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Πρόλογος 
 
Τον Ιούνιο 2010, όταν ως Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ, παρουσιάσαµε 
την έκδοση του Κοινωνικού Πορτραίτου της Ελλάδας 2010,  η οποία ήταν αφιερωµένη 
στη φτώχεια, η οικονοµική κρίση στη χώρα µας, που σύντοµα επρόκειτο να αποκτήσει 
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις, είχε ήδη ξεσπάσει, ως διπλή κρίση 
χρέους και δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. 
 
Έκτοτε, ο καταιγιστικός ρυθµός των ανατροπών δηµιούργησε την ανάγκη επικαι-
ροποίησης κάποιων δεδοµένων, όσο το επέτρεπαν τα στοιχεία που οι αρθρογράφοι  του 
τεύχους είχαν στη διάθεση τους. Η διαρκής ρευστότητα, οι συνεχόµενες αλλαγές και 
ανακατατάξεις που επικράτησαν στους τοµείς των εργασιακών σχέσεων, της απα-
σχόλησης και της λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, καθώς και η αυξηµένη αβε-
βαιότητα που έχει, µεταξύ άλλων, και ψυχολογικές συνέπειες σε κοινωνικό και ατοµικό 
επίπεδο, έχουν διαµορφώσει ένα περιβάλλον όπου τα δεδοµένα αναθεωρούνται µε 
ραγδαίους ρυθµούς.  
 
Σήµερα παρουσιάζουµε το «Κοινωνικό Πορτραίτο 2012», το οποίο καλύπτει χρονικά 
την περίοδο που οριοθετείται από την ένταξη της Ελλάδας στον µηχανισµό διάσωσης την 
άνοιξη του 2010 µέχρι και τις πρόσφατες εκλογικές αναµετρήσεις. Η παρούσα έκδοση 
αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται οι θέσεις για την κρίση 
πέντε έγκυρων πανεπιστηµιακών, µε µακρά πείρα στο γνωστικό τους αντικείµενο, των 
οποίων ζητήθηκε η γνώµη σχετικά µε τις διάφορες εκφάνσεις της κρίσης στη χώρα µας. 
Στο δεύτερο µέρος οι συγγραφείς, ερευνητές του ΕΚΚΕ µε µακροχρόνια ενασχόληση µε 
τα θέµατα κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης, επιχειρούν µέσα από τα άρθρα τους 
ν’ αποτυπώσουν µε νέες αναλύσεις και δεδοµένα τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας 
στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τη µετανάστευση, τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανι-
σότητες, καθώς και να διερευνήσουν  τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις των µετα-
σχηµατισµών που δροµολόγησε η κρίση. 
 
Αθήνα Σεπτέµβριος 2012 
 
Διονύσης Μπαλούρδος  
Διευθυντής Ερευνών,  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
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ΜΕΡΟΣ Ι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

Η ενότητα αυτή επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις πέντε διακεκριµένων, στο χώρο 
τους, επιστηµόνων σχετικά µε τις όψεις της σηµερινής πολύπλευρης κρίσης στη χώρα  
µας.  

 Στους ειδικούς αυτούς επιστήµονες, εκ των οποίων τρεις είναι κοινωνιολόγοι, ένας 
ιστορικός και ένας οικονοµολόγος, θέσαµε ερωτήσεις σχετικά µε τα αίτια, την εξέλιξη 
της κρίσης καθώς και τις προοπτικές εξόδου από αυτήν. Οι συνεντεύξεις, που απο-
τελούν ενδιαφέρουσες και διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις στο ζήτηµα της 
κρίσης, δόθηκαν γραπτώς µετά από επεξεργασία και σχετικές διευκρινήσεις κατά το 
χρονικό διάστηµα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2012. Ειδικότερα δε επικεντρώνονται σε 
ερωτήµατα σχετικά µε:  

α. τους παράγοντες που διαδραµάτισαν το σηµαντικότερο ρόλο για την έλευση της 
σηµερινής κρίσης (παράγοντες ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς 
κ.α.) 
β. την ανάλυση και κριτική αντιµετώπιση των τρόπων διαχείρισης της σηµερινής 
κρίσης, σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  
γ. τις κυριότερες επιπτώσεις της κρίσης για το παρόν και το µέλλον της χώρας και της 
Ευρώπης, σε σχέση µε το κοινωνικό κράτος, την εργασία, τα κοινωνικά δικαιώµατα 
και γενικότερα τους θεσµούς και  
δ. τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες και πιθανολογείται ότι θα οδηγήσουν προς 
την κατεύθυνση εξόδου από την κρίση.  

 
Α. Μουρίκη 
Δ. Μπαλούρδος 
Ο. Παπαλιού 
Ε. Φρονίµου 
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Συνέντευξη Νίκου Μουζέλη, 
Οµότιµου Καθηγητή 
Κοινωνιολογίας, London School 
of Economics1  
 
1. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώµη 
σας, έπαιξαν σηµαντικότερο ρόλο ώστε 
να οδηγηθούµε στη σηµερινή πολύ-
πλευρη κρίση (παράγοντες  ιστορικοί, 
πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί  
κ.ά.); 
 
Για να εξηγήσουµε την ελληνική κρίση 
πρέπει να εξετάσουµε όχι µόνο τους 
εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς 
παράγοντες. Πρέπει να δούµε τις 
εξελίξεις που οδήγησαν στην κρίση όχι 
µόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσµιο επίπεδο. Ξεκινώντας από 
το τελευταίο, το απότοµο άνοιγµα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών τη δεκαετία 
του 70΄ είχε ως αποτέλεσµα µια ανι-
σορροπία ισχύος µεταξύ κεφαλαίου και 
εργασίας, µια ανισορροπία που δεν 
υφίστατο κατά τη λεγόµενη «χρυσή 
εποχή της σοσιαλδηµοκρατίας» (1945-
1970). Αυτό το φαινόµενο οφείλεται στο 
ότι, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης 
παγκοσµιοποίησης, δεν είναι πλέον δυνα-
τόν να ελεγχθούν οι κινήσεις των κεφα-
λαίων ώστε να παραµένουν εντός των 
εθνικών συνόρων. Κάθε προσπάθεια 
σοβαρού ελέγχου ή υψηλής φορολόγησης 
οδηγεί αναπόφευκτα στην έξοδο των 
επιχειρήσεων σε χώρες όπου η εργασία 
είναι φθηνή, η εργατική νοµοθεσία σχε-
δόν ανύπαρκτη και οι συνθήκες εργασίας 
πρωτόγονες. 
 
Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, είχαµε την 
εµπειρία επιχειρήσεων που, κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα, έκλειναν για να 
                                                
1 Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε στις 3/2/12. 
 

ανοίξουν αµέσως µετά στην Βουλγαρία 
και αλλού. Κάτι παρόµοιο βέβαια συµ-
βαίνει και µε τις τραπεζικές καταθέσεις. 
Με την ένταση της κρίσης, λόγω του 
φόβου ανεξέλεγκτης πτώχευσης, ένα 
µεγάλο µέρος των τραπεζικών κατά-
θέσεων κατευθύνθηκαν σε ξένες τρά-
πεζες, πράγµα που οδήγησε σε δραµατική 
έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική 
αγορά. Αν λάβει κανείς υπόψη του τα 
παραπάνω, γίνεται φανερό το γιατί η 
κυρίαρχη οικονοµική στρατηγική σή-
µερα, και στην Ελλάδα, βασίζεται 
λιγότερο στα οικονοµικά του Keynes και 
περισσότερο στα οικονοµικά του Hayek, 
δηλαδή λιγότερο στη σοσιαλδηµο-
κρατική έννοια της κοινωνικής άλλη-
λεγγύης και συνοχής και περισσότερο 
στη νεοφιλελεύθερη θεοποίηση της 
αγοράς. Η ανισορροπία ισχύος µεταξύ 
κεφαλαίου και εργασίας θυµίζει µια 
παρόµοια κατάσταση του 18ου αιώνα 
στη δυτική Ευρώπη, η οποία οδήγησε 
στην εξαθλίωση ένα µεγάλο µέρος της 
εργατικής τάξης. Εκείνη τη χρονική 
περίοδο η κυριαρχία του κεφαλαίου οφει-
λόταν στο γεγονός ότι η εργατική τάξη 
δεν ήταν οργανωµένη. Αρχικά  µάλιστα, 
σε πολλές χώρες η οργάνωση των 
εργατών ήταν και απαγορευµένη διά 
νόµου. Σήµερα υπάρχουν µεν µαζικές 
εργατικές οργανώσεις (συνδικάτα και 
κόµµατα) τα οποία όµως χάνουν σταδια-
κά τη δύναµή τους, αφού η εργασία δεν 
έχει την πρωτοφανή κινητικότητα που 
έχει το κεφάλαιο. 
 
Σε ό,τι αφορά τώρα την ευρωπαϊκή διά-
σταση της κρίσης, στο χώρο της Ευρω-
ζώνης παρατηρούµε ένα χάσµα µεταξύ 
των κοινωνιών του ευρωπαϊκού Βορρά 
και αυτών του Νότου. Υπεραπλου-
στεύοντας, οι τελευταίες είναι στο 
οικονοµικό επίπεδο λιγότερο παραγω-
γικές/ανταγωνιστικές, στο πολιτικό πε-
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ρισσότερο αυταρχικές και συγχρόνως 
συγκρουσιακές, στο κοινωνικό επίπεδο 
παρουσιάζουν µεγαλύτερες ανισότητες 
και στο πολιτισµικό είναι πιο οικογενειο-
κεντρικές  και πελατειακές. Οι ποιοτικές 
αυτές διαφορές στις δοµές οδηγούν σε 
µια «άνιση συναλλαγή», δηλαδή υπάρχει 
αυτόµατα µια συνεχής µεταφορά πόρων 
από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες του 
Νότου στις πλουσιότερες χώρες του 
Βορρά. Αυτή η συστηµική µεταφορά 
πόρων δεν αντισταθµίζεται από την 
οικονοµική βοήθεια που το κέντρο παρέ-
χει στην ηµιπεριφέρεια. Γιατί σε µια 
Ευρωπαϊκή Ένωση  που βασικά από-
κλείει µια τεράστια αγορά, δεν υπάρχουν 
µηχανισµοί, ούτε για την ουσιαστική 
ρύθµιση αυτής της αγοράς, ούτε για την 
ανακατανοµή πόρων προς όφελος των 
χωρών του Νότου. Επιπλέον, το κοινό 
νόµισµα αφαιρεί τη δυνατότητα από τις 
µη ανταγωνιστικές οικονοµίες να χρησι-
µοποιήσουν την υποτίµηση, ως µηχα-
νισµό αύξησης των εξαγωγών. Αυτού του 
είδους η άνιση συναλλαγή δεν µπορεί 
βέβαια να συνεχίσει επ’ άπειρον. 
 
Ακούµε καθηµερινά πως οι Γερµανοί 
φορολογούµενοι δυσανασχετούν, αφού 
αναγκάζονται να χρηµατοδοτούν τους 
«σπάταλους νοτιοευρωπαίους». Οι Γερ-
µανοί φορολογούµενοι όµως αγνοούν 
πως τα χρήµατα που δίνουν στον ευρω-
παϊκό νότο είναι πολύ λιγότερα από αυτά 
που έµµεσα εισπράττουν µέσω της 
«άνισης ανταλλαγής» µεταξύ Βορρά και 
Νότου. Στις παραπάνω δυσκολίες έρχεται 
να προστεθεί ο φονταµενταλισµός της 
αγοράς της καγκελαρίου Μέρκελ. Κατά 
τη γερµανίδα καγκελάριο και για όλους 
αυτούς που την υποστηρίζουν, το κράτος 
είναι ένα µεγάλο νοικοκυριό. Όπως ο νοι-
κοκύρης δεν πρέπει να ξοδεύει περισ-
σότερα από αυτά που κερδίζει, το ίδιο 
ισχύει και για το κράτος. Μια «σώφρων» 
κυβέρνηση πρέπει πάντα να ισορροπεί 

έσοδα και έξοδα. Η παραπάνω αντίληψη 
φαίνεται λογική αλλά είναι άκρως παρα-
πλανητική, γιατί δε λαµβάνει υπ’ όψιν τη 
σηµαντική έννοια του χρόνου (timing). 
Όταν ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η 
νοικοκυροσύνη αλλά η υπέρβαση της 
ύφεσης, ο Keynes φαίνεται να είναι 
περισσότερο χρήσιµος από τον Friedman.  
 
Βέβαια και η νοικοκυροσύνη και η 
ανάπτυξη είναι αξίες επιθυµητές. Το 
πρόβληµα όµως είναι πότε πρέπει να 
δίνεται περισσότερη έµφαση στην πρώτη 
και πότε στη δεύτερη. Όπως βλέπουµε 
σήµερα η έµφαση στη νοικοκυροσύνη -
δηλαδή στο «σφίξιµο της ζώνης»- 
µειώνει τη ζήτηση, συρρικνώνει την 
οικονοµία και εντείνει την ανεργία. Η 
κυρία Μέρκελ επιµένει πως η ανάπτυξη 
προϋποθέτει δηµοσιονοµική πειθαρχία, 
δηλαδή πρώτα επιβολή λιτότητας και 
κατόπιν ανάπτυξη. Είναι ακριβώς αυτή η 
νεοφιλελεύθερη µυθολογία που εντείνει 
την ύφεση τόσο στη χώρα µας όσο και 
αλλού. Με την Ιταλία και την Ισπανία 
όµως στα πρόθυρα της χρεοκοπίας η 
Γερµανίδα καγκελάριος πρέπει να 
διαλέξει µεταξύ της νοικοκυρίστικης 
νοοτροπίας και της διάλυσης της ΕΕ. 
Γιατί ο µόνος τρόπος να µπει ένα τέλος 
στη δικτατορία των αγορών είναι µεσο-
πρόθεσµα το ευρωοµόλογο και βραχυ-
πρόθεσµα η δυνατότητα της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράζει τα 
οµόλογα των υπερχρεωµένων χωρών.  
 
Κατά την άποψη της κυρίας Μέρκελ, µε 
αυτή τη στρατηγική οι τελευταίες θα 
συνεχίσουν τον «άσωτο βίο τους». Και 
αυτό το επιχείρηµα όµως είναι λανθα-
σµένο. Τίποτα δεν εµποδίζει τις ευρω-
παϊκές αρχές, όταν ξεπεραστεί η ύφεση, 
να επιβάλλουν συλλογικά αυστηρούς 
δηµοσιονοµικούς ελέγχους σε όλες τις 
χώρες της ευρωζώνης. Σε ό,τι αφορά στη 
χώρα µας, κάποιοι πολιτικοί έχουν δίκιο 
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όταν ισχυρίζονται πως στη σηµερινή 
συγκυρία η λιτότητα οδηγεί σε παραπέρα 
ύφεση. Αυτό όµως που αγνοούν είναι 
πως η χώρα µας δεν µπορεί να 
ακολουθήσει µια αντιυφεσιακή, αναπτυ-
ξιακή πολιτική όταν, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, κυριαρχεί η νεοφιλελεύθερη 
γερµανική στρατηγική. Βέβαια, τελευ-
ταία η γερµανίδα καγκελάριος τόνισε την 
ανάγκη ευρωπαϊκής πολιτικής ενο-
ποίησης. Αυτό όµως που εννοεί η κυρία 
Μέρκελ µε «ενοποίηση» δεν είναι 
περισσότερη αλληλεγγύη και οικονοµική 
βοήθεια στις υπερχρεωµένες οικονοµίες 
του ευρωπαϊκού νότου αλλά άµεση 
επιβολή ακόµα αυστηρότερης δηµοσιο-
νοµικής πειθαρχίας, δηλαδή µεγαλύτερης 
λιτότητας. 
 
Περνώντας τώρα στο εθνικό επίπεδο η 
βασική, κατά τη γνώµη µου, αιτία για να 
εξηγήσουµε γιατί φτάσαµε µέχρι εδώ 
είναι η κοµµατικοκρατία. Στην Ελλάδα 
δεν έχουµε κοµµατική αλλά κοµµατι-
κοκρατική δηµοκρατία. Τα κόµµατα 
δηλαδή διεισδύουν σε όλους τους θεσ-
µικούς χώρους, από τα ελεύθερα επαγ-
γέλµατα και το πανεπιστήµιο µέχρι την 
τέχνη και τα σπορ. Κοµµατικοποιούν τα 
πάντα και υποσκάπτουν την αυτονοµία 
και τις ειδικές αξίες και δυναµικές κάθε 
θεσµικού χώρου. Με άλλα λόγια, υπάρχει 
ένας διάχυτος έλεγχος των κοµµάτων σε 
όλους τους τοµείς. Επιπλέον, οι πολιτικές 
ελίτ κερδίζουν ψήφους προσφέροντας 
θέσεις στο δηµόσιο. Αυτή η πολιτική 
πήρε τεράστιες διαστάσεις στη µετα-
πολίτευση, µια περίοδο κατά την οποία 
τα κόµµατα µαζικοποιήθηκαν χωρίς να 
εκδηµοκρατισθούν, χωρίς δηλαδή να 
χάσουν τα πελατειακά και λαϊκιστικά 
χαρακτηριστικά τους. Η κατάσταση επι-
δεινώθηκε θεαµατικά επί καραµανλικής 
διακυβέρνησης (2004-2009) οπότε τα 
δηµόσια έξοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν. 
Έτσι, µε την περίφηµη «επανίδρυση του 

κράτους» περάσαµε από την πράσινη στη 
γαλάζια κοµµατικοποίηση της δηµόσιας 
διοίκησης. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, ενώ 
γνώριζε πολύ καλά τη δραµατική δηµο-
σιονοµική κατάσταση της χώρας πριν 
από την εκλογική ήττα της ΝΔ, δεν 
προετοιµάστηκε κατάλληλα, ούτε στη 
συνέχεια προσπάθησε να αντιστρέψει την 
πορεία προς το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο. 
Υπό την πίεση της τρόικας προσπάθησε 
να µειώσει το χρέος, περισσότερο µέσω 
της φορολογίας (που εντείνει την ύφεση) 
και λιγότερο µέσω της δραστικής 
µείωσης των δηµόσιων δαπανών.  
  
Ως συµπέρασµα θα έλεγα πως τρεις είναι 
οι βασικοί λόγοι που εξηγούν την 
ελληνική κρίση και εµποδίζουν την υπέρ-
βασή της: 
(α) Η νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση 
που έχει οδηγήσει στην κυριαρχία του 
χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και στην 
αδυναµία ελέγχου της κίνησης των κεφα-
λαίων σε εθνικό επίπεδο 
(β) Το πλαίσιο της Ευρωζώνης που από 
τη µια πλευρά οδηγεί στην άνιση 
συναλλαγή µεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά 
και Νότου, ενώ από την άλλη εντείνει 
την ύφεση µέσω της επιβολής µιας υφε-
σιακής δηµοσιονοµικής πολιτικής 
(γ) Το πελατειακό ελληνικό πολιτικό 
σύστηµα που, στη σηµερινή µορφή του, 
καθιστά την ύφεση στη χώρα µας, σε 
σύγκριση µε αυτή άλλων χωρών, 
ιδιαίτερα επίπονη και αδιέξοδη. 
 
2. Πώς σχολιάζετε τους χειρισµούς που 
έχουν γίνει για την αντιµετώπιση της 
κρίσης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο; 
 
Σε ό,τι αφορά το χειρισµό της κρίσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ήδη ανέφερα, η 
γερµανική εµµονή στον κανόνα «πρώτα 
σφίξιµο της ζώνης και µετά ανάπτυξη» 
οδηγεί σε αδιέξοδο. Όσο η καγκελάριος 
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Μέρκελ ακολουθεί την παραπάνω συν-
ταγή, η ύφεση θα εντείνεται µαζί µε την 
ανικανότητα της χώρας µας να µειώσει 
το χρέος. Όσον αφορά στους ελληνικούς 
χειρισµούς, πρέπει να επισηµανθεί ότι η 
κυβέρνηση Παπανδρέου, πρώτα απ’ όλα, 
άργησε να πάρει µέτρα για την αντι-
µετώπιση της κρίσης. Με το περίφηµο 
σλόγκαν «λεφτά υπάρχουν» από τη µια 
και µε την ιδέα του e-government από 
την άλλη (που δηµιούργησε χάος στις 
δηµόσιες υπηρεσίες), για πολλούς µήνες 
δεν υπήρξε καµία αντιµετώπιση της 
κρίσης. Όταν τελικά η τρόικα ανάγκασε 
την κυβέρνηση να «σοβαρευτεί», η 
τελευταία µη έχοντας ένα συγκεκριµένο 
σχέδιο δράσης, δέχθηκε παθητικά τα 
βάρβαρα µέτρα του µνηµονίου. Στη 
συνέχεια, βέβαια, δεν έκανε όσα υπο-
σχέθηκε να κάνει και η µη εφαρµογή των 
υπεσχηµένων οδήγησε σε ένα δεύτερο 
µνηµόνιο το οποίο απαιτούσε και 
περισσότερο δρακόντεια µέτρα.  
 
Τα µέτρα που σήµερα µας υποχρεώνουν 
να πάρουµε δεν είναι µόνο βάρβαρα αλλά 
και, σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο να 
εφαρµοστούν. Για να δώσω ένα παρά-
δειγµα, δεν είναι δυνατόν να παταχθεί η 
φοροδιαφυγή όταν οι οικονοµικές υπη-
ρεσίες είναι τόσο διαλυµένες και 
αναποτελεσµατικές όσο και οι υπόλοιπες 
δηµόσιες υπηρεσίες. Ακόµα και αν η 
κυβέρνηση είχε ικανότατους υπουργούς, 
τόσες πολλές δοµικές αλλαγές δεν µπο-
ρούν να υλοποιηθούν µέσα σε µερικές 
εβδοµάδες. Οι µεταρρυθµίσεις «ερσάτζ» 
πάντοτε αποτυγχάνουν. Με άλλα λόγια, 
τουλάχιστον µέχρι στιγµής, τόσο από τη 
µεριά της τρόικας όσο και από τη µεριά 
της ελληνικής κυβέρνησης οι χειρισµοί 
της κρίσης ήταν λανθασµένοι. Η µεν 
τρόικα πέρα από την υφεσιακή πολιτική, 
απαιτεί µεταρρυθµίσεις εξπρές που δεν 
είναι υλοποιήσιµες, η δε ελληνική κυβέρ-
νηση δεν κάνει ούτε καν τις µεταρ-

ρυθµίσεις που µπορούν γρήγορα να υλο-
ποιηθούν (π.χ. κατάργηση άχρηστων 
δηµόσιων υπηρεσιών). 
 
3. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι 
κυριότερες επιπτώσεις της κρίσης στο 
παρόν και το µέλλον της χώρας και της 
Ευρώπης γενικότερα (σε σχέση µε το 
κοινωνικό κράτος, την εργασία, τα 
κοινωνικά δικαιώµατα και γενικά τους 
θεσµούς);  
 
Τη στιγµή που γράφεται αυτό το κείµενο 
(13/2/12) η ελληνική Βουλή έχει ήδη 
ψηφίσει το δεύτερο µνηµόνιο. Βραχυ-
πρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα οι επι-
πτώσεις στη χώρα µας θα είναι καθο-
ριστικές και κυρίως αρνητικές. 
 
Στον πολιτικό χώρο µπορεί κανείς να 
υποθέσει πως µια πρώτη επίπτωση της 
συµφωνίας, όταν τα νέα µέτρα αρχίσουν 
να εφαρµόζονται, θα είναι η πολιτική 
ριζοσπαστικοποίηση του κόσµου και η 
επακόλουθη ισχυροποίηση της αριστε-
ράς, κυρίως της δηµοκρατικής αριστεράς 
που προσπαθεί να συνδυάσει τον ρεα-
λισµό (όχι έξοδο από την ευρωζώνη) µε 
µια πιο ενεργητική αντίδραση στους πιο 
βάρβαρους όρους του µνηµονίου. Όσο 
για την ΝΔ, στην περίπτωση που στις 
επόµενες εκλογές σχηµατίσει κυβέρνηση 
(σε συνεργασία µε άλλο κόµµα), θα χάσει 
πολύ γρήγορα ένα σηµαντικό µέρος των 
ψηφοφόρων που τώρα την στηρίζουν.  
 
Γενικότερα, η απαξίωση του κοµµατικού 
συστήµατος στο σύνολό του θα ενταθεί 
ακόµη περισσότερο, παρόλο που οι 
διάφορες εξωκοµµατικές κινήσεις 
(«αγανακτισµένοι», «Για την Ελλάδα 
τώρα», «Τολµήστε» κ.τλ.) δεν φαίνεται 
να οδηγούν στη διαµόρφωση νέων κοµ-
µατικών σχηµατισµών. Θα υπάρξουν 
βέβαια διάφορες προσπάθειες εκδηµο-
κρατισµού του κοµµατικού συστήµατος. 
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Αυτές όµως µάλλον θα προέλθουν από 
την κοινωνία των πολιτών παρά από τους 
πολιτικούς. Οι τελευταίοι, στη συντριπτι- 
κή πλειοψηφία τους, δεν φαίνεται να 
έχουν αντιληφθεί τις τεράστιες ευθύνες 
που, άµεσα ή έµµεσα, φέρουν για την 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 
χώρα. Οι περισσότεροι πολιτικοί παρα-
µένουν εγκλωβισµένοι σε µια πελα-
τειακή, µικροκοµµατική και λαϊκιστική 
κουλτούρα. 
 
Περνώντας από το πολιτικό στο 
οικονοµικό σύστηµα, τα νέα µέτρα όπως 
ήδη ανέφερα, θα εντείνουν την ύφεση 
αφού παρ’ όλες τις παλινωδίες της 
γαλλογερµανικής πολιτικής η καγκε-
λάριος Μέρκελ εξακολουθεί να πιστεύει 
πως η οικονοµική κρίση στη χώρα µας 
αλλά και στην Ευρώπη, οφείλεται κυρίως 
στον υπερδανεισµό και άρα η µόνη λύση 
είναι η επιβολή δρακόντειων µέτρων 
λιτότητας. Ως αποτέλεσµα είναι σίγουρο 
πως η οικονοµία θα βυθιστεί σε 
µεγαλύτερη ύφεση, η ανεργία θα ενταθεί, 
το εισόδηµα της µεσαίας τάξης θα 
συρρικνωθεί ακόµα περισσότερο, ενώ 
ένα σηµαντικό µέρος των λαϊκών στρω-
µάτων θα βρεθεί σε κατάσταση πλήρους 
εξαθλίωσης. Σχετικά µε τα δάνεια που 
µας χορηγεί η τρόικα, αυτά θα πάνε 
κυρίως για την αποπληρωµή των ήδη 
υπαρχόντων χρεών, µέσω ειδικού λογα-
ριασµού. Έτσι η λεγόµενη βοήθεια θα 
αφορά λιγότερο στην υπέρβαση της 
κρίσης και περισσότερο στη µείωση του 
χρέους. Δηλαδή θα παίρνουµε δάνεια για 
να ξεπληρώνουµε  τα ήδη υπάρχοντα 
δάνεια. 
 
 Όσον αφορά τον κοινωνικό χώρο, οι 
ανισότητες θα ενταθούν και οι κερδι-
σµένοι της κρίσης θα είναι όσοι έβγαλαν 
τα χρήµατά τους στο εξωτερικό. Με τη 
συνεχιζόµενη ύφεση και µε αφορολό-
γητους πόρους οι τελευταίοι θα µπο-

ρέσουν σύντοµα να αποκτήσουν ακίνητα 
και επιχειρήσεις σε εξευτελιστικές τιµές. 
Όσο για το κοινωνικό κράτος, θα ακο-
λουθήσει κι αυτό µε τη σειρά του το 
δρόµο της παραπέρα συρρίκνωσης  και 
µάλιστα σε µια περίοδο όπου οι ανάγκες 
των πιο ευάλωτων οµάδων του πληθυ-
σµού (άνεργων, αστέγων, εξαρτηµένων 
από ουσίες ατόµων κ.τλ.) θα αυξάνονται 
γεωµετρικά. Συνακόλουθα, όπως είναι 
αναπόφευκτο σε περίοδο ύφεσης, ανέ-
χειας και κοινωνικού αποκλεισµού, η 
κοινωνική συνοχή θα αµβλύνεται ενώ οι 
διάφορες µορφές παραβατικότητας θα 
εκτοξεύονται  στα ύψη. Στη συνέχεια η 
αυξηµένη παραβατικότητα και η διάλυση 
του κοινωνικού ιστού µπορεί να οδη-
γήσει σε ένταση του κρατικού αυταρ-
χισµού, της ξενοφοβίας και του ρατσι-
σµού. 
  
Με δυο λόγια, µετά το νέο µνηµόνιο η 
χώρα θα είναι πολιτικά λιγότερο δηµο-
κρατική, οικονοµικά φτωχότερη και 
κοινωνικά περισσότερο άδικη. Αυτό δεν 
σηµαίνει βέβαια πως η ανεξέλεγκτη 
πτώχευση θα αποτελούσε καλύτερη 
λύση. Μάλλον το αντίθετο. Είµαστε 
δυστυχώς σε µια κατάσταση όπου 
«µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα». Το µόνο 
σίγουρο είναι πως αν η Ελλάδα βρι-
σκόταν εκτός ΕΕ, τόσο η εθνική άµυνα 
όσο και το δηµοκρατικό πολίτευµα θα 
ήταν περισσότερο επισφαλή. 
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά, τις επιπτώσεις της 
ευρωπαϊκής κρίσης µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα, τρία είναι τα πιθανά 
σενάρια. Το πρώτο, το πιο αισιόδοξο 
είναι η γερµανική κυβέρνηση να αντι-
σταθεί στις πιέσεις της κοινής γνώµης και 
µιας µερίδας των οικονοµικών ελίτ. Να 
προχωρήσει δηλαδή σε µια πολιτική που 
θα δίνει λιγότερη έµφαση σε µια σιδηρά 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και περισ-
σότερη στην καταπολέµηση της ύφεσης. 
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Αυτό σηµαίνει λιγότερα δάνεια µε υψηλό 
επιτόκιο και περισσότερη βοήθεια ανά-
λογη ενός σχεδίου Μάρσαλ. Αυτή η 
αναπτυξιακή στρατηγική δεν θα ευνοήσει 
µόνο τις χώρες του Νότου αλλά, όπως 
στις ΗΠΑ επί διακυβέρνησης Ρούσβελτ, 
θα βοηθήσει τις χώρες του Βορρά να 
συνεχίσουν και τη δική τους ανάπτυξη. 
 
Η δεύτερη πιθανή ευρωπαϊκή διαδροµή 
είναι η έξοδος των χωρών του Νότου από 
την ευρωζώνη και η δηµιουργία ενός 
αποκλειστικού club των πιο ανταγωνι-
στικών οικονοµιών του Βορρά. Τότε θα 
έχουµε µια Ευρώπη τριών ταχυτήτων: τη 
λέσχη των πλουσίων, την οµάδα αυτών 
που θα έχουν εξέλθει από την ευρωζώνη 
και την οµάδα των υπολοίπων. Αυτή 
όµως η λύση δεν συµφέρει ούτε τον Νότο 
ούτε τον Βορρά. Στις πρώτες χώρες η 
έξοδος αυτή θα οδηγήσει τον πληθω-
ρισµό και την ανεργία στα ύψη. Ενώ οι 
δεύτερες θα χάσουν ένα σηµαντικό κοµ-
µάτι ζήτησης για τα προϊόντα τα οποία 
εξάγουν. Από αυτή την άποψη νοµίζω 
πως η κα Μέρκελ είναι ειλικρινής όταν 
ισχυρίζεται πως δεν θέλει την τριχο-
τόµηση της ΕΕ.  
  
Τέλος, υπάρχει και το τρίτο πιο ζοφερό 
σενάριο, της διάλυσης της Ένωσης και 
της επιστροφής στα κράτη-έθνη. Σε αυτή 
την περίπτωση, τα τελευταία θα επα-
νακτήσουν µεν την αυτονοµία που 
έχασαν όταν εντάχθηκαν στην ΕΕ, θα 
είναι όµως έρµαια των παγκόσµιων 
αγορών. Επίσης δεν θα έχουν καµιά 
επιρροή στη διαµόρφωση του παγκό-
σµιου γίγνεσθαι. Ας ελπίσουµε ότι η 
Γερµανία θα υπερβεί τη φοβία της για 
τον σχετικό, ελεγχόµενο πληθωρισµό που 
αναπόφευκτα µια ουσιαστική βοήθεια 
προς τον Νότο θα επιφέρει. Ας ελπίσουµε 
κάποια στιγµή, η γερµανίδα καγκελάριος 
να αντιληφθεί πως η επιβολή µιας νέο-
φιλελεύθερης υφεσιακής πολιτικής, στη 

σηµερινή συγκυρία, δεν είναι συµβατή µε 
την προώθηση του ευρωπαϊκού εγχει-
ρήµατος. 
 
4. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι βασικές 
προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν στην 
έξοδο από την κρίση; 
 
Μια βασική προϋπόθεση είναι το 
πέρασµα από µια νεοφιλελεύθερη σε µια 
σοσιαλδηµοκρατική, νεοκεϋνσιανή στρα-
τηγική. Αυτό δεν είναι πολύ πιθανό 
βραχυπρόθεσµα, αν λάβει κανείς υπόψη 
του τον ιδεολογικό φανατισµό και το 
ακραίο πείσµα της γερµανίδας καγκε-
λαρίου. Αν όµως οι Γάλλοι σοσιαλιστές 
κερδίσουν τις επερχόµενες προεδρικές 
εκλογές 2 και αν, στη συνέχεια, οι Γερ-
µανοί σοσιαλδηµοκράτες, σε συµµαχία 
µε τους Πράσινους σχηµατίσουν κυβέρ-
νηση το 2013, οι πιθανότητες αλλαγής 
πλεύσης για ολόκληρη την Ευρώπη θα 
είναι σηµαντικές. 
  
Μια δεύτερη βασική προϋπόθεση για την 
έξοδο από την κρίση είναι οι «προβλη-
µατικές» χώρες να πάψουν να αντα-
γωνίζονται για το ποια θα δείξει την πιο 
κόσµια διαγωγή στην κυρία  Μέρκελ και 
να προχωρήσουν στη δηµιουργία ενός 
συµπαγούς µπλοκ στο χώρο της 
ευρωζώνης, ενός µπλοκ που θα µπορέσει 
να αντιµετωπίσει πιο αποτελεσµατικά το 
γερµανικό οικονοµικό ιµπεριαλισµό. 
 

                                                
2 Κάτι που τελικά επαληθεύθηκε. 
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Συνέντευξη Βασίλη 
Παναγιωτόπουλου, Ιστορικού, 
Οµότιµου Διευθυντή Ερευνών 
Ε.Ι.Ε. 1  
 
1. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώµη 
σας, διαδραµάτισαν το σηµαντικότερο 
ρόλο ώστε να οδηγηθούµε στη σηµερινή 
πολύπλευρη κρίση; (παράγοντες  ιστο-
ρικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί  
κ.ά.) 
 
Ο χαρακτηρισµός της κρίσης, που θα 
εµπεριείχε και ένα µέρος ερµηνείας της, 
είναι έργο ειδικών οικονοµολόγων και 
ειδικών οικονοµικών ιστορικών, οι 
οποίοι όµως δεν µας έχουν κάνει ως τώρα 
µια οµόφωνη πρόταση. Η κρίση του 1929 
π.χ., χαρακτηρίστηκε ως κρίση υπερπα-
ραγωγής, κάτι που στη συνέχεια συνέ-
βαλε όχι µόνον στην κατανόησή της, 
αλλά και στην καλύτερη αντιµετώπισή 
της. Η άποψη ότι η σηµερινή είναι µια 
κρίση δηµοσίου χρέους, ορισµένων 
τουλάχιστον κρατών (Ελλάδας, Ιταλίας 
Πορτογαλίας, Ισπανίας), φαίνεται να 
προτείνεται από την πλειονότητα των 
µιντιακών αναλυτών, που εν µέρει υπο--
καθιστούν οικονοµολόγους, κοινω-
νιολόγους και ιστορικούς. Αλλά και πάλι, 
δεν βλέπουµε να γίνεται µια ειδική 
επεξεργασία του γεγονότος ότι υπερ-
χρεωµένα είναι τα κράτη, δηλαδή µη 
καθαρώς οικονοµικοί θεσµοί/οργανισµοί, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, πραγµατο-
λογικά και θεωρητικά. Βέβαια η έννοια 
της εθνικής οικονοµίας είναι έννοια 
µεικτή, κάτι που οδηγεί αυτοµάτως σε 
µια πολύπλευρη προσέγγιση όπου 
αναγνωρίζεται ότι στην παρούσα κρίση 
ενέχονται όλοι οι παράγοντες συγκρό-
τησης ενός κοινωνικού σχηµατισµού ή 
µιας κρατικής οντότητας. Περιορι-
ζόµενος στην ελληνική περίπτωση, θα 
                                                
1 Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε την 1/3/2012. 

έλεγα ότι όλοι οι παράγοντες που ανα-
φέρονται στην ερώτηση έχουν στενή 
σχέση µε την κρίση και αποτελούν µέρος 
της γενεαλογίας της. Ιδού λίγες επε-
ξηγηµατικές σκέψεις επ’ αυτού.  
 
Ιστορικοί παράγοντες: Δεν είναι εύκολο 
να ξεχωρίσει κανείς κάποιους ειδικούς 
ιστορικούς παράγοντες, µιας και όλοι οι 
παράγοντες µιας κρίσης έχουν, ο 
καθένας, τη δική του ιστορικότητα. 
Πάντως, δεν βρίσκω άτοπο να θεωρήσω 
ως αξιοµνηµόνευτο ιστορικό παράγοντα, 
αυτόν που έχω επισηµάνει και παλαιό-
τερα, εννοώ το χαµηλό επίπεδο συσ-
σώρευσης του κεφαλαίου στη χώρα µας, 
κάτι που  πρέπει να συσχετιστεί µε το 
συναφές πρόβληµα της «δηµοκρατικής» 
διασποράς αυτού του λιγοστού κεφα-
λαίου σε µεγάλο αριθµό οικονοµικών 
παικτών. Η ελληνική οικονοµία χαρα-
κτηρίζεται σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορικής διαδροµής της από µικρό αρι-
θµό ισχυρών επιχειρήσεων, µεγάλο αρι-
θµό νανο-επιχειρήσεων και µεγαλύτερο 
ακόµη αριθµό αυτοαπασχολουµένων. 
Αποτέλεσµα: υψηλότερο κόστος, χαµη-
λότερη παραγωγικότητα, ροπή προς την 
παραγωγική «ανακύκλωση» και τη µη 
εξειδικευµένη και µη δεσµευτική 
απασχόληση.  
 
Πολιτικοί παράγοντες: Όλοι σήµερα 
στην Ελλάδα αποδίδουν στο πελατειακό 
σύστηµα τα περισσότερα δεινά της 
δηµόσιας κακοδαιµονίας, και δεν έχουν 
άδικο. Θα µπορούσε κανείς όµως να 
προσθέσει και την, επιλεκτική έστω, 
διείσδυση της διαφθοράς στο πολιτικό 
σώµα, η οποία επιδείνωσε τις πολιτικές 
λειτουργίες στην κορυφή, όπως το πελα-
τειακό σύστηµα τις αλλοίωνε εξακολου-
θητικά στη βάση. Δυστυχώς ένα µέρος 
του πολιτικού προσωπικού υπέκυψε στην 
πρόκληση του εύκολου πλουτισµού, µε 
αποτέλεσµα να τρωθεί η αξιοπιστία 
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ολόκληρου του πολιτικού κόσµου. Αλλά 
και οι ειδικές συνθήκες επιλογής και 
ανάδειξης του πολιτικού προσωπικού δεν 
ευνόησαν την εξυγίανσή του, δεν ενθάρ-
ρυναν την προσέλευση «εναλλακτικών» 
προσωπικοτήτων που θα έφερναν ένα 
άλλο ύφος στην πολιτική ζωή. Η ανα-
µφισβήτητα ταχύτερη από άλλοτε ανα-
νέωση του σώµατος των αιρετών (βου-
λευτών, δηµάρχων κ.ά.), δεν µπόρεσε να 
αντισταθµίσει τα παραπάνω ελλείµµατα. 
Το πολιτικό προσωπικό της χώρας παρα-
µένει, στην πλειονότητά του,  µονοδιά-
στατο και αδυνατεί να διαχειριστεί τη 
συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα του 
πολιτικού έργου.  
 
Κοινωνικοί παράγοντες: Θα πρέπει να 
συµπεριλάβει κανείς σε αυτούς, για άλλη 
µια φορά, το πελατειακό σύστηµα το 
οποίο έχει την πρωτοκαθεδρία, όπως το 
είδαµε παραπάνω, και στην κεντρική 
πολιτική σκηνή. Σε αυτή την παράγραφο 
ωστόσο η προσοχή µας πρέπει να 
επικεντρωθεί και να εξειδικευθεί στο 
συναφές ζήτηµα της κοινωνικής κινη-
τικότητας. Πράγµατι, µέσω ενός γενι-
κευµένου λαϊκού εκπαιδευτικού συστή-
µατος, χαµηλού κόστους για όλους, τόσο 
δηλαδή για το κράτος πάροχο όσο και για 
τους χρήστες, και χαµηλού επιπέδου 
δυσκολίας για όλους τους εµπλεκόµενους 
συντελεστές του (εκπαιδευόµενους και 
εκπαιδευτές), και µε ένα ελάχιστα 
απαιτητικό πελάτη, το κράτος, παράγεται 
ένα πρωτόγνωρο φαινόµενο κοινωνικής 
κινητικότητας, που αποτελεί σήµερα το 
σηµείο συµπύκνωσης όλων των ελλη-
νικών κοινωνικών και οικονοµικών προ-
βληµάτων. Και για να µην υπάρξουν 
παρανοήσεις, θα επαναλάβω τα προφανή. 
Βέβαια µια αναπτυγµένη χώρα (ή: που 
θέλει να είναι), και ταυτόχρονα κοινω-
νικά ευαίσθητη και πολιτικά προβλε-
πτική, πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα πολυµορφικό, ευρέος  φάσ-

µατος και βέβαια προσιτό στο σύνολο 
του πληθυσµού. Το σύστηµα όµως αυτό 
µε τη σειρά του πρέπει να έχει υψηλές 
επιδόσεις, καλή σχέση προσφοράς και 
ζήτησης, τελικά να έχει ικανό βαθµό 
οικονοµικής και κοινωνικής παραγω-
γικότητας, χωρίς την οποία θα παραµένει 
αδικαίωτο, ιδιαίτερα σε µια εποχή όπου 
όλα υπόκεινται σε αποτίµηση, ενίοτε και 
σε χυδαία µέτρηση. Η κοινωνική 
κινητικότητα των τροφίµων ενός εκπαι-
δευτικού συστήµατος είναι εγγενές 
στοιχείο της λειτουργίας του και ένα 
σπουδαίο ερέθισµα συντελεστικό της 
καλύτερης αποδοτικότητάς του. Η 
κοινωνική κινητικότητα δεν µπορεί όµως 
να είναι αυτοσκοπός. Η δηµόσια 
εκπαίδευση έχει κόστος και πρέπει να 
είναι, σε γενικές γραµµές, ανταποδοτική. 
Ασφαλώς τα πιο αξιόλογα στελέχη της 
ελληνικής κοινωνίας είναι προϊόντα της 
κοινωνικής κινητικότητας. Ο αγροτικός 
κοινωνικός χώρος και ο διάδοχός του 
µικροαστικός κόσµος των πόλεων, 
έδωσαν τις σηµερινές ελίτ που 
στελεχώνουν την ελληνική κοινωνία και 
το κράτος και σταδιοδροµούν µε 
σπουδαίες επιδόσεις εντός και εκτός 
Ελλάδας. Αλλά ό,τι αποτελεί προσωπικό 
κατόρθωµα, προϊόν κόπου και προσπά-
θειας των συγκεκριµένων προσώπων, δεν 
µπορεί να το πιστώνεται ένα εκπαιδευ-
τικό σύστηµα που χωλαίνει στο σύνολό 
του, πέραν και ανεξαρτήτως της αναµ-
φισβήτητης  αφοσίωσης και της επαγ-
γελµατικής επάρκειας µιας µόνο µερίδας 
του προσωπικού του.  
 
Οικονοµικοί παράγοντες: Αν δεν αποτε-
λεί ταυτολογία να µιλάει κανείς για 
οικονοµικούς παράγοντες µιας οικονο-
µικής κρίσης, θα έλεγα ότι το θεµελιώδες 
οικονοµικό πρόβληµα της Ελλάδας είναι 
η αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας να 
ενταχθεί επιτυχώς στο νέο σύστηµα του 
διεθνούς καταµερισµού της εργασίας. Ως 
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νέο σύστηµα θεωρώ την κατάργηση των 
περιορισµών του διεθνούς εµπορίου 
(GATT) που οδήγησε στην, σχεδόν, 
απρόσκοπτη διακίνηση εµπορευµάτων 
από τις αναπτυσσόµενες προς τις 
αναπτυγµένες χώρες και αντιστρόφως 
διευκόλυνε τη µεταφορά κεφαλαίου και 
τεχνολογίας, Ό,τι ονοµάστηκε, καταχρη-
στικά νοµίζω, παγκοσµιοποίηση. Αυτή 
πράγµατι ήταν µια νέα συνθήκη που 
ερχόταν όµως σε πλήρη αντίθεση µε τον, 
ως εκείνη τη στιγµή, ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό της ελληνικής οικονο-
µίας. Τώρα η Ελλάδα έπρεπε να ανα-
διατάξει τις δυνάµεις της για να ενταχθεί, 
όχι πια στον ευρωπαϊκό, αλλά στον 
διεθνή καταµερισµό της εργασίας. Με 
άλλα λόγια η παγκοσµιοποίηση ακύρωσε 
την επίπονη και, έτσι κι αλλιώς, 
εύθραυστη προσπάθεια της ελληνικής 
οικονοµίας, να προσαρµοστεί στους 
όρους λειτουργίας της «κοινής Ευρω-
παϊκής αγοράς» αρχικά, στη συνέχεια της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και του κοινού 
νοµίσµατος, και να επιδοθεί σε δραστη-
ριότητες για τις οποίες δεν ήταν καθόλου 
προετοιµασµένη.  
 
Στην ίδια κατηγορία διαψεύσεων εντάσ-
σεται και το µεταναστευτικό ζήτηµα. Το 
κοινοτικό πλεονέκτηµα της ελεύθερης 
διακίνησης προσώπων, που θα δηµιουρ-
γούσε έναν ενιαίο ευρω-χώρο εργασίας, 
όχι µόνο δεν λειτούργησε υπέρ της 
χώρας, αλλά, αντίθετα, είχε αρνητικές 
επιπτώσεις. Η Ελλάδα έχασε θέσεις 
εργασίας λόγω της αποβιοµηχάνισης, δεν 
µπόρεσε να τοποθετήσει παραγωγικά 
στις αναπτυγµένες οικονοµίες των ευρω-
παίων εταίρων µας ένα µέρος από το 
πλεονάζον εργατικό και επιστηµονικό 
προσωπικό, που  λίµναζε και λιµνάζει 
ακόµη στη χώρα µας, και δέχτηκε ένα 
γιγαντιαίο κύµα πολιτικο-οικονοµικής 
µετανάστευσης, που επέδρασε παρα-
µορφωτικά πάνω στην ήδη δύσµορφη 

ελληνική οικονοµία. Κατά µια τραγική 
ειρωνεία µάλιστα, η χώρα βρέθηκε µε 
ένα αριθµό µεταναστών, ασύµµετρα 
υψηλό, ως προς τις δυνατότητες τοπικής 
απασχόλησης, που εγκλωβίστηκαν εδώ 
λόγω, ακριβώς, της καλής λειτουργίας 
των ευρωπαϊκών θεσµών (συνθήκη 
Σένγκεν κ.ά.). Μπροστά στο φαινόµενο 
της ανεξέλεγκτης παγκόσµιας µετανα-
στευτικής ροής, η Ελλάδα βρέθηκε µε 
διάτρητα σύνορα εισόδου και στεγανά 
σύνορα εξόδου και µηδενικά περιθώρια 
πρωτότυπων χειρισµών, δηλαδή σεβα-
σµού της προσωπικότητας αλλά ταυ-
τόχρονα παραγωγικής απασχόλησης των 
απρόσκλητων επισκεπτών. Μπορεί στη 
µεγάλη τους πλειοψηφία οι µετανάστες 
να εργάστηκαν σκληρά και να συµπλή-
ρωσαν κενά της παραγωγικής διαδικα-
σίας της χώρας, αλλά η καθαρά οικονο-
µική αποτίµηση της συµβολής τους στην 
ανάπτυξη ή στην κρίση, παραµένει ένα 
ερευνητικό ζητούµενο. Εννοείται βέβαια 
ότι δεν αναφέροµαι εδώ στον παραβατικό 
µετανάστη, που αποτελεί άλλου είδους 
κοινωνικό φαινόµενο.  
 
Στο ίδιο πνεύµα της ευρωπαϊκής συµ-
µετρίας, η Ελλάδα έχασε κάποια 
παραγωγικά πλεονεκτήµατα που, ενδε-
χοµένως, θα της έδιναν µια θέση στον 
ανανεωµένο διεθνή καταµερισµό της 
εργασίας (ζάχαρη, λιπάσµατα κ.ά.) επει-
δή αυτά έπρεπε να συρρικνωθούν ενόψει 
του ευρωπαϊκού καταµερισµού της εργα-
σίας. Η κοινή αγροτική πολιτική και 
άλλες συντονισµένες δράσεις των ευρω-
παϊκών κοινοτικών οργάνων, θυµίζουν, 
κυρίως σήµερα, κάτω από τον αστερισµό 
της (ψευδο)παγκοσµιοποίησης, κάτι από 
τα οικονοµικά πλάνα του υπαρκτού 
σοσιαλισµού και τις επιδόσεις του. Δεν 
θα επεκταθώ περισσότερο σε κοινούς 
τόπους. Θα περιοριστώ µόνον στο 
φαινόµενο των κατ’ εξακολούθηση 
ελλειµµατικών προϋπολογισµών και την 



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

16 
 

ισοσκέλισή τους µε δανεισµό, εξωτερικό 
και εσωτερικό.  
 
Κράτος και δηµόσια διοίκηση. Πελα-
τειακό σύστηµα: Πολλά έχουν γραφτεί 
για το πελατειακό σύστηµα που διέπει τη 
δηµόσια ζωή στην Ελλάδα και δεν 
υπάρχει λόγος να σταθούµε σ’ αυτό το 
ζήτηµα αναγκαστικά. Χονδρικώς, ό,τι 
έχει λεχθεί επ’ αυτού, ισχύει. 
 
Δεν είναι όµως στις προθέσεις µου να 
λοιδορήσω, και εγώ, την ελλειµµατική 
δηµόσια διοίκηση και το αναποτελε-
σµατικό κράτος. Η καταγγελία είναι 
γενικευµένη, και τώρα, στις συνθήκες της 
κρίσης, γίνεται οµόφωνη. Θα προβάλω 
όµως εδώ, µια επιφύλαξη. Μπορεί η 
κατακραυγή να είναι πράγµατι δικαιο-
λογηµένη, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι είναι 
πάντοτε εύστοχη και δίκαιη. Δεν θέλω να 
αναφερθώ στις φωτεινές εξαιρέσεις 
δηµόσιων λειτουργών που επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα (της απαξίας  του συνόλου) 
και άλλες τέτοιες κοινοτοπίες που 
κατακλύζουν τον δηµόσιο λόγο. Πιστεύω 
όµως ότι και ο σφιχτός εναγκαλισµός  
µέσω των πελατειακών σχέσεων, πολι-
τικής και δηµοσιοϋπαλληλίας, ασφαλώς 
υπαρκτός και προφανώς ιδιοτελής και 
αντιπαραγωγικός, δεν µπορεί να αποτελεί 
από µόνος του το προπατορικό αµάρτηµα 
που όταν εξαγνισθεί (βλ. ΑΣΕΠ), όλα θα 
διορθωθούν. Φοβάµαι ότι το ζήτηµα αυτό 
είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι 
φαίνεται.  
 
Σκέφτοµαι προχείρως την πολιτική των 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ µετά το 1981. Το 
κράτος διογκώθηκε, αλλά οι κρατικοί 
λειτουργοί υποβαθµίστηκαν. Τα υπουρ-
γικά γραφεία στελεχώθηκαν από τους 
λεγόµενους «µετακλητούς», αποκλεί-
οντας το ανθρώπινο δυναµικό των 
κρατικών υπηρεσιών από ουσιαστικές 
αρµοδιότητες και συνακόλουθα από τις 

απορρέουσες ευθύνες. Τα σηµαντικά 
ζητήµατα του κράτους, αφαιρέθηκαν από 
την υπηρεσιακή ιεραρχία, η οποία ενίοτε 
και καταργήθηκε, και µεταφέρθηκαν στα 
υπουργικά γραφεία. Αλαζόνες πολιτικοί, 
εγκαταστάθηκαν σε ηγετικές θέσεις, 
συγκρότησαν ο καθένας στα µέτρα του 
µια ψευδεπίγραφη τεχνοδοµή (τους 
«µετακλητούς») και περιθωριοποίησαν 
µια δηµόσια διοίκηση, που, έτσι κι 
αλλιώς, έπρεπε να εκσυγχρονιστεί και να 
περάσει σε ανώτερο επίπεδο υπευθυ-
νότητας. Ταυτόχρονα ενθάρρυναν, αν δεν 
εγκαθίδρυσαν κιόλας, έναν υπερ –
κοµµατικοποιηµένο συνδικαλισµό, µέσω 
του οποίου µοίρασαν στο διευρυµένο 
σώµα των δηµοσίων υπαλλήλων (υπάλ-
ληλοι του κράτους, των ΔΕΚΟ, και των 
κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων), αντί για 
καθήκοντα και ευθύνες, οικονοµικές και 
κοινωνικές απολαβές. 
 
Ο κατάλογος τέτοιων  αιρετικών, ίσως, 
παρατηρήσεων θα µπορούσε να είναι 
µακρύς και για κάποιους πολύ ενοχλη-
τικός. Ωστόσο ο χώρος µιας συνέντευξης 
έχει τα δικά του όρια. Απλά λοιπόν θέλω 
να πω ότι υπάρχουν πολλές κρυµµένες 
πλευρές της ελληνικής κρίσης. Η 
πελατειακή διαπλοκή της πολιτικής µε 
τους λειτουργούς/υπηρέτες των κρατικών 
θεσµών, είναι µια µόνον από αυτές. Ίσως 
µάλιστα η πιο ορατή (βλ. παρακάτω).  
 
Λαϊκές ευθύνες και συνδικάτα: Είναι 
συζητήσιµο αν έχει νόηµα να µιλάµε για 
ευθύνες ενός λαού, εδώ του ελληνικού 
λαού, στην παρούσα κρίση. Αν όµως η 
λαϊκή ευθύνη δεν είναι ορατή και 
σταθµητή, και, πολύ περισσότερο, δεν 
µπορεί εύκολα να προσωποποιηθεί, δεν 
ισχύει και το αντίθετο, η εικόνα δηλαδή 
του ανεύθυνου και παραπλανηµένου 
λαού που καλλιεργεί µια ορισµένη κοι-
νωνική αντίληψη, τόσο στο χώρο των 
κοµµάτων (όλων), όσο και σε εκείνον 
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των ΜΜΕ (όλων). Ασφαλώς και υπάρ-
χουν περιορισµοί σε µια απόπειρα από-
δοσης ευθυνών στο «λαό». Πρέπει να 
διακρίνουµε π.χ. το λαό σε «εκλογικό 
σώµα», σε «κοινωνία», σε «αδρανείς 
µάζες», σε «δραστήριες µειοψηφίες» και 
άλλα συναφή. Έτσι θα επιµερισθούν 
ακριβέστερα οι ευθύνες, όχι βέβαια για 
να επιβληθούν οι ανάλογες ποινές, αλλά 
για να αποκτήσουµε στερεότερες γνώσεις 
για την κοινωνία µας και ενδεχοµένως τα 
αναγκαία διορθωτικά µέσα των στρε-
βλώσεων των κοινωνικών µας σχέσεων.  
 
Πράγµατι αναρωτιέται κανείς τι είδους 
λαϊκό αίτηµα είναι π.χ. η κοινωνική 
απαίτηση για την κατάργηση της 
βαθµολογικής βάσης στις εισαγωγικές 
εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ, ή οι διαµαρ-
τυρίες σε µια µικρή επαρχιακή πόλη κατά 
της συγχώνευσης δύο σχολικών µονάδων  
(Λυκείων) των εκατό µαθητών, σε µια 
των διακοσίων ή των διακοσίων πενήντα. 
 
Πέρα όµως από τα συγκεκριµένα ζητή-
µατα της κρατικής δυσλειτουργίας που 
ενδεχοµένως θα µπορούσαν να αποτε-
λέσουν ένα σηµείο σύγκλισης περισ-
σότερων πολιτικών και κοινωνικών δυνά-
µεων, τα πράγµατα δυσκολεύονται όταν 
χρειάζεται να εξειδικευτούν τα µέτρα 
εξόδου από την κρίση. Τότε όλοι όσοι 
αναθεµάτιζαν την κατάσταση των παραι-
σθήσεων ή της «ευηµερίας µε  δανεικά», 
σφυρίζουν αδιάφορα, ιδίως όταν έρχεται 
η στιγµή των διληµµάτων και των πικρών 
αποφάσεων. Όσο για ζητήµατα πιο γενι-
κά και αφηρηµένα, καλύτερα να µη 
γίνεται λόγος. Σκέφτοµαι π.χ. το κόστος 
της κοινωνικής αλλαγής, της αλλαγής 
δηλαδή των συνηθειών και των συµπε-
ριφορών που δεν έρχεται στο τραπέζι  
των συζητήσεων, ασφαλώς για λόγους 
αποφυγής δυσάρεστων συµπερασµάτων. 
Σκέφτηκε  κανείς  να µετρήσει το οικονο- 

µικό κόστος µιας, ανώδυνης έστω, κοι-
νωνικής αλλαγής, εννοώ τον παρατετα-
µένο πρωινό ύπνο µεγάλης µερίδας νεα-
ρών ατόµων; 
 
Από πολλές πλευρές επισηµαίνεται, 
ενίοτε µάλιστα και οµοφώνως, η 
δυσαναλογία καταναλωτικού και παρα-
γωγικού προτύπου της οικονοµίας µας, 
χωρίς όµως να εντοπίζεται, και πολύ 
περισσότερο χωρίς να ενοχοποιείται, η 
κοινωνική µεταβολή που την υποστηρίζει 
και χωρίς να καταγράφεται, έστω και 
ακροθιγώς, το οικονοµικό κόστος αυτής 
της µεταβολής. Πράγµατι ένα µεγάλο 
µέρος της κοινωνικής δαπάνης απορ-
ροφάται από την οικογενειακή θαλπωρή, 
αυτή τη νέα συνθήκη που µετέτρεψε την 
οικογένεια από, παντοιοτρόπως, παρα-
γωγική µονάδα σε µια λαίµαργη εστία 
κατανάλωσης. Μ’ ένα λόγο η ελληνική 
οικογένεια / κοινωνία δεν µπόρεσε να 
χρηµατοδοτήσει τον τρόπο της ζωής της, 
που ανεπαισθήτως αλλά ενσυνειδήτως, η 
ίδια επέλεξε. Το σχήµα αυτό βρήκε την 
οργανωτική του έκφραση, και στα κόµ-
µατα «αρχών» βεβαίως, µε τα οποία έχει 
προικιστεί η ελληνική δηµοκρατία από το 
1974, αλλά κυρίως στα συνδικάτα και το 
συνδικαλισµό, που σίγουρα θα αποτε-
λέσει, νοµίζω, στο όχι µακρινό µέλλον 
ένα προνοµιακό πεδίο µελέτης και 
κατανόησης των κοινωνικών µας παρα-
µορφώσεων. Δίπλα στο αχαλίνωτα 
διευρυµένο κράτος, διαµορφώθηκε ένα 
πανίσχυρο συνδικαλιστικό κίνηµα του 
δηµόσιου τοµέα, µε ασύµµετρα περισ-
σότερα δικαιώµατα από εκείνο του 
ιδιωτικού, που, µε κάθε διεκδικητική 
«επιτυχία» του, υπονόµευε κάθε παρα-
γωγικό εκσυγχρονισµό των κοινωφελών 
επιχειρήσεων και των κρατικών υπη-
ρεσιών, και υποθήκευε, όλο και 
περισσότερο, τα δηµόσια οικονοµικά της 
χώρας.  
 



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

18 
 

Ιδιαίτερα στα χρόνια της πολιτικής ηγε-
µονίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα πια και 
στο χώρο της Ν.Δ., το συνδικαλιστικό 
κίνηµα, έφθασε σε ένα είδος συγ-
κυβέρνησης του κράτους, χωρίς τις ανά-
λογες ευθύνες, βέβαια, για την παραγω-
γικότητα και την αποτελεσµατικότητα 
των υπηρεσιών του. Τελικά, ο συνδι-
καλισµός λειτούργησε ως ένας µηχα-
νισµός διαχείρισης και διάχυσης των 
κοινωνικών απολαβών, ως  ένα δεύτερο 
σπάταλο κράτος. Ακόµη χειρότερα, µε 
τον ηθικολογικό ακτιβισµό του, νοµιµο-
ποιούσε το δύσµορφο σχήµα κατά-
νάλωση / παραγωγή, και ανακούφιζε 
ψυχολογικά και ηθικά, κάθε ... χρεωµένο. 
Τελικά, ο άκαρδος εργοδότης, ουσια-
στικά το κράτος – εργοδότης της πλειο-
νότητας των έµµισθων (λιγότερο ή περισ-
σότερο εργαζοµένων) έφταιγε για όλα. 
Έτσι πετύχαµε ως λαός και ως κοινωνία 
το ακατόρθωτο: ένα πανίσχυρο σοσιαλι-
στικό κράτος (δηµόσιος τοµέας), µέσα σε 
µια αναιµική καπιταλιστική οικονοµία, 
στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και 
της παντοδυναµίας των αγορών και των 
«ανήθικων» διαχειριστών τους. Ίσως δεν 
είναι τυχαίο ότι στην ελληνική περί-
πτωση καταχρεωµένο είναι κυρίως το 
κράτος και πολύ λιγότερο οι ιδιώτες, ενώ 
στην Ιρλανδία συµβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο.   
 
2. Πώς σχολιάζετε τους χειρισµούς που 
έχουν γίνει για την αντιµετώπιση της 
κρίσης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο; 
  
Στην αντιµετώπιση της κρίσης, παρα-
τηρώ µια γενικευµένη ανειλικρίνεια του 
πολιτικού κόσµου, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στις συνθήκες της µιντιακής 
(λαϊκιστικής) δηµοκρατίας που κυριαρ-
χούν από τη Φιλανδία ως την Κύπρο, 
κοµµατικές και εθνικές σκοπιµότητες, 

εκλογικά τεχνάσµατα και πολιτικοί υπο-
λογισµοί, κρατούν στην επιφάνεια ένα 
πολιτικό προσωπικό που αδυνατεί να 
συµπεριφερθεί ηγετικά, δηλαδή στην 
παρούσα οικονοµική κρίση αδυνατεί να 
απαντήσει στις (αφηρηµένες) αγορές και 
την κερδοσκοπία, µε (συγκεκριµένες) 
πολιτικές δράσεις. Κάθε πόλεµος και τα 
όπλα του. Οι πολιτικοί µας όµως, Έλλη-
νες και Ευρωπαίοι, µιλάνε για πόλεµο, 
αλλά φέρονται ειρηνικά. Ευχάριστη 
έκπληξη αποτελούν οι Η.Π.Α. Ο πρόε-
δρος Μπαράκ Οµπάµα προχώρησε σε 
συνεχείς πιέσεις προς τους ισχυρούς της 
Ευρωζώνης υπέρ µιας γενναιόδωρης και 
έγκαιρης στήριξης της ελληνικής οικο-
νοµίας. Βέβαια αυτές οι ενέργειες δεν 
είχαν άµεσο κόστος στο αµερικανικό 
θησαυροφυλάκιο, αλλά η διαύγεια και η 
επίµονη υποστήριξη όλων των Αµερι-
κανών αξιωµατούχων υπέρ της χώρας 
µας, δείχνει µια άλλη κατανόηση των 
πραγµάτων πέραν του Ατλαντικού. Δεν 
νοµίζω πάντως ότι υπάρχει κενό Ηγεσίας 
στην Ευρώπη, όπως διατείνονται µερικοί. 
Υπάρχουν συγκεκριµένες συνθήκες που 
κάνουν τις ηγεσίες αναποτελεσµατικές. 
 
Αλλά και στο χώρο των οικονοµικών 
επιστηµών το κλίµα δεν είναι καλύτερο. 
Παρατηρείται, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην Ευρώπη, µια αδυναµία, τόσο 
κατανόησης του προβλήµατος όσο και 
άρθρωσης ενός πειστικού αναλυτικού 
λόγου, και γιατί όχι, και υπόδειξης 
θεραπευτικών πρακτικών. Οι επιστήµες 
της οικονοµίας φαίνονται µουδιασµένες 
και διστακτικές να προχωρήσουν σε µια 
ανατοµία της παρούσας κρίσης, χωρίς 
δεσµεύσεις επαγγελµατικές και χωρίς 
ιδεολογικές επιβαρύνσεις. Κρίµα, γιατί οι 
επιστήµες αυτές, αν το τολµούσαν, θα 
ήταν και κοινωνικά χρήσιµες.  
 
Στην Ελλάδα η κρίση συνέπεσε µε 
πρόωρες εκλογές και κυβερνητική 
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αλλαγή. Η κυβέρνηση Καραµανλή ειση-
γήθηκε τις πρόωρες εκλογές για 
«σοβαρούς οικονοµικούς λόγους», οι 
οποίοι όµως αποσιωπήθηκαν, σχεδόν 
εντελώς, στη διάρκεια του εκλογικού 
αγώνα. Η αντιπολίτευση πάλι, υπό τον Γ. 
Παπανδρέου, η οποία στη συνέχεια έγινε 
Κυβέρνηση, δεν εζήτησε εξηγήσεις ούτε 
και ευθύνες για τους «σοβαρούς οικο-
νοµικούς λόγους» που οδήγησαν σε 
πρόωρες εκλογές, ούτε έδειξε κάποια 
σηµάδια ανησυχίας επ’ αυτού. Επί µήνες 
µάλιστα η κρίση αντιµετωπιζόταν ως ένα 
οικονοµικό επεισόδιο, περίπου τεχνικού 
χαρακτήρα, το οποίο θα αντιµετωπιζόταν 
µε µια δυσάρεστη, αλλά πάντως, ήπια 
λιτότητα. Η κρίση δεν κατανοήθηκε, δεν 
αναλύθηκε, δεν αντιµετωπίστηκε – ούτε 
στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Είναι 
αλήθεια ότι αυτή η κρίση ήταν πρωτό-
γνωρη και η πανεπιστηµιακή, και 
γενικότερα η επιστηµονική κοινότητα δεν 
ήταν έτοιµη, και πάντως δεν στάθηκε 
ικανή, να την αντιµετωπίσει. Δεν υπήρχε 
... βιβλιογραφία. Όσο για προτάσεις 
θεραπείας, ας µη γίνεται καλύτερα λόγος.  
Αλλά και η θεσµική Ευρώπη έδειξε τη 
γύµνια της, λειτουργική και πολιτική. 
Ένα οικοδόµηµα που στήνεται εδώ και 
60 χρόνια, µε κοινό νόµισµα, έστω και 
χωρίς κοινή οικονοµία, αποδιοργα-
νώθηκε µε τον πρώτο οικονοµικό κλο-
νισµό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχτηκε 
ότι δεν είχε µηχανισµό στήριξης ενός 
µέλους της, του µεγέθους του 2,5% της 
συνολικής ευρωπαϊκής οικονοµίας, σε 
µια κρίση δηµόσιου χρέους. Η έγκαιρη 
και αποτελεσµατική στήριξη θα περιείχε 
βέβαια τη λιτότητα και τις απαραίτητες 
διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά θα οδηγούσε 
στην εξυγίανση της οικονοµίας και στην 
κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. 
Στην ελληνική κρίση φάνηκαν καθαρά τα 
ελαττώµατα και οι αδυναµίες του 
Ευρωπαϊκού εγχειρήµατος: ένα (περίπου) 
κράτος χωρίς (καθόλου) έθνος, ένα ενιαίο 

νόµισµα, χωρίς ενιαία οικονοµία και 
χωρίς κράτος. Η Ευρωπαϊκή … ελαφρό-
τητα του είναι, για να παραφράσουµε τα 
λόγια ενός µεγάλου Ευρωπαίου του 20ου 
αιώνα.    
 
Ας σχετικοποιήσουµε, όµως, τα πράγ-
µατα. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έκανε ως τώρα, αρκετά έως πολλά, υπέρ 
της ελληνικής οικονοµίας. Όλα όµως 
χωρίς στέρεο σχεδιασµό, χωρίς εταιρική 
οικειότητα, µε ένα πνεύµα διδακτικό και 
σχεδόν εισαγγελικό, µε τσιγκουνιά και µε 
παλινδροµήσεις, και, το χειρότερο από 
όλα, µε χρονική υστέρηση, πάντοτε ένα 
βήµα πίσω από τις αγορές. Η ευρωπαϊκή 
αντιµετώπιση της κρίσης από την άποψη 
των χρονικών περιθωρίων και αναγκών, 
υπήρξε από χαοτική έως καταστροφική. 
Πίστεψαν ότι µε δηλώσεις του τύπου: 
«δεν θα αφήσουµε την Ελλάδα να 
χρεοκοπήσει», και µε ένα πρόγραµµα 
σκληρής οριζόντιας λιτότητας, θα 
επανερχόταν µέσα σε δυο – τρία  χρόνια 
η Ελλάδα στις αγορές, όπου θα 
εξακολουθούσε να δανείζεται µε χαµηλό 
επιτόκιο και να ευηµερεί. Η οικονοµία 
όµως δεν είναι ένα όχηµα που µετά από 
σύγκρουση επιστρέφει στο συνεργείο για 
επισκευή. Η οικονοµία στη µακρά δια-
δροµή της συγκρότησής της ως διακριτής 
εκδήλωσης της κοινωνικής οργάνωσης, 
έχει µια εσωτερική λογική, ανελαστική 
και αδιαπραγµάτευτη. Όπως δεν υπάρ-
χουν ούτε έξυπνοι δρόµοι ούτε σύντοµα 
µονοπάτια που να οδηγούν στην ανά-
πτυξη, έτσι δεν υπάρχουν ανώδυνες και 
βραχυχρόνιες συνθήκες θεραπείας της 
καταχρέωσης και της χρεοκοπίας.  
 
Οι οικονοµολόγοι όµως της Τρόικας (και 
οι εντολείς τους), δεν έχουν τέτοιους 
προβληµατισµούς. Η έννοια, η παρά-
µετρος του χρόνου, απουσιάζει από το 
σκεπτικό τους. Είναι κρίµα γιατί αν έρι-
χναν µια λοξή µατιά στις φυσικές επι-



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

20 
 

στήµες θα έβλεπαν ότι έχουν κατακτηθεί 
έννοιες και πρακτικές που σώζουν ζωές, 
όπως η αποσυµπίεση π.χ. Οι δύτες ανε-
βαίνουν σταδιακά, µετά την κατάδυσή 
τους, για να προσαρµοστούν οι σωµα-
τικές τους λειτουργίες στις περιβαλ-
λοντικές αλλαγές. Αν οι «εκπρόσωποι 
των διασωστών» µας είχαν την 
κουλτούρα του χρόνου, δεν θα παραξε-
νεύονταν που κάποια µέτρα δεν απέ-
δωσαν όσα είχε σχεδιαστεί να αποδώ-
σουν κ.λπ. Θα έπρεπε να κατaλάβουν ότι 
αυτές οι δηµοσιονοµικές απoτυχίες είναι 
και δικές τους. Η µη απόδοση των 
µέτρων στο ύψος των προβλέψεων, οι 
καθυστερήσεις και οι παλινωδίες, είναι 
µορφές αποσυµπίεσης που έπρεπε εκείνοι 
να είχαν προβλέψει και προγραµµατίσει. 
Εν τέλει, επιβλήθηκαν εκ των πραγµάτων 
µε µεγαλύτερο κόστος, για όλους.  
 
3. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι 
κυριότερες επιπτώσεις της κρίσης στο 
παρόν και το µέλλον της χώρας και της 
Ευρώπης γενικότερα (σε σχέση µε το 
κοινωνικό κράτος, την εργασία, τα 
κοινωνικά δικαιώµατα και γενικά τους 
θεσµούς); 
 
Το κοινωνικό κράτος, τα εργασιακά και 
τα κοινωνικά δικαιώµατα, δεν είναι 
αιώνιες σταθερές και κανείς δεν µπορεί 
ούτε να τα θίξει, ούτε να τα υπερασπιστεί 
αυθόρµητα και πρωτοβουλιακά, έξω 
δηλαδή από τις συγκεκριµένες συνθήκες 
της ύπαρξής τους. Τα εργασιακά – 
κοινωνικά δικαιώµατα µετά τη βιοµη-
χανική επανάσταση και κυρίως κατά τον 
20ο αιώνα, προκύψανε ύστερα από 
σκληρούς κοινωνικούς και πολιτικούς 
αγώνες ασφαλώς, αλλά µέσα σε συνθή-
κες υψηλής παραγωγικότητας, ικανής 
κερδοφορίας του κεφαλαίου και της 
παρουσίας ενός µαζικού εργατικού δυνα-
µικού, αναγκαίου συντελεστή της παρα- 

γωγής τότε, και βέβαια µέσα σε νοµο-
θετικά καλά προστατευόµενες εθνικές 
οικονοµίες. Η παρούσα οικονοµική κρίση 
έδειξε ότι όλα έχουν αλλάξει.  
  
Τώρα, στις συνθήκες της παγκοσµιο-
ποίησης, ήρθε η ώρα να καταλάβουν 
κάποιοι, καλοπροαίρετοι ασφαλώς, ότι  
παγκοσµιοποίηση και διεθνισµός δεν 
είναι απλά δυο διαφορετικές λέξεις για το 
ίδιο πράγµα. Διεθνισµός είναι η επίκληση 
µιας συντεταγµένης κοινωνικής συµµα-
χίας εθνικά προσδιορισµένων εργατικών 
κινηµάτων, µε ενιαία φιλοσοφική θεωρία 
(µαρξισµός) και ενιαία οργανωτική 
στόχευση (οικονοµικός κολεκτιβισµός) 
που δεν έχει καµία σχέση µε τις χαοτικά 
άνισες οικονοµικές ανταλλαγές (ουσια-
στικά πρόκειται για ένα «άδικο 
εµπόριο») της σηµερινής παγκοσµιο-
ποίησης. Εκτός από την πλανητική 
γεωγραφική διάσταση, δεν βλέπω καµία 
άλλη οµοιότητα ανάµεσα στην παγκο-
σµιοποίηση και τον διεθνισµό.  
  
Για να παραµείνουµε στο πρόβληµα των 
κοινωνικών δικαιωµάτων της ερώτησης, 
παρατηρούµε, πράγµατι, ότι οι οικο-
νοµίες του «σκανδιναβικού» κοινωνικού 
κράτους και των υποδεέστερων ευρω-
παϊκών παραλλαγών του, καλούνται να 
ανταγωνιστούν την οικονοµία ενός 
κινέζικου θεολογικού «µαρξο-καπιταλι-
σµού» ή µια, θεολογικής επίσης κατά-
γωγής, ινδική οικονοµία της διάχυτης 
πενίας. Και αυτό µάλιστα, µέσα σε ένα 
συνειδητά απορυθµισµένο παγκόσµιο 
οικονοµικό σύστηµα. Αναρωτιέται κανείς 
πώς, εντός ενός τέτοιου παγκόσµιου 
οικονοµικού περιβάλλοντος, θα συγκρα-
τηθούν και θα ορθοποδήσουν τα 
εργατικά δικαιώµατα και οι κοινωνικές 
κατακτήσεις του (πρώην;) αναπτυγµένου 
δυτικού κόσµου, καπιταλιστικού και 
ενίοτε ή εν µέρει σοσιαλιστικού.  
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Μετά από αυτές τις σκέψεις για το 
πρόβληµα της διάσωσης του κοινωνικού 
κράτους, δεν µπορεί να υπάρχουν µεγάλα 
περιθώρια αισιοδοξίας. Οι δυσµενείς 
επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης πάνω 
στη ζωή των ανθρώπων των αναπτυγ-
µένων δυτικών κοινωνιών είναι κιόλας 
ορατές. Μια γενικευµένη λιτότητα στην 
Ευρώπη (και στην Αµερική, ασφαλώς) 
και µάλιστα σε συνθήκες µιας 
σπασµωδικής πολιτικής διαχείρισης, 
φαίνεται να εµπεριέχει εξ αντικειµένου 
το καταστροφικό σπιράλ ύφεση – νέα 
λιτότητα – ύφεση, το οποίο απειλεί να 
εξανεµίσει όλες τις κοινωνικές κατά-
κτήσεις των εργαζοµένων της Δύσης, 
παραγωγικών και λιγότερο παραγωγικών, 
αδιακρίτως. Θεσµοί κατακτηµένοι όχι 
µόνον µε σκληρούς πολιτικούς και 
κοινωνικούς αγώνες, αλλά και µε τους 
κόπους και τις προσπάθειες των ίδιων 
των συντελεστών τους, εργαζοµένων, 
Διοικήσεων κλπ., κινδυνεύουν να απα-
ξιωθούν και να οδηγήσουν σε τελικό 
ναυάγιο οικονοµίες, που φαίνονται 
σήµερα ισχυρές, και ανθρώπους που 
οργανώνουν τη ζωή τους αφοσιωµένοι 
στην υπεύθυνη παραγωγική εργασία 
τους. Είκοσι χρόνια µετά την κατάρ-
ρευση του κολεκτιβιστικού σοσιαλισµού, 
φαίνεται να υπονοµεύονται τα θεµέλια 
του κοινωνικού κράτους των Ευρω-
παϊκών δηµοκρατιών, µε άλλα λόγια να 
υπονοµεύεται ένας «καπιταλισµός µε 
ανθρώπινο πρόσωπο», για να αντι-
στρέψουµε πάλι, µια εµβληµατική φράση 
της παλιότερης ευρω-κοµµουνιστικής 
αίρεσης.  
  
Και τώρα η αναπόφευκτη ερώτηση: 
Υπάρχει ενδεχόµενο ανατροπής της 
δυσοίωνης πρόβλεψης; Η απάντηση είναι 
καταφατική, και όχι µόνον από 
κεκτηµένη αισιοδοξία. Αλλά υπό έναν 
απαράβατο όρο, ότι θα υπάρξει κατά-

νόηση του κινδύνου. Όλα θα κριθούν 
στην πράξη.  
 
4. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν προς 
την κατεύθυνση εξόδου από την κρίση; 
  
Οι βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο 
από την κρίση είναι διεθνείς, περιφε-
ρειακές (ευρωπαϊκές), και τοπικές 
(ελληνικές), και είναι πολιτικές και 
οικονοµικές µεταξύ των άλλων. Για κάθε 
περίπτωση οι συσχετισµοί είναι διαφο-
ρετικοί και τα αποτελέσµατα ανάλογα. 
Θα ήταν πολύ µαταιόδοξο αν κάποιος 
κοινωνικός επιστήµονας, κοινωνιολόγος, 
ιστορικός, ακόµη και οικονοµολόγος, 
νόµιζε ότι µπορεί να προβεί σε 
προτάσεις, αποδεκτές και αποτελε-
σµατικές, για την έξοδο από την κρίση. 
Ωστόσο µερικές ιδέες που φαίνονται 
προφανείς, αρχίζουν να κερδίζουν 
έδαφος και αξίζει τον κόπο να γίνουν 
αντικείµενο βαθύτερων αναλύσεων και 
συνακόλουθα κυβερνητικών δράσεων.  
  
Έχουν αναφερθεί η απαγόρευση της 
«χαρτοπαιξίας», δηλαδή των ακάλυπτων 
συναλλαγών στα χρηµατιστήρια, φορο-
λόγηση των κερδοφόρων χρηµατιστικών 
συναλλαγών, ανατίµηση του κινεζικού 
νοµίσµατος, µείωση των καταναλωτικών 
υπερβολών των αναπτυγµένων χωρών, 
αύξηση και διαφοροποίηση της βιοµη-
χανικής παραγωγής στις αναπτυγµένες 
οικονοµίες και συνακόλουθη µείωση του 
διεθνούς εµπορίου. Αυτή η τελευταία 
ιδέα φαίνεται να κερδίζει έδαφος τους 
τελευταίους µήνες και ίσως κερδίσει ακό-
µη περισσότερο κατά τους επόµενους. 
Χρειάζεται όµως περισσότερο θάρρος 
και ακόµη περισσότερη ειλικρίνεια. Αυτή 
η ιδέα, ακόµη κι αν δεν λέγεται ανοιχτά 
µε το όνοµά της, είναι, έτσι απλά, ένας 
ήπιος   προστατευτισµός.   Μπορεί  τις τε- 
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λευταίες δεκαετίες της θριαµβεύουσας 
παγκοσµιοποίησης η λέξη προστατευ-
τισµός να είναι σχεδόν απαγορευµένη, 
σιγά–σιγά όµως, µέσα στις συνθήκες του 
αγκοµαχητού των αναπτυγµένων οικονο-
µιών, όλο και πιο συχνά κάνει την εµφά-
νισή του σε ανορθόδοξες προσεγγίσεις 
και αναλύσεις, συνήθως µε υπονοού-
µενα, ενίοτε και ευθέως.  
  
Ειλικρινά, δεν µου πέφτει λόγος, και 
ασφαλώς άλλοι, ειδικότεροι από εµένα 
έχουν τις δικές τους αναλύσεις, αλλά 
καµιά φορά η απροσδόκητη, η µη αναµε-
νόµενη συµβολή, µπορεί να έχει τη δική 
της σηµασία. Νοµίζω λοιπόν ότι ένας 
ήπιος ή ένας νέος προστατευτισµός που οι 
µορφές του βέβαια πρέπει να επινοηθούν 
και δεν θα είναι επανάληψη των παλαιο-
τέρων, µπορεί να είναι η λύση του µέλ-
λοντος. Πράγµατι το πλεονέκτηµα της 
εξειδίκευσης απαντά ως ένα βαθµό στις 
ανάγκες ένταξης µιας εθνικής οικονοµίας 
στον παγκόσµιο καταµερισµό της εργα-
σίας. Αλλά φθάνει αυτό; Η εξειδίκευση 
θα είναι σταθερή και αµετακίνητη στον 
µακρύ χρόνο; Αλλά τότε όλοι γνωρίζουν 
ότι θα έχει φθίνουσα απόδοση. Εξειδί-
κευση και στο βάθος κρίση. Γιατί,  ούτε 
οι δυνατότητες συµπίεσης του κόστους 
είναι  απεριόριστες, ούτε  τα κέρδη παρα- 
γωγικότητας  µπορούν  να ισοσταθµίσουν  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τις  δαπάνες των  εισαγωγών και η κερδο- 
σκοπία του διεθνούς εµπορίου παρα-
µονεύει για να κάνει τη δική της διόρ-
θωση.  
 
Στο βαθµό που, παρά την παγκοσµιο-
ποίηση των αγορών, οι οικονοµίες παρα-
µένουν «εθνικές», είναι λογικό και οι 
πολιτικές ευθύνες να παραµένουν εθνικές 
και η θεραπεία οποιασδήποτε κρίσης να 
παραµένει επίσης, εθνική. Γι’ αυτό πρέ-
πει να ξανασκεφτούµε τα όρια της 
συµµετοχής στην παγκόσµια οικονοµία 
µέσω της εξειδίκευσης και της αξιο-
ποίησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Η 
συζήτηση θα είναι µακρά και επίπονη, 
αλλά πιστεύω ότι θα είναι παραγωγική,  
ίσως και να αποβεί λυτρωτική. Γιατί 
πρέπει να δοθούν απαντήσεις, πρέπει να 
διαµορφωθεί ένα σταθερότερο πλαίσιο 
οικονοµικής πολιτικής. Αλήθεια, µια 
δραστήρια και παραγωγική εξειδίκευση, 
µια νησίδα, µια µεγαλόνησος έστω, ανά-
πτυξης, µπορεί να επιβιώσει µακρο-
χρόνια µέσα σε µια θάλασσα στασιµό-
τητας; Η παλιότερη οικονοµική ιστορία, 
µέσα από εµβληµατικές µελέτες για τις 
µονοκαλλιέργειες είχε απαντήσει αρνη-
τικά. Ας θυµηθούµε το αιγυπτιακό βαµ-
βάκι, τον βραζιλιάνικο καφέ, την ελλη-
νική σταφίδα, το ουκρανικό σιτάρι και 
τόσα άλλα παραδείγµατα προς αποφυγήν.   
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Συνέντευξη Στέργιου 
Μπαµπανάση, Οµότιµου 
Καθηγητή Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Προέδρου του 
Ιδρύµατος Μεσογειακών 
Μελετών 1 

 

 
1. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώµη 
σας, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο ώστε να 
οδηγηθούµε στη σηµερινή οικονοµική 
κρίση; (ιστορικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, 
οικονοµικοί) 
  

Η κρίση δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά 
µια πολύπλευρη κρίση µε κύριες µορφές 
εκδήλωσης  τη χρηµατοπιστωτική κρίση, 
τη δηµοσιονοµική κρίση, την κρίση της 
πραγµατικής οικονοµίας, την κοινωνική 
κρίση, τη θεσµική και πολιτική κρίση, 
την οικολογική κρίση. Πρόκειται για µια 
βαθιά και µεγάλης διάρκειας κρίση. 
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα  
της Ελλάδας έφτασε το 2008 στο 9,8% 
του ΑΕΠ, το 2009 στο 15,6%, το 2010 
στο 10,3 και το 2011 το 9,1% του ΑΕΠ .  

το δηµόσιο χρέος από 113,0% του ΑΕΠ 
το 2008 αυξήθηκε το 2009 στο 129,4%, 
το 2010 στο 145,0% και το 2011 στο 
165,3% του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Ελλάδας 
µειώθηκε απόλυτα κατά 2,0% το 2009, 
4,5% το 2010, 6,9% το 2011 και 
προβλέπεται να µειωθεί κατά 5% το 
2012. Συνολικά, την περίοδο 2009-2012 
το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 
18% περίπου. Η συρρίκνωση αυτή είναι 

                                                
1 Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε στις 21/5/2012. Οι 
απαντήσεις βασίζονται στο νέο του βιβλίο του κ. 
Μπαµπανάση µε τίτλο: «Από την κρίση στη 
βιώσιµη ανάπτυξη». Από το ίδιο βιβλίο προέρ-
χονται και τα περισσότερα στοιχεία. Εκδόσεις  
Παπαζήση, Αθήνα, 2011.  

