4ος τόμος

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
oς

ΤΟΜΟΣ 4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

Συγγραφείς
Ρεγγίνα Κασιμάτη
Κοινωνιολόγος
Εκπαιδευτικός Β'/θμιας
Εκπαίδευ-σης
Στράτος Γεωργούλας
Επίκουρος Καθηγητής
Κοινωνιολο-γίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαρία Παπαϊωάννου
Δρ.Κοινωνιολόγος
Εκπαιδευτικός Β'/θμιας
Εκπαίδευ-σης
Ιωάννης Πράνταλος
Κοινωνιολόγος
Διδάκτορας Φιλοσοφίας

Μέλη Επιτροπής Κρίσης
Σωκράτης Κονιόρδος
Επίκουρος Καθηγητής
Κοινωνιολο-γίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χρήστος Πατσός
Διδάκτορας Κοινωνιολογίας,
Εκπαιδευτικός Β'/θμιας
Εκπαίδευ-σης
Σοφία Σταμάτη
Κοινωνιολόγος,Εκπαιδευτικός
Β'/θμιας Εκπαίδευσης
Εποπτεία στο πλαίσιο του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Νικόλαος Πετρόπουλος
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου
Γλωσσική Επιμέλεια
Μαιρίτα Κλειδωνάρη
Φιλόλογος
Φωτογραφική Επιμέλεια
Ευγενία Κουμαντάρη
Κοινωνιολόγος,
Εκπαιδευτικός
Β'/θμιας Εκπαίδευσης
Προσαρμογή του βιβλίου για
μαθητές με μειωμένη όραση
Ομάδα Εργασίας Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mετατροπή
Τζώρτζη Δήμητρα
Επιμέλεια
Σκούταρη Σπυριδούλα

5.2. Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και
αλλαγής της κοινωνίας
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε αν το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες ή αν, αντίθετα, προσφέρει στα άτομα ίσες ευκαιρίες
με αποτέλεσμα την κοινωνική
τους ανέλιξη

5.2.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της
κοινωνίας
Όλες οι δυτικές κοινωνίες
δείχνουν ενδιαφέρον για το τι
πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο ή ακόμα αν πρέπει να εφαρμόζεται κάποιο εξεταστικό
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σύστημα επιλογής των μαθητών (εξετάσεις από τη μία βαθμίδα στην άλλη, εθνικές εξετάσεις κ.ά.). Το ενδιαφέρον αυτό
συχνά συνοδεύεται από μια
ρητορική αξιοκρατίας, η οποία
αναφέρεται στην αξία της προσωπικής προσπάθειας που
καταβάλλει ο μαθητής, για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του σχολείου. Εκείνο που δεν
αποκαλύπτεται είναι ότι το
σχολείο κατέχει κεντρική θέση
στους μηχανισμούς αναπαραγωγής της κοινωνίας.
Τι σημαίνει όμως αναπαραγωγή της κοινωνίας και τι ακριβώς αναπαράγει το σχολείο; Το σχολείο αναπαράγει και
μεταδίδει τον πολιτισμό μιας
κοινωνίας στη νέα γενιά, όπως
10 / 98

κάνει, για παράδειγμα, μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας. «Το σχολείο διαμορφώνει
και αναπαράγει την εθνική
ταυτότητα. Σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλουν οι τελετές, τα
σύμβολα, οι εθνικές επέτειοι,
οι συμβολικές χρονολογίες»
(Α. Φραγκουδάκη και Θ. Δραγώνα, 1997:15). Οι σχολικές
αυτές εκδηλώσεις έχουν ένα
συμβολικό χαρακτήρα, αφού
σμιλεύουν τη συλλογική ταυτότητα και καλλιεργούν την αίσθηση ότι οι νέοι αποτελούν
συνέχεια των προηγούμενων
γενεών.
Κυρίως όμως η θεωρία της
αναπαραγωγής θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης το αν
δίνονται σε όλους ίσες δυνατό11 / 98-99

τητες πρόσβασης στη γνώση
που παρέχεται. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Π. Μπουρντιέ (P.
Bourdieu, 1930-2002) κατέδειξε
εμπειρικά ότι το εκπαιδευτικό
σύστημα λειτουργεί ως σύστημα επιλογής που ευνοεί τις ανώτερες τάξεις σε βάρος των
υπολοίπων. Αυτή η προνομιακή μεταχείριση των ανώτερων τάξεων είναι εμφανής
στον τίτλο σπουδών που χορηγείται από το σχολείο. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης του
μαθητή που αναγράφεται στον
τίτλο σπουδών του είναι στην
ουσία μια απονομή ιδιοτήτων
στο μαθητή (P. Bourdieu, 2002
:66). Αυτή η απονομή των ιδιοτήτων (είτε είναι θετική, όπως
π.χ. «απολύεται με λίαν κα12 / 99

λώς», είτε αρνητική, όπως «απορρίπτεται» ή «παραπέμπεται», που ισούται με στιγματισμό) κατατάσσει τα άτομα σε
ιεραρχημένες κοινωνικές ομάδες.
Επιπλέον, ο τίτλος σπουδών
λειτουργεί και ως απόδειξη ότι
αυτός που τον κατέχει συνδέεται με μια κουλτούρα που απόκτιέται από τη σχολική εκμάθηση. Όποιος δε διαθέτει αυτού του είδους την κουλτούρα
εκτοπίζεται σε αδιαβάθμητα
ινστιτούτα ή σε επαγγελματικές σχολές. Κατ' άλλους κοινωνιολόγους, οι τίτλοι σπουδών είναι εγγυήσεις «νοημοσύνης», οι οποίοι ήρθαν να αντικαταστήσουν τους παλαιούς τίτλους ευγενείας (που χα13 / 99

ρακτήριζαν τη φεουδαρχική
κοινωνία) ή, ακόμη, τους τιτλους ιδιοκτησίας. Γενικότερα,
πρόκειται για τίτλους που δικαιώνουν αυτούς που αισθάνονται ήδη κυρίαρχοι.
Με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να
καθιστά φυσικές τις κοινωνικές
ανισότητες, αφού τις μετατρέπει σε ανισότητες κουλτούρας * και ευφυΐας, δηλαδή μετατρέπει τα κοινωνικά προνόμια σε αξιοκρατικά κριτήρια, έτσι που κάποιοι, για παράδειγμα, να είναι «φυσικά» προορισμένοι για ανώτερες σπουδές
και κάποιοι για τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές.
Το ότι οι σχολικές επιδόσεις
συνδέονται με κοινωνικά χα14 / 99

ρακτηριστικά, επισημαίνεται
από πολλές έρευνες τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου η σχολική
«σταδιοδρομία» των μαθητών
δεν είναι άσχετη με την κοινωνική τους προέλευση. Όσο ανερχόμαστε την κοινωνική ιεραρχία τόσο αυξάνονται τα
παιδιά με καλή επίδοση στο
σχολείο. Κατ' αυτό τον τρόπο
το σχολείο αναπαράγει την
κοινωνία, την κοινωνική διάρθρωση. Με άλλα λόγια, το εκπαιδευτικό σύστημα επικυρώνει μια επιλογή που έχει ήδη
γίνει από την κοινωνία. Η πρόσβαση στα Α.Ε.Ι., και κατ' επέκταση η σχολική επίδοση, βρίσκεται σε μια παράλληλη πορεία με το επάγγελμα του πα15 / 99

τέρα. Οι περισσότεροι επιτυχόντες μαθητές είναι (στατιστικά) γιοι ή κόρες γονέων που
ασκούν επαγγέλματα κύρους.
Ωστόσο παρ' όλο που η κοινωνική προέλευση (επάγγελμα, εισόδημα και εκπαίδευση
γονέων) των μαθητών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη
σταδιοδρομία τους, δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις παιδιών
αγροτών και εργατών που κατέλαβαν θέσεις στα μεσαία και
υψηλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας (ως εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, μηχανικοί
κτλ.). Αυτό αποδεικνύει, κατά
κάποιον τρόπο, τη δυνατότητα
κινητικότητας στην ελληνική
κοινωνία.
16 / 99-100

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικής μελέτης (βλ.
πίνακα 5.4): «... Οι φοιτητές με
πατέρα από τις λιγότερο προνομιούχες κατηγορίες, εργάτες
και αγρότες, είναι λιγότεροι
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
περισσότεροι στα περιφερειακά και νεότερα πανεπιστήμια.» Τέλος, είναι εντυπωσιακά
λιγότεροι στις σχολές υψηλού
κύρους, όπως η Ιατρική και το
Πολυτεχνείο. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει φοιτητές
με καταγωγή από τις δύο πιο
προνομιούχες κατηγορίες των
επιστημόνων, των ελεύθερων
επαγγελματιών και των στελεχών διοικήσεως, και μάλιστα
πολλαπλάσιους από τον αντίστοιχο μέσο εθνικό όρο (στο
17 / 100

εθνικό σύνολο οι φοιτητές από
αυτές τις κατηγορίες είναι 26%,
ενώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 40%» (Α. Φραγκουδάκη, 2001:101).
Στην πραγματικότητα το
σχολείο δεν επιλέγει συνειδητά με βάση το επάγγελμα των
γονέων αλλά με βάση τις επιθυμίες που εκδηλώνουν τα
παιδιά. Και οι μεν (οι γονείς)
και τα δε (τα παιδιά) δημιουργούν για τον εαυτό τους συγκεκριμένες προσδοκίες και εσωτερικεύουν την κοινωνική τους
θέση και τις συνήθειες που
συνδέονται με αυτή, γεγονός
που συχνά οδηγεί στην εκδήλωση φαινομενικής αδιαφορίας για το σχολείο, όταν αναφερόμαστε σε λαϊκά στρώματα.
18 / 100

Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθεί
αν το περιεχόμενο των σπουδών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η εκπαιδευτική διαδικασία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
των μαθητών.
Συνεπώς, το θέμα της παρεχόμενης γνώσης και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού συστήματος είναι ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα των σύγχρονων κοινωνιών.
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Στόχοι της UNESCO για την
εκπαίδευση
«Με την έκφραση "Εκπαίδευση για όλους" η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε στη Διάσκεψη στο Ντακάρ να αποκτήσουν όλα τα παιδιά δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2015. Επιπλέον,
να μειωθεί στο μισό ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων,
να αναπτυχθούν προγράμματα εκπαίδευσης για όσους εγκαταλείπουν το σχολείο και
να προωθηθεί η ποιότητα
στην εκπαίδευση. Όταν λέει
για όλους, εννοεί όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων
βεβαίως των κοριτσιών. Και
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αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί
ότι υπάρχει ανισότητα πρόσβασης των δύο φύλων στην
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία
ανισότητα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί από το 2005 και
μετά, ώστε να κατακτηθεί η
ισότητα στην εκπαίδευση μεσα στα επόμενα δέκα χρόνια» (UNESCO Report, 20032004:24).
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Διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας μέσα από τελετές και
επετείους

Εικ.5.6α (Φωτογραφικό αρχείο
Ε. Κουμάνταρη)
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Εικ.5.6β (Ιστορία του Νέου
Ελληνισμού, τόμος 10, τεύχος
12, εκδ. Ελληνικά Γράμματα
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«140.000.000 παιδιά, η πλειονότητα κορίτσια, δεν έχουν
πάει ποτέ σχολείο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες το καθαρό ποσοστό εγγραφής φοίτησης στο σχολείο το 2003 είναι 78%. Στις βιομηχανικές
χώρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 96%».
[Έκθεση UNICEF 2005).

24 / 99

Πίνακας 5.4. Ποσοστά φοιτητών ανάλογα με το
επάγγελμα του πατέρα για τα έτη 1996-1997
(στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.)
ΑΕΙ
Πανελλαδικά
Παν/μιο Αθηνών
Παν/μιο Αιγαίου
Παν/μιο Θεσσαλίας
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Παν/μιο Θράκης
Ιατρική Αθηνών
Ιατρική Θεσσαλίας
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1*
26,3
26,4
21,0
32,8
29,4
29,5
42,9
45,0

2**
25,5
23,8
28,3
23,6
24,6
26,1
15,1
7,1

3***
5,6
4,5
8,6
6,4
5,8
7,1
1,8
0,0

Ιατρική Θεσσαλονίκης
38,8 13,7 3,2
Ιατρική Ιωαννίνων
48,4 16,4 4,6
Ιατρική Θράκης
39,7 24,7 8,6
Ιατρική Πατρών
38,6 24,2 4,5
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 40,1 15,4 2,1
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης
41,5 21,3 3,8
Πολυτεχνείο Πατρών
33,5 20,5 3,6
Πολυτεχνείο Θράκης
36,7 24,3 6,2
Πηγή: Α. Φραγκουδάκη (2000:101).
* 1= επιστημονικά, ελεύθερα και επαγγέλματα διοίκησης
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** 2=γεωργικά επαγγέλματα, εργάτες και τεχνίτες
***3= άλλα επαγγέλματα
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5.2.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας
Ο προβληματισμός σχετικά
με την ισότητα των ευκαιριών
στην εκπαίδευση ξεκινά από
τη Γαλλική Επανάσταση, που
αποτέλεσε την απαρχή για κοινωνικές αλλαγές υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια εποχή ο Ρουσό (J.J. Rousseau) ισχυριζόταν ότι οι άνθρωποι
γεννιούνται ίσοι, με τα ίδια δικαιώματα, και συνεπώς η κοινωνία πρέπει να επιβραβεύει
τον καθέναν ανάλογα με τις ικανότητές του και όχι ανάλογα
με την κοινωνική καταγωγή
του.
Η ισότητα ευκαιριών θεωρήθηκε ως ισότητα παρακολού28 / 101

θησης κάποιου ενιαίου προγράμματος μαθημάτων. Από
εκεί και πέρα τόσο ο ίδιος ο
μαθητής όσο και οι γονείς του
είχαν την ευθύνη να αξιοποιήσουν την προσφορά αυτή.
Η βιομηχανική επανάσταση
με τους μετασχηματισμούς
που επέφερε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής (απαλλαγή της οικογένειας από
τον εκπαιδευτικό της ρόλο, εκχώρηση λειτουργιών σε εξειδικευμένους φορείς) και η Γαλλική Επανάσταση με τις ιδέες
της περί ισότητας ευκαιριών
κατέστησαν την εκπαίδευση
ένα μηχανισμό που καλείται
να προωθήσει:
1. την κοινωνική δικαιοσύνη,
2. την ανάπτυξη των δημι29 / 101

ουργικών ικανοτήτων των νέων,
3. την ένταξή τους στις υφιστάμενες κοινωνικές (εργασιακές ή άλλες) δομές.
Η εκπαίδευση συμβάλλει
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και κατ' επέκταση, της κοινωνίας. Μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή
των στάσεων, των αντιλήψεων
και των νοοτροπιών που έχει
το άτομο για το περιβάλλον,
τον τρόπο ζωής και τον κόσμο.
Παράδειγμα αλλαγής νοοτροπιών δείχνει και το παρακάτω διάγραμμα (γράφημα
5.1), στο οποίο καταγράφεται
η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στους φορείς του ι30 / 101

ού HIV /AIDS. Όσο υψηλότερο
είναι το επίπεδο εκπαίδευσης
τόσο πιο αρνητικός είναι κάποιος σε σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου (είναι δηλαδή πιο θετικός στη
χρήση προφυλακτικού).
Στην αγροτική Ουγκάντα της
Αφρικής, από το 1995 και έως
το τέλος του 20ού αιώνα, τα
χαμηλότερα ποσοστά φορέων
του ιού αφορούν άτομα που είχαν παρακολουθήσει κάποιες
τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (η χρήση του προφυλακτικού στις σεξουαλικές
επαφές είναι συχνότερη μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που έχουν πάει σχολείο).
Η ένταξη των ατόμων στο
εκπαιδευτικό σύστημα φαίνε31 / 101

ται να παρέχει τις αναγκαίες
δεξιότητες για τη μείωση ή την
εξάλειψη των συμπεριφορών
που σχετίζονται με έναν επικίνδυνο τρόπο ζωής (άρνηση
λήψης μέτρων προφύλαξης).
Έχει επισημανθεί από την
UNESCO ότι η εκπαίδευση
μπορεί να σώσει ζωές, να
προστατεύσει από θανατηφόρες ασθένειες, να σπάσει τον
κύκλο της φτώχειας και να αποτελέσει ένα από τα κλειδιά
της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης.
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Γράφημα 5.1. Ποσοστό του ιού
HIV στις αγροτικές περιοχές
της Ουγκάντα ανάλογα με το
επίπεδο εκπαίδευσης, 19902001 (άτομα ηλικίας 18-29
ετών)
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Αναλφάβητοι

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Πηγή: De Walque (2004) (www. efareport.unesco.
org). (Διασκευή Ν. Πετρόπουλου).
Σημείωση: Πρωτοβάθμια: έχει ολοκληρώσει από 1
έως και 7 έτη σπουδών. Δευτεροβάθμια: έχει ολοκληρώσει από 8 έως και 13 ή περισσότερα έτη
σπουδών.
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Εικ.5.7 Η σχολική εκπαίδευση
συμβάλλει στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών (Φωτογραφικό Αρχείο της Action Aid)
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• «Στην Ουγκάντα 4 χρόνια
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνουν την παραγωγή
μιας αγροτικής εκμετάλλευσης κατά 7%.
• Στη Ζάμπια το παιδί μιας μητέρας που έχει πάει στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει 25% περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης από το
παιδί μιας μητέρας που δεν
έχει εκπαίδευση.
• Τα κορίτσια που έχουν εκπαιδευτεί είναι γενικά λιγότερο εκτεθειμένα στον ιό του
AIDS»
(www.Unesco.org/education/e
fa).
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5.3. Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας
Ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας» προέκυψε από την
τεχνολογική ανάπτυξη των
προηγμένων χωρών, όπως
άλλωστε είδαμε και στην ενότητα του βιβλίου τη σχετική με
τη μεταβιομηχανική κοινωνία
(κεφάλαιο 2). Η κοινωνία της
πληροφορίας χαρακτηρίζεται
εκτός των άλλων, από τη δυνατότητα γρήγορης συλλογής,
αξιοποίησης, επεξεργασίας
και μετάδοσης μεγάλου όγκου
πληροφοριών. Έτσι, ως σημαντικότερα προσόντα για τους
πολίτες των προηγμένων κοινωνιών θεωρούνται η εφευρετικότητα και η δημιουργικότη38 / 102

