
  Η γιγάντωση των ΜΚΟ τα τελευταία χρόνια
και η ανάδειξή τους σε κομβικούς διαχει-
ριστές ενός κομματιού της εργασίας βγά-
ζει μάτι. Το μέγεθος του έργου που έχουν
αναλάβει να φέρουν εις πέρας ίσως να μην
γίνεται τελείως αντιληπτό και γι' αυτό να
μην του αποδίδεται η σημασία που του
αναλογεί. Η αλήθεια είναι ότι πολλές
φορές διάφορα από αυτά που γράφονται
στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας
μπορεί να μοιάζουν σε αρκετούς από τους
αναγνώστες ως υποθέσεις επί υποθέσεων.
Κι όμως, η αίσθηση αυτή προκύπτει από
την πικρή αλήθεια ότι όσα πράγματα και
να βλέπουμε να αλλάζουν στις σχέσεις
που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία
και τον ελληνικό καπιταλισμό, τόσο στους
χώρους εργασίας, όσο και σε αυτό που
οι Ιταλοί αυτόνομοι ονόμασαν κοινωνικό
εργοστάσιο, στην πραγματικότητα αδυ-
νατούμε να τα ερμηνεύσουμε συλλογικά
και να οργανωθούμε απέναντί τους. Γι’
αυτό και η απόσταση μας (μικρή ή με-
γάλη) από τις άμεσες διεργασίες υποτίμη-
σης της εργατικής τάξης, μας αφήνουν
αμήχανους. Ένα κλασικό παράδειγμα που
λέμε μεταξύ μας είναι το σύνθημα «ο ρα-
τσισμός ρίχνει τα μεροκάματα» που γρά-
φαμε από τις αρχές των '00s. Το πόσο
επώδυνα αποτελέσματα είχε και θα συνε-
χίσει να έχει, για όλους τους εργάτες η
ακραία υποτίμηση ενός κομματιού της ερ-
γατικής τάξης, ήταν κάτι που πιο πολύ
αποτελούσε θέμα συζήτησης παρά καθη-
μερινό βίωμα. Μια δεκαετία και βάλε αρ-
γότερα, αυτό που συνέβαινε για δύο
δεκαετίες στους μετανάστες εργάτες νιώ-
θουμε ξεκάθαρα ότι έχει καθορίσει τη
θέση μας στην οποιαδήποτε σκατοδουλειά
που έχουμε την τύχη (εδώ γελάμε) να κά-
νουμε σήμερα.

Οι ΜΚΟ βρίσκονται σε ένα ιστορικό σταυ-
ροδρόμι που τους ταιριάζει γάντι. Εμφα-
νίστηκαν στην Ελλάδα, τη δεκαετία του
'80 για να διαχειριστούν κάποια κομμάτια
της εργατικής τάξης που είχαν πεταχτεί
στα σκοινιά και έκαναν την εμφάνισή τους
σε μαζική κλίμακα τότε. Τοξικοεξαρτημέ-
νοι, κακοποιημένες γυναίκες (όχι ότι δεν
υπήρχαν πριν, αλλά δεν τους έδινε κανέ-
νας σημασία). Τη δεκαετία του '90, οι
δουλειές των ΜΚΟ διευρύνθηκαν, καθώς
άρχισαν να αποκτούν συμμετοχή στη δια-
χείριση των μεταναστών και των γυναι-
κών, θυμάτων trafficking. Ο μπέμπης
τέλος πάντων μπήκε στα κόλπα,
μεγάλωσε και σήμερα που η
καπιταλιστική κρίση καλπά-
ζει έρχεται να προσφέρει
λύσεις σε ζητήματα που
απασχολούν τα ελληνικά
αφεντικά από τη δεκαετία
του '80. Με λίγα λόγια, σή-
μερα που το μεταπολιτευτικό
μοντέλο πετάγεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου στα σκουπίδια, οι ΜΚΟ
μπορούν να «προσφέρουν» στη μαζική εκ-
παίδευση εργατών και την οργάνωση της
εξαθλίωσης ενός κομματιού της εργατικής
τάξης, με όρους κέρδους. Συζητώντας με
τον Γιώργο καταλάβαμε λίγα πράγματα πα-
ραπάνω και για τα δύο. Για την εκπαί-
δευση είπαμε· το μεταπολιτευτικό
μοντέλο πετάγεται στα σκουπίδια. Ο στα-
θερός μισθός, το οχτάωρο-πενθήμερο, εί-
κοσι χρόνια στην ίδια δουλειά και πάει
λέγοντας ήταν για τα αφεντικά βραχνάς. Η
καπιταλιστική κρίση και τα αδιέξοδα που
τους δημιουργούσε αυτή η κατάσταση
έχει επισημανθεί από τα αφεντικά πάνω
από δύο δεκαετίες τώρα. Άλλωστε, οι
πρώτες προσπάθειες για νομοθετική κα-

τοχύρωση της ευέλικτης εργασίας εμφα-
νίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '80. 

Οι ΜΚΟ, λοιπόν, συμμετέχουν με ένα τρό-
πο στη δημιουργία του νέου εργάτη. Είτε
προσλαμβάνοντας εργάτες ως «ωφελού-
μενους» και πάει λέγοντας, είτε λειτουρ-
γώντας οι ίδιες ως γραφεία ενοικιάσεως
χιλιάδων «ωφελούμενων» σε επιχειρή-
σεις. Και κάπως έτσι, βάζουν το λιθαράκι
τους στη δημιουργία τόπων όπου διεξάγε-
ται μια μορφή εκμετάλλευσης της εργασίας
«απαλλαγμένης από τις μεταπολιτευτικές
αγκυλώσεις». 

