεγαλύτερη όσο ποτέ. 
Την ουσιαστική κοινωνική αλλαγή µπορούν να επιφέρουν πολίτες ενταγµένοι σε 
οργανώσεις και σωµατεία χωρίς να στοχεύουν στην ανάληψη εξουσίας αλλά στην 
επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, στην προώθηση µιας νέας αντίληψης για 
την πολιτική, µιας αντίληψης σαφέστατα αποκεντρωµένης, τοπικής και συµµετο-
χικής, υπερβαίνοντας τους άκαµπτους έως δυσκίνητους και καχύποπτους µηχανι-
σµούς του δηµόσιου τοµέα.  
 
Σε ό,τι αφορά στις αδυναµίες του πολύπλευρου συστήµατος των ΜΚΟ είναι ση-
µαντικό να υπάρξει µεγάλος βαθµός διαφάνειας στις διαδικασίες λειτουργίας και 
στη διαχείριση των πόρων τους. Η κοινή γνώµη, έχοντας ανάγκη από θετικά ανι-
διοτελή µοντέλα, εξακολουθεί να βλέπει τις ΜΚΟ εξιδανικευµένα, χωρίς όµως να 
επιδεικνύει κριτική ωριµότητα. Ακόµη, η έλλειψη ενός θεσµικού πλαισίου παρα-
κολούθησης της εξέλιξης των χρηµατοδοτούµενων δράσεων των ΜΚΟ καθιστά 
απαραίτητη µια µονάδα παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων που υλο-
ποιούνται. 
 
Ένα άλλο σηµείο που αξίζει προσοχή αφορά τις ανθρωπιστικές οργανώσεις στη 
χώρα µας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε το European Community Hu-
manitarian Office (ECHO) -Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε. µε σκοπό 
τη συνεργασία των ΜΚΟ µε τους οργανισµούς του ΟΗΕ για την προσφορά βοή-
θειας σε έκτακτες περιπτώσεις. Λίγες µόνο ελληνικές ΜΚΟ έχουν υπογράψει τη 
συµφωνία –πλαίσιο µε το  Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε. 
 
Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριµένες ΜΚΟ επειδή αναλαµβάνουν να φέρουν εις πέ-
ρας πολύπλοκες δράσεις και να αντιµετωπίσουν έκτακτες ανάγκες, πρέπει να έ-
χουν ενισχυµένη επιχειρησιακή ικανότητα. ∆υστυχώς, λίγες ΜΚΟ έχουν ανταπο-
κριθεί µε επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις ανάλογων εσωτερικών υποδοµών.  
 
Τα ίδια τα κόµµατα µπορούν να προάγουν και να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις 
άµεσης συµµετοχής και καλλιέργειας εθελοντικού πνεύµατος µέσα την προγραµ-
µατική τους δέσµευση και φυσικά τον εκσυγχρονισµό της κοµµατικής τους οργά-
νωσης. Η συµµετοχή ΜΚΟ στη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό των ελληνικών 
πολυσυλλεκτικών κοµµάτων, µπορεί να εµπλουτίσει τον πολιτικό λόγο, να διαφω-
τίσει πτυχές που η κοµµατική λογική αδυνατεί ή δεν επιθυµεί να συλλάβει και να 
οδηγήσει σε ένα πλουραλιστικό µοντέλο διακυβέρνησης, µε τη συµµετοχή του 
πολυµορφικού πλέγµατος µη κυβερνητικών οργανώσεων και ενεργών πολιτών. 
 
Ο επανασχεδιασµός µιας στοχοθετηµένης πολιτικής είναι απαραίτητος ώστε να 
υπάρχει σύµπνοια µε τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις. Ο ρόλος της κοινωνίας 
των πολιτών θα κριθεί από την ικανότητά της να προβάλλει ένα νέο µοντέλο κοι-
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νωνικής οργάνωσης, περισσότερο ανοιχτό, δίκαιο και ευαίσθητο στα αιτήµατα της 
εποχής. 
 
β. Η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ: οργανωτική ανασυγκρότηση και η πρόκληση 
της συµµετοχικής δηµοκρατίας 
 
Νέοι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στους παρα-
δοσιακούς πολιτικούς φορείς της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας στο ελληνικό 
κοµµατικό σύστηµα, καταγράφονται σε διεργασίες που ακολούθησαν τις αλλαγές 
ηγεσίας στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.  
 
Άλλωστε η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ έλαβε το χαρακτήρα µιας 
νέας σχέσης µε το κόµµα και την κυβέρνηση µέσω ιδιοτήτων «ανοιχτότητας, ε-
ξωστρέφειας, αναµόρφωσης και σχεδίων προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ στην περιφέ-
ρεια µε τις δυνάµεις της Κεντρο – Αριστεράς.      
 
