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Χαιρετισμός Αναπληρώτριας Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Χαιρετισμός Αναπληρώτριας Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χαίρομαι που με την έκδοση του τόμου Κοινωνικές ανισότητες, κοινωνικά δικαιώ-
ματα και κοινωνική πολιτική μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω πάλι για την πολι-
τική της κυβέρνησής μας στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, 

αλλά και να χαιρετήσω τη συμβολή των συγγραφέων και των άλλων συντελεστών της 
έκδοσης στην επιστημονική τεκμηρίωση της πολιτικής για την άμβλυνση των ανισοτή-
των και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Στόχος της κυβέρνησής μας υπήρξε η επανίδρυση ενός κράτους κοινωνικής προστα-
σίας με βασικό δίπολο ένα ισχυρό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρό-
νοιας στο επίκεντρο μιας «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς». Με την εδραιωμένη πεποί-
θηση ότι οι επενδύσεις στο κοινωνικό κράτος είναι αναπτυξιακές. Γι’ αυτό αυξήσαμε τις 
δαπάνες από 780 εκ. το 2015 σε 1,830 εκ. το 2018. Άλλωστε οι μελέτες που έχουμε στα 
χέρια μας επιβεβαιώνουν ότι κάθε επένδυση ενός ευρώ για υποστήριξη ευάλωτων πλη-
θυσμών επιστρέφει έως και 1,68 ευρώ χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με 
ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων εργασίας και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. 

Η άμβλυνση των ανισοτήτων και η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων απαιτεί 
την μετατόπιση του μοντέλου κοινωνικής προστασίας από εκείνο των χωρών του Νότου 
(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία) σε ένα μοντέλο οριζόντιων καθολικών παρο-
χών με επαρκή χρηματοδότηση με κέντρο τον άνθρωπο και τα δικαιώματα του, με ενι-
αίους κανόνες, ισότιμη πρόσβαση και πληροφόρηση. 

Το νέο κράτος κοινωνικής πρόνοιας είναι σύγχρονο, διαφανές, πλήρως ψηφιακό για 
να αποκλείσει την γραφειοκρατία, τις πελατειακές σχέσεις και την διαπλοκή. Μετασχη-
ματίζεται ριζικά το υφιστάμενο μοντέλο το οποίο χαρακτηριζόταν από κατακερματισμό 
αρμοδιοτήτων, ανυπαρξία ελέγχου και αναρίθμητα επιδόματα. Γι’ αυτό προχωρήσαμε 
στην δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΚΑ) με δυο ψη-
φιακούς πυλώνες. 

Ο πρώτος πυλώνας είναι ο Εθνικός Μηχανισμός, ο οποίος έχει ραχοκοκαλιά ένα γε-
ωπληροφοριακό σύστημα που «τρέχει» στα Κέντρα Κοινότητας, όπου ο πολίτης με το 
ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, παίρνει πληροφορίες για τα επιδόματα, τις υπηρεσίες, τις παροχές 
και τα προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ στην περιοχή. Την ίδια ώρα οι πληροφορί-
ες μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια και το Υπουργείο.



Ο δεύτερος πυλώνας του ΕΣΚΑ είναι ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδο-
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), που αναλαμβάνει την παροχή όλων των 
επιδομάτων, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόζει αυτού του είδους  
την τεχνολογία ενιαίας αρχής απόδοσης και αξιολόγησης προνοιακών επιδομάτων ενώ 
ο πολίτης ενημερώνεται άμεσα, ηλεκτρονικά και αδιαμεσολάβητα για τις παροχές που 
δικαιούται. 

Παράλληλα, επιζητούμε οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματικά μεγάλη ανά-
γκη να χαίρουν της αξιοπρέπειας που τους πρέπει. Δημιουργούμε για αυτούς ένα πλέγμα 
συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν θα οδηγεί σε «παγίδα» αυτοτροφοδοτούμενης 
φτώχειας αλλά θα δημιουργεί ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο δίχτυ ασφαλείας. Επομένως, 
η αξιοπρέπεια, η ισοτιμία και τα δικαιώματα αποτελούν κύριο συστατικό όλων των δρά-
σεων κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουμε σήμερα ως κυβέρνηση.  

Γνωρίζουμε ότι απαιτούνται πολλά για τον χώρο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σας 
διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εξοικονομούμε για να επενδύουμε στους συμπο-
λίτες μας με τις μεγαλύτερες ανάγκες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας, θρησκείας, 
κατάστασης της υγείας, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα πα-
ραμείνουμε προσηλωμένοι στην φροντίδα τους, επιζητώντας την αξιοπρέπεια της δια-
βίωσης τους, την προώθηση της ισοτιμίας τους απέναντι στο κράτος και την διασφάλι-
ση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στα παιδιά γιατί 
είναι η ελπίδα και το μέλλον μας.

Με αυτά τα δεδομένα, η εκπόνηση και η έκδοση του συλλογικού τόμου «Κοινωνικές 
ανισότητες, κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική» των μελετητών και μελετη-
τριών του ΕΙΕΑΔ έρχεται στη σωστή στιγμή. Έγκυρα, επιστημονικά τεκμηριωμένα εργα-
λεία μέτρησης και συσχετισμού στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για τη δουλειά μας και ό,τι περιμένουμε 
από έναν δημόσιο Οργανισμό σαν το ΕΙΕΑΔ. Ευχαριστώ, λοιπόν, όσες και όσους δούλε-
ψαν γι’ αυτόν τον τόμο και λέω από τώρα ότι περιμένουμε τον επόμενο.

Θεανώ Φωτίου

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Πρόλογος Προέδρου ΕΙΕΑΔ

Ηπαρούσα έκδοση, εγκαινιάζει τη νέα κατεύθυνση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργα-
σίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, που επικεντρώνεται, αφενός στην επιστημονική 
τεκμηρίωση του σχεδιασμού πολιτικών για την αγορά εργασίας και τις κοινωνι-

κές πολιτικές και αφετέρου στην υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για τις αναγκαί-
ες διορθωτικές παρεμβάσεις και την οριστικοποίηση τόσο των συμβατικών όσο και κυ-
ρίως των καινοτόμων πολιτικών. 
Η Ετήσια Έκθεση φιλοδοξεί να συμβάλει και στον δημόσιο διάλογο για τα θέματα των 
κοινωνικών ανισοτήτων, κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικών πολιτικών, θέματα σύν-
θετα και πολύπλοκα, που αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και που απαιτούν 
τη συνεργασία, την εξειδίκευση και την τεκμηρίωση. Tα θέματα αυτά, αφορούν διαφο-
ρετικές βαθμίδες της διοίκησης, σχετίζονται με διαφορετικούς τομείς της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής και αναφέρονται σε μια ευρεία γκάμα επιστημών. 
Ο βασικός στόχος της έκθεσης είναι η ουσιαστική προσφορά στον σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και 
τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκδοση χωρίζεται 
σε τρία διακριτά μέρη, σηματοδοτώντας τους τομείς προτεραιότητάς μας. 
Επί πλέον, προσπαθούμε να αναδείξουμε την πληρότητα ή μη των επιστημονικών εργα-
λείων που έχουμε στη διάθεσή μας, την πιθανή σχέση που υπάρχει μεταξύ κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης ενώ επιχειρούμε μια διερεύνηση της κατάστασης που επι-
κρατεί σε ευπαθείς ομάδες και αναζητούμε πιθανά εργαλεία που μπορούν να υιοθετη-
θούν ως καλές πρακτικές.
Με την ελπίδα ότι η έκθεση θα συμβάλλει δημιουργικά στο Σχεδιασμό Πολιτικών Κοινω-
νικής Πολιτικής, θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη και τους συνεργάτες του ΕΙΕΑΔ για 
την συνδρομή τους στην ολοκλήρωση αυτής της έκδοσης που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή 
και χαρά για εμένα να σας την παρουσιάσω, δεσμευόμενος ότι θα αποτελεί μια σταθε-
ρή, σε ετήσια βάση έκδοση του οργανισμού μας.

Θανάσης Ζαχαρόπουλος

Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής ΕΙΕΑΔ
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Επιτελική Σύνοψη

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) για θέματα Κοι-

νωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο αναδιάταξης του 
ινστιτούτου όπως προκύπτει από το νέο θεσμικό 
πλαίσιο. Ο τίτλος της έκδοσης: «Κοινωνικές Ανι-
σότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πο-
λιτική» σηματοδοτεί την επικέντρωση σε θέματα 
κοινωνικής ένταξης και συνοχής, κοινωνικών δι-
καιωμάτων, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνι-
κής πολιτικής. Η παρούσα έκθεση, που ολοκλη-
ρώθηκε τον Απρίλιο του 2018, περιλαμβάνει 8 
κεφάλαια σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα: 
«Έννοιες και μετρήσεις» εστιάζει σε θέματα εννοι-
ολογικού προσδιορισμού και μέτρησης του κοινω-
νικού αποκλεισμού και περιλαμβάνει δύο κεφά-
λαια. Τα τρία κεφάλαια της  δεύτερης ενότητας: 
«Θέματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης»  
πραγματεύονται πτυχές της οικονομικής και κοι-
νωνικής ανάπτυξης. Στην τρίτη ενότητα: «Θέματα 
κοινωνικού αποκλεισμού και ένταξης» περιλαμβά-
νονται τρία κεφάλαια που αναλύουν ειδικότερα 
θέματα που συνδέονται με την ένταξη, τον απο-
κλεισμό και την κοινωνική πολιτική. 

Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο: «Εννοιολογικός 
προσδιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού» της 
Μαίρης Δήμα, αποσαφηνίζονται διάφορες πτυ-
χές του όρου «κοινωνικός αποκλεισμός» και επι-
σημαίνονται οι δυσκολίες επακριβούς προσδιορι-
σμού της έννοιας αυτής. Ξεκινάμε με το κεφάλαιο 
αυτό από τον εννοιολογικό προσδιορισμό μιας 
σημαντικής έννοιας για την κατανόηση των κοι-
νωνικών φαινομένων και τη χάραξη κοινωνικής 
πολιτικής. Στο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός περιγράφει συχνά διαφο-
ρετικά φαινόμενα σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαί-
σιο, εξαρτώμενο από τον αξιακό προσανατολισμό 
του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αναφέρεται. Ο 
κοινωνικός αποκλεισμός είναι συνεπώς μια πολυ-

διάστατη έννοια που αποτελεί παράλληλα κοινω-
νική κατασκευή. Συνδέεται μάλιστα με την έννοια 
των κοινωνικών δικαιωμάτων και τον βαθμό κοι-
νωνικής συνοχής. Επισημαίνεται ότι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός αναφέρεται σε μια διαδικασία και όχι 
μια κατάσταση (όπως η φτώχεια), ένα χαρακτηρι-
στικό που δυσχεραίνει περαιτέρω τις δυνατότη-
τες ποσοτικοποίησης του φαινομένου αυτού. Στο 
τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται κάποιες προ-
σεγγίσεις που έχουν γίνει με στόχο τη μέτρηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο δεύτερο κεφάλαιο: «Η μέτρηση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού», της Ολυμπίας Καμινιώτη, 
η εστίαση μεταφέρεται κυρίως σε θέματα μέτρη-
σης της πολυδιάστατης έννοιας του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτι-
κή αναφορά στις δυσκολίες μέτρησης (πολυδιά-
στατη έννοια, αλληλεξάρτηση μεταξύ των συνι-
στωσών, περιγραφή διαδικασίας και όχι στατικού 
φαινομένου, κοινωνικός προσδιορισμός, δυσκολί-
ες συγκρισιμότητας, κ.ά.) και συζητούνται τρόποι 
αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών. Στόχος του 
κεφαλαίου είναι η παράθεση των βημάτων που θα 
οδηγήσουν στην κατασκευή ενός έγκυρου εργα-
λείου για τη μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Παράλληλα, σκιαγραφείται ένας τρόπος πιο άμε-
σης μέτρησης του κοινωνικού αποκλεισμού και 
των συνιστωσών του (οικονομική, κοινωνική, πο-
λιτική, πολιτισμική), στη βάση υπαρχόντων δεδο-
μένων, με στόχο την αξιοποίηση της μεθοδολογί-
ας αυτής στη χάραξη κοινωνικής πολιτικής βάσει 
των στατιστικών δεδομένων που είναι άμεσα δι-
αθέσιμα. Από την ανάλυση αυτή γίνεται φανερή 
αφενός η αλληλεξάρτηση των συνιστωσών του 
κοινωνικού αποκλεισμού και αφετέρου η επίδρα-
ση διαφόρων χαρακτηριστικών στον βαθμό κοινω-
νικής ένταξης. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
αυτά όπως το υψηλό εισόδημα και η υψηλή εκ-
παίδευση λειτουργούν προστατευτικά ενώ άλλα 
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χαρακτηριστικά όπως η μονογονεϊκή οικογένεια 
λειτουργούν επιβαρυντικά. Τα αποτελέσματα αυτά 
καθώς και οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται 
σε τοπικό επίπεδο συνηγορούν υπέρ της χάραξης 
κοινωνικής πολιτικής στη βάση των συγκεκριμέ-
νων αυτών χαρακτηριστικών σε τοπικό επίπεδο.

Η δεύτερη ενότητα της έκδοσης ξεκινά με το 
κεφάλαιο: «Ανισότητα και οικονομική μεγέθυν-
ση. Εμπειρική διερεύνηση για την περίπτωση της 
Ελλάδας», του Στέλιου Ρουπακιά. Στο κεφάλαιο 
αυτό πραγματοποιείται οικονομετρική ανάλυση με 
τη χρήση τεχνικών χρονολογικών σειρών, με στό-
χο τη διερεύνηση της αλληλεξάρτησης διαφόρων 
μεταβλητών με την εισοδηματική ανισότητα στην 
Ελλάδα. Διερευνάται η επίδραση της οικονομικής 
ανισότητας στην οικονομική μεγέθυνση και η επί-
δραση της κοινωνικής πολιτικής, της ανεργίας, και 
άλλων μεταβλητών στην οικονομική ανισότητα. 
Η ανάλυση παρέχει ενδείξεις αιτιώδους σχέσης 
από τη μεγέθυνση προς την οικονομική ανισότη-
τα. Αυτό σημαίνει ότι η μεγέθυνση δεν προάγει τη 
βελτίωση της κατανομής εισοδήματος, άρα είναι 
αναγκαία η κοινωνική πολιτική. Διαφαίνεται επί-
σης η σημασία της μείωσης της ανεργίας για τη 
μείωση των ανισοτήτων καθώς και η αναγκαιό-
τητα των κοινωνικών δαπανών για τον ίδιο λόγο. 

Το τέταρτο κεφάλαιο, της Ολυμπίας Καμινιώ-
τη, έχει τίτλο: «Κοινοτική ανθεκτικότητα: Τι είναι 
και κατά πόσο μπορεί να φανεί χρήσιμη στη με-
λέτη κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο 
και τον σχεδιασμό σχετικών πολιτικών». Στο κεφά-
λαιο αυτό διερευνάται η χρησιμότητα της έννοιας 
της ανθεκτικότητας για την ανάλυση κοινωνικών 
φαινομένων σε τοπικό επίπεδο. Η ανθεκτικότητα 
αφορά γενικά τη δυνατότητα υπέρβασης προβλη-
μάτων. Η κοινοτική ανθεκτικότητα συνδέεται με 
την έννοια της κοινωνικής ευημερίας και αποτε-
λεσματικότητας. Στον βαθμό που η ανθεκτικότη-
τα εστιάζει στην αλλαγή και όχι στη στατικότητα, 
μπορεί να αξιοποιηθεί στη μελέτη της οικονομι-
κής και κοινωνικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας 
τα εμπόδια και τους προστατευτικούς παράγο-
ντες που εμπλέκονται. Η ύπαρξη των κατάλλη-
λων πόρων, η προσβασιμότητα διαφόρων ομάδων 
σε αυτούς, η ενεργοποίηση και συμμετοχή διαφό-

ρων ομάδων στη διαδικασία της υπέρβασης των 
όποιων κρίσεων αναδεικνύονται σε σημαντικούς 
παράγοντες της διαδικασίας υπέρβασης των κρί-
σεων αυτών. Το κεφάλαιο συμπεραίνει ότι η έν-
νοια της ανθεκτικότητας με τον κατάλληλο εννοι-
ολογικό προσδιορισμό μπορεί να αποβεί χρήσιμη 
ως πλαίσιο ανάλυσης κοινωνικών φαινομένων σε 
τοπικό επίπεδο και στην εξαγωγή συμπερασμά-
των χρήσιμων για τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής.

Στο πέμπτο κεφάλαιο της έκδοσης, που έχει τίτ-
λο: «Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοι-
νωνική και οικονομική ανάπτυξη», της Κωνσταντί-
νας Μπασκόζου, εξετάζονται τρία παραδείγματα 
αποτελεσματικών πρακτικών πρωτοβουλιών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής και 
οικονομικής ευημερίας και ειδικότερα στην υπέρ-
βαση προβλημάτων στους τομείς αυτούς. Γίνεται 
αναφορά στις περιπτώσεις του νησιού της Τήλου 
και των χωριών Ανάβρας στη Θεσσαλία και Ρού-
βα στην Κρήτη, σχετικά με τον τρόπο που αντι-
μετωπίστηκαν χρόνια οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα στις περιοχές αυτές. Διερευνάται η 
δυνατότητα συνεργειών μεταξύ των ευρωπαϊκών 
και εθνικών κοινωνικών πολιτικών που μπορούν 
να αξιοποιηθούν στη χάραξη κοινωνικής πολιτι-
κής σε τοπικό επίπεδο γενικότερα. 

Η τρίτη ενότητα της παρούσας έκδοσης πραγ-
ματεύεται ειδικότερα θέματα κοινωνικού αποκλει-
σμού. Στο έκτο κεφάλαιο: «Πλευρές της υφιστά-
μενης κατάστασης και των ασκούμενων πολιτικών 
σχετικά με την αναπηρία στην Ελλάδα: Κοινωνι-
κή πολιτική και τυφλότητα στην ελληνική κοινω-
νία», του Αποστόλη Χαρίση, εξετάζεται το θέμα της 
αναπηρίας γενικά και ειδικότερα το θέμα της τυ-
φλότητας στην ελληνική πραγματικότητα. Παρέ-
χονται πληροφορίες για το κοινωνικό περιεχόμε-
νο της έννοιας της αναπηρίας και εκτιμήσεις για 
το μέγεθος του προβλήματος. Επισημαίνεται ότι η 
αναπηρία, εκτός της σύνδεσής της με βιολογικές 
παραμέτρους, προκαλεί περιορισμούς που προσδι-
ορίζονται από τις κοινωνικές συνθήκες. Υπογραμ-
μίζεται ότι η έλλειψη επακριβών στοιχείων και 
σχετικών αναλύσεων δυσχεραίνει τη χάραξη κα-
τάλληλων πολιτικών. Ένα από τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν είναι ότι η συνολική θέαση του 
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προβλήματος της αναπηρίας χάνεται αν ο διάλο-
γος περιορίζεται στο μέγεθος των όποιων χρη-
ματικών επιδομάτων. Σχετικά με την τυφλότητα, 
αναδεικνύεται η ανάγκη εκπαίδευσης και έντα-
ξης στην αγορά εργασίας καθώς και νέες μορ-
φές εγκατάλειψης με το πρόσχημα στην ένταξη 
στη γενική εκπαίδευση. Ένα από τα σημαντικότε-
ρα συμπεράσματα είναι ότι η αναπηρία αποτελεί 
ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους, ως άτομα 
και ως κοινωνία.

Το έβδομο κεφάλαιο, του Βαγγέλη Χαϊκάλη-
Πετρίτση, έχει τίτλο: «Ου γαρ έρχεται μόνον: Η 
ηλικιακή προκατάληψη ως παράγοντας κοινωνι-
κού αποκλεισμού» και πραγματεύεται το θέμα του 
κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων. Ξεκι-
νώντας με δεδομένα για την παγκόσμια γήρανση 
και την προτροπή να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες 
όλων των ηλικιακών ομάδων, συζητείται η επί-
δραση των ηλικιακών στερεοτύπων για τα άτο-
μα και την κοινωνία. Εξετάζεται η αλληλεπίδρα-
ση των στερεοτύπων αυτών με άλλα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά όπως το φύλο και ο τρόπος με 
τον οποίο συνδέονται με τον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Το κεφάλαιο καταλήγει σε προτάσεις πολι-
τικής για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού 
των ηλικιωμένων στη βάση των πορισμάτων σχε-
τικών ερευνών. 

Το όγδοο κεφάλαιο της έκδοσης, «Διαπολι-
τισμικές δεξιότητες επικοινωνίας», της Ιουλίας 

Κούρτη, διερευνά τις δυσκολίες που δημιουργού-
νται σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα που συχνά 
οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Εξετάζονται 
εργαλεία και δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
μείωση τέτοιων φαινομένων και την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Οι διαπολιτισμικές δεξιότη-
τες επικοινωνίες είναι απαραίτητες για την κατα-
νόηση και φροντίδα των ομάδων με πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι 
ομάδες μεταναστών ή προσφύγων αλλά και άλ-
λες κοινωνικές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, οι 
φτωχοί, τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες και 
άλλοι. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών δι-
ασφαλίζει την καλύτερη κατανόηση του κοινωνι-
κού αποκλεισμού διαφόρων ομάδων και παρέχει  
δυνατότητες για την ενίσχυση της κοινωνικής συ-
νοχής. 

Η έκδοση του ΕΙΕΑΔ για την κοινωνική πολι-
τική, που εκδίδεται φέτος για πρώτη φορά, φι-
λοδοξεί να αποτελέσει μια ετήσια έκθεση του ιν-
στιτούτου που θα εξετάζει διάφορα θέματα που 
εμπίπτουν στο ευρύ θεματικό πεδίο της κοινωνι-
κής συνοχής. Εξετάζοντας θέματα που αφορούν 
τα κοινωνικά δικαιώματα, τις κοινωνικές ανισότη-
τες, πρακτικές ένταξης, συνοχής, ή αποκλεισμού 
φιλοδοξούμε να προάγουμε τον επιστημονικό 
διάλογο για τα θέματα αυτά και να παράσχουμε 
αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τη χάραξη σχετι-
κών πολιτικών. 

ΣΥΝΟΨΗ  

Ολυμπία Καμινιώτη 

Επιμελήτρια έκδοσης 
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SUMMARY  

The current publication is the first publica-
tion of the National Institute of Labour and 
Human Resources (NILHR) on social policy 

issues. It constitutes a new thematic agenda for 
the scientific endeavors of the Institute, taking 
into account the requirements of the new legal 
framework on social policy. The title of the new 
publication: “Social inequalities, social rights, and 
social policy” signals a focus on issues of social 
inclusion and integration, social rights, social ine-
qualities and social policy. The current publica-
tion, which was completed in April 2018, includes 
8 chapters, divided into three sections. The first 
section “Concepts and measurements” focuses on 
the conceptual specification, operationalization, 
and measurement of the notion of social exclusion 
and consists of two chapters. The second section, 
titled “Issues of social and economic development” 
focuses on different aspects of social and economic 
development. Three chapters are included in the 
second section. The third section: “Aspects of social 
exclusion and integration” includes three chapters 
dealing with specific studies on social integration, 
social exclusion and social policy. 

The first chapter of the book: “Conceptual identi-
fication of social exclusion” is written by Mary Dima. 
In this initial chapter, a number of issues about the 
concept of social exclusion are identified, empha-
sizing the difficulties in accurately defining social 
exclusion. We start with this chapter focusing on 
the conceptual framework of this central notion 
due to its importance for understanding social 
phenomena and its relevance in social policy. It 
is highlighted that social exclusion often is used 
to describe quite different phenomena; different 
interpretations of the term relate – among other 
things – to the value orientation of the analyst and 
the social environment s/he is referring to. Social 

exclusion is a multi-level concept that is also a 
social construction. It relates to social rights and 
the level of social cohesion in a society. It is noted 
that social exclusion is rather a process instead 
of a situation (such as poverty). This characteris-
tic of social exclusion creates extra difficulties in 
the operationalization of the term. The chapter 
concludes with some approaches that have been 
proposed to operationalize social exclusion. 

The second chapter: “The measurement of 
social exclusion” by Olympia Kaminioti, focuses 
on measurement issues of the multidimensional 
term. In this chapter, after a short discussion of 
the difficulties encountered in the measurement of 
the term (multi-dimensionality, interplay between 
dimensions, process instead of situation, social con-
struction, cooperativity, etc.), different approaches 
to address these difficulties are discussed. The 
chapter aims to provide a step-wise procedure that 
could lead to the construction of a valid tool for 
measuring social exclusion. A less demanding way 
of measuring social exclusion and its dimensions 
(economic, social, political, cultural) that utilizes 
existing data sources is also provided to satisfy 
the immediate needs of social policy design which 
needs to be based on actual data. The analysis 
underlines the interplay of social exclusion dimen-
sions and their systemic effect on social cohesion. 
Some characteristics such as high income and 
high education protect from social exclusion while 
other characteristics such as single parenting con-
tribute to social exclusion. The diverse levels of 
social integration for groups with different social 
characteristics suggest the necessity for a social 
policy design taking into account these charac-
teristics at the local level. 

The second section of the publication starts 
with the third chapter: “Inequality and economic 

Executive summary
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growth: Empirical investigation for Greece” by 
Stelios Roupakias. An econometrics analysis with 
time-series techniques is adopted to examine the 
interplay of different variables with income ine-
quality in Greece. More specifically, the impact 
of economic inequality on economic growth is 
examined as well as the impact of social policy, 
unemployment, and other variables on income 
inequality. There is some evidence that growth 
causes inequality. This suggests that economic 
growth does not promote an equal income distri-
bution, therefore, showing the necessity of social 
policy to correct the problem. The importance of 
lowering unemployment for lowering social ine-
quality is also shown as a result of the analysis 
as well as the necessity of social spending for 
the same reason. 

The fourth chapter by Olympia Kaminioti 
is titled: “Community resilience: What is it and 
whether it can be useful in the study of social 
problems at the regional level and the design of 
relevant policies”. The usefulness of the notion of 
community resilience is examined in this chapter. 
Resilience refers to the ability to overcome problems. 
Community resilience is connected to the notion 
of quality of life and social effectiveness. To the 
extent that resilience focuses on change and not 
stability, it can be fruitfully utilized in the study 
of economic and social development, identifying 
the protective and obstructing factors involved in 
this process. The availability of resources, acces-
sibility to these resources, mobilization and par-
ticipation of different groups in the process of 
overcoming crises are important factors of the 
process of resilience. The chapter concludes with 
the notion that resilience, when it is conceptual-
ized appropriately, could provide a useful tool for 
the analysis of social phenomena at the local level 
and for the identification of conclusions required 
for social policy design. 

The fifth chapter of the publication: “The role of 
local government for social and economic devel-
opment” by Konstantina Baskozou, discusses 
three examples of effective initiatives for social 
and economic development at the level of local 

government. The chapter examines the cases 
of the island of Tilos and the villages of Anavra 
in Thessaly and Rouva in Crete with respect to 
the way they dealt with severe economic and 
social problems in these areas. The synergy 
between local, national and European policies is 
investigated that could lead to effective policies 
for local development in general. These three 
examples demonstrate vividly how local govern-
ment can, not only overcome severe economic 
and social problems, but also create conditions for  
further development that respects human rights 
and the needs of people constituting the local 
community.

The third section of the book deals with more 
specific issues of social exclusion. In the sixth 
chapter: “Aspects of the current situation and 
policies for disability in Greece: Social policy and 
blindness in the Greek society” by Apostolis Harisis, 
the issue of disability, in general, and the issue of 
blindness, in particular, are examined within the 
Greek social framework. Information is provided 
about the social content of the notion of disa-
bility as well as estimates about the size of the 
problem. The lack of accurate data and relevant 
analyses are underlined as obstacles for appro-
priate social policy design. It is considered that 
besides its biological connections, the notion of 
disability creates limitations defined by social con-
ditions. One of the conclusions is that the under-
standing of the issue of disability is undermined 
if it is limited to a discussion of cash benefits and 
accessibility to these benefits. With respect to 
blindness, the importance of education and inte-
gration are stressed while new forms of abandon-
ment are noted relating to the integration of the 
blind into the general educational system. One of 
the most important conclusions is that disability 
is a problem that concerns all of us as individu-
als and society. 

The seventh chapter, by Vaggelis Haikalis-
Petritsis “It does not come on its own: Age ste-
reotypes as social exclusion parameters” focuses 
on the social exclusion of older groups. It starts 
with data about aging, underlining the impor-
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tance of seriously taking into account the needs 
of all age groups and investigates the role of age 
stereotypes for individuals and society at large. It 
examines the interplay between these stereotypes 
and other social characteristics such as gender with 
respect to social exclusion. The chapter concludes 
with policy proposals on lowering social exclusion, 
based on relevant studies. This chapter highlights 
the social exclusion of a group that often gets 
unnoticed by the public and social policy actors. 
The impact of this social exclusion is stressed with 
respect to the specific group, while it is implied 
that it could be generalized to other groups that 
are facing social exclusion as well. 

The eighth and final chapter, “Intercultural 
communication skills” by Ioulia Kourti, examines 
the difficulties existing in multicultural social envi-
ronments that are often responsible for social 
exclusion practices. Tools and skills that can be 
used to enhance social cohesion are discussed. 

It is noted that intercultural communication skills 
are necessary for the understanding and care 
of people with culturally specific characteristics. 
These could be groups of immigrants or refugees 
as well as other social groups such as the older, 
the poor, children in foster care, etc. The cultiva-
tion of such skills ensures a better understanding 
of social exclusion for different groups and offers 
routes for enhancing social cohesion. 

The current publication of the NILHR on social 
policy that is being published this year for the first 
time, aims to constitute a yearly publication of 
the Institute that will investigate different issues 
included in the broad sphere of social cohesion. 
Studying social rights issues, social inequalities, 
and practices of social integration or exclusion, our 
objective is to promote and enrich the scientific 
dialogue regarding these issues and to provide 
valuable and practical information for the design 
of social policy.

Olympia Kaminioti
 

Editor
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1.  Εισαγωγή

Στο κείμενο που ακολουθεί, επιχειρείται μια βουτιά 
στα αχαρτογράφητα νερά του θολού όρου «κοι-
νωνικός αποκλεισμός», παρόλο που πολλοί επι-
στήμονες από διάφορες ειδικότητες έχουν ασχο-
ληθεί με τον όρο αυτό και ακόμα περισσότερο οι 
ιθύνοντες του σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών. 
Η οικονομική επιστήμη τον εξετάζει από την πλευ-
ρά του εισοδήματος και της αγοράς εργασίας, η 
κοινωνιολογία από την πλευρά των παραγόντων 
που προκαλούν το φαινόμενο αυτό και την ενδε-
χόμενη τυπολογία των διαδικασιών που εμφανί-
ζονται κατά την εκδήλωση του φαινομένου αυ-
τού, καθώς και τους ανασταλτικούς παράγοντες 
που μειώνουν την εμφάνιση του, ενώ οι πολιτι-
κές επιστήμες από την πλευρά του σχεδιασμού 
κοινωνικών πολιτικών και η στατιστική επιστήμη 
από την πλευρά των μετρήσεων με τη χρήση κα-
τάλληλων δεικτών.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2014-2020 
δηλώνει ρητά πως στόχος της είναι να μειώσει 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τι ση-
μαίνει όμως κοινωνικός αποκλεισμός και για-
τί είναι τόσο σημαντικός ώστε τα αρμόδια πο-
λιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον 
έχουν εντάξει στην επιχειρηματολογία τους και 
να αποτελεί η μείωση του τον νούμερο ένα στό-
χο μαζί με τη μείωση της φτώχειας; Ποιος θεω-
ρείται κοινωνικά αποκλεισμένος; Ποιος είναι μη 
κοινωνικά αποκλεισμένος και άρα αποδεκτός 
ή ενσωματωμένος στην κοινωνία; Ποιος είναι  
εντός ή εκτός κοινωνίας; Ποιος είναι αυτός που 
θα αποφασίσει αν ένα άτομο ή μία ομάδα είναι 
εντός ή εκτός κοινωνίας; Έχει συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά και αν ναι ποια είναι αυτά; Ποιοι εί-
ναι οι παράγοντες που τον προκαλούν; Ο κοινω-
νικός αποκλεισμός μπορεί να μετρηθεί; Αν ναι,  

με ποιο τρόπο; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα 
ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στη συ-
νέχεια.

2.  ιστορική αναδρομή  
του ορου «κοινωνικοσ 
αποκλΕισμοσ»

Στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε δημιουργηθεί ένα 
συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο με το έργο 
του Γάλλου κοινωνιολόγου Emile Durkheim, που 
εισήγαγε τις έννοιες της «μηχανικής» και «οργα-
νικής» αλληλεγγύης1, την έννοια της κοινωνικής 
συνοχής και τα θέματα που προκαλεί ένας αδύ-
ναμος κοινωνικός ιστός στα μέλη μιας κοινωνίας 
(Pearce, 1989). O όρος όμως «κοινωνικός απο-
κλεισμός», συναντάται για πρώτη φορά στη Γαλ-
λία, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όπου 
και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει τον 
πληθυσμό που είχε μείνει εκτός της οικονομικής 
ανάπτυξης και άρα είχε διαφορετικό περιεχόμενο 
απ́  ότι σήμερα. (Paugam, 1996). Παρουσιάζεται 
στα κείμενα “Les dividendes du progrès”, του Pierre 
Masse (Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Σχε-
διασμού της Γαλλίας) και “L’ exclusion sociale” του 
J. Klanfer. Οι τεχνοκράτες και οι ιθύνοντες άσκη-
σης κοινωνικής πολιτικής λοιπόν είναι υπεύθυνοι 
για την «κατασκευή» του αποκλεισμού και όχι οι 
κοινωνικοί επιστήμονες όπως συνηθίζεται να πι-
στεύεται, οι οποίοι μάλιστα άργησαν να τον εντά-
ξουν στους κόλπους της κοινωνιολογικής επιστη-
μονικής κοινότητας (Καυταντζόγλου, 2006).

Μέσα σε αυτή την κυρίαρχη ιδεολογική κουλ-
τούρα, τη δεκαετία του ‘70 δημιουργήθηκαν και 
οι κατάλληλες συγκυρίες ώστε το γαλλικό κρά-
τος να στραφεί σε πολιτικές κατά του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Η αποικιοκρατία έφτασε στο τέλος 

1  Με τον όρο «μηχανική αλληλεγγύη» εννοούνται κοινωνίες, τα άτομα των οποίων έχουν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο είδος κοινωνικού δε-
σμού, λόγω του ότι λειτουργούν βάσει ενός κοινού συστήματος αξιών και παρόμοιου τρόπου ζωής, ενώ με τον όρο «οργανική αλληλεγγύη» 
εννοούνται κοινωνίες, τα άτομα των οποίων λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο λόγω «εκτενούς κοινωνικής διαφοροποίησης» 
(Pearce, 1989).
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της και η πετρελαϊκή κρίση αύξησε την ανεργία 
και τη φτώχεια. Με άλλα λόγια, δημιουργήθη-
κε το κατάλληλο πολιτικό, κοινωνικό και οικονο-
μικό υπόβαθρο ώστε το γαλλικό κράτος να θε-
σπίσει μέτρα και πολιτικές για την αποφυγή του 
αποκλεισμού (Popay et al., 2008). Μάλιστα, η ευ-
θύνη για την κατάστασή του αυτή (δηλαδή τον 
αποκλεισμό του ατόμου από την κοινωνία), ενα-
πόκειτο στο ίδιο το άτομο, ως αδυναμία του να 
προσαρμοστεί στην καινούρια οικονομική κατά-
σταση (Παπαδοπούλου, 2004). Το 1974 με τα έργα 
των R. Lenoir “Les exclus: un Francais sur dix” και L. 
Stoleru “Vaincre la pauvreté dans les pays riches”, 
υπεύθυνων για την άσκηση κοινωνικής πολιτι-
κής στη Γαλλία, τονίζονταν «πως καθώς ο αριθ-
μός των ανέργων και της φτώχειας αυξανόταν, η 
αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης και ένταξης στην 
αγορά εργασίας είχε ξεκινήσει, δίνοντας έτσι το 
έναυσμα για συζητήσεις με θέμα τον κοινωνικό 
αποκλεισμό (Popay et al., 2008).

Σύμφωνα με την Καυταντζόγλου (1996) οι κοι-
νωνικοί επιστήμονες την εποχή αυτή εδράζουν την 
προσοχή τους στην ολοένα αυξανόμενη ανεργία 
και στη φτώχεια. Σαν αποτέλεσμα εμφανίζονται 
οι όροι «νέα φτώχεια», «μεγάλη φτώχεια» και ο 
αποκλεισμός προς το παρόν ξεχνιέται. Μόλις το 
1990 γίνεται η εγκαθίδρυση του όρου «κοινωνι-
κός αποκλεισμός» στις κοινωνικές επιστήμες και 
οι κοινωνιολόγοι τον χρησιμοποιούν έχοντας κά-
ποιες αμφιβολίες και όχι άδικα. Αν και περιγράφει 
καλύτερα τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 
και τις διαστάσεις τους, παραμένει γεγονός ότι από 
χώρα σε χώρα οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης 
διαφέρουν, οι αξίες και οι αντιλήψεις διαφέρουν, 
όπως επίσης διαφέρουν οι μηχανισμοί ένταξης 
και κοινωνικής συνοχής και άρα κάθε φορά προ-
σλαμβάνει και ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Έτσι, 
ενώ τα επίπεδα ανεργίας μπορούν, για παράδειγ-
μα, να συγκριθούν, ο αποκλεισμός δεν είναι εύκο-
λα συγκρίσιμος. Κατά τη δεκαετία αυτή και ενώ η 
φτώχεια συνεχίζεται, γίνεται αντιληπτό πως επε-
νεργούν και άλλοι παράγοντες στη συσσώρευση 
κοινωνικών μειονεκτημάτων που οδηγούν στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και αυτό δίνει το έναυσμα 
για νέες έρευνες γύρω από αυτό το φαινόμενο. 

Σε επίπεδο υλοποίησης πολιτικών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, οι πρωτοβουλίες αφορούσαν σε 
αντιμετώπιση της φτώχειας μέσω της ένταξης 
στην αγορά εργασίας για μη προνομιούχες ομά-
δες. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 1975-1989, θε-
σπίστηκαν τρία Προγράμματα κατά της φτώχειας 
(Poverty I, II και ΙΙΙ). Μόλις το 1989, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση «υιοθέτησε την Απόφαση για την κα-
ταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, όρος 
που βρίσκεται επίσης στη δήλωση που θέσπισε 
τον Κοινωνικό Χάρτη» (Καυταντζόγλου, 2006). Το 
1999 συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
για τις Πολιτικές Καταπολέμησης του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού, όπου συλλέγονται στοιχεία από τις 
χώρες – μέλη αναφορικά με τον κοινωνικό απο-
κλεισμό (έρευνες, μελέτες, πολιτικές, αναλύσεις) 
και διαχωρίζεται ο αποκλεισμός από τη φτώχεια, 
ως κάτι ευρύτερο που την περιλαμβάνει στους 
κόλπους του, αποτελούν όμως διαφορετικά φαι-
νόμενα. Η νέα αυτή προσέγγιση οδήγησε σε προ-
γράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που 
εστίασαν αρχικά στην ανάπτυξη της απασχόλη-
σης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας (Πρωτοβουλίες Employment και Adapt, 
1994-1999) και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών 
(Πρωτοβουλία Equal και 5ο Κοινοτικό Πρόγραμ-
μα Δράσης για την παροχή Ίσων Ευκαιριών, 2001-
2005) (Καυταντζόγλου, 2006).

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013 αναφέρε-
ται πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν στη 
θέσπιση του κοινοτικού προγράμματος Progress 
(2007-2013) για να στηρίξει την απασχόληση 
και την κοινωνική αλληλεγγύη. Το πρόγραμμα 
είχε 5 τομείς δράσης: 1) απασχόληση, 2) κοινω-
νική προστασία και ενσωμάτωση, 3) όροι εργα-
σίας, 4) καταπολέμηση των διακρίσεων και ποι-
κιλομορφία, 5) ισότητα των φύλων. Διαφαίνεται 
πως έχει γίνει κατανοητό πως οι πολιτικές προ-
ώθησης στην απασχόληση για να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην ενσωμάτωση και στη συμμετοχή 
στην αγορά εργασίας πρέπει να έχουν μια πιο δι-
ευρυμένη στόχευση όπως η διάχυση της ισότη-
τας των φύλων σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Εννοιολογικός προσδιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού 
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(gender mainstreaming). Επίσης, με το ίδιο σκε-
πτικό, δηλαδή την διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας, θεσπίζεται το Eures (δια-
δικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικό-
τητα) και ο Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσε-
ων (μικρά δάνεια για την ίδρυση ή την επέκταση 
μικρών επιχειρήσεων). 

Όσο η φτώχεια και η ανεργία συνεχίζουν να 
αποτελούν μεγάλα προβλήματα, το βασικό στοι-
χείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2014-
2020 είναι η μείωση της φτώχειας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού. Εκτός από τις δράσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF), θεσπί-
ζονται δύο νέα Ταμεία που βοηθούν στον στόχο 
αυτό. Δημιουργούνται το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βο-
ήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) που προσφέ-
ρει είδη τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
το οποίο συνοδεύεται όμως και από δράσεις κοι-
νωνικής ένταξης ώστε να βοηθηθούν τα άτομα 
αυτά να βγουν από τη φτώχεια και το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) που παρέχει στήριξη σε άτομα που έχασαν 
την εργασία τους λόγω των επιπτώσεων της πα-
γκοσμιοποίησης. Τα προγράμματα που «έτρεχαν» 
την περίοδο 2007-2013 (Progress, Eures και Μη-
χανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων) συνενώνο-
νται στο κοινοτικό πρόγραμμα Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), το οποίο και αφο-
ρά την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο 2014-
2020. (http://europa.eu/social/main).

3.  Χαρακτήριστικα  
του κοινωνικου  
αποκλΕισμου

Στο θεωρητικό και ερευνητικό έργο της Παπαδο-
πούλου αναλύονται τα χαρακτηριστικά του κοι-
νωνικού αποκλεισμού. Από τη σύντομη ιστορική 
αναδρομή του όρου, που αναφέρθηκε πιο πάνω, 
διαπιστώνεται πως πρόκειται για μια κοινωνική 
«κατασκευή», η οποία περιγράφει διαφορετικής 
φύσης φαινόμενα με μια κοινή συνιστώσα ότι απο-
τελούν συμπεριφορές που η κοινωνία χαρακτη-
ρίζει ως αποκλεισμένες. Είναι δηλαδή μια έννοια 
πολυδιάστατη, που καλείται να συμπεριλάβει δι-

αφορετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η κατά-
σταση ενός νέου άντρα στην Αθήνα, μακροχρόνια 
ανέργου, χρήστη ουσιών, χωρίς στέγη και κοινω-
νικό περίγυρο δύναται να περιγραφεί με τον ίδιο 
ακριβώς όρο όπως και η περίπτωση μιας ηλικιω-
μένης γυναίκας, χωρίς οικογένεια, σε απομονω-
μένο χωριό στην επαρχία που αντιμετωπίζει χρό-
νια προβλήματα υγείας. Κατά την Παπαδοπούλου 
(2002) επίσης, ερευνώντας την ιστορία του όρου 
φαίνεται πως κατασκευάστηκε λόγω συνθηκών 
και συγκυριών. Όταν μια έννοια έχει κατασκευα-
στεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και λει-
τουργεί στο να δίνει απαντήσεις εύκολα και γρή-
γορα αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν μπορεί να 
υπάρξει απόλυτος ορισμός. Ο ορισμός που θα δο-
θεί θα σχετίζεται με τις συγκυρίες και τις συνθή-
κες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή και όταν αλ-
λάξουν αυτές, ο ορισμός δεν θα εξυπηρετεί πλέον 
την καινούρια πραγματικότητα. Λειτουργεί δηλα-
δή ως έννοια «ορίζοντας» (concept horizon), ως 
έννοια που ενώ δεν ορίζεται απολύτως, χρησι-
μοποιείται για να περιγράψει και να προσδιορίσει 
μια σειρά από φαινόμενα ανάλογα με την δεδομέ-
νη στιγμή. Η προσφορά του έγκειται στο γεγονός 
πως δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέ-
ρω κοινωνικές έρευνες και αναλύσεις του φαινο-
μένου αυτού. Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός 
ορισμός λοιπόν του κοινωνικού αποκλεισμού, το 
πλαίσιο των συμπεριφορών που θεωρούνται απο-
κλεισμένες ή μη αλλάζει από κοινωνία σε κοινω-
νία και από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο. 
Οι παράγοντες αλλαγής του πλαισίου αυτού πε-
ριγράφονται εκτενέστερα παρακάτω και συνδέο-
νται με τα κυρίαρχα ιδεολογικά πρότυπα που φέ-
ρει μια κοινωνία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Όλες οι επιστήμες ωστόσο συγκλίνουν στο 
ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός σχετίζεται με την 
«έλλειψη υλικών και κοινωνικών ευκαιριών και 
δυνατοτήτων ώστε τα άτομα να συμμετέχουν 
στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική με αποτε-
λεσματικό τρόπο και συνδέεται με την αποξέ-
νωση και την περιθωριοποίηση από το κύριο μέ-
ρος της κοινωνίας» (Andersen 1999, Klasen 1998, 
Combes 1998). Τον χαρακτηρίζει επίσης η έλλει-
ψη συμμετοχής ή η μη συμμετοχή στο σύνολο των  
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κοινωνικών θεσμών. Κατά μια πιο διευρυμένη προ-
σέγγιση βάσει του έργου του Marshall (στο “Class 
Citizenship and Social Development” του 1950, όπου 
γίνεται εκτενής αναφορά στην ιδιότητα του πολί-
τη και της πλήρους συμμετοχής του στην κοινω-
νία) ο κοινωνικός αποκλεισμός προσλαμβάνεται 
ως «δυσκολία άσκησης των κοινωνικών δικαιωμά-
των του πολίτη, ως έλλειψη συμμετοχής στους κοι-
νωνικούς θεσμούς και πρόσβασης στις βασικές κοι-
νωνικές και οικονομικές ευκαιρίες, ως μακροχρόνια 
μειονεκτική θέση» (Καυταντζόγλου, 2006). 

Η εμφάνιση και η χρήση του όρου σε επίσημα 
κρατικά κείμενα και έγγραφα, μαρτυρά την ανά-
γκη να «στριμωχτούν» συμπεριφορές που χαρα-
κτηρίζονται ως μη αποδεκτές, ως παραβατικές, ως 
διαφορετικές από τη συνήθη νόρμα υπό τη σκέ-
πη ενός γενικότερου όρου, ακόμα και αν οι πε-
ριπτώσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τους 
παράγοντες εκείνους που προκάλεσαν τη διολί-
σθηση των ατόμων στο φαινόμενο αυτό. Προκύ-
πτει δηλαδή σαν μια ανάγκη πολιτικής διαχείρισης 
όλων αυτών των «αποκλίνουσων» συμπεριφορών.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αφορά 
ξεκάθαρα σε διαδικασία και δεν αποτελεί κατά-
σταση, όπως για παράδειγμα η έννοια της φτώ-
χειας. Και αυτό γιατί δεν είναι ένας ο παράγοντας 
που προκάλεσε κοινωνικό αποκλεισμό και που αν 
αρθεί ο παράγοντας αυτός το άτομο δεν θα εί-
ναι πια κοινωνικά αποκλεισμένο (Burchardt et 
al., 2001), αλλά διαδικασίες, διαφορετικές μετα-
ξύ τους, που θα μπορούσαμε να πούμε πως «όσα 
είναι τα υποκείμενα μιας κοινωνίας, τόσες διαφο-
ρετικές μορφές μπορεί να υιοθετήσει μια διαδι-
κασία» (Παπαδοπούλου, 2002) ή όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται από την Daly: «Ο κοινωνικός 
αποκλεισμός δημιουργείται όταν διάφορα νοση-
ρά φαινόμενα στοιβάζονται σαν στρώματα το ένα 
πάνω στο άλλο και παρατηρείται έντονη αλληλεπί-
δραση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών κα-
ταστάσεων. Μπορεί να υπάρχει παράγοντας που να 
πυροδότησε την όλη διαδικασία αλλά δεν μπορεί 
να νοηθεί σαν μια κατάσταση με μία μόνο διάστα-
ση. Μέρος του έργου των ερευνητών είναι να ανα-
γνωρίσουν αυτές ακριβώς τις αλληλεπιδράσεις και 
τις διαστάσεις» (Daly, 2008).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι έννοιες της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη βάση 
τους σχετίζονται, όμως ο κοινωνικός αποκλεισμός 
αποτελεί μια διαδικασία και όχι μια κατάσταση και 
επίσης ένα άτομο που ζει σε συνθήκες οικονομικής 
υστέρησης δεν είναι κατ’ ανάγκη κοινωνικά απο-
κλεισμένο. Επειδή ακριβώς αφορά μια διαδικασία 
και όχι μια κατάσταση για το κάθε άτομο ξεχωρι-
στά, υπάρχουν διαφορετικές μορφές που μπορεί 
να εμφανιστεί το φαινόμενο αυτό. Η συσσώρευση 
κοινωνικών μειονεκτημάτων μπορεί να οδηγήσει 
το άτομο στο να «γλιστρήσει» μέσα σε αυτή τη δι-
αδικασία. Λέγοντας συσσώρευση κοινωνικών μει-
ονεκτημάτων εννοούμε τη συσσώρευση κοινωνι-
κών ανισοτήτων όπως για παράδειγμα η φτώχεια 
σε συνδυασμό με την μη ολοκλήρωση της εκπαί-
δευσης και την μη ύπαρξη οικογένειας που μπο-
ρεί να οδηγήσουν το άτομο σε κοινωνικό απο-
κλεισμό (Παπαδοπούλου και Κουραχάνης, 2017).

4.  παραγοντΕσ  
του κοινωνικου  
αποκλΕισμου

Ποιος όμως είναι αυτός που αποκλείει ή οριοθε-
τεί ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων ως αποκλει-
σμένα; Κατά τους ερευνητές, η δυαδικότητα και η 
χρήση δίπολων του τύπου καλός - κακός, ανώτε-
ρος - κατώτερος είναι ο κυρίαρχος τρόπος αντί-
ληψης και θέασης του κόσμου για τον μέσο όρο 
των ατόμων που απαρτίζουν μια κοινωνία. Συνε-
πώς ο κυρίαρχος παράγοντας που κρίνει τη θέση 
ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων σε μια κοινω-
νία είναι οι αξίες και τα κυρίαρχα ιδεολογικά πρό-
τυπα που έχει για τον εαυτό της η ίδια η κοινωνία. 
Με άλλα λόγια, ανάλογα με τις εθνικές συγκυρί-
ες υπό τις οποίες κατασκευάστηκε μια κοινωνία, 
τη χρονική περίοδο που εξετάζεται το φαινόμε-
νο αυτό και τις αντιλήψεις που διαμορφώνονται, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός προσλαμβάνει και μια 
διαφορετική έννοια και διαμορφώνει το αξιολογι-
κό πλαίσιο κάθε εποχής αλλά και τα πιθανά πεδία 
κοινωνικής παρέμβασης (Καυταντζόγλου, 2006).

Η Παπαδοπούλου (2012), μας πληροφορεί, πως 
από την οπτική του κοινωνικού αποκλεισμού ως 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Εννοιολογικός προσδιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού 
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φαινόμενο του εθνικού κράτους, έχει μέγιστη ση-
μασία η μελέτη της ιστορικής συγκρότησης του 
έθνους – κράτους και το κληροδότημα που αυτή 
αφήνει στις επόμενες γενιές και η ίδια δηλώνει 
χαρακτηριστικά ότι: «όταν θίγονται οι εθνικές αξί-
ες, οι κοινωνίες ως ‘αντίποινα’ παράγουν κοινωνι-
κό αποκλεισμό». Ενισχύει δε την άποψή της αυτή 
παραθέτοντας ένα εύρος επιχειρημάτων. Για πα-
ράδειγμα, σε άτομα με ομόφυλο σεξουαλικό προ-
σανατολισμό στην Ολλανδία, τους δίνεται το δι-
καίωμα τέλεσης γάμου αλλά δεν συμβαίνει το 
ίδιο στην Τουρκία. Έτσι, σε κάθε χώρα, το φαι-
νόμενο αυτό λαμβάνει και άλλο νόημα. Σχετίζει 
επίσης τον κοινωνικό αποκλεισμό με συσσώρευ-
ση κοινωνικών μειονεκτημάτων, κοινό χαρακτη-
ριστικό σε όλες τις χώρες αλλά τι νόημα έχει να 
είναι κάποιος φτωχός στην Ελλάδα του 2018 και 
τι στην Ελβετία; Επίσης, για το θέμα της ανεργί-
ας πιστεύει ότι σε χώρες οικονομικά αναπτυγμέ-
νες η ανεργία σαν φαινόμενο φέρει πολύ μεγα-
λύτερη ένταση και στιγματισμό των ατόμων από 
ότι σε άλλες χώρες που δεν είναι τόσο οικονομι-
κά αναπτυγμένες. Και αυτό γιατί η αξία της εργα-
σίας συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας και όταν δεν υπάρχει εργασία, η αξία της 
πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι θα συ-
νέβαινε σε μια άλλη χώρα. Αντιστοίχως και με τα 
μεταναστευτικά ρεύματα, αφού (για παράδειγμα) 
στην Ελλάδα οι μετανάστες από την Αφρική απο-
τελούν ίσως μια παρουσία που δεν απειλεί τον 
πολιτισμό, σε αντίθεση με τους Αλβανούς μετα-
νάστες, ιδιαίτερα την δεκαετία του ’90, λόγω της 
γειτνίασης και των πολιτισμικών προτύπων που 
είναι πιο κοντά με αυτά των Ελλήνων από αυτά 
των Αφρικανών. Και δηλώνει χαρακτηριστικά: «ο 
κοινωνικός αποκλεισμός αγγίζει πολύ περισσότερο 
την πολιτισμική συγγένεια και εγγύτητα (ο γείτο-
νας μας, η γειτονική χώρα) παρά τα απομακρυσμέ-
να από μια κοινωνία πολιτισμικά χαρακτηριστικά». 

Τα παραπάνω παραδείγματά της αναδεικνύ-
ουν και τη μοναδικότητα των όρων συγκρότη-
σης των εθνικών κοινωνιών και άρα και των δια-
δικασιών του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά την 
Schnapper (2000) λοιπόν, είναι εμφανές ότι ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός κατ’ αυτή την έννοια απο-

τελεί ένα ιστορικό προϊόν, ένα προϊόν άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τα ιδιαίτερα στοιχεία της ιστορι-
κής κληρονομιάς, της εθνικής συνείδησης και του 
εθνικού ασυνείδητου. 

Από μια άλλη θέαση και οπτική σχετικά με τους 
λόγους δημιουργίας και ύπαρξης του φαινομένου 
αυτού, οι κοινωνιολόγοι παρατήρησαν μέσω της 
εκπόνησης ερευνών, τη στενή σύνδεση της εμ-
φάνισης του κοινωνικού αποκλεισμού με τη χα-
λάρωση του κοινωνικού δεσμού. «Ο κοινωνικός 
δεσμός (lien social) είναι το πλέγμα εκείνο των κοι-
νωνικών σχέσεων που χαρακτηρίζεται από μονι-
μότητα και σταθερότητα και συνδέει τα μέλη μιας 
οργανωμένης κοινωνίας. Δεν υπάρχει οργανωμέ-
νη κοινωνία χωρίς κοινωνικούς δεσμούς. Διακρίνε-
ται από τις απλές κοινωνικές σχέσεις, που μπορεί να 
είναι πρόσκαιρες, γιατί χαρακτηρίζεται από μόνιμες 
και σταθερές σχέσεις, οι οποίες μάλιστα λειτουρ-
γούν ως πλέγμα, αλληλοσυνδέονται και παράγουν 
ένα τρίτο προϊόν που απέχει πολύ από το άθροισμα 
των επιμέρους κοινωνικών σχέσεων, σταθερών και 
πρόσκαιρων» (Παπαδοπούλου, 2004).

Τα δύο φαινόμενα συνυπάρχουν κατά την εμ-
φάνισή τους και το ένα μπορεί να αποτελεί παθο-
γόνο αιτία εμφάνισης για το άλλο. Αυτό σημαίνει 
ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται όταν 
παρατηρείται χαλάρωση των κοινωνικών δεσμών 
με αποτέλεσμα να απειλείται ο κοινωνικός ιστός 
ακόμα και με διάσπαση ενώ πολλές μορφές κοι-
νωνικού αποκλεισμού προκαλούνται από τη δι-
άσπαση του κοινωνικού δεσμού. Η παρατήρηση 
αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί η ενίσχυση του 
κοινωνικού δεσμού εμφανίζεται σαν αντίδοτο στον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Όπως αναφέρει η Παπα-
δοπούλου (2004): «Όσο αυξάνουν οι εύθραυστοι 
πληθυσμοί σε μια κοινωνία τόσο χαλαρώνει η κοι-
νωνική συνοχή και ο δεσμός, αντίστροφα ένας δυνα-
τός κοινωνικός δεσμός προστατεύει ή καθιστά ελεγ-
χόμενες τις διαδικασίες του αποκλεισμού». Κάτι με 
το οποίο συμφωνεί και η Μουσούρου (2002): «Η 
πραγματική προστασία από τον αποκλεισμό έγκειται 
στην ενίσχυση των διαδικασιών ένταξης και κυρί-
ως στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ανθρώπων 
να δημιουργούν και να διατηρούν δεσμούς». Πριν 
την εξαγωγή συμπερασμάτων προτείνει τη μελέτη 
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των στάσεων και των αξιών μιας κοινωνίας (δη-
λαδή, ποια είναι η φύση του κοινωνικού δεσμού 
που συνδέει τα μέλη μιας κοινωνίας) αναφορικά 
με το ποιοι βασικοί θεσμοί έχουν αποδυναμωθεί 
ώστε η μη συμμετοχή σε αυτούς παράγει διαδι-
κασίες κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και ποιοι 
θεσμοί έχουν αναλάβει βαρύτερο ρόλο κοινωνι-
κοποίησης και ενδεχομένως να έχουν αντικατα-
στήσει παλαιότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης 
(π.χ. το δίπολο οικογένεια - εκπαίδευση).

Για την ελληνική περίπτωση, βάσει ερευνών2, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός διαφαίνεται πως προκα-
λείται όταν υπάρχει διάσπαση του οικογενειακού 
δεσμού. Στην Ελλάδα, η βιομηχανία δεν αναπτύ-
χθηκε ποτέ σε σημείο ανταγωνισμού, αντίστοιχα 
με αυτή των ανεπτυγμένων χωρών του Βορρά, 
και έτσι η αγορά εργασίας διαθέτει κάποια άλλα 
χαρακτηριστικά από αυτά των χωρών αυτών, σε 
συνδυασμό με την υπέρτατη αξία των οικογενει-
ακών δεσμών που υπήρχε στη χώρα, οι αιτίες του 
κοινωνικού αποκλεισμού ανιχνεύονται όταν δια-
σπώνται τα οικογενειακά δίκτυα. Έτσι παρατηρεί-
ται πως εκεί που δεν υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι 
θεσμοί, η οικογένεια τούς αντικαθιστά και παλεύει 
ενάντια στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού ενώ 
εκεί που υπάρχει ισχυρό δημόσιο δίκτυο παρέμ-
βασης ο ρόλος της οικογένειας ως στήριγμα απο-
δυναμώνεται. Για την ελληνική περίπτωση λοιπόν, 
όπου εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, αναφέρεται 
ξεκάθαρα σε διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού. Η 
στήριξη της οικογένειας όμως έχει και μια άλλη 
πλευρά κατά την οποία δύναται να λειτουργεί σαν 
ελεγκτικός μηχανισμός στις ζωές των ανθρώπων 
που προσφέρει τη στήριξη αυτή και να επηρεά-
ζει τις επιλογές τους, κυρίως όταν υπάρχει οικο-
νομική εξάρτηση ή συμβίωση κάτω από την ίδια 
στέγη (Παπαδοπούλου, 2012).

Στο παγκόσμιο επίπεδο, τα αίτια ανάδυσης της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συνδέ-
ονται με τη διάσταση της παγκοσμιοποίησης. Οι 
δραματικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό των κοι-
νωνιών λόγω της παγκοσμιοποίησης αποτυπώνο-
νται στην αγορά εργασίας, όπου κυριαρχεί η προ-
σωρινότητα και η συρρίκνωση των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων. Λόγω της τεχνολογικής 
και επιστημονικής ανάπτυξης, η παραγωγή αγα-
θών και η προσφορά υπηρεσιών έχουν αυξηθεί 
κατακόρυφα, κάτι που δεν οδήγησε σε αντίστοι-
χη μείωση της φτώχειας. Πλέον δεν γίνεται λόγος 
για έλλειψη παραγωγικών πόρων αλλά για τη λει-
τουργία του καπιταλιστικού συστήματος που συ-
νεχώς αναζητά φθηνότερο εργατικό δυναμικό για 
την παραγωγή των αγαθών (Chossudovsky, 2004).

Όπως άλλωστε αναφέρει ο Ψημμένος στο 
έργο του σχετικά με τις απόψεις των Castles και 
Miller (1993), «η ένταξη της οικονομίας σε ένα πα-
γκόσμιο δίκτυο αγοράς προϊόντων και εργασίας και 
η ανάπτυξη των τεχνολογικών δικτύων επικοινω-
νίας και μεταφοράς μετατρέπουν τις τοπικές αγο-
ρές σε στοιχεία ανάπτυξης της διεθνούς αγοράς. 
Σε αυτή την αγορά η μεταφορά εργατικού δυναμι-
κού, τα δίκτυα παραγωγής, ανταλλαγής και κατανά-
λωσης, αναπτύσσονται πέρα και πάνω από εθνικά 
και γεωγραφικά όρια.» Κατά τον Ψημμένο (2002) 
λοιπόν: «Έτσι έχουμε αύξηση άτυπης εργασίας, την 
απελευθέρωση του κοινωνικού πλαισίου εργασίας 
από τα κοινωνικά όργανα ελέγχου αυτής και τη συρ-
ρίκνωση του βιοτικού επιπέδου ενός μεγάλου μέ-
ρους της κοινωνίας με την παράλληλη συρρίκνω-
ση κοινωνικών παροχών».

