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5.2. Η εκπαίδευση ως παρά-
γοντας αναπαραγωγής και 
αλλαγής της κοινωνίας 

 
Στην παρούσα ενότητα θα ε-

ξετάσουμε αν το σχολείο ανα-
παράγει τις κοινωνικές ανισό-
τητες ή αν, αντίθετα, προσφέ-
ρει στα άτομα ίσες ευκαιρίες 
με αποτέλεσμα την κοινωνική 
τους ανέλιξη 
 

5.2.1 Η εκπαίδευση ως παρά-
γοντας αναπαραγωγής της 
κοινωνίας 
 

Όλες οι δυτικές κοινωνίες 
δείχνουν ενδιαφέρον για το τι 
πρέπει να διδάσκεται στο σχο-
λείο ή ακόμα αν πρέπει να ε-
φαρμόζεται κάποιο εξεταστικό 

9 / 98 



σύστημα επιλογής των μαθη-
τών (εξετάσεις από τη μία βαθ-
μίδα στην άλλη, εθνικές εξετά-
σεις κ.ά.). Το ενδιαφέρον αυτό 
συχνά συνοδεύεται από μια 
ρητορική αξιοκρατίας, η οποία 
αναφέρεται στην αξία της προ-
σωπικής 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 αναπαρα-
γωγής της κοινωνίας.  
    Τι σημαίνει όμως αναπαρα-
γωγή της κοινωνίας και τι α-
κριβώς αναπαράγει το σχολεί-
ο; Το σχολείο αναπαράγει και 
μεταδίδει τον πολιτισμό μιας 
κοινωνίας στη νέα γενιά, όπως 
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κάνει, για παράδειγμα, μέσα α-
πό τη διδασκαλία της ιστορί-
ας. «Το σχολείο διαμορφώνει 
και αναπαράγει την εθνική 
ταυτότητα. Σε αυτή τη διαδικα-
σία συμβάλλουν οι τελετές, τα 
σύμβολα, οι εθνικές επέτειοι, 
οι συμβολικές χρονολογίες» 
(Α. Φραγκουδάκη και Θ. Δρα-
γώνα, 1997:15). Οι σχολικές 
αυτές εκδηλώσεις έχουν ένα 
συμβολικό χαρακτήρα, αφού 
σμιλεύουν τη συλλογική ταυ-
τότητα και καλλιεργούν την αί-
σθηση ότι οι νέοι αποτελούν 
συνέχεια των προηγούμενων 
γενεών. 

Κυρίως όμως η θεωρία της 
αναπαραγωγής θέτει στο επί-
κεντρο της συζήτησης το αν 
δίνονται σε όλους ίσες δυνατό-
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τητες πρόσβασης στη γνώση 
που παρέχεται. Ο Γάλλος κοι-
νωνιολόγος Π. Μπουρντιέ (P. 
Bourdieu, 1930-2002) κατέδειξε 
εμπειρικά ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα λειτουργεί ως σύστη-
μα επιλογής που ευνοεί τις α-
νώτερες τάξεις σε βάρος των 
υπολοίπων. Αυτή η προνομι-
ακή μεταχείριση των ανώτε-
ρων τάξεων είναι εμφανής 
στον τίτλο σπουδών που χο-
ρηγείται από το σχολείο. Ο χα-
ρακτηρισμός 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 ιδιο-
τήτων (είτε είναι θετική, όπως 
π.χ. «απολύεται με λίαν κα-
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λώς», είτε αρνητική, όπως «α-
πορρίπτεται» ή «παραπέμπε-
ται», που ισούται με στιγματι-
σμό) κατατάσσει τα άτομα σε 
ιεραρχημένες κοινωνικές ομά-
δες. 
   Επιπλέον, ο τίτλος σπουδών 
λειτουργεί και ως απόδειξη ότι 
αυτός που τον κατέχει συνδέε-
ται με μια κουλτούρα που από-
κτιέται από τη σχολική εκμά-
θηση. Όποιος δε διαθέτει αυ-
τού του είδους την κουλτούρα 
εκτοπίζεται σε αδιαβάθμητα 
ινστιτούτα ή σε επαγγελματι-
κές σχολές. Κατ' άλλους κοι-
νωνιολόγους, οι τίτλοι σπου-
δών είναι εγγυήσεις «νοημο-
σύνης», οι οποίοι ήρθαν να α-
ντικαταστήσουν τους παλαι-
ούς τίτλους ευγενείας (που χα-
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ρακτήριζαν τη φεουδαρχική 
κοινωνία) ή, ακόμη, τους τι-
τλους ιδιοκτησίας. Γενικότερα, 
πρόκειται για τίτλους που δι-
καιώνουν αυτούς που αισθά-
νονται ήδη κυρίαρχοι. 
   Με αυτό τον τρόπο το εκπαι-
δευτικό σύστημα φαίνεται να 
καθιστά φυσικές τις κοινωνικές 
ανισότητες, αφού τις μετατρέ-
πει σε ανισότητες κουλτού- 
ρας * και ευφυΐας, δηλαδή με-
τατρέπει τα κοινωνικά προνό-
μια σε αξιοκρατικά κριτήρια, έ-
τσι που κάποιοι, για παράδειγ-
μα, να είναι «φυσικά» προορι-
σμένοι για ανώτερες σπουδές 
και κάποιοι για τεχνικές και ε-
παγγελματικές σπουδές. 
   Το ότι οι σχολικές επιδόσεις 
συνδέονται με κοινωνικά χα-
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ρακτηριστικά, επισημαίνεται 
από πολλές έρευνες τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό. Ως εκ τούτου η σχολική 
«σταδιοδρομία» των μαθητών 
δεν είναι άσχετη με την κοινω-
νική τους προέλευση. Όσο α-
νερχόμαστε την κοινωνική ιε-
ραρχία τόσο αυξάνονται τα 
παιδιά με καλή επίδοση στο 
σχολείο. Κατ' αυτό τον τρόπο 
το σχολείο αναπαράγει την 
κοινωνία, την κοινωνική διάρ-
θρωση. Με άλλα λόγια, το εκ-
παιδευτικό σύστημα επικυρώ-
νει μια επιλογή που έχει ήδη 
γίνει από την κοινωνία. Η πρό-
σβαση στα Α.Ε.Ι., και κατ' επέ-
κταση η σχολική επίδοση, βρί-
σκεται σε μια παράλληλη πο-
ρεία με το επάγγελμα του πα-
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τέρα. Οι περισσότεροι επιτυ-
χόντες μαθητές είναι (στατιστι-
κά) γιοι ή κόρες γονέων που 
ασκούν επαγγέλματα κύρους.  
   Ωστόσο παρ' όλο που η κοι-
νωνική προέλευση (επάγγελ-
μα, εισόδημα και εκπαίδευση 
γονέων) των μαθητών διαδρα-
ματίζει καθοριστικό ρόλο στη 
σταδιοδρομία τους, δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις παιδιών 
αγροτών και εργατών που κα-
τέλαβαν θέσεις στα μεσαία και 
υψηλά στρώματα της ελληνι-
κής κοινωνίας (ως εκπαιδευ-
τικοί, δικηγόροι, μηχανικοί 
κτλ.). Αυτό αποδεικνύει, κατά 
κάποιον τρόπο, τη δυνατότητα 
κινητικότητας στην ελληνική 
κοινωνία.  
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   Σύμφωνα με τα συμπερά-
σματα σχετικής μελέτης (βλ. 
πίνακα 5.4): «... Οι φοιτητές με 
πατέρα από τις λιγότερο προ-
νομιούχες κατηγορίες, εργάτες 
και αγρότες, είναι λιγότεροι 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
περισσότεροι στα περιφερει-
ακά και νεότερα πανεπιστήμι-
α.» Τέλος, είναι εντυπωσιακά 
λιγότεροι στις σχολές υψηλού 
κύρους, όπως η Ιατρική και το 
Πολυτεχνείο. Το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο έχει φοιτητές 
με καταγωγή από τις δύο πιο 
προνομιούχες κατηγορίες των 
επιστημόνων, των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των στελε-
χών διοικήσεως, και μάλιστα 
πολλαπλάσιους από τον αντί-
στοιχο μέσο εθνικό όρο (στο 
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εθνικό σύνολο οι φοιτητές από 
αυτές τις κατηγορίες είναι 26%, 
ενώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο είναι 40%» (Α. Φρα-
γκουδάκη, 2001:101). 
   Στην πραγματικότητα το 
σχολείο δεν επιλέγει συνειδη-
τά με βάση το επάγγελμα των 
γονέων αλλά με βάση τις επι-
θυμίες που εκδηλώνουν τα 
παιδιά. Και οι μεν (οι γονείς) 
και τα δε (τα παιδιά) δημιουρ-
γούν για τον εαυτό τους συγκε-
κριμένες προσδοκίες και εσω-
τερικεύουν την κοινωνική τους 
θέση και τις συνήθειες που 
συνδέονται με αυτή, γεγονός 
που συχνά οδηγεί στην εκδή-
λωση φαινομενικής αδιαφορί-
ας για το σχολείο, όταν αναφε-
ρόμαστε σε λαϊκά στρώματα. 
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Βέβαια, σε αυτή την περίπτω-
ση θα πρέπει να διερευνηθεί 
αν το περιεχόμενο των σπου-
δών, ο επαγγελματικός προ-
σανατολισμός και η εκπαιδευ-
τική διαδικασία ανταποκρίνο-
νται στις σύγχρονες ανάγκες 
των μαθητών. 
Συνεπώς, το θέμα της παρεχό-
μενης γνώσης και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού συστήματος εί-
ναι ίσως το μεγαλύτερο διακύ-
βευμα των σύγχρονων κοινω-
νιών.  
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Στόχοι της UNESCO για την 
εκπαίδευση 
 