 

η µεγαλύτερη στην ιστορία της σύγχρο-
νης ελληνικής οικονοµίας σε καιρό 
ειρήνης. Είναι διπλάσια ακόµα και από 
τη µείωση της οικονοµικής δραστη-
ριότητας (8,5%) την περίοδο της µεγάλης 
οικονοµικής κρίσης 1928-1932. Το έλ-
λειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών από 7,4% του ΑΕΠ το 2005 
αυξήθηκε το 2008 στο 14,4% του ΑΕΠ 
και διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα την 
περίοδο 2009-2010 .  το 2011 υποχώρησε 
στο 9,8% και το 2012 προβλέπεται να 
µειωθεί στο 7,5% του ΑΕΠ. Η 
οικονοµική κρίση  οδηγεί στη συρρί-
κνωση του κοινωνικού κράτους, στην 
επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης, 
αµοιβής και διαβίωσης, στην αύξηση της 
φτώχειας. Το ποσοστό της ανεργίας 
αυξήθηκε από 9,2% το Μάρτιο του 2010 
σε 17,7% το 2011, και αναµένεται να 
φτάσει  το 19% το 2012. Ο αριθµός των 
ανέργων ήδη υπερβαίνει το ένα εκα-
τοµµύριο. 
 
α) Η πρώτη άµεση αιτία της κρίσης είναι 
τα λάθη της δηµοσιονοµικής πολιτικής 
που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες και είχε δύο 
βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν η 
υπερδιόγκωση των δηµόσιων δαπανών, 
που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις 
µαζικές ρουσφετολογικές προσλήψεις 
στο δηµόσιο, στη σπατάλη δισεκα-
τοµµυρίων στον στενό και ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα, στις ΔΕΚΟ, στους 
δήµους, στον χώρο της υγείας και των 
φαρµάκων, σε εκατοντάδες χιλιάδες 
παράνοµες συντάξεις και επιδόµατα. Οι 
δαπάνες της γενικής κυβέρνησης από 
59,7 δις ευρώ το 2004 αυξήθηκαν σε 89,5 
δις ευρώ το 2009, δηλαδή κατά 29,8 δις 
ευρώ.  Η αύξηση των εσόδων ήταν 6,8 
δις ευρώ, από 43,7 σε 50,5 δις  ευρώ. 
Στην εν λόγω περίοδο έγιναν 103.771 
νέες προσλήψεις στο δηµόσιο, οι συµ-
βασιούχοι αυξήθηκαν από 2.600 σε 
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36.823 και οι δηµόσιοι υπάλληλοι ξεπέ-
ρασαν τις 770.000. Το άλλο χαρακτη-
ριστικό της δηµοσιονοµικής πολιτικής 
είναι η εκτεταµένη φοροδιαφυγή και 
εισφοροδιαφυγή που αποτελεί τη βασική 
αιτία της µικρής αύξησης των δηµόσιων 
εσόδων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Eurostat, το ποσό της ετήσιας φορο-
διαφυγής στην Ελλάδα ανέρχεται στα 20 
δις ευρώ. Το ποσοστό της παραοικο-
νοµίας κυµαίνεται γύρω στο 30% του 
ΑΕΠ. Το ποσό της εισφοροδιαφυγής 
είναι γύρω στα 8 δις ευρώ τον χρόνο. Για 
τα παραπάνω λάθη της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής η κύρια πολιτική ευθύνη 
βαραίνει τα πολιτικά κόµµατα που 
κυβέρνησαν την Ελλάδα και το πελα-
τειακό σύστηµα που αυτά δηµιούρ-
γησαν.   
 
Ευθύνη έχουν όλα τα κόµµατα και οι 
κοινωνικοί φορείς που επέβαλαν διάφορα 
συντεχνιακά συµφέροντα  και προνόµια 
σε βάρος του δηµόσιου συµφέροντος και 
πρόβαλαν εξωπραγµατικές διεκδικήσεις.  
 
β) Η δεύτερη αιτία της κρίσης είναι οι 
στρεβλώσεις του µοντέλου ανάπτυξης 
που εφαρµόστηκε στη Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες, το οποίο στηρί-
χθηκε, κυρίως, στον υπέρµετρο δανεισµό 
του δηµοσίου, των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών, χωρίς τη διεύρυνση  της 
παραγωγικής βάσης,  µε συνέπεια τον 
υπερδανεισµό και την υπερκατανάλωση 
πάνω από τις οικονοµικές δυνατότητες 
της χώρας. Οι δυνατότητες αυτού του 
µοντέλου εξαντλήθηκαν και καθίσταται 
αναγκαία η διαµόρφωση ενός νέου 
βιώσιµου και ανταγωνιστικού µοντέλου 
ανάπτυξης.  
 
γ) Βασικούς παράγοντες της κρίσης 
αποτελούν τα µεγάλα εξωτερικά 
ελλείµµατα και η περιορισµένη αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικο-

νοµίας, που είναι συνέπεια πολλών 
ιστορικών, κοινωνικών και οικονοµικών 
παραγόντων. Η Ελλάδα άρχισε µε 
σηµαντική χρονική υστέρηση και δεν 
ολοκλήρωσε ποτέ τον βιοµηχανικό 
µετασχηµατισµό και τον αστικό µετα-
σχηµατισµό, δηλαδή τις δύο βασικές 
διαδικασίες εκσυγχρονισµού, νεοτερικό-
τητας και δυναµικής ανάπτυξης των δύο 
τελευταίων αιώνων. Οι  βιοτεχνίες που 
είχαν δηµιουργηθεί στον ελλαδικό χώρο 
πριν την Επανάσταση του 1821 κατά-
στράφηκαν εξαιτίας, κυρίως, του 
ανταγωνισµού  των νέων βιοµηχανικών 
προϊόντων της Αγγλίας και των άλλων 
χωρών που προηγήθηκαν στην εκβιο-
µηχάνιση. Η Ελλάδα ακολούθησε µια 
βιοµηχανική πολιτική ουραγού, δηµιουρ-
γώντας βιοµηχανικούς κλάδους και 
επιχειρήσεις µε χρονική υστέρηση, όταν 
είχαν απολέσει το δυναµισµό τους και η 
αγορά είχε καταληφθεί από τις 
αναπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες.  Ενί-
σχυε την ανταγωνιστικότητα µε προ-
στατευτικές πολιτικές, µε δασµούς, µε 
φορολογικές, πιστωτικές διευκολύνσεις 
και µε την υποτίµηση της δραχµής. 
Αρνητικό ρόλο έπαιξε ο εκτεταµένος 
µεταπρατισµός µε τη δηµιουργία ενός 
στρώµατος επιχειρηµατιών που είχαν 
ισχυρά συµφέροντα στο εισαγωγικό 
εµπόριο, εµποδίζοντας την εκβιοµη-
χάνιση της Ελλάδας.  Με την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωζώνη, µε την απελευθέρωση των 
αγορών και την καθιέρωση του ευρώ, 
καταργήθηκαν οι δασµοί και τα άλλα 
προστατευτικά µέτρα και απωλέσθηκε η 
δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητας µε την υποτίµηση της 
δραχµής. Έτσι, πέρασε στη φάση της 
αποβιοµηχάνισης  χωρίς  ποτέ να γίνει 
βιοµηχανικό έθνος. Έχει χάσει την 
ιστορική φάση της Βιοµηχανικής Επανά-
στασης και κινδυνεύει να χάσει και τη 
φάση της νέας Τεχνολογικής Επανά-
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στασης, στην υλοποίηση της οποίας 
παρουσιάζει, επίσης, µεγάλη υστέρηση.   
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονοµίας υποβαθµίζεται ιδιαίτερα τις 
τελευταίες δεκαετίες. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Παγκόσµιου Οικονοµικού 
Φόρουµ για την ανταγωνιστικότητα 40 
χωρών, η Ελλάδα κατείχε το 2002 την 
31η θέση. Το 2006-2007 υποβαθµίστηκε 
στην 65η θέση µεταξύ 131 χωρών, πίσω 
από την Τουρκία (53η θέση) και την 
Κροατία (57η θέση) και µπροστά από τη 
Ρουµανία (74η θέση) και τη Βουλγαρία 
(79η θέση). Μια από τις αιτίες της 
περιορισµένης ανταγωνιστικότητας είναι 
το µικρό ποσοστό των δυναµικών 
εξαγόµενων προϊόντων υψηλής τεχνολο-
γίας .  το µεγαλύτερο µέρος των εξαγω-
γών (63%) είναι προϊόντα χαµηλής προς 
µέση τεχνολογία ή χαµηλής τεχνολογίας. 
  
Το έλλειµµα της ανταγωνιστικότητας 
απεικονίζεται και στα εξωτερικά 
ελλείµµατα. Το ισοζύγιο εξωτερικού 
εµπορίου είναι χρόνια ελλειµµατικό, από 
την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους 
µέχρι σήµερα (1830-2012) .  το εµπορικό 
έλλειµµα µετά την ένταξη της Ελλάδας 
στην ΕΕ αυξήθηκε, από 14,6% του ΑΕΠ 
το 1995 σε 16,1% το 2000 και σε 18,1% 
του ΑΕΠ το 2007 .  το 2010-2011 βελτιώ-
νεται, αλλά εξακολουθεί να είναι 
ελλειµµατικό. Το ισοζύγιο υπηρεσιών 
είναι χρόνια πλεονασµατικό, αλλά το 
πλεόνασµα µειώνεται µετά την 
καθιέρωση του ευρώ: από 9,9% του ΑΕΠ 
το 2000 σε 4,0% του ΑΕΠ το 2007. Το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 
χρόνια ελλειµµατικό και µετά µετά την 
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την 
ΕΕ αυξήθηκε: από 2,1% του ΑΕΠ το 
1961 σε 7,7% το 2000 και σε 14,4% του 
ΑΕΠ το 2008 .  την περίοδο 2010-2011 
παρουσιάζει µείωση . 
      
 

δ) Σηµαντικό ρόλο στην κρίση παίζει το 
µεταβαλλόµενο   διεθνές περιβάλλον µε  
την παγκοσµιοποίηση, τη διεθνή 
ολοκλήρωση, τις πολυεθνικές εταιρείες 
και τις οικονοµικές ενώσεις.  Η 
παγκοσµιοποίηση, µε την απελευθέρωση 
της αγοράς κεφαλαίων σε παγκόσµιο 
επίπεδο, τα κερδοσκοπικά ιδρύµατα και 
τα χρηµατοπιστωτικά παράγωγα δηµι-
ούργησαν τεράστιες «φούσκες», οι 
οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της 
κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από 
τα πλεονεκτήµατα, δηµιούργησε ασυµ-
µετρίες στα ισοζύγια τρεχουσών 
συναλλαγών και   διάφορες άλλες ετερο-
βαρείς ασυµµετρίες σε βάρος των 
λιγότερο ανταγωνιστικών χωρών και 
προς όφελος των περισσότερο ανταγω-
νιστικών χωρών. Οι βόρειες αναπτυγ-
µένες χώρες µέλη της ΕΕ ευνοήθηκαν 
περισσότερο από την ΕΕ, επειδή έχουν 
υψηλούς συντελεστές εξαγωγών και 
πλεονάσµατα στο εξωτερικό εµπόριο. Η 
Γερµανία  π.χ. έχει εξαγωγές που ανέρ-
χονται στο 47% του ΑΕΠ .  το  2000 είχε 
έλλειµµα 1,7% του ΑΕΠ στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών αλλά στη 
συνέχεια πέτυχε σηµαντικά πλεονάσµατα 
που το 2008 έφτασαν το 6,6% του ΑΕΠ. 
Το ίδιο και η Ολλανδία, οι εξαγωγές της 
οποίας φτάνουν το 81% του ΑΕΠ και το 
πλεόνασµα του ισοζυγίου της αυξήθηκε 
από 1,9% το 2000 στο 7,5% του ΑΕΠ το 
2008. Αντίθετα, η Ελλάδα έχει χαµηλό 
συντελεστή εξαγωγών αγαθών και υπη-
ρεσιών µε 21% του ΑΕΠ και µεγάλα 
ελλείµµατα στο ισοζύγιο εµπορίου και 
τρεχουσών συναλλαγών. Οι οικονοµικές 
απώλειες που έχουν οι περιφερειακές 
χώρες της ΕΕ -εξαιτίας των υπερ-κοστο-
λογήσεων, των υποκοστολογήσεων, των 
άνισων ανταλλαγών µε τις αναπτυγµένες 
κεντρικές χώρες της ΕΕ- αντισταθµίζουν 
το οικονοµικό όφελος που έχουν από 
τους   κοινοτικούς πόρους.  Οι παραπάνω  
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διαδικασίες οδηγούν στη µεταφορά 
πόρων από τις πρώτες στις δεύτερες  
χώρες. 
 
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προωθήθηκε η ονοµαστική σύγκλιση και 
εν µέρει η πραγµατική σύγκλιση µε την 
αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ, αλλά δεν 
ενισχύθηκε η θέση της ελληνικής οικο-
νοµίας στον διεθνή καταµερισµό εργα-
σίας, ο οποίος διαµορφώνεται από τις 
δυνάµεις  της αγοράς µε όρους ανταγω-
νισµού και συγκριτικών πλεονεκτη-
µάτων, χωρίς ένα εθνικό σχέδιο. Αντί-
θετα, διευρύνθηκε το έλλειµµα αντα-
γωνιστικότητας, µε συνέπεια την επιτά-
χυνση της αποβιοµηχάνισης και τη 
χρεοκοπία πολλών ελληνικών επιχειρή-
σεων, ή τη µετανάστευσή τους στο εξω-
τερικό. Η Ελλάδα ακολούθησε µια 
πορεία σύγκλισης µε την ΕΕ µε κριτήριο 
την ονοµαστική  σύγκλιση  και το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, αλλά υστερεί όσον αφορά 
τα κριτήρια της Νέας Οικονοµίας της 
Γνώσης. Βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
µυλόπετρες. Η µία µυλόπετρα είναι οι πιο 
αναπτυγµένες χώρες που παράγουν 
ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής τεχνο-
λογίας, καλής ποιότητας και χαµηλού 
κόστους, µε τα οποία η Ελλάδα δεν είναι 
ακόµα ανταγωνιστική, και η άλλη µυλό-
πετρα είναι οι αναπτυσσόµενες χώρες και 
οι αναδυόµενες οικονοµίες, οι οποίες 
παράγουν παραδοσιακά προϊόντα χαµη-
λής ή µέσης τεχνολογίας και ποιότητας 
και χαµηλού κόστους, µε τα οποία η 
Ελλάδα δεν είναι πια ανταγωνιστική.  
 
2. Πώς σχολιάζετε τους χειρισµούς  που 
έχουν γίνει για την αντιµετώπιση της 
κρίσης σε ελληνο-ευρωπαϊκό επίπεδο;  
  
Η κρίση οδήγησε την Ελλάδα στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η δηµοσιο-
νοµική κρίση µετατράπηκε σε κρίση 
δανεισµού. Για το 2010 η Ελλάδα είχε 

δανειακές ανάγκες ύψους 54 δις ευρώ. 
Τα υψηλά επιτόκια και spreads κατέ-
στησαν απαγορευτικό τον δανεισµό από 
την ελεύθερη χρηµατοπιστωτική αγορά. 
Ένα από τα διδάγµατα της οικονοµικής 
ιστορίας της Ελλάδας και άλλων χωρών 
είναι ότι, όταν µια χώρα φτάνει στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας, τότε δεν 
υπάρχουν ιδανικές λύσεις, παρά µόνο 
κακές, λιγότερο κακές και σχετικά καλές 
λύσεις.  
  
Η λύση της εσωτερικής υποτίµησης 
που επιβλήθηκε στην Ελλάδα µε το 
πρώτο Μνηµόνιο και τη δανειακή 
σύµβαση είναι µια κακή λύση. Από 
θεωρητική άποψη έρχεται σε αντίθεση µε 
το κεϊσιανό δόγµα ότι όταν µια οικονοµία 
βρίσκεται σε ύφεση, το κράτος πρέπει να 
δαπανά περισσότερα για να αντιµετω-
πίζει την πτώση της ιδιωτικής ζήτησης. 
Στην πρακτική της εφαρµογή, είχε 
λιγότερες θετικές και περισσότερες αρνη-
τικές επιπτώσεις. Οδήγησε στη µείωση 
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, στη 
βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικού 
εµπορίου µε την αύξηση των εξαγωγών 
και τη µείωση των εισαγωγών και στην 
αποφυγή της  ανεξέλεγκτης  χρεοκοπίας.  
Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις 
είναι:  

§ Η σκληρή λιτότητα που επιβλή-
θηκε µε τη µεγάλη µείωση των 
µισθών, των επιδοµάτων, των 
συντάξεων και την επιδείνωση 
των συνθηκών απασχόλησης. 

§ Η µεγάλη υποτίµηση των ακινή-
των και κινητών αξιών. 

§ Η σηµαντική αύξηση του δηµό-
σιου χρέους. 

§ Η απουσία της αναπτυξιακής 
διάστασης και η εµβάθυνση της 
ύφεσης µε την χωρίς προηγού-
µενο µεγάλη µείωση του ΑΕΠ και 
αύξηση της ανεργίας που αναφέ-
ραµε προηγούµενα.  
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Aπό τις εναλλακτικές λύσεις που προτεί-
νονται η χειρότερη επιλογή θα ήταν η 
µονοµερής αθέτηση πληρωµών µε 
έξοδο από το ευρώ και επιστροφή στη 
δραχµή. Η επιλογή αυτή θα οδηγούσε σε 
µια άτακτη, ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Οι 
συνέπειές της και οι επιπτώσεις της στην 
οικονοµία, στην κοινωνία, στο βιοτικό 
επίπεδο και στη διεθνή θέση της Ελλάδας 
θα ήταν καταστροφικές και θα γύριζε τη 
χώρα πολλές δεκαετίες πίσω.  
  
Η τρίτη, λιγότερο κακή ή σχετικά 
καλύτερη λύση είναι η συµφωνηµένη 
δραστική αναδιάρθρωση του δηµοσίου 
χρέους της Ελλάδας µε παραµονή της 
στην Ευρωζώνη και µε την εφαρµογή 
µιας δέσµης διεθνών και εθνικών 
ενεργειών.  
  
Από τις διεθνείς ενέργειες που προτεί-
νονται έχουν συµφωνηθεί και δροµολο-
γηθεί - µε  το δεύτερο Μνηµόνιο και τη 
νέα δανειακή σύµβαση  - το κούρεµα των 
οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, η 
επιµήκυνση της εξόφλησης του δηµοσίου 
χρέους, η µείωση των επιτοκίων και η 
ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, του 
Μηχανισµού Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας και των άλλων θεσµών της ΕΕ. 
Αυτές οι διεθνείς ενέργειες πρέπει να 
συµπληρωθούν µε την έκδοση ευρω-
οµολόγων, µε τη φορολόγηση των χρη-
µατοπιστωτικών συναλλαγών και µε τη 
χορήγηση ευνοϊκών  µακροπρόθεσµων 
αναπτυξιακών δανείων από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από 
άλλους φορείς, µε τη µορφή Σχεδίου 
Μάρσαλ και µε άλλες µορφές. 
  
Ορισµένες από τις εθνικές ενέργειες που 
προτείνονται έχουν συµπεριληφθεί στο 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012-2015 που εγκρίθηκε 
από τη  Βουλή των Ελλήνων. Οι ενέρ-

γειες αυτές συνδέονται µε τους στόχους 
για την επίτευξη πρωτογενούς πλεο-
νάσµατος στον κρατικό προϋπολογισµό, 
για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιου-
σίας, για τις ιδιωτικοποιήσεις και για την 
ανάπτυξη. Όµως, η υλοποίηση αυτών 
των στόχων παρουσιάζει σηµαντική 
καθυστέρηση. Η επίσηµη πρόβλεψη είναι 
ότι, ως αποτέλεσµα των διεθνών και 
εθνικών ενεργειών, το δηµόσιο χρέος της 
Ελλάδας θα µειωθεί το 2020 στο 120% 
του ΑΕΠ, που θεωρείται βιώσιµο. Εάν 
στο µέλλον αποδειχτεί ότι το δηµόσιο 
χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιµο, θα 
πρέπει να γίνει νέα διαπραγµάτευση και 
συµφωνία για δραστικότερη αναδιάρ-
θρωση του δηµόσιου χρέους της Ελλάδας 
µε νέο κούρεµα, µε νέα µέτρα για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης και χωρίς νέα 
µέτρα λιτότητας.  
 
3. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι 
κυριότερες επιπτώσεις της  κρίσης στο 
παρόν και στο µέλλον της χώρας και 
της Ευρώπης γενικότερα (σε σχέση µε 
το κοινωνικό κράτος, την απασχόληση, 
τα κοινωνικά δικαιώµατα και γενικά 
τους θεσµούς);  
      
Η  κρίση συρρικνώνει το κοινωνικό 
κράτος µε τον περιορισµό των 
κοινωνικών δαπανών, των δαπανών για 
δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη και 
εκπαίδευση, για οικογενειακά και αναπη-
ρικά επιδόµατα, για κοινωνική ασφάλιση, 
και για την καταπολέµηση της φτώχειας. 
Στην υπονόµευση του κοινωνικού κρά-
τους συµβάλλει και η παγκοσµιοποίηση, 
η οποία µε την απελευθέρωση των 
αγορών και την επικράτηση των πολυ-
εθνικών εταιρειών επιβάλλει ίσους όρους 
ανταγωνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Αναπτυγµένες χώρες, όπως η ΗΠΑ και η 
Ιαπωνία, και αναπτυσσόµενες και ανα-
δυόµενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, 
είναι πιο ανταγωνιστικές διότι -  µεταξύ 
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άλλων – δεν έχουν καθολικό θεσµικό 
κράτος και µεγάλες κοινωνικές δαπάνες .  
δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην 
ανταγωνιστικότητα και αποτελε-
σµατικότητα, παραµερίζοντας την κοινω-
νική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Αντί-
θετα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
ένα καθολικό, θεσµικό κοινωνικό 
κράτος, το οποίο αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα επιτεύγµατα του 20ου  αιώνα.  
Το ευρωπαϊκό µοντέλο επιδιώκει τον 
συνδυασµό της ανταγωνιστικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας µε την κοινω-
νική ευαισθησία, αλληλεγγύη και δικαιο-
σύνη. Το ζητούµενο είναι η δηµιουργία 
ενός νέου βιώσιµου κοινωνικού κράτους 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Υπάρχουν προτά-
σεις για την αντικατάσταση του κοινω-
νικού κράτους µε το κράτος ευκαιριών. 
Οι λειτουργίες τους όµως είναι 
διαφορετικές και γι' αυτό πρέπει να δια-
τηρηθεί το κοινωνικό κράτος, µε την 
παράλληλα συµπληρωµατική λειτουργία 
του κράτους ευκαιριών. 
  
Η κρίση επιδεινώνει τις συνθήκες 
απασχόλησης µε την κατάργηση θέσεων 
εργασίας και την  αύξηση της ανεργίας, 
µε την καθιέρωση και επέκταση των 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης (κυρίως 
µερική απασχόληση και εκ περιτροπής 
απασχόληση), µε την υποβάθµιση του 
θεσµού των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας και την κατάργηση άλλων 
εργασιακών, δικαιωµάτων. Οδηγεί στην 
αύξηση των αβεβαιοτήτων απασχόλησης, 
διαβίωσης και ασφάλισης. Η πλήρης 
απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί 
ένα όραµα, αλλά οι δυνατότητες  
επίτευξής της περιορίζονται. Φαίνεται 
πιο ρεαλιστική η επίτευξη της ευελιξίας 
µε ασφάλεια (flexicurity), δηλαδή ενός 
συνδυασµού της µεγαλύτερης ευελιξίας 
της αγοράς εργασίας µε ένα ισχυρό δίχτυ 
ασφάλειας, που πρέπει να εξασφαλίσει το 
νέο κοινωνικό κράτος µε την επιδότηση 

της ανεργίας και της εργασίας, µε 
επιδοτούµενα προγράµµατα µετεκπαί-
δευσης και δια βίου εκπαίδευσης, µε τη 
χαµηλότερη φορολόγηση της εργασίας 
και µε τη δηµιουργία νέων ευκαιριών 
απασχόλησης. 
  
Η σύγχρονη εποχή απαιτεί νέους 
θεσµούς, τόσο σε παγκόσµιο και ευρω-
παϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, οι βασικοί διεθνείς και παγκό-
σµιοι θεσµοί παρέµειναν στην ουσία 
αµετάβλητοι, ενώ ο παγκόσµιος πληθυ-
σµός, το παγκόσµιο ΑΕΠ και οι διεθνείς 
οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις πολλα-
πλασιάστηκαν. Έτσι, µένουν ανεξέ-
λεγκτες διάφορες  νέες διαδικασίες και 
φαινόµενα, όπως είναι η απελευθέρωση 
της αγοράς κεφαλαίων και χρηµατο-
πιστωτικών µέσων σε παγκόσµιο επί-
πεδο, η δηµιουργία νέων παραγώγων και 
µηχανισµών κερδοσκοπίας, τα hedge 
funds, οι off shore εταιρείες κ.λπ. Είναι 
αναγκαία, εποµένως, η ενίσχυση της 
παγκόσµιας διακυβέρνησης για την 
εποπτεία και ρύθµιση των νέων 
φαινοµένων της παγκοσµιοποίησης. Στην 
επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να 
συµβάλει η µεταρρύθµιση των υφιστά-
µενων διεθνών και παγκόσµιων οργα-
νισµών και η δηµιουργία νέων όπως είναι 
π.χ. το Παγκόσµιο Συµβούλιο Οικονο-
µικής Ασφάλειας, η Παγκόσµια Κεντρική 
Τράπεζα και ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. 
 
Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπάρχει επίσης θεσµικό έλλειµµα. Καθιε-
ρώθηκε το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα, 
χωρίς τη δηµιουργία ενός ενιαίου κρά-
τους. Υπάρχουν διάφορες ασυµµετρίες 
µεταξύ της νοµισµατικής ένωσης και τη 
µη ολοκληρωµένης οικονοµικής και 
πολιτικής ένωσης. Η αντιµετώπιση 
αυτών των προβληµάτων απαιτεί τη 
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δηµιουργία µιας Πολιτικής Ένωσης της 
Ευρώπης, συνοµοσπονδιακού η οµο-
σπονδιακού τύπου, µε νέο Σύνταγµα και 
νέους πολιτικούς και οικονοµικούς 
θεσµούς. Προτείνεται – µεταξύ άλλων – 
η θεσµοθέτηση µιας κοινής αναπτυξιακής 
πολιτικής, ενός Αναπτυξιακού Συµφώ-
νου και η εξασφάλιση της δυνατότητας 
µεταβιβάσεων δηµοσιονοµικών πόρων 
µεταξύ των κρατών µελών.  
   
Σε εθνικό επίπεδο, απαιτούνται νέοι 
θεσµοί στο κράτος και τη δηµόσια 
διοίκηση, για την ενίσχυση της αποτε-
λεσµατικότητας τους, στο πολιτικό 
σύστηµα για την κατάργηση των πελα-
τειακών σχέσεων και της διαφθοράς, νέοι 
µηχανισµοί καταπολέµησης της φορο-
διαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της 
σπατάλης του δηµόσιου χρήµατος. Οι 
παραπάνω και άλλες αναγκαίες θεσµικές 
αλλαγές, θα µπορούσαν να συµπε-
ριληφθούν στο νέο Σύνταγµα. 
 
4. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι βασικές 
προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην 
έξοδο από την κρίση;   
     
Οι βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο 
από την κρίση είναι η δηµοσιονοµική 
σταθεροποίηση, η πολιτική,  κυβερνητική 
σταθερότητα, η αποκατάσταση της διε-
θνούς αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης προς 
την Ελλάδα και η εξασφάλιση των 
αναγκαίων πόρων για την ανάκαµψη, την 
ανάπτυξη µε βάση ένα νέο µοντέλο. 
  
Η έξοδος από την κρίση πρέπει να 
συνδυαστεί µε τη διαµόρφωση και υλο-
ποίηση ενός Νέου Μοντέλου Βιώσιµης 
και Ανταγωνιστικής Ανάπτυξης. Η κρίση 
προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Το νέο 
µοντέλο ανάπτυξης που προτείνεται έχει 
τους εξής βασικούς άξονες : 
 
 

i) Ο πρώτος άξονας είναι η 
βιωσιµότητα, που σηµαίνει ότι οι πόροι 
πρέπει να αξιοποιούνται κατά τρόπο 
ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όχι 
µόνο των σηµερινών αλλά και των µελ-
λοντικών γενεών. Οι σχετικές αποφά-
σεις, συνεπώς, πρέπει να λαµβάνονται µε 
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Η 
βιωσιµότητα δεν αφορά µόνο τους φυσι-
κούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, το 
φυσικό περιβάλλον, αλλά και τους 
ανθρώπινους πόρους, τους οικονοµικούς 
πόρους και τα άλλα υποσυστήµατα και 
θεσµούς της κοινωνίας.  
 
ii) Ο δεύτερος άξονας της βιώσιµης 
ανάπτυξης είναι η οικονοµική µεγέ-
θυνση και η διεύρυνση της παρα-
γωγικής βάσης της χώρας, µε έµφαση 
στην ανάπτυξη της πράσινης οικο-
νοµίας, στο λεγόµενο «πρασίνισµα» 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων. 
Υπάρχουν πολλές συγκεκριµένες δυνατό-
τητες παραγωγής και ανάπτυξης φιλικών 
προς το περιβάλλον αγαθών, υπηρε-
σιών και οικονοµικών δραστηριο-
τήτων στη γεωργία, την ενέργεια, τη 
βιοµηχανία, τη διαχείριση των απορ-
ριµάτων, τις συγκοινωνίες, τον τουρισµό 
και σε άλλους τοµείς. Για να µειωθεί και 
να διατηρηθεί το δηµόσιο χρέος σε 
βιώσιµο επίπεδο απαιτείται, µεταξύ 
άλλων, ο ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ 
να είναι υψηλότερος από το µέσο επι-
τόκιο εξυπηρέτησης του δηµόσιου 
δανείου, που ανέρχεται στο 3,65% την 
περίοδο 2012-2020. 
 
iii) Ο τρίτος άξονας της βιώσιµης ανά-
πτυξης είναι η κοινωνική και εδαφική 
συνοχή. Η κοινωνική συνοχή προϋπο-
θέτει  τη δηµιουργία ισότητας ευκαιριών 
για όλους τους πολίτες, τη δικαιότερη 
διανοµή των εισοδηµάτων και του 
πλούτου, την ύπαρξη ενός βιώσιµου κοι-
νωνικού κράτους µε βιώσιµα συστήµατα 
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εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικών 
ασφαλίσεων. Η εδαφική συνοχή προϋ-
ποθέτει τη µείωση των ανισοτήτων στο 
επίπεδο ανάπτυξης και διαβίωσης µεταξύ 
των περιφερειών, την προσβασιµότητά 
τους στις συγκοινωνίες, τις µεταφορές 
και άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας 
κ.λπ. Η εδαφική συνοχή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική στην Ελλάδα, λόγω των εκα-
τοντάδων νησιών και του µεγάλου ορει-
νού όγκου. Προτείνεται η εκπόνηση ειδι-
κών µοντέλων βιώσιµης ανάπτυξης των 
νησιών και των ορεινών περιοχών.  
 
iv) Σηµαντικό στοιχείο της βιώσιµης 
ανάπτυξης είναι η εξωστρέφεια και η 
ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να δοθεί 
έµφαση στην υποκατάσταση των εισα-
γωγών, στην αύξηση των εξαγωγών και 
στην ανάπτυξη των νέων  σύγχρονων 
µορφών σταθερής διεθνούς συνεργασίας. 
Η ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση της βιώσιµης ανάπτυξης 
στις σύγχρονες συνθήκες της διεθνούς 
ολοκλήρωσης και της παγκοσµιοποίησης. 
Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει µια 
ανταγωνιστική Οικονοµία της Γνώσης, 
να µετεξελιχθεί σε χώρα παραγωγής και 
εφαρµογής νέων γνώσεων, καινοτοµιών 
και τεχνολογιών. 
      
v) Το νέο βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης 
πρέπει να έχει χαρακτηριστικά αυτο-
δυναµίας, όχι µε την έννοια της αυτάρ-
κειας, αλλά µε την έννοια ότι θα στη-
ρίζεται κυρίως στους  εγχώριους φυσι-
κούς, ανθρώπινους και οικονοµικούς 
πόρους και συµπληρωµατικά σε ξένους 
πόρους, όπως είναι οι κοινοτικοί πόροι, 
το ΕΣΠΑ, τα δάνεια της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας  Επενδύσεων, τα  αναπτυξιακά  
 
 
 
 
 

ευρωοµόλογα και οι ξένες άµεσες επεν-
δύσεις.  Η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης  
αποκλειστικά ή κυρίως µε υπέρογκα 
µακροπρόθεσµα δάνεια και µε άλλες 
ξένες πηγές, δηµιουργεί ετεροβαρείς 
εξαρτήσεις και έρχεται σε αντίθεση µε τη 
βιωσιµότητα, διότι επιρρίπτει στις µελλο-
ντικές γενιές το κόστος εξόφλησης των 
δανείων. Η επεξεργασία και υλοποίηση 
ενός τέτοιου νέου µοντέλου ανάπτυξης 
προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, τα εξής: 
     
α) Την εκπόνηση ενός Μακροπρό-
θεσµου Προγράµµατος Βιώσιµης και 
Ανταγωνιστικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας, µε εσωτερική συνοχή στόχων 
και µέσων επίτευξής τους. Η εκπόνησή 
του µπορεί να γίνει από την κυβέρνηση 
µε τη συνδροµή των κυβερνητικών οργά-
νων και των επιστηµονικών ιδρυµάτων. 
 
β)   Τη συναίνεση των κοµµάτων και των 
κοινωνικών φορέων στους βασικούς 
άξονες του Προγράµµατος. 
 
γ) Την εξασφάλιση των πόρων 
χρηµατοδότησης της ανάπτυξης.  
 
δ)   Ριζικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος, 
στην αγορά και στους άλλους θεσµούς 
της κοινωνίας για τη δηµιουργία µηχα-
νισµών υλοποίησης του νέου µοντέλου 
βιώσιµης ανάπτυξης , για την αποτελε-
σµατικότερη λειτουργία της δηµόσιας 
διοίκησης, των θεσµών του κράτους και 
της αγοράς, για τη βελτίωση του µακρο-
οικονοµικού και επιχειρηµατικού περι-
βάλλοντος  και για τη δηµιουργία ενός 
νέου αναπτυξιακού, δικαίου και σταθε-
ρού φορολογικού συστήµατος.  
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Συνέντευξη Άννας Φραγκουδάκη, 
Οµότιµης Καθηγήτριας 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 1 
 
1. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώµη 
σας, έπαιξαν σηµαντικότερο ρόλο ώστε 
να οδηγηθούµε στη σηµερινή πολύ-
πλευρη κρίση (παράγοντες  ιστορικοί, 
πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί  
κ.ά.); 
 
Είµαστε χώρα του νότου (µε την οικο-
νοµική σηµασία του όρου) και των 
Βαλκανίων (µε την ιστορική ιδίως 
σηµασία). Επίσης, παρά την παλαιότητα 
των δηµοκρατικών θεσµών, είµαστε 
χώρα µε πρόσφατη την απρόσκοπτη 
λειτουργία της δηµοκρατικής νοµιµό-
τητας (δεν έκλεισαν ακόµα σαράντα 
χρόνια από το 1974). Αυτά επηρεάζουν 
την πορεία προς την κρίση που είναι 
οικονοµική και παράλληλα πολιτική, µε 
σηµαντική ανάµεσά τους παράµετρο την 
οικονοµική ιστορία του ελληνικού κρά-
τους.  
 
Με βάση τα παραπάνω, για να απο-
πειραθεί κανείς να απαντήσει στο 
ερώτηµα τι οδήγησε τη χώρα στη σηµε-
ρινή οικονοµική κρίση, θα πρέπει να 
αρχίσει µε τη γενίκευση ότι δεν πρόκειται 
για κρίση της ελληνικής οικονοµίας αλλά 
του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµα-
τος. Η κρίση που ταλανίζει όχι µόνο την 
Ελλάδα αλλά την Ευρώπη ολόκληρη, 
ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2008 στις 
ΗΠΑ µε τις ξαφνικές επιπτώσεις της 
τεράστιας οικονοµικής «σπέκουλας» µε 
την αγορά σπιτιών. Οι τιµές των κατοι-
κιών αυξάνονταν γρήγορα επί χρόνια και 
συνεχώς και παράλληλα δίνονταν εύκολα 
µαζικά δάνεια για την αγορά τους, χωρίς 
τις συνήθεις εγγυήσεις, έως ότου το όλο 
σύστηµα κατέρρευσε απότοµα. Απ’ ό,τι 
                                                
1 Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε στις 4/4/2012. 

αντιλαµβάνοµαι, λοιπόν, η κρίση είναι 
προϊόν µιας οικονοµικής πολιτικής που 
αρχίζει επί Κλίντον µε την ανατροπή 
νοµοθετικών µέτρων της δεκαετίας του 
1930, τα οποία είχαν στόχο, µετά το 
µεγάλο κραχ, τον έλεγχο του παγκόσµιου 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και έθε-
ταν ασφαλιστικές δικλείδες που εµπόδι-
ζαν τις µεγάλες χρηµατιστηριακές εται-
ρείες να δρουν ανεξέλεγκτα. Κρίση του 
συστήµατος λοιπόν.   
 
Στην Ελλάδα, από καιρό και από σχεδόν 
όλους τους κατόχους δικαιώµατος στον 
δηµόσιο λόγο, αναπαράγεται µια και 
µοναδική ερµηνεία της οικονοµικής 
κρίσης που λέει, «φάγαµε» σαν µωρές 
παρθένες τα δανεικά και ιδού οι 
συνέπειες. Παρά τα ελλιπή εργαλεία για 
την τεκµηρίωση, η ερµηνεία αυτή µου 
φαίνεται απλουστευτική σε βαθµό που να 
είναι παραπλανητική. Πέρα από το 
δανεισµό που πράγµατι διογκώθηκε 
υπερβολικά τα τελευταία χρόνια, βασικές 
εντόπιες παράµετροι είναι η διαχείριση 
του δηµόσιου πλούτου, η ανάµιξη της 
εκκλησίας ως θεσµού του κράτους στην 
πολιτική, η πολιτική ισχύς των 
συντεχνιακών συµφερόντων, η λεγόµενη 
παραοικονοµία, η φοροδιαφυγή, η υπερ-
βολική αύξηση του δηµόσιου τοµέα, 
τέλος η διπλά αποτυχηµένη διαχείριση 
της κρίσης. 
 
Η ευθύνη για όλα τούτα ανήκει στους 
πολιτικούς και θεσµικούς ιθύνοντες της 
χώρας. Αν περιοριστούµε στο παρά-
δειγµα της φοροδιαφυγής είτε της δια-
φθοράς µε τα εκατοντάδες παραδείγµατα 
που εµφανίζονται τους τελευταίους µήνες 
στην τηλεόραση (οι συνταξιοδοτούµενοι 
νεκροί, οι υγιείς εισπράττοντες επιδό-
µατα αναπηρίας και τόσα άλλα), η ισχυ-
ρότερη υπόθεση είναι ότι αποτελούν 
δείγµατα  ελλιπέστατης οργάνωσης του 
κράτους και όχι ελλιπούς ηθικής των 
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ελλήνων πολιτών. Αρνούµαι να υποθέσω 
ότι οι πολίτες άλλων χωρών εµποδίζονται 
από  εσωτερικευµένους ηθικούς κανόνες 
και αυτός είναι ο λόγος που δεν εξα-
πατούν στον ίδιο βαθµό µε αντίστοιχους 
τρόπους το κράτος τους. Δε χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις για να υποθέσει βάσιµα 
κανείς ότι οι εγγλέζοι, γερµανοί, αµερι-
κανοί κ.τλ. πολίτες δεν µπορούν να εξα-
πατήσουν τόσο µαζικά τις αρµόδιες 
αρχές τους επειδή απλούστατα οι ελεγ-
κτικοί µηχανισµοί δεν το επιτρέπουν και 
οι κυρώσεις είναι αποτρεπτικές.  
 
2. Πώς σχολιάζετε τους χειρισµούς που 
έχουν γίνει για την αντιµετώπιση της 
κρίσης σε ελληνο-ευρωπαϊκό επίπεδο;  
 
Αποφασιστικής σηµασίας δεδοµένο για 
την ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών (και 
αυτό σχετίζεται µε τη δεύτερη ερώτηση) 
είναι η αντιπολίτευση που ασκήθηκε 
στην κυβέρνηση του ΠαΣοΚ από τις 
εκλογές του 2009 και έως την «άκρη του 
γκρεµού» της πτώχευσης που οδήγησε 
στην κυβέρνηση Παπαδήµου, µε 
«συγκολλητική ουσία», κατά την 
έκφραση του αρχηγού του, το κόµµα 
ΛαΟΣ. Διαφωνούσαν λοιπόν µε τους 
χειρισµούς της κυβέρνησης στη δια-
χείριση της κρίσης. Όλα όµως τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης διαφωνού-
σαν µε έναν ακραία λαϊκιστικό πολιτικό 
λόγο που απευθυνόταν στο συναίσθηµα 
και όχι στην κρίση των πολιτών, και το 
κυριότερο διαφωνούσαν ρητορικά, 
καθώς δεν υπήρξε κανένα απολύτως 
άλλο, διαφορετικό ή έστω παραλλαγµένο 
σχέδιο οικονοµικής πολιτικής για την 
αντιµετώπιση της κρίσης.  
 
Την οικονοµική κρίση, πράγµατι, δεν τη 
διαχειρίστηκε καθόλου καλά η κυβέρ-
νηση του ΠαΣοΚ. Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι θα πρέπει να χειρίστηκε 
κάκιστα τις διαπραγµατεύσεις µε τους 

ευρωπαίους εταίρους και εξίσου κάκιστα 
την εφαρµογή µέτρων. Στις συνοµιλίες 
µε τους εταίρους άφησε ανεκµετάλλευτο 
ένα ισχυρό πολιτικό διαπραγµατευτικό 
επιχείρηµα, µην αναδεικνύοντας την 
ολοφάνερη µετάθεση που έκαναν οι 
ευρωπαίοι ηγέτες ιδίως της Γερµανίας. 
Για να αντιµετωπίσουν προβλήµατα εσω-
τερικής τους πολιτικής σύγκρουσης για 
την ΕΕ και το ευρώ και της δικής τους 
οικονοµικής κρίσης, κατέφυγαν σε 
ρατσιστικές παραµυθίες προς τους 
πολίτες τους για τους τεµπέληδες λαούς 
στων οποίων τα οικονοµικά προβλήµατα 
καλούνται οι Γερµανοί να συνεισφέρουν. 
Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι τέτοιες 
δηλώσεις δεν έγιναν µόνο από πολιτικούς 
ευρωσκεπτικιστές, όπως ο γερµανός 
αντικαγκελάριος που η δήλωσή του τον 
Σεπτέµβριο 2011 υπέρ της αποποµπής 
της Ελλάδας σχετιζόταν πιο πολύ µε το 
ρεύµα αµφισβήτησης της ευρωζώνης, 
αλλά και από µαχόµενους για τη δια-
τήρησή της. Η περίφηµη π.χ. δήλωση για 
τους αχαΐρευτους Έλληνες που κάνουν 
«πολλές διακοπές» έγινε Μάιο 2011 από 
την ίδια την καγκελάριο.  
 
Κατά τις διαπραγµατεύσεις η κυβέρνηση 
ήταν πολύ αδύναµη. Η ΝΔ ναρκοθέτησε 
κάθε δυνατότητά της να διαπραγµατευτεί 
ως εκπρόσωπος της χώρας, όπως 
απαιτούσαν οι εταίροι για να εξασφα-
λίσουν ότι οι συµφωνίες θα ήταν 
δεσµευτικές και µετά από εθνικές 
εκλογές. Η ΝΔ, µε φανερό µοναδικό 
αίτιο το πολιτικό κόστος των µέτρων 
λιτότητας, επέµεινε να αρνείται τη 
συναίνεσή της για όλο το διάστηµα έως 
το φιάσκο της πρότασης για δηµο-
ψήφισµα. 
 
Ως προς το χειρισµό των διαπραγ-
µατεύσεων, η κυβέρνηση προφανώς 
αποτύγχανε να αντιπροτείνει αλλαγές στα 
µέτρα, είτε προσαρµογές τους στην ελλη-
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νική πραγµατικότητα, είτε διαφορετικά 
χρονοδιαγράµµατα για την εφαρµογή 
τους. Έτσι δεσµευόταν ότι θα εφαρµόσει 
οικονοµικά µέτρα που το υψηλό πολιτικό 
τους κόστος την έκαναν να µην τα 
εφαρµόζει. Αποτέλεσµα ήταν η διπλή 
αποτυχία, η δέσµευση στα µέτρα, και 
µάλιστα χωρίς κανένα πολιτικό σύµ-
µαχο, ξεσήκωνε κοινωνικές θύελλες και 
η µη εφαρµογή τους καταρράκωνε τις 
ήδη ναρκοθετηµένες διαπραγµατευ-
τικές της δυνατότητες. Έτσι, µε την 
πλάτη στον τοίχο απέναντι στην τρόικα, 
κατέληξε στα µονοµερή µέτρα λιτότητας 
που φόρτωσαν όλο το βάρος της οικονο-
µικής κρίσης σε ορισµένες µόνο κατη-
γορίες πολιτών. Η κοινωνία, σε βαθύτατη 
πλέον πολιτική κρίση, άρχισε να παρα-
παίει.   
 
Η ευθύνη της κυβέρνησης του ΠαΣοΚ 
δεν είναι µισή, είναι ακέραιη. Ωστόσο, 
εξίσου ακέραιη ευθύνη φέρει το σύνολο 
της αντιπολίτευσης, από την κοινο-
βουλευτική της µερίδα έως τους λοιπούς 
θεσµούς και τις συντεχνίες. Δηλαδή, για 
το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήµερα 
η κοινωνία εξίσου πλήρη ευθύνη έχει το 
σύνολο των αντιπολιτευόµενων φορέων, 
µε τη στάση τους απέναντι στην 
αποτυχηµένη από την κυβέρνηση του 
ΠαΣοΚ διαχείριση της κρίσης. Οι 
συντεχνίες και τα συνδικάτα αδιαφό-
ρησαν κραυγαλέα για την κρίση και τις 
συνέπειές της και µάχονται ακόµα και 
σήµερα αποκλειστικά και µόνο για τα 
συντεχνιακά τους συµφέροντα. Όλα τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης, από την 
αρχή της κρίσης, έχουν κοινή στάση που 
συνοψίζεται στη βερµπαλιστική καταδίκη 
της κυβέρνησης για το σύνολο των χειρι-
σµών της, την καταγγελία του µνηµονίου, 
την καταγγελία των «δανειστών». Οι 
κατά παράταξη αυτές καταγγελίες δε 
συνοδεύονταν από την παραµικρή 
εναλλακτική πρόταση, κανένα διαφο-

ρετικό οικονοµικό σχέδιο, απολύτως 
καµία λύση.  
 
Αυτή η πολιτική στάση διαµορφώνει 
σταδιακά ένα αδιέξοδο που χαρακτη-
ριστική του ίσως λεπτοµέρεια είναι η 
κωµικοτραγική παλινωδία του ΚΚΕ µε 
το ευρώ και τη δραχµή. Ενώ έξι µήνες 
νωρίτερα είχε πάρει θέση υπέρ της 
παραµονής στο ευρώ, τον Οκτώβριο 
2011 η Γενική Γραµµατέας του κόµµατος 
αλλάζει γνώµη υπέρ της επιστροφής στη 
δραχµή. Αυτή η πολιτική στάση του 
αδιεξόδου που ακολουθούν µε συνέπεια 
όλα τα κόµµατα, µέσα στη δεδοµένη 
κοινωνική δυσαρέσκεια για τα µέτρα 
λιτότητας, λειτουργεί συστηµατικά σαν 
το λάδι στη φωτιά της ανοµίας. 
Παράδειγµα τα επαναλαµβανόµενα 
φαινόµενα, όπως τα πρόσφατα (12 
Φεβρουαρίου) στην Αθήνα που κατά την 
ειδησεογραφία συνοψίζονται σε «βόµβες 
µολότοφ, πέτρες, ξύλα, εµπρησµοί σε 45 
κτίρια, κλοπές σε καταστήµατα…». Τα 
φαινόµενα αυτά έχουν πολύ στενή σχέση 
µε την αντιπολίτευση γενικά.  
 
Η αντιπολίτευση που ασκήθηκε, εκτός 
της παραπάνω πολιτικής του αδιεξόδου, 
έχει την ακόλουθη ιδιαιτερότητα. Μια 
αξιοπερίεργη, µε βάση την πολιτική 
παράδοση, σύµπνοια στις θέσεις, στον 
τρόπο και το ύφος της αντιπολίτευσης 
εµφανίστηκε ανάµεσα στα κοινοβουλευ-
τικά κόµµατα της αριστεράς και την 
Εκκλησία και συνάντησε σαν εκρηκτικός 
µηχανισµός την αυξανόµενη αναφλε-
κτική ύλη της «αγανάκτησης» των πολι-
τών για τα µέτρα λιτότητας. Πολιτικό 
αποκορύφωµα στάθηκαν δύο φαινόµενα, 
το λεγόµενο κίνηµα «δεν πληρώνω» από 
την Άνοιξη του 2010 µε πρωτοβουλία 
του ΚΚΕ που ακολούθησε ο Σύριζα και 
δεύτερη η παρέµβαση της Εκκλησίας, µε 
πρώτη σχετική πράξη Δεκέµβριο 2010 
φυλλάδιο «Προς το Λαό» να κηρύττει 
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ούτε λίγο ούτε πολύ ένα είδος εθνικού 
απελευθερωτικού αγώνα δηλώνοντας ότι 
«είµαστε µια χώρα υπό κατοχή» (κατοχή). 
Παράλληλα και συγχρόνως το ΚΚΕ 
µπλοκάρει το λιµάνι του Πειραιά, επι-
βάλλει κατάργηση των διοδίων και των 
εισιτηρίων στο µετρό (και τα λοιπά γνω-
στά), ο πρόεδρος του Σύριζα δηλώνει 
θαρραλέα ότι προσωπικώς (!) «δεν πλη-
ρώνει» και η Εκκλησία αποδίδει στην 
κυβέρνηση την ύβρι ότι είναι ‘κουίσ-
λιγκ’. Τα λεγόµενα ανοµικά φαινόµενα 
δεν έπεσαν από τον ουρανό.    
 
3. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι 
κυριότερες επιπτώσεις της  κρίσης στο 
παρόν και στο µέλλον της χώρας και 
της Ευρώπης γενικότερα (σε σχέση µε 
το κοινωνικό κράτος, την εργασία, τα 
κοινωνικά δικαιώµατα και γενικά τους 
θεσµούς);  
 
Για τις επιπτώσεις της κρίσης πολύ λίγα 
µπορώ να πω. Δεν έχω τα επιστηµονικά 
εργαλεία για να προβλέψω συνέπειες της 
κρίσης στην απασχόληση ούτε το τι θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη από 
την προβλεπόµενη πολύ αργή ανάκαµψη. 
Το σχέδιο που επιβλήθηκε στη χώρα για 
την αντιµετώπιση της κρίσης είναι πολύ 
αµφίβολο ότι πετυχαίνει, καθώς η 
ελληνική οικονοµία εξακολουθεί να είναι 
συνεχώς στην άκρη του γκρεµού της 
πτώχευσης. Επιπλέον, η λύση που προ-
τείνεται (παγκόσµια άλλωστε), εφαρ-
µόζεται και επιβάλλεται µε απειλή την 
πτώχευση για να καταπολεµηθεί η κρίση, 
δηλαδή η λύση που προτείνεται για να 
εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 
παραγόµενων προϊόντων µε τη δραστική 
περικοπή του κόστους που απαιτεί το 
κράτος πρόνοιας, µου φαίνεται λύση 
αδιέξοδη και επικίνδυνη. Η κατάρρευση 
του κράτους πρόνοιας (όπως λειτούργησε 
στη βόρεια Ευρώπη από το 1945) θα 
µετατρέψει το σύστηµα σε ακραία 

ληστρικό, άρα θα οδηγήσει µεγάλα ποσο-
στά των οικονοµικά αδικηµένων τάξεων 
στην ένδεια και τη µιζέρια, χωρίς προ-
στασία για την εργασιακή εκµετάλ-
λευση, την εκπαίδευση και την υγεία. 
Δεν κατέχω τα εργαλεία τεκµηρίωσης, 
ωστόσο έχω ισχυρή αµφιβολία για τα 
οικονοµικά αίτια αυτής της οικονοµικής 
πολιτικής και κλίνω πολύ περισσότερο 
προς την υπόθεση ότι  τα αίτια που 
κυρίως οδήγησαν στην επιβαλλόµενη 
οικονοµική λύση είναι πολιτικά, σχετί-
ζονται µε την κατάρρευση του σοβιε-
τικού προτύπου οργάνωσης της οικο-
νοµίας, ως αντίπαλου στον καπιταλισµό 
δέους. Άλλωστε, τα δεδοµένα για τις 
ευρωπαϊκές οικονοµίες δείχνουν ότι οι 
βόρειες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν 
ακόµα σήµερα ισχυρό κράτος πρόνοιας 
είναι συγχρόνως και οι πιο ανθεκτικές 
οικονοµικά.  
 
Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν µεγάλες 
πιθανότητες να είναι αρνητικές, µε 
ισχυρή τάση επιδείνωσης στις κοινωνικές 
σχέσεις και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Η 
κρίση ιστορικά ευνοεί λύσεις κοσµο-
σωτήριες, άρα υποθάλπει τον κάθε είδους 
λαϊκισµό και ανοίγει το δρόµο σε 
ακροδεξιές εκδοχές, σε ιδεολογικές µετα-
θέσεις των οικονοµικών και κοινωνικών 
προβληµάτων µε την εφεύρεση αποδιο-
ποµπαίων τράγων. Με άλλα λόγια, εγκυ-
µονεί την άνοδο του αυταρχισµού και τη 
λαϊκή συναίνεση σε πολιτικές παρα-
πλανητικά υποσχόµενες την εθνική 
«σωτηρία», µε την κλασική πολιτική 
συνταγή που επικαλείται την επιστροφή 
στην καθαρότητα των παραδοσιακών 
αξιών, εξ ονόµατος του «λαού» και των 
αδικηµένων και ονοµάζει τις συµµαχίες 
προδοτική υποταγή στους ξένους.  
 
4. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι βασικές 
προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην 
έξοδο από την κρίση;    
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 Για τις προϋποθέσεις εξόδου από την 
κρίση µπορώ να πω ακόµα λιγότερα. 
Βάσιµη ωστόσο θεωρώ την υπόθεση ότι 
η έστω επιτυχής οικονοµικά διαχείριση 
της κρίσης που θα εξαφανίσει το κράτος 
πρόνοιας δεν είναι δυνατό να οδηγήσει 
παρά σε οικονοµική ανάκαµψη µε βαθιές 
ανισότητες, µια χώρα όπου θα 
συµβιώνουν δίπλα-δίπλα η χλιδή µε την 
οικονοµική µιζέρια και όλα όσα αυτό 
σηµαίνει στο επίπεδο της κοινωνίας, της 
εργασίας και των δικαιωµάτων των 
πολιτών.  
 
Άρα, η υπόθεση που θα έκανα για την 
έξοδο από την κρίση είναι ότι: 
προϋπόθεση θα ήταν µια οικονοµική 
πολιτική στο πρότυπο της κλασικής 
σοσιαλδηµοκρατίας, που θα διατηρούσε 
το κράτος πρόνοιας και το κράτος που 
παρεµβαίνει ελεγκτικά στον ευρύτερο 
χώρο του κεφαλαίου, εξισορροπώντας 
ανισότητες και εµποδίζοντας την ακραία 
εκµετάλλευση. Αυτή, όµως, η σοσιαλ-
δηµοκρατική εκδοχή στις µέρες µας 
απουσιάζει σχεδόν τελείως ως πολιτική 
πρόταση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ας προσθέσω καταληκτικά µερικά λόγια 
διορθωτικά στην εικόνα του αδιεξόδου 
που συνθέτουν τα παραπάνω για τις 
προοπτικές, ιδίως τις πολιτικές από τις 
οποίες άλλωστε εξαρτώνται µέσα στην 
κρίση και οι οικονοµικές. Ανήκω στους 
κοινωνιολόγους που γνωρίζουν (µε την 
επιστηµονική σηµασία του όρου) ότι 
κανένα κοινωνικό φαινόµενο δεν ερµη-
νεύεται συγκυριακά και συγχρονικά, 
δηλαδή έξω από την ιστορική διάσταση. 
Η ιστορία διδάσκει ότι τα κοινωνικά 
αδιέξοδα δεν είναι αντικειµενικά, άρα 
δεν είναι πραγµατικά, τα αδιέξοδα 
βρίσκονται στα µυαλά των παραγωγών 
ιδεών ως προϊόντων της κοινωνίας στην 
οποία ανήκουν. Ο διορθωτικός επίλογος 
δηλαδή είναι τούτος: τα αδιέξοδα είναι 
δείγµατα της αδυναµίας, σε µια συγκε-
κριµένη συγκυρία, να διαµορφωθεί το 
πολιτικό σχέδιο για την υπέρβασή τους, 
δηλαδή να συγκροτηθεί θεωρητικά η 
προοπτική, ως βασική θεώρηση του 
κόσµου που στηρίζεται στην ιστορία, 
«διαβάζει» κριτικά το παρόν και ειση-
γείται για το µέλλον.   
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Συνέντευξη Ηλία Κατσούλη,  
Καθηγητή Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας 1  

 
1. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώµη 
σας, διαδραµάτισαν το  σηµαντικότερο 
ρόλο ώστε να οδηγηθούµε στη σηµερινή 
πολύπλευρη κρίση (παράγοντες  ιστο-
ρικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί  
κ.ά.); 
 
Η κρίση αποτελεί την έννοια στην οποία 
καταφεύγει η θεωρία όταν θέλει να 
εξηγήσει αδιέξοδα στα οποία εµπλέ-
κονται δυναµικές κοινωνίες. Δυναµικές 
είναι οι κοινωνίες που διαθέτουν τις 
προϋποθέσεις υπέρβασης του status quo. 
 
Η κρίση στο παρελθόν εµφανιζόταν στο 
πλαίσιο του εθνικού κράτους και έπαιρνε 
µορφές που εκδηλώνονταν  σε διάφορα 
πεδία: το οικονοµικό, το κοινωνικό, το 
πολιτικό κ.λπ. και κατέτειναν, στο σύνο-
λό τους, να αµφισβητούν τις κατεστη-
µένες δοµές και τα συµφέροντα που 
αυτές στήριζαν. Στη θεωρία οι µορφές 
αυτές κρίσεων συµπυκνώνονταν στη 
γενική έννοια της κρίσης νοµιµοποίησης 
και εξετάζονταν: είτε ως προς το εάν 
απειλούσαν το σύστηµα άσκησης της 
εξουσίας και διανοµής των οικονοµικών 
ή άλλων ωφεληµάτων, οπότε αναγνωρί-
ζονταν ως συστηµικές κρίσεις, είτε ως 
προς το εάν έτειναν στην αναδιοργάνωση 
των δοµών και την υπέρβαση κατεστη-
µένων συµφερόντων, οπότε αναγνωρί-
ζονταν ως ανανεωτικές του συστήµατος 
κρίσεις. Μεταπολεµικά, τουλάχιστον στο 
δυτικό κόσµο, οι τελευταίες ήταν και οι 
συχνότερες.  
 
Από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα τα 
πράγµατα αρχίζουν να αλλάζουν άρδην. 

                                                
1 Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε στις 20/5/2012. 
 

Οι κρίσεις, όπως και αν αυτές ονο-
µάζονται, προέλευση και αιτίες έχουν 
εξελίξεις που συντελούνται εκτός των 
εθνικών ορίων, στο διεθνές περιβάλλον. 
Πρόκειται για τις πιέσεις που προ-
έρχονται από τις διαδικασίες της παγκο-
σµιοποίησης. Αυτές δεν περιορίζονται 
στον οικονοµικό τοµέα αλλά προέρ-
χονται και από αλλαγές που αφορούν 
πολιτικές και πολιτισµικές επιρροές και 
αφορµή έχουν προπάντων τα µεγάλα 
µεταναστευτικά ρεύµατα. Στα ρεύµατα 
αυτά ιδιαίτερα εκτεθειµένη είναι η 
Ελλάδα, η οποία περισσότερο από άλλες 
χώρες υποδοχής βρέθηκε απροετοίµαστη 
για να ανταποκριθεί.  
 
Στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στις 
αγορές κεφαλαίων και εργασίας, οι 
αλλαγές έχουν πάρει ένα µοναδικό, ιστο-
ρικό χαρακτήρα. Όλο και περισσότερες  
εντεταλµένες θέσεις εργασίας (tasks) 
αρχικά στη µεταποίηση και στη συνέχεια 
στις υπηρεσίες, µεταφέρονται σε χώρες 
φτηνής εργατικής δύναµης προκαλώντας 
για ένα χρονικό διάστηµα στην αγορά 
εργασίας ελλείψεις τις οποίες, ιδιαίτερα 
οι ευρωπαϊκές χώρες, αδυνατούν να αντι-
µετωπίσουν αποτελεσµατικά. Από την 
άλλη µεριά τα πλεονάσµατα που σω-
ρεύουν οι αναπτυσσόµενες, προπάντων 
οι αναδυόµενες οικονοµίες (κυρίως η 
Κίνα και οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, 
αλλά και η Ινδία), διοχετεύονται και 
επενδύονται σε χώρες, όπως οι Η.Π.Α. 
και ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλ-
λία, Σκανδιναβία αλλά και Ισπανία). 
Αυτή η µεταφορά κεφαλαίων από την 
περιφέρεια στο κέντρο του παγκόσµιου 
οικονοµικού συστήµατος ονοµάστηκε 
«διεστραµµένη», θεωρείται δε σε µεγάλο 
βαθµό υπεύθυνη για τα χρέη που οδή-
γησαν στις φούσκες των ετών 2007-2009.  
 
Στο τελευταίο τέταρτο του προηγούµενου 
αιώνα, κυρίως όµως στο διάστηµα της 
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πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, 
παρατηρείται, σε παγκόσµιο επίπεδο, µια 
στροφή της επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας µεγάλων και πολυεθνικών εται-
ρειών από τη συσσώρευση κερδών για 
την επέκταση του κύκλου εργασιών, στη 
λεγόµενη µετοχική αξία (shareholder 
value) µε σκοπό  την άντληση κεφαλαίων 
από τις αγορές, γεγονός που αυξάνει την 
υποχρέωση των εταιρειών για βραχυ-
πρόθεσµη αύξηση κερδών και διανοµή 
τους στους ιδιώτες µετόχους. Αυτή η 
στροφή ενός µεγάλου µέρους της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε βρα-
χυπρόθεσµους στόχους (short-termism) 
εξηγείται µε την αυξανόµενη παρουσία 
ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι σε παγκό-
σµιο επίπεδο υπολογίζονται σε εκατον-
τάδες εκατοµµύρια (G. Brown). Οι ιδιώ-
τες αυτοί, που στην πλειονότητά τους 
είναι κάτοχοι µικρών ή µεσαίων αποτα-
µιεύσεων, τις οποίες και επενδύουν επι-
θετικά για την πραγµατοποίηση κερδών 
σε µικρό χρονικό διάστηµα, είναι εκείνοι 
που, από ένα µέρος της επιστηµονικής 
βιβλιογραφίας, ενοχοποιούνται για την 
κρίση. Το νέο φαινόµενο που συνοδεύει 
την οικονοµική παγκοσµιοποίηση στο 
χρηµατοπιστωτικό στάδιο, στο οποίο, 
τουλάχιστον από τις αρχές του 21ου 
αιώνα έχει εισέλθει, είναι η δύναµη που 
αποκτούν τα διάφορα επενδυτικά κεφά-
λαια (τράπεζες, ασφάλειες, συνταξιο-
δοτικά ταµεία), τα οποία διαχειρίζονται, 
κυρίως, τις οικονοµίες ιδιωτών από όλο 
τον κόσµο. Εδώ βρίσκεται µια από τις 
αιτίες που κάνει «τις αγορές» στο στάδιο 
της «νέας» παγκοσµιοποίησης, στο οποίο 
έχουµε εισέλθει, να γίνονται τόσο επιθε-
τικές. Οι αυξανόµενες δυνατότητες πραγ-
µατοποίησης µεγάλων κερδών που προ-
σφέρουν οι αγορές των αναπτυσσόµενων 
χωρών σε κάθε µεριά του πλανήτη εξη-
γούν τις βραχυπρόθεσµες στοχεύσεις των 
επενδυτών και την επιθετικότητα αυτών 
των αγορών.  

Συνέπεια όλων των παραπάνω (και 
άλλων πολλών βέβαια) είναι οι «τεκτο-
νικές» µετατοπίσεις που συντελούνται 
στην παγκόσµια οικονοµία. Σύµφωνα µε 
υπολογισµούς (R. Freeman κ.ά.), στο 
χρονικό διάστηµα 1990-2010 το παγκό-
σµιο εργατικό δυναµικό διπλασιάστηκε. 
Από, περίπου, 1,5 δισεκατοµµύριο σε, 
περίπου, 3 δισεκατοµµύρια. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα η σχέση κεφαλαίου – εργα-
σίας να διαµορφώνεται όλο και περισσό-
τερο προς όφελος του κεφαλαίου. 
Δηλαδή η προσφορά εργασίας σε παγ-
κόσµιο επίπεδο αυξάνεται  σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε η τιµή της στις διεθνείς 
αγορές να µειώνεται ανάλογα. Βέβαια, 
εδώ υπάρχει µια εξέλιξη που λίγο έχει 
προσεχθεί. Η µείωση της τιµής ή και της 
αξίας της εργατικής δύναµης αφορά 
εργασίες περιορισµένης εξειδίκευσης και 
χαµηλής σύνθεσης κεφαλαίου. Αντίθετα, 
αυξάνεται η τιµή και η αξία των µεγάλης 
εξειδίκευσης και υψηλής σύνθεσης κεφα-
λαίου εργασιών. Με οικονοµικούς όρους, 
στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές 
αυξάνεται η αξία και η αµοιβή στις 
εργασίες που παράγουν µεγαλύτερη 
προστιθέµενη αξία (value added), ενώ 
µειώνεται η αµοιβή εργασιών, που 
παράγουν µικρότερη προστιθέµενη αξία. 
Το νέο στο φαινόµενο αυτό είναι ότι η 
αποκαλούµενη «αναρρίχηση στην κλίµα-
κα προστιθέµενης αξίας» δεν λαµβάνει 
χώρα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, 
µόνο στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές 
χώρες αλλά συντελείται, µε όλο και πιο 
έντονους ρυθµούς και στις αναδυόµενες 
οικονοµίες. Ο «συνολικός συντελεστής 
παραγωγικότητας» (total factor producti-
vity/TFP) βελτιώνεται ραγδαία στις ανα-
δυόµενες οικονοµίες, γεγονός που προ-
καλεί τη µεταφορά όλο και πιο εξειδικευ-
µένων και υψηλότερης σύνθεσης κεφα-
λαίου εργασιών από τις αναπτυγµένες 
στις αναπτυσσόµενες χώρες. Εκεί θα 
πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες της 
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µεταφοράς θέσεων εργασίας και δρα-
στηριοτήτων  (offshoring outsourcing) 
στις αναπτυσσόµενες χώρες. Σύµφωνα µε 
υπολογισµούς, και ένα µέρος της επιστη-
µονικής έρευνας µεταφέρεται στις 
αναδυόµενες οικονοµίες, πράγµα που 
προσδίδει στη «νέα» παγκοσµιοποίηση 
ένα ιδιαίτερα ποιοτικό χαρακτήρα. Σε 
ένα µέρος της βιβλιογραφίας (βλ. παρα-
δειγµατικά M. Spence) οι µετατοπίσεις 
όλων αυτών των δραστηριοτήτων αντι-
µετωπίζονται µε µεγάλη αισιοδοξία, υπο-
λογίζεται µάλιστα ότι στα επόµενα, 
περίπου, τριάντα χρόνια, το µεγαλύτερο 
ποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού 
(70-75%) θα ζει σε συνθήκες ευηµερίας! 
 
Στην ειδική επιστηµονική βιβλιογραφία 
που αναφέρεται στις τεχνολογικές επα-
ναστάσεις και στις συνεχείς καινοτοµίες, 
που καταγράφονται σε όλους τους τοµείς 
ερευνητικής δραστηριότητας, έκδηλη 
είναι η αισιοδοξία ότι οι κοινωνίες του 
παρόντος σταδιακά περνούν από το 
καθεστώς της «έλλειψης» (scarcity) στο 
καθεστώς της «αφθονίας» (abundance) 
(P. Romer, P. Diamandis, αλλά και M. 
Spence). Κοινή σε αυτούς τους κύκλους 
της έρευνας είναι η πεποίθηση ότι η εν 
εξελίξει σε όλους τους τοµείς ευρισκό-
µενη τεχνολογική γνώση και οι καινο-
τοµίες έχουν δηµιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις, σε ένα ορατό χρονικό διάστηµα, 
οι άνθρωποι να υπερβούν τις ελλείψεις 
που µέχρι τώρα υφίσταντο και να 
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις µιας 
άλλης ζωής. Η «ιεραρχία των αναγκών» 
του Α. Maslow αντικαθίσταται µε την 
«πυραµίδα της αφθονίας» (P. Diaman-
dis). Σύµφωνα µε την πυραµίδα αυτή, οι 
άνθρωποι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 
σε όλους τροφή, νερό, ασφάλεια, σε 
πρώτο επίπεδο, ενέργεια, εκπαίδευση και 
επικοινωνίες (ICT), στο δεύτερο επίπεδο 
και υγεία και ελευθερία στο ανώτερο 
επίπεδο. Η υπάρχουσα και η δυνητική 

γνώση µπορούν να εξασφαλίσουν όλα τα 
παραπάνω και ακόµη περισσότερα! 
 
2. Πώς σχολιάζετε τους χειρισµούς που 
έχουν γίνει για την αντιµετώπιση της 
κρίσης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο; 
 
Η εκδήλωση της τελευταίας παγκόσµιας 
χρηµατο-οικονοµικής και χρηµατο-
πιστωτικής κρίσης των ετών 2007-2009, 
µπορεί να εµφανίζεται ως προϊόν 
ποικίλων αιτιών, που συνδέονται µε την 
ίδια τη φύση του «χρηµατοπιστωτικού 
καπιταλισµού» και την απληστία των 
φορέων του, στην πραγµατικότητα όµως 
είναι συνέπεια των «τεκτονικών» αλλα-
γών, στις οποίες αναφέρθηκα. Το γεγονός 
αυτό αποδεικνύεται από την ευκολία µε 
την οποία οι αναπτυσσόµενες και οι ανα-
δυόµενες οικονοµίες απορρόφησαν και 
υπερέβησαν την κρίση και σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα επανήλθαν στους 
προηγούµενους ρυθµούς µεγέθυνσης και 
ευρύτερης ανάπτυξής τους. Και όχι µόνο 
αυτό: στη διεθνή σκηνή και στις αγορές 
της όλο και περισσότερο κάνουν αισθητή 
την εµφάνισή τους χώρες και περιοχές, 
που µέχρι τώρα ελάχιστα ήταν ορατές. 
Πρόκειται για τις χώρες της Αφρικής, 
ορισµένες από τις οποίες, εκµεταλ-
λευόµενες τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν οι τεχνολογίες και το internet, 
παίρνουν στη δική τους ευθύνη τον τερά-
στιο φυσικό τους πλούτο, παρουσιά-
ζοντας δείκτες ανάπτυξης που πλησιά-
ζουν εκείνους των αναδυόµενων οικονο-
µιών.  
 
Στην επιστηµονική βιβλιογραφία, όλες 
αυτές οι ιστορικές αλλαγές που συντε-
λούνται σχετίζονται περισσότερο µε τις 
αναδυόµενες και τις αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες απ’ τη µια µεριά και µε τις 
Η.Π.Α. και τις άλλες χώρες του αγγλο-
σαξωνικού κόσµου, απ’ την άλλη. Εκείνο 
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που συνδέει τις πρώτες µε τις δεύτερες 
είναι, κυρίως, η ευελιξία που χαρα-
κτηρίζει τις αγορές εργασίας, η χωρίς 
µεγάλους κοινωνικούς κλυδωνισµούς 
απορρύθµιση κατεστηµένων σχέσεων και 
η προσαρµογή τους στις απαιτήσεις των 
αγορών, όπως και η µετοχική αξία 
(shareholder value) στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, που σταδιακά επιβάλ-
λεται. Από τη δική τους πλευρά, οι 
αναδυόµενες οικονοµίες, προπάντων 
εκείνες µε τα µεγάλα πλεονάσµατα, δηµι-
ουργούν «ταµεία κρατικού πλούτου» 
(sovereign wealth funds) από τα οποία οι 
δραστηριοποιούµενες στις διεθνείς 
αγορές επιχειρήσεις τους αντλούν κεφά-
λαια για να χρηµατοδοτήσουν τις επιθε-
τικές τους εξαγορές δυτικών, προπάντων, 
επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την εκδήλωση τάσεων προστατευτισµού, 
που γίνονται πιο έκδηλες στις Η.Π.Α. και 
στην Ευρώπη.  
 
Στις ευρωπαϊκές χώρες, σε εκείνες που 
ανήκουν στον «καπιταλισµό του Ρήνου» 
(Μ. Albert), η ισχυρή παρουσία των 
εργατικών συνδικάτων και των σοσιαλ-
δηµοκρατικών κοµµάτων έχει εµποδίσει, 
µέχρις ενός βαθµού, την επικράτηση 
«νεοφιλελεύθερων» πολιτικών του είδους 
της shareholder value και του  short-
termism, στις οποίες αναφέρθηκα.  
 
Η ισχυρή παρουσία του stakeholder 
capitalism, δηλαδή του είδους καπιτα-
λισµού των κοινωνικών εταίρων και των 
συµµετεχόντων στις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, αλλά και ο καθοριστικός 
ρόλος των τραπεζών στη χρηµατοδότηση 
των επιχειρήσεων (π.χ. οι τράπεζες 
εξακολουθούν να συµµετέχουν στα 
διοικητικά και εποπτικά συµβούλια των 
επιχειρήσεων και να επηρεάζουν τις 
αποφάσεις τους), έχουν αποτρέψει µεν τη 
διείσδυση ακραίων «νεοφιλελεύθερων» 
πολιτικών, καθώς και τον αποκλειστικό 

προσανατολισµό στη µετοχική αξία και 
τη βραχυπρόθεσµη επίτευξη στόχων. 
Από την άλλη µεριά, όµως, διατηρούν 
δυσκινησίες στις αγορές εργασίας και 
στους θεσµούς (path dependence, lock 
in), που εµποδίζουν την προσαρµογή των 
χωρών τους στις απαιτήσεις της «νέας» 
παγκοσµιοποίησης και του χρηµατο-
πιστωτικού καπιταλισµού της δεύτερης 
φάσης. Αποτέλεσµα αυτών και άλλων 
πολλών δυσκαµψιών (είναι γνωστός ο 
χαρακτηρισµός της «παλαιάς Ευρώπης», 
που τους αποδόθηκε), όπως επίσης και η 
αντίφαση που χαρακτηρίζει τις χώρες της 
Ευρωζώνης: από τη µια µεριά να 
ολοκληρώνονται στο οικονοµικό και στο 
νοµισµατικό επίπεδο (ενιαία αγορά – 
Ευρώ) και από την άλλη να διατηρούν τις 
εθνικές τους ιδιαιτερότητες στο δηµοσιο-
νοµικό και στο πολιτικό επίπεδο, είναι 
ότι εξασθενίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και επιτρέπουν σε χώρες που κατάφεραν 
έγκαιρα να προσαρµόσουν τις δοµές τους 
στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγω-
νισµού (Γερµανία, Αυστρία, Ολλανδία 
και εν µέρει Δανία) να επικρατήσουν. Οι 
χώρες αυτές έχουν επιβάλλει µια 
πολιτική µείωσης των δαπανών και του 
χρέους, την οποία οι άλλες χώρες της 
Ευρωζώνης δεν είναι σε θέση να εφαρ-
µόσουν µε επιτυχία. Οι χώρες της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας, αλλά εν µέρει 
και η Γαλλία, αδυνατούν να παρακο-
λουθήσουν την αυστηρή δηµοσιονοµική 
πολιτική, που το Σύµφωνο Σταθερότητας 
επιβάλλει. Τα αποτελέσµατα είναι 
γνωστά και επιπλέον η ευρωπαϊκή εσω-
στρέφεια, που µε σαφή τρόπο εκδηλώ-
νεται στις αντιπαραθέσεις µεταξύ των 
χωρών της Ευρωζώνης, δηµιουργεί µια 
τάση «αποπαγκοσµιοποίησης» της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και κινδύνους για το αν 
θα εξακολουθήσει να υπάρχει, τουλά-
χιστον στις βάσεις πάνω στις οποίες 
µέχρι τώρα στηρίχτηκε.  
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Το µεγάλο πρόβληµα της Ευρώπης είναι 
οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, 
που εµποδίζουν ή τέλος πάντων µέχρι 
τώρα καθυστερούν την απογείωση της 
παγκόσµιας οικονοµίας. Η ξεχωριστή 
ευθύνη που αποδίδεται στην Ελλάδα για 
τις επιπτώσεις της δικής της κρίσης στις 
διεθνείς αγορές δείχνει την εξακολου-
θητική ρευστότητα και ευαισθησία σε 
αποκλίσεις της οικονοµικής παγκοσµιο-
ποίησης και του «νεοφιλελεύθερου» 
παραδείγµατος που τη συνοδεύει. Εάν 
αναλογιστεί κανείς ότι το Α.Ε.Π. της 
Ελλάδας υπολογίζεται στο 0,37% του 
παγκόσµιου Α.Ε.Π. (C. Reinhart και Κ. 
Rogoff), τότε θα πρέπει να δεχτούµε ότι 
η οικονοµική παγκοσµιοποίηση στέκεται, 
ακόµη, σε ασθενείς βάσεις. Το πρόβληµα 
θα ενταθεί εάν και άλλες µεγάλες οικονο-
µίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, π.χ. η 
Ισπανία ή και η Ιταλία, ακολουθήσουν το 
δρόµο της Ελλάδας.  
 
Η θέση της Ελλάδας εντός της Ευρω-
ζώνης είναι µοναδική. Και αυτό γιατί η 
Ελλάδα από την αρχή της ευρωπαϊκής 
της πορείας φάνηκε διχασµένη (η 
πλειονότητα µάλιστα των κατοίκων, στην 
αρχή τουλάχιστον, απέρριπτε την πορεία 
αυτή). Όταν τελικά εντάχθηκε στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, το επιχείρηµα 
που συνόδεψε την ένταξη αυτή ήταν οι 
καθαρές εισροές πόρων στην αρχή και τα 
ευρωπαϊκά µεσογειακά προγράµµατα στη 
συνέχεια. Παρά τις ανειληµµένες υπο-
χρεώσεις να προχωρήσει η Ελλάδα σε 
αλλαγή των παραγωγικών της δοµών σε 
όλους τους τοµείς, τίποτε από όλα αυτά 
δεν επιδιώχθηκε προγραµµατισµένα και 
µε συνέπεια. Έτσι, από την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., επιβλήθηκε στα-
διακά και µε την ενθάρρυνση του 
κράτους ένα µοντέλο µεγέθυνσης που 
περιοριζόταν στη διοχέτευση των ευρω-
παϊκών πόρων, σε αντίθεση µε τα 
συµφωνηθέντα, προς την κατανάλωση, 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την 
εγκατάλειψη παραγωγικών δραστηριο-
τήτων, που δεν µπορούσαν πια να 
αντέξουν στον ανταγωνισµό (Τ. Γιαν-
νίτσης). Η στροφή προς την κατανάλωση 
ενέτεινε τις, έτσι κι αλλιώς, υπάρχουσες 
τάσεις παρασιτισµού στην ελληνική 
κοινωνία, διόγκωσε την παραοικονοµία, 
η οποία µε τις παραβατικές στάσεις και 
την ανοµία που επικρατούν εκεί µόλυνε 
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, 
επηρεάζοντας έτσι την εν γένει πολιτική 
και οικονοµική της κουλτούρα. Η έξαρση 
της διαφθοράς, που παρατηρήθηκε από 
τη δεκαετία του 1980, έχει και εκεί τις 
αιτίες της. Σ’ αυτή την αδιέξοδη κατά-
σταση βρήκε την Ελλάδα η οικονοµική 
κρίση.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκείνο το 
στοιχείο που εξηγεί τις εξελίξεις είναι η 
αποτυχία του οικονοµικού µοντέλου της 
µεταπολίτευσης. Αυτή η αποτυχία πήρε 
τεράστιες διαστάσεις όταν συνοδεύτηκε 
και από την αποτυχία της πολιτικής. Η 
δεύτερη κυβερνητική θητεία της Νέας 
Δηµοκρατίας, προπάντων όµως η προ 
του Μνηµονίου διακυβέρνηση της χώρας 
από το ΠΑΣΟΚ, µόνο ως καταστροφική 
µπορεί να θεωρηθεί. Δεν είναι µόνο η 
αργοπορηµένη αναγνώριση της κατά-
στασης, αλλά είναι και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτή αντιµετωπίστηκε. Η αδυναµία 
της τότε κυβέρνησης να υλοποιήσει τις 
εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις, που είχαν 
αποφασιστεί στο πλαίσιο επεξεργασίας 
των όρων του Μνηµονίου µε την Τρόικα, 
η συνειδητή παραπλάνηση των εταίρων 
µας και η εξακολουθητική στήριξη των 
προνοµίων των συντεχνιών του 
Δηµοσίου (Ν. Χριστοδουλάκης), έκαναν 
αδύνατη την υλοποίηση των συµφω-
νηθέντων. Έτσι, µετά από την ένταξη της 
Ελλάδας στην εποπτεία της Ε.Ε.–Δ.Ν.Τ.–
Ε.Κ.Τ., οδηγηθήκαµε σε οριζόντιες περι-
κοπές µισθών και συντάξεων, γεγονός 
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που, αφενός µεν περιόρισε δραµατικά την 
ζήτηση και νέκρωσε την αγορά, αφε-
τέρου δε ανέβαλε την υλοποίηση των 
συµφωνηθεισών µεταρρυθµίσεων, οι 
οποίες θα µπορούσαν να τροφοδοτήσουν 
τις αγορές µε νέες δραστηριότητες, 
θέσεις εργασίας και ρευστότητα (Π. 
Καζάκος).  
  
3. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι 
κυριότερες επιπτώσεις της κρίσης στο 
παρόν και το µέλλον της χώρας και της 
Ευρώπης γενικότερα (σε σχέση µε το 
κοινωνικό κράτος, την εργασία, τα 
κοινωνικά δικαιώµατα και γενικά τους 
θεσµούς); 
 
Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν. Γενικά «προβλέψεις» 
στην οικονοµία είναι, σχεδόν, αδύνατες, 
πολύ περισσότερο όταν αυτές επιχει-
ρούνται σε δυναµικές παγκοσµιο-
ποιηµένες αγορές. Από τις µέχρι τώρα 
εξελίξεις διαφαίνεται ότι ο ευρύτερος 
ευρωπαϊκός χώρος, ιδιαίτερα όµως η 
Ευρωζώνη, υφίσταται πιέσεις αλλαγών, 
τις οποίες ονόµασα «τεκτονικές». 
Πρόκειται για την προϊούσα µεταφορά 
του κέντρου βάρους της παγκόσµιας 
οικονοµικής δραστηριότητας, και όχι 
µόνο, στο χώρο των αναδυόµενων οικο-
νοµιών. Η ανάδειξη της Αφρικής σε 
αναδυόµενη οικονοµική δύναµη εντείνει 
τη σηµασία της µεταφοράς του κέντρου 
βάρους, ή καλύτερα, της διασποράς της 
οικονοµικής δραστηριότητας στις διά-
φορες περιοχές του πλανήτη. Και δεν 
είναι µόνο οι οικονοµικές δραστηριό-
τητες που µεταφέρονται, αλλά είναι και η 
«πολιτική», ως διαδικασία λήψης απο-
φάσεων, που διεθνοποιείται. Η σταδιακή 
µεταφορά εξουσίας, έστω τυπικής στην 
αρχή, από την Οµάδα των 7/8 (G7/8) 
στην Οµάδα των 20 (G20) αυτό δείχνει.  
 

