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Δ
εν είναι λίγες οι φορές που, ως γυναικεία πολιτική ομάδα, έχου-
με  πέσει  πάνω στις μκο και στον μεσολαβητικό τους ρόλο στη σύγ-
χρονη εκμετάλλευση των γυναικών. Από τη συνδρομή τους -πα-
ρέα με τους καραβανάδες- στο άνοιγμα και την επέκταση της πορ-
νικής αγοράς στα Βαλκάνια, μέχρι τις κινητές μονάδες στις πιάτσες 
που εκδίδονται ανήλικες στη Ρώμη για τη δωρεά προφυλακτικών και 

εκτρώσεων προς απενοχοποιητική ανακούφιση πελατών και νταβατζήδων. Και από το 
ξέπλυμα του τζίρου κυκλωμάτων σωματεμπορίας, μέχρι την υποστήριξη κρατικών πο-
λιτικών για την παρανομοποίηση της μετανάστευσης . 

Αυτή τη φορά θελήσαμε να ασχοληθούμε με τις μκο ως μηχανισμούς και τις χρήσεις 
τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα: τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.

 Όταν μιλάμε για κοινωνική πρόνοια, έχουμε συνηθίσει να εννοούμε  το σύνολο των 
δαπανών και των υπηρεσιών που αφορούν στην αναπαραγωγή της εργατικής δύνα-
μης και τις οποίες το κράτος προσφέρει επειδή αποτελούν, είτε «αδιαμφισβήτητα κε-
κτημένα» κάποιων εργατικών αγώνων χαμένων μέσα στην ιστορία, είτε όρους κάποιας 
εξίσου αόριστης συμφωνίας με το κράτος ότι αυτό θα φροντίζει να μην πεθάνουμε. 

Μια ματιά στην ιστορία του πώς το κράτος ανέλαβε τον ρόλο του γενικού χειριστή της 
αναπαραγωγής της μισθωτής εργασίας είναι αρκετή για να κάνει την παραπάνω παρα-
δοχή να μοιάζει τουλάχιστον ανεπαρκής. Ο πρόγονος του κράτους πρόνοιας όπως το 
ξέρουμε σήμερα μας πάει πίσω στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όταν κυριάρχη-
σε στις ΗΠΑ η καπιταλιστική μαζική παραγωγή. Ήταν τότε που τα αφεντικά στάθηκαν 
προβληματισμένα μπροστά στην εργατική τάξη που επάνδρωνε την αλυσίδα συναρμο-
λόγησης των μεγάλων εργοστασίων: διαμορφωμένη από αλεπάλληλα κύματα μετανά-
στευσης και γενοκτονίας, βίαια αποκομμένη από τους «οικιακούς όρους» εξασφάλισης 
των μέσων διαβίωσής της (αφού είχε αποσπαστεί από το αγροτικό ή ημιαγροτικό πλαί-
σιο από το οποίο αποκόμιζε πολλά στοιχεία για την αναπαραγωγή της), η εργατική τάξη 
της εποχής ήταν ασταθής, άστατη και απείθαρχη. Γι’ αυτό και η προσοχή των αφεντικών 
έπρεπε να στραφεί, από τα σκαμπανεβάσματα των αγορών και την ανακάλυψη πρώ-
των υλών, στις συμπεριφορές, στην εκπαίδευση και στις εργασιακές συνήθειες των ερ-
γατών, καθώς και στην ισχυρή τους τάση να παραβαίνουν τους κανόνες. Ο μισθός, στην 
ίδια την καπιταλιστική πρακτική, μεταβλήθηκε από απλό μέσο «παρακίνησης» στη δου-
λειά, σε εργαλείο ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης του εργατικού πληθυσμού. Από το 
1914 που αναγγέλλει μια «γενική συμφωνία πάνω στους μισθούς», ο Φορντ περιστοιχί-
ζεται από ένα «τμήμα κοινωνιολογίας» και από ένα σώμα επιθεωρητών με αποστολή να 
ελέγχουν, ερευνώντας επί τόπου, τις εργατικές κατοικίες και τους χώρους όπου συχνά-
ζουν οι εργάτες, ποια είναι η γενική συμπεριφορά τους και με ποιο τρόπο ξοδεύουν τον 
μισθό τους, θέτοντας προϋποθέσεις «καλής ηθικής αγωγής». 

Η μαζική παραγωγή και οι ιδιαίτερες συνθήκες άρθρωσης των νέων κανόνων εργα-
σίας, παραγωγής και κατανάλωσης που αυτή προϋπέθετε, δεν κυριάρχησαν μονομι-
άς. Όσον αφορά στην παραγωγή των εμπορευμάτων, η πάλη που διεξήγαγε το κεφά-
λαιο για να επιβάλει τις τεχνικές της ορθολογικοποίησης της εργασίας, γνώρισε στιγ-
μές γρήγορης προόδου (ιδιαίτερα με την ευκαιρία του πολέμου), αλλά και περιόδους 
ανάσχεσης, ανάλογα με τους κλάδους, τις βιομηχανίες, τα εργαστήρια και την αποτε-
λεσματικότητα της εργατικής αντίστασης. Η καθιέρωση των νέων κανόνων κατανάλω-
σης γνώρισε κι αυτή πισωγυρίσματα και ρήξεις. Η καταστροφή των παλιών αγροτικών 
«οικιακών» ισορροπιών μέσα στις οποίες λάμβανε χώρα η αναπαραγωγή της εργατι-
κής δύναμης, η επέκταση της μισθωτής εργασίας και η ηγεμονία της χρηματικής μορ-
φής ως όρου με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα μέσα δια-
βίωσής τους, έρχονταν συχνά σε αντίθεση με την παλιά τάξη πραγμάτων. Το πέρασμα 
από τη μαζική παραγωγή στην μαζική κατανάλωση και μαζί μ’ αυτό η επιβολή αλλα-
γών στις συνθήκες αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης πραγματοποιήθηκε σταδι-
ακά και συχνά με την προσφυγή σε τεχνικές αναγκαστικής κατανάλωσης. Για παρά-