«Με την έκφραση "Εκπαίδευ-
ση για όλους" η διεθνής κοι-
νότητα δεσμεύτηκε στη Διά-
σκεψη στο Ντακάρ να απο-
κτήσουν όλα τα παιδιά δω-
ρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση μέχρι το 2015. Επιπλέον, 
να μειωθεί στο μισό ο αναλ-
φαβητισμός των ενηλίκων, 
να αναπτυχθούν προγράμμα-
τα εκπαίδευσης για όσους ε-
γκαταλείπουν το σχολείο και 
να προωθηθεί η ποιότητα 
στην εκπαίδευση. Όταν λέει 
για όλους, εννοεί όλα τα παι- 
διά, συμπεριλαμβανομένων 

βεβαίως των κοριτσιών. Και 
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αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί 
ότι υπάρχει ανισότητα πρό-
σβασης των δύο φύλων στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση η οποία 
ανισότητα πρέπει να ελαχι-
στοποιηθεί από το 2005 και 
μετά, ώστε να κατακτηθεί η 
ισότητα στην εκπαίδευση με-
σα στα επόμενα δέκα χρό-
νια» (UNESCO Report, 2003-
2004:24). 
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Διαμόρφωση της εθνικής ταυ-
τότητας 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 πλειο-
νότητα κορίτσια, δεν έχουν 
πάει ποτέ σχολείο. Στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες το καθα-
ρό ποσοστό εγγραφής φοίτη-
σης στο σχολείο το 2003 εί-
ναι 78%. Στις βιομηχανικές 
χώρες το αντίστοιχο ποσο-
στό είναι 96%». 
[Έκθεση UNICEF 2005). 
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Πίνακας 5.4. Ποσοστά φοιτητών ανάλογα με το 
επάγγελμα του πατέρα για τα έτη 1996-1997 
(στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.) 

ΑΕΙ 1* 2** 3*** 
Πανελλαδικά 26,3 25,5 5,6 
Παν/μιο Αθηνών 26,4 23,8 4,5 
Παν/μιο Αιγαίου 21,0 28,3 8,6 
Παν/μιο Θεσσαλίας 32,8 23,6 6,4 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης 29,4 24,6 5,8 
Παν/μιο Θράκης 29,5 26,1 7,1 
Ιατρική Αθηνών 42,9 15,1 1,8 
Ιατρική Θεσσαλίας 45,0 7,1 0,0 
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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 διοί-
κησης 
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** 2=γεωργικά επαγγέλματα, εργάτες και τεχνίτες 
***3= άλλα επαγγέλματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 / 100  



5.2.2 Η εκπαίδευση ως παρά-
γοντας αλλαγής της κοινωνίας 
 

   Ο προβληματισμός σχετικά 
με την ισότητα των ευκαιριών 
στην εκπαίδευση ξεκινά από 
τη Γαλλική Επανάσταση, που 
αποτέλεσε την απαρχή για κοι-
νωνικές αλλαγές υπέρ των λαϊ-
κών στρωμάτων. Την ίδια επο-
χή ο Ρουσό (J.J. Rousseau) ι-
σχυριζόταν ότι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ίσοι, με τα ίδια δι-
καιώματα, και συνεπώς η κοι-
νωνία πρέπει να επιβραβεύει 
τον καθέναν ανάλογα με τις ι-
κανότητές του και όχι ανάλογα 
με την κοινωνική καταγωγή 
του. 
   Η ισότητα ευκαιριών θεωρή-
θηκε ως ισότητα παρακολού-
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θησης κάποιου ενιαίου προ-
γράμματος μαθημάτων. Από 
εκεί και πέρα τόσο ο ίδιος ο 
μαθητής όσο και οι γονείς του 
είχαν την ευθύνη να αξιοποιή-
σουν την προσφορά αυτή. 
   Η βιομηχανική επανάσταση 
με τους μετασχηματισμούς 
που επέφερε σε όλα τα επίπε-
δα της κοινωνικής ζωής (α-
παλλαγή της οικογένειας από 
τον εκπαιδευτικό της ρόλο, εκ-
χώρηση λειτουργιών σε εξειδι-
κευμένους φορείς) και η Γαλλι-
κή 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 δημι-
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ουργικών ικανοτήτων των νέ-
ων, 
  3. την ένταξή τους στις υφι-
στάμενες κοινωνικές (εργασι-
ακές ή άλλες) δομές. 

   Η εκπαίδευση συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας του ατόμου και κατ' ε-
πέκταση, της κοινωνίας. Μπο-
ρεί να οδηγήσει σε αλλαγή 
των στάσεων, των αντιλήψεων 
και των νοοτροπιών που έχει 
το άτομο για το περιβάλλον, 
τον τρόπο ζωής και τον κό-
σμο.  

   Παράδειγμα αλλαγής νοο-
τροπιών δείχνει και το παρα-
κάτω διάγραμμα (γράφημα 
5.1), στο οποίο καταγράφεται 
η σχέση ανάμεσα στην εκπαί-
δευση και στους φορείς του ι-
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ού HIV /AIDS. Όσο υψηλότερο 
είναι το επίπεδο εκπαίδευσης 
τόσο πιο αρνητικός είναι κά-
ποιος σε σεξουαλική συμπε-
ριφορά υψηλού κινδύνου (εί-
ναι 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 εί-
χαν παρακολουθήσει κάποιες 
τάξεις της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (η χρήση του προ-
φυλακτικού στις σεξουαλικές 
επαφές είναι συχνότερη μετα-
ξύ των ανδρών και των γυναι-
κών που έχουν πάει σχολείο). 

    Η ένταξη των ατόμων στο 
εκπαιδευτικό σύστημα φαίνε-
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ται να παρέχει τις αναγκαίες 
δεξιότητες για τη μείωση ή την 
εξάλειψη των συμπεριφορών 
που σχετίζονται με έναν επι-
κίνδυνο τρόπο ζωής (άρνηση 
λήψης μέτρων προφύλαξης). 
Έχει επισημανθεί από την 
UNESCO ότι η εκπαίδευση 
μπορεί να σώσει ζωές, να 
προστατεύσει από θανατηφό-
ρες ασθένειες, να σπάσει τον 
κύκλο της φτώχειας και να α-
ποτελέσει ένα από τα κλειδιά 
της οικονομικής και της κοινω-
νικής ανάπτυξης. 
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Γράφημα 5.1. Ποσοστό του ιού 
HIV στις αγροτικές περιοχές 
της Ουγκάντα ανάλογα με το 
επίπεδο εκπαίδευσης, 1990-
2001 (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 ολο-
κληρώσει 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 ανα-
πτυσσόμενων χωρών (Φωτο-
γραφικό Αρχείο της Action Aid) 
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• «Στην Ουγκάντα 4 χρόνια 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση αυξάνουν την παραγωγή 
μιας αγροτικής εκμετάλλευ-
σης κατά 7%. 
• Στη Ζάμπια το παιδί μιας μη-
τέρας που έχει πάει στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έ-
χει 25% περισσότερες πιθα-
νότητες επιβίωσης από το 
παιδί μιας μητέρας που δεν 
έχει εκπαίδευση. 
• Τα κορίτσια που έχουν εκ-
παιδευτεί είναι γενικά λιγότε-
ρο εκτεθειμένα στον ιό του 
AIDS» 

(www.Unesco.org/education/e
fa). 
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5.3. Εκπαιδευτικός προσανα-
τολισμός στο πλαίσιο της κοι-
νωνίας της πληροφορίας 
 