Τέλος, έρευνες καταδεικνύουν τη μέγιστη ση-
μασία, του λεγόμενου κοινωνικού και οικονομικού 
κεφαλαίου στη διαμόρφωση των προαναφερθέ-
ντων διαδικασιών. Το πλαίσιο κοινωνικοποίησης 

2  Ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών των αστέγων του δήμου Καλλιθέας, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο και δήμος Καλλιθέας, 2001, Από 
την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισμό: Διαδικασίες και χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού στο Νομό Κυκλάδων, ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ, επιστημονικός υπεύθυνος Δέσποινα Παπαδοπούλου, 2001 και Πρώτη έκθεση πεπραγμένων για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό στις πυρό-
πληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας, ερευνητικό πρόγραμμα «Συνεργασία», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2011-2013, Αθήνα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2018

30

(οικογένεια, εκπαίδευση, στέγαση, φιλικό περι-
βάλλον, εισόδημα κ.λπ.) διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση των εν λόγω διαδικασι-
ών. Τα εφόδια ή τα εμπόδια και οι αδυναμίες που 
ο καθένας φέρει κατά τη διαδικασία της κοινωνι-
κοποίησής του επηρεάζουν και τις μετέπειτα επι-
λογές του (Burchardt et al., 2001). Μερικές φορές 
όμως το εύρος των επιλογών ενδεχομένως να εί-
ναι ιδιαίτερα περιορισμένο λόγω εξωτερικών επιρ-
ροών όπως π.χ. σε μια κατάσταση γενικευμένης 
οικονομικής κρίσης στην οποία η εξεύρεση εργα-
σίας είναι αρκετά δύσκολη. Το υπόβαθρο και το 
πλαίσιο κοινωνικοποίησης διαδραματίζει τότε ση-
μαντικό ρόλο. Αυτή η συνιστώσα είναι αρκετά εν-
διαφέρουσα στη μελέτη της αναπαραγωγής του 
φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού (Παπα-
δοπούλου, 2012).

5.  ΕρΕυνΕσ - δΕικτΕσ 

Σύμφωνα με κάποιους κοινωνιολόγους δεν υπάρ-
χει κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία για τη μέτρη-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού αφού δεν υπάρ-
χει και κοινά αποδεκτός ορισμός αναφορικά με 
το ποιος είναι αποκλεισμένος ή όχι, κάτι που επί-
σης θα ήταν επικίνδυνο λόγω του στιγματισμού 
των ανθρώπων κάτω από μια κοινωνική κατα-
σκευή, όπως είναι αυτή του κοινωνικού αποκλει-
σμού. Θεωρούν πως ο κοινωνικός αποκλεισμός 
δεν μπορεί να μετρηθεί παρά μόνο να εκπονηθούν 
οι κατάλληλες έρευνες ώστε να διαπιστωθούν οι 
τυπολογίες που πιθανόν να υπάρχουν (Παπαδο-
πούλου, 2002). 

Τι γίνεται όμως σε επίπεδο πολιτικής; Όταν 
πρόκειται για τη χάραξη πολιτικών κάπου πρέ-
πει να παρθούν τα όρια και να ορισθούν αξιόπι-
στοι δείκτες που θα δείξουν το μέγεθος του προ-
βλήματος. Για παράδειγμα, πρέπει να καθοριστεί 
ποιοι δικαιούνται τα επιδόματα, ή όποιο άλλο μέ-
τρο κοινωνικής πολιτικής, που θεωρεί το κράτος 
πως πρέπει να θεσπίσει. Όσον αφορά την ποσοτι-
κοποίηση των κοινωνικών φαινομένων λοιπόν, οι 
επιστήμονες αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα 
που αρχίζουν από τον ορισμό και τη μέτρηση και 
καταλήγουν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Επίσης, το ποιοι δείκτες θα επιλεγούν και ποιοι θα 
θεωρούνται οι πιο σημαντικοί εξαρτάται από την 
άποψη του ερευνητή για τη φύση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και το τι ακριβώς τον/την ενδιαφέ-
ρει να μετρήσει (Najera Catalan, 2016). 

Επιπροσθέτως, ο κοινωνικός αποκλεισμός, έχο-
ντας σαν χαρακτηριστικά το ότι είναι πολυδιάστατη 
έννοια, μια έννοια ορίζοντας αλλά και διαδικασία, 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθεί στο σύνο-
λό του. Το φαινόμενο αυτό, λόγω αυτών ακριβώς 
των χαρακτηριστικών, αλλά και λόγω της δυναμι-
κής του (δηλαδή της σύνδεσης του με τη χρονική 
διάσταση) απαιτεί έρευνες για να διαπιστωθούν 
τα χαρακτηριστικά των μελών των νοικοκυριών, 
κάτω από ποιες συνθήκες ζουν, να εμπεριέχουν 
τη χρονική διάσταση και τα χαρακτηριστικά αυτά 
να μπορούν να αναχθούν στο σύνολο του πληθυ-
σμού της έρευνας. Ταυτόχρονα, οι έρευνες πρέπει 
να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να κα-
λύπτουν όλες τις διαστάσεις του κοινωνικού απο-
κλεισμού. Μια τέτοιου είδους έρευνα όμως είναι 
εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο να διενεργηθεί 
λόγω του τεράστιου όγκου ερωτήσεων αλλά και 
δεδομένων που θα ληφθούν για επεξεργασία. 
Επίσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλύπτει στο 
σύνολό τους όλα τα χαρακτηριστικά που προανα-
φέρθηκαν (Ανδριοπούλου κ.ά., 2013).

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες παράμε-
τροι που ο ερευνητής θα πρέπει να λάβει σοβα-
ρά υπόψη του πριν ξεκινήσει την έρευνα αναφο-
ρικά με το φαινόμενο αυτό. Μια σχετικά σύγχρονη 
προβληματική γύρω από τον κοινωνικό αποκλει-
σμό αφορά το πώς η βοηθητική παρέμβαση εκ 
μέρους του κράτους δεν θα στιγματίσει το άτομο 
ως αποκλεισμένο, με κίνδυνο αντί να επωφεληθεί 
τελικά από τη βοήθεια που του δίνεται, να κατρα-
κυλήσει σε ακόμα πιο βαθιές διαδικασίες κοινωνι-
κού αποκλεισμού. Το ερώτημα που γεννάται είναι 
στο κατά πόσο η κοινωνική πολιτική τελικά βοη-
θάει στην αποφυγή της δημιουργίας του φαινο-
μένου ή στηρίζει την αναπαραγωγή του (Brad et 
al., 1997). Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι 
πολύ δύσκολο να δοθεί, αλλά από μια οπτική μάλ-
λον λειτουργεί αμφίσημα, δηλαδή και κοινωνικο-
ποιητικά (βοηθητικά) και διαιρετικά (αφαιρετικά).
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Ωστόσο, επειδή οι κρατικές παρεμβάσεις κρί-
νονται ως απαραίτητες, πρέπει να βρεθούν οι δεί-
κτες εκείνοι που θα αξιολογούν το φαινόμενο αυτό 
όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές του δια-
στάσεις, παρ’ όλο που όπως προαναφέρθηκε δεν 
θα αποτελούν πιστή αναπαράσταση της πραγμα-
τικότητας. Βέβαια, ο τρόπος που επιλέγονται οι 
δείκτες πρέπει να υπακούει σε κάποια κριτήρια. 
Ο Atkinson και οι συνεργάτες του το 2001, σε μια 
ακαδημαϊκή μελέτη πρότειναν ένα μεθοδολογι-
κό πλαίσιο, όπου ένας δείκτης θα πρέπει να είναι 
ξεκάθαρος ως προς το τι μετράει, να είναι έγκυ-
ρος με την έννοια τού να υπόκειται στους κανό-
νες της στατιστικής επιστήμης, να είναι πρακτικός, 
να μπορεί κάποιος να συγκρίνει τα αποτελέσμα-
τα που προσφέρει, να συλλέγει πρόσφατα δεδο-
μένα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρότυπα 
και να εξυπηρετεί την εκάστοτε πολιτική εξουσία 
σε περίπτωση που εκείνη θέλει να κάνει διάφο-
ρες μεταρρυθμίσεις ή παρεμβάσεις αλλά να μην 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρισμό του πλη-
θυσμού (Portofolio of EU Social Indicators, 2015).

Για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου επιλέ-
χθηκε να παρουσιαστούν συνοπτικά:

 ■ ο πλαίσιο ανάλυσης (matrix) του κοινωνικού 
αποκλεισμού που δίνεται από την Routh Levitas 
και τους συνεργάτες της από το πανεπιστή-
μιο του Bristol: “The Bristol Social Exclusion 
Matrix (B-SEM)”, 

 ■ η έρευνα “Millennium Survey of Poverty and 
Social Exclusion (PSE)”, η οποία ίσως είναι από 
τις λίγες έρευνες που σχεδιάστηκε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο για να μετρήσει αποκλειστικά 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τέλος, 

 ■ το τι γίνεται σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αναφορικά με τη μέτρηση «Κίνδυνος 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού».

5.1 B-SEM (BriStol Social  
ExcluSion Matrix)

H Ruth Levitas και οι συνεργάτες της στο The Multi-
Dimensional Analysis Of Social Exclusion, το 2007 
πρότειναν το πλαίσιο B-SEM, σύμφωνα με το οποίο 

πρέπει να μελετάται το φαινόμενο του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Σύμφωνα με την Levitas, το B-SEM 
είναι ένα εργαλείο, το οποίο εμπεριέχει όλες τις 
διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και αξι-
ολογεί τα αποτελέσματα των ήδη διεξαχθέντων 
ερευνών ως προς το αν καλύπτουν τους παρά-
γοντες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό αλλά 
και την κατανόησή τους. Επίσης το Β-SEM, αφού 
σαν πλαίσιο εμπεριέχει όλες τις διαστάσεις, προ-
τείνει τους κατάλληλους τομείς έρευνας, θεωρώ-
ντας πως η καλύτερη κατανόηση υφίσταται όταν 
εξηγούνται οι σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται βάσει του 
B-SEM, ως «μια περίπλοκη και πολυδιάστατη δια-
δικασία. Εμπεριέχει την έλλειψη ή την άρνηση των 
πόρων, δικαιωμάτων, αγαθών και υπηρεσιών και 
την ανικανότητα συμμετοχής σε φυσιολογικές σχέ-
σεις και δραστηριότητες, που είναι διαθέσιμες στην 
πλειονότητα των ανθρώπων σε μια κοινωνία. Επη-
ρεάζει την ποιότητα της ζωής των ατόμων και ταυ-
τόχρονα την εγγύτητα και τη συνοχή της κοινωνί-
ας στο σύνολο της» (Levitas et al, 2007). Η έννοια 
του βαθύ αποκλεισμού δεν υπάρχει σαν ξεχωρι-
στό φαινόμενο από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
υπάρχουν ωστόσο βαθμοί σοβαρότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τέσσερα στάδια στη ζωή 
των ανθρώπων (παιδική ηλικία, νεότητα, ενήλι-
κη ζωή και γηρατειά) προτείνονται 10 διαστάσεις 
που συνδέονται με τους ανάλογους δείκτες ή το-
μείς με ενδεχόμενη σημαντικότητα για τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό ως εξής: 

 ■ Πόροι: (1. Υλικοί, οικονομικοί πόροι, 2. Πρό-
σβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, 3. 
Κοινωνικοί πόροι)

 ■ Συμμετοχή: (1. Συμμετοχή στην εργασία, 2. Κοι-
νωνική συμμετοχή, 3. Συμμετοχή στον πολιτι-
σμό, στην εκπαίδευση και ικανότητες, 4. Πολι-
τική και δημόσια συμμετοχή)

 ■ Ποιότητα ζωής: (1. Υγεία και ευεξία, 2. Περι-
βάλλον ζωής, 3. Έγκλημα και εγκληματικότητα).

Επίσης λαμβάνονται υπόψη και κάποια χαρακτη-
ριστικά όπως το φύλο, η εθνικότητα, η κοινωνική  
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τάξη, η στέγαση, η σύσταση της οικογένειας, η θρη-
σκεία, σημαντικά γεγονότα ζωής, κ.λπ., ως παρά-
γοντες κινδύνου που μπορούν να πυροδοτήσουν 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν σημαίνει φυσικά 
πως τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν a priori σε 
κοινωνικό αποκλεισμό, ωστόσο αποτελούν παρά-
γοντες από όπου θα μπορούσε δυνητικά να πυ-
ροδοτηθεί η διαδικασία αυτή ενώ η συσσώρευση 
πολλαπλών μειονεκτημάτων ή ελλείψεων οδη-
γεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την 
Levitas: «Οι παράγοντες κινδύνου (risk factors) ση-
ματοδοτούν το πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν 
διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού, ενώ οι παρά-
γοντες πυροδότησης (triggers) έχουν άμεσο αντί-
κτυπο στις ζωές των ανθρώπων, όπως για παρά-
δειγμα, η αστεγία» (Levitas et al., 2007).

Ακόμα και με το B-SEM, που καλύπτει όλες τις 
διαστάσεις της ζωής των ανθρώπων, η μέτρηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού δεν θα ήταν πιστή 
αναπαράσταση της πραγματικότητας, λόγω της 
υποεκροσώπησης των αστέγων, ενός πληθυσμού 
που ξεφεύγει των ερευνών παρότι είναι από τους 
πιο ευάλωτους στον κοινωνικό αποκλεισμό. Λόγω 
της φύσης του φαινομένου αυτού (διαδικασία, δυ-
ναμικό φαινόμενο, ενέχει και τη χρονική διάσταση) 
προτείνεται πολυδιάστατη ανάλυση γιατί η χρή-
ση μονοδιάστατων δεικτών ενέχει κινδύνους για 
την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους, αλλά εί-
ναι πιο εύχρηστοι και φτηνότεροι. Για παράδειγ-
μα, το ποσοστό ανεργίας σε μια χώρα μπορεί να 
μετρηθεί, όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό 
όμως που είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και 
αφορά μια διαδικασία δεν σημαίνει πως όποιος 
είναι άνεργος είναι και κοινωνικά αποκλεισμέ-
νος. Ενδεχομένως η ανεργία να πυροδοτήσει τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, θα πρέπει όμως να υπάρ-
ξουν και άλλοι παράγοντες στη ζωή των ανθρώ-
πων για να συμβεί αυτό. Επίσης, οι μονοδιάστατοι 
δείκτες δεν μπορούν να αναδείξουν σχέσεις αιτι-

ώδους συνάφειας μεταξύ των παραγόντων που 
μπορούν να προκαλέσουν το φαινόμενο αυτό. Με 
άλλα λόγια, δεν μπορούν να εξηγήσουν ποιος δεί-
κτης είναι πιο σημαντικός από τον άλλο και ποια η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δεικτών αυτών, ώστε 
να οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση των πα-
ραγόντων που οδηγούν στη δημιουργία του φαι-
νομένου αυτού (Levitas, 2007).

5.2 PSE (MillEniuM SurvEy  
of PovErty and  
Social ExcluSion)

Η PSE 3 διεξήχθη για πρώτη φορά το 1999 και 
όπως προαναφέρθηκε σχεδιάστηκε αποκλειστι-
κά για να μετρήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Βασίστηκε στα αποτελέσμα-
τα ήδη υπαρχόντων ερευνών (Breadline Britain 
Survey, the European Community Household Panel 
Survey, Small fortunes: The National Survey of 
the Lifestyles and Living Standards of Children.) 
αλλά και στην χρήση ειδικά σχεδιασμένων ερω-
τηματολογίων. Η έρευνα βασίστηκε σε τρεις τύ-
πους δεδομένων:

1. Στην General Household Survey (GHS) του 
1998/99, η οποία παρείχε πληροφορίες για ει-
σοδήματα και την κοινωνικο-οικονομική κατά-
σταση των αποκρινόμενων.

2. Στην ONS Omnibus Survey του 1999, η οποία 
παρείχε πληροφορίες αναφορικά με το ποιες 
δραστηριότητες και υπηρεσίες θεωρούνται 
απαραίτητες στον μέσο όρο του πληθυσμού 
της έρευνας.

3. Σε μια follow-up έρευνα το 1999 σε ένα μι-
κρότερο δείγμα ανθρώπων από αυτούς που 
συμμετείχαν στην GHS. Το δείγμα είχε σχεδι-
αστεί να δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμε-
τοχής σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα  

3 Οι πληροφορίες αναφορικά με την PSE λήφθηκαν από την ιστοσελίδα PSE www.poverty.ac.uk. αλλά και από το έργο της Levitas: The multi-
dimensional analysis of social exclusion.
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θεωρώντας πως τα χαμηλά εισοδήματα και η 
έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελούν σοβα-
ρούς παράγοντες που ενδεχομένως να οδη-
γήσουν στον κοινωνικό αποκλεισμό. (www.
poverty.ac.uk).

Η PSE διέκρινε 4 διαστάσεις του κοινωνικού 
αποκλεισμού:

 ■ Αποκλεισμό από επαρκές εισόδημα ή πόρους

 ■ Αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

 ■ Αποκλεισμό από δημόσιες και ιδιωτικές υπη-
ρεσίες

 ■ Αποκλεισμό από κοινωνικές σχέσεις (κοινωνι-
κή, πολιτική, δημόσια συμμετοχή, κοινωνικές 
επαφές, κοινωνική συμμετοχή).

Τα πλεονεκτήματα της PSE συνοψίζονται στα 
εξής:

α) Παρέχει μετρήσεις της φτώχειας για τους ενή-
λικες αλλά και για τα παιδιά καλύπτοντας ένα 
εύρος πεδίων, όπως για παράδειγμα η στέγα-
ση, η υγεία, το φαγητό, η ένδυση και οι κοινω-
νικές δραστηριότητες. 

β)  Παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις ει-
σοδήματος. 

γ) Μπορεί να γίνει ανάλυση στο αν η μη συμμε-
τοχή είναι θέμα επιλογής ή αποτέλεσμα της 
φτώχειας. 

δ) Μπορεί να γίνει ανάλυση στο πεδίο της ενδο-
οικογενειακής φτώχειας. 

ε) Μπορεί να γίνει ανάλυση σε θέματα τάσεων, 
όπως π.χ. ποιες οι τάσεις που κυριαρχούν στην 
κατανάλωση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

στ) Δίνει τη δυνατότητα πολυδιάστατων αναλύ-
σεων μεταξύ των μεταβλητών λόγω των δει-
κτών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

ζ) Εμπεριέχει ερωτήσεις που σε άλλες έρευνες 
δεν υπάρχουν όπως π.χ. σεξουαλικού προσα-
νατολισμού, δίνοντας τη δυνατότητα καλύτε-
ρης κατανόησης των παραγόντων δημιουργίας 
του κοινωνικού αποκλεισμού. (Levitas, 2007).
Τα μειονεκτήματα αφορούν στα εξής:

α) Σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος και αυτό πε-
ριορίζει την ανάλυση σε διάφορες υποομάδες 
όπως οι ανύπανδρες μητέρες. 

β) Μεγάλο μέγεθος ερωτηματολογίου που σημαί-
νει πως συνιστά χρονοβόρα διαδικασία, ανα-
σταλτικό παράγοντα στο να συμμετέχει κά-
ποιος στην έρευνα. 

γ) Λόγω του χρόνου διενέργειάς της (1999) θε-
ωρείται πλέον απαρχαιωμένη. 

δ) Οι πληροφορίες που αφορούσαν τα παιδιά, δεν 
συλλέχθηκαν από αυτά αλλά μέσω των απα-
ντήσεων των γονιών τους (Levitas, 2007).

5.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ φΤΩχΕΙΑΣ  
Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
(PEoPlE at riSk of PovErty  
or Social ExcluSion)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά τον κοινωνικό αποκλει-
σμό μέσω της Eurostat, αξιοποιώντας τα αποτελέ-
σματα που προσφέρει η έρευνα EU-SILC. Από την 
ιστοσελίδα της Eurostat πληροφορούμαστε πως 
η EU Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC) πρωτοξεκίνησε το 2003. Αρχικά συμ-
φωνήθηκε να διενεργείται μέσω της Eurostat και 
έξι κρατών–μελών (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ελλά-
δα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο) αλλά και της Νορ-
βηγίας. Επίσημα ξεκίνησε το 2004 σε δεκαπέντε 
κράτη–μέλη και επεκτάθηκε το 2005 για να καλύ-
ψει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβα-
νομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Η EU-SILC είναι ένα εργαλείο μέτρησης κυρί-
ως του εισοδήματος αλλά εμπεριέχονται και δεί-
κτες μέτρησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
στέγασης, της εργασίας, της εκπαίδευσης και της 
υγείας. Επί της ουσίας, έχει ξεφύγει από τα στενά 
όρια της έρευνας και έχει αναδειχτεί σε ένα ερ-
γαλείο, ένα κοινό πλαίσιο παρακολούθησης των 
θεμάτων που ερευνά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 
χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τις πολιτικές της 
(www.europa.eu/eurostat/statistics-explained).

Αναφορικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό, ένας 
από τους κύριους σύνθετους δείκτες που υπολο-
γίζεται με τα στοιχεία της EU-SILC είναι ο, «Κίν-
δυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» που 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Εννοιολογικός προσδιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού 
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αναφέρεται στα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας και/ή υποφέρουν από σοβαρή υλική 
αποστέρηση και/ή ζουν σε νοικοκυριό που δεν ερ-
γάζεται κανείς ή υπάρχει χαμηλής έντασης εργασία. 

Πιο συγκεκριμένα:

α) Η ένταση εργασίας στο νοικοκυριό αναφέρε-
ται στον αριθμό των μηνών που όλα τα μέλη 
του τα οποία βρίσκονται σε ηλικία εργασίας 
(18 – 64 έτη), εργάζονται κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους σαν μια αναλογία του συ-
νολικού αριθμού των μηνών τους οποίους θα 
μπορούσαν να εργάζονται θεωρητικά τα μέλη 
του νοικοκυριού αυτού (EU-SILK, 2014).

β) Η υλική αποστέρηση αναφέρεται στην κατάστα-
ση των ανθρώπων που δεν μπορούν να αντέ-
ξουν οικονομικά έναν αριθμό αναγκαίων υλικών 
αγαθών, που θεωρούνται ως βασικά για να ζή-
σει κανείς μια αξιοπρεπή ζωή στην Ευρώπη (EU-
SILK, 2014). Η έννοια της υλικής αποστέρησης 
εμπεριέχει κατηγορίες (όπως αποστέρηση, σο-
βαρή αποστέρηση και έσχατη αποστέρηση), οι 
οποίες βασίζονται σε ένα αριθμό αγαθών στα 
οποία τα άτομα παρουσιάζουν έλλειψη. Η λί-
στα των αγαθών αυτών εμπεριέχει για παρά-
δειγμα τη δυνατότητα κάποιος να πάει διακο-
πές μία εβδομάδα, τη δυνατότητα να κατέχει 
το νοικοκυριό πλυντήριο, αυτοκίνητο, τηλεόρα-
ση, τηλέφωνο (συμπεριλαμβάνεται και το κινη-
τό), τη δυνατότητα να παρέχεται κάθε δεύτερη 
μέρα ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι 
κ.ά. (Nolan & Whelan, 2010).

γ) Ο δείκτης για το επίπεδο φτώχειας προσδιο-
ρίζει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται 
κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Ο συνή-
θης ορισμός για το κατώφλι αυτό είναι εισό-
δημα κάτω από το 60% του μέσου εισοδήμα-
τος της χώρας (EU-SILK, 2014).

Η κριτική για την EU-SILC έγκειται στο γεγο-
νός πως η έρευνα πραγματοποιείται σε επίπεδο 
νοικοκυριού αλλά γεννάται και εδώ το ερώτημα 
αν καλύπτονται από την έρευνα άτομα που δια-
τρέχουν πιο πολύ απ’ όλους τον κίνδυνο του κοι-

νωνικού αποκλεισμού, π.χ. οι άστεγοι. Σαφώς γί-
νεται μια προσπάθεια μέτρησης του φαινομένου 
της αστεγίας αλλά όπως γίνεται αντιληπτό ο πλη-
θυσμός αυτός υποεκπροσωπείται ή δεν λαμβάνε-
ται καθόλου υπόψη. Επίσης, σαφώς και υπάρχουν 
δείκτες αναφορικά με την υγεία, την εκπαίδευση 
κ.λπ., αλλά όπως έχει προαναφερθεί, ο κοινωνι-
κός αποκλεισμός έχει τόσες πολλές διαστάσεις 
που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτυπωθούν 
τα ζητούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό των 
δεικτών αυτών σε μια έρευνα που μετρά κυρίως 
το εισόδημα και το επίπεδο ζωής. Ακόμα, για λό-
γους διευκόλυνσης των εκπορευόμενων πολιτι-
κών, η συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα 
καίριο θέμα αλλά τι γίνεται όταν η φύση του φαι-
νομένου είναι τέτοια που δεν επιδέχεται συγκρί-
σεις; Τα κυρίαρχα ιδεολογικά πρότυπα (τα οποία 
αποτελούν τη βάση του κοινωνικού αποκλεισμού) 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα, άρα πώς να γί-
νουν συγκρίσεις και μάλιστα αριθμητικές σε ένα 
τέτοιου είδους φαινόμενο;

6.  Επιλογοσ

Όπως είδαμε, η έννοια του κοινωνικού αποκλει-
σμού έλκει την καταγωγή της από την Γαλλία τη 
δεκαετία του ’60. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από 
τεχνοκράτες για την περιγραφή ατόμων που δε 
συμμετείχαν στην οικονομική ανάπτυξη. Αργότε-
ρα, καθώς η οικονομική κατάσταση άρχιζε να αλ-
λάζει και αυξανόταν ο αριθμός των ανέργων και 
των φτωχών, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 
το μέρος του πληθυσμού που είχε τεθεί εκτός κοι-
νωνίας, αντιμετωπίζοντας και άλλα προβλήματα 
εκτός της φτώχειας. 

Το 1990 γίνεται η εισαγωγή του στις κοινωνι-
κές επιστήμες και έκτοτε οι κοινωνικοί επιστήμο-
νες τον χρησιμοποιούν επιφυλακτικά λόγω του δι-
αφορετικού περιεχομένου που λαμβάνει από χώρα 
σε χώρα. Παράγοντες που προκαλούν κοινωνικό 
αποκλεισμό αποτελούν οι αξίες και τα κυρίαρχα 
ιδεολογικά πρότυπα που έχει για τον εαυτό της η 
ίδια η κοινωνία. Οι όροι συγκρότησης των εθνι-
κών κοινωνιών διαφέρουν και άρα ο κοινωνικός 
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αποκλεισμός προσλαμβάνει από χώρα σε χώρα 
διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο.

Έρευνες έχουν δείξει τη στενή σύνδεση του 
κοινωνικού αποκλεισμού με τον κοινωνικό δεσμό 
αφού ένας αδύναμος κοινωνικός δεσμός εντείνει 
τις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ένας 
ισχυρός λειτουργεί σαν αντίδοτο στον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Η ερευνητική εργασία θα έπρεπε να 
εστιάσει στη φύση του κοινωνικού δεσμού μιας 
κοινωνίας (όπως ο θεσμός της οικογένειας για την 
περίπτωση της Ελλάδας) ή να ερευνηθούν ποιοι 
νέοι θεσμοί μπορούν να ενισχύσουν τον κοινωνι-
κό δεσμό και αυτό γιατί διαφαίνεται ότι αποτελεί 
αντίδοτο στον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά τους 
μελετητές επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός συνδέεται με την έννοια της 
παγκοσμιοποίησης και τον αντίκτυπο στην αγορά 
εργασίας που αυτή έχει επιφέρει. Η φτώχεια επί-
σης, δεν αποτελεί έννοια ταυτόσημη με τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό, αποτελεί ωστόσο σοβαρό 
παράγοντα, με την συσσώρευση και άλλων κοι-
νωνικών μειονεκτημάτων, για να διολισθήσουν τα 
άτομα σε διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού. 
Το λεγόμενο «κεφάλαιο» που το κάθε άτομο φέ-
ρει (οικογένεια, στέγαση, εισοδήματα, εκπαίδευ-
ση κ.λπ.) παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση 
ή μη των διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισμού.

Δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός για 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και το ότι αφορά μια 
πολυδιάστατη έννοια, μια έννοια ορίζοντα αλλά 
και διαδικασία, καθιστά πολύ δύσκολη τη μέτρησή 
του. Η ποσοτικοποίηση τέτοιας φύσης εννοιών εί-
ναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία ενώ στις όποιες 
προσπάθειες μέτρησης ο ορισμός εναπόκειται 
στο επιστημονικό ενδιαφέρον του κάθε ερευνητή.

Από τις τρεις μεθοδολογίες που παρουσιάσαμε, 
το πλαίσιο B-SEM που προτείνεται από το Πανε-
πιστήμιο του Bristol αποτελεί σίγουρα ένα οδηγό 
για το πού θα έπρεπε να εστιάσουν οι μελλοντι-
κές έρευνες αναφορικά με τον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Άλλωστε και η PSE που πραγματοποιήθηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά για τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό βασίστηκε σε τέσσερις δια-
στάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες 
εμπεριέχονται στο πλαίσιο B-SEM.

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων για 
τον κοινωνικό αποκλεισμό αναδεικνύει ορισμένα 
κρίσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις μετρήσεις 
που πραγματοποιούνται και την ερμηνεία αυτών. 
Αφενός θα πρέπει να κατανοηθεί ότι οι υπάρχου-
σες μετρήσεις δεν καλύπτουν το πλήρες φάσμα 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα ήταν επομένως 
εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρξει μια ευρύτερη επι-
στημονική συζήτηση σχετικά με την αποσαφήνιση 
των όρων, τους τρόπους μέτρησης, τα δυνατά και 
αδύναμα σημεία των σχετικών αναλύσεων. Πα-
ρότι είναι δύσκολο να υπάρξει ομοφωνία μεταξύ 
των κοινωνικών επιστημόνων, θα ήταν τουλάχι-
στον χρήσιμο να υπάρξει διεξοδικότερη συζήτηση 
για τα θέματα αυτά ώστε να γίνεται περισσότε-
ρο κατανοητό -και στον λιγότερο ειδικό χρήστη- 
τι ακριβώς σημαίνει ο κάθε όρος και τι μετρά ο 
κάθε δείκτης. 

Παρόλο που από κοινωνιολογικής άποψης, ο 
κοινωνικός αποκλεισμός είναι πολύ δύσκολο να 
μετρηθεί, σε επίπεδο χάραξης πολιτικών τα κρά-
τη με κάποιο τρόπο πρέπει να θέσουν τα όρια 
για να ασκήσουν τις ανάλογες κοινωνικές πολιτι-
κές. Το ποιος θεωρείται πάνω από τα όρια, ποιος 
κάτω, τι γίνεται με αυτούς που είναι κοντά στα 
όρια αλλά τα ξεπερνούν έστω και λίγο, είναι θέ-
ματα που μπορούν να απαντηθούν μόνο με την 
διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών, πάντα με σεβα-
σμό στην αξιοπρέπεια των ατόμων και χωρίς να 
στιγματίζονται διάφορες ομάδες του πληθυσμού. 
Δεδομένου ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν εί-
ναι δυνατόν να μετρηθεί με απόλυτη ακρίβεια, το 
να προσεγγιστεί αποτελεσματικότερα ίσως συμ-
βάλλει σε ουσιαστικότερη ενίσχυση του κοινωνι-
κού δεσμού μέσω κατάλληλων πολιτικών ώστε 
να προάγεται μια συστηματικότερη αντιμετώπι-
ση του κοινωνικού αποκλεισμού που δεν θα περι-
ορίζεται ή δεν θα λαμβάνει κυρίως τη μορφή της 
επιδοματικής πολιτικής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Εννοιολογικός προσδιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού 
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1. Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναδείχτηκαν ορι-
σμένες από τις δυσκολίες που συνδέονται με την 
ποσοτική μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται αφενός με τις δυ-
σκολίες ορισμού της έννοιας του κοινωνικού απο-
κλεισμού και αφετέρου με τις δυσκολίες «μετά-
φρασης» του ορισμού σε μετρήσιμα μεγέθη. Στο 
παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε συνοπτικά με το 
πρώτο θέμα (το θέμα του ορισμού) και εκτενέστε-
ρα με το δεύτερο θέμα (την επιλογή των κατάλλη-
λων μεγεθών για μέτρηση). Στόχος του κεφαλαί-
ου είναι η καταγραφή πρώτων σκέψεων σχετικά 
με την κατασκευή κατάλληλων εργαλείων μέτρη-
σης και την επιλογή δεικτών που αποτυπώνουν με 
σχετική ακρίβεια το μέγεθος του κοινωνικού απο-
κλεισμού και μπορούν να αξιοποιηθούν για επι-
στημονική και επιχειρησιακή παρακολούθηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα. 

2. οι δυσκολιΕσ του ορισμου 
τήσ Εννοιασ του κοινωνικου 
αποκλΕισμου

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού συνδέεται 
με την ελλειπή συμμετοχή στην κοινωνία, στους 
κοινωνικούς θεσμούς και τα κοινωνικά δρώμενα 
(Loktieva, 2016). Μια από τις πρώτες δυσκολίες 
ορισμού της έννοιας αυτής ανάγεται στην ευρύ-
τητά της, καθώς αναφέρεται ή μπορεί να αναφέ-
ρεται σε διάφορους κοινωνικούς θεσμούς και δι-
άφορες μορφές συμμετοχής σε αυτούς. Με άλλα 
λόγια, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι 
μια έννοια με επιμέρους συνιστώσες και δεν μπο-
ρεί να περιοριστεί σε μία διάσταση. Ακόμα και αν 
μία από τις διαστάσεις του κοινωνικού αποκλει-
σμού είναι πολύ σημαντική, όπως η διάσταση της 
φτώχειας, ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν μπορεί 
να μετρηθεί αποκλειστικά με τη μέτρηση της συ-
νιστώσας αυτής (Scutella & Wilkins, 2010). Συνε-
πώς, ένα από τα πρώτα ζητούμενα σχετικά με τον 
ορισμό και στη συνέχεια τη μέτρηση της έννοιας 
του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ο καθορισμός 
των πτυχών εκείνων που θεωρούνται σημαντικές. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι 
σημαντικές διαστάσεις για τη μέτρηση του κοινω-
νικού αποκλεισμού είναι η οικονομική διάσταση, 
η πολιτική διάσταση, η κοινωνική διάσταση και η 
πολιτισμική διάσταση (WHO, 2010). Η αλληλεπί-
δραση των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλει-
σμού δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στον τρόπο 
μέτρησης του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς 
μια μορφή αποκλεισμού μπορεί να οφείλεται σε 
κάποια άλλη και οι σχέσεις αυτές μεταξύ αιτίου 
και αποτελέσματος να δημιουργούν δυσδιάκριτα 
όρια μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων του κοι-
νωνικού αποκλεισμού. 

Εκτός από πολυδιάστατη, η έννοια του κοινωνι-
κού αποκλεισμού είναι και πολυεπίπεδη, είναι δη-
λαδή μια έννοια που μπορεί να αφορά το άτομο, 
την οικογένεια, μια κοινωνική ομάδα, μια κοινότη-
τα ή ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι αλληλε-
πιδράσεις μεταξύ αυτών των διαφόρων επιπέδων 
έχουν επίσης ενδιαφέρον για την κατανόηση και 
τη μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Μια επιπλέον δυσκολία στη μέτρηση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού οφείλεται στο ότι ο κοινω-
νικός αποκλεισμός περιγράφεται αποτελεσματι-
κότερα ως μια διαδικασία και όχι ως ένα στατικό 
φαινόμενο. Η δυναμική αυτή διάσταση της έννοι-
ας του αποκλεισμού δυσχεραίνει την αποτύπω-
σή του ως το αποτέλεσμα ενός στατικού δείκτη 
που αποτυπώνει την κατάσταση σε μια δεδομέ-
νη χρονική στιγμή. Επίσης, θα πρέπει να διευκρι-
νιστούν και άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά της 
έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αν γί-
νεται κατανοητή αποτελεσματικότερα ως μια συ-
νεχής ή διακριτή μεταβλητή. 

Ακόμα, η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 
εμπεριέχει την έννοια της σχετικότητας με ένα 
διττό τρόπο. Αφενός ο κοινωνικά αποκλεισμένος 
συγκρίνεται με τον μη κοινωνικά αποκλεισμένο. 
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού εμπεριέ-
χει με τον τρόπο αυτό τη σύγκριση ενός ατόμου ή 
μιας ομάδας με άλλα άτομα ή ομάδες. Αφετέρου, 
η σχετικότητα της έννοιας του κοινωνικού απο-
κλεισμού πηγάζει από τα κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου στο οποίο 
αναφέρεται. Αν, για παράδειγμα, σε μια κοινωνία οι 
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γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν θα θεω-
ρούνται απαραίτητα κοινωνικά αποκλεισμένες από 
τα πολιτικά δρώμενα. Αν όμως θεωρούνται ισότιμοι 
πολίτες και δεν καταλαμβάνουν εκλόγιμες θέσεις, 
τότε η ερμηνεία διαφοροποιείται. Κατά συνέπεια, 
η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι σχε-
τική και κοινωνικά προσδιορισμένη. Ο προσδιορι-
σμός αυτός της έννοιας του αποκλεισμού αφορά 
κατά κύριο λόγο την κυρίαρχη ερμηνεία του όρου 
σε ένα ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς 
να αποκλείεται και η επίδραση στην ανάλυση και 
του θεωρητικού/ιδεολογικού/πολιτικού πλαισίου 
προτίμησης του συγκεκριμένου ερευνητή. Για πα-
ράδειγμα, στη γαλλόφωνη βιβλιογραφία στη συ-
ζήτηση του κοινωνικού αποκλεισμού δίδεται έμ-
φαση στην κοινωνικο-πολιτισμική συνιστώσα του 
όρου ενώ στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία δί-
δεται έμφαση στη σχετική υλική αποστέρηση κα-
θώς και στον εντοπισμό «αντικειμενικών» μεθό-
δων προσδιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού 
(van Bergen, Hoff, van Ameijden, & van Hemert, 
2014). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο διττός ρό-
λος της σχετικότητας στην έννοια του κοινωνικού 
αποκλεισμού δημιουργεί επίσης προβλήματα συ-
γκρισιμότητας μεταξύ των διαφόρων εκτιμήσεων 
του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στην έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού υπει-
σέρχεται επίσης η έννοια του φορέα (agency) ή 
των φορέων που προκαλούν τον κοινωνικό απο-
κλεισμό (Silver & Miller, 2003). Τίθεται, για παρά-
δειγμα, το ζήτημα της αυτενέργειας ή της πρόκλη-
σης του κοινωνικού αποκλεισμού από εξωτερικούς 
(από το άτομο ή την ομάδα) παράγοντες. Συνήθως, 
η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού παραπέμπει 
σε μια μη επιθυμητή κατάσταση ή διαδικασία που 
προκαλείται πέραν της θέλησης ή των ενεργειών 
του κοινωνικά αποκλεισμένου ατόμου ή ομάδας. 
Σε άλλες όμως αναλύσεις υπονοείται ότι ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός μπορεί να προκληθεί από 
εκούσιες ή ακούσιες ενέργειες του εμπλεκόμενου 
ατόμου ή της εμπλεκόμενης ομάδας. Αναλόγως 
του σκεπτικού που υιοθετείται μπορεί να προκύ-
ψουν εναλλακτικοί ορισμοί, τρόποι μέτρησης και 
ερμηνείες. Το θέμα αυτό επηρεάζει επίσης σημα-
ντικά τις υιοθετούμενες πολιτικές καθώς διαφο-

ρετικά ερμηνεύεται η περίπτωση μιας κοινωνικής 
ομάδας που θεωρούμε (σωστά ή λάθος) ότι ηθε-
λημένα παραμένει στο περιθώριο μιας κοινωνίας 
από την περίπτωση μιας ομάδας που θεωρούμε 
(και πάλι σωστά ή λάθος) ότι παρά τη θέλησή της 
είναι κοινωνικά αποκλεισμένη. 

3. μΕτατρΕποντασ τήν Εννοια 
του κοινωνικου αποκλΕισμου 
σΕ μΕτρήσιμο μΕγΕθοσ  
1: BασικΕσ ΕπιλογΕσ 

Η κατανόηση των δυσκολιών που συνδέονται με 
τον εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας του 
κοινωνικού αποκλεισμού είναι απαραίτητη για την 
έγκυρη μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην 
παρούσα ενότητα θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια 
αντιστοίχισης των εννοιολογικών χαρακτηριστι-
κών του κοινωνικού αποκλεισμού με επιλογές που 
συνδέονται με τη μέτρηση. Στην επόμενη ενότητα 
θα προδιαγράψουμε τα βήματα που απαιτούνται 
για την κατασκευή ενός έγκυρου εργαλείου για 
τη μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού, επιση-
μαίνοντας τις δυνατότητες και τους περιορισμούς 
ενός τέτοιου εργαλείου.

Η κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως 
μια πολυδιάστατη έννοια με επιμέρους συνιστώ-
σες υπαγορεύει τη μέτρησή του με τρόπο ώστε 
να καταδεικνύονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά-
συνιστώσες του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, 
αν δεχτούμε ότι η έννοια του κοινωνικού αποκλει-
σμού είναι χρήσιμη και ως συνολικό μέγεθος, τότε 
θα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα σύνθετο δείκτη 
που θα λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους συνιστώσες 
και θα δίνει και τη δυνατότητα υπολογισμού ενός 
συνολικού μεγέθους. Σχετικά με τις συνιστώσες 
που θεωρούμε σκόπιμη τη μέτρησή τους θα μπο-
ρούσαμε σε πρώτο στάδιο να δεχτούμε την επι-
λογή των τεσσάρων συνιστωσών που προτείνει 
ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (WHO, 2010): οικο-
νομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική. Για τη 
μέτρηση κάθε διάστασης θα μπορούσε να προσ-
διοριστεί ένας σύνθετος δείκτης. Για παράδειγ-
μα, για τη μέτρηση της οικονομικής διάστασης 
θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη το εισόδημα, 
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τον πλούτο, τα χρέη, την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κα-
τασκευάσουμε επιμέρους σύνθετους δείκτες για 
κάθε συνιστώσα και έναν συνολικό σύνθετο δεί-
κτη που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα όλων 
των συνιστωσών. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει 
την επικέντρωση είτε στον συνολικό δείκτη είτε σε 
κάποια συγκεκριμένη συνιστώσα καθώς οι ανά-
γκες τεκμηρίωσης μπορεί να διαφοροποιούνται. 

Η πολυεπίπεδη ιδιότητα του κοινωνικού απο-
κλεισμού μπορεί να απεικονιστεί στις μετρήσεις 
με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος αφορά τη δημι-
ουργία διαφορετικών εργαλείων για κάθε επίπε-
δο μέτρησης. Ο άλλος τρόπος αφορά τη δημι-
ουργία ενός εργαλείου που θα λαμβάνει υπόψη 
τις απαντήσεις για τον κοινωνικό αποκλεισμό σε 
διαφορετικά επίπεδα. Ο πρώτος τρόπος είναι πιο 
απλός αλλά ο δεύτερος ίσως απεικονίζει με μεγα-
λύτερη ακρίβεια την έννοια του κοινωνικού απο-
κλεισμού, δίνοντας σημασία στην πολυπλοκότητα 
της έννοιας και την αλληλεπίδραση των γενεσι-
ουργών αιτίων διαμόρφωσής της. Αν υιοθετή-
σουμε τη δεύτερη άποψη θα πρέπει στην κατα-
σκευή ενός εργαλείου μέτρησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού να λάβουμε υπόψη πέραν των συ-
νιστωσών και τα διαφορετικά επίπεδα μέτρησης 
των συνιστωσών αυτών. Ο κοινωνικός αποκλει-
σμός ως διαδικασία και όχι απλώς ως κατάσταση 
υπαγορεύει τη διερεύνηση του κοινωνικού απο-
κλεισμού ως μια δυναμική και όχι ως στατική έν-
νοια. Η δυναμική αυτή μπορεί αρχικά να διερευ-
νηθεί με την εξέταση του κοινωνικού αποκλεισμού 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή στην ίδια χρο-
νική στιγμή αλλά με ερωτήσεις που αφορούν το 
παρόν και το παρελθόν. Μια ιδιαίτερη μορφή δυ-
ναμικής του κοινωνικού αποκλεισμού, η διαγενε-
ϊκή μορφή, μπορεί να εξεταστεί με την χρησιμο-
ποίηση κατάλληλων ερωτημάτων που αφορούν  
όχι μόνο το άτομο αλλά και τους γονείς και τα 
παιδιά του. 

Η έννοια της σχετικότητας που εμπεριέχεται 
στον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού επιβάλ-
λει τη μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού εντός 
ενός κοινωνικού πλαισίου ώστε να ερμηνεύονται 
κατάλληλα τα αποτελέσματα των όποιων (ποσοτι-

κών) δεικτών. Συνεπώς, για τη μελέτη του κοινω-
νικού αποκλεισμού είναι προτιμότερη μια συνθετι-
κή μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει ποσοτικούς 
τρόπους μέτρησης και ανάλυσης ώστε να υπάρ-
χει η δυνατότητα γενίκευσης αλλά και ποιοτικής 
ανάλυσης που θα προσανατολίζει την ποσοτική 
έρευνα και θα βοηθά στην ερμηνεία των αποτε-
λεσμάτων της. 

Το ζήτημα του φορέα (agency) που προκαλεί 
τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι πιο δύσκολα δι-
αχειρίσιμο στις ποσοτικές μετρήσεις του κοινω-
νικού αποκλεισμού. Μπορεί να συμπεριληφθούν 
σχετικά ερωτήματα αλλά γενικά είναι δύσκολη η 
αποτύπωση του θέματος αυτού. Ασφαλώς στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι χρήσιμο να 
γίνεται αναφορά στο στοιχείο αυτό καθώς η ερ-
μηνεία του παράγοντα αυτού συνδέεται στενά με 
τις προτάσεις πολιτικής που θα προκύψουν από 
τη σχετική ανάλυση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι έχει υποστηριχτεί ότι ανεξάρτητα από τον φο-
ρέα πρόκλησης του κοινωνικού αποκλεισμού, η 
ύπαρξή του αυτή καθαυτή δεν συνδέεται απλώς 
με την ύπαρξη πολλαπλών προβλημάτων αλλά 
δημιουργεί και συνθήκες δυνητικής αποστέρη-
σης σε διάφορους τομείς και για τον λόγο αυτό 
έχει μεγάλη σημασία η ανάλυσή του για πρακτι-
κούς λόγους (Sen, 2000).

4. μΕτατρΕποντασ τήν Εννοια 
του κοινωνικου αποκλΕισμου 
σΕ μΕτρήσιμο μΕγΕθοσ  
2: KατασκΕυή ΕργαλΕιου 
μΕτρήσήσ

Η διαδικασία παραγωγής ενός έγκυρου εργα-
λείου για την εκτίμηση του κοινωνικού αποκλει-
σμού απαιτεί αρκετά βήματα. Λέγοντας εργαλείο 
εννοούμε την κατασκευή ενός ερωτηματολογί-
ου, οι απαντήσεις του οποίου να παρέχουν το υλι-
κό που απαιτείται για την εκτίμηση των σχετικών 
δεικτών. Αρχικά θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε 
έναν ορισμό για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
συνιστώσες αυτού. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία 
αποτελεί πηγή έμπνευσης αλλά απαιτείται και η 
προσαρμογή στην κοινωνική πραγματικότητα του  
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πλαισίου που μας ενδιαφέρει. Μια ομάδα ειδικών 
θα μπορούσε να οριστικοποιήσει τους σχετικούς 
ορισμούς για την περίπτωση της Ελλάδας.

Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν και πάλι σχετικές έρευνες 
που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες και στην 
Ελλάδα, καταλήγοντας σε ένα ευρύ σύνολο ερω-
τημάτων που συνδέονται με τον κοινωνικό απο-
κλεισμό. Με στατιστικές μεθόδους το ευρύ αυτό 
σύνολο ερωτήσεων μπορεί να περιοριστεί στις 
ερωτήσεις εκείνες που συνδέονται στενότερα με 
το θέμα που μας ενδιαφέρει. Οι επιμέρους συνι-
στώσες μπορεί να έχουν την ίδια βαρύτητα ή δι-
αφορετικές βαρύτητες στον υπολογισμό του συ-
νολικού δείκτη. Και σε αυτή την απόφαση μπορεί 
να μας βοηθήσουν οι σχετικές στατιστικές μέ-
θοδοι. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται ενδεικτικά 
οι βασικές συνιστώσες του κοινωνικού αποκλει-
σμού και οι επιμέρους παράμετροι που προσ-
διορίζουν κάθε συνιστώσα. Η κατασκευή ενός  
εργαλείου απαιτεί διαφόρους στατιστικούς ελέγ-
χους που θα προσδιορίσουν αν πληροί συγκεκρι-
μένα κριτήρια αποτελεσματικότητας που συνδέο-
νται κυρίως με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 
του εργαλείου. 

5. πωσ μπορουμΕ να 
προσΕγγισουμΕ αμΕσα τή 
μΕτρήσή του κοινωνικου 
αποκλΕισμου;

Η κατασκευή ενός έγκυρου εργαλείου για τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό, όπως φαίνεται, αποτελεί μια 
απαιτητική επιστημονική διαδικασία. Οι ανάγκες 
έγκυρης εκτίμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 
και η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης κατάλ-
ληλων κοινωνικών πολιτικών υπαγορεύουν την 
τήρηση ενός αυστηρού μεθοδολογικού πλαισί-
ου σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας. Στην 
πράξη όμως η κάλυψη επειγουσών αναγκών δεν 
μπορεί να αποτελέσει δευτερεύουσα προτεραιό-
τητα σε σχέση με τη μεθοδολογική αυστηρότητα 
μέτρησης των σχετικών μεγεθών. Με άλλα λόγια, 
οι ανάγκες για κοινωνική πολιτική δεν μπορούν να 
περιμένουν την ικανοποίησή τους μέχρι να φτια-

χτεί ένα άρτιο ή τουλάχιστον ένα επαρκές μεθο-
δολογικό εργαλείο. Χωρίς να παραγνωρίζουμε 
την ανάγκη δρομολόγησης κατασκευής τέτοιων 
εργαλείων, μέχρι την οριστικοποίησή τους, είναι 
αναγκαίο να επιλέξουμε εύχρηστους τρόπους με 
τους οποίους να μπορούμε να εκτιμήσουμε με κά-
ποιο βαθμό ακρίβειας τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
ώστε οι εκτιμήσεις αυτές να αξιοποιηθούν στον 
σχεδιασμό σχετικών πολιτικών. 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε ελέγχοντας ορι-
σμένες υποθέσεις σχετικά με τα «συνήθη θύμα-
τα» του κοινωνικού αποκλεισμού, να εξετάσουμε 
δηλαδή τα χαρακτηριστικά διαφόρων ατόμων ή 
ομάδων σχετικά με παραμέτρους που θεωρούμε 
σημαντικές για την κοινωνική ευημερία και την 
πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Μπορούμε, για 
παράδειγμα, να εξετάσουμε την οικονομική κατά-
σταση, τη θέση στην αγορά εργασίας, την εκπαί-
δευση, την υγεία, αναλόγως δημογραφικών χαρα-
κτηριστικών (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, εθνικότητα, 
οικογενειακή κατάσταση), γεωγραφικό προσδιο-
ρισμό (μένει στην πρωτεύουσα, στην επαρχία, σε 
απομονωμένη περιοχή, σε πόλη ή σε χωριό) και 
άλλων χαρακτηριστικών (συγκεκριμένα προβλή-
ματα υγείας, αναπηρία, συμμετοχή σε αδικήματα, 
σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκεία, κ.λπ.). 
Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να εκτιμήσου-
με τον κοινωνικό αποκλεισμό με πολύ μεγάλη βε-
βαιότητα, μπορούμε όμως να εντοπίσουμε τους 
παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό. 

Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ερ-
γαλείο για τη μέτρηση του κοινωνικού αποκλει-
σμού που να δίνει πληροφορίες για όλες τις συνι-
στώσες. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει 
να αναζητηθούν πληροφορίες από περισσότερες 
έρευνες. Δεδομένα σε ατομικό επίπεδο είναι προ-
τιμότερα γιατί επιτρέπουν την εξέταση περισσο-
τέρων της μιας διάστασης αποκλεισμού στο ίδιο 
άτομο. Η διαθεσιμότητα όμως των δεδομένων σε 
κοινωνικό επίπεδο, που αφορούν, για παράδειγμα, 
μια χώρα είναι μεγαλύτερη. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις είναι προτιμότερο να μετρούμε τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό σε επίπεδο νοικοκυριού. Ακολού-
θως παρουσιάζονται ορισμένες εκτιμήσεις για τον  
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πινακασ 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Βασικές συνιστώσες Επιμέρους συνιστώσες

Οικονομική συνιστώσα Εισόδημα

Πλούτος

χρέη, οφειλές

Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

Κοινωνική συνιστώσα Οικογενειακή κατάσταση

Εκπαίδευση

Θέση στην αγορά εργασίας

Κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικές σχέσεις

Εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θε-
σμούς

Πολιτική συνιστώσα Πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα (στέ-
γαση, υγεία, ασφάλεια)

Συμμετοχή στους πολιτικούς θεσμούς

Πολιτισμική συνιστώσα Συμφωνία με βασικές ηθικές αξίες και 
αρχές

Συμμετοχή σε πολιτισμικά δρώμενα
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κοινωνικό αποκλεισμό που βασίζονται σε δεδομέ-
να της ευρωπαϊκής έρευνας «Εισόδημα και Συν-
θήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών» (EU-SILC). 
Τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν εξαχθεί από 
τη στατιστική βάση της Eurostat. 

5.1  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ: 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην παρούσα ενότητα και στις επόμενες θα πα-
ραθέσουμε στοιχεία που αφορούν στις διάφορες 
συνιστώσες του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
Ελλάδα. Η παράθεση που ακολουθεί δεν αποτε-
λεί σε καμιά περίπτωση μια ολοκληρωμένη απει-
κόνιση για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συ-
νιστώσες του. Αντιθέτως, αποτελεί μια ενδεικτική 
παράθεση αποτελεσμάτων για κάθε μία από τις 
συνιστώσες, που προσδοκά να δείξει ότι αφενός 
η στατιστική απεικόνιση του κοινωνικού αποκλει-
σμού είναι εφικτή ακόμα και όταν αποδεχόμαστε 
τα πολλαπλά προβλήματα που εμπίπτουν στην 
απεικόνιση αυτή. Δεδομένης μάλιστα της ανάγκης 
για τεκμηριωμένες πολιτικές, οι προσπάθειες τεκ-
μηρίωσης και ερμηνείας των σχετικών αποτελε-
σμάτων μπορούν να συμβάλουν στη χάραξη ορ-
θολογικών πολιτικών. 

Η οικονομική διάσταση του κοινωνικού αποκλει-
σμού και ειδικότερα η φτώχεια μετριέται κυρίως 
με δείκτες εισοδήματος και υλικής αποστέρησης. 
Οι σχετικοί δείκτες παρουσιάζουν πλεονεκτήμα-
τα και μειονεκτήματα σχετικά με την αξιοπιστία 
στη μέτρηση της φτώχειας. Οι δείκτες εισοδήμα-
τος στην έρευνα SILC αφορούν το προηγούμε-
νο έτος της έρευνας ενώ οι δείκτες αποστέρη-
σης υπολογίζονται με δεδομένα που αφορούν το 
τρέχον έτος της έρευνας. Οι δείκτες που βασίζο-
νται στο εισόδημα για τον υπολογισμό της φτώ-
χειας δεν λαμβάνουν υπόψη τον πλούτο (που εί-
ναι και πιο δύσκολα μετρήσιμος) ενώ οι δείκτες 
υλικής αποστέρησης αποτελούν απόρροια του 
εισοδήματος και του πλούτου. Τα δεδομένα για 
το εισόδημα είναι βέβαια απαραίτητα για τη χά-
ραξη κοινωνικής πολιτικής αλλά δεν λαμβάνουν 

υπόψη τις τυχόν υποχρεώσεις του νοικοκυριού. 
Η αξιοπιστία των δεδομένων που αφορούν το 
εισόδημα αμφισβητείται σε κάποιο βαθμό όπως 
αμφισβητείται και η αξιοπιστία ορισμένων απα-
ντήσεων για την υλική αποστέρηση που εμπερι-
έχουν υποκειμενικές ερμηνείες (όπως την εκτί-
μηση για επαρκή θέρμανση). Λόγω αυτών και 
άλλων μεθοδολογικών θεμάτων συνήθως προ-
τείνεται η συνδυαστική χρήση των σχετικών δει-
κτών για την εγκυρότερη εκτίμηση της φτώχειας 
(European Union, 2010). 

Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τα αποτελέσμα-
τα ενός δείκτη αποστέρησης και συγκεκριμέ-
να του δείκτη υλικής και κοινωνικής αποστέρη-
σης (material and social deprivation index) που 
χρησιμοποιεί η Εurostat. Η υλική αποστέρηση 
μετριέται με διάφορους τρόπους στην έρευνα 
EU-SILC. Για παράδειγμα, η υλική αποστέρηση 
(material deprivation) υπολογίζεται όταν ο ερω-
τώμενος δηλώνει ότι δεν καλύπτει 3 ή περισσότε-
ρες ανάγκες από μια λίστα 9 αναγκών. Η σοβαρή 
υλική αποστέρηση (severe material deprivation) 
υπολογίζεται όταν η έλλειψη αφορά 4 ή περισ-
σότερες ανάγκες και η ακραία υλική αποστέρη-
ση (extreme material deprivation) όταν η έλλει-
ψη αφορά 5 ή περισσότερες από τις 9 ανάγκες.  
Ο δείκτης υλικής και κοινωνικής στέρησης λαμ-
βάνει υπόψη τις απαντήσεις σχετικά με την οι-
κονομική δυνατότητα του ερωτώμενου σε σχέ-
ση με μια λίστα 13 αναγκών που αναφέρονται 
ακολούθως:

 ■ Αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων.

 ■ Μια εβδομάδα διακοπών ετησίως μακριά από 
το σπίτι.

 ■ Αποφυγή καθυστερήσεων σε τακτικές πλη-
ρωμές (δάνειο σπιτιού, ενοίκιο, άλλοι λογα-
ριασμοί).

 ■ Γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι ή αντίστοιχα 
προϊόντα για χορτοφάγους κάθε δεύτερη μέρα.

 ■ Ικανοποιητική ζέστη στο σπίτι.

 ■ Αυτοκίνητο για προσωπική χρήση.

 ■ Αντικατάσταση φθαρμένων επίπλων.
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 ■ Αντικατάσταση φθαρμένων ρούχων.

 ■ Κατοχή δύο ζευγαριών κατάλληλων παπου-
τσιών.

 ■ Δυνατότητα να ξοδεύει ένα μικρό ποσό κάθε 
εβδομάδα για προσωπικά έξοδα.

 ■ Τακτικές δραστηριότητες αναψυχής.

 ■ Μηνιαία έξοδος για ποτό ή φαγητό με φίλους/
συγγενείς.

 ■ Σύνδεση στο διαδίκτυο.

Όταν ο ερωτώμενος δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα για να καλύψει 5 τουλάχιστον από 
τις ανάγκες που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω 
λίστα τότε θεωρείται ότι αντιμετωπίζει υλική και 
κοινωνική αποστέρηση. Στα Γραφήματα 1 και 2 
παρουσιάζεται η αποστέρηση υλικών και κοινω-
νικών αγαθών για τους ανέργους και τους εργα-
ζομένους σε 2 χρονικές στιγμές στην Ε.Ε. και στις 
περιφέρειες της χώρας αντίστοιχα. Στον Πίνακα 2 
παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του δείκτη υλικής 
και κοινωνικής αποστέρησης για διάφορες ομά-
δες του πληθυσμού στην Ελλάδα. 

Ας εξετάσουμε κάποια συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τη μερική ανάλυση της φτώ-
χειας ως μιας διάστασης του κοινωνικού αποκλει-
σμού στην Ελλάδα με βάση τον δείκτη της απο-
στέρησης υλικών και κοινωνικών αγαθών. Ένα 
πρώτο συμπέρασμα αφορά το μέγεθος του προ-
βλήματος αυτό καθαυτό, καθώς στην Ελλάδα το 
35,6% του πληθυσμού κατατάσσεται στην κατη-
γορία που δεν μπορεί να καλύψει πέντε ή περισ-
σότερες από τις βασικές ανάγκες που έχουν συ-
μπεριληφθεί στη σχετική λίστα. Επίσης, η θέση 
της Ελλάδας συγκριτικά με τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματική καθώς 
στην περίπτωση των εργαζομένων κατατάσσε-
ται τρίτη (μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία) 
και στην περίπτωση των ανέργων πέμπτη (μετά 
τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη 
Λιθουανία). Ιδιαιτέρως ανησυχητικό είναι και το 
ποσοστό των εργαζομένων συγκριτικά με το πο-
σοστό των ανέργων που αντιμετωπίζουν υλική 
και κοινωνική αποστέρηση, συγκριτικά και πάλι 
με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Η αναλογία αυτή αναδεικνύει την ανάπτυ-
ξη του φαινομένου των «εργαζομένων φτωχών» 
(working poor) στη χώρα, που αποτελεί ένα ανερ-
χόμενο φαινόμενο με ρίζες στην αλληλεπίδρα-
ση των χαρακτηριστικών της εργασίας, του νοι-
κοκυριού και του κράτους πρόνοιας (Gautie & 
Ponthieux, 2016). 

Οι περιφερειακές διαφορές σχετικά με την υλι-
κή και κοινωνική αποστέρηση απεικονίζονται στο 
Γράφημα 2. Γίνεται φανερό ότι υπάρχουν σημαντι-
κές διαφορές σε περιφερειακό επίπεδο που κυμαί-
νονται από τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη για τα 
Ιόνια Νησιά (27,4%) και την υψηλότερη τιμή για τη 
Δυτική Ελλάδα (47,1%). Αν λάβουμε μάλιστα υπό-
ψη την ετερογένεια που χαρακτηρίζει ορισμένες 
περιφέρειες, γίνεται φανερό ότι οι διαφοροποιή-
σεις που παρουσιάζονται σε περιφερειακό επίπε-
δο υποεκτιμούν στην πραγματικότητα τις διαφο-
ροποιήσεις που υπάρχουν σε πιο αναλυτικό τοπικό 
επίπεδο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές υπογραμμί-
ζουν, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα χάραξης 
κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα του δείκτη υλικής και κοι-
νωνικής αποστέρησης για διαφορετικές ομάδες 
του πληθυσμού που παρουσιάζονται στον Πίνα-
κα 2 αναδεικνύουν τις πραγματικές διαστάσεις 
του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς φανερώ-
νουν τις μεγάλες διαφοροποιήσεις για την οικο-
νομική διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού 
μεταξύ διαφόρων ομάδων. Φαίνεται, για παρά-
δειγμα, ότι ενώ για το σύνολο του πληθυσμού (16 
ετών και άνω) η υλική και κοινωνική αποστέρηση  
ανέρχεται σε 35,6%, για τα μονογονεϊκά νοικοκυ-
ριά στο χαμηλότερο εισοδηματικό κλιμάκιο φτά-
νει το 85,3%. Η διαφοροποίηση αυτή υπαγορεύει 
την αναγκαιότητα προστασίας της ομάδας αυτής 
στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής για πολ-
λούς λόγους. 