δειγμα, το σύνολο ή ένα μέρος της αμοιβής του εργάτη δεν του δινόταν σε χρήμα, 
αλλά σε «δελτία αγορών» για συγκεκριμένα μαγαζιά -τα «Economats»- από τα οποία ο 
εργάτης υποχρεούταν να προμηθευτεί εμπορεύματα για τον επισιτισμό του. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η δυναμική παρέμβαση του κράτους μέσω του New Deal 
κατά την περίοδο 1930-40, είχε ακριβώς αυτή τη λειτουργία: να εξασφαλίσει μια 
«ρύθμιση» των νέων ισορροπιών και ταξικών συσχετισμών που έφερε η μαζική 
παραγωγή και να εγγυηθεί τους όρους ύπαρξης και αναπαραγωγής των μηχανι-
σμών της. Στο κέντρο της λειτουργίας του κράτους βρέθηκαν οι νέες μορφές διαχείρι-
σης της εργατικής δύναμης που αναζητούσαν ήδη ο Τέιλορ και ο Φορντ: ο κατώτατος 
μισθός, η διάρκεια εργασίας, τα ατυχήματα, οι ασφαλίσεις κατά της ανεργίας, ήταν όλα 
ζητήματα στα οποία η μαζική παραγωγή απαιτούσε βαθιές αλλαγές για να αναπτυχθεί. 
Η εργατική και μισθολογική πολιτική του κράτους ως γενικού χειριστή της αναπαραγω-
γής της μισθωτής εργασίας είχε τριπλό στόχο. Πρώτο, την εμπέδωση ενός νομικού- δι-
καστικού πλαισίου που συνίσταται σε ένα σύνολο από κανόνες που αφορούν στις ίδιες 
τις ταξικές σχέσεις και τις σχέσεις εκμετάλλευσης και έχουν στόχο να εξυγιάνουν και να 
εξασφαλίσουν την επέκταση της μαζικής παραγωγής. Σ’ αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνο-
νται οι ρυθμίσεις για τη διάρκεια της εργασίας, για τις υπερωρίες, για τον μισθό, αλλά και 
η προσπάθεια καθιέρωσης συμβάσεων μετά από διαπραγματεύσεις, για να διασφαλι-
στεί η μετατροπή των ταξικών ανταγωνισμών σε «κοινωνικές διαμάχες» μεταξύ «κοινω-
νικών εταίρων». Δεύτερο, την καθιέρωση του έμμεσου μισθού (οικογενειακά επιδόμα-
τα, ασφάλιση για την ασθένεια, σύνταξη). Τρίτο, την εντελώς καινούρια διάρθρωση της 
ασφάλισης σε περίπτωση ανεργίας και ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, η ασφάλιση δεν είχε 
πλέον το νόημα της βοήθειας στους πιο φτωχούς -όπως ήταν ο παλιός «νόμος για τους 
πένητες»-, αλλά αφορούσε περισσότερο σε μια ορθολογικοποιημένη πολιτική Επιλεκτι-
κής Ασφάλισης (δεν είχε δικαίωμα για ασφάλιση παρά μόνο όποιος μπορούσε να απο-
δείξει ότι βρίσκεται σε αναγκαστική αργία από την εργασία), που ήταν εργαλείο ελέγχου 
της εργατικής τάξης και που συνέβαλε στη διατήρηση εργατικού δυναμικού σαν «εφε-
δρεία» της καπιταλιστικής παραγωγής και της μισθωτής εργασίας. Έτσι, ο κεϋνσιανός 
σχεδιασμός –όπως ονομάστηκε- ανήγαγε τον αναπαραγωγικό τομέα σε διακριτι-
κό χαρακτηριστικό του και οι κρατικοί μηχανισμοί «κοινωνικής ασφάλισης» εγγυ-

Tο φεμινιστικό κίνημα της δεκαετίας 1965-1975 ανάγκασε τα αφεντικά να 
αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά στις προνοιακές παροχές

  Σύμφωνα με το διάγραμμα, κατά την περίοδο που πλαισίωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ 
στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι «προνοιακές» δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν, ενώ 

αντίθετα οι στρατιωτικές δαπάνες μειώθηκαν. Οι «προνοιακές» δαπάνες βέβαια, στην 
πραγματικότητα, πήραν την αξία αμυντικών δαπανών, αφού χρησιμοποιήθηκαν από 

το κράτος για να κατευνάσουν τον εσωτερικό εχθρό.
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ήθηκαν την πειθάρχηση των εργαζομένων στη βιομηχανική εργασία, μαζί με την 
αστυνομία, που αποτέλεσε το δεύτερο σκέλος του κράτους.