τα. Αυτά τα προσόντα δίνουν
το όπλο της ανταγωνιστικότητας στους πολίτες, αλλά και
στα κράτη. Σε ό, τι αφορά τον
πολίτη, είναι φανερό ότι τα συγκεκριμένα προσόντα τον βοηθούν στη συνεχή επαγγελματική του εξέλιξη. Όσον αφορά
την ανταγωνιστικότητα των
κρατών πολλοί θεωρούν ότι
διεξάγεται ένας ιδιόμορφος
«πόλεμος» ανάμεσά τους σχετικά με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με
στόχο αυτό να μπορεί να παράγει αξιοζήλευτη επιστημονική γνώση και να βοηθά τους
νέους να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μια «δικτυακή
κοινωνία».
Έτσι στη σύγχρονη κοινωνία
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είναι προφανής η σύνδεση της
εκπαίδευσης με την κοινωνία
της πληροφορίας, γι' αυτό και
καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες να εξοπλιστούν τα
σχολεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εισαγωγή της
πληροφορικής στα σχολεία
έχει σκοπό να προωθήσει την
εξοικείωση των μαθητών με
τον Η/Υ, να βοηθήσει στη μάθηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και να αποτελέσει
εργαλείο για την αντιμετώπιση
μαθησιακών δυσκολιών. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες
μπορούν να βοηθήσουν στη
μαθησιακή διαδικασία κάνοντας προσιτές στο δάσκαλο
και στο μαθητή, γνώσεις και
πληροφορίες που παλαιότερα
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θα απαιτούσαν χρόνο για να
αποκτηθούν. «Σύμφωνα με
στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας στις αρχές του 2002 στο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είχε ενταχθεί το 99,8% των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το
17,08% των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και όλες οι μονάδες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αναλογούσε ένας υπολογιστής ανά 16 μαθητές στα
γυμνάσια και 1 υπολογιστής
ανά 13 μαθητές στα ενιαία λύκεια και Τ.Ε.Ε.» (Κ.Ε.Ε., 2002 :
196).
Αναμφισβήτητα, οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί βοήθησαν στην καθιέρωση νέων εκ41 / 102

παιδευτικών διαδικασιών και
συστημάτων παροχής εκπαίδευσης, που εισάγουν καινούριες διδακτικές διαδικασίες, όπως είναι η εκπαίδευση από
απόσταση ( τηλεκπαίδευση ).
Η εκπαίδευση από απόσταση
μειώνει τον άμεσο και προσωπικό χαρακτήρα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ταυτόχρονα όμως καθιστά εφικτή τη
σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών με τα αγαθά της
εκπαίδευσης.
Ωστόσο, οι τεχνολογικοί αυτοί μετασχηματισμοί αφενός
άλλαξαν την ίδια την εκπαιδευτική πράξη, αφού αμφισβητείται πια ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας με επίκεντρο τη
σχέση εκπαιδευτικού/μαθητή
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και αφετέρου καθιστούν απαραίτητη την αναπροσαρμογή
της εκπαιδευτικής πράξης και
τον προσανατολισμό της προς
νέες μεθόδους μάθησης, στις
οποίες κυρίαρχη θέση θα έχει
η μηχανή και όχι ο άνθρωπος.
Στην εποχή μας συγχέουμε
συχνά την ανάγκη εξοικείωσης
με τις νέες τεχνολογίες με ένα
ζήτημα εντελώς διαφορετικό:
την ανάγκη εξειδίκευσης. Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες είναι σήμερα μια αναγκαιότητα που επιβάλλεται από τις
υπάρχουσες συνθήκες. Παράλληλα όμως με την εξοικείωση πρέπει και οι διδάσκοντες
και οι διδασκόμενοι να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση και
η τεχνολογία έχουν κοινωνικές
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αναφορές και κυρίως πρέπει
να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν διλήμματα σχετικά με
τις εφαρμογές της γνώσης
στην κοινωνική πραγματικότητα.
«Το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιείται για τον ηλεκτροφωτισμό, αλλά και για τη θανάτωση καταδίκων στην ηλεκτρική
καρέκλα. Η πληροφορική χρησιμοποιείται στις διαδικασίες
παραγωγής και ανταλλαγής εμπορευμάτων και υπηρεσιών
ή στην εκπαίδευση, αλλά και
στην αποθησαύριση κάθε είδους πληροφοριών για τους
πολίτες από κρατικούς μηχανισμούς επιτήρησης ελέγχου
και καταστολής...» (Κ. Σταμάτης, 2005:213).
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Η εξειδίκευση είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία,
που συνήθως γίνεται στους
χώρους δουλειάς. Υπάρχει η
αντίληψη ότι το σχολείο μάς
μαθαίνει άχρηστα πράγματα,
που δε θα μας βοηθήσουν να
βρούμε δουλειά. Η αντίληψη
που θέλει τη μόρφωση να ταυτίζεται με την κατάρτιση, εκτός
του ότι είναι επιβλαβής για την
ίδια τη μόρφωση, συνδέεται
και με την εξής εσφαλμένη εντύπωση: ότι η παιδεία και η
γνώση έχουν αξία, εφόσον
μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ανέλιξη. Η
παιδεία όμως και η γενική
μόρφωση δεν έχουν αποκλειστικά χρηστικό χαρακτήρα. Επιτρέπουν, μέσα σε συνθήκες
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ισότητας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της
κριτικής ικανότητας των ανθρώπων, ώστε αυτοί να έχουν
τη δυνατότητα συνεχούς επαγγελματικής αναπροσαρμογής
ανάλογα με τις εξελίξεις της
κοινωνίας της γνώσης.
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Εικ.5.8 Νέες τεχνολογίες στην
ελληνική εκπαίδευση (Περιοδική
Έκδοση της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας, Αθήνα 2003).
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Η σχέση γνώσης και πληροφορίας
Η αντίληψη περί χρήσιμης ή
άχρηστης γνώσης πιθανόν να
εντάθηκε εξαιτίας όλων αυτών
των τεχνολογικών μετασχηματισμών που συνόδευσαν
την κοινωνία της πληροφορίας. Το ερώτημα επομένως
στο οποίο καλείται να απαντήσει το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι εάν κάτι αληθεύει, αλλά σε τι αυτό χρησιμεύει. Σύμφωνα με τον Αλεξίου
(2002:225), «εφόσον η γνώση
προέρχεται ή σχετίζεται με την
πληροφορική, παύει να είναι
αυταξία και μετατρέπεται σε αξία χρήσης. Η γνώση που δεν
είναι συσκευασμένη σε συστήματα και πακέτα πληροφορι48 / 104

κής δεν έχει πλέον αξία σε αυτή την κοινωνία...». Αν όμως η
παιδεία μιας χώρας αποκτήσει
αποκλειστικά χρηστικό περιεχόμενο,το ισοδύναμο δηλαδή ενός εμπορεύματος, τότε ίσως το σχολείο συνδεθεί με
τον κόσμο των επιχειρήσεων
και της αγοράς. Αυτή όμως η
σύνδεση θα αφαιρούσε από
την παρεχόμενη γενική παιδεία του σχολείου την κριτική
διάσταση της γνώσης, αλλά
και τη δυνατότητά της να συμβάλει στη χειραφέτηση των ατόμων.
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες
δεν είναι πανάκεια, δηλαδή
δεν είναι το μοναδικό μέσο για
να σωθεί ο κόσμος από την υ49 / 104

πανάπτυξη, τη φτώχεια ή την
ανεργία. Από το 1979 είχε επισημανθεί από διάφορους μελετητές ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει πετύχει μεγάλα ποσοστά τυπικής εγγραματοσύνης, αλλά συγχρόνως έχει παραγάγει καινούριες μορφές αναλφαβητισμού. Συχνά αυτός
ο αναλφαβητισμός συνδέεται
με τη μερική εξάπλωση της τεχνολογίας. Οι διαπιστώσεις
αυτές ισχύουν κυρίως για τους
φανατικούς χρήστες της λεγόμενης «κοινωνίας της
γνώσης», αφού παρατηρείται
ότι αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με
ευχέρεια και με ακρίβεια, δεν
μπορούν να θυμηθούν βασικά
γεγονότα της ιστορίας της χώ50 / 104

ρας τους ή δυσκολεύονται να
κάνουν εύκολους, λογικούς,
απλούς συλλογισμούς.
Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά, πριν ακόμη ξεκινήσουν το
σχολείο, είναι ήδη τηλεθεατές,
έχουν δηλαδή κατακλυστεί από τις εικόνες της τηλεόρασης. Στη συνέχεια όμως, ως
μαθητές πια, καλούνται να ενταχθούν σε μια μαθησιακή διαδικασία βασισμένη στον πολιτισμό της προφορικής και
της γραπτής ομιλίας∙ καλούνται να κάνουν ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή ή εκφορά του
λόγου∙ καλούνται να σχολιάσουν, να κρίνουν ή να συγκρίνουν∙ καλούνται δηλαδή να
συμμετάσχουν σε όλες αυτές
τις μαθησιακές διαδικασίες
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που μπορούν να τα οδηγήσουν στη γνώση, ενώ είναι ήδη εξοικειωμένα με τον πολιτισμό της εικόνας.
Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα
είναι αν η πληροφορία απoτελεί γνώση. Γύρω από αυτό το
ερώτημα έχουν διατυπωθεί
πολλές απόψεις. Πολλοί θεωρούν ότι η διάδοση των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει
στην απόκτηση γνώσης. Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν ότι η
γνώση συνδέεται άρρηκτα με
τη σπουδή, τη μελέτη, την
επαλήθευση και ότι οι πληροφορίες δεν ταυτίζονται με τις
γνώσεις, αφού οι τελευταίες
προϋποθέτουν μια αναλυτική
και κριτική σκέψη. Άλλοι πάλι
επισημαίνουν ότι, ενώ η
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κατάκτηση της γνώσης παλαιότερα ήταν μια προσπάθεια
που απαιτούσε μόχθο, σήμερα, με όλες αυτές τις τεχνολογίες, έχει κατάντήσει μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και εντυπώσεων. Κάποιοι
άλλοι αντιτείνουν ότι ο καταιγισμός των πληροφοριών αποτελεί κομβικό στοιχείο της
εποχής μας και αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί.
Ανεξάρτητα πάντως από όλες τις επιφυλάξεις που έχουν
διατυπωθεί για την αξία της
«κοινωνίας της πληροφορίας»
είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος
άνθρωπος μπορεί να πληροφορηθεί πολύ εύκολα και γρήγορα τι συμβαίνει στον κόσμο
και να ενημερωθεί για διάφορα
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θέματα που απασχολούν την
παγκόσμια κοινότητα. Η πληροφορία μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από την κοινωνία
των πολιτών για την καλλιέργεια της αλληλεγγύης, προς
τις κοινωνίες που την έχουν
ανάγκη, αλλά και τη διαμαρτυρία απέναντι σε φαινόμενα
που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η χρησιμότητα
των νέων τεχνολογιών είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί από κανέναν.
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Ερωτήσεις
1. Γιατί η εκπαίδευση ονομάζεται φορέας δευτερογενούς κοινωνικοποίησης;
2. Ποιες είναι οι βασικότερες λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος κατά
τον Μοντιμπέρ;
3. Ποιες είναι οι έκδηλες λειτουργίες της εκπαίδευσης
και ποιες οι άδηλες;
4. Ποιες είναι οι διαφορές
των εκπαιδευτικών συστημάτων;
5. Να αναφέρετε τους παράγοντες που προσδιορίζουν
τον τρόπο οργάνωσης ενός
εκπαιδευτικού συστήματος.
6. Να αναφέρετε ποια είναι
κατά τη γνώμη σας τα προβλήματα του ελληνικού εκ55 / 105

