
Εισήγηση της ΠΡΩτοβουλίας ΚΑΤοίκων στα Νότια 

στην εκδήλωση του Συντονισµού Κινήσεων Πόλης στις 8/3/14 

µε θέµα «Δήµοι και Περιφέρειες στη µέγγενη της ΕΕ» 

 

ήµοι: από τις δοµές δηµόσιας πρόνοιας στην «αλληλεγγύη» της «κοινωνίας των πολιτών» 

 

Είναι φανερό από την καθηµερινότητα που βιώνουµε ότι οι επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης και 

της κυρίαρχης πολιτικής επιδεινώνουν την «κατάσταση της εργατικής τάξης» στην Ελλάδα µε 

ραγδαίους ρυθµούς. Σήµερα, µε την τεράστια και συνεχώς διογκούµενη ανεργία και φτώχια, 

καταλαβαίνουµε ότι τίθενται µε οξύ τρόπο ζητήµατα επιβίωσης για ένα συνεχώς αυξανόµενο κοµµάτι 

του πληθυσµού.  

Ως απάντηση στην όξυνση του κοινωνικού προβλήµατος δηµιουργούνται και προωθούνται µέσω του 

κράτους, της ΕΕ, διεθνών οργανισµών, καπιταλιστικών επιχειρήσεων, δήµων, περιφερειών, 

εκκλησίας, ΜΚΟ, δοµές αλληλεγγύης µε ποικίλα σχήµατα και παραλλαγές. 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε το τελευταίο διάστηµα σε κάθε δήµο να αναπτύσσονται διάφορες δοµές 

τέτοιου τύπου (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρµακεία, κοινωνικά 

φροντιστήρια κλπ.). Το φαινόµενο δεν αφορά µόνο δήµους µε αριστερή πλειοψηφία, κάτι που ίσως 

δικαίωνε τελικά το όραµα του ΣΥΡΙΖΑ που ονειρεύεται τους καλλικρατικούς δήµους σαν «ασπίδες 

κοινωνικής προστασίας του πολίτη», αλλά έχει µια γενικότερη διάσταση. 

 

Τι είναι αυτές οι δοµές αλληλεγγύης 

Αν ανατρέξουµε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα µε τίτλο «ανάπτυξη ανθρωπινού δυναµικού» θα δούµε 

ότι ο τέταρτος θεµατικός άξονας µε τίτλο «πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρωπινού 

δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο όποιος συγχρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό ταµείο (ΕΚΤ) θέτει ως έναν από τους στόχους τη  «Δηµιουργία δικτύου κοινωνικής 

ασφάλειας  κατά του κοινωνικού αποκλεισµού», το οποίο κατά τα λεγόµενά του θα διασφαλίζει την 

πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση.  

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείµενο «Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της Φτώχειας και 

του Κοινωνικού Αποκλεισµού απαιτείται η οργανική διασύνδεση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας 

µε τις πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης µέσω της ευρύτερης δραστηριοποίησης όλων των 

δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. Προς την κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζεται η δηµιουργία ενός Εθνικού 

Δικτύου άµεσης κοινωνικής παρέµβασης για την εφαρµογή ενός συνόλου ενεργειών σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Η έννοια του δικτύου αναφέρεται και συγχρόνως προϋποθέτει την απαραίτητη δικτύωση, 

λειτουργία, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη Κοινωνικών Εταιρικών Σχηµάτων τα οποία θα 

λειτουργήσουν ως Κοινωνικές Δοµές άµεσης αντιµετώπισης του φαινοµένου της φτώχειας». 

 

Τι είναι οι δήµοι; 

Απέναντι στην επιχείρηση εισόδου της έννοιας της κρατικής «αλληλεγγύης» στην πραγµατικότητα που 

βιώνει η τάξη των εργαζόµενων, η αντικαπιταλιστική-ριζοσπαστική-αριστερή πρόταση οφείλει 

καταρχήν να διατυπώνεται υπό το πρίσµα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. 

Η αντιδραστική τοµή που έχει επιφέρει η εφαρµογή της εν λόγω µεταρρύθµισης στα τρία χρόνια της 

εφαρµογής της αποδείχτηκε ότι αποτελεί βασικό µοχλό εφαρµογής των πολιτικών των µνηµονίων, 

ανατροπής της σχέσης κεφαλαίου – εργασίας στο επίπεδο αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. 