Η περίοδος από το τέλος της δεκαετίας του 1960 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1970 σημαδεύτηκε από την κρίση του κεϋνσιανού μοντέλου. Οι αρνήσεις του εργά-
τη της αλυσίδας συναρμολόγησης, απελευθερωμένες από κάθε συνδικαλιστική διεκ-
δικητική τεχνική, έθεσαν στο κέντρο της αμφισβήτησης την κατακερματισμένη και 
επαναληπτική εργασία. Η λειτουργία της κεϋνσιανής κοινωνίας δεν βασίστηκε όμως 
μόνο στο εργοστάσιο, αλλά στη λεπτή ισορροπία της σχέσης της βιομηχανικής εργα-
σίας με την οικιακή εργασία, αφού ο  εντατικός ρυθμός της αλυσίδας συναρμολόγη-
σης απαιτούσε σκληρή υποταγή, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας, όσο και μετά το 
τέλος της. Στο σπίτι, η γυναίκα-νοικοκυρά, έπρεπε να εγγυηθεί ότι θα τηρούνταν όλες 
οι προϋποθέσεις  για να είναι ο βιομηχανικός εργάτης διαθέσιμος να δουλέψει με την 
ίδια ένταση και την επόμενη μέρα:  νάνι, φαϊ και πήδημα σε κανονικές ώρες. Σ’ αυτή τη 
λεπτή ισορροπία επιτέθηκαν οι γυναίκες, φέρνοντας στο φως την εκμετάλλευσή τους 
μέσω του μισθού του αρσενικού εργάτη και τον υπόγειο τρόπο με τον οποίο αυτός ο 
μισθός τις έθετε υπό την εξουσία του συζύγου και πρόσταζε τη δική τους άμισθη ανα-
παραγωγική εργασία. Με την εξέγερσή τους ενάντια στην αόρατη εργασία τους, ανά-
γκασαν το κράτος να την πληρώσει. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, εν μέσω του πο-
λέμου του Βιετνάμ, το αμερικανικό κράτος αύξησε κατακόρυφα τις «κοινωνικές» δα-
πάνες, δίνοντας εμβάσματα που απευθύνονταν στις γυναίκες, τους μαύρους, τη νεο-
λαία, ενώ αντίθετα μείωσε θεαματικά το ποσοστό των στρατιωτικών δαπανών (βλ.δι-
άγραμμα αναλογίας στρατιωτικών και «προνοιακών» δαπανών). Κι αυτό γιατί, ο πόλε-
μος που είχαν κηρύξει αυτά τα νέα υποκείμενα στους δρόμους των ΗΠΑ και οι αρνή-
σεις που άρθρωσαν ενάντια στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η αναπαραγωγή τους, 
χρειάζονταν την άμεση προσοχή του κράτους. Να λοιπόν που οι κρατικές δαπάνες για 
την «κοινωνική πρόνοια» στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν ως αμυντικές δα-
πάνες απέναντι στον εσωτερικό εχθρό. Και ως τέτοια, η κοινωνική πρόνοια λειτούρ-
γησε ως η διαδικασία που εγγυάται ότι ένας πληθυσμός αποδέχεται τις κατεστημένες 
σχέσεις, είτε αυτές αφορούν στα κέρδη και τους μισθούς, είτε στην πειθαρχία και τον 
ήσυχο θάνατο.

Όπως αναφέρει ο George Caffentzis: 

«Αυτά ήταν χρόνια έκρηξης, αν και όχι για το κεφάλαιο. Δεν ήταν μόνο οι αγώνες στα ερ-
γοστάσια, στα σπίτια και στους δρόμους που ανάγκαζαν το κεφάλαιο να πληρώνει πε-
ρισσότερο για την εργοστασιακή εργασία. Όλο και περισσότερο, το κεφάλαιο αναγκα-
ζόταν να πληρώνει άμεσα, μέσω του κράτους, για την αναπαραγωγική εργασία που πιο 
πριν χρηματοδοτούνταν από τον μισθό του αρσενικού εργάτη». 
George Caffentzis, «The Work Energy Crisis and the Apocalypse» περιλαμβάνεται στην έκδοση 
των Midnight Notes, Midnight Oil: Work, Energy, War, 1973 - 1992, Autonomedia, 1992. Υπό έκ-
δοση από το Αρχείο 71.

Η κρίση που προκλήθηκε όταν οι γυναίκες αρνήθηκαν να κάνουν «αυτό που είναι 
φυσικό», απαντήθηκε από το κεφάλαιο με τον «τομέα των υπηρεσιών». Ολόκλη-
ροι παραγωγικοί κλάδοι γεννήθηκαν, οι οποίοι αποτέλεσαν την επέκταση και εμπο-
ρευματοποίηση της γυναικείας οικιακής εργασίας. Πρώτος ο βιομηχανικός κλάδος 
του σώματος (από το φαγητό μέχρι τις υπηρεσίες υγείας), ο οποίος στελεχώθηκε από 
άντρες και γυναίκες, που έκαναν την ίδια εργασία-αυτή της συζύγου, μάνας, αδελφής- 
που πιο πριν κρυβόταν υπό τη σκιά της αλυσίδας συναρμολόγησης. Με τη διαφορά ότι 
τώρα αναγνωρίστηκε ως εργασία-του τομέα των υπηρεσιών.

Η δεκαετία του 1980 σημαδεύτηκε από την αλλαγή στρατηγικής των αφεντικών σε 
σχέση με την προνοιακή πολιτική. Στις ΗΠΑ, ο συντηρητικός διανοούμενος Charles 
Murray, με το βιβλίο του «Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980», που εκ-
δόθηκε το 1984 και έγινε το ευαγγέλιο της Ρηγκανικής πολιτικής, άσκησε κριτική στην 
πολιτική των κοινωνικών παροχών, επικεντρώνοντας στην αδυναμία τους να εκπλη-
ρώσουν τον προληπτικό-επανορθωτικό τους ρόλο στις «ανεπιθύμητες» συμπεριφο-
ρές της εργατικής τάξης: 

«Η κοινωνική πολιτική μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’60, επέβαλε μια υπερβολική σει-
ρά παροχών από τους πλέον ικανούς φτωχούς προς τους λιγότερο ικανούς, από τους πιο 
νομιμόφρονες στους λιγότερο, και από τους πιο υπεύθυνους στους πιο ανεύθυνους». 