Ο πιο καθοριστικός παράγοντας υλικής και κοι-
νωνικής αποστέρησης φαίνεται ότι είναι το εισό-
δημα: στο 1ο πεμπτημόριο η υλική και κοινωνική 
αποστέρηση ανέρχεται σε 73,5% ενώ στο 5ο πε-
ριορίζεται στο 3,5%. Βέβαια, ο συνδυασμός εισο-
δήματος και τύπου νοικοκυριού καθώς και άλλων 
παραμέτρων διαφοροποιούν την οικονομική διά-
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γραΦήμα 1
ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑζΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Πηγή: Eurostat, EU-SILC 2016
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σταση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η εργασία 
προστατεύει ως ένα βαθμό από την υλική απο-
στέρηση αλλά η προστασία αυτή είναι μικρότερη 
για τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Οι διάφο-
ρες μορφές εργασίας προστατεύουν σε διαφορε-
τικό βαθμό. Φαίνεται, για παράδειγμα, ότι οι εργα-
ζόμενοι εκτός των μισθωτών είναι πιο ευάλωτοι 
στην υλική αποστέρηση συγκριτικά με τους μι-
σθωτούς. Είναι επίσης εμφανές ότι η ανεργία σε 
μεγάλη ηλικία αποτελεί καταστροφικό συνδυα-
σμό καθώς εκτινάσσει την υλική αποστέρηση στο 
89,8%. Οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν σχετικά 
μικρότερο πρόβλημα υλικής αποστέρησης, ίσως 
λόγω της ύπαρξης πλούτου. Τέλος, τα νοικοκυριά 
με παιδιά, ειδικά στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμά-
κια, φαίνονται ιδιαίτερα επιβαρυμένα σε σχέση με 
την υλική αποστέρηση, υποδεικνύοντας την ανά-
γκη θέσπισης προστατευτικών πολιτικών για αυτά. 

5.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣχΕΣΕΙΣ

Παρότι η σημασία της οικονομικής διάστασης στον 
κοινωνικό αποκλεισμό είναι σημαντική, η κοινωνι-
κή διάσταση θεωρείται επίσης ως μία από τις κύ-
ριες συνιστώσες αυτού. Στην κοινωνική συνιστώ-
σα εμπίπτουν διάφορα θέματα που συνδέονται 
με την κοινωνικοποίηση του ατόμου, τη συμμε-
τοχή σε κοινωνικούς θεσμούς όπως η οικογέ-
νεια, η αγορά εργασίας, η θρησκεία, η εκπαίδευ-
ση, κ.λπ. Τα κοινωνικά δίκτυα και οι κοινωνικές 
σχέσεις, οι στενές σχέσεις αλλά και οι ευρύτε-
ρες σχέσεις, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο 
στη διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισμού και 
λειτουργούν τόσο επιβαρυντικά όταν λείπουν 
όσο και βοηθητικά όταν υπάρχουν σε σημαντικό 
βαθμό και ποιότητα. Στην παρούσα ενότητα θα 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC 2016

γραΦήμα 2
ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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πινακασ 2
ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑφΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ομάδες του πληθυσμού Ποσοστό

Σύνολο 35,6

Εργαζόμενοι 28,3

Εργαζόμενοι/Άνδρες 28,9

Εργαζόμενοι/50-64 ετών 30

Εργαζόμενοι/Άνδρες/50-64 ετών 30,4

Εργαζόμενοι εκτός των μισθωτών 32,9

Εργαζόμενοι εκτός των μισθωτών/Άνδρες 33,3

Εργαζόμενοι εκτός των μισθωτών/Άνδρες/50-64 ετών 35,9

Άνεργοι 64,9

Άνεργοι/Άνδρες 68,1

Άνεργοι/50-64 ετών 76,7

Άνεργοι/Άνδρες/50-64 ετών 79,2

Άνεργοι/Άνδρες/65-74 ετών 89,8

Συνταξιούχοι 22,6

Συνταξιούχοι/50-64 ετών 25,5

Συνταξιούχοι/75+ 18,7

1ο εισοδηματικό πεμπτημόριο 1 73,5

5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο 3,5

Μονογονεϊκή οικογένεια 52,1

Μονογονεϊκή οικογένεια/1ο πεμπτημόριο 85,3

Μονογονεϊκή οικογένεια/5ο πεμπτημόριο 6,8

Νοικοκυριό με παιδιά 40,3

Νοικοκυριό με παιδιά/1ο εισοδηματικό πεμπτημόριο 77

Νοικοκυριό με παιδιά/5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

1 Στο πρώτο πεμπτημόριο ανήκουν οι πιο φτωχοί και στο πέμπτο πεμπτημόριο οι πιο πλούσιοι.

Πηγή: Eurostat, EU-SILC 2016
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εστιάσουμε ενδεικτικά σε ένα δείκτη που υπο-
λογίζεται με τα στοιχεία της EU-SILC και αφορά  
το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είχε καθόλου 
κοινωνικές επαφές με συγγενείς και φίλους τους 
τελευταίους 12 μήνες. Ο δείκτης αυτός απεικονί-
ζει μια ιδιαίτερα ακραία μορφή κοινωνικού απο-
κλεισμού. 

Στα Γραφήματα 3 και 4 παρουσιάζεται το πο-
σοστό του πληθυσμού που δεν είχε καθόλου κοι-
νωνικές σχέσεις με συγγενείς και φίλους τους τε-
λευταίους 12 μήνες στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και κάποιες επιπλέον χώρες. Στις χώρες 
της Ε.Ε.-27, σύμφωνα με την έρευνα του 2015, το 
2,3% δεν είχε καθόλου επαφές με συγγενείς και 
το 3,2% καθόλου επαφές με φίλους. Στην Ελλά-
δα τα ποσοστά είναι αρκετά μικρότερα (0,8% για 
συγγενείς και 1,4% για φίλους). Η παράμετρος 
αυτή δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στην 
Ελλάδα συγκριτικά με τις λοιπές χώρες λόγω της 
σημασίας της οικογένειας και των κοινωνικών 
σχέσεων στο πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας. Πα-
ρόλα αυτά και δεδομένου ότι ο δείκτης εστιάζει 
σε ακραία κατάσταση δεν θα πρέπει να παραγνω-
ρίζεται ότι κάποιοι άνθρωποι, που πιθανόν συσ-
σωρεύουν πολλαπλά προβλήματα, βιώνουν μια 
κατάσταση τέτοιας περιθωριοποίησης που δεν 
έρχονται καθόλου σε επαφή με φιλικά ή συγγε-
νικά πρόσωπα. Είναι ευνόητο ότι τα άτομα αυτά 
βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για διάφορα προ-
βλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας αλλά και 
άλλες παραμέτρους του κοινωνικού αποκλεισμού 
(Waldinger, 2015). 

Στους Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται τα απο-
τελέσματα του δείκτη που αφορά τις κοινωνικές 
επαφές με φίλους στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπό-
ψη και άλλες μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, 
το εκπαιδευτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάστα-
ση, το εισόδημα και ο βαθμός αστικοποίησης. Η με-
γαλύτερη ηλικία και το χαμηλότερο εκπαιδευτικό 
επίπεδο φαίνεται ότι αποτελούν επιβαρυντικούς 
παράγοντες. Στις μικρότερες ηλικίες το ανδρικό 
φύλο αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα ενώ στις 
μεγαλύτερες το γυναικείο φύλο αποτελεί επιβαρυ-
ντικό παράγοντα, δηλαδή τα μικρής ηλικίας αγό-
ρια είναι περισσότερο κοινωνικά αποξενωμένα συ-
γκριτικά με τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας ενώ στις 
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες οι γυναίκες είναι 
περισσότερο απομονωμένες από τους άνδρες. Η 
θετική επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου φαί-
νεται σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Η επι-
βάρυνση που δημιουργείται λόγω χαμηλού εισο-
δήματος είναι εμφανής αλλά δεν εξηγεί πλήρως 
το φαινόμενο, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη 
έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού. Άλλα χαρα-
κτηριστικά που διαμορφώνουν τον συγκεκριμένο 
δείκτη είναι ο τύπος του νοικοκυριού (τα νοικο-
κυριά με παιδιά είναι περισσότερο επιβαρυμένα) 
και ο βαθμός αστικοποίησης (οι διαμένοντες σε 
αγροτικές περιοχές προστατεύονται περισσότε-
ρο σε σχέση με τις κοινωνικές σχέσεις συγκριτι-
κά με τους διαμένοντες σε πόλεις). Όλα αυτά τα 
αποτελέσματα, παρότι μερικά και ενδεικτικά, πα-
ρέχουν κάποιες αξιοποιήσιμες πληροφορίες για 
τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

γραΦήμα 3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 16+ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙχΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΑφΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat, ad-hoc EU-SILC 2015
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Πηγή: Eurostat, ad-hoc EU-SILC 2015

γραΦήμα 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 16+ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙχΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΑφΕΣ ΜΕ φΙΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ
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Ηλικία/ φύλο/ Εκπαιδευτικό επίπεδο 2 Ποσοστό

Σύνολο 1,4

16-24 0,5

16-24 / Άνδρες 0,7

16-24 / ISCED 0-2 1,2

16-24 / Άνδρες/ISCED 0-2 2,1

16-24 / ISCED 5-8 0

35-49 / Άνδρες/ISCED 0-2 2,5

50-64 1,1

50-64 / Γυναίκες 1,5

65-74 1,7

65-74 / Γυναίκες 1,9

65-74 / Γυναίκες/ISCED 0-2 2,1

65-74 / Γυναίκες/ISCED 5-8 1,1

πινακασ 3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙχΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΑφΕΣ ΜΕ φΙΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΤΟ φΥΛΟ ΚΑΙ  
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πηγή: Eurostat, ad-hoc EU-SILC 2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

2 Ακολουθείται η διεθνής ταξινόμηση ISCED που λαμβάνει τιμές από 0 έως 8 και σύμφωνα με την οποία η τιμή 8 αντιστοιχεί στο υψηλότερο 
εκπαιδευτικό επίπεδο.
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Εισοδηματικό πεπτημόριο / Τύπος νοικοκυριού / 
Βαθμός αστικοποίησης 3 Ποσοστό

Σύνολο 1,4

1ο εισοδηματικό πεμπτημόριο 1,6

5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο 0,5

1ο εισοδηματικό πεμπτημόριο / Νοικοκυριά  
με συντηρούμενα τέκνα

1,9

5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο / Νοικοκυριά  
με συντηρούμενα τέκνα

0,3

Νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα 0,9

Νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα / Πόλεις 1,4

Νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα /  
Αγροτικές περιοχές

0,2

1ο εισοδηματικό πεμπτημόριο / Νοικοκυριά  
με συντηρούμενα τέκνα / Αγροτικές περιοχές

1,2

5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο / Νοικοκυριά  
με συντηρούμενα τέκνα / Αγροτικές περιοχές

0,5

πινακασ 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙχΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΑφΕΣ ΜΕ φΙΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,  
ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πηγή: Eurostat, ad-hoc EU-SILC 2015

3 Οι «πόλεις» αποτελούν τον υψηλότερο βαθμό αστικοποίησης.



55

5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η πολιτική συνιστώσα του κοινωνικού αποκλεισμού 
δεν συνδέεται μόνο με τη συμμετοχή σε πολιτικούς 
θεσμούς αλλά και με την πρόσβαση σε βασικά αν-
θρώπινα δικαιώματα όπως αυτά της αξιοπρεπούς 
διαβίωσης, της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαί-
δευση, στην ασφάλεια, στην υγεία, κ.λπ. Η πρό-
σβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας αποτε-
λεί μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα 
δικαιώματα, δεδομένης της σημασίας της υγείας 
για πολλά άλλα θέματα που την καθιστούν σημα-
ντικότατη παράμετρο της ποιότητας ζωής. Το επί-
πεδο του πολιτισμού σε μια χώρα κρίνεται, μετα-
ξύ άλλων, και από τον τρόπο και τον βαθμό που 
προστατεύει και διασφαλίζει την υγεία όλου του 

πληθυσμού. Ενδεικτικά για την πολιτική συνιστώ-
σα του κοινωνικού αποκλεισμού θα εξετάσουμε 
ένα δείκτη που μετρά τον βαθμό στον οποίο ανα-
φέρονται από τους ερωτώμενους ανικανοποίητες 
ιατρικές ανάγκες που οφείλονται σε οικονομικούς 
λόγους. Σημειώνουμε ότι παρότι οι ανικανοποίη-
τες αυτές ανάγκες δεν απεικονίζουν άμεσα προ-
βλήματα υγείας, υποδηλώνουν τον κίνδυνο εμφά-
νισης τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον. 

Στο Γράφημα 5 απεικονίζεται η συγκριτική εικό-
να διαχρονικά σε σχέση με τον συγκεκριμένο δεί-
κτη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα γίνονται ιδι-
αίτερα εμφανείς με το συγκεκριμένο διάγραμμα 
και δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για την υγεία 
του ελληνικού πληθυσμού στο άμεσο μέλλον. Το 
2008 η τιμή του δείκτη για τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
ανερχόταν σε 2,2% και για την Ελλάδα ήταν σχε-
δόν διπλάσιος (4,2%). Το 2016, η τιμή του δείκτη για 
την Ε.Ε.-27 ανέρχεται σε 1,7% και για την Ελλάδα  

γραΦήμα 5
ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC 2008-2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
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Επιμέρους ομάδες Ποσοστό

Σύνολο 12

Γυναίκες
13,3

Κάτοικοι αγροτικών περιοχών
13,6

Γυναίκες κάτοικοι αγροτικών περιοχών
15,5

Γυναίκες 75+
19,2

Γυναίκες / 16-24 / 1ο εισοδηματικό πεμπτημόριο
30

Γυναίκες / 16-24 / 2ο εισοδηματικό πεμπτημόριο
5,8

Γυναίκες / 16-24 / 3ο εισοδηματικό πεμπτημόριο
2,4

Γυναίκες / 16-24 / 4ο εισοδηματικό πεμπτημόριο
1,7

Γυναίκες / 16-24 / 5ο εισοδηματικό πεμπτημόριο
0

πινακασ 5
ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Πηγή: Eurostat, EU-SILC 2016
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

Πηγή: Eurostat, ad-hoc EU-SILC 2006, 2015

γραΦήμα 6
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙχΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ  
12 ΜΗΝΕΣ

 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2018

58

Επιμέρους ομάδες Ποσοστό

16-24 ετών 18,5

25-34 ετών 28,5

35-49 ετών 38,4

50-64 ετών 53,6

65-74 ετών 73,2

75+ ετών 88,2

75+ ετών / Γυναίκες 90

16-24 ετών / ISCED 0-2 27,4

16-24 / Γυναίκες / ISCED 0-2 29,9

16-24 ετών / ISCED 5-8 13,4

16-24 ετών / Γυναίκες / ISCED 5-8 11,6

πινακασ 6
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙχΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ  
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ

Πηγή: Eurostat, ad-hoc EU-SILC 2015
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είναι 7 φορές μεγαλύτερος (12%). Παρότι ορισμέ-
νοι οικονομικοί δείκτες έχουν βελτιωθεί το 2015 
και το 2016, η σταθερή αύξηση του δείκτη ανι-
κανοποίητων ιατρικών αναγκών για οικονομι-
κούς λόγους ακόμα και αυτά τα τελευταία χρόνια  
δείχνει ότι η υγεία σε αυξανόμενο βαθμό αποτε-
λεί ακάλυπτη ανάγκη για υψηλό ποσοστό του πλη-
θυσμού. 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσμα-
τα του δείκτη για επιμέρους ομάδες του ελληνι-
κού πληθυσμού με στόχο την ανάδυση επιπρόσθε-
των πλευρών του κοινωνικού αποκλεισμού. Από 
τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι το γυναικείο φύλο 
αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Οι γυναίκες 
πιο συχνά δηλώνουν ότι έχουν ανικανοποίητες 
ιατρικές ανάγκες που δεν μπορούν να ικανοποι-
ηθούν για οικονομικούς λόγους. Είναι πιθανό ότι 
για τις γυναίκες αυτές οι ιατρικές ανάγκες δεν κα-
ταλαμβάνουν υψηλή θέση προτεραιότητας σχε-
τικά με άλλες ανάγκες και λόγω της οικονομικής 
πίεσης μένουν τελικά ανικανοποίητες. Οι κάτοικοι 
των αγροτικών περιοχών αντιμετωπίζουν μεγα-
λύτερο πρόβλημα σε σχέση με την ικανοποίηση 
των αναγκών αυτών συγκριτικά με τους κατοίκους 
των πόλεων.4 Το εισόδημα αποτελεί και στην πε-
ρίπτωση αυτής της συνιστώσας βασικό επιβαρυ-
ντικό ή επιβοηθητικό παράμετρο. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών (στην 
οποία δεν υπάρχουν γενικά πολλές ιατρικές ανά-
γκες) το ποσοστό των γυναικών του υψηλότερου 
εισοδηματικού κλιμακίου που δηλώνει ότι έχει ια-
τρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται για οικονο-
μικούς λόγους ανέρχεται στο μηδέν. Αν αντιπα-
ραβάλουμε το αποτέλεσμα αυτό με το 30% που 
ισχύει για τις γυναίκες 16-24 ετών του χαμηλότε-
ρου εισοδηματικού κλιμακίου, αντιλαμβανόμαστε 
τις διαφορές που δημιουργούνται από νεαρή ακό-
μα ηλικία και οι οποίες ενδεχομένως θα έχουν σω-
ρευτικές αρνητικές συνέπειες για τις ομάδες που 
πλήττονται στο μέλλον. 

5.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ: 
ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
Ή ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η πολιτισμική συνιστώσα του κοινωνικού αποκλει-
σμού συνδέεται τόσο με θέματα διαφοροποίησης 
(συμφωνία με κυρίαρχες ηθικές αξίες και αρχές) 
όσο και με το ζήτημα της συμμετοχής σε πολιτιστι-
κά δρώμενα ή σε δρώμενα που θεωρούνται ση-
μαντικά για την κοινωνία που εξετάζουμε. Η έν-
νοια του πολιτισμού χρησιμοποιείται με την ευρεία 
έννοια, εντάσσοντας στα δρώμενα που μας ενδι-
αφέρουν όχι μόνο εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
αλλά και άλλες δραστηριότητες που στο πλαίσιο 
ενός πολιτισμού/μιας κοινωνίας θεωρούνται κοι-
νή πρακτική, όπως οι αθλητικές δραστηριότητες. 
Εξετάζουμε στη συνέχεια τη συμμετοχή σε πολι-
τιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες και πιο συ-
γκεκριμένα το ποσοστό του πληθυσμού που δεν 
συμμετείχε καθόλου σε τέτοιες δραστηριότητες 
τους τελευταίους 12 μήνες. 

Στο Γράφημα 6 παρουσιάζονται τα σχετικά στοι-
χεία για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
δύο έτη: το 2006 και το 2015. Η Ελλάδα χαρακτη-
ρίζεται από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά για 
τον συγκεκριμένο δείκτη που ανέρχεται σε 48,3% 
για το 2006 και 48,8% για το 2015. Δηλαδή, οι μι-
σοί περίπου Έλληνες δηλώνουν ότι σε ένα έτος 
δεν συμμετείχαν σε καμία πολιτιστική ή αθλητι-
κή εκδήλωση. Οι μόνες χώρες που χαρακτηρίζο-
νται από υψηλότερα ποσοστά για το 2015 είναι 
η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ιταλία. 

Στον Πίνακα 6 εξετάζουμε τα αποτελέσματα 
του δείκτη για επιμέρους ομάδες του πληθυσμού 
εστιάζοντας στην ηλικία, το φύλο και το εκπαιδευ-
τικό επίπεδο. Διαπιστώνουμε ότι όσο μεγαλώνει 
η ηλικία τόσο μειώνεται η συμμετοχή σε πολιτι-
στικές και αθλητικές δραστηριότητες. Στην ηλι-
κία των 16-24 ετών οι μη συμμετέχοντες ανέρχο-
νται σε 18,5% ενώ στην ηλικία άνω των 75 ετών  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Η μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

4 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπολογίζονται μόνο τα ποσοστά εκείνων που δηλώνουν ότι οι ιατρικές ανάγκες δεν καλύπτονται για οικονομι-
κούς λόγους. Υπάρχουν άλλοι λόγοι όπως η απόσταση από το ιατρικό κέντρο που εξετάζονται χωριστά.
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σε 88,2%. Οι γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο και οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας συμμετέ-
χουν λιγότερο από τις αντίστοιχες ομάδες ανδρών. 
Όμως στις νεαρές ηλικίες οι γυναίκες με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο συμμετέχουν σε πολιτιστι-
κές και αθλητικές δραστηριότητες σε υψηλότερα 
ποσοστά από τις αντίστοιχες ομάδες των ανδρών. 

6. συνοψή – συμπΕρασματα

Οι δυσκολίες που συνδέονται με τον ορισμό και τη 
μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι αναμ-
φίβολα σοβαρές. Η αναγκαιότητα όμως της ύπαρ-
ξης (και χρήσης) έγκυρων εργαλείων και μετρή-
σεων για τον κοινωνικό αποκλεισμό επιβάλλει την 
επικέντρωση στην ανάπτυξη (και αξιοποίηση) κα-
τάλληλων εργαλείων. Η κατασκευή «ολοκληρω-
μένων» μεθοδολογικών εργαλείων είναι σίγου-
ρα αναγκαία αλλά λόγω του χρονικού πλαισίου 
που απαιτείται για την κατασκευή τους είναι επί-
σης απαραίτητο να παρουσιάζονται και να συζη-
τιούνται απλούστερες μέθοδοι εκτίμησης του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, που μπορεί να αναδείξουν 
ορισμένες τουλάχιστον παραμέτρους του κοινω-
νικού αποκλεισμού. 

Η μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού με τον 
τρόπο που προδιαγράφεται στο παρόν κεφάλαιο 
μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την καλύτερη κα-
τανόηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων 
αυτών και κυρίως να υποβοηθήσει τον σχεδιασμό 
πολιτικών για τη μείωση του κοινωνικού αποκλει-
σμού. Αν περιοριστούμε σε μετρήσεις του κοινω-
νικού αποκλεισμού όπως ο σχετικός δείκτης της 
Ευρώπης 2020 5 που δίνει έμφαση σε ορισμένες 
πτυχές μόνο του κοινωνικού αποκλεισμού (εισο-
δηματική φτώχεια, υλική αποστέρηση και ανερ-
γία) τότε μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα 
συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια και τις λύσεις 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Τόσο ο σχεδιασμός 
όσο και η αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής δεν 

είναι σκόπιμο να βασίζεται σε ένα δείκτη με τόσο 
περιορισμένη εμβέλεια στη μέτρηση του φαινο-
μένου ή καλύτερα της διαδικασίας που υποδηλώ-
νει το όνομά του ότι μετρά. 

Ένα σημαντικό συμπέρασμα της παρούσας ανά-
λυσης αφορά το υψηλό μέγεθος του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Ελλάδα, τόσο σε απόλυτα με-
γέθη όσο και συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι οι ποσοτι-
κοί δείκτες υποεκτιμούν το πραγματικό επίπεδο 
του κοινωνικού αποκλεισμού (σε όλες τις χώρες) 
καθώς οι πλέον αποκλεισμένες ομάδες δεν προ-
σμετρώνται από τις σχετικές έρευνες, (Ιωαννίδης, 
Παπαθεοδώρου, & Σούφτας, 2012) αντιλαμβανό-
μαστε ότι το πραγματικό μέγεθος του κοινωνικού 
αποκλεισμού είναι στην ουσία σοβαρότερο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσμα-
τα για τις διάφορες συνιστώσες του κοινωνικού 
αποκλεισμού επιβεβαιώνουν την άποψη περί αλ-
ληλεξάρτησης των χαρακτηριστικών που επηρε-
άζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για παράδειγ-
μα, το ανερχόμενο φαινόμενο των εργαζόμενων 
φτωχών φαίνεται ότι αποτελεί ένα φαινόμενο στο 
οποίο συμβάλλουν το εισόδημα, τα χαρακτηριστι-
κά της αγοράς εργασίας αλλά και του κράτους 
πρόνοιας (ή της έλλειψης αυτού). 

Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατη-
ρούνται είτε ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίη-
σης είτε λόγω περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και 
οι οποίες αναδεικνύονται ακόμα και σε ενδεικτι-
κές αναλύσεις όπως η παρούσα, επισημαίνουν 
την αναγκαιότητα χάραξης κοινωνικής πολιτικής 
σε τοπικό επίπεδο. Είναι επίσης χαρακτηριστικές 
οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σχετικά 
με τον κοινωνικό αποκλεισμό για διαφορετικούς 
τύπους νοικοκυριών. Ειδικά στην περίπτωση των 
μονογονεϊκών νοικοκυριών αλλά και στα νοικο-
κυριά με παιδιά παρουσιάζονται αρκετοί επιβα-
ρυντικοί παράγοντες που επιβάλλουν τον σχεδι-
ασμό κατάλληλων δράσεων για την προστασία 
αυτών των ομάδων που πλήττονται εντονότερα. 

5 Αναφερόμαστε στον δείκτη: κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (risc of poverty or social exclusion).
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Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η προ-
στασία που παρέχει η εργασία διαφοροποιείται 
ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, οδηγώντας 
στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές για τη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη τις παραμέτρους αυτές. Είναι επίσης φα-
νερό ότι η ανεργία δεν είναι το ίδιο επιβαρυντική 
για όλους, άρα και οι πολιτικές μείωσης της ανερ-
γίας δεν είναι σκόπιμο να είναι απλά οριζόντιες. 

Επίσης, η προστασία που παρέχει η εκπαίδευ-
ση σε σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι 
άξια προσοχής. Υποδεικνύει τη σημασία της εκ-
παίδευσης όχι απλά ως προετοιμασία για την αγο-
ρά εργασίας αλλά ευρύτερα. Τέλος, οι μεγάλες 
διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σε θέματα 

υγείας είναι εξαιρετικά ανησυχητικές για το πα-
ρόν και κυρίως για το μέλλον και υπαγορεύουν 
την ανάγκη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση άμε-
σων παρεμβάσεων. 

Γενικά, οι μεγάλες διαφοροποιήσεις που πα-
ρατηρούνται σχετικά με τα θέματα που καλύ-
πτει ο κοινωνικός αποκλεισμός υπογραμμίζουν 
τη σπουδαιότητα αντιμετώπισης των θεμάτων 
αυτών. Η δε επιβεβαιούμενη αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του κοινω-
νικού αποκλεισμού επισημαίνει την αναγκαιό-
τητα υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης  
που να λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους παραμέ-
τρους και τις αλληλεξαρτήσεις τους και να προ-
σφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την αντιμετώ-
πιση αυτών. 
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1. Εισαγωγή

Οι οικονομικές ανισότητες και η μεγάλη ύφεση 
που έπληξε πολλές Δυτικές οικονομίες την πε-
ρίοδο 2007-2009 είναι κάποια από τα κυρίαρ-
χα ζητήματα τόσο στην πολιτική ατζέντα όσο και 
μεταξύ των ερευνητών. Σε ό,τι αφορά τις ανισό-
τητες παρατηρείται μια σαφής ανοδική τάση στις 
περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες κατά τις 
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες (βλ. λ.χ. Piketty & 
Saez, 2003, OECD, 2011). Μεταξύ των παραγό-
ντων που επηρεάζουν τα επίπεδα ανισότητας και 
έχουν συζητηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ενδε-
λεχώς, αναφέρονται οι θεσμοί που διέπουν μια 
οικονομία (λ.χ. η ευελιξία στην αγορά εργασίας, 
το θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει το χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα κ.τ.λ.), η παγκοσμιοποίηση, 
η μεταφορά της παραγωγής σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, χαμηλού εργατικού κόστους (outsourcing), 
η οικονομική μεγέθυνση, η διαφθορά, οι κυβερ-
νητικές δαπάνες και η μετανάστευση. Από την 
άλλη, σε ό,τι αφορά, την παρά τις ευοίωνες προ-
βλέψεις,1 ύφεση που ακολούθησε μετά την κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers το 2007, τα αίτιά της 
εντοπίζονται στην χρηματοπιστωτική κρίση στην 
αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλι-
σης (subprime mortgages) των ΗΠΑ.2

Γενικά μιλώντας, δεν υπάρχει κάποιος καθολι-
κός μηχανισμός που να εξηγεί τη σχέση ανάμεσα 
στην οικονομική ανισότητα και τη μεγέθυνση μιας 
οικονομίας. Ωστόσο, ένα μοτίβο που παρατηρείται 

στις περισσότερες περιπτώσεις υποδηλώνει ότι 
η σχέση αυτή εξαρτάται από τον βαθμό ανάπτυ-
ξης μιας χώρας. Συγκεκριμένα, όταν μια οικονο-
μία βρίσκεται σε σχετικά πρώιμα στάδια ανάπτυ-
ξης, η ανισότητα αναμένεται να αυξηθεί αρχικά, 
αλλά τελικώς μειώνεται έπειτα από ένα επίπεδο 
εισοδήματος (βλ. Kuznets, 1955).3 Με άλλα λόγια, 
τα οφέλη της μεγέθυνσης αρχικά τα καρπώνονται 
δυσανάλογα τα ανώτερα εισοδηματικά στρώμα-
τα, αλλά μακροχρόνια, τα άτομα που βρίσκονται 
στο κατώτερο όριο της κατανομής του εισοδήμα-
τος ωφελούνται περισσότερο. Σε ό,τι αφορά την 
αντίστροφη σχέση, δηλαδή την επίδραση της ανι-
σότητας στην οικονομική μεγέθυνση, υπάρχουν 
δύο αντικρουόμενες γνώμες. Η αναδιανεμητι-
κή πολιτική, απόρροια οξυμένων εισοδηματικών 
ανισοτήτων, είναι πιθανό να στρεβλώνει τα κίνη-
τρα εκείνων που συμβάλλουν περισσότερο από 
όσο ωφελούνται προκαλώντας μείωση της με-
γέθυνσης. Από την άλλη, η βελτίωση της θέσης 
των λιγότερο ευνοημένων (σε όρους εισοδήμα-
τος) μιας κοινωνίας είναι πιθανό να αποβεί επω-
φελής για ολόκληρη την κοινωνία σε όρους μεγέ-
θυνσης δια μέσου της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
και της αξιοποίησης των ταλέντων τους (Herzer 
& Vollmer, 2012). Εντούτοις, η εμπειρική βιβλιο-
γραφία συντριπτικά υποδηλώνει ότι η ανισότητα 
είναι επιζήμια για την οικονομική μεγέθυνση (βλ. 
λ.χ. Alesina & Rodrick, 1994, Persson & Tabellini, 
1994, Barro, 2000, και πιο πρόσφατα, Herzer & 
Vollmer, 2012, Ostry et al., 2014).

1 Βλ. Lucas (2003, p.1): “[…] My thesis in this lecture is that macroeconomics in this original sense has succeeded: Its central problem of 
depression prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades”.

2 Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, το ντόμινο που προκάλεσε το φαινόμενο αυτό στις παγκόσμι-
ες χρηματοπιστωτικές αγορές αποτέλεσε την αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια τα δομικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την ελλη-
νική οικονομία και το παραγωγικό της μοντέλο (υψηλό δημοσιοοικονομικό και εμπορικό έλλειμμα, μειωμένη ανταγωνιστικότητα και παρα-
γωγικότητα, καχεξία κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών). Η σύμπτωση των παραπάνω δεδομένων οδήγησε τελικά την Ελλάδα στο να 
απωλέσει τη δυνατότητα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές και σε κατάσταση παρατεταμένης ύφεσης.

3 Η εξήγηση του Kuznets βασίζεται σε ένα υπόδειγμα δύο τομέων, όπου εξαιτίας της εκβιομηχάνισης οι εργαζόμενοι μεταναστεύουν από τις 
αγροτικές προς τις αστικές περιοχές όπου οι μισθοί είναι υψηλότεροι με συνέπεια τη διεύρυνση των ανισοτήτων αρχικά. Ωστόσο, το γεγο-
νός ότι περισσότεροι εργαζόμενοι απολαμβάνουν υψηλότερους μισθούς, συνεπάγεται ότι τελικά η κατανομή του εισοδήματος βελτιώνεται.
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Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στο Δι-
άγραμμα 1,4 εμφανίζεται διάχυτη η τάση διεύ-
ρυνσης των ανισοτήτων στις περισσότερες χώ-
ρες του ΟΟΣΑ. Παρ’ όλα αυτά, σε χώρες όπως 
η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το 
Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, η εισοδηματική 
ανισότητα αυξάνεται, αλλά παραμένει σε αρ-
κετά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση λ.χ. με τις 

χώρες του Νότου ή τις αποκαλούμενες φιλε-
λεύθερες. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η οικονομι-
κή ανισότητα βαίνει μειούμενη, από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 μέχρι και τα τέλη του 2000.  
Ωστόσο, από το 2009 και έπειτα η εισοδηματική 
ανισότητα αυξάνεται, κυρίως, εξαιτίας της ρα-
γδαίας αύξησης της ανεργίας, ειδικά στις νεό-
τερες ηλικίες.5

4 Ακολουθώντας τη βιβλιογραφία (βλ. λ.χ. Doerrenberg & Peichl, 2014) κατηγοριοποιούμε τις χώρες βάσει του καθεστώτος κοινωνικής πρό-
νοιας που τις χαρακτηρίζει ως εξής: Φιλελεύθερες (Καναδάς, Ιαπωνία, Ελβετία, ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία), Σοσιαλδημοκρατικές 
(Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία), Συντηρητικές (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία), Ριζοσπαστι 
κές (Αυστραλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο), Χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία), Χώρες της Ανατολικής Ευ-
ρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).

5 Βλ. Ντελής (2017). «Οικονομική Ανισότητα στην Ελλάδα της Κρίσης και Τρόποι Αντιμετώπισης». (https://www.dianeosis.org/2017/12/oikonomiki-
anisotita-stin-ellada-tis-krisis-kai-tropoi-antimetopisi/). Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν παρουσιάζεται μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έστω και σε λιγότερο ακραία επίπεδα (βλ. Lagarde, 2018). “A Dream Deferred: Inequality 
and Poverty Across Generations in Europe”. (https://blogs.imf.org/2018/01/24/a-dream-deferred-inequality-and-poverty-across-generations-
in-europe/)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   Ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση. 
Εμπειρική διερεύνηση για την περίπτωση της Ελλάδας 
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Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να συμβάλει πε-
ραιτέρω στη συζήτηση αναφορικά με την εισο-
δηματική ανισότητα στην Ελλάδα, διερευνώντας 
εμπειρικά την αλληλεπίδρασή της με μια σειρά μα-
κροοικονομικών μεταβλητών που χρησιμοποιού-
νται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία, κάνοντας 
χρήση τεχνικών ανάλυσης χρονολογικών σειρών. 
Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως, η ελλη-
νική οικονομία παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστι-
κά που δεν είναι τόσο κοινά μεταξύ των υπολοί-
πων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που 
την καθιστά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περί-
πτωση6 (βλ. λ.χ. Τσακλόγλου και Χολέζας, 2005). 

Πρώτον, τα ποσοστά αυτό-απασχόλησης εί-
ναι τα υψηλότερα μεταξύ των μελών της Ευρω-
ζώνης, γεγονός που πιθανώς να συσχετίζεται και 
με την απώλεια φορολογικών εσόδων για τη γε-
νική κυβέρνηση και κατά συνέπεια με τη δυνατό-
τητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής και την ανι-
σότητα, στον βαθμό που οι αυτό-απασχολούμενοι 
έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα από τους μισθω-
τούς να αποκρύπτουν εισοδήματα (βλ. Engström 
& Holmlund, 2009). Επιπλέον, η Ελλάδα εμφανί-
ζεται ως μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη πα-
ραοικονομία, περίπου 27% του ακαθάριστου εθνι-
κού προϊόντος (βλ. λ.χ. Schneider & Enste, 2000). 
Όπως επισημαίνεται από τους Rosser et al. (2000), 
η ύπαρξη ισχυρού ανεπίσημου τομέα δύναται να 
προκαλέσει τη διεύρυνση των ανισοτήτων εφό-
σον επίσης προκαλεί μειωμένα φορολογικά έσοδα. 
Ωστόσο, στον βαθμό που η ανεπίσημη δραστηριό-
τητα δεν υποκαθιστά κάποια επίσημη είναι δυνα-
τό μέσω πολλαπλασιαστικών επιδράσεων να είναι 
επωφελής σε ό,τι αφορά την ανισότητα, ή έστω 
να αμβλύνει τις αρχικές αρνητικές επιπτώσεις.

Δεύτερον, η πλειοψηφία των μισθωτών στον 
ιδιωτικό τομέα απασχολείται σε επιχειρήσεις μι-
κρού μεγέθους (επιχειρήσεις με λιγότερους από 

50 εργαζόμενους) σε συνθήκες εργασιακής ανα-
σφάλειας και εισπράττει χαμηλούς μισθούς σε ένα 
άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από την άλλη, 
οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα απολαμβάνουν 
την προστασία ισχυρών συνδικάτων και υψηλότε-
ρων αμοιβών. Η άτυπη αυτή δυϊκή αγορά εργασίας 
συνεπάγεται την ύπαρξη σημαντικών μισθολογι-
κών ανισοτήτων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (βλ. Christopoulou & Monastiriotis, 2014, 
2015). Το Διάγραμμα 2 απεικονίζει τη διαχρονική 
εξέλιξη του μέσου μισθολογικού κενού μεταξύ 
των δύο τομέων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και το γεγονός ότι η προσαρμογή των 
μισθών στο δημόσιο παρουσιάζεται πιο ήπια, συ-
γκριτικά με αυτή που συντελείται στον ιδιωτικό 
τομέα κατά την τριετία 2009-2011.

Τέλος, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της 
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, παρατηρείται ένα 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρον μοτίβο αναφορικά με τα 
ποσοστά ανεργίας διαφόρων ηλικιακών ομάδων. 
Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στο Διάγραμ-
μα 3, υπάρχει διαχρονικά σημαντική απόκλιση στην 
απασχόληση των νέων σε σχέση με τους εργαζό-
μενους που εμπίπτουν στις ηλικιακές κατηγορίες 
25-54 και 55-64. Το εντυπωσιακό στοιχείο ωστό-
σο, είναι ότι η αύξηση της ανεργίας των νέων εμ-
φανίζεται ιδιαιτέρως εκρηκτική κατά την περίοδο 
μεταξύ των ετών 2009-2013, αγγίζοντας το 60% 
στο μέγιστο σημείο της. Επομένως, με μια απλή 
παρατήρηση των παραπάνω δεδομένων, φαίνεται 
αρκετά εύλογο να ισχυριστούμε ότι η διαγενεακή 
ανισότητα στις ευκαιρίες απασχόλησης εξηγεί σε 
μεγάλο βαθμό την εισοδηματική ανισότητα στην 
περίπτωση της Ελλάδας. Ωστόσο, προκειμένου 
να διαπιστώσουμε την εγκυρότητα των ανωτέρω 
ισχυρισμών, επιχειρούμε συστηματική μελέτη κά-
νοντας χρήση τεχνικών ανάλυσης χρονολογικών 
σειρών στην ενότητα 4 του παρόντος κεφαλαίου.

6 Ίσως είναι όμως κοινά μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. τη συζήτηση στο Iversen & Soskice 
(2013).
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Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη σχέση ανά-
μεσα στην ανισότητα και την οικονομική μεγέ-
θυνση. Επιπλέον, το υπόδειγμά μας περιλαμβά-
νει μια σειρά μακροοικονομικών μεταβλητών 
που πιθανώς αλληλοεπιδρούν με την ανισό-
τητα, όπως, οι δημόσιες δαπάνες, η ανεργία, ο 
πληθωρισμός και η εκπαίδευση. Δεδομένου ότι 
οι περισσότερες μακροοικονομικές χρονοσει-
ρές παρουσιάζουν τάση, τείνοντας ταυτόχρονα 
να κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυν-
ση, η διερεύνηση της εμπειρικής σχέσης που τις 
συνδέει ενέχει τον κίνδυνο εξαγωγής εσφαλμέ-
νων συμπερασμάτων εξαιτίας νόθου συσχέτισης 
(spurious correlation). Σε μια τέτοια περίπτωση, 
η εκτίμηση των συντελεστών που θα προκύψει 
βάσει των κλασσικών μεθόδων ανάλυσης (κα-
θώς και οι απαραίτητοι στατιστικοί έλεγχοι) θα 
είναι μεροληπτική.

Αναγνωρίζοντας τον παραπάνω πιθανό κίνδυ-
νο, καταφεύγουμε σε τεχνικές συνολοκλήρωσης, 
προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν όντως η σχέ-
ση που συνδέει τις εν λόγω μεταβλητές έχει κά-
ποιο νόημα (με τη στατιστική έννοια) ή είναι νόθος. 
Εν συντομία, η ανάλυσή μας παράγει τα ακόλου-
θα συμπεράσματα. Όπως αναμένετο, οι υπό εξέ-
ταση μεταβλητές εμφανίζουν τάση (και συνεπώς 
παρουσιάζουν πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας ή μη 
στασιμότητας). Ωστόσο, η μεθοδολογία συνολο-
κλήρωσης, Johansen & Juselius (1990) που εφαρ-
μόζεται, υποδηλώνει την ύπαρξη υγιούς μακρο-
χρόνιας σχέσης μεταξύ ανισότητας, οικονομικής 
μεγέθυνσης, δημοσίων δαπανών, ανεργίας, πλη-
θωρισμού και εκπαίδευσης. Επιπλέον, υποθέτο-
ντας ότι η ανισότητα είναι η ενδογενής μεταβλητή 
του συστήματός μας, βρίσκουμε ότι, με εξαίρεση 
την εκπαίδευση, οι υπόλοιπες μεταβλητές ασκούν 
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θετική επίδραση στην ανισότητα. Παρ’ όλα αυτά, 
προκειμένου να επικαλεστούμε αιτιώδη ερμηνεία 
των παραπάνω συσχετίσεων εφαρμόζουμε τη με-
θοδολογία αιτιότητας κατά Granger που αναπτύ-
χθηκε από τους Toda & Yamamoto (1995). Υπεν-
θυμίζοντας την ευαισθησία των ελέγχων αυτών 
στον αριθμό των υστερήσεων που επιλέγονται, 
υπάρχουν κάποιες ενδείξεις μονόπλευρης αιτιώ-
δους σχέσης που βαίνει από την μεγέθυνση προς 
την ανισότητα. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μετα-
βλητές, μόνο η ανεργία και οι δημόσιες δαπάνες 
εμφανίζονται ως στατιστικά σημαντικοί προσδι-
οριστικοί παράγοντες της ανισότητας.

2. δΕδομΕνα

Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί δεδομένα χρονο-
λογικών σειρών (time-series data) για την ελληνική 
οικονομία την περίοδο 1974-2015. Προσεγγίζουμε 

την κατανομή του εισοδήματος χρησιμοποιώ-
ντας τον δείκτη Gini μετά φόρων και μεταβιβαστι-
κών πληρωμών από τη βάση Standardized World 
Income Inequality Database (SWIID), που αναπτύ-
χθηκε από τον Solt (2009) (διαθέσιμος στο: http://
fsolt.org/swiid/). Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές 
μεταξύ μηδέν και ένα. Μηδενικό Gini συνεπάγε-
ται τέλεια ισότητα, ενώ Gini ίσο με τη μονάδα ση-
μαίνει τέλεια ανισότητα. Το βασικό πλεονέκτημα 
της βάσης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι προ-
σφέρει τη μέγιστη δυνατή κάλυψη συγκριτικά με 
τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές βάσεις δεδομένων 
για την εισοδηματική ανισότητα. Από την άλλη, 
ένα πιθανό μειονέκτημα, που συζητείται από τον 
Herzer (2016) αφορά τις εκτιμήσεις του δείκτη και 
τα πιθανά σφάλματα πρόβλεψης.

Ως βασική ερμηνευτική μεταβλητή χρησιμοποι-
ούμε τον ρυθμό μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
προκειμένου να εξετάσουμε την αλληλεπίδραση  

διαγραμμα 3
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μεταξύ του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και της ανισότητας. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφύγουμε την ύπαρξη σφάλματος παράλει-
ψης άλλων ερμηνευτικών μεταβλητών (omitted 
variable bias), σε συμφωνία με το κυρίαρχο ρεύ-
μα της βιβλιογραφίας,7 θα ερευνήσουμε την αλ-
ληλεπίδραση της ανισότητας με τις ακόλουθες 
μεταβλητές. Πρώτον, ελέγχουμε την επίδραση 
της ανεργίας για τον πληθυσμό ηλικίας 15-64. 
Τα δεδομένα για τη μεταβλητή αυτή ελήφθησαν 
από τη βάση δεδομένων AMECO. Δεύτερον, εξε-
τάζουμε την αλληλεπίδραση της ανισότητας με 
την εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τον λόγο των 
εγγεγραμμένων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, ανεξαρτήτως ηλικίας, προς το σύνο-
λο του πληθυσμού που πληροί τις προϋποθέσεις 
ένταξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρίτον, 
το υπόδειγμά μας περιλαμβάνει τον ρυθμό με-
ταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών. Τέλος, 
ελέγχουμε την επίδραση του μεγέθους του δη-
μοσίου τομέα στην ανισότητα χρησιμοποιώντας 
τον λόγο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης 
προς το ΑΕΠ. Οι πληροφορίες για τις μεταβλη-
τές αυτές προέρχονται από τη βάση του World 
Development Indicators (WDI). Τα περιγραφικά 
στατιστικά τους, οι ορισμοί και οι πηγές παρατί-
θενται στον Πίνακα 1.8 

Σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση των πα-
ραπάνω μεταβλητών με την ανισότητα, στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων δεν μπορεί να 
προβλεφθεί ex ante. Αναφορικά με τις δαπά-
νες της γενικής κυβέρνησης, η κεϋνσιανή θεω-

ρία προβλέπει τη μείωση της ανισότητας μέσω 
πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων. Επιπλέον, οι  
αναδιανεμητικές πολιτικές μέσω φορολόγη-
σης τείνουν να προάγουν την ισότητα. Ωστό-
σο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι δυνα-
τό να επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα εάν 
και εφόσον τα περισσότερο πλούσια νοικοκυριά 
ασκούν πολιτικές πιέσεις και αποσπούν περισσό-
τερες προσόδους από τα φτωχά νοικοκυριά (βλ. 
Clarke et al., 2006). Ο πληθωρισμός θεωρητικά 
μειώνει γενικά την αγοραστική δύναμη, ωστό-
σο πλήττει κυρίως τα μεσαία και χαμηλότερα 
στρώματα, στον βαθμό που οι ανώτερες τάξεις 
περιορίζουν την έκθεσή τους σε αυτόν, έχοντας  
ευκολότερη πρόσβαση σε μια σειρά από χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες (Easterly & Fisher, 
2001).9 Από την άλλη, η ανεργία αυξάνει το πο-
σοστό των ατόμων με μηδενικό ή χαμηλό εισό-
δημα (επιδόματα ανεργίας), προκαλώντας τελι-
κά μεγαλύτερη ανισότητα. Τέλος, η συσχέτιση 
της ανισότητας με την εκπαίδευση αναμένεται, 
βραχυχρόνια θετική, εφόσον ο σχετικός αριθ-
μός των ατόμων υψηλής εκπαίδευσης αυξά-
νει. Ωστόσο, μακροχρόνια, η αλλαγή αυτή στη 
σύνθεση του εργατικού δυναμικού συμπιέζει το 
premium της εκπαίδευσης με συνέπεια τη βελτί-
ωση της κατανομής του εισοδήματος (βλ. Knight 
& Sabot, 1983).10

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα βασικά περιγρα-
φικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών που ανα-
λύονται στην παρούσα μελέτη, τον ορισμό και 
την πηγή τους.

7 Βλ. λ.χ. Delis et al. (2014), Iosifidi & Mylonidis (2017).
8 Αντιστοίχως, η εξέλιξή τους στην πορεία του χρόνου προσφέρεται στο Γράφημα 4.
9 Αναφέρεται στο Shahbaz & Islam (2011)
10 Τα εμπειρικά ευρήματα των De Gregorio Lee (2002) και Abdullah et al. (2013) υποδηλώνουν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η εκ-

παίδευση τείνει να προάγει τη βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος. Αντιθέτως, η εκπαίδευση εμφανίζεται να οξύνει τη μισθολογική 
ανισότητα στην μελέτη των Martins & Pereira (2004). Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Ελλάδας, για την οποία οι συγγραφείς, 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (1994) βρίσκουν ότι η απόδοση της εκπαίδευσης είναι σημα-
ντικά υψηλότερη για τους χαμηλά ειδικευμένους συγκριτικά με τους υψηλά εκπαιδευμένους. 
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πινακασ 1
ΠΕΡΙΓΡΑφΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Παρατη-
ρήσεις

Μέσος Τυπική 
απόκλιση

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Περιγραφή

Gini 42 0.34 0.01 0.33 0.38 Συντελεστής Gini 
μετά φόρων και 
μεταβιβαστικών 
πληρωμών. Πηγή: 
Standardized 
World Income 
Inequality 
Database

Οικονομική 
Μεγέθυνση

42 1.22 3.86 -9.13 7.25 Ρυθμός 
μεταβολής του 
κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Πηγή: World 
Development 
Indicators

Δημόσιος 
τομέας

42 18.16 2.22 13.63 23.31 Δαπάνες γενικής 
κυβέρνησης ως 
ποσοστό του 
ΑΕΠ. Πηγή: World 
Development 
Indicators

Πληθωρισμός 42 10.37 8.38 -2.35 27.21 Ρυθμός 
μεταβολής 
του γενικού 
επιπέδου τιμών. 
Πηγή: World 
Development 
Indicators

Ανεργία 42 9.39 6.39 1.70 27.50 Λόγος των 
ανέργων προς 
το εργατικό 
δυναμικό ηλικίας 
15-64. Πηγή: 
AMECO database

Εκπαίδευση 42 51.08 34.28 15.32 115.47 Ποσοστό 
εγγεγραμμένων 
στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
Πηγή: World 
Development 
Indicators
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διαγραμμα 3
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3. μΕθοδολογια

Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η εκτίμηση της αλληλεπίδρασης της 
ανισότητας και του ρυθμού μεγέθυνσης της οικο-
νομίας. Παρά το γεγονός ότι πληθώρα εμπειρικών 
μελετών που βασίζεται σε τεχνικές συνολοκλήρω-
σης βασίζεται σε απλά διμεταβλητά υποδείγμα-
τα, χρησιμοποιούμε επιπλέον μια σειρά μακροοι-
κονομικών μεταβλητών της ελληνικής οικονομίας 
σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και 
με τη συζήτηση που προηγήθηκε στην εισαγωγή 
του παρόντος κεφαλαίου. Προκείμενου να απο-
φύγουμε την εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμά-
των, εξαιτίας πιθανής νόθου συσχέτισης (spurious 
correlation) μεταξύ των χρονολογικών σειρών 
που χρησιμοποιούνται, καταφεύγουμε σε τεχνι-
κές ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης. Αρχικά 
διερευνούμε τον βαθμό ολοκλήρωσης των υπό 
εξέταση μεταβλητών κάνοντας χρήση του επαυ-
ξημένου ελέγχου μοναδιαίας ρίζας που προτείνε-
ται από τους Dickey-Fuller (ADF). Οι έλεγχοι αυ-
τοί αποτελούν μια βελτιωμένη έκδοση των απλών 
ελέγχων Dickey-Fuller που θεμελιώνονται πάνω 
στα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα. Ωστόσο, οι 
εξισώσεις των ελέγχων αυτών έχουν επαυξηθεί 
με τις υστερήσεις των διαφορών του πρωταρχι-
κού υποδείγματος για την περίπτωση αυτοσυσχέ-
τισης των καταλοίπων, γεγονός που καθιστά τους 
συγκεκριμένους ελέγχους περισσότερο έγκυρους 
και εύρωστους.11

Κατόπιν, εφόσον εξασφαλίσουμε ότι οι χρονο-
λογικές σειρές δεν είναι στάσιμες, εφαρμόζουμε 
την τεχνική που αναπτύχθηκε από τους Johansen 
& Juselius (1990). Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται 
στα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγμα-
τα (Vector Autoregressive, VAR) ενός συστήμα-
τος μεταβλητών ολοκληρωμένων πρώτης τάξης. 
Συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι  είναι το δι-

άνυσμα των ενδογενών μεταβλητών οι οποίες 
υποθέτουμε ότι παριστάνονται από το ακόλουθο 
VAR υπόδειγμα:

Εφόσον οι ενδογενείς μεταβλητές του υποδείγ-
ματος είναι μη στάσιμες, το παραπάνω υπόδειγ-
μα μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα υπόδειγ-
μα διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction 
model) ως εξής:

όπου είναι η μήτρα 
που προσδιορίζει τον αριθμό των σχέσεων συνο-
λοκλήρωσης και είναι η 
μήτρα των συντελεστών. Ο βαθμός της μήτρας  
προσδιορίζει τον αριθμό των γραμμικών συνδυα-
σμών των μεταβλητών που είναι στάσιμες. Εάν ο 
βαθμός της μήτρας αυτής είναι , δη-
λαδή υπάρχουν  γραμμικά ανεξάρτητες στήλες, 
τότε υπάρχουν και σχέσεις συνολο-
κλήρωσης. Εάν η εν λόγω μήτρα είναι πλήρους 
τάξης (full rank), δηλαδή υπάρχουν 
γραμμικά ανεξάρτητες στήλες, τότε οι μεταβλη-
τές είναι στάσιμες, . Τέλος, όταν ο βαθμός της 
μήτρας  είναι μηδενικός, δηλαδή δεν υπάρχουν 
γραμμικά ανεξάρτητες στήλες, δεν υπάρχουν σχέ-
σεις συνολοκλήρωσης.

Κατόπιν, εφαρμόζονται δύο έλεγχοι λόγου πι-
θανοφάνειας (likelihood ratio test) προκειμένου 
να διερευνηθεί ο αριθμός των διανυσμάτων συ-
νολοκλήρωσης̇  ο έλεγχος της μέγιστης ιδιοτιμής 

και η στατιστική ίχνους :

11 Για περισσότερες λεπτομέρειες και μεγαλύτερη εμβάθυνση στις τεχνικές αυτές παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο βιβλίο Sofia Dimelis 
(2013), «Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών».
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όπου  είναι το μέγεθος του δείγματος, είναι η 
i-οστή μεγαλύτερη ιδιοτιμή και 
είναι ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρω-
σης. Όταν υπάρχει συνολοκλήρωση, το υπόδειγ-
μα διόρθωσης λαθών είναι της μορφής:

όπου  το είναι το διάνυσμα των σχέσεων 
συνολοκλήρωσης και  είναι το διάνυσμα των 
συντελεστών προσαρμογής.

Το τελευταίο στάδιο της ανάλυσής μας περι-
λαμβάνει τη διερεύνηση της σχέσης αιτίου-απο-
τελέσματος μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποι-
ώντας τη μεθοδολογία που προτείνεται από τους 
Toda & Yamamoto (1995), το βασικό πλεονέκτημα 
της οποίας έγκειται στο γεγονός ότι είναι έγκυ-
ρη ανεξαρτήτως του βαθμού ολοκλήρωσης των 
μεταβλητών. Δανειζόμενοι από τον Wolde-Rufael 
(2006), η εν λόγω τεχνική περιλαμβάνει την εκτί-
μηση του κάτωθι VAR υποδείγματος12:

όπου  είναι ο άριστος αριθμός των υστερήσε-
ων,  είναι ο μέγιστος βαθμός ολοκλήρωσης 
των μεταβλητών και το  συμβολίζει το σφάλμα 
της παλινδρόμησης. Από την παραπάνω σχέση, 
ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger, λ.χ. από τη με-
γέθυνση προς την ανισότητα προκύπτει εφόσον 

. Για την εξέταση της μηδενικής υπόθε-
σης περί μη αιτιότητας κατά Granger εφαρμόζε-
ται ένα τροποποιημένο WALD test.

4. ΕμπΕιρικα Ευρήματα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτε-
λέσματα των μεθόδων που αναπτύχθηκαν παρα-
πάνω. Ξεκινώντας με τον έλεγχο μοναδιαίας ρί-
ζας, τα αποτελέσματα του οποίου δίνονται στον 
Πίνακα 2, παρατηρούμε ότι με εξαίρεση τον ρυθ-
μό μεγέθυνσης, οι υπόλοιπες μεταβλητές παρου-
σιάζουν πρόβλημα στασιμότητας στα επίπεδα, ενώ 
εμφανίζονται στάσιμες κατόπιν λήψεως πρώτων 
διαφορών. Σχετικά με την οικονομική μεγέθυνση, 
τα αποτελέσματα εμφανίζονται περισσότερο αμ-
φίβολα. Ωστόσο, υιοθετώντας το αυστηρότερο 
των κριτηρίων, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
η εν λόγω μεταβλητή είναι ολοκληρωμένη πρώ-
της τάξης σε επίπεδο 1%. 

Σε αδρές γραμμές τα συμπεράσματα αυτά 
ταυτίζονται και με την απλή παρατήρηση της 
εξέλιξης των μεταβλητών όπως αυτή απεικονί-
ζεται στo Γράφημα 2. Όπως μπορεί να παρατη-
ρήσει κανείς, πέραν της μεγέθυνσης, οι μεταβλη-
τές δεν φαίνεται να ακολουθούν μια στοχαστική 
διαδικασία που κινείται γύρω από τον μακροχρό-
νιο μέσο (mean reverting process). Αντιθέτως, 
η οικονομική μεγέθυνση φαίνεται να ακολουθεί 
μια τέτοια διαδικασία, σε κάποιο βαθμό, μέχρι το 
2007. Ωστόσο, έκτοτε, παρουσιάζει μια απότομη 
κάμψη, γεγονός που πιθανότητα να σημαίνει ότι  

12 Εν προκειμένω, παρουσιάζεται το υπόδειγμα θεωρώντας την ανισότητα ως εξαρτημένη μεταβλητή. Αντίστοιχο υπόδειγμα εκτιμάται και για 
κάθε μία από τις υπόλοιπες μεταβλητές.
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η συγκεκριμένη μεταβλητή είναι στάσιμη αν λη-
φθεί υπόψη η δομική μεταβολή (structural break) 
που συντελείται εξαιτίας της ξαφνικής και πα-
ρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Σε κάθε περί-
πτωση, για λόγους διασταύρωσης της ευρωστί-
ας των αποτελεσμάτων, εφαρμόζουμε επίσης τη 
μεθοδολογία ARDL (Autoregressive Distributed 
Lag Model) που προτείνεται από τους Pesaran et 
al. (2001), το βασικό της πλεονέκτημα της οποίας 
έγκειται στο ότι δεν απαιτεί τον ίδιο βαθμό ολο-
κλήρωσης των μεταβλητών, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο ανώτερος βαθμός ολοκλήρωσης δεν υπερ-

βαίνει το ένα. Με άλλα λόγια, μπορεί να εφαρμο-
στεί μεταξύ μιας στάσιμης σειράς και μιας σειράς 
ολοκληρωμένης πρώτης τάξης (δηλ., ιμης κατό-
πιν λήψης πρώτων διαφορών).13, 14

Δεδομένου του προβλήματος μη στασιμότητας 
που διαπιστώνεται παραπάνω, το δεύτερο στάδιο της 
ανάλυσής μας περιλαμβάνει τον έλεγχο Johansen & 
Juselius (1990) για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 
μεταξύ των μεταβλητών που αναλύονται. Τα απο-
τελέσματα των δύο ελέγχων λόγου πιθανοφανειών, 
της μέγιστης ιδιοτιμής, , και της στατιστι-
κής ίχνους, , συνοψίζονται στον Πίνακα 3.  

Μεταβλητή adf

Επίπεδα Πρώτες Διαφορές

Gini -2.46 -3.15*

Ρυθμός μεγέθυνσης -3.55* -8.23**

Δημόσιος τομέας -2.00 -8.11**

Πληθωρισμός -1.23 -9.41**

Ανεργία -0.15 -4.22**

Εκπαίδευση 1.97 -4.98**

πινακασ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓχΩΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙζΑΣ

Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller. **, * υποδηλώ-
νουν απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί μη στασιμότητας σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 
5% αντίστοιχα.

13 Επιπλέον, το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής, αφορά την απροβλημάτιστη εφαρμογή της παράλληλα με τη χρήση ψευ-
δομεταβλητών που λαμβάνουν τιμές μηδέν και ένα, προκειμένου να ελέγξουμε την επίδραση διάφορων δομικών μεταβολών (structural 
breaks) που έλαβαν χώρα την περίοδο που εξετάζουμε. Στην παρούσα ανάλυση, ο εντοπισμός αυτών γίνεται ενδογενώς, κάνοντας χρήση 
της μεθοδολογίας που προτείνεται από τους Bai & Perron (1998, 2003). Τέλος, η δύναμη του εν λόγω τεστ είναι μεγάλη ακόμη και σε μικρά 
σχετικά δείγματα (βλ. Narayan & Narayan, 2004).

14 Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επίδραση των υπόλοιπων μεταβλητών παραμένει η ίδια και στην περίπτωση που αφαιρέσουμε από το 
υπόδειγμα τη μεταβλητή της οικονομικής μεγέθυνσης.
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Α: Μεθοδολογία Johansen

F (Gini/Growth, Gov spending, Unemployment, Inflation, Education)

Max. eigenvalue

r = 0 r = 1 r = 2 r = 3 r = 4 r ≤ 5

165.40* 119.26* 72.46* 35.96* 17.77* 0.59

trace statistic

r = 0 r = 1 r = 2 r = 3 r = 4 r ≤ 5

411.48* 246.07* 126.80* 54.33* 18.36* 0.59

Α: Μεθοδολογία ardl

F (Gini/Growth, Gov spending, Unemployment, Inflation, Education)

Υπόδειγμα f-stat

(4, 2, 4, 4, 4, 4) 5.67*

Περίπτωση 
(ΙΙΙ)

Ι(0) Ι(1)

Κριτικές τιμές στο 10% 2.39 3.58

Κριτικές τιμές στο 5% 2.85 4.16

Κριτικές τιμές στο 1% 3.93 5.41

πινακασ 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓχΩΝ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μετα-
ξύ των μεταβλητών που εξετάζονται, δηλαδή την ανισότητα, τον ρυθμό μεγέθυνσης, το μέγεθος του 
δημοσίου τομέα, τον πληθωρισμό, την ανεργία και την εκπαίδευση. Οι κριτικές τιμές σε επίπεδο στα-
τιστικής σημαντικότητας 5% για το trace test (για r = 0, r = 1, r = 2, r = 3, r = 4, r ≤ 5) είναι 95.75, 69.81, 
47.85, 29.79, 15.49 και 3.84 αντίστοιχα. Οι κριτικές τιμές σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 
για το max eigenvalue test (για r = 0, r = 1, r = 2, r = 3, r = 4, r ≤ 5) είναι 40.07, 33.87, 27.58, 21.13, 14.26 
και 3.84 αντίστοιχα. Ο άριστος αριθμός των υστερήσεων επιλέγεται βάσει του κριτηρίου Akaike. Το 
F-stat χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της από κοινού στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών 
των υστερήσεων στο ARDL-ECM. Οι κριτικές τιμές για το ARDL test ελήφθησαν από τον Narayan 
(2005). * δηλώνει στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5%.
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Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, και οι δύο 
στατιστικές ελέγχου οδηγούν στην απόρριψη της 
μηδενικής υπόθεσης περί μη συνολοκλήρωσης. 
Επομένως, συντείνουν στο συμπέρασμα ύπαρξης 
μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. 