Για την οργάνωση της εξαθλίω-
σης ενός κομματιού της εργα-

τικής τάξης, λέγαμε και στο
προηγούμενο τεύχος ότι το
κράτος πρόνοιας δεν εξα-
φανίζεται αλλά μετασχημα-
τίζεται. Σε έναν κόσμο όπου

η ιδιωτικοποίηση λειτουρ-
γιών του κράτους είναι must, οι

ΜΚΟ παίρνουν μέρος σε έναν χορό
εκατομμυρίων γύρω από την αναπαρα-

γωγή της εργατικής δύναμης και την ορ-
γάνωση της καθημερινής μιζέριας. Οι
δομές που αντιστοιχούσαν στην κεϋνσιανή
λογική της μεταπολιτευτικής διευθέτησης
είχαν κρατικά νοσοκομεία και επιδόματα.
Οι καιροί που ζούμε είναι καιροί ακραίας
υποτίμησης και ο φασισμός είναι η νέα δι-
ευθέτηση που χαρακτηρίζει κάθε πεδίο
που σιγά-σιγά μετασχηματίζεται για να κα-
λύψει τις τωρινές ανάγκες των αφεντικών
μας. Οι τρόποι αναπαραγωγής που αρμό-
ζουν στο είδος του εργάτη που φτιάχνεται
είναι αντί για «δεν έχεις να φας, πάρε ένα
επίδομα» σε «δεν έχεις να φας, πάρε ένα
(συγκεκριμένο) φαΐ και μόλις βγεις απ’ τη
(συγκεκριμένη) ΜΚΟ πάρε (συγκεκριμέ-
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CWD: Θες να πεις για αρχή τι δουλειά είναι
αυτή; Πώς τη βρήκες;

Γιώργος: Ναι. Υπήρχε μια προκήρυξη για ένα πρό-
γραμμα με τίτλο «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας
στον Δήμο Αθηναίων». Δεν υπήρχε πουθενά στα γνωστά site εύ-
ρεσης εργασίας. Και εμένα βασικά μου το είπε μια φίλη που δού-
λευε σε μια δομή της ίδιας ΜΚΟ. Ύστερα διαπίστωσα ότι ήταν
αναρτημένη μόνο στο site τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λει-
τουργεί μέσω του δήμου Αθηναίων και η διάρκειά του είναι οκτώ-
μισι μήνες, δηλαδή όσο υπογράψαμε κι εμείς τις συμβάσεις μας.
Ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου και τελειώνει 31 Οκτώβρη. Η προ-
κήρυξη που είδα ζήταγε υπάλληλους καθαριότητας, στελέχη κου-
ζίνας· δουλειές που δεν ήθελαν συγκεκριμένα πτυχία. Υπήρχαν
και άλλες θέσεις για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νο-
σηλεύτριες κλπ. Έκανα την αίτηση και με πήραν. Στα μόρια με-
τρούσε η διάρκεια της κάρτας ανεργίας, το χαμηλό εισόδημα, αν

έχεις παιδιά, όλα αυτά τα γνωστά... 

CWD: Και σε αυτό το πρόγραμμα ποιοι συμμετέ-
χουν; Ποιος το κάνει;

Γ: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τρεις ΜΚΟ. Είναι ο Νόστος, η ΧΕΝ
και η ΙΑΣΙΣ. Πιο πάνω υποτίθεται από όλες είναι ο Νόστος που
έχει την οργάνωση και το κύριο κομμάτι της διαχείρισης του
έργου.

CWD: Και τι κάνει η καθεμία;

Γ: Έχουν χωρίσει τη δομή σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι
είναι το γραφείο διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται η ΧΕΝ και δέ-
χεται τις αιτήσεις όσων θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε
για να μπουν στον ξενώνα είτε για να παίρνουν φαγητό μια φορά
την μέρα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το Κέντρο Ημέρας, το οποίο
έχει αναλάβει η ΙΑΣΙΣ. Το Κέντρο Ημέρας είναι ένας χώρος που
μπορεί να πάει κυρίως κάποιος άστεγος να κάνει μπάνιο, να πλύ-
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νους) μπάτσους να σε τρέχουν». Επίσης
κατά καιρούς λέμε ότι υπάρχει ένα

κομμάτι της εργατικής τάξης που
«περισσεύει». Δεν είναι ψέμ-

ματα. Όντως, σε καιρούς κρί-
σης ένα κομμάτι δεν γίνεται
να χρησιμοποιηθεί άμεσα
σε χώρους εργασίας. Η
οργάνωση της μιζέριας
του όμως μπορεί να
γίνει άκρως παραγωγική
και οι ΜΚΟ είναι ένας απ’
τους μεγάλους παίκτες

στον εν λόγω τομέα.
Μέσα σε αυτή την κλωτσο-

πατινάδα πάντως, τα όσα
ακούμε περί «δυσκολίας απορ-

ρόφησης των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων» είναι δύσκολο να είναι

η πρώτη μας έγνοια. Μέσα και από την πε-
ριγραφή του Γιώργου καταλαβαίνουμε ότι
ενώ η κατεύθυνση των ΜΚΟ είναι αυτή
που λέγαμε παραπάνω, η ελληνική εκδοχή
(θα το λέγαμε κατσαπλιαδισμό, αλλά φο-
βόμαστε ότι θα μας πουν ότι το γυρίσαμε
στη θεωρία της εξάρτησης) εμφανίζει διά-
φορα «περίεργα» σημεία.

Δύο ακόμα πράγματα που παρατηρεί κα-
νείς στην παρακάτω συνέντευξη έχουν να
κάνουν με τις σχέσεις μεταξύ του εργάτη,

γαλουχημένου στη διαμεσολάβηση, παρα-
τημένου πλέον από τον συνδικαλισμό και
του εργάτη που ξεπήδησε από την ανακύ-
κλωση που επιφύλασσε η νέα χιλιετηρίδα
σε όσους νέους κατέληγαν στα λαγούμια
του ελληνικού καπιταλισμού. Οι πρώτοι,
που αναφέρονται ως οι «άνω των 35
ετών», είναι γνήσια τέκνα του ιστορικού
συμβιβασμού αλά ελληνικά. Άνθρωποι με-
γαλωμένοι σε έναν κόσμο όπου κυριαρ-
χούσε ένα κομματικό σύστημα
μεσολαβήσεων, από το συνδικάτο μέχρι
το βύσμα για το στρατό και πάει λέγοντας.
Περήφανοι ως Έλληνες κι όχι ως εργάτες.
Παγιδευμένοι και αδύναμοι σήμερα, μην
μπορώντας να μιλήσουν από την ταξική
τους θέση, λόγω των επιλογών τους στο
παρελθόν. Σήμερα, τρώγοντας την μια
σφαλιάρα μετά την άλλη, δυσκολεύονται
να πούνε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Έτσι
καταλήγουν στις εύκολες πρακτικές της
γκρίνιας (που εκτός από τον Γιώργο στη
δουλειά, ταλαιπωρούν και τα δύστυχα τα
παιδιά τους που τους ακούνε στο σπίτι).
Κι όμως, η πολιτική τους κατάσταση τις
προηγούμενες δεκαετίες καθόρισε τη
θέση τους σήμερα: εργάτες που ντρέπον-
ται πολύ γι’αυτό.