Με βάση την αρχή ότι «κάθε κοινωνική παροχή αυξάνει την καθαρή αξία του να βρί-
σκεται κανείς στην κατάσταση που δέχεται την παροχή», ο Murray κάνει τον απολογι-
σμό των προγραμμάτων πρόνοιας με κριτήριο το αποτέλεσμά τους στην πειθάρχηση 
του παραλήπτη: 

«[…] εξάρτηση  από τα ναρκωτικά, εγκληματικότητα, ανικανότητα για εργασία-και το 
πρόγραμμα προσπαθεί να αλλάξει τη συμπεριφορά αυτή με κάποια καλύτερη, μέσα 
από σχέδια απεξάρτησης, ψυχοθεραπείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης. […].  Ξέ-
ρουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι ο μετεκπαιδευμένος είναι τεμπέλης ή αδιάφο-
ρος, αλλά ότι δεν έχει κοινωνικοποιηθεί μέσα στην πειθαρχία της εργασίας. Χρειά-
ζεται περισσότερο χρόνο, περισσότερη βοήθεια, περισσότερη υπομονή σε σχέση με 

Η προώθηση των εθελοντικών υπηρεσιών ήταν βασικός άξονας της πο-
λιτικής των κυβερνήσεων Ρήγκαν και Μπους τη δεκαετία του 1980, στο πλαί-
σιο της στρατηγικής των περικοπών των προνοιακών επιδομάτων. Ο Ρήγκαν, 
γράφοντας στο Reader’s Digest το 1985 εγκωμίαζε το εθελοντικό πνεύμα της 
Αμερικής: 

«Αυτό το πνεύμα λοιπόν, των εθελοντικών υπηρεσιών κυλάει σαν ένα 
βαθύ και ορμητικό ποτάμι μέσα στην ιστορία του έθνους μας. Οι Αμερι-
κάνοι πάντοτε έτειναν χείρα βοηθείας. […] Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, όμως, τα νερά αυτού του ποταμού εθελοντικών υπηρεσιών υποχώρη-
σαν. Όσο μεγάλωνε η κυβέρνηση, της αναθέταμε καθήκοντα που κάποτε 
εκτελούσαν η γειτονιά και η κοινότητα. «Εγώ τι δουλειά έχω;», ρωτούσε ο 
κόσμος. «Άσε την κυβέρνηση να τα βγάλει πέρα».»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μπους χρησιμοποίησε το θέμα των εθελοντικών 
υπηρεσιών αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία: 

«Τα άτομα είναι αυτά που παίζουν το ρόλο τους για να κάνουν την Αμερι-
κή ένα καλύτερο τόπο. Είναι ο μαθητής που μένει μετά το σχολείο για να 
βοηθήσει ένα συμμαθητή του. Είναι ο ηγέτης μιας κοινότητας που βρί-
σκει τα χρήματα ώστε να χτιστεί ένας σταθμός για τη φροντίδα φτωχών 
παιδιών. Είναι ο επιχειρηματίας που παίρνει υπό την αιγίδα του ένα σχο-
λείο και πληρώνει για τις σπουδές κάθε μαθητή που αριστεύει.
Είναι ο εθελοντής που πηγαίνει φαγητό στα σπίτια των ηλικιωμένων. Και 
υπάρχουν χίλια άλλα φωτεινά σημεία για όλους όσους κάτι συνεισφέ-
ρουν. Αυτό είναι το μεγαλείο της Αμερικής... Φιλοδοξία της κυβέρνησής 
μου είναι να κάνει αυτά τα χίλια φωτεινά σημεία να λάμψουν περισσότε-
ρο από ποτέ». [Από την ομιλία του «Φωτεινά σημεία» (1989)]

Το πρόγραμμα εθελοντικών υπηρεσιών Americorps, που έθεσε σε λειτουρ-
γία ο Κλίντον το 1993, παρέχει σε φοιτητές (αμελητέες ουσιαστικά) «διευκο-
λύνσεις» για την αποπληρωμή σπουδαστικών δανείων με αντάλλαγμα τη δέ-
σμευσή τους να υπηρετήσουν για δυο χρόνια μετά την αποφοίτηση ως εθε-
λοντές στους τομείς της παιδείας, του περιβάλλοντος, των ανθρώπινων ανα-
γκών ή της δημόσιας ασφάλειας. Απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με 
το site του προγράμματος, είναι να μπορούν να εκτελούν σωματική εργασία 
μέσα σε στρεσογόνα περιβάλλοντα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, να είναι 
σε θέση να δουλεύουν περισσότερες από 8 ώρες κάθε μέρα, να μην κατανα-
λώνουν αλκοόλ και ναρκωτικά και να επιδεικνύουν καλή διαγωγή στην προ-
σωπική τους ζωή (ακριβώς, δηλαδή, τα ίδια κριτήρια που έθετε ο Φορντ την 
περίοδο πριν την ανάδυση του καπιταλιστικού κράτους ως διαχειριστή της 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης). 

Οι μκο στην Ελλάδα

Ανάμεσα στα δεκάδες παραδείγματα που πιστοποιούν την ανάδυση του 
ρόλου των μκο ως φορέων διαχείρισης της ανεργίας στη σύγχρονη ελληνι-
κή πραγματικότητα, η περίπτωση της μκο «ΚΛΙΜΑΚΑ» είναι από τα πλέον εν-
δεικτικά. Πρόκειται για μια οργάνωση που αφενός έχει αναλάβει να προσ-
διορίσει τις νέες φιγούρες που «αξίζουν» να «ευεργετηθούν» απ’ την υποτυ-
πώδη φιλανθρωπία της (κατά βάση έλληνες, πρώην μεσοαστοί που χτυπή-
θηκαν από την κρίση και οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί κάτω από την ταμπέ-
λα του «νεοάστεγου») και αφεταίρου να δημιουργήσει περιοχές υποτιμημέ-
νης εργασίας όπου το ίδιο υποκείμενο μαζί με άλλες πληθυσμιακές ομάδες 
που βρίσκονται στην ίδια ή ακόμα δυσμενέστερη θέση (όπως οι μετανάστες) 
θα έχουν την «ευκαιρία» να δουλέψουν με αντάλλαγμα (στην κυριολεξία) ένα 
χαρτζιλίκι –και με τις ευλογίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα δη-
μοσιεύματα που ακολουθούν είναι από τον καθεστωτικό τύπο και περιγρά-
φουν την κατάσταση  δια στόματος των ίδιων των υπευθύνων της μκο. Ο το-
νισμός είναι της έκδοσης.