παιδευτικού συστήματος,
αρχίζοντας από τα πιο σημαντικά.
7. Να εξηγήσετε πώς επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή
της κοινωνίας μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος.
8. Γιατί η εκπαίδευση θεωρείται παράγοντας αλλαγής
μιας κοινωνίας;
9. Να καταγράψετε τα επαγγέλματα που ασκούσαν οι
παππούδες σας και αυτά
που ασκούν οι γονείς σας.
Να συνδέσετε την πιθανή
αλλαγή επαγγέλματος με
κοινωνικές αιτίες (εκπαίδευση).
10. Τι σημαίνει ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών;
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11. Ποια είναι η σχέση της
εκπαίδευσης με την «κοινωνία της πληροφορίας»;
12. Να συγκεντρώσετε στοιχεία από το διαδίκτυο σχετικά με την εκπαίδευση. Να
επισκεφτείτε ιστοσελίδες
που αφορούν την εκπαίδευση, όπως δραστηριότητες
και μελέτες της UNICEF, της
E.E. κ.ά. Να αναλύσετε τα
στοιχεία στην τάξη.
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6. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
 Ο ρόλος της εργασίας στη
ζωή των ανθρώπων –Αντιλήψεις για την εργασία
 Η οργάνωση της εργασίας
 Σύγχρονες μορφές εργασίας
 Μορφές ανεργίας
 Εργασία και ανεργία στην
ελληνική κοινωνία
 Φτώχεια, πλούτος - κοινωνική διαστρωμάτωση
 Συνέπειες της ανεργίας,
της φτώχειας και των ανισοτήτων
 Αντιμετώπιση των ανισοτήτων
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Εισαγωγή
Ο άνθρωπος εργάζεται για
να επιβιώσει, για να δημιουργήσει, αλλά και για να
προσφέρει στο κοινωνικό
σύνολο. Η εργασία είναι μια
δυναμική δραστηριότητα κατά την οποία το άτομο αξιοποιεί το σύνολο των φυσικών και των νοητικών ικανοτήτων του. Αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα αποσκοπεί στην επεξεργασία της ύλης και στο μετασχηματισμό
της σε χρήσιμα αγαθά, δηλαδή στην παραγωγή ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
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6.1. Ο ρόλος της εργασίας στη
ζωή των ανθρώπων
Οι αντιλήψεις σχετικά με την
εργασία και το ρόλο που αυτή
διαδραματίζει στην κοινωνία
διαφοροποιούνται στην πορεία του χρόνου ανάλογα με την
οικονομική και την κοινωνική
της διάρθρωση. Έτσι, το περιεχόμενο της εργασίας αλλάζει
ανάλογα με τους τρόπους παραγωγής μιας κοινωνίας (δουλοκτητικός, φεουδαρχικός, καπιταλιστικός).
Για παράδειγμα, στην Αρχαία Αθήνα οι κτηματίες και οι
«δημιουργοί» (οι τεχνίτες που
παρήγαν για το δήμο, την αγορά δηλαδή) ανέθεταν ένα μέρος της χειρωνακτικής κυρίως
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εργασίας στους δούλους. Οι
δούλοι πάντως εργάζονταν τόσο ως τεχνίτες-δημιουργοί στα
«εργαστήρια» όσο και ως απλοί χειρώνακτες. Η χειρωνακτική εργασία θεωρούνταν κάτι το απαξιωτικό για τον Αθηναίο πολίτη. Ο χειρώνακτας
χαρακτηρίζεται με αποστροφή
ως «βάναυσος», ενώ αντίθετα
υπήρχε κοινωνική καταξίωση
για όσους είχαν ενασχολήσεις
πνευματικού περιεχομένου.
Συγγενικές με τις αντιλήψεις
των αρχαίων Αθηναίων ήταν
και αυτές των Ρωμαίων, με έκδηλη την απαξίωση προς τα επαγγέλματα των τεχνιτών, επειδή αυτά δε συνεισέφεραν
στην πνευματική καλλιέργεια
του ανθρώπου.
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Το Μεσαίωνα (κατά τον οποίο μετασχηματίζονται οι αντιλήψεις για την εργασία) υπάρχουν τα μοναστικά τάγματα, τα οποία μετατρέπονται σε
κέντρα συστηματικής και πειθαρχημένης εργασίας των μοναχών και αποτελούν, ως ένα
βαθμό, υπόδειγμα για τη μετέπειτα εργοστασιακή οργάνωση της εργασίας. Η μεσαιωνική πόλη ήταν αυτή που επώασε τη νέα αντίληψη για την
εργασία μετά τη σταδιακή αποδιάρθρωση των φεουδαρχικών δομών. Με τις δραστηριότητες των τεχνιτών στην οικοτεχνία, τις συντεχνίες και τα
μπουλούκια η εργασία αποκτά, κατά το 18ο και κυρίως το
19ο αιώνα, το περιεχόμενο
62 / 109

μιας δημιουργικής δραστηριότητας.
Κατά το 1800 το 80% του
πληθυσμού στη Δυτική Ευρώπη ζούσε στην επαρχία, η
πλειονότητα των εργαζομένων
ήταν αγρότες ή τεχνίτες. Η εργασία η οποία ρυθμιζόταν με
βάση τις εποχές, ήταν χειρωνακτική (έπρεπε να καλλιεργούν, να συντηρούν και να επιδιορθώνουν τα εργαλεία, να
περιποιούνται τα ζώα, να συλλέγουν καρπούς), με μοναδική
ανάπαυλα για τους εργαζόμενους τις γιορτές και τις περιόδους της επιβεβλημένης, από
τις καιρικές συνθήκες, απραξίας.
Με τη βιομηχανική επανάσταση η εργασία διαφοροποιείται
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σημαντικά. Εμφανίζεται η μισθωτή εργασία, που προκαθορίζεται από τον εργοδότη. Ο
Γερμανός κοινωνιολόγος Μ.
Βέμπερ κατέδειξε πώς ο προτεσταντισμός συνέβαλε στην
ανάπτυξη της ιδέας του «μόχθου» και της αφοσίωσης του
ατόμου στην εργασία του.
Στον Λούθηρο βρίσκουμε την
άποψη ότι το καθήκον που
εκπληρώνεται στις επίγειες
συναλλαγές -ανάλογα με τη
θέση που έχει το άτομο μέσα
στην κοινωνία- αποτελεί την
ευγενέστερη ηθική δραστηριότητα. Με τη βιομηχανική επανάσταση η εργασία γίνεται ο
όρος ύπαρξης της εργατικής
τάξης και η πηγή πλουτισμού
της αστικής τάξης (υπεραξία).
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Την εποχή εκείνη οι εργάτες
δούλευαν στο εργοστάσιο 12
έως 15 ώρες την ημέρα, μέσα
στη βρομιά, το κρύο, την υγρασία και τα χημικά, ξεπερνώντας πολλές φορές τη φυσική
τους αντοχή. Ακόμη και μικρά
παιδιά ακολουθούσαν τους
ρυθμούς της εργασίας των
ενηλίκων και δούλευαν από
την ηλικία των 4 χρόνων με
την απειλή μαστιγίου. Έτσι, η
βιομηχανική επανάσταση θέτει
ένα άλλο τεράστιο ζήτημα: τα
δικαιώματα του παιδιού.
Σήμερα ως εργασιακό χώρο
δεν εννοούμε μόνο το εργοστάσιο. Υπηρεσίες, οργανισμοί, γραφεία, επιχειρήσεις είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των
σύγχρονων χώρων εργασίας.
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Αλλά και οι αντιλήψεις για την
εργασία απέχουν πολύ από
αυτές που περιγράψαμε. Στη
σύγχρονη πραγματικότητα η
εργασία είναι αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης, δικαίωμα
για όλους ανεξαιρέτως, το οποίο (πρέπει να) προστατεύεται. Βέβαια, αν θεωρήσουμε
την εργασία μόνο προϋπόθεση επιβίωσης και αυτοσυντήρησης του ατόμου, τότε παραβλέπουμε τα ουσιαστικότερα
χαρακτηριστικά της, που είναι
αυτά της δημιουργικότητας,
της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Τα χαρακτηριστικά
αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε την ίδια τη ζωή και αποτελούν την ουσία του ανθρώπινου πολιτισμού.
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Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(1948) Άρθρο 23
«Καθένας έχει δικαίωμα να
εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμα του,
να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και
να προστατεύεται από την ανεργία.
Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση,
έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δί-καιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει
σε αυτόν και την οικογένειά
του συνθήκες ζωής άξιες της
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ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Καθένας έχει το δικαίωμα να
ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε
αυτά για την προάσπιση των
συμφερόντων του » .
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Εικ.6.1 Το μάζεμα της ελιάς: εποχική αγροτική εργασία (R.A.
McCabe, Ελλάδα:Τα χρόνια της
αθωότητας, εκδ. Πατάκη, 2003)
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Εικ.6.2 Παιδιά-εργάτες στα
ανθρακωρυχεία της Αγγλίας
την περίοδο της βιομηχανικής
επανάστασης (LIFE'S picture
history of western man, Time
Inc., New York, 1951).
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Ενδεικτική εξέλιξη του χρόνου εργασίας (παράδειγμα
Γαλλίας).
«1841: Μείωση σε 8 ώρες την
ημέρα της εργασίας των παιδιών κάτω των 12 χρόνων.
1848: 12 ώρες εργασίας την
ημέρα για τους εργάτες εργοστασίων.
1900: Η ημερήσια διάρκεια
εργασίας για τους ενήλικες
μειώνεται προοδευτικά από
τις 12 στις 10 ώρες.
1906: Θεσμοθετείται η εβδομαδιαία υποχρεωτική αργία.
1919: Θεσμοθετείται το 8ωρο,
η ανώτατη διάρκεια εργασίας
σε 8 ώρες την ημέρα και σε
48 ώρες την εβδομάδα.
1936: Η νόμιμη εβδομαδιαία
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διάρκεια εργασίας γίνεται 40
ώρες. Θεσμοθετείται η άδεια
δύο εβδομάδων
1948: Δικαιώματα του ανθρώπου - Συνδικαλιστική ελευθερία.
1950: Ευρωπαϊκή συνθήκη
για τις ελευθερίες-Συλλογικές
συμβάσεις εργασίας.
1956: Θεσμοθετείται η άδεια
των 3 εβδομάδων.
1963: Θεσμοθετείται η άδεια
των 4 εβδομάδων.
1968: Συμφωνία που καταλήγει στις 40 ώρες εργασίας
την εβδομάδα.
1982: Η διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας διαμορφώνεται
στις 39 ώρες.
2000-2002:
Θεσμοθετείται
εργασίας
την
εβδομάδα. η
εβδομαδιαία εργασία στις 35
1982: Η διάρκεια εβδομαδιαίας
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ώρες». (Nouveau Manuel,
1996:271).
(Nouveau Manuel, 1996:271).
«Η εργασία παλαιότερα μορφοποιούσε και οριοθετούσε
τα κοινωνικά στρώματα, ενώ
σήμερα τείνει να εξελιχθεί
ως...γραμμή διαχωρισμού η
οποία χωρίζει και κατατάσσει
τον ενεργό πληθυσμό μιας
κοινωνίας στους έχοντες και
τους μη έχοντες εργασία. Έτσι, δημιουργείται ένας «κοινωνικός δυϊσμός» που περιλαμβάνει αφενός τους απασχολούμενους και αφετέρου
τους μη έχοντες απασχόληση. Δηλαδή διαπιστώνουμε
ότι σήμερα η παροχή απασχόλησης θα είναι επιλεκτι73 / 110-111