Το πρώτο κύµα αλλαγών συνοδεύτηκε από την εισαγωγή των «θεµατικών οργα-
νώσεων» κατά το πρότυπο του SPD οι οποίες στόχευαν στην «εµπέδωση µιας µό-
νιµης και ουσιαστικής σχέσης µε τους πολίτες… στη διασύνδεση του ΠΑΣΟΚ µε 
τις κοινωνικές οργανώσεις και τις ριζοσπαστικές κινήσεις».   
 
Ο θεσµός των «θεµατικών οργανώσεων» απέφερε αθρόα εγγραφή νέων µελών 
στο ΠΑΣΟΚ, ενώ σε αυτό το πνεύµα εντάσσεται η διοργάνωση Θεµατικών Συνό-
δων και Περιφερειακών Συνεδρίων όπως κατά την περίοδο 2000-2002.    
Η ανάδειξη καθώς και ο τρόπος εκλογής (µε ανοιχτή σε όλους τους πολίτες – µη 
ανταγωνιστική – ψηφοφορία, εν είδει δηµοψηφίσµατος) του Γιώργου Παπανδρέ-
ου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, σηµατοδότησε την αναζωπύρωση του δηµόσιου 
διαλόγου  για τις δυνατότητες εισαγωγής θεσµών  «συµµετοχικής δηµοκρατίας» 
στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα και της συνεργατικής σχέσης της εξουσίας µε την 
Κοινωνία των Πολιτών.  
 
Υποστηρίζεται ότι η µέθοδος εκλογής Παπανδρέου αποτέλεσε µια πειραµατική 
εφαρµογή θεσµών «ανοιχτού» κόµµατος, εξοικειώνοντας τον κοµµατικό µηχανι-
σµό µε την έννοια του «φίλου» - «συµµέτοχου» του Κινήµατος (µη – µέλους δη-
λαδή που έχει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα συµµετοχής των µελών εκτός από 
το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στα όργανα, χωρίς καµία οικονοµική υποχρέωση) 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  
 
Ο τρόπος ανάδειξης του Γ.  Παπανδρέου στην ηγεσία του Κινήµατος αποτελεί µια 
δηµιουργική σύνθεση της δηµοψηφισµατικής παράδοσης. Σύµφωνα άλλωστε µε 
το νέο Καταστατικό, αποφασίστηκε ότι και στο µέλλον, η εκλογή του Προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ θα γίνεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία των µελών και «φί-
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λων» του ΠΑΣΟΚ, µε την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα µε-
λών και φίλων. 

 
Στην περίοδο που ακολουθεί την ήττα στις εκλογές του Μαρτίου 2004, το ΠΑ-
ΣΟΚ δοκιµάζει τις πρακτικές των ηλεκτρονικών δηµοψηφισµάτων και του ηλε-
κτρονικού διαλόγου (∆ιαδικτυακή Πύλη ΠΑΣΟΚ www.pasok.gr- Βήµα ∆ιαλόγου 
democracy.pasok.gr – Ηµέρες ∆ιαδικτύου Net Days σε χώρους µε υπολογιστές 
όπως ΚΕΠ ∆ήµων εργαστήρια πληροφορικής σχολείων, Εθελοντές ∆ιαδικτύου 
http://forum.pasok.gr/forum & http://wiki.pasok.gr), της εθελοντικής εργασίας 
(Κάθε Μέρα Πολίτης) και συµµετοχής σε οµάδες εργασίας µε την δηµιουργία του 
Εθνικού Συµβουλίου Ανασυγκρότησης που αποτελείται από µέλη, φίλους, πολιτι-
κά στελέχη και πολίτες που εκπροσωπούν συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Στό-
χος είναι η ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση του κόµµατος που κατοχυρώνεται 
στο 8ο Συνέδριο του Κινήµατος τον Απρίλιο του 2005 τόσο µέσα από τις εργασίες 
του Συνεδρίου, όσο και από το κείµενο του νέου Καταστατικού.  