 «Στην Ελλάδα της κρίσης δεν είναι πλέον και τόσο δύσκολο να μείνεις χω-
ρίς σπίτι. Οι νεοάστεγοι, όπως έχει ονομάσει ο μη κυβερνητικός οργανι-
σμός Κλίμακα τους ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο τα τελευταία 
χρόνια λόγω της οικονομικής ύφεσης, έχουν απλές, καθημερινές ιστορί-
ες: χρωστούσαν νοίκια, γραμμάτια, δεν είχαν δουλειά. Ούτε ξεπεσμένοι 
αριστοκράτες ούτε φαλιρισμένοι επιχειρηματίες. Οι άστεγοι της διπλα-
νής πόρτας είναι άνθρωποι που έχουν την ατυχία να μην έχουν κανένα 
ακίνητο στο όνομά τους. Εχουν όμως κινητό και είναι εξαρτημένοι από 
αυτό. Περιμένουν πώς και πώς να χτυπήσει και η κλήση να είναι για δου-
λειά ή από κάποιον ξεχασμένο φίλο ή συγγενή που θέλει να τους βοηθή-
σει. Είναι καθαροί, το μπάνιο τούς βοηθά να διατηρήσουν την αξιοπρέ-

Η πολιτική χρήση των μκο στις ΗΠΑ 
από τη δεκαετία του 1980 ως σήμερα
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άλλους εργάτες μέχρι να αναπτύξει την απαιτούμενη εργασιακή ηθική. Ας υποθέσου-
με ότι προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε αυτή την έλλειψη- θέτοντας, για παράδειγ-
μα, τους εκπαιδευόμενούς μας στη διάθεση εργοδοτών που επιχορηγούνται για να 
προσλάβουν τέτοιου είδους προσωπικό. […].  Μ’ αυτόν τον τρόπο όμως ο εκπαιδευ-
όμενος ανταμείβεται για τα διαπιστευτήριά του στην χρόνια ανεργία. Γιατί δημιουρ-
γούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτός μπορεί να βολευτεί έχοντας μια συμπερι-
φορά την οποία κανένας κανονικός εργαζόμενος δεν θα μπορούσε να έχει». 

Ο ίδιος καταθέτει την πρότασή του για την κοινωνική πρόνοια, που έχει στη βάση της 
ένα συγκεκριμένο στόχο: να αποδεχτεί η εργατική τάξη μείζονες αλλαγές στα ήθη και 
τη συμπεριφορά της.

«Το προτεινόμενο πρόγραμμα, το τελικό και πλέον φιλόδοξο πείραμα σκέψης, συνίστα-
ται στο κομμάτιασμα του συνολικού ομοσπονδιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοι-
ας και ενίσχυσης εισοδημάτων και όλων των επιμέρους ρυθμίσεων τους, για τα άτομα 
που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οποιοσδήποτε βρίσκεται σε 
ηλικία εργασίας δεν θα έχει άλλο καταφύγιο πέρα από την αγορά εργασίας, την οικογέ-
νειά του, τους φίλους του και τις δημόσιες ή ιδιωτικές τοπικά χρηματοδοτούμενες υπη-
ρεσίες.[…]. Οι γονείς θα αποκτήσουν την τάση να είναι πιο εχθρικοί στην προοπτική να 
φέρει η κόρη τους ένα μωρό στο σπίτι, που θα πρέπει να συντηρείται από ένα ήδη ανε-
παρκές οικογενειακό εισόδημα. […]. Οι έφηβοι που πριν δεν ήταν έτοιμοι για δουλειά 
θα ανακαλύψουν ότι τελικά είναι. Θα διαπιστώνουν ότι μπορούν να δουλέψουν για μι-
κρούς μισθούς και ότι μπορούν να αποδεχτούν την πειθαρχία της δουλειάς αν οι όποιες 
εναλλακτικές λύσεις είναι ακόμα πιο μαύρες». 

Η επιλογή των υποκειμένων που αποτελούν στόχο της αναδιάρθρωσης του κράτους 
πρόνοιας για τον Murray δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τα ίδια υποκείμενα που την προ-
ηγούμενη δεκαετία ανατίμησαν με τις αρνήσεις τους την αναπαραγωγική εργασία τους 
και ανάγκασαν το κράτος να επενδύσει στην κατευναστική πολιτική των επιδομάτων. 
Βασική πτυχή της αντεπίθεσης των αφεντικών στη δεκαετία του ’80 ήταν η απάντηση 
στην αταξία που προκάλεσαν οι γυναίκες στις οικογενειακές και σεξουαλικές σχέσεις και 
στην ισορροπία εργοστάσιο-νοικοκυριό. Η απόσπαση όσο το δυνατόν περισσότερης 
απλήρωτης εργασίας από τις γυναίκες, τόσο στη δουλειά όσο και σε ό, τι είχε απο-
μείνει από την οικιακή εργασία, αποτέλεσε αιχμή της κρατικής πολιτικής.

 «Επιτρέψτε μου να πιάσω μια κλασσική πελάτισσα του συστήματος κοινωνικής πρόνοι-
ας: μητέρα, ανύπαντρη, χωρίς προσόντα, με μικρά παιδιά, χωρίς σταθερή βοήθεια από 
κάποιον άντρα. […] δεν υπάρχει άλλη φιγούρα που να τυγχάνει μικρότερης συμπάθει-
ας εκ μέρους της λευκής μεσαίας τάξης, της τάξης που αποτελεί την πηγή του μεγαλύτε-
ρου μέρους των χρημάτων για τις ιδιωτικές και τοπικές υπηρεσίες τις οποίες εισηγούμα-
στε. Παρόλα αυτά, αυτή η μεσαία τάξη είναι εύκολος στόχος για τράκα από ανθρώπους 
που προσπαθούν να τα ψευτοβγάλουν πέρα, όπως επίσης για βοήθεια υπέρ των γυναι-
κών που έχουν ανάγκη. Ας δούμε δυο διαφορετικά σενάρια.