κά, συστηματικά και διαχρονικά αναζητούμενη, χωρίς τη
βεβαιότητα για μόνιμη απόκτησή της»
(Γ. Παπάς, 2003 :115- 116).

6.1.1 Οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας
Σημαντικό στοιχείο που διαμόρφωσε τις σύγχρονες μορφές εργασίας αποτελεί ο κατάμερισμός εργασίας, δηλαδή η
κατανομή των εργασιών μεταξύ των εργαζομένων, η οποία
οργανώνεται από την ίδια την
επιχείρηση, προκειμένου να
αυξηθεί η παραγωγικότητά
της.
Για τον Ντυρκέμ ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας είναι η βάση της οργανικής αλ74 / 111

ληλεγγύης στις βιομηχανικές
κοινωνίες. Εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τα ίδια συμφέροντα, γι' αυτό και η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί καλά. Η οπτική του Ντυρκέμ είναι
αυτή της συνοχής της κοινωνίας (βλ. κεφ. 1).
Για τον Μαρξ ο κοινωνικός
καταμερισμός εργασίας είναι
αυτός που φέρνει σε αντίθεση
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες: οι ιδιοκτήτες των μεσων παραγωγής και οι εργάτες έρχονται σε σύγκρουση όσον αφορά τη διανομή του
πλούτου που δημιουργείται από την εργασία (υπεραξία), αφού βέβαια δεν έχουν τα ίδια
συμφέροντα. Αυτή η αντιπαράθεση αποτελεί τη βάση της πά75 / 111

λης των τάξεων.
Ο καπιταλισμός υπήρξε από
την αρχή ένα γιγάντιο εργαστήριο πειραματισμού για την
αύξηση της παραγωγικότητας.
Ερευνητές (μηχανικοί της εποχής) όπως ο Τέιλορ προσπάθησαν να κάνουν τις ομάδες
των εργαζομένων να δουλέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα
και πιο αποδοτικά, με αποτέλεσμα να επινοηθούν διαφορετικές κατά καιρούς τεχνικές οργάνωσης της εργασίας.
Ο Τέιλορ (F.W Taylor, 18561915) προτείνει την ορθολογικοποίηση των εργασιών στα
εργοστάσια της Αμερικής, κατανέμοντας την εργασία:
• οριζόντια, έτσι ώστε κάθε εργάτης να εκτελεί μέρος της συ76 / 111

νολικής εργασίας,
• κάθετα, έτσι ώστε να διαχωρίζεται η σύλληψη της οργάνωσης της εργασίας από την
εκτέλεσή της. Επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι την επιστημονική
ανάλυση της εργασίας τους, το
συγκεκριμένο έργο ανατίθεται
στους ειδικούς. Έτσι, οι εργάτες γίνονται πιο αποτελεσματικοί αφού μπορούν να περιοριστούν στην επανάληψη μερικών απλών κινήσεων. Στον
Τέιλορ ανήκει η φράση «ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση».
Ο Φορντ (H. Ford, 18631947) ακολουθώντας τα βήματα του Τέιλορ, προσθέτει στην
οργάνωση της εργασίας το σύ77 / 111-112

στημα της σειράς συναρμολόγησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο
εργαζόμενος εκτελεί μια μηχανοποιημένη εργασία. Δεν είναι
δηλαδή οι εργάτες που μετακινούνται στο χώρο δουλειάς
εκτελώντας συγκεκριμένες εργασίες, αλλά τα κομμάτια που
πρόκειται να συναρμολογηθούν τα οποία μεταφέρονται
μπροστά στον εργαζόμενο.
Οι εφαρμογές του τεϊλορικού
και στη συνέχεια του φορντικού συστήματος οργάνωσης
της εργασίας επέτρεψαν: τη
μείωση του μη ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου (π.χ. του χρόνου που ξοδεύεται για συνομιλίες μεταξύ των εργαζομένων),
• τη μείωση του χειρωνακτικού
προσωπικού,
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• την αύξηση του ρυθμού εργασίας,
• τη μαζική παραγωγή αγαθών
(όπως το αυτοκίνητο Ford-T
του 1908, χωρίς διαφοροποιήσεις στη μορφή ή το χρώμα),
• τη δυνατότητα μαζικής ενσωμάτωσης στο εργατικό δυναμικό των μη καταρτισμένων μεταναστών, που ήταν Ευρωπαίοι αγροτικής καταγωγής, συχνά αναλφάβητοι,
• τη μηχανοποίηση των εργοστασίων.
Οι κοινωνικοί επιστήμονες
της δεκαετίας του 1930 άσκησαν κριτική στον τεϊλορισμό,
αφού η ανία και η επανάληψη
των κινήσεων απομόνωσαν
τον εργαζόμενο και καθιστούσαν τον ίδιο ένα εξάρτημα της
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μηχανής (αλλοτρίωση) και την
εργασία του μονότονη. Ισχυρίστηκαν, όπως ο Ε. Μάγιο (E.
Mayo, 1880-1949), ο οποίος
πραγματοποίησε πειράματα
σε ομάδες εργαζομένων, ότι η
αύξηση της παραγωγικότητας
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εντατικοποίηση και
την επανάληψη των κινήσεων
αλλά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα, τα πειράματα του Μάγιο έδειξαν ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας πραγματοποιείται όταν οι εργαζόμενοι έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν
σε μια ομάδα, όταν υπάρχουν
καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, όταν αισθάνονται ότι η γνώμη και τα συ80 / 113

ναισθήματά τους έχουν αξία
για την επιχείρηση. Οι έρευνες
του Μάγιο σηματοδότησαν την
απαρχή του θεωρητικού μοντέλου των «ανθρώπινων σχέσεων» στο εργασιακό περιβάλλον. Με αφορμή το πείραμα του Μάγιο ξεκίνησε μια δριμεία κριτική στο τεϊλορικοφορντικό σύστημα οργάνωσης της
εργασίας και της παραγωγής,
με κύριο άξονα τον αποκλεισμό από την εργασιακή διαδικασία των δημιουργικών ικανοτήτων του ατόμου, όπως είναι η φαντασία, η συνθετική ικανότητα, η κριτική σκέψη, το
πνεύμα συνεργασίας.
O τεϊλορισμός, ως σύστημα
οργάνωσης της εργασίας, αναπτύχθηκε αρχικά με μια σχετι81 / 113-114