   Ο όρος «κοινωνία της πλη-
ροφορίας» προέκυψε από την 
τεχνολογική ανάπτυξη των 
προηγμένων χωρών, όπως 
άλλωστε είδαμε και στην ενό-
τητα του βιβλίου τη σχετική με 
τη μεταβιομηχανική κοινωνία 
(κεφάλαιο 2). Η κοινωνία της 
πληροφορίας χαρακτηρίζεται 
εκτός των άλλων, από τη δυ-
νατότητα γρήγορης συλλογής, 
αξιοποίησης, επεξεργασίας 
και μετάδοσης μεγάλου όγκου 
πληροφοριών. Έτσι, ως σημα-
ντικότερα προσόντα για τους 
πολίτες των προηγμένων κοι-
νωνιών θεωρούνται η εφευρε-
τικότητα και η δημιουργικότη-
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τα. Αυτά τα προσόντα δίνουν 
το όπλο της ανταγωνιστικότη-
τας στους πολίτες, αλλά και 
στα κράτη. Σε ό, τι αφορά τον 
πολίτη, είναι φανερό ότι τα συ-
γκεκριμένα προσόντα τον βοη-
θούν στη συνεχή επαγγελμα-
τική του εξέλιξη. Όσον αφορά 
την ανταγωνιστικότητα των 
κρατών πολλοί θεωρούν ότι 
διεξάγεται ένας ιδιόμορφος 
«πόλεμος» ανάμεσά τους σχε-
τικά με την αναβάθμιση του εκ-
παιδευτικού συστήματος με 
στόχο αυτό να μπορεί να πα-
ράγει αξιοζήλευτη επιστημονι-
κή γνώση και να βοηθά τους 
νέους να λειτουργούν αποτε-
λεσματικά 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 προ-
σπάθειες να εξοπλιστούν τα 
σχολεία με ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές. Η εισαγωγή της 
πληροφορικής στα σχολεία 
έχει σκοπό να προωθήσει την 
εξοικείωση των μαθητών με 
τον Η/Υ, να βοηθήσει στη μά-
θηση άλλων γνωστικών αντι-
κειμένων και να αποτελέσει 
εργαλείο για την αντιμετώπιση 
μαθησιακών δυσκολιών. Επι-
πλέον, οι νέες τεχνολογίες 
μπορούν να βοηθήσουν στη 
μαθησιακή διαδικασία κάνο-
ντας 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 Παι-
δείας στις αρχές του 2002 στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο εί-
χε ενταχθεί το 99,8% των σχο-
λικών μονάδων της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, το 
17,08% των σχολικών μονά-
δων της πρωτοβάθμιας και ό-
λες οι μονάδες των Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης. Αναλογούσε ένας υπο-
λογιστής ανά 16 μαθητές στα 
γυμνάσια και 1 υπολογιστής 
ανά 13 μαθητές στα ενιαία λύ-
κεια και Τ.Ε.Ε.» (Κ.Ε.Ε., 2002 : 
196). 
   Αναμφισβήτητα, οι τεχνολο-
γικοί μετασχηματισμοί βοήθη-
σαν στην καθιέρωση νέων εκ-
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παιδευτικών διαδικασιών και 
συστημάτων παροχής εκπαί-
δευσης, που εισάγουν καινού-
ριες διδακτικές διαδικασίες, ό-
πως είναι η εκπαίδευση από 
απόσταση ( τηλεκπαίδευση ). 
Η εκπαίδευση από απόσταση 
μειώνει τον άμεσο και προσω-
πικό χαρακτήρα της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης, ταυτόχρο-
να όμως καθιστά εφικτή τη 
σύνδεση των απομακρυσμέ-
νων περιοχών με τα αγαθά της 
εκπαίδευσης. 
   Ωστόσο, οι τεχνολογικοί αυ-
τοί μετασχηματισμοί αφενός 
άλλαξαν την ίδια την εκπαιδευ-
τική πράξη, αφού αμφισβητεί-
ται πια ο κλασικός τρόπος δι-
δασκαλίας με επίκεντρο τη 
σχέση εκπαιδευτικού/μαθητή 
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και αφετέρου καθιστούν απα-
ραίτητη 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 ε-
ξοικείωση με τις νέες τεχνολο-
γίες είναι σήμερα μια αναγκαι-
ότητα που επιβάλλεται από τις 
υπάρχουσες συνθήκες. Πα-
ράλληλα όμως με την εξοικείω-
ση πρέπει και οι διδάσκοντες 
και οι διδασκόμενοι να συνει-
δητοποιήσουν ότι η γνώση και 
η τεχνολογία έχουν κοινωνικές 
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αναφορές και κυρίως πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν ότι υ-
πάρχουν διλήμματα σχετικά με 
τις εφαρμογές της γνώσης 
στην κοινωνική πραγματικότη-
τα. 
   «Το ηλεκτρικό ρεύμα χρησι-
μοποιείται για τον ηλεκτροφω-
τισμό, αλλά και για τη θανάτω-
ση καταδίκων στην ηλεκτρική 
καρέκλα. Η πληροφορική χρη-
σιμοποιείται στις διαδικασίες 
παραγωγής και ανταλλαγής ε-
μπορευμάτων και υπηρεσιών 
ή στην εκπαίδευση, αλλά και 
στην αποθησαύριση κάθε εί-
δους πληροφοριών για τους 
πολίτες από κρατικούς μηχα-
νισμούς επιτήρησης ελέγχου 
και καταστολής...» (Κ. Σταμά-
της, 2005:213). 
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   Η εξειδίκευση είναι μια εντε-
λώς 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 ταυ-
τίζεται με την κατάρτιση, εκτός 
του ότι είναι επιβλαβής για την 
ίδια τη μόρφωση, συνδέεται 
και με την εξής εσφαλμένη ε-
ντύπωση: ότι η παιδεία και η 
γνώση έχουν αξία, εφόσον 
μπορούν να αποτελέσουν ε-
φαλτήριο για την ανέλιξη. Η 
παιδεία όμως και η γενική 
μόρφωση δεν έχουν αποκλει-
στικά χρηστικό χαρακτήρα. Ε-
πιτρέπουν, μέσα σε συνθήκες 
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ισότητας, την καλλιέργεια δεξι-
οτήτων και την ανάπτυξη της 
κριτικής ικανότητας των αν-
θρώπων, ώστε αυτοί να έχουν 
τη δυνατότητα συνεχούς επαγ-
γελματικής 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 πλη-
ροφορίας 
 

   Η αντίληψη περί χρήσιμης ή 
άχρηστης γνώσης πιθανόν να 
εντάθηκε εξαιτίας όλων αυτών 
των  τεχνολογικών μετασχη-
ματισμών που συνόδευσαν 
την  κοινωνία  της πληροφο-
ρίας. Το ερώτημα επομένως 
στο  οποίο  καλείται  να α-
παντήσει το εκπαιδευτικό σύ-
στημα δεν είναι εάν κάτι αλη-
θεύει, αλλά σε τι αυτό χρησι-
μεύει. Σύμφωνα με τον Αλεξίου 
(2002:225), «εφόσον η γνώση 
προέρχεται ή σχετίζεται με την 
πληροφορική, παύει να είναι 
αυταξία και μετατρέπεται σε α-
ξία χρήσης. Η γνώση που δεν 
είναι συσκευασμένη σε συστή-
ματα και πακέτα πληροφορι-
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κής δεν έχει πλέον αξία σε αυ-
τή την κοινωνία...». Αν όμως η 
παιδεία μιας χώρας αποκτήσει 
αποκλειστικά  χρηστικό πε-
ριεχόμενο,το  ισοδύναμο δηλα-
δή ενός εμπορεύματος, τότε ί-
σως το σχολείο συνδεθεί με 
τον κόσμο των επιχειρήσεων 
και της αγοράς. Αυτή όμως η 
σύνδεση θα αφαιρούσε από 
την  παρεχόμενη  γενική παι-
δεία του σχολείου την κριτική 
διάσταση της γνώσης, αλλά 
και τη δυνατότητά της να συμ-
βάλει στη χειραφέτηση των α-
τόμων. 

    Θα πρέπει  βέβαια  να τονί-
σουμε ότι οι νέες τεχνολογίες 
δεν είναι πανάκεια, δηλαδή 
δεν είναι το μοναδικό μέσο για 
να σωθεί ο κόσμος από την υ-
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πανάπτυξη, τη φτώχεια ή την 
ανεργία. Από το 1979 είχε επι-
σημανθεί  από  διάφορους με-
λετητές  ότι  η  σύγχρονη κοι-
νωνία έχει πετύχει μεγάλα πο-
σοστά  τυπικής εγγραματοσύ-
νης, αλλά συγχρόνως έχει πα-
ραγάγει καινούριες μορφές α-
ναλφαβητισμού. Συχνά αυτός 
ο αναλφαβητισμός συνδέεται 
με τη μερική εξάπλωση της τε-
χνολογίας. Οι διαπιστώσεις 
αυτές ισχύουν κυρίως για τους 
φανατικούς  χρήστες  της λε-
γόμενης «κοινωνίας  της 
γνώσης», αφού παρατηρείται 
ότι αυτοί δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν τη γλώσσα με 
ευχέρεια και με ακρίβεια, δεν 
μπορούν να θυμηθούν βασικά 
γεγονότα της ιστορίας της  χώ-
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ρας τους ή δυσκολεύονται να 
κάνουν  εύκολους, λογικούς, 
απλούς συλλογισμούς. 
    Αυτό συμβαίνει διότι τα παι-
διά, πριν ακόμη ξεκινήσουν το 
σχολείο, είναι ήδη τηλεθεατές, 
έχουν δηλαδή κατακλυστεί α-
πό τις εικόνες της τηλεόρα-
σης. Στη συνέχεια όμως, ως 
μαθητές πια, καλούνται να ε-
νταχθούν σε μια μαθησιακή δι-
αδικασία βασισμένη στον πο-
λιτισμό της προφορικής και 
της γραπτής ομιλίας∙ καλού-
νται να κάνουν ανάλυση, σύν-
θεση, παραγωγή ή εκφορά του 
λόγου∙ καλούνται να σχολιά-
σουν, να κρίνουν ή να συγκρί-
νουν∙ καλούνται δηλαδή να 
συμμετάσχουν σε όλες αυτές 
τις μαθησιακές διαδικασίες 
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που μπορούν να τα οδηγή-
σουν στη γνώση, ενώ είναι ή-
δη εξοικειωμένα με τον πολι-
τισμό της εικόνας. 
    Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα 
είναι  αν η  πληροφορία απoτε-
λεί γνώση. Γύρω από αυτό το 
ερώτημα έχουν διατυπωθεί 
πολλές απόψεις. Πολλοί θεω-
ρούν ότι η διάδοση των πλη-
ροφοριών μπορεί να οδηγήσει 
στην απόκτηση γνώσης. Άλ-
λοι, αντίθετα, θεωρούν ότι η 
γνώση συνδέεται άρρηκτα με 
τη σπουδή, τη μελέτη, την 
επαλήθευση και ότι οι πληρο-
φορίες 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 πα-
λαιότερα ήταν μια προσπάθεια 
που απαιτούσε μόχθο, σήμε-
ρα, με όλες αυτές τις τεχνολο-
γίες, έχει κατάντήσει μια διαδι-
κασία ανταλλαγής πληροφορι-
ών και εντυπώσεων. Κάποιοι 
άλλοι αντιτείνουν ότι ο καταιγι-
σμός των πληροφοριών απο-
τελεί κομβικό στοιχείο της 
εποχής μας και αυτό δεν πρέ-
πει να αγνοηθεί. 
   Ανεξάρτητα πάντως από ό-
λες τις επιφυλάξεις που έχουν 
διατυπωθεί για την αξία της 
«κοινωνίας της πληροφορίας» 
είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος 
άνθρωπος μπορεί να πληρο-
φορηθεί πολύ εύκολα και γρή-
γορα τι συμβαίνει στον κόσμο 
και να ενημερωθεί για διάφορα 
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θέματα που απασχολούν την 
παγκόσμια κοινότητα. Η πλη-
ροφορία μπορεί πλέον να χρη-
σιμοποιηθεί από την κοινωνία 
των πολιτών για την καλλιέρ-
γεια της αλληλεγγύης, προς 
τις κοινωνίες που την έχουν 
ανάγκη, αλλά και τη διαμαρτυ-
ρία απέναντι σε φαινόμενα 
που προσβάλλουν την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια τόσο σε το-
πικό όσο και σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο. Αυτή η χρησιμότητα 
των νέων τεχνολογιών είναι έ-
να γεγονός που δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί από κανέναν. 
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                 Ερωτήσεις 

1. Γιατί η εκπαίδευση ονο-
μάζεται φορέας δευτερογε-
νούς κοινωνικοποίησης; 

2. Ποιες είναι οι βασικότε-
ρες λειτουργίες του εκπαι-
δευτικού συστήματος κατά 
τον Μοντιμπέρ; 

3. Ποιες είναι οι έκδηλες λει-
τουργίες της εκπαίδευσης 
και ποιες οι άδηλες; 

4. Ποιες είναι οι διαφορές 
των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων; 

5. Να αναφέρετε τους παρά-
γοντες που προσδιορίζουν 
τον τρόπο οργάνωσης ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

6. Να αναφέρετε ποια είναι 
κατά τη γνώμη σας τα προ-
βλήματα του ελληνικού εκ-
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παιδευτικού συστήματος, 
αρχίζοντας από τα πιο ση-
μαντικά. 