Στο πρώτο σενάριο η ανύπαντρη μητέρα εμφανίζεται στην τοπική ή την ιδιωτική υπη-
ρεσία με την εξής πρόταση: «βοηθήστε με να βρω μια δουλειά και κάποιον να φροντίζει 
το παιδί μου όταν δουλεύω και τα υπόλοιπα θα τα καταφέρω μόνη μου». […]. Τέτοιου εί-
δους μόνες μητέρες, που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, θα βρουν μια μεγάλη 
γκάμα βοήθειας.

Στο δεύτερο σενάριο, η ίδια γυναίκα ζητάει ένα συγκεκριμένο και αόριστης διάρκει-
ας επίδομα, έτσι ώστε να μπορεί να κάτσει με τα παιδιά της χωρίς να δουλεύει. Σ’ αυτή 
την περίπτωση είναι πολύ εύκολο να φανταστούμε ότι δεν θα καταφέρει να βρει την βο-
ήθεια που ψάχνει, ούτε από την τοπική υπηρεσία ούτε από ιδιωτική φιλανθρωπία. Γιατί 
αυτή η φιγούρα θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τις πιέσεις που επηρεάζουν την απόφαση 
όλων των υπολοίπων υπέρ της δουλειάς;».

Ο Murray παρουσιάζει το δόγμα με βάση το οποίο πρέπει –πρώτα το κράτος και τελι-
κά ολόκληρη η κοινωνία- να μπορούν να ξεφορτωθούν αυτούς που «δεν τα καταφέρ-
νουν» με την ευθύνη γι’αυτό να βαραίνει αυτούς τους τελευταίους. 

«Αυτό είναι ένα ποιοτικό ξεσκαρτάρισμα. Ένα ξεσκαρτάρισμα του αυτοεπιλέγειν. Σε ένα 
πεδίο μάχης ο γιατρός παίρνει αποφάσεις- λέει ότι αυτός πρέπει να κοιταχτεί αμέσως, ο 
άλλος μπορεί να περιμένει, ο τρίτος πρέπει να παρηγορηθεί μέχρι να πεθάνει. Στο κοινω-
νικό ξεσκαρτάρισμα που προτείνω οι αποφάσεις βρίσκονται στα χέρια του ασθενούς. 
Ο ασθενής πρέπει να έχει πάντα το δικαίωμα να πει «Μπορώ να κάνω το Χ» και να πάρει 
την ευκαιρία να το αποδείξει. Η κοινωνία πρέπει να έχει το δικαίωμα να του δίνει αυτή 
την ευκαιρία με ενέχυρο τη δική του απόφαση. Ο ασθενής πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αποτύχει. Η κοινωνία πρέπει να έχει πάντα το δικαίωμα να τον αφήσει να αποτύχει».

Ταυτόχρονα με τη δημιουργία ενός κοινωνικού συστήματος «μηδενικού επιπέδου», 
όπου το κράτος δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα να συντηρεί τους απόκληρους της πα-
ραγωγικής διαδικασίας, εμφανίζονται οι μκο, όχι ως φορείς μιας άνευ όρων προ-
σφοράς υπηρεσιών φιλανθρωπίας, αλλά ως μηχανισμοί διαχείρισης υποτιμημέ-
νης εργασίας. 

Μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του ρόλου που καλούνται να παίξουν οι μκο στη δια-
χείριση όσων πετιούνται έξω από την αγορά εργασίας και από την προστασία του κοι-

Το άλλο μισό της πολιτικής του  one euro job  για τη διαχείριση των νεοάστεγων, 
είναι για τη μκο Κλίμακα οι κυριλέ φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με τον τίτλο Sleep 
out: καλοβαλμένοι Αθηναίοι καλούνται να  “ζήσουν” για μια νύχτα την “εμπειρία” 

του να είσαι άστεγος εν είδει extreme sport. Εδώ που τα λέμε όχι και τόσο 
extreme, αφού χουχουλιάζουν σε γυαλιστερά sleeping bag και μασουλάνε στον 

μπουφέ του catering της υπαίθριας εκδήλωσης.



νωνικού κράτους, περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο του Jeremy Rifkin «Το τέλος της 
εργασίας και το μέλλον της», γραμμένο το 1995. Ο Rifkin καταθέτει μια ιστορική αφήγη-
ση της ταξικής πάλης στην οποία η πρωτοκαθεδρία των κινήσεων ανήκει στην αστική 
τάξη: η ιστορία του καπιταλισμού παρουσιάζεται σαν ένα συνεχές τεχνολογικών αναδι-
αρθρώσεων, με βάση τις οποίες τα αφεντικά προσδοκούσαν να διαμορφώσουν την ερ-
γατική τάξη ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 «Ο νεογέννητος βιομηχανικός τομέας είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει πολλά από 
τα εκατομμύρια των αγροτών που έχασαν τις δουλειές τους μετά την μηχανοποίηση της 
γεωργίας… Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 ως τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο δι-
αρκώς αναπτυσσόμενος τομέας παροχής υπηρεσιών μπόρεσε να επαναπροσλάβει πολ-
λούς από τους εργάτες που είχε παραγκωνίσει η αυτοματοποίηση».

Με βάση τον Rifkin, η εκ νέου αναδιάρθρωση/αυτοματοποίηση των τομέων αυτών, κα-
θώς και η απουσία ενός καινούργιου κλάδου μαζικής απασχόλησης, θα οδηγήσει στη 
δημιουργία εκατομμυρίων ανέργων. 