κή αποτελεσματικότητα, στη
συνέχεια όμως αμφισβητήθηκε. Η αμφισβήτηση αυτού του
μοντέλου παραγωγής αρχίζει
τη δεκαετία του '60 στις Η.ΠΑ,
ενώ στην Ευρώπη παρατηρούνται πολλές προσπάθειες
αναδιοργάνωσης της εργασίας: η Volvo θα επιχειρήσει εξατομίκευση της εργασίας. Στη
Γερμανία η Volkswagen θα
χρησιμοποιήσει ημιαυτόνομες
ομάδες εργατών, οι οποίες θα
αποφασίζουν για την κατανομή και την οργάνωση των καθηκόντων μεταξύ των μελών
τους. Στην Ιταλία οι εργάτες
της Fiat θα συγκροτήσουν τμηματικά συμβούλια, τα οποία θα
αποφασίζουν για την κατανομή των θέσεων εργασίας, ενώ,
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τέλος, στη Γαλλία θα ξεσπάσουν μεγάλες απεργίες στα εργοστάσια της Citroen ως αντίδραση στο τεϊλορικό μοντέλο
εργασίας. Έτσι, η αμφισβήτηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα
τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και την ανάπτυξη της
κοινωνικότητας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
«"Σεις δεν έχετε ανάγκη να
σκέπτεστε. Υπάρχουν άλλοι
άνθρωποι που πληρώνονται
γι' αυτό" είπε ο Τέιλορ (F.W
Taylor), ο Αμερικανός από τη
Μασαχουσέτη σε έναν εργάτη
που δεν υπάκουσε στις προσταγές του. Ο Τέιλορ άρχισε
τη σταδιοδρομία του ως μαθητευόμενος μηχανικός και
στη συνέχεια ως εργοδηγός
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σε ένα μικρό εργοστάσιο της
Φιλαδέλφειας. Το 1883, σε ηλικία μόλις 27 ετών, έγινε μηχανικός στα γνωστά χαλυβουργεία της περιοχής
(Bethlehem Steel Co) και ποτέ δεν ξέχασε τις πρώτες εμπειρίες του στη δουλειά και
τις συγκρούσεις μεταξύ των
εργατών και των στελεχών
της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Συχνά ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι θεωρούσε τον ανθρωπο μηχανή και ό,τι καινοτόμο πρότεινε ήταν προς όφελος της επιχείρησης. Η
συμβολή του συνοψίζεται στο
ότι όλα οργανώνονται, προβλέπονται και σχεδιάζονται
με στόχο τη μεγιστοποίηση
του κέρδους» (Α. Ριντό,
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1982:26).

Εικ.6.3α Σειρά συναρμολόγησης στο εργοστάσιο Ford.
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Εικ.6.3γ Μοντέλο αυτοκινήτου
Ford T. Το κόστος του αυτοκινήτου το 1908 ήταν $845, το
1916 $345 και το 1924 $290.
Στο διάστημα 1908-1924 πουλήθηκαν 15.000.000 αυτοκίνητα
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Εικ.6.3β Αυτοματοποιημένη παραγωγή αυτοκινήτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών (D. Corbett, Ιστορικός Οδηγός: Αυτοκίνητα, εκδ. Ερευνητές, 2001).
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Η φάμπρικα δε σταματά,
δουλεύει νύχτα μέρα
και πώς τον λεν το διπλανό
και τον τρελό τον Ιταλό
να τους ρωτήσω δε μπορώ
κι ούτε να πάρω αέρα.
Δουλεύω μπρος στη μηχανή
στη βάρδια δύο-δέκα
και από τη πρώτη τη στιγμή
μου στείλανε τον ελεγκτή
να μου πετάξει στο αυτί
δυο λόγια νέτα σκέτα.
Άκουσε, φίλε εμιγκρέ,
ο χρόνος είναι χρήμα.
Με τους εργάτες μη μιλάς,
την ώρα σου να τη κρατάς,
το γιο σου μη τον λησμονάς,
πεινάει κι είναι κρίμα.
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Κι εκεί στο πόστο μου
σκυφτός
ξεχνάω τη γενιά μου.
Είμαι το νούμερο οκτώ,
με ξέρουν όλοι με αυτό
και το κρατάω μυστικό
ποιο είναι το όνομά μου.

(στίχοι: Γ. Σκούρτης, μουσική:
Γ. Μαρκόπουλος, τραγούδι: Λ.
Χαλκιάς)
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Εικ.6.4 Ο άνθρωπος ως εξάρτημα-γρανάζι της μηχανής (από
την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν,
«Μοντέρνοι Καιροί»,Ταχυδρόμος, 28.2.2004).
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6.1.2 Νέες μορφές απασχόλησης
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε πολλούς χώρους εργασίας διεύρυνε τον
κύκλο των εργασιακών δραστηριοτήτων και επηρέασε την
ίδια τη δομή της εργασίας. Η
ιεραρχία των υπαλλήλων άλλαξε: για παράδειγμα, προϊστάμενος μπορεί να γίνει αυτός που χειρίζεται επαρκώς τις
πληροφορίες, χωρίς απαραίτητα να έχει και σφαιρική γνώση του αντικειμένου της δουλειάς. Άλλαξε επίσης η εργασιακή κουλτούρα: για παράδειγμα, μπορούν να διαμορφωθούν στους χώρους δουλειάς αυτόνομες ή ημιαυτό91 / 114

νομες ομάδες εργασίας. Επιπλέον, διαφοροποιούνται συνεχώς τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος, για να
βρει δουλειά, η οποία διαφοροποίηση προϋποθέτει γενικότερες γνώσεις και δεξιότητες.
Oι αλλαγές αυτές στην οργανωτική δομή της εργασίας γέννησαν νέες μορφές απασχόλησης, που ονομάστηκαν ευέλικτες. Παραδείγματα ευέλικτων
μορφών είναι η μερική απασχόληση, η εργασία με βάρδιες, η εργασία στη βάση κυλιόμενου ωραρίου, η εργασία τις
Κυριακές (και γενικότερα τις
αργίες) και η εργασία από απόσταση όπως, για παράδειγμα, η τηλεργασία.
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Πολλές από αυτές τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης ονομάζονται «γκρίζες», γιατί
δεν παρέχουν στους εργαζομένους τα εργασιακά δικαιώματα
(όπως επιδόματα, άδειες) και
την ασφάλισή τους. Παραδείγματα «γκρίζων» μορφών απασχόλησης είναι η εργασία με
σύστημα «φασόν», η εργασία
εκτός των εγκαταστάσεων του
εργοδότη, ο δανεισμός των εργαζομένων κ.ά.
Αυτές οι μορφές απασχόλησης καθιστούν την εργατική
δύναμη απροσδιόριστη και
ασαφή. Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται γι' αυτό το
ζήτημα είναι: ο εργαζόμενος
στο πλαίσιο της εργασίας αυτής της μορφής δουλεύει 8 με
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4; Πληρώνεται γι' αυτό το ωράριο ή με το «κομμάτι»; Πώς
προσδιορίζεται το «κομμάτι»,
όταν ο εργαζόμενος, για παράδειγμα, δίνει πληροφορίες μεσω του διαδικτύου με το οποίο
είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής του;
Η χρήση του διαδικτύου και
η παροχή εργασίας μέσω αυτού δημιούργησαν την τηλεργασία, την οποία μπορεί κανείς να συναντήσει με τις τρεις
ακόλουθες μορφές:
• Η πρώτη μορφή μοιάζει με
την εργασία-φασόν (με το κομμάτι) του 19ου αιώνα. Σ' αυτή
την περίπτωση έχουμε ανεξάρτητους εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες που
δε διαχωρίζουν το χώρο εργα94 / 114

σίας από το χώρο του σπιτιού
τους.
• Η δεύτερη μορφή διαφοροποιείται από την πρώτη λόγω
της δικτύωσης που συνδέει
τους υπολογιστές μεταξύ τους
ή τους διαφορετικούς χώρους
εργασίας σε μια πόλη, σε μια
χώρα ή και σε ολόκληρο τον
κόσμο. Σε μια μορφή πιο προχωρημένη η επιχείρηση δεν είναι παρά ένα τεράστιο, καλά
δομημένο, δίκτυο πληροφόρησης. Oι εργαζόμενοι μπορούν
δηλαδή να συνεργάζονται μεσω της τράπεζας δεδομένων.
• Η τελευταία μορφή τηλεργασίας λειτουργεί ως μια υπηρεσία της κεντρικής επιχείρησης.
Αναφέρεται κυρίως στον τομέα
των πωλήσεων και έχει ανα95 / 114-115