Εξυπηρετεί τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής σε θέµατα οικονοµίας, εργασίας, 



εκµετάλλευσης του χώρου και του περιβάλλοντος και αντιδηµοκρατικής θωράκισης του αστικού 

πολιτικού συστήµατος.  

Παράλληλα ως ειδική πλευρά της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης του αστικού κράτους και 

προσαρµογής του στις ανάγκες ανασυγκρότησης του καπιταλιστικού συστήµατος για την αντιµετώπιση 

της κρίσης του αναδεικνύεται σε µέσο εναρµόνισης µε το πολιτικό-θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ (Ευρωπαϊκός 

Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσεις της Λισσαβόνας, Σύµφωνο οικονοµικής διακυβέρνησης). 

Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι η κατεύθυνση αυτή του «κοινωνικού» ενδιαφέροντος  

µέσα από τις κρατικές δοµές «αλληλεγύης» ξεδιπλώνει µια ολόκληρη στοχοθεσία µε πολλές 

αποχρώσεις και αποδέκτες. Στοχοθεσία η οποία καλείται να υλοποιήσει σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις 

της τον κεντρικό σχεδιασµό του κράτους και του κεφαλαίου για το µέλλον της εργασίας, τις υποδοµές 

υγείας  και όλων εν γένει των κοινωνικών αγαθών.  

Στο περιβάλον του Καλλικράτη οι ΟΤΑ εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της «δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής», καθώς η κατάρτιση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ γίνεται στη βάση της 

τρέχουσας, µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης - στοιχείο που εξανεµίζει 

τις όποιες υποτιθέµενες δυνατότητες παρέµβασης στον αυτοδιοικητικό µηχανισµό στο πλαίσιο µιας 

«φιλολαϊκής» διαχείρισης. Η πολιτική του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού και το ανώτατο όριο 

δαπανών που επιβάλλει η κυβέρνηση και η ΕΕ στους ΟΤΑ σηµαίνει, στην πράξη, αποδοχή των 

περικοπών στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και των 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ για κοινωνικές δαπάνες και υποδοµές. 

Το αποτέλεσµα είναι η ακόµη περισσότερη υποβάθµιση των κοινωνικών υπηρεσιών καθώς στους 

δήµους και τις περιφέρειες κρίσιµοι τοµείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι δηµόσιες συγκοινωνίες, η 

κοινωνική πρόνοια κ.ο.κ. αποτελούν αντικείµενο επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης ιδιωτικών 

κεφαλαίων. Υπό αυτό το πρίσµα µπορεί να ερµηνευθεί και η εξάρτηση διάφορων προγραµµάτων 

κοινωνικής πολιτικής για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες από την κοινοτική χρηµατοδότηση (π.χ. ΕΣΠΑ) 

ως πρώτο στάδιο πριν την «παράδοση» τους στην ελεύθερη αγορά ή και την πλήρη κατάργηση 

τους µετά το πέρας των χρηµατοδοτήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξει επιχειρηµατικό 

ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το πρόγραµµα «βοήθεια στο σπίτι», η «κάλυψη 

θέσεων» σε παιδικούς σταθµούς κ.α. 

 

Στόχος 1ος : κοινωνική ενσωµάτωση – ιδεολογική εξάρτηση  

Η επίφαση ενδιαφέροντος για το κοινωνικό σύνολο που επιδεικνύουν όλοι αυτοί οι µηχανισµοί και 

δοµές (τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία, media, ΜΚΟ, επιχειρησεις, κράτος, ΕΕ κλπ) συνδέεται: 

1. µε τη συνεχή-ορθή εκτίµηση και φόβο από πλευράς κράτους ότι οι πολιτικές των µνηµονίων 

συνιστούν κάθε στιγµή  τον καταλύτη για την κοινωνική αναταραχή. Εποµένως οι δοµές 

αλληλεγγύης αποσκοπούν πρακτικά στην απορρόφηση των κοινωνικών τριγµών. 

2. µε µια άλλη αφήγηση που επιδιώκει να καθιερώσει το κεφάλαιο και ο επιχειρηµατικό κόσµος για τα 

«χρόνια της κρίσης, στην οποία δεν εντάσσονται προφανώς οι ευθύνες τους τόσο για το ξέσπασµα 

της κρίσης όσο και για τη βάρβαρη λιτότητα και φτωχοποίηση που επιβάλλουν. 