«Η αγοραστική αξία της εργασίας μειώνεται και η πτώση της θα συνεχιστεί [...] οι ολοέ-
να και περισσότεροι άνεργοι και υποαπασχολούμενοι θα βρεθούν να βουλιάζουν μέσα 
στη μόνιμη τάξη των παριών. Απεγνωσμένα, πολλοί θα στραφούν στην ανεπίσημη οικο-
νομία για να επιβιώσουν. Ορισμένοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αντάλλαγμα 
λίγη τροφή και στέγη. Άλλοι θα γίνουν κλέφτες και λωποδύτες. Η εμπορία ναρκωτικών 
και η πορνεία θα συνεχίσουν την ανοδική πορεία τους, καθώς εκατομμύρια αρτιμελή 
άτομα, εγκαταλελειμένα από μια κοινωνία που δεν χρειάζεται ή δεν θέλει πλέον την ερ-
γασία τους, θα προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Οι εκκλήσεις τους για βοήθεια 
ως επί το πλείστον θα αγνοούνται, καθώς οι κυβερνήσεις θα σφίγγουν τα λουριά και θα 
προτιμούν να ξοδεύουν περισσότερα για την ενίσχυση της αστυνομίας και την ανέγερση 
φυλακών παρά για την κοινωνική πρόνοια και τη δημιουργία εργασιών».

Η έγνοια για το τι θα απογίνουν αυτοί που περισσεύουν και για το πώς θα τους αποτρέ-
ψουμε από το να απειλήσουν την κοινωνική ειρήνη (αφού η ανεργία αντιμετωπίζεται ως 
προθάλαμος της εγκληματικότητας και ζήτημα δημόσιας τάξης), μετατρέπεται μέσα στο 
βιβλίο σε ιδέες –δοκιμασμένες και μη- για την αξιοποίησή τους ως φτηνών εργατών. Κι 
εδώ εμφανίζονται οι μκο, ως τομέας έτοιμος να προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες. 

Οι μκο μπορούν, κατά τη γνώμη του Rifkin, προσφέροντας απασχόληση στους άνερ-
γους που θα αυξάνονται, να τους κρατήσουν πειθαρχημένους και να ελαφρύνουν το 
κράτος και τους σωφρονιστικούς μηχανισμούς του. Ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση της 
αστυνομικής διαχείρισης των ανέργων πλάι στη δυνατότητα απασχόλησής τους στις 
μκο. Μας θυμίζει το συστατικό του κράτους πρόνοιας που υπήρξε δομικό, ήδη από τη 
γέννησή του: τον έλεγχο της εργατικής τάξης.

«Όσο για τον αυξανόμενο αριθμό των ανέργων στον τομέα της αγοράς, οι κυβερνήσεις 
θα βρεθούν αντιμέτωπες με δύο επιλογές: Τη χρηματοδότηση πρόσθετης αστυνομικής 
προστασίας και ανέγερσης περισσότερων φυλακών για να κλείνουν μέσα τη διογκού-
μενη εγκληματική τάξη ή τη χρηματοδότηση εναλλακτικών τρόπων απασχόλησης στον 
τρίτο τομέα».

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Murray:

«Όταν πληρώνω για Κουπόνια Σίτισης με τα δολάρια των φόρων μου [...]. Αν οι παρο-
χές είναι πετυχημένες, Εγώ, ο δωρητής, μπορώ να ικανοποιηθώ [...] στη βάση του γε-
νικού ανθρωπισμού ή στη βάση υπολογισμών προσωπικού συμφέροντος, καταλήγο-
ντας ότι τέτοιες παροχές δεν είναι τόσο διαφορετικές από τις αστυνομικές υπηρεσίες ή 
το μάζεμα των σκουπιδιών».   

 
Επιστρέφοντας στον Rifkin, στο βιβλίο του παρουσιάζεται η άποψη για τα προνοιακά 
επιδόματα που συναντήσαμε και στον Murray. Το σύστημα «τείνει να παράγει φτωχούς, 
μια μόνιμη τάξη φτωχών ανθρώπων που ζουν από τα ταμεία της κοινωνικής πρόνοιας». Στο 
πλαίσιο λοιπόν του δόγματος «αποδοχές εργασίας και όχι επιδόματα ανεργίας» ο ίδι-
ος ο Rifkin προτείνει την αξιοποίηση των ανέργων στις μκο με όρους καταναγκαστι-
κής εργασίας: 

«[...] θα πρέπει επίσης να μελετήσουν την περίπτωση μιας κοινωνικής αμοιβής ως 
εναλλακτικής λύσης, αντί των παροχών κοινωνικής μέριμνας, σε όλους τους μόνιμα 
άνεργους [...] που θα είναι πρόθυμοι να επανεκπαιδευτούν και να αναλάβουν ενεργά 
καθήκοντα στον τρίτο τομέα. Η κυβέρνηση φρόνιμο θα ήταν επίσης να επιχορηγεί μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να προσλαμβάνουν και να εκ-
παιδεύουν τους φτωχούς για εργασίες μέσα στους χώρους τους».

Και αν, κατά τη γνώμη μας, οι απόψεις του Rifkin μπορούν να χαρακτηριστούν προφητικές 
(ή τουλάχιστον επιδραστικές για τη μελλοντική διαμόρφωση της συνολικότερης στρατη-
γικής των πρωτοκοσμικών κρατών) είναι γιατί το οφείλουν σε αυτή ακριβώς την αντίλη-
ψη. Στην αντίληψη που τοποθετεί στο κέντρο του διαλόγου και των εφαρμογών της 
κρατικής διαχείρισης της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, όχι τον μεσολα-
βητικό, κατευναστικό ρόλο του κράτους πρόνοιας (με την μορφή που αυτό επικρά-
τησε στις ΗΠΑ την δεκαετία ’65 – ’75) αλλά τον προληπτικό, κατασταλτικό ρόλο του 
κράτους που αναλαμβάνει να δημιουργήσει περιοχές υποτιμημένης εργασίας. �

 