Ωστόσο, προκειμένου να άρουμε τις όποιες αμ-
φιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία του παραπάνω 
ελέγχου που εγείρει η πιθανότητα εσφαλμένου συ-
μπεράσματος σχετικά με τον βαθμό ολοκλήρω-
σης της μεταβλητής της οικονομικής μεγέθυνσης, 
εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία ARDL των Pesaran 
et al. (2001), τα αποτελέσματα της οποίας δίνο-
νται στο δεύτερο τμήμα του Πίνακα 3.15 Η μηδενι-
κή υπόθεση μη συνοκλήρωσης εξετάζεται συγκρί-
νοντας την τιμή του F-test με τις κριτικές τιμές για 
ένα κατώτερο και ένα ανώτερο όριο. Εάν η τιμή 
του ελέγχου είναι μεγαλύτερη από την κριτική 
τιμή στο ανώτερο όριο, τότε μπορεί να συμπερά-
νει κανείς με ασφάλεια την ύπαρξη συνολοκλή-
ρωσης. Εάν η τιμή του ελέγχου είναι μεταξύ των 
δύο κριτικών τιμών, τότε ο έλεγχος θεωρείται μη 
τελεσίδικος. Τέλος, στην περίπτωση που η τιμή 
του ελέγχου κείται κάτω από την κριτική τιμή στο 
κατώτατο όριο, αποδεχόμαστε τη μηδενική υπό-
θεση και συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει συνο-
λοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. Όπως είναι 
φανερό, η τιμή του F-test υπερβαίνει τις κριτικές 
τιμές στο ανώτερο όριο, για κάθε επίπεδο σημα-
ντικότητας. Συνεπώς, σε συμφωνία με τα αποτε-
λέσματα της μεθόδου Johansen & Juselius (1990), 
διαπιστώνουμε την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης.

Σε ό,τι αφορά τις ελαστικότητες των μεταβλη-
τών του υποδείγματός μας, υποθέτοντας ότι εν-
δογενής μεταβλητή είναι η ανισότητα, τα αποτε-
λέσματα (στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο 1% σε 
όλες τις περιπτώσεις) δείχνουν ότι υπάρχει θετική 
συσχέτιση με την οικονομική μεγέθυνση, τον πλη-

θωρισμό, την εκπαίδευση και την ανεργία. Αντιθέ-
τως, οι κυβερνητικές δαπάνες εμφανίζουν αρνητική 
συσχέτιση με τον συντελεστή Gini. Συγκεκριμένα, 
η μακροχρόνια σχέση είναι η εξής:

Ωστόσο, προκειμένου να ισχυριστούμε ότι οι πα-
ραπάνω συσχετίσεις εκφράζουν σχέσεις αιτιότη-
τας, είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε ανάλυ-
ση αιτιότητας υπό την έννοια του Granger (1969). 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε τη μέθοδο που προ-
τείνεται από τους Toda & Yamamoto (1995) όπως 
την περιγράψαμε στην ενότητα 3. Τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 
4. Ο άριστος αριθμός των υστερήσεων (τέσσερις) 
επιλέγεται βάσει του κριτηρίου Akaike. Ωστόσο, 
δεδομένης της ευαισθησίας των ελέγχων αυτών, 
παρουσιάζονται αποτελέσματα για δύο και τρεις 
υστερήσεις. Σε ό,τι αφορά τη σχέση αιτίου-απο-
τελέσματος μεταξύ της ανισότητας και της μεγέ-
θυνσης, παρατηρούμε ότι δεν φαίνεται να υπάρ-
χει αιτιώδης σχέση είτε προς τη μία είτε προς την 
άλλη κατεύθυνση. Εντούτοις, για λιγότερες από 
τέσσερις υστερήσεις, εμφανίζεται μονόπλευρη 
αιτιότητα κατά Granger από την μεγέθυνση προς 
την ανισότητα. Αναφορικά με τις υπόλοιπες με-
ταβλητές, η μηδενική υπόθεση της μη αιτιότητας 
κατά Granger απορρίπτεται στην περίπτωση των 
δημόσιων δαπανών και της ανεργίας. Αντιθέτως, 
γίνεται δεκτή για τις μεταβλητές πληθωρισμός 
και εκπαίδευση.

Εάν υποθέσουμε ότι η ενδογενής μεταβλητή 
του συστήματος είναι η οικονομική μεγέθυνση,  

15 Για οικονομία χώρου, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην πηγή για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον συγκεκριμένο έλεγχο.
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πινακασ 4
ΕΛΕΓχΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GranGEr

Ο πίνακας παρουσιάζει τα p-values της μελέτης αιτίου-αποτελέσματος με τη μέθοδο Toda-Yamamoto. 
***, **, * υποδηλώνουν απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί μη αιτιότητας σε επίπεδο σημαντικό-
τητας 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.

Υστερήσεις

Αιτιότητα προς  
την ανισότητα

Αιτιότητα προς 
τον ρυθμό  
μεγέθυνσης

Αιτιότητα προς 
το μέγεθος του  
δημόσιου τομέα

Αιτιότητα προς 
τον πληθω

ρισμό

Αιτιότητα προς 
την ανεργία

Αιτιότητα προς 
την εκπαίδευση

Ανισότητα

2

3

4

0.905

0.232

0.946

0.259

0.187

0.000***

0.347

0.448

0.118

0.066*

0.000***

0.031**

0.455

0.958

0.738

Μεγέθυνση

2

3

4

0.007***

0.025**

0.382

0.816

0.990

0.083*

0.726

0.939

0.748

0.077*

0.016**

0.106

0.001***

0.850

0.034**

Δημόσιος 
τομέας

2

3

4

0.001***

0.000***

0.039**

0.468

0.658

0.180

0.449

0.447

0.654

0.199

0.550

0.048**

0.009***

0.181

0.078*

Πληθωρισμός

2

3

4

0.698

0.312

0.774

0.438

0.192

0.162

0.863

0.606

0.054*

0.034**

0.835

0.001***

0.392

0.941

0.834

Ανεργία

2

3

4

0.016**

0.010**

0.028**

0.232

0.353

0.131

0.993

0.653

0.151

0.049**

0.372

0.015**

0.205

0.827

0.832

Εκπαίδευση

2

3

4

0.889

0.612

0.197

0.749

0.634

0.337

0.857

0.577

0.104

0.518

0.244

0.716

0.645

0.230

0.241
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σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να απορρί-
ψουμε τη μηδενική υπόθεση, περί μη αιτιώδους 
σχέσης. Από την άλλη, η ανισότητα, η μεγέθυνση 
και ο πληθωρισμός εμφανίζονται να προκαλούν 
κατά Granger το μέγεθος του δημόσιου τομέα. Σε 
ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είμαστε σε θέση να 
απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση για την με-
ταβλητή της ανεργίας. Αντίστοιχα, και ο πληθω-
ρισμός παρουσιάζεται ως μια από τις μεταβλη-
τές που προκαλούν την ανεργία. Το αποτέλεσμα 
αυτό είναι συμβατό με την αντίστροφη σχέση που 
υπάρχει μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας, γνω-
στή ως καμπύλη Phillips (1958). Επιπρόσθετα, η 
ανισότητα, οι κυβερνητικές δαπάνες και η μεγέ-
θυνση εμφανίζονται επίσης να προκαλούν κατά 
Granger την ανεργία. Τέλος, η μηδενική υπόθεση 
περί μη αιτιότητας προς την εκπαίδευση απορρί-
πτεται στην περίπτωση της μεγέθυνσης και των 
δημόσιων δαπανών.

5. συμπΕρασμα

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη μακροχρόνια σχέ-
ση μεταξύ της οικονομικής ανισότητας και της με-
γέθυνσης, κάνοντας χρήση τεχνικών ανάλυσης 
χρονολογικών σειρών προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν πιθανά προβλήματα που απορρέουν 
από τις στατιστικές ιδιότητες των εν λόγω στο-
χαστικών διαδικασιών, όπως μη στασιμότητα και 
ενδογένεια. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι απο-
τελεί κοινή πρακτική η διερεύνηση της μακρο-
χρόνιας σχέσης μεταξύ δύο μόνον μεταβλητών, 
επαυξάνουμε το υπόδειγμά μας, χρησιμοποιώ-
ντας ένα σύνολο σχετικών μακροοικονομικών 
μεταβλητών όπως οι δημόσιες δαπάνες, ο πλη-
θωρισμός, η ανεργία και η εκπαίδευση. Χρησιμο-
ποιώντας δεδομένα από διάφορες πηγές (SWIID, 

AMECO, World Development Indicators) για την 
περίοδο 1974-2015, δείχνουμε ότι οι υπό εξέτα-
σιν χρονολογικές σειρές παρουσιάζουν πρόβλη-
μα μοναδιαίας ρίζας. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνολο-
κλήρωσης που εφαρμόζονται υποδηλώνουν ότι 
υπάρχει ουσιαστική, μακροχρόνια στατιστική σχέ-
ση μεταξύ τους.

Το βασικό εύρημα της παρούσας μελέτης εί-
ναι ότι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης συσχε-
τίζεται θετικά με τον δείκτη Gini. Το αποτέλεσμα 
αυτό είναι συνεπές με την ιδέα ότι τα υψηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα αποκομίζουν αναλογι-
κά περισσότερα οφέλη από τη διεύρυνση της πί-
τας. Εντούτοις, οι ενδείξεις περί αιτιώδους σχέ-
σης δεν εμφανίζονται τελεσίδικες. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη αιτιότητας από την ανι-
σότητα προς τη μεγέθυνση. Σε κάθε περίπτω-
ση, σε αντιδιαστολή με προγενέστερες εργασίες 
για άλλες χώρες, τα αποτελέσματά μας υποδη-
λώνουν ότι η μεγέθυνση δεν προάγει τη βελτίω-
ση της κατανομής του εισοδήματος. Συνεπώς, θα 
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι απαραί-
τητη η βελτίωση της ποιότητας των θεσμών προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου αντί συγκεκρι-
μένων ομάδων πίεσης, ή αλλιώς, υπό το πνεύμα 
των Acemoglu & Robinson (2012), η μετατροπή 
των κλειστών (extractive) θεσμών σε ανοιχτούς-
συμμετοχικούς (inclusive).

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μεταβλητές υπάρ-
χουν ισχυρές ενδείξεις θετικής, δίπλευρης αιτιότη-
τας μεταξύ ανισότητας και κυβερνητικών δαπανών. 
Χωρίς να είμαστε σε θέση να επιχειρηματολογή-
σουμε υπέρ της αποτελεσματικότητας των δημο-
σίων δαπανών στην άμβλυνση των ανισοτήτων, το 
εύρημα αυτό δεν είναι σε συμφωνία με την άποψη 
ότι οι κυβερνητικές δαπάνες είναι άσκοπες εξαι-
τίας των αδύνατων θεσμών που χαρακτηρίζουν 

16 Η σημασία των θεσμών για την ευημερία μιας χώρας συζητείται εκτενώς, μεταξύ άλλων, στο Olson (1982), Acemoglu & Robinson (2012), 
Rodrik (2008).
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την ελληνική οικονομία.16 Από την άλλη, η όξυν-
ση των ανισοτήτων προκαλεί μεγαλύτερη ζήτηση 
για αναδιανεμητικές πολιτικές, γεγονός που μετα-
φράζεται σε υψηλότερες κυβερνητικές δαπάνες. 
Σε συμφωνία με τις προσδοκίες μας, εντοπίζου-
με δίπλευρη αιτιότητα κατά Granger μεταξύ ανι-
σότητας και ανεργίας. Τέλος, δεν υπάρχει σχέση 
αιτίου-αποτελέσματος προς καμία κατεύθυνση 
για τις μεταβλητές εκπαίδευση και πληθωρισμός.

Συνοψίζοντας, τα ευρήματά μας (βάσει των συ-
σχετίσεων) υπονοούν ότι τελικά ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας άμβλυνσης των ανισοτήτων είναι 
η εξάλειψη, κατά το δυνατόν, της ανεργίας. Συ-
νεπώς, μια αποτελεσματική σειρά διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να στοχεύει ευθέως 
στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το σταθερό 
φορολογικό περιβάλλον, η επιτάχυνση απονομής 
δικαιοσύνης, η άρση εμποδίων εισόδου σε κλά-
δους παραγωγής, η αποκατάσταση της τραπεζι-
κής πίστης και η ενίσχυση της χρηματοδότησης 
προς τις επιχειρήσεις είναι μερικοί από τους πα-

ράγοντες μέσω των οποίων μπορεί να ενισχυθεί 
η επιχειρηματικότητα. Επιπροσθέτως, η καλύτε-
ρη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργα-
σίας και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
για τους νέους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 
ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η τόνωση της επιχειρηματικότητας 
αναμένεται, επίσης, να αποφέρει και σημαντικά 
φορολογικά έσοδα. Δεδομένης της θετικής επί-
δρασης των δημοσίων δαπανών στη βελτίωση 
της κατανομής του εισοδήματος που διαπιστώθη-
κε προηγουμένως, καθώς επίσης και των δεσμεύ-
σεων για σημαντικά δημοσιοοικονομικά πλεονά-
σματα από πλευράς των ελληνικών κυβερνήσεων 
κατά τα επόμενα έτη, η αναμενόμενη υπέρ-από-
δοση εσόδων θα μπορούσε δυνητικά να χρησι-
μοποιηθεί είτε στα πλαίσια δημιουργίας ενός δι-
χτυού κοινωνικής προστασίας, είτε στα πλαίσια 
ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, είτε 
ως μέσο μείωσης των φορολογικών συντελεστών 
με στόχο την περαιτέρω προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων στην Ελλάδα.
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1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο διερευνούμε τη χρησιμότητα 
της έννοιας της ανθεκτικότητας (resilience) για 
την εξήγηση κοινωνικών φαινομένων και ιδιαί-
τερα τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς 
στη χρήση της έννοιας αυτής αναφορικά με την 
εξέταση των δυνατοτήτων υπέρβασης της οικο-
νομικής και κοινωνικής κρίσης σε επίπεδο κοινό-
τητας. Αρχικά εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά της 
έννοιας της ανθεκτικότητας γενικά και στη συνέ-
χεια επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην έν-
νοια της κοινοτικής ανθεκτικότητας. Στόχος του 
παρόντος κεφαλαίου είναι να καταλήξει σε κά-
ποια συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα 
αξιοποίησης της συγκεκριμένης έννοιας και τον 
προσδιορισμό ενός πλαισίου που θα μεγιστοποι-
ήσει τη χρησιμότητά της στη χάραξη κοινωνικής 
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

2. ανθΕκτικοτήτα  
(resilience)

Η έννοια της ανθεκτικότητας προέρχεται από 
τις φυσικές επιστήμες, στις οποίες αναφέρεται 
ως η ιδιότητα ενός υλικού ή ενός συστήματος 
να αντέχει την επίδραση δυνάμεων που τείνουν 
να μεταβάλουν τη σύσταση ή τη μορφή του, 
διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του (Bodin & 
Wiman, 2004). Στις κοινωνικές επιστήμες χρη-
σιμοποιείται ως «μεταφορά» για να δηλώσει 
τη δυνατότητα ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας 
επιχείρησης ή ενός ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου να αντέχει δύσκολες καταστάσεις, ενίοτε 
τραυματικές, και να καταφέρνει να τις ξεπερνά, 
ορισμένες μάλιστα φορές καταφέρνοντας όχι 
απλώς να διατηρήσει την πρότερη κατάστασή 
του αλλά και να τη βελτιώσει. 

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους μελετητές 
που χρησιμοποιούν τον όρο της ανθεκτικότη-
τας στις κοινωνικές επιστήμες είναι κατά πόσο 
ο όρος δίνει έμφαση στη διατήρηση της πρό-
τερης κατάστασης (όπως συμβαίνει στη χρήση 
του όρου στις φυσικές επιστήμες) ή αν η χρήση 
του στα κοινωνικά δρώμενα εμπεριέχει μια δυ-

ναμική αλλαγής. Στο θέμα αυτό θα αναφερθού-
με εκτενέστερα στη συνέχεια, στην ενότητα που 
παρουσιάζονται οι κριτικές απόψεις σχετικά με 
την εξεταζόμενη έννοια. Ας δούμε όμως ορισμέ-
να άλλα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της έν-
νοιας της ανθεκτικότητας. 

H έννοια της ανθεκτικότητας στις κοινωνι-
κές επιστήμες δεν εμφανίζεται με ενιαίο τρόπο 
στις διάφορες αναλύσεις. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις (Wagnild & Young, 1993) παρουσιάζεται ως 
χαρακτηριστικό (trait). Στις περιπτώσεις αυτές 
δίδεται έμφαση σε προσωπικά χαρακτηριστι-
κά, όπως οι δεξιότητες και η μορφή δραστηριο-
ποίησης καθώς και σε οικογενειακά ή κοινωνικά 
χαρακτηριστικά (όπως οι σχέσεις και οι κοινοτι-
κοί πόροι). Η αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας 
ως χαρακτηριστικό εμπεριέχει την παραδοχή ότι 
ορισμένα από τα εξεταζόμενα (ατομικά) χαρακτη-
ριστικά μπορεί να είναι και έμφυτα. Σε αυτή την 
περίπτωση με τη χρήση της έννοιας της ανθε-
κτικότητας εστιάζουμε στην ικανότητα ενός συ-
στήματος να ξεπερνά κάποιο επιβαρυντικό γε-
γονός ή κατάσταση. Ο χαρακτηρισμός κάποιων 
γεγονότων ή καταστάσεων ως επιβαρυντικών 
υπονοεί την ύπαρξη ευαλωτότητας σε σχέση με 
αυτά. Η ανθεκτικότητα αναφέρεται συχνά ως το 
αντίδοτο σε αυτή την ευαλωτότητα ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις η ευαλωτότητα και η ανθεκτικότητα 
αποτελούν τα δύο άκρα ενός συνεχούς. 

Σε ά λ λες μελέτες (Norr is ,  Stevens , 
Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008), η 
ανθεκτικότητα παρουσιάζεται ως διαδικασία 
(process). Στις μελέτες αυτές δίδεται έμφαση στη 
δυναμική εξέταση του φαινομένου και στη δια-
δικασία προσαρμογής ή αλλαγής στα φαινόμε-
να κρίσης που την κινητοποιούν. Στην περίπτωση 
λοιπόν της ανθεκτικότητας ως διαδικασία εξετά-
ζεται συχνά η αλληλεπίδραση που δημιουργεί-
ται μεταξύ πόρων και κινδύνων (Comfort, Boin, 
& Demchak, 2010). Τέλος, σε κάποιες άλλες πε-
ριπτώσεις (Masten, Best, Garmezy, 1990) η έν-
νοια της ανθεκτικότητας παρουσιάζεται ως το 
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας (outcome) και μά-
λιστα ως το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης δι-
αδικασίας. 
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Από τα προλεγόμενα γίνεται φανερό ότι η αν-
θεκτικότητα μπορεί να εξεταστεί σε πολλαπλά 
επίπεδα. Μπορεί να αφορά το άτομο (Bonanno, 
2004), την οικογένεια (Sonn & Fisher, 1998), μια 
μικρή ή ευρύτερη κοινωνική ομάδα (Godschalk, 
2003). Σε κάποιες περιπτώσεις εξετάζεται ταυ-
τόχρονα η ανθεκτικότητα σε πολλαπλά επίπεδα 
καθώς πιστεύεται ότι παράγοντες από πολλαπλά 
επίπεδα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ανθε-
κτικότητας (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). Η 
έμφαση σε πολλαπλά επίπεδα αναφοράς προσ-
δίδει στην έννοια της ανθεκτικότητας μια συστη-
μική ιδιότητα (Olsson, Jerneck, Thoren, Persson, 
& Ο’Byrne, 2015). Ορισμένοι μάλιστα μελετητές 
εκτιμούν ότι η συστημική αυτή ιδιότητα της έν-
νοιας της ανθεκτικότητας αποτελεί ένα από τα 
πλεονεκτήματα για τη χρήση της στην εξέταση 
κοινωνικών φαινομένων (Bene, Godfrey Wood, 
Newsham, & Davies, 2012). 

3. κοινοτική ανθΕκτικοτήτα  
(community resilience)

Η έννοια της ανθεκτικότητας σε επίπεδο 
κοινότητας συνδέεται με την έννοια της 
κοινωνικής ευημερίας και αποτελεσματικότη-
τας (Norris, Stevens, & Pfefferbaum, 2008). 
Όπως και στην περίπτωση της ανθεκτικότητας 
σε ατομικό επίπεδο, έτσι και σε κοινοτικό επίπε-
δο επικεντρωνόμαστε στην υπέρβαση δυσκολι-
ών. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
οι διαστάσεις της κοινοτικής ανθεκτικότητας 
περιλαμβάνουν την κοινωνική ανθεκτικότητα 
(Cutter, Burton, & Emrich, 2010), την οικονο-
μική ανθεκτικότητα (Sherrieb, Norris, & Galea, 
2010), την ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών και κοι-
νωνικού κεφαλαίου (Menoni, Molinari, Parker,  
Ballio, & Tapsell, 2012) και τη θεσμική ανθεκτι-
κότητα (Boon, Cottrell, King, Stevenson, & Millar, 
2012). 

Στην εξέταση της κοινοτικής ανθεκτικότητας 
έχει προτεραιότητα η αναζήτηση ενός κοινωνικού 
στόχου, η ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας 
καθώς και η επίτευξη κοινών στόχων κάτω από 
δύσκολες συνθήκες (Berkes & Ross, 2012). Πα-

ρότι στην έννοια της κοινοτικής ανθεκτικότητας 
εξέχουσα σημασία έχει η έννοια των κοινωνικών 
δικτύων και των κοινωνικών σχέσεων (Christakis 
& Fowler, 2008), θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
κοινοτική ανθεκτικότητα δεν αποτελεί απλά το 
σύνολο των ατομικών επιπέδων ανθεκτικότητας 
αλλά σε επίπεδο κοινότητας αναπτύσσεται, σε μι-
κρό ή μεγαλύτερο βαθμό, η έννοια τής από κοινού 
ανθεκτικότητας (Norris, Stevens, Pfefferbaum, 
Wycke, & Pfefferbaum, 2008). 

Ένα ερώτημα σχετικά με την ατομική αλλά 
και την κοινοτική ανθεκτικότητα αφορά τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η διερεύνηση του βαθμού, των 
περιπτώσεων και του τρόπου εμφάνισης 
κοινωνικής ανθεκτικότητας. Σε επίπεδο 
σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό 
επίπεδο ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν η 
κοινωνική ανθεκτικότητα μπορεί να ενισχυθεί 
και αν ναι με ποιους τρόπους. 

Μελετώντας την κοινωνική ανθεκτικότητα 
έχει σημασία να εντοπίσουμε όχι μόνο αν 
ανταποκρίθηκε σε δύσκολες συνθήκες μια 
κοινότητα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
ανταποκρίθηκε. Για παράδειγμα, σε μια οικονομική 
κρίση, μια κοινότητα μπορεί να επιδείξει 
οικονομική ανθεκτικότητα δημιουργώντας 
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ευνοεί 
την αύξηση των ανισοτήτων. Σε μια άλλη 
περίπτωση, οι επιχειρηματικές κινήσεις που θα 
«επιλεγούν» μπορεί να σχεδιαστούν με γνώμονα 
την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τον 
σεβασμό στο περιβάλλον, κ.λπ. Ο δρόμος που 
θα ακολουθηθεί εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και 
από τους διαθέσιμους πόρους της κοινότητας 
και την πρόσβαση των διαφόρων εμπλεκομένων 
στους πόρους αυτούς. Ένα ερώτημα βέβαια που 
τίθεται είναι ποιος προσδιορίζει τις ανάγκες και 
την ιεράρχηση αυτών σε μια κοινότητα.

Στη συζήτηση περί κοινοτικής ανθεκτικότητας, 
κεντρική σημασία έχει η επιλογή των κριτηρίων 
βάσει των οποίων αξιολογείται η πορεία μιας 
κοινότητας και κατά συνέπεια και η δυνατότητα 
προσαρμογής της μετά από την εμφάνιση 
δύσκολων καταστάσεων. Για παράδειγμα, η 
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ευημερία μιας κοινότητας θα πρέπει να οριστεί. 
Όποιες προτεραιότητες και αν τεθούν, όπως 
σημειώθηκε, η ευημερία της κοινότητας δεν 
αποτελεί απλά το άθροισμα της ατομικής 
ευημερίας των μελών της. Θα πρέπει, συνεπώς, 
να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι μιας κοινότητας ως 
συστήματος πέραν των ατομικών υποσυστημάτων 
της. Αρχικά πρέπει να ορίσουμε την ευημερία. 
Ένας επαρκής ορισμός της ευημερίας δεν 
μπορεί παρά να περιλαμβάνει εκτός των 
οικονομικών χαρακτηριστικών και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά. Η οικονομική ανάπτυξη μιας 
περιοχής αν περιορίζεται σε λίγους δεν μπορεί 
να νοηθεί ως κοινοτική ευημερία. Η συμμετοχή 
των μελών μιας κοινότητας και η αποφυγή του 
κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν επίσης 
σημαντικές παραμέτρους. Ο τρόπος ένταξης των 
λιγότερο προνομιούχων, η αντιμετώπιση όσων 
βρίσκονται στο περιθώριο αποτελούν ορισμένες 
από τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη 
δόμηση της έννοιας της κοινωνικής ευημερίας. 
Με άλλα λόγια, η κατανομή των πόρων μεταξύ 
των μελών μιας κοινότητας αλλά και οι τρόποι 
κινητοποίησης, ενεργοποίησης, απομάκρυνσης 
ή αποκλεισμού των μελών της είναι ενδεικτικοί 
παράμετροι της κοινωνικής ευημερίας στο 
επίπεδο αυτό. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η κοινωνική 
ευημερία που συμπεριλαμβάνει την υγεία (ψυχι-
κή και σωματική), την ανάπτυξη (οικονομική και 
κοινωνική) και τη συμμετοχή (με ίσους όρους ή 
με δυνατότητες συμμετοχής και όχι με αποκλει-
σμούς) αποτελούν εκτός από συστατικά στοιχεία 
της ευημερίας και στόχους προσαρμογής μετά 
από την εμφάνιση μιας δύσκολης κατάστασης. 
Η διαφορά μεταξύ κοινωνικής ευημερίας και αν-
θεκτικότητας συνίσταται στη δυναμική της δεύ-
τερης έννοιας καθώς εμπεριέχει τη δυνατότητα 
προσαρμογής μετά από την επίδραση ενός αρ-
νητικού γεγονότος ή κατάστασης. Με άλλα λό-
για, η κοινοτική ανθεκτικότητα δίνει έμφαση στη 
δυνατότητα ενός κοινοτικού συστήματος να ξε-
περάσει τα δύσκολα και να εξελιχτεί προς το 
θετικότερο. Σε περίπτωση έλλειψης κοινοτικής 
ανθεκτικότητας μια κοινότητα ρέπει προς την πα-

θολογία ως αντίδραση στο δύσκολο γεγονός. Η 
παθολογία αυτή μπορεί να φέρει τη μορφή της 
εγκληματικότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού, 
και άλλων αρνητικών χαρακτηριστικών. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι βασική 
παράμετρος για την ανάπτυξη κοινοτικής 
ανθεκτικότητας είναι η ύπαρξη και η πρόσβαση σε 
πόρους διαφόρων μορφών, όπως οικονομικούς 
πόρους, κοινωνικούς πόρους, πόρους για θέματα 
υγείας, κ.λπ. (Morton & Lurie, 2013). Σημαντικό 
στοιχείο είναι επίσης η ενεργοποίηση ομάδων και 
η διασύνδεση των ατόμων με τις ομάδες που δρα-
στηριοποιούνται σε μια κοινότητα, καθώς με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση στους δι-
αθέσιμους πόρους καθώς και η διεκδίκηση νέων 
πόρων (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & 
Pfefferbaum, 2008). Η περιορισμένη πρόσβαση 
σε πόρους ή/και η έλλειψη πόρων είναι σημαντι-
κή για την ικανότητα μιας κοινότητας να υπερ-
βεί προβλήματα και κρίσεις. Μάλιστα, σύμφω-
να με τους Bahadur, Ibrahim και Tanner (2010), 
τα χαρακτηριστικά ενός ανθεκτικού κοινοτικού 
συστήματος περιλαμβάνουν αποτελεσματική δι-
ακυβέρνηση που στοχεύει στην επίτευξη κοινω-
νικής συνοχής, υψηλό επίπεδο διαφορετικότητας 
ομάδων που δραστηριοποιούνται στην κοινότη-
τα καθώς και υψηλά επίπεδα οργανωσιακής μά-
θησης (organizational learning). 

4. κριτική τήσ Εννοιασ  
τήσ ανθΕκτικοτήτασ

Παρότι αρκετοί μελετητές πιστεύουν στη χρησι-
μότητα της έννοιας της ανθεκτικότητας για την 
ανάλυση κοινωνικών φαινομένων και τον σχεδι-
ασμό πολιτικών, ορισμένοι άλλοι μελετητές δια-
τυπώνουν ενστάσεις σχετικά με τη χρησιμότητα 
του όρου για διάφορους λόγους. Στην παρούσα 
ενότητα θα εξετάσουμε ορισμένες από τις κρι-
τικές που δέχεται ο όρος και τους τρόπους με 
τους οποίους τα προβλήματα που καταγράφο-
νται μπορούν να ξεπεραστούν. 

Καταρχάς , η χρήση της έν νοιας της 
ανθεκτικότητας έχει δεχθεί κριτική για την 
έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου από το οποίο 
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προκύπτει η έννοια αυτή (Reghezza-Zitt, Rufat, 
Djament-Tran, Le Blanc, & Lhomme, 2012). Ως 
συνέπεια αυτού, ερμηνεύεται με διαφορετικούς 
τρόπους και έχει γίνει «της μόδας» χωρίς όμως 
να είναι σαφής η σημασία της (Gallopin, 2006). Η 
ασάφεια περιλαμβάνει όχι μόνο την έννοια της αν-
θεκτικότητας αλλά και την έννοια της κρίσης και 
των επιθυμητών αλλαγών. Το τι θα θεωρήσου-
με ως κανονικό ή ως επιβαρυντικό παράγοντα, 
ποιο αποτέλεσμα θα θεωρήσουμε ως υπέρβαση 
της κρίσης και ποιο όχι αποτελούν, συνεπώς, πε-
δία συζήτησης. Η ασάφεια σχετικά με την έννοια 
της ανθεκτικότητας εντείνεται και από τη χρήση 
εναλλακτικών ερμηνειών αυτής, ως χαρακτηρι-
στικό, διαδικασία ή αποτέλεσμα. 

Ίσως όμως η σοβαρότερη κριτική που διατυ-
πώνεται για την έννοια της ανθεκτικότητας είναι 
η αντίληψη ότι πρόκειται για συντηρητική έννοια 
που συνδέεται με τη σταθερότητα των όποιων 
συστημάτων και όχι με την αλλαγή. Για παράδειγ-
μα, οι MacKinnon και Driscoll Derickson (2012) 
υποστηρίζουν ότι η έννοια της ανθεκτικότητας 
σε κοινωνικό επίπεδο είναι συντηρητική αν συν-
δέεται με τη σταθερότητα και αν προωθεί τη δι-
ατήρηση των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας. 
Βέβαια, αν η ανθεκτικότητα ιδωθεί υπό το πρί-
σμα της αλλαγής και της προσαρμογής σε νέ-
ους στόχους τότε δεν είναι απαραίτητα συντη-
ρητική. Υπό αυτό το σκεπτικό, η ανθεκτικότητα 
δεν σημαίνει αδράνεια ή σταθερότητα. Μάλιστα 
η σταθερότητα (ή η αδυναμία αλλαγής) μπορεί 
να αποτελεί ένδειξη για την έλλειψη ανθεκτικό-
τητας (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & 
Pfefferbaum, 2008). 

Αν όμως δούμε την έννοια της ανθεκτικότη-
τας από τη συστημική ματιά γίνεται καλύτερα 
κατανοητό ότι η ανθεκτικότητα συνδέεται όχι 
μόνο με τη σταθερότητα αλλά και με την αλλα-
γή ή καλύτερα με τις κατάλληλες δόσεις σταθε-
ρότητας και αλλαγής οι οποίες καθορίζονται από 
εξωτερικά αίτια ή αλλαγές στα υποσυστήματα. 
Αναλόγως των επιλογών που δίνονται στην ερ-
μηνεία του όρου δίνεται βαρύτητα είτε στη στα-
θερότητα είτε στην αλλαγή. Για παράδειγμα, ο 
Agder (2000) δίνει έμφαση στη σταθερότητα 

καθώς χρησιμοποιεί την έννοια της κοινοτικής 
ανθεκτικότητας ως παράγοντα απορρόφησης 
των αλλαγών που προκαλεί η κρίση στις κοινω-
νικές δομές. Αντιθέτως, οι Egeland, Carlson και 
Sroufe (1993) δίνουν έμφαση στην αλλαγή εστι-
άζοντας στην προσαρμογή μετά την κρίση και 
μάλιστα την επιτυχή προσαρμογή. Γίνεται φανε-
ρό ότι εκτός από τη σημασία της αλλαγής, έχει 
σημασία και ο προσδιορισμός της ευκταίας αλ-
λαγής. Σε κάθε περίπτωση, ένας τρόπος για να 
ξεπεραστεί ο περιορισμός που προκύπτει στη 
χρήση του όρου της ανθεκτικότητας, λόγω της 
σύνδεσής της με τη σταθερότητα του συστήμα-
τος, είναι αν η ανθεκτικότητα εξεταστεί σε ένα 
πλαίσιο αλλαγής και μάλιστα όταν λαμβάνονται 
υπόψη οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις 
σχέσεις εξουσίας και στα θέματα διακυβέρνησης 
και ανισοτήτων (Bene, Godfrey Wood, Newsham, 
& Davies, 2012). 

5. ή διαδικασια  
των κρισΕων και τήσ 
ανθΕκτικοτήτασ

Όπως σημειώθηκε, η έννοια της ανθεκτικότη-
τας συνδέεται με τον τρόπο αντιμετώπισης επι-
βαρυντικών γεγονότων ή καταστάσεων. Στην πε-
ρίπτωση πολύ σοβαρών τέτοιων γεγονότων ή 
καταστάσεων αναφερόμαστε σε τραύμα ή κρί-
ση. Στην ελληνική πραγματικότητα, η οικονομι-
κή ύφεση που ξεκίνησε το 2008 δεν αποτελεί 
απλώς ένα αρνητικό ή επιβαρυντικό γεγονός 
καθώς είχε/έχει μεγάλη διάρκεια και αποτέλεσε 
το έναυσμα για αλυσιδωτές εξελίξεις σε διάφο-
ρους τομείς, διαμορφώνοντας τελικά μια κατά-
σταση που μπορεί να αναφερθεί ως οικονομική 
και κοινωνική κρίση. Στην παρούσα ενότητα θα 
εστιάσουμε στην έννοια της ανθεκτικότητας ως 
διαδικασίας και στον τρόπο με τον οποίο σχετί-
ζεται με την κρίση. 

Γενικά, μια σειρά από αλλαγές επιβεβαιώνουν 
την ύπαρξη της κρίσης καθώς και τη βαρύτητα 
αυτής. Σε οικονομικό επίπεδο οι αλλαγές 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του 
παραγόμενου προϊόντος, την αύξηση της 
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ανεργίας, τη μείωση των επενδύσεων, τη μείωση 
της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού, την 
αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων, κ.λπ. Σε 
κοινωνικό επίπεδο παρατηρείται αύξηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
αλλαγές στις συμπεριφορές που σχετίζονται 
με την υγεία, την οικογενειακή κατάσταση, 
τη συμμετοχή στα κοινά, την εμπιστοσύνη σε 
θεσμούς, την εγκληματικότητα, κ.λπ. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ένα επιβαρυντικό γεγονός 
δεν δημιουργεί από μόνο του όλες αυτές τις 
αλλαγές. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος 
που δέχεται το επιβαρυντικό γεγονός αλλά και τα 
χαρακτηριστικά και οι συνθήκες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος προκαλούν επίσης αλλαγές. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, τα χαρακτηριστικά του 
παραγωγικού συστήματος και της κοινωνικής 
οργάνωσης αποτέλεσαν «εύφορο» έδαφος 
για την έναρξη και εξέλιξη της κρίσης. Επίσης, 
οι εξωτερικές συνθήκες (οικονομικές και 
πολιτικές) διαμόρφωσαν μια σειρά αλλαγών 
που προτάθηκαν ως λύση στο αρχικό πρόβλημα ή 
τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την ελληνική 
οικονομία. Η αλληλεπίδραση των παραμέτρων 
αυτών δυσχεραίνει τον διαχωρισμό ανάμεσα στις 
αλλαγές που προήλθαν από τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος πριν την κρίση, τα χαρακτηριστικά 
της κρίσης αυτής καθαυτής και των λύσεων που 
υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της. 

Οι αλλαγές και μάλιστα οι αλλαγές με 
αρνητικό πρόσημο συνοδεύονται συχνά από 
αξιολόγηση της κατάστασης. Η αξιολόγηση αυτή 
εστιάζει στη σοβαρότητα της κατάστασης, τη 
διάρκειά της, τους εμπλεκόμενους φορείς και 
τη διερεύνηση των επιπτώσεων σε διάφορους 
τομείς και κοινωνικές ομάδες. Για την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας απαιτείται άμεση αξιολόγηση 
αλλά κυρίως έγκυρη αξιολόγηση. Δεδομένου 
ότι η αξιολόγηση στοχεύει στο επόμενο βήμα, 

τους τρόπους αντιμετώπισης, είναι σημαντικό 
να αξιολογηθούν με σοβαρότητα και εγκυρότητα 
τόσο οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
από το επιβαρυντικό γεγονός όσο και πιθανές 
λύσεις αυτού. Αναλόγως του ποιος κάνει την 
αξιολόγηση και ποια κριτήρια χρησιμοποιεί, 
μπορεί να προκύψουν διαφορετικές οπτικές 
τόσο όσον αφορά τα αίτια και τη σοβαρότητα της 
κατάστασης αλλά και τις ενδεδειγμένες λύσεις. 

Για την αντιμετώπιση ενός δυσάρεστου 
γεγονότος ή μιας επιβαρυντικής κατάστασης είναι 
αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιηθεί 
ιεράρχηση των υφιστάμενων (και μελλοντικών) 
αναγκών, εξέταση των διαθεσίμων πόρων και 
κατανομή των πόρων στις ανάγκες. Η λήψη μέτρων 
και η εφαρμογή πολιτικών αποτελούν το επόμενο 
βήμα. Τελικώς, η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας 
θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων 
γ ια όλες τ ις φάσε ις της δ ιαδικασίας , 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας 
των μέτρων που επι λέχθηκαν. Με τον 
τ ρ ό π ο  αυ τό  π α ρ ά γε τα ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ία 
ανατροφοδότησης του συστήματος που μπορεί 
να αξιοποιηθεί στην πρόβλεψη παρόμοιων 
γεγονότων και στην υιοθέτηση πιο σταθερών 
μηχανισμών για την αντιμετώπιση ανάλογων  
καταστάσεων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία 
που περιγράφτηκε παραπάνω δεν συνάδει με 
μια ιδεατή εικόνα ούτε αποκλείει την ύπαρξη 
προβλημάτων, αναποτελεσματικότητας, αγωνίας 
και άλλων δυσάρεστων καταστάσεων των 
εμπλεκομένων. Αντιθέτως, θεωρείται ότι ένα 
δεδομένο επίπεδο αντιδράσεων και αρνητικών 
συναισθημάτων είναι απολύτως φυσιολογική 
συνέπεια ενός δυσάρεστου γεγονότος ή 
κατάστασης (Flynn, 1994). Απλά η επιδίωξη 
μέσω της διαδικασίας της ανθεκτικότητας είναι 
οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις να αποτελέσουν 
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το έναυσμα αλλαγών και προσαρμογών που θα 
οδηγήσουν σε μια πορεία ανάπτυξης που θα στη-
ρίζεται στα δυνατά σημεία και θα μειώνει τους 
παράγοντες ευαλωτότητας. Ασφαλώς, η διαδι-
κασία που περιγράφουμε παρουσιάζεται απλου-
στευμένη για λόγους συζήτησης και ασφαλώς 
περιπλέκεται με ανάλογες παράλληλες διαδι-
κασίες και την επίδραση και πολλών άλλων πα-
ραμέτρων, ενδογενών και εξωγενών. Επίσης, η 
διαδικασία αυτή δεν έχει σαφή όρια σχετικά με 
την έναρξη και τη λήξη, καθώς οι προσαρμογές 
που απαιτούνται είναι συνήθως σταδιακές και 
δεν μπορούν να οριοθετηθούν πλήρως χρονι-
κά. Η διαδικασία που περιγράφτηκε μπορεί να 
αφορά ένα άτομο, μια οικογένεια, μια κοινότητα 
ή ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το ακόλουθο 
σχήμα περιλαμβάνει τις βασικές ακολουθίες της 
διαδικασίας της ανθεκτικότητας.

6. κοινοτική  
ανθΕκτικοτήτα και 
ΕπιΧΕιρήματικοτήτα

Έχοντας ως μοντέλο τη διαδικασία της 
ανθεκτικότητας όπως περιγράφεται στην 
προηγούμενη ενότητα, θα επιχειρήσουμε 
στην παρούσα ενότητα να διερευνήσουμε τη 
χρησιμότητά της στο πεδίο της επιχειρηματικότητας 
σε τοπικό επίπεδο. Η επιχειρηματικότητα, η 
συμβολή στην κοινότητα, ακόμα και σε περίοδο 
κρίσης (ή ειδικά σε περίοδο κρίσης) μπορεί 
να επιχειρηθεί με διάφορους τρόπους. H 
επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι επιλεκτική 
ως προς τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 
την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις της 
για τους συμμετέχοντες και το ευρύτερο πλαίσιο 
κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Μπορεί, 
για παράδειγμα, να ευνοείται η συμμετοχή των 
ανδρών, των νέων ή των ηλικιακά μεγαλύτερων, 

σΧήμα 1: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

↓

↓

↓

↓

Επιβαρυντικό γεγονός  
ή κατάσταση

αλλαγές

αξιολόγηση κατάστασης

αποτελέσματα

αξιολόγηση της  
προσέγγισης 

Επανατροφοδότηση 
(feedback)
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ορισμένων κλάδων ή/και επαγγελμάτων, να 
οδηγεί σε αύξηση των ανισοτήτων σε μια 
περιοχή, κ.λπ. Η οικονομική και κοινωνική πορεία 
μιας κοινότητας μπορεί να καταλήγει στο να 
εμπεριέχονται στο επιχειρηματικό προφίλ της 
τέτοια χαρακτηριστικά και ενδεχομένως να 
δημιουργούνται στερεότυπα που διαιωνίζουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά. Η περίοδος της 
κρίσης δημιουργεί συνθήκες αναστάτωσης και 
ανακατατάξεων εν μέσω των οποίων μπορεί 
να αναθεωρούνται τα προηγούμενα πρότυπα 
ή/και δημιουργούνται οι συνθήκες ανάδειξης 
εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας και 
κοινωνικής συμμετοχής. Η έννοια της κοινοτικής 
ανθεκτικότητας και η σύνδεσή της με την 
επιχειρηματικότητα επιτρέπουν την εμβάθυνση 
σε παραμέτρους της επιχειρηματικότητας πέραν 
των αυστηρά οικονομικών (κέρδη, τζίρος, κ.λπ.) 
διερευνώντας τις κοινωνικές προεκτάσεις 
της επι χειρηματικότητας για τα άτομα  
που συμμετέχουν και το ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο. 

Οι γυναικείες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 
στις οποίες προάγεται η συνεργασία με άτομα 
της περιοχής, αξιοποιώντας τους πόρους της 
περιοχής όπως αυτές περιγράφονται στο 
επόμενο κεφάλαιο1 στην περίπτωση ενός δήμου 
της Κρήτης έδωσε λύσεις στις οικονομικές 
δυσχέρειες της κοινότητας με τρόπο ευέλικτο 
και δημιουργικό και παράλληλα προήγαγε τις 
έννοιες της κοινωνικής ανθεκτικότητας στην 
πράξη υιοθετώντας πιο κοινοτικούς στόχους 
από ότι η ατομική επιχειρηματικότητα (Bakas, 
2015). Επίσης, το παράδειγμα της Τήλου δεί-
χνει πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να εστια-
στεί σε δράσεις ανάπτυξης με περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές προτεραιότητες. Γενικά, φαίνεται 
ότι οι κρίσεις (γενικότερες ή μικρότερες και 
τοπικές) εκτός από προβλήματα δημιουργούν και 

δυνατότητες ανάπτυξης με διάφορους τρόπους. 
Ακόμα, υπάρχουν παραδείγματα από την ελληνική 
κρίση που αναδεικνύουν ότι διαφορετικές μορφές 
κοινωνικών φορέων μπορεί να λειτουργήσουν 
υπέρ ενός κοινού σκοπού (Papadaki & Kalogeraki, 
2017) όπως η αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

7. συμπΕρασματα

Αν χρησιμοποιήσουμε την έννοια της ανθεκτι-
κότητας όπως χρησιμοποιείται στις φυσικές 
επιστήμες, ως δηλαδή τη δυνατότητα επαναφοράς 
στην πρότερη κατάσταση ενός υλικού που δέχεται 
πιέσεις, η ανθεκτικότητα στην ελληνική κρίση δεν 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιθυμητή 
ή καλύτερα δεν είναι επιθυμητή ως προς όλα 
τα χαρακτηριστικά της. Αν όμως υιοθετήσουμε 
την ερμηνεία που συχνά δίνεται στις κοινωνικές 
επιστήμες, σύμφωνα με την οποία η έμφαση 
δίνεται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, τότε 
δημιουργείται μαζί με την υπερπήδηση των 
προβλημάτων και η προοπτική της αλλαγής 
προς κάτι καλύτερο. Και αν συμφωνήσουμε ότι 
στην ελληνική κοινωνία υπήρχαν προ κρίσης 
αρκετά προβλήματα, τότε μια κρίση μπορεί 
να είναι χρήσιμη αν προκαλέσει αλλαγές που 
βελτιώνουν την πρότερη κατάσταση. Όταν μιλάμε 
για την υπέρβαση μιας κρίσης είναι σκόπιμο να 
προβληματιζόμαστε σχετικά με τις δυναμικές 
αυτής της πιθανής υπέρβασης. Η σχετική ανάλυση 
δημιουργεί διάφορα ερωτήματα: Ξεπεράστηκε η 
κρίση για όλους; Μήπως ξεπεράστηκε για τους πιο 
δυνατούς; Τα ερωτήματα αυτά μπορεί να φανούν 
χρήσιμα στην αξιολόγηση της κατάστασης και 
στον εντοπισμό των ενεργειών εκείνων που 
μπορεί να τη βελτιώσουν (αλλά και πάλι πρέπει 
να αποσαφηνίσουμε: Να βελτιωθεί για ποιους; 
Και με ποιο κόστος;). 

1 Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιπτώσεις τριών τοπικών κοινοτήτων που κατάφεραν, παρά τις αντίξοες συνθήκες που τις χα-
ρακτήριζαν, να αντιστρέψουν τα προβλήματα και να συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
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Η ανάπτυξη κοινοτικής/κοινωνικής αλλη-
λεγγύης σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που 
χαρακτηρίζεται από ατομικότητα σε κοινοτικό 
επίπεδο και κοινωνικότητα μόνο σε στενό 
κύκλο, αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση. Όμως  
είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε περιόδους 
κρίσεων που διαταράσσουν όχι μόνο τα κοινωνικά 
δίκτυα αλλά και τα πιο στενά, προσωπικά, 
οικογενειακά λόγω της ύπαρξης στρεσογόντων 
παραμέτρων. Ένας τρόπος διασφάλισης της 
κοινωνικής ευημερίας και της υγείας του 
πληθυσμού είναι η ενίσχυση των κοινωνικών 
αυτών δικτύων. Εξάλλου, όπως έχει επισημανθεί, 
οι σχέσεις είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας 
πρόγνωσης της υγείας του πληθυσμού (Waldinger, 
2015). 

Σε περιόδους όπως η παρούσα, που η 
εμπιστοσύνη στους θεσμούς έχει αδυνατήσει, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτεία 
να κάνει τις σωστές κινήσεις (επανα)προ-

σέγγισης των πολιτών, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα 
μέρος της χαμένης αξιοπρέπειάς τους. Στις 
κινήσεις αυτές θα μπορούσαμε να εντάξουμε 
και πρακτικές κοινοτικής ανθεκτικότητας 
με στόχευση την ενίσχυση της κοινωνικής  
συνοχής και τη μείωση των κοινωνικών ανι-
σοτήτων. Η κοινότητα θα μπορούσε να βρεθεί 
στο επίκεντρο μιας τέτοιας διαδικασίας, η οποία 
θα εξετάζει τις ανάγκες, τους φορείς, τα δυνατά 
και αδύναμα σημεία της κοινότητας, θέτοντας 
εφικτούς αλλά οραματικούς στόχους για την 
επίτευξη κοινωνικής ευημερίας. Σε μια τέτοια 
οπτική, η κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει το 
έναυσμα ή την ευκαιρία για καλύτερες λύσεις. 
Η έννοια της κοινοτικής ανθεκτικότητας θα 
μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
ανάλυσης των κοινωνικών παραμέτρων μιας 
τέτοιας διαδικασίας και της αξιολόγησης των 
τυχόν αλλαγών. 
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1. Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι να εξετά-
σει το κατά πόσο η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοί-
κηση στη χώρα συνέβαλε σε θέματα κοινωνικής 
πολιτικής, εάν η δική της μέριμνα για κοινωνικές 
πρωτοβουλίες οδηγεί σε προστασία του περιβάλ-
λοντος και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ποιο 
είναι το υπάρχον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι 
τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά-
ται πώς η τοπική αυτοδιοίκηση σε τρεις περιοχές 
της χώρας συνέβαλε στην επίλυση των χρόνιων 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους. 
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν είναι το νησί της 
Τήλου (Ν. Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου) και τα χωριά Ανάβρας (Ν. Μαγνησίας, Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας) και Ρούβα (Ν. Ηρακλείου, 
Περιφέρεια Κρήτης). Παρόλο που και άλλες πε-
ριοχές στην Ελλάδα έχουν να επιδείξουν καινο-
τομίες και ανάπτυξη, αυτές οι τρεις επιλέχθηκαν 
γιατί παρουσιάζουν κοινά σημεία και καταδεικνύ-
ουν την επίπτωση σε τοπικό επίπεδο, των όποιων 
κεντρικών πολιτικών και θεσμικών παρεμβάσεων. 

Επίσης, σκιαγραφείται το πρόσφατο εθνικό και 
ευρωπαϊκό πλαίσιο στους τομείς της αυτοδιοίκη-
σης και της κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου 
να μπορεί ο/η αναγνώστης να οδηγηθεί σε κρίσι-
μα συμπεράσματα για το κατά πόσο υπάρχει συ-
νέργεια μεταξύ χαρασσόμενων πολιτικών σε ευ-
ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αλλά και κατά πόσο 
οι τοπικές αρχές υποστηρίζονται με μέσα και πό-
ρους. Επομένως, απώτερος στόχος είναι η ανά-
δειξη ενός ενδεικνυόμενου τρόπου προσέγγισης 
προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο ώστε να απο-
τελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και της γενικής κυβέρνησης. 

Στη συγγραφή του άρθρου περιλαμβάνεται η κα-
ταγραφή κοινωνικών, θεσμικών και οικονομικών 
παραμέτρων, αξιοποιούνται συνεντεύξεις σε βά-
θος με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης1, 
καθώς και δευτερογενείς πηγές που αναφέρονται 
στο θέμα προς εξέταση. 

2.  συντομή αναδρομή 
στα προσΦατα θΕσμικα 
Χαρακτήριστικα τήσ τοπικήσ 
αυτοδιοικήσήσ στή Χωρα

Κατά την πρώτη φάση της μεταπολίτευσης στην 
Ελλάδα είχαμε δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, όπου 
δομούνταν σε 52 Νομούς και χιλιάδες Δήμους 
και Κοινότητες, με θεσμοθετημένη την διοικητι-
κή ανεξαρτησία μεταξύ τους. Οι Νομάρχες και τα 
αντίστοιχα συμβούλιά τους διορίζονταν από την 
εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας. Μόνο σε επίπε-
δο Δήμου και Κοινότητας, Δήμαρχοι, Κοινοτάρ-
χες, καθώς και τα αντίστοιχα συμβούλια εκλέγο-
νταν απευθείας από τον λαό. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων, αυτοί οι θεσμικοί βαθμοί αυ-
τοδιοίκησης λειτουργούσαν και διοικούσαν υπό τη 
βούληση των κομμάτων και των βουλευτών της 
κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Κατά τη φάση αυτή, η μη λειτουργική τους 
ανεξαρτησία προέκυπτε και από το γεγονός ότι 
οι οικονομικοί πόροι για τους Νομούς αντλού-
νταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όμως πλήρως δι-
αφανή και θεσμοθετημένα κριτήρια, ενώ για τους 
Δήμους και τις Κοινότητες ο προϋπολογισμός προ-
ερχόταν κατά κύριο λόγο από τις χρηματοδοτικές 
αποφάσεις του εκάστοτε Νομαρχιακού Συμβου-
λίου και δευτερευόντως από φορολογία πολιτών 

1 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά με αλφαβητική σειρά: την κα Μαρία Καμμά-Αλιφέρη (νυν Δήμαρχο Τήλου), τον κ. Αλέκο Κοτσιάνη (τέως 
Δήμαρχο Τρίπολης) και τον κ. Φανούρη Οικονομάκη (τέως Δήμαρχο Ρούβας), για τη συμβολή τους με πληροφορίες και πολύτιμο υλικό στην 
τεκμηρίωση του κειμένου. 
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υπέρ δήμου μέσω τιμολογίων (π.χ. δημοτικά τέλη). 
Σε επίπεδο αρμοδιοτήτων οι Δήμοι περιορίζονταν 
στη λειτουργία του ληξιαρχείου, την καθαριότητα, 
τους δρόμους εντός της γεωγραφικής τους αυ-
τοτέλειας (διάνοιξη, ονοματοδοσία και ασφαλτό-
στρωση) καθώς και τα πεζοδρόμια (χάραξη οι-
κοδομικής γραμμής2). Επίσης, είχαν μια σχετική 
αρμοδιότητα για θέματα πρόνοιας και πολιτισμού.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 -και στο πλαί-
σιο της διακηρυγμένης πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για 
τους τρεις πυλώνες της Δημοκρατίας: κοινοβού-
λιο, αυτοδιοίκηση και συνδικαλισμό- ψηφίζεται ο 
νόμος «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανά-
πτυξη και Δημοκρατικός Προγραμματισμός»3 όπου 
συστήνονται οι Περιφέρειες της χώρας με τα όρ-
γανά τους να διορίζονται από την κεντρική κυβέρ-
νηση ενώ ο Γενικός Γραμματέας της κάθε Περιφέ-
ρειας «είναι άμεσος εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
και υπεύθυνος άσκησης της κυβερνητικής πολιτι-
κής για τα θέματα που αφορούν την Περιφέρεια [και 
είναι ο] προϊστάμενος όλων των πολιτικών, αστυ-
νομικών και λιμενικών υπηρεσιών περιφερειακού 
επιπέδου». Από τις συνεντεύξεις που πήραμε από 
έμπειρους, με πολυετή θητεία, πρωτοβάθμιους 
αυτοδιοικητικούς φαίνεται να θεωρούν μεγάλη 
τομή και ώθηση για την αποκέντρωση της πρω-
τοβάθμιας αυτοδιοίκησης τις μεταρρυθμίσεις αυ-
τές4 καθώς επίσης, και αλλαγές που πραγματο-
ποιήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’80, με τις 
οποίες διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των Δή-
μων απευθείας από την Κεντρική Κυβέρνηση (το 
τότε υπουργείο Εσωτερικών) βάση κάποιων αντι-
κειμενικών κριτηρίων, όπως το πληθυσμιακό. Δό-
θηκε, επίσης, η δυνατότητα να αντλούν πόρους 

απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω 
αυτών των χρηματοδοτήσεων δημιουργήθηκαν 
οι πρώτες αναπτυξιακές επιχειρήσεις και νομικά 
πρόσωπα σε επίπεδο Δήμων και Νομών. Επίσης, 
θεωρούν ότι κατά τη φάση αυτή το αυτοδιοίκητο 
δεν επιτεύχθηκε, αφού δεν έγινε ουσιαστική επέ-
κταση σε αρμοδιότητες και τομείς, σύμφωνα με 
τον διακηρυγμένο τότε προγραμματικό λόγο του 
κεντρικού κράτους.5 Και ενώ οι απόψεις τους διί-
στανται σχετικά με το κατά πόσο περιφρουρήθη-
κε η ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτήσεων από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, 
συμφωνούν όμως ότι ένα μεγάλο κέρδος υπήρ-
ξε, αφού δημιουργήθηκε σε πολλές περιοχές της 
χώρας μια πρώτη, ανύπαρκτη μέχρι τότε, κρίσι-
μη μάζα τεχνοκρατών (νέοι ηλικιακά επιστήμονες 
για την εποχή τους) που εκπαιδεύτηκαν στο επί-
πεδο στρατηγικού σχεδιασμού για θέματα περι-
φερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης. Χαρα-
κτηριστική είναι η διαπίστωση αυτοδιοικητικού 
λειτουργού: «Τώρα όλοι μιλάνε για κοινωνική οικο-
νομία και τρίτο τομέα της οικονομίας. Τότε άγνω-
στες λέξεις, αυτά όμως δεν κάναμε; Τι ήταν οι συ-
νεταιρισμοί των γυναικών, τρίτος τομέας δεν ήταν;». 
Επίσης, θεωρούν μεγάλο κέρδος την επαφή και 
τριβή των πολιτών και των τοπικών αρχόντων με 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά όχι και την «γενι-
κότερη κουλτούρα» που αναπτύχθηκε γύρω από 
τις χρηματοδοτήσεις αυτές. 

Οι ίδιοι θεωρούν ότι μεγαλύτερη ώθηση στο 
αυτοδιοίκητο, παρ’ όλες τις ατέλειες και τις ελλεί-
ψεις, δόθηκε με τις νομοθετικές αλλαγές που επι-
τεύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ’90. Αρχικά με την 
εκλογή Νομαρχών και Νομαρχιακών Συμβουλίων 

2 Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τα θέματα ρυμοτομικού σχεδίου μιας πόλης που αποτελούσαν αρμοδιότητα της 
εκάστοτε Πολεοδομικής Δ/νσης στις Νομαρχίες.

3 Ν. 1622, ΦΕΚ 92 Α’ / 14-07-1986.
4  Ν. 111, ΦΕΚ 2082/18-10-1985.
5 Βλ. επίσης, Lalenis, K., Liogas, V., Reforming Local Administration in Greece to achieve decentralization and effective management on space: The 

Failure of Good Intentions, Discussion Paper Series, 8, (18),423-446, Τμήμα Περιφερειακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Σχολή Μηχανικών, Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2002. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
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απευθείας από τον λαό (για πρώτη φορά εφαρ-
μόστηκε στις νομαρχιακές εκλογές του 1994) και 
τη μεταρρύθμιση που επιδιώχθηκε με τον Νόμο 
«Καποδίστρια»6 στα τέλη της δεκαετίας του ’90. 
Στα θετικά προσμετρούν τη συγχώνευση υπηρε-
σιών (κυρίως των Δ.Ε.Υ.Α, των τεχνικών και οικο-
νομικών υπηρεσιών), την αύξηση των αρμοδιο-
τήτων και τη δραστηριοποίηση των Δήμων και 
σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση (σχολεία, 
παιδικοί σταθμοί), το περιβάλλον (πολεοδομία7, 
διαχείριση απορριμμάτων), η κοινωνική πολιτική 
(αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι) και η 
απασχόληση. Επισήμαναν δε, ότι οι αρμοδιότητες 
αυτές δεν ακολουθήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις 
και από την ανάλογη αναδιανομή πόρων, με πιο 
χαρακτηριστική την αγανάκτηση τέως Δημάρχου 
που σημείωσε: «Έπρεπε πάση θυσία να λειτουργήσω 
το δημοτικό -πλέον- κολυμβητήριο και ας απαιτού-
νταν περίπου 200.000€ ετησίως για την θέρμανση 
της, ολυμπιακών διαστάσεων, πισίνας. Με τι λεφτά; 
Αυτό ξέχασαν να μας το πουν οι κύριοι που νομο-
θέτησαν». Παρόλα αυτά, οι ίδιοι τόνισαν, ότι για 
πρώτη φορά με τον Νόμο «Καποδίστρια» υπήρξε 
ουσιαστική ενίσχυση σε πόρους, αφού πέραν της 
επιπλέον φορολογίας που κατευθύνθηκε στους 
Δήμους, υπήρξαν και επιπλέον χρηματοδοτήσεις 
από τον κεντρικό μηχανισμό όπως αυτή των τρο-
χαίων παραβάσεων εντός των γεωγραφικών τους 
ορίων, με περίπου το 30% των προστίμων να εισ-
ρέει στα δημοτικά ταμεία και διπλασιασμό της 
Κ.Α.Π. Επίσης, έκριναν ως κομβικής σημασίας ότι: 
α) για τη διαφάνεια και διασφάλιση πόρων στην 
οικονομική διαχείριση την εφαρμογή του διπλο-
γραφικού συστήματος στα ταμεία των Δήμων και 
β) για την περιχαράκωση του αυτοδιοίκητου, τον 
έλεγχο της νομιμότητας των όποιων αποφάσεων 

σε δημοτικό επίπεδο που πέρασε από τους Περι-
φερειάρχες στο Ελεγκτικό Συνέδριο με την εγκα-
θίδρυση του θεσμού του Οικονομικού Επιτρόπου: 
«Ζούσαμε μια τρέλα πριν, δεχόμαστε έλεγχο σκο-
πιμότητας και όχι νομιμότητας όπως όριζε ο νόμος, 
φαντάζεστε τι πολιτικό παιχνίδι έπαιζαν στην πλά-
τη μας και οι δικοί μας και οι άλλοι».