Το διευρυµένο κοινωνικό κράτος και οι 
υπηρεσίες του είναι, κυρίως, µια ευρω-
παϊκή κατάκτηση, προϊόν της µεταπολε-
µικής «σοσιαλδηµοκρατικής συναίνε-
σης». Πυρήνας του «κοινωνικού κράτους 
ευηµερίας» υπήρξε η σταδιακή «αποεµ-
πορευµατοποίηση» της εργατικής δύνα-
µης (G. Esping-Andersen αλλά και C. 
Offe), που επέτρεψε οι απαιτήσεις, οι 
ελλείψεις, αλλά και η στενότητα στην 
αγορά εργασίας να συµπληρώνονται από 
τις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Η 
συντελούµενη χρηµατοπιστωτικοποίηση 
(financialization) του καπιταλισµού οδη-
γεί την οικονοµική παγκοσµιοποίηση σε 
ένα νέο στάδιο, στο πλαίσιο του οποίου η 
σχέση κεφαλαίου – εργασίας στις διεθ-
νείς αγορές θα µεταβάλλεται υπέρ του 
κεφαλαίου. Αναφέρθηκα ήδη στον υπερ-
διπλασιασµό του εργατικού δυναµικού  
σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο ανταγωνισµός 
στις διεθνείς αγορές µεταξύ εργαζο-
µένων, ιδιαίτερα στον τοµέα των υπη-
ρεσιών, θα αποβαίνει όλο και περισσό-
τερο σε βάρος των χαµηλής εξειδί-
κευσης εργαζοµένων στις αναπτυγµένες 
χώρες, σταδιακά όµως και σε βάρος των 
φορέων εξειδικευµένης εργατικής δύνα-
µης αλλά και εργασιών υψηλής σύνθεσης 
κεφαλαίου. Οι αναδυόµενες οικονοµίες, 
αξιοποιώντας τις τεχνολογικές προόδους 
και τις καινοτοµίες αναρριχώνται µε γρή-
γορους ρυθµούς στην «κλίµακα προστι-
θέµενης αξίας» (value-added chain) και 
µε τον τρόπο αυτό αλλάζουν τις δοµές 
τους, οικονοµικές και άλλες, για να αντα-
ποκριθούν στις προκλήσεις των συγ-
κριτικών πλεονεκτηµάτων των ανα-
πτυγµένων χωρών. Από την πλευρά τους, 
οι αναπτυγµένες χώρες στρέφονται σε 
δραστηριότητες στις οποίες ανέκαθεν 
πλεονεκτούσαν «αναρριχώµενες στην 
κλίµακα των συγκριτικών πλεονε-
κτηµάτων»   ( climbing   the  comparative  
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advantages ladder), δηλαδή βελτιώνονται 
σε τοµείς, όπως τα χρηµατοοικονοµικά, η 
παραγωγή γνώσης, οι καινοτοµίες κ.λπ. 
Και ενώ σε αυτή την κατεύθυνση οι 
Η.Π.Α. δείχνουν να κινούνται δυναµικά, 
η Ευρώπη εξακολουθεί να παραµένει 
δέσµια της εσωστρέφειας και της ακαµ-
ψίας των παραδοσιακών της δοµών.  
 
Ήδη, στις πολιτικές που εφαρµόστηκαν 
σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνω-
µένο Βασίλειο, κυρίως, Γερµανία), 
επιλέχτηκε ένας «Τρίτος Δρόµος» (A. 
Giddens) µεταξύ κλασικής σοσιαλ-
δηµοκρατίας και «νεοφιλελευθερισµού», 
µε σκοπό να ανταποκριθούν οι 
οικονοµίες τους στη διπλή πρόκληση της 
παγκοσµιοποίησης και των τεχνολογικών 
επαναστάσεων. Στο επίκεντρο αυτής της 
νέας σοσιαλδηµοκρατικής πολιτικής 
γίνεται προσπάθεια να εξορθολογιστούν 
το κοινωνικό κράτος και οι πολιτικές της 
«αποεµπορευµατοποίησης» της εργασίας. 
Το σύνολο των πολιτικών που επελέ-
γησαν (π.χ. welfare to work, Agenda 
2010) µπορεί να θεωρηθεί ότι στοχεύει 
προς µια µερική «επανεµπορευµα-
τοποίηση» της εργασίας, γεγονός που 
σηµαίνει ότι σταδιακά ορισµένα βάρη 
του κοινωνικού κράτους και των υπηρε-
σιών του µεταφέρονται στους ίδιους τους 
εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις. Πιο 
έντονο παράδειγµα αποτελεί η διαφαινό-
µενη µετάβαση από τα συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
(defined contribution schemes) στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
(defined benefits schemes), σύµφωνα µε 
τα οποία, στην πρώτη περίπτωση, ένα 
µεγάλο µέρος της ευθύνης κάλυψης του 
προγράµµατος φέρει ο εργοδότης, ενώ 
στη δεύτερη περίπτωση, το µεγάλο µέρος 
της ευθύνης απόδοσης του επιλεγµένου 
προγράµµατος φέρει ο ασφαλισµένος. Η 
τόσο σηµαντική αυτή µεταφορά της 
ευθύνης κάλυψης των συνταξιοδοτικών 

αναγκών των εργαζοµένων πρέπει να 
αναζητηθεί στις διεθνείς αγορές και 
στους έντονους ανταγωνισµούς, που εκεί 
εκδηλώνονται. Στο παρελθόν, η αµοιβή 
της εργατικής δύναµης καθοριζόταν µε 
βάση τη µέση παραγωγικότητα της εργα-
σίας σε εθνικό επίπεδο. Αυτό επέτρεπε, 
στο πλαίσιο των συλλογικών συµβάσεων, 
να λαµβάνεται υπόψη η παραγωγικότητα 
της ανειδίκευτης εργατικής δύναµης και 
να ενισχύεται η αµοιβή της.  
 
Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στην 
εποχή της παγκοσµιοποίησης, όταν η 
αµοιβή της εργατικής δύναµης καθορί-
ζεται όλο και περισσότερο από τη µέση 
παραγωγικότητα της εργασίας στις 
διεθνείς αγορές. Έτσι, οι εθνικές συλλο-
γικές διαπραγµατεύσεις προσανατολί-
ζονται στη µέση παραγωγικότητα της 
εργασίας στις διεθνείς αγορές και 
ανάλογα καθορίζουν την αµοιβή της 
εργατικής δύναµης. Πρόκειται για µια 
από τις κύριες αιτίες που οδηγούν στην 
«επανεµπορευµατοποίηση» της εργατι-
κής δύναµης, γεγονός που περιορίζει τις 
πολιτικές «αποεµπορευµατοποίησης» 
που εκπονήθηκαν σε όλο το διάστηµα 
της επικυριαρχίας του κράτους ευηµερίας 
στο «σοσιαλδηµοκρατικό αιώνα» (R. 
Dahrendorf). Τώρα, όλο και περισσό-
τερο, η ευθύνη κάλυψης των αναγκών 
του εργαζόµενου µεταφέρεται στον ίδιο 
και στις επιχειρήσεις, θα εξαρτάται δε 
από τις µεταξύ τους συµφωνίες, που 
αποτελούν προϊόν δύναµης στην 
εσωτερική αγορά και την πολιτική 
σκηνή, αλλά και στις διεθνείς αγορές και 
τη διεθνή πολιτική.  
 
Οι αναπόφευκτες, όπως φαίνεται, αυτές 
εξελίξεις θέτουν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της πολιτικής τις αγορές 
εργασίας. Είναι η εργασία, η απασχό-
ληση του εργατικού δυναµικού, που 
ενδιαφέρει περισσότερο, διότι είναι το 
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εισόδηµα από µισθωτή εργασία που θα 
βοηθήσει οι εργαζόµενοι και τα 
νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν στα έξοδα, 
που θα τους φορτώσει η «επανεµπορευ-
µατοποίηση» της εργατικής τους δύνα-
µης. Ενώ ο αγγλοσαξωνικός χώρος 
στηρίζεται στην ευελιξία των αγορών 
εργασίας και στη µετοχική αξία 
(shareholder value) ενός αυξανόµενου 
αριθµού εργαζοµένων για την κάλυψη 
των κενών, που αφήνει η µείωση των 
κοινωνικών παροχών, η Ευρώπη προσα-
νατολίζεται περισσότερο στη Δανικής 
έµπνευσης flexicurity, για την οποία 
όµως µέχρι τώρα, οι χώρες-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν κατα-
λήξει ακόµα.  
 
Η Στρατηγική της Λισαβόνας (2000, 
2005 κ.λπ.) που στοχεύει στο να γίνει η 
Ε.Ε. η πλέον ανταγωνιστική, βασισµένη 
στη γνώση, οικονοµία στον κόσµο, πολύ 
απέχει από το να θεωρείται ολοκληρω-
µένη. Αντίθετα, η απόσταση απ’ αυτόν 
τον στόχο φαίνεται να είναι, από τότε 
που σχεδιάστηκε, η ίδια ή ακόµη και 
µεγαλύτερη τώρα, πράγµα που έχει ως 
συνέπεια η έρευνα να προσανατολίζεται 
σε διαφορετικές λύσεις. Εδώ συγκλίνουν 
προτάσεις που τονίζουν την ανάγκη µιας 
πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιωχθεί να 
συνδυαστούν, για ένα µεγαλύτερης διάρ-
κειας µεταβατικό στάδιο, η πολιτική 
ορθολογικότητα που σηµαίνει την εξα-
σφάλιση ισορροπιών στο εσωτερικό των 
κρατών-µελών, µε την οικονοµική ορθο-
λογικότητα που σηµαίνει προσα-
νατολισµό της οικονοµικής πολιτικής της 
Ε.Ε. στις ανάγκες των διεθνών αγορών. 
Εκείνο που προέχει, λοιπόν, είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις 
των κρατών-µελών να στραφούν περισ-
σότερο στη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας παρά στη διατήρηση των 
υπαρχουσών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα 

απειλούνται από ένα διαρκές offshoring, 
δηλαδή τη µεταφορά τους σε χώρες 
φθηνότερης εργατικής δύναµης.  
 
Για να καλυφθούν όµως οι ανάγκες για 
εργασία ενός αυξανόµενου αριθµού 
ανθρώπων, θα πρέπει να δοκιµαστούν 
διάφορες λύσεις, µεταξύ των οποίων 
είναι και η flexicurity. Σε κάθε περί-
πτωση, οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδιαίτερα η Ευρωζώνη, θα 
πρέπει να διευρύνουν και να εµπλου-
τίσουν τις πολιτικές σταθερότητας και 
µείωσης του χρέους για την ανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς 
αγορές, µε πολιτικές ανάπτυξης και 
ενίσχυσης της αγοραστικής δύναµης των 
εργαζοµένων. Ο συνδυασµός δηµοσιο-
νοµικής σταθερότητας και αναπτυξιακής 
πολιτικής, προπάντων στην κατεύθυνση 
των επενδύσεων αφενός και δοµικών 
µεταρρυθµίσεων µε σκοπό την κατεδά-
φιση αποστεωµένων δοµών αφετέρου, 
προϋποθέτει τη στροφή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής σε κατευθύνσεις, που θα υπερ-
βαίνουν µονοδιάστατες πολιτικές νεο-
φιλελεύθερης ή κεϋνσιανής προέλευσης.  
 
Το µεγάλο πρόβληµα, που η Ελλάδα θα 
κληθεί να αντιµετωπίσει αύριο κιόλας, 
είναι να επιδιώξει την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό της στο πλαίσιο των 
συµφωνιών, που έχει υπογράψει και της 
υλοποίησης των υποχρεώσεων, που 
προκύπτουν από τη δανειακή σύµβαση. 
Και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτό αυτό που σε όλο τον κόσµο 
από την αρχαιότητα ισχύει: pacta sunt 
servanda (οι συµφωνίες πρέπει να 
τηρούνται). Σύµφωνα µε τον µύθο, ήταν 
οι θεοί των συµβαλλοµένων µερών που 
έπαιρναν µέρος στη διαµόρφωση µιας 
σύµβασης και εγγυώντο να παρέµβουν 
εναντίον του µέρους εκείνου που θα την 
αθετούσε (H. Wehberg). Στην Ελλάδα 
ισχύει ακόµη η παιδαριώδης αντίληψη, 
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που δεν διατυπώθηκε για πρώτη φορά 
στις ηµέρες µας, ότι µε την όποια αλλαγή 
στην εξουσία µπορούν να αλλάξουν και 
τα συµφωνηθέντα. Μια πρωτόγονη αντί-
ληψη, που χωρίς να είναι σε καµία περί-
πτωση υλοποιήσιµη, ‘χαϊδεύει αυτιά’, 
εκθέτει όµως διαρκώς τη χώρα στα µάτια 
ξένων αλλά και ντόπιων. 
 
Στην Ελλάδα οφείλουν να γίνουν πολλά 
για να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες της 
κρίσης. Στο µέτρο που οι αιτίες της είναι 
εξωγενείς, η κρίση θα πρέπει να αντι-
µετωπιστεί σε συνεργασία µε τους εταί-
ρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 
περιπτώσεις όµως που οι αιτίες είναι 
ενδογενείς, οι αλλαγές θα πρέπει να είναι 
εκτεταµένες, ριζικές, µακροχρόνιες και 
επώδυνες. Θα πρέπει να γίνουν βαθειές 
αλλαγές στις παραγωγικές δοµές της 
χώρας, θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το 
κράτος και η δηµόσια διοίκηση στην 
κατεύθυνση της αποδοτικότητας και της 
διαφάνειας. Θα πρέπει να επιβληθεί το 
κράτος δικαίου σε βάρος του δικαίου των 
ισχυρών: κοµµάτων, συντεχνιών, παρα-
οικονοµίας κ.λπ. Θα πρέπει η οικονοµική 
ορθολογικότητα (αγορά) να συµπληρωθεί 
µε την πολιτική ορθολογικότητα (θεσµοί) 
και να εµπλουτιστεί µε µέτρα δια-
νεµητικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει, 
επιτέλους, να αντιληφθούµε ότι «ο λαός 
δεν είναι πάνω από τους θεσµούς», αφού 
την έννοια του λαού σε ολόκληρη τη 
νεότερη ιστορία µας την ιδιοποιήθηκαν 
ληστρικές µειοψηφίες (συντεχνίες) και 
ολοκληρωτικά κόµµατα.  
 
4. Ποιες νοµίζετε ότι είναι οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν προς 
την κατεύθυνση εξόδου από την κρίση; 
 
«΄Εξοδος» από την κρίση µε την έννοια 
της υπέρβασης των αντιθέσεων σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
δεν θα υπάρξει. Όπως ήδη ανέφερα, η 

έννοια της κρίσης είναι πολύσηµη και 
όταν, µάλιστα, αναφέρεται σε αλλαγές 
συσχετισµών και προώθησης νέων συµ-
φερόντων, τότε εξελίξεις που εµπεριέ-
χουν «κρίσεις» είναι αναπότρεπτες. Το 
πρόβληµα, λοιπόν, που πρέπει να µας 
απασχολεί δεν είναι πώς θα βγούµε από 
την κρίση, αλλά πώς θα την ελέγξουµε 
και θα την αξιοποιήσουµε στην κατεύ-
θυνση ριζικών αλλαγών.  
  
Προηγουµένως υποστήριξα ότι η παγκό-
σµια κρίση, ιδιαίτερα των ετών 2007-
2009 είναι προϊόν των «τεκτονικών» 
µετατοπίσεων που λαµβάνουν χώρα από 
τον κυρίαρχο µέχρι τώρα καπιταλιστικό 
δυτικό κόσµο στις αναδυόµενες χώρες 
και περιοχές. Την «κρίση» προκαλούν 
και οι επαναστατικές αλλαγές στην 
τεχνολογία και τη γνώση. Στην εποχή 
µας λαµβάνει χώρα, περισσότερο από 
ό,τι στο παρελθόν, η διαδικασία της 
«δηµιουργικής καταστροφής» (J. Schum-
peter) και θα ήταν λάθος να προσπαθήσει 
κανείς να την αποτρέψει. Εµείς, προέχει 
να πορευτούµε µέσα απ’ αυτήν τη διαδι-
κασία εγκαταλείποντας παλιές µεθόδους 
και είδη παραγωγής και ανοίγοντας το 
δρόµο σε νέες µεθόδους και αγαθά.  
  
Στην εφαρµοσµένη οικονοµική πολιτική, 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει επι-
κρατήσει το «νεοφιλελεύθερο» παρά-
δειγµα  που συνδέεται µε την πλήρη απε-
λευθέρωση των αγορών. Στο όνοµα 
αυτού του παραδείγµατος οµνύουν ιδιαί-
τερα οι αναδυόµενες οικονοµίες, που 
προσβλέπουν στις αγορές των αναπτυγ-
µένων χωρών για να πουλήσουν τα 
φθηνά εµπορικά τους αγαθά και να 
προσελκύσουν, στο πλαίσιο του διεθνούς 
καταµερισµού, θέσεις εργασίας αλλά και 
κεφάλαια και τεχνογνωσία.  Από την 
πλευρά τους, οι αναπτυγµένες χώρες είτε 
προσφεύγουν σε προσωρινά µέτρα προ-
στασίας των αγορών τους, προβάλλοντας 
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εµπόδια στις εισαγωγές, είτε επιβάλ-
λοντας ποσοστώσεις σε καταναλωτικά 
αγαθά. Τα µέτρα αυτά, όµως, ούτε 
έκταση µπόρεσαν να πάρουν ούτε 
διάρκεια είχαν. Ο «επίπεδος κόσµος» 
(Th. Friedman), οι «αλυσίδες αξίας» και 
η «οριζόντια παραγωγή» που επικράτη-
σαν, έκαναν τελικά δύσκολη, αν όχι 
αδύνατη, την απόδοση κάθε µέτρου που 
έθετε φραγµούς στην ελευθερία των 
αγορών και στην κυκλοφορία των 
κεφαλαίων αλλά και των τεχνολογικών 
καινοτοµιών και της γνώσης. Έτσι, ο 
δρόµος για την οικονοµική παγκοσµιο-
ποίηση και την ένταξη και των άλλων 
χωρών και περιοχών του πλανήτη στις 
αγορές, άνοιξε διάπλατα. Οι αναδυόµενες 
χώρες γνώρισαν µια θεαµατική αύξηση 
του βιοτικού τους επιπέδου και αντί-
στοιχη µείωση της φτώχειας.   
 
Τα πράγµατα, όµως, δεν εξελίχτηκαν το 
ίδιο θετικά και στις αναπτυγµένες χώρες, 
ορισµένες από τις οποίες ενεπλάκησαν σε 
µια περιδίνηση, από την οποία ακόµη δεν 
έχουν εξέλθει. Στην επιστηµονική βιβλιο-
γραφία αρχίζει να συζητείται η άποψη ότι 
η βασική «νεοφιλελεύθερη» υπόθεση των 
αποτελεσµατικών αγορών (efficiency 
market hypothesis) δεν ισχύει πια (G. 
Cooper κ.ά.).   
 
Στην Ευρώπη, η χρηµατοοικονοµική 
κρίση εµφανίζει µεγαλύτερη διάρκεια. 
Βέβαια, οι χώρες που φρόντισαν σε 
σωστό χρόνο να κάνουν τις αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις (Γερµανία, Αυστρία, 
Δανία, Βέλγιο) άντεξαν και ξεπέρασαν µε 
µικρές απώλειες την κρίση. Δεν συµ-
βαίνει το ίδιο και µε τις άλλες χώρες της 
Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα οι µεσογειακές 
χώρες, λιγότερο η Γαλλία, έχουν εµπλα-
κεί στον φαύλο κύκλο χρέος-λιτότητα-
ανεργία-ύφεση, από τον οποίο δεν µπό-
ρεσαν να εξέλθουν µε τα µέτρα του Συµ-
φώνου Σταθερότητας. Η εµµονή στις 

πολιτικές µείωσης του χρέους για την 
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας δεν 
αποδίδει, τουλάχιστον όσο είχε αρχικά 
σχεδιαστεί. Θα χρειαστούν πρόσθετα 
αναπτυξιακά µέτρα που, αν µη τι άλλο, 
θα αποτρέψουν το φαινόµενο οι θιγό-
µενοι λαοί να προχωρήσουν µονοµερώς 
στην καταγγελία των µέτρων µείωσης 
του χρέους για την ανάκτηση της αντα-
γωνιστικότητας και την αντικατάστασή 
τους µε µονόπλευρα µέτρα ανάπτυξης, 
που θα επαναφέρουν τον εφιάλτη του 
χρέους.   
 
Η Ελλάδα αποτελεί, το επαναλαµβάνω, 
µια µοναδική περίπτωση: λίγο κατάλαβε 
και ελάχιστα ενστερνίστηκε τις ευρω-
παϊκές ιδέες. Τελικά, στο ασυνείδητο της 
µεγάλης πλειονότητας του ελληνικού 
λαού είναι ανεξίτηλα εγγεγραµµένη η 
«καθ’ ηµάς Ανατολή», µια προνεωτερική 
αντίληψη των προβληµάτων, για τα 
οποία εικάζεται ότι µπορούν να επιλυ-
θούν µε άλλους τρόπους διαφορετικούς 
εκείνων της συναίνεσης εντός των 
νόµων, που ψηφίζει η συντεταγµένη 
πολιτεία. Στην Ελλάδα σήµερα αναβιώνει 
εκείνη η επιθυµία για «αλλαγή», «σοσια-
λιστικό µετασχηµατισµό», «έξοδο από 
την Ε.Ο.Κ. των µονοπωλίων», «µεσο-
γειακό σοσιαλισµό», «µεγάλο κράτος» 
και τόσα άλλα που µας οδήγησαν στην 
καταστροφή.  
 
Το πρώτο Μνηµόνιο, εάν εφαρµοζόταν 
έγκαιρα στη βάση των αναγκαίων ριζι-
κών µεταρρυθµίσεων που προβλέπονταν, 
χωρίς τα οριζόντια µέτρα περικοπών και 
λιτότητας, θα µπορούσε σε ένα ορατό 
βάθος χρόνου να µας επιτρέψει να 
επανέλθουµε σε τροχιά ανάπτυξης, απαλ-
λαγµένοι από τις αγκυλώσεις, δυσκι-
νησίες, λαϊκισµούς και αδιέξοδα που µας 
κληρονόµησε το παρελθόν (Χρ. Ιορ-
δάνογλου).  
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Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι «τι 
να κάνουµε;» υπό τις υφιστάµενες συν-
θήκες. Η απάντηση βρίσκεται στην απο-
δοχή και υλοποίηση των µέτρων, που 
έχουµε αποφασίσει και έχουµε δεχτεί να 
εφαρµόσουµε προσβλέποντας: στη νέα 
σχέση δυνάµεων που προοιωνίζονται οι 
αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη 
και στον ευρύτερο κόσµο. Στόχος θα 
πρέπει να είναι προσεγµένες  πολιτικές  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ανάπτυξης, προπάντων όµως η υπέρβαση 
των αποστεωµένων δοµών της ελληνικής 
κοινωνίας, µιας κοινωνίας που έχει εθι-
στεί στην ασφάλεια της ακινησίας και 
αποφεύγει τα ρίσκα που συνοδεύουν 
δυναµικές κοινωνίες. Και αυτό, όχι µόνο 
στο πεδίο της οικονοµίας και της πολι-
τικής, αλλά και/κυρίως στο ευρύτερο 
πεδίο της πολιτικής µας κουλτούρας. Με 
νεωτερικούς όρους εκεί υστερούµε!    
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ.  
 

 ΑΡΘΡΑ 
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«Στον βωµό της ‘ανταγωνιστι-
κότητας’: η απορρύθµιση της 
αγοράς εργασίας και των εργα-
σιακών σχέσεων την περίοδο 
2010-2012 και οι επιπτώσεις της 
στις προοπτικές ανάκαµψης»  

 
Αλίκη Μουρίκη 
 
Περίληψη 
 
Η ελληνική αγορά εργασίας γνώρισε 
πρωτοφανείς θεσµικές ανατροπές κατά τη 
διετία 2010- 2012, ανατροπές οι οποίες 
άλλαξαν άρδην το τοπίο των εργασιακών 
σχέσεων και ανέτρεψαν σταθερές δεκα-
ετιών στο σύστηµα διαµόρφωσης των 
µισθών. Οι µεταβολές αυτές είχαν ως 
βασικό επιχείρηµα την αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, 
η οποία είχε διολισθήσει επικίνδυνα στο 
διάστηµα της τελευταίας δεκαετίας, και 
πραγµατοποιήθηκαν µε φόντο τις δύο 
δανειακές συµβάσεις που υπέγραψε η 
χώρα µας µε τους διεθνείς πιστωτές της 
προκειµένου να αντιµετωπίσει τον δηµο-
σιονοµικό εκτροχιασµό και την αδυναµία 
δανεισµού από τις αγορές. Το παρόν 
άρθρο επιχειρεί ν’ αµφισβητήσει τις βασι-
κές παραδοχές πάνω στις οποίες θεµε-
λιώθηκαν αυτές οι ανατροπές και να 
επισηµάνει την αναποτελεσµατικότητα των 
νέων ρυθµίσεων, αλλά και τον δυσµενή 
κοινωνικό τους αντίκτυπο. Παράλληλα, 
αναδεικνύει τον βαρύνοντα ρόλο των 
κοινωνικών συνοµιλητών, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες έντονων ευρωπαϊκών διεργα-
σιών, στην αντιµετώπιση των νέων προ-
κλήσεων αλλά και στη διατύπωση ενός 
νέου, ρητού και βιώσιµου, κοινωνικού 
συµβολαίου. 
 
 
 
 

Εισαγωγή 
 
Το σύστηµα εργασιακών σχέσεων και 
κοινωνικής διαβούλευσης που είχε στα-
διακά οικοδοµηθεί στην Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες, και κυρίως από το 
1990 και µετά, εξασφάλισαν στη χώρα – 
σε συνδυασµό µε τους ταχείς ρυθµούς 
ανάπτυξης και τη συµµετοχή της στις 
διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης- 
µια µακρά περίοδο εργασιακής ειρήνης 
και κοινωνικού κατευνασµού. Η αγορά 
εργασίας είχε, σε σηµαντικό βαθµό,  
αντιµετωπίσει τις χρόνιες στρεβλώσεις 
και παθογένειες που την καθιστούσαν µια 
από τις περισσότερο άκαµπτες της ΕΕ 
και τα χαρακτηριστικά της σταδιακά 
συνέκλιναν προς αυτά του ευρωπαϊκού 
µέσου όρους. Παρέµεναν, φυσικά, µια 
σειρά από διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως 
το χαµηλό ποσοστό γυναικείας απασχό-
λησης, η αδυναµία πρώτης εισόδου στην 
απασχόληση που αποτυπωνόταν στη 
µεγάλη ανεργία των νέων, η αναντι-
στοιχία µεταξύ της προσφοράς και της 
ζήτησης ειδικοτήτων, και η µακροχρόνια 
ανεργία. Τα στοιχεία αυτά παρέπεµπαν 
ασφαλώς σε ένα κατακερµατισµένο 
σύστηµα αγοράς εργασίας και σε ένα 
σχετικά προστατευµένο πλαίσιο λει-
τουργίας. Όµως, σε καµµία περίπτωση, η 
αντιµετώπιση αυτών των διαρθρωτικών 
αδυναµιών δεν βρέθηκε στο επίκεντρο 
των πολιτικών δηµοσιονοµικής προσαρ-
µογής και βελτίωσης της ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονοµίας που 
υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης 
και δεύτερης δανειακής σύµβασης που 
συνοµολόγησαν οι ελληνικές κυβερνή-
σεις την περίοδο 2010-2012. Αντίθετα, 
υπήρξε µια εµµονή των δανειστών 
αποκλειστικά στη µείωση των συντελε-
στών του εργατικού κόστους µε παρεµ-
βάσεις στο σύστηµα διαµόρφωσης των 
µισθών, στο καθεστώς των απολύσεων 
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και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
µορφών και των όρων απασχόλησης. 
 
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το κυρίαρχο 
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας ήταν 
(και φυσικά παραµένει) η σαθρή παρα-
γωγική βάση και η χαµηλή ανταγωνι-
στικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών 
που παράγει. Αυτό το θεµελιώδες πρό-
βληµα δεν αντιµετωπίστηκε ποτέ µε 
σοβαρότητα από τους φορείς άσκησης 
πολιτικής, αλλά και από τους ίδιους τους 
κοινωνικούς πρωταγωνιστές, όπως 
συνέβη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το 
άφησαν να «σέρνεται» και να υποσκάπτει 
τα θεµέλια της οικονοµίας, µέχρι που 
ξέσπασε η διπλή κρίση της οικονοµίας 
(δηµοσίου ελλείµατος και χρέους), 
φέρνοντας στην επιφάνεια όλες τις 
συσσωρευµένες παθογένειες και αδυνα-
µίες. Σύµφωνα µε την ορθόδοξη νέο-
φιλελεύθερη άποψη, η βασική αιτία 
αυτής της χαµηλής ανταγωνιστικότητας 
είναι το εργατικό κόστος (µισθολογικό 
και µη-µισθολογικό) που καθιστά ακριβά 
τα ελληνικά προϊόντα / υπηρεσίες σε 
σχέση µε τους ανταγωνιστές µας. Γι αυτό 
και όλες οι προσπάθειες µεταρρυθµίσεων 
οφείλουν να εστιάσουν στον περιορισµό 
αυτού του συντελεστή. 
 
Ωστόσο, είναι πολλαπλά τεκµηριωµένο 
από ένα ευρύτατο φάσµα αναλύσεων, ότι 
το πρόβληµα της χαµηλής ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονοµίας δεν 
οφείλεται κυρίως στο εργατικό κόστος, 
ούτε στην έλλειψη ευελιξίας για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, στοιχεία που επι-
χειρούν να «διορθώσουν» οι πρόσφατες 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες του 2010, του 
2011 και κυρίως του Φεβρουαρίου του 
2012. Όπως συµπεραίνεται από µια σειρά 
έγκυρων µελετών διεθνών οργανισµών, 
αλλά και εγχώριων ινστιτούτων 1, η 
                                                
1 World Economic Forum, Παγκόσµια Τράπεζα, 
ΙΟΒΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κ.ά. 

χαµηλή (και συνεχώς µειούµενη) διεθνής 
ανταγωνιστικότητα οφείλεται σε µια 
σειρά από διαρθρωτικούς παράγοντες, 
ένας µόνο εκ των οποίων είναι το κόστος 
της εργασίας (βλ. σχετικά κεφ. 2). 
Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία 
των νοµοθετικών παρεµβάσεων και 
κυβερνητικών πρωτοβουλιών στο διά-
στηµα της τελευταίας διετίας αφορούν 
κυρίως το µισθολογικό κόστος, την 
αγορά εργασίας και τις εργασιακές 
σχέσεις. Αντίθετα, δεν προχώρησε ποτέ η 
υλοποίηση σηµαντικών παρεµβάσεων 
που εξαγγέλθηκαν σε τοµείς όπως: η 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 
δηµοσίου τοµέα, η πάταξη της γραφειο-
κρατίας, η απλοποίηση του φορολογικού 
συστήµατος, η άρση αντικινήτρων στην 
επιχειρηµατικότητα, η απελευθέρωση 
των κλειστών επαγγελµάτων, κ.ά. Με 
αποτέλεσµα να παραµένει ανέπαφος ο 
πυρήνας των στρεβλώσεων, τη στιγµή 
που επλήγησαν βαρύτατα οι µισθοί, τα 
εργασιακά δικαιώµατα και ο έστω και 
ελλειµµατικός κοινωνικός διάλογος. 
 
1. Το νέο µακρο-οικονοµικό πλαίσιο 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας 
 
1.1.  Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής   
προσαρµογής 2010-2012 
 
Η διεθνής οικονοµική κρίση του 2008 
άργησε να φτάσει στο κατώφλι της 
Ελλάδας, µε αποτέλεσµα, µέχρι τις αρχές 
του 2010 να µην έχουν ληφθεί µέτρα 
θωράκισης της οικονοµίας και εξυγίαν-
σης των δηµοσίων οικονοµικών. Τα 
σοβαρά και χρόνια διαρθρωτικά προβλή-
µατα της ελληνικής οικονοµίας (µε πιο 
σηµαντικά το υψηλό δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα και εξωτερικό χρέος, το µεγάλο 
έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών και τη φθίνουσα ανταγωνιστι-
κότητα) συγκαλύπτονταν συστηµατικά 
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, µε αποτέ-



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

53 
 

λεσµα να συσσωρεύονται επικίνδυνα και 
να φθάσουν τη χώρα στα πρόθυρα µιας 
ανεξέλεγκτης χρεωκοπίας την άνοιξη του 
2010. Η προσφυγή στον µηχανισµό χρη-
µατοδοτικής στήριξης που δηµιουργή-
θηκε από το Διεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο (ΔΝΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) επέβαλλαν στην ελληνική οικο-
νοµία µια σειρά από µέτρα µακροοικο-
νοµικής εξυγίανσης, τα οποία συµπεριε-
λήφθησαν στη δανειακή σύµβαση την 
οποία υπέγραψε η Ελλάδα µε τους 
διεθνείς δανειστές της, γνωστή ως 
«Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατο-
πιστωτικής Πολιτικής» (Μνηµόνιο-1). Με 
αντάλλαγµα δανειακή βοήθεια ύψους 110 
δις ευρώ, η ελληνική πλευρά δεσµεύτηκε  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

να εφαρµόσει µια σειρά πολιτικών δηµο-
σιονοµικής εξυγίανσης και µεταρρυθ-
µίσεων, µε στόχο τη µείωση του δηµο-
σίου ελλείµµατος και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας. Κεντρική θέση στις 
δεσµεύσεις που ανέλαβε η ελληνική 
κυβέρνηση είχαν και οι µεταρρυθµίσεις 
στην αγορά εργασίας, η οποία αγορά 
εργασίας, σύµφωνα µε τις κυρίαρχες από-
ψεις στην ΕΕ και το ΔΝΤ, εξακολου-
θούσε να πάσχει – και παρά τις δια-
δοχικές µεταρρυθµίσεις της τελευταίας 
εικοσαετίας- από αγκυλώσεις και περιο-
ρισµούς που εµπόδιζαν την επιχειρη-
µατικότητα: έλλειψη ευελιξίας, δυσχέ-
ρειες στο καθεστώς προσλήψεων και 
απολύσεων, υψηλό άµεσο και έµµεσο 
εργατικό κόστος, και στρεβλώσεις στο 
σύστηµα διαµόρφωσης των µισθών. 2 

                                                
2 Όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των εργα-
ζοµένων, αξίζει να σηµειωθεί ότι ως αποτέλεσµα 
των διαδοχικών µεταρρυθµίσεων της αγοράς 
εργασίας από το 1990 και µετά, το 2008 ο Δεί-
κτης Προστασίας της Απασχόλησης (EPL index) 
στην Ελλάδα είχε ήδη πέσει στο 2,97, χαµη-
λότερα δηλαδή από τον αντίστοιχο της Ισπανίας 
και της Γαλλίας, αλλά σχετικά υψηλότερα από 
της Ιταλίας, του Βελγίου και της Γερµανίας 
(ΟΟΣΑ, 2010). Πιο πρόσφατα στοιχεία δεν 
διαθέτουµε, αλλά είναι βέβαιο ότι ο δείκτης έχει 
µειωθεί περαιτέρω εξαιτίας των δραστικών 
µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργασίας από το 
2010 µέχρι σήµερα 
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Πίνακας 1 

Βασικοί οικονοµικοί δείκτες 
2007-2011 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
µεταβολή ΑΕΠ (σε 
σταθερές τιµές 2005) 

+ 3.0% -0.2% -3.2% -3.5% -6.9% 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές  
(δις €) 

222,8 232,9 231,6 227,3 215,1 

δηµοσιονοµικό έλλειµα 6.8% 9.9% 15.6% 10.5% 9.2% 
ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών 

-14.6% -14.9% -11.1% -10.1% -9.8% 

ανεργία  8.3% 7.6% 9.5% 12.5% 17.7% 
 
Πηγή:ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2007,2008, 2009, 2010, 2011 
 
Με αλλεπάλληλες νοµοθετικές παρεµ-
βάσεις την περίοδο εφαρµογής της πρώ-
της δανειακής σύµβασης (Μνηµόνιο-1 
και Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής), επιχειρήθηκε η 
περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς 
εργασίας και η αλλαγή στον θεσµικό 
ρόλο των εργατικών συνδικάτων, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 3. 
Όµως, η µεγάλη τοµή στην αγορά εργα-
σίας και τις εργασιακές σχέσεις συν-
δέεται µε την υπογραφή της 2ης δανεια-
κής σύµβασης (ύψους 130 δις ευρώ) τον 
Φεβρουάριο του 2012 και την υιοθέτηση 
πρωτοφανών για ευρωπαϊκή χώρα 
µέτρων ανατροπής του ισχύοντος συστή-
µατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων 
και επίλυσης εργατικών διαφορών (βλ. 
κεφ.3).  
 
Κατά πόσο οι δραστικές αυτές αλλαγές 
επεβλήθησαν από τους διεθνείς 
δανειστές (και οπαδούς της µονόδροµης 
σκέψης) ως αδιαπραγµάτευτη βεβαιό-
τητα για την αποτελεσµατικότητά τους, 
ως «αντίποινα» για τη µη εφαρµογή των 
µεταρρυθµίσεων που υπαγόρευε η 
πρώτη δανειακή σύµβαση, ή ως προ-
άγγελος ενός νέου ευρωπαϊκού ‘συµφώ-

νου απασχόλησης’ που πρωτοεφαρ-
µόζεται δοκιµαστικά στην γονατισµένη 
Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο είναι νωρίς 
να αξιολογήσει κανείς. Το βέβαιο είναι 
ότι συνιστούν µια ρήξη µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο αλλά και µε το κράτος δικαίου. 
 
1.2. Η διαδικασία της εσωτερικής 
υποτίµησης 

 
Βασικό εργαλείο της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής της τελευταίας διετίας απο-
τέλεσε η λεγόµενη διαδικασία ‘εσω-
τερικής υποτίµησης’. Η εσωτερική υπο-
τίµηση επεβλήθη από τον µηχανισµό 
στήριξης ως η εύκολη λύση, αφενός για 
τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών (µέσω του 
περιορισµού των εισαγωγών), αφετέρου 
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονοµίας, που είχε 
δεχθεί πλήγµα από τις συνεχείς µισθο-
λογικές αυξήσεις της περασµένης δεκα-
ετίας, αλλά και από το ακριβό ευρώ3. 
                                                
3 Είναι γεγονός ότι εάν η ελληνική οικονοµία δεν 
ανήκε στη ζώνη του ευρώ θα είχε αναγκαστεί να 
υποτιµήσει το εθνικό της νοµίσµατος, προκει-
µένου να αντιµετωπίσει την περαιτέρω διεύρυνση 
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Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της εσω-
τερικής υποτίµησης, η µείωση του 
κόστους παραγωγής µέσω µείωσης των 
µισθών δηµιουργεί περιθώρια µείωσης 
των τιµών και αύξησης των εξαγωγών, οι 
οποίες αντιµετωπίζονται ως η µοναδική 
διέξοδος για τις επιχειρήσεις σε περίοδο 
κρίσης. Η διαδικασία της εσωτερικής 
υποτίµησης θεωρείται από τους θιασώτες 
της ως η µόνη εναλλακτική λύση όταν 
µια χώρα δεν έχει τη δυνατότητα (π.χ. 
λόγω συµµετοχής στη ζώνη του ευρώ) να 
ασκήσει ανεξάρτητη νοµισµατική πολι-
τική (Χολέζας, 2012). Γι αυτό εξάλλου 
και στο σκέλος αυτό, το ελληνικό πρό-
γραµµα παρεκκλίνει από τα συνήθη προ-
γράµµατα που εφαρµόζει το ΔΝΤ σε 
χώρες οι οποίες διαθέτουν δικό τους 
νόµισµα (Μιχοπούλου, 2012). 
 
Ωστόσο, άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν 
ότι, αποτελεσµατικότερο όπλο από την 
εσωτερική υποτίµηση θα ήταν (και 
παραµένει) «η οικονοµική εξωστρέφεια, η 
αύξηση των εξαγωγών, ή η υποκατάσταση 
των εισαγωγών, δηλαδή η ριζική αναδιάρ-
θρωση του παραγωγικού προτύπου, το 
οποίο µέχρι το 2009 στηριζόταν στην 
αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης» (βλ. 
Καλυβίτης κ.ά., 2012). Στην ουσία, η 
διαδικασία βίαιης εσωτερικής υποτί-
µησης που επιχειρείται στην Ελλάδα 
(λόγω αδυναµίας υποτίµησης ενός εθνι-
κού νοµίσµατος), συνιστά µια προ-
σπάθεια µετατροπής της οικονοµίας της 
Ελλάδας και των άλλων Νοτιοευρω-
παϊκών χωρών από οικονοµίες της 
ζήτησης (το 2008, λογουχάρη, το 74% 
του ΑΕΠ της Ελλάδας προερχόταν από 

                                                                  
του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών, εξαιτίας της συναλλαγµατικής διαφοράς. 
Από την άλλη, η ένταξη στο ευρώ είναι αυτή που 
εκτόξευσε το εργατικό κόστος και τροφοδότησε 
το κύµα ανατιµήσεων, δηµιουργώντας έναν 
φαύλο κύκλο. 
 

τη ζήτηση και τις καταναλωτικές 
δαπάνες) σε οικονοµίες της προσφοράς 
(βλ. Ροµπόλης, 2012β). 
 
2. Εργατικό κόστος και ανταγωνι-
στικότητα 
 
2.1. Διαρθρωτικά αίτια της χαµηλής 
ανταγωνιστικότητας      
 
Είναι γεγονός ότι η διεθνής ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής οικονοµίας 
άρχισε να υποχωρεί σηµαντικά µετά το 
2001 και την ένταξη της χώρας στην 
ευρωζώνη.4 Πολύ µελάνι έχει χυθεί, ιδίως 
την τελευταία διετία, για τη συµβολή των 
µισθολογικών αυξήσεων στην επιδεί-
νωση της διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης 
της Ελλάδας. Δεν µπορεί να 
αµφισβητήσει κανείς ότι, επί σειρά ετών, 
οι µισθοί αυξάνονταν σταθερά πάνω από 
τον πληθωρισµό και ανεξαρτήτως της 
αύξησης της παρα-γωγικότητας. Ιδίως µε 
την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, 
οι µισθοί ακολούθησαν µια ανοδική 
πορεία µέχρι το 2010, η οποία ήταν σε 
αναντιστοιχία µε τις επιδόσεις της 
οικονοµίας: µεταξύ 2000-2010, το 
ονοµαστικό κόστος εργασίας αυξήθηκε 
στην Ελλάδα κατά 54,1%, ενώ στη 
Γερµανία µόνο κατά 18,6%, στη δε 
Πορτογαλία κατά 28,7% (Γαβρόγλου, 
2012). Ωστόσο, το εργατικό κόστος από 
µόνο του δεν µπορεί να κατηγορηθεί για 
τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας, η οποία οφείλεται 
σε µια σειρά από χρόνιες και παγιωµένες 
στρεβλώσεις και παθογένειες, οι 
κυριότερες από τις οποίες είναι:  

                                                
4 Από τηn 33η θέση το 2000 και τηn 43η θέση το 
2001, ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας κατακρύλησε στην 96η θέση το 2012 
(βλ. World Economic Forum, “Global Compe-
titiveness Index”, στο: 
www.weforum.org/reports/ ).  
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§ οι περιορισµοί στις αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών (ολιγοπώλια, κλειστά 
επαγγέλµατα) 

§ το υπερτροφικό και µη-παραγωγικό 
κράτος, η αναποτελεσµατική δηµόσια 
διοίκηση, η γραφειοκρατία και η 
διαφθορά 

§ το µικρό µέγεθος των ελληνικών επι-
χειρήσεων και το υψηλό ποσοστό 
αυτο-απασχολουµένων  

§ το στρεβλό παραγωγικό µοντέλο, που 
παράγει προϊόντα χαµηλής προστιθέ-
µενης αξίας αλλά και χαµηλής ζήτη-
σης, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη 
διεθνή αγορά  

§ η τεχνολογική υστέρηση και η 
έλλειψη καινοτοµίας 5 

§ η πλασµατική αύξηση του ΑΕΠ, 
βασισµένη στον δανεισµό και την 
επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική, 
λόγω χαµηλών επιτοκίων (διεύρυνση 
των ελλειµµάτων) και στις εισαγωγές 
(διεύρυνση του ελλείµµατος του 
εµπορικού ισοζυγίου) 

§ η νοµισµατική ενοποίηση και ένταξη 
στην ευρωζώνη: το ανατιµηµένο 
ευρώ µείωσε την ανταγτωνιστικότητα 
πολλών χωρών της ευρωζώνης, όχι 
όµως και της Γερµανίας που πέτυχε 
πολύχρονη συγκράτηση των µισθών 
(Ζωγραφάκης-Σπαθής, 2010) 

§ οι δυσχέρειες στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων, αλλά και τα προσκόµ-
µατα στη λειτουργία τους. Σύµφωνα 
µε την έκθεση Doing Business 2012 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, µια 
επιχείρηση καλείται να πληρώσει 10 
φορές στη διάρκεια του έτους, 
δαπανώντας 224 ώρες, ενώ οι συνο-
λική της επιβάρυνση αντιστοιχεί στο 
46,4% των κερδών της (στα ΝΕΑ, 
14-15/1/2012). 

§ το ασταθές φορολογικό πλαίσιο 

                                                
5 Μόνο το 22% των επιχειρήσεων καινοτοµεί, 
σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ (στα ΝΕΑ, 14-15/1/2012). 

§ ο χαµηλός βαθµός ενδοεπιχειρη-
σιακής κατάρτισης  

§ η χαµηλή παραγωγικότητα της εργα-
σίας, που ανέρχεται στο µόλις 70% 
της αντίστοιχης στην ευρωζώνη 

§ οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδοτών και εργαζοµένων 

§ η περιορισµένη κινητικότητα εργαζο-
µένων µεταξύ κλάδων και ειδικο-
τήτων, αλλά και µεταξύ περιοχών. 

 
Σε αυτές τις διαρθρωτικές αδυναµίες 
ήρθαν να προστεθούν, λόγω κρίσης, και 
άλλοι, επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως: 
§ η πιστωτική ασφυξία των επιχει-
ρήσεων 

§ η µείωση της κερδοφορίας 
§ η εσωτερική στάση πληρωµών του 
κράτους προς τις επιχειρήσεις και η 
διόγκωση των χρεών. 

 
Το εργατικό κόστος είναι, εποµένως, 
ένας µόνο από µια πληθώρα παραγόντων 
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
µιας επιχείρησης ή µιας χώρας. Ας 
δούµε, εποµένως,  κατά πόσο ο συγκε-
κριµένος συντελεστής επηρέασε µε τη 
σειρά του την ανταγωνιστικότητα τα 
τελευταία χρόνια. 
 
2.2. Η συµβολή του αυξανόµενου 
εργατικού κόστους στη µείωση της 
ανταγωνιστικότητας 
 
Σύµφωνα µε µελέτες του ΙΝΕ-
ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ αλλά και αναλύσεις του 
Επιστηµονικού Διευθυντή του καθ. Σ. 
Ροµπόλη, η αύξηση του (σταθµισµένου) 
µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 23% 
την περίοδο 1995-2009, υπολογιζόµενο 
σε δολάρια, µόνο εν µέρει  (κατά το ένα 
πέµπτο) οφείλεται στην αύξηση των απο-
δοχών των εργαζοµένων, ενώ κατά το 
µεγαλύτερο µέρος (το 18% από το συνο-
λικό 23%) οφείλεται στην ανατίµηση του  
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ευρώ. Εποµένως, ο ισχυρισµός ότι η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικο-
νοµίας επιδεινώθηκε κατά -26,8% την 
ίδια περίοδο, εξαιτίας των µισθολογικών 
αυξήσεων, δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα (Ροµπόλης, 2012α). 
Εξάλλου, η µείωση του εργατικού 
κόστους, όταν συµβαίνει, δεν είναι απα-
ραίτητο ότι βελτιώνει την ανταγωνι-
στικότητα, καθώς αυτή επηρεάζεται από 
πληθώρα άλλων διαρθρωτικών και ποιο-
τικών παραµέτρων, όπως αναφέραµε 
παραπάνω. Γι αυτό, εξάλλου, δεν παρα-
τηρείται παρά πολύ οριακή βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, παρά τη µείωση 
κατά 3,7% του κόστους εργασίας ανά 
µονάδα προϊόντος τη διετία 2010-2011 
συγκριτικά µε τις 35 πλέον ανταγω-
νίστριες οικονοµίες.6 Επίσης, δεν 
φαίνεται να συµβάλει ούτε στη µείωση 
των τιµών, καθώς οι επιχειρήσεις δεν 
µετακυλίουν ολόκληρη τη µείωση στις 
τιµές των προϊόντων ή υπηρεσιών τους, 
αλλά αυξάνουν την κερδοφορία τους. 
Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ τη 
διετία 2009-2011 µειώθηκε το µοναδιαίο 
κόστος εργασίας, τα περιθώρια κέρδους 
αυξήθηκαν (ό.πρ.). 
 
Σε παρόµοιες διαπιστώσεις, όσον αφορά 
την αµφίβολη σχέση µεταξύ µείωσης 
µισθών και αύξησης της ανταγωνιστι-
κότητας,καταλήγει και µια σειρά µελε-
τών έγκυρων διεθνών οργανισµών αλλά 
και εγχώριων ινστιτούτων. To IOBE, 
λογουχάρη, δια στόµατος του τότε 
Γενικού Διυθυντή του κ. Γ. Στουρνάρα, 
τόνιζε τον Ιανουάριο του 2012 τα παρα-
κάτω: «Η συζήτηση γύρω από τον 
κατώτατο µισθό κινείται σε λανθασµένη 
βάση. Αφορά, άλλωστε, µόνο το 15% των 
εργαζοµένων. Το µεγάλο πρόβληµα στην 
                                                
6 Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat το 2010, το 
µέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανερ-
χόταν σε €17.50, ενώ ο µέσος όρος στην ευρω-
ζώνη ήταν € 26.90. 

αγορά εργασίας αποτελεί η έλλειψη ευελι-
ξίας, ενώ οι κυριότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά την ανταγω-
νιστικότητα είναι οι κλειστές αγορές και 
τα κλειστά επαγγέλµατα, τα εµπόδια στην 
επιχειρηµατικότητα και, σε µεγάλο βαθµό, 
η απουσία καινοτοµικής δραστηριότητας 
των επιχειρήσεων (...) Μόνο το άνοιγµα 
των αγορών και των επαγγελµάτων, 
καθώς και της αγοράς εργασίας, θα έχει 
ως αποτέλεσµα την αύξηση του ΑΕΠ κατά 
17% µακροπρόθεσµα».7  
 
Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό ότι και 
οι ίδιοι οι διεθνείς πιστωτές µας 
(‘τρόϊκα’), όχι µόνο δεν είχαν απαιτήσει 
µειώσεις στους µισθούς στον ιδιωτικό 
τοµέα κατά τη διαπραγµάτευση της πρώ-
της δανειακής σύµβασης (Μνηµόνιο-1) 
τον Μάϊο 2010, αλλά, αντιθέτως, 
θεωρούσαν κάτι τέτοιο ως αναποτε-
λεσµατικό για την αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος της ανταγωνιστικότητας. Για 
αυτόν τον λόγο και δεν αποτέλεσαν 
µέρος των προϋποθέσεων που έθεσαν για 
την εκρροή των δόσεων του δανείου. 
Αντίθετα, εστίαζαν στην ανάγκη συγκρά-
τησης του µισθολογικού κόστους για µια 
µεγάλη χρονική περίοδο µέσω κοινά 
συµφωνηµένων διαρθρωτικών αλλαγών. 
Οι σχετικές επισηµάνσεις περιλαµβά-
νονται στην πρώτη έκθεση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής ένα µήνα µετά την 
υπογραφή του πρώτου µνηµονίου, και 
συγκεκριµένα στο κεφάλαιο για τις 
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας: 8 
 

«Το πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει 
όρους και προϋποθέσεις σχετικά µε 
τους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα. Το 
θέµα της επιβολής ή µη παρόµοιων 
όρων και προϋποθέσεων συζητήθηκε 

                                                
7 Βλ. ρεπορτάζ της Μ. Βασιλείου «Και όµως δεν 
φταίνε οι µισθοί», ΤΑ ΝΕΑ, 14-15/1/2012. 
8 Βλ. European Commission, 2010. Αναφέρεται 
επίσης στο Η. Γεωργάκης, 2012α. 
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µεταξύ των Αρχών και του προσω-
πικού της Επιτροπής του ΔΝΤ και της 
ΕΚΤ (…). Η ιδέα να επιβληθεί γενική 
περικοπή στους µισθούς του ιδιωτικού 
τοµέα τελικά δεν έγινε δεκτή για δια-
φόρους λόγους (…): 
(α) η επιβολή περικοπής στους 
µισθούς του ιδιωτικού τοµέα θα συνε-
παγόταν ακόµη µεγαλύτερη διατάραξη 
της οικονοµικής δραστηριότητας το 
201-2011 και αυτό θα καθιστούσε τη 
δηµοσιονοµική εξυγίανση δυσχερέ-
στερη, 
(β) εξαιτίας της ολιγοπωλιακής φύσης 
πολλών τοµέων της ελληνικής οικο-
νοµίας, οι περικοπές του κόστους 
εργασίας θα είχαν απορροφηθεί από 
αυξήσεις των τιµών, µε µειωµένη επί-
πτωση στην εξωτερική ανταγω-
νιστικότητα,9  
(γ) η διάρθρωση των ελληνικών 
εξαγωγών είναι τέτοια (προϊόντα έντα-
σης κεφαλαίου, υπηρεσίες ανελαστικές 
ως προς τις τιµές) που το κόστος εργα-
σίας έχει δευτερεύουσα σηµασία, 
(δ) η περικοπή των µισθών του ιδιω-
τικού τοµέα θα συνέβαλε σε περισσό-
τερο άνιση κατανοµή του εισοδήµα-
τος στην κοινωνία. 

 
Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν 
και διεθνείς αναλυτές, όπως ο καθηγητής 
του London Business School δρ. Richard 
Portes: «η µείωση του εργατικού κόστους 
                                                
9 Αυτή η πρόβλεψη, πράγµατι, επαληθεύθηκε 
καθώς, παρά τη µείωση κατά 14,3% σε 
πραγµατικούς όρους, τη διετία 2010-11, των 
µισθών, ο πληθωρισµός έκλεισε στο 3,3% το 
2011, οι δε τιµές των εξαγόµενων προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 7% το πρώτο 9µηνο του 2011. Η 
επισήµανση αυτή ανήκει στον επιστηµονικό 
σύµβουλο του ΙΟΒΕ κ. Ν. Ζόνζηλο και έγινε 
κατά τη διάρκεια παρουσίασής του σε ηµερίδα 
του ΕΛΙΑΜΕΠ (αναφέρεται στο Γ. Φυντικάκης, 
2012). Ο ίδιος αναλυτής τόνισε ότι µε την 
εστίαση στη µείωση των µισθών αυξάνεται η 
ανεργία και περιορίζεται η ζήτηση, προκαλώντας 
µια ανατροφοδοτούµενη ύφεση. 

δεν θα παίξει σηµαντικό ρόλο στη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας γιατί τα εξα-
γώγιµα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν 
µεγάλα περιθώρια µείωσης τιµής» επε-
σήµανε στην εισήγησή του σε πρόσφατη 
εκδήλωση του LBS στην Αθήνα. 10  
 
Αλλά και οι ίδιοι οι εργοδότες, περισ-
σότερο πρόβληµα είχαν διαχρονικά µε τις 
κλαδικές συµβάσεις και τους µηχανι-
σµούς που αυξάνουν έµµεσα το κόστος 
(όπως οι ωριµάνσεις), παρά µε τους βασι-
κούς µισθούς: «Στον υπολογισµό του 
εργασιακού κόστους στην Ελλάδα, ο 
βασικός µισθός δεν είναι το πρόβληµα, 
αυτόν δεν έχουµε κανένα απολύτως λόγο 
να τον πειράξουµε», τόνιζε στην ίδια 
εκδήλωση ο Δ. Παπαλεξόπουλος, Διευ-
θύνων Σύµβουλος της τσιµεντοβιοµη-
χανίας ΤΙΤΑΝ, λίγες µόλις µέρες πριν τη 
ψήφιση στη Βουλή του Ν. 4046/12 που 
κατεδάφιζε το σύστηµα συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων που είχε οικοδοµηθεί τα 
τελευταία 50 χρόνια (βλ. κεφ. 3). 
 
2.3. Η εξέλιξη του εργατικού κόστους 
 
Υπό το πρίσµα των παραπάνω διαπιστώ-
σεων, έχει ενδιαφέρον να παρακολου-
θήσουµε την εξέλιξη του εργατικού 
κόστους τα τελευταία χρόνια και, συγ-
κεκριµένα από το 2007, που ήταν το 
τελευταίο έτος µε θετικούς ρυθµούς ανά-
πτυξης της οικονοµίας, µέχρι σήµερα.  

                                                
10 «Ελλάδα – Προοπτικές για το µέλλον», Αθήνα, 
18-1-2012. Αναφέρεται στο Λακαφώσης, 2012. 
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Πίνακας 2 

Εξέλιξη εργατικού κόστους 
2007-2012 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Μέσες ακαθά-
ριστες αποδοχές 
§ πραγµατικές 
 
§ ονοµαστικές 
 
§ κατώτατες 

 
 
+2,2% 
 
+5,2% 
 
+5,4% 

 
 
+1,9% 
 
+6,2% 
 
+6,2% 

 
 
+3,3% 
 
+4,6% 
 
+5,7% 

 
 
-9,1% 
 
-4,8% 
 
+1,7% 

 
 
-6,4% 
 
-3,0% 
 
+0,9% 

 
 
-9,35à 
-10,1% 
-8,4%à  
-9,2% 
-19,6% 

Κόστος εργασίας 
ανά µονάδα 
προϊόντος 
§ στο σύνολο της 

οικονοµίας 
§ στον επιχειρη-

µατικό τοµέα 

 
 
 
+5,0% 
 
+5,8% 

 
 
 
+8,7% 
 
+7,9% 

 
 
 
+6,6% 
 
+4,6% 

 
 
 
-3,8% 
 
-2,7% 

 
 
 
-2,0% 
 
-3,9% 

 
 
 
-5,8%à 
-6,7% 
-7,7%à 
-8,9% 

 
* πρόβλεψη 
Πηγές: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΑΕΠ 2007-2010) και εκτιµήσεις-προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος (στο Χρυσολωρά, 
2012) 
 
Παρατηρούµε ότι, τόσο οι ονοµαστικές, 
όσο και οι πραγµατικές (χωρίς τον πλη-
θωρισµό) ακαθάριστες αποδοχές αυξά-
νονταν σταθερά µέχρι και το 2009, οι δε 
κατώτατες µέχρι και το 2011, οπότε και 
άρχισε η φθίνουσα τάση. Αντίστοιχη 
πορεία ακολούθησε και το εργατικό 
κόστος: συνεχή άνοδο µέχρι το 2009, 
ραγδαία πτώση από το 2010 µέχρι 
σήµερα. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη 
του ΚΕΠΕ, το µέσο µηνιαίο κόστος 
εργασίας µειώθηκε κατά 8,5% στο 
σύνολο της οικονοµίας την περίοδο 2009 

(3ο τρ.) - 2011 (3ο τρ.), ενώ την προηγού-
µενη διετία 2007(3ο τρ.) - 2009 (3ο τρ.) 
είχε σηµειώσει αύξηση κατά 9,7% 
(Χολέζας, 2012). Σε σύγκριση µε το 
µοναδιαίο κόστος εργασίας στις χώρες 
της ευρωζώνης παρατηρούµε ότι στην 
Ελλάδα, το κόστος αυξήθηκε αισθητά 
παραπάνω την περίοδο 2001-2009, ενώ η 
µείωση της διετίας 2010-2011 µίκρυνε 
µεν την ψαλίδα, χωρίς ωστόσο να εξα-
λείψει σηµαντικά τις διαφορές στον 
ρυθµό αύξησης του κόστους (βλ. πίνακα 
3). 
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Πίνακας 3 

Αύξηση κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 
Ελλάδα και Ευρωζώνη 

2001-2011 
 

 ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Διαφορά ΕΛ.-ΕΖ 
2001 - 2009 +41,9% +19,7% +22,2% 
2010 – 2011* -5,9% +0,2"+1,0% -5,7"-4,9% 
Σύνολο 2001 - 2011 +36,0% +19,9"20,7% +15,3%"+16,1% 
 
* εκτίµηση 
Πηγές:εκτιµήσεις Τράπεζας της Ελλάδος για την Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτοπή, Economic Forecasts, για την 
ευρωζώνη (αναφέρεται στο Παπαδής, 2012α). 
 

Το συνολικό κόστος εργασίας (άµεσο και 
έµµεσο) στο σύνολο της οικονοµίας µει-
ώθηκε, µεταξύ του α’ τετραµήνου του 
2010 και του τελευταίου του 2011 κατά 
14,3% σε ονοµαστικές τιµές, µε σηµαν-
τικές αποκλίσεις ανά κλάδο δραστηριό-
τητας (Γαβρόγλου, 2012).11 Αν προσθέ-
σει κανείς και τον πληθωρισµό, η µείωση 
αγγίζει το 16%. Σε αυτό αναµένεται να 
προστεθεί άλλο ένα 10% περίπου περαι-
τέρω µείωση µέσα στο 2012. Έχουµε, 
δηλαδή,  µια βίαιη µείωση των αποδοχών 
που επεβλήθη νοµοθετικά στη διάρκεια 
της τελευταίας διετίας 2010-2012, η 
οποία, ωστόσο, δεν φάνηκε να συµ-
βάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας. Αντιθέτως, η διεθνής θέση της 
Ελλάδας παραµένει σε εξαιρετικά χαµη-
λά επίπεδα, εξαιτίας της συνεχιζόµενης 
βαθειάς   ύφεσης  της   οικονοµίας,    της  

                                                
11 Το συνολικό κόστος εργασίας περιλαµβάνει τις 
αµοιβές των απασχολουµένων, τις εργοδοτικές 
εισφορές, όπως και το σύνολο των φόρων που 
πληρώνει ο εργοδότης (εκτός του φόρου µισθω-
τών υπηρεσιών) και οι οποίοι σχετίζονται µε την 
απασχόληση. Από το συνολικό κόστος εργασίας 
αφαιρούνται οι επιδοτήσεις που λαµβάνει ο 
εργοδότης, ενώ δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται για επαγγελµατική 
κατάρτιση (Γαβρόγλου, 2012). 

 

απουσίας αναπτυξιακής πολιτικής και της 
µη  εξάλειψης των υπολοίπων διαρθρωτι-
κών αδυναµιών της ελληνικής οικονο-
µίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σύµφωνα µε τις 
δύο εγκυρότερες διεθνείς εκθέσεις αντα-
γωνιστικότητας, η κατάταξη της χώρας 
διο-ισθαίνει συνεχώς: στο µεν Global 
Competitiveness Report του World 
Economic Forum, η Ελλάδα, συγκριτικά 
µε το προηγούµενο έτος, πέφτει 7 θέσεις 
στον σχετικό δείκτη από την 83η στην 90η 
το 2011-12 12, ενώ στην Παγκόσµια Επε-
τηρίδα (World Competitiveness Year-
book) του International Institute for 
Management Development (IMD) για το 
έτος 2012, κατά τη διάρκεια του περα-
σµένου έτους, η Ελλάδα κατέλαβε την 
58η θέση στην παγκόσµια κατάταξη 
ανταγωνιστικότητας µεταξύ των 59 
χωρών που µελετώνται (και την τελευ-
ταία ανάµεσα στις 27 χώρες-µέλη της 
ΕΕ), σηµειώνοντας µάλιστα πτώση κατά 
δύο θέσεις σε σχέση µε το 2010.13  

Οι παρεµβάσεις στο σύστηµα διαµόρ-
φωσης µισθών, που κατέληξαν στη 

                                                
12 Βλ.την ιστοσελίδα WEF:  
www.weforum.org/reports/      
13 Βλ. την ιστοσελίδα: 
www.express.gr/news/finance/, 31-5-2012. 
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δραστική µείωσή τους, ήταν αποτέλεσµα 
της εµµονής των διεθνών πιστωτών της 
χώρας στο νεο-φιλελεύθερο δόγµα ότι η 
απορρύθµιση της αγοράς εργασίας και η 
δραστική µείωση του εργατικού κόστους 
θα λύσουν τα προβλήµατα ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονοµίας.   

3. Η αποδόµηση των συλλογικών 
σχέσεων εργασίας 
 
3.1. Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της 
διετίας 2010-2012  
 
Οι καταιγιστικές νοµοθετικές παρεµβά-
σεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων 
και της αγοράς εργασίας της περιόδου 
2010-2012 (8 συνολικά νόµοι), µε βασικό 
επιχείρηµα (κατά κύριο λόγο) την ανάγκη 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας, και (δευτε-
ρευόντως) τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, κινήθηκαν πάνω σε 4 βασικούς 
άξονες: 
 
(α) την περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
όρων και µορφών εργασίας: ενίσχυση 
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης 
(µερική απασχόληση, συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου, δανεισµός προσωπικού, 
διευθέτηση χρόνου εργασίας), διευκό-
λυνση των απολύσεων  
 
(β) τις παρεµβάσεις στο σύστηµα 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και στον 
πυρήνα της διαµόρφωσης των αµοιβών: 
αποδυνάµωση των κλαδικών συµβάσεων 
προς όφελος των επιχειρησιακών και 
ατοµικών συµβάσεων, κατάργηση της 
ευνοϊκότερης ρύθµισης, αναστολή της 
επέκτασης των συµβάσεων µέχρι το 
2015, υποβάθµιση του ρόλου του ΟΜΕΔ 
 
(γ) τις παρεµβάσεις σε θεµελιώδη εργα-
σιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, και την 
αµφισβήτηση της εργατικής νοµοθεσίας 

ως πηγής δικαίου: οι κοινωνικοί εταίροι 
χάνουν τη δυνατότητα καθορισµού των 
κατώτατων αµοιβών µέσα από συλ-
λογικές διαπραγµατεύσεις, καθώς αυτές 
πλέον θα καθορίζονται µε µονοµερή 
νοµοθετική ρύθµιση 
 
(δ) τη δραστική µείωση του εργατικού 
κόστους: περικοπή των κατώτατων αµοι-
βών κατά 22% και κατά 32% για τους 
νέους κάτω των 25 ετών, διολίσθηση και 
των µέσων αποδοχών προς τα κατώτατα 
όρια, µείωση της αποζηµείωσης σε περί-
πτωση απόλυσης. 
 
Ειδικότερα:14 
§ ο Ν.3845/2010 «Μέτρα για την 
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης 
της ελληνικής οικονοµίας από τα 
κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το ΔΝΤ» (Μνηµόνιο 1) (ΦΕΚ 
65/6.5.10) για πρώτη φορά καθιε-
ρώνει τη δυνατότητα πρόσληψης 
νέων έως 24 ετών για 12 µήνες για 
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας  µε 
µισθό το 80% του κατώτατου µισθού 
της ΕΓΣΣΕ. Παράλληλα, ορίζεται ότι 
οι όροι των Οµοιοεπαγγελµατικών 
και Επιχειρησιακών Συµβάσεων 
Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν 
έναντι των αντίστοιχων όρων Κλα-
δικών Συµβάσεων Εργασίας, καθώς 
και των Εθνικών Γενικών Συλλο-
γικών Συµβάσεων Εργασίας και οι 
όροι των Κλαδικών Συµβάσεων 
Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν 
έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνι-
κών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων 
Εργασίας  

§ µε τον Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για 
την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α/11-05-2010) 
τροποιήθηκαν οι διατάξεις του 

                                                
14 Για µια εκτενέστερη παρουσίαση των νοµο-
θετικών παρεµβάσεων, βλ. Διάγραµµα 1 στο 
Παράρτηµα. 
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Ν.2639/98 που αφορούσαν τις ειδικές 
µορφές απασχόλησης 

§ ο Ν.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό 
σύστηµα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 
(ΦΕΚ 115/15-07-2010) καταργεί τη 
δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής 
των συνδικάτων στη διατησία, σε 
περίπτωση άρνησης του εργοδότη να 
αποδεχτεί την πρόταση του µεσο-
λαβητή, και διευκολύνει τις οµαδικές 
απολύσεις  µειώνοντας κατά 50% την 
αποζηµείωση απόλυσης υπαλλήλων. 
Παράλληλα, µειώνει τις προσαυ-
ξήσεις σε περίπτωση υπερεργασίας 
και υπερωριακής απασχόλησης 

§ ο Ν.3899/2010 «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του προγράµµατος στήρι-
ξης της ελληνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17-12-2010) τροποποιεί εκ 
νέου τις ρυθµίσεις θεµάτων µερικής 
απασχόλησης, και διευρύνει τα χρο-
νικά όρια εφαρµογής της εκ περιτρο-
πής απασχόλησης και της προσω-
ρινής απασχόλησης, ενώ θεσπίζει την 
Ειδική Επιχειρησιακή ΣΣΕ, η οποία 
υπερισχύει πλέον έναντι των κλαδι-
κών συµβάσεων, καταργώντας έτσι 
την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµι-
σης. Επίσης, περιορίζει πλέον τον 
ρόλο του ΟΜΕΔ αποκλειστικά στον 
καθορισµό του βασικού µισθού 

§ µε τον Ν.3986/2011 «Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής 2012-2015» (ΦΕΚ 152/1-7-
2011) ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι για 
τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας η 
περίοδος αναφοράς ανέρχεται στους 
6 µήνες, η δε διευθέτηση καθορίζεται 
µε επιχειρησιακή σύµβαση ή συµφω-
νία εργοδότη µε συνδικαλιστική 
οργάνωση, συµβούλιο εργαζοµένων ή 
ένωση προσώπων. Επίσης, καθιερώ-
νονται οι συµβάσεις εργασίας ορισµέ-
νου χρόνου για νέους 18-25 ετών για 

απόκτηση εργασιακής εµπειρίας , µε 
αποδοχές µειωµένες έως 20% και 
διάρκεια µέχρι 24 µήνες. Τέλος, επι-
τρέπεται η χωρίς περιορισµό ανα-
νέωση των συµβάσεων ορισµένου 
χρόνου, εφόσον υφίσταται αντικει-
µενικός λόγος (π.χ. είδος ή δραστη-
ριότητα της επιχείρισης) 

§ ο Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο βαθµολόγιο-µισθο-
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις του Μεσοπροθέσµου Πλαι-
σίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ Α 226/27-10-
2011) αναστέλλει τη δυνατότητα επέ-
κτασης  των συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας µέχρι το 2015 

§ τέλος, ο Ν.4046/2012 «Μνηµόνιο 
Συνεννόησης στις συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις οικονοµικής πολιτικής-
Πράξη 6 Υπουρ. Συµβουλίου της 28-
2-2012» (ΦΕΚ 38/28-2-2012) απο-
τελεί το επιστέγασµα της προσπά-
θειας ριζικής ανατροπής (ή απορ-
ρύθµισης) των εργασιακών σχέσεων 
καθώς υπερακοντίζει όλες τις προη-
γούµενες ρυθµίσεις που αφορούσαν 
τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, την 
επίλυση των εργασιακών διαφορών 
και τις εργασιακές σχέσεις. Συγκεκρι-
µένα, ο νόµος µεταξύ άλλων επιβάλ-
λει: µείωση κατά 22% των ελαχίστων 
µισθών της ΕΓΣΣΕ (όπως ίσχυαν την 
1-1-2012) µέχρι την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής, µείωση κατά 32% για τους 
νέους κάτω των 25 ετών, µείωση της 
µετενέργειας από 6 σε 3 µήνες, 
κατάργηση επιδοµάτων (πλην 4), 
προσφυγή στη διαιτησία µόνο µε 
κοινή συµφωνία εργοδοτών κι 
εργαζοµένων και µόνο για τον βασικό 
µισθό, αναστολή αυτόµατων αυξή-
σεων µισθών και ωριµάνσεων (µέχρι 
το ποσοστό της ανεργίας να πέσει 
κάτω από το 10%), κατάργηση της 
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µονιµότητας όσων συµβάσεων ορι-
σµένου χρόνου λήγουν µε τη συµπλή-
ρωση του ορίου ηλικίας ή τη συν-
ταξιοδότηση, µείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5% 
και άµεση κατάργηση του Οργανι-
σµού Εργατικής Κατοικίας και του 
Οργανισµού Εργατικής Εστίας. 

 
3.2. Αποτίµηση των θεσµικών αλλα-
γών: τα πρώτα δείγµατα γραφής από 
την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού 
πλαισίου 
 
Πληθώρα ακαδηµαϊκών, δηµοσιογρα-
φικών και άλλων αναλύσεων και σχο-
λιασµών έχουν αφιερωθεί στην απο-
τίµηση (µη εξαιρουµένης και της 
καταγγελίας ή καταδίκης) των νοµο-
θετικών παρεµβάσεων για την αγορά 
εργασίας της περιόδου που εγκαινιά-
στηκε µε την πρώτη προσφυγή της 
Ελλάδας στον µηχανισµό διάσωσης την 
άνοιξη του 2010. Για το πρώτο αυτό 
κύµα των ρυθµίσεων που απορρέουν από 
την πρώτη δανειακή σύµβαση και τις 
συνεχείς προσαρµογές της, ο Ιωάννου 
(2012) επισηµαίνει ότι η µετάβαση από 
ένα σύστηµα συλλογικής ρύθµισης της 
αµοιβής της εργασίας σε ένα σύστηµα 
ατοµικής ρύθµισης συνδέεται κυρίως µε 
την κατάρρευση του εγχώριου συστή-
µατος διαµόρφωσης των µισθών. Ένα 
σύστηµα το οποίο είχε βασιστεί 
πρωτίστως σε νοµικο-διοικητικά ερεί-
σµατα και δεν είχε αναπτύξει τα ανα-
γκαία οικονοµικά και κοινωνικά ερεί-
σµατα. Η συσσώρευση χρόνιων εκκρε-
µοτήτων, οι οποίες δεν αντιµετωπίστηκαν 
εγκαίρως, έστρωσαν το έδαφος για τις 
τεκτονικές αλλαγές που ακολούθησαν 
στο σύστηµα διαµόρφωσης των µισθών. 
 
Από την ευρεία γκάµα των ανατροπών 
που προκάλεσαν οι νοµοθετικές παρεµ-
βάσεις της διετίας 2010-2012, ίσως η πιο 

υπόκωφη και λιγότερο συζητηµένη 
αλλαγή που επήλθε µε τις νέες ρυθµίσεις 
είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των 
απολύσεων και η δραστική µείωση του 
κόστους για τον εργοδότη. Συγκεκριµένα, 
αυξήθηκαν τα όρια των οµαδικών απο-
λύσεων, ενώ µειώθηκε κατά 50% η απο-
ζηµείωση που δικαιούται να λάβει ένας 
υπάλληλος ο οποίος απολύεται από την 
εργασία του.  
 
Εκτός από τις πρωτοφανείς και µονο-
µερείς µειώσεις των κατώτατων µισθών 
που όριζε η ΕΓΣΣΕ, και οι οποίες οδή-
γησαν σε κατακρήµνιση των εισο-
δηµάτων των εργαζοµένων του ιδιωτικού 
τοµέα (βλ. κεφ. 4.1), η µείωση της 
µετενέργειας των κλαδικών και οµοιο-
επαγγελµατικών συµβάσεων εργασίας 
από τους 6 στους 3 µήνες, συγκέντρωσε 
επίσης το µεγαλύτερο µέρος της προ-
σοχής των αναλυτών, καθώς αποτέλεσε 
την αφορµή για έντονες αντιπαραθέσεις, 
εκτόξευση αλληλο-κατηγοριών και 
ρήξεις πολύχρονων συµµαχιών. Η αυτο-
δίκαιη λήξη της µετενέργειας των κλα-
δικών συµβάσεων εργασίας στις 14-5-
2012 σηµαίνει ότι, εφόσον µέχρι την 
παραπάνω ηµεροµηνία τα δύο µέρη δεν 
είχαν προχωρήσει στη σύναψη νέας 
κλαδικής ή οµοιεπαγγελµατικής σύµ-
βασης εργασίας, το µόνο όριο που υφί-
σταται είναι οι κατώτατοι µισθοί της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας (µειωµένοι κατά 22-32%), 
καθώς και τα 3 ή 4 επιδόµατα που δια-
σώθηκαν. Συγκεκριµένα, η µη υπογραφή 
νέας κλαδικής ή οµοιεπαγγελµατικής 
σύµβασης επιφέρει την αυτόµατη κατάρ-
γηση περίπου 70 επιδοµάτων και άλλων 
παροχών, συµπεριλαµβανοµένων και 
παροχών σε είδος, όπως ειδικές άδειες 
και πρόσθετες αργίες, οι οποίες περι-
λαµβάνονταν στους όρους κάποιων κλα-
δικών συµβάσεων. Παραµένουν µόνο 3 
επιδόµατα (οικογενειακό, ωρίµανσης, 
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εκπαίδευσης) και το ανθυγιεινής εργα-
σίας, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις, 
καθώς και ο βασικός µισθός ή ηµε-
ροµίσθιο. Οι µεταβολές αυτές επιφέρουν 
αυτοµάτως µια µείωση των αποδοχών 
κατά 10-15%, ενώ ακόµη µεγαλύτερες 
µειώσεις µπορεί να επιφέρει η νέα σύµ-
βαση (επιχειρησιακή ή ατοµική) που θα 
υπογράψουν τα δύο µέρη. Η λήξη της 
µετενέργειας συµπαρασύρει άµεσα 35 
κλαδικές συµβάσεις που έχουν λήξει στο 
διάστηµα 14/8/2011 έως και 14/5/2012, 
ενώ µέχρι τον Αύγουστο αναµένεται να 
έχει επηρεάσει συνολικά και τις 151 
κλαδικές συµβάσεις που καλύπτουν περί-
που 2 εκατοµµύρια εργαζόµενους.15 Συγ-
κεκριµένα, υπήρχαν ακόµη 23 κλάδοι ή 
επαγγελµατικοί τοµείς των οποίων η 
µετενέργεια έληγε από τον Ιούνιο έως και 
τον Αύγουστο του 2012 (ξενοδοχεία, 
ΣΕΛΠΕ, εκαπιδευτικοί ιδιωτικών σχο-
λείων, διαγνωστικά κέντρα, ΚΤΕΛ, κά.). 
Οι χώροι αυτοί διέθεταν ελάχιστο χρόνο 
για να διαπραγµατευθούν τους νέους 
όρους εργασίας, είτε µε νέα κλαδική 
σύµβαση είτε µε ατοµικές συµβάσεις. 
 
Με την εφαρµογή του Ν.4046/12 και, 
ειδικότερα του άρθρου 37, που απο-

                                                
15 Για τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που 
έληξαν ή κατηγγέλθησαν πριν τις 14.8.2011 και 
έχουν διανύσει το 6µηνο παράτασης ισχύος τους, 
όπως προέβλεπε ο ν. 1876/1990, (43 τον αριθµό 
µέχρι την 11.5.2012) και δεν έχει υπογραφεί νέα 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τότε, από το 
χρονικό σηµείο που έληξε το εξάµηνο παράτασης 
ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας έχουν µετα-
βληθεί σε συµβατικούς όρους ατοµικής συµ-
φωνίας και µεταβάλλονται µόνο µε τη σύµφωνη 
γνώµη των συµβαλλοµένων µερών. Σε κάθε περί-
πτωση, οποτεδήποτε µπορεί να υπογραφεί νέα 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Άρα, γι’ αυτήν 
την τελευταία περίπτωση, ο ν. 4046/2012 και η 
αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, θα 
έχουν εφαρµογή µετά τη νέα σύναψη Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας. 
 

δυναµώνει ουσιαστικά τις κλαδικές συµ-
βάσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις στρέ-
φονται πλέον µαζικά στην υπογραφή 
επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας, οι 
οποίες µπορούν να υπογραφούν όχι µόνο 
µε σωµατεία, αλλά και µε ενώσεις 
φυσικών προσώπων, καθώς και στις ατο-
µικές συµβάσεις. Ήδη, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ΣΕΠΕ, κατά το 1ο 
τετράµηνο του 2012 σε 236 επιχειρήσεις 
µε 13.829 εργαζόµενους υπεγράφησαν 
επιχειρησιακές συµβάσεις που επέφεραν 
µια µέση µείωση αποδοχών κατά 
21,35%, ενώ σε 16.338 επιχειρήσεις, 
64.201 εργαζόµενοι υποχρεώθηκαν να 
υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις που 
επέφεραν µια µέση µείωση των αποδο-
χών τους κατά 22,9%. 16 Υπολογίζεται 
ότι αυτή η µαζική στροφή προς τις επιχει-
ρησιακές ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας 
17 θα έχει ως αποτέλεσµα, σε αρκετές 
περιπτώσεις, τη συρρίκνωση των µισθών 
µέχρι και 40%, ιδίως στις µικρές επι-
χειρήσεις, όπου το σωµατείο υποκαθί-
σταται από µια «ένωση προσώπων» 
ακόµη και 3 ατόµων, µε ελάχιστη ή 
καθόλου διαπραγµατευτική ισχύ. Παρά-
δειγµα: εάν µια νεοπροσλαµβανόµενη 
καµαριέρα σε ξενοδοχείο αµειβόταν 
βάσει της κλαδικής σύµβασης µε 927 
ευρώ το µήνα, µε τη λήξη της κλαδικής 
σύµβασης (και την κατάργηση των 
περισσοτέρων επιδοµάτων) ο µισθός της 
θα πέσει στα 580 ευρώ, καθώς οι αµοιβές 
επανέρχονται στον βασικό µισθό της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας, ο οποίος έχει υποστεί µείωση 
κατά 22%, υφίσταται δηλαδή µια µείωση 
στον µισθό της συνολικά της τάξεως του 

                                                
16 Βλ. www.in.gr/economy/article/ 18 Μαΐου 
2012. 
17 Η ευρεία στροφή προς τις επιχειρησιακές συµ-
βάσεις είναι εντυπωσιακή, αν συγκριθεί µε τον 
ισχνό αριθµό παρόµοιων συµβάσεων που υπο-
γράφονταν στο παρελθόν, ο οποίος δεν ξεπερ-
νούσε κατά µέσο όρο τις 200 το χρόνο. 
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37% (βλ. Χρ. Κοψίνη, 2012). Όσον δε 
αφορά τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 
αξίζει να τονιστεί ότι η σύµβαση µπορεί 
να τροποποιηθεί χωρίς να απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου, η 
οποία είναι αναγκαία µόνο για το τµήµα 
της αµοιβής πέραν του κλιµακίου σύµ-
βασης (βλ. Παπαδής, 2012β).  
 
Η παράκαµψη της συνδικαλιστικής 
παρέµβασης, σε συνδυασµό µε την απο-
δυνάµωση του ρόλου του ΟΜΕΔ, δια-
µορφώνουν νέα δεδοµένα στο εργασιακό 
τοπίο. Είναι γεγονός ότι υπήρχαν υπερ-
βολές και στρεβλώσεις στο προηγούµενο 
σύστηµα: για παράδειγµα, οι αποφάσεις 
των µεσολαβητών και των διαιτητών 
ήταν σχεδόν πάντα προς όφελος των 
εργαζοµένων, ανεξάρτητα από τις τυχόν 
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι επιχει-
ρήσεις ή τη δυσµενή οικονοµική συγ-
κυρία. Γι αυτό και ο θεσµός δεχόταν τα 
πυρά της εργοδοτικής πλευράς για µονο-
µέρεια. Οι δε συνεχείς µισθολογικές 
αυξήσεις και ωριµάνσεις, ανεξάρτητα 
από τις επιδόσεις του κλάδου, της επι-
χείρησης και του εργαζοµένου, επι-
βάρυναν σηµαντικά το εργατικό κόστος.  
 
Ωστόσο, η υιοθέτηση του Ν.4046/12 
ουσιαστικά σηµατοδοτεί την κατάλυση 
του συστήµατος επίλυσης των εργασια-
κών διαφορών, που είχε οικοδοµηθεί 
σταδιακά και επίπονα από το 1955 και 
µετά. Όπως εύστοχα επισηµαίνει ο Γ. 
Ρωµανιάς (2012), µε τον νόµο αυτό 
εκθεµελιώνονται οι αρχές και οι θεσµικές 
κατακτήσεις που είχαν εκχωρηθεί από 
την ελληνική πολιτεία στους κοινωνικούς 
εταίρους για την επίλυση των εργασια-
κών διαφορών µε τον Ν.3239/55, ενώ 
κυρίως δέχεται ισχυρό πλήγµα ο 
Ν.1890/90, ο οποίος –παρά τις συνεχείς 
τροποποιήσεις του- κατάφερε να εξασφα-
λίσει µια µακρά περίοδο κοινωνικής 
εµπιστοσύνης ανάµεσα στην πολιτεία και 

τους κοινωνικούς εταίρους, στους 
οποίους εξασφάλιζε τη δυνατότητα να 
ρυθµίζουν µόνοι τους τις εκάστοτε δια-
φορές τους. Όπως χαρακτηριστικά τονί-
ζει ο Ιωάννου (2012), «ο Ν.1890/90, του 
οποίου η εφαρµογή και η αξιολόγηση 
έµεινε επί 20 σχεδόν χρόνια στο περι-
θώριο νοµικών και συνταγµατικών αντι-
παραθέσεων, είχε τις προβλέψεις ώστε να 
είναι λειτουργικός και αποτελεσµατικός, 
τόσο στο στάδιο της µεσολάβησης, όσο 
και στο στάδιο της διαιτησίας». Με τις 
πρόσφατες ρυθµίσεις, η πολιτεία αναλαµ-
βάνει ξανά, όπως την προ του 1955 
εποχή, να καθορίζει, µέσω της νοµοθε-
τικής διαδικασίας, τον τρόπο επίλυσης 
των διαφορών των κοινωνικών εταίρων, 
παραβλέποντας τις συναφείς συνταγµα-
τικές προβλέψεις (άρθρο 22, παρ. 2) για 
τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, αλλά 
και τις αντίστοιχες δεσµεύσεις και απα-
γορεύσεις του κοινοτικού δικαίου 
(Ρωµανιάς, 2012). Η παραβίαση αυτή της 
συνταγµατικής ελευθερίας των συλλογι-
κών διαπραγµατεύσεων ουσιαστικά συνι-
στά µια θεσµική εκτροπή, την οποίαν 
επεσήµανε πληθώρα αναλυτών. 
 
Αντιρρήσεις για ορισµένες από τις ρυθ-
µίσεις του Ν.4046/12 εκφράστηκαν, 
ωστόσο, και από την πλευρά των εργο-
δοτικών οργανώσεων, οι οποίες βλέπουν 
τα µέλη τους να εγκαταλείπουν τις οµο-
σπονδίες, προκειµένου να µη δεσµεύ-
ονται από τυχόν υπογραφή νέων κλαδι-
κών συµβάσεων εργασίας µε ευνοϊκό-
τερους όρους για τους εργαζόµενους. 
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του 
Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασηµα-
κόπουλου, λίγες µέρες µετά την εφαρ-
µογή του νέου νόµου: «η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων ζητούν να µην υπογραφούν 
συµβάσεις, απειλώντας ότι θα αποχωρή-
σουν από τις Οµοσπονδίες, ώστε να µη 
δεσµεύονται από τις νέες κλαδικές συµβά-
σεις» (στο ΒΗΜΑ, 4-3-2012). Ο λόγος 



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

66 
 

της αποχώρησης είναι ότι µε την 
κατάργηση της επέκτασης 18 δεν είναι 
πλέον υποχρεωτική η εφαρµογή της 
κλαδικής σύµβασης και στα µη-µέλη, 
όπως ήταν µέχρι πρόσφατα. 
 