7. Να εξηγήσετε πώς επι-
τυγχάνεται η αναπαραγωγή 
της κοινωνίας μέσω του εκ-
παιδευτικού συστήματος. 

8. Γιατί η εκπαίδευση θεω-
ρείται παράγοντας αλλαγής 
μιας κοινωνίας; 

9. Να καταγράψετε τα επαγ-
γέλματα που ασκούσαν οι 
παππούδες σας και αυτά 
που ασκούν οι γονείς σας. 
Να συνδέσετε την πιθανή 
αλλαγή επαγγέλματος με 
κοινωνικές αιτίες (εκπαίδευ-
ση). 

10. Τι σημαίνει ισότητα εκ-
παιδευτικών ευκαιριών; 
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11. Ποια είναι η σχέση της 
εκπαίδευσης με την «κοινω-
νία της πληροφορίας»; 

12. Να συγκεντρώσετε στοι-
χεία από το διαδίκτυο σχε-
τικά με την εκπαίδευση. Να 
επισκεφτείτε ιστοσελίδες 
που αφορούν την εκπαίδευ-
ση, 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 –Αντι-
λήψεις για την εργασία 

 Η οργάνωση της εργασίας 

 Σύγχρονες μορφές εργασί-
ας 

 Μορφές ανεργίας 

 Εργασία και ανεργία στην 
ελληνική κοινωνία 

 Φτώχεια, πλούτος - κοινω-
νική διαστρωμάτωση 

 Συνέπειες της ανεργίας, 
της φτώχειας και των ανι-
σοτήτων 

 Αντιμετώπιση των ανισο-
τήτων 
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Εισαγωγή 

Ο άνθρωπος εργάζεται για 
να επιβιώσει, για να δημι-
ουργήσει, αλλά και για να 
προσφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο. Η εργασία είναι μια 
δυναμική δραστηριότητα κα-
τά την οποία το άτομο αξιο-
ποιεί το σύνολο των φυσι-
κών και των νοητικών ικανο-
τήτων του. Αυτή η ανθρώπι-
νη δραστηριότητα αποσκο-
πεί στην επεξεργασία της ύ-
λης και στο μετασχηματισμό 
της σε χρήσιμα αγαθά, δηλα-
δή 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 πορεί-
α του χρόνου ανάλογα με την 
οικονομική και την κοινωνική 
της διάρθρωση. Έτσι, το περι-
εχόμενο της εργασίας αλλάζει 
ανάλογα με τους τρόπους πα-
ραγωγής μιας κοινωνίας (δου-
λοκτητικός, φεουδαρχικός, κα-
πιταλιστικός). 

   Για παράδειγμα, στην Αρχαί-
α Αθήνα οι κτηματίες και οι 
«δημιουργοί» (οι τεχνίτες που 
παρήγαν για το δήμο, την αγο-
ρά δηλαδή) ανέθεταν ένα μέ-
ρος της χειρωνακτικής κυρίως 
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εργασίας στους δούλους. Οι 
δούλοι πάντως εργάζονταν τό-
σο ως τεχνίτες-δημιουργοί στα 
«εργαστήρια» όσο και ως α-
πλοί χειρώνακτες. Η χειρωνα-
κτική εργασία θεωρούνταν κά-
τι το απαξιωτικό για τον Αθη-
ναίο 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 έκ-
δηλη την απαξίωση προς τα ε-
παγγέλματα των τεχνιτών, ε-
πειδή αυτά δε συνεισέφεραν 
στην πνευματική καλλιέργεια 
του ανθρώπου. 
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   Το Μεσαίωνα (κατά τον ο-
ποίο μετασχηματίζονται οι α-
ντιλήψεις για την εργασία) υ-
πάρχουν τα μοναστικά τάγμα-
τα, τα οποία μετατρέπονται σε 
κέντρα συστηματικής και πει-
θαρχημένης εργασίας των μο-
ναχών και αποτελούν, ως ένα 
βαθμό, υπόδειγμα για τη μετέ-
πειτα εργοστασιακή οργάνω-
ση της εργασίας. Η μεσαιωνι-
κή πόλη ήταν αυτή που επώ-
ασε τη νέα αντίληψη για την 
εργασία μετά τη σταδιακή α-
ποδιάρθρωση των φεουδαρχι-
κών δομών. Με τις δραστηριό-
τητες των τεχνιτών στην οικο-
τεχνία, τις συντεχνίες και τα 
μπουλούκια η εργασία απο-
κτά, κατά το 18ο και κυρίως το 
19ο αιώνα, το περιεχόμενο 
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μιας δημιουργικής δραστηριό-
τητας. 

   Κατά το 1800 το 80% του 
πληθυσμού στη Δυτική Ευρώ-
πη ζούσε στην επαρχία, η 
πλειονότητα των εργαζομένων 
ήταν αγρότες ή τεχνίτες. Η ερ-
γασία η οποία ρυθμιζόταν με 
βάση τις εποχές, ήταν χειρω-
νακτική (έπρεπε να καλλιερ-
γούν, να συντηρούν και να ε-
πιδιορθώνουν τα εργαλεία, να 
περιποιούνται τα ζώα, να συλ-
λέγουν καρπούς), με μοναδική 
ανάπαυλα για τους εργαζόμε-
νους τις γιορτές και τις περιό-
δους της επιβεβλημένης, από 
τις καιρικές συνθήκες, απρα-
ξίας. 

     Με τη βιομηχανική επανάστα-
ση η εργασία διαφοροποιείται 
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σημαντικά. Εμφανίζεται η μι-
σθωτή εργασία, που προκα-
θορίζεται από τον εργοδότη. Ο 
Γερμανός κοινωνιολόγος Μ. 
Βέμπερ κατέδειξε πώς ο προ-
τεσταντισμός συνέβαλε στην 
ανάπτυξη της ιδέας του «μό-
χθου» 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 δραστηριό-
τητα. Με τη βιομηχανική επα-
νάσταση 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 υγρα-
σία και τα χημικά, ξεπερνώ-
ντας 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 εργο-
στάσιο. Υπηρεσίες, οργανι-
σμοί, γραφεία, επιχειρήσεις εί-
ναι 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 προϋ-
πόθεση επιβίωσης, δικαίωμα 
για όλους ανεξαιρέτως, το ο-
ποίο (πρέπει να) προστατεύε-
ται. Βέβαια, αν θεωρήσουμε 
την εργασία μόνο προϋπόθε-
ση επιβίωσης και αυτοσυντή-
ρησης του ατόμου, τότε παρα-
βλέπουμε τα ουσιαστικότερα 
χαρακτηριστικά της, που είναι 
αυτά της δημιουργικότητας, 
της επικοινωνίας και της συ-
νεργασίας. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά μας βοηθούν να κατανοή-
σουμε την ίδια τη ζωή και απο-
τελούν την ουσία του ανθρώ-
πινου πολιτισμού. 
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Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(1948) Άρθρο 23 

 
«Καθένας έχει δικαίωμα να 
εργάζεται και να επιλέγει ε-
λεύθερα το επάγγελμα του, 
να έχει δίκαιες και ικανοποι-
ητικές συνθήκες δουλειάς και 
να προστατεύεται από την α-
νεργία. 
Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, 
έχουν το δικαίωμα ίσης αμοι-
βής για ίση εργασία. Κάθε ερ-
γαζόμενος έχει δικαίωμα δί-
καιης και ικανοποιητικής α- 
μοιβής, 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 συνδι-
κάτα και να συμμετέχει σε 
αυτά για την προάσπιση των 

συμφερόντων του » . 
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Εικ.6.1 Το μάζεμα της ελιάς: ε-
ποχική 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 χρό-
νου εργασίας (παράδειγμα 
Γαλλίας). 
 

«1841: Μείωση σε 8 ώρες την 
ημέρα της εργασίας των παι-
διών κάτω των 12 χρόνων. 
1848: 12 ώρες εργασίας την 
ημέρα για τους εργάτες εργο-
στασίων. 
1900: Η ημερήσια διάρκεια 
εργασίας για τους ενήλικες 
μειώνεται προοδευτικά από 
τις 12 στις 10 ώρες. 
1906: Θεσμοθετείται η εβδο-
μαδιαία 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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εργασίας την εβδομάδα. 

1982: Η διάρκεια εβδομαδιαίας  

διάρκεια εργασίας γίνεται 40 
ώρες. Θεσμοθετείται η άδεια 
δύο εβδομάδων 
1948: Δικαιώματα του ανθρώ-
που - Συνδικαλιστική ελευθε-
ρία. 
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 καταλή-
γει στις 40 ώρες εργασίας 
την εβδομάδα. 
1982: Η διάρκεια εβδομαδιαί-
ας εργασίας διαμορφώνεται 
στις 39 ώρες. 
2000-2002: Θεσμοθετείται η 
εβδομαδιαία εργασία στις 35 
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ώρες». (Nouveau Manuel, 
1996:271). 