3. µε την απαξίωση της Αριστεράς, του ρόλου και των πρακτικών της. Να καταστεί η πρόταση της 

Αριστεράς ως αναξιόπιστη και αφερέγγυα για τα συµφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. 

Ως προς το πρώτο σκέλος αναφέρουµε χαρακτηριστικά τη δήλωση του δηµάρχου Βύρωνα για το 

«τοπικό σύµφωνο αλληλεγγύης»: «..Πρέπει να διασφαλίσουµε την κοινωνική συνοχή στα αστικά 

κέντρα µας σε µια εποχή που µπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος µεγαλύτερης κοινωνικής πόλωσης και 

αναταραχής σε αυτές τις δύσκολες οικονοµικές περιόδους.».  

Επιλέον στην κατεύθυνση απενοχοποίησης που επιχειρεί να προωθήσει το κεφάλαιο και ο αστικός 

κόσµος, αξιοποιείται από πλευράς τους η κρίση ως όχηµα παρέµβασης µε το πρόσηµο της «κοινωνικής 

υπευθυνότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης, των ενεργών πολιτών, του εθελοντισµού» για να 

διαµορφωθούν και να υποστηριχτούν δοµές αλληλεγγύης (κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, 



φαρµακεία, φροντιστήρια, τοπικά σύµφωνα αλληλεγγύης κλπ) που χρηµατοδοτούνται από το 

πρόγραµµα για την καταπολέµηση της φτώχειας (εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη). Προωθούν εποµένως όχι µια πραγµατική αλληλεγγύη για αυτούς που έχουν 

ανάγκη αλλά µια επίφαση αλληλεγγύης και λειτουργούν σαν «κολυµβήθρα του Σιλωάµ» για τις 

ευθύνες του κεφαλαίου. 

Οδηγό σε αυτή την προσπάθεια έχουν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σαν µια έννοια σύµφωνα µε την 

οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις 

στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι 

δράσεις αυτές είναι εθελοντικές και πέρα από τις (ελάχιστες) νοµικές, κανονιστικές ή θεσµικές 

υποχρεώσεις για συµµόρφωση που τις βαρύνουν, η ανταπόδοση συνίσταται στο ότι οι ενέργειες των 

επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση κοινωνικών ζητηµάτων δηµιουργούν καλή φήµη, 

αναγνωρισιµότητα και, τελικά, κέρδη.  

Βλέπουµε ας πούµε το ΣΚΑΙ σε συνεργασία µε την αρχιεπισκοπή και επιχειρήσεις supermarket να 

διοργανώνουν καµπάνια συλλογής τροφίµων για φτωχούς, καλώντας όλους µας (την εργαζόµενη και 

πληττόµενη από αυτή την πολιτική, πλειοψηφία) να συνεισφέρουν. Τα κοινωνικά παντοπωλεία σε 

δήµους λειτουργούν µε χορηγία Supermarket (πχ. Πρόγραµµα κοινωνικής ευθύνης Carrefour που 

χορηγεί τα κοινωνικά παντοπωλεία των δήµων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά), η Kinder µοιράζει 

σοκολάτες σε σχολεία του «αριστερού» δήµου της Νέας Ιωνίας σε συνεργασία µε το κοινωνικό 

παντοπωλείο του δήµου. Η ΜΚΟ «Γιατροί του κόσµου», παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας 

στο Πέραµα υποστηριζόµενη από τον όµιλο «Υγεία» και ένα σωρό άλλα παραδείγµατα.  

 

Στόχος 2ος : οι δοµές «αλληλεγγύης» ως υποκατάστατο του κοινωνικού κράτους 

Την ίδια ώρα που η «τοπική αυτοδιοίκηση» έχει έρθει σε κατάσταση χρεωκοπίας από τις συνεχόµενες 

κρατικές περικοπές και δεν µπορούν να λειτουργήσουν απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες (πχ. 

παιδικοί σταθµοί) διατίθενται χρήµατα για δοµές αλληλεγγύης. Μέσα από τις δοµές αλληλεγγύης 

επιχειρείται να εµπεδωθεί η τάση κατάργησης του όποιου κοινωνικού κράτους που τυπικά καλύπτει το 

σύνολο των εργαζοµένων µε δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης σε ολιγάριθµες και µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά κοινωνικές οµάδες. 