πειά τους, ακόμη και αν χρειαστεί να περιμένουν με τις ώρες στην ουρά για να 
χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα λουτρά της Κλίμακας. Και αποφεύγουν το κέ-
ντρο της Αθήνας, που όπως λένε «έχει γίνει πολύ επικίνδυνο», παραχωρώντας 
το σε τοξικομανείς και μετανάστες. 
Ακριβής αριθμητική καταγραφή των αστέγων στη χώρα μας δεν υπάρχει, 
μια και ως σήμερα οι άστεγοι στην Ελλάδα δεν έχουν αναγνωριστεί ως ειδι-
κή ομάδα που χρήζει μέτρων προστασίας. Υπολογίζεται πάντως ότι τα τελευ-
ταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 25% και ότι υπάρχουν 20.000 σε όλη την 
Ελλάδα, οι μισοί εκ των οποίων φυτοζωούν στην Αθήνα και σε λοιπά αστικά 
κέντρα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, αλλά και Κρήτη). Οι άστεγοι εμφανίζο-
νται κυρίως στις πόλεις, καθώς η ραγδαία αστικοποίηση των τελευταίων δε-
καετιών οδήγησε σε γιγάντωση της απομόνωσης και της ανεργίας. «Ο σύγ-
χρονος τρόπος ζωής μιας πόλης συμβάλλει όχι μόνο στο να βγει ένας άνθρω-
πος στον δρόμο, αλλά και να παραμείνει εκεί» τονίζει η Αντα Αλαμάνου, υπεύ-
θυνη του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων της Κλίμακας. 
Εκτός από ποσοτική αύξηση, η κρίση έφερε και ποιοτική μεταβολή των αστέ-
γων. «Αλλάζει το προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονται στους δρόμους, δι-
αφέρουν οι σημερινοί από τους παλαιότερους πληθυσμούς, που ήταν κυρί-
ως τοξικομανείς, άτομα με έντονη παραβατικότητα ή με σοβαρά ψυχολογικά 
προβλήματα και προέρχονταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Οι άστεγοι 
νέας γενιάς είναι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης, που είτε λόγω ανεργίας είτε 
λόγω χαμηλού εισοδήματος και έλλειψης υποστήριξης από την οικογένεια και 
τον περίγυρο, αναγκάζονται να μείνουν στον δρόμο ή σε ακατάλληλους και 
ανεπαρκείς χώρους, δηλαδή σε καταλύματα χωρίς νερό, ρεύμα, θέρμανση» 
εξηγεί η Άντα Αλαμάνου. 
Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται όλο και 
περισσότερες οικογένειες αστέγων, δεν συναντούμε μόνο μεμονωμένα άτο-
μα. Το μορφωτικό επίπεδό τους είναι από μέτριο έως υψηλό. Είναι κυρίως άν-
θρωποι που δούλευαν σε κλάδους που χτύπησε η κρίση: ιδιοκτήτες μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο, χτίστες, μπογιατζήδες και λοιποί 
μάστορες, ναυτικοί, σεκιουριτάδες και εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλ-
ματα (μάγειρες, ξενοδοχοϋπάλληλοι κτλ.). Οι περισσότεροι άστεγοι είναι ηλι-
κίας 30-45 ετών. Αλλά και πολύ νεότεροι, που αμείβονται με 500 ευρώ και δεν 
μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενός σπιτιού. Αλλά και μεγαλύτεροι, που έχα-
σαν τη δουλειά τους λίγο προτού βγουν στη σύνταξη, και ορισμένοι χαμηλο-
συνταξιούχοι. Ισως γι’ αυτό η κινητοποίηση απλών πολιτών – «ό,τι έχει να κά-
νει με τον Δήμο Αθηναίων ή την Εκκλησία ξέχασέ το» μας είπε με θυμό ο άστε-
γος Βαγγέλης – που ξεκίνησε από το Διαδίκτυο την περασμένη εβδομάδα με 
το τσουχτερό κρύο ήταν εντυπωσιακή. Συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά ρού-
χα, σκεπάσματα και τρόφιμα σε οργανώσεις που, όπως όλα δείχνουν, κάνουν 
πολύ καλύτερη δουλειά από το ίδιο το κράτος. Η μεσαία τάξη, λοιπόν, νιώθο-
ντας την καυτή ανάσα του προβλήματος να πλησιάζει απειλητικά στο σβέρκο 
της, ευαισθητοποιείται».  

        (από το BHMagazino 29/01/2012)

Ένα όραμα για το κέντρο της Αθήνας: 
φιλανθρωπία, δημόσια τάξη 
και καταναγκαστική εργασία 
Ιδού κάποια νέα μοντέλα εργασίας που συζητιώνται στους κύκλους 
των υπουργείων και των μκο: «Το πρώτο διυπουργικό πόρισμα για το ιστο-
ρικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας βρίσκεται εδώ και 15 ημέρες στα γρα-
φεία των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Εργασίας, Υγεί-
ας, Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού. Προϊόν της άτυ-
πης ομάδας εργασίας «Δράση για την Αθήνα» συμπυκνώνει την τεχνογνω-
σία και τη δημιουργικότητα συμβούλων υπουργείων και υπηρεσιακών πα-
ραγόντων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμπλεκομένων φο-
ρέων (μεταξύ τους και ΜΚΟ). Η «Δράση για την Αθήνα», ιδέα του υφ. Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Σπύρου Βούγια και των ανθρώπων του, αποτελεί την 
πρώτη «ολιστική» προσέγγιση του σοβαρού αυτού ζητήματος.
Επιπλέον προτείνεται σε συνεργασία με τους δήμους η πολιτική του one 
euro job, όπου άστεγοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι να εργάζονται στον 
δήμο (π.χ. ως οδοκαθαριστές) λαμβάνοντας ένα ή δύο ευρώ την ώρα για δι-
άστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ωρών τον μήνα.
Τόσο για τις ευάλωτες ομάδες, όσο και για τους αστέγους προτείνεται η υι-
οθέτηση του μοντέλου των ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμέ-
νης Ευθύνης). Στο ανοικτό κέντρο ευάλωτων ομάδων που ετοιμάζεται στη 
Ριτσώνα, οι αλλοδαποί θα μπορούσαν να παράγουν βιολογικά προϊόντα και 
να αυτο-εξυπηρετούνται μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας τέ-
τοιων κέντρων». 

                                                                 (από την Καθημερινή 15/05/2010) 