(Nouveau Manuel, 1996:271). 

«Η εργασία παλαιότερα μορ-
φοποιούσε 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. Έ-
τσι, δημιουργείται ένας «κοι-
νωνικός δυϊσμός» που περι-
λαμβάνει αφενός τους απα-
σχολούμενους και αφετέρου 
τους μη έχοντες απασχόλη-
ση. Δηλαδή διαπιστώνουμε 
ότι σήμερα η παροχή απα-

σχόλησης θα είναι επιλεκτι- 
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6.1.1 Οργάνωση της παραγω-
γής και μορφές εργασίας 
 

   Σημαντικό στοιχείο που δια-
μόρφωσε τις σύγχρονες μορ-

φές εργασίας αποτελεί ο κατά-
μερισμός εργασίας, δηλαδή η 
κατανομή των εργασιών μετα-
ξύ των εργαζομένων, η οποία 
οργανώνεται από την ίδια την 
επιχείρηση, προκειμένου να 
αυξηθεί η παραγωγικότητά 
της. 
   Για τον Ντυρκέμ ο κοινωνι-
κός καταμερισμός εργασίας εί-

ναι η βάση της οργανικής αλ-

κά, συστηματικά και διαχρονι-
κά αναζητούμενη, χωρίς τη 
βεβαιότητα για μόνιμη από-
κτησή της» 
(Γ. Παπάς, 2003 :115- 116). 
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ληλεγγύης στις βιομηχανικές 
κοινωνίες. Εργοδότες και ερ-
γαζόμενοι έχουν τα ίδια συμ-
φέροντα, γι' αυτό και η επιχεί-
ρηση πρέπει να λειτουργεί κα-
λά. Η οπτική του Ντυρκέμ είναι 
αυτή της συνοχής της κοινωνί-
ας (βλ. κεφ. 1). 
   Για τον Μαρξ ο κοινωνικός 
καταμερισμός εργασίας είναι 
αυτός που φέρνει σε αντίθεση 
συγκεκριμένες κοινωνικές ο-
μάδες: οι ιδιοκτήτες των με-
σων παραγωγής και οι εργά-
τες έρχονται σε σύγκρουση ό-
σον αφορά τη διανομή του 
πλούτου που δημιουργείται α-
πό την εργασία (υπεραξία), α-
φού βέβαια δεν έχουν τα ίδια 
συμφέροντα. Αυτή η αντιπαρά-

θεση αποτελεί τη βάση της πά-
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λης των τάξεων. 
   Ο καπιταλισμός υπήρξε από 
την αρχή ένα γιγάντιο εργα-
στήριο πειραματισμού για την 
αύξηση της παραγωγικότητας. 
Ερευνητές (μηχανικοί της επο-
χής) όπως ο Τέιλορ προσπά-
θησαν να κάνουν τις ομάδες 
των εργαζομένων να δουλέ-
ψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα 
και πιο αποδοτικά, με αποτέ-
λεσμα να επινοηθούν διαφορε-
τικές κατά καιρούς τεχνικές ορ-
γάνωσης της εργασίας.  
   Ο Τέιλορ (F.W Taylor, 1856-
1915) προτείνει την ορθολογι-
κοποίηση των εργασιών στα 
εργοστάσια της Αμερικής, κα-
τανέμοντας την εργασία: 
• οριζόντια, έτσι ώστε κάθε ερ-
γάτης να εκτελεί μέρος της συ-
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νολικής εργασίας, 
• κάθετα, έτσι ώστε να διαχω-
ρίζεται η σύλληψη της οργά-
νωσης της εργασίας από την 
εκτέλεσή της. Επειδή οι εργα-
ζόμενοι δεν μπορούν να κά-
νουν οι ίδιοι την επιστημονική 
ανάλυση της εργασίας τους, το 
συγκεκριμένο έργο ανατίθεται 
στους ειδικούς. Έτσι, οι εργά-
τες γίνονται πιο αποτελεσμα-
τικοί αφού μπορούν να περιο-
ριστούν στην επανάληψη με-
ρικών απλών κινήσεων. Στον 
Τέιλορ ανήκει η φράση «ο σω-
στός άνθρωπος στη σωστή θέ-
ση». 

   Ο Φορντ (H. Ford, 1863-
1947) ακολουθώντας τα βήμα-
τα του Τέιλορ, προσθέτει στην 
οργάνωση της εργασίας το σύ-
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στημα της σειράς συναρμολό-
γησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο 
εργαζόμενος εκτελεί μια μηχα-
νοποιημένη εργασία. Δεν είναι 
δηλαδή οι εργάτες που μετα-
κινούνται στο χώρο δουλειάς 
εκτελώντας συγκεκριμένες ερ-
γασίες, αλλά τα κομμάτια που 
πρόκειται να συναρμολογη-
θούν τα οποία μεταφέρονται 
μπροστά στον εργαζόμενο. 
   Οι εφαρμογές του τεϊλορικού 
και στη συνέχεια του φορντι-
κού συστήματος οργάνωσης 
της εργασίας επέτρεψαν:  τη 
μείωση του μη ωφέλιμου εργά-
σιμου χρόνου (π.χ. του χρό-
νου που ξοδεύεται για συνομι-
λίες μεταξύ των εργαζομένων), 
• τη μείωση του χειρωνακτικού 
προσωπικού, 
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• την αύξηση του ρυθμού εργα-
σίας, 
• τη μαζική παραγωγή αγαθών 
(όπως το αυτοκίνητο Ford-T 
του 1908, χωρίς διαφοροποιή-
σεις στη μορφή ή το χρώμα), 
• τη δυνατότητα μαζικής ενσω-
μάτωσης στο εργατικό δυναμι-
κό των μη καταρτισμένων με-
ταναστών, που ήταν Ευρωπαί-
οι αγροτικής καταγωγής, συ-
χνά αναλφάβητοι, 
• τη μηχανοποίηση των εργο-
στασίων.  
   Οι κοινωνικοί επιστήμονες 
της δεκαετίας του 1930 άσκη-
σαν κριτική στον τεϊλορισμό, 
αφού η ανία και η επανάληψη 
των κινήσεων απομόνωσαν 
τον εργαζόμενο και καθιστού-
σαν τον ίδιο ένα εξάρτημα της 
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μηχανής (αλλοτρίωση) και την 
εργασία του μονότονη. Ισχυρί-
στηκαν, όπως ο Ε. Μάγιο (E. 
Mayo, 1880-1949), ο οποίος 
πραγματοποίησε πειράματα 
σε ομάδες εργαζομένων, ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας 
δεν μπορεί να πραγματοποιη-
θεί με την εντατικοποίηση και 
την επανάληψη των κινήσεων 
αλλά με τη βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας. Συγκεκριμέ-
να, τα πειράματα του Μάγιο έ-
δειξαν ότι η βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας πραγματοποι-
είται όταν οι εργαζόμενοι έ-
χουν την αίσθηση ότι ανήκουν 
σε μια ομάδα, όταν υπάρχουν 
καλές σχέσεις μεταξύ των με-
λών της ομάδας, όταν αισθά-
νονται ότι η γνώμη και τα συ-
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ναισθήματά τους έχουν αξία 
για την επιχείρηση. Οι έρευνες 
του Μάγιο σηματοδότησαν την 
απαρχή του θεωρητικού μο-
ντέλου των «ανθρώπινων σχέ-
σεων» στο εργασιακό περι-
βάλλον. Με αφορμή το πείρα-
μα του Μάγιο ξεκίνησε μια δρι-
μεία κριτική στο τεϊλορικοφορ-
ντικό σύστημα οργάνωσης της 
εργασίας και της παραγωγής, 
με κύριο άξονα τον αποκλει-
σμό από την εργασιακή διαδι-
κασία των δημιουργικών ικα-
νοτήτων του ατόμου, όπως εί-
ναι η φαντασία, η συνθετική ι-
κανότητα, η κριτική σκέψη, το 
πνεύμα συνεργασίας.  
   O τεϊλορισμός, ως σύστημα 
οργάνωσης της εργασίας, ανα-
πτύχθηκε αρχικά με μια σχετι-
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κή αποτελεσματικότητα, στη 
συνέχεια όμως αμφισβητήθη-
κε. Η αμφισβήτηση αυτού του 
μοντέλου παραγωγής αρχίζει 
τη δεκαετία του '60 στις Η.ΠΑ, 
ενώ στην Ευρώπη παρατη-
ρούνται πολλές προσπάθειες 
αναδιοργάνωσης της εργασί-
ας: η Volvo θα επιχειρήσει εξα-
τομίκευση της εργασίας. Στη 
Γερμανία η Volkswagen θα 
χρησιμοποιήσει ημιαυτόνομες 
ομάδες εργατών, οι οποίες θα 
αποφασίζουν για την κατανο-
μή και την οργάνωση των κα-
θηκόντων μεταξύ των μελών 
τους. Στην Ιταλία οι εργάτες 
της Fiat θα συγκροτήσουν τμη-
ματικά συμβούλια, τα οποία θα 
αποφασίζουν για την κατανο-
μή των θέσεων εργασίας, ενώ, 
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τέλος, στη Γαλλία θα ξεσπά-
σουν μεγάλες απεργίες στα ερ-
γοστάσια της Citroen ως αντί-
δραση στο τεϊλορικό μοντέλο 
εργασίας. Έτσι, η αμφισβήτη-
ση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την ανάπτυξη της 
κοινωνικότητας των εργαζομέ-
νων 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 προ-
σταγές του. Ο Τέιλορ άρχισε 
τη σταδιοδρομία του ως μα-
θητευόμενος μηχανικός και 
στη συνέχεια ως εργοδηγός 
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σε ένα μικρό εργοστάσιο της 
Φιλαδέλφειας. Το 1883, σε η-
λικία μόλις 27 ετών, έγινε μη-
χανικός στα γνωστά χαλυ-
βουργεία της περιοχής 
(Bethlehem Steel Co) και πο-
τέ δεν ξέχασε τις πρώτες ε-
μπειρίες του στη δουλειά και 
τις συγκρούσεις μεταξύ των 
εργατών και των στελεχών 
της επιχείρησης όπου εργα-
ζόταν. Συχνά ο ίδιος κατηγο-
ρήθηκε ότι θεωρούσε τον αν-
θρωπο μηχανή και ό,τι καινο-
τόμο πρότεινε ήταν προς ό-
φελος της επιχείρησης. Η 
συμβολή του συνοψίζεται στο 
ότι όλα οργανώνονται, προ-
βλέπονται και σχεδιάζονται 
με στόχο τη μεγιστοποίηση 
του κέρδους» (Α. Ριντό, 
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1982:26). 
 