 
Η εκλογή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο γίνεται πάλι µε ανοιχτές εκλογικές 
διαδικασίες – οι οποίες τείνουν πλέον να παγιωθούν ως µέσο ανάδειξης οργάνων 
– µε τη συµµετοχή περίπου 350.000 µελών και «φίλων» του κόµµατος. Για τις 
4.000 θέσεις συνέδρων κατατέθηκαν 9.200 υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία διεξή-
χθη σε 1.020 εκλογικά τµήµατα σε όλη την Ελλάδα. Τις ηµέρες διεξαγωγής του 
Συνεδρίου, το οποίο εξέλεξε το Εθνικό και το Πολιτικό Συµβούλιο σε αντικατά-
σταση της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου, παρέχεται βήµα 
λόγου και δυνατότητες διαβούλευσης στους παριστάµενους, σε πολλές ΜΚΟ και 
µέλη εθελοντικών οµάδων πολιτών από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα δίνεται δι-
καίωµα συµµετοχής στους (νόµιµους) αλλοδαπούς. Στο ίδιο διάστηµα ενισχύεται 
ο ερευνητικός και πολιτικός ρόλος του ΙΣΤΑΜΕ και ξεκινά µία σειρά σεµιναρίων 
από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης, ως µία πρώτη επαφή των στελεχών του Κινήµα-
τος µε την ιδέα της «συµµετοχικής δηµοκρατίας».  
 
Σύµφωνα µε το νέο καταστατικό του Κινήµατος, ιδρύεται παράλληλα και ο  «Συ-
νήγορος του Μέλους και Φίλου». Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο όργανο του Κι-
νήµατος µε αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ µέλους ή «φίλου» και των οργά-
νων του Κινήµατος για την προστασία των δικαιωµάτων τους µε βάση τις διαδι-
κασίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται: α) στο καταστατικό, β) στον κώδικα 
δεοντολογίας, γ) στους κανονισµούς λειτουργίας, δ) στον κώδικα διαφάνειας, κα-
θώς και ε) βάσει των αποφάσεων των κεντρικών και αποκεντρωµένων οργάνων 
(όταν εµπίπτουν στο πλαίσιο της αρµοδιότητας του Συνηγόρου).   
 
Λίγους µήνες δε πριν την διεξαγωγή των ∆ηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών 
το ΠΑΣΟΚ εισαγάγει για πρώτη φορά την «∆ιαβουλευτική ∆ηµοσκόπηση» για 
την ανάδειξη υποψηφίων ∆ηµάρχων. (Deliberative Democracy Consortium eBul-
letin, April 25, 2006,) . 
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Ε. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 
Συµπεράσµατα  
 

1. Ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καλύπτει, στην Ευρώπη, όλες πλέον τις 
µη κρατικές και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι ΜΚΟ έκαναν ιδιαίτερα αισθη-
τή την εµφάνισή τους στη ∆υτική Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1990, αγγίζοντας 
και αναδεικνύοντας παλαιότερα αλλά και νέα κινήµατα όπως το οικολογικό, το 
ειρηνιστικό, το φεµινιστικό, τα θέµατα ποιότητας ζωής, κοινωνικής αλληλεγγύης, 
τα δικαιώµατα των µειονοτήτων, των «περιθωριακών» οµάδων κλπ. Κοµβικό ση-
µείο αποτελεί η συνδιάσκεψη για το περιβάλλον που έλαβε χώρα στο Ρίο της 
Βραζιλίας το 1992: κύριο χαρακτηριστικό της συνάντησης αυτής ήταν η τεράστια 
συµµετοχή και κινητοποίηση των διεθνών ΜΚΟ που έκανε σαφή πλέον το νέο 
τους ρόλο στην παγκόσµια πολιτική σκηνή. 
 
2. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται αυξηµένη – όχι όµως ικανοποιη-
τική - σηµασία στη συνεργασία των ευρωπαϊκών οργάνων µε τις ΜΚΟ για τη 
διαµόρφωση των κοινοτικών πολιτικών. Αυτό αναδεικνύει το ρόλο και τη σηµα-
σία των ΜΚΟ καθώς όλο και συχνότερα οι εθελοντικές οργανώσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών εισδύουν σε ένα πεδίο όπου 
ασκούσε µέχρι τότε πολιτική µόνο η δηµόσια διοίκηση µέσω των υπηρεσιών κοι-
νωνικής πρόνοιας.  

 
3. Οι ΜΚΟ έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν τη συµµετοχή των πολιτών τό-
σο στο επίπεδο της διαµόρφωσης της πολιτικής, όσο και στο επίπεδο της συνερ-
γασίας µε το Κράτος.  
 
4. Η συµµετοχή των ΜΚΟ στο δηµόσιο διάλογο θα πρέπει να ενθαρρύνεται από 
το Κράτος µε την ενίσχυση της κοινωνικής διαβούλευσης, αφού η αύξηση της 
συµµετοχής των πολιτών µπορεί να συµβάλλει στην προστασία θεµελιωδών δι-
καιωµάτων του πολίτη. 
 