Σε ό,τι αφορά μεταγενέστερες νομοθετικές 
παρεμβάσεις, αν και προβληματισμένοι, δεν κατέ-
κριναν την τότε πρόνοια (του Νόμου Παυλόπου-
λου) για κατάργηση του 50%+1 και τη δυνατότητα 
να εκλέγεται αυτοδιοίκηση με το 42% των ψηφι-
σάντων αφού: «περιόρισε κατά πολύ την κεντρι-
κή πολιτική παρέμβαση και το πολιτικό αλισβερί-
σι των ντόπιων κομματαρχών και βουλευτών κατά 
τη δεύτερη Κυριακή», ενώ κρίνουν ως ιδιαιτέρως 
θετικό το γεγονός ότι περιορίστηκε και η πολυ-
διάσπαση της αυτοδιοίκησης με τον Νόμο «Καλ-
λικράτη»8, αφού πλέον μιλάμε για δύο βαθμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή Δήμους και Πε-
ριφέρειες (οι παλιές νομαρχίες εκπροσωπούνται 
με Αντιπεριφερειάρχες στην εκάστοτε Περιφέ-
ρεια) με άμεση εκλογή από τον λαό. Εμφανίζο-
νται όμως προβληματισμένοι για την υπάρχουσα 
κατάσταση στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοί-
κηση. Οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι ένας με-
γάλος, μητροπολιτικός Δήμος9 στο πνεύμα των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών, αποτελεί σημαντικό ερ-
γαλείο για την υλοποίηση πολιτικών ανάπτυξης, 
απασχόλησης και πρόνοιας αλλά προβληματίζο-
νται από το γεγονός ότι «οι τοπικές κοινωνίες δεν 
συμμετέχουν, περιορίζονται στο να ψηφίζουν κάθε 
πέντε χρόνια, το σύστημα είναι ενός ανδρός αρχή, 
άκρως δημαρχοκεντρικό» και «σε αντίθεση με τον 
“Καποδίστρια” δεν έγινε καμία διαβούλευση με τις 
τοπικές κοινωνίες, δεν λήφθηκε καμία πρόνοια για 

6 Ν.2539, ΦΕΚ 244 Α’ / 04-12-1997.
7 Εάν οι Δήμοι επιθυμούσαν, μπορούσαν να πάρουν πλέον στη δική τους αρμοδιότητα την αντίστοιχη Δ/νση Πολεοδομίας.  
8 Ν. 3852, ΦΕΚ 87 Α’ /07-06-2010.
9 Ο Νόμος «Καλλικράτη» προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερες συνενώσεις Δήμων και αποτελεί επί της ουσίας 2η φάση εφαρμογής του Νόμου 

Καποδίστρια και υποχρέωση που απέρρεε από το 1ο Μνημόνιο Συνεργασίας.
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τις απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές, για να μην 
μιλήσουμε πως δεν λήφθηκε υπόψη το χάσμα στις 
κοινωνικές αξίες μεταξύ των διαφορετικών περιο-
χών ενός νέου δήμου, άλλες οι προσλαμβάνουσες 
και οι ανάγκες των δημοτών σε μια αστική περιοχή 
και άλλες σε ένα ορεινό χωριουδάκι ή κωμόπολη». 
Έθεσαν επίσης δύο προϋποθέσεις, τη διασφάλι-
ση των ανάλογων πόρων και τη δημιουργία των 
ανάλογων δομών και θεσμών, που θα εγγυώνται 
αφενός την αποτελεσματικότητα και αφετέρου 
την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Κάποιες 
ακόμη επιμέρους ενστάσεις πιθανόν να έχουν τη 
ρίζα τους σε ιδεολογική ή/και τοπικιστική βάση, 
αλλά παραμένει έντονος ο προβληματισμός τους 
για τη «διαχρονική κακοδαιμονία» της ελληνικής 
αυτοδιοίκησης: «…και ο Ελ. Βενιζέλος οραματικός 
ήταν και ίσως ο πρώτος που προχώρησε σε ουσι-
αστική μεταρρύθμιση του χώρου και προσπάθησε 
να δώσει ανάσα στην περιφέρεια αλλά στο τέλος 
καταλήξαμε να έχουμε πάλι τους κοτζαμπάσηδες 
να κάνουν κουμάντο στο βιλαέτι τους».

Σε ό,τι αφορά τη διακηρυχθείσα πρόθεση 
της τωρινής κυβέρνησης να προβεί σε βελτίω-
ση του Νόμου «Καλλικράτη» και να αναμορφώ-
σει τον εκλογικό νόμο, πιστεύουν, ότι στόχο θα 
πρέπει να έχει την απάλειψη του δημαρχοκεντρι-
κού μοντέλου, καθώς θεωρούν ότι αυτό μπορεί 
και πρέπει να επιτευχθεί, αν για παράδειγμα «τα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγονται από 
την πρώτη Κυριακή [απλή αναλογική] και η δεύ-
τερη Κυριακή του 50%+1 αφορά μόνο την εκλο-
γή δημάρχου» ή/και «ο κάθε υποψήφιος δήμαρ-
χος να υποχρεούται να καταθέτει προ των εκλογών  
επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο και θα υλοποιεί απα-
ρέγκλιτα στη διάρκεια της θητείας του. Με αυτόν τον 
τρόπο οι δημότες συμμετέχουν ενεργά, όχι μόνο με 
τη ψήφο τους αλλά συνεχώς, με μια διαρκή διαδι-
κασία αξιολόγησης στόχων και εξαγγελιών».

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνο-
νται οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο τε-
λευταίων εν ισχύ μεταρρυθμίσεων στην τοπική   
αυτοδιοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
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πινακασ 1: 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑφΟΡΕΣ ΜΕΤΑξΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

 Νόμος «Καποδίστριας» Νόμος «Καλλικράτης»

πρωτοβάθμιοι 
οτα (δήμοι & 
κοινότητες)

Συνολικά 910 Δήμοι (διαιρούνταν σε Δη-
μοτικά Διαμερίσματα) και 124 Κοινότητες. 

Περιορισμός σε 325 Δήμους μέσω εθελο-
ντικών ή αναγκαστικών συνενώσεων. Ανά-
ληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νο-
μαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Διαιρούνται 
σε Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες αποτε-
λούν τους Δήμους που συνενώθηκαν. Αυ-
τές με τη σειρά τους διαιρούνται σε κοινό-
τητες, οι οποίες ταυτίζονται με τα παλαιά 
δημοτικά διαμερίσματα.

δευτεροβάθμιοι 
οτα (νομοί 
& νομαρχίες 
αττικής)

Συνολικά 50 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
και 19 επαρχεία (τα τελευταία στο πλαίσιο 
της αποκέντρωσης εντός ορισμένων, κυ-
ρίως νησιωτικών, νομαρχιακών αυτοδιοι-
κήσεων). Ακολουθούσαν τη διαίρεση της 
χώρας σε νομούς και νομαρχίες με εξαιρέ-
σεις στην Αττική (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αθηνών-Πειραιώς) και την Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη (Νομαρχιακές Αυτοδι-
οικήσεις Έβρου-Ροδόπης και Δράμας-Κα-
βάλας-Ξάνθης).

Περιφερειακές Ενότητες: συνολικά 74. Μο-
λονότι διοικητικά δεν αποτελούν αυτοδιοι-
κούμενο θεσμό, ορίζεται ότι σε καθεμία από 
αυτές (ή ομάδα τους σε ορισμένες περιπτώ-
σεις) θα αντιστοιχεί ένας άμεσα εκλεγμέ-
νος αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα προ-
έρχεται υποχρεωτικά από τον συνδυασμό 
του περιφερειάρχη, θα έχει δηλωθεί ως τέ-
τοιος στο ψηφοδέλτιο και θα έχει αυξημέ-
νες κατά τόπον αρμοδιότητες.

περιφέρειες Συνολικά 13. Υπεύθυνες για το συντονισμό 
των ΟΤΑ, τον έλεγχο νομιμότητας των πρά-
ξεών τους και την εφαρμογή της κυβερ-
νητικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπε-
δο. Ο περιφερειάρχης διοριζόταν από την 
κυβέρνηση.

Παρέμειναν στα ίδια γεωγραφικά όρια, αλλά 
πλέον αποτελούν δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με 
αιρετό περιφερειάρχη και συμβούλιο. Ανά-
ληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νο-
μαρχιακών αυτοδιοκήσεων.

αποκεντρωμένες 
διοικήσεις

Δεν υπήρχαν Συνολικά 7. Ο επικεφαλής τους (γενικός 
γραμματέας) διορίζεται από την κυβέρνηση. 
Ανέλαβαν σε γενικές γραμμές τις αρμοδιό-
τητες των παλαιών κρατικών περιφερειών.

δημοτικές 
επιχειρήσεις

Περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και επι-
χειρήσεις των Δήμων.

Μειώνονται σε περίπου 1.500 μέσω συνε-
νώσεων ή καταργήσεων.

Χρηματοδότηση 
οτα

Κρατικός προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, δημοτικά τέλη, ίδιοι πόροι (π.χ. 
δημοτικές επιχειρήσεις, εκμίσθωση παρα-
λιών και λατομείων κ.ά.)

Παραμένουν τα προηγούμενα. Προστίθε-
ται μερίδιο από κρατικούς φόρους (ΦΠΑ, 
φορολογία εισοδήματος, φόρο ακίνητης 
περιουσίας)

αυτοδιοικητικές 
εκλογές

Κάθε 4 χρόνια, μήνα Οκτώβριο. Εάν ο πρώ-
τος συνδυασμός δεν συγκέντρωνε 42%, η 
διαδικασία επαναλαμβανόταν την επόμενη 
Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων.

Κάθε 5 χρόνια, μαζί με τις Ευρωεκλογές (εξαι-
ρούνται οι εκλογές του 2010). Απαιτείται από-
λυτη πλειοψηφία για την ανακήρυξη συν-
δυασμού ως νικητή. Εάν δεν επιτευχθεί, η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη 
Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων.

Πηγή: Wikipedia
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3. ή κοινωνικο-οικονομική 
αναπτυξή στισ υπο μΕλΕτή 
πΕριοΧΕσ

Οι περιπτώσεις Ανάβρας και Τήλου είναι οι πιο 
γνωστές στο ευρύ κοινό και έχουν αναδειχτεί σε 
μεγάλο βαθμό ως καλές πρακτικές σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η περίπτωση του Ρού-
βα, που αφορά αντίστοιχη χρονική περίοδο, απο-
κτά εξίσου ενδιαφέρον, αφού είναι η μόνη εκ των 
τριών που αντιμετωπίζει εκτός των άλλων δυ-
σκολιών των τοπικών κοινωνιών και την ενεργο-
ποίηση των γυναικών στην απασχόληση. Το κοι-
νό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών περιοχών 
εστιάζεται στο ότι είναι αγροτικές με προβληματι-
κά δίκτυα σύνδεσης με τα μεγάλα αστικά κέντρα, 
με έντονο (προ των παρεμβάσεων) δημογραφικό 
πρόβλημα και πρόβλημα αστυφιλίας των νεότε-
ρων γενιών τους, με σχετικά χαμηλό κατά κεφαλή 
εισόδημα και έλλειψη βασικών κοινωνικών υπο-
δομών εντός της γεωγραφικής τους επικράτειας 
(π.χ. ιατρεία, σχολεία, κ.λπ.). 

3.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ  
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Τήλος είναι ένα παραμεθόριο, ακριτικό νησί 
του Νοτίου Αιγαίου που στις αρχές της δεκα-
ετία του ’90 μαστίζονταν, κυρίως, από αναξιό-
πιστη υγκοινωνιακή σύνδεση, αστυφιλία των  
νέων, δραματική γήρανση του πληθυσμού που οδη-
γούσε σε εγκατάλειψη και ερήμωση όσο τα χρόνια  
περνούσαν. Πιο συγκεκριμένα την περίοδο εκεί-
νη, ο πληθυσμός απαριθμούσε σε περίπου 270 
κατοίκους με το 70% εξ’ αυτών να είναι άνω 
των 65 ετών, δεν διέθετε ασφαλές εσωτερι-
κό οδικό δίκτυο και είχε πολύ κακή ακτοπλοϊκή  
σύνδεση τόσο με τη Ρόδο όσο και με την 
Κω, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.  
Διέθετε, επίσης ένα δημοτικό σχολείο και ένα γυμνά-
σιο με λίγους μαθητές ενώ είχε μη ντόπιο, μόνιμο  
ιατρό από το 1983, αφού ο τότε προσωρινός 
αγροτικός γιατρός δέθηκε με το νησί και τους 
 κατοίκους του και παρέμεινε ως μόνιμος για-
τρός στο νησί. 

Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων ήταν η αλι-
εία, η γεωργία και η κτηνοτροφία και δευτερευό-
ντως η μελισσοκομία, ενώ ο τουρισμός ήταν κυ-
ρίως ο κυνηγητικός με διάρκεια τριών περίπου 
εβδομάδων ανά έτος. 

Αυτός, ο επί έτη ιατρός του νησιού, στα μέσα 
της δεκαετίας του ’90, διεκδίκησε για πρώτη φορά 
και τον δημαρχιακό θώκο και οι ντόπιοι τον εμπι-
στεύθηκαν, λόγω συνέπειας λόγων και έργων του 
και υπό την έννοια ότι ο Τάσος Αλιφέρης παρέμε-
νε πιστός στο όραμά του και το όραμα της ελλη-
νικής σοσιαλδημοκρατίας για ενίσχυση της αυτο-
διοίκησης και της αποκέντρωσης. Επίσης, αυτός ο 
«ξένος» γνώριζε πλέον καλά τον τόπο, τους κατοί-
κους, τα ήθη και τα έθιμά τους, τα μειονεκτήματα 
και πλεονεκτήματα της περιοχής. Με τη διαδικα-
σία των ανοικτών συνελεύσεων και της παρότρυν-
σης των κατοίκων για συμμετοχή στα κοινά κατα-
φέρνουν να αντιπαλέψουν ιδιωτικά συμφέροντα, 
αποχαρακτηρίζοντας το νησί από κυνηγητικό προ-
ορισμό. «Η απαγόρευση του κυνηγιού είναι απόφα-
ση σταθμός στη σύγχρονη ιστορία του νησιού», με 
αποτέλεσμα να στρέψουν την απασχόλησή τους 
στον εξειδικευμένο τουρισμό και πιο συγκεκριμέ-
να αυτόν της οικολογίας. Επί της ουσίας, αναδι-
αμορφώνουν όλη την οικονομική δραστηριότητα 
του νησιού, αφού την ανακατευθύνουν στην πα-
ροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, που αποδείχτη-
κε πιο προσοδοφόρος, επιτυγχάνοντας για παρά-
δειγμα, άνω του 1000% αύξηση στον αριθμό των 
κλινών (από 100 που ήταν τότε σε 1.200 που εί-
ναι σήμερα). Ταυτόχρονα, κινητοποιεί τους κατοί-
κους να ζητήσουν και να επιτύχουν τη λειτουργία 
λυκείου στο νησί για να πολεμήσει την αστυφι-
λία και να αντιπαλέψει τη γήρανση του ντόπιου 
πληθυσμού και όλοι μαζί καταφέρνουν να αντι-
μετωπίσουν γραφειοκρατία, πολιτικούς και κρα-
τικούς θεσμούς με αποτέλεσμα η Τήλος σήμερα 
να απαριθμεί περί τους 800 μόνιμους κατοίκους 
με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη.

Κατά τη διάρκεια των τριών δημαρχιακών θη-
τειών του εργάζεται από κοινού και συναποφασί-
ζει με τους ντόπιους να στραφούν στην κοινωνική 
οικονομία. Η πρώτη μεγάλη τους κατάκτηση εί-
ναι ότι η Τήλος αποκτά δημοτικών συμφερόντων 
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σκάφος ακτοπλοϊκής σύνδεσης εξομαλύνοντας 
τη συγκοινωνία και επαφή με τη Ρόδο, επιλύο-
ντας ένα θέμα που επί δεκαετίες ταλαιπωρούσε 
το νησί, καταφεύγοντας κυρίως στον εξωτερικό 
δανεισμό. Παράλληλα, αξιοποιεί τους ευρωπαϊ-
κούς πόρους για αναπλάσεις δημόσιων χώρων, 
ανακατασκευή και αναβάθμιση του λιμενοβραχί-
ονα, αποκατάσταση και επέκταση του εσωτερι-
κού οδικού δικτύου, ανάπτυξη συστήματος απο-
κομιδής αστικών απορριμμάτων και κατασκευή 
σύγχρονου συστήματος ύδρευσης και άρδευσης 
σε όλο το νησί. 

Επιπροσθέτως, ο Τάσος Αλιφέρης το 2008, 
ενάντια στο πολιτικό και εκκλησιαστικό κατε-
στημένο της χώρας, τελεί τους πρώτους πολι-
τικούς γάμους ομόφυλων ζευγαριών10 στο νησί. 
Χαρακτηριστικά είναι όσα δηλώνει η Ευαγγελία 
Βλάμη11 σε συνέντευξή της τον Φεβρουάριο του 
2016 στο news247.gr: «… Ίσως επειδή ήταν απλά  
άνθρωπος. Πίστευε [ο Τ. Αλιφέρης] στην ισότητα και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα … Ξεκινήσαμε με μεγάλη 
αγωνία. Δεν ξέραμε εάν θα μας παρεμπόδιζαν. Με 
το που αποβιβαστήκαμε από το πλοίο, όλοι γνώρι-
ζαν περί τίνος πρόκειται. Αλλά συνέβη το αντίθε-
το. Κοντά 100 κάτοικοι του νησιού ήρθαν μέσα στο 
δημαρχείο, σε ένδειξη συμπαράστασης. Να φαντα-
στείς, στα χαρτιά του γάμου εκτός από τους μάρτυ-
ρες, έχει βάλει υπογραφή το μισό νησί». Ενώ αυτό 
που δεν θα ξεχάσει είναι την ατάκα του παπά της 
ενορίας: «Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις στο γάμο» 
και την στάση των κατοίκων: «Κάποια στιγμή, θέ-
λησα να πάρω τσιγάρα, τηλεκάρτες και άλλα, από 
ένα περίπτερο και ο ιδιοκτήτης μου είπε: ’Δεν θέλω 

λεφτά. Για το γάμο σου’» και συμπληρώνει: «Αυ-
τές τις αντιδράσεις θυμάμαι και δεν μπορώ να τις 
ξεχάσω. Και μιλάμε για 80 χρονών ανθρώπους!». 

Δύο χρόνια αργότερα οι Τήλιοι ξανά πρωτο-
πορούν αφού -πρώτοι ανάμεσα στους πρώτους 
το 2010- αντιμετωπίζουν με εθελοντισμό, αποτε-
λεσματικότητα και πλήρη αφοσίωση στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα τις πρώτες προσφυγικές ροές. 
Το επιτυγχάνουν χωρίς να διαθέτουν, την πρώτη 
εκείνη περίοδο, αντίστοιχη εμπειρία αλλά κυρίως 
χωρίς καμία κρατική ή διεθνή βοήθεια. Υπολογί-
ζεται δε, ότι περί των 10.000 προσφύγων έχουν 
πρωτοφιλοξενηθεί στη Τήλο τα τελευταία χρόνια,  
νούμερο δυσανάλογο ως προς τον ντόπιο πλη-
θυσμό.

Η εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτη» δεν 
αλλοιώνει τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της Τή-
λου που παραμένει ως αυτόνομος Δήμος αλλά το 
2012, στο ήμισυ της τέταρτης θητείας του, ο Τά-
σος Αλιφέρης πεθαίνει από καρκίνο. Τόσο η δι-
άδοχη κατάσταση στη διοίκηση του Δήμου όσο 
και οι δημότες μοιάζει να υιοθετούν από κοι-
νού το σύνθημα: «όπως έλεγε και ο Τάσος, είμα-
στε καταδικασμένοι να πετύχουμε». Οι Τήλιοι, εν-
δυναμώνουν τις αποφάσεις του δημοτικού τους 
συμβουλίου και της νέας Δημάρχου, Κας Μαρίας 
Καμμά-Αλιφέρη, όπου:

 ■ Τον Φεβρουάριο του 2015 ξεκινούν να υλο-
ποιούν το έργο  TILOS12 υπό την επιστημονική 
εποπτεία του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, με χρονικό ορίζο-
ντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2019, με στό-
χο την επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής αυ-

10  Τον Μάιο του 2008 ο Τ. Αλιφέρης, Δήμαρχος Τήλου προβαίνει στην τέλεση πολιτικού γάμου δύο ομοφύλων ζευγαριών, των Ευαγγελίας Βλά-
μη και Όλγας Καρποδίνη και των Δημήτρη Τσαπρούνη και Θεμιστοκλή Κατσαγιάννη. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου (2009), το Διοικητι-
κό Εφετείο Δωδεκανήσου (2011) και ο Άρειος Πάγος το 2017 έκριναν τους δύο πρώτους αυτούς γάμους ομοφύλων στην Ελλάδα ως «πα-
ρανόμως τελεσθέντες και ανυπόστατους, χωρίς κανένα έννομο αποτέλεσμα». Οι Ε. Βλάμη και Ο. Καρποδίνη δεν είναι πλέον στη ζωή ενώ οι 
Δ. Τσαπρούνης και Θ. Κατσαγιάννης δήλωσαν στον ελληνικό τύπο ότι θα προσφύγουν εντός του 2018 και στο ΕΔΔΑ-Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

11 http://news247.gr/eidiseis/koinonia/h-istoria-pisw-apo-ton-prwto-gamo-lesviwn-to-ksulo-sta-eksarxeia-oi-dikes-kai-to-oxi-sto-sumfwno.3896967.
html 

12 http://www.tilos.gr/municipality/index.php/el/ta-nea-ths-dhmarxeias-menou.html και https://ec.europa.eu/energy/en/news/tilos-island-
project-find-out-more-about-double-sustainable-energy-awards-winner
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τονομίας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Την άνοιξη του 2018 το έργο θα πε-
ράσει στην πιο σημαντική φάση του, με ολο-
κλήρωση της εγκατάστασης μεσαίας ισχύος 
ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκού πάρκου 
και θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Η επι-
τυχής ολοκλήρωση του έργου θα ανοίξει μια 
νέα εποχή για τη νησιωτική βιωσιμότητα πα-
γκοσμίως, καθώς οι τεχνολογικές λύσεις που 
προτείνει δίνουν απάντηση σε προβλήματα δι-
ασύνδεσης και ασφάλειας ενεργειακού εφο-
διασμού, προωθώντας την ενεργειακή αυτο-
νομία των νησιών και την απεξάρτηση από το 
ρυπογόνο και ακριβό πετρέλαιο.

 ■ Τον Οκτώβριο του 2015, ζήτησαν να φιλοξε-
νήσουν 10 οικογένειες προσφύγων 13 σε πρό-
τυπους οικίσκους που κατασκεύασαν, εντυ-
πωσιάζοντας τη διεθνή κοινή γνώμη, ενώ 
προηγούνται σε θέματα κοινωνικής και ερ-
γασιακής ένταξης 50 προσφύγων στο νησί, 
απασχολώντας τους σε τοπικές επιχειρήσεις, 
με τον Δήμο να βοηθάει τους αιτούντες άσυ-
λο να δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ του πρω-
τογενή τομέα (παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων) μαζί με ντόπιους με αντίστοιχες 
σκέψεις για βιολογικές καλλιέργειες, βότανα,  
χειροτεχνήματα, κ.λπ. Παράγουν πολύτιμη  
τεχνογνωσία ενώ κερδίζουν συνεχή αναγνώριση με 
αφιερώματα στον διεθνή τύπο14 και συγκαταλέγο-
νται ως «καλή πρακτική» στα διάφορα εγχειρίδια 
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό των διεθνών  
οργανισμών.

Παρόλο που ο Δήμος Τήλου είναι «κόκκινος» 
ως προς τις δανειακές του υποχρεώσεις, οι Τή-
λιοι καλωσορίζουν τη νέα εποχή της αυτοδιοίκη-
σης δηλώνοντας: «Εδώ, οι πολίτες αυτού του κό-

σμου αναμετρώνται πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό 
τους, σε μια προσπάθεια ανύψωσης που μετριέ-
ται με το αν η ευτυχία τους, με ό,τι αυτοί αντιλαμ-
βάνονται, έχει μια βασική προϋπόθεση...  την ευτυ-
χία των άλλων».15

3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Ανάβρα είναι ένα απομονωμένο, ορεινό κτηνο-
τροφικό μέρος χτισμένο στις πλαγιές του όρους 
Όθρυος και απέχει 37 χιλιόμετρα από την κοντι-
νότερη κωμόπολη, τον Αλμυρό και 82 χλμ. από 
την πρωτεύουσα του Νομού, τον Βόλο. Στην  
αρχή της δεκαετίας του ’90, το οδικό δίκτυο σύν-
δεσης με τους γειτονικούς δήμους ήταν δύσβα-
το, το δίκτυο ύδρευσης κατεστραμμένο και δεν 
υφίστατο λειτουργικό σύστημα αποκομιδής σκου-
πιδιών. Επίσης, την περίοδο εκείνη, ο αριθμός 
των κατοίκων ανέρχονταν σε περίπου 300, ενώ 
εντός της κοινότητας συμβίωναν οι 300 αυτοί  
κάτοικοι-κτηνοτρόφοι και τα περίπου 30.000 
ζώα, που κυκλοφορούσαν ελεύθερα ανάμεσά 
τους και έπιναν νερό από το ίδιο μέρος. Το χω-
ριό διέθετε δημοτικό σχολείο, υπήρχαν όμως με-
γάλοι περίοδοι που ο/η εκάστοτε δάσκαλος/α 
δεν μπορούσε να προσεγγίσει λόγω του χιονιού.  
Αντίστοιχα προβλήματα υπήρχαν με την πρωτο-
βάθμια περίθαλψη των κατοίκων, αφού οι αγρο-
τικοί ιατροί αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το 
χωριό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ η διεκ-
περαίωση των όποιων διοικητικών υποχρεώσεων 
(π.χ. Εφορία) απαιτούσε εκ μέρους τους προσεκτι-
κό και κοστοβόρο προγραμματισμό μετακίνησης. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν φαινόμενα αστυφι-
λίας των νεότερων γενιών και δραματική γήρανση 

13 http://www.kathimerini.gr/835518/article/epikairothta/ellada/h-thlos-apey8ynei-prosklhsh-filo3enias-se-prosfyges
14 http://www.bbc.com/news/av/world-europe-40586229/the-greek-island-where-syrian-refugees-are-welcome και http://www.unhcr.org/

news/stories/2017/9/59c37cb74/greek-islanders-open-hearts-businesses-refugees.html
15  http://www.tilos.gr/municipality/index.php/el/nea-dhmarxos-tilou.html
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του πληθυσμού, που αναπόφευκτα οδηγούσε σε  
εγκατάλειψη και ερήμωσή του όσο τα χρόνια 
περνούσαν. 

Ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ αποφάσισε στην 
αρχή της δεκαετίας του ‘90 να επιστρέψει στο 
πατρογονικό χωριό και να βοηθήσει τον τόπο του 
διεκδικώντας την προεδρία της Κοινότητας που 
διατηρεί το αυτοδιοίκητό της εντός του νόμου 
«Καποδίστρια». Όπως ο ίδιος διηγείται σε πλη-
θώρα συνεντεύξεών του16, οι ντόπιοι ήταν ιδιαι-
τέρως διστακτικοί προς τον «ξένο» αλλά αν μη τι 
άλλο αποδέχτηκαν ότι ήταν ο μόνος που παρου-
σίασε μια αξιόπιστη πρόταση για βελτίωση της 
καθημερινότητάς τους μετά από πολλά χρόνια. 
Από τη μαρτυρία του ίδιου του κ. Τσουκαλά αντι-
λαμβανόμαστε ότι οι κτηνοτρόφοι ενστερνίστη-
καν κατά κύριο λόγο την πρόταση να απομακρυν-
θούν τα ζώα από τον οικιστικό ιστό του χωριού 
για λόγους υγιεινής και τον εξέλεξαν. 

Η αρχή είχε γίνει, αλλά η υλοποίηση απαιτού-
σε αποδοχή εν τοις πράγμασι από τους κατοίκους, 
δηλαδή ενεργή συμμετοχή των κτηνοτρόφων με 
παραχώρηση μέρους της περιουσίας τους στο 
νέο δημοτικό ρυμοτομικό σχεδιασμό. Όπως και 
στη περίπτωση της Τήλου, καταγράφονται δύο 
σημαντικές παράμετροι: α) εδραιώνεται το δικαί-
ωμα της συναπόφασης για τα κοινά ως μια συνε-
χής διαδικασία μέσω πολλαπλών ανοιχτών συνε-
λεύσεων που προκαλεί η νέα δημοτική αρχή και 
β) η δημοτική αρχή επιλέγει να συνδιαλέγεται 
επί της αρχής της ισότητας και της ισονομίας με 
τους εκλέκτορές της, παραγκωνίζοντας τα όποια  
στερεότυπα (κτηνοτρόφοι, μη μορφωμένοι) και 
φοβικά σύνδρομα (γραφειοκρατία).

Αποτέλεσμα όλων αυτών των καινοτόμων δι-
αδικασιών και νέων αντιλήψεων περί διοίκησης 
είναι η παραχώρηση γης εκτός του χωριού από 
τους κτηνοτρόφους-κατοίκους, ώστε να δημιουρ-
γηθούν τρία υπερσύγχρονα δημοτικά κτηνοτρο-

φικά πάρκα. Κατά την πρώτη επίσης αυτή θητεία 
η ομάδα του κ. Τσουκαλά επιτυγχάνει να εξορθο-
λογήσει τη διαχείριση των κρατικών επιδοτήσε-
ων και να αντλήσει περαιτέρω ευρωπαϊκά κον-
δύλια για να επισκευάσει το οδικό δίκτυο εντός 
του οικιστικού χώρου, αφού όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρει ο ίδιος: «η άσφαλτος ήταν μια άγνω-
στη λέξη για εμάς εκεί πάνω». Μέσω δε των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων και της συνεχούς όχλησης 
της περιφερειακής και νομαρχιακής γραφειοκρα-
τίας αποκαταστάθηκε η σύνδεση με τον Αλμυρό 
και τον Βόλο, επιτεύχθηκε σύστημα αποκομιδής 
των αστικών πλέον απορριμμάτων και αποκατα-
στάθηκε με σύγχρονες μεθόδους και συστήματα 
η ύδρευση και αποχέτευση του χωριού. 

Η «ξενόφερτη» αυτή κοινοτική αρχή έχει πλέον 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των ντόπιων, οι οποί-
οι την επανεκλέγουν για δύο ακόμη θητείες. Στο 
πλαίσιο αυτών των νέων θητειών επιτυγχάνο-
νται τα κάτωθι:

 ■ Συστήνεται ένα σύγχρονο σφαγείο, πιστοποιη-
μένο με όλα τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής 
και ασφάλειας, με μετόχους τους ίδιους τους 
κτηνοτρόφους και πρόσληψη εξειδικευμένων 
επιστημόνων και τεχνικών, ενώ πλέον το με-
γαλύτερο μέρος της κτηνοτροφικής παραγω-
γής εξάγεται στο εξωτερικό.

 ■ Χτίζεται νέο νηπιαγωγείο και ανακαινίζεται το 
υπάρχον δημοτικό σχολείο. 

 ■ Δημιουργείται και εξοπλίζεται αγροτικό ια-
τρείο εντός του χωριού και εφαρμόζεται προ-
ληπτική ιατρική.

 ■ Συστήνεται σύγχρονος δημοτικός ξενώνας που 
παραχωρείται δωρεάν σε δασκάλους και για-
τρούς ενώ μακροπρόθεσμος στόχος είναι να φι-
λοξενεί και να περιθάλπει μόνους και ανήμπο-
ρους ηλικιωμένους/ες κατοίκους του χωριού.

16 https://www.youtube.com/watch?v=4brQ9jGSWQU
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 ■ Προσλαμβάνεται από τον Δήμο Ανάβρας μό-
νιμος γενικός παθολόγος για να φροντίζει σε 
πρωτοβάθμιο βαθμό τους κατοίκους και επι-
σκέπτες του Δήμου. 

 ■ Ανεγείρονται διώροφος κλειστός χώρος στάθ-
μευσης για 60 οχήματα, δύο υπερσύγχρονες 
αίθουσες συνεδριάσεων για 100 και 300 άτο-
μα και κλειστό γυμναστήριο εξοπλισμένο με 
σύγχρονα συστήματα άσκησης.

 ■ Ανακατασκευάζονται και φτιάχνονται νέες πλα-
τείες, παιδικές χαρές και γήπεδα ποδοσφαί-
ρου και μπάσκετ. 

 ■ Ιδρύεται λαογραφικό μουσείο, περιβαλλοντι-
κό-πολιτιστικό πάρκο 240 στρεμμάτων καθώς 
επίσης υδροηλεκτρικό σύστημα και ένα αιο-
λικό πάρκο, με στόχο την ενεργειακή αυτονο-
μία του δήμου.

 ■ Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για εφαρμογή τηλε-
θέρμανσης με χρήση βιομάζας.

Παράλληλα, αποτελέσματα της δωδεκάχρο-
νης αυτής συνεργασίας και συναντίληψης μετα-
ξύ δημοτικής αρχής και κατοίκων ήταν να ανέβει 
δραστικά το οικονομικό επίπεδο διαβίωσης με ετή-
σια εισοδήματα που κυμαίνονται από 25.000 έως 
100.000 ευρώ, να διπλασιαστεί ο μόνιμος πλη-
θυσμός σε 600 κατοίκους και η ανεργία να αγγί-
ξει το 0%. Εξ όλων αυτών, η Ανάβρα έχει επίσης 
κερδίσει ευρεία δημοσιότητα από τα ΜΜΕ και 
κοσμεί ως καλή πρακτική αντίστοιχα εγχειρίδια  
της ΕΕ.17 Η εφαρμογή όμως του σχεδίου  
«Καλλικράτη» καταργεί την αυτονομία της και πλέ-
ον τη γενική αρμοδιότητα διοίκησης έχει αναλάβει 
η δημοτική αρχή του Αλμυρού, όπου οι ενδείξεις 
δεν είναι αισιόδοξες, αφού καθυστερεί ή σταμά-
τησε η χρηματοδότηση έργων που είχαν ξεκινή-
σει ενώ και θέματα καθημερινότητας (π.χ. ο εκ-

χιονισμός δρόμων) καθυστερούν στη διαδικασία 
επίλυσης τους.

3.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΥΒΑ 
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η περιοχή Ρούβα είναι ημιορεινή με τα χωριά της 
διάσπαρτα στους πρόποδες του Ψηλορείτη και 
χαρακτηριζόταν τόσο από ένα δύσκολο εσωτε-
ρικό οδικό δίκτυο όσο και επισφαλές στη σύνδε-
ση με την πρωτεύουσα του Νομού, το Ηράκλειο. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η οικονομία βασι-
ζόταν κυρίως στη γεωργία, την κτηνοτροφία και 
δευτερευόντως στη δασοκομία και ο πληθυσμός 
κυμαίνονταν στα 2.000 άτομα περίπου. Συνολικά 
η περιοχή, όλη τη δεκαετία του ’90, παρουσίασε 
έντονο πρόβλημα αστυφιλίας, με κυριότερες αιτί-
ες την έλλειψη βασικών υποδομών για μικρά παι-
διά και την αδυναμία απασχόλησης των νέων και 
των γυναικών που ήταν απόφοιτοι/ες τριτοβάθ-
μιας ή τεχνικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, λόγω 
της φύσης της οικονομίας της περιοχής, τόσο η 
Γέργερη (έδρα) όσο και τα υπόλοιπα χωριά-κοινό-
τητες παρουσίαζαν μια αυξητική δυναμική σε οι-
κονομικούς μετανάστες, κυρίως Βούλγαρους και 
Αλβανούς. Στην Γέργερη επίσης, που κατοικού-
σε η πλειοψηφία του πληθυσμού, τα συστήματα 
αποχέτευσης και ύδρευσης ήταν προβληματικά,  
αλλά υπήρχε σύστημα συγκομιδής στερεών απο-
βλήτων.

Με τον νόμο «Καποδίστρια» ο Ρούβας συστά-
θηκε σε αυτόνομο δήμο. Ο κ. Φανούρης Οικονο-
μάκης, κοινωνικός λειτουργός με εμπειρία στα 
θέματα κοινωνικής εργασίας και τοπικής αυτοδι-
οίκησης, πιστεύει ότι το νέο πλαίσιο δίνει ώθηση 
στην αποκέντρωση και δυνατότητα για ουσιαστι-
κή συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσε-
ων. Έτσι, αποφασίζει να συνδράμει τον τόπο του 

17  https://www.greens-efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Publications/GND/Green_jobs_EN_01.pdf
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και να κατέβει στις εκλογές του ‘98, τις οποίες και 
κερδίζει. Σύμφωνα μάλιστα με τη δική του μαρ-
τυρία, οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου του συμ-
φώνησαν πάνω σε μια αρχή: «Να φτιάξουμε μια 
κοινωνία που να επαναφέρει σαν βασική αξία την 
αλληλοβοήθεια, τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώ-
πων, τη συλλογικότητα. Δηλαδή, αυτές τις αξίες που 
είχαν οι άνθρωποι τα παλαιότερα χρόνια και οι οποί-
ες θα έπρεπε να ξαναγίνουν συστατικά στοιχεία της 
κοινωνίας. Θα έπρεπε να τις καλλιεργούμε σε κα-
θετί που κάνουμε, ακόμη και στον τρόπο της απα-
σχόλησης». Η αρχή αυτή γίνεται κυρίαρχη και κα-
θορίζει την πορεία στη συνέχεια αφού, στις δύο 
επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το δικό του 
ψηφοδέλτιο ήταν το μόνο που συμπεριλάμβα-
νε, ως υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από 
όλες τις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις του νεο-
συσταθέντος Δήμου Ρούβα. Οι ανοιχτές συνελεύ-
σεις και η συναπόφαση των κατοίκων παραμένει 
μια σταθερά και εδώ, αλλά η διαδικασία ενισχύε-
ται από το γεγονός ότι οι προτάσεις δεν είναι ενός 
ατόμου ή μιας κλειστής (έστω οραματικής) ομά-
δας, αλλά ενός συνόλου ανθρώπων που έχουν 
διαφορετικές κοινωνικές ανησυχίες και κυρίως,  
πολιτικές καταβολές. 

Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης προβαίνουν 
σε δική τους απογραφή πληθυσμού προκειμένου 
να καταγράψουν τα δεδομένα και τις ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. Ανάμεσα σε άλλα, αναδεί-
χθηκε ότι 220 άτομα διέτρεχαν καθημερινά πολ-
λά χιλιόμετρα για να δουλέψουν εκτός του Δή-
μου. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, κυρίως οικοδόμοι, 
ήταν «εν δυνάμει μετανάστες», όπου με την πρώ-
τη ευκαιρία θα εγκατέλειπαν την περιοχή, αν συ-
νυπολογίσουμε την ανυπαρξία υποστηρικτικών 
δομών (παιδικών σταθμών, δομών πρόνοιας, ια-
τρείου, κ.λπ.). 

Εκείνη την εποχή, ο Δήμος διέθετε περίπου 
1εκ. ευρώ για μικρο-παρεμβάσεις και μικρο-έρ-
γα, τα οποία εκτελούσαν διάφοροι εργολάβοι, 
προερχόμενοι από άλλες περιοχές. Η νέα δημο-
τική αρχή συστήνει και λειτουργεί δημοτική κατα-
σκευαστική εταιρεία, η οποία έφτασε να απασχο-
λεί 35 ντόπιους. Ταυτόχρονα, με βάση τη Σ.Α.Τ.Α 
και κυρίως την αυξημένη18 Κ.Α.Π. προχωρούν σε 
αναπλάσεις των δημόσιων χώρων (π.χ. πλατεί-
ες, κρίνες, κ.λπ.), υπογειοποίηση του δικτύου της 
ΔΕΗ, βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου, 
ίδρυση ενδοδημοτικής συγκοινωνίας και, σε στε-
νή συνεργασία με την τότε νομαρχιακή διοίκηση, 
σε βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου σύν-
δεσης με τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως με το 
Ηράκλειο, προκειμένου να είναι ασφαλής η καθη-
μερινή μετακίνηση των εργαζόμενων και άλλων. 
Επιπλέον, ζητούν και πείθουν τους κατοίκους να 
προβούν σε διαλογή στην πηγή των στερεών απο-
βλήτων,19 ξεχωρίζοντας τα οικιστικά από τα αγρο-
τικά (φύλλα, κλαδιά, κ.λπ.). 

Από τις πρώτες ενέργειές τους, προκειμένου 
να μπορέσουν οι γυναίκες της περιοχής να απα-
σχοληθούν, είναι η δημιουργία βρεφικού και νη-
πιακού σταθμού και η λειτουργία γυμνασίου και 
λυκείου. Περαιτέρω, ο Δήμος κινητοποιεί κάποιες 
γυναίκες να ιδρύσουν γυναικείο συνεταιρισμό με-
ταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ο συνεταιρι-
σμός Ιδαία Γη20 όντως στήνεται και λειτουργεί με 
επιτυχία, ενώ στην παρούσα χρονική στιγμή, επι-
τυγχάνει μεγάλο μέρος των προϊόντων να διοχε-
τεύεται στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, στη διάρκεια 
των τριών δημαρχιακών θητειών, χρησιμοποιού-
νται τα κοινοτικά κονδύλια για να:

 ■ Αποκαταστήσουν και εκσυγχρονίσουν το σύ-
στημα ύδρευσης και αποχέτευσης στην επι-

18  Ο Δήμος Ρούβα δημιουργήθηκε από εθελοντική συνένωση των παλιών χωριών-κοινοτήτων και ως εκ τούτου δικαιούνταν διπλασιασμό της 
Κ.Α.Π. σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου «Καποδίστρια».

19 Πριν τη μέθοδο διαλογής στην πηγή, ο Δήμος Ρούβα, συνέλεγε και απέστελλε στο Χ.Υ.Τ.Α. Ηρακλείου, περίπου 12 containers απόβλητα ανά 
μήνα, με συνολικό κόστος την εποχή εκείνη 3.600€. Ο όγκος μειώθηκε σε 4 containers ανά μήνα, με αντίστοιχη εξοικονόμηση χρημάτων άνω 
του 60%.

20 Από το όρος Ίδη (Ψηλορείτης).
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κράτεια του Δήμου, ενώ προχωρούν και στη 
δημιουργία βιολογικού καθαρισμού για την 
έδρα του δήμου (Γέργενη) που λειτουργεί έως  
σήμερα.

 ■ Κατασκευάσουν λιμνοδεξαμενή στην περιο-
χή η οποία διπλασίαζε το διαθέσιμο νερό για 
άρδευση καλλιεργειών με σημαντικά οικονο-
μικά οφέλη και στον περιβάλλοντα χώρο που 
απαλλοτριώθηκε δημιουργήθηκε περιβάλλο-
ντας χώρος ημερήσιας αναψυχής, έκτασης 
100 στρεμμάτων.

 ■ Λειτουργήσουν πάρκο κυκλοφοριακής αγω-
γής και κέντρο ενημέρωσης δάσους Ρούβα.

 ■ Ιδρύσουν το Μουσείο Νερού «Υδροροές στον 
χρόνο» και το μουσείο «Ελαιόμυλος-Πολιτισμός 
της Ελιάς και του Λαδιού» και να αναπαλαιώ-
σουν τρεις νερόμυλους.

 ■ Συστήσουν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης που επίσης λειτουργεί έως σήμερα.

Προκειμένου όμως το Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης να συμβάλει ουσιαστικά στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, σχεδιάζουν 
και ξεκινούν την ανέγερση δημοτικού ξενώνα21 
30 κλινών για την φιλοξενία των επισκεπτών μα-
θητών, καθηγητών και άλλων, δεδομένου ότι το 
χωριό, λόγω των παρεμβάσεων, έχει αρχίσει να 
γίνεται τόπος τουριστικού προορισμού από τους 
ομογενείς.

Με τον Νόμο «Καλλικράτη» το 2010, ο Δήμος 
Ρούβα χάνει την αυτονομία του και συνενώνε-
ται με τον Δήμο Γόρτυνος. Οι κάτοικοι, το τελευ-
ταίο διάστημα και ενόψει νέου θεσμικού πλαισί-
ου, προβαίνουν σε συνεχείς κινητοποιήσεις και 
ζητούν την επανίδρυσή του, επικαλούμενοι ότι ο 
Δήμος Γόρτυνος δεν ανταποκρίνεται στις οικονο-

μικές του υποχρεώσεις προς την κοινότητά τους, 
αφού πολλές από τις υποδομές έχουν εγκατα-
λειφτεί και η αναπτυξιακή πορεία έχει ανακοπεί. 
Δηλώνουν, επίσης, ότι ο νέος αυτός Δήμος δεν 
ικανοποιεί πολλά ακόμη κριτήρια του νόμου «Καλ-
λικράτη». Για παράδειγμα, δεν αποτελεί συνέχεια 
ιστορικής και γεωγραφικής ενότητας (πράγματι 
είναι συνένωση περιοχών διαφορετικών επαρχι-
ών με διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική συ-
νοχή) και δεν ικανοποιείται «..η ενδυνάμωση της 
συμμετοχής του πολίτη και των θεσμών και διαδι-
κασιών τοπικής δημοκρατίας» δηλαδή η απαίτη-
ση ισότιμης εκπροσώπησης των διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων στις πολιτικές δομές. 

4. Εθνικο και Ευρωπαϊκο 
πλαισιο για τήν τοπική 
αυτοδιοικήσή και τήν 
κοινωνική πολιτική

Παρατηρούμε ότι οι τρεις προαναφερόμενες πε-
ριπτώσεις τοπικών δράσεων καταφέρνουν να κα-
λύψουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των δη-
μοτών τους χρησιμοποιώντας, κατά κύριο λόγο, 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια και δευτερευόντως εθνι-
κούς πόρους και εξωτερικό δανεισμό και το επι-
τυγχάνουν υπερβαίνοντας το τότε εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο. Όλες αυτές οι δράσεις, στις οποίες προ-
έβησαν οι συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες, απο-
τυπώνονται επί της ουσίας στον -πολύ μεταγενέ-
στερο χρονικά- Δημοτικό Κοινοτικό Κώδικα22 του 
2006, σύμφωνα με τον οποίο: «Οι δημοτικές και 
κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις 
τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επι-
κουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προ-
στασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

21 Ο ξενώνας δεν ολοκληρώθηκε από τη νέα δημοτική διοίκηση λόγω έλλειψης πόρων.
22  Ν.3463, ΦΕΚ 114 Α’ / 08-06-2006.
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συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας» ενώ είναι χαρακτηριστική η προσπά-
θεια του νομοθέτη να συστηματοποιήσει για πρώ-
τη φορά τις αρμοδιότητες αυτές στους τομείς: α) 
ανάπτυξης, β) απασχόλησης, γ) κοινωνικής προ-
στασίας και αλληλεγγύης, δ) παιδείας, πολιτισμού 
και αθλητισμού, ε) περιβάλλοντος, στ) πολιτικής 
προστασίας και ζ) ποιότητας ζωής και εύρυθμης 
λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών.

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, το έτος 
2010 αποτελεί έτος καμπή με υπαναχώρηση από 
το «ευρωπαϊκό κεκτημένο», αφού η προγενέστερη 
ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισ-
σαβόνας (το 2005) οδήγησε στη στρατηγική «Ευ-
ρώπη 2020». Ταυτόχρονα, προωθείται από την Ε.Ε. 
η υιοθέτηση υλοποίησης των ευρωπαϊκών στό-
χων της στρατηγικής αυτής από τα κράτη μέλη. 
Στην πραγματικότητα αυτό σηματοδότησε συρρί-
κνωση των κρατικών πόρων για πρόνοια και κοι-
νωνικό κράτος. Το αποτέλεσμα είναι κράτη που 
διακρίνονταν μεταπολεμικά για τα προηγμένα συ-
στήματα πρόνοιας (π.χ. σκανδιναβικό μοντέλο) να 
προβούν σε σοβαρές περικοπές, ενώ σε κράτη που 
δεν είχαν αναπτύξει σοβαρή κοινωνική πολιτική 
(π.χ. οι χώρες του Νότου με πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση την Ελλάδα) να υπάρξει κατάρρευση. 

Η παραπάνω μεταστροφή αποτυπώνεται στο 
θεσμικό κείμενο της ένωσης «Ευρώπη 2020» όπου 
στον άξονα Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς διακη-
ρύσσει μεν τη δυνατότητα για όλους του πολίτες 
της Ε.Ε. (ακόμη κι αυτούς που διαμένουν σε απο-
μακρυσμένες περιφέρειες ή περιοχές) να έχουν 
πρόσβαση στην απασχόληση, στη διά βίου μάθηση  
για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην καταπο-
λέμηση της φτώχειας και στα συστήματα κοινω-
νικής προστασίας, μειώνοντας όμως δραστικά τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την άλλη, το Συμβού-
λιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών23 δι-
ερευνά το επίπεδο διοικητικής διάρθρωσης στην 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και καταδεικνύ-
ει ότι δεν αποτελεί μια πάγια αρμοδιότητά τους, 
αλλά οι ερευνητές Ιωαννίδης και Σπανού24 κατα-
γράφουν την Ελλάδα ανάμεσα στην πλέον πολυ-
μελή ευρωπαϊκή ομάδα κρατών-μελών, όπου «οι 
αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής [των Δήμων] συ-
νοδεύονται από ένα σημαντικό σύνολο πρόσθετων 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων […] 
Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εκτός από 
κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές κοινωνικής στέγα-
σης και κοινωνικής αλληλεγγύης, οι δήμοι αυτών 
των κρατών δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και 
σε πεδία πολιτικής, όπως είναι η εκπαίδευση, ο πο-
λιτισμός, ο αθλητισμός και η υγεία». 

Παράλληλα με την αλλαγή προτεραιοτήτων 
στην Ε.Ε. το 2010, στην Ελλάδα την περίοδο εκεί-
νη έχει ήδη ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Κατά 
τον καθηγητή Αμίτση: «Η δημιουργία ενός βιώσι-
μου δικτύου κοινωνικής ασφάλειας των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού δεν αποτέλεσε σε καμία 
περίπτωση υψηλή προτεραιότητα των σχεδιαστών 
των δύο προγραμμάτων “Οικονομικής και Δημοσι-
ονομικής Πολιτικής”. Έμφαση δόθηκε στη μεταρ-
ρύθμιση του συστήματος εργασιακών σχέσεων και 
κυρίως στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης […] Η συγκεκριμέ-
νη επιλογή δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία. Αντα-
νακλά το περιορισμένο ενδιαφέρον των πολιτικών 
ελίτ της χώρας για την συστηματική πρόληψη και 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού  
αποκλεισμού…».25 

Μόνο τρία χρόνια αργότερα και εντός της πε-
ριόδου 2013-2014, οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

23 Council of European Municipalities and Regions, Local and regional government in Europe Structures and competences, European Union, Brussels, 
2012. 

24 Ιωαννίδης, Π., και Σπανού, Μ., Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στη τοπική αυτοδιοίκηση: η περίπτωση της Ελλάδας, εισήγηση στο 4ο Συνέ-
δριο Πολεοδομίας – Χωροταξίας στον Βόλο, 2015.

25  Αμίτσης, Γ., Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των μνημονίων – Το υπόδειγμα της Εθνικής Στρατηγι-
κής Κοινωνικής Ένταξης, εκδ. Παπαζήση, 2016, Αθήνα, σελ. 23.
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
εκπονούν και δημοσιεύουν το «Εθνικό Στρατηγι-
κό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Αποτελεί 
ένα, επί της ουσίας κείμενο αρχών που επιτυγχά-
νει: α) να καταλογοποιήσει όλες τις ευπαθείς ομά-
δες, β) να ορίσει βασικούς πυλώνες και άξονες 
δράσης, γ) να απαριθμήσει εν δυνάμει χρηματο-
δοτικά εργαλεία και δ) να διευκρινίσει τη διαδικα-
σία συναρμοδιότητας μεταξύ κεντρικής διοίκησης 
και την οργάνωση μεταξύ κεντρικής, περιφερει-
ακής και τοπικής διοίκησης, όπως ορίζονται από 
το υπάρχον πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο. Το συ-
γκεκριμένο κείμενο, σε καμία περίπτωση δεν θέτει 
σε προτεραιότητα ομάδες στόχους και δεν εξειδι-
κεύει τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις ανά 
τομέα ή ομάδα. Είναι βέβαια μια πρώτη, σημαντι-
κή προσπάθεια αποτύπωσης της ελληνικής πραγ-
ματικότητας στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής, 
με την ΟΚΕ να την καλωσορίζει και να σημειώ-
νει με έμφαση: «…προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 
σχεδιασμός και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή 
της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Έντα-
ξη, εκκρεμεί η θεσμική της κατοχύρωση, η επιχειρη-
σιακή της εξειδίκευση, και βέβαια η αντιμετώπισης 
της σημαντικότατης πρόκλησης της χρηματοδοτι-
κής βιωσιμότητας».26 

Ταυτόχρονα, η δραματική αύξηση της ανεργίας, 
η κατάρρευση των εισοδημάτων αλλά και η εμφά-
νιση «νέο-άστεγων»27 στα μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας οδηγούν την πολιτική αρχή να προβεί, 
υπό την αυστηρή καθοδήγηση των δανειστών 
προς τα τέλη του 2014, στην θεσμοθέτηση τρι-
ών εφαρμοστικών πολιτικών πρόνοιας (προγράμ-
ματα) πιλοτικού χαρακτήρα, αυτές του Ελάχιστου 

Κοινωνικού Εισοδήματος (σε 13 δήμους), του «Στέ-
γαση και Επανένταξη» (βάση γεωγραφικών ζωνών 
με έμφαση στην Αττική και δευτερευόντως στην 
ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης) και του 
ΤΕΒΑ-Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους 
(με πανελλαδική κάλυψη). Για την ορθή υλοποίη-
ση και των τριών αυτών προγραμμάτων απευθύ-
νεται κατά κύριο λόγο, μέσω δημόσιων προσκλή-
σεων, στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, στις 
ΜΚΟ και στις δομές της Εκκλησίας. Το κατεπείγον 
της κοινωνικής κατάστασης δημιουργεί δυσχέρει-
ες σχεδιασμού από την κεντρική διοίκηση και ταυ-
τόχρονα διαπιστώνεται -στο πρώτο αυτό στάδιο- 
μη ετοιμότητα28 στην εποπτεία τέτοιων πολιτικών 
κυρίως λόγω σοβαρής έλλειψης οργάνωσης (π.χ. 
αξιόπιστα μητρώα) και πόρων (π.χ. πληροφορια-
κά συστήματα).

Για το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης ψη-
φίζεται το 2010 ο Νόμος «Καλλικράτης» που απο-
τελεί και μνημονιακή υποχρέωση. Τόσο στην αιτι-
ολογική έκθεση όσο και στα ψηφισθέντα άρθρα 
του, κυρίως τα 94 («Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δή-
μων») και 186 («Αρμοδιότητες Περιφερειών») δι-
απιστώνουμε ότι θεσμοθετείται: α) η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων κυρίως προνοιακού χαρακτήρα  
στους Δήμους και β) η ανάθεση αρμοδιοτήτων 
για θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ενσωμά-
τωσης και υγείας στις Περιφέρειες. Διαπιστώνου-
με επίσης ότι επιζητείται: 1) η συνεργασία και ο 
συντονισμός ανάμεσα σε τοπικές ή δημόσιες αρ-
χές και οργανισμούς, 2) η διάθεση πόρων για την  
κάλυψη των αρμοδιοτήτων και η ανάγκη να δι-
ασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσματική  
χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη κατανομή τους 
και 3) η βέλτιστη οργάνωση των παρεχόμενων 

26 Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή-ΟΚΕ, Γνώμη Πρωτοβουλίας 308/2015 για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, 2015, Αθήνα.
27 Ο όρος «νέο-άστεγος» είναι πολύ πρόσφατος στην ελληνική βιβλιογραφία και οριοθετεί τον πληθυσμό που συναντάται στο δρόμο, καθορί-

ζοντας μια νέα υποκατηγορία αστεγίας εντός της συνολικής, με πρωτεύον χαρακτηριστικό την απώλεια του εισοδήματος λόγω της οικονο-
μικής κρίσης. 

28 Καμινιώτη, Ο., Γαβρόγλου, Σ., Χαρίσης. Α., & Δημουλάς, Κ., Αξιολόγηση (ex-post) του ΕΚΕ-Ελάχιστου Κοινωνικού Εισοδήματος, ΕΙΕΑΔ, Αθήνα, 
2015 και Δημουλάς, Κ., Κουραχάνης, Ν., Καζάνη, Α., κ.ά., Αξιολόγηση (on going) του Προγράμματος «Στέγαση-Επανένταξη», Πάντειο Πανεπι-
στήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 2016-2017.
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υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 
η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και 
η ισονομία, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Στις σημαντικές πρωτοβουλίες του 
συγκεκριμένου νόμου είναι αφενός η υποχρέω-
ση-δυνατότητα των Δήμων να συστήσουν κοινω-
νική υπηρεσία εντός της διοικητικής τους δομής, 
με πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι/
ες επιφορτίζονται με τη διεξαγωγή κοινωνικής 
έρευνας στα τοπικά νοικοκυριά, προκειμένου να 
προβαίνουν σε διαφανή παροχή κάθε είδους προ-
νοιακού επιδόματος και βοήθειας και αφετέρου, 
η δυνατότητα των Δήμων να προβαίνουν στη θέ-
σπιση κοινωνικών τιμολογίων (ρεύματος, νερού, 
κ.λπ.) και μειωμένων δημοτικών τελών για τους 
δημότες τους που πληρούν τα καθορισμένα εισο-
δηματικά κριτήρια.

Η υστέρηση σε βούληση πολιτικών πρωτο-
βουλιών σε εθνικό επίπεδο και η περαιτέρω με-
ταφορά αρμοδιοτήτων πρόνοιας στην αυτοδιοί-
κηση συνοδεύεται επίσης και από περικοπή των 
κρατικών χρηματοδοτήσεων κατά την περίοδο 
αυτή. Σύμφωνα με μελέτη του Κοινωνικού Πο-
λυκέντρου της ΑΔΕΔΥ,29 η μείωση των Κ.Α.Π. και 
Σ.Α.Τ.Α., την εξαετία 2009-2014, ξεπερνάει το 50% 
ενώ η γενικότερη οικονομική κατάσταση για τους 
δήμους αποδεικνύεται ασφυκτική, αν συνυπολο-
γίσει κανείς: α) τις αυξημένες αρμοδιότητες, β) 
την κάθετη πτώση είσπραξης σε ιδίους πόρους 
(π.χ. δημοτικά τέλη, εισφορές, κ.λπ.), γ) το γεγο-
νός ότι σύμφωνα με το νέο αυστηρό πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2013-2020 πολλά έργα δομών και υπο-
δομών δεν μπορούν να ενταχθούν, ενώ υπάρ-
χει σαφής δυσχέρεια δανεισμού από τα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Αποτέλεσμα 
όλων αυτών είναι ότι πολλοί Δήμοι αδυνατούν  
πλέον να αποπληρώσουν τα χρέη τους και καθί-
στανται «κόκκινοι» στα μητρώα των τραπεζικών 
ιδρυμάτων.

Η αλλαγή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό το 
2015 σηματοδοτεί μια επιτάχυνση του απαιτού-
μενου έργου για θεσμική κατοχύρωση και επι-
χειρησιακή εξειδίκευση της εθνικής στρατηγι-
κής. Έτσι τον Δεκέμβριο του 2016 νομοθετήθηκε 
ο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολού-
θησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής  
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής».30 Από τη μελέτη 
του συγκεκριμένου εθνικού μηχανισμού διαπιστώ-
νουμε ότι πράγματι εξειδικεύεται ο επιχειρησια-
κός βραχίονας υλοποίησης της (όποιας) εθνικής 
στρατηγικής, καθορίζοντας με ακρίβεια τόσο τα 
όργανα χάραξης πολιτικής όσο και τα όργανα υλο-
ποίησης των πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο συστήνε-
ται το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτι-
κής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) και η Εθνική Επιτροπή Κοινωνι-
κής Προστασίας (απαρτιζόμενη από συναρμόδια 
Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες αυτών και Κοι-
νωνικούς Εταίρους), ενώ προδιαγράφονται ο ρό-
λος και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γε-
νικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. Σε 
περιφερειακό επίπεδο δημιουργούνται δεκατρία 
Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης. 
Σε τοπικό επίπεδο συστήνονται τα Κέντρα Κοινό-
τητας, που στόχο έχουν να συνδράμουν τις Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Από τα κυριότερα 
θετικά χαρακτηριστικά του εθνικού μηχανισμού 
είναι η έμφαση στην πραγματοποίηση πρωτογε-
νών ερευνών και η εγκατάσταση γεωοπληροφο-
ριακού συστήματος, που κύριο στόχο έχει τη συ-
γκέντρωση και ανάλυση της πληροφορίας για 
χάραξη στοχευμένων πολιτικών ανά ομάδα στό-
χο και η ίδρυση τριών μητρώων (προγραμμάτων,  
επωφελούμενων και ιδρυμάτων). Επίσης, κατά την 
τριετία 2015-2017, πραγματοποιείται η διοικητι-
κή αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της αρμόδιας 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

29  Κοινωνικό Πολυκέντρο, Πρωτοβάθμια Aαυτοδιοίκηση, τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό και στα δημόσια αγαθά, 2014, σελ. 5-7.

30 N.4445, ΦΕΚ Α’ 236 / 19-12-2016.
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Είναι πολύ πρώιμο να προβεί κάποιος/α σε αξι-
ολόγηση της νέας κατάστασης αλλά μια πρώτη 
εκτίμηση είναι ότι ενισχύθηκε η εποπτεία εφαρ-
μοστικών πολιτικών. Για παράδειγμα, η καθολι-
κή εφαρμογή του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ-
ληλεγγύης» οφείλεται κατά πολύ στις νέες αυτές 
συνθήκες, όπως, επίσης, ο σχεδιασμός και η υλο-
ποίηση διάθεσης σχολικών γευμάτων για τα δη-
μοτικά σχολεία, ενώ υπήρξε ανανέωση των προ-
γραμμάτων ΤΕΒΑ, «Στέγαση και Επανένταξη» και 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Επιπροσθέτως, σχεδιάστη-
κε εντός του 2017 (και θα ολοκληρωθεί εντός 
του 2018) πιλοτική καταγραφή αστέγων σε μεγά-
λες αστικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να 
νομοθετηθεί εντός του 2019 πλαίσιο καθολικής 
εφαρμογής τέτοιων πρωτογενών ερευνών από 
τους Δήμους.31 Στα θετικά, επίσης μπορούμε, να 
συμπεριλάβουμε την ενδυνάμωση της εξωστρέ-
φειας και στενής συνεργασίας της κεντρικής δι-
οίκησης με την τοπική και περιφερειακή διοίκη-
ση της χώρας, αλλά και μεταξύ των οργανισμών 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. Σχετικά 
με τα θέματα της χρηματοδότησης και, σύμφω-
να με πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στε-
λεχών, διατέθηκαν στον τομέα της κοινωνικής  
προστασίας περίπου 1,5 δις το 2017 και έχουν 
ήδη προϋπολογιστεί 1,8 δις για το 2018 και 3,0 
δις για το 2019.

Όσον αφορά τα αρνητικά, οφείλουμε να κατα-
γράψουμε την υποστελέχωση των υπηρεσιών της 
αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (η μη κάλυψη οργανικών θέσεων υπο-
λογίζεται ότι αγγίζει το 50%) ενώ αμφισβητείται 

ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί με την ολοκλήρω-
ση του μέτρου της κινητικότητας στον δημόσιο 
τομέα. Επίσης, αν και εξομαλύνθηκαν οι αρχικές 
δυσκολίες στελέχωσης των Κέντρων Κοινότητας 
μέσω ΑΣΕΠ, καταγράφονται καθυστερήσεις στη 
σύσταση και λειτουργία του συνόλου τους. Σχετι-
κά με τη χρηματοδότηση των υλοποιούμενων πο-
λιτικών κοινωνικής πολιτικής, παραμένει γεγονός 
ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αντλείται 
ακόμη από ευρωπαϊκά κονδύλια παρόλη την αύ-
ξηση της εθνικής συμμετοχής και, άρα, εγείρεται 
σοβαρό ερώτημα για τις νέο-σχεδιαζόμενες πρω-
τοβουλίες της κυβέρνησης. 