 
 

Εικ.6.3α Σειρά συναρμολόγη-
σης στο εργοστάσιο Ford. 
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Εικ.6.3γ Μοντέλο αυτοκινήτου 
Ford T. Το κόστος του αυτοκι-
νήτου το 1908 ήταν $845, το 
1916  $345 και το 1924  $290. 
Στο διάστημα 1908-1924 που-
λήθηκαν 15.000.000 αυτοκίνη-
τα 
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Εικ.6.3β Αυτοματοποιημένη πα-
ραγωγή αυτοκινήτων με τη χρή-
ση νέων τεχνολογιών (D. Cor-
bett, Ιστορικός Οδηγός: Αυτοκί-
νητα, εκδ. Ερευνητές, 2001). 

87 / 112  



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. 
 

88 / 113 



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 εξάρ-
τημα-γρανάζι της μηχανής (από 
την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, 
«Μοντέρνοι  Καιροί»,Ταχυδρό-
μος, 28.2.2004). 
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6.1.2 Νέες μορφές απασχόλη-
σης 
 

Η εισαγωγή των νέων τε-
χνολογιών σε πολλούς χώ-
ρους εργασίας διεύρυνε τον 
κύκλο των εργασιακών δρα-
στηριοτήτων και επηρέασε την 
ίδια τη δομή της εργασίας. Η 
ιεραρχία των υπαλλήλων άλ-
λαξε: για παράδειγμα, προϊ-
στάμενος μπορεί να γίνει αυ-
τός που χειρίζεται επαρκώς τις 
πληροφορίες, χωρίς απαραί-
τητα να έχει και σφαιρική γνώ-
ση του αντικειμένου της δου-
λειάς. Άλλαξε επίσης η εργα-
σιακή κουλτούρα: για παρά-
δειγμα, μπορούν να διαμορ-
φωθούν στους χώρους δου-
λειάς αυτόνομες ή ημιαυτό-
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νομες ομάδες εργασίας. Επι-
πλέον, διαφοροποιούνται συ-
νεχώς τα προσόντα που πρέ-
πει να έχει κάποιος, για να 
βρει δουλειά, η οποία διαφο-
ροποίηση προϋποθέτει γενι-
κότερες γνώσεις και δεξιότη-
τες. 
   Oι αλλαγές αυτές στην οργα-
νωτική δομή της εργασίας γέν-
νησαν νέες μορφές απασχόλη-
σης, που ονομάστηκαν ευέλι-
κτες. Παραδείγματα ευέλικτων 
μορφών είναι η μερική απα-
σχόληση, η εργασία με βάρδι-
ες, η εργασία στη βάση κυλιό-
μενου ωραρίου, η εργασία τις 
Κυριακές (και γενικότερα τις 
αργίες) και η εργασία από α-
πόσταση όπως, για παράδειγ-
μα, η τηλεργασία. 
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   Πολλές από αυτές τις ευέλι-
κτες μορφές απασχόλησης ο-
νομάζονται «γκρίζες», γιατί 
δεν παρέχουν στους εργαζομέ-
νους τα εργασιακά δικαιώματα 
(όπως επιδόματα, άδειες) και 
την ασφάλισή τους. Παραδείγ-
ματα «γκρίζων» μορφών απα-
σχόλησης είναι η εργασία με 
σύστημα «φασόν», η εργασία 
εκτός των εγκαταστάσεων του 
εργοδότη, ο δανεισμός των ερ-
γαζομένων κ.ά. 
   Αυτές οι μορφές απασχόλη-
σης καθιστούν την εργατική 
δύναμη απροσδιόριστη και 
ασαφή. Μερικά από τα ερωτή-
ματα που τίθενται γι' αυτό το 
ζήτημα είναι: ο εργαζόμενος 
στο πλαίσιο της εργασίας αυ-
τής της μορφής δουλεύει 8 με 
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4; Πληρώνεται γι' αυτό το ωρά-
ριο ή με το «κομμάτι»; Πώς 
προσδιορίζεται το «κομμάτι», 
όταν ο εργαζόμενος, για παρά-
δειγμα, δίνει πληροφορίες με-
σω του διαδικτύου με το οποίο 
είναι συνδεδεμένος ο υπολογι-
στής του; 
   Η χρήση του διαδικτύου και 
η παροχή εργασίας μέσω αυ-
τού δημιούργησαν την τηλερ-
γασία, την οποία μπορεί κα-
νείς να συναντήσει με τις τρεις 
ακόλουθες μορφές: 

• Η πρώτη μορφή μοιάζει με 
την εργασία-φασόν (με το κομ-
μάτι) του 19ου αιώνα. Σ' αυτή 
την περίπτωση έχουμε ανε-
ξάρτητους εργαζόμενους ή ε-
λεύθερους επαγγελματίες που 
δε διαχωρίζουν το χώρο εργα-

94 / 114 



σίας από το χώρο του σπιτιού 
τους. 

• Η δεύτερη μορφή διαφορο-
ποιείται 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 προ-
χωρημένη η επιχείρηση δεν εί-
ναι παρά ένα τεράστιο, καλά 
δομημένο, δίκτυο πληροφόρη-
σης. Oι εργαζόμενοι μπορούν 
δηλαδή να συνεργάζονται με-
σω της τράπεζας δεδομένων.  

• Η τελευταία μορφή τηλεργα-
σίας λειτουργεί ως μια υπηρε-
σία της κεντρικής επιχείρησης. 
Αναφέρεται κυρίως στον τομέα 
των πωλήσεων και έχει ανα-
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πτυχθεί ως δίκτυο σε μη αστι-
κές περιοχές. Με αυτό τον τρό-
πο δεν απαιτούνται και έξοδα 
ενοικίου για την επιχείρηση. 
Αυτές οι νέες μορφές απασχό-
λησης δείχνουν τις τεράστιες 
αλλαγές που πραγματοποιή-
θηκαν στην οργάνωση της ερ-
γασίας. Δείχνουν επίσης ότι η 
εποχή του μοντέλου εργασίας 
των Τέιλορ και Φορντ θεωρεί-
ται, σε γενικές γραμμές, πα-
ρελθόν. Οι αλλαγές αυτές οφεί-
λονται στην εμφάνιση των νέ-
ων τεχνολογιών, που αναδιάρ-
θρωσαν τη διαδικασία παρα-
γωγής και τις εργασιακές σχέ-
σεις και διαμόρφωσαν μια δια-
φορετική εργασιακή κουλτού-
ρα. 
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Εικ.6.5α Κέντρο ελέγχου του 
δορυφόρου Hellas-Sat 2: υπο-
δομή υποστήριξης για σύγχρο-
νες μορφές επικοινωνίας και τη-
λεργασίας (BHMAGAZINO 
18/9/2005) 
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Εικ.6.5β Παραγωγική μονάδα υ-
ψηλής τεχνολογίας, ΜΑΡΑΚ Η-
λεκτρονική, Αλεξανδρούπολη 
(Ενημερωτική έκδοση, Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, τεύχος 7, Μάρτιος 2005). 
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6.1.3 Μορφές ανεργίας 
 

   Η ανεργία αποτελεί φαινόμε-
νο με ποικίλες διαστάσεις σε 
επίπεδο οικονομικό, πολιτικό, 
κοινωνικό και ατομικό. Άνερ-
γοι θεωρούνται οι άνθρωποι οι 
οποίοι είναι ικανοί να  εργα-
στούν  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 αι-
τίες που τη γεννούν, καθώς και 
με τις λύσεις που προτείνονται 
για την αντιμετώπιση της. Ο 
θεωρητικός ορισμός, σύμφω-
να με το Διεθνές Γραφείο Ερ-
γασίας, αναφέρει ότι άνεργος 
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είναι αυτός που βρίσκεται χω-
ρίς εργασία, αλλά και αυτός 
που είναι διαθέσιμος να εργα-
στεί. 
   Ωστόσο, ο ορισμός του Διεθ-
νούς Γραφείου Εργασίας θεω-
ρείται ιδιαίτερα ελλιπής, διότι 
αποκλείει αυτούς που εργάζο-
νται έστω και για μικρό χρονι-
κό διάστημα. Πρόκειται για τις 
περιπτώσεις εκείνων που α-
πασχολούνται προσωρινά κα-
λύπτοντας έκτακτες ανάγκες 
(συνήθως νέοι), οι οποίοι ταξι-
νομούνται στους οικονομικά ε-
νεργούς, καθώς επίσης και ε-
κείνων που είναι μακροχρόνια 
άνεργοι,οι οποίοι δεν ψάχνουν 
πια για εργασία και ταξινομού-
νται στους οικονομικά ανενερ-
γούς (π.χ. άτομα 45 ετών και 
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άνω, άνεργοι με λίγα προσό-
ντα κτλ.). Όταν η αναζήτηση 
εργασίας από ένα άτομο ξε-
περνά τον ένα χρόνο, τότε α-
ναφερόμαστε σε ανεργία μεγά-
λης διάρκειας (μακροχρόνια ά-
νεργοι). 
   Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων 
μορφών εργασίας, που δεν α-
νταποκρίνονται σε μια τυπική 
εργασία από πλευράς σύμβα-
σης και ωραρίου, όπως είναι η 
μερική απασχόληση, η μαθη-
τεία, η κατάρτιση, η προσωρι-
νή εργασία και η υποαπασχό-
ληση, θέτουν επιτακτικά την α-
νάγκη επαναπροσδιορισμού 
της έννοιας της ανεργίας. 
   Ως εκ τούτου γίνεται όλο και 
περισσότερο δύσκολο να με-
τρηθεί η ανεργία, διότι ένα με-
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ρος του πληθυσμού μεταπί-
πτει σχετικά γρήγορα από τη 
μερική απασχόληση στην α-
νεργία ή από την ανεργία στην 
κατάρτιση. 
  Μεταξύ των πιο σημαντικών 
κατηγοριών ανεργίας είναι οι 
παρακάτω: 