Αν κάποιος εξετάσει σε ποιους απευθύνονται αυτές οι πολιτικές και τι ανάγκες καλύπτουν 

αποκαλύπτεται η υποκρισία τους. Τα κριτήρια που µπαίνουν για να επιχορηγηθεί κάποιος αλλά και οι 

δυνατότητες που καλύπτουν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Χαρακτηριστικά στο κοινωνικό παντοπωλείο 

του δήµου Αθηναίων τροφοδοτούνται 250 οικογένειες. 

Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται και µια ιδεολογική απόχρωση, στην προσπάθεια να εµπεδοθεί στη 

συνείδηση των λαϊκών στρωµάτων ότι φορέας κοινωνικής πολιτικής µπορεί να είναι το ιδιωτικό 

κεφάλαιο και όχι απαραίτητα µια κρατική δοµή. Ουσιαστικά επιδιώκεται να διαµορφωθούν και σε 

επίπεδο συλλογικής µνήµης εκείνες οι συνθήκες για την απαξίωση της σηµασίας ύπαρξης και 

λειτουργίας ενός κοινωνικού κράτους για τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. 

 

Στόχος 3ος : το «κοινωνικό» προφίλ του κεφαλαίου ως κερδοφόρα επένδυση 

Επιδιώκουν να χτίσουν το κατάλληλο ιδεολογικό και κοινωνικό προφίλ τους και να ενισχύσουν την 

εµπιστοσύνη των εργαζοµένων απέναντι στις επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης και έντονης κοινωνικής 

πόλωσης, αλλά και να διαµορφώσουν όρους υλικής εξάρτησης των εργαζοµένων και στο επίπεδο 

αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. Την ίδια ώρα που απαιτούν την κατάργηση του όποιου 

κοινωνικού κράτους προσφέρουν χορηγίες για τη διεύρυνση του αριθµού των παιδιών που θα πάνε σε 

παιδικούς σταθµούς (βλ. πρόσφατη δωρεά ιδρύµατος Νιάρχου). 

εν είναι τυχαίο πως στην εκφρασµένη αγωνία για την παραπέρα ενίσχυση της ΕΚΕ εν µέσω 

οικονοµικής κρίσης και µειωµένης αντοχής των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν σ' αυτή οι ίδιοι οι 



επιχειρηµατίες απαντάνε πως η «κοινωνική υπευθυνότητα» αποτελεί µακροπρόθεσµη επένδυση και όχι 

περιττή πολυτέλεια µε στόχο το συγκυριακό κέρδος. 

Το Σχέδιο ράσης του κάθε Εταιρικού Κοινωνικού Σχήµατος µπορεί να περιλαµβάνει από µία έως και 

τις οκτώ παρακάτω Κοινωνικές οµές: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ανοιχτό κέντρο ηµερήσιας υποδοχής 

αστέγων, Υπνωτήριο, οµή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό φαρµακείο, ηµοτικός Λαχανόκηπος, 

Τράπεζα χρόνου, Γραφεία ιαµεσολάβησης. Στο εταιρικό σχήµα µπορούν να συµµετέχουν δήµοι και 

φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πχ. ΜΚΟ) που µπορούν να αναλάβουν τη λειτουργία µίας ή 

περισσοτέρων κοινωνικών δοµών.  

Το πρόγραµµα που έχει προϋπολογισµό 39.650.000€ !!! θέτει ως ειδικότερο στόχο τη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών, µέσω της πρόσληψής τους για τη δηµιουργία 

νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάµενων Κοινωνικών οµών.  

Το πρόγραµµα ορίζει τους άµεσα ωφελούµενους (άστεγοι, άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση 

φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια, δηλαδή «άτοµα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτοµα µε 

πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ».) και τους έµµεσα 

ωφελούµενους που θα προσληφθούν. Φυσικά µπορούµε να καταλάβουµε αξιοποιώντας και την 

πρόσφατη πρόσληψη µέσω ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ για ανάγκες των δήµων για τι εργασιακές σχέσεις και 

µισθούς µιλάµε. 