Σε ό,τι αφορά τις νεότερες εξελίξεις στο ευρω-
παϊκό περιβάλλον διαπιστώνουμε ότι τα θέματα 
κοινωνικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα οι άξο-
νες: α) φιλοξενίας και ένταξης των προσφύγων και 
των μεταναστών και β) αντιμετώπισης της φτώ-
χειας και της έλλειψης στέγης αρχίζουν να συζη-
τούνται πλέον ως οριζόντια ευθύνη και των πό-
λεων, με χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγμα 
τη δανέζικη Προεδρία, που το πρώτο τρίμηνο του 
2016, προτάσσει την ανάγκη χάραξης πολιτικών 
για την αστική ανάπτυξη και συστήνει την πρωτο-
βουλία Urban Agenda for EU. Στο πλαίσιο όμως της 
πρωτοβουλίας αυτής, η ομάδα εργασίας που έχει 
δημιουργηθεί για το μεταναστευτικό-προσφυγι-
κό, στο επιχειρησιακό σχέδιο που κατέθεσε πρό-
σφατα, προτείνει την επέκταση του δικαιώματος  
απορρόφησης από το AMIF32 απευθείας από τις 
πόλεις, μια «γερή αύξηση» στις υπάρχουσες γραμ-
μές χρηματοδότησης, καλύτερο συντονισμό μετα-
ξύ τους (“changing the regulations governing the EU 
funds”) καθώς και ενεργότερη συμμετοχή της Ευ-

31  Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική έχει αξία να καταγραφούν επίσης: α) η παροχή κοινωνικού μερίσματος κάθε Χριστούγεννα (πρώτη 
φορά δόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2014), β) η επέκταση της παιδικής φροντίδας με κουπόνι (voucher) σε οικογένειες με παι-
διά ηλικίας 2-5 ετών, και γ) η αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση με σκοπό την ίση πρόσβαση στην υγεία όλων (φτωχών, ηλικι-
ωμένων, παιδιών, χρόνια ασθενών αλλά και προσφύγων-μεταναστών). Για τη διετία 2018-2019 προγραμματίζεται: α) η θεσμοθέτηση επιδό-
ματος κατοικίας με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, β) η αναμόρφωση του ενιαίου επιδόματος τέκνων (το οποίο χορηγείται από το 
2013), γ) η συγκέντρωση και διαχείριση, με ηλεκτρονικό τρόπο, όλων των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ και δ) η αναμόρφωση και ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τα ιδρύματα.

32 Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το AMIF, μια νέα χρηματοδοτική γραμμή, προκειμέ-
νου τα κράτη μέλη να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες τους.
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ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης, η παράλ-
ληλη ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας τονίζει, στο δικό της επιχειρησιακό σχέ-
διο, την πολυπλοκότητα των ευρωπαϊκών χρηματο-
δοτικών εργαλείων (“lack the necessary flexibility to 
address through comprehensive and solid strategies 
the complex causes of urban poverty and their spatial 
concentration in deprived neighbourhoods”) και ως 
εκ τούτου εισηγείται τη θέσπιση νέου χρηματοδο-
τικού λογαριασμού (“proposes to establish a Block 
Grant”) εντός των υπαρχόντων χρηματοδοτικών 
γραμμών ΕΚΤ και ΕΤΠΑ. Τονίζει, επίσης, την ανά-
γκη αποκλειστικής στόχευσης του προτεινόμενου 
υπερ-λογαριασμού σε δράσεις για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας και ανταπόκρισης με ευέλικτο 
τρόπο στις ανάγκες των πόλεων. 

5. συζήτήσή - συμπΕρασματα

Αναφορικά με το ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει διαπι-
στωθεί ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν χάσει σε 
σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη τους στο ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα, με αποτέλεσμα να ριζοσπα-
στικοποιούνται, και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, 
ως προς τις πολιτικές τους επιλογές. Το θέμα δεν 
είναι μόνο τεχνικό (π.χ. ανακατεύθυνση των πό-
ρων) αλλά βαθιά πολιτικό, αφού χρειάζεται αλ-
λαγή προτεραιοτήτων και χάραξη νέου αναπτυ-
ξιακού μοντέλου. Απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό 
μοντέλο που θα ενστερνίζεται αλλά και θα ενσκή-
πτει στην λεπτομέρεια, δηλαδή στην ιδιαιτερότη-
τα της κάθε χώρας, επαρχίας, χωριού και νησιού. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες ζητούν να επανέλθει 
στο προσκήνιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ήτοι να 
βρεθεί και να συστηματοποιηθεί ο τρόπος, ώστε 
να εισακούονται από τα ευρωπαϊκά όργανα και να 
συμμετέχουν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων 
(bottom up approach) για τις κυρίαρχα διακηρυγ-
μένες πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε.: 

α) Προστασία του περιβάλλοντος: θα πρέπει να 
ακολουθηθούν από μεθοδολογίες για ανανε-
ώσιμες και μη ρυπογόνες πηγές ενέργειας. 

β)  Κοινωνική συνοχή χωρίς αποκλεισμούς: να βα-
σίζεται στον πραγματικό σεβασμό των ανθρώ-

πινων δικαιωμάτων (εκπαίδευσης, εργασίας, 
σύνταξης, πρόσβασης στις πολιτικές δομές 
και θεσμούς, κ.λπ.) όλων των ευάλωτων ομά-
δων (γυναικών, ΑΜΕΑ, Ρομά, παιδιών, ηλικιω-
μένων, μεταναστών-προσφύγων, κ.λπ.).

γ)  Ίσες ευκαιρίες και κοινωνική ενσωμάτωση: με 
καταπολέμηση της υπάρχουσας φτώχειας και 
αποφυγή δημιουργίας νεόπτωχων, της έλλει-
ψης στέγης, της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς επίσης έγκαιρης και δω-
ρεάν πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη.

Όσον αφορά το εθνικό επίπεδο, τα τελευταία 
πέντε χρόνια επιτρέπουν μια αισιοδοξία στα θέμα-
τα κοινωνικής πολιτικής, συγκριτικά με το παρελ-
θόν, αλλά επείγει η θεμελίωση ενός εθνικού συ-
στήματος πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει 
να δρομολογηθεί μια επικαιροποίηση της εθνικής 
στρατηγικής με άμεση προτεραιότητα των αναγκών 
και εξειδίκευση των δράσεων, καταρχήν σε εθνι-
κό επίπεδο. Μια τέτοια εξειδίκευση είναι αναγκαία 
προκειμένου η πρωτογενής (αλλά και η δευτερο-
γενής) έρευνα ανά τομέα ή ομάδα στόχο να υλο-
ποιηθεί και να μην παραμένει μια στείρα πρόνοια 
του θεσμικού πλαισίου. Αξίζει, βέβαια, να σημει-
ωθεί ότι δεν αρκεί μόνο η πρόθεση, η πρωτοβου-
λία, η ερευνητική τεχνογνωσία των πανεπιστημι-
ακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, ή 
ότι η χρηματοδότηση, σε πρώτη φάση τουλάχι-
στον, θα μπορούσε να διασφαλιστεί από κοινο-
τικά κονδύλια. Πρωτίστως επείγουν οι κεντρικές, 
κατευθυντήριες πολιτικές που θα καταστήσουν 
την έρευνα μια πάγια μεθοδολογία διερεύνησης 
των πραγματικών αναγκών. Περαιτέρω επί των 
μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται να 
αναπτυχθούν, είναι σημαντικό να υπάρξει ιδιαί-
τερη σκόπευση στα θέματα αξιολόγησης. Οι προ-
τάσεις και ο σχεδιασμός πολιτικών προς υλοποί-
ηση θα πρέπει να εμπίπτουν στη βάσανο των ex 
ante αξιολογήσεων ως θεμέλια οριζόντια αρχή, 
μαζί με την on going για την πορεία υλοποίησης 
και την ex post για την επίτευξη ή όχι των στόχων. 

Ο Νόμος «Καλλικράτης» προβλέπει σημαντική 
μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος 
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προς τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης κα-
θορίζοντας εκ νέου τη χάραξη και εφαρμογή πο-
λιτικής που κατά τον μελετητή Ιωαννίδη33 κατα-
λήγει σε ουσιαστική αναβάθμιση της διοικητικής 
λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Παραμένει, όμως, δυσάρεστο γεγονός ότι η 
τελευταία εν ισχύ θεσμική παρέμβαση δεν έλαβε 
πρόνοια για ιδιαίτερες προσπάθειες, όπως αυτές 
των Ανάβρα και Ρούβα, με αποτέλεσμα οι όποιες 
τοπικές υποδομές δημιουργήθηκαν τότε, να τελ-
ματώνουν σήμερα και να τίθεται σε έντονη αμφι-
σβήτηση η συνέχιση της αναπτυξιακής τους πο-
ρείας. Επιπροσθέτως, οι δύο αυτές περιπτώσεις 
σηματοδοτούν την (για μια ακόμα φορά) μη ετοι-
μότητα του ελληνικού κράτους να προβαίνει σε 
ουσιαστική επιβράβευση των προσπαθειών, τόσο 
θεσμών όσο και πολιτών, με αντικειμενικά κριτή-
ρια (περιβαλλοντικά, εισοδηματικά, προνοιακά, 
κ.λπ.). Αποτέλεσμα αυτής της διαχειριστικής ανε-
πάρκειας είναι, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η δη-
μιουργία αισθήματος απογοήτευσης, παραίτησης 
και υστέρησης πρωτοβουλιών των πολιτών, αφού 
η όποια αναγνώριση καταλήγει να είναι πρόσκαι-
ρη, κενή ουσιαστικής νοηματοδότησης και εποι-
κοδομητικού παραδειγματισμού. 

Η παραπάνω καταγραφή καταδεικνύει επίσης, 
ότι για τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών μια 
συνεπής και καθοδηγητική (conductor) αυτοδιοι-
κητική ηγεσία με κοινωνική στόχευση τούς ενδυνα-
μώνει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, προγραμ-
ματισμό, συντονισμό, καθώς και την υλοποίηση 
αποτελεσματικών και καινοτόμων πολιτικών. 
Τους φέρνει κοντά στη διοίκηση με αποτέλεσμα 
να υπερκεράζονται αφενός τα ενδογενή προβλή-
ματα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, και αφετέ-

ρου τα προσκόμματα που θέτει η κεντρική γρα-
φειοκρατία. Παράλληλα, με την αμφίδρομη αυτή 
σχέση συνεργασίας, επιτυγχάνεται η αποτελεσμα-
τική αναζήτηση και διαχείριση πόρων στην κάλυ-
ψη κενών, σχετικά με τους τρόπους αναβάθμισης 
του βιοτικού τους επιπέδου (π.χ. εισοδήματα, εκ-
παίδευση, θέσεις απασχόλησης) και την παροχή 
ποιοτικών, εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινω-
νικής φροντίδας για ευάλωτες ομάδες (π.χ. πρό-
σφυγες, γυναίκες). 

Παρόλο που το θέμα της απλής αναλογικής 
(επ’ αφορμής της κυβερνητικής εξαγγελίας για 
νέα θεσμική παρέμβαση για την τοπική αυτοδιοί-
κηση) προκαλεί αντεγκλήσεις στο κεντρικό πολι-
τικό σκηνικό, οι τοπικές κοινωνίες εστιάζουν στο 
κατά πόσο θα επιτύχει να θεραπεύσει γενικότε-
ρα προβλήματα. Προκρίνουν, επομένως, τη δια-
σφάλιση της ενεργής τους συμμετοχής στα κοι-
νά, ευελπιστούν ότι θα προδιαγράφει τρόπους 
επίλυσης συσσωρευμένων οικονομικών προ-
βλημάτων, που προέκυψαν κυρίως λόγω της οι-
κονομικής κρίσης, αλλά και ότι θα διασφαλίζει 
τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για την 
ομαλή λειτουργία των αυτοδιοικητικών αρχών. 
Προφανώς δεν απαιτούν από την εκάστοτε δη-
μαρχιακή αρχή να επιχειρεί, ζητούν όμως να εγ-
γυάται το κατάλληλο περιβάλλον (θεσμικό, πε-
ριβαλλοντολογικό, κ.λπ.) που θα επιτρέπει και θα 
προάγει το δικό τους «επιχειρείν». Τέλος, οι το-
πικές κοινωνίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν, όχι 
μόνο να υλοποιούν αλλά και να χαράσσουν κοι-
νωνική πολιτική και, άρα, η όποια νέα νομοθε-
τική πρωτοβουλία οφείλει να τους διασφαλίζει 
και τη δυνατότητα χάραξης πολιτικών σύμφωνα 
με τις ανάγκες της δικής τους περιοχής. 

33 Ιωαννίδης Π., Η Επίδραση των Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Οργάνωση και στην Ανάπτυξη του Οικονομικού Χώ-
ρου: Από τον «Καποδίστρια» στον «Καλλικράτη», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Θράκη, 
2014.
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1. Εισαγωγικα

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια γενικού χαρα-
κτήρα προσέγγιση-σκιαγράφηση ορισμένων πλευ-
ρών σχετικά με την αναπηρία και την σχέση της 
με την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα σήμερα. 
Πρόκειται για μια πρώτη προσπάθεια ενασχόλη-
σης με το συγκεκριμένο θέμα, από πλευράς του 
ΕΙΕΑΔ, αλλά και, κυρίως, του γράφοντα, οπότε, 
λόγω και της μεγάλης βαρύτητας, της πολυπλο-
κότητας και της σοβαρότητας του θέματος στην 
ελληνική κοινωνία, οι φιλοδοξίες της παρούσας 
προσπάθειας είναι αντικειμενικά περιορισμένες. 
Επιδιώκεται να θιγούν λιτά και επιλεκτικά ορισμέ-
νες πλευρές που άπτονται της προβληματικής της 
αναπηρίας και των αναγκών για μια σύγχρονη και 
περισσότερο επαρκή κοινωνική πολιτική, με σκοπό 
να «προετοιμαστεί το έδαφος», να γίνει το πρώτο 
βήμα για πληρέστερες και πιο χρήσιμες προσεγ-
γίσεις που θα ακολουθήσουν στο εγγύς μέλλον. 
Το θέμα της αναπηρίας είναι, σε κάθε περίπτωση, 
προνομιακό ως αντικείμενο, αποτελεί συμπύκνω-
ση και συνάντηση πολλών ζητημάτων της κοινω-
νικής ζωής: συνδέεται στενά με την εργασία και 
τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και με την οικονο-
μική πολιτική συνολικά, συνδέεται ακόμη πιο στε-
νά με την κοινωνική υγεία σε όλες τις διαστάσεις 
της (αλλά και με την υγεία και ασφάλεια στην ερ-
γασία), με την εκπαίδευση,1 με τη σύγχρονη οικο-
νομική κρίση και τις συνέπειές της. Αναδεικνύει 
ακριβώς το πιο ευάλωτο, και γι’ αυτό ίσως το πιο 
χαρακτηριστικό, στοιχείο της σημερινής κοινωνι-
κής κατάστασης και συνείδησης.

Η παρούσα προσέγγιση διαρθρώνεται σε πέ-
ντε ενότητες. Στην επόμενη ενότητα, επιχειρείται 

να παρουσιαστεί ένας ορισμός της αναπηρίας ως 
ιστορικού φαινομένου και ως διαδεδομένης κοι-
νωνικής κατάστασης στον σύγχρονο κόσμο, εξε-
τάζεται η σχέση σωματικής βλάβης/αναπηρίας, 
γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί το κοινωνικό 
περιεχόμενο της έννοιας και της πραγματικότη-
τας «αναπηρία». Στην τρίτη ενότητα, γίνεται ανα-
φορά στις εκτιμήσεις για το μέγεθος, την έκταση 
της αναπηρίας στην ελληνική κοινωνία, με βάση 
τις ελάχιστες πηγές που στάθηκε δυνατό να βρε-
θούν. Στην τέταρτη ενότητα, γίνεται μια προσπά-
θεια προσέγγισης ορισμένων πλευρών της κοι-
νωνικής πολιτικής σχετικά με την αναπηρία. Στην 
πέμπτη ενότητα, εξετάζονται ορισμένες πτυχές 
των προβλημάτων της αναπηρίας μέσα από την 
προσέγγιση μιας κατηγορίας σωματικών βλαβών 
και αναπηριών και συγκεκριμένα της κατηγορίας 
της τυφλότητας. Τέλος, μετά το πέρας της πραγ-
μάτευσης του θέματος, διατυπώνονται ορισμένες 
καταληκτικές σκέψεις και εκτιμήσεις-συμπερά-
σματα με βάση την ανάλυση που έχει προηγηθεί.2

2. ή αναπήρια ωσ ΦαινομΕνο 
και ωσ καταστασή στήν 
ιστορια και στή συγΧρονή 
ΕποΧή

 Η αναπηρία είναι ένα φαινόμενο που, παρότι εξαι-
ρετικά διαδεδομένο μέσα στην κοινωνία και τε-
λικά οικείο άμεσα ή έμμεσα σε όλους μας,3 ακό-
μη και σήμερα τείνει να αντιμετωπίζεται από την 
κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ είτε ως «ταμπού» (και 
να «κρύβεται» διακριτικά), είτε σχεδόν αποκλειστι-
κά ως γεγονός «προσωπικής τραγωδίας» (συχνά  

1 Σε ό,τι αφορά την παιδεία, συνδέεται τόσο με την ειδική αγωγή, όσο και την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, αλλά και την «παιδεία» - με την 
έννοια της ηθικής και αισθητικής καλλιέργειας, που βασίζεται στις κυριαρχούσες ιδέες-ήθη-αισθητικές αξίες και παγιώνεται με γενικές κοι-
νωνικές συνήθειες-έθιμα.

2 Για την εκπόνηση της εργασίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέρος της υφιστάμενης βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της αναπη-
ρίας, καθώς και συνέντευξη-συνομιλία με τον κ. Χάρη Χουρδάκη, συνδικαλιστή του αναπηρικού κινήματος, στελέχους της ΕΣΚ (Ενωτικής 
Συνδικαλιστικής Κίνησης) Τυφλών και της ΣΕΑΑΝ (Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων), τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τον πλού-
το των πληροφοριών που παρείχε και που βοήθησε σημαντικά στη συγγραφή της εργασίας.
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κολακεύοντας εξωτερικά, αλλά, στην πραγματικό-
τητα, στιγματίζοντας και δυσκολεύοντας τη ζωή 
των αναπήρων, οδηγώντας στην εξάρτησή τους 
από πρακτικές και λογικές φιλανθρωπίας). Τείνει 
δηλαδή να αποσιωπάται ακριβώς ως κοινωνικό 
φαινόμενο, που διέπεται από συγκεκριμένες σχέ-
σεις, συνδέσεις και σταθερές κανονικότητες μέσα 
στην κοινωνία και επομένως ως τέτοιο οφείλει να 
αναλύεται και να αντιμετωπίζεται.

Ένας άλλος τρόπος υποτίμησης ή παραμερι-
σμού της αναπηρίας ως κατάστασης και ως κοι-
νωνικού φαινομένου είναι η συχνή ταύτισή της 
με τη «βλάβη», με αποτέλεσμα η αναπηρία να κα-
τανοείται μόνο στο πλαίσιο το ιατρικό, ή το στε-
νά βιολογικό. Όμως, βλάβη και αναπηρία, αν και 
συνδέονται στενά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η 
βλάβη είναι ορισμένη απώλεια ή δυσλειτουργία 
ψυχικής-νοητικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δο-
μής, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα κληρονο-
μικότητας, ασθένειας ή τραύματος-ατυχήματος. 
Από την άλλη πλευρά, αναπηρία είναι ο περιο-
ρισμός ή η έλλειψη (που βεβαίως προκύπτει από 
μια βλάβη) της ικανότητας εκτέλεσης-επιτέ-
λεσης μιας δραστηριότητας ή σειράς δρα-
στηριοτήτων που είναι αναγκαίες για να είναι 
πλήρως ενταγμένο και ολοκληρωμένο ένα άτο-
μο μέσα στην κοινωνία. Η βλάβη, δηλαδή η ασθέ-
νεια, το γενετικό πρόβλημα ή το σωματικό τραύ-
μα είναι ένα βιολογικό δεδομένο, ο περιορισμός 
όμως της δραστηριότητας είναι μια κοινωνική 
συνθήκη, που εξαρτάται από τη βαθμίδα ανά-
πτυξης, τη δομή και τις σχέσεις που διέπουν την 
εκάστοτε κοινωνία. Αν όμως ο περιορισμός της 
δραστηριότητας, της δημιουργικότητας, της αυ-
τοβουλίας και τελικά της αξιοπρέπειας του ανά-
πηρου ατόμου είναι ένας κοινωνικός περιο-
ρισμός και αν, ταυτόχρονα, ο πληθυσμός αυτών 
των ατόμων στη σύγχρονη κοινωνία είναι ιδιαί-

τερα μεγάλος αναλογικά και σε σύγκριση με το 
παρελθόν, τότε προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ερώ-
τημα για τον χαρακτήρα και το πραγματικό επί-
πεδο πολιτισμού αυτής της κοινωνίας. Παρότι, 
λοιπόν, στο ζήτημα της αναπηρίας έχει τη θέση 
της βεβαίως η βιοϊατρική, εντούτοις η αναπηρία 
θα πρέπει να νοείται ως κοινωνικό φαινόμενο.

Η αναπηρία είναι επίσης ιστορικό κοινωνικό 
φαινόμενο. Βλάβες, δηλαδή σωματικές και ψυχι-
κές ασθένειες, κληρονομικές παθήσεις, τραύμα-
τα από πολέμους και ατυχήματα υπήρχαν πάντοτε 
στην ιστορία. Αναπηρία, δηλαδή κοινωνικός πε-
ριορισμός της δραστηριότητας του ατόμου (κοι-
νωνικά προσδιορισμένη ανικανότητα συμμετοχής 
στην κοινωνία), υπήρχε;

Προφανώς, η δυνατότητα ενός ατόμου με σο-
βαρή σωματική ή ψυχική βλάβη να συμμετέχει στη 
ζωή της κοινότητας-κοινωνίας συναρτάται με την 
εκάστοτε μορφή της κοινωνικής συμβίωσης και με 
τις οικονομικές δυνατότητες αυτής της κοινωνίας. 
Σε μια μικρή κοινότητα περιπλανώμενων τροφο-
συλλεκτών που δεν είναι σε θέση να παράγει μό-
νιμο πλεόνασμα για την επιβίωσή της και όπου η 
φυσική ύπαρξη της ομάδας βρίσκεται μόνιμα υπό 
απειλή, προφανώς η αναπηρία είναι ανύπαρκτη ή 
πολύ σπάνια. Άτομα με σοβαρές βλάβες δεν μπο-
ρούσαν να ανταπεξέλθουν και να επιβιώσουν σε 
τέτοιες συνθήκες σπανιότητας μέσων συντήρη-
σης, παρά μόνο περιστασιακά. Ωστόσο, η κατά-
σταση αλλάζει όταν η κοινότητα-κοινωνία είναι 
πλέον σε θέση να παράγει μόνιμα πλεονάσματα. 
Τότε, στους λεγόμενους και «ιστορικούς χρόνους», 
εμφανίζονται στις μυθοποιητικές συνθέσεις, αλλά 
και τις γραπτές ιστορικές πηγές, οι πρώτες περι-
πτώσεις ατόμων με σοβαρές βλάβες που διαθέ-
τουν σαφή κοινωνικό ρόλο και, μερικές φορές, 
αναβαθμισμένη ή και καθαγιασμένη κοινωνική 
θέση και σημασία.4 Η κοινωνικοοικονομική βάση 

3 Στη δεκαετία του 1980, «μια δημοσκόπηση στη Βρετανία έδειξε ότι το 9% του πληθυσμού (που είναι 18 ετών και άνω) θεωρούν τον εαυτό 
τους ανάπηρο και 27% δήλωσε ότι κάποιο άλλο μέρος της οικογένειάς τους είναι ανάπηρο». Βλ. Oliver, M., (2009). Αναπηρία και Πολιτική. 
Αθήνα: Επίκεντρο [London, 1990], σ. 220. Για στοιχεία σχετικά με την ελληνική κοινωνία βλ. παρακάτω στο κείμενο.

4 Εμβληματική μορφή είναι βέβαια ο Όμηρος, η μυθική προσωποποίηση των ραψωδών της ομώνυμης εποχής. Το ότι παρουσιάζεται 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πλευρές της υφιστάμενης κατάστασης και των ασκούμενων πολιτικών σχετικά με την 
αναπηρία στην Ελλάδα: κοινωνική πολιτική και τυφλότητα στην έλληνική κοινωνία
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αυτού του γεγονότος έγκειται αφενός στην ύπαρ-
ξη μόνιμου παραγωγικού πλεονάσματος που έκα-
νε πιο σύνθετες και αναπτυγμένες και τις κοινωνι-
κές σχέσεις και αφετέρου στο ότι σε ολόκληρο το 
ιστορικό διάστημα από τη λεγόμενη «προϊστορία» 
μέχρι και τις απαρχές, ή μάλλον τα μέσα, των λε-
γόμενων «Νέων Χρόνων» η ανθρώπινη ζωή ήταν 
οργανωμένη γύρω από την (αγροτική, κατά βάση) 
κοινότητα και λειτουργούσε συλλογικά-ομαδικά. 
Τόσο τα αρχαϊκά γένη του «πρωτόγονου» φυλο-
γενετικού συστήματος όσο και οι ευρείες οικογέ-
νειες και ομάδες οικογενειών (φατρίες, πατριές, 
φάρες) που αναπτύχθηκαν αργότερα ήταν τα θε-
μελιακά κύτταρα-μονάδες οργάνωσης της οικο-
νομικής και κοινωνικής ζωής, ανεξάρτητα από το 
σε ποιον τρόπο παραγωγής, μορφές εξάρτησης 
και ευρύτερες κρατικές δομές υπάγονταν. Σε αυ-
τές τις συνθήκες, με τα άτομα να είναι ενταγμέ-
να οργανικά στην κοινότητα (ευρεία οικογένεια ή 
όποια άλλη μορφή) και να λειτουργούν στην ου-
σία κοινοβιακά και συν-εργατικά, υπήρχε θέση 
για αρκετά από τα άτομα με βλάβες που σήμε-
ρα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανά-
πηρα. Ένας τυφλός (και υπάρχει ευρεία κλίμακα 
στην τυφλότητα από την ολική τύφλωση μέχρι τη 

μερική) ήταν σε θέση να ασκεί παραγωγική ερ-
γασία στην οικοτεχνία ή τη γεωργία (αν και όπου 
χρειαζόταν, και με τη σχετική αρωγή των υπολοί-
πων συγγενών του – επρόκειτο για εργασία στο 
πλαίσιο ενός κοινού νοικοκυριού ή μιας κοινότη-
τας από αλληλοβοηθούμενα νοικοκυριά), όπως 
και ένας κωφός, για παράδειγμα, καθώς πιθανά 
και άλλοι άνθρωποι με βλάβες.

Οι συνθήκες αυτές αλλάζουν ριζικά με την εμ-
φάνιση της σύγχρονης βιομηχανικής καπιταλιστι-
κής κοινωνίας, αλλά και πάλι, όχι αυτόματα, ούτε 
αμέσως σε όλη την έκταση της κοινωνίας.5 Όταν 
ωστόσο καθιερώνεται η εργασιακή πρακτική της 
μεγάλης εκμηχανισμένης εργοστασιακής οργά-
νωσης ως θεμέλιο των συνολικών εργασιακών 
πρακτικών στην κοινωνία, περνάμε στη σύγχρο-
νη εποχή της αναπηρίας και της αντιμετώπισής 
της. Η ποιοτική αλλαγή συνίστατο στη συνάντη-
ση δύο διαφορετικών στοιχείων: αφενός της αυ-
στηρής ορθολογικοποίησης-εργαλειοποίησης των 
προδιαγραφών και των κανόνων της εκμετάλλευ-
σης-αξιοποίησης της εργατικής δύναμης και της 
«σιδερένιας» πειθαρχίας του εργοστασίου (στην πο-
ρεία, και των υπηρεσιών, καθώς και όλων των άλ-
λων σφαιρών της μισθωτής εργασίας) με κριτήριο  

 ως τυφλός στο τέλος της ζωής του ώστε να μπορεί, με τον αναστοχασμό και «ελεύθερος» από τις αισθητηριακές οχλήσεις, να ανασυνθέ-
σει  ποιητικά και να διαιωνίσει τα όσα είδε, υποδηλώνουν την εμφάνιση ενός νέου κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και ενός νέου είδους 
δραστηριότητας. Η τυφλότητα παρουσιάζεται στους μύθους συχνά ως το τίμημα της απόκτησης της σοφίας και της μυστικής συνεύρεσης 
με το απόλυτο, με τις ιδέες και τη γνώση (όπως ο μάντης Τειρεσίας που αφενός τιμωρήθηκε με τύφλωση γιατί αντίκρισε γυμνή τη θεά, αφε-
τέρου όμως απέκτησε την ικανότητα να προβλέπει τα μελλούμενα). Και δεν είναι μόνο η τυφλότητα που εμφανίζεται συμβολικά ιεροποιη-
μένη. Υπάρχει ακόμη η «Ιερά Νόσος», η επιληψία (και, κατά προέκταση, η ψυχική νόσος, η «τρέλα»), που συνδέεται με τη θεία έμπνευση, μια 
παράδοση που περνά και στην ανατολική ορθόδοξη χριστιανική μυστική παράδοση, για να καταλήξουμε στους «ιερούς σαλούς» ή «σαλούς 
του θεού» που αποτυπώνονται στα έργα του Ντοστογιέφσκι (όπως και αντίστοιχα η νοητική υστέρηση στον «Ηλίθιο» του ίδιου συγγραφέα). 
Ακόμη, ο αρχαίος θεός των τεχνιτών Ήφαιστος είναι χωλός κ.ο.κ. Όλα αυτά σηματοδοτούν τη σταθερή ύπαρξη και ένταξη στις συγκεκριμέ-
νες κοινωνίες ατόμων με βλάβες ή «ανάπηρων», όπως θα τα χαρακτηρίζαμε σήμερα. Η κοινωνία, στη συγκεκριμένη εποχή, είναι πλέον σε 
θέση να εντάσσει στις λειτουργίες της άτομα με βλάβες και αυτό συνιστά ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια προόδου της κοινωνικής εξέ-
λιξης, κάνει «πλουσιότερη» και πολυπλοκότερη την κοινωνία, τόσο παραγωγικά, όσο και στο σύνολο των εκδηλώσεών της.

5 Ακόμη και «μέχρι τη δεκαετία του 1890 ο πληθυσμός της Βρετανίας προοδευτικά αστικοποιούνταν και η απασχόληση της πλειοψηφίας ήταν 
περισσότερο βιομηχανική παρά αγροτική. Οι τυφλοί και οι κωφοί που μεγάλωναν σε διάφορες αγροτικές κοινότητες, οι οποίες άλλαζαν αργά, 
είχαν πιο εύκολα απορροφηθεί στην εργασία και τη ζωή εκείνων των κοινωνιών χωρίς την ανάγκη για ειδικές παροχές. Η κώφωση δεν περι-
όριζε τόσο σοβαρά την ικανότητα για απασχόληση, καθώς όλα τα παιδιά μάθαιναν τη μοναχική γεωργική εργασία με παρατήρηση και ελάχι-
στη τυπική εκπαίδευση. Η τύφλωση ήταν επίσης ανώδυνη στο αραιοκατοικημένο αγροτικό οικείο περιβάλλον, μιας και οι δουλειές ρουτίνας 
που απαιτούσαν δεξιότητες επαναλαμβανόμενων κινήσεων μπορούσαν να αποκτηθούν και να ασκηθούν από την πλειοψηφία των τυφλών 
χωρίς ειδική εκπαίδευση. Όμως το περιβάλλον της βιομηχανικής κοινωνίας ήταν διαφορετικό» (Topliss, E. (1979). Provision for the Disabled,
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την ομοιομορφία των προδιαγραφών του εργα-
ζόμενου ατόμου στη βάση της «αρτιμέλειας» και, 
βέβαια, τη μέγιστη απόδοση με κριτήρια αγοράς̇  
αφετέρου της κατάργησης ό,τι είχε απομείνει από 
την «οργανική» παλιά (οικογενειακή ή μη) κοινό-
τητα. Ο εργαζόμενος τώρα ήταν ένα μεμονωμέ-
νο άτομο, στοιχείο ενός μεγάλου μηχανισμού, κα-
νονικοποιημένος μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας, 
με βάση τις ανάγκες λειτουργίας του τελευταίου. 
Εδώ δεν υπήρχε πια ούτε η κοινοβιακή ζωή, ούτε 
η μεγάλη οικογένεια και κοινότητα, ούτε δυνατό-
τητα μιας συλλογικής εργασιακής ζωής με παρα-
δοσιακές ευελιξίες, που να μπορεί να περιλαμβά-
νει οποιουσδήποτε «αποκλίνοντες» τύπους ατόμων 
και να τους ενσωματώνει. Η έννοια της ατομι-
κής «έλλειψης», της «ελλειμματικότητας», αλλά 
και «ελαττωματικότητας»-ανικανότητας, δηλαδή, 
ουσιαστικά, της αναπηρίας, αποκτά τη σύγχρονη 
σημασία της. Σε αυτή τη νέα οικονομία, εργασία 
και κοινωνία, «ο στρατός προχωρά συγχρονισμέ-
να με την ταχύτητα του πρώτου φαντάρου» και, 
επίσης, όπως «στο στρατό δεν υπάρχουν αριστε-
ρόχειρες», σύμφωνα με το γνωστό σχήμα λόγου 
(και πολύ λογικά: στις ασκήσεις πυκνής τάξεως 
θα αλληλοτραυματίζονταν διαρκώς με τους δε-

ξιόχειρες, οπότε υποχρεώνονται να λειτουργούν 
κι αυτοί ως δεξιόχειρες), έτσι δεν υπάρχει θέση 
για ανθρώπους με βλάβες τέτοιες που να ανα-
στέλλουν την απαιτούμενη ακρίβεια, συγχρονι-
σμό (κυρίως), ταχύτητα και ολοκληρωμένη και 
ομοιόμορφη εκτέλεση των διαδοχικών κινήσε-
ων και καθηκόντων της παραγωγικής διαδικασί-
ας. Από εδώ ξεπηδά από τη μια ο ατομικισμός (το 
μεμονωμένο άτομο μέσα και απέναντι στο σύνο-
λο του οικονομικού και κοινωνικού μηχανισμού) 
και από την άλλη η σύγχρονη μεγάλη κοινωνία, 
με το ένα να συνιστά προϋπόθεση του άλλου. Η 
μικρή κοινότητα, η οικογένεια, η προκαπιταλιστι-
κή συν-εργασία καταλύεται οικονομικά, αλλά και 
στο πλαίσιο των συνολικών κοινωνικών σχέσεων, 
δηλαδή πολιτικά, πνευματικά, ηθικά, αισθητικά. Τη 
θέση της κοινότητας ως θεμελιακής μορφής κοι-
νωνικής συμβίωσης, που βασίζεται κυρίως στην 
φυσική οικονομία και αυτάρκεια, παίρνει το σύγ-
χρονο έθνος, ως βασική μορφή οργάνωσης μιας 
κοινωνίας εμπορευματοπαραγωγών.

Σ’ αυτό το σημείο είναι που στην πραγματι-
κότητα εμφανίζεται το πρόβλημα της αναπηρίας 
στη σύγχρονη μορφή του, όπως δηλαδή το γνω-
ρίζουμε σήμερα. Τότε οι ανάπηροι άρχισαν να  

 2nd edn (Oxford: Blackwell with Martin Robertson), αναφέρεται στο: Όλιβερ Μ., ό. π., σ. 87. Αλλά και κοντύτερα στα «δικά μας», στη δική μας 
χώρα και εποχή, όποιος μεγάλωσε ή έστω είχε μια συχνή καλή επαφή με ελληνικό χωριό στα μέσα ακόμα της δεκαετίας του 1970, όταν τα 
χωριά παρέμεναν εν μέρει «ζωντανά», ξέρει ότι τότε στο χωριό οπωσδήποτε υπήρχαν ο «κουφός», ο «μουγγός», ο «τρελός» και ο «χαζός» 
του χωριού, συχνά και σε μεγαλύτερους αριθμούς. Ο «κουφός», δηλαδή ο κωφός, ο άνθρωπος με προβλήματα ακοής, ήταν σχεδόν πάντοτε 
πλήρως ενταγμένος στην κοινωνική ζωή, επαγγελματίας και παντρεμένος με παιδιά και δεν είχε, ούτε επιζητούσε, καμιά κρατική-κοινωνι-
κή παροχή (που ορισμένες οπωσδήποτε θα του χρειάζονταν και θα βελτίωναν το επίπεδο ζωής του). Είχε μια βλάβη, που όλοι την ήξεραν και 
την αποδέχονταν, αλλά δεν ήταν «ανάπηρος» με την κοινωνική έννοια του όρου που αναφέρεται πιο πάνω. Από την άλλη μεριά, ο «τρελός», 
δηλαδή ο άνθρωπος με ψυχική νόσο και ο «χαζός», δηλαδή ο άνθρωπος με νοητική υστέρηση, ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Ούτε κι αυτοί 
φυσικά είχαν κάποια κρατική-κοινωνική αρωγή, επίδομα και τα σχετικά. Ήταν μερικά ενταγμένοι στην εργασιακή δραστηριότητα (ανάλογα 
και με την πορεία της νόσου τους), είχαν τη βοήθεια και τη συγκατάβαση συγγενών και συγχωριανών, αλλά, συνήθως, δεν είχαν επαρκή ια-
τρική αρωγή, κάποιου είδους σταθερή επαγγελματική βοήθεια. Ιδιαίτερα ο άνθρωπος με νοητική υστέρηση, μπορεί να μην ήταν «ιδρυμα-
τοποιημένος» και να είχε πιο φυσική κοινωνική επαφή με τους γύρω του, αλλά συχνά ήταν δυστυχισμένος και εγκαταλειμμένος, πάρα πολ-
λά εξαρτώνταν σχεδόν αποκλειστικά από τις δυνατότητες, τον χαρακτήρα και τις αντοχές της οικογένειάς του (που, κάποιες φορές, είχε και 
άλλο μέλος της σε παραπλήσια κατάσταση). Αυτός, συχνά, ήταν ο πιο «ανάπηρος του χωριού» σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στην πορεία, 
όσο η κοινωνία άλλαζε και στο χωριό, όσο η παραγωγή και η συνολική ζωή υπαγόταν πιο ολοκληρωτικά στις επιταγές της εμπορευματικής 
οικονομίας, όσο οι παλιότεροι κοινοτικοί και οικογενειακοί δεσμοί (το «σόι») έδιναν τη θέση τους στην πιο περιορισμένων δυνατοτήτων πυ-
ρηνική οικογένεια, η τάση ήταν να ενισχύεται η «αναπηροποίηση» των παραπάνω ανθρώπων. Στη δεκαετία του 1980 πλέον, πολλοί εξ αυ-
τών κατέληγαν αναγκαστικά στα ιδρύματα και τα «άσυλα» επειδή οι όποιες δυνατότητες κοινωνικής ένταξης και συμβίωσής τους στο χωριό 
μοιραία περιορίζονταν δραστικά.
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θεωρούνται βάρος και κοινωνικό πρόβλημα (όπως 
αντίστοιχα και οι αλήτες και περιπλανώμενοι, οι 
επαίτες, οι φτωχοί-άποροι κ. ά.) και ξεκίνησε η 
διαδικασία εισαγωγής τους σε ιδρύματα, άσυλα, 
ειδικά σχολεία, παροικίες̇  εναλλακτικά, γίνονται 
αντικείμενο «φιλανθρωπίας» από τα ανώτερα κοι-
νωνικά στρώματα, τα κράτη, τις θρησκευτικές ορ-
γανώσεις. Φυσικά, τα παραπάνω δεν σημαίνουν 
ότι η εποχή που προηγήθηκε του σύγχρονου κα-
πιταλισμού περιλάμβανε κάποιες ιδεώδεις συν-
θήκες για την ένταξη των ατόμων με βλάβη, ότι 
απουσίαζαν σε αυτήν καταστάσεις εξαθλίωσης, 
καταπίεσης και βίας, αναξιοπρέπειας (κάθε άλλο 
μάλιστα), ή αντίστοιχα ότι στην εποχή του καπι-
ταλισμού κηρύχθηκε συνειδητά πόλεμος ενάντια 
στους ανθρώπους με βλάβες λόγω κάποιας επι-
δημίας απανθρωπιάς.6 Απλώς, στην καπιταλιστι-
κή οικονομία και κοινωνία είναι που αναδείχθηκε 
το πρόβλημα της αναπηρίας στην πλήρη του δι-
άσταση. Κατά τον V. Finkelstein, «η αναπηρία εί-
ναι ένα παράδοξο που εμπεριέχει την κατάσταση 
του ατόμου (τη βλάβη του/της) και την κατάστα-
ση της κοινωνίας (τους κοινωνικούς περιορισμούς 
που τίθενται στα άτομα).7 Η νέα δόμηση της οι-
κονομίας και της κοινωνίας επαναπροσδιορίζει 
τη σχέση των ατόμων τόσο μεταξύ τους όσο και 
με το κοινωνικό σύνολο. Με αυτή την έννοια, το 
νέο κοινωνικό περιβάλλον, η νέα «κοινότητα» εί-
ναι πια η μεγάλη κοινωνία και όλα τα υφιστάμε-
να προβλήματα, κληρονομημένα και νεοεμφανι-

ζόμενα, οι «αποκλίσεις» κ.λπ., επανατίθενται και 
επιλύονται με νέους όρους.

Σήμερα, σε ένα περιβάλλον κοινωνικοποιημέ-
νης και αλληλεξαρτώμενης παραγωγής, εργασί-
ας, πολιτικής, πολιτισμού, κοινωνικής ζωής συ-
νολικά, τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο 
μέσα στο πλαίσιο της «μεγάλης κοινωνίας», όπου 
τα πάντα αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται, 
και όχι πια εντός κάποιων επιμέρους μικρών, πα-
ραδοσιακών ή νεότερων, κοινοτήτων, εξ ου και η 
ανάγκη των συνολικών ρυθμίσεων αναδιανομής, 
της κεντρικής και σχεδιασμένης κοινωνικής πολι-
τικής και πρόνοιας, με το πλήθος φυσικά των επι-
μέρους εξειδικεύσεών τους. Έτσι η σύγχρονη δι-
ευθέτηση των προβλημάτων της αναπηρίας και 
της βλάβης είναι κατ’ ανάγκη κοινωνικοποιημέ-
νη (αφού κάθε επιμέρους μέτρο επηρεάζει στον 
βαθμό που του αναλογεί το σύνολο της κοινωνι-
κής ζωής). Ταυτόχρονα, αυτή η κοινωνικοποίηση 
συντελείται μέσα σ’ ένα περιβάλλον καθολικής 
εμπορευματικής παραγωγής και αγοράς. Και σ’ 
αυτό έγκειται η κύρια σημερινή κοινωνική αντί-
φαση: κοινωνικός ή ιδιωτικός-εμπορευματικός-
αγοραίος χαρακτήρας των κατευθύνσεων επίλυ-
σης των προβλημάτων; Στην πράξη, η τρέχουσα 
κοινωνική πολιτική προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα κινούμενη σ’ ένα λαβύρινθο, που 
η σημερινή οικονομική κρίση απλώς έκανε ακό-
μη πιο δαιδαλώδη. Όπως εμφανίζεται σήμερα το 
πρόβλημα της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας  

6 Ίσα ίσα, η τεράστια άνοδος του παραγωγικού πλεονάσματος και του κοινωνικού πλούτου που έφερε η καπιταλιστική ανάπτυξη, εκτός από 
την κατακόρυφη γενική αύξηση του πληθυσμού, κατέστησε εφικτή την επιβίωση, συντήρηση και φροντίδα ενός πραγματικά μεγάλου αριθ-
μού ατόμων με βλάβες που, στις προκαπιταλιστικές συνθήκες, απλώς δεν ήταν δυνατό να επιβιώσουν. Επίσης, ανέβηκε σημαντικά στην πο-
ρεία η κοινωνική υγιεινή, καθώς και το προσδόκιμο ζωής, ξεπερνώντας πια την κλασική «βιβλική οροφή» του ορίου των 70 χρόνων ζωής, 
με αποτέλεσμα τη σταθερή ύπαρξη ενός μαζικού σώματος ηλικιωμένων στις κοινωνίες που, φυσικά, διακατέχεται από μεγαλύτερο αριθμό 
βλαβών και προβλημάτων υγείας και πιο σοβαρών σε σχέση με τις νεότερες ηλικίες. Η πρόοδος δημιουργεί όχι μόνο νέα δεδομένα και κατα-
κτήσεις, αλλά και νέες κοινωνικές ανάγκες, γι’ αυτό και το θέμα της αναπηρίας και της κοινωνικής ένταξης και «απο-αναπηροποίησης» (μεί-
ωσης ή απάλειψης των κοινωνικών περιορισμών των ατόμων με βλάβες στη συμμετοχή στις κοινωνικές δραστηριότητες), σήμερα τίθεται με 
ριζικά διαφορετικούς όρους απ’ ότι στο παρελθόν, πρόκειται για ένα εντελώς σύγχρονο πρόβλημα που δεν ήταν σε θέση καν να το έχουν οι 
παλιότερες κοινωνίες. Και το πρόβλημα αυτό αφορά ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο κάποια μερίδα της.

7 Finkelstein V., (1980). Attitudes and World Disabled People: Issues for Discussion (New York: World Rehabilitation Fund). Αναφέρεται στον Όλι-
βερ, ό. π., σ. 88.
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παντού, και στην Ελλάδα, έχει τη μορφή: ανάπτυ-
ξη ή πρόνοια; Αν το βάρος (δηλαδή οι διαθέσιμοι 
πόροι) δοθεί στην ανάπτυξη, τα προβλήματα της 
κοινωνικής πρόνοιας που είναι ήδη εξαιρετικά δι-
ογκωμένα, εκρήγνυνται. Αν πάλι δοθεί στην ανα-
γκαία ενδυνάμωση της κοινωνικής πρόνοιας, τότε 
αποδυναμώνεται η ανάπτυξη οπότε οι συνολικοί 
πόροι που μπορούν να διατεθούν μειώνονται. Το 
πρόβλημα λοιπόν έγκειται στον ίδιο τον τύπο οι-
κονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που ακο-
λουθείται. Αν αυτός ο τύπος ή τρόπος ανάπτυξης 
παράγει συνεχώς κατάσταση αναπηρίας και κοι-
νωνικού περιορισμού και αποκλεισμού των ατό-
μων, πράγμα που με τη σειρά του απαιτεί όλο και 
πιο εκτεταμένες ανάγκες υπηρεσιών πρόνοιας που 
δεν μπορούν πια να εξυπηρετηθούν (ακόμη και σε 
συνθήκες που δεν υπάρχει κρίση, όπως δείχνει η 
εξέλιξη της Δ. Ευρώπης τις τελευταίες τρεις δεκα-
ετίες), ενώ, ταυτόχρονα, μέσω της ίδιας της ανα-
πηρίας, μειώνεται ο αριθμός των δυνάμει αποδο-
τικών εργαζομένων, τότε υπάρχει φαύλος κύκλος 
ή κυριολεκτικά «δίλημμα».8 Εξάλλου, η εμπορευ-
ματοποίηση και η αγορά έχει ήδη από καιρό «ει-
σβάλει» και στην ίδια την κοινωνική πολιτική και 
πρόνοια. Η αρωγή, η αγωγή, η αποκατάσταση, η 
εκπαίδευση και η δημιουργική απασχόληση για 
ανάπηρους συνιστά μια εξαιρετικά αναπτυσσό-
μενη και κερδοφόρα «βιομηχανία» σήμερα, αλλά 
η αναπηρία, ως κοινωνικός περιορισμός και κα-
τάσταση ανικανότητας (ανημποριάς – ίσως αυτή 

είναι η καλύτερη απόδοση της έννοιας), δεν φαί-
νεται να περιορίζεται. Και με αυτή την έννοια, λοι-
πόν, το πρόβλημα της αναπηρίας, καθώς και το 
σύνολο των προβλημάτων της κοινωνικής πολι-
τικής, είναι κομβικό και προνομιακό για την κατα-
νόηση των πιο σημαντικών αντιφάσεων της σύγ-
χρονης κοινωνίας.

3. ή αναπήρια στή συγΧρονή 
Ελλήνική κοινωνια. 
ΕκτιμήσΕισ για το μΕγΕθοσ 
του προΒλήματοσ και τον 
αριθμο των ατομων μΕ 
αναπήρια

Στη χώρα μας δεν υπάρχει αριθμητική καταγρα-
φή της αναπηρίας, δηλαδή απογραφή των αναπή-
ρων ατόμων. Αυτό συνιστά μια τεράστια έλλειψη 
που «δένει τα χέρια» σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
εφαρμογής συντονισμένης κοινωνικής πολιτικής 
και πολιτικής πρόνοιας. Εκτός αν, αντίθετα, πολύ 
βολικά, «λύνει τα χέρια» ακριβώς για να μην τίθε-
ται θέμα συνολικής αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων αναπηρίας και να μην «επιβαρύνεται» έτσι 
η «ανάπτυξη» – αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν 
μπορεί να μην τίθεται πια. Σε μια πολύ παλιότερη 
έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2002 (στο πλαίσιο της 
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του Β΄ Τριμήνου), 
καταγράφονται τα παρακάτω δεδομένα, που πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

8 Σε αντίθεση με την τρέχουσα χρήση της λέξης, ιδιαίτερα στην πολιτική, η σημασία της λέξης «δίλημμα» στην πραγματικότητα είναι: επιλογή 
μεταξύ δυο αντίθετων προτάσεων που όμως και οι δύο προκαλούν ζημιά..
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πινακασ 1
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2002

πρόβλημα 
υγείας  
ή αναπηρία

15-29 ετών
Αριθμός  

& ποσοστό

30-44 ετών
αριθμός  

& ποσοστό

45-64 ετών
αριθμός  

& ποσοστό

65+ ετών
αριθμός & 
ποσοστό

συνολο
αριθμός  

& ποσοστό

Προβλήματα 
άνω άκρων

1.581
2,6%

5.380
3,9%

14.019
3,0%

26.660
2,7%

47.640
2,9%

Προβλήματα 
κάτω άκρων

4.172
6,9%

15.762
11,4%

56.529
11,9%

159,344
16,1%

235.807
14,2%

Προβλήματα 
πλάτης & λαιμού

1.481
2,5%

15.196
11,0%

38.111
8,0%

37.670
3,8%

92.458
5,6%

Προβλήματα 
όρασης

8.834
14,7%

9.818
7,1%

17.511
3,7%

39.343
4,0%

75.507
4,5%

Προβλήματα 
ακοής

1.499
2,5%

1.531
1,1%

3813
0,8%

13.665
1,4%

20.508
1,2%

Προβλήματα 
ομιλίας

1.264
2,1%

716
0,5%

1.643
0,3%

987
0,1%

4.610
0,3%

Δερματικές 
παθήσεις, 
περιλαμβανομένων 
των αλλεργιών

5.196
8,6%

7.102
5,1%

8.551
1,8%

4.080
0,4%

24.928
1,5%

Θωρακικά ή 
αναπνευστικά 
προβλήματα

3.845
6,4%

5.582
4,0%

26.383
5,6%

69.044
7,0%

104.853
6,3%

Προβλήματα 
καρδιάς, 
υπέρτασης ή 
κυκλοφορίας του 
αίματος

2.666
4,4%

18.453
13,3%

161.853
34,2%

415.771
42,0%

598.743
36,0%

Προβλήματα 
στομαχικά, 
ηπατικά, του 
ουροποιητικού 
ή του πεπτικού 
συστήματος

3.647
6,1%

6.651
4,8%

28.445
6,0%

52,141
5,3%

90.883
5,5%
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πρόβλημα 
υγείας  
ή αναπηρία

15-29 ετών
Αριθμός  

& ποσοστό

30-44 ετών
αριθμός  

& ποσοστό

45-64 ετών
αριθμός  

& ποσοστό

65+ ετών
αριθμός & 
ποσοστό

συνολο
αριθμός  

& ποσοστό

Σακχαρώδης 
διαβήτης

1.671
2,8%

4.310
3,1%

29.404
6,2%

71.925
7,3%

107.309
6,5%

Επιληψία 1.637
2,7%

1.110
0,8%

2.325
0,5%

1.717
0,2%

6.789
0,4%

Διανοητικές, 
νευρολογικές, 
ψυχικές ή 
αναπτυξιακές 
διαταραχές

13.524
22,5%

22.655
16,4%

30.250
6,4%

26.438
2,7%

92.867
5,6%

Άλλες 
εξελισσόμενες 
ασθένειες 
(AIDS, καρκίνοι, 
σκλήρυνση κατά 
πλάκας)

1.291
2,1%

7.290
5,3%

17.796
3,8%

30.555
3,1%

56.933
3,4%

Άλλα χρόνια 
προβλήματα 
υγείας/
αναπηρίες

7.786
13,0%

16.704
12,1%

37.051
7,8%

40.398
4,1%

101.939
6,1%

ΣΥΝΟΛΟ 60.094
100%

138.260
100%

473.684
100%

989.738
100%

1.661.774
100%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (τότε Ε.Σ.Υ.Ε.), Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Β΄ Τρίμηνο 2002
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Ο παραπάνω πίνακας και γενικότερα η εν λόγω 
έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (τότε ΕΣΥΕ) μάς δίνει μια ει-
κόνα της κατάστασης της υγείας στην ελληνική 
κοινωνία δεκαπέντε χρόνια πριν, όσον αφορά τη 
γενική κατάσταση της υγείας του πληθυσμού σχε-
τικά κυρίως με τα σοβαρά προβλήματα υγείας και 
τις βλάβες που δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν 
σε αναπηρία, αλλά δεν μας λέει κάτι σημαντικό 
για την αναπηρία την ίδια στη συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή. Δεν μας φωτίζει (πολύ περισσότερο, 
δεν διαφωτίζει τις υπεύθυνες υπηρεσίες και φο-
ρείς για την αντιμετώπιση της αναπηρίας, αλλά 
και των προβλημάτων γενικής υγείας) ούτε καν 
για τα άτομα εκείνα που έχουν πολλαπλές βλά-
βες, πολλών ειδών προβλήματα υγείας και εί-
ναι κατ’ εξοχήν «υποψήφιοι» για αναπηρία, αφού 
εδώ αναφέρεται μόνο το «σοβαρότερο πρόβλη-
μα υγείας» που αντιμετωπίζουν τα άτομα. Φυσι-
κά, η γενική κατάσταση των προβλημάτων υγείας 
του πληθυσμού πρέπει να καταγράφεται στατιστι-
κά ούτως ή άλλως, αλλά επίσης και επειδή απο-
τελεί το υπόβαθρο, τη γενική βάση για την κατα-
νόηση για την έκταση και την ποιότητα εκείνων 
των βλαβών που μπορούν να οδηγήσουν σε κα-
τάσταση αναπηρίας. Ακόμη κι αυτή η απλή κα-
ταγραφή όμως δεν παρέχεται στο κοινό εδώ και 
μιάμιση δεκαετία.

 Εν πάση περιπτώσει, με βάση τα δεδομένα της 
εν λόγω έρευνας (και όχι μόνο τα στοιχεία του πα-
ραπάνω πίνακα), ο συνολικός αριθμός των ατό-
μων που παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας, βλάβες και πιθανή αναπηρία πλησίαζαν το 
2002 στα 1,7 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 
το 45% περίπου ήταν άνδρες και το 55% γυναί-
κες. Το 3,6% των ατόμων αυτών ήταν ηλικίας 15-
29 ετών, το 8,3% ήταν 30-44 ετών, το 28,5% ήταν 

45-64 ετών και το 60% περίπου ήταν πάνω από 
65 ετών. Για τα άτομα 15-29 ετών, τα σημαντικό-
τερα προβλήματα υγείας ή βλάβης αφορούσαν τις 
«διανοητικές, νευρολογικές, ψυχικές ή αναπτυξια-
κές διαταραχές» (22,5% του συνόλου των κύριων 
προβλημάτων υγείας) και τα «προβλήματα όρα-
σης» (14,7%). Για τα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, η 
πιο σημαντική κατηγορία προβλημάτων είναι και 
πάλι οι «διανοητικές κ.λπ. διαταραχές» (16,4%) 
και ακολουθούν τα «προβλήματα καρδιάς, υπέρ-
τασης και κυκλοφορίας του αίματος» (13,3%). Τα 
άτομα 45-64 ετών ανέφεραν ως σημαντικότερα 
κύρια προβλήματα υγείας τα «προβλήματα καρ-
διάς, υπέρτασης κ.τ.λ.» (34,2%), ακολουθούμενα 
από τα «προβλήματα των κάτω άκρων» (11,9%), 
ενώ και τα άτομα άνω των 65 δήλωσαν τα ίδια 
με την προηγούμενη κατηγορία ως σημαντικότερα 
κύρια προβλήματα, με ακόμη μεγαλύτερα ποσο-
στά (42% και 16,1% αντίστοιχα). Μέχρι την ηλικία 
των 30 δηλαδή, στη συγκεκριμένη χρονική στιγ-
μή, ως σχετικά πιο διαδεδομένο κύριο πρόβλημα 
εμφανίζονταν οι διανοητικές-νευρολογικές-ψυχι-
κές διαταραχές και στις παραπάνω ηλικίες απο-
κτούσαν τον πρώτο λόγο τα καρδιαγγειακά προ-
βλήματα και τα κινητικά (προβλήματα των κάτω 
άκρων). Σε δελτίο τύπου της τότε Ε.Σ.Υ.Ε. στις 3 
Ιούνη 2003, οπότε και ανακοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα της εν λόγω ειδικής έρευνας, αναφέρε-
ται ότι, με βάση τα ευρήματα, «προκύπτει ότι το 
18,2% του πληθυσμού της χώρας αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια αναπηρία και 
περισσότερα από τα μισά άτομα βρίσκονται σε 
ηλικίες άνω των 65 ετών. Το ποσοστό ανεργίας 
για τα άτομα αυτά είναι μικρότερο από το αντί-
στοιχο ποσοστό του γενικού πληθυσμού (8,9% 
έναντι 9,6%). Επίσης, 84% των ατόμων αυτών  

9 Η έκθεση ονομάζεται «Έκθεση για την Κατάσταση των Αναπήρων και την Πολιτική για την Αναπηρία στην Ελλάδα – Οι Επιπτώσεις του Μνη-
μονίου και της Λιτότητας» (στο εξής: Κούνεβα Κ., «Έκθεση για την Κατάσταση της Αναπηρίας στην Ελλάδα») και παρουσιάστηκε από την ευ-
ρωβουλευτή Κ. Κούνεβα. Συντάκτης της έκθεσης εμφανίζεται ο Ανέστης Ρουκάι, ενώ για τη σύνταξή της αναφέρεται ότι εργάστηκαν επίσης 
οι συνεργάτες της ευρωβουλευτή Κιμπουρόπουλος Γ., Παπαοικονόμου Σ., Λουκοπούλου Κ., & Κόδρου Φ.
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είναι οικονομικά μη ενεργά, έναντι 58% του γενι-
κού πληθυσμού.

Αυτή είναι και η μόνη επίσημη πηγή δεδομένων 
που κατέστη δυνατό να βρεθεί και η οποία να σχε-
τίζεται έμμεσα με το πρόβλημα της αναπηρίας. Το 
κυριότερο που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι, 
σε κάθε περίπτωση, ένα μεγάλο τμήμα του συνο-
λικού πληθυσμού της κοινωνίας έχει σημαντική 
ανάγκη αρωγής για να συμμετέχει στις αναγκαί-
ες κοινωνικές δραστηριότητες και ένα μέρος αυ-
τού του τμήματος απαρτίζεται από άτομα με ανα-
πηρίες που υφίστανται σοβαρούς περιορισμούς 
στη δραστηριότητά τους. Επίσης, το μεγαλύτερο 
τμήμα αυτών των ατόμων είναι άνω των 65 ετών, 
οπότε το ζήτημα της αναπηρίας συνδέεται στε-
νά και με αυτό της τρίτης ηλικίας και της πτυχής 
της κοινωνικής πολιτικής που συνδέεται με αυτήν.

Τον Μάρτη του 2015 παρουσιάστηκε στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση για την κατά-
σταση της αναπηρίας στην Ελλάδα.9 Οι συντάκτες 
της Έκθεσης, εντοπίζοντας καταρχήν την απουσία 
επίσημης καταγραφής των αναπήρων στην ελλη-
νική κοινωνία, εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός 
ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 
ένα εκατομμύριο άτομα, χωρίς να μπορεί να ορι-
στεί ο ακριβής αριθμός τους, η γεωγραφική τους 
κατανομή στη χώρα, η μέση ηλικία, το μορφωτι-
κό ή βιοτικό τους επίπεδο, η κοινωνική τους δι-
αστρωμάτωση, ο βαθμός συμμετοχής τους στην 
αγορά εργασίας.10 Οι πληροφορίες, όπως προκύ-
πτει από τις σχετικές παραπομπές στο κείμενο, συ-
γκεντρώθηκαν από διάφορες υπηρεσίες, νομικές 
πηγές και κυρίως από συνεργασία με εκπροσώ-
πους του αναπηρικού κινήματος που δραστηριο-

ποιούνται στην Ελληνική Συνομοσπονδία Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Στην εν λόγω έκθεση αναφέρονται ειδικά προ-
βλήματα ορισμένων κατηγοριών ατόμων με ανα-
πηρία και δίνονται κάποιες εκτιμήσεις για τον 
αριθμό των ατόμων σε κάποιες από αυτές.11 Ανα-
φέρεται ότι υπήρχαν στη συγκεκριμένη περίοδο 
900 αιμορροφιλικοί, 13.622 οροθετικοί (μέχρι το 
τέλος του 2013, ενώ εκτιμάται ότι υπήρχαν ακόμη 
4.000 περίπου με άγνοια ότι είναι φορείς του ιού), 
2.900 άτομα με θαλασσαιμία ή μεσογειακή αναι-
μία, 8.000-10.000 άτομα με σκλήρυνση κατά πλά-
κας, 50.000 περίπου τυφλοί, 9.850 νεφροπαθείς. 
Για κατηγορίες όπως ηπατομοσχευμένοι, άτομα με 
συγγενείς καρδιοπάθειες, άτομα με ψυχικές δια-
ταραχές, παραπληγικοί και άτομα με λυκοσωμικά 
νοσήματα δεν αναφέρονται εκτιμήσεις περί του 
αριθμού τους, ενώ για τους πάσχοντες από σακ-
χαρώδη διαβήτη και τους καρκινοπαθείς οι αριθ-
μοί εκτινάσσονται (200.000 – 643.000 στην πρώ-
τη περίπτωση, με 35.000 κρούσματα κάθε χρόνο 
και 320.000 που επισκέπτονται ετησίως το Θεα-
γένειο, στη δεύτερη). Δηλαδή, και στην περίπτω-
ση αυτής της έκθεσης υπάρχει ένα κενό, είναι σα-
φές ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος της 
αναπηρίας στην Ελλάδα. Επίσης, λείπουν πολλές 
κατηγορίες αναπηρίας, όπως οι κωφοί, αλλά και 
συνολικά τα άτομα που πάσχουν από τα 43 «μη 
αναστρέψιμα νοσήματα», όπως είχαν καθιερωθεί 
στο σχετικό κατάλογο12 (ενώ, από την άλλη μεριά, 
οι αιμορροφιλικοί και οι πάσχοντες από σκλήρυν-
ση κατά πλάκας που συμπεριλαμβάνονται στην εν 
λόγω Έκθεση, δεν εντάσσονται σε αυτόν τον κα-
τάλογο των 43).