4. Οι κοινωνικές επιπτώσεις των 
προγραµµάτων λιτότητας 
 
Τα προγράµµατα λιτότητας και η παρατε-
ταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας 
(15% πτώση του ΑΕΠ την περίοδο 2008-
2011, στην οποία αναµένεται να προστε-
θεί ένα επιπλέον 5,5-6% το 2012) ανέδει-
ξαν νέα ή όξυναν προϋπάρχοντα (και εν 
πολλοίς αλληλένδετα) προβλήµατα της 
ελληνικής αγοράς εργασίας: η καλπά-
ζουσα ανεργία, ιδίως των νέων, η δραµα-
τική αύξηση των επισφαλών µορφών 
απασχόλησης και της ανασφάλιστης 
εργασίας, η µη καταβολή δεδουλευµένων 
ή η µεγάλη καθυστέρηση καταβολής 
µισθών στους εργαζόµενους του ιδιω-
τικού τοµέα, η δραστική µείωση των 
αµοιβών και η κατάρρευση του συστή-
µατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων 
είναι µερικά από αυτά. 
 
4.1. Η καταβαράθρωση των εισο-
δηµάτων 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ για 
την ελληνική οικονοµία, µόνο κατά το 
2011, η µέση µείωση των εισοδηµάτων 
ανήλθε στο -25,3%, ενώ και οι προβλέ-
ψεις του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος υπολογίζουν τη µέση µείωση 
των µισθών για την περίοδο 2010-2013 
στο -26%. Όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
                                                
18 Ο Υπουργός Εργασίας είχε µέχρι πρόσφατα το 
δικαίωµα  να  επεκτείνει  την  ισχύ  των κλαδικών  
συµβάσεων και στα µη-µέλη των εργοδοτικών 
και συνδικαλιστικών οργανώσεων, εφόσον οι 
οργανώσεις που υπέγραφαν τη σύµβαση αντιπρο-
σώπευαν πάνω από το 50% του συνόλου του 
κλάδου, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα 
αθέµιτου ανταγωνισµού. 

της ΕΓΣΣΕ µε τα οποία αµείβεται 
περίπου το 15% των υπαλλήλων του 
ιδιωτικού τοµέα, οι κατώτατες αποδοχές 
µειώθηκαν κατά 22%, από τα €751,39 
στα €586,08 (€476,35 καθαρά) για τους 
νεο-προσλαµβανόµενους άνω των 25 
ετών, ενώ για τους νέους κάτω των 25 
ετών µειώθηκαν κατά 32%, στα €510,94 
(€426,64 καθαρά). Η µείωση των κατώ-
τατων ορίων συµπαρέσυρε προς τα κάτω 
και το επίδοµα ανεργίας από τα €461,50 
το µήνα στα €359,97. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσµα να µειωθεί δραστικά η αγο-
ραστική δύναµη των µισθών. Πέρα από 
τις µειώσεις µισθών, σηµαντική επί-
πτωση στο βιοτικό επίπεδο των µισθω-
τών έχει και το γεγονός ότι µεγάλο τµήµα 
των εργαζοµένων δεν πληρώνονται 
έγκαιρα τους (µειωµένους) µισθούς τους 
ή έχουν µήνες να πληρωθούν. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, ελάχιστες είναι 
οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν στην 
ώρα τους τις αποδοχές στους εργαζόµε-
νους, ενώ ένα 25-30% των επιχειρήσεων 
πληρώνει εντός τριµήνου (βλ. Η. Γεωρ-
γάκη, 2012β). 
 
4.2. Η καλπάζουσα ανεργία 
 
Σε πρωτόγνωρα επίπεδα έχει ανέλθει 
πλέον η ανεργία στη χώρα µας, υπερδι-
πλασιάζοντας τα ποσοστά της σε σχέση 
µε το 2007 και 2008 (από το 9% στο 
22%). Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.19 το ποσοστό 
ανεργίας τον Μάρτιο 2012 ανήλθε στο 
21,9% και ο αριθµός των ανέργων στα 
1.075.081 άτοµα. Σε σχέση µε τον Μάρ-
τιο του 2011, η ανεργία αυξήθηκε κατά 
294.706 άτοµα, δηλ. κατά 37,8%.  Αντί-
στοιχα, οι απασχολούµενοι µειώθηκαν 
κατά 342.134 άτοµα. Η ηλικιακή οµάδα 
µε την µεγαλύτερη ανεργία είναι αυτή 
των 15-24 ετών (52,8%) και ακολουθεί η 
                                                
19 Δελτίο Τύπου, Έρευνα Εργατικού Δυναµικού, 
Μάρτιος 2012,  7-6-2012, στο www.statistics.gr 
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οµάδα των 25-34 ετών (29,8%). 
Διαχρονικά, η εξέλιξη της ανεργίας από 
το 2007 µέχρι το 2011 έχει ως εξής: 

 

 
 
 

Πίνακας 4 
Ποσοστό ανεργίας 

2007-2012 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Άνεργοι 438.066 434.149 505.110 733.645 1.033.507 
Ποσοστό ανεργίας  (Δεκ.) 
σύνολο        

§ άνδρες 
§ γυναίκες 

 
8.9% 

 
6.1% 
13.0% 

 
8.9% 

 
6.5% 
12.2% 

 
10.2% 

 
6.9% 
14.8% 

 
14.8% 

 
11.9% 
18.7% 

 
21.0% 

 
17.7% 
25.3% 

Ανεργία νέων (Δεκ.) 
§ 15-24 
§ 25-34  

 
24.5% 
12.7% 

 
26.3% 
11.6% 

 
28.9% 
13.7% 

 
39.0% 
21.0% 

 
51.1% 
28.7%  

 
πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού Δυναµικού, µηνιαία αποτελέσµατα 
 
4.3. Η αύξηση της επισφαλούς 
απασχόλησης 
 
Ό,τι δεν µπόρεσαν να πετύχουν οι 
επανειλληµένες απόπειρες θεσµοθέτησης 
των ευέλικτων µορφών απασχόλησης 
στην ελληνική αγορά εργασίας, όπου για 
χρόνια παρέµεναν µάλλον περιθωριακές, 
φαίνεται να το καταφέρνουν η κρίση και 
η παρατεταµένη ύφεση της οικονοµίας: η 
µερική απασχόληση, η προσωρινή απα-
σχόληση και η εκ περιτροπής απασχό-
ληση επεκτείνονται συνεχώς, σε βάρος 
της πλήρους και σταθερής απασχό-
λησης.20 Σήµερα πλέον, οι ευέλικτες µορ-
φές απασχόλησης υπερτερούν της πλή-
                                                
20 H µερική απασχόληση, για παράδειγµα, τα 
ποσοστά της οποίας ήταν για χρόνια καθη-
λωµένα, αυξήθηκε από το 5,6% στο σύνολο της 
απασχόλησης το 2007 στο 6,8% το 2011, στους 
δε άνδρες  σχεδόν διπλασιάστηκε, από το 2,7% το 
2007 στο 4,5% το 2011. Εντυπωσιακή άνοδο 
σηµείωσε, επίσης, και η ακούσια µερική απα-
σχόληση από το 45,2% του συνόλου το 2007 στο 
60,5% το 2011 (βλ. Eurostat, Labour Force 
Survey, 2007 & 2011). 

ρους απασχόλησης αορίστου χρόνου στις 
νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τοµέα. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για 
το 1ο τετράµηνο του 2012, σχεδόν ένας 
στους δύο νέο-προσλαµβανόµενους 
εργαζόµενους απασχολείται πλέον µε 
µερική η εκ περιτροπής απασχόληση. 
Συγκεκριµένα, το ποσοστό των συµβά-
σεων µερικής και εκ περιτροπής απα-
σχόλησης στις νέες προσλήψεις αντι-
στοιχεί στο 46% του συνόλου των 
συµβάσεων, η δε αναλογία τους αυξά-
νεται συνεχώς. Έτσι, ενώ το 2010, η ανα-
λογία των συµβάσεων µερικής απα-
σχόλησης στο σύνολο των συµβάσεων 
ανερχόταν στο 26,2%, το α’ τετράµηνο 
του 2012 η αναλογία έφτασε το 35%, ενώ 
οι συµβάσεις εκ περιτροπής εργασίας 
ανήλθαν από το 6,8% του συνόλου στο 
11%. Αντίστοιχα µειώθηκαν και οι συµ-
βάσεις πλήρους απασχόλησης: από το 
67% του συνόλου το 2010 στο 56,5% το 
α’ τετράµηνο του 2012. Παράλληλα 
αυξάνονται, στο ίδιο διάστηµα, και οι 
µετατροπές των συµβάσεων πλήρους 
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απασχόλησης σε ελαστικές µορφές εργα-
σίας, οι περισσότερες µε µονοµερή από-
φαση του εργοδότη: αύξηση κατά 
337%.21  
 
Εκτός από τις επισφαλείς µορφές απα-
σχόλησης, αύξηση σηµειώνει και η ανα-
σφάλιστη εργασία, η οποία ανέρχεται 
πλέον στο 36,3% του συνόλου. Ειδι-
κότερα, σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους 
που διενήργησε το ΣΕΠΕ το α’ τετρά-
µηνο του 2012 σε 7.474 επιχειρήσεις µε 
20.772 εργαζόµενους, ανασφάλιστοι βρέ-
θηκαν το 47,2% των αλλοδαπών και το 
32% των ηµεδαπών απασχολουµένων 
(ό.πρ.). 
 
Η δραµατική αύξηση της επισφάλειας 
της απασχόλησης αποτυπώνεται και στα 
στοιχεία για την παραβίαση της εργα-
τικής νοµοθεσίας. Σύµφωνα µε την 
Έκθεση Πεπραγµένων του ΣΕΠΕ για το 
2011(ΣΕΠΕ, 2012), σε δειγµατοληπτι-
κούς ελέγχους που διενήργησε η υπηρε-
σία κατά το προηγούµενο έτος διαπιστώ-
θηκαν 21.345 εργασιακές διαφορές που 
αφορούσαν:  

§ κατά 55,3% καθυστέρηση ή µη 
καταβολή δεδουλευµένων 

§ κατά 17,1% καταχρηστική καταγ-
γελία της σύµβασης εργασίας 

§ κατά 14,1% µη καταβολή αδείας 
κι επιδόµατος αδείας, και 

§ κατά 13,5% διάφορες άλλες 
παραβιάσεις. 

 
4.4. Αναδιανοµή εισοδήµατος και 
ισχύος 
 
Τα µέτρα που υιοθέτησαν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις την περίοδο 2009-2012, ως 
απόρροια των δεσµεύσεων των δύο 
δανειακών συµβάσεων είχαν ως αποτέ-
λεσµα µια δραστική µεταφορά εισοδή-

                                                
21 Βλ. στο www.in.gr/economy/article  18-5-2012. 

µατος από τους εργαζόµενους και τους 
συνταξιούχους προς το κράτος και τις 
επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι 13,2 δις 
ευρώ άλλαξαν χέρια µέσα σε λιγότερο 
από δυόµιση χρόνια, ενώ µόνο µε την 
εφαρµογή των ρυθµίσεων του Ν.4046/12 
που επέβαλε µειώσεις µισθών στον ιδιω-
τικό τοµέα, υπολογίζεται ότι 6 δις ευρώ 
ετησίως µεταφέρονται από τους εργα-
ζόµενους προς τις επιχειρήσεις. Αντί-
στοιχα, και στον δηµόσιο τοµέα, οι 
επιβληθείσες µειώσεις µισθών και οι νέες 
φορολογικές επιβαρύνσεις είχαν ως απο-
τέλεσµα την απότοµη εκπτώχευση των 
δηµοσίων υπαλλήλων. 
 
Η αναδιανοµή εισοδήµατος συνοδεύτηκε 
και από µια ανάλογη µεταβίβαση ισχύος. 
Όπως επισηµαίνει ο Κουζής (2012), τα 
µέτρα που πάρθηκαν µε αφορµή το Μνη-
µόνιο 1 & 2 στην ουσία αποτελούσαν επί 
χρόνια πάγιο αίτηµα των εργοδοτών, ή 
τουλάχιστον κάποιων επιµέρους επιχει-
ρηµατικών συµφερόντων. Η υιοθέτησή 
τους ισχυροποιεί ακόµη περισσότερο τον 
ισχυρό πόλο της εργασιακής σχέσης και 
αναγάγει την ανταγωνιστικότητα σε κυρί-
αρχη αξία. 
 
5. Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου 
στο νέο τοπίο που διαµορφώνεται 
 
5.1. Η ρητορική και στρατηγική των 
κοινωνικών συνοµιλητών αντιµέτωπες 
µε τη νέα πραγµατικότητα 
 
Βασικό γνώρισµα του κοινωνικού δια-
λόγου στα χρόνια της µεταπολίτευσης 
ήταν ο προσχηµατικός χαρακτήρας του 
και η αποφυγή µιας ουσιαστικής συζήτη-
σης για τα θεµελιώδη προβλήµατα της 
ελληνικής οικονοµίας και της αγοράς 
εργασίας. Οι ρητορικές κορώνες, οι 
τακτικισµοί, οι ιδιοτελείς υπολογισµοί 
και οι επιφανειακές προσεγγίσεις υποκα-
τέστησαν την αναζήτηση κοινά απο-
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δεκτών και βιώσιµων λύσεων στα κρί-
σιµα προβλήµατα και υπονόµευσαν την 
επίτευξη συναινέσεων. Η παρούσα 
κρίση, όχι µόνο δεν πέτυχε να αµβλύνει 
αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά αντίθετα 
τα παρόξυνε, µε αποτέλεσµα ο κοινω-
νικός διάλογος, αντί να συµβάλλει στην 
εξεύρεση λύσεων, να εµπλακεί ακόµη πιο 
έντονα σε άγονες αντιπαραθέσεις. Παρα-
δείγµατα τέτοιων άγονων αντιπαρα-
θέσεων µεταξύ των κοινωνικών συνοµι-
λητών, που αποσιωπούν την ουσία του 
προβλήµατος, υπάρχουν πολλά. Σταχυο-
λογούµε το παρακάτω που αφορά τη 
διαδικασία της εσωτερικής υποτίµησης. 
 
Όσο παραπλανητικό είναι το επιχείρηµα 
ότι η διαδικασία της εσωτερικής υποτί-
µησης, µε κύριο µοχλό τη δραστική µεί-
ωση του µισθολογικού κόστους, αποτελεί 
το βασικό εργαλείο για την ανάκτηση της 
χαµένης ανταγωνιστικότητας της ελλη-
νικής οικονοµίας, άλλο τόσο παραπλα-
νητικό είναι και το αντίθετο επιχείρηµα, 
ότι δηλαδή η µείωση του εργατικού 
κόστους δεν ωφελεί καθόλου την αντα-
γωνιστικότητα.  Οι κοινωνικοί συνοµι-
λητές, ωστόσο, εγκλωβίστηκαν σε 
ακραίες διατυπώσεις θέσεων που 
κινούνται στους δύο αντιθετικούς 
πόλους, περιορίζοντας έτσι το περιθώριο 
εξεύρεσης συµβιβαστικών λύσεων. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της αδιέ-
ξοδης ρητορικής και της µαξιµαλιστικής 
προσέγγισης αποτελούν οι παρακάτω 
δηλώσεις: 
 
«Στοχοποιούν τους µισθούς ζητώντας να 
φτάσουν σε επίπεδα Βουλγαρίας (...) όταν 
µε τα τραγικά και αναποτελεσµατικά 
µέτρα που επέβαλαν και υιοθέτησε η 
κυβέρνηση, το µόνο που κατάφεραν ήταν 
να κατακρεουργήσουν µισθούς, ηµερο-
µίσθια και συντάξεις, χωρίς ν’αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα, παρά µόνο τα κέρδη» 

(ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, στο Γεωργάκης, 
2012γ).   
 
Στον αντίποδα, η αυτάρεσκη διαβεβαί-
ωση του Διοκητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος ότι «εκτιµάται ότι έως το τέλος 
του 2012 θα έχουν ανακτηθεί τα 2/3 έως 
τα ¾ της συνολικής απώλειας της 
ανταγωνιστικότητας της περιόδου 2001-
2009, κι εντός του 2013 θα έχει ανακτηθεί 
σχεδόν το σύνολο» (Τράπεζα της Ελλά-
δος, 2012). 
 
Το στοιχείο της υπερβολής και της απο-
σιώπησης της υπόλοιπης κρίσιµης αλή-
θειας χαρακτηρίζει και τις δύο ανακοι-
νώσεις, όπως και γενικότερα τις προ-
σεγγίσεις σε κρίσιµα θέµατα. 
 
Η κύρια αδυναµία των κοινωνικών συνο-
µιλητών εντοπίζεται, ωστόσο,  στο ίδιο 
το  περιεχόµενο της ατζέντας των συλλο-
γικών διαπραγµατεύσεων της προ-
µνηµονίου περιόδου. Μια ατζέντα µυω-
πική και αυτοκαταστροφική που, όπως 
επισηµαίνει ο Ιωάννου (2012), έδινε 
πρωταρχική έµφαση στο κυνήγι του πλη-
θωρισµού και τη σύγκλιση των µισθών 
προς τον µέσο όρο της ευρωζώνης, και 
αγνοούσε επιδεικτικά την ανάγκη 
αντιµετώπισης του τεράστιου ελλείµ-
µατος ανταγωνισµού στις «εγχώριες» 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
(έλλειµµα που παροξύνθηκε µε την 
ένταξη της χώρας στο ευρώ), καθώς και 
της φθίνουσας παραγωγικής βάσης της 
χώρας, κυρίως έναντι της Γερµανίας και 
του µέσου όρου της ευρωζώνης. 
Αποκορύφωµα της κοντόφθαλµης αυτής 
προσέγγισης αποτέλεσε η υπογραφή τον 
Ιούνιο του 2010 της ΕΓΣΣΕ 2010-2012, 
η οποία, σε πείσµα της ριζικά διαφο-
ρετικής οικονοµικής πραγµατικότητας 
που είχαν διαµορφώσει πλέον η κρίση, η 
βαθειά ύφεση και οι συστάσεις του πρώ-
του µνηµονίου για συγκράτηση του εργα-
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τικού κόστους, προέβλεπε οριακές έστω 
αυξήσεις στους κατώτατους µισθούς. 
Όµως, δεν θα µπορούσε να περιµένει 
κανείς κάτι το διαφορετικό από ένα 
σύστηµα συλλογικής διαπραγµάτευσης 
το οποίο, στη διάρκεια της µεταπολίτευ-
σης, είχε εδραιωθεί πάνω στην πρωτο-
καθεδρία των πιο προνοµιούχων και προ-
στατευµένων τµηµάτων της οικονοµίας, 
όπως οι ΔΕΚΟ και τα «ρετιρέ» του δηµό-
σιου τοµέα. Εξαιτίας αυτού του κέντρου 
βάρους στον συνδικαλισµό και τις δια-
πραγµατεύσεις, τονίζει ο Ιωάννου (2012) 
«εντάθηκε η µισθολογική στρέβλωση σε 
βάρος του φθίνοντος (και υστερούντος 
µισθολογικά), εκτεθειµένου στον διεθνή 
ανταγωνισµό και στο ‘σκληρό ευρώ’, 
ανοικτού ιδιωτικού τοµέα της οικο-
νοµίας». 
 
Στις κακοδαιµονίες του ελληνικού συνδι-
καλιστικού κινήµατος θα πρέπει να 
προσθέσει κανείς τον κατακερµατισµό 
των δυνάµεών του, τη χαµηλή αντιπρο-
σωπευτικότητά του, τις στενές πελατεια-
κές σχέσεις του µε το κοµµατικό 
σύστηµα, την αδυναµία του να υπερβεί 
τα βραχυπρόθεσµα κέρδη προς όφελος 
µιας µακρόπνοης στρατηγικής και, το 
βασικότερο, τη συγκρουσιακή κουλτούρα 
που το εµποδίζει να συνάψει συµµαχίες 
και να διαµορφώσει ευρύτερες συναι-
νέσεις. Αν οι παραπάνω αδυναµίες και 
ιδιοµορφίες στην προ-κρίσης περίοδο 
µπορούσαν να κρυφτούν κάτω από το 
χαλί της επίπλαστης ανάπτυξης και της 
αναδιανοµής δανεικών πόρων, στη 
σηµερινή συγκυρία αποτελούν βαρίδια 
που καθηλώνουν στο βυθό το σύνολο της 
οικονοµίας και της κοινωνίας.  
 
Εξίσου αδιέξοδη είναι και η πρακτική της 
εργοδοτικής πλευράς να απαιτεί ολοένα 
και µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά 
εργασίας, ολοένα και µεγαλύτερη απορ-
ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, µε 

πρόσχηµα την αντιµετώπιση της επιδει-
νούµενης ανταγωνιστικότητας των ελλη-
νικών επιχειρήσεων. Αν εξετάσει κανείς 
τις πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες της ΕΕ 
(και του κόσµου) θα διαπιστώσει ότι δεν 
είναι αυτές µε τη µεγαλύτερη απορρύθ-
µιση (Βρετανία, Ιρλανδία), αλλά αυτές µε 
µια ισορροπία στις σχέσεις του κεφα-
λαίου και της εργασίας και µε τη µεγα-
λύτερη καινοτοµική ικανότητα (Σουηδία, 
Φιλανδία, Δανία) 22  
 
5.2. Το επόµενο κύµα µεταρρυθµίσεων 
των εργασιακών σχέσεων 
 
Παρόλο που οι µέχρι τώρα ρυθµίσεις 
στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές 
σχέσεις διαµορφώνουν ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο για τους εργαζόµενους, αλλά και 
τις υγιείς επιχειρήσεις, δεν φαίνεται ότι 
αποτελούν και την τελευταία λέξη των 
διεθνών πιστωτών που τις υπαγορεύουν 
στην ελληνική κυβέρνηση. Σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις της νέας δανειακής σύµ-
βασης (Μνηµόνιο-2)23, επίκειται ένα νέο 
κύµα µεταρρυθµίσεων της αγοράς εργα-
σίας, µε βασικό πάντα επιχείρηµα την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιδιωκό-
µενες µεταρρυθµίσεις, που αποτελούν 
στην πλειοψηφία τους και πάγιο αίτηµα 
των εργοδοτικών οργανώσεων ορισµέ-
νων κλάδων, περιλαµβάνουν µέτρα όπως: 
§ την εκ νέου µείωση του κατώτατου 

µισθού  
§ τη µείωση των εργοδοτικών εισφο-
ρών 

                                                
22 Οι τρεις αυτές χώρες βρίσκονται µέσα στην 
πρώτη δεκάδα στην παγκόσµια κατάταξη της 
ανταγωνιστικότητας, µε πρώτη την Ελβετία. Βλ. 
The Global Competitiveness Report, 2011-2012, 
World Economic Forum,  στο: 
 www.weforum/org/reports/ 
23 «Μνηµόνιο Συννενόησης στις Συγκεκριµένες 
Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής», 9-2-2012 
(Memorandum of Understanding on Specific Eco-
nomic Policy Conditionality). 
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§ την κατάργηση του 14ου µισθού 
(δώρο Πάσχα, επίδοµα αδείας) και 
νέες µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό 
τοµέα. Εναλλακτικά, την περικοπή 
του 13ου και του 14ου µισθού από ένα 
ύψος και πάνω 

§ τη µείωση κατά 10 ηµέρες της ετή-
σιας άδειας που δικαιούνται οι 
εργαζόµενοι µισθωτοί 

§ τη µείωση των προαυξήσεων για την 
αµοιβή της απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και αργίες, από το 75% στο 
50%, ή ακόµη και στο 25% 

§ την εφαρµογή σπαστού ωραρίου (4 + 
4 ώρες) εντός του 24ώρου 

§ την εφαρµογή πενθήµερης εργασίας, 
χωρίς συνεχόµενο διήµερο ανάπαυ-
σης 

§ την περαιτέρω µείωση των αποζη-
µειώσεων σε περίπτωση απόλυσης, 
και 

§ την επαναδιατύπωση των προϋποθέ-
σεων επαναπρόσληψης και απόλυσης 
των εποχιακά απασχολουµένων. 

Επίσης, συζητείται η δηµιουργία ειδικών 
οικονοµικών ζωνών, όπου θα ισχύει 
ειδικό καθεστώς αµοιβών, εργασιακών 
σχέσεων, φορολόγησης, κ.λπ. (ΤΟ 
ΒΗΜΑ, 2012). 24 
 
Η ρευστότητα του εγχώριου πολιτικού 
τοπίου αλλά και των κυοφορούµενων 
σηµαντικών εξελίξεων στη ευρωζώνη, 
όταν γράφονται αυτές οι γραµµές, δεν 
επιτρέπουν προβλέψεις για το µέλλον 
αυτών των προτάσεων, αλλά ακόµη και 
για την τύχη των προηγούµενων ρυθ-
µίσεων. 
 
6. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας και ο αντίκτυπός τους στην 
Ελλάδα 
 
                                                
24 Όταν γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχαν 
οριστικοποιηθεί ακόµη τα νέα µέτρα εξοικο-
νόµησης 11,5 δις ευρώ. 

Πώς συναρτώνται οι εξελίξεις που περι-
γράψαµε παραπάνω µε τις τάσεις που 
διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης; 
Μήπως η ελληνική αγορά εργασίας έχει 
αυτονοµηθεί από τις ευρύτερες ευρω-
παϊκές διεργασίες και ακολουθεί έναν 
µοναχικό δρόµο που οδηγεί στην απώ-
λεια του κοινοτικού κεκτηµένου και της 
σύγκλισης, που µε τόσο κόπο είχε επι-
τευχθεί τις προηγούµενες δεκαετίες; 
 
Είναι βέβαιο ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκών 
θεσµών η συζήτηση περιστρέφεται γύρω 
από ριζικά διαφορετικούς προβληµα-
τισµούς από αυτούς που κυριαρχούν στη 
χώρα µας. Στο επίκεντρο του δηµόσιου 
διαλόγου αλλά και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας 
βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η έννοια 
της ‘ευελιξίας µε ασφάλεια’ (flexicurity), 
η οποία το 2007 εντάχθηκε µάλιστα και 
στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατη-
γικής Απασχόλησης. 25 Η ευελιξία µε 
ασφάλεια συνιστά µια απάντηση στις 
υπερβολές της απορρύθµισης και απο-
τελεί ένα βήµα µπροστά σε σχέση µε τις 
νέο-φιλελεύθερες πολιτικές της δεκαετίας 
του 1990 που επεδίωκαν υψηλά επίπεδα 
ευελιξίας για τις επιχειρήσεις, προκει-
µένου αυτές να αντιµετωπίσουν πιο απο-
τελεσµατικά τον εντεινόµενο διεθνή 
ανταγωνισµό. Επιχειρεί να συγκεράσει  
το αίτηµα για περισσότερη ευελιξία της 
αγοράς εργασίας µε την ανάγκη προστα-
σίας των εργαζοµένων, και µάλιστα των 
πιο ευάλωτων από αυτούς, στο όνοµα της 
κοινωνικής συνοχής και της οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας. Τα κύρια συστα-
τικά της πολιτικής αυτής περιλαµβάνουν 
ευέλικτες αλλά και ασφαλείς συµβάσεις 
εργασίας, ενεργητικές πολιτικές απασχό-
λησης και διαβίου µάθησης, ένα απο-
τελεσµατικό δίχτυ ασφαλείας, µια κουλ-
                                                
25 Βλ. Commission of the European Communities, 
2007. 
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τούρα συναίνεσης και διαλόγου µεταξύ 
των κοινωνικών συνοµιλητών και ένα 
θεσµικό περιβάλλον αµοιβαίας εµπιστο-
σύνης και αξιοπιστίας. Ως εµβληµατικό 
υπόδειγµα επιτυχηµένης εφαρµογής της 
ευελιξίας µε ασφάλεια αναδείχθηκε η 
Δανία (µε το περίφηµο ‘χρυσό τρίγωνο’), 
µε την Ολλανδία να ακολουθεί από 
απόσταση.26 Οι ασάφειες, οι παραλείψεις  
και οι αντιφάσεις της θεωρίας αυτής δεν 
την εµπόδισαν να παραµείνει στο προ-
σκήνιο της πολιτικής και να γίνει το από-
λυτο τοτέµ, µέχρι σήµερα που οι φωνές 
αµφισβήτησής της άρχισαν να ισχυρο-
ποιούνται. 
 
Η κριτική που ασκείται στο µοντέλο του 
flexicurity εντοπίζεται στα εξής προ-
βληµατικά σηµεία: 27 
 
(α) Οι αντιφάσεις που εµπεριέχει η 
έννοια του flexicurity οδηγούν σε γενι-
κόλογες διατυπώσεις και στη ρητορική 
αποδοχή της από ανταγωνιστικά συµφέ-
ροντα που δεν εννοούν το ίδιο πράγµα. Η 
σύγχυση γύρω από το περιεχόµενό της 
επιτρέπει διαφορετικές ερµηνείες µε απο-
τέλεσµα τη συσκότιση των διαφορετικών 
απόψεων και συµφερόντων. Οι διαφωνίες 
ανακύπτουν όταν πρέπει να εντοπιστούν 
οι αδυναµίες της αγοράς εργασίας και να 
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν συγκε-
κριµένες  πολιτικές και µεταρρυθµίσεις.  
(β) Οι δυσχέρειες στην επίτευξη θεσµι-
κών συµπληρωµατικοτήτων (institutional 
complementarities), δηλαδή µιας ‘συν-
ύφανσης’ µεταξύ των εργασιακών σχέ-
                                                
26 Το ‘χρυσό τρίγωνο’ στηρίζεται σε 3 πυλώνες: 
χαµηλό δείκτη προστασίας της απασχόλησης, 
δυναµικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, 
και γενναιόδωρο δίχτυ ασφαλείας για τους ανέρ-
γους (ασφάλεια εισοδήµατος). Για µια αναλυτική 
παρουσίαση της δανέζικης και ολλανδικής εµπει-
ρίας αλλά και γενικότερα του µοντέλου του 
flexicurity βλ. (µεταξύ άλλων) Mouriki (2009). 
27 Βλ. σχετικά το άρθρο των Burroni & Keune 
(2011) 

σεων, της εταιρικής διακυβέρνησης και 
των κρατικών πολιτικών. Οι συµπληρω-
µατικότητες αυτές επιτυγχάνονται σε 
βάθος χρόνου, ως αποτέλεσµα µακρο-
χρόνιων διεργασιών και δεν µπορούν να 
σχεδιαστούν επί χάρτου, ούτε να προκύ-
ψουν αυθορµήτως από την αγορά. Για 
παράδειγµα, οι τρεις πυλώνες του δανέ-
ζικου ‘χρυσού τριγώνου’ χρειάστηκαν 
δεκαετίες ολόκληρες για να καταλήξουν 
να λειτουργούν συµπληρωµατικά και 
αποτελεσµατικά. 
 
(γ)  Οι φιλόδοξοι στόχοι περί αµοιβαίου 
οφέλους του flexicurity έρχονται σε 
σύγκρουση µε τα αντιτιθέµενα συµφέ-
ροντα του κεφαλαίου και της εργασίας 
και, κυρίως, µε την αυξηµένη ισχύ της 
εργοδοτικής πλευράς. Επίσης, παραβλέ-
πουν την ετερογένεια των συµφερόντων 
στο εσωτερικό τόσο των εργαζοµένων 
(νέο-εισερχόµενοι /ώριµης ηλικίας 
εργαζόµενοι, άνδρες / γυναίκες, υψηλών 
προσόντων / χαµηλών προσόντων), όσο 
και των εργοδοτών (µικρές / µεγάλες 
επιχειρήσεις, διαφορετικοί κλάδοι). 
Τέλος, υποτιµούν τις δυσκολίες διαµόρ-
φωσης συναινέσων για τις απαραίτητες 
µεταρρυθµίσεις, προεξοφλώντας την 
‘ουδετερότητα’ του κράτους, κάτι που 
δεν ισχύει. 
 
(δ) Η περιοριστική οπτική της ‘ευελιξίας’ 
και της ‘ασφάλειας’ δεν λαµβάνει επαρ-
κώς υπόψη τις διαφορές µεταξύ τοπικών 
αγορών εργασίας, κλάδων, µορφών επι-
χείρησης και επαγγελµατικών οµάδων σε 
µια χώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια µια 
εθνική µεταρρύθµιση που έχει θετικά 
αποτελέσµατα σε µια περιοχή, κλάδο ή 
οµάδα, να έχει αρνητικές σε µια άλλη. 
 
Μια επιπλέον αδυναµία του µοντέλου 
του flexicurity είναι ότι η υπερβολική 
αύξηση των άτυπων µορφών απασχό-
λησης (κυρίως της προσωρινής απασχό-
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λησης και της µερικής απασχόλησης 
λίγων ωρών) συσχετίζεται µάλλον αρνη-
τικά µε την παραγωγικότητα και την 
οικονοµική αποτελεσµατικότητα, µειώ-
νοντας έτσι την αναδιανεµητική ικανό-
τητα του κράτους και αποδυναµώνοντας 
έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες 
του ‘χρυσού τριγώνου’, που είναι η 
ασφάλεια του εισοδήµατος (Schmid, 
2010). Αντίθετα, η λελογισµένη χρήση 
τους συµβάλλει στην αύξηση της παρα-
γωγικότητας και µπορεί ν’ αποτελέσει τη 
‘γέφυρα’ προς την απασχόληση που 
επιζητούν συγκεκριµένα τµήµατα του 
εργατικού δυναµικού (νέοι, γυναίκες, 
ΑµεΑ). 
 
Οι νέες προσεγγίσεις που διαµορφώ-
νονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 
λειτουργία των αγορών εργασίας και του 
κράτους-πρόνοιας έχουν στο επίκεντρο 
την υπέρβαση των περιορισµών του 
µοντέλου του flexicurity, την αναζήτηση 
ενεργούς ασφάλειας (active securities), 
δηλαδή εγγυηµένα κοινωνικά δικαιώµατα 
που επιτρέπουν στους εργαζόµενους τη 
συµµετοχή τους, τόσο στους κινδύνους, 
όσο και στα οφέλη της απασχόλησης, και 
την αυξανόµενη ευελιξία και ετερογένεια 
των επαγγελµατικών διαδροµών µέσα 
από ασφαλείς µεταβάσεις. 28 Κεντρική 
θέση στους ευρωπαϊκούς προβληµα-
τισµούς κατέχουν έννοιες όπως η δια-
χείριση των αβεβαιοτήτων (social risk 
management), ο συντονισµός, η συνεχής 
παρακολούθηση και η προσαρµογή των 
πολιτικών, και η σύνδεσή τους µε την 
ευρύτερη χρηµατο-οικονοµική και παρα-
γωγική πραγµατικότητα. 
 
Το νέο τοπίο της απασχόλησης συνη-
γορεί υπέρ µιας επαναρρύθµισης των 
εργασιακών σχέσεων που θα λαµβάνει 
υπόψη τις δραστικές αλλαγές που έχουν 
                                                
28 Για µια εκτενή παρουσίαση της «ενεργητικής 
ασφάλειας» βλ. Schmid, 2010. 

επέλθει: διαφοροποιηµένο προφίλ και 
ανάγκες του εργατικού δυναµικού, 
σταδιακή διάβρωση του µοντέλου της 
τυπικής (προστατευµένης και σταθερής) 
απασχόλησης, ποικιλία και πολυµορφία 
των εργασιακών σχέσεων. Οι νέες 
ρυθµίσεις των εργασιακών σχέσεων θα 
πρέπει, εποµένως, να εξασφαλίζουν το 
σωστό µείγµα ευελιξίας και ασφάλειας 
στην αγορά εργασίας και να αναβαθ-
µίζουν την ισχύ των θεσµών έναντι των 
οργανωµένων συµφερόντων. Το ζητού-
µενο παραµένει: ο περιορισµός της ανα-
σφάλειας, και µια δικαιότερη και πιο 
αποτελεσµατική µεταρρύθµιση της αγο-
ράς εργασίας, αλλά και αναδιανοµή των 
αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης. 
 
Ενώ, όµως, στην ΕΕ η αγορά εργασίας 
βρίσκεται σε µια φάση µετάβασης από το 
πρότυπο της πλήρους και σταθερής 
απασχόλησης, σε ένα νέο που τελεί 
ακόµη υπό διαµόρφωση, στην Ελλάδα οι 
δυσµενείς εξελίξεις έχουν πισωγυρίσει 
τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά 
εργασίας πολλές δεκαετίες πίσω, στην 
επαναδιατύπωση των βασικών παραδο-
χών της. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 
διευρύνεται ξανά το χάσµα µε τις πιο 
προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες και να 
ακυρώνεται η αξιόλογη πρόοδος που είχε 
επιτευχθεί τα τελευταία 25 χρόνια. 
 
7. Σε αναζήτηση ενός νέου κοινωνικού 
συµβολαίου 
 
Αναµφισβήτητα, η πιο εντυπωσιακή και 
δραµατική συνέπεια της πολύπλευρης 
κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα από το 
2009 είναι η κατάρρευση του άρρητου 
κοινωνικού συµβολαίου που είχε 
συνοµολογηθεί την περίοδο της µεταπο-
λίτευσης ανάµεσα στα δύο κόµµατα που 
εναλλάσσονταν στην εξουσία και τα 
µικροµεσαία στρώµατα της κοινωνίας 
(δηµόσιοι υπάλληλοι, επαγγελµατίες, 
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µικρο-ιδιοκτήτες) 29 Το συµβόλαιο αυτό 
– το οποίο είχε την αµέριστη υποστήριξη 
όλων των πολιτικών δυνάµεων - 
στηριζόταν στις εξής ‘παροχές’ του 
κράτους προς τους πολίτες-πελάτες: 
πρόσβαση στους πόρους του δηµοσίου 
(κυρίως µέσω της απασχόλησης στον 
διογκωµένο δηµόσιο τοµέα), ανοχή της 
παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής, 
εύκολος και φθηνός δανεισµός (ιδίως µε 
την ένταξη στο ευρώ), συµµετοχή στην 
καταναλωτική φρενίτιδα (ακόµη και στο 
‘πάρτυ’ του χρηµατιστηρίου), γενναιό-
δωρα πακέτα ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
και µια σειρά από ‘δωρεάν γεύµατα’, µε 
αντάλλαγµα τις ψήφους και τη σιωπηρή 
ανοχή (ή και συνενοχή) στα φαινόµενα 
διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Βεβαίως, 
οι ‘παροχές’ αυτές εντάσσονταν ταυτό-
χρονα –κάτι που δεν πρέπει να 
υποτιµάται- και σε ένα πλαίσιο πρωτό-
γνωρης πολιτικής σταθερότητας, διεύ-
ρυνσης των δηµοκρατικών δικαιωµάτων 
και εντυπωσιακής µείωσης των ανισο-
τήτων. 30 Ωστόσο, αυτός ο απότοµος 
πλουτισµός και η ταχεία οικονοµική ανά-
πτυξη, χωρίς την παράλληλη ανάπτυξη 
του κοινωνικού κεφαλαίου και του 
                                                
29 Στην πραγµατικότητα, τονίζει ο Λυγερός 
(2011) «(...) αυτό που συντελείται αυτή την 
περίοδο είναι η βίαιη αποδόµηση του εκτε-
ταµένου και ανθεκτικού στην Ελλάδα µικρο-
ϊδιοκτητικού τρόπου παραγωγής. Ο µικρο-
ϊδιοκτητικός τρόπος παραγωγής έχει αντιφατικές 
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Από τη µια 
πλευρά, συχνά εµποδίζει την αύξηση της παρα-
γωγικότητας και διαµορφώνει τις τιµές σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά όµως, 
συγκρατεί την απασχόληση, εξασφαλίζει ευελιξία 
στην αγορά και κυρίως δηµιουργεί συνθήκες κοι-
νωνικής ευστάθειας». Παράλληλα, «έχει συµ-
βάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση των κυρί-
αρχων ιδεολογηµάτων, νοοτροπιών και συµ-
περιφορών της ελληνικής κοινωνίας». 
30 Μεταξύ του 1974-2004 οι δείκτες ανισότητας 
µειώθηκαν συνολικά κατά 33%, ενώ κατά την 
ίδια περίοδο, ο δείκτης ευηµερίας αυξήθηκε εντυ-
πωσιακά, από το 100 το 1974 στο 250 το 2004 
(βλ. Μητράκος, Τσακλόγλου, 2010). 

πνεύµατος συνεργασίας, τροφοδότησαν 
εντέλει µια καιροσκοπική συµπεριφορά 
από την πλευρά των ποικιλλώνυµων 
οµάδων συµφερόντων, συµπεριφορά που 
εµπεριείχε έντονο το στοιχείο της αυτο-
καταστροφής και την εξασφάλιση µιας 
εύθραυστης ισορροπίας στον χαµηλότερο 
κοινό παρανοµαστή. 
 
Η ρήξη του άρρητου συµβολαίου, η 
οποία για τους περισσότερους επήλθε 
βίαια και απροειδοποίητα, προκαλώντας 
ένα ισχυρό σοκ και ένα βαθύ ρήγµα στις 
σχέσεις του πολιτικού συστήµατος µε 
τους πολίτες, επιβάλλει σήµερα τη 
διατύπωση ενός νέου, αυτή τη φορά 
ρητού και αξιόπιστου κοινωνικού συµ-
βολαίου µεταξύ του κράτους και των 
κοινωνικών υποκειµένων. Το νέο αυτό 
κοινωνικό συµβόλαιο θα πρέπει να δίνει 
έµφαση –µεταξύ άλλων- στην κοινωνική 
συνοχή, την προστασία των πιο αδύ-
ναµων τµηµάτων του πληθυσµού, τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
κυρίως για τους νέους, την αξιοποίηση 
του έµψυχου και άψυχου πλούτου της 
χώρας,  την αξιοκρατία , την επιβρά-
βευση της δηµιουργικότητας και την 
απενεχοποίηση της επιχειρηµατικότητας, 
την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης 
και συνεργασίας και την παγίωση του 
κράτους δικαίου. 
 
Βασικό συστατικό του νέου κοινωνικού 
συµβολαίου πρέπει να είναι και το εργα-
λείο του κοινωνικού διαλόγου. Το 
σύστηµα κοινωνικής διαβούλευσης που 
ίσχυε µέχρι τώρα –προσχηµατικό και 
ψευδεπίφορο- απέτυχε παταγωδώς να 
δώσει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα 
της παραγωγικής δοµής και των εργα-
σιακών σχέσεων. Χρειάζονται νέοι συνο-
µιλητές µε διάθεση για ουσιαστικό 
διάλογο, ρεαλιστικές προτάσεις και 
βούληση για αµοιβαίες παραχωρήσεις. 
Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση µιας ριζικά 
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διαφορετικής προσέγγισης από τους 
κοινωνικούς συνοµιλητές που θα εµπνέ-
εται από µια κουλτούρα εµπιστοσύνης 
και συναίνεσης και µια αίσθηση κοινού 
µέλλοντος.  
 
Ειδικότερα, σε συνθήκες κρίσης, η διε-
θνής εµπειρία υποδεικνύει ότι οι βασικές 
προϋποθέσεις για τη συν-διαµόρφωση 
ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου 
είναι31:  

§ η κοινωνική εµπιστοσύνη 
§ µια  συν-αντίληψη για τα 
σηµαντικά διακυβεύµατα και την 
ευάλωτη θέση της χώρας και η 
δυνατότητα προσαρµογής στις 
εξωτερικές προκλήσεις  

§ η επίγνωση και επιδίωξη του 
γενικότερου συµφέροντος  

§ η αξιοπιστία, προσαρµοστικότητα  
και αποτελεσµατικότητα των 
θεσµών και η επιβολή τους στα 
άτυπα, παραδοσιακά δίκτυα 

§ µια ξεκάθαρη ατζέντα 
§ ένα κράτος δικαίου, απαλλαγµένο 
από πελατειακές λογικές.  

 
Η επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος φαί-
νεται εκ των προτέρων υπονοµευµένη σε 
µια χώρα όπου για ιστορικούς και πολι-
τισµικούς λόγους κυριαρχεί η συγκρου-
σιακή κουλτούρα, η ιδιοτέλεια και η 
καχυποψία µεταξύ των κοινωνικών συνο-
µιλητών. Ωστόσο, σε στιγµές καθορι-
στικές για το µέλλον της χώρας η υπέρ-
βαση των αγκυλώσεων, των ιδεοληψιών 
και των ιδιοτελών συµφερόντων είναι 

                                                
31 Η πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων 
επέτρεψε στο παρελθόν σε µικρές και ευάλωτες 
χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία, 
όχι µόνο να επουλώσουν τις πληγές του 2ου 
Παγκοσµίου Πολέµου και ν’ αναπτυχθούν, αλλά 
και να καταλάβουν µια αξιοζήλευτη θέση στο 
παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Με τον ίδιο 
τρόπο ξεπέρασε και η Φιλανδία τη βαθειά κρίση 
της δεκαετίας του ’90. 

περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανά-
γκη. 
 
8. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 
 
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είµαστε µάρ-
τυρες ενός βιαίου µετασχηµατισµού της 
ελληνικής κοινωνίας, µε απρόβλεπτες 
συνέπειες. Η κρίση, η βαθειά ύφεση και 
τα προγράµµατα λιτότητας στην ουσία 
κατέστρεψαν τις θεµελιώδεις σταθερές 
της µεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων 
πολιτών, σταθερές που έχουν να κάνουν 
µε τον πυρήνα της ύπαρξής τους: ασφά-
λεια, απασχόληση, εισόδηµα, σύνταξη, 
περίθαλψη. Αλλά, παράλληλα, όπως 
σηµειώνει ο Λυγερός (2011), υποσκά-
πτουν και τα θεµέλια αναπαραγωγής της 
υφιστάµενης κοινωνικής δοµής, καθώς 
απειλείται µαζικά η επιβίωση της 
µεσαίας τάξης, µε κίνδυνο να οδηγη-
θούµε σε κοινωνική έκρηξη. 
 
Η συσσώρευση εύφλεκτης κοινωνικής 
ύλης, σε συνδυασµό µε την αδυναµία 
χάραξης της κοινωνικής και οικονοµικής 
πολιτικής από την εκάστοτε  εκλεγµένη 
κυβέρνηση, και το ασφυκτικό δηµοσιο-
νοµικό και θεσµικό πλαίσιο των προ-
γραµµάτων λιτότητας, διαµορφώνουν νέα 
δεδοµένα και νέες προκλήσεις για τους 
κοινωνικούς πρωταγωνιστές. Αρκεί να 
υπερβούν τις εγγενείς αδυναµίες που 
χαρακτηρίζουν τη διαδικασία του κοινω-
νικού διαλόγου (και ευρύτερα, της δηµό-
σιας συζήτησης) στη χώρα µας.  
 
Η µέχρι τώρα εµπειρία επιβεβαιώνει ότι 
η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως πανάκεια για την 
αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβλη-
µάτων της ελληνικής οικονοµίας και τη 
χαµηλή της ανταγωνιστικότητα. Αντί-
θετα, δηµιουργεί όρους κοινωνικού 
dumping και διάρρηξης της κοινωνικής 
συνοχής, αλλά και περαιτέρω διάβρωσης 
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της ανταγωνιστικότητας, µε τον εγκλω-
βισµό της οικονοµίας σε δραστηριότητες 
χαµηλής προστιθέµενης αξίας και χαµη-
λού εργατικού κόστους σε παραδοσια-
κούς κλάδους. Η διαρκής υποβάθµιση 
της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή κατα-
µερισµό εργασίας κινδυνεύει έτσι να τη 
µετατρέψει σε «χώρα φθηνών ευκαιριών 
για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο» (Λυγερός, 
2012), µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 
µελλοντικές προοπτικές της. 
 
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες της τελευ-
ταίας διετίας 2010 µέχρι σήµερα 
ανέτρεψαν ριζικά τους όρους εργασίας 
και το σύστηµα συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων που είχαν κυριαρχήσει 
στη χώρα µας την τελευταία εικοσαετία 
και είχαν εξασφαλίσει κοινωνική ειρήνη 
και αναδιανοµή του εισοδήµατος. 
Παράλληλα, απέκοψαν τη χώρα µας από 
τις ευρύτερες ευρωπαϊκές διεργασίες στο 
πεδίο της απασχόλησης και της κοι-
νωνικής προστασίας (Ευρωπαϊκή Στρα-
τηγική για την Απασχόληση, Ατζέντα 
2020, κοινοτικό κεκτηµένο). Με την 
εξαέρωση βασικών εργασιακών δικαιω-
µάτων και την πλήρη σχεδόν απορ-
ρύθµιση της αγοράς εργασίας, το πεδίο 
είναι πλέον ελεύθερο για την περαιτέρω 
µείωση του εργατικού κόστους  των 
επιχειρήσεων, την ευέλικτη οργάνωση 
της εργασίας και την αυξοµείωση του 
προσωπικού ανάλογα µε τις ανάγκες 
τους. Αποµένει να φανεί εάν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν τις ευρείες 
δυνατότητες που παρέχει το «µνηµο-
νιακό» θεσµικό πλαίσιο για να βγουν από 
τη στενωπό της παρούσας αρνητικής 
συγκυρίας και να βελτιώσουν τη θέση 
τους ενόψει της µελλοντικής ανάκαµψης, 
ή θα τις εκµεταλλευτούν απλώς  για  να 
αυξήσουν την κερδοφορία τους και να 
αναστείλουν ή να µαταιώσουν τις απα-
ραίτητες οργανωτικές και τεχνολογικές 

αλλαγές.32 Ο ρόλος των κοινωνικών 
εταίρων, και ιδίως του ισχυρότερου 
πόλου, µπορεί και πρέπει να αποβεί 
καθοριστικός στην αξιοποίηση της 
κρίσης ως παράθυρου ευκαιρίας για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση και στη 
διαµόρφωση του µελλοντικού τοπίου των 
εργασιακών σχέσεων. 
 
Γιατί πραγµατικά η κρίση, εκτός από τις 
οδυνηρές επιπτώσεις της, αποτελεί και 
µια µοναδική ευκαιρία να απαλλαγεί η 
χώρα από τα βαρίδια του παρελθόντος 
που την οδήγησαν στην παρακµή και την 
απαξίωση, να σπάσουν κατεστηµένα 
συµφέροντα δεκαετιών, να καταδικα-
στούν πρακτικές ιδιοτέλειας και καιρο-
σκοπισµού, ώστε να αναπνεύσουν οι 
δυνάµεις της δηµιουργίας, του ορθού 
λόγου και του συλλογικού συµφέροντος. 
Αρκεί να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο που 
θα συναρθρώνει όλα αυτά τα προτάγµατα 
και θα απελευθερώσει τις σχολάζουσες 
δυνάµεις της χώρας. Η περίοδος που δια-
νύουµε είναι µια κατ’ εξοχήν ρευστή και 
µεταβατική περίοδος, όπου όλα µπορούν 
να συµβούν: και η απώλεια των κατακτή-
σεων των τελευταίων 50 ετών, αλλά και 
µια δηµιουργική υπέρβαση του στρεβλού 
µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο, είναι 
σαφές, ότι είχε πλέον φτάσει στα όρια 
του. 
 

                                                
32 Φυσικά, ένα ευνοϊκότερο θεσµικό πλαίσιο από 
µόνο του δεν αρκεί για να βοηθήσει την ανά-
καµψη της παραγωγικής δραστηριότητας, εάν δεν 
διορθωθούν παράλληλα και οι διαχρονικές στρε-
βλώσεις και παθογένειες της ελληνικής οικο-
νοµίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
2010-2012 

 
ΝΟΜΟΙ & 
ΑΡΘΡΑ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Ν. 3833/10, Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της 
δηµοσιονοµικής κρίσης (ΦΕΚ Α40/15.03.10) 
 
άρθρο 18 
 
 
άρθρο 19 

 
Προγράµµατα απασχόλησης ανέργων (επιδότηση µέχρι το 100% των 
ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ) 
 
Πάγιο σύστηµα ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών 
 

Ν. 3845/10,  Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από 
τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ (Μνηµόνιο 1) (ΦΕΚ 65/6.5.10) 
 
άρθρο 2 

 
Θέσπιση της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας για επιδοτούµενους 
ανέργους 
 
Επιχορήγηση των ΕΠΑ από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων 55-64 ετών 
για εργασία στον δηµόσιο τοµέα 
 
Καθιέρωση της δυνατότητας πρόσληψης νέων έως 24 ετών για 12 µήνες για 
απόκτηση εργασιακής εµπειρίας  µε µισθό το 80% του κατώτατου µισθού της 
ΕΓΣΣΕ  
 
Οι όροι των Οµοιοεπαγγελµατικών και Επιχειρησιακών Συµβάσεων Εργασίας 
µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συµβάσεων 
Εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 
και οι όροι των Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι 
των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας  
 
Με την έκδοση Προεδρικών Διαταγµάτων ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:  
α) τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, 
β) την αύξηση του ορίου απολύσεων, στις περιπτώσεις οµαδικών απολύσεων, 
γ) τον καθορισµό του ύψους και τον τρόπο καταβολής της αποζηµίωσης του 
απολυοµένου, δ) τα µέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζοµένων µεγάλης ηλικίας 
που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότησή τους, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για οµαδικές απολύσεις ή µεµονωµένες, ε) τον καθορισµό των όρων 
απασχόλησης και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών 
που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, στ) τον καθορισµό των εν 
γένει όρων απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουµένων σε συµβάσεις 
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µαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να είναι ανώτερη του έτους, 
ζ) τον καθορισµό της ανώτατης διάρκειας των συµβάσεων ορισµένου χρόνου. 
 

Ν. 3846/10, Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια (ΦΕΚ 66/11.05.10) 33 
 
άρθρο 1 
 
 
άρθρο 2 
 
 
 

άρθρο 3 
 
 
 
άρθρο 4 
 
άρθρο 5 
 
άρθρο 7 
 
άρθρο 8 

 
Ειδικές µορφές απασχόλησης: τεκµήριο εξαρτηµένης εργασίας=9 µήνες και 
αποκλειστική απασχόληση στον ίδιο εργοδότη 
 
Μερική απασχόληση: συµµόρφωση µε την κοινοτική οδηγία 97/81, επέκταση της 
ΜΑ και στις ΔΕΚΟ, προσαύξηση κατά 10% της αµοιβής για ΜΑ κάτω των 20 
ωρών και για υπερωριακή απασχόληση, διευκόλυνση για µετατροπή της πλήρους 
απασχόλησης σε µερική 
 
Προσωρινή απασχόληση: διάρκεια µέχρι 12-18 µήνες, αµοιβές όχι κάτω από τα 
κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ, ίδια δικαιώµατα µε τους µόνιµους εργαζόµενους, 
ασφάλιση στο ΙΚΑ 
 
§ Διαθεσιµότητα µισθωτών 
 
§ Τηλεργασία 
 
§ Διευθέτηση χρόνου εργασίας 
 
§ Εργασία  που παρέχεται την 6η ηµέρα 
 

                                                
33 Το αξιοσηµείωτο µε τον νόµο αυτό είναι ότι ψηφίστηκε µετά τον Ν. 3845/10 (Μνηµόνιο-1), ενώ στην 
ουσία περιλαµβάνει ρυθµίσεις που είχαν απαφασιστεί σε προγενέστερο χρόνο και µε τα οικονοµικά 
δεδοµένα της προηγούµενης διετίας. Η ψήφισή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα προχειρότητας 
και κακού προγραµµατισµού του νοµοθετικού έργου. 
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Ν.3863/10, Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις (ΦΕΚ 115/15.07.10) 
 
άρθρο 73 
 
 
 
άρθρο 74 

 
Μεσολάβηση-διαιτησία: κατάργηση της δυνατότητας µονοµερούς προσφυγής 
των συνδικάτων στη διατησία σε περίπτωση άρνησης του εργοδότη να αποδεχτεί 
την πρόταση του µεσολαβητή 
 
Ρύθµιση θεµάτων εργασιακών σχέσεων : διευκόλυνση των απολύσεων (έµµεση 
µείωση της αποζηµείωσης απόλυσης υπαλλήλων κατά 50%, διευκόλυνση 
οµαδικών απολύσεων) 
 
Μείωση των προσαυξήσεων  σε περίπτωση υπερεργασίας και υπερωριακής 
απασχόλησης 
 
Περικοπή του κατώτατου µισθού των εργαζοµένων κάτω των 25 ετών στο 84% 
του κατώτατου εθνικού µισθού της ΕΓΣΣΕ 
 

Ν. 3899/10, Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής 
οικονοµίας (ΦΕΚ Α’212/17.12.10) 
 
άρθρο 13 
 
 
άρθρο 14 
 
 
άρθρο 15 
 
άρθρο 16 
 
άρθρο 17 

 
Θέσπιση της Ειδικής Επιχειρησιακής ΣΣΕ: υπερίσχυση έναντι κλαδικών ΣΣΕ, 
κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης 
 
Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών: περιορισµός του ρόλου του ΟΜΕΔ 
αποκλειστικά στον καθορισµό του βασικού µισθού 
 
Αξιολόγηση του θεσµού µεσολάβησης-διατησίας από τους κοινωνικούς εταίρους 
 
Γενικές ρυθµίσεις και µεταβατικές διατάξεις 
 
Ρύθµιση θεµάτων µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας (ο εργοδότης 
µπορεί να επιβάλλει –αντί απολύσεων- σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης 
µέχρι 9 µήνες εντός του ηµερολογιακού έτους), προσωρινής απασχόλησης 
(διάρκεια µέχρι 36 µήνες), δοκιµαστικής περιόδου απασχόλησης (διεύρυνση σε 
12 µήνες) και απλοποίηση διαδικασίων εφαρµογής εργατικής νοµοθεσίας 
 

Ν. 3986/11, Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/1-7-2011) 
 
άρθρο 39 
 
 
άρθρο 40 
 
άρθρο 41 
 
 
 

 
Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονοµική ενίσχυση ανέργων: ανώτατο όριο τα 
450 ηµερήσια επιδόµατα εντός µιας 4ετίας 
 
Αυτόµατη µετατροπή ΣΟΧ σε αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία 
 
Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου:  
(α) επιτρέπεται η χωρίς περιορισµό ανανέωση των ΣΟΧ εφόσον υφίσταται 
αντικειµενικός λόγος (π.χ. είδος ή δραστηριότητα της επιχείρισης), (β) εφόσον 
δεν συντρέχει αντικειµενικός λόγος, επιτρέπονται µέχρι 3 ανανεώσεις, αλλιώς 
τεκµαίρεται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών (γ) διαδοχικές θεωρούνται οι 
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άρθρο 42 
 
 
 
άρθρο 43 

ΣΟΧ οι οποίες συνάπτονται µε τους ίδιους όρους, εφόσον δεν έχουν µεσολαβήσει 
45 ηµέρες από την προηγούµενη σύµβαση 
 
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας: περίοδος αναφοράς 6 µήνες. Η διευθέτηση 
καθορίζεται µε επιχειρησιακή σύµβαση ή συµφωνία εργοδότη µε συνδικαλιστική 
οργάνωση, συµβούλιο εργαζοµένων ή ένωση προσώπων 
 
Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου για νέους 18-25 ετών για απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας , µε αποδοχές µειωµένες έως 20%: διάρκεια µέχρι 24 
µήνες, δυνατότητα σύναψης περισσότερο της 1 σύµβασης 
 

Ν. 4024/11, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,  ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011) 
άρθρο 37 αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των συλλογικών συµβάσεων, µέχρι το 

2015 
Ν. 4046/12, Μνηµόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριµένες προϋποθέσεις οικονοµικής 
πολιτικής-Πράξη 6 Υπουρ. Συµβουλίου της 28-2-2012 (ΦΕΚ 38/28.2.2012) 
 
Κεφ. 4, παρ. 
4.1. 
 
 
άρθρο 1 
 
 

άρθρο 2 
 
άρθρο 3 
 

άρθρο 4 
 

άρθρο 5 
 

 
Καθορισµός κατώτατων µισθών, µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα καθορισµού των 
αµοιβών, ενθάρρυνση της επαναδιαπραγµάτευσης των συλλογικών συµβάσεων, 
ειδικοί εργασιακοί όροι, µέτρα για το µη-µισθολογικό κόστος, καταπολέµηση της 
αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής: 
§ µείωση κατά 22% των ελαχίστων µισθών της ΕΓΣΣΕ (όπως ίσχυαν την 1-1-

2012) µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµ. δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
§ µείωση κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών, χωρίς περιοριστικούς 

όρους, και για τους µαθητευόµενους 
§ µέγιστη διάρκεια των συλλογικών συµβάσεων τα 3 έτη 
§ µείωση της µετενέργειας από 6 σε 3 µήνες, κατάργηση επιδοµάτων (πλην 4) 
§ προσφυγή στη διαιτησία µόνο µε κοινή συµφωνία εργοδοτών κι εργαζοµένων 
§ η διαιτησία θα ισχύει µόνο για τον βασικό µισθό 
§ αναστολή αυτόµατων αυξήσεων µισθών και ωριµάνσεων (µέχρι το ποσοστό 

της ανεργίας να πέσει κάτω από το 10%) 
§ κατάργηση της µονιµότητας όσων συµβάσεων ορισµένου χρόνου λήγουν µε 

τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας ή τη συνταξιοδότηση 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Μελλοντικές δεσµεύσεις που απορρέουν από το Μνηµόνιο-2 34 
§ αντικατάσταση του ύψους των µισθών που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ µε τον 

ελάχιστο µισθό που θα νοµοθετήσει η κυβέρνηση 
§ µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5% (κατάργηση ΟΕΚ και 

ΟΕΕ, µείωση συντάξεων από Σεπτ. 12, αναπροσαρµογή εισφορών) 
§ αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ΣΕΠΕ 
§ εισαγωγή της Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις  

 
                                                
34 «Μνηµόνιο Συννενόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής», 9-2-2012 
(Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality). 
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Αγορά εργασίας, εγγεγραµµένη 
ανεργία και ροές εργατικού 
δυναµικού κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας οικονοµικής ύφεσης∗ 
 
Δηµήτρης Καραντινός 
 
Περίληψη 
 
Το άρθρο επιχειρεί µια ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων για την αγορά 
εργασίας που δηµοσιοποιήθηκαν από τον 
ΟΑΕΔ τα τελευταία δύο χρόνια (2010 και 
2011). Τα θέµατα που απασχολούν είναι 
οι διαφορές ανάµεσα στα στοιχεία του 
ΟΑΕΔ και τα αντίστοιχα στοιχεία της 
Έρευνας Εργατικού Δυναµικού της 
ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του αριθµού των 
εγγεγραµµένων ανέργων (επιδοτουµένων 
και µη), η δοµή του πληθυσµού των εγγε-
γραµµένων ανέργων και η εξέλιξη των 
ροών της µισθωτής απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τοµέα. Το άρθρο ολοκληρώνεται 
µε προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας 
στα υπό συζήτηση θέµατα. 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στο  παρόν άρθρο επιχειρείται κυρίως η 
παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των 
στατιστικών στοιχείων για την αγορά της 
εργασίας  που συλλέγονται από τον 
Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναµικού (ΟΑΕΔ), του βασικού οργα-
νισµού για την απασχόληση στη χώρα 
µας. Από τον Ιανουάριο του 2010, ο 
ΟΑΕΔ δηµοσιοποιεί, σε µηνιαία βάση, 
στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της 
εγγεγραµµένης ανεργίας καθώς και για 
την εξέλιξη  των επιδοτουµένων ανέρ-
                                                
∗ Θερµές ευχαριστίες στον κ. Στέλιο Ζαχαρίου, 
προϊστάµενο του Τµήµατος Εργατικού Δυνα-
µικού της ΕΛΣΤΑΤ, για την παροχή αναλυτικών 
στοιχείων από την Έρευνα Εργατικού Δυναµικού 
καθώς και για τις χρήσιµες παρατηρήσεις κατά τη 
συγγραφή του άρθρου. 

γων. Τακτικά, σε µηνιαία βάση, παρου-
σιάζονται επίσης στοιχεία για τις ροές 
του εργατικού δυναµικού στην ιδιωτική 
αγορά εργασίας (προσλήψεις και απολύ-
σεις). Από τον Ιανουάριο του 2011 τα 
στατιστικά στοιχεία εµπλουτίσθηκαν µε 
πληροφορίες για διάφορα ατοµικά χαρα-
κτηριστικά των εγγεγραµµένων ανέργων. 
 
Τα στατιστικά στοιχεία για την εγγε-
γραµµένη ανεργία, που κατά κανόνα 
συλλέγονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης (ΔΥΑ) αποτελούν διεθνώς 
το συνηθέστερο εργαλείο για την ανά-
λυση των πολιτικών αγοράς εργασίας σε 
εθνικό επίπεδο. Οι άνεργοι εγγράφονται 
στις ΔΥΑ όταν επιθυµούν να βρούν 
δουλειά, να λάβουν κάποια οικονοµική 
υποστήριξη, ή/και να  συµµετάσχουν σε 
κάποιο από τα ενεργητικά µέτρα για την 
απασχόληση. Η εγγραφή τους επιτρέπει 
στις ΔΥΑ να εκτιµούν το επίπεδο και την 
εξέλιξη της εγγεγραµµένης ανεργίας, 
καθώς και την εξέλιξη των προγραµµά-
των για την στήριξη της απασχόλησης. 
Συνοπτικά, τα στοιχεία των ΔΥΑ προ-
σφέρονται για το σχεδιασµό των απαι-
τούµενων παρεµβάσεων στην αγορά της 
εργασίας, καθώς και για την εκτίµηση 
της επίπτωσης των εφαρµοζοµένων 
µέτρων (Eurostat, 2006). 
 
Εκτός όµως από αυτή τη λειτουργία, τα 
στοιχεία για την εγγεγραµµένη ανεργία  
είναι χρήσιµα γιατί παρουσιάζουν µια 
αξιόπιστη εκτίµηση του επιπέδου της 
ανεργίας σε µια δεδοµένη χρονική 
στιγµή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της χώρας µας, καθώς  ο 
ΟΑΕΔ λειτουργεί και ως οργανισµός 
ασφάλισης (η εγγραφή ανέργου είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη επι-
δόµατος ανεργίας) και παρέχει επίσης τα 
περισσότερα από τα προγράµµατα ανα-
κούφισης των ανέργων. Επιπλέον, εφό-
σον παραµένει σταθερό το νοµοθετικό 
πλαίσιο και οι διοικητικοί κανόνες για 
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την εγγραφή των ανέργων και τη λήψη 
των επιδοµάτων, οι µεταβολές στον 
πληθυσµό των εγγεγραµµένων ανέργων 
αντανακλούν, µε σχετική ακρίβεια, τις 
τάσεις στην ανεργία. 
 
Οµολογουµένως, οι περισσότεροι ανα-
λυτές των εξελίξεων στην αγορά της 
εργασίας προτιµούν να σχολιάζουν µε 
βάση τα «επίσηµα» στοιχεία για την 
ανεργία, δηλαδή τα στοιχεία της Έρευνας 
Εργατικού Δυναµικού (ΕΕΔ) που 
στηρίζονται στους ορισµούς του Διε-
θνούς Οργανισµού για την Εργασία 
(ILO). Και τούτο γιατί γενικά πιστεύεται 
ότι αυτά τα στοιχεία είναι λιγότερο 
περιοριστικά από τα στοιχεία που προέρ-
χονται από το µητρώο ανεργίας. Οι αγρό-
τες ή τα άτοµα που διαµένουν σε αραιο-
κατοικηµένες περιοχές για παράδειγµα, 
σπανίως εµφανίζονται στις λίστες των 
ανέργων. Από την άλλη µεριά όµως, 
άτοµα που εργάζονται σε περιθωριακές 
και ελάχιστα αµειβόµενες θέσεις εργα-
σίας, σύµφωνα µε τους ορισµούς θεω-
ρούνται απασχολούµενοι  και εποµένως 
δεν προσµετρώνται στους ανέργους της 
ΕΕΔ. Το εάν το µητρώο ανέργων είναι ή 
όχι περισσότερο περιοριστικό από την 
ΕΕΔ εξαρτάται αποκλειστικά από τους 
εθνικούς κανόνες αναφορικά µε τον ορι-
σµό της ανεργίας (European Commis-
sion, 1999).  
 
Το άρθρο αποτελείται από πέντε ενό-
τητες, συµπεριλαµβανοµένης και της 
εισαγωγής. Στη δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα 
στοιχεία για την εξέλιξη του αριθµού των 
εγγεγραµµένων ανέργων καθώς και τα 
στοιχεία για τους ανέργους που λαµ-
βάνουν επίδοµα ανεργίας. Στην τρίτη 
ενότητα τα στοιχεία του  ΟΑΕΔ 
συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα της ΕΕΔ, 
ενώ στην τέταρτη  ενότητα παρουσιά-
ζονται και σχολιάζονται τα στοιχεία για 
τις ροές του εργατικού δυναµικού στην 

ιδιωτική αγορά εργασίας. Η τελευταία 
ενότητα περιλαµβάνει συµπερασµατικού 
χαρακτήρα παρατηρήσεις για τη συνέ-
χιση της έρευνας στα υπό συζήτηση 
θέµατα. 
 
2. Εγγεγραµµένοι και επιδοτούµενοι 
άνεργοι  
 
Ο Πίνακας Α1 του παραρτήµατος στο 
τέλος του άρθρου παρουσιάζει τα στατι-
στικά στοιχεία για τον πληθυσµό των 
εγγεγραµµένων ανέργων, καθώς και των 
ανέργων που επιδοτήθηκαν το χρονικό 
διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2010 
έως το Δεκέµβριο του 2011. Από µια 
γρήγορη µατιά στον Πίνακα προκύπτουν 
αρκετές παρατηρήσεις. 
 
Ο αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων 
υπόκειται σε ισχυρή εποχική διακύ-
µανση. Με τον όρο «εποχική διακύ-
µανση» αναφερόµαστε σε έναν εποχικό 
παράγοντα που επαναλαµβάνεται κάθε 
χρόνο, ανεξάρτητα από µεταβολές λόγω 
ύφεσης ή ανάπτυξης. Ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων ανέργων ξεκινά από 
σχετικά υψηλά επίπεδα κατά τους πρώ-
τους µήνες του έτους και µειώνεται µέχρι 
το Μάιο. Από αυτό το µήνα και µέχρι το 
Σεπτέµβριο, ο αριθµός των εγγεγραµ-
µένων ανέργων δεν παρουσιάζει αξιό-
λογες µεταβολές, ενώ αρχίζει να αυξά-
νεται πάλι κατά τους φθινοπωρινούς 
µήνες. Αυτό το πρότυπο αντανακλά τον 
εποχικό χαρακτήρα διαφόρων οικονοµι-
κών δραστηριοτήτων στη χώρα µας και 
πιο συγκεκριµένα, τη µεγάλη έκταση των 
τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων 
(οικοδοµές, εκπαίδευση). 
 
Στο χρονικό διάστηµα που καλύπτεται 
από τα στοιχεία, ο πληθυσµός των εγγε-
γραµµένων ανέργων αυξήθηκε από 
767.602 άτοµα σε 907.891 άτοµα, 
σηµειώνοντας συνολική αύξηση κατά 
18,28%. Η µεγάλη πλειοψηφία των εγγε-
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γραµµένων ανέργων, στα επίπεδα του 
80% του συνόλου, ανήκαν στην κατη-
γορία των «αναζητούντων εργασία», 
ήταν δηλαδή άνεργοι σύµφωνα µε την 
κοινή αντίληψη του όρου. Οι αναζη-
τούντες εργασία αυξήθηκαν στο υπό 
εξέταση χρονικό διάστηµα σχεδόν όσο 
και το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέρ-
γων (18,74%). Παράλληλα, ένα σηµα-
ντικό µέρος των ατόµων που εγγρά-
φονται στο µητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, 
περίπου 20%, ταξινοµείται στην κατηγο-
ρία των «µη αναζητούντων εργασία». 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται και 
οι εποχιακοί εργαζόµενοι. Τα άτοµα  
αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν επίσης 
στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, 
σχεδόν όσο και οι υπόλοιποι (16, 38%). 
 
Από το σύνολο των εγγεγραµµένων 
ανέργων, περίπου το ένα τρίτο ικανο-
ποιούσε τις προϋποθέσεις για τη λήψη 
επιδόµατος και ελάµβανε επίδοµα ανερ-
γίας. Ο αριθµός των επιδοτούµενων 
ανέργων αυξήθηκε από 253.490 άτοµα 
τον Ιανουάριο του 2010 σε 273.867 
άτοµα το Δεκέµβριο του 2011, δηλαδή 
αυξήθηκε κατά 8,04%. Το γεγονός ότι η 
αύξηση του αριθµού των επιδοτούµενων 
ανέργων ήταν σηµαντικά µικρότερη της 
αύξησης του συνόλου των ανέργων χρή-
ζει διερεύνησης. 
 
Η µεγάλη πλειοψηφία των εγγεγραµ-
µένων ανέργων (77% τον Ιανουάριο 
2010) ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο 
της ανεργίας για διάστηµα µικρότερο του 
έτους, ενώ τα άτοµα που ήταν εγγε-
γραµµένα για µεγαλύτερη περίοδο 
συµπλήρωναν την εικόνα µε µικρότερα 
ποσοστά. Ωστόσο, αυτές οι δύο κατη-
γορίες ανέργων κινήθηκαν προς διαφο-
ρετική κατεύθυνση στο υπό εξέταση 
χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, οι 
εγγεγραµµένοι άνεργοι µικρής διάρκειας 
δεν παρουσίασαν ουσιώδη µεταβολή (για 
την ακρίβεια µειώθηκαν κατά 1,78%), 

ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν 
κατά 85,45%, αύξηση η οποία δικαιούται 
να χαρακτηρισθεί ως «εκρηκτική». 
 
Το τελευταίο αυτό εύρηµα εξηγεί το γιατί  
η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµ-
µένων ανέργων δεν ακολουθήθηκε από 
ανάλογη αύξηση του αριθµού των επιδο-
τουµένων ανέργων. Με την απότοµη 
αύξηση της διάρκειας της ανεργίας που 
επέφερε η παρούσα οικονοµική κρίση, 
µεγάλος αριθµός ανέργων εξάντλησε το 
δικαίωµα επιδότησης, καθώς η επιδότηση 
της ανεργίας διαρκεί στη χώρα µας έως 
12 µήνες. 
 
Έχει υποστηριχθεί ότι το σύστηµα επιδό-
τησης της ανεργίας στη χώρα µας είναι 
ένα από τα λιγότερο γενναιόδωρα στις 
χώρες της ΕΕ, εφόσον αφήνει µεγάλα 
τµήµατα του εργατικού δυναµικού 
(µακροχρόνια άνεργοι, νεοεισερχόµενοι, 
αυτοαπασχολούµενοι) χωρίς κάλυψη 
(Karantinos, 2011). Και ενώ οι µεγάλες 
αυτές κατηγορίες των ανέργων µένουν 
χωρίς  επιδόµατα   ανεργίας,  πολλοί επο- 
χιακά εργαζόµενοι (ακόµα και συντα-
ξιούχοι υπό προϋποθέσεις) λαµβάνουν 
ετήσια ειδικά εποχιακά βοηθήµατα, 
χωρίς ενδεχοµένως να διατρέχουν τον 
κίνδυνο ανεργίας.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά την 
εµφάνιση της κρίσης, πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες µεταρρύθµισαν τα συστήµατα 
επιδότησης της ανεργίας που διέθεταν µε 
στόχο να ενδυναµώσουν τη συνολική 
ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές χώρες 
επέκτειναν την επιδοµατική κάλυψη, 
ώστε να περιλάβει και τους εργαζό-
µενους µε µικρή προϋπηρεσία, ενώ 
αύξησαν και τη διάρκεια χορήγησης των 
επιδοµάτων  (European Commission, 
2011). Αντίθετα, στη χώρα µας, η µόνη 
κατά τα τελευταία χρόνια µεταρρύθµιση 
των επιδοµάτων ανεργίας έγινε το 2007 
µε το Νόµο 3352/07, ο οποίος αύξησε 
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κατά τι τα επιδόµατα. Πρόσφατα δε το 
ύψος του επιδόµατος ανεργίας µειώθηκε 
ως συνέπεια της µείωσης στους κατώ-
τατους µισθούς που επιβλήθηκε στο 
πλαίσιο της «εσωτερικής υποτίµησης».  
Οµολογουµένως, η συνολική προστασία 
των ανέργων εξαρτάται και από πολιτικές 
πέραν των επιδοµάτων ανεργίας. Μέτρα 
πολιτικής για τις αποζηµιώσεις λόγω 
απόλυσης, έκτακτες εισοδηµατικές 
ενισχύσεις και ενεργητικά προγράµµατα 
για την απασχόληση, επιτελούν µια 
λειτουργία παρόµοια µε αυτή των 
επιδοµάτων ανεργίας: υποστηρίζουν τον 
άνεργο µέχρι αυτός να βρει νέα εργασία, 
ή προκειµένου να βρει νέα εργασία (στην 
περίπτωση των ενεργητικών προγραµ-
µάτων). 
 
Αναφορικά µε τις αποζηµιώσεις λόγω 
απόλυσης, µε νόµο του 2010 (Ν. 3863) 
αυτές µεταρρυθµίσθηκαν και πρακτικά 
µειώθηκαν στο ήµισυ. Πριν τη µεταρ-
ρύθµιση, το καθεστώς των αποζη-
µιώσεων ήταν σχετικά γενναιόδωρο, 
κρίνοντας σε σχέση µε όσα ισχύουν στις 
άλλες χώρες της ΕΕ. Ένας από τους 
λόγους, όµως, που οι αποζηµιώσεις 
βρίσκονταν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 
ήταν και τα χαµηλά επιδόµατα καθώς και 
η περιορισµένη κάλυψη και διάρκεια των 
επιδοµάτων ανεργίας. Η µείωση του 
κόστους των απολύσεων θα έπρεπε επο-
µένως να λάβει υπόψη την ανάγκη να 
βελτιωθεί η κάλυψη, το επίπεδο και η 
διάρκεια των επιδοµάτων ανεργίας. 
 
Έκτακτες εισοδηµατικές ενισχύσεις προς 
τους ανέργους (και προς άλλες ευάλωτες 
οµάδες του πληθυσµού) υπήρξαν από την 
εµφάνιση της κρίσης και µετά (το 2009), 
αλλά όχι εντός του διαστήµατος που 
εξετάζεται στο παρόν άρθρο1.  

                                                
1 Η τελευταία ενίσχυση δόθηκε το Δεκέµβριο του 
2009 (Ν.3808/09). 

Στα ενεργητικά µέτρα για την απασχό-
ληση, τέλος, υπήρξε οµολογουµένως µια 
αξιόλογη ανάπτυξη νέων µέτρων µετά τις 
αρχές του 2010, ωστόσο πολλά από τα 
καινούργια προγράµµατα δεν στοχεύουν 
αποκλειστικά τους επιδοτούµενους ανέρ-
γους ή τους µακροχρόνια ανέργους, ενώ 
η συµµετοχή σε αυτά δεν είναι υπο-
χρεωτική  ή εξασφαλισµένη. 
 
Συµπερασµατικά, το σύστηµα επιδό-
τησης της ανεργίας δεν κατάφερε να 
ανταποκριθεί στην αύξηση της ανεργίας 
που σηµειώθηκε στο διάστηµα 2010-
2011. Με τη διατήρηση των ίδιων όρων 
και προϋποθέσεων για τη λήψη του 
επιδόµατος ανεργίας  και µετά την εµφά-
νιση της οικονοµικής κρίσης, απεφεύχθη 
βέβαια µια σοβαρή αύξηση της δηµόσιας 
δαπάνης, αλλά η συνολική κάλυψη των 
ανέργων µειώθηκε. Το ποσοστό των 
εγγεγραµµένων ανέργων που ελάµβανε 
κάποιο επίδοµα έπεσε από 33.02% τον 
Ιανουάριο του 2010 σε 30.16% το 
Δεκέµβριο του 2011. Η οικονοµική 
κρίση, κατά συνέπεια, έφερε στο προ-
σκήνιο προϋπάρχουσες αδυναµίες του 
συστήµατος επιδότησης της ανεργίας, 
καθιστώντας αναγκαία την επείγουσα 
µεταρρύθµισή του.  
 
Τα επιδόµατα ανεργίας παρέχουν ένα 
δίχτυ προστασίας για όσους έχασαν τη 
δουλειά τους και γενικότερα για όσους 
δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Η 
εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης έφερε 
στο προσκήνιο νέους κινδύνους για 
πολλές οικογένειες και καταστάσεις που 
το υπάρχον σύστηµα επιδότησης της 
ανεργίας δεν ήταν σχεδιασµένο να αντι-
µετωπίσει. Συντρέχει λόγος, εποµένως, 
να επανεξετασθεί η ισορροπία ανάµεσα 
στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις 
για τη λήψη επιδόµατος ανεργίας και στα 
κίνητρα για εργασιακή ένταξη ή/και 
επανένταξη. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
σε κάποιες περιοχές , όπως για παρά-
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δειγµα το βοήθηµα για τους µακροχρόνια 
άνεργους ή τα επιδόµατα των νεο-
εισερχόµενων, οι (αυστηροί) όροι και οι 
προϋποθέσεις πρέπει να χαλαρώσουν.  
 
Παράλληλα, σε άλλες περιοχές, όπως για 
παράδειγµα στην καταγραφή των ενερ-
γειών των ανέργων προς αναζήτηση 
απασχόλησης, τα κριτήρια θα πρέπει να 
αυστηροποιηθούν. Στο ίδιο πνεύµα, οι 
εποχιακά εργαζόµενοι για το χρονικό 
διάστηµα που βρίσκονται χωρίς απασχό-
ληση δεν θα πρέπει να αποκλείονται από 
ενεργητικά µέτρα.  
 
Με την έµφαση που δόθηκε στις ενερ-
γητικές πολιτικές (επιδοτήσεις, κατάρ-
τιση κ.ά.) τα τελευταία χρόνια, έµφαση 
που υπαγορεύτηκε από τη διαθεσιµό-
τητα κοινοτικών πόρων, η πολιτική για 
την επιδότηση της ανεργίας παραµε-
λήθηκε. Ωστόσο, ένα σύστηµα επιδό-
τησης της ανεργίας που παρέχει επαρκή 
οικονοµική ασφάλεια, εκτός από απα-
ραίτητο για λόγους κοινωνικής δικαιο-
σύνης, θα βελτιώσει και την πραγµατική 
επίπτωση των ενεργητικών µέτρων. Πολ-
λοί νέοι, για παράδειγµα, συµµετέχουν σε 
προγράµµατα κατάρτισης συχνά απλά 
και µόνο για να εξασφαλίσουν ένα 
πρόσκαιρο εισόδηµα. Εάν το σύστηµα 
επιδότησης της ανεργίας τους παρείχε 
ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, τότε ενδεχο-
µένως να αναζητούσαν κατάρτιση την 
οποία πραγµατικά επιθυµούσαν ή είχαν 
όντως ανάγκη, κάτι που θα επηρέαζε 
θετικά και την τελική συµβολή της 
κατάρτισης στη βελτίωση των προο-
πτικών τους.  
 
3. «Επίσηµα» και «Ανεπίσηµα» στοι-
χεία: Μια σύγκριση των αποτε-
λεσµάτων της ΕΕΔ και του µητρώου 
ανεργίας του ΟΑΕΔ 
 
Με το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, 
τα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία 

απέκτησαν βαρύνουσα σηµασία. Η ανα- 
κοίνωση των ποσοστών της ανεργίας 
καταλαµβάνει πλέον περίοπτη θέση στα 
δελτία ειδήσεων και στον καθηµερινό 
τύπο, ενώ συχνά τα ποσοστά αυτά γίνο-
νται αντικείµενο αντιπαραθέσεων ανά-
µεσα σε ειδικούς και µη. Ουσιαστικά, 
από απλοί δείκτες των τάσεων στην 
αγορά της εργασίας, τα ποσοστά της 
ανεργίας προσέλαβαν πρόσφατα τη 
σηµασία  βαρόµετρου της  κατάστασης 
στην οποία βρίσκεται ολόκληρη η οικο-
νοµία και η κοινωνική υγεία του τόπου.  
 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, βεβαίως, στην 
οικονοµική κρίση, η οποία µεταξύ άλλων 
οδήγησε και σε µεγάλη άνοδο της 
ανεργίας. Η ανάδειξη, ωστόσο, των 
δεικτών της ανεργίας ως κεντρικών δει-
κτών στις πολιτικές και ακαδηµαϊκές 
συζητήσεις, υποβοηθήθηκε και από τη 
διαθεσιµότητα έγκυρων και σταθερά 
δηµοσιοποιούµενων στατιστικών στοι-
χείων. Πέραν των αποτελεσµάτων της 
τριµηνιαίας ΕΕΔ, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοι-
νώνει πλέον σε τακτική βάση και τα 
µηνιαία αποτελέσµατα της ΕΕΔ, ενώ και 
τα στοιχεία του ΟΑΕΔ έχουν εµπλου-
τισθεί αρκετά και δηµοσιοποιούνται 
έγκαιρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν 
το 2010, στοιχειώδεις πληροφορίες για 
τους εγγεγραµµένους ανέργους, όπως για 
παράδειγµα ο αριθµός των ανέργων που 
ελάµβαναν επίδοµα ανεργίας, δεν ήταν 
διαθέσιµες ή τουλάχιστον δεν γίνονταν 
ευρέως γνωστές.  
 
Ταυτόχρονα, όµως, η ανακοίνωση αποτε-
λεσµάτων για τους ανέργους από τις δύο 
πηγές (ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ) δηµιουργεί 
και κάποια σύγχυση, καθώς τα απο-
τελέσµατα διαφέρουν µεταξύ τους, ενίοτε 
δε σηµαντικά2.  Εγείρεται έτσι το ερώ-
                                                
2 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 
στοιχείων για το µήνα Αύγουστο του 2011. Για το 
µήνα αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ εκτίµησε αύξηση (σε 
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα) του αριθµού 
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τηµα για το ποια από τις δύο σειρές στοι-
χείων είναι σε θέση να εκτιµήσει ρεαλι-
στικότερα το επίπεδο και την εξέλιξη της 
ανεργίας. 
 
Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο σειρές 
στοιχείων οφείλονται σε διαφορές στους 
χρησιµοποιούµενους ορισµούς και επίσης 
σε ορισµένα µεθοδολογικά ζητήµατα. 
Συγκεκριµένα, οι ΕΕΔ χρησιµοποιούν ως 
ορισµό για την ανεργία το συµβατικό 
ορισµό της ανεργίας του Διεθνούς Οργα-
νισµού για την Εργασία (ILO). Ο ορι-
σµός αυτός βασίζεται σε τρία κριτήρια, 
τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται ταυ-
τόχρονα. Άνεργα θεωρούνται τα άτοµα 
«χωρίς εργασία», που είναι «διαθέσιµα 
για εργασία», και ταυτόχρονα «αναζη-
τούν εργασία». Άνεργοι δηλαδή είναι οι 
άνω των 15 ετών,  που κατά την περίοδο 
αναφοράς της έρευνας δεν είχαν αµειβό-
µενη εργασία (έστω και µιας ώρας), ήταν  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
των ανέργων, ενώ ο ΟΑΕΔ, µείωση. Τα στοιχεία 
για τον Αύγουστο απετέλεσαν αντικείµενο ανα-
κοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ, διαθέσιµης στην ιστο-
σελίδα του Οργανισµού. 

διαθέσιµοι να αναλάβουν εργασία (είτε 
µισθωτή εργασία, είτε αυτοαπασχόληση) 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα (δύο εβδο-
µάδες), κι είχαν προβεί  σε συγκεκριµένα 
βήµατα προκειµένου να βρούν εργασία 
(π.χ., είχαν απευθυνθεί σε εργοδότες, 
είχαν απαντήσει σε διαφηµίσεις εφηµε-
ρίδων, κ.λπ.).Ο ΟΑΕΔ, από την άλλη 
µεριά, εγγράφει στο µητρώο ανεργίας 
άτοµα που είτε αναζητούν, είτε δεν ανα-
ζητούν εργασία, ανεξάρτητα από τη θέση 
τους στην αγορά της εργασίας (απα-
σχολούµενοι, άνεργοι, εκτός εργατικού 
δυναµικού). Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε 
«αναζητούντες εργασία» και σε «µη ανα-
ζητούντες εργασία» γίνεται µε βάση 
δήλωση των ίδιων των ατόµων, και το 
άθροισµα αυτών των δύο κατηγοριών 
αποτελεί τους εγγεγραµµένους άνεργους. 
 
 
 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000
Διάγραµµα 1: Εγγεγραµµένοι άνεργοι και άνεργοι ΕΕΔ, 2010-2011

Εγγεγραµµένοι άνεργοι, σύνολο Αναζητούντες εργασία Μη αναζητούντες εργασία Άνεργοι, ΕΕΔ
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Στο Διάγραµµα 1 εµφανίζεται η εξέλιξη 
του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέρ--
γων καθώς και των ανέργων της ΕΕΔ, σε 
µηνιαία βάση, για το χρονικό διάστηµα 
από τον Ιανουάριο 2010 έως τον 
Δεκέµβριο 2011.  Τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται το Διάγραµµα µπορούν να 
βρεθούν στον αντίστοιχο πίνακα του 
Παραρτήµατος. Από µια γρήγορη µατιά 
στο Διάγραµµα και στα στοιχεία προ-
κύπτουν εύκολα µερικές διαπιστώσεις. 
 
Η αύξηση της ανεργίας που σηµειώθηκε 
στο διάστηµα 2010-2011 επιβεβαιώνεται 
και από τις δύο σειρές στοιχείων, µε 
σηµαντικές ωστόσο διαφορές ως προς 
την ένταση της ανεργίας και το χρονισµό. 
Για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, και 
συγκεκριµένα από τον Ιανουάριο του 
2010 έως τον Απρίλιο του 2011, ο αριθ-
µός των ανέργων που κατέγραψαν οι 
ΕΕΔ ήταν χαµηλότερος του συνόλου των 
εγγεγραµένων ανέργων του ΟΑΕΔ. Από 
τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2010 
µάλιστα οι ΕΕΔ κατέγραψαν λιγότερους 
ανέργους  και  από  τους   «αναζητούντες  
εργασία» του ΟΑΕΔ. Αυτή η τάση 
αλλάζει µετά τον Απρίλιο του 2011, µε 
τις  ΕΕΔ  να  καταγράφουν υψηλότερους  
αριθµούς ανέργων από τον ΟΑΕΔ. Η 
συνολική, τέλος, αύξηση της ανεργίας 
που σηµειώθηκε στο διάστηµα 2010-
2011 εµφανίζεται να είναι κατά πολύ 
υψηλότερη σύµφωνα µε τις ΕΕΔ. Συγκε-
κριµένα οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 
18,28% σύµφωνα µε τον ΟΑΕΔ και κατά 
82,23% σύµφωνα µε την ΕΕΔ.  Πώς µπο-
ρούν να ερµηνευτούν αυτές οι τάσεις και 
διαφοροποιήσεις; 
 
Η υιοθέτηση διαφορετικών ορισµών για 
την ανεργία από τους δύο οργανισµούς 
(ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ), έχει ως αποτέ-
λεσµα οι πληθυσµοί που καταγράφονται 
από τις δύο σειρές να είναι διαφορετικοί, 
έστω και εάν συµπίπτουν µερικώς. Τούτο 

επιβεβαιώνεται και από µια απλή σύγ-
κριση των ατοµικών χαρακτηριστικών 
των ανέργων που καταγράφονται από τις 
δύο σειρές. Στον Πίνακα Π.2 του παραρ-
τήµατος συγκρίνονται οι δύο σειρές, ως 
προς τρία ατοµικά χαρακτηριστικά των 
ανέργων και συγκεκριµένα την ηλικία, το 
εκπαιδευτικό επίπεδο και την υπηκό-
οτητα, µε βάση αναφοράς τον Ιανουάριο 
του 2011. Από την απλή αυτή σύγκριση 
προκύπτει ότι σε σχέση µε τον πληθυσµό 
των ανέργων της ΕΕΔ, στο µητρώο ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ υποαντιπροσωπεύονται 
οι νέοι κάτω των 30 ετών (28,29% του 
συνόλου των ανέργων του ΟΑΕΔ, 
36,14% του αντίστοιχου συνόλου της 
ΕΕΔ), οι κάτοχοι δευτεροβάθµιας και 
κυρίως τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(14,09% στον ΟΑΕΔ, 34,63% στην 
ΕΕΔ), και τέλος οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών (6,15% και 9,82%, αντίστοιχα).  
 
Αντίθετα,   κατηγορίες  όπως  οι  άνεργοι  
µέσης και µεγαλύτερης ηλικίας, οι άνερ-
γοι µε χαµηλή εκπαίδευση και οι 
Έλληνες υπήκοοι υπεραντιπροσωπεύ-
ονται στον ΟΑΕΔ (σε σχέση µε την 
ΕΕΔ).  
 
Οι παραπάνω διαφορές είναι αναµε-
νόµενες. Πολλοί νέοι δεν έχουν ιδιαίτερα 
κίνητρα να εγγραφούν ως άνεργοι στον 
ΟΑΕΔ, καθώς στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά της εργασίας δεν δικαιούνται επί-
δοµα ανεργίας. Τούτο µε τη σειρά του 
συµπαρασύρει και τους κατόχους τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, καθώς αυτές οι 
δύο κατηγορίες επικαλύπτονται σε 
σηµαντικό βαθµό. Παράλληλα, οι ΕΕΔ, 
σε αντίθεση µε τον ΟΑΕΔ, αδιαφορούν 
για το καθεστώς νοµιµότητας των ξένων 
υπηκόων που εµφανίζονται στο σχετικό 
δείγµα. Αυτές και άλλες διαφορές ανά-
µεσα στους δύο πληθυσµούς των 
ανέργων ερµηνεύουν το γιατί, σύµφωνα 
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µε το Διάγραµµα 1, οι  ΕΕΔ κατέγραψαν 
υψηλότερη αύξηση της ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ στο διάστηµα 2010-2011. Ο 
πληθυσµός της ΕΕΔ περιλαµβάνει ανα-
λογικά περισσότερους νέους και αλλο-
δαπούς, δύο κατηγορίες του εργατικού 
δυναµικού που επλήγησαν  ιδιαίτερα 
(δηλαδή περισσότερο από άλλες οµάδες) 
από την οικονοµική κρίση.   
 
Προκειµένου να αποκοµίσουµε µια 
εναργέστερη εικόνα των διαφορών ανά-
µεσα στις δύο σειρές, προχωρήσαµε, 
ακολουθώντας το παράδειγµα του 
Chernyshev (2001), σε µια «συµφι-
λίωση» των στοιχείων της ΕΕΔ και του 
ΟΑΕΔ για το πρώτο τρίµηνο του 2011, 
τα αποτελέσµατα της οποίας εµφανί-
ζονται στο Διάγραµµα 2. Ο στόχος ήταν 
εν προκειµένω να ξεχωρίσουµε τις δύο 
οµάδες των ανέργων, που η καταµέ-
τρηση τους προέρχεται από την ίδια πηγή 
(την ΕΕΔ), αλλά µε βάση διαφορετικό 
ορισµό της ανεργίας.  
 
Σύµφωνα µε την ΕΕΔ, τα άτοµα που 
είναι εγγεγραµµένα στον ΟΑΕΔ ανα-
γνωρίζονται µε βάση το Ερώτηµα 78 του 
σχετικού ερωτηµατολογίου (Eίστε τώρα 
εγγεγραµµένος σε Δηµόσιο Γραφείο 
Eύρεσης Eργασίας;). Το Ερώτηµα 78 
αφορά σε όλα τα άτοµα του δείγµατος 
(απασχολούµενους, ανέργους και εκτός 
εργατικού δυναµικού). 
 
Στο παραπάνω ερώτηµα, µετά την ανα-
γωγή στο συνολικό πληθυσµό, προκύπτει 
ότι απάντησαν θετικά 634.247 άτοµα. 
Από τα άτοµα αυτά, 229.333 άτοµα 
(36,16% του συνόλου) δήλωσαν ότι 
παίρνουν κάποιο επίδοµα ή βοήθηµα. Ο 
αριθµός αυτός είναι χαµηλότερος από το 
σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων του 
ΟΑΕΔ για το ίδιο χρονικό διάστηµα (281 
χιλιάδες κατά µέσο όρο για τους τρεις 
πρώτους µήνες του 2011).  

Από το σύνολο των ατόµων που δήλω-
σαν ότι παίρνουν κάποιο επίδοµα ή 
βοήθηµα (229.333 άτοµα), η µεγάλη 
πλειοψηφία (197.480 άτοµα, 86,11%) 
ταξινοµείται από την ΕΕΔ στους ανέρ-
γους. Οι υπόλοιποι επιδοτούµενοι, 
δηλαδή, 31.853 συνολικά άτοµα βρέ-
θηκαν να είναι είτε απασχολούµενοι 
(7.975 άτοµα), είτε εκτός εργατικού 
δυναµικού (23.878 άτοµα).  
 
Παράλληλα, η πλειοψηφία όσων δήλω-
σαν ότι είναι εγγεγραµµένοι σε δηµόσιο 
γραφείο εύρεσης εργασίας (404.914 
άτοµα, 63,84% του συνόλου) δήλωσαν 
ότι δεν λαµβάνουν κάποιο επίδοµα ή 
βοήθηµα. Από αυτό το σύνολο, οι 
περισσότεροι (323.970 άτοµα, 80%) 
ήταν, σύµφωνα µε τον ορισµό της ανερ-
γίας που χρησιµοποιεί η ΕΕΔ, άνεργοι. 
Το υπόλοιπο 20% ταξινοµήθηκε στους 
απασχολούµενους (37.914 άτοµα) και 
στους εκτός εργατικού δυναµικού 
(43.030 άτοµα).  
 
Τέλος, οι µη εγγεγραµµένοι σε δηµόσιο 
γραφείο εύρεσης εργασίας εκτιµήθηκαν 
από την ΕΕΔ σε 8.692.093 άτοµα. Από 
αυτούς, ένα σηµαντικό τµήµα (270.726 
άτοµα) θεωρούνται ως άνεργοι από την 
ΕΕΔ, καθώς πληρούσαν τα σχετικά 
κριτήρια (χωρίς αµοιβή από εργασία, 
διαθέσιµοι και αναζητούντες εργασία).  
 
Συνολικά, το πρώτο τρίµηνο του 2011, η 
ΕΕΔ κατέγραψε 112.797 άτοµα, τα οποία 
ενώ ήταν εγγεγραµµένα στον ΟΑΕΔ (µε 
ή χωρίς επίδοµα) δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις του ορισµού της ανεργίας 
της ΕΕΔ, και κατά συνέπεια ταξινο-
µήθηκαν στους απασχολούµενους 
(45.889 άτοµα) και στους εκτός εργα-
τικού δυναµικού (66.908 άτοµα).  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η στα-
τιστική ανάλυση όσων ήταν εγγεγραµ-
µένοι σε δηµόσιο γραφείο εύρεσης 
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εργασίας (µε επίδοµα ή χωρίς) και ταξι-
νοµήθηκαν από την ΕΕΔ στους εκτός 
εργατικού δυναµικού, καθώς δεν πλη-
ρούσαν όλα τα κριτήρια της ανεργίας. 
Έτσι, 62.651 άτοµα (93,6% του συνόλου 
αυτής της κατηγορίας) δήλωσαν ότι δεν 
αναζητούν εργασία, είτε για προσω-
πικούς ή άλλους λόγους (11.691 και 
14.505 άτοµα, αντίστοιχα), είτε για οικο-
γενειακές υποχρεώσεις (8.604), είτε γιατί 
παίρνουν   σύνταξη   (5.180),  είτε    γιατί  
είναι ανίκανοι για εργασία (3.336), είτε, 
τέλος, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα βρουν 
εργασία (5.968). Το σύνολο συµπληρώ-
νουν αυτοί που έχουν ήδη βρει κάποια 
εργασία και περιµένουν να αναλάβουν 
(6.533), καθώς και αυτοί που εκπαιδεύ-
ονται ή επιµορφώνονται (3.797).  
 
Οι υπόλοιποι από τους εγγεγραµµένους 
ανέργους που θεωρήθηκαν από την ΕΕΔ 
ως εκτός εργατικού δυναµικού (4.257 
άτοµα), αναζητούν εργασία αλλά δεν 
ήταν  διαθέσιµοι  να  αναλάβουν εργασία  
µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες, είτε 
για προσωπικούς ή οικογενειακούς 
λόγους (1.794 άτοµα), είτε γιατί πρέπει 
να συµπληρώσουν την εκπαίδευσή τους 
(1.352), είτε τέλος για διάφορους λόγους 
(στρατιωτική θητεία, ασθένεια).  
 
Τα παραπάνω συνοψίζονται και απεικο- 
νίζονται στο Διάγραµµα 2. Όπως προκύ- 
πτει από το Διάγραµµα 2, το πρώτο 
τρίµηνο του 2011 υπήρχαν 792.601 
άτοµα που ήταν άνεργα, σύµφωνα µε τον 
ορισµό του ILO, ήταν δηλαδή άτοµα 
χωρίς αµειβόµενη εργασία, διαθέσιµα να 
αναλάβουν εργασία και είχαν αναζητήσει 
εργασία κατά τις τέσσερις εβδοµάδες που 
προηγήθηκαν της συνέντευξης.  Ο αριθ- 
µός αυτός είναι υψηλότερος, κατά 
158.354 άτοµα από το σύνολο των εγγε-
γραµµένων, κατά την ΕΕΔ, ανέργων του 
ΟΑΕΔ (634.247άτοµα). 
 

Από το σύνολο των εγγεγραµµένων 
ανέργων, ένας ικανός αριθµός ατόµων 
(45.889 άτοµα, 7,2% του συνόλου) κατα-
χωρήθηκαν από την ΕΕΔ ως απασχολού-
µενοι, καθώς στο διάστηµα αναφοράς της 
έρευνας είχαν κάποια απασχόληση. 
Πολλά, επίσης,  άτοµα του ίδιου συνόλου 
(66.908 άτοµα, 10,5% του συνόλου), 
καταχωρήθηκαν ως οικονοµικά αδρανείς 
(εκτός εργατικού δυναµικού), επειδή για 
διάφορους λόγους δεν ήταν άµεσα διαθέ 
σιµα να αναλάβουν εργασία ή δεν ανα- 
ζητούσαν εργασία. Συνολικά, 112.797 
άτοµα ήταν εγγεγραµµένα ως άνεργα, 
χωρίς ωστόσο να ικανοποιούν τον διεθνή 
ορισµό της ανεργίας (ILO). Αντίθετα, 
521.450 άτοµα (82.2% του συνόλου των 
εγγεγραµµένων ανέργων και 65,79% του 
συνόλου των ανέργων κατά την ΕΕΔ) 
ήταν εγγεγραµµένα ως άνεργα και ταυτό- 
χρονα ικανοποιούσαν τον ορισµό του 
ILO. 
 
Η ανάλυση που προηγήθηκε, φέρνει στο 
προσκήνιο την ανάγκη για αποσαφήνιση 
και πληρέστερη κατανόηση του ορισµού 
της ανεργίας, δηλαδή της απάντησης στο 
ερώτηµα «ποιος είναι άνεργος;». Ο 
καλύτερος ορισµός που διαθέτουµε µέχρι 
σήµερα, δηλαδή ο ορισµός του ILO, 
στηρίζεται στο τρίπτυχο απασχο-
λούµενος – άνεργος – εκτός εργατικού 
δυναµικού, καθώς και στα κριτήρια 
«χωρίς αµειβόµενη απασχόληση», 
«διαθέσιµος να αναλάβει εργασία» και 
«αναζητούσε εργασία». Το τρίπτυχο 
απασχολούµενος–άνεργος–εκτός εργατι-
κού δυναµικού απαγορεύει την ταξι-
νόµηση ενός ατόµου σε περισσότερες 
από µια κατηγορίες, ενώ τα τρία κριτήρια 
για την ανεργία πρέπει να ικανοποιούνται 
ταυτόχρονα.  
 
Ακόµα και ο ακριβέστερος ορισµός της 
ανεργίας παρουσιάζει µειονεκτήµατα. 
Αυτά, στην προκειµένη περίπτωση, αφο-
ρούν κυρίως την ταξινόµιση των ατόµων 
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που βρίσκονται στα όρια των κατηγο-
ριών απασχολούµενος–άνεργος– εκτός 
εργατικού δυναµικού. Κάποιος, για 
παράδειγµα, που εργάζεται λίγες µόνο 
ώρες σε κάποια περιστασιακή και ελάχι-
στα αµειβόµενη απασχόληση δικαιούται 
ίσως να χαρακτηρισθεί ως άνεργος. Το 
ίδιο και όσοι έχουν σταµατήσει να ανα-
ζητούν εργασία, γιατί πιστεύουν ότι κάτι 
τέτοιο είναι µάταιο. Ως άνεργοι, επίσης, 
θα έπρεπε να θεωρούνται όσοι συµµε-
τέχουν σε ενεργητικά προγράµµατα απα-
σχόλησης (π.χ. κατάρτιση) ή και ακόµα 
οι φοιτητές που ψάχνουν για περι-
στασιακή απασχόληση.  
 
Ο ορισµός της ανεργίας του ILO που 
χρησιµοποιούν όλες οι στατιστικές υπη-
ρεσίες της ΕΕ είναι σχεδιασµένος για να 
καταγράφει, κυρίως, την «πλήρη απουσία 
εισοδήµατος από απασχόληση». Αυτό, 
όµως, θα λέγαµε ότι αποτελεί µόνο την 
«κορυφή του παγόβουνου» του 
προβλήµατος της απασχόλησης. Η αθέ-
ατη πλευρά του παγόβουνου περιλαµ-
βάνει καταστάσεις όπως η µερική και 
ακούσια έλλειψη απασχόλησης (υπο-
απασχόληση), η χαµηλή παραγωγικό-
τητα, η χαµηλή χρήση των δεξιοτήτων 
που κατέχει κάποιος και το χαµηλό εισό-
δηµα. Οι αδυναµίες αυτές του ορισµού 
της ανεργίας εξηγούν ίσως το γιατί συχνά 
οι εκπρόσωποι των εργατικών συνδι-
κάτων αµφισβητούν τα ποσοστά της 
ανεργίας που ανακοινώνουν οι αρχές, 
κάνοντας λόγο για «στατιστική» σε 
σχέση µε την «πραγµατική» ανεργία (που 
είναι κατά κανόνα υψηλότερη), και για 
χειρισµό των στατιστικών στοιχείων.  
 
Οι καταστάσεις που περιγράφηκαν προη-
γουµένως (υποαπασχόληση, χαµηλό 
εισόδηµα από απασχόληση, κ.λπ.), ήταν 
βέβαια πάντοτε παρούσες, αλλά η συχνό-
τητα εµφάνισής τους καθώς και η έντασή 
τους αυξήθηκαν δραµατικά πρόσφατα,  
λόγω της οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, 

τίθεται επί τάπητος η ανάγκη για έναν 
επαρκέστερο ορισµό της ανεργίας, ικανό 
να αντανακλά ρεαλιστικότερα την πολυ-
διάστατη επίπτωση της κρίσης στην 
ευηµερία των ατόµων.  
 
Τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραµ- 
µένη ανεργία, είναι χρήσιµα γιατί συµ-
πληρώνουν την εικόνα για τις εξελίξεις 
στην αγορά της εργασίας που αποκοµί-
ζουµε από τις ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ. Έχουν 
δε το πλεονέκτηµα να µην προέρχονται  
από  δειγµατοληπτική έρευνα και να 
είναι, κατά συνέπεια, απαλλαγµένα από 
τα γνωστά προβλήµατα των ερευνών 
(δειγµατοληπτικά και άλλα σφάλµατα).  
 
Είναι εµφανές, όµως, ότι ο ορισµός της 
ανεργίας που χρησιµοποιεί ο ΟΑΕΔ, 
δηλαδή οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
την  εγγραφή  ενός ατόµου στο µητρώο  
της ανεργίας, θα πρέπει να αλλάξει και 
να µετακινηθεί από την (περίπου) αυτό-
δήλωση των ατόµων προς τη θέσπιση 
συγκεκριµένων κριτηρίων που θα πρέπει 
να πληρούνται, παρόµοιων µε αυτά που 
χρησιµοποιούνται   από  τις    αντίστοιχες  
ΔΥΑ των χωρών της Κοινότητας. Η υιο-
θέτηση νέων όρων και προϋποθέσεων για 
την εγγραφή ανέργων από τον ΟΑΕΔ, 
ενδεχοµένως  συνεπάγεται την υιοθέτηση 
κριτηρίων που απορρέουν από την αρχή 
των αµοιβαίων υποχρεώσεων, όπως για 
παράδειγµα η καταγραφή των δραστη-
ριοτήτων των ανέργων για αναζήτηση 
απασχόλησης. Η υιοθέτηση τέτοιων κρι-
τηρίων δεν προτείνεται για να µειωθεί ο 
αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων, 
αλλά για να είναι σε θέση το µητρώο 
ανεργίας να αντανακλά πιο σωστά το επί-
πεδο και την εξέλιξη της ανεργίας στη 
χώρα µας. Εκτιµάται ότι µε την εφαρ-
µογή κριτηρίων θα µειωθούν και οι 
µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις δύο 
σειρές δεδοµένων (ΟΑΕΔ και ΕΕΔ), µια 
κατάσταση που απαντάται συχνά και στις 
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.  
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 Διάγραµµα 2: Ανάλυση εγγεγραµµένων ανέργων, σύµφωνα 

µε την Έρευνα Εργατικού Δυναµικού, Α΄ Τρίµηνο 2011 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Εγγεγραµµένοι άνεργοι, σύµφωνα µε την 
ΕΕΔ  (Ερωτ. 78): 634.247 

Χωρίς αµοιβόµενη 
εργασία: 588.358 

Διαθέσιµοι να αρχίσουν 
να εργάζονται µέσα σε 
δύο εβδοµάδες: 521.450  

Μη αναζητούντες εργασία 
τις τέσσερις τελευταίες 
εβδοµάδες: 62.651 

Αναζητούντες εργασία 
τις τέσσερις τελευταίες 
εβδοµάδες: 458.799 

Από τους οποίους: 
Συµµετέχοντες  σε 
εκπαιδευτικά ή 
επιµορφωτικά  

προγράµµατα: 3.797 

Από τους οποίους: 
Αναµένουν να αρχίσουν 

εργασία: 6.533 

Εγγεγραµµένοι άνεργοι 
καταχωρηµένοι ως 

άνεργοι σύµφωνα µε τον 
ορισµό του ILO: 521.450 

Σύνολο ανέργων 
σύµφωνα µε τον ορισµό 
του ILO: 792.601 

Άτοµα µη εγγεγραµµένα ως άνεργα στις 
ΔΥΑ, καταχωρηµένα ως άνεργα σύµφωνα 

µε τον ορισµό του ILO 

(Διαθέσιµοι για εργασία και είτε έψαχναν 
για εργασία τις τέσσερις τελευταίες 

εβδοµάδες, ή ήταν διαθέσιµοι να αρχίσουν 
να εργάζονται µέσα σε δύο εβδοµάδες και/ή 
περίµεναν να αναλάβουν εργασία): 271.151 

	  

Καταχωρηµένοι ως 
απασχολούµενοι: 45.889 

Μη  διαθέσιµοι να αρχίσουν 
να εργάζονται µέσα σε δύο 

εβδοµάδες: 66.908 

	  

Από τους 
οποίους: 

Συµµετέχοντες  
σε εκπαιδευτικά 
ή επιµορφωτικά 
προγράµµατα: 
1.352 

	  

Εγγεγραµµένοι άνεργοι, εκτός 
εργατικού δυναµικού  σύµφωνα µε 
τον ορισµό του ILO: 66.908 

Εγγεγραµµένοι άνεργοι, 
καταχωρηµένοι ως µη άνεργοι 
σύµφωνα µε τον ορισµό του ILO: 

112.797 
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4. Ροές του εργατικού δυναµικού στην 
αγορά εργασίας 
 
Οι περισσότεροι από τους ερευνητές στα 
θέµατα της αγοράς εργασίας, καθώς και 
η πλειονότητα των αναλυτών της σχε-
τικής πολιτικής, είναι εξοικειωµένοι µε 
τους συµβατικούς δείκτες που χρησι-
µοποιούνται για να αποτυπωθεί η κατά-
σταση στην αγορά της εργασίας, δηλαδή 
την αύξηση της απασχόλησης και το 
ποσοστό της ανεργίας. Αν και δεν υπάρ-
χει αµφιβολία ότι οι δείκτες αυτοί είναι 
απαραίτητοι, πληροφορίες για την υπο-
κείµενη κινητικότητα των ατόµων στην 
αγορά της εργασίας, είναι επίσης χρή-
σιµες γιατί προσθέτουν βάθος στις 
συµβατικές αναλύσεις. Η επίγνωση, για 
παράδειγµα, ότι η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ή 
ότι η ανεργία έπεσε κατά τόσες ποσο-
στιαίες µονάδες, είναι χρήσιµη, αλλά 
αφήνει αναπάντητα ερωτήµατα για το τι 
ακριβώς συνέβη. Μία δεδοµένη αύξηση 
της απασχόλησης αντιπροσωπεύει ένα 
τελικό «καθαρό» όφελος, το οποίο, όµως, 
προκύπτει γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις 
αναπτύσσονται, συστέλλονται, ανοίγουν 
ή κλείνουν ταυτόχρονα, κάθε µήνα.  
 
Μερικές επιχειρήσεις προσλαµβάνουν 
προσωπικό, άλλες απολύουν, ενώ µερικοί 
εργαζόµενοι συνταξιοδοτούνται. Τελικά, 
υπάρχουν πολλοί τρόποι µέσα από τους 
οποίους θα µπορούσε να ερµηνευθεί µια 
αύξηση των θέσεων εργασίας. Για παρά-
δειγµα, θα µπορούσε να υπάρξει µια 
αύξηση των προσλήψεων µεγαλύτερη 
από την αύξηση των απολύσεων, ή µια 
µείωση των απολύσεων µεγαλύτερη από 
τη µείωση των προσλήψεων. Οι συνέ-
πειες κάθε µεταβολής για την ανάλυση 
και το σχεδιασµό µέτρων πολιτικής για 
την αγορά εργασίας, είναι διαφορετικές  
(Boon, Z., et all, 2008). 
 

Τα στατιστικά στοιχεία που καταγρά-
φουν τις µεταβολές στις προσλήψεις και 
τις απολύσεις είναι εντελώς διαφορετικά 
από τα στοιχεία της ΕΕΔ και από τα 
στοιχεία για την εγγεγραµµένη ανεργία 
που εξετάσαµε στις προηγούµενες ενό-
τητες. Η διαφορά έγκειται στο ότι αυτά 
τα στοιχεία είναι «δυναµικά», µετρούν 
δηλαδή ροές και όχι αποθέµατα (απα-
σχολουµένων και ανέργων). Θα πρέπει 
να σηµειωθεί, επίσης, ότι στατιστικά 
στοιχεία για την κινητικότητα του εργα-
τικού δυναµικού στην αγορά εργασίας 
είναι σπάνια στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. 
Αντίθετα, είναι διαθέσιµα χώρα µας 
καθώς συλλέγονται στα πλαίσια µιας 
διοικητικής ρύθµισης που θέλει να δηλώ-
νουν οι εργοδότες τις προσλήψεις και τις 
απολύσεις που κάνουν στις αρχές, και 
µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
από την πραγµατοποίησή τους. Παρά το 
γεγονός, ωστόσο, ότι τα στοιχεία αυτά 
είναι διαθέσιµα σε ετήσια και µηνιαία 
βάση για πολλά χρόνια ήδη, δεν γνωρί-
ζουµε να έχουν αξιοποιηθεί σε κάποια 
ερευνητική προσπάθεια έως σήµερα.  
 
Τα στοιχεία για τις προσλήψεις, απολύ-
σεις και οικειοθελείς αποχωρήσεις για 
όλους τους µήνες του 2010 και του 2011 
εµφανίζονται στον Πίνακα 3 του παραρ-
τήµατος και απεικονίζονται γραφικά στο 
Διάγραµµα 3. Στο Διάγραµµα 4 απει-
κονίζεται επίσης το ισοζύγιο των «νέων 
θέσεων» εργασίας, η καθαρή διαφορά 
δηλαδή ανάµεσα στις προσλήψεις και τις 
συνολικές αποχωρήσεις (καταγγελίες, 
λήξεις συµβάσεων και οικειοθελείς απο-
χωρήσεις).  
 
Η πρώτη εντύπωση που αποκοµίζει 
κανείς από µια µατιά στο Διάγραµµα 3 
είναι ίσως η πολύ ισχυρή εποχιακή 
διακύµανση στην οποία υπόκεινται οι 
προσλήψεις και οι απολύσεις (αλλά όχι 
και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις). Αυτό 
το πρότυπο της εποχικότητας ήταν εµφα-
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νές και στα στοιχεία της εγγεγραµµένης 
ανεργίας που εξετάσθηκαν στην πρώτη 
ενότητα του άρθρου. Ωστόσο, εδώ εµφα-
νίζεται πολύ εντονότερο, επηρεάζοντας 
αµεσότερα τη συνολική εικόνα. Έτσι, το 
2011 για παράδειγµα, οι προσλήψεις 
κυµάνθηκαν από µόλις 50.443 άτοµα τον 
Αύγουστο έως 122.258 άτοµα τον Μάιο 
(ήταν δηλαδή περισσότερο από διπλά-
σιες), ενώ και οι απολύσεις κυµάνθηκαν 
από 17.398 άτοµα τον Αύγουστο έως 
33.606 άτοµα τον Οκτώβριο (πάλι σχε-
δόν διπλάσιες). Γενικά, οι προσλήψεις 
αυξάνονται τους ανοιξιάτικους µήνες, 
µένουν σχετικά σταθερές το καλοκαίρι 
ενώ µειώνονται στη συνέχεια, το φθινό-
πωρο και το χειµώνα. Οι απολύσεις από 
την άλλη µεριά, µένουν σταθερές σε 
χαµηλά επίπεδα τους µήνες Φεβρουάριο 
έως Απρίλιο, ενώ αυξάνονται τους επό-
µενους µήνες, µε αποκορύφωµα τον 
Οκτώβριο οπότε έχουµε και τις περισ-
σότερες απολύσεις. Η πρώτη παρατή-
ρηση που µπορεί να γίνει, κατά συνέ-
πεια, αφορά στον έλεγχο της εποχικής 
διακύµανσης. Η ρύθµιση της εποχικό-
τητας (seasonal adjustment) είναι ένας 
φυσικός τρόπος για να βελτιωθεί η 
χρησιµότητα των στοιχείων των ακαθά-
ριστων ροών και επίσης ένας τρόπος για 
να αποκαλυφθούν «κρυµµένα» ή δύσ-
κολο να εντοπισθούν, χαρακτηριστικά.  
 
Μεταξύ Δεκεµβρίου 2010 και Δεκεµ-
βρίου 2011, σε ετήσια βάση δηλαδή, οι 
προσλήψεις µειώθηκαν από 49.673 
άτοµα σε 44.596, µια µείωση κατά 10% 
περίπου, ως άµεση συνέπεια της οικονο-
µικής κρίσης. Στο ίδιο διάστηµα, οι 
συνολικές αποχωρήσεις (καταγγελίες, 
λήξεις συµβάσεων και οικειοθελείς απο-
χωρήσεις) µειώθηκαν από 60.476 άτοµα 
σε 52.279, ή κατά 13,5%. Η ταχύτερη 
µείωση των συνολικών αποχωρήσεων σε 
σχέση µε τις προσλήψεις είχε ως 
αποτέλεσµα το τελικό ισοζύγιο των νέων 
θέσεων εργασίας να παραµείνει µεν 

αρνητικό (εφ’ όσον οι αποχωρήσεις υπε-
ρείχαν των προσλήψεων) αλλά να δια-
µορφωθεί σε ελαφρά χαµηλότερα 
επίπεδα το Δεκέµβριο του 2011 σε σχέση 
µε ένα χρόνο πριν (Διάγραµµα 4). Συγ-
κεκριµένα, το ισοζύγιο µειώθηκε από      
-33.455 θέσεις το Δεκέµβριο του 2010 σε 
-25.807 το Δεκέµβριο του 2011, µείωση 
κατά 22,9% περίπου (Πίνακας 3). Το 
γεγονός ότι, σύµφωνα µε τα τελευταία 
διαθέσιµα στοιχεία, µειώθηκε κατά τι το 
(αρνητικό) ισοζύγιο νέων θέσεων εργα-
σίας, αφήνει κάποια περιθώρια αισιο-
δοξίας για τον επόµενο χρόνο.   
 
Γενικά, όταν οι προσλήψεις είναι περισ-
σότερες από τις συνολικές αποχωρήσεις, 
η αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση η 
οικονοµία, µεγεθύνεται, ενώ το αντίθετο 
συµβαίνει όταν οι αποχωρήσεις υπερέ-
χουν των προσλήψεων. Το 2010 η οικο-
νοµία µεγεθυνόταν, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Πίνακα 3, για πέντε (5) 
συνεχόµενους µήνες, από το Μάρτιο έως 
και τον Ιούλιο. Αντίθετα, κατά τους 
υπόλοιπους επτά (7) µήνες σηµειώθηκε 
συρρίκνωση της οικονοµίας. Το 2011 
αυτό το πρότυπο άλλαξε, κατά τι. 
Συγκεκριµένα έγιναν περισσότεροι οι 
µήνες της συρρίκνωσης (8) και µειώθηκε 
αντίστοιχα κατά ένα µήνα το χρονικό 
διάστηµα της µεγέθυνσης (4 µήνες). Από 
την άποψη αυτή, η επίδοση της αγοράς 
εργασίας χειροτέρευσε το 2011 σε σχέση 
µε τον προηγούµενο χρόνο. 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των 
πιο πρόσφατων στοιχείων για τις ροές µε 
τα αντίστοιχα στοιχεία πριν την οικο-
νοµική κρίση. Έτσι, µεταξύ 2008 και 
2011, οι προσλήψεις µειώθηκαν, από 
1.143.920 άτοµα σε 839.015 (µείωση 
κατά 26,6%), ενώ οι απολύσεις και οι 
λήξεις των συµβάσεων µειώθηκαν από 
711.196 άτοµα σε 701.571 (µείωση κατά 
1,35%). Το ίδιο διάστηµα, οι οικειοθελείς 
αποχωρήσεις µειώθηκαν από 442.872 
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άτοµα σε 263.388 (-40,53%), γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσµα να µειωθούν οι 
συνολικές αποχωρήσεις περισσότερο από 
τις απολύσεις και λήξεις συµβάσεων 
(κατά 16,4%). Η εντυπωσιακή µείωση 
των οικειοθελών αποχωρήσεων που 
καταγράφουν τα στοιχεία (-40,53% 
µεταξύ 2008 και 2011) είναι συµβατή µε 
την οικονοµική ύφεση. Σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης τα άτοµα αποφεύ-
γουν την πρόωρη συνταξιοδότηση, 
καθώς επίσης και την αποχώρηση, προ-
κειµένου να καταλάβουν µια καλύτερη 
θέση εργασίας. Το ισοζύγιο νέων θέσεων 
εργασίας, τέλος, αυξήθηκε δραµατικά 
από -10.103 θέσεις το 2008 σε -125.944 
θέσεις το 2011. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
ότι το 2011 έλειπαν 126 χιλιάδες θέσεις 
εργασίας προκειµένου η οικονοµία 
απλώς να σταµατήσει να συρρικνώνεται. 
Το αντίστοιχο νούµερο για το 2008 (προ 
κρίσης) ήταν µόλις κάτι παραπάνω από 
10 χιλιάδες θέσεις3. 
 
Η µεγάλη µείωση των προσλήψεων        
(-26,6% µεταξύ 2008 και 2011), σε 
σχέση µε τη σχετική σταθερότητα στις 
απολύσεις και λήξεις συµβάσεων            
(-1,35%) το διάστηµα 2008-2011, ενδε-
χοµένως φανερώνει κάτι για το χαρα-
κτήρα της επίπτωσης της κρίσης στην 
αγορά εργασίας. Η ύφεση δεν οδήγησε 
σε απότοµη πτώση του επιπέδου της 
απασχόλησης, αλλά µείωσε δραστικά την 
ικανότητα της Ελληνικής οικονοµίας να 
δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, και 
τούτο µε τη σειρά του οδήγησε σε 
µεγάλη αύξηση της ανεργίας. Η παρα-
τήρηση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
η προσαρµογή στα χαµηλότερα επίπεδα 
οικονοµικής δραστηριότητας στο διά-
στηµα 2010-2011, έγινε κυρίως µε 
                                                
3 Τα στοιχεία για τις ροές του εργατικού δυνα-
µικού τοποθετούν την έναρξη της ύφεσης το 
2007, καθώς για πρώτη φορά στο έτος αυτό 
σηµειώθηκε αρνητικό ισοζύγιο νέων θέσεων 
εργασίας (-6.020 θέσεις). 

µείωση του χρόνου εργασίας και των 
αποδοχών, παρά µε απολύσεις. Το 
εύρηµα αυτό έχει συνέπειες και για το 
σχεδιασµό µέτρων πολιτικής για την 
ανάκαµψη. Υπονοεί ότι θα ήταν αποδο-
τικότερο να στραφούν οι προσπάθειες για 
την ανάκαµψη της οικονοµίας προς την 
επιδότηση της απασχόλησης, τα δηµόσια 
έργα και τα κίνητρα για αυτοαπα-
σχόληση, σε σχέση µε κίνητρα για τη 
διατήρηση της απασχόλησης ή για ποικι-
λόµορφα προγράµµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
 
5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 
 
Στο παρόν άρθρο επιχειρήθηκε µια 
διερεύνηση των πρόσφατων εξελίξεων 
στην αγορά εργασίας µέσα από 
εναλλακτικές σειρές στατιστικών 
στοιχείων (ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ). Τα 
στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραµ-
µένη ανεργία και για τις ροές του 
εργατικού δυναµικού, είναι στην ουσία 
συµπληρωµατικά προς τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, καθώς αποκαλύπτουν τάσεις 
και χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο 
να εντοπισθούν από την εξέταση των 
στοιχείων της Έρευνας Εργατικού 
Δυναµικού. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει 
τα στοιχεία αυτά να εξετάζονται από 
κοινού µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
Παράλληλα, συντρέχει κάθε λόγος να 
βελτιωθούν τα στοιχεία και να εµπλου-
τιστούν µε νέες πληροφορίες. Πληρο-
φορίες, για παράδειγµα, για το µέσο 
χρόνο λήψης του επιδόµατος ανεργίας, ή 
για την κλαδική διάσταση των προσλή-
ψεων και απολύσεων, που σήµερα δεν 
είναι διαθέσιµες, θα προσθέσουν στις 
γνώσεις µας και  θα οδηγήσουν σε καλύ-
τερη διάγνωση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και σε καλύτερες πολιτικές. 
 
Η αποτύπωση της επίπτωσης της κρίσης 
στην αγορά εργασίας δεν ήταν ανάµεσα 
στους στόχους αυτού του άρθρου. Κάτι 
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τέτοιο θα απαιτούσε, µεταξύ άλλων, 
πληροφορίες για κρίσιµες µεταβλητές 
όπως ο χρόνος εργασίας, οι µισθοί και τα 
εισοδήµατα, οι κλαδικές και γεωγραφικές 
εξελίξεις, κ.ο.κ., πληροφορίες που ο 
όγκος τους και µόνον υπερβαίνει τα όρια 
ενός άρθρου. Το έργο αυτό, ωστόσο, έχει 
προτεραιότητα δεδοµένης της έντασης 
της οικονοµικής κρίσης και των επι-
πτώσεών της στις ζωές των ατόµων. 
 
Παρά το γεγονός αυτό, η επισκόπηση 
των στατιστικών στοιχείων για την αγορά 
εργασίας     που    προηγήθηκε   ανέδειξε  
 
 
 

κάποιες περιοχές πολιτικής που χρήζουν 
µεταρρύθµισης.   Ένα   νέο,  διάφανο  και  
σύγχρονο    θεσµικό    πλαίσιο   εγγραφής  
ανέργων, µια επαρκής επιδοµατική πολι-
τική, ένας επαρκέστερος ορισµός της 
ανεργίας (ερευνητικό αίτηµα ιδιαίτερα 
επίκαιρο λόγω της κρίσης) και η καλύ-
τερη στόχευση των ενεργητικών πολι-
τικών µε βάση τις εξελίξεις στις ροές του 
εργατικού δυναµικού στην ιδιωτική αγο-
ρά εργασίας, είναι µερικές µόνον από 
αυτές.  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Πίνακας Α1: Εγγεγραµµένοι άνεργοι και άνεργοι ΕΕΔ, Ιανουάριος 2010 – Δεκέµβριος 2011 
  
  

2010 
Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σέπτ. Οκτ. Νοέµ. Δεκ. 

Εγγεγραµµέ-
νοι άνεργοι, 
σύνολο 

767602 766159 734509 711669 658085 659119 659384 648032 665059 717382 773344 804597 

Άνεργοι 
εγγεγραµ-
µένοι για 
περισσό-τερο 
από 12 µήνες 

176504 192174 204704 208909 211814 214252 215626 215896 228270 247306 258642 271513 

Άνεργοι 
εγγεγραµ-
µένοι για 
λιγότερο από 
12 µήνες 

591098 573985 529805 502760 446271 444867 443758 432136 436789 470076 514702 533084 

Αναζη-
τούντες 
εργασία 

615286 620329 601739 599728 572720 566804 569742 569222 587213 609249 627301 653552 

Μη αναζη-
τούντες 
εργασία 

152316 145830 132770 111941 85365 92315 89642 78810 77846 108133 146043 151045 

Επιδοτού-
µενοι 
άνεργοι, 
σύνολο 

253490 271297 296245 242108 207992 177443 184709 191653 197922 183161 206779 277904 

Αριθµός 
ανέργων 
(ΕΕΔ) 

567132 605277 578723 596979 602185 582364 607035 613108 627715 684047 692577 733645 
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Πίνακας Α1: Εγγεγραµµένοι άνεργοι και άνεργοι ΕΕΔ, Ιανουάριος 2010 – Δεκέµβριος 2011 (συνέχεια) 

  
  

2011 

Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σέπτ. Οκτ. Νοέµ. Δεκ. 

Εγγεγραµ-
µένοι 
άνεργοι, 
σύνολο 

834292 838640 854462 815927 769455 770256 777872 763305 774059 813442 884764 907891 

Άνεργοι 
εγγεγραµ-
µένοι για 
περισσό-τερο 
από 12 µήνες 

283466 281420 288494 293760 289926 295655 302741 296786 310716 319596 323402 327331 

Άνεργοι 
εγγεγραµ-
µένοι για 
λιγότερο από 
12 µήνες 

550826 557220 565968 522167 479529 474601 475131 466519 463343 493846 561362 580560 

Αναζη-
τούντες 
εργασία 

689558 692496 714675 704818 685000 687173 699658 693329 695259 693417 715693 730621 

Μη ανα-
ζητούντες 
εργασία 

144734 146144 139787 111109 84455 83083 78214 69976 78800 120025 169071 177270 

Επιδοτού-
µενοι 
άνεργοι, 
σύνολο 

258285 280076 305952 283995 222976 198315 205534 212297 213335 188092 213808 273867 

Αριθµός 
ανέργων 
(ΕΕΔ) 

756795 787229 811340 786459 822719 793685 820276 907953 857656 903525 1029587 1033507 
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Πίνακας Α2: Χαρακτηριστικά ανέργων ΟΑΕΔ - ΕΕΔ, Α΄ τρίµηνο 2011 
 
 ΟΑΕΔ ΕΕΔ 

Ηλικία Αριθµός % Αριθµός % 

Κάτω των 30 ετών   195.046 28,29 273.480 36,14 
30-54 ετών 429.697 62,31 439.495 58,07 
55 ετών  και άνω 64.815 9,40 43.820 5,79 
Σύνολο 689.558 100,00 756.795 100,00 
Εκπαίδευση     
Χωρίς εκπαίδευση 9.088 1,32 3.805 0,50 
Υποχρεωτική εκπαίδευση 
(έως 3η γυµνασίου) 

267.775 38,83 118.333 15,65 

Δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

315.541 45,76 372.187 49,22 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση 97.154 14,09 261.820 34,63 
Σύνολο 689.558 100,00 756.145 100,00 
Υπηκοότητα     
Έλληνες υπήκοοι 636.188 92,26 670.896 88,65 
Υπήκοοι χωρών Ε.Ε.  10.984 1,59 11.592 1,53 
Υπήκοοι τρίτων χωρών 42.386 6,15 74.307 9,82 
Σύνολο  689.558 100,00 756.795 100,00 
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 Πίνακας Α3: Ροές εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας, 2010-2011 
 

 
2010 

Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σέπτ. Οκτ. Νοέµ. Δεκ. 
Αναγγελίες                       
Πρόσληψης 59.584 57.181 65.196 83.102 123.822 117.576 92.996 52.660 90.657 91.594 61.870 49.673 

Καταγγελίες Συµβάσεων 
Αορίστου Χρόνου 25.970 20.754 22.456 19.822 25.457 31.296 27.003 18.225 31.570 31.241 31.573 29.703 

Λήξεις Συµβάσεων 
Ορισµένου Χρόνου 26.582 16.901 17.010 16.651 23.574 53.256 35.517 21.185 40.998 77.850 60.096 30.773 

Καταγγελίες  και Λήξεις 
Συµβάσεων 52.552 37.655 39.466 36.473 49.031 84.552 62.520 39.410 72.568 109.091 91.669 60.476 

Οικειοθελείς        
Αποχωρήσεις 23.305 20.834 24.483 23.330 25.183 28.592 29.417 25.380 33.886 26.805 22.731 22.652 

Καθαρές Ροές -16.273 -1.308 1.247 23.299 49.608 4.432 1.059 -12.130 -15.797 -44.302 -52.530 -33.455 

  2011 
Αναγγελίες                       
Πρόσληψης 49.626 45.702 52.332 71.655 122.258 102.032 81.773 50.443 83.778 75.633 59.187 44.596 

Καταγγελίες Συµβάσεων 
Αορίστου Χρόνου 30.481 21.475 23.313 19.292 24.198 26.621 23.988 17.398 26.898 33.606 32.629 28.060 

Λήξεις Συµβάσεων 
Ορισµένου Χρόνου 25.530 17.302 17.359 16.019 23.622 45.666 31.532 18.718 38.576 73.681 61.388 24.219 

Καταγγελίες  και Λήξεις 
Συµβάσεων 56.011 38.777 40.672 35.311 47.820 72.287 55.520 36.116 65.474 107.287 94.017 52.279 

Οικειοθελείς        
Αποχωρήσεις 22.610 17.577 19.079 18.801 21.492 23.221 25.510 22.564 29.679 23.706 21.025 18.124 

Καθαρές Ροές -28.995 -10.652 -7.419 17.543 52.946 6.524 743 -8.237 -11.375 -55.360 -55.855 -25.807 
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Οι εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας κατά την περίοδο 
2010-2011 
 
Μαρία Κετσετζοπούλου 
 
Περίληψη 
 
Στο άρθρο αυτό εξετάζονται οι µετα-
βολές που επήλθαν στην αγορά εργασίας 
κατά την περίοδο 2010-2011, όπως 
αυτές προκύπτουν από την επεξεργασία 
των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού 
Δυναµικού της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. Συµπληρωµατικά, αναφέρονται 
και στοιχεία από την Έκθεση του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για το 
Α’ εννεάµηνο του 2011. Οι βασικότερες 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά την 
περίοδο αυτή χαρακτηρίζονται από 
πρωτοφανείς απώλειες εργατικών δυνά-
µεων και ραγδαία αύξηση της ανεργίας, 
αλλά και της µακροχρόνιας ανεργίας. Η 
χώρα µας δε παρουσιάζει την υψηλότερη 
µείωση της απασχόλησης και τη µεγαλύ-
τερη αύξηση της ανεργίας ανάµεσα στις 
χώρες της ΕΕ-27. Μεγαλύτερο, συγκρι-
τικά, βάρος της κρίσης υφίστανται οι 
άνδρες, κυρίως έως 45 ετών. Σηµειώ-
νεται, επίσης, σηµαντική συρρίκνωση 
της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους 
της οικονοµίας, καθώς και µείωση της 
πλήρους απασχόλησης και επέκταση των 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης και της  
επισφαλούς εργασίας.   
 
Εισαγωγή  
 
Η ένταξη της χώρας µας στον Μηχα-
νισµό Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας 
και οι ακολουθούµενες πολιτικές για 
την αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού 
προβλήµατος της ελληνικής οικονοµίας 
φαίνεται να οδηγούν σε παρατεταµένη 
οικονοµική ύφεση και σε πολύπλευρη 
δηµοσιονοµική, παραγωγική και κοινω-
νική κρίση. Αυτό φαίνεται και από την 
εξέλιξη ορισµένων οικονοµικών και 
άλλων βασικών µεγεθών σχετικά µε 

την κοινωνική και οικονοµική κατά-
σταση της χώρας, όπως π.χ. της δυνα-
µικής του δηµόσιου χρέους, του ρυθµού 
ανάπτυξης, της αγοραστικής δύναµης 
του µέσου µισθού, της διανοµής του 
εισοδήµατος και του επιπέδου φτώ-
χειας, των δεικτών για την απασχόληση 
και την ανεργία.1  
 
Στην αγορά εργασίας ειδικότερα, η 
οικονοµική ύφεση και η εισαγωγή µιας 
σειράς παρεµβάσεων και θεσµικών 
ρυθµίσεων στο πλαίσιο των πολιτικών 
για την εξυγίανση της ελληνικής οικο-
νοµίας και τη δηµοσιονοµική προσαρ-
µογή, διαµορφώνουν ένα νέο εργα-
σιακό περιβάλλον, διαφορετικό από 
αυτό των τελευταίων δεκαετιών. 
 
Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι εξε-
λίξεις στην αγορά εργασίας κατά την 
περίοδο 2010-2011. Η παρουσίαση των 
µεταβολών στην απασχόληση και την 
ανεργία για την περίοδο αυτή βασίζεται 
στην επεξεργασία στοιχείων της Έρευ-
νας Εργατικού Δυναµικού της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής για το Γ’ τρί-
µηνο του 2010 και η σύγκρισή τους µε 
το αντίστοιχο τρίµηνο του 2011. Συµ-
πληρωµατικά, αναφέρονται και στοι-
χεία από την Έκθεση του Σώµατος Επι-
θεώρησης Εργασίας για τις αλλαγές σε 
όλα τα είδη συµβάσεων εργασίας των 
επιχειρήσεων, όπως καταγράφονται 
κατά το Α’ εννεάµηνο του 2011.   
 
Εργατικό δυναµικό 
 
Το Γ’ τρίµηνο του 2011, το εργατικό 
δυναµικό της χώρας (ηλικίας 15 ετών 
και άνω) ανερχόταν σε 4.957.500 
άτοµα. Από αυτούς οι απασχολούµενοι 
ήταν 4.079.300 και οι άνεργοι 878.300 
(βλ. Πίνακα 1). Το ποσοστό ανεργίας 
έφτανε το 17,7% του εργατικού δυνα-
µικού, έναντι 16,3% του προηγούµενου 

                                                
1 Τράπεζα της Ελλάδας, 2011,2012. Επίσης: 
ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011, 2012. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2011.    
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τρίµηνου του 2011 και 12,4% του αντί-
στοιχου τρίµηνου του 2010.2  
 
Το εργατικό δυναµικό συνολικά, ανα-
λογεί στο 53% του πληθυσµού ηλικίας 
άνω των 15 ετών και στο 68,6% του 
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (δηλ. 15-
64 ετών) της χώρας. Η συµµετοχή των 
δύο φύλων στο εργατικό δυναµικό δια-
φοροποιείται σηµαντικά, µε τους άνδ-
ρες να παρουσιάζουν υψηλότερο ποσο-
στό, 79,1% του συνόλου των ανδρών 
σε εργάσιµη ηλικία, έναντι του 58% 
των γυναικών.  
 
Σε σχέση µε το Γ’ τρίµηνο του 2010, το 
εργατικό δυναµικό µειώθηκε κατά 
67.300 άτοµα περίπου ή κατά 1,3%. Η 
µείωση αυτή αφορά, σε µεγάλο βαθµό, 
τους άνδρες (κατά 47.200 άτοµα περί-
που ή -1,6%). Ο αριθµός αυτός εµφανί-
ζεται υπερδιπλάσιος σε σχέση µε τον 
αριθµό µείωσης των γυναικών (κατά 
20.100 άτοµα περίπου ή -1%).  
 
Από την εξέταση των µεταβολών του 
εργατικού δυναµικού ανά οµάδα ηλι-
κίας διαπιστώνεται ότι το εργατικό 
δυναµικό στο σύνολό του µειώνεται σε 
όλες τις κατηγορίες ηλικιών, µε σηµαν-
τικότερη τη µείωση στους νέους µέχρι 
29 ετών (κατά 33.700 άτοµα περίπου, 
τα 2/3 των οποίων είναι νεαρές γυναί-
κες), καθώς και στα άτοµα ηλικίας 45-
64 ετών (κατά 20.800 άτοµα περίπου, 
κυρίως άνδρες). Σηµειώνεται ότι η 
µοναδική ηλικιακή οµάδα του εργα-
τικού δυναµικού που παρουσιάζει µια, 
έστω ελάχιστη αύξηση, είναι οι γυναί-
κες ηλικίας 30-44 ετών.  
 

                                                
2 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, η ανεργία συνεχίζει να 
αυξάνεται και η απασχόληση να µειώνεται και 
το 2012. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας το Α’ 
τρίµηνο του έτους ανήλθε σε 22,6% και ο 
αριθµός των ανέργων ξεπέρασε το ένα εκα-
τοµµύριο (1.120.097 άτοµα), ενώ ο αριθµός 
των απασχολούµενων µειώθηκε σε 3.837.950 
άτοµα.   

Οι απασχολούµενοι αναλογούν στο 
43,6% του πληθυσµού 15 ετών και άνω 
και στο 56,4% του πληθυσµού εργά-
σιµης ηλικίας (15-64 ετών). Η συνο-
λική απασχόληση αποτελείται από 
2.438.000 άνδρες (59,8%) και 
1.641.300 γυναίκες (40,2%). Η απασχό-
ληση των νέων µέχρι 29 ετών, αποτελεί 
το 14,8% της συνολικής απασχόλησης.  
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή 
του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας στην 
απασχόληση της χώρας µας εµφανί-
ζεται κατά 10,8 ποσοστιαίες µονάδες 
χαµηλότερο από το µέσο όρο των 
χωρών της ΕΕ (δηλ. 53,5% έναντι του 
64,3% στην ΕΕ-27). Αυτό το ποσοστό 
απασχόλησης είναι το χαµηλότερο από 
όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες κατά το Δ’ 
τρίµηνο του 2011, ενώ ακολουθούν η 
Ουγγαρία µε 56,5%, η Ισπανία µε 
56,8%, η Ιταλία µε 56,9%, η Ρουµανία 
µε 57,9%, η Βουλγαρία µε 58,7% κλπ.3       
 
Όσον αφορά τις µεταβολές στην απα-
σχόληση, αν και καταγράφεται µια 
πρωτοφανής µείωση για τρίτη συνεχό-
µενη χρονιά4, οι µεταβολές που παρα-
τηρούνται µεταξύ 2010-2011 είναι 
πολύ σηµαντικότερες σε σχέση µε τα 
προηγούµενα δύο χρόνια. Έτσι, αυτή 
την περίοδο, η απασχόληση στη χώρα 
µας µειώθηκε κατά 323.645 άτοµα ή σε 
ποσοστό -7,4%, έναντι του -1,1% του 
αντίστοιχου τρίµηνου της περιόδου 
2008-2009 και έναντι του -3% σε 
σχέση µε την περίοδο 2009-2010. 
Συνολικά από το 2008, την πρώτη 
χρονιά που επιδεινώθηκε η οικονοµική 
κρίση, η απασχόληση µειώθηκε κατά -
11,1% ή κατά περισσότερο από µισό 
εκατοµµύριο άτοµα (510.500 άτοµα 
περίπου), τα 2/3 των οποίων κατά την 

                                                
3 Eurostat, 2012.  
4 Σύµφωνα µε τα ετήσια στοιχεία της ΕΣΥΕ, 
από το 1988 έως και το 1997 η απασχόληση 
παρουσίασε µείωση µόνο την περίοδο 1996-97, 
ενώ µετά από το 1998, σύµφωνα µε τα τριµη-
νιαία στοιχεία, δεν υπήρξε καµία µείωση (βλ. 
επίσης και: Κρητικίδη Γ., 2011, σ. 7).   
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περίοδο 2010-2011. Δηλαδή, από το Γ’ 
τρίµηνο του 2010 έως το αντίστοιχο 
τρίµηνο του 2011 καταγράφεται, στη 
χώρα µας, απώλεια 900 περίπου 
θέσεων εργασίας την ηµέρα.  
 
Σε σύγκριση µε τις χώρες της ΕΕ, η 
Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη   
µείωση του δείκτη απασχόλησης. Ειδι-
κότερα, κατά την περίοδο 2009-2011 
(Δ’ τρίµηνο) το ποσοστό απασχόλησης 
στη χώρα µας µειώθηκε κατά 7,3 ποσο-
στιαίες µονάδες (από 60,8% σε 53,5%), 
ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία µε -2,8 
ποσοστιαίες µονάδες, η Βουλγαρία µε -
2,5, η Ισπανία µε -2,2, η Ιρλανδία µε -
1,8 και η Ιταλία µε -0,2. Σηµειώνεται 
ότι ο µέσος όρος συµµετοχής στην απα-
σχόληση των χωρών της ΕΕ-27 
παρουσιάζει µια, έστω ελάχιστη, αύξη-
ση (0,1 ποσοστιαία µονάδα).5       
 
Από την εξέταση των µεταβολών στην 
απασχόληση  σε  σχέση  µε  τις  οµάδες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Eurostat, ό.π. 

ηλικίας και το φύλο, διαπιστώνεται ότι 
η απώλεια θέσεων εργασίας κατά την 
περίοδο 2010-2011, παραµένει σηµαν-
τική για όλες τις οµάδες ηλικιών, δεδο-
µένου του µαζικού πλέον χαρακτήρα 
που εµφανίζει η µείωση της απασχό-
λησης αυτή την περίοδο. Ωστόσο, οι 
άνδρες πλήττονται περισσότερο από τις 
γυναίκες, το ίδιο και τα άτοµα και των 
δύο φύλων, ηλικίας έως 45 ετών, σε 
σύγκριση µε αυτά που είναι άνω των 45 
ετών (βλ. Πίνακα 1). Συγκεκριµένα, η 
απασχόληση των ανδρών µειώθηκε 
κατά 193.900 άτοµα έναντι 129.700 
ατόµων στη γυναικεία απασχόληση. 
Πάνω  από  τα  2/3  της  µεταβολής  της  
συνολικής απασχόλησης αντιστοιχεί 
στη µείωση της απασχόλησης των ατό-
µων έως 45 ετών. Ειδικά, η απασχό-
ληση των νέων έως 29 ετών παρου-
σιάζει την υψηλότερη µείωση, τόσο σε 
απόλυτους αριθµούς όσο και σε ποσο-
στιαία µεταβολή (-17,6%).    
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Πίνακας 1 

 Εργατικό δυναµικό Γ΄ τρίµηνο 2011 (σε χιλιάδες) κατά οµάδες ηλικιών και 
κατά φύλο και οι µεταβολές 2010-2011 (σε χιλιάδες και σε %) 

 
Οµάδες 
ηλικιών 
/ φύλο 

2011 Μεταβολή 2010-2011 
Εργατικό 
Δυναµικό 

Απασχο-
λούµενοι 

Άνεργοι Εργατικό 
Δυναµικό 

Απασχο-
λούµενοι 

Άνεργοι 

   Άτοµα %  Άτοµ
α 

% Άτοµα % Άτοµα % 

Σύνολο 4.957,5 4.079,3 878,3 17,7 -67,3 -1,3 -323,6 -7,4 256,4 41,2 
15-29  932,6 603,8 328,9 35,3 -33,7 -3,5 -128,6 -17,6 95,1 40,7 
30-44 2.178,8 1.825,9 353,0 16,2 -3,2 -0,1 -105,6 -5,5 102,5 40,9 
45-64 1.772,1 1.578,0 194,2 11,0 -20,8 -1,2 -78,5 -4,7 57,8 42,4 
65 και 
άνω 

73,0 71,6 2,3 3,2 -9,7 -11,6 -10,8 -13,1 1,1 91,7 

Άνδρες  2.867,6 2.438,0 429,6 15,0 -47,2 -1,6 -193,9 -7,4 146,7 51,9 
15-29  519,2 359,3 160,1 30,8 -12,4 -2,3 -71,5 -16,6 59,3 58,8 
30-44 1.230,8 1.071,5 159,3 12,9 -10,0 -0,8 -59,5 -5,3 49,5 45,1 
45-64 1.067,4 957,9 109,5 10,3 -17,4 -1,6 -55,4 -5,5 38,0 53,1 
65 και 
άνω 

50,1 49,3 0,8 1,6 -7,6 -13,2 -7,6 -13,4 - - 

Γυναίκες 2.090,0 1.641,3 448,7 21,5 -20,1 -1,0 -129,7 -7,3 109,6 32,3 
15-29  413,5 244,6 168,8 40,8 -21,3 -4,9 -57,2 -19,0 35,8 26,9 
30-44 948,0 754,4 193,6 20,4 6,7 0,7 -46,2 -5,8 52,9 37,6 
45-64 704,7 620,0 84,7 12,0 -3,4 -0,5 -23,2 -3,6 19,7 30,3 
65 και 
άνω 

23,8 22,3 1,5 6,3 -2,1 -8,1 -3,2 -12,6 1,1 275 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Έρευνες Εργατικού Δυναµικού 2010, 2011, Γ΄ τρίµηνο (επεξεργασία 
δική µας).  
 
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, 
τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυνα-
µικού ανά οµαδοποιηµένες κατηγορίες 
εκπαίδευσης συνοψίζονται ως εξής: 
περισσότερο από το 1/3 του συνόλου 
του εργατικού δυναµικού (ή το 38,5%) 
έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (δηλ. 
µεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο ανώτατης 
σχολής ή πτυχίο ανώτερης τεχνικής-
επαγγελµατικής σχολής), το 1/3 
(33,6%) έχει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευ-
σης και το υπόλοιπο 27,9% έχει χαµηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης (δηλ. είναι  από-
φοιτοι  Δ΄ τάξης µέσης εκπαίδευσης, 
στοιχειώδους ή καθόλου εκπαίδευσης, 
βλ. Πίνακα 2). Σηµειώνεται ότι, από τη 
συµµετοχή και των δύο φύλων στο 
εργατικό δυναµικό, επιβεβαιώνεται η 
διαπίστωση παλαιότερων ερευνών ανα-
φορικά  µε  τη  θετική  συσχέτιση   ανά- 
µεσα στη συµµετοχή των γυναικών στο 
εργατικό δυναµικό και το  εκπαιδευτικό  

 
τους επίπεδο. Έτσι, το ποσοστό γυναι-
κών  µε   υψηλό   επίπεδο   εκπαίδευσης  
αποτελεί το 44,5% του συνόλου του 
γυναικείου εργατικού δυναµικού, 
έναντι του 34,1% του αντίστοιχου των 
ανδρών και έναντι του 23,9% των 
γυναικών µε χαµηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης. 
 
Η µείωση του συνόλου του εργατικού 
δυναµικού το 2011 φαίνεται να οφεί-
λεται αποκλειστικά στη µείωση των 
ατόµων µε χαµηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης, που ανέρχεται σε 120.200 
άτοµα περίπου (δηλ. 84.200 άνδρες και 
36.000 γυναίκες), ενώ αντίθετα, η συµ-
µετοχή στο εργατικό δυναµικό των 
ατόµων µε µεσαίο και υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης παρουσιάζει µικρή αύξη-
ση και για τα δύο φύλα.  
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Όσον αφορά τις µεταβολές της απα-
σχόλησης, φαίνεται ότι η µείωσή της 
κατά την περίοδο 2010-2011 αυξάνεται 
όσο µειώνεται το επίπεδο εκπαίδευσης 
και για τα δύο φύλα. Μεγαλύτερη 
µείωση (-13,7%) καταγράφεται για τα 
άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
έναντι του 6,3% των ατόµων µε µεσαίο 
επίπεδο και του 3,3% αυτών µε υψηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης.  
 
Ενώ η απασχόληση µειώνεται για τρίτη 
χρονιά, η ανεργία συνεχίζει να αυξά-
νεται (Πίνακας 1). Κατά την περίοδο 
2010-2011 η αύξηση ανέρχεται σε 
41,2% που αντιστοιχεί σε 256.400 
άτοµα  περίπου. Η  αύξηση αυτή αφορά  
όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε υψηλό-
τερη αυτήν των ατόµων έως 44 ετών.  
 
Όσον αφορά τα δύο φύλα, το µεγα-
λύτερο, συγκριτικά, βάρος της ανεργίας 
υφίστανται οι άνδρες, καθώς σε σχέση 
µε το 2010, η αύξηση των ανέργων 
ήταν µεγαλύτερη για τους άνδρες, παρά 
για τις γυναίκες, τόσο σε απόλυτους 
αριθµούς  όσο  και  σε ποσοστά. Συγκε- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κριµένα, η ανεργία των ανδρών αυξή-
θηκε κατά 146.700 άτοµα περίπου ή σε 
ποσοστό 51,9%, έναντι του 32,3% των 
γυναικών που αντιστοιχεί σε 109.600 
άτοµα περίπου.  
 
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27, η 
Ελλάδα παρουσιάζει τον δεύτερο υψη-
λότερο δείκτη ανεργίας (20,4%) µετά 
την Ισπανία (22,9%), έναντι του 9,9% 
στις χώρες της ΕΕ-27 για το Δ’ τρίµηνο 
του 2011.6 Επιπλέον, τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι η χώρα µας παρου-
σιάζει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης 
της ανεργίας ανάµεσα στις χώρες της 
ΕΕ. Συγκεκριµένα, το ποσοστό 
ανεργίας µέσα σε διάρκεια δύο ετών 
διπλασιάσθηκε. Έτσι, την περίοδο 
2009-2011 (Δ’ τρίµηνα) η ανεργία στη 
χώρα µας αυξήθηκε κατά 10,2 ποσο-
στιαίες µονάδες (από 10,2% το 2009 σε 
20,4% το 2011), ενώ ακολουθούν η 
Ισπανία µε αύξηση 3,9 ποσοστιαίες 
µονάδες, η Βουλγαρία µε 3,5, η Πορτο-
γαλία µε 2,9 και η Ιρλανδία µε 1,9 
ποσοστιαίες µονάδες.        
 
  
 

                                                
6 Eurostat, 2012. 
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Πίνακας 2 
Εργατικό δυναµικό Γ΄ τρίµηνο 2011 (σε χιλιάδες) κατά οµαδοποιηµένες 

κατηγορίες επιπέδου εκπαίδευσης και κατά φύλο και οι µεταβολές του σε %, 
2010-2011   

 
Επίπεδο 

Εκπαίδευσης٭ 
2011 Μεταβολή 2010-2011  

Εργατικό 
δυναµικό 

Απασχο- 
λούµενοι 

Άνεργοι Εργατικό 
δυναµικό 

(%) 

Απασχο- 
λούµενοι 

(%) 

Άνεργοι 
(%)  Άτοµα % 

Σύνολο 4.957,6 4.079,3 878,3 17,7 -1,3 -7,4 41,2 
Υψηλό  1.907,3 1.591,6 315,7 16,6 2,0 -3,3 40,3 
Μεσαίο  1.664,8 1.340,3 324,4 19,5 1,0 -6,3 46,7 
Χαµηλό 1.385,5 1.147,4 238,2 17,2 -8,0 -13,7 35,4 
Άνδρες 2.867,6 2.438,0 429,6 15,0 -1,6 -7,4 51,9 
Υψηλό  978,2 857,7 12,6 12,3 2,6 -1,8 50,2 
Μεσαίο  1.002,4 841,8 160,6 16,0 1,3 -5,4 60,0 
Χαµηλό 886,9 738,5 148,4 16,7 -8,7 -15,0 45,3 
Γυναίκες 2.090,0 1.641,3 448,7 21,5 -1,0 -7,3 32,3 
Υψηλό  929,1 733,8 195,2 21,0 1,3 -5,0 35,1 
Μεσαίο  662,3 498,5 163,8 24,7 0,6 -7,3 35,6 
Χαµηλό 498,5 408,9 89,6 18,0 -6,7 -11,3 21,4 
         Χαµηλό =Μέχρι γ΄ τάξη Γυµνασίου٭
  Μεσαίο = Μέση εκπαίδευση (Λύκειο)  
  Υψηλό = Μεταπτυχιακός τίτλος, Ανώτατες Σχολές, Ανώτερες τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές  
 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Έρευνες Εργατικού Δυναµικού 2010, 2011, Γ΄  τρίµηνο (επεξεργασία 
δική µας).  
 
Απασχόληση  
 
Το Γ’ τρίµηνο του 2011, το 64% του 
συνόλου των απασχολούµενων ήταν 
µισθωτοί, το 23% αυτοαπασχολούµε-
νοι, το 7,7% εργοδότες και το 5,3% 
εργαζόντουσαν ως συµβοηθούντα και 
µη αµειβόµενα µέλη (βλ. Πίνακα 3). Σε 
σχέση µε το 2010, η απασχόληση 
µειώνεται σε όλες τις παραπάνω κατη-
γορίες απασχολούµενων, µε µεγαλύ-
τερη απώλεια στη µισθωτή εργασία. 
Από τα 323.600 άτοµα, µε τα οποία 
µειώθηκε η συνολική απασχόληση, τα 
2/3 ήταν µισθωτοί. Η µισθωτή εργασία, 
όπως και η απασχόληση στο σύνολό 
της, µειώνεται για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά. Οι µεταβολές κατά φύλο δείχ-
νουν ότι η µείωση της µισθωτής απα-
σχόλησης είναι σηµαντική και για τα 
δύο φύλα, µεγαλύτερη µείωση ωστόσο 
υφίστανται οι άνδρες µισθωτοί, τόσο σε 
απόλυτους αριθµούς όσο και σε ποσο-
στιαία  µεταβολή  (κατά 129.600 άτοµα  
 
 

 
ή -8,1% σε σχέση µε το 2010, έναντι 
του -7,3% των γυναικών ή κατά 88.800 
άτοµα). 
 
Συνοψίζοντας τις µεταβολές σύµφωνα 
µε την θέση στο επάγγελµα, σηµειώ-
νεται ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας 
ήταν σηµαντικές για όλες τις κατηγο-
ρίες, µε υψηλότερη ποσοστιαία µετα-
βολή να εµφανίζεται στα συµβοη-
θούντα µέλη και των δύο φύλων, στους 
άνδρες εργοδότες, στο σύνολο των µισ-
θωτών, µε µεγαλύτερη µείωση στους 
άνδρες, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αντί-
θετα, χαµηλότερη µείωση παρατηρείται 
στους αυτοαπασχολούµενους (-3,9% ή 
κατά 38.100 άτοµα), ενώ η µόνη 
κατηγορία που παρουσιάζει ελάχιστη 
αύξηση της απασχόλησης, για την 
περίοδο 2010-2011, είναι οι γυναίκες 
εργοδότριες.                             
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Πίνακας 3. 

Απασχολούµενοι Γ΄ τρίµηνο 2011 (σε χιλιάδες) κατά θέση στο επάγγελµα και 
φύλο και οι µεταβολές τους 2010-2011 (σε χιλιάδες και σε %)  

 
Θέση στο επάγγελµα 2011 Μεταβολή 2010-2011 

 Άτοµα 
 

% στο 
σύνολο 

Άτοµα 
 

% µεταβολής 

Σύνολο απασχολουµένων 4.079,3 100,0 -323,6 -7,4 
Εργοδότες 313,0 7,7 -32,9 -9,5 
Αυτοαπασχολούµενοι 939,4 23,0 -38,1 -3,9 
Μισθωτοί/ ηµεροµίσθιοι  2.611,3 64,0 -218,4 -7,7 
Συµβοηθούντα/µη αµειβόµενα 
µέλη της οικογένειας 

215,6 5,3 -34,2 -13,7 

Άνδρες  2.438,0 100,0 -193,9 -7,4 
Εργοδότες 240,9 9,9 -34,1 -12,4 
Αυτοαπασχολούµενοι 639,3 26,2 -18,8 -2,9 
Μισθωτοί/ ηµεροµίσθιοι  1.479,4 60,7 -129,6 -8,1 
Συµβοηθούντα/µη αµειβόµενα 
µέλη της οικογένειας 

78,3 3,2 -11,5 -12,8 

Γυναίκες 1.641,3 100,0 -129,7 -7,3 
Εργοδότες 72,1 4,4 1,2 1,7 
Αυτοαπασχολούµενοι 300,0 18,3 -19,5 -6,1 
Μισθωτοί/ ηµεροµίσθιοι  1.131,9 69 -88,8 -7,3 
Συµβοηθούντα/µη αµειβόµενα 
µέλη της οικογένειας 

137,3 8,4 -22,7 -14,2 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Έρευνες Εργατικού Δυναµικού 2010, 2011, Γ΄  τρίµηνο (επεξεργασία 
δική µας).  
 
Τα στοιχεία σχετικά µε τη διάρθρωση 
της απασχόλησης ανά τοµέα οικονο-
µικής δραστηριότητας δείχνουν ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό απασχολούµενων 
εργάζεται στον τριτογενή τοµέα 
(69,9%), ενώ στο δευτερογενή τοµέα 
απασχολείται το 17,8% και στον πρω-
τογενή τοµέα το 12,4% (βλ. Πίνακα 4).  
 
Εξετάζοντας τις µεταβολές στους τρεις 
τοµείς της οικονοµίας, κατά την 
περίοδο 2010-2011, παρατηρείται ότι η 
απασχόληση µειώνεται σηµαντικά και 
στους τρεις τοµείς, όπως ήταν αναµε-
νόµενο, δεδοµένης της µεγάλης µείω-
σης της  απασχόλησης γενικότερα. 
Μεγαλύτερη ποσοστιαία µεταβολή      
(-15,6%), υπερδιπλάσια σε σχέση µε τη 
µεταβολή της συνολικής απασχόλησης, 
παρουσιάζει ο δευτερογενής τοµέας. Η 
µεγάλη αυτή µείωση οφείλεται κυρίως 
στους κλάδους των Κατασκευών         
(-24,3%) και της Μεταποίησης (-9,9%),  
 

 
οι οποίοι είναι από τους µεγαλύτερους 
κλάδους  της   οικονοµίας  αφενός,  και  
αφετέρου παρουσιάζουν την υψηλό-
τερη µείωση της απασχόλησης (κατά 
123.800 άτοµα περίπου συνολικά). 
Μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας 
εµφανίζει και ο τριτογενής τοµέας 
(κατά 142.700 άτοµα συνολικά), που 
οφείλεται κυρίως στην µείωση της 
απασχόλησης του κλάδου Χονδρικού 
και λιανικού εµπορίου και επισκευής 
οχηµάτων (-55.400 άτοµα ή -6,9%).  
 
Από τη διεξοδική ανάλυση των µεταβο-
λών, ανά µονοψήφιο κλάδο οικονο-
µικής δραστηριότητας, παρατηρείται 
ότι η απασχόληση µειώνεται σε 18 από 
τους 21 συνολικά κλάδους, ενώ αυξά-
νεται ελάχιστα µόνο σε τρεις. Εκτός 
από τις Κατασκευές, τη Μεταποίηση 
και το Χονδρικό εµπόριο, σχετικά 
µεγάλη  µείωση παρατηρείται και στους  
κλάδους  της Γεωργίας, δασοκοµίας και  
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αλιείας, των Δραστηριοτήτων νοικοκυ-
ριών ως εργοδοτών, καθώς και των 

Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής 
καταλύµατος και εστίασης.  
                            

 
Πίνακας 4. 

Απασχολούµενοι Γ’ τρίµηνο 2011 (σε χιλιάδες) και οι µεταβολές τους 2010-2011 
(σε χιλιάδες και σε %) κατά τοµέα της οικονοµίας και κατά µονοψήφιο κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας 
 
Τοµέας της οικονοµίας/ κλάδος οικονοµικής 

δραστηριότητας 
Άτοµα  

(σε χιλ.) 
Μεταβολή 2010-2011 
Άτοµα % 

µεταβολής 
Τοµέας της οικονοµίας 4.079,3 -323,6 -7,4 
Πρωτογενής 504,1 -47,2 -8,6 
Δευτερογενής  725,1 -133,7 -15,6 
Τριτογενής  2.850,1 -142,7 -4,8 
Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας 4.079,3 -323,6 -7,3 
Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία  504,1 -47,2 -8,6 
Ορυχεία και λατοµεία 12,6   
Μεταποίηση 419,0 -46,2 -9,9 
Ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο, ατµός και 
κλιµατισµός 

25,4   

Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, 
διαχείριση αποβλήτων 
και δραστηριότητες εξυγίανσης   

26,3 -8,8 -25,1 

Κατασκευές  241,8 -77,6 -24,3 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή 
µηχανοκίνητων 
Οχηµάτων και µοτοσικλετών 

744,8 -55,4 -6,9 

Μεταφορά και αποθήκευση 196,8 -11,1 -5,3 
 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύµατος και εστίασης 

317,4 -16,0 -4,8 

Ενηµέρωση και επικοινωνία 70,8 -12,5 -15,0 
Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

115,2 -0,8 -0,7 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 6,3 0,3 5,0 
Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες 

213,0 3,2 1,5 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 74,4 -2,4 -3,1 
Δηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 

359,0 -11,1 -3,0 

Εκπαίδευση 304,3 -5,7 -1,8 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και 
κοινωνικής µέριµνας 

241,3 -3,5 -1,4 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 49,7 -1,8 -3,5 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 86,4 -4,5 --5,0 
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 68,2 -22,3 -24,6 
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και 
φορέων 

2,6 1,0 62,5 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Έρευνες Εργατικού Δυναµικού 2010, 2011, Γ΄  τρίµηνο (επεξεργασία 
δική µας)  
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Η µείωση της συνολικής απασχόλησης 
κατά την περίοδο 2010-2011 οφείλεται 
στην απώλεια κυρίως θέσεων εργασίας 
µε πλήρη απασχόληση, καθώς το µερί-
διο της µερικής απασχόλησης αφενός 
συνεχίζει να είναι σχετικά µικρό - 
αποτελεί δηλαδή 6,8% της συνολικής - 
και αφετέρου η µείωση που παρου-
σιάζει η µερική απασχόληση είναι συγ-
κριτικά χαµηλή (-1,4% έναντι του -
7,8%% της πλήρους απασχόλησης, βλ. 
Πίνακα 5). Σε σχέση µε το 2010, οι 
µεταβολές στην πλήρη απασχόληση 
εµφανίζουν παρόµοια χαρακτηριστικά 
µε αυτά που παρατηρούνται στη συνο-
λική απασχόληση, δηλαδή πλήττονται 
και τα δύο φύλα, καθώς και όλες οι 
ηλικιακές οµάδες. Υψηλότερη ποσο-
στιαία µείωση της πλήρους απασχό-
λησης (-18,4%) συγκριτικά µε τις υπό-
λοιπες ηλικιακές οµάδες υφίστανται οι 
νέοι έως 29 ετών.            
 
Όσον αφορά τη µερική απασχόληση 
(276.100 άτοµα συνολικά), το µεγα-
λύτερο τµήµα των µερικά απασχο-
λούµενων συνεχίζει να αποτελείται από 
γυναίκες (60,4% του συνόλου). Η συµ-
µετοχή στη µερική απασχόληση διαφο-
ροποιείται ανάλογα µε το φύλο, καθώς 
4,5% (που αντιστοιχεί σε 109.200 
άτοµα) των απασχολούµενων ανδρών 
εργάζονται µε µερική απασχόληση, 
έναντι του 10,2% (166.900 άτοµα) των 
απασχολούµενων γυναικών.  
 
Παρά το ακόµα σχετικά µικρό µερίδιο 
της µερικής απασχόλησης στη συνο-
λική απασχόληση, αξίζει να αναφερ-
θούν ορισµένες εξελίξεις που αφορούν 
τις βασικές µεταβολές σε σχέση µε το 
2010, οι οποίες ίσως διαµορφώνουν µια 
νέα τάση στην ελληνική αγορά εργα-
σίας. Καταρχήν, σηµειώνεται ότι στη 
µερική απασχόληση στη χώρα µας 
κυριαρχεί διαχρονικά η παρουσία των 
γυναικών και των νέων. Κατά την περί-
οδο 2010-2011, ωστόσο, η µερική απα-
σχόληση καταγράφει σηµαντική ποσο-
στιαία αύξηση για τους άνδρες, και 

ειδικότερα για αυτούς που είναι µεγα-
λύτερης ηλικίας.  
 
Αναλυτικότερα, από την εξέταση των 
µεταβολών ανά φύλο και οµάδες ηλι-
κιών διαπιστώνεται ότι η µερική απα-
σχόληση των γυναικών µειώνεται, ακο-
λουθώντας τις ποσοστιαίες µεταβολές 
της συνολικής απασχόλησης (µείωση 
κατά -7,3% της µερικής απασχόλησης 
των γυναικών, όπου µεγαλύτερη ποσο-
στιαία µείωση καταγράφεται για τις 
νέες γυναίκες έως 29 ετών). Αντίθετα, 
η µερική απασχόληση των ανδρών 
παρουσιάζει σηµαντική αύξηση κατά 
9,1%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά 
στη µεγάλη αύξηση, πάνω από 20%, 
των ανδρών άνω των 30 ετών (αύξηση 
κατά 20,8% για τους άνδρες ηλικίας 
30-44 ετών και κατά 24,7% για άνδρες 
45-64 ετών). Για τους νέους άνδρες έως 
29 ετών, η µερική απασχόληση µειώ-
νεται κατά 6,8%.                    
 
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω µετα-
βολών, σε σχέση µε το 2010 παρα-
τηρείται αύξηση τόσο του µεριδίου των 
ανδρών στη µερική απασχόληση (από 
35,7% στο σύνολο των µερικά απασχο-
λούµενων το 2010, σε 39,6% το 2011), 
όσο και του ποσοστού των απασχολού-
µενων ανδρών που εργάζονται µε 
µερική απασχόληση (από 3,8% το 2010 
σε 4,5% το 2011).             
 
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι κατά 
την ίδια περίοδο παρατηρείται σηµα-
ντική  αύξηση των ατόµων, ιδίως 
ανδρών, για τους οποίους ο κύριος 
λόγος για να δεχθούν τη µερική απα-
σχόληση είναι η δυσκολία να εξασφα-
λίσουν πλήρη απασχόληση. Έτσι, το 
ποσοστό των απασχολούµενων που 
αναγκάζονται να εργασθούν µε µερική 
απασχόληση ανέρχεται σε 56,5% του 
συνόλου των µερικώς απασχολούµενων 
το 2011 (63,3% των ανδρών και 52,1% 
των γυναικών), έναντι του 51,7% το 
2010.   
  



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

 114 

  
Πίνακας 5. 

Απασχολούµενοι Γ’ τρίµηνο 2011 (σε χιλιάδες) κατά ηλικία και φύλο µε πλήρη 
και µερική απασχόληση και οι µεταβολές τους, 2010-2011 

 
Μορφή 

απασχόλησης/ 
Οµάδες ηλικιών 

Απασχολούµενοι 
2011 (σε χιλ. άτοµα) 

 

Μεταβολή 2010-
2011 

(σε χιλ. άτοµα) 

Μεταβολή 2010-
2011 

(σε %) 
 Πλήρης Μερική Πλήρης Μερική Πλήρης Μερική 
Σύνολο  3.803,2 276,1 -319,7 -4,0 -7,8 -1,4 
15-29 539,5 64,4 -121,5 -7,1 -18,4 -9,9 
30-44 1.719,7 106,2 -106,2 0,6 -5,8 0,6 
45-64 1.485,3 92,6 -84,9 6,3 -5,4 7,3 
Άνδρες 2.328,8 109,2 -203,0 9,1 -8,0 9,1 
15-29 329.3 29,9 -69,3 -2,2 -17,4 -6,8 
30-44 1.033,7 37,8 -65,9 6,5 -6,0 20,8 
45-64 924,6 33,3 -62,1 6,6 -6,3 24,7 
Γυναίκες 1.474,4 166,9 -116,7 -13,1 -7,3 -7,3 
15-29 210,0 34,5 -52,5 -4,9 -20,0 -12,4 
30-44 686,1 68,3 -40,1 -6,0 -5,5 -8,1 
45-64 560,7 59,3 -22,8 -0,4 -3,9 -0,7 
 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Έρευνες Εργατικού Δυναµικού 2010, 2011, Γ΄  τρίµηνο (επεξεργασία 
δική µας).  
 