 

Στόχος 4ος : επένδυση στη φτώχεια και την ανασφάλεια 

Το κεφάλαιο, µέσω των ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ και δοµών αλληλεγγύης κερδοσκοπεί πάνω στη φτώχεια 

αποσπώντας δηµόσιο χρήµα γι' αυτή τη «µεσολάβησή» του. Εµπλέκεται όµως και µε άλλους τρόπους, 

αξιοποιώντας την κατάσταση που το ίδιο δηµιουργεί. Όπως είναι οι «αναπτυξιακές συµπράξεις» που 

υλοποιούν αυτά τα προγράµµατα, οι διάφορες δοµές «επανακατάρτισης» εργαζοµένων κ.ο.κ. 

Μέσα από τις δοµές «αλληλεγγύης» αρχίζει να διαφαίνεται και η χαρτογράφηση του νέου εργασιακού 

περιβάλλοντος που οραµατίζεται το κεφάλαιο. Πρόκεται για την πραγµατικότητα που επιτάσσει 

µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού να υφίστανται σε µόνιµη βάση την ανεργία, ενώ η απορρόφησή τους 

θα καθορίζεται από τις δυνατότητες κερδοφορίας της µιάς ή της άλλης επένδυσης. 

 

Last but not least : αποπροσανατολισµός ή ευκαιρία για την Αριστερά 

Το µέγεθος της επίθεσης που δεχόµαστε τα τελευταία έξι χρόνια είναι τέτοιο λες και ο αντίπαλος ήταν 

έτοιµος από καιρό. Η κατάργηση κεκτηµένων δεκαετιών, η απαξίωση του αγώνα ως µέσο σωτηρίας 

για το λαό και οι αρνητικοί συσχετισµοί έχουν διαµορφώσει νέα δεδοµένα για τις δυνάµεις του 

κινήµατος. Η υποβάθµιση των όρων ζωής της εργατικής τάξης δυσχεραίνει τη δυνατότητα 

κινητοποίησης της, ειδικά όταν η Αριστερά αδυνατεί να διατυπώσει µε λαϊκό λόγο µια πειστική 

πρόταση ρήξης και ανατροπής. Στις συνθήκες αυτές πέρα από την ανάγκη να υπάρξει ένα πρόταγµα 

στρατηγικού χαρακτήρα για την υπόθεση της κοινωνικής χειραφέτησης, η ταξική αλληλεγγύη αποτελεί 

το αναγκαίο εκείνο όχηµα για την οργάνωση του λαού. 

Από όλο το φάσµα της Αριστεράς, δυστυχώς µόνο η αντικαπιταλιστική αριστερά επιχειρεί να 

ψηλαφίσει τη δυνατότητα οικοδόµησης δοµών οργάνωσης του λαού και ταξικής αλληλεγγύης. Τόσο ο 

ΣΥΡΙΖΑ µε το «Αλληλεγγύη για όλους», όσο και το ΚΚΕ µε τις όποιες πρωτοβουλίες του περιορίζονται 

στο να καταστήσουν τις αντίστοιχες δοµές τους σε κοµµατικά ακροατήρια. 

Αντίθετα εγχειρήµατα αλληλεγγύης από το λαό για το λαό, όπως εργατικές λέσχες, λαϊκές 

συνελεύσεις κατοίκων, πρωτοβουλίες ενάντια στους πλειστηριασµούς και τις διακοπές ρεύµατος, 

αντιφασιστικές πρωτοβουλίες κλπ, πλαισιώνουν ακριβώς µια προσπάθεια να «σπάσει» το κλίµα της 

παθητικότητας και της ανάθεσης και να επανανοηµατοδοτηθεί η έννοια της συλλογικής πάλης.  

Ωστόσο ας µην ξεχνάµε που στοχεύει η συγκεκριµένη κίνηση από πλευράς κράτους-κεφαλαίου. 

Οφείλουµε να δούµε αυτοκριτικά το γεγονός ότι από πολύ νωρίς οι δυάµεις µας αναλώθηκαν σε µια 



πολλές φορές ατέρµονη συζήτηση για την ανάγκη ανάπτυξης αντιδοµών απέναντι στην απαξίωση και 

τη διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών, του δηµόσιου συστήµατος υγείας, της δηµόσιας παιδείας κλπ.  

Με λίγα λόγια υπάρχουν οι αντιδοµές υπάρχουν όµως και οι υπάρχουσες υποδοµές. Υποδοµές η 

ύπαρξη και η λειτουργία των οποίων αποτέλεσαν διεκδικήσεις για το λαϊκό κίνηµα (νοσοκοµεία, 

κέντρα υγεία, σχολικές υποδοµές, οργανισµοί κ.α.) και η απουσία τους ή υπολειτουργία τους έχουν 

σηµατοδοτήσει τον κοινωνικό εφιάλτη που βιώνουµε. 