Οι «κάτω των 35» τώρα, μεγάλωσαν σε
έναν κόσμο που δεν γνώρισε την κομμα-

τική διαμεσολάβηση στο βαθμό που τη
γνώρισαν οι προηγούμενοι. Αντιθέτως, με-
γάλωσαν κυρίως με το όνειρο της αχαλί-
νωτης κατανάλωσης. Βέβαια, ένα κομμάτι
τους είναι αυτό που θα έλεγε κανείς γενιά
του Γρηγορόπουλου, αλλά η φτώχεια των
πολιτικών δομών της εργατικής τάξης τα
τελευταία 25 χρόνια (και βάλε), η μη
ύπαρξη μόνιμων συλλογικών διαδικασιών
και κατευθύνσεων στους χώρους εργασίας
(κι όχι μόνο), αλλά και η ανακύκλωση
όλων αυτών των νεολαίων μέσα σε μικρο-
δουλειές για 5,7,8 μήνες τούς έχει φέρει
σε μια κατάσταση που θα λέγαμε ότι μοι-
άζει με... τον Τρύφωνα στο «Πολυτεχνί-
της και Ερημοσπίτης». Ο Τρύφωνας,
πεσμένος κάτω, με τον Βέγγο να μετράει
από πάνω του πότε θα σηκωθεί απ’ τις
φάπες.

Επίσης, αξίζει να παρατηρήσει κανείς τη
σχέση αυτών των δύο με το αφεντικό που
λέγεται ΜΚΟ. Ένα αφεντικό που μόνο ως
τέτοιο δεν γίνεται αντιληπτό. Η πολιτική
φτώχεια των καιρών μας, η συλλογική
ήττα της εργατικής τάξης, οι ρατσιστικές
μαλακίες και το «ό,τι αρπάξει ο κώλος
μας» που μεσουράνησε από το '90 και
μετά κάνουν εν τέλει τις σχέσεις εκμετάλ-
λευσης που αναπαράγονται στις ΜΚΟ να
μην αναγνωρίζονται ως τέτοιες.



νει τα ρούχα του και μετά να κάτσει στο σαλόνι να πιει καφέ, να
δει τηλεόραση και να φάει κιόλας από το συσσίτιο. Και το τρίτο
κομμάτι που διαχειρίζεται ο Νόστος είναι ο ξενώνας χωρητικότη-
τας εικοσιπέντε ατόμων και το συσσίτιο με την κουζίνα του που
έχει αναλάβει να διανέμει χίλιες μερίδες φαγητό την ημέρα.

CWD: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα ΕΣΠΑ;

Γ: Ναι. Τον πρώτο μήνα που δεν είχαμε καν ανοίξει και υπήρχαν
διαφημίσεις σε εφημερίδες, έλεγαν πως ο δήμος θα πάρει ένα
εκατομμύριο ευρώ από τα ΕΣΠΑ για να αναθέσει το πρόγραμμα
σ’αυτές τις ΜΚΟ. Μετά είδαμε ότι είναι οχτακόσιες χιλιάδες. Εγώ
δεν ήξερα τι ακριβώς είναι ο Νόστος. Εκ των υστέρων είδα ότι
είχε πιο παλιά ασχοληθεί και με εργολαβία εργαζόμένων σε δή-
μους· βρήκα και κάποια άρθρα για δήμους όπως της Ν. Ιωνίας, του
Ρέντη και του Κορυδαλλού που είχε γίνει εκεί μια φασαρία και
είχαν γραφτεί διάφορα για κομπίνες. Ύστερα βρήκα ότι είχε
αναλάβει προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας
στους δήμους Αγ. Αναργύρων, Φυλής, Λιοσίων που
τον Μάρτη κλείσανε.

CWD: Αυτά ήτανε ίδια προγράμματα με αυτό που
είσαι τώρα;

Γ: Ναι, αλλά δεν είχαν ξενώνες. Είχαν κοινωνικό
παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο, λαχανόκηπο,
συσσίτιο. Βασικά όμως δεν υλοποιήθηκαν γιατί χρει-
αζόταν να πάρουν υπογραφές απ’ τους δήμους για να
μπορέσουν να εγκριθούν. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα
στον δήμο Άνω Λιοσίων σταμάτησε γιατί ήθελε ο ίδιος ο δήμος
να λειτουργεί το συσσίτιο. Επίσης, ο Νόστος έχει ξενώνες για με-
τανάστες που αιτούνται άσυλο στα Άνω Πατήσια και έναν άλλον
ξενώνα στο Μοσχάτο με ανήλικους και ασυνόδευτους μετανάστες.
Πάλι μέσω ΕΣΠΑ. 