10 Κούνεβα Κ., «Έκθεση για την κατάσταση της αναπηρίας στην Ελλάδα», σ. 10.
11 Ό. π., σ. 24.
12 Ο κατάλογος αυτός είχε θεσπιστεί τον Νοέμβριο του 2013. Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 2018 διευρύνει τις μη ανα-

στρέψιμες παθήσεις σε 143.
13 Τα ΚΕΠΑ ιδρύθηκαν στη βάση του Άρθρου 7 του Ν. 3863/2010.
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Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα είναι και το ότι 
δεν υπάρχει εξειδικευμένη πληροφορία για τους 
καθαυτό ανάπηρους συνολικά, αλλά τα στοιχεία 
της έκθεσης αναφέρονται μαζί και σε ανάπηρους 
και σε άτομα με σωματικές βλάβες που κάποιοι 
εξ αυτών είναι όντως ανάπηροι, δηλαδή με πολύ 
μεγάλο περιορισμό στην κοινωνική δραστηριότη-
τα και άλλοι όχι (βλ. λ.χ. αυτή τη διαφοροποίηση 
ανάμεσα στο σύνολο των καρκινοπαθών). Υπάρ-
χει κι εδώ δηλαδή μια κάποια σύγχυση για την 
ακριβή σχέση μεταξύ σωματικής βλάβης και ανα-
πηρίας ως κοινωνικής κατάστασης. Για αυτές τις 
ελλείψεις, φυσικά, δεν ευθύνονται οι συντάκτες 
της έκθεσης, αλλά η έλλειψη πραγματικών έγκυ-
ρων πηγών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
Πραγματικά στοιχεία για τον πληθυσμό των ανα-
πήρων στην Ελλάδα προήλθαν μόνο από την απο-
γραφή που συντελέστηκε στα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πι-
στοποίησης της Αναπηρίας),13 τα οποία συνιστούν 
μια ιδιαίτερη πτυχή για την πολιτική για την ανα-
πηρία στην Ελλάδα και για τα οποία θα γίνει ανα-
φορά παρακάτω στο κείμενο.

4. κοινωνική πολιτική, κρατοσ 
προνοιασ και αναπήρια στήν 
Ελλαδα σήμΕρα

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σύγχρονα λεπτομε-
ρή και εξειδικευμένα στοιχεία για τα ΑμεΑ στην 
Ελλάδα κάνει δύσκολο το να συνδεθεί συγκεκρι-
μένα το ζήτημα της αναπηρίας με το ζήτημα της 
φτώχειας και της ανάγκης κοινωνικής αρωγής σε 
τμήματα του πληθυσμού. Άτομα με σοβαρές βλά-
βες και αναπηρίες βρίσκονται σε όλες τις κοινω-
νικές κατηγορίες, αλλά δεν κατανέμονται οπωσ-

δήποτε εξίσου μεταξύ αυτών, ούτε έχουν τις ίδιες 
κοινωνικές ανάγκες. Η εμφάνιση και παγίωση σω-
ματικής βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε ανα-
πηρία συνδέεται και με το άμεσο και έμμεσο κοι-
νωνικό περιβάλλον του ατόμου, την οικονομική και 
κοινωνική του κατάσταση. Η αντιμετώπιση, επίσης, 
της σωματικής βλάβης ή αναπηρίας, έχει μια σει-
ρά από πλευρές που αφορούν την πρόληψη, την 
έγκαιρη διάγνωση, την θεραπεία, την ειδική αγω-
γή, την αποκατάσταση, την ένταξη που αποτελούν 
ένα συνολικό πλέγμα αρωγής και ένταξης αυτών 
των ατόμων στην κοινωνική ζωή.14 Αφορά την ορ-
γάνωση της υγείας, της εργασίας, της εκπαίδευ-
σης, της επιστήμης, της τέχνης, της ηθικής, των 
κατασκευών, των συγκοινωνιών και εν γένει των 
υποδομών, αφορά, με λίγα λόγια το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της κοινωνίας. Μεταξύ άλλων, 
το ζήτημα της αναπηρίας αφορά κατ’ εξοχήν και 
στην κοινωνική πολιτική, στην πρόνοια. Η κοινω-
νική πολιτική και η πρόνοια σήμερα βασίζεται σε 
μια, υποτιθέμενη ή πραγματική, αναδιανομή των 
πόρων, των εισοδημάτων, των όρων συντήρη-
σης. Με τη σειρά της, «η πολιτική της αναδιανο-
μής αφορά στην επανόρθωση των αδικιών που 
έχουν τις ρίζες τους στο οικονομικο-κοινωνικό 
πεδίο, αδικιών όπως η αποστέρηση, η οικονομι-
κή εκμετάλλευση και η περιθωριοποίηση. Μέσω 
της πολιτικής της αναδιανομής αναγνωρίζεται η 
ύπαρξη κοινωνικών τάξεων που προσδιορίζονται 
από τη σχέση τους με τα μέσα παραγωγής. Στό-
χος της πολιτικής της αναδιανομής είναι η οικο-
νομική αναδιάρθρωση που θα επιτευχθεί με την 
αλλαγή των οικονομικών δομών, την ανακατα-
νομή του εισοδήματος και την αναδιοργάνωση 
της εργασίας …».15 Η αναδιανομή σε κάθε κράτος  

14 Θαυμάζουμε όλοι μας, και πολύ σωστά, τον περίφημο φυσικό και κοσμολόγο Στ. Χόκινγκ για το προσωπικό του κουράγιο και την επιστημονι-
κή του δραστηριότητα, για την πραγματική εν γένει συνεισφορά του (είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε με τις επιστημονικές του απόψεις), 
τη στιγμή που είχε μια τόσο σοβαρή σωματική βλάβη και αναπηρία. Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα είχε πίσω του μια πολύ σοβαρή διαδικασία 
στήριξης που του παρείχε το κοινωνικό περιβάλλον. Πόσοι άλλοι έχουν αυτή τη στήριξη και, κυρίως, πόσοι δεν την έχουν; Και τι σημαίνει 
αυτό για πλήθος ατόμων, αλλά και την απαξίωση των ικανοτήτων τους, για την κοινωνία συνολικά;

15 Καραγιάννη Γ., (2017). Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης. Αθήνα: Gutenberg, σ. 23.
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16 Αναφέρεται στο Καραγιάννη Γ., ό. π. σ. 33.

πινακασ 2
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ χΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, 2010-2011 ΣΕ ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2010 
σε χρήμα

2010 
σε είδος

2011 
σε χρήμα

2011 
σε είδος

Ασθένεια-Υγεία 1,2 17,1 1,1 14,4

Αναπηρία 2,6 0,3 2,6 0,3

Γήρας 26,2 0,2 26,2 0,2

Επιζώντες-Χηρεία 4,8 0,1 4,8 0,1

Ασθένεια-Υγεία 2,7 1,2 2,7 1,0

Αναπηρία 2,1 1,7 2,4 2,0

Γήρας 0,0 0,9 0,0 0,8

Επιζώντες-Χηρεία 0,0 1,4 0,0 1,4

ΣΥΝΟΛΟ 39,7 22,9 40,0 20,2

Πηγή: Eurostat – Social Protection, (Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου, 2011, σ. 54)16
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παρουσιάζεται μέσω των «κοινωνικών μεταβιβά-
σεων» σε χρήμα ή σε είδος, δηλαδή μέσω των λε-
γόμενων «κοινωνικών δαπανών».

 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η εικόνα των 
κοινωνικών μεταβιβάσεων στην Ελλάδα για τα 
έτη 2010 και 2011.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι 
το 2011, χρονιά κατά την οποία παγιώθηκαν και 
εκφράστηκαν σε πλάτος και βάθος οι επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, 
οι συνολικές κοινωνικές μεταβιβάσεις (οι, κατά το 
κοινώς λεγόμενον, «κοινωνικές δαπάνες») μειώ-
θηκαν, σε σχέση με το 2010, κατά 2,4 δις ευρώ, 
ή κατά 3,8% περίπου. Η μείωση δεν αφορά το 
ίδιο τις δυο κατηγορίες μεταβιβάσεων. Οι μετα-
βιβάσεις σε χρήμα πρακτικά παρέμειναν αναλ-
λοίωτες σε μέγεθος (+300 εκατομμύρια ευρώ ή 
+0,75% αύξηση). Το ακριβώς αντίθετο ωστόσο 
συμβαίνει με τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε εί-
δος, οι οποίες μειώθηκαν κατά 2,7 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή πολύ μεγάλη 
ποσοστιαία μείωση κατά 11,8%. Αν κοιτάξουμε 
συνολικά τον Πίνακα που μας δείχνει την κατα-
νομή των κοινωνικών δαπανών, βλέπουμε ότι 
πάνω από τα δύο τρίτα του συνόλου αυτών των 
δαπανών αφορούν δύο κατηγορίες: τις συντά-
ξεις γήρατος, όσον αφορά τις μεταβιβάσεις σε 
χρήμα και τις υπηρεσίες ασθένειας και υγείας, 
όσον αφορά τις υπηρεσίες-παροχές σε είδος. Σε 
αυτή την δεύτερη κατηγορία, δηλαδή, τις υπηρε-
σίες ασθένειας-υγείας εντοπίζεται αποκλειστικά 
η συνολική μείωση των κοινωνικών μεταβιβάσε-
ων, υπερβαίνοντας μάλιστα το γενικό ποσοστό 
μείωσης των δαπανών και ανερχόμενη σε -2,7 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2011 σε σχέση με το 
2010 (ποσοστιαία η μείωση ανέρχεται στο 15,8% 
μέσα σε ένα και μόνο έτος!). Στην πράξη δηλαδή, 
η κρίση χτυπά ακριβώς τις υπηρεσίες υγείας και 
πρόνοιας, από εκεί κυρίως «κόβονται» οι πόροι. 

Το ύψος της δαπάνης για την υγεία και πρόνοια 
σχετίζεται άμεσα με τη γενική υγεία του πληθυ-
σμού, καθώς και με το ζήτημα της πρόληψης, δι-
άγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης των σω-
ματικών βλαβών, άρα σχετίζεται έμμεσα αλλά 
σαφώς και με την αντιμετώπιση της αναπηρίας, 
αποτελεί την πρώτη προϋπόθεσή της. Έτσι, μο-
λονότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις-δαπάνες που 
αφορούν άμεσα την αναπηρία δεν παρουσιάζουν 
μείωση στη συγκεκριμένη χρονιά (με αποτέλεσμα 
το μερίδιο τους στις συνολικές μεταβιβάσεις να 
παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο το 2011 σε 
σχέση με το 2010, αφού το σύνολο των δαπανών 
μειώθηκε), η μείωση των δαπανών για υπηρε-
σίες υγείας λειτουργεί σαν μια «μηχανή» παρα-
γωγής και αναπαραγωγής σωματικών βλαβών 
και, κατά προέκταση, προϋποθέσεων αύξησης 
του ποσοστού αναπηρίας και αναπηροποίησης 
στην κοινωνία. Όσον αφορά ειδικά τις κοινωνι-
κές μεταβιβάσεις που αφορούν στην αναπηρία, 
αυτές ανέρχονται και για τα δύο αναφερόμενα 
έτη συνολικά στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ 
έτος. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις για την αναπη-
ρία καταβάλλονται κατά 90% περίπου σε χρή-
μα (2,6 δισεκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος) και κατά 
10% σε είδος (0,3 δις ευρώ).

Το παρόν κείμενο καθόλου δεν αποσκοπεί να 
δώσει μια πλήρη και οικονομοτεχνικά επεξεργα-
σμένη εικόνα για τα οικονομικά της αναπηρίας, 
απλώς θίγει ορισμένα ζητήματα που αφορούν 
το πρόβλημα αυτό. Επομένως ο Πίνακας 2 απο-
σκοπούσε στο να δοθεί μέσα στο κείμενο μια 
εικόνα όσον αφορά τη δομή ή διάρθρωση των 
κοινωνικών δαπανών, από την άποψη του πώς 
σχετίζονται αυτές με το ζήτημα της αναπηρίας. 
Παρακάτω, στον, αντλημένο από τη σχετική βι-
βλιογραφία, Πίνακα 3, δίνεται, η διάρθρωση των 
κοινωνικών μεταβιβάσεων σε χρήμα που αφο-
ρούν στην αναπηρία.
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πινακασ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ χΡΗΜΑ ΠΟΥ ΑφΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Συντάξεις αναπηρίας

Περιοδικά επιδόματα για την υποστήριξη 
ατόμων που δεν έχουν φτάσει στην 
προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης και 
λόγω κάποιας αναπηρίας αδυνατούν να 
εργαστούν έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα 
επαρκές εισόδημα.

Επιδόματα πρόωρης συνταξιοδότησης
Περιοδικά επιδόματα τα οποία δίνονται 
σε άτομα που δεν έχουν φτάσει στην 
προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης εξαιτίας 
μειωμένης δυνατότητας να εργαστούν.

Επιδόματα περίθαλψης

Επιδόματα που δίνονται σε άτομα με αναπηρίες 
που χρειάζονται συχνή ή σταθερή βοήθεια 
(εκτός ιατρικής περίθαλψης). Στόχος των 
συγκεκριμένων επιδομάτων είναι η κάλυψη των 
σχετικών εξόδων.

Οικονομική ενσωμάτωση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες

Επιδόματα για τους ανάπηρους όταν 
αναλαμβάνουν κάποια εργασία προσαρμοσμένη 
στην κατάστασή τους ή συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης.

Άλλες παροχές
Ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω 
κατηγορίες. Π.χ. περιστασιακή ενίσχυση 
εισοδημάτων.

Άλλες παροχές σε χρήμα που δίνονται 
στην οικογένεια

Επιδόματα που παρέχονται σε νοικοκυριά με 
ανάπηρα παιδιά περιοδικά ή εφάπαξ.

Πηγή: Καραγιάννη Γ., Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης, σ. 70
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πινακασ 4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΑφΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στέγαση Παροχή καταλύματος και κατάλληλων 
εγκαταστάσεων

Βοήθεια στις καθημερινές 
δραστηριότητες

Πρακτική βοήθεια για την εκτέλεση 
καθημερινών καθηκόντων

Αποκατάσταση – Επανένταξη Παροχή εκπαίδευσης

Άλλες παροχές σε είδος Εκπτωτικά κουπόνια

Βοήθεια στο σπίτι (δίνεται στην 
οικογένεια)

Αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται 
σε αυτούς που φροντίζουν τα ανάπηρα 
παιδιά

Πηγή: Καραγιάννη Γ., Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης, σ. 70
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Στις παραπάνω κατηγορίες επιδομάτων που 
αναφέρονται στον Πίνακα 3 απορροφάται, όπως 
προειπώθηκε, περίπου το 90% των πόρων-κοι-
νωνικών μεταβιβάσεων που αφορούν στην ανα-
πηρία στην Ελλάδα.17

Τέλος, στον επόμενο Πίνακα 4 δίνονται οι κα-
τηγορίες που αφορούν τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις σε είδος που αφορούν στην αναπηρία και οι 
οποίες, όπως αναφέρθηκε, ανέρχονταν το 2010 
και 2011 σε μόλις 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλα-
δή λίγο πάνω από το 10% των συνολικών κοινω-
νικών μεταβιβάσεων προς τους αναπήρους.

Η κατανομή των δαπανών για την αναπηρία 
στην Ελλάδα, λοιπόν, στη δεδομένη περίοδο πα-
γίωσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, 
είναι σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένη προς 
την χρηματική μορφή μεταβίβασης, δίνει δηλαδή 
επιδόματα ώστε τα ίδια τα άτομα (ή οι οικογένει-
ες) να αναζητούν λύση στα ιδιαίτερα προβλήματα 
της αναπηρίας με ιδιωτικό τρόπο, μέσω υπηρεσι-
ών που αναζητούν στην αγορά. Αυτό αντικειμενι-
κά οδηγεί στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσι-
ών που σχετίζονται με τις ανάγκες των αναπήρων, 
δημιουργεί ή ενισχύει μια ορισμένη αγορά συγκε-
κριμένων υπηρεσιών. Με τη σειρά του αυτό ση-
μαίνει ότι αντικειμενικά δημιουργείται η τάση να 
υποβαθμίζονται, ή να μην αναβαθμίζονται στον 
αναγκαίο βαθμό, οι κοινωνικές μη εμπορευμα-

τικές υπηρεσίες και παροχές που αφορούν στην 
αναπηρία. Αυτό εδώ δεν αναφέρεται σαν κακό ή 
καλό, αλλά απλά επισημαίνεται ότι αφενός το ύψος 
και αφετέρου η συγκεκριμένη κατανομή των δα-
πανών για την αναπηρία αντικειμενικά πριμοδο-
τεί την ιδιωτική-εμπορευματική διευθέτηση των 
προβλημάτων της.

Σημαντική πτυχή της κοινωνικής πολιτικής σχε-
τικά με την αναπηρία είναι το γενικό πλαίσιο που 
τίθεται από το κράτος.18 Παλιότερα τα ποσοστά 
αναπηρίας καθορίζονταν από υγειονομικές επιτρο-
πές στο πλαίσιο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, 
με βάση τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπη-
ρίας (ΚΕΒΑ). Ο προσδιορισμός της αναπηρίας συν-
δεόταν με το σύστημα παροχών και αφορούσε σε 
35 κατηγορίες αναπήρων. Μετά το 2010 υπήρξαν 
μεταρρυθμίσεις που επιδίωκαν: α) την απογραφή 
των αναπήρων ατόμων και δημιουργία βάσης δε-
δομένων για όλους τους αποδέκτες προνοιακών 
επιδομάτων, β) τη διαμόρφωση Ενιαίου Κανονισμού 
για τον Προσδιορισμό του Ποσοστού Αναπηρίας, 
γ) τη δημιουργία των Κέντρων Πιστοποίησης της 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).19 Τα Άτομα με Αναπηρίες κα-
τηγοριοποιούνταν πλέον σε 14 κατηγορίες, έναντι 
των προηγούμενων 35. Δημιουργήθηκε η προβλε-
πόμενη δομή (Γραμματείες στα υποκαταστήματα 
του ΙΚΑ στις οποίες υποβάλλονταν τα αιτήματα 
των αναπήρων, Ειδικό Σώμα Γιατρών που εξέταζε  

17 Τα επιδόματα που εδώ παρουσιάζονται σε κατηγορίες είναι εξειδικευμένα. Για να δοθεί μια ενδεικτική εικόνα με ένα παράδειγμα, σε ανακοί-
νωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού, στην ιστοσελίδα του Δήμου, τον Δεκέμβρη του 2017 αναφέρονται επιδόματα κοινω-
νικής πρόνοιας που ενδιαφέρουν τους δημότες και τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δημότες για 
να τα λάβουν. Αναφέρονται συνολικά σε αυτή την περίπτωση 15 επιδόματα που αφορούν καταστάσεις αναπηρίας, όπως λ.χ. διατροφικό επί-
δομα νεφροπαθών, επίδομα μεταμοσχευμένων νεφροπαθών, επίδομα ενίσχυσης κωφαλάλων ατόμων, επίδομα μεσογειακής αναιμίας-αι-
μολυτικής αναιμίας-αιμορροφιλίας-AIDS, επίδομα τυφλών, επίδομα βαριάς αναπηρίας, επίδομα σπαστικής εγκεφαλοπάθειας κ.ά. Βλ. http://
www.dimosfestou.gr/citizen/koinonikiypiresia/epidomata.html

18 Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί, έστω συνοπτικά και ελλειπτικά, ότι το γενικό πλαίσιο της κρατικής πολιτικής για την αναπηρία «ση-
μαδεύτηκε» τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από γεγονότα (και έντονη αντιπαράθεση γύρω από αυτά), όπως: α) η αποκάλυψη της κακής κα-
τάστασης σε αρκετά ιδρύματα της χώρας, που ξεκίνησε από την περίπτωση της Λέρου στα μέσα της δεκαετίας του 1980, β) το μεταρρυθ-
μιστικό πρόγραμμα «Ψυχαργώ», με κατεύθυνση την «αποϊδρυματοποίηση», που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990, γ) η περαιτέρω εξέλιξη 
υποχώρησης αυτού του προγράμματος-μεταρρύθμισης στη δεκαετία του 2000, με συνέπειες στη συνολική κοινωνική πολιτική και τη δια-
μόρφωσή της. 

19 Καραγιάννη Γ., ό. π., σσ. 61-62.
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πινακασ 5
ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑξΗΣ ΜΕχΡΙ ΤΟ 2014

Βαθμός αναπηρίας Αριθμός περιστατικών Ποσοστό

0 – 49% 67.068 15,32%

50% - 66% 83.214 19,01%

67% - 79% 154.825 35,37%

80% - 100% 132.628 30,30%

ΣΥΝΟΛΟ 437.735 100%

Πηγή: Καραγιάννη Γ., Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης, σ. 70
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τα αιτήματα και προσδιόριζε τον βαθμό αναπη-
ρίας) και τα Κέντρα άρχισαν να λειτουργούν. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ως το 2014 τα αι-
τήματα αφορούσαν κυρίως στην αναπηρική σύ-
νταξη και επίδομα, καθώς και στην απόδοση βε-
βαιώσεων για φορολογική χρήση των αναπήρων.20 
Η μέχρι το 2014 καταγραφή-απογραφή των Ατό-
μων με Αναπηρία στην Ελλάδα, με βάση το βαθ-
μό αναπηρίας τους, από τα ΚΕΠΑ παρουσιάζεται 
στον παρακάτω Πίνακα 5.
Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η εικόνα 
μιας πρώτης στην Ελλάδα απογραφής του πλη-
θυσμού με αναπηρία, αν και χωρίς την αναγκαία 
αναλυτική κατηγοριοποίηση των ατόμων ανά συ-
γκεκριμένη αναπηρία ώστε να υπάρχει μια επαρ-
κής και ανοιχτή στους ερευνητές και στο κοινό 
πληροφοριακή πηγή και να μπορεί, βάσει αυτής, 
να διαμορφωθεί μια συνολική εξειδικευμένη πο-
λιτική πάνω στο πρόβλημα.21 Τα δύο τρίτα περί-
που των 437.735 καταγεγραμμένων από τα ΚΕΠΑ 
αναπήρων ατόμων φέρεται να έχουν αναπηρία σε 
ποσοστό πάνω από 67%. 

Κατά την όλη διαδικασία πιστοποίησης της 
αναπηρίας υπήρξαν σημαντικά προβλήματα, τα 
οποία εκδηλώνονταν ως γραφειοκρατικής φύσης, 

που οδηγούσαν στην υποβάθμιση της αρωγής για 
τους ανάπηρους, που, μεταξύ άλλων, εντοπίζο-
νταν: στις καθυστερήσεις της εκτίμησης αναπη-
ρίας από τις υγειονομικές επιτροπές, στην ανάγκη 
να επαναπροσέρχονται προς εξέταση τα ανάπη-
ρα άτομα κάθε τρία χρόνια (ακόμη και με βαθμό 
αναπηρίας 67%), στη μεγάλη μείωση των παρο-
χών όταν η νόσος ή η χρόνια πάθηση είναι ελεγ-
χόμενη, στην εκτίμηση ουσιαστικά μόνο της βλά-
βης στο άτομο, «χωρίς να αποτιμούν ζητήματα 
λειτουργικότητας, επιδείνωσης της υγείας και βι-
οποριστικής ικανότητας του ανάπηρου».22 Τα προ-
βλήματα αυτά, και όχι μόνο αυτά, ευθύνονται για 
τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν πολλά ανά-
πηρα άτομα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της 
αναπηρίας (κατά τις εκθέσεις και του «Συνηγόρου 
του Πολίτη», αλλά και τις τοποθετήσεις των ίδιων 
των αναπήρων και των οργανώσεών τους) και που 
οδήγησαν στην πλατιά διαδεδομένη αντίληψη και 
πεποίθηση περί του «σφαγείου των ΚΕΠΑ», που 
εμφανίζεται σαν φράση-μόνιμο μοτίβο σε πλήθος 
ανακοινώσεων και δελτίων τύπου των συλλόγων 
των αναπήρων.23 Με τον Ν. 4331/02-07-2015 εκ-
δηλώνεται μια προσπάθεια για την άμβλυνση κά-
ποιων από αυτά τα προβλήματα.

20 Ό. π., σ. 67.
21 Προφανώς, στα πρωτογενή στοιχεία των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ υπάρχει η αναγκαία αναλυτική πληροφορία για τις ξεχωριστές 

κατηγορίες αναπηρίας που εμφανίζονται όλες μαζί στον παραπάνω Πίνακα 5, οι άνθρωποι δεν είναι «ανάπηροι γενικώς», αλλά πάσχουν από 
κάτι συγκεκριμένα ο καθένας και αυτό κάπου έχει καταγραφεί. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν πουθενά επεξεργασμένα και ομα-
δοποιημένα στοιχεία ανά κατηγορία αναπηρίας και ο χρόνος για τη συγγραφή του παρόντος κειμένου ήταν λίγος ώστε να διατυπωθεί και 
να σταλεί σχετικό αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς.

22 Καραγιάννη, ό. π., σ. 74, αλλά και γενικότερα για τα εν λόγω προβλήματα των ΚΕΠΑ, σσ. 70-94.
23 Ας αναφερθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά δυσμενή μεταβολή της αρωγής σε ανάπηρο άτομο, μέσα από τη λειτουργία των 

ΚΕΠΑ: Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, «το 2012, ο Γιώργος Καζαντζίδης (τα παχιά γράμματα είναι από το συντάκτη της εφημερί-
δας) δέχθηκε 10.000 βολτ στο κορμί του, ενώ δούλευε. Απ’ την ηλεκτροπληξία αχρηστεύτηκε το δεξί του χέρι, το οποίο ακρωτηριάστηκε. Επί-
σης, έπαθε σοβαρές βλάβες στις κλειδώσεις του αριστερού χεριού και στο αριστερό γόνατο. Ο Γ. Καζαντζίδης, 60 χρονών σήμερα, υπέβαλε 
αίτηση για αναπηρική σύνταξη στις 22.1.2014. Στις 27.2.2014 η Τοπική Μονάδα Υγείας Αμαρουσίου του ΙΚΑ γνωμάτευσε ότι «το συνολικό 
ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 67% κατά ιατρική πρόβλεψη έως 31.10.2014». Για την επόμενη εξέταση, ο γιατρός που τον πα-
ρέπεμψε είπε ότι δεν χρειάζονταν νέες εξετάσεις γιατί «ούτε το χέρι ξαναφυτρώνει, ούτε οι βλάβες στην κλείδωση του αγκώνος 
του αριστερού χεριού και του γόνατου του αριστερού ποδιού είναι αποκαταστάσιμες». Όμως το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας –το διαβόητο ΚΕΠΑ- στις 26.11.2014 αποφάνθηκε ότι «το συνολικό ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται σε 50% από 1.11.2014 έως 
και εφ’ όρου ζωής». Δηλαδή, ο Γ. Καζαντζίδης δεν μπορεί να πάρει αναπηρική σύνταξη. Και δεν είναι ο μόνος. Μέσα απ’ τη διαδικασία της 
εκτίμησης της αναπηρίας απ’ τα ΚΕΠΑ, από τους 210.000 επιδοματούχους ΑΜΕΑ της απογραφής του 2012, σήμερα, με βάση τα στοιχεία του 
υπουργείου Εργασίας, παίρνουν επίδομα μόνο 160.000. Επίσης, οι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΙΚΑ, από το 14% έχουν πέσει κάτω από το 
8% (οι εδώ υπογραμμίσεις δικές μας, Α. Χ.)». Πηγή: Εφημερίδα «Ριζοσπάστης», Πέμπτη 19 Φλεβάρη 2015.
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Πέρα από τα πολλά ιδιαίτερα και εξειδικευ-
μένα προβλήματα και πτυχές που αντικειμενι-
κά χαρακτηρίζουν μια τόσο σύνθετη διαδικασία 
όπως η πιστοποίηση της αναπηρίας και η αρωγή 
των ανάπηρων ατόμων από την κοινωνία και το 
κράτος, το σημαντικότερο ζητούμενο συνίστα-
ται στο πώς κατανοείται συνολικά το σύμπλεγ-
μα εκείνο εννοιών και καταστάσεων που συνδέ-
εται με το θέμα «αναπηρία στην κοινωνία». Αυτό 
έχει να κάνει με μια συνολική θεώρηση που πε-
ριλαμβάνει πλευρές όπως, για παράδειγμα, οι 
ορισμοί που δίνονται από τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας) για την υγεία και την ασθέ-
νεια, την βλάβη και την αναπηρία, τη λειτουργι-
κότητα, με βάση τους οποίους δομούνται τα συ-
στήματα υγείας και αρωγής διεθνώς και επί των 
οποίων υπάρχει διαρκής αμφισβήτηση και θεω-
ρητική και κοινωνικοπολιτική αντιπαράθεση. Ας 
πάρουμε λ.χ. το ζήτημα της λειτουργικότητας 
του ατόμου με βλάβη ή αναπηρία. Όπως διατυ-
πώθηκε στον γράφοντα από έναν ενεργό συμμε-
τέχοντα στο αναπηρικό κίνημα, το στέλεχος της 
Ε.Σ.Κ. (Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση) Τυφλών 
κ. Χάρη Χουρδάκη, «ας πούμε πως ένας πενηντά-
χρονος οικοδόμος (και μιλάμε για πραγματικό πε-
ριστατικό) χάνει από ακρωτηριασμό το αριστε-
ρό του χέρι. Μια επιτροπή πιστοποιεί τον βαθμό 
αναπηρίας του. Φυσικά, γίνεται αποδεκτό ότι ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί πια ως οικο-
δόμος, αλλά οπωσδήποτε παραμένει «λειτουρ-
γικός» για μια σειρά από είδη εργασίας, ενώ δι-
ατηρεί και σημαντικό βαθμό αυτοεξυπηρέτησης 
όσον αφορά τις βασικές προσωπικές του ανά-
γκες. Στη βάση αυτού, του δίνεται ένα επίδομα 
–αν το πάρει κι αυτό, βλ. υποσημείωση 23- που 
μπορεί να είναι μειωμένο ή αυξημένο σε σχέση 
με κάποιου άλλου. Τι καθορίζει εδώ την «λει-
τουργικότητα» του εν λόγω ατόμου στην εργα-
σία, την κοινωνία και την προσωπική ζωή και με 
ποια κριτήρια»; Όντως, το πρόβλημα δεν είναι 
καθόλου απλό για αυτόν τον άνθρωπο. Φυσικά 
και πρέπει να ενταχθεί και πάλι, αν και με νέους 
όρους, στην κοινωνία και την εργασία. Αν όμως 
το κριτήριο για την πιστοποίηση αναπηρίας και 
την αρωγή και ένταξη είναι τυπικό, μηχανιστικό, 

στη βάση μιας καθαρά «μονεταριστικής» και αγο-
ραίας θεώρησης των πραγμάτων, δίχως να λη-
φθεί υπόψη λ.χ. η ηλικία του ατόμου, η κοινωνι-
κή και οικονομική του κατάσταση, οι γενικές και 
ειδικές του ικανότητες, η ιδιαιτερότητα της πε-
ριοχής που ζει, η οικογενειακή του κατάσταση, η 
πραγματική υφιστάμενη κατάσταση στην κοινω-
νία και την αγορά εργασίας, οι κοινωνικές ανά-
γκες συνολικά και πολλά άλλα ακόμη, τότε η όλη 
υπόθεση καταλήγει στο να του δοθεί απλώς ένα 
επίδομα (και μάλιστα, το ελάχιστο δυνατό, αφού 
πρόκειται για διαφυγόντες πόρους) και να αφε-
θεί στην τύχη του. Άλλος ένας μεταξύ πολλών. 
Άρα η λειτουργικότητα εδώ ορίζεται στη βάση 
της αγοράς, εν προκειμένω της αγοράς εργα-
σίας και των εμπορευματικών κανόνων της, με 
τους όρους της «αρτιμέλειας», του ελάχιστου ερ-
γατικού κόστους και των διαφυγόντων κερδών 
και πόρων υπέρ της ανάπτυξης, που αναγκαστι-
κά πρέπει να «χαθούν» στην αρωγή, αφού αυτό, 
με βάση αυτό το βλέμμα, είναι πιο «φτηνό» από 
τη συστηματική, επίπονη και αναπόφευκτα «δα-
πανηρή» σε χρήμα και άλλους πόρους προσπά-
θεια να επανενταχθεί πραγματικά το άτομο με 
βλάβη στην εργασία και την κοινωνία.

Η βλάβη και αναπηρία, ως κοινωνική κατά-
σταση, εντάσσεται σε αυτό που μπορεί να ονο-
μαστεί «σύστημα κοινωνικών αναγκών». Αν το 
σύστημα κοινωνικών αναγκών ορίζεται με αγο-
ραίους όρους και αναγκαία εξυπηρετεί την εμπο-
ρευματικότητα, τότε η εκτεταμένη «αναπηροποί-
ηση» είναι αναπόφευκτη, εφόσον βλάβες πάντα 
υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αν αντίθετα ορίζε-
ται ακριβώς με βάση τις πραγματικές κοινωνικές 
ανάγκες των ατόμων, τότε ως σκοπός τίθεται η 
«απο-αναπηροποίηση», κάτι όμως που έρχεται σε 
άμεση αντίθεση με την αγορά γενικά, ως αρχή 
δόμησης της σύγχρονης οικονομίας και κοινω-
νίας. Πρόκειται για δυο διαφορετικές λογικές 
που αναδεικνύονται από την ίδια την υφιστάμε-
νη πραγματικότητα. Ό,τι είναι «φτηνό» και «απο-
δοτικό» για την πρώτη λογική, είναι «ακριβό» και 
«ελλειμματικό» για τη δεύτερη και το αντίστρο-
φο. Για να γίνει δυνατό (δηλαδή για να υπάρξει 
ως πραγματική επιδίωξη) να ενταχθούν πλήρως 
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όλα, ει δυνατόν, τα τώρα ανάπηρα άτομα στην 
ολοκληρωμένη κοινωνική δραστηριότητα, δηλα-
δή και στην εργασία και στην παραγωγή (αλλά 
και ολοκληρωμένα στην εκπαίδευση κ.ο.κ.), πρέ-
πει να αλλάξει συνολικά και ριζικά η ίδια η μορ-
φή, η οργάνωση της παραγωγής και της εργα-
σίας, οι στόχοι της, το υπόβαθρό της. Η υπαρκτή 
μορφή της κοινωνίας απαγορεύει μια τέτοια εξέ-
λιξη, την κάνει «ασύμφορη», οπότε πάντοτε θα 
υπάρχουν οι «αρτιμελείς» και οι «ανάπηροι» και, 
όσον αφορά τους δεύτερους, πάντοτε θα υπάρ-
χει το υπόβαθρο για την αντιμετώπισή τους ως 
«βάρους» για την κοινωνία και «ελαττωματικών» 
(οι ναζιστικές αντιλήψεις και πρακτικές περί ευ-
γονικής, στειρώσεων, εξολόθρευσης ολόκληρων 
πληθυσμών «ελαττωματικών» και «κατώτερων» 
ανθρώπινων όντων κ.τ.λ., ανεξαρτήτως της απέ-
χθειας και φρίκης που προκαλούν, στηρίζονται 
σε μια πολύ πραγματική διάσταση της οργάνω-
σης της σύγχρονης κοινωνικής ζωής και εκφρά-
ζουν ιδεολογικά τις πιο απεχθείς, αλλά πραγμα-
τικές πλευρές της).

Τα επιδόματα λοιπόν, η «επιδοματική» πολιτι-
κή, είναι μια μόνο από τις πλευρές της κοινωνικής 
πολιτικής απέναντι στην αναπηρία. Αναγκαστικά 
είναι προσανατολισμένα στην αγορά, αφού πρό-
κειται για χρηματικά βοηθήματα. Μέσα από αυτά 
επιδιώκεται να προωθηθεί και η ειδική αγωγή, η 
αποκατάσταση, η ένταξη δια της αγοράς υπηρε-
σιών στον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον στην Ελλά-
δα η πολιτική για την αναπηρία περιορίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά στα επιδό-
ματα και η όλη διαπάλη, ένταση και προβλημα-
τισμός αφορούν αναγκαστικά και ουσιαστικά μό-
νον αυτά –πολύ περισσότερο που και αυτά έχουν 

γίνει επισφαλή στα χρόνια της κρίσης- η συνολι-
κή θέαση και η ουσία του προβλήματος της ανα-
πηρίας χάνεται.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αναπη-
ρία και η αντιμετώπισή της είναι ένα πολυσύνθε-
το πρόβλημα, που αφορά την κατάσταση της υγεί-
ας και την αντιμετώπιση των σωματικών βλαβών 
ως προϋποθέσεις-κινδύνους εμφάνισης του κοι-
νωνικού περιορισμού-αναπηρία και περιλαμβάνει 
πτυχές, τομείς και προβλήματα όπως η πρόληψη, 
η διάγνωση, η θεραπεία, η αγωγή, η αποκατάστα-
ση, η ένταξη. Μια από τις σημαντικότερες πλευ-
ρές της διαδικασίας αυτής είναι η ειδική αγωγή 
για τα άτομα με αναπηρίες. Στην ειδική αγωγή, 
λοιπόν, συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέ-
ρος της προσοχής της ελληνικής βιβλιογραφίας. 
Στη βιβλιογραφία για την ειδική αγωγή και ιδιαί-
τερα εκείνο το μέρος της που αφορά στα παιδιά 
με αναπηρίες, οι τελευταίες χωρίζονται γενικά σε 
τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) Νοητική καθυστέ-
ρηση, β) Αισθητηριακές διαταραχές (με πιο βασι-
κές την τύφλωση και την κώφωση) και γ) Κινητι-
κές αναπηρίες. Στο πολύ ουσιαστικό ζήτημα της 
ειδικής αγωγής ως πλευράς της ενασχόλησης και 
αντιμετώπισης των προβλημάτων της αναπηρίας, 
δεν θα γίνει αναφορά στο παρόν κείμενο, λόγω 
έλλειψης χώρου. Επισημαίνεται απλώς ότι το ζή-
τημα αυτό αφορά τόσο τους μηχανισμούς, υπη-
ρεσίες και θεσμούς που αφορούν την υγεία, όσο 
και τους αντίστοιχους της εκπαίδευσης, ενώ ανα-
πόφευκτα συνδέεται στενά και με την κοινωνική 
πολιτική και πρόνοια στην πλατιά και τη στενή της 
έννοια και διάσταση.24 Επίσης έχει και εδώ σημα-
σία το αν η ειδική αγωγή ασκείται μέσω του ιδιω-
τικού τομέα ή του κρατικού (με την ευρεία έννοια 

24 Για μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά το θέμα των βασικών προβλημάτων και προϋποθέσεων της ειδικής αγωγής σε σχέση με τα ανά-
πηρα παιδιά βλ. το σημαντικό έργο του R. M. Hodapp, (2005). Αναπτυξιακές Θεωρίες και Αναπηρία. Νοητική Καθυστέρηση, Αισθητηριακές 
Διαταραχές και Κινητική Αναπηρία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
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του όρου), ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός 
της ή η έλλειψή του σε επίπεδο όλης της κοινωνί-
ας, η συνειδητή σύνδεσή της με τον τρόπο και τις 
αρχές κατανομής των κοινωνικών πόρων που δι-
ατίθενται, όπως αντίστοιχα αναφέρθηκε και πιο 
πάνω σε σχέση με τις κοινωνικές δαπάνες και με-
ταβιβάσεις γενικά.

5. ή πΕριπτωσή τήσ  
τυΦλοτήτασ: ορισμΕνΕσ 
πλΕυρΕσ σΧΕτικα μΕ τήν 
καταστασή των ατομων μΕ 
σοΒαρα προΒλήματα ορασήσ 
στήν Ελλαδα σήμΕρα

Η τύφλωση ως κατάσταση είναι μια από τις πιο 
γνωστές αναπηρίες, λειτουργεί σχεδόν σαν ένα 
από τα συνώνυμα της αναπηρίας, κατά την καθη-
μερινή μαζική αντίληψη. Ωστόσο, με τη μορφή της 
«τύφλωσης», δηλαδή της ολικής ή σχεδόν ολικής 
απώλειας όρασης, είναι μια μάλλον σπάνια σωμα-
τική βλάβη και αναπηρία. Σύμφωνα με μια έρευνα 
στις ΗΠΑ, «οι άνθρωποι που θεωρούνται τυφλοί 
βάσει του νόμου –που διαθέτουν δηλαδή όραση 
20/200 στο καλό τους μάτι έπειτα από διόρθω-
ση, ή έχουν οπτικό πεδίο μικρότερο ή ίσο των 20 
μοιρών- αποτελούν λιγότερο από το 1% του πλη-
θυσμού στις ΗΠΑ. Στις περισσότερες έρευνες τα 
ποσοστά είναι 0,1% ή 0,2%̇  σε άλλες, η συχνό-
τητα πλησιάζει το 1%. Αυτή η διαφορά οφείλε-
ται εν μέρει στο γεγονός ότι το 50% ως 90% των 
παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης παρου-

σιάζουν συγχρόνως κώφωση, νοητική καθυστέ-
ρηση ή κινητικές αναπηρίες και γεννάται το ερώ-
τημα ποια είναι η πρωταρχική τους αναπηρία».25 
Για την καλύτερη πραγμάτευση του θέματος ως 
φαινομένου, φαίνεται ορθότερη η έννοια της «τυ-
φλότητας», αφενός γιατί ενσωματώνει, εκτός από 
την ολική απώλεια όρασης, όλα τα σοβαρά προ-
βλήματα όρασης που μπορούν να προκαλούν ή 
να συνιστούν αναπηρία (αλλά και τις προϋποθέ-
σεις της γένεσης και εξέλιξής τους, της πρόλη-
ψης) και αφετέρου γιατί αποδίδει καλύτερα αυτά 
τα προβλήματα στην πολυπλοκότητά τους και στη 
σχέση τους με την συνολική κοινωνία, τους απο-
δίδει έναν χαρακτήρα «βιοκοινωνικού» φαινομέ-
νου και προτσές. Τέλος, η έννοια της τυφλότητας 
είναι πιο εύκαμπτη για το χαρακτηρισμό του φαι-
νομένου των προβλημάτων όρασης στην κοινω-
νία, αλλά και στο άτομο,26 τα ορίζει δηλαδή μέσα 
στην κίνηση και δυναμικότητά τους, τόσο ως μα-
ζική κατάσταση, όσο και ως ατομική διαδικασία. 
Εξάλλου, όπως αναφέρεται από την πανευρωπα-
ϊκή ομοσπονδία τυφλών, «μόνο περίπου το 18% 
των ανθρώπων με οπτική αναπηρία είναι συνολι-
κά τυφλοί και η πλειοψηφία μπορεί να διακρίνει 
μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού. Πολλοί τυ-
φλοί ή άνθρωποι με προβλήματα όρασης έχουν 
φτωχότερη αίσθηση της ακοής, ή της αφής από 
τους υπόλοιπους ανθρώπους, ειδικά εάν είναι ηλι-
κιωμένοι. Δεν υπάρχει ωστόσο καμία «έκτη αί-
σθηση» που να επιτρέπει στους ανθρώπους με 
οπτική αναπηρία να πάρουν το σωστό λεωφο-
ρείο ή να προετοιμάσουν γεύμα χωρίς να έχουν  

25 Hodapp R. M., ό. π., σσ. 163-164.
26 Όπως το θέτει ο γνωστός λογοτεχνικός συγγραφέας Ζοζέ Σαραμάγκου, «… δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, λένε μάλιστα ότι δεν υπάρ-

χουν τυφλότητες αλλά τυφλοί, ενώ η εμπειρία δεν κάνει άλλο απ’ το να μας δείχνει ότι δεν υπάρχουν τυφλοί αλλά τυφλότητες» (Σαραμά-
γκου Ζ., (1998). Περί Τυφλότητος. Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 378). Παρόλο τον ίσως μεταφορικό ή αλληγορικό χαρακτήρα της φράσης, που 
μπορεί να υπονοεί και πλήθος άλλα πράγματα, σε ό,τι αφορά το θέμα που μας ενδιαφέρει στο παρόν κείμενο, εδώ δίνεται μια περαιτέρω ση-
μασία και απόχρωση στην ιδιαίτερη ή μοναδική περίπτωση, στο άτομο και στο πώς ο καθένας βιώνει τη σωματική βλάβη είτε την αναπηρία 
του ή λειτουργεί έχοντάς την, κάτι που είναι επίσης υπαρκτό και αντικειμενικό, όπως και η ίδια η σωματική βλάβη ή αναπηρία. Υπάρχει δη-
λαδή κάτι δυναμικό στην έννοια της τυφλότητας, που δεν υπάρχει στην αντίστοιχη της τύφλωσης.
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εκπαιδευτεί. 77% των ανθρώπων με οπτική ανα-
πηρία διατηρούν αρκετή όραση για να αναγνω-
ρίσουν στενό κύκλο φίλων. Ένας μικρός αριθμός 
τυφλών ανθρώπων, με πρόσθετες ειδικές ανά-
γκες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αφή για να 
προσδιορίσουν τους ανθρώπους και τα πράγμα-
τα» (πηγή: www.rnib.org.uk Annual Review 2007/8 
και www.euroblind.org ).27

Όπως και για τις περισσότερες κατηγορίες 
αναπηρίας, αλλά και το συνολικό αριθμό αναπή-
ρων στη χώρα, δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή/
απογραφή των ατόμων με σοβαρά προβλήματα 
όρασης στην Ελλάδα που να εντάσσονται στην 
κατηγορία της «τυφλότητας». Στην προαναφερό-
μενη παλιά έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ (τότε Ε.Σ.Υ.Ε.) του 
2002 (βλ. Πίνακα 1 στο παρόν κείμενο), αναφέρο-
νταν συνολικά 75.507 άτομα, άνω των 15 ετών, με 
(σοβαρά) προβλήματα όρασης, που συνιστούσαν 
το κυριότερο πρόβλημα της υγείας τους. Εξ αυ-
τών, τα 39.343 άτομα (52,1% του συνόλου) ήταν 
65 ετών και άνω. Τα άτομα ηλικίας 15-29 ετών 
με προβλήματα όρασης ήταν 8.834 ή 11,7% του 
συνόλου, τα 30-44 ετών ήταν 9.818 ή 13% του 
συνόλου και τα άτομα ηλικίας 45-64 ετών ήταν 
17.511 ή 23,2% του συνολικού αριθμού των εχό-
ντων προβλήματα όρασης, που τα ανέφεραν ως 
το κυριότερο πρόβλημα υγείας ή ως αναπηρία 
τους . Όπως ήδη ειπώθηκε όμως, η έρευνα αυτή 
δεν μας λέει μάλλον πάρα πολλά πράγματα για 
την πραγματική κατάσταση της αναπηρίας στην 
Ελλάδα και αυτό αφορά και την κατηγορία της  
τυφλότητας.

Σε μια άλλη, πολύ νεότερη πηγή, αναφέρεται: 
«το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να επισημά-
νουμε, και το οποίο δυσχεραίνει την έγκυρη και 
ολοκληρωμένη σκιαγράφηση της σημερινής κα-
τάστασης, είναι ότι δεν έχουμε αξιόπιστα εθνικά 
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ανάπη-
ρων παιδιών ή των παιδιών που χαρακτηρίζονται 
ως έχοντα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (υπο-
γράμμιση Α.Χ.). Για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν 
στοιχεία που δηλώνουν ότι ο συνολικός αριθμός 
των τυφλών ατόμων κάθε ηλικίας ανέρχεται στα 
22.000 άτομα (υπογράμμιση Α.Χ.), δεν υπάρχουν 
έγκυρα επιμέρους στοιχεία σχετικά με το πόσοι 
από αυτούς είναι μαθητές προσχολικής ή σχολι-
κής ηλικίας, πόσοι είναι οι μαθητές με γενικότε-
ρα σοβαρά προβλήματα όρασης, πόσοι από αυ-
τούς τους μαθητές φοιτούν σε γενικές ή ειδικές 
μονάδες προσχολικής αγωγής, ή πόσοι παραμέ-
νουν κλεισμένοι στα σπίτια τους χωρίς κανένα εί-
δος εκπαίδευσης».28 Εδώ, λοιπόν, έχουμε ως εκτί-
μηση συνολικού αριθμού των τυφλών ατόμων, 22 
χιλιάδες άτομα.

Στην, επίσης προαναφερμένη, έκθεση της ευ-
ρωβουλευτή Κ. Κούνεβα στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των τυ-
φλών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 50.000 άτομα, 
δίχως να διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς ανή-
κουν στους μερικώς βλέποντες,29 ενώ σε σχετι-
κό ερώτημα του γράφοντα προς τον προαναφε-
ρόμενο συνδικαλιστή στον χώρο των τυφλών κ. 
Χάρη Χουρδάκη, η απάντηση-εκτίμησή του ήταν ότι 
στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20.000 - 30.000 

27 Αναφέρεται στο: Δεληκάρη Π., Αναπαραστάσεις της τυφλότητας σε σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα (κοινωνιολογική προσέγγιση), σσ. 1-2.
 Βλ. http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Delikari_Paraskevi.pdf
28 Βλάχου Αναστασία, «Διαμόρφωση πολιτικής για την πρώιμη εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα των μα-

θητών με προβλήματα όρασης», στο: Ζώνιου-Σιδέρη Α., Σπανδάγου Η. (Επιστημονική Επιμέλεια), (2011). Εκπαίδευση και Τύφλωση. Σύγχρο-
νες Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Πεδίο, σ. 130.

29 Κούνεβα Κ., «Έκθεση για την Κατάσταση της Αναπηρίας στην Ελλάδα», σ. 38.
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τυφλοί και ακόμη ένας τριπλάσιος αριθμός μερι-
κώς βλεπόντων με προβλήματα όρασης τόσο σο-
βαρά, που συνιστούν αναπηρία.

Από τα παραπάνω, αναδεικνύεται το «χάος» 
που δημιουργεί η έλλειψη πληροφορίας σχετικά 
με την τυφλότητα, ώστε να σχεδιαστεί η αναγκαία 
κοινωνική πολιτική, η αρωγή, η ειδική αγωγή, η 
αποκατάσταση των ατόμων αυτών. Η εκτίμηση 
που αναφέρει ως πιθανό συνολικό αριθμό των 
τυφλών στην Ελλάδα τα 22.000 άτομα, μάλλον 
δεν μπορεί να ισχύει, εφόσον η Γενική Γραμματέ-
ας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών αναφέρει 
ως στοιχείο ότι 25.000 περίπου τυφλοί επιδοτού-
νταν (το 2014) από την Πρόνοια.30

Σχετικά με τα ειδικά προβλήματα των ατόμων 
που έχουν αυτή τη σωματική βλάβη-αναπηρία, 
αυτά μπορούν να χωριστούν σε ορισμένες κατη-
γορίες: α) προβλήματα που αφορούν την εκπαί-
δευση και την ειδική αγωγή, β) προβλήματα που 
αφορούν την εργασία, γ) προβλήματα που αφο-
ρούν το γενικό επίπεδο και ποιότητα ζωής τους 
και την όσο το δυνατόν πληρέστερη ένταξή τους 
στις κοινωνικές δραστηριότητες, τον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό «αποαναπηροποίησής» τους. Πα-
ρακάτω, θα επιχειρηθεί μια, πολύ συνοπτική και 
ελλιπής, σε κάθε περίπτωση, παρουσίαση αυτών 
των κατηγοριών ή ομάδων προβλημάτων.

5.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥφΛΟΤΗΤΑ

Η εκπαίδευση των ατόμων με τυφλότητα ή σοβα-
ρά προβλήματα όρασης συνιστά μια πολύ σύνθετη 
και ιδιαίτερη διαδικασία. Οι περισσότεροι άνθρω-

ποι, στην αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, 
αντλούν το 90% των αισθητηριακών δεδομένων-
πληροφοριών τους μέσω της όρασης, γενικά ζού-
με σε έναν πολιτισμό βασισμένο κατά κύριο λόγο 
στην αίσθηση της όρασης, σε έναν «οπτικό πολι-
τισμό» ή «πολιτισμό για βλέποντες». Αντίστοιχη εί-
ναι και η εκπαίδευση των ατόμων στην κοινωνία. 
Αυτό αφορά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τα άτο-
μα που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα όρα-
σης εκ γενετής ή από πολύ μικρή ηλικία, αφού η 
αντιληπτικότητά τους, η σχέση τους με τη γλώσ-
σα, η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
αναπτύσσεται με σχετικά διαφορετικό τρόπο απ’ 
ότι στους βλέποντες, ανεξάρτητα μάλιστα από το 
αν οι τελευταίοι είναι «αρτιμελείς» ή «ανάπηροι», 
υπάρχει δηλαδή σημαντική ιδιαιτερότητα σε αυτή 
τη συγκεκριμένη αναπηρία.31 Είναι εξαιρετικά ανα-
γκαία, ως εκ τούτου, η πολύ συγκεκριμένη και στο-
χευμένη ειδική αγωγή και εκπαίδευση για τα άτομα 
αυτά. Κατά την εκτίμηση του Χάρη Χουρδάκη, με 
τον οποίο ο γράφων είχε εκτενή συζήτηση πάνω 
στο ζήτημα αυτό, υπάρχουν σήμερα περίπου 2.000 
παιδιά στην Ελλάδα που έχουν πολύ σοβαρά προ-
βλήματα όρασης, εντάσσονται δηλαδή στην κατη-
γορία της τυφλότητας. Για αυτά τα παιδιά χρειάζε-
ται να υπάρχει ειδική αγωγή από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής τους, ενώ ανάλογη εκπαίδευση (και όχι 
μόνον υπηρεσίες συμβουλευτικής) απαιτείται και 
για τους γονείς τους. Αυτό με τη σειρά του προϋ-
ποθέτει: α) κοινωνικές υποδομές και ιδρύματα για 
αυτό τον σκοπό, β) ειδικούς επαγγελματίες εκπαι-
δευμένους ακριβώς στην αναπτυξιακή δυναμική 
αυτών των ατόμων (συν το αναγκαίο επιστημονι-
κό έργο στο πλαίσιο αντίστοιχων φορέων κ.λπ.).  

30 Κούνεβα Κ., ό. π. σ. 39.
31 Για μια συνοπτική βασική παρουσίαση του ζητήματος, βλ. Hodapp R. M., ό. π., σσ. 163-185. Ειδικότερα για το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων της 

εκπαίδευσης των τυφλών ατόμων, βλ. Καραγιάννη Π., «Ο μεταφορικός λόγος στη γλωσσική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και τυφλών μα-
θητών», στο συλλογικό έργο: Ζώνιου-Σιδέρη Α., Σπανδάγου Η., (επιστημονική επιμέλεια), (2011). Εκπαίδευση και Τύφλωση. Σύγχρονες Τά-
σεις και Προοπτικές. Αθήνα: Πεδίο, σσ. 104-120.
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Δηλαδή, χρειάζεται η δημιουργία, το «χτίσιμο» αυ-
τοτελών τμημάτων σε πανεπιστημιακές σχολές που 
θα έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση ειδικών 
αποκλειστικά για την εκπαίδευση των τυφλών, τη 
στιγμή που σήμερα μια τέτοια εξειδίκευση μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα μόνο μεταπτυχιακών σπουδών 
– οι βασικές σπουδές αφορούν την ειδική αγωγή 
γενικά, για όλα τα άτομα με αναπηρίες, ή αισθη-
τηριακές διαταραχές.

Σήμερα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πέντε 
μικρά δημοτικά σχολεία για τυφλά παιδιά (από 
ένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τρία σε επαρ-
χιακές πόλεις), γυμνάσιο και λύκειο δεν υπάρχει, 
ενώ εκπαιδεύονται μόλις 100-120 άτομα συνολι-
κά. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το ζήτημα που 
κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο όσον αφορά την εκ-
παίδευση, τόσο των τυφλών όσο και εν γένει των 
αναπήρων ατόμων σε σχολική ηλικία, είναι το ζή-
τημα της ένταξής τους στο σύστημα γενικής εκ-
παίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση). Υποστηρίζεται η ένταξη των ατόμων 
αυτών στο σύστημα εκπαίδευσης μαζί με όλα τα 
άλλα παιδιά, στο όνομα του να αποφευχθούν κα-
ταστάσεις απομόνωσής τους από την ευρύτερη 
κοινωνία, «ιδρυματοποίησης» ή «ασυλοποίησής» 
τους. Ως γενική λογική, αυτή η κατεύθυνση φαί-
νεται να είναι κατ’ αρχήν σωστή, αφού πράγματι 
αφενός η εκπαίδευση των παιδιών με προβλήμα-
τα όρασης πρέπει να αποσκοπεί στη γρηγορότε-
ρη και επιτυχέστερη ένταξή τους στο κοινωνικό 
σύνολο και αφετέρου με το σκεπτικό ότι γενικώς 
πρέπει να εγκαταλειφθούν συγκεκριμένες πρακτι-
κές του παρελθόντος που οδηγούσαν, ουσιαστικά, 
στο «κλείσιμο» ατόμων με αναπηρία σε ιδρύμα-
τα που τελικά λειτουργούσαν ως «αποθήκες ψυ-
χών», κάτι που, βέβαια, αφορούσε σε άλλες περι-
πτώσεις αναπηρίας όπως οι ψυχικές διαταραχές 
και η νοητική υστέρηση, ή ο αυτισμός, αλλά και 
σε ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και τα ορφανά –
και όχι στους τυφλούς. Ωστόσο, το πέρασμα στην 
ένταξη στην γενική εκπαίδευση πρακτικά δεν εί-
ναι καθόλου εύκολη υπόθεση, απαιτεί πολλές και 
ειδικές προϋποθέσεις και σοβαρή προετοιμασία, 
καθώς και επιλογή των σωστών καταρχήν πιλοτι-
κών προγραμμάτων, ώστε να ανιχνευθούν οι ανά-

γκες και οι δυσκολίες και να διασφαλιστεί η ομαλή 
μετάβαση. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή 
η μετάβαση γίνεται πρόχειρα και απροετοίμαστα, 
ή αποσκοπεί απλώς σε μείωση των δαπανών για 
την τυφλότητα και την αναπηρία εν γένει, συντε-
λείται όχι η ένταξη, αλλά μια νέα μορφή εγκατά-
λειψης αυτών των ατόμων μέσα στα γενικά σχο-
λεία και τις μαθητικές τάξεις. Αυτή η επισήμανση 
πιθανά δεν είναι άσχετη με ό,τι συμβαίνει με τα 
τυφλά παιδιά σήμερα στα σχολεία. Εμφανίζονται 
προβλήματα που δεν είναι καθόλου προφανή ή 
εύκολο να διευθετηθούν από τους φορείς της 
εκπαιδευτικής κοινότητας που παραδοσιακά συ-
νιστά μια «κοινότητα βλεπόντων». Για παράδειγ-
μα, αυτό αφορά τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για 
τη διενέργεια των μαθημάτων, που δεν μπορούν 
να είναι οπτικά, αφού τα τυφλά παιδιά αποκλείο-
νται από αυτά. Επίσης, όταν τα τυφλά παιδιά χρει-
άζεται να γράψουν μέσα στην σχολική αίθουσα, 
αυτομάτως δημιουργείται πρόβλημα. Το θέμα εί-
ναι ότι οι τυφλοί γράφουν και διαβάζουν σε σύ-
στημα braille, με κουκίδες που πρέπει να ψηλα-
φίζονται με την αφή («αναγλυφογραφία»), οπότε 
τα τυφλά παιδιά στην τάξη είναι αναγκασμένα να 
γράφουν σε διατρητικές γραφομηχανές που κά-
νουν πολύ θόρυβο και αναστατώνουν τη σχολική 
τάξη. Τρίτο παράδειγμα και πάρα πολύ σημαντι-
κό: Πώς τα τυφλά παιδιά θα μπορούν να παίζουν 
σε ένα γενικό σχολείο; Είναι γνωστός ο ρόλος και 
η σημασία του παιχνιδιού στη γνωστική, κοινωνι-
κή, συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, στη δι-
αμόρφωση της προσωπικότητάς του. Στην πράξη, 
σε ένα γενικό σχολείο, σύμφωνα με επιτόπου πα-
ρατηρήσεις του προαναφερόμενου Χ. Χουρδάκη 
(Χ.Χ.), στη διάρκεια του διαλείμματος, τα λίγα τυ-
φλά παιδιά είναι συνήθως μαζεμένα σε μια γωνία 
και στέκονται άπραγα, με προφανείς συνέπειες για 
την ανάπτυξή τους ως προσωπικοτήτων, τη στιγμή 
που, στα ειδικά σχολεία για τυφλά παιδιά, μπορούν 
να παίζουν κάθε είδους παιχνίδια («ακόμη και κυ-
νηγητό», όπως συγκεκριμένα αναφέρθηκε). Ακό-
μη, χρειάζεται εκτεταμένη παραγωγή βιβλίων σε 
σύστημα braille, αφού είναι γνωστή η σημασία της 
διαδραστικότητας του βιβλίου στη μάθηση, σε σύ-
γκριση με την ψηφιοποίηση της οθόνης (μάλιστα,  
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στην περίπτωση των τυφλών ατόμων, η διαδραστι-
κότητα μέσω της αφής είναι ίσως ακόμη πιο ανα-
γκαία απ’ ότι στους βλέποντες). Η μελέτη μέσω 
αποκλειστικά ακουστικών προγραμμάτων πιθανά 
δεν είναι τόσο αποτελεσματική όταν δεν συνοδεύ-
εται με το βιβλίο. Όπως ενδεικτικά αναφέρθηκε 
στη διάρκεια της συζήτησης με τον Χ. Χ., ενώ τη 
δεκαετία του 1930 τυπώνονταν ακόμη και μουσι-
κά βιβλία σε σύστημα braille στην Ελλάδα -είναι 
γνωστή η κλίση και οι επιδόσεις πολλών τυφλών 
ατόμων στη μουσική- σήμερα αυτό έχει σταμα-
τήσει. Το θέμα είναι και οικονομικό (κατ’ εξοχήν 
οικονομικό, μάλιστα), αφορά τη χρηματοδότηση 
γενικά της εκπαίδευσης: ενδεικτικά ένας ατομι-
κός εκτυπωτής σε σύστημα braille κοστίζει από 
2.000 ως 3.500 ευρώ (αντίστοιχα, ένας αξιόπιστος 
επαγγελματικός αντίστοιχος εκτυπωτής κοστίζει 
ως και 16.000 ευρώ), πώς θα τον προμηθευτεί το 
σχολείο που έτσι κι αλλιώς υποφέρει οικονομικά; 
Για τα άτομα με μερική όραση έχουν κατασκευα-
στεί ειδικοί φακοί ή ειδικοί μεγεθυντές και ειδικά 
γυαλιά οράσεως που, όπως είναι ευνόητο, είναι 
αρκετά ακριβά. Αυτά τα μέσα, απαραίτητα γενι-
κώς στα άτομα με προβλήματα όρασης, και ακό-
μη περισσότερο στην εκπαίδευση και την εργα-
σία, δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Έτσι λοιπόν, το εγχείρημα της ένταξης των τυ-
φλών παιδιών στα συστήματα γενικής εκπαίδευ-
σης συνιστά ιδιαίτερα σύνθετη και επίπονη δια-
δικασία που αντικειμενικά οφείλει να αλλάζει την 
εικόνα της εκπαίδευσης συνολικά.32 Δεν αρκούν 
οι καλές προθέσεις, που αναμφίβολα υπάρχουν, 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών τουλάχιστον, αλλά 
απαιτείται ένα συνολικό πλέγμα υποστήριξης της 
συνολικής αυτής διαδικασίας. Δεν αρκεί απλώς η 
καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αποδο-
χής μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
Δεν αρκούν απλώς οι ράμπες και οι εδαφικές ση-
μάνσεις και κάποιες ελάχιστες προσαρμογές στα 
σχολικά κτίρια και βιβλιοθήκες, αλλά απαιτείται 
συνολική αναδιαμόρφωση του σχολικού χώρου 
και του συνόλου των υποδομών του,33 της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και πρακτικής, της εκπαι-
δευτικής συνείδησης, ώστε να υπάρξει πράγματι 
ένα «σχολείο για όλους». Το ίδιο αφορά συνολι-
κά το πρόβλημα της «αποϊδρυματοποίησης» και 
«αποϊατρικοποίησης» των προβλημάτων αναπη-
ρίας συνολικά (εντάξει, κλείνουν τα παλιά ξεπε-
ρασμένα ιδρύματα, οι «αποθήκες ψυχών», αλλά 
τι υπάρχει να τα διαδεχτεί;). Για να υπάρξει πραγ-
ματική ένταξη, απαιτείται πλήρης ανασχεδιασμός 
της ένταξης των αναπήρων στην κοινωνία. Στην 
περίπτωση της εκπαίδευσης, εκτός από το πρω-
τότυπο επιστημονικό έργο που μένει ακόμα να 
παραχθεί (και να παράγεται συνεχώς νέο), απαι-
τείται ενδεχομένως να εξεταστεί η δυνατότητα 
επιμέρους προσεκτικών βημάτων, ενδιάμεσων 
καταστάσεων που θα προετοιμάζουν την πλήρη 
ένταξη των τυφλών εκπαιδευομένων στη γενική 
εκπαίδευση (όταν και όπως πρέπει αυτή να γίνει), 
ή και ο κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ ειδικής 
και γενικής εκπαίδευσης. Όταν, αντίθετα, το πέ-
ρασμα γίνεται πρόχειρα, απροετοίμαστα και υπό 
την επίδραση αντιλήψεων που προέρχονται από 

32 Στην περίπτωση της ένταξης των τυφλών και εν γένει των ανάπηρων ατόμων στη γενική εκπαίδευση, απαιτείται να αλλάξει, δηλαδή να προ-
σαρμοστεί, ακόμη και το συνολικό αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης, Για το ζήτημα αυτό, βλ. Ζώνιου-Σιδέρη Α., Καραγιάννη Π., Ντερο-
πούλου-Ντέρου Ε., Παπασταυρινίδου Γ., Σπανδάγου Η., «Η Σημασία και ο Ρόλος του Αναλυτικού Προγράμματος στην Ενταξιακή Εκπαίδευση 
των Τυφλών Παιδιών στην Ελλάδα», στο συλλογικό έργο: Ζώνιου-Σιδέρη Α., Σπανδάγου Η. (επιστ. επιμέλεια), ό. π., σσ. 253-268.