πτυχθεί ως δίκτυο σε μη αστικές περιοχές. Με αυτό τον τρόπο δεν απαιτούνται και έξοδα
ενοικίου για την επιχείρηση.
Αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης δείχνουν τις τεράστιες
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην οργάνωση της εργασίας. Δείχνουν επίσης ότι η
εποχή του μοντέλου εργασίας
των Τέιλορ και Φορντ θεωρείται, σε γενικές γραμμές, παρελθόν. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην εμφάνιση των νέων τεχνολογιών, που αναδιάρθρωσαν τη διαδικασία παραγωγής και τις εργασιακές σχέσεις και διαμόρφωσαν μια διαφορετική εργασιακή κουλτούρα.
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Εικ.6.5α Κέντρο ελέγχου του
δορυφόρου Hellas-Sat 2: υποδομή υποστήριξης για σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και τηλεργασίας (BHMAGAZINO
18/9/2005)
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Εικ.6.5β Παραγωγική μονάδα υψηλής τεχνολογίας, ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική, Αλεξανδρούπολη
(Ενημερωτική έκδοση, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τεύχος 7, Μάρτιος 2005).
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6.1.3 Μορφές ανεργίας
Η ανεργία αποτελεί φαινόμενο με ποικίλες διαστάσεις σε
επίπεδο οικονομικό, πολιτικό,
κοινωνικό και ατομικό. Άνεργοι θεωρούνται οι άνθρωποι οι
οποίοι είναι ικανοί να εργαστούν και αναζητούν εργασία
αλλά δε βρίσκουν.
Οι αντιπαραθέσεις γύρω από
την έννοια της ανεργίας είναι
πολλές. Σχετίζονται με τον
τρόπο με τον οποίο μετριέται
η ανεργία, αλλά και με τις αιτίες που τη γεννούν, καθώς και
με τις λύσεις που προτείνονται
για την αντιμετώπιση της. Ο
θεωρητικός ορισμός, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, αναφέρει ότι άνεργος
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είναι αυτός που βρίσκεται χωρίς εργασία, αλλά και αυτός
που είναι διαθέσιμος να εργαστεί.
Ωστόσο, ο ορισμός του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας θεωρείται ιδιαίτερα ελλιπής, διότι
αποκλείει αυτούς που εργάζονται έστω και για μικρό χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τις
περιπτώσεις εκείνων που απασχολούνται προσωρινά καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες
(συνήθως νέοι), οι οποίοι ταξινομούνται στους οικονομικά ενεργούς, καθώς επίσης και εκείνων που είναι μακροχρόνια
άνεργοι,οι οποίοι δεν ψάχνουν
πια για εργασία και ταξινομούνται στους οικονομικά ανενεργούς (π.χ. άτομα 45 ετών και
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άνω, άνεργοι με λίγα προσόντα κτλ.). Όταν η αναζήτηση
εργασίας από ένα άτομο ξεπερνά τον ένα χρόνο, τότε αναφερόμαστε σε ανεργία μεγάλης διάρκειας (μακροχρόνια άνεργοι).
Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων
μορφών εργασίας, που δεν ανταποκρίνονται σε μια τυπική
εργασία από πλευράς σύμβασης και ωραρίου, όπως είναι η
μερική απασχόληση, η μαθητεία, η κατάρτιση, η προσωρινή εργασία και η υποαπασχόληση, θέτουν επιτακτικά την ανάγκη επαναπροσδιορισμού
της έννοιας της ανεργίας.
Ως εκ τούτου γίνεται όλο και
περισσότερο δύσκολο να μετρηθεί η ανεργία, διότι ένα με101 / 115

ρος του πληθυσμού μεταπίπτει σχετικά γρήγορα από τη
μερική απασχόληση στην ανεργία ή από την ανεργία στην
κατάρτιση.
Μεταξύ των πιο σημαντικών
κατηγοριών ανεργίας είναι οι
παρακάτω:
• Δομική ανεργία (ή διαρθρωτική ανεργία), η οποία συνδέεται με τις δομικές ανισορροπίες της οικονομίας (άνιση ανάπτυξη της περιφέρειας, μείωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων, μετεγκατάσταση
των βιομηχανιών κ.ά.).
• Τεχνολογική ανεργία, η οποία προκαλείται λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών
στους χώρους δουλειάς. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν
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λιγότερες θέσεις εργασίας από
αυτές που χάνονται εξαιτίας
τους.
• Συγκυριακή ανεργία (ή εποχική), η οποία προκύπτει από
τον εποχικό χαρακτήρα ορισμένων απασχολήσεων (π.χ.
τουρισμός).
Στην ιστορική εξέλιξη του
καπιταλισμού πολλές επαγγελματικές ασχολίες άλλαξαν
περιεχόμενο ή χάθηκαν ή απλώς παρήκμασαν. Για παράδειγμα, η διεθνοποίηση του εμπορίου γκρέμισε τους τελωνειακούς φραγμούς και οδήγησε τους εκτελωνιστές σε αναζήτηση νέων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων. Αυτές οι αλλαγές αποκτούν μεγαλύτερες
διαστάσεις λόγω της συνεχούς
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τεχνολογικής ανάπτυξης, που
συντελεί από τη μια στη δημιουργία νέων επαγγελμάτων
και από την άλλη στο να χάνουν κάποιοι εργαζόμενοι
τους χώρους αναφοράς τους
(π.χ. οι ασυρματιστές).
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Εικ.6.6α Κύπριες γυναίκες που
υφαίνουν στον αργαλειό (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
1770-2000, εκδ. Ελληνικά
Γράμματα).
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Εικ.6.6β Μηχανοκίνητος αργαλειός που εκτόπισε τις υφάντριες (Universal History of the
World, Vol. 12, Golden Press,
New York)
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6.1.4 Η εργασία και η ανεργία
στην ελληνική κοινωνία
Το σύστημα των εργασιακών
σχέσεων στην Ελλάδα φέρει
τη σφραγίδα των ιδιαίτερων
κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών της χώρας. «Τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος ήταν ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός, οι ελάχιστα συγκαλυπτόμενες πελατειακές σχέσεις... η έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατίας» (Α.
Μουρίκη, 2001:145).
Το θέμα των εργασιακών
σχέσεων συνδέεται άμεσα με
τις μισθολογικές απολαβές
των εργαζομένων. Ο κατώτατος μισθός το 2005 στην Ελλάδα κυμαινόταν περίπου στα
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660 ευρώ (χωρίς τις κρατήσεις) και αντιστοιχούσε στο
50% του κατώτατου μισθού
των πλουσιότερων χωρών της
Ε.Ε. Επιπλέον οι Έλληνες εργαζόμενοι είχαν την υψηλότερη μέση διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας (40 ώρες).
Το 90% του εργατικού δυναμικού της χώρας μας εργάζεται, ενώ το 10% (420.100) περίπου είναι άνεργο, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για
το έτος 2002. Η απόλυτη πλειονότητα των ανέργων (53,3%
του συνόλου) είναι άνεργοι μακράς διάρκειας. Επίσης, ένα
μεγάλο ποσοστό των ανέργων
(46% του συνόλου) αποτελείται από νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας (Δ. Κα108 / 117-118

ραντινός, 2002:122).
Οι νέοι (ηλικίας 15-24 ετών)
βρίσκονται συχνότερα αντιμέτωποι με την ανεργία. Οι γυναίκες εμφανίζουν επίσης υψηλά ποσοστά ανεργίας, διπλάσια από τα αντίστοιχα των
ανδρών, αν και κατά την περίοδο 1990-2000 παρατηρείται
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών από
42,6% σε 49,7%. Μία παράμετρος αυτής της αύξησης είναι η
βελτίωση του εκπαιδευτικού
επιπέδου των γυναικών στην
Ελλάδα κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο.
Το θέμα των εργασιακών
σχέσεων αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία. Η μείωση της ανεργίας είναι προϋπό109 / 118

θεση για την ανάπτυξη μιας
χώρας. Γι' αυτό το λόγο οι πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται δεν κρίνουν μόνο το
μέλλον των εργασιακών σχέσεων, αλλά και το μέλλον των
επερχόμενων γενεών.
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«... οι σύγχρονες μισθολογικές σχέσεις δεν αφορούν ακόμη όλη την ανθρωπότητα.
Πρώτον, η δουλεία, η κατάναγκαστική εργασία ή η αγγαρεία επιβιώνουν σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη... Δεύτερον, σύμφωνα με
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ένα δισεκατομμύριο ανθρωποι -το ένα τρίτο, δηλαδή, του ενεργού παγκόσμιου
πληθυσμού- είναι είτε άνεργοι (160 εκατομμύρια) είτε υποαπασχολούμενοι (900 εκατομμύρια). Τρίτον, στην
καταπληκτική αυτή παραγωγική σπατάλη απαντά η διατηρηση στις αναπτυσσόμενες χώρες μιας πελώριας
"μαύρης" οικονομίας με επισφαλή χαρακτήρα, χαμηλή
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παραγωγικότητα και χαμηλά
εισοδήματα, η οποία όμως επιτρέπει σε μεγάλο μέρος του
πλανήτη να επιβιώνει»
(Le Monde Diplomatique: «Το
νέο πρόσωπο του κόσμου» αναδημοσίευση στην Ελευθεροτυπία, 2003).
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Πίνακας 6.1. Απασχόληση Ανεργία στην Ελλάδα
(σε χιλιάδες)
1998 1999 2000 2001 2002
4.445,7 4.463,2 4.437,4 4.362,2 4.369,0

Εργατικό
δυναμικό
Αυτοαπα3.967,2 3.939,8 3.946,3 3.917,5 3.948,0
σχολούμενοι
% του
89,2
88,3
88,9
89,8
90,4
συνόλου
του
εργατικού
δυναμικού
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Άνεργοι
% επί του
συνόλου
του
εργατικού
δυναμικού

478,5
10,8

523,4
11,7

491,1
11,1

444,7
10,2

420,1
9,6

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Η Ελλάδα σε αριθμούς (2002:5).
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6.2. Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική διαστρωμάτωση και συνέπειες
Οι ανισότητες, η φτώχεια και
η ανεργία είναι σύνθετα διεθνή
φαινόμενα. Καθορίζονται από
οικονομικούς παράγοντες (όπως η άνιση κατανομή του
πλούτου), από πολιτικούς (όπως η ανισότητα στη φορολογία), από κοινωνικούς (όπως ο
ρατσισμός, η προκατάληψη, η
έλλειψη αλληλεγγύης, οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός) κ.ά.
Τι είναι όμως η φτώχεια; Υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός της φτώχειας ή η
σημασία της μεταβάλλεται ανάλογα με την κοινωνία και
την ιστορική περίοδο στην ο115 / 118

ποία αναφερόμαστε;
Η φτώχεια ως φαινόμενο υπήρχε πάντα σε όλους τους
τύπους κοινωνιών (δουλοκτητικές, φεουδαρχικές ή καπιταλιστικές κοινωνίες). Αυτά που
αλλάζουν είναι ο ορισμός της
φτώχειας και ο τρόπος με τον
οποίο μια κοινωνία την αντιμετωπίζει.