CWD: Και πώς πάει το πρόγραμμα;

Γ: Ε, όταν ξεκινήσαμε μας πήγαν τρεις μέρες στα κεντρικά τους
γραφεία και μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα. Μας ρώτησαν τη
γνώμη μας για διάφορα, χάρηκαν και κάποιοι ότι συμμετέχουν.
Μετά μοιραστήκαμε και κάναμε ομάδες εργασίας. Τους μάγειρες
και τους βοηθούς κουζίνας τους έστειλαν σε κάποιους άλλους ξε-
νώνες που ήδη λειτουργεί ο Νόστος για να εκπαιδευτούν υποτί-
θεται. Και οι υπόλοιποι, οι γενικών καθηκόντων και καθαριότητας,
πήγαμε σ’ ένα πολύ μοντέρνο εξαώροφο κτίριο κοντά στην πλα-
τεία Βάθη. Καινούριο και σε πολύ καλή κατάσταση. Πριν ήταν γρα-
φεία του ΟΣΕ. Ε, μπήκαμε μέσα και το καθαρίσαμε και σιγά σιγά
μας έφερναν διάφορα πράγματα από χορηγίες ή δωρεές: μετα-
χειρισμένα γραφεία, συρταριέρες που ήταν παμβρώμικα και τα κα-
θαρίζαμε. Τις περισσότερες ώρες καθόμασταν,  δουλεύαμε λίγο αν
ερχόταν κάτι, μετά ξανακαθόμασταν. Πέρναγε η μέρα πολύ χα-
λαρά και χωρίς ένταση. Απ΄την άλλη, το γραφείο διαμεσολάβη-
σης που είχε στηθεί πιο γρήγορα δούλευε σε κανονικούς ρυθμούς,
δεχόταν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που βέβαια δεν ήταν
και μεγάλες σε αριθμό. Γι’αυτό το λόγο σε κάποια φάση μάς έβγα-
λαν στον δρόμο να κάνουμε «street work». Διασκορπιστήκαμε
σε όλο τον δήμο Αθηναίων με φυλλάδια και ενημε-
ρώναμε φαρμακεία, μίνι μάρκετ, φούρνους, κυ-
ρίως μαγαζιά δηλαδή, αν γνωρίζουν κάποιον
που έχει ανάγκη να τον παραπέμψουν σε
εμάς. Δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε όλο
αυτό, πάντως τρεις μήνες δεν είχε και
πολλή δουλειά.

CWD: Στο πρόγραμμα είπες ότι ξεκίνη-

σες μέσα Φλεβάρη. Έτσι όπως μου το περιγράφεις όμως πέρασαν
δυο μήνες που στοιβάζατε πράγματα μέσα στο κτίριο.

Γ: Ναι τούς δυο μήνες τους περάσαμε έτσι. Ήρθαν και μια μέρα
δυο μεγάλα φορτηγά με εξοπλισμό από τις προηγούμενες δομές
συσσιτίων που είχε ο Νόστος. Εξοπλισμός κουζίνας, και βαρύς
κιόλας, στον οποίο είχαν τα αυτοκόλλητα των προηγούμενων
δομών. Μάλλον περίμεναν να κλείσουν για να τσιμπήσουν τα
πράγματα. Κι έτσι φτάσαμε στο Πάσχα, τρεις μήνες αφού είχαμε
ξεκινήσει το πρόγραμμα, να έχουν μπει μόλις δύο άτομα στον ξε-
νώνα και μερικά άτομα να παίρνουν φαγητό απ’ το συσσίτιο. Τότε
δημιουργήθηκε κάποιου είδους πρόβλημα γιατί έστω και τόσοι
κάτι θα πρέπει να τρώνε. Η δικιά μας η κουζίνα δεν λειτουργούσε
γιατί θέλει ρεύμα τριφασικό που έλεγαν ότι κοστίζει πάνω από
οχτώ χιλιάρικα για να συνδεθεί. Χρήματα όμως δεν υπήρχαν, γιατί

δεν είχαν πάρει την προκαταβολή απ’ το ΕΣΠΑ. Οπότε η κου-
ζίνα δεν λειτουργούσε.

CWD: Κάτσε, δηλαδή τόσο καιρό δεν υπήρχε κουζίνα,
αλλά δεν τους ένοιαζε γιατί δεν υπήρχε και άνθρω-
πος να φάει;

Γ: Ακριβώς. Η λύση ήρθε απ’ τον ξενώνα των με-
ταναστών στα Πατήσια· εκεί όπου είχαν πάει οι μά-
γειρές μας για εκπαίδευση. Και αφού οι μερίδες

ήταν λίγες στην αρχή, πηγαίναμε με το αυτοκίνητο
του Νόστου καθημερινά και παίρναμε τις 5-10 μερίδες

που χρειαζόμασταν. Φυσικά δεν έχει ανοίξει και η τραπε-
ζαρία που βρίσκεται σε άλλον χώρο, σε ένα παλιό μαγαζί 5-6
στενά πιο κάτω. Υποτίθεται ότι εκεί έπρεπε να τρώνε. Είναι ένα
άδειο ισόγειο, γεμάτο με παλιά ρούχα που πηγαίναμε εκεί και τα
ξεχωρίζαμε. Οπότε αρχικά επειδή τα άτομα ήταν λίγα, έτρωγαν
στο κέντρο ημέρας σ’ έναν χώρο με τηλεόραση και τραπεζάκια.
Από το Πάσχα και μετά άρχισαν να αυξάνονται σιγά σιγά και τα
άτομα στον ξενώνα και τα άτομα που έρχονταν για το συσσίτιο.
Φτάσαμε σήμερα, τέλη Ιούνη, να δίνουμε 60 μερίδες παίρνοντας
φυσικά ακόμα το φαγητό απ’ τον ξενώνα στα Πατήσια. 

CWD: Κάποια στιγμή δε θα έπρεπε υποτίθεται να ξεκινήσουν να
δουλεύουν κανονικά οι δομές; Είστε ήδη στη μέση του προγράμ-
ματος...

Γ: Κοίτα, τους υπεύθυνους δεν τους βλέπω να αγχώνονται. Σε
ερωτήσεις που τους έκαναν κάποιοι εργαζόμενοι για την πορεία
του προγράμματος, υποστήριξαν ότι «δεν φταίμε εμείς γιατί
έπρεπε να έχουμε πάρει την προκαταβολή από το ΕΣΠΑ πριν ξε-
κινήσει το πρόγραμμα ή έστω όταν ξεκινούσε. Απ’ την στιγμή
που δεν πήραμε τα λεφτά στην ώρα μας δε θα λογοδοτήσουμε
για ποιον λόγο δεν έχουμε φτάσει στον στόχο μας». Διατείνον-
ται ότι όταν πάρουν τα χρήματα και λειτουργήσει πλήρως η κου-
ζίνα, έχουν τρόπους να αυξήσουν ξαφνικά τον αριθμό των
μερίδων από τις εξήντα στις τριακόσιες. Σκέψεις υπάρχουν
μήπως να δίνουν μαζικά μερίδες σε σχολεία και αυξηθεί ο αριθ-
μός των μερίδων κατακόρυφα. Ελπίζουν ότι μπορούν με τέτοιους
τρόπους να καλύψουν το χαμένο έδαφος. 