• Δομική ανεργία (ή διαρθρω-
τική ανεργία), η οποία συνδέ-
εται με τις δομικές ανισορρο-
πίες της οικονομίας (άνιση α-
νάπτυξη της περιφέρειας, μεί-
ωση παραδοσιακών δραστη-
ριοτήτων, μετεγκατάσταση 
των βιομηχανιών κ.ά.). 

• Τεχνολογική ανεργία, η ο-
ποία προκαλείται λόγω της ει-
σαγωγής νέων τεχνολογιών 
στους χώρους δουλειάς. Οι νέ-
ες τεχνολογίες δημιουργούν 
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λιγότερες θέσεις εργασίας από 
αυτές που χάνονται εξαιτίας 
τους. 

• Συγκυριακή ανεργία (ή επο-
χική), η οποία προκύπτει από 
τον εποχικό χαρακτήρα ορι-
σμένων απασχολήσεων (π.χ. 
τουρισμός). 
    Στην ιστορική εξέλιξη του 
καπιταλισμού πολλές επαγ-
γελματικές ασχολίες άλλαξαν 
περιεχόμενο ή χάθηκαν ή α-
πλώς παρήκμασαν. Για παρά-
δειγμα, η διεθνοποίηση του ε-
μπορίου γκρέμισε τους τελω-
νειακούς φραγμούς και οδήγη-
σε τους εκτελωνιστές σε ανα-
ζήτηση νέων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. Αυτές οι αλ-
λαγές αποκτούν μεγαλύτερες 
διαστάσεις λόγω της συνεχούς 
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τεχνολογικής ανάπτυξης, που 
συντελεί από τη μια στη δημι-
ουργία νέων επαγγελμάτων 
και από την άλλη στο να χά-
νουν κάποιοι εργαζόμενοι 
τους χώρους αναφοράς τους 
(π.χ. οι ασυρματιστές). 
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Εικ.6.6α Κύπριες γυναίκες που 
υφαίνουν στον αργαλειό (Ιστο-
ρία του Νέου Ελληνισμού, 
1770-2000, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα). 
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Εικ.6.6β Μηχανοκίνητος αργα-
λειός που εκτόπισε τις υφάντρι-
ες (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 συν-
θηκών της χώρας. «Τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτού του συ-
στήματος ήταν ο έντονος κρα-
τικός παρεμβατισμός, οι ελάχι-
στα συγκαλυπτόμενες πελα-
τειακές σχέσεις... η έλλειψη δι-
αφάνειας και δημοκρατίας» (Α. 
Μουρίκη, 2001:145). 
   Το θέμα των εργασιακών 
σχέσεων συνδέεται άμεσα με 
τις μισθολογικές απολαβές 
των εργαζομένων. Ο κατώτα-
τος μισθός το 2005 στην Ελλά-
δα κυμαινόταν περίπου στα 
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660 ευρώ (χωρίς τις κρατή-
σεις) και αντιστοιχούσε στο 
50% του κατώτατου μισθού 
των πλουσιότερων χωρών της 
Ε.Ε. Επιπλέον οι Έλληνες ερ-
γαζόμενοι είχαν την υψηλότε-
ρη μέση διάρκεια εβδομαδιαί-
ας εργασίας (40 ώρες). 

   Το 90% του εργατικού δυνα-
μικού της χώρας μας εργάζε-
ται, ενώ το 10% (420.100) πε-
ρίπου είναι άνεργο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για 
το έτος 2002. Η απόλυτη πλει-
ονότητα των ανέργων (53,3% 
του συνόλου) είναι άνεργοι μα-
κράς διάρκειας. Επίσης, ένα 
μεγάλο ποσοστό των ανέργων 
(46% του συνόλου) αποτελεί-
ται από νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας (Δ. Κα-
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ραντινός, 2002:122). 
   Οι νέοι (ηλικίας 15-24 ετών) 
βρίσκονται συχνότερα αντιμέ-
τωποι με την ανεργία. Οι γυ-
ναίκες εμφανίζουν επίσης υ-
ψηλά ποσοστά ανεργίας, δι-
πλάσια από τα αντίστοιχα των 
ανδρών, αν και κατά την περί-
οδο 1990-2000 παρατηρείται 
αύξηση του ποσοστού απα-
σχόλησης των γυναικών από 
42,6% σε 49,7%. Μία παράμε-
τρος αυτής της αύξησης είναι η 
βελτίωση του εκπαιδευτικού 
επιπέδου των γυναικών στην 
Ελλάδα κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο. 
   Το θέμα των εργασιακών 
σχέσεων αποτελεί προτεραιό-
τητα για την Πολιτεία. Η μείω-
ση της ανεργίας είναι προϋπό-
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θεση για την ανάπτυξη μιας 
χώρας. Γι' αυτό το λόγο οι πο-
λιτικές αποφάσεις που λαμβά-
νονται δεν κρίνουν μόνο το 
μέλλον των εργασιακών σχέ-
σεων, αλλά και το μέλλον των 
επερχόμενων γενεών. 
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«... οι σύγχρονες μισθολογι-
κές σχέσεις δεν αφορούν α-
κόμη όλη την ανθρωπότητα. 
Πρώτον, η δουλεία, η κατά-
ναγκαστική εργασία ή η αγ-
γαρεία επιβιώνουν σε ορι-
σμένες περιοχές του πλανή-
τη... Δεύτερον, σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασί-
ας, ένα δισεκατομμύριο αν-
θρωποι -το ένα τρίτο, δηλα-
δή, του ενεργού παγκόσμιου 
πληθυσμού- είναι είτε άνερ-
γοι (160 εκατομμύρια) είτε υ-
ποαπασχολούμενοι (900 ε-
κατομμύρια). Τρίτον, στην 
καταπληκτική αυτή παραγω-
γική σπατάλη απαντά η δια-
τηρηση στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες μιας πελώριας 
"μαύρης" οικονομίας με επι-
σφαλή χαρακτήρα, χαμηλή 
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παραγωγικότητα και χαμηλά 
εισοδήματα, η οποία όμως ε-
πιτρέπει σε μεγάλο μέρος του 
πλανήτη να επιβιώνει»  
(Le Monde Diplomatique: «Το 
νέο πρόσωπο του κόσμου» α-
ναδημοσίευση στην Ελευθερο-
τυπία, 2003). 
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Πίνακας 6.1. Απασχόληση Ανεργία στην Ελλάδα 
(σε χιλιάδες) 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Εργατικό 
δυναμικό  

4.445,7 4.463,2 4.437,4 4.362,2 4.369,0 

Αυτοαπα- 
σχολούμενοι 

3.967,2 3.939,8 3.946,3 3.917,5 3.948,0 

% του 
συνόλου 
του 
εργατικού 
δυναμικού 

89,2 88,3 88,9 89,8 90,4 
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Άνεργοι 478,5 523,4 491,1 444,7 420,1 
% επί του 
συνόλου 
του 
εργατικού 
δυναμικού 

10,8 11,7 11,1 10,2 9,6 

 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Η Ελλάδα σε αριθμούς (2002:5). 
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6.2. Φτώχεια, πλούτος, κοινω-
νική διαστρωμάτωση και συνέ-
πειες 
 

    Οι ανισότητες, η φτώχεια και 
η ανεργία είναι σύνθετα διεθνή 
φαινόμενα. Καθορίζονται από 
οικονομικούς παράγοντες (ό-
πως η άνιση κατανομή του 
πλούτου), από πολιτικούς (ό-
πως η ανισότητα στη φορολο-
γία), από κοινωνικούς (όπως ο 
ρατσισμός, η προκατάληψη, η 
έλλειψη αλληλεγγύης, οι δια-
κρίσεις, ο κοινωνικός αποκλει-
σμός) κ.ά. 

   Τι είναι όμως η φτώχεια; Υ-
πάρχει ένας κοινώς αποδε-
κτός ορισμός της φτώχειας ή η 
σημασία της μεταβάλλεται α-
νάλογα με την κοινωνία και 
την ιστορική περίοδο στην ο-
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ποία αναφερόμαστε; 
   Η φτώχεια ως φαινόμενο υ-
πήρχε πάντα σε όλους τους 
τύπους κοινωνιών (δουλοκτη-
τικές, φεουδαρχικές ή καπιτα-
λιστικές κοινωνίες). Αυτά που 
αλλάζουν είναι ο ορισμός της 
φτώχειας και ο τρόπος με τον 
οποίο μια κοινωνία την αντιμε-
τωπίζει. 
 