Όσον αφορά τις εξελίξεις των ευέλι-
κτων µορφών απασχόλησης, αξίζει να 
µελετηθούν και τα επίσηµα στοιχεία 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, 
που αποκαλύπτουν τη διαµόρφωση 
µιας νέας τάσης στην αγορά εργασίας, 
η οποία αλλάζει τη διάρθρωση της απα-
σχόλησης στη χώρα µας, µέσω της 
ραγδαίας επέκτασης των ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης.7     
 
Συγκεκριµένα, τα στοιχεία αυτά κατα-
δεικνύουν ότι από τις 537.581 συµ-
βάσεις για νέες προσλήψεις που έγιναν 
το πρώτο εννιαµήνο του 2011, µόνο το 
58,9% (ή 316.732) αφορούσαν θέσεις 
πλήρους απασχόλησης, ενώ το 41,1% 
(ή 220.849) ήταν συµβάσεις µερικής ή 
εκ περιτροπής απασχόλησης (32,5% 
και 8,6% αντίστοιχα). Σε σχέση µε την 
αντίστοιχη   περίοδο   του   2010 ,   στη 
σύναψη  νέων  εργασιακών συµβάσεων  
 
                                                
7 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, 
2011. 

 
επιχειρήσεων καταγράφεται µείωση  
στις συµβάσεις πλήρους απασχόλησης 
κατά 20,9%, ενώ αυξηµένο κατά 4% 
είναι το ποσοστό των συµβάσεων 
µερικής απασχόλησης, καθώς και αυτό 
των εκ περιτροπής απασχόλησης κατά 
12,2%.  
 
Οι εξελίξεις αυτές συµβάλλουν στην 
αλλαγή της διάρθρωσης της απασχό-
λησης στη χώρα µας, καθώς µειώνεται 
σταδιακά το µερίδιο της πλήρους απα-
σχόλησης. Το 2009 οι συµβάσεις εργα-
σίας πλήρους απασχόλησης αντιπρο-
σώπευαν το 79% των νέων συµβά-
σεων, ενώ το 2010 αντιπροσώπευαν το 
66,9% και το πρώτο εννεάµηνο του 
2011, µόνο το 58,9%. Από την άλλη 
πλευρά, η αναλογία των συµβάσεων 
µερικής απασχόλησης στο σύνολο των 
νέων συµβάσεων αυξήθηκε από 16,7% 
το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 
32,5% το πρώτο εννεάµηνο του 2011. 
Τέλος, οι συµβάσεις της εκ περιτροπής 
εργασίας αντιπροσώπευαν το 4,3% του 
συνόλου των νέων συµβάσεων το 2009, 
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το 6,9% των νέων συµβάσεων εργασίας 
το 2010 και το 8,6% των νέων συµβά-
σεων εργασίας κατά το πρώτο εννεά-
µηνο του 2011. 
 
Τα στοιχεία του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας αποκαλύπτουν επιπλέον, την 
εξάπλωση ενός νέου, για την ελληνική 
αγορά εργασίας, φαινόµενου: τη µετα-
τροπή, ολοένα και περισσότερων, υφι-
στάµενων συµβάσεων πλήρους απα-
σχόλησης σε συµβάσεις µερικής ή εκ 
περιτροπής εργασίας.   
 
Συγκεκριµένα, οι υφιστάµενες συµβά-
σεις πλήρους απασχόλησης των προη-
γούµενων ετών, που µετατράπηκαν σε 
µερική απασχόληση το 2011 είναι 
αυξηµένες κατά 102,5% σε σχέση µε το 
2010, αυτές που µετατράπηκαν σε εκ 
περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συµ-
φωνίας µε τους εργαζοµένους, κατά 
307,4% και οι συµβάσεις εκ περιτροπής 
απασχόλησης µε µονοµερή απόφαση 
του εργοδότη κατά 1192,4%. Έτσι, το 
2010 µετατράπηκαν 26.253 συµβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης σε 
άλλες µορφές ευέλικτων συµβάσεων 
εργασίας. Ο αριθµός αυτός είναι κατά 
54,6% αυξηµένος σε σχέση µε το 2009. 
Το 2011, ήδη στους εννέα πρώτους 
µήνες έχουν µετατραπεί 42.488 συµβά-
σεις εργασίας πλήρους απασχόλησης,  
είτε σε συµβάσεις µερικής είτε σε 
συµβάσεις εκ περιτροπής εργασίας.8  
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι 
εµφανής η εξάπλωση νέων µορφών 
ευέλικτης επισφαλούς εργασίας και ο 
περιορισµός της πλήρους απασχόλη-

                                                
8 Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας, το 2011 κατατέθηκαν 
συνολικά 58.962 µετατροπές συµβάσεων, από 
τις οποίες οι 32.420 αφορούσαν µετατροπή από 
πλήρη σε µερική απασχόληση και οι 26.542 
από πλήρη σε εκ περιτροπής απασχόληση. Βλ. 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- 
λισης, Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, 2012.     
 
 

σης, µε όλες τις συνέπειες και ανα-
τροπές στις εργασιακές σχέσεις και τα 
ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζο-
µένων, στα επίπεδα εισοδήµατος και 
διαβίωσής τους.        
 
Ανεργία  
 
Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 17,7% 
το τρίτο τρίµηνο του 2011, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 41,2% (ή κατά 
323.600 άτοµα περίπου) σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου 
χρόνου και κατά 88,8% (ή 413.200 
άτοµα) σε σχέση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του 2009. Στο σύνολο των 
878.266 ανέργων το 2011, πάνω από τα 
2/3 (77,6%) είναι άτοµα ηλικίας έως 44 
ετών (βλ. Πίνακα 1). Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι το ποσοστό ανεργίας των 
νέων έως 29 ετών και το 2011 παρα-
µένει υπερδιπλάσιο συγκριτικά µε τις 
υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες και για τα 
δύο φύλα, µε τις νέες γυναίκες να 
αντιµετωπίζουν ανεργία σε ποσοστό 
40,8% και τους νέους άνδρες σε 
ποσοστό 30,8%.  
 
Ανάµεσα στις οµάδες ηλικιών και το 
επίπεδο ανεργίας έχει παρατηρηθεί 
διαχρονικά µια αρνητική συσχέτιση, 
δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία µειώ-
νεται το ποσοστό ανεργίας. Αυτό απο-
δεικνύουν τα στοιχεία για το επίπεδο 
ανεργίας κατά οµάδες ηλικιών και για 
το 2011. Ωστόσο, σε σχέση µε το 2010 
ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας 
εµφανίζεται πιο αυξηµένος για τα 
άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, όπως 
φαίνεται από τις ποσοστιαίες µεταβολές 
ανά οµάδα ηλικιών. Έτσι, µεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση, 42,4%, παρατη-
ρείται για τα άτοµα ηλικίας 45-64 ετών, 
ακολουθεί αυτή των ατόµων 30-44 
ετών µε ποσοστό 40,9% και αυτή των 
ατόµων ηλικίας 15-29 ετών µε 40,7%. 
Σηµειώνεται ότι το επίπεδο ανεργίας 
του σχετικά µικρού αριθµού ατόµων 
άνω των 65 ετών που συνεχίζουν να 
βρίσκονται στο εργατικό δυναµικό, 
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είναι ελάχιστη (3,2% που αναλογεί σε 
2.300 άνεργους περίπου), ωστόσο ο 
αριθµός τους σχεδόν διπλασιάσθηκε σε 
σχέση µε το 2010, παρουσιάζοντας 
ποσοστό αύξησης 91,7%.  
 
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
εξακολουθεί και το 2011 να είναι υψη-
λότερο από αυτό των ανδρών (21,5% ή 
448.700 περίπου άνεργες γυναίκες 
έναντι 15% ή 429.600 άνεργων 
ανδρών). Διαχρονικά, το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών εµφανιζόταν 
διπλάσιο ή σχεδόν διπλάσιο από αυτό 
των ανδρών. Ωστόσο, το χάσµα 
ανάµεσα στα ποσοστά ανεργίας των 
δύο φύλων φαίνεται να µειώνεται, 
γεγονός που οφείλεται στην κατά πολύ 
µεγαλύτερη (σε αριθµούς και ποσοστά) 
αύξηση της ανεργίας των ανδρών σε 
σχέση µε αυτή των γυναικών, σε όλες 
τις οµάδες ηλικίας (µε εξαίρεση τα 
άτοµα άνω των 65 ετών) κατά την 
περίοδο 2010-2011.  
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι µόνο ο αριθµός 
ατόµων, µε τον οποίον αυξήθηκε η 
ανεργία των ανδρών (146.700 άτοµα 
περίπου) κατά την περίοδο 2010-2011, 
πλησιάζει το συνολικό αριθµό των 
άνεργων ανδρών το 2009 (193.900 
άτοµα) και είναι µεγαλύτερος από 
αυτόν των άνεργων ανδρών το 2008 
(137.100 άτοµα). Επίσης, σηµειώνεται 
ότι η ποσοστιαία αύξηση της ανεργίας 
των νέων ανδρών (έως 29 ετών) είναι 
υπερδιπλάσια αυτής των νέων γυναι-
κών (58,8% ή κατά 59.300 άτοµα 
έναντι του 26,9% των γυναικών ή 
35.800 άτοµα).   
 
Η εκπαίδευση έχει αναγνωρισθεί 
ευρύτερα ως παράγοντας που αυξάνει 
τη δυνατότητα πρόσβασης στην εργα-
σία και συµβάλλει στη µείωση της 
πιθανότητας να βρεθεί ένα άτοµο σε 
ανεργία. Ωστόσο, από τα στοιχεία για 
την ανεργία και τις µεταβολές της κατά 
την περίοδο 2010-2011 δεν παρατη-
ρείται ξεκάθαρη ή και ισχυρή αρνητική 

συσχέτιση (βλ. Πίνακα 2). Από την 
εξέταση των στοιχείων του εργατικού 
δυναµικού ανά µεγάλες οµαδοποιη-
µένες κατηγορίες σε επίπεδο εκπαί-
δευσης φαίνεται ότι υψηλότερο ποσο-
στό ανεργίας (19,5%), τόσο σε σχέση 
µε τη συνολική ανεργία, όσο και µε τις 
υπόλοιπες κατηγορίες, αντιµετωπίζουν 
τα άτοµα µε µεσαίο επίπεδο εκπαί-
δευσης. Η έλλειψη ισχυρής συσχέτισης 
ανάµεσα στην ανεργία και την εκπαί-
δευση επιβεβαιώνεται και από τις ποσο-
στιαίες µεταβολές της ανεργίας. Σε 
σχέση µε το 2010, µεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση της ανεργίας κατα-
γράφεται στα άτοµα µε µεσαίο επί-πεδο 
εκπαίδευσης (κατά 46,7%), ακολου-
θούν αυτά µε υψηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης (40,3%), ενώ συγκριτικά µικρό-
τερη αύξηση της ανεργίας αντιµετω-
πίζουν τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης (35,4%).  
 
Οι άνδρες, που όπως φαίνεται, γενικά 
πλήττονται εντονότερα από την 
παρούσα κρίση, αντιµετωπίζουν υψη-
λότερο κίνδυνο να βρεθούν άνεργοι 
ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους 
επίπεδο, συγκριτικά µε τις γυναίκες, 
όπως δείχνουν οι ποσοστιαίες µετα-
βολές της ανεργίας. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι η ποσοστιαία αύξηση της 
ανεργίας των ανδρών µε υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης εµφανίζεται υπερδιπλάσια 
(50,2%) από αυτή των γυναικών µε 
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (21,4%).  
 
Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η εκπαί-
δευση δεν αποτελεί πλέον ‘ασπίδα 
προστασίας’ από την ανεργία στις συν-
θήκες που διαµορφώνονται από τη 
βαθειά οικονοµική ύφεση και τις 
συνέπειές της στην αγορά εργασίας.  Οι                          
µακροχρόνια άνεργοι (άτοµα που 
αναζητούν εργασία πάνω από 12 µήνες) 
αποτελούν το 53,2% (αναλογεί σε 
467.200 άτοµα περίπου) του συνόλου 
των ανέργων, έναντι του 48,4% που 
ήταν το 2010 και του 43,6% το 2009. 
Έτσι, παρουσιάζεται αύξηση κατά 
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55,2% των µακροχρόνια ανέργων το 
2011 σε σχέση µε το 2010, ενώ σε 
σχέση µε το 2009 ο αριθµός τους έχει 
υπερδιπλασιασθεί (αύξηση κατά 
130,6%, βλ. Πίνακα 6). Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι ο αριθµός µόνο των 
µακροχρόνια ανέργων το 2011 είναι 
υψηλότερος από το συνολικό αριθµό 
ανέργων το 2009. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον το υψη-
λότερο ποσοστό µακροχρόνιας ανερ-
γίας ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ-27, 
9,1% του εργατικού δυναµικού το Γ’ 
τρίµηνο του 2011, έναντι του 4,1% 
κατά µέσο όρο στις χώρες της ΕΕ.9  
 
Η εξέταση των στοιχείων ανάλογα µε 
την ηλικία δείχνει ότι µεγαλύτερη 
αύξηση σε σχέση µε το 2010, τόσο σε 
αριθµούς (κατά 70.600 άτοµα), όσο και 
σε ποσοστά (72,3%), παρουσιάζουν οι 
µακροχρόνια άνεργοι έως 29 ετών και 
για τα δύο φύλα, µε υψηλότερη αυτή 
των ανδρών. Έτσι, ο αριθµός των 
ανέργων νέων ανδρών υπερδιπλασιά-
σθηκε, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
102,9% έναντι του 53% των νέων 
γυναικών.  
 
Γενικά, η πρωτοφανής αύξηση των 
µακροχρόνια ανέργων συνολικά οφεί-
λεται σε µεγαλύτερο βαθµό στους 
άνδρες όλων των ηλικιών, όπως φαί-
νεται από τις µεταβολές ανάλογα µε το 
φύλο. Συνολικά, οι µακροχρόνια άνερ-
γοι άνδρες αυξήθηκαν κατά 95 χιλιάδες 
περίπου (ποσοστό 79,6% έναντι του 
39,2% των γυναικών) σε σχέση µε το 
2010,  ενώ  ο  αριθµός  τους σχεδόν τρι- 
πλασιάσθηκε   σε   σχέση   µε  το  2009  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Eurostat, «Basic figures on the EU, Spring 
2012», 2012 

(αύξηση κατά 143 χιλιάδες άτοµα 
περίπου ή 199,2% έναντι του 93,1% 
των γυναικών).                    
 
Το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των 
ανέργων, τα 3/4, αποτελείται από 
‘παλαιούς’ άνεργους (άτοµα που έχουν 
εργασθεί στο παρελθόν) και το υπό-
λοιπο 1/4 είναι ‘νέοι’ άνεργοι, δηλαδή 
άτοµα που αναζητούν εργασία για 
πρώτη φορά. Οι ‘παλαιοί’ άνεργοι 
ανέρχονται σε 662.500 άτοµα περίπου 
(341.200 άνδρες και 321,3 γυναίκες), 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,6% (ή 
187.900 άτοµα) σε σχέση µε το 2010. 
Ανάµεσα στα δύο φύλα και σε αυτή την 
κατηγορία ανέργων, συγκριτικά µεγα-
λύτερη µεταβολή καταγράφεται στους 
άνδρες, ο αριθµός των οποίων αυξά-
νεται κατά 48,2% (ή 110.900 άτοµα) 
έναντι του 31,4% των γυναικών (ή 
76.800 άτοµα). Σηµειώνεται ότι τα 3/4 
των ‘παλαιών’ ανέργων είναι άνω των 
30 ετών.  
 
Από το σύνολο των ανέργων, το 24,6% 
ή 215.800 αναζητούν για πρώτη φορά 
εργασία. Σε σχέση µε το 2010, ο 
αριθµός των ‘νέων’ ανέργων αυξήθηκε 
κατά 68.600 άτοµα (ή µε ποσοστό 
46,6%), το µεγαλύτερο µέρος των 
οποίων (59%) είναι γυναίκες. Σηµειώ-
νεται ότι από το σύνολο των ‘νέων’ 
ανέργων η πλειοψηφία (76%) είναι 
άτοµα ηλικίας έως και 29 ετών, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,7% σε 
σχέση µε το 2010.            
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Πίνακας 6. 
Μακροχρόνια άνεργοι  (12 µήνες και άνω) Γ’ τρίµηνο 2009-2011κατά µεγάλες 
οµάδες ηλικιών* και φύλο (σε χιλιάδες) και οι µεταβολές τους (σε χιλιάδες και σε 

%) 
 
Οµάδες ηλικιών 

και φύλο 
2009 2010 2011 Μεταβολή 2010-

2011 
Μεταβολή 2009-

2011 

    Άτοµα % Άτοµα % 
Σύνολο ανέργων  465,1 621,9 878,3 256,4 41,2 413,2 88,8 

Άνδρες  193,9 282,9 429,6 146,7 51,9 235,7 121,6 
Γυναίκες 271,2 339,1 448,7 109,6 32,3 177,5 65,5 
Άνεργοι 12 µήνες 
και άνω   

202,6 301,0 467,2 166,2 55,2 264,6 130,6 

15-29 ετών 67,1 97,6 168,2 70,6 72,3 101,1 150,7 
30-44 ετών  86,6 128,2 186,1 57,9 45,2 99,5 114,9 
45-64 ετών 48,3 74,5 111,6 37,1 49,8 63,3 131,1 
Άνδρες  71,7 119,4 214,5 95,1 79,6 142,8 199,2 
15-29 ετών 24,3 37,8 76,7 38,9 102,9 52,4 215,6 
30-44 ετών  26,4 48,5 80,3 32,0 66,3 53,9 204,2 
45-64 ετών  20,6 32,8 56,9 24,1 73,5 36,3 176,2 
Γυναίκες 130,9 181,6 252,7 71,1 39,2 121,8 93,1 
15-29 ετών 42,8 59,8 91,5 31,7 53,0 48,7 113,8 
30-44 ετών  60,1 79,9 105,8 25,9 32,4 45,7 76,0 
45-64 ετών  27,8 41,8 54,8 13,0 31,1 27,0 97,1 
 
* Στις οµάδες ηλικιών δεν παρουσιάζεται η οµάδα των 65 ετών και άνω.     
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Έρευνες Εργατικού Δυναµικού 2009, 2010 και 2011, Γ΄  τρίµηνο 
(δικές µας επεξεργασίες).  
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Συµπεράσµατα  
 
Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά 
την περίοδο 2010-2011 στη χώρα µας 
χαρακτηρίζονται από πρωτοφανείς 
απώλειες εργατικών δυνάµεων, κατά 
900 θέσεις εργασίας καθηµερινά και 
ραγδαία αύξηση της ανεργίας, όπου ο 
αριθµός µόνο των µακροχρόνια ανέρ-
γων το 2011 είναι µεγαλύτερος από τον 
αριθµό του συνόλου των ανέργων το 
2009. Παρουσιάζεται δε η υψηλότερη 
µείωση της απασχόλησης και η µεγα-
λύτερη αύξηση της ανεργίας ανάµεσα 
στις χώρες της ΕΕ-27. Μεγαλύτερο, 
συγκριτικά, βάρος της κρίσης υφί-
στανται οι άνδρες, κυρίως έως 45 ετών. 
Σηµειώνεται, επίσης, σηµαντική συρ-
ρίκνωση της απασχόλησης σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας, καθώς 
και µείωση της πλήρους απασχόλησης 
και  επέκταση  των  ευέλικτων  µορφών  
επισφαλούς εργασίας.  
 
Οι µεταβολές στην αγορά εργασίας που 
παρατηρούνται τον τελευταίο χρόνο, 
φαίνεται να ακολουθούν µια διαφο-
ρετική πορεία σε σχέση µε τα προη-
γούµενα χρόνια. Από το 1991 έως και 
το 2008 η απασχόληση αυξανόταν και 
η ελληνική οικονοµία είχε δηµιουρ-
γήσει σχεδόν ένα εκατοµµύριο θέσεις 
εργασίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται σε σχετική έρευνα.10 Το 1/3 της 
αύξησης της απασχόλησης που σηµειώ-
θηκε τα 17 αυτά χρόνια, χάθηκε µέσα 
σε ένα χρόνο, κατά την περίοδο 2010-
2011. Συγκεκριµένα, για την περίοδο 
αυτή η απασχόληση µειώθηκε κατά 
323.600 άτοµα. Η απώλεια θέσεων 
εργασίας είναι σηµαντική για όλες τις 
οµάδες ηλικιών και για τα δύο φύλα, 
ωστόσο πλήττονται συγκριτικά περισ-
σότερο οι άνδρες από τις γυναίκες, τα 
άτοµα έως 45 ετών και στα δύο φύλα 
και ιδιαίτερα οι νέοι έως 29 ετών. Σε 
σχέση µε το 2010, τα 2/3 της µεταβο- 

                                                
10 Ινστιτούτο Εργασίας, ΓΣΕΕ, Σεπτέµβριος 
2011.   

λής της συνολικής απασχόλησης αντι-
στοιχούν στη µείωση της απασχόλησης 
των ατόµων έως 45 ετών.  
 
Σε σύγκριση µε τις χώρες τις ΕΕ, ο 
δείκτης απασχόλησης στην Ελλάδα 
εµφανίζεται κατά 10,8 ποσοστιαίες 
µονάδες χαµηλότερος από το µέσο όρο 
της ΕΕ-27 αφενός, και αφετέρου το 
ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζει τη 
µεγαλύτερη µείωση ανάµεσα στις 
χώρες της ΕΕ για την περίοδο 2009-
2011.  
 
Οι µεταβολές στην απασχόληση κατά 
την περίοδο 2010-2011 επηρεάζουν 
σηµαντικά και τους τρεις τοµείς της 
οικονοµίας. Ο δευτερογενής τοµέας 
παρουσιάζει συγκριτικά υψηλότερη 
ποσοστιαία µείωση, υπερδιπλάσια από 
αυτή της συνολικής απασχόλησης, η 
οποία οφείλεται κυρίως στους δύο 
µεγαλύτερους κλάδους της οικονοµίας, 
των Κατασκευών και της Μεταποίησης.  
Η µείωση της συνολικής απασχόλησης 
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
απώλεια θέσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, µε µεγαλύτερο συγκρι-
τικά κίνδυνο να αντιµετωπίζουν περισ-
σότερο οι άνδρες σε σχέση µε τις 
γυναίκες και οι νέοι ηλικίας έως 29 
ετών και των δύο φύλων.   
 
Ένα χαρακτηριστικό των εξελίξεων της 
περιόδου 2010-2011 είναι η σηµαντική 
ποσοστιαία αύξηση της µερικής απα-
σχόλησης των ανδρών και ειδικότερα, 
αυτών ηλικίας άνω των 30 ετών, ενώ 
αντίθετα, η µερική απασχόληση των 
γυναικών µειώνεται. Η εξέλιξη αυτή 
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του 
µεριδίου των ανδρών στο σύνολο των 
µερικά απασχολούµενων, όπου πλέον 
το 40% είναι άνδρες, η πλειοψηφία των 
οποίων αναγκάσθηκε να δεχτεί τη 
µερική απασχόληση λόγω αδυναµίας να 
εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση.  
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Άλλο χαρακτηριστικό των εξελίξεων 
της εξεταζόµενης περιόδου, πρωτο-
φανές και αυτό για την ελληνική αγορά 
εργασίας, είναι η ταχεία επέκταση νέων 
µορφών ευέλικτης και επισφαλούς 
εργασίας (µερικής ή εκ περιτροπής 
απασχόλησης) και ο  περιορισµός της 
πλήρους απασχόλησης, µε επακόλουθο 
αρνητικές συνέπειες και ανατροπές στις 
εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά 
δικαιώµατα των εργαζοµένων, καθώς 
και στο επίπεδο εισοδήµατος και δια-
βίωσής τους.     
 
Η σηµαντική µείωση της απασχόλησης 
µετατρέπεται σε ανεργία, η αύξηση της 
οποίας ανέρχεται σε πάνω από 40%, σε 
σχέση µε το 2010. Η αύξηση αυτή 
αφορά όλες τις ηλικίες και των δύο 
φύλων, ωστόσο περισσότερο πλήττον-
ται τα άτοµα έως 45 ετών, τα οποία 
αποτελούν τα 2/3 των ανέργων. 
Ειδικότερα, και το 2011, το ποσοστό 
ανεργίας των νέων έως 29 ετών παρα-
µένει υπερδιπλάσιο συγκριτικά µε τις 
υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες.  
 
Η ανεργία των γυναικών συνεχίζει να 
είναι υψηλότερη από αυτή των ανδρών. 
Ωστόσο, αυτό που χαρακτηρίζει τις 
εξελίξεις κατά την περίοδο 2010-2011 
είναι το κλείσιµο της ψαλίδας στα 
ποσοστά ανεργίας µεταξύ των δύο 
φύλων, γεγονός που οφείλεται στην 
αρκετά υψηλότερη, σε αριθµούς και σε 
ποσοστά, αύξηση της ανεργίας των 
ανδρών σε σχέση µε αυτή των γυναι-
κών, σε όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα 
εκπαίδευσης. 
 
Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη αποτε-
λεί η ραγδαία αύξηση της µακρο-
χρόνιας ανεργίας, που είναι µεγαλύτερη 
της συνολικής, µε αποτέλεσµα σχεδόν 
500 χιλιάδες άτοµα να αναζητούν 
εργασία για πάνω από 12 µήνες. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι η Ελλάδα κατέχει 
πλέον το υψηλότερο ποσοστό µακρο-
χρόνιας ανεργίας ανάµεσα στις χώρες 
της ΕΕ-27. 

Χαρακτηριστικό για την εξέλιξη της 
µακροχρόνιας ανεργίας είναι η διπλά-
σια ποσοστιαία αύξηση, κατά την 
περίοδο 2010-2011, των µακροχρόνια 
ανέργων ανδρών σε όλες τις ηλικίες, 
συγκριτικά µε αυτή των γυναικών 
(αύξηση σχεδόν κατά 80% έναντι του 
40% σχεδόν για τις γυναίκες), αν και το 
ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας των 
γυναικών συνεχίζει να είναι µεγαλύ-
τερο από αυτό των ανδρών και το 2011. 
Οι νέοι µακροχρόνια άνεργοι (έως 29 
ετών) και των δύο φύλων αντιµετω-
πίζουν κατά πολύ υψηλότερη αύξηση 
συγκριτικά µε τις άλλες ηλικίες, όπου 
ειδικά ο αριθµός των νέων ανδρών 
υπερδιπλασιάσθηκε σε σχέση µε το 
2010.    
 
Από την εικόνα που παρουσιάζει η 
αγορά εργασίας σήµερα - ραγδαία 
αύξηση της ανεργίας και σηµαντική 
συρρίκνωση της απασχόλησης µε 
αυξανόµενους ρυθµούς µεταβολής - σε 
συνδυασµό µε την ακολουθούµενη 
πολιτική δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
µέσω µείωσης δαπανών και εισοδή-
µατος, οι µελλοντικές εξελίξεις στην 
απασχόληση και την ανεργία διαφαί-
νονται ιδιαίτερα δυσµενείς. Δύσκολα 
θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι 
τα συµβατικά µέτρα και οι ενεργητικές 
πολιτικές που σχεδιάζονταν τα προ-
ηγούµενα χρόνια µε σκοπό την αύξηση 
της απασχόλησης, την αντιµετώπιση 
της ανεργίας και την εργασιακή ένταξη 
ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων, θα 
επιφέρουν σηµαντικό θετικό αποτέλε-
σµα. Σε µια οικονοµία η οποία βρί-
σκεται σε βαθειά ύφεση, σε µια αγορά 
εργασίας όπου η απασχόληση φαίνεται 
να βρίσκεται σε ‘ελεύθερη πτώση’ και 
η ανεργία σε ‘ιλιγγιώδη άνοδο’, οι 
µελλοντικές εξελίξεις στην απασχό-
ληση θα εξαρτηθούν από τις στρατη-
γικά επιλεγµένες πολιτικές προτεραιό-
τητες και παρεµβάσεις για την αντι-
µετώπιση της οικονοµικής ύφεσης και 
της δηµοσιονοµικής κρίσης της χώρας.  
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Ωστόσο, στο σηµερινό οικονοµικό και 
κοινωνικό περιβάλλον απαξίωσης του 
ανθρώπινου δυναµικού, όπου το τελευ-
ταίο δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως 
βασική παραγωγική δύναµη αλλά µόνο 
ως εργατικό κόστος, όπου οι πολιτικές 
προτεραιότητες δεν εστιάζονται στην 
αξιοποίησή του αλλά στη µείωση αυτού 
του κόστους, το µέλλον για την απα-
σχόληση και την ανεργία φαίνεται 
δυσοίωνο και αβέβαιο. Η παρατε-
ταµένη οικονοµική ύφεση, η συρρί-
κνωση του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα, η εισαγωγή µιας σειράς παρεµ-
βάσεων στη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας (όπως π.χ. µέτρων και ρυθ-
µίσεων για την ενίσχυση των ευέλι-
κτων εργασιακών σχέσεων και ευέλι-
κτων µορφών απασχόλησης, για τη 
διευκόλυνση των απολύσεων και τη 
µείωση της προβλεπόµενης προστασίας 
σε περίπτωση καταγγελίας συµβάσεων 
εργασίας κ.λπ.), αποτελούν παράγοντες 
που συµβάλλουν στην αβεβαιότητα για 
το µέλλον. 
 
Θεωρούµε ότι µόνο η υιοθέτηση εναλ-
λακτικών προτεραιοτήτων και διαφορε-
τικών πολιτικών, προσανατολισµένων 
προς τη διαµόρφωση ενός νέου αναπτυ-
ξιακού µοντέλου για την αντιµετώπιση 
της οικονοµικής ύφεσης και της δηµο-
σιονοµικής κρίσης, το οποίο δεν θα 
απαξιώνει τις παραγωγικές του δυνά-
µεις, αλλά αντίθετα, θα αξιοποιεί τις 
αναπτυξιακές και παραγωγικές δυνατό-
τητες της χώρας και θα ενισχύει το κοι-
νωνικό κράτος, θα µπορούσε να οδη-
γήσει σε βελτίωση των συνθηκών στην 
αγορά εργασίας, σε αύξηση της απα-
σχόλησης και σε αντιµετώπιση της 
ανεργίας.     
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Συµµετοχή των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς στο  εκπαιδευ-
τικό σύστηµα και  ένταξη   στην 
αγορά εργασίας.  
 
Μανώλης Χρυσάκης,  
Διονύσης Μπαλούρδος,  
Άγγελος Τραµουντάνης  

 
Περίληψη 
 
Το παρόν άρθρο εξετάζει τις ποοσοτικές 
και ποιοτικές διαστάσεις της ένταξης ή 
µη των µεταναστών δεύτερης γενιάς στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και την αγορά 
εργασίας. Αξιοποιεί τα ευρήµατα πρό-
σφατης πανελλαδικής έρευνας πεδίου 
(στην οποία συµµετείχε και το ΕΚΚΕ) 
προκειµένου να αξιολογήσει τις διαστά-
σεις που διευκολύνουν την κοινωνική 
ενσωµάτωση και αποτρέπουν φαινόµενα 
κοινωνικού αποκλεισµού των µετανα-
στών, που είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα 
από γονείς µετανάστες, ή ήρθαν στη 
χώρα σε µικρή ηλικία. Ειδικότερα, η 
ανάλυση των ευρηµάτων εστιάζει στη 
συµµετοχή των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς στην εκπαίδευση και τα εκπαι-
δευτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και 
στη σχέση τους µε την αγορά εργασίας. 
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτε-
λέσµατα από την εφαρµογή ενός 
οικονοµετρικού µοντέλου πολυµε-
ταβλητής ανάλυσης των δεδοµένων  της 
επιτόπιας έρευνας για τη διερεύνηση της 
σχέσης που υφίσταται ανάµεσα στη 
σχολική εκπαίδευση και την απορ-
ρόφηση των µεταναστών   δεύτερης 
γενιάς από την  αγορά εργασίας. Τέλος, 
η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται µε, 
τα συµπεράσµατα της πρωτογενούς 
έρευνας πεδίου και της πολυµεταβλητής 
ανάλυσης,  µε έµφαση στην ανάδειξη του 
ρόλου της εκπαίδευσης  στην κοινωνική 
ενσωµάτωση των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς στην Ελλάδα, και µε την κατά-
θεση κάποιων πρώτων προτάσεων 
πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. 

1. Εισαγωγή   
 
Η µετανάστευση έχει αναδειχθεί σε µια 
από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι σηµερινές κοινωνίες 
καθώς, παρόλο που προσφέρει στα 
κράτη υποδοχής µεγάλες ευκαιρίες1, 
συχνά καθίσταται και πηγή σοβαρών 
προβληµάτων (Καβουνίδη, 2004). Από 
την άλλη πλευρά, ειδικότερα όσον 
αφορά την ελληνική κοινωνία,  διαπι-
στώνεται ότι τα ζητήµατα της ένταξης 
των µεταναστών και µεταναστριών δεν 
έχουν ερευνηθεί σε βάθος µέχρι 
σήµερα. Παράλληλα, επικρατεί ασά-
φεια σε θεσµικό επίπεδο τόσο ως προς 
τον ορισµό αυτής καθεαυτής της 
έννοιας του µετανάστη δεύτερης γενιάς, 
όσο και ως προς το περιεχόµενο και 
τους σκοπούς της ένταξης, ενώ είναι 
σχετικά άγνωστες και οι απόψεις των 
ίδιων των µεταναστών και µετανα-
στριών σε αυτόν τον τοµέα (Παρσά-
νογλου, Μιχελιουδάκη,  Πετράκου,  
2007).  
 
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο   της 
πανελλαδικής έρευνας πεδίου, που 
διεξήγαγε το ΕΚΚΕ, σε συνεργασία µε 
την ΕΕΤΑΑ, το Πανεπιστήµιο Πατρών 
και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
µιο,  µε αντικείµενο την  «Καταγραφή 
της κατάστασης, των αναγκών και των 
προβληµάτων των  µεταναστών δεύ-
τερης γενιάς, µε έµφαση στους τοµείς 

                                                
1 Ιδιαίτερα σηµαντική  είναι η συνεισφορά της µετα-
νάστευσης στην µεταβολή των δηµογραφικών 
µεγεθών. Η Ελλάδα έχει δεχθεί την τελευταία εικο-
σαετία πλήθος αλλοδαπών προερχοµένων τόσο από 
ευρωπαϊκές χώρες όσο και από χώρες της Ασίας και 
της Αφρικής και οι µη έχοντες ελληνική υπηκοότητα 
και διαµένοντες στην χώρα µας εκτιµάται ότι 
υπερβαίνουν πλέον το 1 εκατοµµύριο (10% του 
συνολικού πληθυσµού). Την ίδια περίοδο δια-
πιστώνεται διαφοροποίηση προς τα πάνω των 
δεικτών γεννητικότητας των µεταναστών µε απο-
τέλεσµα ανάλογη διαφοροποίηση των αντίστοιχων 
δηµογραφικών πυραµίδων, καθώς η πυραµίδα των 
Ελλήνων είναι σχετικά γερασµένη, ενώ αντιθέτως 
αυτή των αλλοδαπών εξαιρετικά νεανική (Κοτζα-
µάνης, Ντυκέν, 2012) 
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εκπαίδευσης και εργασίας»2, επιχει-
ρήθηκε να προσδιοριστεί  η έννοια 
«µετανάστες δεύτερης γενιάς»3 σύµ-
φωνα µε το ισχύον νοµοθετικό καθε-
στώς, που αποτυπώνει µε τον πιο 
έγκυρο τρόπο την υφιστάµενη κατά-
σταση των νοµίµως διαµενόντων µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς στη χώρα µας4.   
 
Υπό αυτό το πρίσµα, ειδικότερη σηµα-
σία αποκτά ο νέος νόµος 3838/2010 
(ΦΕΚ 49 Α/24.3.2010) «Σύγχρονες 
διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια 
και την πολιτική συµµετοχή οµογενών 
και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών 
και άλλες ρυθµίσεις», µε τον οποίο  
εισάγονται µια σειρά από επί µέρους 
καινοτοµίες και βελτιώσεις στον ισχύ-
οντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 
3284/2004) καθώς και στην υπό συγκε-
κριµένους όρους απονοµή δικαιωµάτων 
πολιτικής συµµετοχής σε επίπεδο τοπι-
κής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού5.  

                                                
2 Η έρευνα πεδίου εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δρά-
σης 2.2./09: Εκπόνηση µελέτης µε θέµα 
«Ενσωµάτωση της δεύτερης γενιάς µεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία» του Ετήσιου Προγράµµατος 
2009 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών. Επιστηµονικός υπεύθυνος της 
µελέτης ήταν ο καθηγητής του Ε.Α.Π. Αλέξης 
Κόκκος, ενώ την ευθύνη για την ερευνητική οµάδα 
του ΕΚΚΕ είχαν ο Διονύσης Μπαλούρδος  ως 
επιστηµονικός υπεύθυνος και ο Μανώλης Χρυσάκης 
ως  συνυπεύθυνος. 
3 Βλ. Γαλατά Β., 2012, «Ορισµός του νοµικού και 
κοινωνιολογικού περιεχοµένου της έννοιας ‘µετα-
νάστες δεύτερης γενιάς’, στο Μπαλούρδος Δ., 
Χρυσάκης Μ. (επιµέλεια), 2012, Ενσωµάτωση της 
Δεύτερης Γενιάς Μεταναστών στην Ελληνική 
Κοινωνία: παρουσίαση βασικών ευρηµάτων έρευνας 
πεδίου, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, κεφάλαιο 1.  
4Οι µέχρι πρόσφατα νοµοθετικές πρωτοβουλίες στην 
Ελλάδα   αντιµετώπισαν µάλλον µονοδιάστατα το 
µεταναστευτικό ζήτηµα,  υπό το πρίσµα κυρίως  της 
νοµιµοποίησης της παραµονής και της εργασίας των 
οικονοµικών µεταναστών, σύµφωνα µε τους νόµους 
2910/2001, 3386/2005, 3448/2006, 3536/2007, 
3613/2007, 3731/2008, 3772/2009 και 3801/2009, οι 
οποίοι ρύθµισαν την είσοδο, διαµονή και κοινωνική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια. 
5 Επιπλέον, στο νόµο 3838/2010 γίνεται µια πιο 
συστηµατική προσπάθεια για ισότιµη συµµετοχή στα 
κοινά προβλέποντας την απονοµή της Ελληνικής 
Ιθαγένειας στους µετανάστες – υπό συγκεκριµένους 
όρους και ύστερα από εξατοµικευµένη και διεξοδική 
κρίση σχετικά µε τον πραγµατικό βαθµό ένταξής 

Από την άλλη πλευρά, κατά ένα γενικό 
και ευρύτερο ορισµό, η δεύτερη γενιά 
µεταναστών αφορά στη γενιά που 
µεγαλώνει, σπουδάζει και εργάζεται 
στην Ελλάδα, δηλαδή πρόκειται για τα 
παιδιά των µεταναστών που γεννή-
θηκαν στην Ελλάδα ή ακολούθησαν σ’ 
αυτήν τους γονείς τους σε µικρή ηλι-
κία (Καµπέρης, 2009). 
  
Κατά συνέπεια, πέραν του ορισµού που 
απορρέει από το ισχύον νοµοθετικό 
καθεστώς και ο οποίος είναι αρκετά 
περιοριστικός, εφόσον βασίζεται στις 
νόµιµες προϋποθέσεις απόκτησης της 
Ελληνικής Ιθαγένειας ή πολιτογρά-
φησης, είναι σκόπιµο να γίνει αναφορά 
και σ’ έναν «ευρύτερο ορισµό» του 
µετανάστη δεύτερης γενιάς, που χρη-
σιµοποιείται σε αντίστοιχες µεγάλες  
έρευνες σχετικά µε τη µετανάστευση, 
που αναφέρονται κυρίως στην αγγλό-
φωνη βιβλιογραφία, σύµφωνα µε τον 
οποίο «Μετανάστης δεύτερης γενιάς 
θεωρείται αυτός που ζει στη χώρα 
υποδοχής τα τελευταία πέντε χρόνια, 
έχει µεταναστεύσει πριν από την εφη-
βεία του και έχει τουλάχιστον ένα γονιό 
ξένο». Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, 
στους µετανάστες δεύτερης γενιάς 
εντάσσονται οι µετανάστες που έχουν 
γεννηθεί στη χώρα µας, καθώς και οι 
µετανάστες που έχουν µεταναστεύσει 
σε αυτή σε µικρή ηλικία και έχουν 
ενταχθεί νωρίς στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστηµα (Θεριανός, 2010). 
 
Υπό αυτό το πρίσµα, για την Ελλάδα 
ως «δεύτερη γενιά» θεωρούνται τα 
παιδιά των µεταναστών τρίτων 
                                                                
τους – και στα παιδιά τους από τη γέννησή τους, έτσι 
ώστε να αντιµετωπιστεί το εθνικό συµφέρον για 
ασφάλεια και κοινωνική συνοχή και η ανάγκη 
στρατηγικού σχεδιασµού που θα διασφαλίζει σε 
µακροπρόθεσµη βάση την οµαλή συµβίωση και την 
κοινή προκοπή µε τους νόµιµους και µακροχρόνια 
διαµένοντες µετανάστες και τα παιδιά τους (βλ. 
Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 
πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµε-
νόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις», 26 
Φεβρουαρίου 2010). 
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χωρών, που είτε γεννήθηκαν στη 
χώρα, είτε ακολούθησαν τους γονείς 
τους, είτε µετανάστευσαν από µόνα 
τους, τα οποία στη συνέχεια µεγά-
λωσαν και εκπαιδεύτηκαν µέσα στην 
ελληνική επικράτεια (Χαλιάπα, 2009).  
 
Παρόλο που ο αριθµός των παιδιών που 
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και που 
εµπίπτουν στο στενό ορισµό της κατη-
γορίας «δεύτερη γενιά», είναι αρχικά 
µικρός, παρουσιάζει µια σηµαντική 
αυξητική τάση από το 1998-99, η οποία 
συνοδεύεται  και από αντίστοιχη αύξη-
ση της  παρουσίας των αλλοδαπών 
µαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα (ό.π.).  
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερ-
θέντα, δηλαδή το ισχύον νοµοθετικό 
καθεστώς για τους «µετανάστες δεύ-
τερης γενιάς», τα δεδοµένα άλλων 
εµπειρικών ερευνών και την ανάγκη 
υιοθέτησης ενός ευρύτερου ορισµού για 
τις ανάγκες διενέργειας της επιτόπιας 
έρευνας, υιοθετήθηκε ο ακόλουθος επι-
χειρησιακός ορισµός για τους µετα-
νάστες δεύτερης γενιάς: 
 
«Μετανάστες δεύτερης γενιάς» είναι 
τα παιδιά των µεταναστών τρίτων 
χωρών, που είτε γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα, είτε έχουν µεταναστεύσει σε 
αυτή σε µικρή ηλικία, διαµένουν 
νόµιµα στη χώρα και έχουν ενταχθεί 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  
Από την άλλη πλευρά, όπως και σε 
πολλές χώρες υποδοχής έτσι και στην 
Ελλάδα, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς 
αποτελούν πληθυσµιακή οµάδα η οποία 
τίθεται σε αυξηµένο κίνδυνο κοινωνι-
κού αποκλεισµού. Με άλλα λόγια, 
ανήκουν στις κοινωνικές οµάδες που 
χαρακτηρίζονται από πολλαπλή στέ-
ρηση αναφορικά µε τις διαστάσεις που 
θεωρούνται κρίσιµες για τη συµµετοχή 
και ένταξη σε ένα συγκεκριµένο τρόπο 
ζωής στην κοινωνία υποδοχής. 
 

Οι διαστάσεις που εντοπίζονται συνή-
θως ως ιδιαίτερα σηµαντικές, ως προς 
τη δηµιουργία ή αποτροπή φαινοµένων 
κοινωνικού αποκλεισµού, είναι κυρίως 
εκείνες της εκπαίδευσης, της αγοράς 
εργασίας, της υγείας και της στέγης. 
Δηλαδή, η επαρκής πρόσβαση στους 
τοµείς αυτούς, µε τα συναφή τους 
αγαθά, πόρους και υπηρεσίες, διασφα-
λίζει  τη συµµετοχή στον τρόπο ζωής 
που απολαµβάνουν τα περισσότερα 
µέλη της κοινωνίας. Υπό αυτό το 
πρίσµα, ως ιδιαίτερα σηµαντικές για 
την κοινωνική ενσωµάτωση και συνα-
κόλουθα την καταπολέµηση φαινο-
µένων κοινωνικού αποκλεισµού των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς από τρίτες 
χώρες,  αναδεικνύονται οι διαστάσεις 
της   εκπαίδευσης και της εργασίας  και 
τα συναφή µε αυτές προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι µετανάστες αυτής 
της κατηγορίας στη χώρα µας 
(Μπαλούρδος, Χρυσάκης, 2005).   
 
Σηµειώνεται πάντως ότι, τα  ζητήµατα 
της ένταξης των µεταναστών και µετα-
ναστριών δεύτερης γενιάς στην ελλη-
νική κοινωνία δεν έχουν αναλυθεί σε 
βάθος µέχρι σήµερα. Επιπλέον, σε 
θεσµικό επίπεδο επικρατεί ασάφεια ως 
προς το περιεχόµενο και τους σκοπούς 
της κοινωνικής ένταξης, ενώ είναι 
άγνωστες οι απόψεις των ίδιων των 
µεταναστών και µεταναστριών από 
τρίτες χώρες  σε αυτό τον τοµέα.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αποκτά η παρουσίαση των βασικών 
ευρηµάτων της πανελλαδικής έρευνας 
πεδίου, που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ, σε 
συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ, το Πανεπι-
στήµιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο, µε αντικείµενο την  
καταγραφή της κατάστασης, των ανα-
γκών και των προβληµάτων των  µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς, µε έµφαση 
στους τοµείς της εκπαίδευσης και της 
εργασίας. 
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Για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας 
πεδίου, η ερευνητική οµάδα6 εφήρ-
µοσε για την   επιλογή  του δείγµατος 
των µεταναστών δεύτερης γενιάς τη 
µέθοδο της χιονοστιβάδας7. Στη συνέ-
χεια, επιδιώχτηκε η µετατροπή του 
δείγµατος που επιλέχτηκε µε τη  
µέθοδο της χιονοστιβάδας σε δείγµα 
πιθανοτήτων8, ενισχύοντας έτσι τη 
δυνατότητα να γενικευτούν τα αποτε-
λέσµατα της έρευνας πεδίου9.  

                                                
6 Η έρευνα πεδίου εκπονήθηκε στο πλαίσιο της 
Δράσης 2.2./09: Εκπόνηση µελέτης µε θέµα 
«Ενσωµάτωση της δεύτερης γενιάς µεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία» του Ετήσιου Προγράµµατος 
2009 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών. Επιστηµονικός υπεύθυνος της 
µελέτης ήταν ο καθηγητής του Ε.Α.Π. Αλέξης 
Κόκκος, ενώ την ευθύνη για την ερευνητική οµάδα 
του ΕΚΚΕ είχαν ο Διονύσης Μπαλούρδος  ως 
επιστηµονικός υπεύθυνος και ο Μανώλης Χρυσάκης 
ως επιστηµονικός συνυπεύθυνος. 
7 Η µέθοδος αυτή βασίζεται στα ήδη υπάρχοντα 
κοινωνικά δίκτυα της οµάδας στόχου, για τη 
δηµιουργία µιας αλυσίδας, της οποίας ο πρώτος 
κρίκος (π.χ. ο πρώτος µετανάστης δεύτερης γενιάς 
από τρίτες χώρες) παράγει την πληροφορία για τον 
αντίστοιχο δεύτερο κρίκο κ.ο.κ.   
8 Πιο συγκεκριµένα, πριν από οποιαδήποτε συνέν-
τευξη, επιδιώχτηκε η δηµιουργία ενός «δειγµα-
τοληπτικού πλαισίου». Δηλαδή, ζητήθηκε από τα 
άτοµα που πληρούσαν τα χαρακτηριστικά για να 
επιλεγούν στο δείγµα, να προτείνουν άτοµα µε παρό-
µοια χαρακτηριστικά, τα οποία µε τη σειρά τους 
προτείνουν φίλους και γνωστούς κοκ., που είναι 
κατάλληλοι για να επιλεγούν (βλ. Douglas D. 
Heckathorn, 2006). Έτσι  το µέγεθος των ατόµων 
που είχαν πιθανότητα να επιλεγούν ήταν σηµαντικά 
µεγαλύτερο του µεγέθους του αρχικού δείγµατος.  
9 Στη δειγµατοληπτική  έρευνα συµµετείχαν συνο-
λικά 786 άτοµα κατανεµηµένα σχεδόν ισόποσα 
µεταξύ  ανδρών και γυναικών (51% και 49% 
αντίστοιχα). Το 57% των γυναικών βρίσκεται στη 
µικρή ηλικιακή οµάδα (15-21 ετών), ενώ οι άνδρες 
του δείγµατος είναι οι περισσότεροι µεταξύ των 22-
31 και 32-40 ετών αντίστοιχα.Περισσότεροι από 
τους µισούς µετανάστες δεύτερης γενιάς του 
δείγµατος έχουν την αλβανική υπηκοότητα (53%), το 
20% την ελληνική, ενώ από 10% περίπου έχουν 
υπηκοότητα από κάποια χώρα της Αφρικής ή τις 
Πρώην Ανατολικές Χώρες.   Σηµαντικός αριθµός 
των ερωτωµένων (περίπου το 30%) έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα ή έχει έλθει εδώ σε πολύ µικρή ηλικία 
(Μ.Ο. = 8 ετών). Οι περισσότεροι έχουν έλθει από 
την Αλβανία και κατά δεύτερο λόγο από τις Πρώην 
Ανατολικές Χώρες, χωρίς σηµαντικές διαφορο-
ποιήσεις µεταξύ των φύλων. Οι ερωτώµενοι της 
ηλικιακής οµάδας 15-21 ετών, έχουν γεννηθεί σε 
µεγαλύτερο ποσοστό (44%) στην Ελλάδα,  από 
εκείνους των άλλων ηλικιακών οµάδων (22-31 ετών: 
13%, 32-40 ετών: 6% ). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διάσταση 
της εκπαίδευσης, έχει διαπιστωθεί ότι 
οι µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης  προερχό-
µενοι από γονείς µετανάστες που ζουν 
στη χώρα µας, παρουσιάζουν υψηλό-
τερα ποσοστά εγκατάλειψης της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης σε σύγκριση µε 
τους γηγενείς µαθητές (Pavlou, 2006). 
Επιπλέον, έρευνες στον µαθητικό πλη-
θυσµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι «η πρό-
ωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι 
συχνότερη µεταξύ των παιδιών αυτών, 
ενώ η εγγραφή στην ανώτατη εκπαί-
δευση σπανιότερη. Ακόµη πιο ανησυ-
χητικό είναι το ότι, σε ορισµένες χώρες, 
µαθητές δεύτερης γενιάς µεταναστών 
παρουσιάζουν χαµηλότερη σχολική επί-
δοση από ό,τι η πρώτη γενιά. Αυτό 
δείχνει ότι το κοινωνικό χάσµα µπορεί 
να επιδεινωθεί µε τον χρόνο. Ταυτό-
χρονα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η 
τάση προς τον διαχωρισµό για κοινω-
νικο-οικονοµικούς λόγους γίνεται ισχυ-
ρότερη, καθώς οι γονείς που πλεο-
νεκτούν κοινωνικά τείνουν να αποσύ-
ρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία που 
έχουν υψηλό αριθµό µαθητών µετανα-
στών και οι ανισότητες µεταξύ σχο-
λείων τείνουν να αυξάνονται µε τον 
χρόνο» (ΕΕΚ, 2008α). Από την άλλη 
πλευρά, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι 
οι ανισότητες πρόσβασης των νέων µε 
γονείς µετανάστες αφορούν κυρίως τον 
αποκλεισµό τους από τις πιο «υποσχό-
µενες» εκπαιδευτικές διαδροµές. Τα 
παιδιά των µεταναστών συνήθως υπο-
αντιπροσωπεύονται στα σχολεία γενι-
κής κατεύθυνσης και υπεραντιπροσω-
πεύονται στα σχολεία τεχνικής – επαγ-
γελµατικής κατεύθυνσης, ενώ συνολικά 
η σχολική τους εµπειρία υπόκειται σε  
λογικές διακρίσεων (Kotek, Medoune, 
1998). 
 
Εποµένως, δεν είναι τυχαία η επισή-
µανση ότι «η εκπαιδευτική πρόκληση» 
πρέπει να αντιµετωπίζεται πάντοτε στο 
πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής 
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συνοχής, αφού τυχόν αποτυχία πλήρους 
ένταξης των µαθητών µεταναστών στα 
σχολεία  ή/και η χαµηλή τους επίδοση  
είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε απο-
τυχηµένη  επαγγελµατική και κοινω-
νική   ένταξη. Το χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο, τα χαµηλά ποσοστά ολοκλή-
ρωσης του σχολείου και αντίστοιχα η 
χαµηλή  επίδοση και τα υψηλά ποσο-
στά πρόωρης εγκατάλειψης του σχο-
λείου,   υπονοµεύουν τις ευκαιρίες των   
µεταναστών  δεύτερης γενιάς για επι-
τυχηµένη ένταξη στην αγορά εργασίας 
και κοινωνική ανέλιξη στη µετέπειτα 
ζωή τους.  
 
Η αποτυχία της ένταξης στο εκπαι-
δευτικό σύστηµα µπορεί επίσης να µην 
επιτρέψει την ανάπτυξη θετικών κοινω-
νικών δεσµών και αλληλεπίδρασης 
µεταξύ των διαφόρων οµάδων, πράγµα 
αναγκαίο για µια κοινωνία µε συνοχή. 
Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης 
είναι και το κοινωνικό    κεφάλιο που 
διαθέτουν τα παιδιά των µεταναστών 
να είναι µειωµένο και συνακόλουθα να 
καταγράφεται   αδυναµία της οικογέ-
νειας και των λοιπών ατύπων δικτύων 
στήριξης να τους υποστηρίξουν µε επι-
τυχία στην όποια ανελικτική τους προ-
σπάθεια. Έτσι,  εάν τα παιδιά των µετα-
ναστών αφήσουν το σχολείο έχοντας 
την εµπειρία των χαµηλών επιδόσεων 
και των διακρίσεων και του  διαχωρι-
σµού τους στην αγορά εργασίας, ακόµα 
και όταν επιτυγχάνουν να ολοκληρώ-
σουν κάποια βαθµίδα εκπαίδευσης, 
υπάρχει ο κίνδυνος να αναπαράγονται 
και να επιµένουν  διαχρονικά καταστά-
σεις, όχι µόνο εκπαιδευτικού αλλά και 
κοινωνικού αποκλεισµού, οι οποίες τεί-
νουν να προσλάβουν µη αναστρέψιµη 
µορφή για τους µετανάστες δεύτερης 
γενιάς. Αντίθετα, εάν τα σχολεία επιτύ-
χουν να καλύψουν ικανοποιητικά τις 
ανάγκες των µαθητών µεταναστών 
αυτής της κατηγορίας, µπορούν να προ-
ετοιµάσουν µε µεγαλύτερη επιτυχία τον 
δρόµο για την   ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας και εντέλει  στην ελληνική 

κοινωνία. Έτσι, µε την επιτυχή  φοί-
τηση των µαθητών µεταναστών δεύ-
τερης γενιάς επιτυγχάνεται τόσο ο στό-
χος της ισότητας, όσο και ο στόχος της 
αποδοτικότητας» (ΕΕΚ, 2008β). 
 
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους 
βασικούς συντελεστές κοινωνικής 
ενσωµάτωσης των παιδιών των µετα-
ναστών στην κοινωνία υποδοχής, που  
αρχικά συντελείται στο σχολείο, στις 
οµάδες συνοµηλίκων, στη γειτονιά και 
τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και συνε-
χίζεται µε την επαγγελµατική και οικο-
νοµική τους ένταξη. Υπό αυτό το πρί-
σµα,  η διασφάλιση ισότιµης πρό-
σβασης των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστηµα ανα-
δεικνύεται ως θέµα πρωταρχικής σηµα-
σίας αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε τη 
διαδικασία ενσωµάτωσής τους (Χαλιά-
πα, 2009: 32). 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επι-
σηµάνσεις, στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας,  στη δεύτερη ενότητα που 
ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βασικά 
ευρήµατα της έρευνας πεδίου που 
αφορούν τη  διερεύνηση της υφιστά-
µενης κατάστασης και των διαφορο-
ποιήσεων που επέρχονται στους µετα-
νάστες δεύτερης γενιάς,  όσον αφορά  
τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση 
και τα εκπαιδευτικά τους χαρακτηρι-
στικά, υµπεριλαµβανοµένων ορισµέ-
νων στοιχείων που αφορούν  το προφίλ 
ειδικότερων ικανοτήτων και προσόντων 
τους.      
 
Στη συνέχεια, στην τρίτη ενότητα 
παρουσιάζονται τα ευρήµατα της έρευ-
νας πεδίου για την απορρόφηση των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς από την 
αγορά εργασίας, σε συνάρτηση µε το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τα άλλα 
τυπικά και άτυπα προσόντα τους.  Ειδι-
κότερα, στο πλαίσιο αυτής της ενό-
τητας, αναλύονται τα στοιχεία από την 
έρευνα πεδίου,  εστιάζοντας  στη σχέση 
των µεταναστών δεύτερης γενιάς µε την 
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αγορά εργασίας, αρχικά µε απλές 
πινακοποιήσεις κατά εκπαιδευτικό επί-
πεδο. Πιο συγκεκριµένα, αναλύονται τα 
στοιχεία της έρευνας πεδίου για τους 
µεανάστες δεύτερης γενιάς κατά εκπαι-
δευτικό επίπεδο για µια σειρά 
ερωτήµατα-µεταβλητές που σχετίζονται 
µε την αγορά εργασίας.   
 
Ακολούθως, στην τέταρτη ενότητα  
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από 
την εφαρµογή ενός οικονοµετρικού 
µοντέλου πολυ-µεταβλητής ανάλυσης 
των δεδοµένων  της πρωτογενούς επι-
τόπιας έρευνας, για τη διερεύνηση της 
σχέσης που υφίσταται ανάµεσα στη 
σχολική εκπαίδευση και την απορ-    
ρόφηση των µεταναστών   δεύτερης 
γενιάς από την  αγορά εργασίας. 
 
Τέλος, η παρούσα εργασία ολοκλη-
ρώνεται µε τη σύνοψη των συµπε-
ρασµάτων της πρωτογενούς έρευνας 
πεδίου και της πολυµεταβλητής ανά-
λυσης, µε έµφαση στην ανάδειξη του 
ρόλου της εκπαίδευσης  στην κοινω-
νική ενσωµάτωση των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, και την 
κατάθεση κάποιων πρώτων προτάσεων 
πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
2. Συµµετοχή στην εκπαίδευση και 
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς.  
   
Από την επισκόπηση των  στοιχείων 
της έρευνας πεδίου  διαπιστώνεται  ότι  

το 54,7% των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς  που συµπεριελήφθησαν  στο 
δείγµα της έρευνας πεδίου συµµετέχουν 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ως 
µαθητές ή σπουδαστές/φοιτητές (βλ 
Πίνακα 1). Το γεγονός αυτό συνάδει µε 
τα ευρήµατα άλλων προγενέστερων 
ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία τα 
περισσότερα άτοµα της δεύτερης γενιάς 
µεταναστών στην Ελλάδα συµµετέχουν 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς οι 
οικογένειες των µεταναστών τείνουν να 
αντισταθµίζουν την έλλειψη πολιτισµι-
κών και κοινωνικών πόρων µε µια 
«υπερ-επένδυση» στον τοµέα της 
εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Οι 
γονείς µετανάστες συνήθως επενδύουν 
κατά προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
των παιδιών τους και η σχολική επι-
τυχία θεωρείται παράγοντας κοινωνικής 
επιτυχίας και ανόδου (Χαλιάπα, 2009: 
ό.π.). 
 
Αναλύοντας τα   εν λόγω στοιχεία κατά 
ηλικία,  προκύπτει ότι  στις µικρότερες 
ηλικίες  των 15 -21 ετών, τα παιδιά των 
µεταναστών που συµπεριελήφθησαν 
στη δειγµατοληπτική έρευνα, συµµετέ-
χουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
(κατά 79,3%) στο ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστηµα. Αντίστοιχα, η συµµε-
τοχή των παιδιών των µεταναστών στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αξιο-
λογείται ως σχετικά υψηλή (28,8%) και 
στις  ηλικίες των 22-31 ετών (βλ. 
Πίνακα 1).    

 
Πίνακας 1: Συµµετοχή των µεταναστών δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα   ανά ηλικιακές οµάδες 
 
  
 Μαθητής ή σπουδαστής/φοιτητής 
 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Ναι 79,3% 28,8% 5,6% 54,7% 
Όχι  20,7% 71,2% 94,4% 45,3% 
 Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 786, χ2=242,52, p<0,0001) 
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Από την περαιτέρω ανάλυση των εν 
λόγω ευρηµάτων προκύπτει ότι, το 
ποσοστό των παιδιών των µεταναστών 
που συµµετέχουν στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστηµα  διαφοροποιείται   
σηµαντικά ανάµεσα στα δύο φύλα (βλ. 
Πίνακα 2). Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ 
των ατόµων που συµπεριελήφθησαν 
στη δειγµατοληπτική έρευνα, η συµµε-
τοχή των γυναικών µεταναστριών δεύ-
τερης γενιάς στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα    είναι σηµαντικά µεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη συµµετοχή των 
ανδρών (Άνδρες: 48,1%, Γυναίκες: 
61,4%). Αντίθετα,  η  υπηκοότητα  δεν 
φαίνεται  να διαφοροποιεί σηµαντικά 
τη συµµετοχή των παιδιών των µετα-

ναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα (βλ. Πίνακα 3). Πιο συγ-
κεκριµένα, µε εξαίρεση τους µετα-
νάστες δεύτερης γενιάς µε υπηκοότητα 
από Αφρικανικές χώρες,  σε όλες τις 
άλλες περιπτώσεις, η συµµετοχή των 
παιδιών των µεταναστών στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα κυµαίνεται µε 
µικρές αποκλίσεις γύρω από τον 
αντίστοιχο µέσο όρο του δείγµατος. 
Διαφοροποιούνται µόνον τα παιδιά των 
µεταναστών µε υπηκοότητα από 
Αφρικανικές χώρες, τα οποία στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία συµµετέ-
χουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα (83,5%).    

 
Πίνακας 2: Συµµετοχή των µεταναστών δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα   ανά φύλο 
 
  
 Μαθητής ή σπουδαστής/φοιτητής 
 

Φύλο  
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Ναι 48,1% 61,4% 54,7% 
Όχι 51,9% 38,6% 45,3% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
(ν= 786, χ2=14,09, p<0,0001 
 
 
Πίνακας 3: Συµµετοχή των µεταναστών δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα   ανά υπηκοότητα 
 
 Μαθητής ή 
σπουδαστής/φοιτητής 

Υπηκοότητα 

Ελληνική Αλβανική Χώρες 
Αφρικής 

Πρώην 
Ανατολικές 
Χώρες 

Λοιπές 
Χώρες 

Άγνωστη 
υπ/τητα 

Σύνολο 

Ναι 
 

51,6% 50,2% 83,5% 48,8% 54,8% 100,0% 54,7% 

Όχι 
 

48,4% 49,8% 16,5% 51,2% 45,2% 0,0% 45,3% 

Σύνολο 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(N= 786, χ2=39,78, p<0,0001)    
  
 
Όσον αφορά την εκπαιδευτική  βαθµίδα 
ή/και τον  τύπο εκπαίδευσης όπου φοι-
τούν οι µετανάστες δεύτερης γενιάς που 
συµπεριελήφθησαν στην έρευνα 
πεδίου, από την επισκόπηση των στοι-
χείων του Πίνακα 4,  διαπιστώνεται ότι 

καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα επιλογών.  
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα 
διαθέσιµα στοιχεία, τα εν λόγω άτοµα 
φοιτούν  σε σηµαντικό ποσοστό στη 
βαθµίδα του Λυκείου (Ηµερήσιο 
Λύκειο : 30,5%, Εσπερινό Λύκειο 
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1,9%) και ακολουθούν αυτοί που φοι-
τούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕΙ 
16,6%, ΤΕΙ: 14,5%), οι µαθητές Γυµνα-
σίου (10,7%), οι σπουδαστές Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων -ΤΕΕ 
(8,2%), ανωτέρων σχολών (6,1%) και 
ΙΕΚ (4,4%), ενώ δεν λείπουν από το 
δείγµα και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
(2,8%). 
 
Από την περαιτέρω ανάλυση των εν 
λόγω ευρηµάτων προκύπτει ότι, τα 
ποσοστά συµµετοχής των παιδιών των 
µεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα διαφοροποιούνται σηµαντικά 
ανά φύλο µόνο σε δύο περιπτώσεις. 
Συγκεκριµένα, οι γυναίκες µετανά-
στριες δεύτερης γενιάς εµφανίζουν 

υπερ-διπλάσια ποσοστά  φοίτησης σε 
ΑΕΙ συγκρινόµενες µε τους άντρες της 
ίδιας κατηγορίας (Άνδρες: 10,6%, 
Γυναίκες: 21,3%). Αντίστοιχα, οι 
άνδρες µετανάστες δεύτερης γενιάς 
εµφανίζουν υπερ-διπλάσια ποσοστά  
φοίτησης σε Τεχνικά Επαγγελµατικά 
Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) συγκρινόµενοι µε 
τις γυναίκες  της ίδιας κατηγορίας 
(Άνδρες: 12,2%, Γυναίκες: 5%). Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ποσοστά 
συµµετοχής στις διάφορες εκπαιδευ-
τικές  βαθµίδες  δεν φαίνεται να διαφο-
ροποιούνται στατιστικά σηµαντικά 
ανάµεσα στα δύο φύλα και κυµαίνονται 
γύρω από τους αντίστοιχους µέσους 
όρους για το σύνολο του δείγµατος (βλ 
Πίνακα 4). 

Πίνακας 4:  Εκπαιδευτική βαθµίδα φοίτησης των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
ανά φύλο 
 
Εκπαιδευτική βαθµίδα φοίτησης Φύλο 

Άνδρας 
 

Γυναίκα 
 

Σύνολο 
 

Γυµνάσιο 1,1% 1,7% 1,4% 
Ηµερήσιο Γυµνάσιο 9,0% 12,1% 10,7% 

Εσπερινό Γυµνάσιο 0,0% 1,7% 0,9% 

Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) 0,0% 0,4% 0,2% 

Ηµερήσιο Λύκειο 33,3% 28,3% 30,5% 

Εσπερινό Λύκειο 2,6% 1,3% 1,9% 

Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) 12,2% 5,0% 8,2% 

ΙΕΚ 3,2% 5,4% 4,4% 

Ανώτερη Σχολή 7,4% 5,0% 6,1% 

ΤΕΙ 14,8% 14,2% 14,5% 

ΑΕΙ 10,6% 21,3% 16,6% 

Μεταπτυχιακό   
  

2,6% 2,5% 2,6% 

Διδακτορικό 
  

0,5% 0,0% 0,2% 

   Σύνολο 
  

100,0% 100,0% 100,0% 

(N= 429, χ2=26,337, p<0,023) 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
ευρήµατα της δειγµατοληπτικής έρευ-
νας που αφορούν την απασχόληση των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς που 
συµµετέχουν στις διάφορες βαθµίδες 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµα-
τος. Όπως διαπιστώνεται από την επι-
σκόπηση των στοιχείων του Πίνακα 5, 
ένα σηµαντικό ποσοστό (45,8%) των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς που 
σπουδάζουν, δηλώνουν ότι εργάζονται 
µε διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκρι-
µένα, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς 
του δείγµατος που είναι ενταγµένοι στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, εργά-
ζονται παράλληλα µε τις σπουδές τους 
σε ποσοστό 14,6%, ενώ η πλειοψηφία 
τους  εργάζεται σε  περιστασιακή  βάση  
(22,6%). Επιπλέον, ένα µικρό αλλά στα-
τιστικά σηµαντικό ποσοστό των µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς που σπουδά-
ζουν, εργάζονται µόνο στις διακοπές 
(4,7%), ή µόνο τα Σαββατοκύριακα 
(3,8%),  αλλά  σε  µόνιµη  µάλλον παρά  

σε περιστασιακή βάση.  
 
Από την περαιτέρω ανάλυση των εν 
λόγω στοιχείων κατά ηλικία, διαπιστώ-
νεται ότι τα ποσοστά απασχόλησης των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς που σπου-
δάζουν αυξάνονται σηµαντικά στη 
µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα (22-31 
ετών) και προσεγγίζουν το 75,5%, ενώ 
αντίθετα στη µικρότερη ηλικιακή 
οµάδα πέφτουν στο 37% (βλ. Πίνακα 
5). 
 
Σηµειώνεται ότι και στις δύο νεότερες 
ηλικιακές οµάδες το ποσοστό περιστα-
σιακής απασχόλησης δεν διαφορο-
ποιείται σηµαντικά σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µέσο όρο. Αυτό που διαφο-
ροποιείται είναι το ποσοστό απα-
σχόλησης παράλληλα µε τις σπουδές, 
το οποίο στη µεγαλύτερη ηλικιακή 
οµάδα φτάνει στο 38,3%, ενώ στις 
µικρότερες ηλικίες κυµαίνεται σε 
χαµηλότερα επίπεδα (17,6%). 

 
Πίνακας 5: Απασχόληση των µαθητών, σπουδαστών/φοιτητών, µεταναστών 
δεύτερης γενιάς, ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Όσο είστε µαθητής η σπουδαστής / 
φοιτητής εργάζεστε; 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Παράλληλα µε τις σπουδές 7,6% 38,3% 100,0% 14,6% 
Μόνο στις διακοπές 4,0% 7,4% 0,0% 4,7% 
Τα Σαββατοκύριακα 3,0% 6,4% 0,0% 3,8% 
Περιστασιακά 22,5% 23,4% 0,0% 22,6% 
Καθόλου 62,9% 24,5% 0,0% 54,2% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 424, χ2=76,985, p<0,0001) 
 
 
Από την ανάλυση των παραπάνω ευρη-
µάτων κατά φύλο, διαπιστώνεται ότι 
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες 
µετανάστες δεύτερης γενιάς που σπου-
δάζουν εµφανίζουν παραπλήσια ποσο-
στά απασχόλησης (Άνδρες: 47,1%, 
Γυναίκες: 44,7%), µε ελαφρά µόνο 
υπεροχή των ανδρών στον εν λόγω 
τοµέα. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο οι 
άνδρες όσο και οι γυναίκες µετανάστες 
δεύτερης γενιάς εµφανίζουν παρα-

πλήσια ποσοστά, όχι µόνο συνολικής 
απασχόλησης, αλλά και απασχόλησης 
παράλληλα µε τις σπουδές τους 
(Άνδρες: 15,3%, Γυναίκες: 14%) και 
περιστασιακής απασχόλησης (Άνδρες: 
23,3%, Γυναίκες: 22,1%). Τέλος, και 
ως προς την απασχόληση µόνο στις 
διακοπές ή µόνο τα Σαββατοκύριακα, 
τα ποσοστά απασχόλησης των µετα-
ναστών µαθητών / σπουδαστών δεν 
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φαίνεται να διαφοροποιούνται κατά φύλο (βλ. Πίνακα 6). 
  
Πίνακας 6: Απασχόληση των µαθητών, σπουδαστών/φοιτητών, µεταναστών 
δεύτερης γενιας,  ανά φύλο 
 
Όσο είστε µαθητής ή σπουδαστής / φοιτητής 
εργάζεστε; 

Φύλο 
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Παράλληλα µε τις σπουδές 15,3% 14,0% 14,6% 
Μόνο στις διακοπές 3,7% 5,5% 4,7% 
Τα Σαββατοκύριακα 4,8% 3,0% 3,8% 
Περιστασιακά 23,3% 22,1% 22,6% 
Καθόλου 52,9% 55,3% 54,2% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 424, χ2=1,92, p=0,75) 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση 
αποτελεί βασικό συντελεστή κοινω-
νικής  ενσωµάτωσης  για  τα παιδιά των  
 
µεταναστών   και   ως  εκ  τούτου,   υπό  
αυτό το πρίσµα, οι προθέσεις των µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς, αναφορικά µε 
το αν σκοπεύουν ή όχι να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους, αποκτούν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Από την επισκόπηση των 
στοιχείων της έρευνας πεδίου διαπι-
στώνεται ότι τα παιδιά των µεταναστών 
που έλαβαν µέρος στη δειγµατοληπτική 
έρευνα και ήταν ενταγµένοι ως µαθητές  
 

 
/σπουδαστές στο ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστηµα, σκοπεύουν στη συν-
τριπτική τους πλειοψηφία (85%) να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους (βλ. 
Πίνακα 7). Όπως, δε, προκύπτει από 
την περαιτέρω ανάλυση των εν λόγω 
στοιχείων κατά ηλικιακές οµάδες, τόσο 
στις µικρότερες ηλικίες (15-21 ετών), 
όσο και στις µεγαλύτερες (22-31 ετών), 
τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ότι 
σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους κυµαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα (15-21 ετών: 88,3%, 22-31 
ετών: 76,2%). 

 
Πίνακας 7: Πρόθεση των µεταναστών δεύτερης γενιάς να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Σκοπεύετε να 
συνεχίσετε τις σπουδές 
σας; 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Ναι 88,3% 76,2% 33,3% 85,0% 
Όχι 11,7% 23,8% 66,7% 15,0% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 433, χ2=15,451, p<0,0001) 
 
 
Όπως δε διαπιστώνεται, µεταξύ των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς, οι γυναί-
κες εµφανίζουν σχετικά µεγαλύτερα 
ποσοστά (88,2%) όσον αφορά την πρό-
θεσή τους να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους, αλλά και τα αντίστοιχα ποσοστά 
των ανδρών της ίδιας κατηγορίας 
(81%) διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. 

Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως φύλου, οι 
µετανάστες δεύτερης γενιάς που είναι 
ενταγµένοι στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα και οι οποίοι απετέλεσαν περί-
που το ήµισυ του δείγµατος της παρού-
σας έρευνας, δηλώνουν στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία ρητά και απερί-
φραστα την πρόθεσή τους να συνε-
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χίσουν τις σπουδές τους (βλ. Πίνακα 8). 
 
Πίνακας 8: Πρόθεση των µεταναστών δεύτερης γενιάς να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους, ανά φύλο 
 
Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις 
σπουδές σας; 

Φύλο 
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Ναι 81,0% 88,2% 85,0% 
Όχι 19,0% 11,8% 15,0% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 433, χ2=4,37, p=0,037) 
 
Δεδοµένου δε ότι το παραπάνω συµπέ-
ρασµα ισχύει, µε µικρές διαφορο-
ποιήσεις, για τους µετανάστες δεύτερης 
γενιάς ανεξαρτήτως  υπηκοότητας, επι-
βεβαιώνεται το εύρηµα προηγούµενων 
ερευνών, ότι  η σχολική επιτυχία θεω-
ρείται ένα είδος επιθυµητής απάντησης 
για τους µετανάστες δεύτερης γενιάς, 
τόσο προς την κοινωνία υποδοχής, όσο 
και προς την κοινωνία προέλευσης 
(Χαλιάπα, ό.π.). 
 
Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται 
στα στοιχεία της δειγµατοληπτικής 
έρευνας που αφορούν το εκπαιδευτικό 
προφίλ των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς που έχουν ολοκληρώσει τις 
σπουδές τους. Από την επισκόπηση των 
στοιχείων του Πίνακα 9 προκύπτει ότι 
το ήµισυ περίπου των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς που συµπεριλήφθηκαν 
στη δειγµατοληπτική έρευνα ήταν 
απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης (Λύκειο: 23,3%) ή της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης (Γυµνάσιο: 
24,8%).  
 
Αντίστοιχα, καταγράφεται σηµαντικό 
ποσοστό αποφοίτων της τεχνικοεπαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης (19,3%) και 
των ΙΕΚ (10,2%) µεταξύ των µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς που συµπε-
ριλήφθηκαν στην επιτόπια έρευνα και 
είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 

κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. Επί-
σης, µικρά αλλά στατιστικά σηµαντικά, 
ποσοστά αποφοίτων της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ: 5,6%, ΤΕΙ: 5,3%) 
καταγράφονται µεταξύ των υποκει-
µένων της έρευνας πεδίου. Τέλος, 
µεταξύ των ατόµων που συµπε-
ριλήφθηκαν στο δείγµα υπάρχει και ένα 
επίσης σηµαντικό ποσοστό (5,8%) που 
δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεω-
τική εννιάχρονη εκπαίδευση (βλ. 
Πίνακα 9). 
 
Από τους µετανάστες που έχουν ολο-
κληρώσει την εκπαίδευσή τους, η νεό-
τερη ηλικιακή οµάδα (15-21 ετών) 
εµφανίζει περίπου υπερδιπλάσια ποσο-
στά αποφοίτων τεχνικοεπαγγελµατικής 
εκπαίδευσης απ’ ότι η µεγαλύτερη ηλι-
κιακή οµάδα (22-31 ετών), γεγονός που   
αναδεικνύει µια τάση προς την εν λόγω 
εκπαιδευτική βαθµίδα για τα νεότερα 
άτοµα της οµάδας στόχου. Κατά τα 
λοιπά, τα µεγαλύτερα ποσοστά απο-
φοίτων ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και πτυχιούχων 
µεταπτυχιακών σπουδών µεταξύ των 
ατόµων 22-31 ετών σε σχέση µε τη νεό-
τερη ηλικιακή οµάδα, φαίνεται να 
αντανακλούν το γεγονός ότι, όπως 
προαναφέρθηκε, τα άτοµα νεαρότερης 
ηλικίας είναι σε µεγαλύτερο βαθµό 
ενταγµένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα (βλ. Πίνακα 9). 

 
 
 
 



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

 
 

134 

Πίνακας 9: Επίπεδο εκπαίδευσης των µεταναστών δεύτερης γενιάς που έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Ολοκληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης  
(εκτός από τους µαθητές, σπουδαστές) 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 
ετών 

22-31 
ετών 

32-40 
ετών 

Σύνολο 

Καµία τάξη 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 
Μερικές τάξεις δηµοτικού 1,2% 1,4% 0,0% 1,2% 
Δηµοτικό 4,8% 3,3% 11,5% 4,3% 
Γυµνάσιο 39,8% 20,2% 15,4% 24,8% 
Ενιαίο Λύκειο 20,5% 24,4% 23,1% 23,3% 
Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 
(ΤΕΕ) 

27,7% 17,4% 7,7% 19,3% 

ΙΕΚ 3,6% 13,1% 7,7% 10,2% 
Ανώτερη Σχολή 1,2% 2,3% 0,0% 1,9% 
ΤΕΙ 0,0% 6,1% 15,4% 5,3% 
Πανεπιστήµιο (ΑΕΙ) 1,2% 7,0% 7,7% 5,6% 
Μεταπτυχιακό  0,0% 4,2% 11,5% 3,7% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 322, χ2=47,935, p<0,0001) 
 
Από την περαιτέρω ανάλυση των εν 
λόγω στοιχείων κατά φύλο προκύπτει 
ότι οι γυναίκες µετανάστριες δεύτερης 
γενιάς εµφανίζουν σηµαντικά µεγαλύ-
τερα ποσοστά αποφοίτων ΑΕΙ και ΙΕΚ 
συγκρινόµενες µε τους άνδρες της ίδιας 
κατηγορίας. Αντεστραµµένη εµφανί-
ζεται η εν λόγω εικόνα όσον αφορά την 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, 
καθώς οι άνδρες µετανάστες δεύτερης 
γενιάς εµφανίζουν περισσότερους από-
φοιτους ΤΕΕ στις τάξεις τους απ’ ό,τι οι 
γυναίκες της ίδιας κατηγορίας. Αντί-
στοιχα, οι άνδρες µετανάστες δεύτερης 
γενιάς που είχαν ολοκληρώσει τις 
σπουδές τους εµφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά αποφοίτων Λυκείου και 
Γυµνασίου απ’ ό,τι οι γυναίκες της 
ίδιας κατηγορίας (βλ. Πίνακα 10).  
 
Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό προφίλ 
των γυναικών µεταναστριών δεύτερης 
γενιάς που συµπεριλήφθηκαν στο 
δείγµα εµφανίζεται πιο βελτιωµένο από 
το αντίστοιχο των ανδρών της ίδιας 
κατηγορίας όσον αφορά την αποφοί-
τηση από τα ΙΕΚ, την Ανώτατη Εκπαί-
δευση συνολικά και τα µεταπτυχιακά, 
ενώ υπολείπεται ως προς την απόκτηση  

 
τεχνικοεπαγγελµατικών δεξιοτήτων 
δευτεροβάθµιου επιπέδου.  
 
Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισµένα 
ευρήµατα της επιτόπιας δειγµατο-
ληπτικής έρευνας που αφορούν τα 
ειδικότερα προσόντα των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς, όπως είναι η παρα-
κολούθηση προγραµµάτων Δια Βίου 
Μάθησης, η γνώση της χρήσης Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), η 
γνώση της ελληνικής γλώσσας, και η 
γνώση  της γλώσσας της χώρας κατα-
γωγής τους.  
 
Τα προγράµµατα δια βίου µάθησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµ-
µάτων / σεµιναρίων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ΣΕΚ), 
διαδραµατίζουν ολοένα και σηµαντικό-
τερο ρόλο στην αναβάθµιση των προ-
σόντων του ανθρώπινου δυναµικού. Για 
τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της δειγµα-
τοληπτικής  έρευνας, συµπεριλήφθηκε 
ειδικό ερώτηµα για τη διαπίστωση του 
βαθµού αξιοποίησης αντίστοιχων 
ευκαιριών από τους µετανάστες δεύ-
τερης γενιάς στην Ελλάδα.  
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Όπως διαπιστώνεται από την επισκό-
πηση των στοιχείων του Πίνακα 11, το 
ποσοστό των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς που έχουν παρακολουθήσει 
κάποιο πρόγραµµα συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης είναι σχε-
τικά µικρό (8,9%), γεγονός που συνάδει 
µε τη γενικότερη κατάσταση που επι-
κρατεί στην Ελλάδα σε αυτόν τον 

τοµέα. Όπως δε θα ήταν αναµενόµενο, 
οι µετανάστες δεύτερης γενιάς από τη 
µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα (22-31 
ετών) εµφανίζουν περί-που τριπλάσια 
ποσοστά παρακολούθησης ΣΕΚ συγ-
κρινόµενοι µε τα νεότερα ηλικιακά 
άτοµα της ίδιας κατηγορίας (βλ. 
Πίνακα 11). 

 
 
Πίνακας 10: Επίπεδο εκπαίδευσης των µεταναστών δεύτερης γενιάς που έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ανά φύλο 
 
Ολοκληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης  
(εκτός από τους µαθητές, σπουδαστές) 

Φύλο 
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Καµία τάξη 0,5% 0,0% 0,3% 
Μερικές τάξεις δηµοτικού 2,1% 0,0% 1,2% 
Δηµοτικό 4,7% 3,8% 4,3% 
Γυµνάσιο 29,2% 18,5% 24,8% 
Ενιαίο Λύκειο 26,0% 19,2% 23,3% 
Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) 21,4% 16,2% 19,3% 
ΙΕΚ 5,7% 16,9% 10,2% 
Ανώτερη Σχολή 0,5% 3,8% 1,9% 
ΤΕΙ 5,2% 5,4% 5,3% 
Πανεπιστήµιο (ΑΕΙ) 1,6% 11,5% 5,6% 
Μεταπτυχιακό  3,1% 4,6% 3,7% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 322, χ2=38,064, p<0,0001) 
 
Πίνακας 11: Παρακολούθηση  προγραµµάτων - σεµιναρίων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή επιµόρφωσης, ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Έχετε παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραµµα/σεµινάριο 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης ή επιµόρφωσης; 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 
ετών 

22-31 
ετών 

32-40 
ετών 

Σύνολο 

Ναι 4,6% 13,9% 10,3% 8,9% 

Όχι 95,4% 86,1% 89,7% 91,1% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 628, χ2=15,96, p<0,0001) 
 
 
 Όπως, δε διαπιστώνεται, από την 
περαιτέρω ανάλυση των εν λόγω στοι-
χείων, δεν υφίστανται σηµαντικές δια-
φοροποιήσεις ανάµεσα στα δύο φύλα 
σε αυτόν τον τοµέα. Συγκεκριµένα, από 
τον Πίνακα 12 παρατηρούµε ότι, τόσο 

οι άνδρες µετανάστες δεύτερης γενιάς, 
όσο και οι γυναίκες της ίδιας οµάδας, 
εµφανίζουν παραπλήσια ποσοστά 
παρακολούθησης προγραµµάτων ΣΕΚ 
(Άνδρες: 8,7%, Γυναίκες: 9,2%). 
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Πίνακας 12: Παρακολούθηση  προγραµµάτων/σεµιναρίων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή επιµόρφωσης, ανά φύλο 
 
Έχετε παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραµµα/σεµινάριο συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή 
επιµόρφωσης; 

Φύλο 
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

  
Ναι 

8,7% 9,2% 8,9% 

  
Όχι 

91,3% 90,8% 91,1% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 

 (Ν= 628, χ2=0,051, p=0,822) 
 
Αντίθετα, όσον αφορά τα πρόσθετα 
προσόντα, από την επισκόπηση των 
στοιχείων του Πίνακα 13 διαπιστώνεται 
ότι, οι µετανάστες δεύτερης γενιάς που 
πήραν µέρος στην έρευνα πεδίου, είχαν 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
(80%) τουλάχιστον καλή γνώση σχε-
τικά µε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών. Όπως, δε, προκύπτει από την 
ανάλυση των εν λόγω ευρηµάτων κατά 
ηλικιακές οµάδες, την παραπάνω 
εικόνα εµφανίζουν τόσο οι νεότεροι, 

όσο και οι µεγαλύτερης ηλικίας µετα-
νάστες δεύτερης γενιάς, µε ελαφρύ 
προβάδισµα των πρώτων σε αυτόν τον 
τοµέα. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται 
ότι, στις ηλικίες 15-21 ετών οι µετανά-
στες δεύτερης γενιάς δηλώνουν τουλά-
χιστον καλή γνώση της χρήσης Η/Υ σε 
ποσοστό 85%, ενώ και στις ηλικίες των 
22-31 ετών το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι µεν µικρότερο (76%), συνεχίζει, 
όµως, να κυµαίνεται σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα (βλ. Πίνακα 13). 