CWD: Πάντως αυτό που μου περιγράφεις είναι ότι κά-
ποια στιγμή θεωρητικά θα πάρουν οχτακόσια χι-

λιάρικα, φτάνει να αποδείξουν ότι έχουν κάνει
τη δουλειά που ανέλαβαν, η οποία είναι

αγορά υποδομών και εξοπλισμού, ενοι-
κίαση κτιρίου και η καθημερινή λειτουργία
του συσσιτίου για χίλιες μερίδες. Ταυτό-
χρονα λες ότι ο βασικός εξοπλισμός είναι
μεταχειρισμένος, οι υποδομές δε λει-
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τρεις μήνες
αφού είχαμε ξεκι-

νήσει το πρόγραμμα,
είχαν μπει μόλις δύο

άτομα στον ξε-
νώνα



τουργούν και από μισθούς δεν έχετε πάρει φράγκο.

Γ: Ναι, από μισθούς τίποτα, μόνο τα ένσημα βάζουν. Πάν-
τως με έναν πολύ χοντρικό υπολογισμό -λεφτά για μισθούς, νοί-
κια και λοιπά- πιστεύω ότι τρακόσια χιλιάρικα τούς μένουν
σίγουρα στην άκρη. Οι ίδιοι λένε ότι τα λεφτά του προγράμματος
είναι μόνο για τους μισθούς του προσωπικού και την υλικοτεχνική
υποδομή. Τα υπόλοιπα υποτίθεται ότι τα βρίσκουν από χορηγίες.
Έχουν ένα budget μόνο για τις πολύ βασικές πρώτες ύλες. «Στην
τελική, άμα δεν έχουμε χορηγίες θα τους δίνουμε μόνο ψωμί»·
έτσι μας είπαν. Η υπεύθυνη την πρώτη μέρα έλεγε: «το πρό-
γραμμα είναι για τους δικούς σας μισθούς. Εμείς δεν βγάζουμε
υπεραξία γιατί δεν περισσεύει τίποτα». 

CWD: Και αφού όλη η φάση υπολειτουργεί, εσείς τι κάνετε;

Γ: Μας στέλνουν με το αμάξι για διάφορες δουλειές μεταξύ των
δύο ξενώνων που είναι Μοσχάτο και Πατήσια. Και τρέχουμε και
για χορηγίες. Για παράδειγμα, τις μέρες που παίρνουμε χορηγία
από εστιατόρια δεν μαγειρεύουν για εμάς στα Πατήσια. 

CWD: Οι άλλοι εργαζόμενοι, οι πτυχιούχοι, με τι ασχολούνται;

Γ: Να σου πω ένα μικρό περιστατικό για το πώς λειτουρ-
γεί η ψυχολογική υποστήριξη των «ωφελουμένων» για
παράδειγμα. Στο ξενώνα υπάρχει ψυχολόγος, η
οποία πρότεινε στην υπεύθυνη να φτιάξει ομάδα
ψυχοθεραπείας με τους ένοικους του ξενώνα.
Υποτίθεται γι’ αυτό το λόγο υπάρχει. Αλλά της
είπαν να μην το κάνει, γιατί «πού να μπλέκουμε,
μπορεί να βγουν και διάφορα προβλήματα στη
φόρα». Αυτή επέμενε, ότι έχει κι εμπειρία από ψυ-
χοθεραπεία αλλά της ζήτησαν να ασχολείται μαζί
τους μόνο για να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά και τί-
ποτε άλλο.

CWD: Και με τους μισθούς, που τέσσερις μήνες δεν έχετε πάρει,
τι γίνεται;

Γ: Η σύμβαση που υπογράψαμε αναφέρει ότι οι πληρωμές θα ακο-
λουθούν τη ροή χρηματοδότησης του προγράμματος. Το έχουνε
γράψει για να είναι καλυμμένοι. Πάντως, λεφτά δεν έχουμε δει κα-

θόλου. Ούτε καν το Πάσχα δεν πήραμε το δώρο. Επειδή
ξέρουν ότι αυτό είναι παράνομο και παίζει αυτόφωρο αν

κάνεις καταγγελία, τη Μεγάλη Εβδομάδα ήρθαν συχνά σε επαφή
μαζί μας για να μας πουν ότι θα μπει. Τελικά τίποτα δεν έγινε.
Σχεδόν ένα μήνα μετά μαζευτήκαμε όλοι οι υπάλληλοι, και οι 45,
αλλά η αφορμή δεν ήταν ακριβώς η μη καταβολή του δώρου. Μά-
θαμε ότι η ΧΕΝ πρόκειται να βάλει το δώρο στις εργαζόμενες εκεί
που δεν ήταν πάνω από δέκα, και σκόπευε να δώσει και μισθό από
δικούς της πόρους, χωρίς να περιμένει το ΕΣΠΑ. Το θέμα όμως
ήταν ότι δεν έπρεπε να το πουν σε κανέναν από τις άλλες δομές.
Αυτές αρνηθήκαν. Εκεί έγινε ένας ψιλοχαμός γιατί τσαντίστηκαν
απ’ την ΧΕΝ και τις έκραξαν αρκετά. Μας ενημέρωσαν και μαζευ-
τήκαμε να δούμε τι θα γίνει. Αποφασίσαμε να στείλουμε ένα χαρτί
στις τρεις ΜΚΟ, οτι μας οφείλουν το δώρο και τα δεδουλευμένα
μας. Όμως δεν συμφωνούσαν όλοι· κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει να
το στείλουμε στο υπουργείο γιατί εκεί καταθέτουν τους φακέ-
λους. Οι υπεύθυνοι ήταν σε φάση «και εμείς μαζί σας είμαστε και
αν δεν μας πληρώσει το υπουργείο εργασίας να πάμε όλοι μαζί απ’
έξω να φωνάζουμε». Τελικά στείλαμε το χαρτί στις ΜΚΟ. Στους