6.2.1 Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες
Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν
διαφορετικές ομάδες ατόμων
που έχουν κάποια κοινά στοιχεία ως προς το επίπεδο ζωής, τις οικονομικές και τις κοινωνικές δραστηριότητες ή τις
αξίες τους. Η κατάταξη σε μια
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ιεραρχημένη κλίμακα των διαφορετικών ομάδων με κοινά
οικονομικά, κοινωνικά ή αξιακά στοιχεία ονομάζεται κοινωνική διαστρωμάτωση. Βασικό
στοιχείο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι οι κοινωνικές τάξεις.
Ως κοινωνικές τάξεις ορίζονται οι κοινωνικές ομάδες των
οποίων τα μέλη έχουν την ίδια
θέση ως προς τα μέσα παραγωγής (ιδιοκτήτες ή όχι), ένα
σχετικά κοινό τρόπο ζωής και
την αίσθηση ότι ανήκουν στην
ίδια ομάδα. Η έννοια της κοινωνικής τάξης προσεγγίζεται
από διαφορετικές θεωρίες.
Ο Μαρξ, παρατηρώντας την
εξαθλίωση των εργατών στην
Αγγλία στα μέσα του 19ου αι117 / 118

ώνα, αναδεικνύει την αντίθεση
ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις (εργατική - αστική). Αυτό
που διαφοροποιεί τις δύο τάξεις δεν είναι το εισόδημα, η
φύση της εργασίας (χειρωνακτική ή όχι) ή η άσκηση των
διαφορετικών επαγγελμάτων,
αλλά η θέση κάθε τάξης στη διαδικασία της παραγωγής. Η αστική τάξη είναι ιδιοκτήτρια
των μέσων παραγωγής, ενώ η
εργατική τάξη το μόνο που κατέχει (και πουλά έναντι ενός μισθού) είναι η εργατική δύναμη.
Από την άλλη πλευρά, ο Βέμπερ διακρίνει τρεις τύπους
κοινωνικής διαστρωμάτωσης:
• Ο πρώτος τύπος διαμορφώνεται ανάλογα με τη θέση του
καθενός στην ιεραρχία του γο118 / 118-119

ήτρου. Κάθε ομάδα από το σύνολο των κοινωνικών ομάδων
χαρακτηρίζεται από έναν τρόπο ζωής, ένα καταναλωτικό
πρότυπο, ένα σύνολο ιδιαίτερων αξιών.
• Ο δεύτερος τύπος διαμορφώνεται με βάση την κατανομή της δύναμης μεταξύ των ατόμων, πράγμα που σημαίνει
την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ένα άτομο στη δράση
μιας ομάδας.
• Ο τρίτος τύπος κοινωνικής
διαστρωμάτωσης είναι αυτός
των κοινωνικών τάξεων. Η
κοινωνική τάξη αναφέρεται ως
ένα σύνολο ατόμων που έχουν
τις ίδιες «ευκαιρίες στην αγορά», έχουν δηλαδή κοινά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία
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φροντίζουν να τα υπερασπίζονται.
Η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης συνδέεται με
την έννοια της ανισότητας. Τα
άτομα δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες λόγω της διαφορετικής
τους θέσης στην κοινωνική διαστρωμάτωση.
Παρ' ότι η αρχή της ισότητας
των δικαιωμάτων των πολιτών είναι αναγνωρισμένη ως
συνταγματική αξία (από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης), οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες ανάμεσα στα άτομα και
στις κοινωνικές ομάδες απότελούν πραγματικότητα και διευρύνονται παγκοσμίως. Ανισότητες είναι οι διαφορές με120 / 119

ταξύ των ατόμων ή των κοινωνικών ομάδων σε σχέση με
τον πλούτο, την εκπαίδευση,
τον πολιτισμό, την υγεία κ.ά.,
οι οποίες εκλαμβάνονται ως άδικες.
Οι οικονομικές ανισότητες αντιστοιχούν στη διαφορά θέσης των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, όπως επίσης στη διαφορά ως προς τα
εισοδήματα και την περιουσία.
Οι κοινωνικές ανισότητες, όπως για παράδειγμα οι ανισότητες πρόσβασης σε αναγκαία
αγαθά για την επιβίωση, σε υπηρεσίες υγείας, οι εκπαιδευτικές, οι πολιτισμικές ανισότητες κ.α. αν και είναι δύσκολα
μετρήσιμες, έχουν σοβαρές ε121 / 119

πιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων.
Κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και
αφορούν αγαθά και υπηρεσίες
που για τους περισσότερους
ανθρώπους είναι αυτονόητα.
Έτσι, κατά το 2005, σχεδόν ο
ένας στους πέντε κατοίκους
του πλανήτη δεν είχε πρόσβαση σε πόσιμο νερό, με την κατάσταση να γίνεται απελπιστική στην υποσαχάρια Αφρική,
όπου το 43% των κατοίκων
στερούνταν αυτού του ζωτικής
σημασίας αγαθού.
Έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σημαντικά στοιχεία που
καταδεικνύουν το τεράστιο μεγεθος των ανισοτήτων που επικρατούν παγκοσμίως. Συ122 / 119-120

γκεκριμένα, η UNICEF, στην
προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το ανθρωπιστικό έργο της, δημοσιεύει κάθε χρόνο συγκλονιστικά
στοιχεία για τις ανισότητες.
Σύμφωνα με αυτά, το 21% του
πληθυσμού επιβιώνει με λιγότερο από ένα δολάριο ημερησίως, ενώ οι πιο πλούσιες χώρες που συγκροτούν την ομάδα των G8 (Καναδάς, Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Ρωσία) δεν εκπληρώνουν ούτε
κατά το ήμισυ τις υποχρεώσεις τους προς τους διεθνείς
οργανισμούς που έχουν ως
έργο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
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«...η φτώχεια ήταν χειρότερη
στην ύπαιθρο και ιδίως ανάμεσα στους ακτήμονες, μεροκαματιάρηδες, στους αγροτικούς οικοτέχνες και φυσικά στους αγρότες με ελάχιστη γη... μια κακή σοδειά όπως του 1789, του 1795, του
1817... προκαλούσε πραγματικό λιμό... Μετά την κατεστραμμένη σοδειά του 1813
στη Λομβαρδία πολλοί κρατήθηκαν στη ζωή τρώγοντας
κοπριά, σανό, ψωμί φτιαγμένο από φύλλα φασολιάς και
βατόμουρα...στα απαθλιωμένα βιομηχανικά χωριά των
μεσογερμανικών βουνών,
όπου άντρες και γυναίκες
κάθονταν σε κούτσουρα και
ξύλινους πάγκους, σπάνια
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είχαν κουρτίνες και ασπρόρουχα και έπιναν από πήλινες ή τενεκεδένιες κούπες,
γιατί τους έλειπε το γυαλί… Ο
πληθυσμός είχε τόσο πολύ
συνηθίσει να τρέφεται με πατάτες και αραιό καφέ, ώστε,
κατά τις εποχές του λιμού, τα
άτομα που έρχονταν για να
προσφέρουν βοήθεια έπρεπε
να τον μάθουν να τρώει τα
μπιζέλια και το χυλό που
πρόσφεραν...»
(Ε. Hobsbawm, 1996:292).
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Εικ.6.7 Κατοικία: δείκτης κοινωνικής διαστρωμάτωσης (J. Shepard & R. Greene, Sociology
and you, National Textbook Co.,
2001).
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Οι κάστες: ένα παράδειγμα
άκαμπτης κοινωνικής διαστρωμάτωσης
Οι κάστες ήταν κοινωνικές
ομάδες αυστηρά ιεραρχημένες. Το σύστημα των καστών
παρατηρείται στην Ινδία (όπου ο ινδουισμός αποτελεί
το θρησκευτικό υπόστρωμα
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης). Πρόκειται για μια
κοινωνική διαστρωμάτωση
άκαμπτη, αφού τα όρια ανάμεσα στις κάστες ήταν απόλύτως διακριτά. Δύο είναι τα
στοιχεία που διαμόρφωσαν
αυτό το διαχωρισμό: η ενδογαμία, που σημαίνει ότι οι
γάμοι πραγματοποιούνταν
μόνο μεταξύ ανθρώπων που
ανήκαν στην ίδια κάστα, και
127 / 119

η κληρονομική μεταβίβαση
της κοινωνικής θέσης, που
σημαίνει ότι ένα παιδί γεννιόταν και πέθαινε στο πλαίσιο
της ίδιας κάστας χωρίς καμία
δυνατότητα μετακίνησης.
Κάθε κάστα διαφοροποιούνταν από τις άλλες, με τελετές,
έθιμα και ιδιαίτερα δικαιώματα. Υπήρχαν πολυάριθμες
διακρίσεις που εμπόδιζαν τις
κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα
στις κάστες, και ήταν σχεδόν
αδύνατο να διαφοροποιηθεί
κανείς από την κάστα του.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό
του συστήματος των καστών
ήταν η κοινωνική αναγνώριση. Χάρη στο θρησκευτικό
πιστεύω, η κοινωνική ιεραρχία του συστήματος αυτού ήταν
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αποδεκτή από τη μεγάλη
πλειονότητα της ινδικής κοινωνίας. Στις δυτικές κοινωνίες δε συναντάμε κάστες. Στο
καθημερινό λεξιλόγιο ο όρος
κάστα χαρακτηρίζει μια κλειστή κοινωνική ομάδα. Πρόκειται δηλαδή για ένα μικρό
αριθμό ατόμων που κατέχουν θέσεις γοήτρου ή δύναμης»

(Dictionnaire d' économie et
de sciences sociales,
2002:401).
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Εικ.6.8 Ανισότητα στα βασικά
αγαθά: διανομή νερού (Φωτογραφικό Αρχείο της UNICEF/HQ000048/Jim Holmes).
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