 
6.2.1 Κοινωνική διαστρωμάτω-
ση, κοινωνικές ανισότητες 
 

   Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν 
διαφορετικές ομάδες ατόμων 
που έχουν κάποια κοινά στοι-
χεία ως προς το επίπεδο ζω-
ής, τις οικονομικές και τις κοι-
νωνικές δραστηριότητες ή τις 
αξίες τους. Η κατάταξη σε μια 
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ιεραρχημένη κλίμακα των δι-
αφορετικών ομάδων με κοινά 
οικονομικά, κοινωνικά ή αξια-

κά στοιχεία ονομάζεται κοινω-
νική διαστρωμάτωση. Βασικό 
στοιχείο της κοινωνικής δια-
στρωμάτωσης είναι οι κοινω-
νικές τάξεις.  

   Ως κοινωνικές τάξεις ορίζο-
νται οι κοινωνικές ομάδες των 
οποίων τα μέλη έχουν την ίδια 
θέση ως προς τα μέσα παρα-
γωγής (ιδιοκτήτες ή όχι), ένα 
σχετικά κοινό τρόπο ζωής και 
την αίσθηση ότι ανήκουν στην 
ίδια ομάδα. Η έννοια της κοι-
νωνικής τάξης προσεγγίζεται 
από διαφορετικές θεωρίες. 

   Ο Μαρξ, παρατηρώντας την 
εξαθλίωση των εργατών στην 
Αγγλία στα μέσα του 19ου αι-
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ώνα, αναδεικνύει την αντίθεση 
ανάμεσα στις κοινωνικές τά-
ξεις (εργατική - αστική). Αυτό 
που διαφοροποιεί τις δύο τά-
ξεις δεν είναι το εισόδημα, η 
φύση της εργασίας (χειρωνα-
κτική ή όχι) ή η άσκηση των 
διαφορετικών επαγγελμάτων, 
αλλά η θέση κάθε τάξης στη δι-
αδικασία της παραγωγής. Η α-
στική τάξη είναι ιδιοκτήτρια 
των μέσων παραγωγής, ενώ η 
εργατική τάξη το μόνο που κα-
τέχει (και πουλά έναντι ενός μι-
σθού) είναι η εργατική δύναμη. 

   Από την άλλη πλευρά, ο Βέ-
μπερ διακρίνει τρεις τύπους 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης: 

• Ο πρώτος τύπος διαμορφώ-

νεται ανάλογα με τη θέση του 
καθενός στην ιεραρχία του γο-

118 / 118-119 



ήτρου. Κάθε ομάδα από το σύ-
νολο των κοινωνικών ομάδων 
χαρακτηρίζεται από έναν τρό-
πο ζωής, ένα καταναλωτικό 
πρότυπο, ένα σύνολο ιδιαίτε-
ρων αξιών. 

• Ο δεύτερος τύπος διαμορ-

φώνεται με βάση την κατανο-
μή της δύναμης μεταξύ των α-
τόμων, πράγμα που σημαίνει 
την επιρροή που μπορεί να α-
σκήσει 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 αγο-
ρά», έχουν δηλαδή κοινά οικο-
νομικά συμφέροντα, τα οποία 
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φροντίζουν να τα υπερασπίζο-
νται. 
   Η έννοια της κοινωνικής δια-
στρωμάτωσης συνδέεται με 
την έννοια της ανισότητας. Τα 
άτομα δεν έχουν τις ίδιες ευ-
καιρίες λόγω της διαφορετικής 
τους θέσης στην κοινωνική δι-
αστρωμάτωση. 
   Παρ' ότι η αρχή της ισότητας 
των δικαιωμάτων των πολι-
τών είναι αναγνωρισμένη ως 
συνταγματική αξία (από την ε-
ποχή της Γαλλικής Επανάστα-
σης), οι οικονομικές, κοινωνι-
κές και πολιτισμικές ανισότη- 
τες ανάμεσα στα άτομα και 
στις κοινωνικές ομάδες από-
τελούν πραγματικότητα και δι-

ευρύνονται παγκοσμίως. Ανι-

σότητες είναι οι διαφορές με-
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ταξύ των ατόμων ή των κοινω-
νικών ομάδων σε σχέση με 
τον πλούτο, την εκπαίδευση, 
τον πολιτισμό, την υγεία κ.ά., 
οι οποίες εκλαμβάνονται ως ά-
δικες. 
   Οι οικονομικές ανισότητες α-
ντιστοιχούν στη διαφορά θέ-
σης των ατόμων στην παρα-
γωγική διαδικασία, όπως επί-
σης στη διαφορά ως προς τα 
εισοδήματα και την περιουσία. 
Οι κοινωνικές ανισότητες, ό-
πως για παράδειγμα οι ανισό-
τητες πρόσβασης σε αναγκαία 
αγαθά για την επιβίωση, σε υ-
πηρεσίες υγείας, οι εκπαιδευ-
τικές, οι πολιτισμικές ανισότη-
τες κ.α. αν και είναι δύσκολα 
μετρήσιμες, έχουν σοβαρές ε-
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πιπτώσεις στη ζωή των αν-
θρώπων.  

   Κοινωνικές ανισότητες υ-
πάρχουν 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 πρόσβα-
ση σε πόσιμο νερό, με την κα-
τάσταση να γίνεται απελπιστι-
κή στην υποσαχάρια Αφρική, 
όπου το 43% των κατοίκων 
στερούνταν αυτού του ζωτικής 
σημασίας αγαθού. 
   Έχουν δημοσιευτεί κατά και-
ρούς σημαντικά στοιχεία που 
καταδεικνύουν το τεράστιο με-
γεθος των ανισοτήτων που ε-
πικρατούν παγκοσμίως. Συ-

122 / 119-120  



γκεκριμένα, η UNICEF, στην 
προσπάθειά της να ευαισθητο-
ποιήσει τον κόσμο για το αν-
θρωπιστικό έργο της, δημοσι-
εύει κάθε χρόνο συγκλονιστικά 
στοιχεία για τις ανισότητες. 
Σύμφωνα με αυτά, το 21% του 
πληθυσμού επιβιώνει με λιγό-
τερο από ένα δολάριο ημερη-
σίως, ενώ οι πιο πλούσιες χώ-
ρες που συγκροτούν την ομά-
δα των G8 (Καναδάς, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Η-
νωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Ρω-
σία) δεν εκπληρώνουν ούτε 
κατά το ήμισυ τις υποχρεώ-
σεις τους προς τους διεθνείς 
οργανισμούς που έχουν ως 
έργο την αντιμετώπιση των α-
νισοτήτων. 
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«...η φτώχεια ήταν χειρότερη 
στην ύπαιθρο και ιδίως ανά-
μεσα στους ακτήμονες, με-
ροκαματιάρηδες, στους α-
γροτικούς οικοτέχνες και φυ-
σικά στους αγρότες με ελάχι-
στη γη... μια κακή σοδειά ό-
πως του 1789, του 1795, του 
1817... προκαλούσε πραγμα-
τικό λιμό... Μετά την κατε-
στραμμένη σοδειά του 1813 
στη Λομβαρδία πολλοί κρα-
τήθηκαν στη ζωή τρώγοντας 
κοπριά, σανό, ψωμί φτιαγμέ-
νο από φύλλα φασολιάς και 
βατόμουρα...στα απαθλιωμέ-
να βιομηχανικά χωριά των 
μεσογερμανικών βουνών, 
όπου άντρες και γυναίκες 
κάθονταν σε κούτσουρα και 
ξύλινους πάγκους, σπάνια 
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είχαν κουρτίνες και ασπρό-
ρουχα και έπιναν από πήλι-
νες ή τενεκεδένιες κούπες, 
γιατί τους έλειπε το γυαλί… Ο 
πληθυσμός είχε τόσο πολύ 
συνηθίσει να τρέφεται με πα-
τάτες 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 κοινω-
νικής διαστρωμάτωσης (J. She-
pard & R. Greene, Sociology 
and you, National Textbook Co., 
2001). 
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Οι κάστες: ένα παράδειγμα 
άκαμπτης κοινωνικής δια-
στρωμάτωσης 
Οι κάστες ήταν κοινωνικές 
ομάδες αυστηρά ιεραρχημέ-
νες. Το σύστημα των καστών 
παρατηρείται στην Ινδία (ό-
που ο ινδουισμός αποτελεί 
το θρησκευτικό υπόστρωμα 
της κοινωνικής διαστρωμά-
τωσης). Πρόκειται για μια 
κοινωνική διαστρωμάτωση 
άκαμπτη, αφού τα όρια ανά-
μεσα στις κάστες ήταν από-
λύτως διακριτά. Δύο είναι τα 
στοιχεία που διαμόρφωσαν 
αυτό το διαχωρισμό: η ενδο-
γαμία, που σημαίνει ότι οι 
γάμοι πραγματοποιούνταν 
μόνο μεταξύ ανθρώπων που 

ανήκαν στην ίδια κάστα, και 
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η κληρονομική μεταβίβαση 
της κοινωνικής θέσης, που 
σημαίνει ότι ένα παιδί γεννιό-
ταν και πέθαινε στο πλαίσιο 
της ίδιας κάστας χωρίς καμία 
δυνατότητα μετακίνησης. 
Κάθε κάστα διαφοροποιού-
νταν από τις άλλες, με τελετές, 
έθιμα και ιδιαίτερα δικαιώμα-
τα. 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 αναγνώρι-
ση. Χάρη στο θρησκευτικό 
πιστεύω, η κοινωνική ιεραρχί-
α του συστήματος αυτού ήταν 
- 
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αποδεκτή από τη μεγάλη 
πλειονότητα της ινδικής κοι-
νωνίας. Στις δυτικές κοινωνί-
ες δε συναντάμε κάστες. Στο 
καθημερινό λεξιλόγιο ο όρος 
κάστα χαρακτηρίζει μια κλει-
στή κοινωνική ομάδα. Πρό-
κειται δηλαδή για ένα μικρό 
αριθμό ατόμων που κατέ-
χουν θέσεις γοήτρου ή δύνα-
μης»  

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