περισσότερους δεν άρεσε που έγραφε ότι σε περίπτωση μη
καταβολής των δεδουλευμένων μας θα προβούμε στις

απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από τον
νόμο. Δε ήθελαν να φανεί πολύ επιθετικό. Απάντη-
σαν μετά από κάποιες μέρες πολύ απλά ότι «το
υπουργείο έχει ήδη εγκρίνει, αλλά δεν εξαρτάται η
πληρωμή σας από εμάς. Την πρώτη μέρα που θα
πάρουμε τα λεφτά θα σας τα δώσουμε».

CWD: Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που κάνατε;

Γ: Ναι, είχαμε προσπαθήσει να στείλουμε ένα χαρτί
πάλι στις ΜΚΟ το Πάσχα. Μαζευτήκαμε μονάχα καμιά δε-

καριά άτομα. Οι περισσότεροι μάλλον δεν πίστευαν ότι δεν θα
πληρωθούμε, αλλά τον Μάιο που έβλεπαν ότι συμπληρώνονται
τρεις μήνες, άρχισαν οι περισσότεροι να τσινάνε. Έρχονται οι
υπεύθυνοι κάθε βδομάδα και μας λένε κάθε φορά και μια και-
νούρια δικαιολογία· ότι έχουν καταθέσει τα λεφτά και περιμένουν
τον υπεύθυνο από το υπουργείο να πατήσει ένα κουμπί για να
σταλούν. Μετά λένε ότι ήταν άρρωστη η διαχειρίστρια και γι’αυτό
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απ’ τον Μάιο
έρχονται οι υπεύθυ-
νοι κάθε βδομάδα 
και μας λένε και 
μια καινούρια 
δικαιολογία



δεν πατιόταν το κουμπί. Μετά ότι το υπουργείο
είπε ότι δεν έπρεπε να καταθέσουν έναν φάκελο
αλλά τρεις... 

CWD: Όλο αυτό το διάστημα έχετε κάνει κάτι άλλο
για να πιέσετε;

Γ: Τρία, τέσσερα άτομα μόνο έχουν στείλει εξώδικο. Η
απάντηση του Νόστου ήταν εξώδικο για «υπονόμευση του προ-
γράμματος». Ότι δηλαδή αν κάνουμε επίσχεση εργασίας, θα αναγ-
καστούν να μας πληρώσουν και έτσι θα διακινδυνεύσει η ομαλή
ροή του προγράμματος. Εν τέλει κάποια άτομα έκαναν καταγγελία
στην επιθεώρηση και έχει οριστεί ραντεβού. Αυτό το κλασικό που
καλούν τον εργοδότη. Μια παρένθεση. Τελικά το δώρο του Πάσχα
το πήραμε. Της τάξης των 200 ευρώ. Κάποιοι από μας υπέθεσαν
ότι αφού δέχτηκαν κλήση από την επιθεώρηση εργασίας, δεν θα
ήθελαν να πάνε με άδεια χέρια. Το άλλο που μας είπε η υπεύθυνη
είναι ότι τουλάχιστον πληρώνουν τα ένσημα και την εφορία. Και
όταν ρωτήσαμε την υπεύθυνη «πού βρίσκετε τα λεφτά και μας
πληρώνετε τα ένσημα αφού λέτε ότι δεν έχετε δικούς σας πό-
ρους» αυτή γύρισε με ύφος πολύ μυστικοπαθές και απάντησε:
«Να ξέρετε ότι εμείς δεν πληρώνουμε μισθούς σε άλλους υπαλ-
λήλους μας για να σας πληρώνουμε τα ένσημα και να πληρώνουμε
την εφορία». Ε, όχι και να νιώθουμε άσχημα που εμείς παίρνουμε
τα ένσημα (μόνο). Και στην τελική δε μας αφορά τι κάνουν και τι

δεν κάνουν για να μας πληρώσουν.

CWD: Οι υπόλοιποι τι γνώμη έχουν για όλα αυτά;

Γ: Οι υπόλοιποι δεν βλέπω να έχουν διάθεση να κάνουν τίποτα.
Όταν ακούν για καταγγελία, οι περισσότεροι λένε: «δεν θέλω να
μπω στη μαύρη λίστα, γιατί αν συνεχιστεί το πρόγραμμα δεν θα
με ξαναπάρουν και τα λεφτά δεν τα χάνουμε, πρόγραμμα είναι,
τουλάχιστον μας πληρώνουν τα ένσημα». Και τους λες: «τι να συ-
νεχιστεί· δεν βλέπεις τι γίνεται»; Αλλά πιστεύω ότι παίζει ρόλο και
το πώς βρήκαν τη δουλειά. Μιλώντας με τους περισσότερους δια-
πίστωσα ότι είχαν κάποιον γνωστό.  Άλλοι είχαν άτομα απ’ τα κεν-
τρικά γραφεία και άλλοι γνώριζαν άτομα απ’ τις υπόλοιπες δομές
και καταλαβαίνω ότι όλοι θεωρούν ότι αν κάνουν φασαρία θα εκ-
θέσουν αυτόν που τους πρότεινε. Δεν εννοώ ότι τους βάλανε βυ-
σματικά.  Στην τελική και εγώ που δεν δήλωσα ότι γνωρίζω
κάποιον, μπήκα. Σιγά τις θέσεις. Να φανταστείς, η προκήρυξη είχε
πάρει, νομίζω, τρεις παρατάσεις, γιατί προφανώς δεν υπήρχαν
πάρα πολλές αιτήσεις. 

CWD: Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, τους παραμυθάδες της ΜΚΟ δεν τους
βλέπουν και πολύ σαν εργοδότες. 