Οι αντιδοµές που επιχειρουν να οικοδοµήσουν οι δυνάµεις µας κυρίως στο χώρο της πόλης έχουν ένα 

αντικειµενικό όριο ή καλύτερα δε δύνανται να απαντήσουν ολοκληρωτικά και να προσπεράσουν την 

πραγµατικότητα που επιβάλλει ο αντίπαλος. Για παράδειγµα ένα κοινωνικό ιατρείο που λειτουργεί 

από τις δυνάµεις του κινήµατος ποτέ δε θα υποκαταστήσει τις υπηρεσίες ενός νοσοκοµείου που 

κλείνει. Ειδικά στον τοµέα της δηµόσιας υγείας ας δούµε και το παράδειγµα του ΕΟΦ, του οποίου η 

συνεχής απαξίωση συνδέεται µε το στόχο της κυβέρνησης να εντάξει στο «παιχνίδι» του φαρµάκου 

σκευάσµατα µε µειωµένη δραστική ουσία. Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί το διατροφικό ζήτηµα, το 

οποίο δεν αγγίζει µόνο τον ορατό κίνδυνο της ασιτίας φτωχών οικογενειών, αλλά αφορά και στην 

ποιότητα της διατροφής του λαού, η οποία βάλλεται από την υποχρηµατοδότηση και κατάργηση των 

αντίστοιχων κρατικών µηχανισµών. 

Εποµένως το ολίσθηµα δεν είναι ότι επιλέξαµε να βαδίσουµε σε νέα µονοπάτια, πρωτόγνωρα για το 

σύνολο της Αριστεράς, οικοδοµώντας εγχειρήµατα ταξικής αλληλεγγύης. Η ελλειµατικότητα του 

κινήµατος φάνηκε ότι δεν έριξε το απαραίτητο βάρος για την προάσπιση των υποδοµών αυτών 

σφυρηλατώντας παράλληλα και τη συνολικότερη πρόταση εξόδου του λαού από την κρίση. 

   

Τι πρέπει να διεκδικούµε 

• Όχι στην κρατική δήθεν «αλληλεγγύη» κυβέρνησης, δήµων, ΕΕ, κεφαλαίου  που λειτουργεί σαν 

εργαλείο µοιράσµατος της φτώχειας, ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων,  περιορισµού του 

δικαιώµατος κοινωνικών υπηρεσιών και διαφήµισης του κεφαλαίου και απόκρυψης των ευθυνών 

του για την κατάστασή µας. 

• Όχι στην υποβάθµιση των κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων και αντικατάσταση τους από 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) ή τη λειτουργία τους µέσω ΜΚΟ. Κατάργηση 

των ΚΟΙΝΣΕΠ. όπου έχουν φτιαχτεί, όχι στη δηµιουργία νέων. ωρεάν δηµοτική κοινωνική πρόνοια 

για βρέφη, νήπια, ηλικιωµένους και γενικά όσους την έχουν ανάγκη. 

• Βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί σε κάθε γειτονιά που να καλύπτουν όλα τα παιδιά. ωρεάν (χωρίς 

τροφεία) για όλες τις οικογένειες. Κατάλληλες υποδοµές και επαρκές προσωπικό, ώστε να τηρείται 

η αναλογία παιδαγωγών-παιδιών. Να διατεθούν από τους δήµους περισσότερα χρήµατα στους 

παιδικούς σταθµούς. εν αποτελούν χώρους παιδικού – πάρκινγκ, αλλά χώρους παιδαγωγικής 

φροντίδας και προσχολικής αγωγής. Στα σχολεία να παρέχεται σάντουιτς και γάλα σε όλα 

τα  παιδιά. 