5. ΟΙ ΜΚΟ είναι ο πιο χαρακτηριστικός θεσµός της «κοινωνίας των πολιτών». Η 
δράση τους εξαρτάται άµεσα από τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και από την  ι-
κανότητά τους να φτάνουν εκεί που το Κράτος αποτυγχάνει. 
 
6. Μία σειρά από «κινδύνους» καταγράφονται αναφορικά µε την ευαίσθητη σχέ-
ση Κράτους-ΜΚΟ: 
 

• Κίνδυνος οι ΜΚΟ να λειτουργούν ως προέκταση της κυβέρνησης ή των 
κοµµάτων γενικότερα. 
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• Προσπάθεια οικειοποίησης του έργου των ΜΚΟ από την εκάστοτε κυ-
βέρνηση. 

• Κίνδυνος να θεωρηθούν «αντικυβερνητικές» οργανώσεις. 
 

Για τους παραπάνω λόγους αποτελεί µείζον ζήτηµα το πλαίσιο συνεργασίας µετα-
ξύ Κράτους-ΜΚΟ.  
 
Προτάσεις 

1. Ρητή αναγνώριση και κατοχύρωση – στο πλαίσιο της συνταγµατικής αναθεώ-
ρησης - του ενεργού ρόλου και της συµµετοχής των ενώσεων πολιτών στην επιδί-
ωξη κοινωνικών σκοπών για την προώθηση του δηµοσίου και ευρύτερου κοινωνι-
κού συµφέροντος. 

2. ∆ηµιουργία Μητρώου ΜΚΟ και προσδιορισµός κριτηρίων πιστοποίησης και 
χρηµατοδότησης.  

 
3. Συµβουλευτικός ρόλος των ΜΚΟ στην εκπόνηση εθνικών στρατηγικών για το 
περιβάλλον, τη διεθνή συνεργασία, κλπ.  
 
4. Συµβουλευτικός ρόλος των ΜΚΟ προς την Κυβέρνηση στο πλαίσιο προεδριών 
διεθνών οργανισµών και συµµετοχών σε διεθνείς συνόδους. 
 
5.  Σταδιακή ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ και µε την ανάθεση κρατικού έργου – 
λ.χ. δράσεις ενσωµάτωσης µεταναστών στο κοινωνικό σύνολο.  

 
6. Θεσµοθέτηση συµβουλευτικού ρόλου ΜΚΟ στον α’ και β’ βαθµό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και υποχρεωτική διαβούλευση των τοπικών αιρετών αρχόντων  µε 
πιστοποιηµένες ΜΚΟ (ανά θεµατικό τοµέα δράσης) πριν τη λήψη σηµαντικών 
αποφάσεων. 
 
7. Καθιέρωση – σε συνεργασία των ΜΚΟ µε την τοπική αυτοδιοίκηση – «τραπε-
ζών χρόνου», µέσα από τις οποίες θα είναι δυνατή η υποστήριξη κοινωνικών ανα-
γκών σε τοπική κλίµακα. 
 
8. Καθιέρωση κώδικα πρόσβασης των ΜΚΟ στα ΜΜΕ και δυνατότητα µετάδο-
σης κοινωνικών µηνυµάτων µε παράλληλη προβολή του έργου και της δράσης 
των ΜΚΟ. 
 
9. Σταθερή συνεργασία Υπουργείων και ΜΚΟ (ανά θεµατικό τοµέα δράσης) µέσα 
από την καθιέρωση τακτικών ακροάσεων των ΜΚΟ. 
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10. Αναµόρφωση της τρέχουσας νοµοθεσίας µε στόχο τη µείωση της φορολογίας 
δωρεών και χορηγιών στις πιστοποιηµένες ΜΚΟ. 
 
11. Ενδυνάµωση των ΜΚΟ µέσα από δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η διαµόρφωση µόνιµων δοµών εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης για το στελεχιακό δυναµικό των ΜΚΟ και την εκπαίδευση των εθελο-
ντών µπορούν να λειτουργήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση.  
 
12. Αύξηση του βαθµού διαφάνειας στη δοµή και τη λειτουργία των ΜΚΟ, ιδίως 
σε ότι αφορά στις πηγές χρηµατοδότησης και στη διαχείριση των πόρων. Οι δια-
δικασίες της αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εν-
σωµατωθούν στη λειτουργία των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.  Στο ίδιο 
πλαίσιο η δηµοσίευση των πηγών χρηµατοδότησης µίας ΜΚΟ αποτελεί αναγκαία 
παράµετρο διασφάλισης της διαφάνειας.  
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