Γ: Όχι, δεν νομίζω. Σε συζητήσεις πολλές φορές ενώ μερικοί υπο-
στηρίζουμε ότι η σύμβασή μας γράφει ότι ο Νόστος είναι ο εργο-
δότης, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο εργοδότης είναι τα ΕΣΠΑ.
Και ιδίως όταν λένε και οι υπεύθυνοι απ’ το διοικητικό συμβού-
λιο «πιέστε και εσείς το υπουργείο και εμείς είμαστε μαζί σας»
συμφωνούν όλοι. Αλλά ίσως ο τρόπος που έρχονται και δικαιολο-
γούνται ότι φταίει το ΕΣΠΑ, φταίει η συμφωνία που δεν υπογρά-
φει η χώρα μας με τους γερμανούς, να τσιμπάει πολύ. Αφού το
λένε υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει μπορεί να βρίσουν και λίγο, αλλά
όχι τόσο τον εργοδότη. Είναι αυτό, ότι πιο πολύ φταίει η μοίρα
μας, οι γερμανοί ή ο Τσίπρας που δεν καταλήγει σε συμφωνία,
που γίνονται όλα αυτά και δεν πληρώνουν τα ΕΣΠΑ, ενώ πριν ήταν

όλα εντάξει. Ναι, πιστεύουν ότι δεν είναι κανονικός εργο-
δότης, όπως μια εταιρεία. Νομίζουν ότι παράγει κοινω-

νικό έργο.

CWD: Το λένε αυτό;

Γ: Για παράδειγμα, θεωρούν πως αν δημιουργήσεις
πρόβλημα τότε η ΜΚΟ δεν θα μπορεί να προσφέ-
ρει αυτά που θα ήθελε. Λένε ότι άμα κάνουμε επί-

σχεση τι θα κάνουν οι φιλοξενούμενοι του ξενώνα;
Θα κοιμηθούν στον δρόμο; Άσε που νιώθουν και τύ-

ψεις οι περισσότεροι. Αφού σου λέει ρε γαμώτο δεν
δουλεύω κιόλας κανονικά. Δεν τηρώ και πλήρως το ωράριο

μου, δεν παίζει και πλήρης έλεγχος. Τώρα τι να πάω να διεκδι-
κήσω; Σαν να ντρέπονται. Λες και φταις εσύ που δεν σου δίνουνε
αντικείμενο να δουλέψεις.

CWD: Θες να πεις και λίγο τι φάση παίζει με τους συναδέλφους;
Τι άνθρωποι είναι; 

Γ: Είμαστε ηλικίες από 19 έως 62 χρονών. Έχουμε διοικητικούς,
φιλόλογο, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλεύτριες.
Αυτές είναι οι ειδικότητες των πτυχιούχων και είμαστε και οι υπό-
λοιποι γενικών καθηκόντων, υπάλληλοι κουζίνας, με απολυτήριο
λυκείου. Εντάξει μπορεί κάποια λίγα άτομα να έχουν κάποιο
άσχετο πτυχίο, αλλά δε μετράει. Τα άτομα που είναι έως 30 χρο-
νών είναι στην φάση που είμαι εγώ. Για κάποιους είναι και η
πρώτη τους δουλειά. Γενικότερα έχουμε δουλέψει με voucher, σε
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και σε διάφορα άλλα επιδο-
τούμενα προγράμματα. Ιδίως οι κοινωνικοί επιστήμονες. Όσο ανε-
βαίνουμε ηλικιακά, είναι άτομα που έχουν φάει την κατρακύλα
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οι περισσότε-
ροι θεωρούν 

ότι ο εργοδότης 
είναι τα ΕΣΠΑ

Και η παπαρολογία σε έντυπη μορφή, (αισθητική προσφορά
ψυχοπονιάρη καλλιτέχνη). Αφίσα της συγκεκριμένης ΜΚΟ
που διαφημίζει το μέγα κοινωνικό έργο που περιγράφεται
γλαφυρά στη συνέντευξη και ζητά την ανιδιοτελή συνει-
σφορά μας. Από όλο το 50x70 προπαγανδιστικό καλλιτέ-
χνημα το μόνο που έχει σημασία είναι το μεσαίο λογοτυπάκι
κάτω-κάτω, με τα τέσσερα μαγικά γράμματα: ΕΣΠΑ. Η μάλ-
λον υποσυνείδητη σωστότατη κατάταξη των υπολοίπων
γύρω από αυτό μας δείχνει το ρόλο τους. Μύγες γύρω από
το βάζο με το ευρωμέλι.



όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρ-
χει άτομο που δούλευε
22 χρόνια σε εργοστά-
σιο ψυγείων, στη
γραμμή συναρμολόγη-
σης. Άτομο που ήταν
οδηγός φορτηγών.
Απολυμαντής, πωλή-
τρια, οικοδόμος, ιδιο-
κτήτης μίνι μάρκετ
που το έκλεισε. Είναι
τέτοιες φιγούρες που
έχασαν τις δουλειές
τους... 

CWD: Και αυτοί όλοι τι λένε;
Γιατί καταλαβαίνω ένας κάτω
των 35 είναι λίγο εκπαιδευμέ-
νος· λίγο με τα voucher, λίγο με
επιδοτούμενα, λίγο με συμβάσεις,
έχει μάθει ότι έτσι είναι η δουλειά.

Γ: Αυτοί που είναι από 35 και πάνω είναι σε φάση
«τι καλά που τα περνάγαμε τότε. Πάντα υπήρχαν δουλειές».
Ακόμα και αυτοί που δεν είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο έβρι-
σκαν δουλειές, δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και ξαφνικά
γκρεμίστηκαν όλα και δεν ξέρουν τι τους φταίει. Εντάξει όχι
όλοι, μερικοί. Ένας μας έλεγε «ξέρεις, εγώ για δύο έν-
σημα πήγαινα στην επιθεώρηση. Εγώ τους τσάκιζα
όλους, δεν κόλωνα πουθενά. Τώρα είμαι 45 χρονών
ποιος θα με πάρει; Εγώ τους ευγνωμονώ που με
πήραν εδώ πέρα. Και φοβάμαι τώρα ότι θα μπω
στη μαύρη λίστα άμα κάνω φασαρίες». Βέβαια και
στις μικρότερες ηλικίες που περίμενα ότι επειδή
δεν έχουμε τρελές υποχρεώσεις, θα είμαστε σε
φάση «τι είχαμε τι χάσαμε», δεν υπάρχει μια κοινή
άποψη, ότι πάμε να τους κοντράρουμε και ό,τι γίνει.
Παίζει πολύ αυτό το παραμύθι της ελπίδας, μέρα με τη μέρα
ότι θα μας πληρώσουν και δε καταλαβαίνουν την υποτίμηση που
έχουμε υποστεί ως εργάτες. Βασικά, μάλλον κανένας δεν βλέπει
τον εαυτό του ως εργάτη. Θεωρούν ότι δεν πρόλαβαν να πιάσουν
την καλή όπως κάποιοι άλλοι. 