 
Πίνακας 13: Επίπεδο γνώσης των µεταναστών δεύτερης γενιάς όσον αφορά τη 
χρήση Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών, ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Επίπεδο γνώσης σχετικά µε 
την χρήση Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Άριστα 
 

22,5% 19,4% 6,1% 20,5% 

Πολύ καλά 
 

43,4% 32,3% 30,3% 38,1% 

Καλά 
 

19,1% 24,3% 21,2% 21,4% 

Μέτρια 
 

8,1% 15,7% 21,2% 11,9% 

Λίγο 
 

4,9% 7,4% 9,1% 6,1% 

Καθόλου 
 

2,0% ,9% 12,1% 2,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 766, χ2=45,87, p<0,0001) 
 
 
Από την άλλη πλευρά, η άριστη ή πολύ 
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

αποτελεί βασικό παράγοντα και κριτή-
ριο για την κοινωνική ένταξη των µετα-
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ναστών δεύτερης γενιάς στη χώρα 
υποδοχής, εν προκειµένω στην Ελλάδα. 
 
Από την επισκόπηση των διαθέσιµων 
στοιχείων του εν λόγω τοµέα διαπιστώ-
νεται ότι τα µισά από τα άτοµα που 
συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα της επι-
τόπιας έρευνας είχαν, κατά δήλωση των 
ιδίων, άριστη γνώση της ελληνικής 
γλώσσας, ενώ συνολικά το 86,2% 
αυτών των ατόµων δηλώνουν πολύ 

καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.  
Όπως διαπιστώνεται από την περαιτέρω 
ανάλυση των εν λόγω ευρηµάτων κατά 
ηλικιακές οµάδες, τόσο τα άτοµα της 
οµάδας στόχου από τις νεότερες ηλικίες 
(15-21 ετών), όσο και από τη µεγαλύ-
τερη ηλικιακή οµάδα (22-31 ετών), 
δηλώνουν σε πολύ υψηλά ποσοστά 
(γύρω στο 87%) τουλάχιστον πολύ 
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 
(βλ. Πίνακα 14). 

 
Πίνακας 14: Βαθµός γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους µετανάστες 
δεύτερης γενιάς,  ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Βαθµός γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Άριστα 50,4% 51,8% 27,8% 49,9% 

 
Πολύ καλά 

36,7% 34,2% 50,0% 36,3% 

 
Καλά 

7,7% 10,3% 16,7% 9,2% 

 
Μέτρια 

2,9% 2,7% 5,6% 2,9% 

 
Λίγο 

2,4% ,9% ,0% 1,7% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 783, χ2=13,711, p=0,090) 
 
Αντίθετα, τα παιδιά των µεταναστών 
στην Ελλάδα εµφανίζονται να γνωρί-
ζουν σε µικρότερο βαθµό τη γλώσσα 
της χώρας καταγωγής τους απ’ ό,τι την 
ελληνική γλώσσα. Συγκεκριµένα, από 
την επισκόπηση του Πίνακα 15 διαπι-
στώνεται ότι τα παιδιά των µεταναστών 
έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας καταγωγής τους σε 
ποσοστό 69%, το οποίο για τις νεότερες 
ηλικιακές οµάδες πέφτει στο 46,7%. Το  
 

γεγονός αυτό υποδηλώνει εξ αντιδια-
στολής (ad contrario) ότι βρίσκεται εν 
εξελίξει µια αξιοπρόσεκτη διαδικασία 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των µετανα-
στών δεύτερης γενιάς στο ελληνικό 
γίγνεσθαι, όχι µόνο µέσω της εκµά-
θησης της ελληνικής γλώσσας, αλλά 
και µέσω της άµβλυνσης των διερ-
γασιών διατήρησης ενός υψηλού επι-
πέδου γνώσης της γλώσσας της χώρας 
καταγωγής τους. 
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Πίνακας 15: Βαθµός γνώσης της γλώσσας της χώρας καταγωγής τους από τους 
µετανάστες δεύτερης γενιάς, ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Βαθµός γνώσης της 
γλώσσας της χώρας 
καταγωγής  

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Άριστα 15,8% 38,6% 72,7% 27,7% 
Πολύ καλά 30,9% 25,4% 9,1% 27,7% 
Καλά 15,6% 11,6% 6,1% 13,5% 
Μέτρια 19,9% 12,5% 9,1% 16,4% 
Λίγο 15,3% 10,0% 3,0% 12,6% 
Καθόλου 2,4% 1,9% ,0% 2,1% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 769, χ2=83,43, p<0,0001) 
 
Πίνακας 16: Ανάγκη βελτίωσης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους 
µετανάστες δεύτερης γενιάς, προκειµένου να εργαστούν ή   να βρούν καλύτερη 
εργασία, ανά ηλικιακές οµάδες 
 
Χρειάζεται να βελτιώσετε την 
γνώση της ελληνικής 
γλώσσας για να εργαστείτε ή 
για να βρείτε καλύτερη 
εργασία; 

Ηλικιακές οµάδες 
15-21 ετών 22-31 ετών 32-40 ετών Σύνολο 

Ναι 16,2% 24,8% 38,9% 21,0% 

Όχι 83,8% 75,2% 61,1% 79,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 737, χ2=14,89, p=0,001)  
 
Πίνακας 17: Ανάγκη βελτίωσης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους 
µετανάστες δεύτερης γενιάς, προκειµένου να εργαστούν ή   να βρούν καλύτερη 
εργασία, ανά φύλο 
 
Χρειάζεται να βελτιώσετε την γνώση 
της ελληνικής γλώσσας για να 

εργαστείτε ή για να βρείτε καλύτερη 
εργασία; 

Φύλο 
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 

Ναι 26,5% 15,3% 21,0% 

Όχι 73,5% 84,7% 79,0% 

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 
(Ν= 737, χ2=14,03, p<0,0001) 
 
 
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
απαντήσεις των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς σχετικά µε το αν χρειάζεται να 
βελτιώσουν ή όχι τη γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας, προκειµένου να βελ-
τιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργα-

σίας. Πιο συγκεκριµένα, όπως προκύ-
πτει από την επισκόπηση του Πίνακα 
16, το 21% των ερωτηθέντων απαντούν 
καταφατικά στο εν λόγω ερώτηµα και 
το ποσοστό αυτό είναι ακόµη µεγαλύ-
τερο στην περίπτωση των ατόµων 
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µεγαλύτερης ηλικίας (22-31 ετών: 
24,8%, 32-40: 38,9%).  
 
Αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του  Πίνακα 17, το ποσοστό 
αυτών που δηλώνουν ότι υπάρχει 
ανάγκη βελτίωσης της γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας προκειµένου να 
εργαστούν ή να βρουν καλύτερη εργα-
σία, διαφοροποιείται σηµαντικά ανά-
µεσα στα δύο φύλα (Άνδρες: 26,5%, 
Γυναίκες: 15,3%). 
 
3. Εκπαιδευτικό επίπεδο και ένταξη 
των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
στην αγορά εργασίας 
 
Τα στοιχεία για την απασχόληση ή / και 
την ανεργία των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
δεδοµένου ότι αντανακλούν, µεταξύ 
των άλλων, την αποδοτικότητα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε ειδι-
κότερη αναφορά στη συγκεκριµένη 
οµάδα – στόχο. Είναι προφανές ότι τα 
στοιχεία που αφορούν την απασχόληση 
των µεταναστών δεύτερης γενιάς κατά 
εκπαιδευτικό επίπεδο είναι απαραίτητα 
για το σχεδιασµό πολιτικών για την 
καταπολέµηση  φαινοµένων οικονοµι-
κού και κοινωνικού αποκλεισµού των 
µεταναστών της εν λόγω κατηγορίας. 
 
Οι µετανάστες δεύτερης γενιάς που 
συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα πεδίου 

ήταν, όπως προαναφέρθηκε, στην 
πλειοψηφία τους (53,1%) µαθητές / 
σπουδαστές. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι 
ήταν εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος 
(46,9%), κατά κύριο λόγο ήταν απα-
σχολούµενοι και αποτελούσαν το 
35,8% του δείγµατος, ενώ καταγρά-
φεται και ένα σηµαντικό ποσοστό ανέρ-
γων που ανέρχεται στο 10,9% επί του 
συνόλου των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς (βλ. Πίνακα 18). 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ανάλυση των εν λόγω ευρηµάτων κατά 
εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, 
διαπιστώνεται ότι οι απόφοιτοι της τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης εµφανίζουν 
υψηλά ποσοστά απασχόλησης (84,8%) 
και αντίστοιχα πολύ χαµηλά ποσοστά 
ανεργίας (2,2%). Αντίστοιχα υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης εµφανίζουν οι 
µετανάστες δεύτερης γενιάς που είναι 
απόφοιτοι της µεταδευτεροβάθµιας µη 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (83,3%) 
ή έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυ-
χιακές σπουδές (66,7%), αλλά και στις 
δύο περιπτώσεις τα ποσοστά ανεργίας 
κυµαίνονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα 
(βλ. Πίνακα 18). 
 
Ανάλογη είναι η κατάσταση που επι-
κρατεί για τους αποφοίτους Λυκείου, οι 
οποίοι εµφανίζουν ελαφρώς µεγαλύ-
τερα του αντίστοιχου µέσου όρου 
ποσοστά απασχόλησης (55,6%), αλλά 
και ανεργίας (22,8%).  
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 Πίνακας 18: Κύρια ασχολία την τρέχουσα εβδοµάδα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Κύρια ασχολία την τρέχουσα εβδοµάδα Σύνολο 

Εργαζόµενος Άνεργος Μαθητής, 
Σπουδαστής 

Άλλο 

 Καθόλου σχολείο 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 

13,0% 5,8% 81,2% 0,0% 100,0% 

 Κατώτερη 
δευτεροβάθµια 

22,9% 9,3% 67,4% 0,4% 100,0% 

 Ανώτερη 
δευτεροβάθµια 

55,6% 22,8% 21,7% 0,0% 100,0% 

  Μεταδευτεροβάθµια 
(µη πανεπ.) 

83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

 Τριτοβάθµια 84,8% 2,2% 13,0% 0,0% 100,0% 
 Μεταπτυχιακές-
διδακτορικές σπουδές 

66,7% 25,0% 0,0% 8,3% 100,0% 

 Σύνολο 35,8% 10,9% 53,1% 0,3% 100,0% 
(N= 735, χ2=330.3, p<0.0001) 
 
Από την επισκόπηση των στοιχείων του 
Πίνακα 19 διαπιστώνεται ότι η  συντρι-
πτική πλειοψηφία των απασχολου-
µένων µεταναστών δεύτερης γενιάς 
(περίπου 80%) απασχολούνται ως 
µισθωτοί, το 7,5% ως αυτοαπασχο-
λούµενοι, το 3,2% ως εργοδότες και το 
4,6% ως συµβοηθούντες µη αµοιβό-
µενοι στην οικογενειακή επιχείρηση, 
ενώ καταγράφεται και ένα µικρό αλλά 
στατιστικά σηµαντικό ποσοστό µαθη-
τευοµένων µε αµοιβή (βλ. Πίνακα 19). 
 
Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία του 
Πίνακα 19, προκύπτει ότι στην περί-
πτωση των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς  υφίσταται µια σχέση αντίστρο-
φου U όσον αφορά την επίδραση της 
εκπαίδευσης στα ποσοστά αυτοαπα-
σχόλησης. Συγκεκριµένα διαπιστώ-
νεται ότι καταγράφονται υψηλότερα 
σχετικά ποσοστά αυτοαπασχόλησης για 
τα άτοµα υψηλού εκπαιδευτικού επι-
πέδου (αποφοίτους τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης) και επίσης για τα άτοµα 
χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου 
(απόφοιτους κατώτερης δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης).   
 

Από την άλλη πλευρά, όπως προκύπτει 
από την επισκόπηση των διαθέσιµων 
στοιχείων που αφορούν την απασχό-
ληση των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
κατά επάγγελµα και επίπεδο εκπαί-
δευσης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
σαφής συγκέντρωση των υψηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου ατόµων κυρίως 
σε µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα, ενώ 
τα άτοµα µε χαµηλότερο εκπαιδευτικό 
επίπεδο ασκούν σε µεγαλύτερο βαθµό 
χειρωνακτικά – εργατοτεχνικά κυρίως 
επαγγέλµατα. 
 
Αντίστοιχα, από  την κατανοµή των 
υποκειµένων της έρευνας κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας και εκπαι-
δευτικό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι οι 
µετανάστες δεύτερης γενιάς υψηλό-
τερου εκπαιδευτικού επιπέδου (από-
φοιτοι µεταδευτεροβάθµιας και τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης) εµφανίζουν 
µεγαλύτερη συγκέντρωση σε κλάδους 
οικονοµικής δραστηριότητας του 
τριτογενή τοµέα, ενώ τα άτοµα µε 
χαµηλότερο ή ενδιάµεσο εκπαιδευτικό 
επίπεδο απασχολούνται κυρίως σε 
δραστηριότητες του δευτερογενούς ή 
και του πρωτογενούς τοµέα. 
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Επίσης, η σχέση εργασίας υπό την 
οποία απασχολούνται οι µετανάστες 
επηρεάζεται καθοριστικά από το επί-
πεδο εκπαίδευσής τους. Συγκεκριµένα, 
από την επισκόπηση των στοιχείων του 
Πίνακα 20 προκύπτει ότι οι απόφοιτοι 
µεταδευτεροβάθµιας (µη πανεπιστη-
µιακής) εκπαίδευσης, και κυρίως οι 
πτυχιούχοι της τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης αλλά και οι κάτοχοι µεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία (σε ποσοστά 
που κινούνται γύρω στο 60%) απασχο-
λούνται µε σταθερού τύπου σχέσεις 
εργασίας (µόνιµες, ή αορίστου χρόνου, 
ή έργου) και σε πολύ µικρότερα 
ποσοστά, που κυµαίνονται από 20-35%, 
µε προσωρινού τύπου σχέσεις εργα-
σίας. Αντίθετα, τα άτοµα µε υψηλότερο 
σχετικά επίπεδο εκπαίδευσης, απασχο-
λούνται σε πολύ µικρότερα ποσοστά σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο µέσο όρο 
(32,3%) σε εργασίες οι οποίες δεν τους 
παρέχουν κανενός είδους σύµβαση 
εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το 
χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο µειώνει 
σηµαντικά την πιθανότητα απασχό-
λησης των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
µε σταθερού τύπου σχέσεις εργασίας, 
καθώς φαίνεται ότι τους παραπέµπει σε 
περιστασιακές ή προσωρινές µορφές 
απασχόλησης, σε πολλές δε περιπτώ-
σεις και σε απασχόληση χωρίς ούτε καν 
σύµβαση εργασίας (βλ. Πίνακα 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όσον αφορά τη συνάφεια των σπουδών 
των µεταναστών δεύτερης γενιάς και 
της απασχόλησής τους, από τα στοιχεία 
του Πίνακα 21, προκύπτει ότι και σε 
αυτή την περίπτωση υφίσταται µια 
σχέση αντίστροφου U. Συγκεκριµένα 
διαπιστώνεται ότι τη µεγαλύτερη συνά-
φεια εκπαίδευσης-απασχόλησης δηλώ-
νουν οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών και οι απόφοιτοι πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης και κυρίως όσοι δεν 
πήγαν καθόλου σχολείο. Ειδικότερα, οι 
κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
δηλώνουν σε ποσοστό 62,5% ότι η 
εργασία τους ανταποκρίνεται στις 
σπουδές τους, ενώ παρόµοιο είναι το 
ποσοστό και των ατόµων που δεν 
πήγαν σχολείο, το 60% των οποίων 
εκτιµούν ότι το ανύπαρκτο εκπαιδευ-
τικό τους προφίλ ανταποκρίνεται στην 
εργασία τους. 
 
Όσον αφορά τη συνάφεια των σπουδών 
των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης µε  την  εργασία  την οποία 
ασκούν, διαπιστώνεται ότι αυτή κυµαί-
νεται  γύρω   από  το  επίπεδο  του αντί- 
στοιχου  µέσου όρου για το σύνολο του 
δείγµατος (39% σε σχέση µε το Μ. Ο.: 
36,3%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 
µετανάστες δεύτερης γενιάς αυτού του 
εκπαιδευτικού επιπέδου βιώνουν ενδε-
χοµένως σε µεγαλύτερο βαθµό κατα-
στάσεις ετεροαπασχόλησης ή / και ακύ-
ρωσης των επαγγελµατικών τους προσ-
δοκιών (βλ. Πίνακα 21). 
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Πίνακας 19: Θέση στο επάγγελµα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N= 345, χ2=64.9, p=0.01) 
 
 
 
 

 
 Επίπεδο Εκπαίδευσης Μισθωτός 

/ηµεροµίσθιος/ 
ωροµίσθιος 

Αυτοαπασχολούµενος 
χωρίς µισθωτούς 

Αυτοαπασχολούµενος 
µε µισθωτούς 

Βοηθός στην 
οικογενειακή 
επιχείρηση 

Μαθητευόµενος 
µε αµοιβή 

Άλλο Σύνολο 

  
  Καθόλου σχολείο 
 

80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

  
  Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
 

50,0% 0,0% 6,3% 25,0% 18,8% 0,0% 100,0% 

  
  Κατώτερη δευτεροβάθµια 
 

73,5% 12,0% 1,2% 6,0% 4,8% 2,4% 100,0% 

  
  Ανώτερη δευτεροβάθµια 
 

86,5% 2,7% 5,4% 4,5% 0,9% 0,0% 100,0% 

  
  Μεταδευτεροβάθµια   
 

82,8% 6,9% 3,4% 3,4% 3,4% 0,0% 100,0% 

  
  Τριτοβάθµια  εκπαίδευση 
 

74,4% 20,5% 2,6% ,0% 2,6% 0,0% 100,0% 

  
  Μεταπτυχιακές-διδακτορικές 
  σπουδές 
 

85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  Σύνολο 79,4% 7,5% 3,2% 4,6% 4,6% ,6% 100,0% 
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Πίνακας 20: Εργασιακή σχέση και επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούµενων 
µεταναστών δεύτερης γενιάς. 
 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Εργασιακή σχέση  

 
 

Σύνολο Μόνιµη ή 
αορίστου 
χρόνου ή 
εργου 

Προσωρινή Καµία 
σύµβαση 
εργασίας 

 Καθόλου σχολείο 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
 Κατώτερη δευτεροβάθµια 16,9% 37,3% 45,8% 100,0% 
 Ανώτερη δευτεροβάθµια 35,7% 29,6% 34,8% 100,0% 
 Μεταδευτεροβάθµια   58,6% 34,5% 6,9% 100,0% 
 Τριτοβάθµια εκπαίδευση 62,2% 27,0% 10,8% 100,0% 
 Μεταπτυχιακές-διδακτορικές 
σπουδές 

55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 

Σύνολο 34,0% 33,7% 32,3% 100,0% 
(N= 353, χ2=48.9, p<0.0001) 
 
 
Πίνακας 21: Συνάφεια σπουδών – απασχόλησης των απασχολούµενων 
µεταναστών δεύτερης γενιάς, ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Η δουλειά σας ανταποκρίνεται στις σπουδές 

σας; 
Σύνολο 

Ναι Όχι ΔΞ/ΔΑ 

 Καθόλου σχολείο 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 50,0% 35,7% 14,3% 100,0% 
 Κατώτερη δευτεροβάθµια 43,0% 32,9% 24,1% 100,0% 
 Ανώτερη δευτεροβάθµια 32,1% 43,8% 24,1% 100,0% 
 Μεταδευτεροβάθµια   46,4% 50,0% 3,6% 100,0% 
 Τριτοβάθµια 39,0% 46,3% 14,6% 100,0% 
 Μεταπτυχιακές-διδακτορικές 
σπουδές 

62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

 Σύνολο 36,3% 46,5% 17,2% 100,0% 
(N= 344, χ2=39.5, p<0.0001) 
 
Όσον αφορά την επαγγελµατική κινητι-
κότητα των  µεταναστών δεύτερης 
γενιάς, διαπιστώνεται ότι αυτή κυµαί-
νεται σε µάλλον χαµηλά σχετικά επί-
πεδα. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται 
ότι οι µετανάστες δεύτερης γενιάς  
χαρακτηρίζονται από  υψηλό βαθµό 
επαγγελµατικής σταθερότητας, καθώς 
το 50,4% από αυτούς δηλώνουν ότι τον 
τελευταίο χρόνο παραµένουν στον ίδιο 
εργοδότη. Σε αυτή την περίπτωση, το 

επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται ότι δια-
φοροποιεί την κινητικότητα των µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς στην αγορά 
εργασίας, τη στιγµή που  τα άτοµα 
υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου παρα-
µένουν σε µικρότερο βαθµό στον ίδιο 
εργοδότη και αλλάζουν συχνότερα έναν 
ή και περισσότερους εργοδότες ή / και 
κάνουν δική τους δουλειά. Αντίθετα, τα 
άτοµα χαµηλότερου εκπαιδευτικού επι-
πέδου (απόφοιτοι Δηµοτικού έως και 
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Λυκείου), παραµένουν σε µεγαλύτερο 
βαθµό στον ίδιο εργοδότη και αλλά-
ζουν σε µικρότερο βαθµό εργοδότες, 

ενώ σχεδόν καθόλου δεν κάνουν δική 
τους δουλειά (βλ. Πίνακα 22).   

 
Πίνακας 22: Κινητικότητα εργασίας των απασχολούµενων µεταναστών δεύτερης 
γενιάς και επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Πόσους εργοδότες έχετε αλλάξει τον τελευταίο χρόνο; Σύνολο 

Είµαι 
στον ίδιο 
εργοδότη 

Έναν 
εργοδότη 

Δύο 
εργοδότες 

Περισσότερους 
από δύο 
εργοδότες 

Κάνω 
δική 
µου 

δουλειά 
Καθόλου σχολείο 0,0% 40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 

69,2% 7,7% 7,7% 15,4% 0,0% 100,0% 

Κατώτερη 
δευτεροβάθµια 

33,8% 22,5% 18,8% 23,8% 1,3% 100,0% 

Ανώτερη 
δευτεροβάθµια 

58,1% 12,8% 12,8% 10,3% 6,0% 100,0% 

Μεταδευτεροβάθµια   63,3% 3,3% 13,3% 10,0% 10,0% 100,0% 
Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

45,0% 7,5% 25,0% 2,5% 20,0% 100,0% 

Μεταπτυχιακές-
διδακτορικές σπουδές 

37,5% 25,0% ,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

Σύνολο 50,4% 15,4% 14,8% 13,4% 5,9% 100,0% 
(N= 357, χ2=64.8, p<0.0001) 
 
 
Η σχετικά µειωµένη κινητικότητα στην 
αγορά εργασίας που διαπιστώνεται 
παραπάνω δε φαίνεται να είναι άσχετη 
µε το γεγονός ότι οι µετανάστες δεύ-
τερης γενιάς βιώνουν σε σηµαντικό 
ποσοστό (71,8%) τον φόβο απώλειας 
της εργασίας τους. Το εν λόγω ποσοστό 

δε φαίνεται να διαφοροποιείται σηµαν-
τικά σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επί-
πεδο, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις τα 
αντίστοιχα ποσοστά κυµαίνονται µε 
µικρές αποκλίσεις γύρω από τον προ-
αναφερθέντα µέσο όρο για το σύνολο 
του δείγµατος (βλ. Πίνακα 23). 

 
Πίνακας 23: Φόβος απώλειας της απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
 
 Επίπεδο Εκπαίδευσης 
  

Φοβάστε µήπως χάσετε την εργασία 
σας; 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

 Καθόλου σχολείο 60,0% 40,0% 100,0% 
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 69,2% 30,8% 100,0% 
 Κατώτερη δευτεροβάθµια 76,8% 23,2% 100,0% 
 Ανώτερη δευτεροβάθµια 69,0% 31,0% 100,0% 
 Μεταδευτεροβάθµια   53,3% 46,7% 100,0% 
 Τριτοβάθµια εκπαίδευση 77,5% 22,5% 100,0% 
 Μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές 62,5% 37,5% 100,0% 
 Σύνολο 71,8% 28,2% 100,0% 
(N= 355, χ2=9.15, p=0.27) 
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Αναφορικά µε την ικανοποίηση από 
την εργασία, ετέθη σχετικό ερώτηµα 
στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου, στο 
οποίο εκλήθησαν να απαντήσουν οι 
απασχολούµενοι µετανάστες δεύτερης 
γενιάς που συµπεριλήφθηκαν στο 
δείγµα της παρούσας έρευνας. Από την 
ανάλυση των απαντήσεων των µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς στο εν λόγο 
ερώτηµα, και πιο συγκεκριµένα από 
την επισκόπηση του Πίνακα 23,  
προκύπτει ότι υφίσταται µια απόλυτη 
γραµµική συσχέτιση ανάµεσα στο επί-
πεδο εκπαίδευσης των ερωτωµένων και 
τον βαθµό ικανοποίησης από την 
εργασία, όπως αυτός εκφράζεται από 
τους ίδιους. Αναλυτικότερα, διαπιστώ-
νεται ότι όσο πιο υψηλό είναι το 
επίπεδο εκπαίδευσης των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς, τόσο περισσότερο 

δηλώνουν ότι είναι πολύ ή / και πάρα 
πολύ ικανοποιηµένοι από την εργασία 
τους. Αντίστοιχα, τα χαµηλότερα ποσο-
στά ικανοποίησης από την εργασία 
δηλώνουν όσοι δεν έχουν πάει καθόλου 
σχολείο (25%) και ακολουθούν κατά 
σειρά οι απόφοιτοι Δηµοτικού (30,8%), 
οι απόφοιτοι Γυµνασίου (33,3%) και 
Λυκείου (35%). Αντίθετα, οι απόφοιτοι 
µεταδευτεροβάθµιας (µη πανεπιστη-
µιακής) εκπαίδευσης δηλώνουν κατά 
50% ότι είναι πολύ ή / και πάρα πολύ 
ικανοποιηµένοι από την εργασία τους 
και ακολουθούν µε ακόµη µεγαλύτερα 
ποσοστά οι πτυχιούχοι της τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης (61,6%) και τέλος οι 
κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπου-
δών µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ικα-
νοποίησης από την εργασία, που προ-
σεγγίζουν το 87,5% (βλ. Πίνακα  24). 

  
Πίνακας 24: Ικανοποίηση από την εργασία και επίπεδο εκπαίδευσης 
 
 Ικανοποίηση από την εργασία Σύνολο 

Πάρα 
πολύ 

Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

  
 Καθόλου σχολείο 

0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  
 Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

15,4% 15,4% 53,8% 15,4% 0,0% 100,0% 

  
 Κατώτερη δευτεροβάθµια 

10,1% 23,2% 53,6% 8,7% 4,3% 100,0% 

  
 Ανώτερη δευτεροβάθµια 

12,0% 23,0% 54,0% 11,0% 0,0% 100,0% 

  
 Μεταδευτεροβάθµια   

7,1% 42,9% 46,4% 3,6% 0,0% 100,0% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

10,3% 51,3% 30,8% 5,1% 2,6% 100,0% 

  
 Μεταπτυχιακές-
διδακτορικές σπουδές 

25,0% 62,5% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

 Σύνολο 11,1% 28,9% 45,2% 12,3% 2,5% 100,0% 
(N= 325, χ2=53.1, p=0.001) 
 
 
4.  Πολυµεταβλητή ανάλυση για τη 
διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στο 
επίπεδο εκπαίδευσης και την απασχό-
ληση των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς.    
 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας,  
χρησιµοποιείται ως κύρια µεθοδολο-
γική  τεχνική η ανάπτυξη και εφαρµογή 
ενός οικονοµετρικού µοντέλου πολυµε-
ταβλητής   ανάλυσης   των   δεδοµένων   
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της πρωτογενούς επιτόπιας έρευνας για 
τη διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται 
ανάµεσα στη σχολική εκπαίδευση και 
την απορρόφηση των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς από  την  αγορά εργα-
σίας10.   Με την πολυµεταβλητή ανά-
λυση των δεδοµένων της επιτόπιας 
έρευνας, µπορεί να καθοριστούν αιτιώ-
δεις σχέσεις, µεταξύ δύο µεταβλητών, 
ελέγχοντας ταυτόχρονα ως προς 
κάποιες άλλες τρίτες µεταβλητές. Ειδι-
κότερα, για να εξεταστεί η σχέση 
µεταξύ της απασχόλησης ή της ανερ-
γίας των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
και των ατοµικών τους χαρακτηρι-
στικών, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί 
η µέθοδος της λογιστικής παλινδρό-
µησης (logistic regression). Πρόκειται 
για µια µέθοδο πολυπαραγοντικής στα-
τιστικής ανάλυσης του τύπου  της λογι-
στικής παλινδρόµησης (Logistic 
Regression)  που χρησιµοποιεί ένα 
σύνολο ανεξαρτήτων µεταβλητών για 
τη διερεύνηση της κίνησης µιας κατη-
γορικής εξαρτηµένης µεταβλητής.   
 
Η λογιστική παλινδρόµηση  είναι χρή-
σιµη σε καταστάσεις στις οποίες επι-
θυµούµε την πρόβλεψη της ύπαρξης ή 
της απουσίας ενός χαρακτηριστικού ή 
ενός συµβάντος. Η πρόβλεψη αυτή 
βασίζεται στην κατασκευή ενός γραµ-
µικού µοντέλου και συγκεκριµένα στον 
προσδιορισµό των τιµών που παίρνουν 
οι συντελεστές ενός συνόλου ανεξάρ-
τητων µεταβλητών που χρησιµοποι-
ούνται ως µεταβλητές πρόβλεψης.  
Εκτός από την πρόβλεψη, ένα µοντέλο 
λογιστικής παλινδρόµησης δίνει τη 
δυνατότητα να εκτιµήσουµε την επί-
δραση κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής 
στη διαµόρφωση των τιµών της εξαρ-
τηµένης µεταβλητής. 
 

                                                
10 Η στατιστική επεξεργασία και εκτίµηση των 
οικονοµετρικών υποδειγµάτων στο πλαίσιο της 
παρούσας ενότητας έγινε από τη στατιστικό, 
εξωτερική συνεργάτη του ΕΚΚΕ, κα Αντωνία 
Κορρέ. 

Με τη µέθοδο αυτή, στο πλαίσιο της 
παρούσας ενότητας, ελέγχεται η επί-
δραση µιας σειράς παραγόντων, στην 
ένταξη ή την µη ένταξη στην απασχό-
ληση των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
όπως είναι για παράδειγµα  η ηλικία, το 
φύλο, η εκπαίδευση, η οικογενειακή 
κατάσταση, η γνώση υπολογιστών, η 
παρακολούθηση σεµιναρίων επαγγελ-
µατικής κατάρτισης, η γνώση ξένων 
γλωσσών, οι λοιπές δεξιότητες, ο 
τοµέας απασχόλησης, o κλάδος οικονο-
µικής δραστηριότητας, η επαγγελµα-
τική ειδικότητα, κ.ο.κ.  
 
Ειδικότερα, δεδοµένου ότι, η εξαρτη-
µένη µεταβλητή (µετανάστης δεύτερης 
γενιάς σε κατάσταση ανεργίας ή απα-
σχολούµενος) είναι διχοτοµική,   
εφαρµόστηκε  η µέθοδος: Binary logi-
stic regression. Στο πλαίσιο αυτό, το 
υπόδειγµα εκτιµάται µόνο για όσους 
δεν σπουδάζουν και έχουν ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές τους και η πιθα-
νότητα έκβασης στην κατάσταση Υ=1 
(απασχολούµενος την περίοδο της 
επιτόπιας έρευνας) έναντι της εναλ-
λακτικής κατάστασης Υ=0 (άνεργος ή 
εκτός εργατκού δυναµικού κατά την 
περίοδο διενέργειας της επιτόπιας έρευ-
νας), εκλαµβάνεται ως µία συνάρτηση 
των ανεξάρτητων µετα-βλητών xi, µε i= 
1,...,k, που  είναι στοιχεία και χαρακτη-
ριστικά των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς (ηλικία, φύλο, κ.ο.κ.), τα οποία   
έχουν συλλεγεί από την επιτόπια 
έρευνα.  
 
Η πιθανότητα να συµβεί η έκβαση Υ=1 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
ακόλουθη εξίσωση: 
     
 P(Y=1) = 1/1 + e–y  
 όπου:  y = a + b1 * x1 + ... + bk * xk 
 
Υπογραµµίζεται ότι η αντίθετη πιθανό-
τητα µπορεί επίσης να εκτιµηθεί σύµ-
φωνα µε τις ακόλουθες εξισώσεις: 
     
 P(Y=0) = 1/1 + ey  
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όπου: y = a + b1 * x1 + ... + bk * xk 
 
Εποµένως, στην περίπτωση της ένταξης 
- µη ένταξης στην απασχόληση, θεω-
ρούµε ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή Υ 
λαµβάνει τιµή 1 αν ο µετανάστης δεύ-
τερης γενιάς είναι ενταγµένος στην 
απασχόληση και τιµή 0, όταν δεν είναι 
ενταγµένος στην απασχόληση. Στο 
πλαίσιο αυτό, το άθροισµα των εκβά-
σεων «1» του δείγµατος είναι ο αριθµός 
απασχολουµένων, ενώ ο µέσος όρος 
της εν λόγω εξαρτηµένης µεταβλητής 
(µε τιµές 0 και 1), ισούται µε την ανα-
λογία των απασχολουµένων που εκπρο-
σωπούνται στο δείγµα.  
 
Αντίστοιχα, η αναλογία των ανέργων 
και εκτός εργατικού δυναµικού (που 
όµως δεν σπουδάζουν) µεταναστών 
δεύτερης γενιάς θα ισούται µε 1 µείον 
το µέσο όρο. Ο µετασχηµατισµός της 
κατηγορικής εξαρτηµένης µεταβλητής 
µε τιµές 0 και1, σε αναλογίες επιτρέπει 
κατά κάποιο τρόπο την ανάλυση 
παλινδρόµησης.  
 
Αν θεωρήσουµε ως π την πιθανότητα 
να είναι κανείς απασχολούµενος, τότε 
µπορεί να διατυπωθεί η αντίστοιχη 
γραµµική σχέση:  
 
      π=a+b(xi). 
 
Σε αυτή την περίπτωση όµως, προτεί-
νεται ως προτιµότερο το εξής µοντέλο:  
      
log (π/1-π) = a+b(xi) 
όπου η σχέση π/(1- π) αναφέρεται ως 
odds.  
 
Αντίστοιχα, µπορούν να χρησιµο-
ποιηθεί το  µοντέλο της λογιστικής 
παλινδρόµησης logit (π) =a+(xi),   που 
µπορεί να είναι γραµµικό ή µη 
γραµµικό:  
     
log (π/1-π)= a+b(xi)      (γραµµικό 
µοντέλο) 

 (π/1-π) = exp(a)*exp(βxi)   (µη γραµµικό 
µοντέλο), όπου:           
 
- π είναι η αναλογία/ πιθανότητα µε 
το εξεταζόµενο χαρακτηρηστικό            

- a είναι µία σταθερά και   
- β1, β2...είναι συντελεστές και 

X1,X2.... είναι οι ερµηνευτικές 
µεταβλητές.  

 
Σε αυτή την περίπτωση, η σχέση log 
π/1-π, αναφέρεται ως «log-odds» και η 
σχέση π/1-π αναφέρεται ως «οdds». Ο 
εκθέτης (β) είναι οι «odds multipliers» 
και ενδιαφέρουν οι τιµές που δια-
φέρουν από τη µονάδα.  
  
Παρακάτω γίνεται ειδικότερη αναφορά 
στα ευρήµατα από την εκτίµηση ενός 
µοντέλου λογιστικής παλινδρόµηση µε 
εξαρτηµένη µεταβλητή την κύρια ασχο-
λία (απασχολούµενος και άνεργος ή µη 
οικονοµικά ενεργός) για τους ερωτώ-
µενους µετανάστες δεύτερης γενιάς που 
δεν σπουδάζουν ή έχουν ολοκληρώσει 
τις σπουδές τους  
 
Αρχικά προσαρµόστηκε ένα πρώτο µον-
τέλο λογιστικής παλινδρόµησης και 
θεωρήθηκαν οι ανεξάρτητες µεταβλη-
τές: φύλο, ηλικία, χρόνια εκπαίδευσης, 
οικογενειακή κατάσταση, γνώση αγγλι-
κών, γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(δίτιµη µεταβλητή: καλή έως άριστη 
γνώση και µέτρια έως καθόλου), εάν 
έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρό-
γραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Επιπρόσθετα, όσον αφορά την επιρροή 
κάποιων προβληµάτων θεσµικού χαρα-
κτήρα στην πιθανότητα απασχόλησης ή 
µη, επιλέχθηκαν οι εξής δύο µετα-
βλητές: «Κατά την κρίση των ερω-
τώµενων, σε ποιο βαθµό η νοµοθεσία  
εµποδίζει την ένταξη στην ελληνική 
κοινωνία» και «Κατά την κρίση των 
ερωτώµενων, σε ποιο βαθµό   η συµπε-
ριφορά των δηµόσιων υπηρεσιών 
εµποδίζει την ένταξη στην ελληνική 
κοινωνία». Οι εν λόγω µεταβλητές 
µετατράπηκαν σε δίτιµες µε τις τιµές: 
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µέτρια έως και καθόλου και πολύ έως 
πάρα πολύ.  

 

 
Πίνακας 25: Εκτιµήσεις συντελεστών λογιστικής παλινδόµησης  του πρώτου 
µοντέλου µοντέλου για την εξαρτηµένη µεταβλητή κύρια ασχολία 
 
 Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Φύλο -1,114 0,330 11,370 1 0,001 0,328 
 Γνώση αγγλικών -0,760 0,372 4,187 1 0,041 0,468 
 Ηλικία 0,081 0,038 4,529 1 0,033 1,084 
Νοµοθεσία 0,101 0,437 0,054 1 0,817 1,107 

 Συµπεριφορά δηµόσιων 
υπηρεσιών 

0,388 0,471 0,677 1 0,411 1,474 

 Οικογενειακή 
κατάσταση 

  0,224 4 0,994  

 Χρόνια εκπαίδευσης 0,080 0,070 1,321 1 0,250 1,083 
 Σεµινάριο  0,495 0,409 1,463 1 0,227 1,641 
 Γνώση ΗΥ 0,324 0,557 0,338 1 0,561 1,383 
 Constant -1,278 1,102 1,345 1 0,246 0,279 
 
 
Από την επισκόπηση του Πίνακα 25 
διαπιστώνεται (βάσει του Wald test) 
ότι, στο πλαίσιο του πρώτου µοντέλου, 
οι συντελεστές παλινδόµησης των 
ανεξάρτητων µεταβλητών: οικογε-
νειακή κατάσταση, παρακολούθηση 
σεµιναρίου, γνώση Η/Υ, βαθµός αρνη-
τικής επίδρασης της νοµοθεσίας και 
βαθµός αρνητικής επίδρασης  της συµ-
περιφοράς των  δηµόσιων υπηρεσιών 
στην ένταξη, όπως και τα χρόνια εκπαί-
δευσης δεν είναι  στατιστικά σηµαν-
τικοί, δεν φαίνεται δηλαδή να έχουν 
στατιστικά σηµαντική επίδραση στην 
κύρια ασχολία των ερωτώµενων.  
 
Προσαρµόζοντας ένα δεύτερο µοντέλο 
µε τις µεταβλητές: φύλο, γνώση αγγλι-
κών, ηλικία και χρόνια εκπαίδευσης, 
παρατηρούµε ότι εξακολουθεί η µετα-
βλητή ‘χρόνια εκπαίδευσης’ να µην 
έχει   στατιστικά   σηµαντική  επίδραση  
 
 
 
 
 

στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Για τον 
λόγο αυτό, καταλήξαµε στο λογιστικό 
µοντέλο µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές 
φύλο, γνώση αγγλικών και ηλικία.  
 
Βάσει του Hosmer and Lemeshow test 
για τον έλεγχο της καλής προσαρµογής 
του µοντέλου (Hosmer and Lemeshow 
chi-square(df=8)=7,55, p-value=0.48) 
το µοντέλο προσαρµόζει καλά τα δεδο-
µένα (δεν απορρίπτεται η υπόθεση της 
καλής προσαρµογής του µοντέλου).  
 
Στον Πίνακα 26 που ακολουθεί, δίνον-
ται οι συντελεστές παλινδρόµησης για 
το δεύτερο µοντέλο που εκτιµήθηκε για 
τις µεταβλητές: φύλο (µε κατηγορία 
αναφοράς τους άνδρες), γνώση αγγλι-
κών ανεξαρτήτως επιπέδου (µε κατη-
γορία αναφοράς  την γνώση αγγλικών) 
και ηλικία (χωρίς κατηγορία αναφοράς 
αφού είναι µία συνεχής µεταβλητή).  
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Πίνακας 26: Συντελεστές λογιστικής παλινδρόµησης του δεύτερου µοντέλου 
µοντέλου για την εξαρτηµένη µεταβλητή κύρια ασχολία 
 
Ανεξάρτητες 
µεταβλητές 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 
Φύλο 
 

-0,653 0,259 6,361 1 0,012 0,520 

 
Γνώση αγγλικών 
 

-0,515 0,262 3,867 1 0,049 0,598 

 
Ηλικία 
 

0,117 0,028 17,818 1 0,000 1,124 

 
Σταθερά 
 

-1,266 0,726 3,038 1 0,081 0,282 

Hosmer and Lemeshow Test

7,548 8 ,479
Step
1

Chi-square df Sig.

 
 

Αναφορικά µε τα παραπάνω αποτελέ-
σµατα έχουµε να παρατηρήσουµε τα 
εξής: 
 
Ο λόγος της πιθανότητας απασχόλησης 
προς την πιθανότητα µη απασχόλησης 
(odd) για άνδρες που έχουν γνώση αγγλι-
κών και είναι νέοι ισούται µε 0.282. Άρα, 
δεδοµένης της µικρής ηλικίας οι άνδρες 
µετανάστες δεύτερης γενιάς, παρόλο που 
γνωρίζουν αγγλικά, έχουν µεγαλύτερη 
πιθανότητα να µην είναι απασχολού-
µενοι,  όπως άλλωστε και το σύνολο των 
νέων ανδρών µεταναστών ή µη.  
 
Ο λόγος οdd µεταξύ κοριτσιών και αγο-
ριών µεταναστών δεύτερης γενιάς, µε 
σταθερή την ηλικία και την γνώση (ή µη) 
αγγλικών, είναι ίσος µε 0.52. Δηλαδή,  το  
odd των κοριτσιών µεταναστών δεύτερης 
γενιάς είναι κατά 50% µικρότερο  από  το 
odd των αγοριών της ίδιας κατηγορίας, 
δεδοµένων της γνώσης (ή µη) αγγλικών 
και  της  ηλικίας.  Άρα,  συνεπάγεται  ότι,   

 
ceteris paribus, στην περίπτωση των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς,  δεδοµένων 
της ηλικίας και της γνώσης (ή µη) 
αγγλικών, η πιθανότητα απασχόλησης 
για τις γυναίκες είναι µικρότερη από την 
πιθανότητα απασχόλησης για τους 
άνδρες, κάτι το οποίο συµβαίνει και για 
τους νέους που δεν είναι µετανάστες 
στην ελληνική αγορά εργασίας.  
 
Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι, 
δεδοµένων του φύλου και της ηλικίας, ο 
λόγος odd µεταξύ των ερωτωµένων που 
δεν γνωρίζουν αγγλικά και των ερωτω-
µένων που γνωρίζουν είναι 0.598. 
Δηλαδή, δεδοµένων της ηλικίας και του 
φύλου, το odd των ερωτωµένων που δεν 
γνωρίζουν αγγλικά είναι το µισό σχεδον 
από το odd των ερωτώµενων που 
γνωρίζουν αγγλικά. Με άλλα λόγια, είναι 
µεγαλύτερη η πιθανότητα να είναι απα-
σχολούµενοι αυτοί που γνωρίζουν αγγλι-
κά, σε σχέση µε τους ερωτώµενους που 
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δεν γνωρίζουν αγγλικά, δεδοµένων της 
ηλικίας και του φύλου.  
 
Τέλος, σύµφωνα µε την εκτίµηση του 
συντελεστή παλινδρόµησης για την ηλι-
κία, ο λόγος Odds µεταξύ ερωτώµενων 
µε ηλικία x έτη και ερωτώµενων µε ηλι-
κία x-1 έτη είναι 1,124, δηλαδή το odd 
της µεγαλύτερης κατά ένα έτος ηλικίας 
είναι κατά 0,124 µεγαλύτερο δεδοµένης 
του φύλου και της γνώσης αγγλικών. Με 
άλλα λόγια, η πιθανότητα των νέων µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς µεγαλύτερης 
ηλικίας να είναι απασχολούµενοι είναι 
µεγαλύτερη σε σχέση µε τους ερωτώ-
µενους της ίδιας κατηγορίας που είναι 
µικρότεροι σε ηλικία, δεδοµένης του 
φύλου και της γνώσης ή µη αγγλικών.  
 
 5. Αντί επιλόγου.    
 
Συνοψίζοντας, αντί επιλόγου, τα βασικά 
ευρήµατα της πρωτογενούς έρευνας 
πεδίου και της πολυµεταβλητής ανά-
λυσης αναδεικνύουν τη σηµασία του 
ρόλου της εκπαίδευσης  στην κοινωνική 
ενσωµάτωση των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς στην Ελλάδα. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή, η παρούσα εργασία επιχειρεί 
να καταθέσει κάποιες πρώτες προτάσεις 
πολιτικής.  
 
Σηµειώνεται  ότι, για τις ανάγκες διενέρ-
γειας της επιτόπιας έρευνας, υιοθετήθηκε 
ένας επιχειρησιακός ορισµός σύµφωνα 
µε τον οποίο: «Μετανάστες δεύτερης 
γενιάς» είναι τα παιδιά των µεταναστών 
τρίτων χωρών, που είτε γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα, είτε έχουν µεταναστεύσει 
σε αυτή σε µικρή ηλικία, διαµένουν 
νόµιµα στη χώρα και έχουν ενταχθεί 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  
 
Επισηµαίνεται ότι, η έρευνα καταρχήν 
εστιάστηκε στην καταγραφή   της υφι-
στάµενης κατάστασης και των διαφο-

ροποιήσεων ανάµεσα στους µετανάστες 
δεύτερης γενιάς,  όσον αφορά  τη συµµε-
τοχή τους στην εκπαίδευση και τα εκπαι-
δευτικά τους χαρακτηριστικά, συµπερι-
λαµβανοµένων ορισµένων στοιχείων που 
αφορούν  το προφίλ ειδικότερων ικανο-
τήτων και προσόντων τους.     
  
Από την επισκόπηση των βασικών ευρη-
µάτων της έρευνας πεδίου προκύπτουν 
µια σειρά από ενδιαφέροντα συµπε-
ράσµατα για το προφίλ των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα: 
- Το 54,7% των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς που απετέλεσαν το δείγµα της 
επιτόπιας έρευνας συµµετέχουν στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ως 
µαθητές ή σπουδαστές / φοιτητές. Η 
συντριπτική πλειοψηφία (79,3%) των 
παιδιών των µεταναστών που ανή-
κουν στην ηλικιακή οµάδα των 15-21 
ετών συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, ενώ υψηλό είναι το ποσο-
στό και στην ηλικιακή οµάδα των 22-31 
ετών (28,8%). 

- H συµµετοχή των γυναικών µετανα-
στριών δεύτερης γενιάς στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 
µεγαλύτερη συγκριτικά µε αυτή των 
ανδρών (61,4% έναντι 48,1% αντί-
στοιχα). 

- Δεν παρατηρούνται σηµαντικές δια-
φορές ως προς τη συµµετοχή των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς  στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε 
βάση την υπηκοότητα, µε εξαίρεση 
τους υπηκόους Αφρικανικών χωρών, 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων (83,5%) δήλωσε µαθητές ή 
φοιτητές / σπουδαστές. 

- Η πλειοψηφία των µαθητών / σπου-
δαστών µεταναστών δεύτερης γενιάς 
δήλωσε ότι φοιτά στη βαθµίδα του 
Λυκείου (Ηµερήσιο Ενιαίο Λύκειο: 
30,5%, Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο: 
1,9%), ενώ σηµαντικά είναι τα ποσο-
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στά εκείνων που φοιτούν στην Ανώ-
τερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. 

- Μεταξύ των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς, οι γυναίκες εµφανίζουν µεγα-
λύτερα ποσοστά φοίτησης σε ΑΕΙ 
(21,3% έναντι 10,6% των ανδρών) 
και µικρότερα ποσοστά φοίτησης σε 
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευ-
τήρια - ΤΕΕ (5% έναντι 12,2% των 
ανδρών). 

- Σηµαντικό είναι το ποσοστό των 
µαθητών / σπουδαστών που δηλώ-
νουν ότι εργάζονται (45,8%). Από 
αυτούς, το µεγαλύτερο ποσοστό 
εργάζεται σε περιστασιακή βάση 
(22,6%), ενώ παράλληλα µε τις σπου-
δές του δηλώνει ότι εργάζεται το 
14,6% των µαθητών / σπουδαστών 
του δείγµατος.  

- Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ενταγµένων στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστηµα µεταναστών δεύ-
τερης γενιάς δηλώνει ότι επιθυµεί να 
συνεχίσει τις σπουδές του (85%), µε 
το ποσοστό της πρόθεσης εισαγωγής 
σε ΑΕΙ να ανέρχεται στο 56,3%. Οι 
γυναίκες δηλώνουν σε µεγαλύτερο 
βαθµό πρόθεση να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση (62,2% των γυναικών έναντι 
48,3% των ανδρών), εν αντιθέσει µε 
τους άνδρες που προτιµούν την 
Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση 
(13,4% των ανδρών έναντι 3,2% των 
γυναικών). 

- Το ήµισυ του δείγµατος των µετανα-
στών δεύτερης γενιάς έχει ολοκλη-
ρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική 
εννιάχρονη εκπαίδευση (Γυµνάσιο: 
24,8%, Λύκειο: 23,3%), ενώ παρατη-
ρούνται στατιστικά σηµαντικά ποσο-
στά σε όλες τις βαθµίδες. Ας σηµειω-
θεί, ωστόσο, ότι ένα ποσοστό της 
τάξεως του 5,8% δεν έχει ολοκλη-
ρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

- Τα µεγαλύτερα ποσοστά αποφοίτων 
τεχνικοεπαγγελµατικών σχολών 
παρατηρούνται µεταξύ των µετανα-
στών δεύτερης γενιάς ηλικίας 15-21 
ετών, σε αντίθεση µε την επικράτηση 
αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και µεταπτυ-
χιακών στη µεγαλύτερη ηλικιακή 
κατηγορία (22-31 ετών).  

- Το εκπαιδευτικό προφίλ των γυναι-
κών µεταναστριών δεύτερης γενιάς 
παρουσιάζεται καλύτερο από αυτό 
των ανδρών αναφορικά µε την ανώ-
τερη και ανώτατη εκπαίδευση, εικόνα 
που αντιστρέφεται όσον αφορά στην 
τεχνικοεπαγγελµατική κατάρτιση. 

- Δεν παρατηρούνται σηµαντικές δια-
φοροποιήσεις αναφορικά µε το ολο-
κληρωµένο εκπαιδευτικό επίπεδο µε 
βάση την υπηκοότητα των µετανα-
στών δεύτερης γενιάς, µε εξαίρεση 
τους υπηκόους Αφρικανικών χωρών 
που µοιράζονται ανάµεσα σε απο-
φοίτους Λυκείου (44,4%) και σε 
πτυχιούχους (55,6%). 

- Το ποσοστό των µεταναστών δεύτε-
ρης γενιάς που έχουν παρακολου-
θήσει σεµινάρια συνεχιζόµενης επαγ-
γελµατικής κατάρτισης κινείται σε 
χαµηλά επίπεδα (8,9%), ενώ εµφα-
νίζεται κατά κόρον στις ηλικίες 22-31 
ετών. Οι Αλβανοί υπήκοοι σηµειώ-
νουν τα υψηλότερα ποσοστά παρα-
κολούθησης αντίστοιχων προγραµ-
µάτων συγκριτικά µε τους υπηκόους 
των άλλων χωρών. 

- Η συντριπτική πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων µεταναστών δεύτερης 
γενιάς δηλώνει ότι κατέχει τουλάχι-
στον καλή γνώση χρήσης Η/Υ (80%).  

- Πολύ καλή γνώση της ελληνικής 
γλώσσας δηλώνει το 86,2% των ερω-
τηθέντων µεταναστών δεύτερης 
γενιάς. 

- Οι νεαρότερες ηλικίες µεταναστών 
δεύτερης  γενιάς  (15-21 ετών)  δηλώ- 
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νουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας καταγωγής τους 
σε χαµηλότερο ποσοστό από ό,τι τα 
άτοµα των µεγαλύτερων ηλικιακών 
οµάδων. 

- Σε σχέση µε τη γνώση ξένων γλωσ-
σών, η αγγλική γλώσσα δηλώθηκε 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς, µε τη 
γαλλική, τη γερµανική και τη ρωσική 
γλώσσα να ακολουθούν. 

- Την ανάγκη να βελτιώσει τη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας προκειµένου 
να εργαστεί ή να βρει καλύτερη εργα-
σία εξέφρασε το 21% των µετανα-
στών δεύτερης γενιάς του δείγµατος, 
µε τους άνδρες να διαφοροποιούνται 
σηµαντικά έναντι των γυναικών 
(26,5% και 15,3% αντίστοιχα).  

 
Ειδικότερα, όσον αφορά τα ευρήµατα της 
έρευνας πεδίου για την απορρόφηση των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς από την 
αγορά εργασίας, σε συνάρτηση µε το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τα άλλα 
τυπικά και άτυπα προσόντα τους, προέ-
κυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
- Οι απασχολούµενοι µετανάστες δεύ-
τερης γενιάς αποτέλεσαν το 35,8% 
του δείγµατος, ενώ οι άνεργοι το 
10,9%. 

- Οι µετανάστες δεύτερης γενιάς που 
είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης, ή  µεταδευτεροβάθµιας (µη 
πανεπιστηµιακής) εκπαίδευσης και οι 
κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπου-
δών παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης (84,8%, 83,3% και 
66,7% αντίστοιχα), ενώ η απασχό-
ληση για τους απόφοιτους Λυκείου 
ανέρχεται στο 55,6%.   

− Οι µετανάστες δεύτερης γενιάς,  από-
φοιτοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
εµφανίζουν  πολύ χαµηλά ποσοστά 
ανεργίας (2,2%). Αντίθετα, όσοι είναι 
απόφοιτοι της µεταδευτεροβάθµιας 

µη πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ή 
έχουν πραγµατοποιήσει µεταπτυ-
χιακές σπουδές (66,7%), εµφανίζουν 
και στις δύο περιπτώσεις  ποσοστά 
ανεργίας που κυµαίνονται σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα.  Ανάλογη είναι η 
κατάσταση που επικρατεί και για 
τους αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι 
επίσης εµφανίζουν ελαφρώς µεγαλύ-
τερα, του αντίστοιχου µέσου όρου, 
ποσοστά   ανεργίας.  

- Η συντριπτική πλειοψηφία των απα-
σχολούµενων µεταναστών δεύτερης 
γενιάς δηλώνουν µισθωτοί (περίπου 
80%), ενώ τα µεγαλύτερα ποσοστά 
αυτοαπασχολούµενων, που αποτε-
λούν το 7,5% του συνόλου, 
καταγράφονται ανάµεσα στους απο-
φοίτους της τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης και της κατώτερης δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. 

- Στα µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα 
εµφανίζεται υψηλή συγκέντρωση 
ατόµων µε υψηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης, ενώ τα άτοµα µε χαµηλότερο 
εκπαιδευτικό επίπεδο δηλώνουν 
περισσότερο ότι ασκούν χειρωνα-
κτικά και εργατοτεχνικά επαγγέλ-
µατα. Αντίστοιχα, οι πρώτοι απασχο-
λούνται κυρίως σε κλάδους του 
τριτογενούς τοµέα και οι δεύτεροι σε 
δραστηριότητες του δευτερογενούς ή 
πρωτογενούς τοµέα. 

- Οι µετανάστες δεύτερης γενιάς µε 
υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τεί-
νουν να δηλώνουν σταθερής φύσεως 
απασχόληση. Οι δε µετανάστες δεύ-
τερης γενιάς µε χαµηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης συγκεντρώνουν υψηλό-
τερα ποσοστά στην προσωρινή απα-
σχόληση ή στην απασχόληση δίχως 
σύµβαση. 

- Μεγαλύτερη συνάφεια εκπαίδευσης 
και απασχόλησης δηλώνουν οι κάτο-
χοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, 
οι απόφοιτοι πρωτοβάθµιας εκπαί-
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δευσης και όσοι δεν πήγαν καθόλου 
σχολείο. 

- Το 50,4% των απασχολούµενων 
µεταναστών δεύτερης γενιάς δηλώνει 
ότι τον τελευταίο καιρό παραµένει 
στον ίδιο εργοδότη, ενώ υψηλότερη 
κινητικότητα στην αγορά εργασίας 
εµφανίζουν τα άτοµα της ίδιας κατη-
γορίας υψηλού εκπαιδευτικού επι-
πέδου. 

- Η συντριπτική πλειοψηφία των µετα-
ναστών δεύτερης γενιάς (71,8%) 
φοβάται το ενδεχόµενο απώλειας της 
θέσης εργασίας που κατέχει, ενώ το 
εν λόγω εύρηµα δεν διαφοροποιείται 
ανάλογα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο. 

- Οι µετανάστες δεύτερης γενιάς µε το 
υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο   
δηλώνουν και µεγαλύτερα ποσοστά 
ικανοποίησης από την εργασία. 
 

Τέλος, η πολυµεταβλητή ανάλυση των 
δεδοµένων  της πρωτογενούς επιτόπιας 
έρευνας,  για τη διερεύνηση της σχέσης 
ανάµεσα στη σχολική εκπαίδευση και 
την απορρόφηση των µεταναστών   δεύ-
τερης γενιάς από την  αγορά εργασίας,    
οδήγησε στα ακόλουθα βασικά συµπε-
ράσµατα: 
- Από τον έλεγχο της επίδρασης µιας 
σειράς παραγόντων, στην ένταξη ή τη 
µη ένταξη των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς στην απασχόληση, προκύπτει 
η ίδια περίπου εικόνα για την 
κατάσταση που επικρατεί στην ελλη-
νική αγορά εργασίας για το σύνολο 
των νέων, µεταναστών ή µη, η οποία 
και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επι-
βαρυµένη, τη στιγµή που τα ποσοστά 
ανεργίας για το σύνολο των νέων 
υπερβαίνουν το 50%, ενώ για τις νέες 
γυναίκες η πιθανότητα ένταξής τους 
στην απασχόληση εµφανίζεται ακόµη 
πιο µειωµένη σε σχέση µε τους 
άνδρες της ίδιας κατηγορίας. 

- Στην περίπτωση των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς, οι επιδράσεις µιας 
σειράς άλλων παραγόντων στην 
ένταξη ή τη µη ένταξη τους στην 
απασχόληση,   όπως είναι για παρά-
δειγµα η εκπαίδευση, η οικογενειακή 
κατάσταση, η γνώση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, η παρακολούθηση σεµι-
ναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
η γνώση ξένων γλωσσών, οι λοιπές 
δεξιότητες, ο τοµέας απασχόλησης, o 
κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας, 
η επαγγελµατική ειδικότητα κ.ο.κ., σε 
σχέση µε την επίδραση που ασκεί το 
φύλο και η ηλικία, αναδεικνύονται 
από ασήµαντες έως οριακές.  

 
Συνοψίζοντας την προηγηθείσα ανάλυση, 
µπορούµε να πούµε ότι στη χώρα µας, 
όπως άλλωστε και στις  υπόλοιπες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παιδιά των 
µεταναστών  (η δεύτερη γενιά µετανα-
στών)   ξεκινούν την επαγγελµατική τους 
ζωή  µε λιγότερα προσόντα και µε 
σηµαντικά µειωµένο κοινωνικό κεφάλαιο  
σε σύγκριση µε τα γηγενή παιδιά. 
   
Επιπλέον, ειδικότερα στην περίπτωση 
της Ελλάδας,  διαπιστώνεται ότι δεν έχει 
ακόµη αναπτυχθεί και εφαρµοστεί µια 
σαφής  και συνεκτική πολιτική ενσωµά-
τωσης των µεταναστών στην αγορά εργα-
σίας, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι 
µετανάστες να αµείβονται µε χαµηλό-
τερους µισθούς, να αντιµετωπίζουν 
πολλά προβλήµατα µε την κοινωνική 
ασφάλιση, να εργάζονται σε θέσεις χαµη-
λότερων προδιαγραφών σε σχέση µε τα 
προσόντα τους λόγω µη αναγνώρισή 
τους, να αντιµετωπίζουν υψηλότερα 
ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού απο-
κλεισµού, παρόλο που τα ποσοστά ανερ-
γίας τους είναι χαµηλότερα από τα αντί-
στοιχα του γηγενούς πληθυσµού εργά-
σιµης ηλικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,  
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και οι µετανάστες δεύτερης γενιάς συχνά 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επι-
βίωσης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σπα-
τάλη ανθρωπίνων πόρων σε βάρος της 
εθνικής οικονοµίας και του κοινωνικού 
συνόλου.  
 
Προκύπτει, εποµένως, αδιαµφισβήτητα η  
ανάγκη σχεδιασµού και εφαρµογής  µιας 
συνεκτικής πολιτικής µε στόχο την ισό-
τιµη συµµετοχή των µεταναστών δεύ-
τερης γενιάς στην αγορά εργασίας και τη  
βέλτιστη αξιοποίηση του  ανθρώπινου 
δυναµικού αυτής της κατηγορίας,  µε 
στόχο  την αποφυγή  της αναπαραγωγής   
καταστάσεων εργασιακής εκµετάλλευσης 
και αποκλεισµού,  επ’ ωφελεία όχι µόνο 
των ίδιων των ατόµων της εν λόγω 
ευάλωτης κοινωνικά οµάδας, αλλά και  
του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.  
 
Με δεδοµένο δε ότι η χώρα µας στερείται 
µιας παρόµοιας συνεκτικής  πολιτικής 
εργασιακής ενσωµάτωσης των µετανα-
στών δεύτερης γενιάς, µπορεί και πρέπει 
να αντλήσει εµπειρία από την εφαρµογή 
ανάλογων πολιτικών και καλών πρακτι-
κών  από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερµα-
νία, η Ιταλία  κ.ά., οι οποίες, αν και εφαρ-
µόζουν διαφορετικές πολιτικές πολιτο-
γράφησης των µεταναστών, έχουν 
ωστόσο δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη και την εφαρµογή κατάλληλα 
εξειδικευµένων πολιτικών ενσωµάτωσης 
στην αγορά εργασίας των µεταναστών 
δεύτερης γενιάς11. 
 
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της εκπό-
νησης της µελέτης µε θέµα την «Ενσω-
µάτωση της δεύτερης γενιάς µεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία»  επιχειρήθηκε 
µια πρώτη προσπάθεια προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η 
ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στον 

                                                
11 Βλ. ΕΕΤΑΑ, 2011. 

εν λόγω τοµέα, η οποία  βασίστηκε  στη 
βιβλιογραφική επισκόπηση άρθρων και 
επιστηµονικών δηµοσιευµάτων που 
πραγµατεύονται την περιγραφή, την ανά-
λυση και τις επιδόσεις αντίστοιχων πολι-
τικών και µέτρων εργασιακής ενσω-
µάτωσης των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν 
επίσης θέµατα πολιτογράφησης των 
µεταναστών δεύτερης γενιάς, καθώς και 
εναλλακτικές πολιτικές και µέτρα, όπως 
είναι για παράδειγµα οι ποσοστώσεις 
στην απασχόληση και τα µέτρα θετικής 
διάκρισης ή και διευκόλυνσης της εργα-
σιακής ενσωµάτωσης  των µεταναστών, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως καλές πρα-
κτικές στις χώρες που εφαρµόζονται12.    
     
Είναι γνωστό ότι ο χαρακτηρισµός µιας 
πολιτικής ή ενός µέτρου ως βέλτιστη 
πολιτική µπορεί να προκύψει από την 
εφαρµογή διαφορετικών κριτηρίων, µε 
βασικότερο τη σχέση ανάµεσα στο 
κόστος και την αποδοτικότητα. Η επι-
δίωξη αυτού του σταδίου της έρευνας θα 
ήταν να εντοπίσει βέλτιστα µέτρα και 
πολιτικές που είναι κοινές στις χώρες της 
ΕΕ, παρόλο που η κάθε χώρα εφαρµόζει 
διαφορετική µεταναστευτική πολιτική, 
λόγω του ότι µέχρι σήµερα δεν έχει 
υπάρξει µια ενιαία µεταναστευτική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ.  
 
Σηµειώνεται, επίσης, ότι η διατύπωση 
συγκεκριµένων προτάσεων  πολιτικής 
και µέτρων για την εργασιακή ενσω-
µάτωση των µεταναστών δεύτερης γενιάς 
είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα, 
καθώς αυτές θα πρέπει να στηρίζονται σε 
διαπιστωµένες και αξιολογηµένες βέλτι-
στες πολιτικές και καλές πρακτικές,  που 
ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι προσαρ-
µοσµένες στην ελληνική πραγµατικό-
τητα, η οποία χαρακτηρίζεται από 

                                                
12 Βλ. Μπούζας, 2011, ό.π. 
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χαµηλή ευαισθητοποίηση σε τέτοια 
θέµατα, λόγω της µικρής  εµπειρίας  ως 
χώρας υποδοχής µεταναστών, της απου-
σίας πολιτικών και µέτρων για την οµαλή 
εργασιακή ενσωµάτωση των µετανα-
στών, των πάσης φύσεως διοικητικών 
αδυναµιών και της ανεπάρκειας  του κρα-
τικού  µηχανισµού  και  βεβαίως λόγω 
των περιορισµένων χρηµατοδοτικών 
δυνατοτήτων, εξαιτίας της τρέχουσας 
οικονοµικής κρίσης13.   
 
Εντούτοις, η αποτύπωση  και η κριτική 
ανάλυση των γενικών συµπερασµάτων 
της βιβλιογραφικής έρευνας για την 
αναζήτηση βέλτιστων πολιτικών ισότιµης 
συµµετοχής στην αγορά εργασίας, µπο-
ρούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασµό   
µιας   συνεκτικής  πολιτικής εργασιακής 
ενσωµάτωσης των µεταναστών δεύτερης 
γενιάς από τρίτες χώρες στην Ελλάδα,   
αντλώντας  εµπειρία από την εφαρµογή 
ανάλογων πολιτικών και καλών πρα-
κτικών  από άλλες χώρες οι οποίες θεω-
ρούνται προηγµένες σε αυτόν τον τοµέα.   
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Πορτραίτα της φτώχειας  
στην Ελλάδα της κρίσης 1 
 
Διονύσης Μπαλούρδος,  
Ναταλία Σπυροπούλου  
  
Περίληψη 
 
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να εντοπίσει και 
να καταγράψει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν κοινωνικά ευάλωτες οµά-
δες πληθυσµού, για τις οποίες δεν υπάρ-
χουν επίσηµες στατιστικές και να διε-
ρευνήσει το βαθµό στον οποίο η οικο-
νοµική κρίση έχει συµβάλλει στην επι-
δείνωση των προβληµάτων τους. Για την 
ανάδειξη των προαναφερθέντων σηµείων 
επιλέχθηκαν 6 άτοµα στην Αττική, των 
οποίων καταγράφηκαν οι εµπειρίες και οι 
απόψεις για το πώς βιώνουν τη φτώχεια 
µέσα από τη διεξαγωγή ηµι-δοµηµένων 
συνεντεύξεων. Από την ανάλυση των 
συνεντεύξεων διαπιστώνεται ότι η οικο-
νοµική ύφεση έχει οδηγήσει σε µεγάλες 
ανατροπές στην αγορά εργασίας και 
πλήττει κυρίως όσους έχουν υποστεί απώ-
λεια της εργασίας τους. Η κατάσταση είναι 
ιδιαίτερα δραµατική για τα µονοπρόσωπα 
νοικοκυριά και τα νοικοκυριά µε εξαρτη-
µένα µέλη. Επίσης, φαίνεται ότι τα νοικο-
κυριά εφαρµόζουν διάφορες στρατηγικές 
επιβίωσης προκειµένου να ανταπεξέλθουν 
στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, ενώ 
σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι διάχυτη η 
αίσθηση κοινωνικής αδικίας για τον τρόπο 
µε τον οποίο αναιρούνται από το κράτος 
θεσµικά κατοχυρωµένα κοινωνικά δικαι-
ώµατα και κεκτηµένα. Ο ρόλος του 
κοινωνικού κράτους σε αυτή τη δύσκολη 

                                                
1 Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τους 
ανθρώπους που µας διέθεσαν τον πολύτιµο χρόνο 
τους για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Χωρίς 
αυτούς,  η συγγραφή του παρόντος άρθρου θα 
ήταν αδύνατη. 
 

οικονοµική συγκυρία είναι αντιστρόφως 
ανάλογος από αυτόν που απαιτούν οι 
περιστάσεις, ενώ κανένα µέτρο και καµία 
πολιτική δεν έχει εφαρµοσθεί για την 
αντιµετώπιση των πιο ακραίων µορφών 
φτώχειας και για την παροχή οικονοµικής 
στήριξης. Τέλος, όσον αφορά την κρίση, 
επισηµαίνεται ότι η πολιτική της λιτότητας 
δεν ενδείκνυται για την αντιµετώπιση της, 
ενώ οι πολιτικοί υποδεικνύονται ως οι 
κύριοι υπαίτιοι για την κατάντια της 
χώρας, τονίζεται δε η επιτακτική  ανάγκη 
εκ βάθρων αλλαγής του πολιτικού συστή-
µατος και του πολιτικού προσωπικού ως 
προϋπόθεση εξόδου από την κρίση.  
  
1. Εισαγωγή 
 
Η αποτυχία των κυβερνήσεων της ζώνης 
του ευρώ να αποκριθούν γρήγορα στην 
κρίση χρέους το 2010,  οδήγησε πρώτα 
την Ελλάδα, και έπειτα την Ισπανία και 
την Πορτογαλία  να επιβάλλουν περικο-
πές στις δαπάνες του  δηµόσιου τοµέα 
και στις συντάξεις. Αµέσως µετά, τα 
µεγαλύτερα κράτη µέλη άρχισαν, ένα-
ένα, να αναγγέλλουν σχέδια για τη 
µείωση των φορολογικών ελλειµµάτων 
τους, κυρίως µε περικοπές στα δηµόσια 
έξοδα. Επιπρόσθετα, η Ιρλανδία, που το 
2009 έγινε η πρώτη χώρα της ευρωζώνης 
η οποία έκανε σηµαντικές περικοπές στις 
αµοιβές και στις δηµόσιες δαπάνες,2 
αναγκάστηκε να υιοθετήσει ένα ακόµα 
αυστηρότερο πρόγραµµα δηµοσιονοµι-
κής προσαρµογής το 2010.  

Στην Ελλάδα, η απώλεια θέσεων εργα-
σίας, η οικονοµική αβεβαιότητα, η 
αδυναµία εκπλήρωσης οικονοµικών υπο-
χρεώσεων έχουν ως συνέπεια την αύξηση 
της ψυχολογικής πίεσης και την ανα-
ζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών επι-
                                                
2 Προκειµένου η κυβέρνηση να µειώσει ένα 
τεράστιο  έλλειµµα, το οποίο βασικά προκλήθηκε 
από την προσπάθεια διάσωσης των τραπεζών. 
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βίωσης. Οι πλήρεις επιπτώσεις θα λει-
τουργήσουν µέσω ποικίλων διαδροµών 
σε ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες και -
εξαιτίας του βάθους της οικονοµικής 
ύφεσης- ακόµη και σε βάρος οµάδων που 
διαφορετικά, αν δεν υπήρχε η κρίση, 
κάθε άλλο παρά θα είχαν επηρεαστεί.      

Η Ελλάδα, παρά τη διεύρυνση της ΕΕ, 
εξακολουθεί να καταγράφει από τα 
υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, ενώ το 
2010 σηµείωσε το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό  εργαζοµένων φτωχών (13,8%) 
µετά τη Ρουµανία (17,3%).  Καθώς η 
ύφεση βαθαίνει, οι µισθοί περιορίζονται, 
η ανεργία καλπάζει ασυγκράτητη και ο 
αριθµός των εξαρτώµενων ατόµων αυξά-
νει, οι ανατροπές στην ελληνική αγορά 
εργασίας θα είναι πρωτόγνωρες, ραγδαίες 
και θα επηρεάσουν κατά ένα µεγαλύτερο 
ή µικρότερο βαθµό το σύνολο του 
πληθυσµού της χώρας. Οι προοπτικές 
είναι θολές για εκείνους που χάνουν τη 
θέση τους ή προσπαθούν να (επανα-) 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας.         

Η κρίση δηµιουργεί νέες ευάλωτες οµά-
δες, σπρώχνοντας ταυτόχρονα σε ακραία 
φτώχεια τις µονογονεϊκές οικογένειες, 
τους µετανάστες, τα παιδιά και τους 
νέους, τις  ηλικιωµένες γυναίκες, τους 
µακροχρόνια άνεργους και τα άτοµα που 
διαµένουν σε άθλιες συνθήκες στέγασης. 

Η φτώχεια σε γενικές γραµµές χαρακτη-
ρίζεται µε βάση το χαµηλό, κάτω από 
όριο φτώχειας εισόδηµα, και την αδυ-
ναµία πρόσβασης και συµµετοχής σε 
αγαθά, υπηρεσίες και δραστηριότητες3.  
Συνδέεται στενά µε τους ελλειµµατικούς 
εισοδηµατικούς πόρους και την αδυναµία 
συµµετοχής στην κοινωνική ζωή, όχι 
απαραίτητα µέσω της εργασίας, αλλά 
κυρίως µέσω της κατανάλωσης και της 

                                                
3 Σχετική προσέγγιση της φτώχειας. 

αδυναµίας να ανταπεξέλθει κανείς µε τις 
τρέχουσες οικονοµικές του υποχρεώσεις.  

Παράγοντες όπως, το χαµηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, η έλλειψη δεξιοτήτων, προ-
βλήµατα οικογενειακής αλληλεγγύης, 
προβλήµατα υγείας, στέγασης, κ.λπ., οι 
οποίοι αλληλοενισχύονται, µπορεί να 
οδηγήσουν σε έναν φαύλο κύκλο φτώ-
χειας, σε αδράνεια της αγοράς εργασίας, 
σε διόγκωση της µακροχρόνιας ανεργίας, 
µείωση της κατανάλωσης κ.λπ. 
 
Τα στοιχεία για τη φτώχεια στην Ελλάδα 
και στην ΕΕ, έχουν ως πηγή την Έρευνα 
Εισοδήµατος και Συνθηκών Διαβίωσης 
των Νοικοκυριών (EU-SILC). Όµως τα 
στοιχεία από την εν λόγω έρευνα δίνον-
ται µε µια χρονική υστέρηση.4 Επιπρό-
σθετα, το εισόδηµα και η απασχόληση 
αφορούν το προηγούµενο έτος από τη 
διεξαγωγή της έρευνας. Εποµένως, οι 
πραγµατικές επιπτώσεις από την κρίση, 
όσον αφορά τη φτώχεια και τις οµάδες 
που πλήττονται, εξετάζονται και δια-
πιστώνονται σε βάθος χρόνου. 
 
Η  παρούσα εργασία στηρίζεται σε αφη-
γηµατικές ποιοτικές συνεντεύξεις,5  προ-
κειµένου να εξετάσει πώς η κρίση έχει 
επηρεάσει άτοµα µε συσσωρευµένα 
προβλήµατα «και να διερευνήσει τις 
απόψεις του ερευνώµενου πληθυσµού, από 
την οπτική γωνία που τα άτοµα βιώνουν 
και αισθάνονται τα γεγονότα» (Bird, 

                                                
4  Τα δεδοµένα της έρευνας EU-SILC 2011 
(εισοδήµατα του 2010) θα είναι προσβάσιµα τον 
Μάρτιο του 2013 και τον Αύγουστο του 2013 
(διαστρωµατικά και χρονολογικά δεδοµένα, αντι-
στοίχως). 
5 Οι ποιοτικές συνεντεύξεις συνιστούν µια µέθοδο 
που βοηθά τον ερευνητή να εξερευνήσει τις 
εµπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήµατα 
άλλων ανθρώπων. 
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κ.ά.,1999, σ. 320).6 Θεωρούµε ότι η 
ανάλυση των συνεντεύξεων θα µας  
επιτρέψει να έχουµε τις υποκειµενικές 
αντιλήψεις φτωχών ατόµων και τις εµπει-
ρίες τους στην τρέχουσα οικονοµική 
ύφεση:  Πώς βιώνουν την κρίση στην 
Ελλάδα; Τι µπορούµε να µάθουµε από 
αυτούς για την κρίση; Ποια η άποψή τους 
για την οικονοµική κατάσταση της 
χώρας; Για το µέλλον της Ευρώπης;   
 
Η ιδέα για την έρευνα βασίζεται στις 
ευρωπαϊκές συναντήσεις των ανθρώπων 
που βιώνουν τη φτώχεια (βλ. επόµενη 
ενότητα για ένα σύντοµο ιστορικό). Στη 
συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των 
συνεντεύξεων και τέλος, παρουσιάζονται 
τα συµπεράσµατα. 
  
Υποστηρίζουµε την άποψη ότι:7 «το 
φαινόµενο της φτώχειας πρέπει να γίνεται 
αντιληπτό ως µια οδυνηρή πραγµατι-
κότητα που αντιµετωπίζουν εκατοµµύρια 
άνθρωποι και ως κατασκευή ανταγωνι-
στικών εννοιολογήσεων,  ορισµών και 
µέτρων. Σε ένα επίπεδο, η κατηγορία των 
‘φτωχών’ και το τι περιγράφουµε ως 
‘φτώχεια’ είναι µία τεχνική κατασκευή. Το 
πώς προσεγγίζουµε το θέµα του ορισµού 
έχει σηµαντικές επιπτώσεις για την 
πολιτική και για την αντιµετώπιση των 
ατόµων που κατηγοριοποιoύνται γενικό-
τερα ως ‘φτωχοί’. Η προσέγγιση που έχει 
ευνοηθεί είναι σαφώς η σχετική, αλλά 
αναγνωρίζεται και η ύπαρξη καθολικών, 
απολύτων αναγκών.  Αυτές µπορεί, 
ωστόσο, να ικανοποιηθούν σε συγκεκρι-
µένα ιστορικά και πολιτιστικά περιβάλ-
λοντα. Με αυτόν τον τρόπο, είµαστε σε 
                                                
6 Η αναφορά έχει προέλθει από κείµενο της Κ. 
Κεδράκα, το οποίο υπάρχει στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://edu4adults.wordpress.com/page/73/  
7 Βλ. 
http://www.polity.co.uk/keyconcepts/samples/list
er-chapter.pdf.	  
 

θέση να ξεπεράσουµε µια στείρα συζήτηση 
µεταξύ απόλυτων και σχετικών ορισµών». 
 
2. Οι Ευρωπαϊκές συναντήσεις των 
ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια 

 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισ-
σαβόνας το 2000 συµφώνησε να εφαρ-
µόσει µια Ευρωπαϊκή στρατηγική µε 
σκοπό να «συµβάλλει αποφασιστικά 
στην εξάλειψη της φτώχειας µέχρι το 
2010 στην Ευρώπη». Μια από τις στρα-
τηγικές που υιοθετήθηκαν ήταν  η εξά-
λειψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Θεωρήθηκε ότι το κλειδί 
για την προώθηση αυτής της δέσµευσης, 
είναι η συµµετοχή όλων των εµπλεκο-
µένων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. 
 
Η Βελγική Προεδρία, το 2001, οργάνωσε 
µία ευρωπαϊκή συνάντηση ατόµων που 
βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοι-
νωνικού αποκλεισµού. Μια παρόµοια 
πρωτοβουλία ακολούθησε το 2003, υπό 
την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτές οι συναντήσεις επιβεβαί-
ωσαν τη σηµασία της συµµετοχής 
ανθρώπων που αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα φτώχειας στην όλη διαδικασία και 
απέδειξαν ότι αυτή η συµµετοχή βελτιώ-
νει τα κριτήρια των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και εφαρµογής τους. Σε 
συνέχεια αυτής της διαδικασίας, η 
Ιρλανδική Προεδρία οργάνωσε το 2004 
την τρίτη ευρωπαϊκή συνάντηση ατόµων 
που βιώνουν συνθήκες φτώχειας στις 
χώρες της ΕΕ, µε την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βελγικής 
Κυβέρνησης.  Έκτοτε, οι συναντήσεις 
των ατόµων που βιώνουν συνθήκες φτώ-
χειας αποτελούν µόνιµο θέµα στην 
ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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3. Η πραγµατικότητα της φτώχειας την 
περίοδο της οικονοµικής κρίσης: 
ορισµένες ενδείξεις   
 
Βασιζόµενη στην ίδια φιλοσοφία, στα 
τέλη του 2011, διεξήχθη στην Αττική µια 
έρευνα µε αφηγηµατικές συνεντεύξεις, 
από την οποία προέκυψαν τα εξής 
σηµαντικά συµπεράσµατα (Μπαλούρδος, 
2012):   
§ Η πραγµατικότητα της φτώχειας στην 
Ελλάδα είναι ένας καθηµερινός αγώ-
νας για επιβίωση.  Το να ζει κανείς 
στη φτώχεια, την περίοδο της οικο-
νοµικής ύφεσης, για πολλούς σηµαί-
νει αποµόνωση και εγκατάλειψη από 
τις υπηρεσίες του κοινωνικού κρά-
τους, έλλειψη πληροφόρησης, απου-
σία στήριξης από τα συγγενικά 
δίκτυα, έλλειψη ελπίδας, αίσθηση 
ανηµπόριας, µοναξιάς και αδυναµία 
να επηρεάσει κανείς τα θέµατα που 
τον αφορούν.  

§ Πολλοί άνθρωποι, ζουν καθηµερινά 
µε ελλείψεις σε πολύ βασικές τους 
ανάγκες. Δεν µπορούν να εξασφα-
λίσουν πρόσβαση σε ζωτικά αγαθά 
όπως πόσιµο νερό, θέρµανση και 
φωτισµό. Δεν έχουν τη δυνατότητα 
αγοράς νέων ρούχων και των καθη-
µερινών, απαραίτητων για τη διαβί-
ωση  τροφίµων, τα οποία εξασφαλί-
ζουν µε µεγάλη δυσκολία από το 
περίσσευµα άλλων. 

§ Με δυσκολία εξασφαλίζονται τα 
φάρµακα, ενώ η επίσκεψη σε οδον-
τογιατρό θεωρείται αδιανόητη και 
συνεχώς αναβάλλεται. 

§ Δεν υπάρχουν χρήµατα και αποτα-
µιεύσεις, ενώ η ανεργία και η πιθανή 
αρρώστια βυθίζουν στα χρέη και 
στην ανασφάλεια. Πολλοί κινδυ-
νεύουν να χάσουν το σπίτι τους και 
αισθάνονται µόνοι και απροστά-
τευτοι.   

§ Υπάρχει µεγάλη προθυµία για δου-
λειά, οποιαδήποτε δουλειά, αλλά 
αυτή είναι σπάνια και ο,τιδήποτε 
προκύπτει είναι χωρίς συνέχεια και 
ευκαιριακό.  

§ Η πολιτική που ακολουθεί η χώρα 
µας αξιολογείται ως πολιτική χωρίς 
αποτέλεσµα  και προοπτική. Αιτή-
µατα των δανειστών µας, όπως η 
µείωση του κράτους, και η επέκταση της 
ελεύθερης αγοράς, µεταφράζονται σε 
µέτρα αυστηρής λιτότητας (µείωση 
µισθών και συντάξεων, αύξηση της 
φορολογίας), τα οποία όχι µόνο δεν 
φέρνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, 
αλλά και  οδηγούν µάλλον σε ανα-
σφάλεια και µεγαλύτερη ανεργία 

 
Σε γενικές γραµµές, η φτώχεια στην 
Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζει πολλές 
πτυχές της ζωής των ανθρώπων και να 
περιορίζει την πρόσβαση στα θεµελιώδη 
δικαιώµατά τους. Τα άτοµα που πλήτ-
τονται, συχνά υφίστανται ένα φάσµα δια-
φορετικών µειονεκτηµάτων, τα οποία 
συνεχώς συσσωρεύονται, µε αποτέλεσµα 
πολλοί φτωχοί να βλέπουν το µέλλον 
τους αβέβαιο και αδιέξοδο. 
 
Στην Ελλάδα, παρότι το ποσοστό του 
κινδύνου φτώχειας παραµένει σχεδόν 
ανεπηρέαστο, γύρω στο 20%, εδώ και 
πολλά έτη, ορισµένες οµάδες του πλη-
θυσµού πλήττονται δυσανάλογα. Για 
παράδειγµα, ο κίνδυνος φτώχειας στις 
άνεργες γυναίκες ανέρχεται στο 40,1%, 
στους  άνεργους άνδρες στο 37,2% και 
στις µονογονεϊκές οικογένειες στο 
33,4%.8  Όµως πλέον, εµφανίζονται και 
νέες οµάδες φτωχών, όπως οι µόνοι ηλι-
κιωµένοι (30,1%), οι µόνες γυναίκες 
(27,7%) και οι µόνοι άνδρες (26,3%), οι 
νέοι 16-24 ετών (27,8%) και τα παιδιά 
(23%). Φαίνετα ότι τα µονοπρόσωπα 
                                                
8 Τα στοιχεία αφορούν το έτος 2010 και έχουν ως 
πηγή την Eurostat.  



ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2012 	  

 

161 
 

νοικοκυριά είναι εντελώς απροστάτευτα. 
Σε περίπτωση κινδύνου, όταν δεν έχουν 
κανέναν να στηριχθούν και να τους 
φροντίσει, ακολουθούν µία πορεία προς  
τη φτώχεια µε πολλαπλούς κινδύνους. 
Επίσης, πλήττεται το κυρίαρχο µοντέλο 
ζευγαριού µε ένα ή δύο παιδιά, ενώ η 
εργασία δεν συνιστά πλέον ένα απο-
τελεσµατικό δίχτυ προστασίας ενάντια 
στη φτώχεια. Η φτώχεια των εργαζό-
µενων µε µερική απασχόληση ανέρχεται 
στο 29,4%, των µισθωτών προσεγγίζει το 
25,4%, ενώ η κατάσταση είναι οδυνηρή 
για τα νοικοκυριά µε εξαρτώµενα παιδιά 
χωρίς κανένα εργαζόµενο µέλος (το 
57,8% αντιµετωπίζει κίνδυνο φτώχειας).  
 
Ταυτόχρονα, µε την κρίση ανακύπτει ένα 
διττό πρόβληµα:  α) ένα ελάχιστα αποτε-
λεσµατικό κοινωνικό κράτος και β)  η 
κατάρρευση των ατύπων δικτύων υπο-
στήριξης, δηλαδή του κυρίαρχου µοντέ-
λου πρόνοιας του ευρωπαϊκού νότου.  
 
Η Ελλάδα αφιερώνει στην κοινωνική 
πολιτική το 27,96% του ΑΕΠ της, όταν ο 
ευρωπαϊκός µέσος όρος των δαπανών 
κοινωνικής προστασίας ανέρχεται στο  
29,5% του ΑΕΠ.9  Όµως, ενώ  στην 
Ευρώπη, µε τις κοινωνικές παρεµβάσεις, 
η φτώχεια µειώνεται κατά 10 µονάδες 
κατά µέσο όρο–από 25,7% σε 16,4%- 
στην Ελλάδα µειώνεται µόλις κατά τρεις 
µε τέσσερις µονάδες µετά τις προνοιακές 
παρεµβάσεις –από 23,8% σε 20,1%. Η 
σύγκριση µε χώρες που διαθέτουν στο-
χευµένη κοινωνική πολιτική, χωρίς να 
δαπανούν πολύ περισσότερα, είναι απο-
γοητευτική για το δικό µας κοινωνικό 
κράτος. Η Σουηδία, λογουχάρη, διαθέτει 
το 32,1 % του ΑΕΠ της για κοινωνική 
πολιτική (τέσσερις µονάδες παραπάνω 
από την Ελλάδα), αλλά µειώνει κατά το 
ήµισυ τους φτωχούς της, από 27,7% στο 

                                                
9 Στοιχεία του έτους 2009 (Eurostat). 

13,1% του πληθυσµού. Επιπλέον, η 
Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της 
ΕΕ που δεν έχει εφαρµόσει ακόµη το 
Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, το οποίο 
συµπεριλαµβάνεται στα συστήµατα κοι-
νωνικής προστασίας των άλλων κρατών 
και αποτελεί, επιπλέον, εδώ και πολλά 
χρόνια, Σύσταση της ΕΕ προς τα κράτη-
µέλη. 10  
 
Με το ξέσπασµα της κρίσης, αναδει-
κνύονται ακόµη εντονότερα ο υπολειµ-
µατικός χαρακτήρας της κοινωνικής και 
προνοιακής πολιτικής, οι υπολειτουρ-
γούσες υπηρεσίες, οι άστοχες και µη 
εξειδικευµένες παρεµβάσεις. Πρόκειται 
για κενά που καλύπτονταν επί δεκαετίες 
από την οικογένεια, τους φίλους, τους 
συγγενείς, τους γείτονες. Όµως, σήµερα, 
τα άτυπα αυτά δίκτυα υποστήριξης 
καταρρέουν. Κάθε νοικοκυριό έχει πλέον 
έναν ή και περισσότερους ανέργους, 
οπότε δεν είναι σε θέση να προσφέρει τη 
βοήθεια που µέχρι τώρα πρόσφερε. 
Συγχρόνως, µειώνονται οι συντάξεις και 
οι παροχές ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης, µε αποτέλεσµα πολλοί ηλικιω-
µένοι να καταλήγουν να ζουν σε συν-
θήκες εξαθλίωσης. Στην Ελλάδα δεν 
είχαµε ποτέ ένα ώριµο κοινωνικό κράτος 
που να µπορεί να αντιµετωπίσει τη φτώ-
χεια. Τώρα, µε την έλλειψη χρηµατο-
δότησης, η κατάσταση για πολλά άτοµα 
έχει γίνει δυσβάσταχτη. 
 
Η κοινωνική πραγµατικότητα της κρίσης 
είναι ένα µέλλον χωρίς αύριο. Η λιτότητα 
φέρνει νέα λιτότητα, η φτώχεια µεταφέ-
ρεται δυναµικά και πολλαπλασιάζεται, 
πλήττοντας πολλά άτοµα αλλά και τα 
ίδια άτοµα σε πολλά επίπεδα, παγιδεύ-
οντάς τα σε έναν φαύλο κύκλο, από τον 
οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν. 
 

                                                
10  Σύσταση 92/441/ΕΟΚ, 24-6-1992. 
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4. Έρευνα σε φτωχά άτοµα την περίοδο 
της οικονοµικής κρίσης  
 
4.1. Μεθοδολογία έρευνας 
 
Οι απόψεις των φτωχών γύρω από την 
οικονοµική κρίση καθώς και πληροφο-
ρίες σχετικά µε τις στρατηγικές επι-
βίωσής τους αποτέλεσαν αντικείµενο 
ποιοτικής έρευνας τον Ιούνιο του 2012. 
Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν ήταν τα 
εξής: 

1. Προσδιορισµός του υπό µελέτη πλη-
θυσµού . 

2. Καταγραφή των ερευνητικών ερωτη-
µάτων. 

3. Σχεδιασµός της δειγµατοληψίας 
(εντοπισµός κατάλληλων εργαλείων 
µέτρησης,   επιλογή δείγµατος κ.ά.) 

4. Συλλογή των δεδοµένων. 
5. Εφαρµογή των κατάλληλων στατι-
στικών εργαλείων και εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων 

6. Καταγραφή συµπερασµάτων. 

Προκειµένου να προσδιορίσουµε τον 
πληθυσµό-στόχο, θεωρούµε ότι η φτώ-
χεια είναι ένα δυναµικό και πολυ-
διάστατο φαινόµενο. Κατά τον Townsend 
(1979, σ. 31),  η φτώχεια ορίζεται σε 
όρους σχετικής στέρησης δηλαδή «ανε-
πάρκειας πόρων, που έχει ως αποτέλεσµα 
τον ουσιαστικό αποκλεισµό του ατόµου ή 
της οικογένειάς του από το συνηθισµένο 
επίπεδο διαβίωσης, καθώς και από τη 
συµµετοχή του στις συνήθειες και δρα-
στηριότητες της κοινωνία που ζει».  Έτσι, 
σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, η 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ φτωχών και 
µη φτωχών θα έπρεπε να αναζητηθεί 
στον αποκλεισµό ή µη ενός ατόµου/ 
νοικοκυριού από τον κυρίαρχο σε µια 
δεδοµένη κοινωνία «τρόπο ζωής». 

Για τον Ringen (1988), ένα άτοµο/ νοικο-
κυριό είναι πραγµατικά φτωχό αν στε-
ρείται πόρων (κυρίως εισοδήµατος) ή 
έχει φτωχές εκβάσεις σε όρους συνθηκών 
διαβίωσης και δραστηριοτήτων. Στην 
πρώτη περίπτωση, η φτώχεια προσεγ-
γίζεται έµµεσα, µέσω παραγόντων που 
προσδιορίζουν τον τρόπο ζωής, στη 
δεύτερη περίπτωση, η φτώχεια ορίζεται 
άµεσα, ανάλογα µε τον βαθµό στέρησης 
συνιστωσών του τρόπου ζωής. Οι 
Gordon κ.ά. (2000), θεωρούν ότι οι δύο 
αυτές προσεγγίσεις πρέπει να αντιµε-
τωπίζονται ως συµπληρωµατικές: η φτώ-
χεια οφείλεται σε ανεπαρκείς πόρους, 
κυρίως εισοδήµατος, και σε αδυναµία 
πρόσβασης και συµµετοχής σε αγαθά, 
υπηρεσίες και δραστηριότητες.   

Με βάση τους προβληµατισµούς αυτούς, 
φαίνεται ότι δεν µπορεί να χαρακτηριστεί  
κάποιος φτωχός µε ένα και  µοναδικό 
κριτήριο, όπως π.χ. το χαµηλό εισόδηµα. 
Είναι προφανές ότι τα άτοµα που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, 
λόγω της οικονοµικής ύφεσης, έρχονται 
αντιµέτωπα µε πολλαπλούς κινδύνους 
και απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες 
λειτουργούν σωρευτικά.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο πιθανός πληθυσµός 
της έρευνας µπορεί να αποτελείται από 
άτοµα, είτε από παραδοσιακές, είτε και 
από νέες οµάδες φτώχειας, οι οποίες δεν 
θα συγκαταλέγονταν µεταξύ των φτωχών 
εάν δεν υπήρχε η κρίση. Τα κριτήρια που 
τέθηκαν για την επιλογή του δείγµατος  
ήταν: α) χαµηλό εισόδηµα (κάτω από το 
όριο φτώχειας) και β) ένα επιπλέον 
κριτήριο στέρησης. Κατά συνέπεια, στο 
δείγµα είναι πιθανό να συγκαταλέγονται 
άτοµα που µπορεί, ενδεικτικά, να είναι 
άνεργοι και υπερχρεωµένοι,  άστεγοι, 
άτοµα που διαµένουν σε στέγη φιλο-
ξενίας, συνταξιούχοι µε φροντίδα εξαρ-
τώµενου (ΑµεΑ) συγγενή, ζευγάρι µε 
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παιδιά, εργαζόµενοι φτωχοί, µε χαµηλή 
µόρφωση.  

Τα ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν στον 
πληθυσµό της έρευνας κινήθηκαν πάνω 
στους εξής άξονες: 
1. Ορισµένα προσωπικά στοιχεία του 
ερωτώµενου: φύλο, ηλικία, τόπος 
διαµονής, οικογενειακή κατάσταση, 
σχέση µε την αγορά εργασίας.  

2. Αντιδράσεις αναφορικά µε τις συν-
θήκες διαβίωσης: µε ποιο τρόπο έχει 
επηρεαστεί το νοικοκυριό από την 
κρίση, πού υφίσταται τη µεγαλύτερη 
οικονοµική επιβάρυνση, τι ενέργειες 
έχει κάνει για να ανταπεξέλθει στις 
καθηµερινές του υποχρεώσεις, µέγε-
θος και πηγές εισοδήµατος. 

3. Απόψεις για την οικονοµική κατά-
σταση της χώρας:  
- Παράγοντες που έπαιξαν σηµαν-
τικό ρόλο ώστε να οδηγηθούµε 
στη σηµερινή οικονοµική κρίση.  

- Σχολιασµός για τους χειρισµούς 
που έχουν γίνει για την αντιµε-
τώπιση της κρίσης σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Οι επιπτώσεις της κρίσης στο 
παρόν και στο µέλλον της χώρας 
και της Ευρώπης. 

- Βασικές προϋποθέσεις για την 
έξοδο από την κρίση. 
 

Ακολουθώντας τις Morse & Field  (1996) 
και την Κυριαζή (2002), η ποιοτική 
δειγµατοληψία βασίζεται σε δύο βασι-
κούς κανόνες: της καταλληλότητας για 
την ερµηνεία του φαινοµένου και της 
επάρκειας, αναφορικά µε τις πληρο-
φορίες για το υπό διερεύνηση φαινόµενο. 
Έτσι, επιλέξαµε να γίνει ποιοτική έρευνα 
στην Αττική σε ένα µικρό δείγµα ατό-
µων, το οποίο να  εξυπηρετεί τους στό-
χους και τους σκοπούς της ποιοτικής 
έρευνας.  

Με βάση την υποκειµενική γνώση που 
έχουµε για τα χαρακτηριστικά των 
φτωχών,  τα όσα αναπτύχθηκαν στην 
προηγούµενη ενότητα και µε στόχο τη 
βαθύτερη κατανόηση των υποκειµενικών 
εµπειριών,  οι συνεντεύξεις πραγµατο-
ποιήθηκαν µε άτοµα που συνδυάζουν 
περισσότερους κινδύνους αποστέρησης 
/φτώχειας, όπως οι κάτωθι περιπτώσεις: 
 

- Άτοµα που έχασαν το σπίτι τους, 
παράλληλα µε το γεγονός ότι 
έµειναν άνεργα.  

- Άτοµα που είναι µεγάλης ηλικίας 
και φροντίζουν άλλον εξαρτώ-
µενο συγγενή. 

- Άτοµα µε χρέη και χωρίς εργασία. 
- Μόνη/ος ηλικιωµένη/ος.  
- Εργαζόµενοι φτωχοί δίχως ιδιό-
κτητη κατοικία. 

- Άνεργοι άνω των 50 ετών.  
    

 Με ελεύθερη, ανοικτή, και µερικώς 
δοµηµένη πάνω στα ερωτήµατα της 
έρευνας συζήτηση, οι ερευνητές προέ-
τρεπαν τους ερωτώµενους να ανα-
φερθούν σε  δράσεις ή γεγονότα τα οποία 
σχετίζονται µε την κρίση και τους έχουν 
επηρεάσει, να περιγράψουν πώς έχουν 
ανταπεξέλθει στις δυσκολίες,  κ.ο.κ.  

  
Ένα ηθικό ζήτηµα που προέκυψε ήταν η 
διαδικασία λήψης των συνεντεύξεων σε 
άτοµα από ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, 
που πλήττονται ιδιαίτερα από τη κρίση. 
Για την επιλογή τους, όπου υπήρχε 
δυσκολία, ζητήθηκε βοήθεια από άλλα 
άτοµα ή πρόσωπα-κλειδιά, ενώ τηρήθηκε 
αυστηρά η αρχή της εθελοντικής συµ-
µετοχής. Επίσης, χάρη στην ανωνυµία 
και τη δυνατότητα της αφηγηµατικής 
βιωµατικής συνέντευξης, οι ερωτώµενοι 
µπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα και 
να εστιάσουν στα στοιχεία και τα γεγο-
νότα που οι ίδιοι επιθυµούσαν.    
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Η ανάλυση των δεδοµένων βασίζεται στη 
διαµόρφωση σχετικών θεµατικών ενο-
τήτων, όπως: 
§ αγορά εργασίας  
§ δαπάνες νοικοκυριού και ενέργειες 
για τη µείωση του κόστους διαβίωσης 

§ άτυπα δίκτυα υποστήριξης – κοινω-
νικά δίκτυα 

§ κοινωνικό κράτος 
§ µελλοντικές προοπτικές 
§ απόψεις για την κρίση.  
 
4.2. Πορτραίτα της φτώχειας στη 
διάρκεια της  οικονοµικής κρίσης  

 
Τα πορτραίτα που παρουσιάζονται παρα-
κάτω αφορούν Έλληνες πολίτες που 
διαµένουν στην Αθήνα και ανήκουν στην 
ηλικιακή κατηγορία των 45-66 ετών. 
Είναι άνθρωποι µε  ποικίλλα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, που έχουν ακολουθήσει 
διαφορετικές διαδροµές ζωής. Το κοινό 
τους σηµείο είναι οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν σήµερα λόγω της οικονο-
µικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Οι 
άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να µιλήσουν 
και να µοιραστούν µαζί µας τις εµπειρίες 
τους και τις απόψεις τους για την τωρινή 
κατάσταση. 11 
 
Συνολικά, το υλικό µας έχει αντληθεί από 
τη διεξαγωγή 6 συνεντεύξεων, 4 µε 
γυναίκες και 2 µε άνδρες. Από τις 4 
γυναίκες, η µια εργάζεται, µια άλλη είναι 
άνεργη και οι άλλες δύο λαµβάνουν 
σύνταξη, ενώ οι άνδρες είναι και οι δύο 
άνεργοι. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
συνοµιλητών µας παρουσιάζεται διαφο-
ροποιηµένο και καλύπτει ένα ευρύ 
φάσµα των βαθµίδων εκπαίδευσης από 
το δηµοτικό µέχρι και την ανώτατη 
εκπαίδευση.  
 

                                                
11 Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στις 
αρχές Ιουνίου 2012. 

Όσον αφορά τις πηγές του εισοδήµατός 
τους, η πλειοψηφία των συνοµιλητών µας 
στηρίζει τη διαβίωσή της αποκλειστικά 
σε µια µόνο πηγή εισοδήµατος, είτε αυτή 
είναι σύνταξη, είτε εισόδηµα από την 
εργασία, είτε ενοίκιο, ενώ σε µία περί-
πτωση το νοικοκυριό λαµβάνει, εκτός 
από τη σύνταξη, προνοιακό επίδοµα για 
τον γιο. Τέλος, οι δύο άνδρες που είναι 
άστεγοι και διαµένουν σε ξενώνα φιλο-
ξενίας, δεν διαθέτουν σταθερή πηγή 
εισοδήµατος.  
 
Το προφίλ των ατόµων που µας 
παραχώρησαν συνέντευξη περιγράφεται 
από τους ίδιους ως εξής:  

 
«Με λένε Μαρία, είµαι 47, είµαι εδώ και 
ένα χρόνο σε διάσταση, έχω 2 παιδιά, η 
κόρη µου είναι στα 28 παντρεµένη µε 2 
παιδιά, ο γιός µου είναι 21 και σπουδάζει 
εκτός Αθηνών. Εργάζοµαι σε µία ιδιωτική 
εταιρία, η οποία πάει και δεν πάει, µένω 
µε ενοίκιο…». 

 
 «Είµαι έγγαµη, 55 ετών, και έχω δύο 
ενήλικα παιδιά. Έχω ολοκληρώσει το 
δηµοτικό και είµαι άνεργη λόγω της 
κρίσης». 
 
«Είµαι γυναίκα διαζευγµένη, 65 ετών. Ζω 
µαζί µε το ανάπηρο παιδί µου και είµαι 
συνταξιούχος του ΟΓΑ». 

 
«Είµαι χήρα µε ένα παιδί το οποίο έχει 
παντρευτεί. Γεννήθηκα το 1946 και είµαι 
συνταξιούχος. Πριν εργαζόµουν σε µεγάλη 
εταιρεία ως καθαρίστρια». 
 
«Είµαι 60 χρονών, είµαι άστεγος από 
πέρσι το καλοκαίρι(…). Στον ξενώνα 
βρέθηκα, µπήκα µέσα, στις αρχές του 
Νοέµβρη και φιλοξενούµαι ...» 
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«Είµαι κάποιος που έχει επηρεαστεί εξ 
ολοκλήρου από την κρίση, χωρίς να 
φταίω. Είµαι 64 χρονών και περιµένω τον 
πρόωρο θάνατο. Τι εννοώ πρόωρο 
θάνατο; Τη σύνταξη. Τώρα θα µου πεις 
πώς βρέθηκα στο δρόµο εφόσον έχεις 
δουλέψει όλη τη ζωή σου …;» 
 
Αγορά εργασίας  
 
Η εργασία παραδοσιακά θεωρείται ως η 
κυρίαρχη πηγή εισοδήµατος από την 
οποία εξαρτάται, ως επί το πλείστον, η 
επιβίωση του νοικοκυριού. Ωστόσο, η 
ελληνική αγορά εργασίας έχει υποστεί 
την τελευταία διετία σηµαντικές αλλαγές 
και ανακατατάξεις.12  Η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων έχει να αντιµετωπίσει µε 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις επιπτώσεις 
της κρίσης στη λειτουργία τους. Πολλές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, 
ενώ άλλες αγωνίζονται για την επιβίωσή 
τους. 
 
«Η εταιρεία που δουλεύω είναι µία 
εταιρία που κάνει χονδρεµπόριο… 
Πήγαινε πάρα πολύ καλά και είχε πολύ 
καλούς πελάτες και µεγάλους πελά-
τες…Έτυχε λοιπόν ένα-δύο από αυτούς 
τους πελάτες για Χ λόγους, δεν ξέρω, 
εσκεµµένα ή ο,τιδήποτε …έπεσαν έξω, 
πτώχευσαν και  (η εταιρεία) µπήκε 
µέσα…. Και µετά από κει και πέρα τους 
πήρε η κάτω βόλτα…». 
 
Η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων είναι, 
για πολλούς εργαζόµενους , αλληλένδετη 
µε τη δυνατότητα προσωπικής τους επι-
βίωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, η 
έλλειψη εσόδων οδηγεί τις επιχειρήσεις 
σε πρακτικές καθυστέρησης ή µη  πλη-
ρωµής των εργαζοµένων και αυτό µε τη 
σειρά του οδηγεί στην αδυναµία των 
τελευταίων να ανταποκριθούν στις δικές 
                                                
12 Βλ. σχετικά άρθρα Καραντινού, Κετσετζο-
πούλου και Μουρίκη στην παρούσα έκδοση. 

τους οικονοµικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα  οι εργαζόµενοι να βρί-
σκονται αντιµέτωποι µε µια αδιέξοδη 
κατάσταση. Από τη µια πλευρά, διακυ-
βεύεται η διατήρηση της θέσης εργασίας 
τους, η οποία αποτελεί για πολλούς τη 
µοναδική πηγή εισοδήµατος που διαθέτει 
το νοικοκυριό, από την άλλη πλευρά, οι 
συνθήκες απασχόλησης και η κανο-
νικότητα στην εισροή του εισοδήµατος 
δεν είναι πλέον εξασφαλισµένες, µε απο-
τέλεσµα το νοικοκυριό να βρίσκεται σε 
µια συνεχή αβεβαιότητα και ανασφάλεια, 
τόσο για το εργασιακό του µέλλον, όσο 
και για την εξασφάλιση των απαραίτητων 
µέσων διαβίωσης, και ν’ αντιµετωπίζει 
σχεδόν καθηµερινά την απειλή αδυνα-
µίας κάλυψης των υποχρεώσεών του.   
 
«Στη δουλειά που είµαι τώρα ο µισθός 
µου είναι στάνταρ, δεν έχουν γίνει 
περικοπές. Ο διευθυντής µου έχει επιλέξει 
να µην κάνει τις περικοπές που έχει πει το 
κράτος. Παρόλα αυτά, δεν έχει τη 
δυνατότητα να πληρώνει κανονικά. 
Δηλαδή, είµαι στα 4 χρόνια τώρα, µέχρι 
πριν 2 χρόνια τα πράγµατα ήταν άψογα. 
Δεν είναι επιλογή, είναι οι ανάγκες – η 
κατάσταση (που) τον έφερε εδώ. Δηλαδή, 
να σκεφτείς, δεν έχω πάρει δώρο 
Χριστουγέννων, δεν έχω πάρει δώρο 
Πάσχα και δεν έχω πάρει επίδοµα αδείας 
του 2011. Είναι γραµµένα αυτά, έχω 
λαµβάνειν… και κάθε φορά δεν πλη-
ρώνοµαι κανονικά, δηλαδή πρέπει να πλη-
ρώνοµαι 1 και 15 του µηνός. Αντ’ αυτού 
(λαµβάνω) 20€ σήµερα, 10€ αύριο, 5€, 
όποτε. Βέβαια δεν τα χάνω, αλλά δεν 
µπορώ να τα έχω την ώρα που τα θέλω. 
Κι αυτό µου δηµιουργεί πολλά προ-
βλήµατα, που είναι αλληλένδετα…». 
 
«Είναι πάρα πολύ δύσκολα…και η 
δουλειά έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν 
δεις από πέρσι -που ήδη είχε µειωθεί 
πέρσι- είµαστε περίπου ακόµα γύρω στο 
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40% κάτω, από πέρσι, και ήδη είχαµε 
φάει και µία πρώτη µείωση πέρσι. 
Ευτυχώς, προς το παρόν, είµαι όπως 
ήµουνα, η εταιρία δεν έχει κάνει τίποτα, 
προς το παρόν, και είπε ότι, όσο µπορεί, 
θα το κρατήσει σ’ αυτά τα πλαίσια. Απλά 
ζητάει την ανοχή µας γιατί δεν µπορεί να 
µας πληρώνει όταν πρέπει, αλλά κατα-
λαβαίνεις… όταν τρέχουνε λογαριασµοί 
και ενοίκια και έξοδα διαβίωσης, έτσι;». 
 
Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη σηµε-
ρινή εργασιακή πραγµατικότητα, σε 
συνδυασµό µε την οικονοµική ύφεση, 
καθιστά ως ύψιστο ζητούµενο τη δια-
τήρηση της υφιστάµενης θέσης απα-
σχόλησης. Τίποτα δε θεωρείται πλέον 
δεδοµένο για το µέλλον, αφού ανά πάσα 
στιγµή η ιδιότητα κάποιου ως εργα-
ζοµένου µπορεί να ανατραπεί. Για τον 
λόγο αυτό, η υγεία και η απασχόληση 
προβάλλονται ως οι σηµαντικότερες 
προυποθέσεις για την αντιµετώπιση, τόσο 
του παρόντος, όσο και των εξελίξεων  
που επιφυλάσσει το µέλλον.  
 
«Πολλοί λένε ότι τα χειρότερα έρχονται. 
Εγώ πιστεύω ότι το χειρότερο για µένα -
αυτή τη στιγµή- που µπορεί να συµβεί -
εκτός από θέµατα υγείας- είναι το να 
χάσω τη δουλειά µου. Δηλαδή, αν θα  
χάσω τη δουλειά µου -αυτή τη στιγµή- 
τελείωσε. Αυτό είναι το βασικό». 
 
Όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης 
στο παρόν και στο µέλλον της χώρας, 
φαίνεται ότι αυτές βιώνονται πρωτίστως 
σε ατοµικό επίπεδο και συνδέονται 
άµεσα µε τη δυνατότητα εξασφάλισης 
των απαραίτητων µέσων για µία 
αξιοπρεπή διαβίωση. Για όσους βρί-
σκονται σε µία τέτοια κατάσταση, το 
ενδεχόµενο χρεοκοπίας της χώρας δεν 
φαντάζει πολύ χειρότερο από το ενδε-
χόµενο λήψης πρόσθετων µέτρων, 
εφόσον το αποτέλεσµα για τους ίδιους 

αναµένεται να είναι τελικά το ίδιο – η 
απώλεια της εργασίας και η  πλήρης 
ανέχεια. 
 
«Τώρα, σαν Ελλάδα, τα χειρότερα που 
µπορεί να προκύψουν… το να 
χρεοκοπήσουµε, για µένα δε θα αλλάξει 
κάτι. Δηλαδή, εάν τα πράγµατα χειρο-
τερέψουν και µπουν καινούργια µέτρα εκ 
των πραγµάτων η δουλειά µου θα κλείσει. 
Άρα θα µείνω χωρίς δουλειά. Και να 
χρεοκοπήσουµε, πάλι η δουλειά µου θα 
κλείσει. Πάλι χωρίς δουλειά θα µείνω. 
Δηλαδή, έρχονται τα χειρότερα…».  
 
Για τους περισσότερους αυτοαπασχο-
λούµενους (κατόχους δελτίων παροχής 
υπηρεσιών), η κατάσταση γίνεται ακόµα 
πιο επιβαρυντική, δεδοµένου ότι η οικο-
νοµική ύφεση έχει οδηγήσει, σε πολλές 
περιπτώσεις, σε σταδιακή ή απότοµη 
µείωση του όγκου και της συχνότητας 
των εργασιών, ακανόνιστη εισροή στα 
έσοδα, καθυστερήσεις στην καταβολή 
των δεδουλευµένων και δυσκολία ανεύ-
ρεσης νέων πόρων. Αποτέλεσµα αυτών 
είναι η αδυναµία ικανοποίησης των 
τακτικών και έκτακτων οικονοµικών 
υποχρεώσεων και η απώλεια του εισο-
δήµατος από την εργασία. Πέραν τούτου, 
το γεγονός ότι αυτή η κατηγορία 
απασχολουµένων εξαιρείται του δικαιώ-
µατος λήψης επιδόµατος ανεργίας, την 
καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε περιόδους 
οικονοµικής ύφεσης, αφού στερείται 
ποιασδήποτε οικονοµικής και κοινωνικής 
στήριξης από το κράτος. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι αυτοαπασχολούµενοι βρί-
σκονται πιο κοντά στην οικονοµική ανέ-
χεια από ό,τι οι µισθωτοί εργαζόµενοι.  
 
«Από το τέλος του 2007, ουσιαστικά, είµαι 
άνεργος… Εννοώ ότι δεν έχω κάποια 
σύµβαση κάπου, ώστε να έχω κάποιο 
σταθερό εισόδηµα….Συνέχισα να δουλεύω 
µόνος µου, αλλά είχε αρχίσει να ανεβαίνει 
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η ανεργία τότε, υπήρχε και το πρόβληµα 
της ηλικίας που δεν ήταν εύκολο να 
προσληφθώ κάπου και σιγά σιγά και η 
οικονοµική κρίση µε φτάσανε στον 
οικονοµικό πάτο». 

 
«(Το) 2008 οι παραγγελίες έπεσαν, (το) 
2009 έπεσαν κι άλλο, (το) 2010 σχεδόν 
καταστροφή, (το) 2011 τελείωσαν τα 
µετρητά, Σεπτέµβριο (του) 2011 βρέθηκα 
στο δρόµο. Έκανα 45 µέρες στο δρόµο 
µεταξύ αστέρια και γης… σ’ ένα παγκάκι 
στην πλατεία του Αγ. Παντελεήµονος». 
 
Ως αποτέλεσµα των εξελίξεων στην 
αγορά εργασίας και µε την οικονοµική 
ύφεση να βαθαίνει, τα αισθήµατα 
ανασφάλειας και άγχους, όπως άλλωστε 
και αγωνίας για την επόµενη µέρα, 
κυριεύουν την πλειονότητα των ανθρώ-
πων σε καθηµερινή βάση. Ενώ δεν 
λείπουν και αυτοί που δηλώνουν 
οργισµένοι µε τη σηµερινή κατάσταση. 
 
«Βέβαια και νιώθω ανασφάλεια. Νιώθω 
ανασφάλεια. Ανασφάλεια και οργή, έτσι; 
Οργή τι να σου πω…γιατί µε φέρανε εδώ 
που µε φέρανε». 
 
Εκτός από την ανασφάλεια που βιώνουν 
όσοι βρίσκονται την τρέχουσα περίοδο 
σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, ακόµα 
µεγαλύτερη ανασφάλεια και άγχος διακα-
τέχει τα νοικοκυριά, των οποίων τα µέλη 
έχουν ήδη χάσει την εργασία τους λόγω 
της κρίσης. Γι αυτά τα νοικοκυριά, 
τίθεται ζήτηµα καθηµερινής επιβίωσης.  

 
«(Είµαι) 100% χάλια. Βρίσκοµαι σε 
επίπεδο απελπισίας, αυτοκτονίας και 
πείνας. Δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα, 
όνειρο για το αύριο. Το σήµερα και αυτό 
θέλω να τελειώσει. Με ‘σκάβει’ το 
στοµάχι µου. Ξέρεις τι είναι να είσαι 
άνεργος, να έχεις χρέη, να έχεις ανοιχθεί 

στις τράπεζες και να µην έχεις τα 
απαραίτητα;» 
 
Όσο για τη διαδροµή που οδηγεί στην 
απόλυτη οικονοµική ανέχεια και την 
απώλεια στέγης, αυτή δε φαντάζει πια 
τόσο δύσβατη, όσο στο παρελθόν, 
ιδιαιτέρως για άτοµα που ζουν µόνα, 
χωρίς εργασία και χωρίς άλλη πηγή 
εισοδήµατος.  
 
«Στην αρχή σκέφτεσαι ότι εντάξει, τώρα 
δεν έχεις δουλειά, αύριο θα βρούµε 
δουλειά…. Περνάει λίγο ο καιρός, δε 
βρίσκεις δουλειά, µπαίνεις στο χρέος, 
αναγκαστικά, και την οικονοµική ανέ-
χεια…. Το συνειδητοποιείς πολύ σύν-
τοµα…. Πολύ σύντοµα. Οπότε εγκα-
ταλείπεις το σπίτι που πληρώνεις -ή που 
προσπαθείς να πληρώνεις- και ανα-
γκάζεσαι να µείνεις έκπτωτος…». 

 
Παρόλα αυτά, όταν τελικά φτάσει κανείς 
σ’ αυτό το σηµείο, όπου δεν µπορεί να 
κάνει πλέον τίποτα άλλο από το να έρθει 
αντιµέτωπος µε τους χειρότερους φόβους 
του, τότε τα συναισθήµατα ποικίλλουν. 
Από τη µια πλευρά, παύει να υφίσταται η 
πίεση για την ανατροπή της κατάστασης. 
 
«Κοίτα κάτι. Όταν βγήκα στο δρόµο µε 
λιγοστά υπάρχοντα σε µία σακούλα µέσα 
[...] αισθάνθηκα µια ανακούφιση. Δεν 
ξέρω αν µπορείς να µε καταλάβεις. Μια 
ελευθερία. Δε µε κυνηγάει κανείς, δε 
χρωστάω σε κανέναν- γιατί εγώ δεν είχα 
πάρει ποτέ δάνειο από τράπεζα- δε χρω-
στάω σε κανέναν, είµαι ελεύθερος». 
 
Από την άλλη πλευρά, η συνειδη-
τοποίηση της νέας τάξης πραγµάτων και 
η προσαρµογή σ’ αυτήν δε γίνεται χωρίς 
ψυχικό κόστος. 
 
«Μεγάλη ανασφάλεια. Άγχος, ανασφάλεια, 
αλλά αυτό έρχεται σιγά σιγά…. Περ-
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νώντας ο καιρός σε φορτώνει συναι-
σθηµατικά και ψυχολογικά …. Πολλοί 
άνθρωποι πέφτουν στην κατάθλιψη. Το 
έπαθα κι εγώ». 

 
Δαπάνες νοικοκυριού και ενέργειες για 
τη µείωση του κόστους διαβίωσης 
 
Τα έξοδα που επιβαρύνουν περισσότερο 
τα   νοικοκυριά   φαίνεται   να   αφορούν  
κυρίως στεγαστικά δάνεια και έξοδα 
ενοικίου, µε άλλα λόγια, δαπάνες 
ανελαστικές.  

 
«Τα έξοδα διαβίωσης µε επιβαρύνουν 
περισσότερο, δηλαδή όχι τόσο φαγητό και 
τέτοια, όσο φως, τηλέφωνο, ενοίκιο, που 
είναι αντίστοιχα και του παιδιού που 
σπουδάζει. Δηλαδή είναι δύο σπίτια».  
 
«Πλήρωνα δύο ενοίκια, πλήρωνα δύο 
φορές τη ΔΕΗ, γιατί είχα και εργαστήριο 
και διαµέρισµα που έµενα. Ε, βασικά αυτό 
και τα κοινόχρηστα! Αυτά ήτανε τα 
‘αγγούρια’, µε συγχωρείς για τη λέξη. 
Αυτά ήτανε βαριά. Όταν άρχισα να µην 
µπορώ να τα πληρώνω και τα δύο, 
προσπαθούσα να µπαλαντζάρω, όπως 
κάνουν ορισµένοι µε τις πιστωτικές 
κάρτες. Παίρνουµε από τη µια πιστωτική 
για να ξεχρεώσουµε την άλλη ή µετά 
κάνουµε το αντίθετο, κάπως έτσι δούλευε. 
Πλήρωνα το ενοίκιο του σπιτιού, άφηνα 
πίσω το ενοίκιο του εργαστηρίου. Πλή-
ρωνα µετά το ενοίκιο του εργαστηρίου, 
λίγο έµενε πίσω το ενοίκιο του σπιτιού. Ε, 
κάποια στιγµή δε µπορούσα να πληρώσω 
ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αυτά είναι τα 
κόστη τα βαριά». 
 
«Κυρίως είναι το στεγαστικό δάνειο πρώ-
της κατοικίας και οι πιστωτικές κάρτες. 
Μη φανταστείς [ότι τις χρησιµοποιούµε] 
για άσκοπη κατανάλωση. Μόνο για 
βιοποριστικούς λόγους: για να πληρώ-
σουµε το χαράτσι, να συµπληρώσουµε τη 

δόση του στεγαστικού δανείου, να αντα-
πεξέλθουµε σε βασικές ανάγκες …». 
 
Για όσους διαθέτουν ιδιόκτητο σπίτι, οι 
βασικές επιβαρύνσεις αφορούν κυρίως 
τις έκτακτες εισφορές  ακινήτων και τα 
πάγια έξοδα, ενώ σ’αυτά προστίθενται 
και τα έξοδα υγείας.  
   
«Λογαριασµοί ΔΕΗ, Χαράτσι ΔΕΗ, έξοδα 
διατροφής, έξοδα υγείας...» 

 
Όσον αφορά τις ενέργειες στις οποίες 
προβαίνουν τα νοικοκυριά προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα 
τα βασικά έξοδα και τις καθηµερινές 
τους υποχρεώσεις, αυτές περιλαµβάνουν 
τόσο παθητικές, όσο και ενεργητικές 
τακτικές µείωσης των εξόδων. 
 
Στην πρώτη περίπτωση, η µείωση των 
εξόδων προέρχεται από περιορισµούς 
στις δαπάνες των ίδιων των νοικοκυριών.  
 
«Έχω κόψει ακόµα και από το φαγητό για 
να πληρώνω στην τράπεζα. Στο τέλος θα 
πάθουµε όπως ο γάιδαρος του Χότζα… 
δεν έτρωγε, δεν έτρωγε ο γάιδαρος και 
ψόφησε. Θα πεθάνουµε κι εµείς και θα 
µείνουν τα χρέη στην τράπεζα».  
 
«Έχω κάνει περικοπές στα έξοδα δια-
τροφής, έχω παραµελήσει ανάγκες του 
σπιτιού, δεν έχω ντουλάπια κουζίνας… 
Έχω χαλάσει χρήµατα από αποταµίευση. 
Κάτι που µου άφησε ο πατέρας µου, τα 
τρώω».  

 
Στη δεύτερη περίπτωση, η µείωση της 
δαπάνης προκύπτει ως αποτέλεσµα της 
µετακύλισης µέρος του κόστους προς 
τρίτους. 

 
«Η ενέργεια που έκανα ήταν να ζητήσω 
από τον ιδιοκτήτη να µου µειώσει το 
ενοίκιο. Το έκανε κατά ένα µέρος, πολύ 
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µικρό βέβαια, αλλά εντάξει…έκανε µία 
κίνηση». 

 
«Έχω δανειστεί και πήγα στην 
ΕΚΠΟΙΖΩ13, κατέθεσα τα εισοδήµατά µου 
και ζήτησα επαναδιαπραγµάτευση – είναι 
της µόδας αυτή η λέξη- µε τις τράπεζες. 
Γιατί δεν είναι µια (τράπεζα), είναι 2-3, 
να δούµε τι µπορεί να γίνει. Και είµαι στη 
διαδικασία αυτή. Δηλαδή έκανα µια πρό-
ταση, µου κάναν µια αντιπρόταση, είµαστε 
τώρα στη συζήτηση για να βρούµε µία 
φόρµουλα…». 
 
Η ενίσχυση του εισοδήµατος µέσω της 
απασχόλησης, παρόλο που δυνητικά 
περιλαµβάνεται στις εναλλακτικές στρα-
τηγικές των νοικοκυριών, φαίνεται ότι 
δεν αποδίδει, δεδοµένου ότι οι δυνα-
τότητες στον τοµέα αυτόν είναι πολύ 
περιορισµένες τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. Πολύ περισσότερο δε για τους 
ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας. 
 
«Δώσε µου ένα παράδειγµα τι θα µπο-
ρούσα να κάνω. Πες µου εσύ τι θα µπο-
ρούσα να κάνω. Δεν υπήρχε περίπτωση να 
γίνει κάτι άλλο. Πώς να το κάνουµε. […]. 
Στην ηλικία µου να µπω υπάλληλος δεν µε 
παίρνει κανένας. Εδώ δεν παίρνουν τους 
καλούς, τους νέους, αυτή τη στιγµή….Τι 
θα µπορούσα να κάνω;» 
 
«Προσπαθώ να βρω δεύτερη δουλειά. 
Βέβαια είναι ουτοπία, δεν το συζητάµε…. 
Δεν υπάρχει περίπτωση…. Αλλά την 
προσπάθειά µου την κάνω…. Δυστυχώς 
δεν υπάρχει τίποτα…γιατί έχω ελεύθερο 
χρόνο, τα απογεύµατά µου είναι 
ελεύθερα…αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει 
τίποτα». 
 

                                                
13 Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής, 
http://www.ekpizo.gr 
 

«Προσπαθώ να βρω τρόπους να 
επιβιώσω, είτε κάνοντας part time δου-
λειές, είτε προσπαθώντας να βρω κάτι 
άλλο …κάτι πιο µόνιµο, πράγµα που είναι, 
λόγω της κρίσης, αδύνατο». 
 
Άλλωστε, προκειµένου να δηµιουρ-
γηθούν οικονοµίες κλίµακας, πολλά 
νοικοκυριά έχουν προβεί και σε ενέργειες 
συνδυαστικές, όπως είναι για παράδειγµα 
η συµβίωση δύο συγγενικών νοικο-
κυριών κάτω από την ίδια στέγη, µε 
στόχο να δηµιουργηθεί επιπλέον εισό-
δηµα για την αντιµετώπιση των τακτικών 
και έκτακτων οικονοµικών υπο-
χρεώσεων.   
 
«Με φιλοξενεί το παιδί µου και νοικιάζω 
το διαµέρισµα το δικό µου για να πλη-
ρώσω την τράπεζα. Με βοηθούν και φίλοι 
και εργάζεται ο σύζυγος, ίσα- ίσα για τα 
ένσηµά του». 
 
Άτυπα δίκτυα υποστήριξης – κοινωνικά 
δίκτυα 
 
Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες 
χώρες της νότιας Ευρώπης, ο ρόλος της 
οικογένειας και γενικότερα των άτυπων 
δικτύων είναι πολύ σηµαντικός στο 
σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Στην 
Ελλάδα, ειδικότερα, τα άτυπα δίκτυα 
υποστήριξης και φροντίδας έχουν 
ουσιαστικά αναλάβει το ρόλο που θα 
έπρεπε να παίζει το κοινωνικό κράτος. 
 
Πράγµατι, από τις συνεντεύξεις προκύ-
πτει ότι η στήριξη, τόσο εντός της οικο-
γένειας, όσο και στο ευρύτερο φιλικό 
περιβάλλον, εξακολουθεί να παρέχεται 
και αποτελεί µια σηµαντική δικλείδα 
ασφαλείας, συµπληρώνοντας κατά 
κάποιο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στο 
ελληνικό σύστηµα κοινωνικής προστα-
σίας. Είναι δε, ακόµα µεγαλύτερη η 
συµβολή των δικτύων αυτών σε περιό-
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δους οικονοµικής και κοινωνικής 
δυσπραγίας, όταν το κοινωνικό κράτος 
περιορίζει τις ήδη ανεπαρκείς παροχές 
και τους δικαιούχους τους, υπό το βάρος 
του δηµοσιονοµικού κόστους. Έτσι 
λοιπόν, η οικογένεια και το στενό περι-
βάλλον επωµίζονται το κύριο βάρος των 
οικονοµικών και κοινωνικών προβλη-
µάτων, δρώντας προστατευτικά προς τα 
άτοµα.  
 
«Είσαι αναγκασµένος από αυτό το λίγο 
που έχεις να δώσεις και στον άλλο, γιατί 
αν δεν δώσεις θα πεινάσει». 
 
«Ο γιός µου µε βοήθησε όσο µπορούσε. 
Υλικά και 100% ηθικά και πνευµατικά. 
Δηλαδή µε στήριξε» . 

 
«Ναι, έχει χρειαστεί και µε έχουν βοη-
θήσει. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και η στή-
ριξη από τρίτους, εεε δεν ξέρω…θα ήταν 
πολύ πιο χειρότερα τα πράγµατα».  

 
«Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το σπίτι 
µου, αναγκάστηκα να φιλοξενηθώ από 
φίλους για αρκετό καιρό, µέχρι που δεν 
µπορούσα διαφορετικά παρά να βγω στο 
δρόµο κάποια στιγµή, και αυτό έγινε πέρσι 
το καλοκαίρι…».  

 
Ωστόσο, η οικογένεια και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι πάντα σε 
θέση να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν την εκάστοτε 
χρονική στιγµή, ενώ φαίνεται ότι και οι 
δυνατότητες οικονοµικής στήριξης δεν 
είναι απεριόριστες. 
 
«Βοηθάνε και οι άλλοι, αλλά κάποια 
στιγµή θα σταµατήσουν να βοηθάνε. Ο 
άλλος θα βοηθήσει µια και δύο φορές, δεν 
µπορεί συνέχεια».  
 

«Δεν έχω καµία βοήθεια από κανέναν, 
αλλά βοηθάω όποτε µπορώ το παιδί µου 
και τα αδέλφια µου». 
Η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί, λοι-
πόν, να παρέχει στήριξη στα µέλη της, 
παρόλο που τα τελευταία χρόνια εµφα-
νίζεται περισσότερο αποδυναµωµένη. 
 
«Αν δεν έχεις οικογένεια να σε στηρίξει µε 
κάποιο τρόπο, είσαι χαµένος έτσι κι 
αλλιώς. Κι ακόµα και οικογένεια να έχεις, 
τα άλλα µέλη της οικογένειας σε τι 
κατάσταση βρίσκονται;  Δηλαδή, µας 
έχουν καταστρέψει και τον θεσµό της 
ελληνικής οικογένειας. Μας τον έχουν 
καταστρέψει, τον έχουν ψαλιδίσει. 
Υπάρχουν άνθρωποι που δε µιλιούνται µε 
την οικογένειά τους όχι γιατί έχουνε 
κόντρα, αλλά γιατί έχουνε τόσα 
προβλήµατα όλα τα µέλη της οικογένειας, 
που δεν αντέχει ο ένας τον άλλο …. 
Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα». 

 
Παρόλα αυτά, σε περιπτώσεις που το 
άτοµο δεν διαθέτει ισχυρό κοινωνικό 
δίκτυο, οι πιθανότητες να βρεθεί στον 
δρόµο αυξάνονται δραµατικά, καθώς 
µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει στην 
Ελλάδα πρόβλεψη για κάποιο επίσηµο 
δίχτυ κοινωνικής προστασίας, µε σκοπό 
την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυη-
µένου εισοδήµατος διαβίωσης για όσους 
το έχουν ανάγκη. 
  
«Είναι πολύ εύκολο να βρεθείς σήµερα 
στο δρόµο. Πράγµα που πριν από µερικά 
χρόνια µας ήταν αδιανόητο. Έλεγες: έχω 
το σπίτι µου, τουλάχιστον έχω µία στέγη, 
τα υπόλοιπα θα τα βρούµε. Χρωστάς, 
όµως, κάποιες δόσεις από το σπίτι και 
χάνεις τη δουλειά σου ή σου κόβουν τη 
σύνταξη και τελικά χάνεις και το σπίτι… 
και βρίσκεσαι στο δρόµο. Τόσο απλά. 
Πάρα πολύ απλά». 
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Το κοινωνικό κράτος 
 
Όσον αφορά τη γενικότερη αντίληψη για 
το κράτος, είναι γεγονός ότι η πλειο-
ψηφία των οµιλητών µας εκφράζεται γι 
αυτό µε οργή και πικρία, κυρίως σε 
συνάρτηση µε τον κοινωνικό του ρόλο, 
πεδίο όπου η γενική εντύπωση είναι ότι 
αυτό έχει αποτύχει. Πράγµατι, ο χειρι-
σµός από το κράτος των ευαίσθητων 
θεµάτων που αφορούν στην κοινωνική 
ασφάλιση, στην κοινωνική προστασία 
και στην υγεία συγκεντρώνει τα περισ-
σότερα αρνητικά σχόλια. Κυρίως πρό-
κειται για προϋπάρχουσες παθογένειες 
του συστήµατος, οι οποίες επιδεινώθηκαν 
µε τα νέα µέτρα που πάρθηκαν ως απο-
τέλεσµα της κρίσης, µέτρα για τα οποία 
δεν υπήρξε σχεδιασµός, αλλά ούτε και 
κοινωνική συναίνεση.  
 
Έτσι λοιπόν, τα µέτρα που προωθούνται 
για τις συντάξεις, καθώς και οι πρό-
σφατες αλλαγές στο επίδοµα ανεργίας, 
εντείνουν την ανασφάλεια των πολιτών, 
όσον αφορά τη µελλοντική τους εξασφά-
λιση, διαταράσσοντας τις σχέσεις εµπι-
στοσύνης πολίτη - κράτους.  
 
 «Εγώ δεν πήγα να δανειστώ από κάποιον 
για να του φάω τα λεφτά. […] Δούλεψα 
και δε µπορείς να  έρθεις να µου πεις εσύ 
(το κράτος) ότι ‘Ξέρεις κάτι;   Σου έχω 
κρατήσει ένα σκασµό λεφτά αλλά δεν θα 
πάρεις σύνταξη...’  ή ‘Δουλεύω 30 χρόνια 
σερί, έχω µπει 6 µήνες στο ταµείο ανερ-
γίας κι αν µου προκύψει τώρα δεν θα 
µπορώ να µπω ταµείο ανεργίας µέχρι που 
να δω τι θα κάνω…» 
 
Και στο πεδίο της κοινωνικής ασφά-
λισης, η αβεβαιότητα που υπάρχει σε 
σχέση, όχι µόνο µε το µακρινό, αλλά 
ακόµα και µε το άµεσο µέλλον, είναι 
ενδεικτική της κατάστασης που επικρα-
τεί.  

«Θα µπορούσα να πάρω µειωµένη 
σύνταξη στα 60 µου, αλλά εφόσον η κρίση 
µε βρήκε στα 63 θα ήταν χαζό να µην 
αντέξω 2 χρόνια να την πάρω πλήρη παρά 
να την πάρω µειωµένη. Εγώ έχω που να 
ακουµπήσω, αλλά µε τα πράγµατα όπως 
είναι τώρα…εγώ ήλπιζα σε µία σύνταξη 
ας πούµε 10, όπως έγιναν τα πράγµατα θα 
πάρω 6,5. Δεν ξέρω τι σύνταξη θα 
πάρω…». 
 
Ο τοµέας της δηµόσιας υγείας επίσης 
δοκιµάζεται. Το εθνικό σύστηµα υγείας 
φαίνεται να υποβαθµίζεται συνεχώς, 
τόσο σε σχέση µε την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, όσο και 
µε τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτές. 
Επιπλέον, πολλά νοικοκυριά δεν έχουν 
πλέον την οικονοµική δυνατότητα για 
ιδιωτική περίθαλψη, µε αποτέλεσµα να 
αυξάνεται η ζήτηση των δηµόσιων υπη-
ρεσιών υγείας. Και όλα αυτά σε µια 
χρονική στιγµή που οι δηµόσιες δαπάνες 
για την υγεία έχουν περικοπεί και αναµέ-
νεται να περικοπούν περαιτέρω.   
 
«Θέλω να κάνω µια εξέταση και δεν έχω 
τη δυνατότητα…Παλιά δε µε πείραζε, 
έλεγα εντάξει, θα πάω σ’ ένα διαγνωστικό 
κέντρο …θα πω  γειά σας ήρθα …πόσο 
θέλετε; …τόσο…χαίρετε!…Τώρα δε 
µπορώ. Δεν µπορεί να πηγαίνω στο ΙΚΑ 
και να µου λέει ότι δε µπορώ να στα 
γράψω , θα τα πληρώσεις και θα’ ρθεις να 
τα πάρεις κι εγώ σ’ αυτό το διάστηµα θα 
έχω πεθάνει, γιατί είναι άµεσο το πρό-
βληµά µου και πρέπει να εξεταστώ. Αυτά 
όλα σε εξοργίζουν».  

 
Ως αποτέλεσµα του περιορισµού των 
δηµοσίων δαπανών, οι αλλαγές που 
έχουν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των 
νέων µέτρων (πχ. αύξηση της συµµε-
τοχής των ασφαλισµένων στα φάρµακα 
από 10% σε 25%), επιβαρύνουν ιδιαι-
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τέρως τα άτοµα µε χρόνια προβλήµατα 
υγείας. 

 
«Μείωσαν τις συντάξεις, δίνω 25% συµ-
µετοχή στα φάρµακα και πληρώνω και τις 
ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να 
κάνω…». 
 
Όσον αφορά την προστασία από την 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό 
των  πιο  ευάλωτων  οµάδων  του  πληθυ- 
σµού, ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο 
της κρίσης, δεν φαίνεται να έχουν προ-
βλεφθεί ή να υλοποιούνται από το κράτος 
πολιτικές και µέτρα µε στόχο την 
ανακούφισή τους. 
 
Ενδεικτική είναι η παρακάτω αναφορά 
για το πώς αντιµετωπίζει το κράτος τους 
άστεγους. 
 
«Οι άστεγοι δεν είναι αµιγής πληθυσµός. 
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψυχο-
λογικά προβλήµατα, άνθρωποι που έχουν 
προβλήµατα εξαρτήσεων, υπάρχουν οι 
νέο-άστεγοι που είναι σαν και µένα, που 
κάποια στιγµή έπεσαν θύµατα της 
κρίσης.[…]. Αυτές οι οµάδες είναι βασικά 
ο καθρέφτης όλης της υπόλοιπης κοι-
νωνίας. Είναι ένας µικρόκοσµος, ο οποίος 
αποτελείται από χιλιάδες κόσµο πλέον. Το 
κράτος είναι ανύπαρκτο γι αυτούς, όπως 
και ο άστεγος είναι ανύπαρκτος για το 
κράτος. Είναι αµοιβαία. Το κράτος τον 
αγνοεί πλήρως. Όχι µόνο τον αγνοεί, αλλά 
προσπαθεί να τον έχει και στο περιθώριο. 
Αυτό το περιθώριο όµως µεγάλωσε…».  
 
Μπροστά στην εκρηκτική αύξηση του 
αριθµού, όχι µόνο των αστέγων, αλλά και 
άλλων ευπαθών οµάδων τα αντανακλα-
στικά του κράτους µοιάζουν εξασθε-
νηµένα. Πράγµατι, καµία πρωτοβουλία 
δεν έχει ληφθεί µέχρι σήµερα για τη 
συνολική αντιµετώπιση του φαινοµένου, 
ενώ οι άνθρωποι που βιώνουν τις κατα-

στάσεις αυτές, βρίσκονται στο περιθώ-
ριο, χωρίς δυνατότητα πολιτικής φωνής, 
χωρίς διαπραγµατευτική δύναµη. 
 
 «Να σκεφτεί κανείς ότι αν αυτή τη στιγµή 
υπάρχουν πάνω από 20.000  άστεγοι στην 
Ελλάδα [...] Αυτά τα 20.000 άτοµα, αν 
µπορούσαν να έχουν µια συνεργασία 
µεταξύ τους, [...] θα ήταν κόµµα µέσα στη 
Βουλή αυτή τη στιγµή. Θα ήταν το κόµµα 
των αστέγων. Θα έµπαινε στη Βουλή. Θα 
έπαιρνε το 3% ή λίγο παραπάνω. Αυτό 
πρέπει να το σκεφτούν οι ψηφοθήρες. Οι 
ψηφοθήρες της πολιτικής. Κάποια στιγµή 
θα αντιµετωπίσουν και αυτό. Θα γίνουν 
και οι φτωχοί κόµµα…». 
 
Μελλοντικές προοπτικές 
 
Η άποψη των συνοµιλητών µας για το 
προσωπικό τους µέλλον επηρεάζεται, 
όπως είναι φυσικό, από µία σειρά 
παραγόντων, όπως είναι, µεταξύ άλλων: 
οι προσωπικές φιλοδοξίες, η οικονοµική 
προοπτική, η στήριξη από το περιβάλλον 
κ.λπ. Έτσι λοιπόν, η προσωπική θέληση, 
η ατοµική προσπάθεια και οι προσωπικές 
αντοχές φαίνεται να παίζουν σηµαντικό 
ρόλο για το µέλλον.  
 
«Εγώ για το δικό µου µέλλον ούτε 
αισιόδοξος είµαι, ούτε απαισιόδοξος 
είµαι, και θα σου πω τι εννοώ µ’ αυτό. 
Εγώ θα προσπαθήσω. Εγώ προσπαθώ. 
Εγώ έχω θέληση, έχω πυγµή, εγώ αντέχω. 
Όπως και όλοι µπορούµε να αντέξουµε, 
αλλά πρέπει να µάθουµε να αντέχουµε. 
Κατάλαβες τι σου λέω; Οι αντοχές µου 
είναι µεγάλες! Θα αντέξω…. Αν σπάσω 
κάποια στιγµή… αυτή είναι η απαι-
σιοδοξία µου. Αλλά η αντοχή που πιστεύω 
ότι έχω… είναι η αισιοδοξία µου».  
 
Για κάποιους άλλους, το προσωπικό µέλ-
λον συνδέεται µε την πορεία και τις 
εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά 
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και µε τη διατήρηση της επαγγελµατικής 
τους θέσης και, κατά συνέπεια, και της 
οικονοµικής στα σηµερινά επίπεδα. 
 
«Εάν δεν επέλθουν άλλα µέτρα, δηλαδή 
εάν δεν αυξηθεί τίποτα άλλο θεωρώ ότι 
µπορώ να το παλέψω. Αλλά να µείνουν τα 
πράγµατα έτσι όπως είναι και να έχω 
δουλειά, να έχω το εισόδηµα που έχω 
τώρα µε τον τρόπο που το έχω. Αλλά να 
έχω αυτό το εισόδηµα». 
Τέλος, υπάρχουν και οι αισιόδοξοι που 
ελπίζουν ότι στο µέλλον τα πράγµατα θα 
είναι καλύτερα γι αυτούς.  

 
«Προσωπικά είµαι αισιόδοξος. Γιατί 
βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που µε  
αγαπάνε, υπάρχουν άνθρωποι που µε 
φροντίζουνε  και υπάρχει µία αµοιβαία 
σχέση πάνω σ’ αυτό και πιστεύω  ότι δεν 
θα χαθώ, ακόµα κι αν δεν υπάρχει 
σύνταξη να πάρω µετά από 4-5 χρόνια. 
Εγώ το βλέπω αισιόδοξα…. […] Τι χειρό-
τερο να µου παρουσιαστεί στη ζωή µου 
πέρα από το ότι έχασα κάποια 
στιγµή…πήγα στον πάτο, κι από κει και 
πέρα το µόνο που έχω να κάνω είναι τη 
διαδροµή προς τα πάνω; Κι αυτό 
προσπαθώ να κάνω…». 
 
4.3. Απόψεις για την κρίση 
 
Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει τις 
απόψεις των ανθρώπων που βιώνουν τη 
φτώχεια λόγω της κρίσης και αφορούν: 
α) τους παράγοντες που οδήγησαν στην 
κρίση, β) τους χειρισµούς που έγιναν για 
την αντιµετώπισή της, γ) τις επιπτώσεις 
που έχουν για την Ελλάδα και για την ΕΕ 
και, τέλος, τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την ανάκαµψη της 
χώρας.  
 
 
 

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην 
κρίση 
 
Όσον αφορά τους παράγοντες που µας 
οδήγησαν στη σηµερινή οικονοµική 
κρίση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
θεωρεί ότι οι πολιτικοί παράγοντες ήταν 
εκείνοι που έπαιξαν τον σηµαντικότερο 
ρόλο στην εκδήλωση της κρίσης, µεταξύ 
των οποίων την κυριότερη ευθύνη 
φέρουν τα  πολιτικά πρόσωπα που βρί-
σκονται στην εξουσία τα τελευταία 30 
χρόνια. 
 
«Αυτοί που µας κυβερνάνε µας οδήγησαν 
(στην κρίση). Ο χορτάτος τον νηστικό δεν 
τον καταλαβαίνει. Δεν πήραν σωστές απο-
φάσεις και ούτε πρόκειται να πάρουν, αν 
δεν καταλάβουν τους ανθρώπους της 
βιοπάλης».    

 
Έτσι λοιπόν, οι πολιτικοί εκλαµβάνονται 
ως «χορτάτοι» άνθρωποι, που δεν αντι-
λαµβάνονται τα προβλήµατα της χώρας 
και του λαού, που είναι «νηστικός» και 
αποτελείται από ανθρώπους της βιο-
πάλης. Η συνοµιλήτριά µας, διαχωρίζει 
τον «νηστικό» λαό από τους «χορτάτους» 
πολιτικούς, στους οποίους αποδίδει την 
ευθύνη για τη σηµερινή οικονοµική 
κατάσταση.  
 
Στην ίδια περίπου λογική κινούνται και 
οι απόψεις των υπολοίπων. Οι πολιτικοί 
υποδεικνύονται ως οι καταχραστές του 
δηµόσιου χρήµατος και ως υπαίτιοι για 
την σηµερινή κρίση, αλλά και για το 
γεγονός ότι επέτρεψαν να αποφασίζουν 
«ξένοι» για την «τύχη» της χώρας.   
 
«Οι κλεψιές που έχουν κάνει οι 
πολιτικοί». 
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 «Από το κλέψιµο το µεγάλο που έκαναν 
οι πολιτικοί µας. Μας κάνουν κουµάντο οι 
ξένοι». 
 
Στην πολιτική ηγεσία αποδίδεται επίσης 
η ευθύνη, τόσο για τη διόγκωση του 
δηµόσιου χρέους, όσο και για την απο-
τυχία προώθησης, όλα αυτά τα χρόνια, 
µιας σειράς αναγκαίων διαρθρωτικών 
παρεµβάσεων προς την κατεύθυνση της 
εξυγείανσης της οικονοµίας. 

 
«Με την ευκολία την οποία όλες οι 
κυβερνήσεις δανειζόντανε χρήµατα, όταν 
τα είχανε ανάγκη, χωρίς να σκεφτούνε 
πώς  θα   πληρώσουν.   Θα  µου   πεις  ‘τα  
είχανε ανάγκη’; Όχι. Δανείστηκαν πάρα, 
πάρα πολλά που δεν είχαν ανάγκη. Αν 
κάναν ορισµένες τροποποιήσεις στη 
φορολογία και αν φρόντιζαν οι κύριοι 
υπουργοί των οικονοµικών να εισπράξουν 
τους φόρους, τον διαφεύγοντα ΦΠΑ 
κ.τ.λπ. τα τελευταία 20-25 χρόνια ή τους 
φόρους 25 χρόνια, δε θα ήµασταν εδώ 
σήµερα. Με άλλα λόγια, όλοι αυτοί που 
περάσαν 25 χρόνια από τη Βουλή φταίνε. 
Εγώ είµαι θυµωµένος µαζί τους. Δε θέλω 
να τους δω να ξαναµπαίνουν στη Βουλή. 
Κι έχουν το θράσος αυτή τη στιγµή και 
εµφανίζονται... ». 
 
Η συντήρηση ενός στρεβλού πολιτικού 
συστήµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται, 
χρόνια τώρα, από πελατειακές σχέσεις 
και οικογενειοκρατία, δεν έγινε ωστόσο 
χωρίς την ανοχή της ελληνικής κοινω-
νίας.  

 
«Βεβαίως δεν µπορώ να ξέρω ακριβώς τι 
έφταιξε, είναι καθαρά υποκειµενική η 
άποψη, αλλά νοµίζω ότι η ανοχή του 
ελληνικού λαού σ’ αυτά που έβλεπε εδώ 
και 50 χρόνια να συµβαίνουν οδήγησε σ’ 
αυτήν την κατάσταση…. Η ανοχή του 
λαού. Το αποτέλεσµα είναι ότι βάλαµε στο 
κοινοβούλιο τα τελευταία 50 χρόνια 

ανθρώπους που δεν ενδιαφερόντουσαν για 
το λαό τους, ενδιαφερόντουσαν µόνο για 
το προσωπικό τους συµφέρον, το 
συµφέρον της οικογένειας και των φίλων 
τους –όποιοι κι αν είναι αυτοί- εννοώντας 
βέβαια πολλά πράγµατα! Αυτό είναι! 
Φτάσαµε σε ένα σηµείο να έχουν φάει 
τόσα λεφτά, να έχουν χαθεί τόσα λεφτά, 
είτε από χαζοµάρα των πολιτικών, είτε 
από ανικανότητα, είτε από συµφέρον, 
ώστε να έχουν φτάσει στο δραµατικό 
σηµείο να κατηγορούν τον ελληνικό λαό γι 
αυτά τα πράγµατα. Κι αυτό είναι 
απαράδεκτο».  
 
Οι έννοιες της δηµοκρατίας και της 
δικαιοσύνης καταλύονται από τους ίδιους 
τους εκπροσώπους του λαού που είναι 
υπεύθυνοι για τη διαφύλαξή τους, ενώ ο 
ελληνικός λαός, παρ’ ό,τι φέρει µέρος της 
ευθύνης για τη σηµερινή κατάσταση, 
εντούτοις, σύµφωνα µε τον συνοµιλητή 
µας, δεν φαίνεται να διαθέτει αρκετή 
δύναµη για να αλλάξει τον τρόπο λει-
τουργίας του σύστηµατος µε απο-
τέλεσµα, όταν υπάρχει ανάγκη, να υπο-
κύπτει κι αυτός σε αντίστοιχες πρακτικές.  

 
«Λες στο λαό σου ‘θα κάνω αυτό, θα 
κάνω εκείνο, θα βάλω µέσα αυτούς που 
φάγαν τα λεφτά’…προσωρινά είναι αυτά. 
Δηλαδή αντιλαµβάνεται κι ο λαός, νοµίζω, 
ότι είναι γελοία η κατάσταση. Δε µπορείς 
να εµπιστευθείς ανθρώπους οι οποίοι σε 
κοροϊδεύουν εδώ και 50 χρόνια. Και οι 
παππούδες τους και οι εγγονοί τους, 
εννοώντας τις οικογένειες. Είµαστε από 
τις σπάνιες περιπτώσεις χώρας που έχει 
ένα πολιτικό σκηνικό που αποτελείται από 
οικογένειες. Δεν είναι δυνατόν. Είναι, 
δηλαδή, απαράδεκτο. Θα έπρεπε να απα-
γορεύεται δια νόµου. Μετά, η βουλευτική 
ασυλία. Χάρη στη βουλευτική ασυλία και 
σε ένα Σύνταγµα που φτιάχθηκε στα µέτρα 
τους, όλοι αυτοί θα ξεφύγουν. Κανένας δε 
θα πάθει τίποτα. Φτάνουµε στον Αύγου-
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στο, κλείνει η Βουλή, παραγράφονται όλα. 
Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν µιλάµε για το 
δίκιο του εργάτη, όπως [...]µιλάµε δηλαδή 
-γιατί αυτό έχει καταντήσει κλισέ και δεν 
έχει κανένα νόηµα στη σηµερινή εποχή- 
για το δίκιο σαν δίκιο. Δεν υπάρχει δίκιο 
σ’ αυτήν τη χώρα. Κι αυτό οφείλεται στους 
πολιτικούς κι όχι σε µας. Κι αν εµείς ανα-
γκαστήκαµε να δώσουµε κι ένα φακελάκι 
κάποια στιγµή σ’ έναν υπάλληλο, σ’ έναν 
γιατρό, το κάναµε γιατί αλλιώς θα πεθαί-
ναµε. Δε µπορεί κανένας να κατηγορεί ένα 
λαό ολόκληρο για τα σφάλµατα των 
εκάστοτε 300». 

 
Σε µίκρο-επίπεδο τώρα, µεταξύ των 
παραγόντων που ευθύνονται για τη 
σηµερινή οικονοµική κατάσταση των 
νοικοκυριών λόγω της δηµοσιονοµικής 
κρίσης της χώρας, συγκαταλέγεται και ο 
τρόπος ζωής των τελευταίων χρόνων, 
καθώς και τα καταναλωτικά πρότυπα, τα 
οποία οδήγησαν µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού σε λήψη δανείων που δεν 
ανταποκρίνονταν στην αγοραστική τους 
δύναµη, µε αποτέλεσµα την υπερχρέωσή 
τους. 

 
«Εγώ πιστεύω ότι πήραµε ένα µεγάλο 
µάθηµα. Δηλαδή, είχαµε γίνει νεόπλουτοι, 
που τα θέλαµε όλα, που δεν µας ενδιέφερε 
τίποτα, ζούσαµε µε δανεικά. Κι εγώ! 
Δηλαδή κι εγώ![ …]... Είχα την πιστωτική 
µου, είχα το δάνειό µου, είχα το ο,τι-
δήποτε ...Όλα τα πάντα! [.....] υπερ-
κατανάλωση και νεοπλουτισµός που δεν 
βλέπαµε τι µας γίνεται. Παρασύρ-
θηκα…βέβαια παρασύρθηκα…..». 
 
Οι τράπεζες θεωρείται ότι έχουν παίξει κι 
αυτές τον ρόλο τους στην επιδείνωση της 
οικονοµικής κατάστασης των νοικο-
κυριών µε τις πολιτικές που ακολου-
θούσαν όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς 
ωστόσο να είναι άµοιροι ευθυνών και οι 
ίδιοι οι πολίτες.  

«Κάτσε ρε παιδί µου! Πας σε ένα παιδί 
που είναι 19 χρονών, δεν έχει τίποτα στο 
όνοµά του. Δεκαεννέα χρονών όλα τα 
παιδιά – καλώς ή κακώς- το µισό µυαλό 
είναι εδώ και το άλλο µισό ταξιδεύει…και 
πας και του λες: έλα να σου δανείσω…έλα 
να σου δώσω…Πώς θα τα πάρεις (πίσω); 
Δηλαδή φταίει το παιδί; Για µένα είναι 
ηθικοί αυτουργοί όλοι αυτοί. Που σήµερα 
το παιδί µου ας πούµε χρωστάει [....]. Θα 
µου πεις ‘και συ πού ήσουνα;’ Ε, εντάξει! 
Έλα πες µου έναν που του λένε πάρε και 
δεν τα παίρνει! [...] Έτσι παρασυρθήκαµε 
όλοι. Γι αυτό, κι εγώ, είµαι έξαλλη µε τις 
τράπεζες... ». 
 
Η αντιµετώπιση της κρίσης 
 
Σε σχέση µε τους χειρισµούς που έχουν 
γίνει προκειµένου να αντιµετωπιστεί η 
κρίση σε ελληνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο, 
τα σχόλια είναι αρνητικά και επικεν-
τρώνονται κυρίως στη µη διαπραγ-
µάτευση των όρων δανεισµού, αλλά και 
στην περιγραφή των οδυνηρών επιπτώ-
σεων αυτών των χειρισµών στο επίπεδο 
διαβίωσής τους.  
 
Έτσι λοιπόν, κάποιοι θεωρούν πως δεν 
λήφθηκαν σωστές αποφάσεις από την 
πολιτική ηγεσία για την αντιµετώπιση 
της κρίσης.  
 
«Ήτανε µία καταστροφή. Καταστροφή. 
Γιατί είχανε πανικοβληθεί, δεν ξέρανε 
πώς να πληρώσουνε τα τοκοχρεολύσια 
των δανείων ή τα δάνεια που λήγανε». 
 
«Δεν αρνούµαι [...] σαν Ελλάδα ότι 
χρωστάµε. Θεωρώ δηλαδή, αυτό είναι το 
έντιµο κι αυτό είναι το σωστό, από τη 
στιγµή που τα πήρες πρέπει να τα επι-
στρέψεις. Αλλά µε ένα λογικό επιτόκιο και 
µια διάρκεια αποπληρωµής που να 
µπορούµε και να ζούµε, έτσι;».  
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Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 
οικονοµικά συµφέροντα που κρύβονται 
πίσω από τους χειρισµούς αυτούς, και τα 
οποία δεν αφορούν τη χώρα και τον λαό.  

 
«Καθόλου καλοί, δεν κοιτάνε το συµφέρον 
της Ελλάδας, κοιτάνε τι θα βάλουν στην 
τσέπη». 

 
«Δεν τη σχολιάζω καθόλου. Όλοι για την 
τσέπη τους είναι. Το λαό δεν τον κοιτάει 
κανένας».  

 
Τέλος, κρίνοντας τον τρόπο διαχείρισης 
της κρίσης εκ του αποτελέσµατος, 
έµφαση δίνεται στις αρνητικές πτυχές 
των χειρισµών, που έχουν ως αποτέλεσµα 
να αντιµετωπίζουν πολλοί άνθρωποι 
καταστάσεις φτώχειας, χωρίς να υπάρχει 
µηχανισµός υποστήριξής τους. 
 
«Φαινοµενικά κάνουν κάποια πράγµατα. 
Η ουσία ποια είναι όµως;…. Υπάρχουν 
άνθρωποι που πεινάνε και ντρέπονται να 
πουν ότι πεινάνε, προτιµάνε να πεθάνουν. 
Υπάρχουν άνθρωποι σε µεγάλη ανάγκη 
που δεν λαµβάνουν βοήθεια». 
 
«Πήρανε τις συντάξεις, πήρανε τα επιδό-
µατα, θα πάρουνε τους µισθούς, τα 
αυτοκίνητα…Τι θα τα κάνουνε;;;» 
 
Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Όσον αφορά τις κυριότερες επιπτώσεις 
της κρίσης στο παρόν και στο µέλλον της 
χώρας και της Ευρώπης γενικότερα, οι 
απαντήσεις δεν αφήνουν περιθώρια για 
αισιοδοξία. Ειδικότερα για την Ελλάδα, 
οι συνοµιλητές µας φοβούνται ότι η 
σηµερινή κρίση θα οδηγήσει τον λαό σε 
ένα επιπέδο διαβίωσης αντίστοιχο µε 
εκείνο που επικρατούσε στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκό-
σµιου πολέµου, θα οδηγήσει δηλαδή 

στην εξαθλίωση και την πείνα.  Ενώ δεν 
διαφαίνεται για το άµεσο µέλλον κάποια 
διέξοδος από τη σηµερινή κρίση.  

 
«Χειρότερες από το ’40». 

 
«Εάν βγει η Ελλάδα από το ευρώ θα έχει 
πολλές επιπτώσεις στην οικονοµία της ΕΕ. 
Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα θα 
είναι η πείνα». 
  
«Μια χαµένη γενιά που θα υποφέρει. Ένας 
λαός που θα υποφέρει. Και δεν εννοώ που 
θα υποφέρει ένα µήνα, 2 χρόνια, 3 χρόνια. 
Όχι ! Θα πάρει χρόνο να φτιάξει η 
Ελλάδα. Αρκετό χρόνο. Αλλά, αν είµαστε 
εµείς οι Έλληνες έξυπνοι, θα πρέπει να 
ξεκινήσουµε πάλι να παράγουµε. Είχαµε 
σταµατήσει την παραγωγή. Δεν ξέρω αν το 
αντιλαµβάνεσαι τι εννοώ;». 
 
Όσο για τις άµεσες επιπτώσεις της 
κρίσης, εκφράζεται ο φόβος για την 
εκδήλωση βίαιων κοινωνικών ανατα-
ραχών, αλλά και η ελπίδα ότι µέσα από 
αυτή την κρίση θα διαµορφωθεί  µακρο-
πρόσθεµα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. 
 
«Δε µπορώ να κάνω προβλέψεις, αλλά το 
θέµα είναι ότι οι ισορροπίες χάνονται. 
Μεταξύ του Κράτους  και του πολίτη, η 
ισορροπία έχει χαθεί. Τώρα το θέµα είναι 
ν’ αποδειχθεί ποιος είναι δυνατότερος σ’ 
αυτόν τον αγώνα. Το Κράτος ή ο πολίτης; 
Αν το πάρουµε πληθυσµιακά, σαφώς ο 
πολίτης είναι πιο δυνατός, αρκεί να βρει 
τρόπους να λειτουργήσει ενωµένα προς 
κάποια κατεύθυνση, δηλαδή να αντι-
δράσει. Με ποιο τρόπο; Δε θέλω καν να 
το βλέπω µπροστά µου, γιατί αν θα είναι η 
βία, τότε δεν πάµε καλά. Αλλά θα πρέπει 
να εδραιωθούν κάποιες δηµοκρατικές 
διαδικασίες, ώστε τελικά ο άνθρωπος που 
βάζουµε στη Βουλή να κάνει αυτό που 
θέλει ο λαός κι όχι αυτό που θέλει το 
ΔΝΤ». 
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Οι προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση  
 
Η δηµιουργία ενός νέου πολιτικού σκη-
νικού αναδεικνύεται ως µία από τις βασι-
κές προϋποθέσεις για την έξοδο της 
χώρας µας από την κρίση. Υπό αυτή την 
έννοια, από τους περισσότερους συνοµι-
λητές µας επισηµαίνεται η ανάγκη για 
δραστικές αλλαγές στο πολιτικό 
σύστηµα, τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου 
δυναµικού, µε την είσοδο νέων αξιό-
λογων προσώπων στο πολιτικό γίγνεσθαι, 
όσο και σε επίπεδο διαρθρωτικών 
αλλαγών.   

 
«Να αλλάξουν οι πολιτικοί και να µπουν 
στη θέση τους επιστήµονες».  

 
«Να είναι σωστός αυτός που θα µας 
κυβερνήσει και εµείς οι πολίτες να µην 
κοιτάµε να βολευτούµε, αλλά να έχουµε 
συνείδηση και να είµαστε χριστιανοί».  
 
«Πρέπει να εξαφανιστούν όλοι αυτοί και 
πρέπει επιτέλους να βρούµε έναν ηγέτη 
που θα µας πάρει από το χέρι και σιγά- 
σιγά θα µας ανεβάσει κάπου. Εγώ πιστεύω 
ότι η γενιά που είναι ώριµη για να 
παράγει, αυτή τη στιγµή, είναι µία χαµένη 
γενιά. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει ο ηγέτης. 
Φροντίσανε όλοι αυτοί οι κύριοι να 
έχουνε οικογενειοκρατίες µέσα στη Βουλή 
[...] και δε βρέθηκε ένας ηγέτης που θα 
µπορούσε να είχε αναδυθεί τα τελευταία 
χρόνια.  Δεν υπήρξε». 
 
Η αλλαγή του τρόπου διαβίωσης, απο-
τελεί κι αυτή µια επιλογή για την έξοδο 
από την κρίση.  
 
«Καταρχήν πρέπει να σταθεροποιήσουµε 
το επίπεδο, τη στάθµη που ζούµε τώρα. 
Να µη χειροτερέψει. Να καλυτερέψει δεν 
µπορεί άµεσα. Και σιγά-σιγά να κάνουµε 
βήµα µπροστά. Αλλά θέλει προσπάθεια, 

θέλει ενθάρρυνση από την κυβέρνηση και 
θέλει θέληση από τον κόσµο, από το λαό». 
 
«Θεωρώ ότι αν γυρίσουµε… πίσω τα 
χρόνια…δηλαδή ήδη βλέπω έναν τρόπο 
ζωής που µου τον περιέγραφε η µάνα µου, 
ας πούµε. […] δηλαδή πιο φιλικά, πιο 
οικογενειακά, [µε] πιο αλληλεγγύη». 
 
5. Επίλογος 
 
Στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, τα 
µέτρα λιτότητας που προωθούνται από 
τις κυβερνήσεις των τελευταίων 2 ετών, 
µέσα από τα Μνηµόνια, για τον περιο-
ρισµό του δηµοσιονοµικού χρέους, έχουν 
οδηγήσει σε σηµαντική υποβάθµιση του 
βιοτικού επιπέδου για το µεγαλύτερο 
µέρος του ελληνικού πληθυσµού. Επι-
πλέον, ένα ολοένα αυξανόµενο κοµµάτι 
του πληθυσµού αυτού βρίσκεται ήδη σε 
καθεστώς φτώχειας ή/και κοινωνικού 
αποκλεισµού χωρίς να έχει δυνατότητα 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή σε 
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.  
 
Στο παρόν άρθρο, επιχειρήθηκε, µέσα 
από τη διεξαγωγή ηµι-δοµηµένων συνεν-
τεύξεων, η παρουσίαση και ανάδειξη των 
εµπειριών και των απόψεων έξι ατόµων 
που βιώνουν διαφορετικές καταστάσεις 
φτώχειας, λόγω της οικονοµικής ύφεσης 
που επικρατεί στη χώρα. Πρόκειται για 
άτοµα – αρχηγούς νοικοκυριών, ηλικίας 
45 ετών και άνω, που δεν ανήκουν 
αποκλειστικά στις λεγόµενες ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού, δηλαδή, άτοµα 
που µέχρι πρόσφατα δεν είχαν συν-
διαλλαγές µε το κοινωνικό κράτος πρό-
νοιας. Με άλλα λόγια, υπάρχει αυτή τη 
στιγµή µία οµάδα πληθυσµού µε ετε-
ρόκλητα χαρακτηριστικά, η οποία πλη-
θαίνει µέρα µε τη µέρα, και η οποία δεν 
συγκαταλέγεται στις ‘παραδοσιακές’ 
ευπαθείς οµάδες. 
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Η οµάδα αυτή δεν δικαιούται καµία 
υποστήριξη από το κοινωνικό κράτος, 
ενώ µέχρι στιγµής δεν έχουν υλοποιηθεί 
µέτρα, ούτε και έχουν προβλεφθεί ειδικές 
κοινωνικές πολιτικές µε σκοπό την εξα-
σφάλιση γι αυτούς ενός στοιχειώδους 
επιπέδου διαβίωσης. Έτσι λοιπόν, σε 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες 
‘δικλείδες ασφαλείας’, η απώλεια του 
εισοδήµατος από την εργασία σε περίοδο 
παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης, 
αναπόφευκτα οδηγεί άτοµα και νοικο-
κυριά, ανεξαρτήτως λοιπών κοινωνικο-
δηµογραφικών χαρακτηριστικών, σε 
ακραίες καταστάσεις φτώχειας, ακόµα 
και στην απώλεια στέγης.  
 
Γενικότερα, από την ανάλυση των συνεν-
τεύξεων προκύπτουν τα εξής συµπε-
ράσµατα: 
 
- η οικονοµική ύφεση έχει οδηγήσει σε 
µεγάλες ανατροπές στην αγορά εργασίας, 
που έχουν επηρεάσει ποικιλοτρόπως τα 
νοικοκυριά, κυρίως δε µε την απώλεια 
της θέσης απασχόλησης  
- η απώλεια της εργασίας σε µονο-
πρόσωπα νοικοκυριά και νοικοκυριά µε 
εξαρτηµένα µέλη, όταν δεν υπάρχει άλλη 
πηγή εισοδήµατος, οδηγεί σε ακραίες 
µορφές φτώχειας, δεδοµένου ότι το 
επίδοµα ανεργίας δεν καλύπτει όλους 
τους απασχολούµενους, ενώ η χορήγησή 
του έχει περιοριστεί δραστικά 
- τα νοικοκυριά εφαρµόζουν διάφορες 
στρατηγικές επιβίωσης προκειµένου να 
ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους 
υποχρεώσεις 
- είναι διάχυτη στους συνεντευξιαζό-
µενους µία αίσθηση κοινωνικής αδικίας 
για τον τρόπο µε τον οποίο αναιρούνται 
από το κράτος θεσµικά κατοχυρωµένα 
κοινωνικά δικαιώµατα και κεκτηµένα 
- ο ρόλος του κοινωνικού κράτους σε 
αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία 
είναι αµελητέος και αντιστρόφως ανά-

λογος από αυτόν που απαιτούν οι 
περιστάσεις 
- τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα και οι 
Μ.Κ.Ο. λειτουργούν ως αντίβαρο στην 
ελλειπή κρατική κοινωνική προστασία, 
παρόλο που οι δυνατότητές τους είναι 
όλο και πιο περιορισµένες, λόγω συρ-
ρίκνωσης των οικονοµικών και ανθρώ-
πινων πόρων τους 
- κανένα µέτρο και καµία πολιτική δεν 
έχει εφαρµοσθεί για την αντιµετώπιση 
των πιο ακραίων µορφών φτώχειας και 
για την παροχή οικονοµικής στήριξης   
- η ξαφνική µετάβαση σε καταστάσεις 
απόλυτης ανέχειας και η απώλεια στέγης 
αποτελούν σήµερα συνηθισµένη πρα-
κτική 
- αισθήµατα όπως ανασφάλεια, άγχος και 
κατάθλιψη διακατέχουν το σύνολο σχε-
δόν των φτωχών νοικοκυριών.  
 
Όσον αφορά τις απόψεις των συνο-
µιλητών µας για την κρίση, συνοπτικά θα 
αναφερθούµε στα εξής: 
 
- η πολιτική της λιτότητας που 
ακολουθείται τα τελευταία δύο χρόνια 
από τις κυβερνήσεις κρίνεται εντελώς 
ακατάλληλη για την αντιµετώπιση της 
κρίσης 
- ως κύριοι υπαίτιοι της κρίσης ανα-
δεικνύονται, από την πλειονότητα των 
συνεντεύξεων, οι πολιτικοί παράγοντες  
- η εµπιστοσύνη στο υπάρχον πολιτικό 
σύστηµα έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα 
- υπάρχει η αίσθηση ότι έχει καταλυθεί 
κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και 
ηθικής 
- ο λαός, παρ’ ό,τι δεν είναι άµοιρος 
ευθυνών, έχει υποστεί δυσανάλογα το 
βάρος από την κρίση 
- το ίδιο το πολιτικό σύστηµα που χρόνια 
συντηρούσε τις παθογένειες, δεν µπορεί 
να προχωρήσει σε τολµηρές και ουσια-
στικές διαρθρωτικές αλλαγές 
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- η ανάγκη µιας εκ βάθρων αλλαγής του 
πολιτικού συστήµατος και του πολιτικού  
προσωπικού είναι επιτακτική και απο-
τελεί προϋπόθεση για την έξοδο από την 
κρίση.  
 
Θα ολοκληρώσουµε το άρθρο µε την 
παράθεση ενός αποσπάσµατος από 
συνέντευξη µε άστεγο, για το πώς βιώνει 
τη σηµερινή του κατάσταση. 
 
 «Δεν ντρέποµαι. Και ξέρεις γιατί δεν 
ντρέποµαι;  Γιατί δε φταίω εγώ. Εγώ είχα 
όλη την καλή πρόθεση να εργαστώ, πλή-
ρωνα φόρους, ΙΚΑ, ταµείο εµπόρων και 
τα λοιπά, όλη µου τη ζωή ήµουνα καθόλα 
εντάξει σε όλα και κάποια στιγµή πλή-
ρωσα τους κλέφτες. Εντάξει, ας είναι…. 
Δεν είµαι µόνος, είναι πάρα πάρα πολλοί 
τέτοιοι. Και θα γίνουν πάρα, πάρα πολλοί 
τον Σεπτέµβριο–Οκτώβριο–Νοέµβριο…». 
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