• ηµόσια, δωρεάν, αναβαθµισµένη παιδεία για όλους, χωρίς ταξικούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς 

αποκλεισµούς. Η παιδεία δεν αποτελεί εµπόρευµα ή προνόµιο αλλά δικαίωµα όλων. Αύξηση και όχι 

περικοπές των δαπανών για την παιδεία, όχι πολυµελή τµήµατα. Γυµνάσια και Λύκεια µε 20 

µαθητές ανά τµήµα. Όχι στο κλείσιµο και στις συγχωνεύσεις σχολείων µε σχολεία υπερµεγέθη. Να 

µην κλείσουν τοµείς στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Όχι στο νέο νόµο που µετατρέπει τα σχολεία σε εξεταστήρια 

που απορρίπτουν τους µαθητές και τους πετούν έξω από τη γενική παιδεία. Ανοικτή πρόσβαση 

στην 3βάθµια εκπαίδευση, όχι στην υποβάθµιση-αποδόµηση και την παράδοση της στους 

επιχειρηµατίες της εκπαίδευσης και στα οικονοµικά συµφέροντα. 

• Σύγχρονα σχολικά κτίρια και υποδοµές. Να συντηρούνται τα σχολικά κτίρια και να καλύπτονται 

από το κράτος όλα τα έξοδα λειτουργίας και θέρµανσης των σχολείων. Να υπάρχει δηµοτική 

µέριµνα για τη  φύλαξη και προστασία των σχολικών κτιρίων. Επαναπρόσληψη όλων των 

απολυµένων σχολικών φυλάκων. Οι δήµοι έχουν ευθύνες για τις ελλείψεις σχολείων και αιθουσών, 

για την κατάληψη των προαύλιων χώρων µε αίθουσες, για τη πληµµελή συντήρηση των σχολείων, 



για την ανισοκατανοµή των κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές. Ο «Καλλικράτης» χειροτερεύει την 

κατάσταση. Να δηµιουργηθούν νέα σχολεία και νέα νηπιαγωγεία για να κάνουν τα παιδιά µάθηµα 

σε κατάλληλες συνθήκες. 

• ηµόσια δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό. Αύξηση των δαπανών για παιδεία, υγεία. Όχι 

στη διάλυση του ΕΟΠΠΥ και στις συγχωνεύσεις-διαλύσεις των δηµόσιων νοσοκοµείων. Να µην 

κλείσει καµιά µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κανένα νοσοκοµείο. Αναβάθµιση των 

υπηρεσιών που παρέχονται σήµερα στα παραρτήµατα του ΕΟΠΠΥ και Κέντρων Υγείας. Να ενισχυθεί 

το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, να εξοπλιστούν µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά 

µέσα. 

• ωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία. ωρεάν περίθαλψη, εξετάσεις, φάρµακα, θεραπείες για όλους 

Όχι στο κλείσιµο ραντεβού µε γιατρούς µέσω ιδιωτικών εταιρειών και µε χρέωση. Όχι  εισιτήριο 

στα νοσοκοµεία. Όχι στο χαράτσι του 1€ ανά συνταγή. Όχι στη µείωση της φαρµακευτικής κάλυψης. 

Όχι στην εκµετάλλευση της φροντίδας υγείας από τους επιχειρηµατίες του χώρου. Να ενισχυθούν 

τα δηµόσια νοσοκοµεία µε προσωπικό και υποδοµές. 

• Μέριµνα για τη στέγαση όλων των αστέγων. Ξενώνες για όλους τους φοιτητές, τους αστέγους, 

πρόσφυγες και µετανάστες. Κανένας άστεγος στο δρόµο. Απαλλοτρίωση κενών και 

αχρησιµοποίητων κατοικιών και κλειστών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων µε στόχο την άµεση 

στέγαση των άστεγων. Αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και των κληροδοτηµάτων.  

• Οι δήµοι να παρέχουν όλα τα τεχνικά µέσα τους για να εξασφαλίσουν µε έµπρακτο τρόπο ότι δεν 

θα µείνει κανένα σπίτι χωρίς νερό και ρεύµα. Λειτουργία προγράµµατος στέγασης σε κτίρια δήµων, 

κράτους, εκκλησιών που είναι κενά ή σχολάζουσες κληρονοµιές. 

• Να γίνουν δηµοτικά γηροκοµεία µε δωρεάν διαµονή των φτωχών και άπορων γερόντων σε κάθε 

δήµο. Ενίσχυση µε προσωπικό, υποδοµές, µόνιµη κρατική χρηµατοδότηση για πλήρη και δωρεάν 

λειτουργία της Βοήθειας στο Σπίτι. 

• Να υπάρξει µέριµνα για τη σίτιση των άπορων κατοίκων από τους από κέντρα εστίασης των δήµων. 