CWD: Η αντιμετώπιση των εργαζόμενων απέναντι στον κόσμο που
έρχεται και παίρνει φαγητό ή που μένει στον ξενώνα πώς είναι;

Γ: Γενικά επικρατεί η άποψη πως εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε
ανώτεροι από εκείνους που «μυρίζουν άσχημα και πεινάνε». Στην
αρχή υπήρχε φόβος για τις αρρώστιες που θα έχουν όλοι αυτοί και
για το πώς θα αντιμετωπίσουμε άτομα με ψυχιατρικά προβλή-
ματα. Άκουγες σχόλια για την ασφάλειά μας. Κάποιος ρώταγε γιατί
να μην τους ελέγχει κάποιος στην είσοδο, ώστε να μην φέρουν
αιχμηρά αντικείμενα ή για να μην κλέβουν από το κτίριο. Γενικό-
τερα επικρατεί η αντίληψη ότι η παραβατικότητα πάει μαζί με την
φτώχια. Άλλος ρώταγε εάν θα έρχονται και αλλοδαποί. Μετά που
είδαν μερικοί ότι έχουμε και μετανάστες ξίνισαν τα μούτρα. Πάντα
θα ακουστεί και καμιά βρισιά για την «αλβανίδα που τρώει τζάμπα
ή που άργησε να έρθει ή την γύφτισσα που έχει κι απαίτηση να
μην τρώει συνέχεια όσπρια». Δε βλέπουν ότι όλη η φάση είναι μια
μούφα ατελείωτη και ότι η ΜΚΟ δεν κάνει τίποτα απ’ αυτά για τα
οποία παίρνει λεφτά. Οι «ωφελούμενοι» τους φταίνε…
CWD: Εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλη άρνηση αυτό. Άρνηση του
στυλ δεν θέλω να δω την πραγματικότητα. Το πρόγραμμα δεν

δουλεύει, δεν κάνει σχεδόν
τίποτα. Λεφτά δεν δίνουν
σε κανέναν. Το να πι-
στεύεις μετά από τόσο
καιρό ότι θα λειτουργή-
σει και να υπερασπίζε-
σαι ότι πρέπει αυτό να
υπάρχει γιατί κάνει
δουλειά, ε, είναι λίγο
πρόβλημα.

Γ: Ναι, και όταν τους λες
ότι στην τελική βγάζουν

τρελά λεφτά στις πλάτες
τις δικές μας και των «ωφε-

λούμενων», σου λένε: «δεν
με νοιάζει· εγώ τους μισθούς

μου να πάρω». Αφού ούτε αυ-
τούς δεν παίρνεις, ρε μεγάλε. 

CWD: Και πώς το βλέπεις να εξελίσσε-
ται τώρα;

Γ: Δεν βλέπω εξέλιξη. Αυτοί δεν έχουνε πάρει την
προκαταβολή απ’ την επιδότηση. Και να την πάρουν, δεν πρόκει-
ται να μας πληρώσουν όλα τα δεδουλευμένα. Πιστεύω ότι θα δώ-
σουν ένα ποσό, όχι όλα τα χρωστούμενα. Έτσι θα συνεχίσει, και

όλα αυτά με τους στόχους τους, τις 1000 μερίδες, δεν θα γί-
νουν ποτέ.

CWD: 800 χιλιάρικα είναι πολλά λεφτά. Φαντάζομαι
ότι για να αποδεσμευτούν πρέπει κάπως να ελεγχ-
θεί ότι παράγεται ένα έργο. Από αυτά που μου λες
εσύ όχι έργο δεν παράγεται, η φάση είναι τίποτα.
Τι θα κάνουν αυτοί;

Γ: Τώρα μας λένε ότι μιλάνε με τη νομαρχία για να
δώσουμε 300 μερίδες, σε ποιους, πότε, δεν ξέρω.

Μπορεί να τα κάνουν εικονικά. Βρήκα τυχαία κάτι άρθρα
για το προηγούμενο πρόγραμμα, τον Λαχανόκηπο στο δήμο

Αγ. Αναργύρων, που δεν λειτούργησε ποτέ. Αποδείχθηκε ότι είχαν
φτιάξει ψεύτικα παραστατικά και ότι το υπουργείο εργασίας τούς
ζητάει τα λεφτά πίσω. Πάντως όπως είπα δεν φαίνονται αγχωμέ-
νοι, όταν τους ρωτάμε γι’αυτά.

CWD: Αυτοί με κάποιο τρόπο θα τα βολέψουν. Άλλωστε, όντως
δεν είναι η πρώτη φορά. Εσείς τι άλλο θα κάνετε;

Γ: Σε μερικές μέρες λήγει άλλη μια παράταση προθεσμίας και
έχουν πει άλλα τρία με τέσσερα άτομα που έχουν έρθει στο αμήν
ότι θα μπουν στον ίδιο φάκελο για την επιθεώρηση εργασίας,
αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι αυτό που
λέγαμε και πριν. Ναι μεν γκρινιάζουμε που δεν πληρωνόμαστε,
αλλά «έτσι δουλεύει το πράγμα και δεν θα τα χάσουμε». Δεν νο-
μίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη.

CWD: Γιώργο σε ευχαριστούμε και τι να πούμε… καλά κουράγια.
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