33 Λ.χ. το ζήτημα της διαμόρφωσης «σταθμών εργασίας» για τυφλούς μαθητές στον χώρο του σχολείου, στη βιβλιοθήκη κ.λπ. Για μια συνοπτι-
κή παρουσίαση των δυνατοτήτων που μπορεί να παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαίδευση των τυφλών μαθητών, βλ. Κουρουπέ-
τρογλου Γ. Θ., «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ενταξιακή Εκπαίδευση των Τυφλών Μαθητών», στο συλλογικό έργο: Ζώνιου-Σιδέρη Α., 
Σπανδάγου Η. (Επιστημονική Επιμέλεια), (2011). Εκπαίδευση και Τύφλωση. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Πεδίο, σσ. 269-282.
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την αγορά και στοχεύουν απλώς στη μείωση του 
«κόστους» της κοινωνικής πολιτικής, τότε ο απο-
κλεισμός των τυφλών και εν γένει των ανάπη-
ρων ατόμων από την κοινωνία απλώς αναπαρά-
γεται με άλλο τρόπο και μάλιστα ίσως, κάποιες 
φορές, γίνεται και πιο καταστροφικός και απόλυ-
τος από πριν, από τον «ιδρυματικό αποκλεισμό», 
αφού τώρα οι δομές και οι ευθύνες διαχέονται 
παντού και το «φταίξιμο» πέφτει στο άτομο, την 
οικογένειά του και τις επιλογές τους. Και αν σκε-
φτεί κανείς τις ταπεινώσεις, τις ματαιώσεις, τις λύ-
πες, τις απογοητεύσεις στις οποίες είναι δυνατό 
να καταλήγει να είναι πιο ευάλωτο ένα ανάπηρο 
άτομο μέσα σε έναν κόσμο που «δεν είναι για αυ-
τόν», ας πούμε σε έναν «κόσμο βλεπόντων», τότε 
γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η προσεκτική μελέ-
τη και σχεδιασμός των διαδικασιών ένταξής του 
στην ευρύτερη κοινωνική ζωή.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των ατόμων με 
προβλήματα όρασης, είναι, επιπλέον, σαφές ότι πρέ-
πει να ισχύουν οι νόμοι του κράτους σε ό,τι αφο-
ρά την υποχρεωτικότητα στην εκπαίδευση για όλα 
τα παιδιά, εν ανάγκη και με τη «θέσπιση κυρώσε-
ων κατά των γονιών που δεν στέλνουν τα παιδιά 
τους στο σχολείο», κάτι που επισημαίνει και η Π. 
Τσαβαλιά στην «Έκθεση Κούνεβα».34 Εδώ πρέπει 
να ειπωθεί ότι ειδική προσοχή σε σχέση με αυτό 
πρέπει να δοθεί στα τυφλά παιδιά των μετανα-
στών και των προσφύγων στην Ελλάδα, καθώς 
και στα παιδιά ιδιαίτερων κοινοτήτων και ομάδων, 
όπως οι Ρομά, μέρος των οποίων, για πολύ ειδι-
κούς λόγους (οι οποίοι λόγοι, η κοινωνική περι-

θωριοποίηση δηλαδή, έχουν ενταθεί περαιτέρω 
στη διάρκεια της κρίσης), διατηρεί πρακτικές που 
κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την εκπαίδευση των 
ανάπηρων παιδιών και την εν γένει ένταξή τους. 
Αυτό συνδέεται και με τα γενικότερα προβλήμα-
τα γενικής και ειδικής υγείας ομάδων του πληθυ-
σμού, της πρόληψης, διάγνωσης, αντιμετώπισης, 
θεραπείας, αποκατάστασης των σωματικών βλα-
βών και των αναπηριών στον πληθυσμό της χώρας. 
Υπάρχουν μελέτες στο εξωτερικό, λ.χ. στις ΗΠΑ, 
σύμφωνα με τις οποίες, τα ποσοστά εμφάνισης 
σωματικών βλαβών και αναπηριών σε ευπαθείς 
ομάδες όπως τμήματα Ισπανοφώνων ή Αφροα-
μερικανών είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τον 
υπόλοιπο πληθυσμό ακριβώς διότι δεν μετέχουν 
στον ίδιο βαθμό στο εθνικό σύστημα υγείας και 
αποκλείονται από διαδικασίες όπως η πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάστα-
ση των σωματικών βλαβών στα βρέφη και τα παι-
διά. Το ίδιο αφορά και στην εκπαίδευση.

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και αποκα-
τάσταση των τυφλών ατόμων στην Ελλάδα έχει 
παίξει ιστορικά το Κέντρο Εκπαίδευσης και Απο-
κατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ο περίφημος πρώην 
«Οίκος Τυφλών» που ιδρύθηκε από τον Δ. Βικέλα 
και τον Γ. Δροσίνη το 1906, το οποίο έχει σηκώσει 
μεγάλο βάρος των προσπαθειών ένταξης και εν-
σωμάτωσης των ατόμων με προβλήματα όρασης 
στην κοινωνία.35 Η περαιτέρω αναγκαία ανάπτυ-
ξη της δράσης του (στις σημερινές δε συνθήκες 
των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, ακό-
μη και η απλή διατήρηση της λειτουργίας του σε  

34 Κούνεβα Κ., «Έκθεση για την Αναπηρία στην Ελλάδα», ό. π., σ. 39.
35  Για μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της ιστορίας και της δραστηριότητας του ΚΕΑΤ, βλ. Ράπτου Α., «Κέντρο Εκπαίδευσης και Απο-

κατάστασης Τυφλών: Χθες, Σήμερα, Αύριο», στο συλλογικό έργο: Ζώνιου-Σιδέρη Α., Σπανδάγου Η. (επιστ. επιμ.), ό. π., σσ. 170-184.
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ορισμένα μίνιμουμ επίπεδα δραστηριότητας του 
παρελθόντος και η μη παραπέρα υποβάθμισή του) 
ήταν και είναι πάντοτε στο επίκεντρο των αγώ-
νων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των τυ-
φλών στην Ελλάδα.

5.2. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Η εργασία συνιστά τον σημαντικότερο παράγοντα 
ένταξης ενός ατόμου στην κοινωνική ζωή, αλλά 
και στην ολοκληρωμένη ατομική του δράση και 
ζωή. Δεν πρόκειται απλώς για τον βιοπορισμό και 
την υλική εξασφάλιση, αλλά για την σημαντικότε-
ρη πηγή δημιουργικότητας, νοήματος, αυτοβου-
λίας και αξιοπρέπειας για το άτομο. Αυτό αφορά 
εξίσου τους «αρτιμελείς», όσο και τους ανθρώ-
πους με σωματικές βλάβες και αναπηρίες που εί-
ναι δυνατό σήμερα, με την κατάλληλη κοινωνική 
αρωγή, να ενταχθούν στην εργασιακή διαδικασία.

Στην περίπτωση των τυφλών ατόμων, το συ-
νταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία 
παραμένει σήμερα κενό γράμμα, ενώ η κατάστα-
ση, λόγω της κρίσης, έχει χειροτερέψει σε σχέση 
με παλιότερα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Πα-
ρασκευής Τσαβαλιά, γενικής γραμματέα της Εθνι-
κής Ομοσπονδίας Τυφλών (ΕΟΤ), που συμπεριε-
λήφθησαν στην προαναφερμένη έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ευρωβουλευτή Κ. 
Κούνεβα το 2015, «η ανεργία στους τυφλούς ξε-
περνάει το 90%, καθώς από τους περίπου 25.000 
τυφλούς που επιδοτούνται από την Πρόνοια, μό-
λις 150 άτομα εργάζονται στον δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα. Από αυτούς, το 90% είναι τηλεφωνη-

τές και οι υπόλοιποι εργάζονται ως δικηγόροι και 
εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή. Καμιά ελληνι-
κή σχολή φυσικοθεραπείας δεν δέχεται τυφλούς 
σπουδαστές, παρ’ ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 
χιλιάδες τυφλοί φυσικοθεραπευτές. Αλλά και η εκ-
παίδευση στην περίπτωση των τυφλών δεν ισούται 
με αντίδοτο στην ανεργία, καθώς όσοι από αυτούς 
περάσουν τις πύλες ενός πανεπιστημίου ‘μένουν 
ξυπόλυτοι στ’ αγκάθια’. Δεν υπάρχει κάποιο ειδι-
κό τμήμα που θα φέρει σε επαφή τους τυφλούς 
φοιτητές με τους καθηγητές, ενώ δεν υπάρχει καν 
πρόσβαση στις βιβλιοθήκες».36 Όπως βλέπουμε, 
το θέμα της εργασίας των ατόμων με τυφλότητα 
συναρτάται στενά με το θέμα της επαγγελματι-
κής, πανεπιστημιακής ή άλλης, εκπαίδευσής τους, 
αλλά και με την ανάγκη της περαιτέρω στήριξής 
τους μετά το πέρας των σπουδών.

Με τη σειρά του, ο Χ. Χουρδάκης σημειώνει ότι 
η εργασία στους τυφλούς έχει υποχωρήσει σοβαρά 
σε σχέση με δύο και τρεις δεκαετίες πριν. Αναφέρει 
ότι στη ΔΕΗ εργάζονταν παλιότερα 110-120 άτο-
μα ως τηλεφωνητές (επάγγελμα που είναι νομικά 
κατοχυρωμένο για τυφλούς, με βάση και το νόμο 
2643/1998) ενώ σήμερα είναι ζήτημα αν εργάζονται 
15. Στον ΟΤΕ, από 30-40 άτομα παλιότερα, σήμερα 
είναι 3 ή 4. Συμπληρώνει και αυτός ότι εργάζονται 
ακόμη ελάχιστοι τυφλοί δικηγόροι, «προερχόμε-
νοι κυρίως από εύπορες οικογένειες» και πολύ λί-
γοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Παρότι προβλέπε-
ται ποσόστωση 4% για άτομα με αναπηρίες (3% 
για άμεσα ΑμεΑ και 1% για συγγενείς ΑμεΑ) στις 
προσλήψεις των επιχειρήσεων άνω των 50 ατό-
μων στον ιδιωτικό τομέα και σε όλες τις δημόσιες  

36 Κούνεβα Κ., «Έκθεση για την Κατάσταση της Αναπηρίας στην Ελλάδα», ό. π., σ. 39.
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επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα τέτοιες προ-
σλήψεις δεν γίνονται. Ιδιαίτερα στην περίοδο της 
κρίσης, όλα αυτά είναι μόνο στα χαρτιά, τίποτε δεν 
τηρείται και κανένας έλεγχος δεν διενεργείται.

Σημαντικό πρόβλημα συνιστά ο περιορισμένος 
ορίζοντας προστατευμένης ή προνομιακής απα-
σχόλησης των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
Στην πραγματικότητα, κίνητρα δίνονται (αλλά και 
αυτό κυρίως παλιότερα, όπως είδαμε παραπά-
νω) μόνο για την απασχόλησή τους ως τηλεφω-
νητών, σε μια εποχή που αυτή η ειδικότητα τείνει 
να φθίνει. Έχει σημασία να δοθούν κίνητρα για την 
απασχόλησή τους σε μια σειρά άλλα επαγγέλμα-
τα, όπως του φυσικοθεραπευτή, όπως ήδη ανα-
φέρθηκε, του κοινωνικού λειτουργού, του ψυχο-
λόγου, του χειριστή τηλεφωνικού κέντρου κ. ά.

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, κρίσιμο για την 
προώθηση της εργασίας των ατόμων με προβλή-
ματα όρασης, αλλά και άλλων ατόμων με σωμα-
τικές βλάβες και αναπηρίες γενικότερα, είναι το 
θέμα της λεγόμενης «προστατευόμενης εργασί-
ας», ή «προστατευόμενων εργαστηρίων» τυφλών 
ατόμων. Με τον όρο αυτό εννοούνται παραγω-
γικές μονάδες στις οποίες εργάζονται κατ’ απο-
κλειστικότητα τυφλά άτομα ή άτομα με σοβα-
ρά προβλήματα όρασης, με εξασφαλισμένη την 
απορρόφηση της παραγωγής τους από δημόσι-
ους φορείς. Παρότι στην Ελλάδα τέτοιες μονά-
δες ήταν λίγες, ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό 
των τυφλών που αναζητούσαν εργασία, εντού-
τοις υπήρχαν, όπως λ.χ. εργαστήριο που παρή-
γε είδη τα οποία απορροφούσε υποχρεωτικά ο 
Ελληνικός Στρατός. Ίσως κάτι να υπάρχει ακό-

μη από αυτά τα εργαστήρια, η πραγματικότητα 
όμως είναι ότι φθίνουν γιατί, με βάση τα κυρί-
αρχα μονεταριστικά κριτήρια, παραβιάζουν την 
αρχή της ελεύθερης αγοράς και φυσικά ανεβά-
ζουν -βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, αλλά αυτό 
αρκεί- το κόστος εργασίας και παραγωγής γενι-
κότερα, ή «κλείνουν» συγκεκριμένους τομείς πα-
ραγωγής από τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Έτσι, η 
τάση σήμερα είναι είτε η όποια «προστατευόμενη 
εργασία» να περιορίζεται σε έκτακτου χαρακτήρα 
και μη διαρκείς δραστηριότητες όπως λ.χ. η κα-
τασκευή αντικειμένων για τη χριστουγεννιάτικη 
αγορά, είτε γενικώς η εργασιακή δραστηριότη-
τα των τυφλών να αντικαθίσταται με πρακτικές 
δημιουργικής απασχόλησης κάτι που, όπως είναι 
κατανοητό, είναι εντελώς διαφορετικό από την 
εργασία καθεαυτή. Πρέπει εδώ να ειπωθεί ότι η 
δημιουργία και οργάνωση παραγωγικών μονά-
δων για τυφλούς, ή και ανάπηρους γενικά, έχει 
μεγάλες απαιτήσεις που αφορούν τόσο την ορ-
γάνωση της εργασίας και των χώρων εργασίας, 
όσο και την ανάγκη ύπαρξης μη ανάπηρων ειδι-
κών στον σχεδιασμό, την εργονομία και την ορ-
γάνωση της δουλειάς, αλλά και βοηθών των ανα-
πήρων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (λ.χ., 
στην περίπτωση των τυφλών, «βλεπόντων» βο-
ηθών που, εκτός των άλλων, εξασφαλίζουν τον 
καθαρισμό των χώρων εργασίας, την απομάκρυν-
ση αντικειμένων που μπορεί να εμποδίζουν τους 
εργαζόμενους τυφλούς ή να προκαλούν ατυχή-
ματα κ.ο.κ.). Μια ενδεικτική και παραστατική ει-
κόνα για την ιδιαιτερότητα των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα  

37 Βλ. Παΐσιος Ν., Η Εμπειρία ενός Τυφλού ως Φοιτητή και ως Δασκάλου», στο Ζώνιου-Σιδέρη Α., Σπανδάγου Η. (επιστ. επιμ.), ό. π., σσ. 338-355.
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όρασης όταν αποφασίζουν να σπουδάσουν και 
να εργαστούν σε ένα «μη συνηθισμένο» για αυ-
τούς επάγγελμα, μάς δίνει ένα κείμενο σχετικά 
με τη φοίτηση και την πρακτική σε κανονικό σχο-
λείο ενός τυφλού ως δασκάλου σε παιδιά δίχως 
προβλήματα όρασης.37 Η παρουσίαση, στη συ-
γκεκριμένη δημοσίευση, του επιτεύγματος αυ-
τού –ένας τυφλός να διδάσκει βλέποντες μα-
θητές και μάλιστα μικρής ηλικίας- έστω και στο 
επίπεδο της πανεπιστημιακής πρακτικής και όχι 
ακόμη της κανονικής εργασίας, δείχνει ανάγλυ-
φα τόσο τις δυσκολίες -αλλά και την ευφυΐα και 
επινοητικότητα που είναι δυνατό να εμφανίσει 
ένα άτομο- και τις μεγάλες απαιτήσεις προετοι-
μασίας σε προσωπική δουλειά του τυφλού δα-
σκάλου που είναι αναγκαίες, όσο και τη σημασία 
και τον ρόλο της ύπαρξης βλεπόντων βοηθών 
του μέσα στην σχολική τάξη, της συνεργασίας 
με τους καθηγητές του στο πανεπιστήμιο (πρό-
κειται για το Πανεπιστήμιο Κύπρου) αλλά και στο 
σχολείο που άσκησε την πρακτική του, της πρό-
σβασης σε κατάλληλα τεχνολογικά μέσα που 
του παρείχαν τη δυνατότητα αφενός να είναι σε 
θέση να σπουδάσει το αντικείμενό του και αφε-
τέρου να πραγματοποιήσει την ίδια την διδακτι-
κή διαδικασία, την κατάλληλη πνευματική προ-
ετοιμασία τόσο του ίδιου, όσο και των μαθητών 
στους οποίους επρόκειτο να διδάξει από το εκ-
παιδευτικό προσωπικό της συγκεκριμένης σχο-
λικής κοινότητας. Ας σκεφτούμε και μόνο τη δι-
δασκαλία μαθημάτων όπως λ.χ. η γεωγραφία, ή 
άλλων γνωστικών αντικειμένων που έχουμε συ-
νηθίσει να τα αφομοιώνουμε σχεδόν αποκλειστι-
κά οπτικά. Και όμως είναι δυνατό να λειτουργήσει 
ένας τυφλός δάσκαλος σε μια τάξη βλεπόντων 
μαθητών, αν βέβαια διασφαλίζονται οι αναγκαί-
ες προϋποθέσεις.

Το θέμα της οργάνωσης και των προϋποθέ-
σεων της προστατευόμενης εργασίας για άτομα 
με προβλήματα όρασης και ανάπηρα άτομα γε-
νικότερα είναι κάτι που επίσης μπορεί και πρέπει 
να αναπτυχθεί ως αυτοτελές γνωστικό αντικεί-
μενο στις πανεπιστημιακές σχολές, σε αντίστοι-
χα τμήματα που πρέπει να δημιουργηθούν, κάτι 
που συνδυάζεται με τις ανάγκες για την δημι-

ουργία τμημάτων περί της ειδικής αγωγής των 
ξεχωριστών αναπηριών (εδώ, της τυφλότητας), 
όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της 
παρούσας ενότητας. Ο σχεδιασμός της ένταξης 
των ατόμων με σωματικές βλάβες και αναπηρί-
ες στην εργασιακή δραστηριότητα θα πρέπει να 
συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο και να έχει ως 
βασικά του κριτήρια και δείκτες, α) την διαρκή 
άνοδο του ποσοστού απασχόλησης των αναπή-
ρων ατόμων που είναι σε ηλικία να εργαστούν, 
β) την διαρκή άνοδο του ποσοστού του ΑΕΠ της 
χώρας που θα είναι αποτέλεσμα της εργασίας 
των αναπήρων ατόμων, που θα γίνονται όλο και 
λιγότερο «ανάπηρα» με την έννοια της άρσης 
του κοινωνικού περιορισμού της αναπηρίας που 
αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα του κει-
μένου. Παραμένει ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα: 
είναι δυνατό μια τέτοια διαδικασία να γίνει με 
όρους ελεύθερης αγοράς και εμπορευματικότη-
τας; Ακόμη και αν δεχτούμε ότι είναι δυνατό κάτι 
τέτοιο για ένα υπολογίσιμο τουλάχιστον τμήμα 
του αναπηρικού πληθυσμού της χώρας, σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να παρακάμπτει την αγο-
ρά όταν βρίσκεται στα αρχικά του στάδια, όταν 
δηλαδή ακόμη θα είναι αναπόφευκτα «ακριβή» 
η εκπαίδευση των αναπήρων ατόμων και η δη-
μιουργία των κατάλληλων συνθηκών στους χώ-
ρους εργασίας που απαιτούνται και δεν θα δίνει 
ακόμη τα απαιτούμενα αποτελέσματα με όρους 
αγοράς και ανταγωνισμού. Πρόκειται για πολύ 
υψηλές απαιτήσεις, που προϋποθέτουν σοβα-
ρές δαπάνες από το κράτος, κοπιαστική και ιδι-
αίτερα πρωτότυπη και δημιουργική επιστημονική 
προσέγγιση από τους ειδικούς που θα καταπια-
στούν με το ζήτημα αυτό. Είναι δυνατό ωστόσο 
στην πορεία το όλο εγχείρημα να καταστεί ιδι-
αίτερα αποδοτικό, τόσο από κοινωνικής, όσο και 
από καθαρά οικονομικής άποψης. Σε κάθε περί-
πτωση, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων αφε-
νός θα γίνει παραγωγικός για την κοινωνία και 
αφετέρου θα ενταχθεί στον πυρήνα της κοινω-
νικής ζωής και δραστηριότητας, αφού η εργασία 
συνιστά τελικά το υπόβαθρο, τη βάση ύπαρξης 
της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά και αποτελεί 
–ή πρέπει να αποτελέσει- το ελεύθερο παιχνίδι  
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των ανθρώπινων ικανοτήτων, το πραγματικό 
«ανθρώπινο τραγούδι». Αυτός όμως δεν πρέπει 
να είναι ο σκοπός κάθε κοινωνικής πολιτικής και 
κάθε επιδίωξης για την αντιμετώπιση της ανα-
πηρίας σε μια σύγχρονη κοινωνία;

5.3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ζΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΤΥφΛΟΤΗΤΑ

Καθοριστικό χαρακτήρα για την ποιότητα ζωής 
των ατόμων με προβλήματα όρασης σήμερα στην 
Ελλάδα έχουν τα προνοιακά επιδόματα που τους 
αποδίδονται. Τα ποσά των επιδομάτων διακρίνο-
νται σε δύο κατηγορίες ή κλίμακες: α) στην πρώ-
τη κλίμακα εντάσσεται το επίδομα που δίνεται σε 
εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε πτυχιούχους 
εργαζόμενους και σε εργαζόμενους φοιτητές 
(το ύψος των επιδομάτων αυτών έφτανε τα 266 
ευρώ το 2007), β) στην δεύτερη κλίμακα εντάσσο-
νται τα επιδόματα σε άνεργους ανασφάλιστους, 
σε άνεργους που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, σε 
μη εργαζόμενους φοιτητές, σε παιδιά που φοι-
τούν σε δημόσιο σχολείο και σε επιστήμονες που 
εργάζονται σύμφωνα με το πτυχίο τους (το ύψος 
των επιδομάτων αυτών έφτανε στα 532 ευρώ το 
2007, γενικά ανέρχεται στο διπλάσιο της πρώτης 
κατηγορίας ή κλίμακας επιδομάτων). Σύμφωνα 
με ό,τι έχει ήδη αναφερθεί για την εκτίμηση του 
αριθμού των τυφλών παραπάνω, προκύπτει ένα 
σοβαρό θέμα: Αν οι τυφλοί που επιδοτούνται από 
την πρόνοια είναι 25.000 άτομα, ενώ ο εκτιμώ-
μενος συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε του-
λάχιστον 50.000, τότε οι άλλοι 25.000 τυφλοί και 
μερικώς βλέποντες πώς επιβιώνουν και πού βρί-
σκονται; Προφανώς, είναι κλεισμένοι στα σπίτια 
τους και ζουν αποκλειστικά με τη βοήθεια των 
οικογενειών τους, ενώ δεν ενισχύονται με κα-
νένα χρηματικό βοήθημα (για την ανεπαρκή και 
υποβαθμισμένη κάλυψη των αναγκών σε είδος, 
δηλαδή σε μη χρηματική μορφή, έγινε ήδη λό-
γος σε προηγούμενη ενότητα του κειμένου ανα-
φορικά με το σύνολο των ανάπηρων ατόμων). Η 
πολιτική των επιδομάτων είναι μόνο μια πλευρά 
της αρωγής στα άτομα με αναπηρίες, στο πλαί-

σιο αυτό και στα άτομα με προβλήματα όρασης. 
Συνιστά απλώς ένα έσχατο αποκούμπι. Ωστόσο, 
κάτω από την ισχυρή πίεση που δημιούργησε η 
κρίση στα δημοσιονομικά της χώρας, ακόμη και 
η επιδοματική πολιτική αμφισβητήθηκε και υπο-
βαθμίστηκε σοβαρά, με δυσμενή αποτελέσματα 
για τα άτομα με αναπηρίες συνολικά.

Σημαντική για τα τυφλά άτομα και τα άτομα 
με προβλήματα όρασης είναι η βοήθεια στο σπί-
τι και η βοήθεια σε κάποιες πλευρές της αυτοε-
ξυπηρέτησής τους. Μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο 
βάρος όσον αφορά αυτό το ζήτημα πέφτει στις 
οικογένειες αυτών των ατόμων. Είναι σημαντικό 
λοιπόν τα προγράμματα της βοήθειας στο σπίτι 
να εξειδικεύονται περαιτέρω για να περιλαμβά-
νουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανάπηρων ατό-
μων και στην προκειμένη περίπτωση των τυ-
φλών ατόμων.

Όπως είναι γνωστό, μια από τις σημαντικό-
τερες πλευρές στην ποιότητα ζωής των τυφλών 
ατόμων, αφορά στις προδιαγραφές των δημό-
σιων υποδομών, των κτιρίων, των δρόμων, της 
μετακίνησης, δηλαδή γενικά η προσβασιμότητα 
των τυφλών σε όλα τα σημεία του φυσικού και 
κατοικημένου χώρου, όπως ακριβώς αυτή ισχύει 
για τους βλέποντες. Εδώ τα πράγματα είναι δύ-
σκολα για τα άτομα με βλάβες, όπως διαπιστώ-
νει ο καθένας εμπειρικά, κάνοντας έναν απλό 
περίπατο στις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, 
για παράδειγμα. Τα προβλήματα αυτά θέτουν το 
ζήτημα της διαμόρφωσης ενός «δημόσιου χώ-
ρου για όλους», άρα και για τα άτομα με βλάβες 
και δημόσιος χώρος είναι κατ’ αρχήν κάθε χώ-
ρος στον οποίο δραστηριοποιείται η κοινωνία: οι 
χώροι εργασίας και εκπαίδευσης, τα δίκτυα με-
ταφοράς και επικοινωνίας, οι κάθε είδους υπη-
ρεσίες, όπως κατά κύριο λόγο αυτές της υγείας 
και πρόνοιας, οι χώροι πολιτισμού, αθλητισμού, 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Μια τέτοια διευ-
θέτηση αυτών των προβλημάτων του χώρου 
θέτει απαιτήσεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν 
τον καθορισμό του σχεδιασμού των κατασκευών 
και υποδομών, την αρχιτεκτονική, την εργονομία 
και πλήθος άλλων τομέων και πλευρών της κοι-
νωνικής ζωής και σκέψης. Συχνά, όλα αυτά τα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πλευρές της υφιστάμενης κατάστασης και των ασκούμενων πολιτικών σχετικά με την 
αναπηρία στην Ελλάδα: κοινωνική πολιτική και τυφλότητα στην έλληνική κοινωνία
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προβλήματα παρουσιάζονται ως αποκλειστικά 
τεχνικού χαρακτήρα. Δεν είναι όμως έτσι. Η τε-
χνική, ιστορικά, απλώς θέτει κάποια προσωρινά 
υλικά όρια κάθε φορά, αλλά η ουσία των προ-
βλημάτων είναι κοινωνική. Η τεχνική αφορά τη 
σχέση ανθρώπου-φύσης, η σχέση αυτή όμως 
πάντοτε διαμεσολαβείται κοινωνικά, δηλαδή δια 
των κοινωνικών σχέσεων, των σχέσεων μεταξύ 
των ανθρώπων, όπως αυτές εκφράζονται μέσα 
από τις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων 
και των κοινωνικών τάξεων.38

Στην παρούσα ενότητα του κειμένου έγινε μια 
προσπάθεια να παρουσιαστεί το φαινόμενο της 
τυφλότητας ως αναπηρίας/κοινωνικού περιορι-
σμού, καθώς και ορισμένες πλευρές των δυσκολι-
ών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα 
όρασης στην Ελλάδα, με βάση την ανάλυση που 
προηγήθηκε στις προηγούμενες ενότητες. Το πλή-
θος των γενικών και ειδικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα είναι μεγάλο και 
είναι αδύνατο να χωρέσουν σε ένα περιορισμέ-
νης έκτασης κείμενο σαν αυτό εδώ. Πολλές πλη-
ροφορίες για τα προβλήματα αυτά, καθώς και για 
τους αγώνες των τυφλών για τη λύση τους μπο-
ρούν να αναζητηθούν στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις τους, που συνιστούν ένα από τα πιο ση-
μαντικά τμήματα του αναπηρικού κινήματος.39 Το 

αναπηρικό κίνημα γνώρισε σημαντική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τη Μεταπολίτευση,40 
όταν και έγινε μαζικό, αλλά και απέκτησε μια ορι-
σμένη σχετική αυτοτέλεια. Το αναπηρικό κίνημα, 
αναφέρεται συχνά ως «νέου τύπου κίνημα», δια-
ταξικού χαρακτήρα, κατά το πρότυπο του γυναι-
κείου κινήματος, του κινήματος της νεολαίας, γε-
νικά των κινημάτων που αναπτύχθηκαν μαζικά στη 
δεκαετία του 1960. Όλα αυτά είναι σωστά, ωστό-
σο η διαταξικότητα της γενικής μορφής-τρόπου 
οργάνωσης του εν λόγω κινήματος δεν ακυρώ-
νει τη μόνιμη και ιδιαίτερα έντονη και ουσιώδη 
αντιπαράθεση μέσα του μεταξύ των αντικειμενι-
κά υπαρκτών, διαφορετικών ή και αντίθετων, τα-
ξικών θέσεων που εκφράζονται στην ύπαρξη πο-
λιτικών-κομματικών παρατάξεων, αντιλήψεων, 
πρακτικών και στάσεων, πάνω σε πάρα πολλά 
ζητήματα και κυρίως πάνω στο ζήτημα της λο-
γικής που πρέπει να διέπει το αναπηρικό κίνημα, 
της σχέσης του με το εργατικό κίνημα, της κοσμο-
θεώρησης και αντίληψης ζωής γενικότερα, άρα 
και του προσδιορισμού περί της έννοιας της σω-
ματικής βλάβης και της αναπηρίας στην κοινωνία 
και της αποαναπηροποίησης ως διαδικασίας και 
σκοπού της δράσης, της θεώρησης περί των κοι-
νωνικών αναγκών και της κατεύθυνσης της εξέ-
λιξης της κοινωνίας συνολικά.

38 Για μια σύντομη, αλλά περιεκτική προσέγγιση του θέματος του σχεδιασμού και της κατασκευής του «δημόσιου χώρου για όλους», κυρίως από 
αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής άποψης, βλ. Παπασωτηρίου Σ., «Σχεδιάζοντας Κτίρια και Αστικές Περιοχές για Όλους, με Ιδιαίτερη Φρο-
ντίδα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», στο συλλογικό έργο: Ζώνιου-Σιδέρη και Σπανδάγου Η. (επιστ. επιμ.), ό. π., σσ. 302-316.

39  Το 1976, οι τυφλοί βρέθηκαν στην πρωτοπορία του αναπηρικού κινήματος, όταν διεκδίκησαν αποφασιστικά τα αιτήματά τους. Για μια σύντομη 
και περιεκτική αναφορά στο ζήτημα αυτό, βλ. από το προαναφερόμενο βιβλίο της Γ. Καραγιάννη, (2017). Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρί-
σης. Αθήνα: Gutenberg, σσ. 133-141 και το Παράρτημα με τίτλο «Η Μεταπολίτευση των Τυφλών. Η Έναρξη του Αναπηρικού Κινήματος στην 
Ελλάδα».

40   Κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα και αγώνες των ανάπηρων ατόμων στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά 
το 1922, υπήρξαν κινητοποιήσεις αναπήρων στο πλαίσιο του «κινήματος των παλαιών πολεμιστών», όπου συσπειρώνονταν πολλοί ανάπη-
ροι πρώην στρατιώτες εξαιτίας τραυμάτων που απέκτησαν στους πέντε πολέμους που διεξήγαγε το ελληνικό κράτος στο διάστημα 1912-
1922 (Ά  και Β΄ Βαλκανικός πόλεμος, Ά  Παγκόσμιος Πόλεμος, Ουκρανική Εκστρατεία στο πλαίσιο της επέμβασης της Ανταντ ενάντια στη 
Σοβιετική Ρωσία, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή), προωθώντας και ιδιαίτερα δικά τους αιτήματα. Στην περίοδο της Κατοχής, στο 
πλαίσιο της ΕΑΜικής Αντίστασης, μεγάλος αριθμός αναπήρων του ελληνοαλβανικού πολέμου κινητοποιήθηκε εκφράζοντας τόσο συνολικά, 
όσο και ειδικά δικά τους αιτήματα ως αναπήρων και έχοντας εκατοντάδες θύματα.
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6. συμπΕρασματα

Στην ανάλυση που προηγήθηκε επιχειρήθηκε μια 
προσέγγιση του φαινομένου της αναπηρίας στην 
Ελλάδα. Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, 
πρόκειται για μια αρχική προσέγγιση από μεριάς 
του γράφοντα. Έγινε προσπάθεια να διασαφηνι-
στεί η σχέση μεταξύ σωματικής/ψυχικής βλάβης 
και αναπηρίας, να αναδειχθεί το κοινωνικό περι-
εχόμενο της κατάστασης της αναπηρίας ως φαι-
νομένου κοινωνικού περιορισμού της δραστηριό-
τητας των ατόμων, να αναδειχθεί ο ιστορικός του 
χαρακτήρας και η ιδιαιτερότητά του στη σημερι-
νή φάση ανάπτυξης της κοινωνίας, όπου αποκτά 
και τη μέγιστη εξάπλωσή του.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε 
κατά την πραγμάτευση του θέματος είναι η έλλει-
ψη πληροφορίας σχετικά με την έκταση του φαι-
νομένου της αναπηρίας (αλλά και των σωματικών 
βλαβών γενικότερα) στην ελληνική κοινωνία. Η 
έλλειψη αυτή κάνει πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνα-
τη κάθε σοβαρή συνολική παρέμβαση αντιμετώ-
πισης της αναπηρίας στη χώρα. Για να διορθωθεί 
σ’ έναν βαθμό αυτή η κατάσταση, θα μπορούσαν 
να προταθούν δύο πράγματα: πρώτον, να βρίσκο-
νται πάντα σε κοινή θέα, να αναρτηθούν στο δι-
αδίκτυο, κ.λπ. πίνακες με παρουσίαση των κατη-
γοριών αναπηρίας, στη βάση της συγκέντρωσης 
και επεξεργασίας των πρωτογενών αναλυτικών 
δεδομένων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (όχι τα ίδια τα πρωτογενή δεδομένα, εννο-
είται, που είναι προσωπικά, αλλά η παρουσίασή 
τους κατά ομάδα αναπηρίας). Δεύτερον, και κατά 
πολύ σημαντικότερο, είναι το αίτημα που ήδη έχει 
κατατεθεί από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και 
αναφέρεται και στην Έκθεση της Κ. Κούνεβα σχε-
τικά με την αναπηρία στην Ελλάδα, ώστε τα ανα-
γκαία στοιχεία για την αναπηρία να αντλούνται 
στο εξής από τη Γενική Απογραφή Πληθυσμού της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., που γίνεται κάθε δέκα χρόνια. Η διατύ-
πωση των κατάλληλων ερωτημάτων και ο τρό-
πος άντλησης της μέγιστης δυνατής πληροφορίας 
μπορεί να είναι έργο των σχετικών επιστημόνων. 
Όμως, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Η επόμε-
νη Γενική Απογραφή Πληθυσμού θα γίνει σε τρία 

χρόνια. Υπάρχει χρόνος για να τεθούν και να λυ-
θούν τα όποια τεχνικά θέματα υπάρχουν. Χωρίς 
μια μεγάλης έκτασης και βάθους πληροφόρηση, 
είναι δύσκολο να σχεδιαστεί μια συνολική πολιτι-
κή για την αναπηρία. Τα ανάπηρα άτομα θα πρέ-
πει να καταγραφούν κατά ηλικία, φύλο, γεωγρα-
φική περιοχή, επίπεδο εκπαίδευσης, κατάσταση 
απασχόλησης, θέση στο επάγγελμα, εθνικότητα-
υπηκοότητα κ.ο.κ.

Από την προηγηθείσα ανάλυση αναδείχθηκε το 
θέμα της μονόπλευρης κατανομής των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων-δαπανών σχετικά με την αναπηρία 
(και όχι μόνο). Το σύνολο σχεδόν των μεταβιβά-
σεων είναι σε χρήμα, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
υπηρεσίες που παρέχονται σε είδος, δηλαδή κατ’ 
αρχήν εκτός αγοράς, προς τα ανάπηρα άτομα εί-
ναι πρακτικά ασήμαντες. Ακόμη χειρότερα, φαί-
νεται ότι γενικά οι δαπάνες σε είδος υποχωρούν 
και κυρίως έχουν υποβαθμιστεί οι υπηρεσίες υγεί-
ας και πρόνοιας, κάτι που σημαίνει ότι προωθεί-
ται μια διαδικασία περαιτέρω «αναπηροποίησης» 
στην κοινωνία, αύξησης του υποβάθρου των σω-
ματικών βλαβών και συνακόλουθα των κοινωνι-
κών περιορισμών και αποκλεισμών.

Για τον θεσμό των Κέντρων Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας (ΚΕΠΑ) διατυπώθηκαν πολλά παράπονα 
και πολλή δυσαρέσκεια από πλευράς των ανα-
πήρων ατόμων και των οργανώσεών τους. Άρα 
θα πρέπει ίσως να επανεξεταστεί το πραγματικό 
σκεπτικό ίδρυσής τους και να βελτιωθεί θεαματι-
κά η όλη λειτουργία τους. Αν ένας εξηντάχρονος, 
ακρωτηριασμένος στο δεξί του χέρι και με πολ-
λαπλές μη αποκαταστάσιμες βλάβες και στα δύο 
αριστερά του άκρα δεν δικαιούται αναπηρικής σύ-
νταξης, ή ταλαιπωρείται για να την πάρει στο τέ-
λος, τότε κάτι πάει πολύ στραβά.

Μέσα από την προσέγγιση της αναπηρίας της 
τυφλότητας αναδείχθηκαν προβλήματα που αφο-
ρούν ουσιαστικά όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. 
Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην 
ειδική αγωγή και την εκπαίδευση και στο ζήτημα 
της ένταξης των αναπήρων στην εργασία. Όσον 
αφορά στην εκπαίδευση, είναι κομβικό το ζήτημα 
της ένταξης των αναπήρων στη γενική εκπαίδευ-
ση. Θα πρέπει ίσως να εξεταστούν και ενδιάμεσες 
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λύσεις ή συνδυασμοί μεταξύ ειδικής και γενικής 
εκπαίδευσης για ανάπηρα άτομα και η όποια έντα-
ξη στη γενική εκπαίδευση, εκεί που είναι δυνατή, 
θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμέ-
νη. Το ζήτημα της εργασίας είναι το πλέον σημα-
ντικό θέμα που αφορά την κοινωνική κατάσταση 
της αναπηρίας. Το τελικό κριτήριο-δείκτης «απο-
αναπηροποίησης» είναι η ένταξη στην εργασιακή 
δραστηριότητα (εννοείται για τα άτομα της αντί-
στοιχης ηλικίας). Κριτήρια-δείκτες επιτυχίας της 
κοινωνικής πολιτικής πάνω στην αναπηρία συνι-
στούν α) το ποσοστό απασχόλησης των αναπήρων 
ατόμων μέσα στο συνολικό αναπηρικό πληθυσμό 
και η σύγκρισή του με το ποσοστό στο γενικό πλη-
θυσμό και β) το ποσοστό του ΑΕΠ που παράγεται 
από ανάπηρα άτομα. Μπορεί το (β) να φαίνεται 
υπερβολικά φιλόδοξο, αλλά συνιστά έναν αντι-
κειμενικό δείκτη, η πρόοδος με βάση τον οποίο 
δείχνει κατά πόσο η κοινωνία γίνεται πραγματικά 
πιο αποδοτική και πιο ανθρώπινη. Σημαντικότα-
τη για την ένταξη των αναπήρων στην εργασια-
κή δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη συστημάτων 
και πρακτικών προστατευμένης εργασίας, με την 
κατάλληλη, επιστημονικά σχεδιασμένη οργάνωση 
της εργασίας και τη διασφαλισμένη απορρόφηση 
των προϊόντων τους από την κοινωνία.

Το κυριότερο συμπέρασμα που προέκυψε από 
την ενασχόληση του γράφοντα με το θέμα της 
αναπηρίας έγκειται στο ότι τόσο η «παραγωγή» 
και η «αναπαραγωγή» της, όσο και η αντιμετώ-
πισή της ως κοινωνικού περιορισμού, αφορά το 
σύνολο της δραστηριότητας της κοινωνίας, συνι-
στά ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο κα-
θολικά, κοινωνικοποιημένα. Αφορά την υγεία, την 
εργασία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την ηθι-
κή, την τέχνη, την επιστήμη. Αναπηρία σημαίνει 

κοινωνικά προσδιορισμένη έλλειψη ικανότητας, 
ανικανότητα. Αυτό αφορά όλα τα άτομα της κοι-
νωνίας τελικά αφού αφενός πάντοτε μπορεί να 
υποστούν κάποια σωματική βλάβη που να κατα-
λήξει σε αναπηρία και αφετέρου, όλοι θα γίνου-
με κάποτε σ’ έναν βαθμό ανάπηροι, αν ζήσουμε 
αρκετά. Η έντονη αντίθεση μεταξύ της κοινωνι-
κής πολιτικής και του σύγχρονου τύπου οικονο-
μικής ανάπτυξης, που διατυπώθηκε στη σχετική 
ενότητα του κειμένου, αναδεικνύει τη βαθύτερη 
αντίθεση μεταξύ αφενός του βαθιά κοινωνικού 
και αλληλεξαρτώμενου χαρακτήρα που διέπει τη 
σύγχρονη οικονομία και παραγωγή, τις σύγχρονες 
ανάγκες των ανθρώπων και αφετέρου της αγο-
ράς, της εμπορευματικής, ιδιωτικής διαμεσολά-
βησης για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 
Αυτή η αντίθεση διαπερνά όλα τα σύγχρονα κοι-
νωνικά προβλήματα και, στο πλαίσιο αυτό, και το 
πρόβλημα της αναπηρίας. Η αναπηρία/ανικανότη-
τα, ως αρνητική κατάσταση, αλληλοκαθορίζεται 
με το θετικό αντίθετό της, την ικανότητα. Ωστό-
σο, οι ικανότητες των ατόμων είναι διαφορετικές, 
υπάρχουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Και οι 
ικανότητες συνδέονται με τις ανάγκες.

 Τέλος, στην ενασχόληση με το ζήτημα της 
αναπηρίας αναδεικνύεται, ίσως πιο ανάγλυφα και 
παραστατικά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κοι-
νωνική κατάσταση -και επίσης αφορά το τώρα, 
αυτή την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή στην κοι-
νωνία, πηγάζει μέσα από αυτή- το γνωστό αίτη-
μα-θέση: «Από τον καθέναν ανάλογα με τις ικα-
νότητές του στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες 
του». Και φυσικά, αναδεικνύεται το θέμα της ανά-
γκης οικοδόμησης μιας κοινωνίας που να βασίζε-
ται ακριβώς σε αυτή τη θέση ως αξίωμα και θε-
μέλιο ύπαρξής της.
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1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(2014) η παγκόσμια γήρανση του πληθυσμού 
εξελίσσεται ταχέως χάρη στην πρόοδο της ια-
τρικής, τη συνεχή βελτίωση της υγειονομικής 
περίθαλψης και την άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου των ανθρώπων. Έτσι, υπολογίζεται ότι από 
το 2000 έως το 2050 το ποσοστό του παγκό-
σμιου πληθυσμού ηλικίας άνω των 60 ετών θα 
έχει διπλασιαστεί από το 11% στο 22% ενώ ο 
αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω 
θα έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί. Αυτό συνεπά-
γεται το άνευ ιστορικού προηγουμένου γεγονός 
ότι οι γονείς της πλειοψηφίας των μεσήλικων 
και των ηλικιωμένων είναι ζωντανοί αφού ο κό-
σμος έχει περισσότερους ανθρώπους που φτά-
νουν στις ηλικίες των 80 και των 90 από ποτέ 
άλλοτε (WHO, 2014). 

Παρομοίως, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ (2014β), το προσδοκώμενο ζωής 
κατά τη γέννηση1 αυξάνεται σταθερά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες τόσο για τους άνδρες όσο και 
για τις γυναίκες. Έτσι, το 2014 το προσδοκώμε-
νο ζωής άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα των τε-
λευταίων δεκαετιών: 78,45 χρόνια για τους άν-
δρες και 83,51 για τις γυναίκες. Τα αντίστοιχα 
επίπεδα το 2000 ήταν 75,42 και 80,54, ενώ το 
1928 ήταν μόλις 44,95 και 47,46. Άρα, μέσα σε 
λιγότερο από έναν αιώνα το προσδόκιμο ζωής 
των Ελλήνων έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 33 
χρόνια. Επιπλέον, σύμφωνα πάλι με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ (2014α), από το 1982 και μετά ο δεί-
κτης ολικής γονιμότητας2 κυμαίνεται σταθερά 
σε φθίνουσα πορεία κάτω από το επίπεδο αντι-
κατάστασης των γενεών, το οποίο στις ανεπτυγ-
μένες χώρες θεωρείται ως το 2,1. Μάλιστα, το 
2014 ο δείκτης ολικής γονιμότητας έφτασε στα 

χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, στο 
1,3 (ΕΛΣΤΑΤ, 2014α). 

Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς ότι η αύξουσα 
πορεία του προσδοκώμενου ζωής σε συνδυασμό 
με τη φθίνουσα πορεία του δείκτη ολικής γονιμό-
τητας φαίνεται να οδηγεί τόσο στη γήρανση όσο 
και τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Πράγ-
ματι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2015γ) 
για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού, η φυσική 
μεταβολή (δηλαδή, η διαφορά των θανάτων από 
τις γεννήσεις χωρίς τον συνυπολογισμό της κα-
θαρής μετανάστευσης) μειώνεται σταθερά από 
τη δεκαετία του 1950 και μετά, ενώ το 2000 γί-
νεται η πρώτη χρονιά κατά την οποία η φυσική 
μεταβολή αποκτά αρνητικό πρόσημο, για να αγ-
γίξει το 2015 το -29.365. Εκείνη, δηλαδή, τη χρο-
νιά ο ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε κατά ίσο 
αριθμό ατόμων (ΕΛΣΤΑΤ, 2015γ). 

Επομένως, η σύγχρονη ελληνική κοινωνία 
φαίνεται να βρίσκεται σε «αχαρτογράφητα» νερά 
καλούμενη να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες 
μιας πληθυσμιακής ομάδας που συνεχώς διευ-
ρύνεται, αυτής των ηλικιωμένων. Μεταξύ άλλων, 
η συνεχής διεύρυνση της ηλικιακής αυτής ομά-
δας συνεπάγεται προκλήσεις που σχετίζονται με 
αρνητικές στάσεις και στερεότυπα που επικρα-
τούν ενάντια στους ηλικιωμένους (Nelson, 2002, 
North & Fiske, 2012).

Πιο συγκεκριμένα, η ηλικιακή προκατάληψη, 
είτε εκδηλώνεται απροκάλυπτα/συνειδητά είτε 
συγκεκαλυμμένα/ασυνείδητα, αποτελεί μια μορ-
φή κοινωνικού αποκλεισμού και ως τέτοια περιο-
ρίζει τις ευκαιρίες στη ζωή των ηλικιωμένων και 
βλάπτει την αυτο-εικόνα και τις ικανότητές τους 
(Abrams, Eilola, & Swift 2009, Abrams, Swift, & 
Drury 2016, Abrams, Swift, Lamont, & Drury, 
2015, Abrams, Vauclair, & Swift 2011, Nelson 

1 Το προσδοκώμενο ζωής κατά τη γέννηση ορίζεται ως ο μέσος όρος ετών που αναμένεται ένα νεογέννητο να ζήσει εάν υποτεθεί ότι στο υπό-
λοιπο της ζωής του οι συνθήκες θνησιμότητας θα παραμείνουν ίδιες (ΕΛΣΤΑΤ, 2014β).

2 Ο δείκτης ολικής γονιμότητας ορίζεται ως ο μέσος όρος ζωντανών παιδιών που θα γεννήσει μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, εάν 
κατά τη διάρκεια των ηλικιών αναπαραγωγής επικρατούν οι συνθήκες γονιμότητας κατά ηλικία, του έτους αναφοράς (ΕΛΣΤΑΤ, 2014α).
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2002, Palmore, 1999, Swift, Lamont, & Abrams 
2012). Μάλιστα, σε εθνική έρευνα που έχει διε-
ξαχθεί στη Μεγάλη Βρετανία οι διακρίσεις λόγω 
ηλικίας αναφέρονται από το 37% του πληθυσμού, 
δηλαδή συχνότερα από τις διακρίσεις που γίνο-
νται λόγω φύλου (34%) ή φυλής (22%) (Abrams 
& Houston, 2006, Abrams et al. 2009), ενώ στην 
Ελλάδα το ποσοστό που δηλώνει θύμα τους εί-
ναι παραπλήσιο (περίπου 36%) (Abrams et al. 
2011). Έχει, επίσης, βρεθεί ότι η ηλικιακή προ-
κατάληψη που εκδηλώνεται συγκεκαλυμμένα, 
δηλαδή ασυνείδητα, είναι πιο διαδεδομένη από 
τη συγκεκαλυμμένη φυλετική ή σεξιστική προ-
κατάληψη (Nosek, Banaji & Greenwald, 2002).

Επιπλέον, αν και τα ηλικιακά στερεότυπα δεν 
είναι μόνο αρνητικά όπως θα φανεί πιο κάτω 
στην ενότητα 2.3, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στα άτομα όσο 
και στην κοινωνία συνολικά. Σχετικό παράδειγ-
μα αποτελεί το σημαντικό κόστος που συνεπάγε-
ται η απώλεια της παραγωγικότητας σε συνδυα-
σμό με το μακροπρόθεσμο κόστος στη σωματική 
και ψυχική υγεία των ατόμων που αποκλείονται 
από την οικονομική δραστηριότητα και που γί-
νονται θύματα διακρίσεων (The European Older 
People’s Platform, 2007, Luo et al., 2012, Pascoe 
& Smart Richman, 2009). Και για να διαχειρι-
στούν το αυξανόμενο κόστος της μακροζωίας 
και να διατηρήσουν την κρατική σύνταξη βιώσι-
μη, πολλά ανεπτυγμένα κράτη, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα, έχουν θεσπίσει την υποχρέω-
ση να εργάζεται κανείς για περισσότερα χρόνια 
(Feyrer, 2007).

Ωστόσο, η επιμήκυνση της εργασιακής ζωής 
σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να αντι-
μετωπίσουν αρνητικά στερεότυπα και στάσεις 
για το γήρας, με αποτέλεσμα περαιτέρω δια-
κρίσεις και αποκλεισμό από την αγορά εργασί-
ας (McCann & Giles 2002). Συνεπώς, για να δι-
αφυλαχθεί η επιμήκυνση της εργασιακής ζωής, 
η χάραξη κοινωνικής πολιτικής τόσο στην Ευ-
ρώπη όσο και στην Ελλάδα χρειάζεται να αντι-
μετωπίσει το ζήτημα του τρόπου αλλαγής των 
αντιλήψεων και των προσδοκιών των ανθρώ-
πων για το γήρας ώστε η κοινωνία να προσαρ-

μοστεί όσο ομαλότερα γίνεται στη γήρανση του 
πληθυσμού και να αποφευχθεί ο κοινωνικός απο-
κλεισμός των ηλικιωμένων. Σχετικές δράσεις θα 
προταθούν στο τελευταίο μέρος του παρόντος 
κεφαλαίου.

2. ήλικιακή προκαταλήψή

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Αν και ο όρος «ηλικιακή προκατάληψη», κατά το 
πρότυπο της φυλετικής προκατάληψης, μπορεί 
να αναφέρεται τόσο στους νέους όσο και στους 
ηλικιωμένους, το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στις 
προκαταλήψεις κατά των ηλικιωμένων ατόμων. 
Άλλωστε, ο αντίστοιχος αγγλικός όρος ageism 
εισήχθη πρώτη φορά από τον Butler (1969) για 
να περιγράψει την αδικαιολόγητη προκατάληψη 
και διάκριση εις βάρος των ηλικιωμένων, οι οποί-
οι ακόμα και σήμερα υφίστανται κοινωνικό απο-
κλεισμό λόγω αρνητικών στάσεων και στερεοτύ-
πων για το γήρας (Abrams et al., 2009, Abrams 
et al., 2016, Lamont, Swift, & Abrams 2015). Στο 
παρόν κεφάλαιο, λοιπόν, η ηλικιακή προκατάλη-
ψη νοείται ως ένα σύνολο στερεοτύπων, στάσε-
ων και συμπεριφορών διάκρισης που έχουν ως 
ομάδα-στόχο τους ηλικιωμένους (Nelson, 2002, 
Palmore, 1999). Με άλλα λόγια, η ηλικιακή προ-
κατάληψη συντίθεται από τον τρόπο που κανείς 
αντιλαμβάνεται (στερεότυπα), αισθάνεται (στά-
σεις) και συμπεριφέρεται (συμπεριφορές διάκρι-
σης) απέναντι στους ηλικιωμένους. 

2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΗ ΣΚΕψΗ

Η ηλικία, όπως το φύλο και η εθνικότητα, αποτε-
λεί ένα πρωταρχικό κριτήριο που χρησιμοποιούν 
οι άνθρωποι για να κατηγοριοποιήσουν ο ένας 
τον άλλον στην καθημερινή τους ζωή (Brewer, 
1988). Όπως, όμως, συμβαίνει και με τις κοινω-
νικές κατηγορίες του φύλου και της εθνικότητας, 
όταν οι άνθρωποι ταξινομούν τους άλλους ως 
«νέους» ή «ηλικιωμένους», τείνουν να κάνουν ταυ-
τόχρονα σιωπηρές και γενικευτικές παραδοχές  
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σχετικά με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους 
(Abrams et al., 2015). Αν και αυτές οι γενικεύσεις 
είναι συχνά απαραίτητες για την αποτελεσματική 
λειτουργία των ανθρώπων και την επιτυχή αλλη-
λεπίδρασή τους (McGarty, 2001), συνεπάγονται 
επίσης έναν στερεοτυπικό τρόπο σκέψης που εν-
δέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις 
και αξιολογήσεις των ατόμων που κατηγοριοποι-
ούνται ως «νέοι» ή «ηλικιωμένοι».

Βέβαια, το ηλικιακό κριτήριο βάσει του οποί-
ου ένα άτομο ταξινομείται στη μία ή την άλλη 
κατηγορία δεν είναι δεδομένο. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κοι-
νωνική Έρευνα υπάρχουν σημαντικές εθνικές δι-
αφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι 
αφορά την ηλικία που σηματοδοτεί το τέλος της 
νεότητας και την αρχή του γήρατος (Abrams et 
al., 2011). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Μεγά-
λη Βρετανία το πιθανότερο είναι ένα άτομο να 
πάψει να θεωρείται νέο όταν φτάσει τα 35 και 
να αρχίσει να θεωρείται ηλικιωμένο όταν φτά-
σει τα 59, ενώ στην Ελλάδα οι αντίστοιχες ηλι-
κίες είναι τα 52 και τα 68. Αυτό, όμως, που φαί-
νεται μάλλον δεδομένο είναι ότι, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, η γνωστική διαδικασία της κατη-
γοριοποίησης και η απότοκη στερεοτυπική σκέ-
ψη αποτελούν τη βάση για την ηλικιακή προκα-
τάληψη (Abrams et al., 2011, 2015).

2.3. ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ 
«ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗ» 
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗψΗ

Τα στερεότυπα ορίζονται γενικά ως ευρέως δι-
αδεδομένες αντιλήψεις για τα χαρακτηριστι-
κά μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας κοινωνικής 

κατηγορίας και τείνουν να υπερβάλλουν και να 
ομογενοποιούν τα χαρακτηριστικά αυτής της 
ομάδας ή κατηγορίας ανθρώπων, σαν τα μέλη 
της να είναι «όλα ίδια» (Haslam, Oakes, Turner, 
& McGarty, 1996). Σε ό,τι αφορά την κοινωνική 
κατηγορία των ηλικιωμένων, φαίνεται να υπάρ-
χουν ανάμικτα στερεότυπα που περιλαμβάνουν 
τόσο επιθυμητά όσο και ανεπιθύμητα χαρακτη-
ριστικά (Abrams et al., 2015). 

Η πιο συνηθισμένη στερεοτυπική αντίληψη, 
που περιλαμβάνει ανεπιθύμητα χαρακτηριστι-
κά, είναι αυτή που θέλει τους ηλικιωμένους να 
έχουν μειωμένες σωματικές και γνωστικές ικα-
νότητες με το πέρασμα του χρόνου, ενώ εξίσου 
συνηθισμένες αντιλήψεις για τους ηλικιωμένους 
είναι και οι εξής: α) αδυνατούν να καλλιεργή-
σουν νέες δεξιότητες, β) αποτελούν βάρος για 
την οικογένεια και την κοινωνία, γ) είναι άρρω-
στοι, εύθραυστοι και ανήμποροι και δ) είναι μο-
ναχικοί και κοινωνικά αποκλεισμένοι (Hummert, 
Garstka, Shaner, & Strahm, 1994, Swift, Abrams, 
& Marques, 2012). Ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά 
αποδίδονται και σε ηλικιωμένους εργαζόμενους, 
όπως οι ελλιπείς δεξιότητες πληροφορικής, η 
επιφυλακτικότητα, η ανεπαρκής προσαρμοστι-
κότητα, η ακαμψία και η αντίσταση στην αλλαγή 
(Abrams & Houston, 2006, Chiu, Chan, Snape, & 
Redman, 2001, Magd, 2003).

Υπάρχουν, όμως, και επιθυμητά χαρακτηριστικά 
που αποδίδονται στους ηλικιωμένους όπως είναι, 
για παράδειγμα, η σοφία, η φιλικότητα, η εμπει-
ρία και η αξιοπιστία (Hummert et al., 1994, Swift, 
Abrams et al., 2012). Αν και τα επιθυμητά χαρα-
κτηριστικά μπορεί να αφορούν συγκεκριμένους 
τύπους ηλικιωμένων ανθρώπων (όπως είναι ο παπ-
πούς ή η γιαγιά), συχνά τα επιθυμητά χαρακτηρι-
στικά συνυπάρχουν με τα ανεπιθύμητα, πράγμα 

3  Μετάφραση του όρου «Stereotype Content Model».
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που εξηγείται στο πλαίσιο του Μοντέλου Στερε-
οτυπικού Περιεχομένου3, διατυπωμένου πρώτη 
φορά από τους Fiske, Cuddy, Glick, & Xu (2002).

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όλες οι προκα-
ταλήψεις προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο 
διαφορετικών διαστάσεων στο περιεχόμενο των 
στερεοτύπων που αφορούν κοινωνικές ομάδες. 
Η μία διάσταση έχει να κάνει με την ικανότητα 
και η άλλη με τη θέρμη (Fiske et al., 2002). Συνε-
πώς, οι κοινωνικές ομάδες κρίνονται ως υψηλής 
ή χαμηλής ικανότητας και ταυτόχρονα ως υψη-
λής ή χαμηλής θέρμης, με αποτέλεσμα να προ-
κύπτουν τέσσερις διαφορετικοί συνδυασμοί εκ 
των οποίων οι δύο συνηθέστεροι είναι αυτοί που 
σκοράρουν ψηλά στη μία διάσταση και χαμηλά 
στην άλλη. Δηλαδή, το σύνηθες είναι μια ομάδα 
να θεωρείται είτε ικανή αλλά ψυχρή/αντιπαθής 
είτε ανίκανη αλλά θερμή/συμπαθής. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης 
είναι οι Εβραίοι και οι πλούσιοι, ενώ χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα της δεύτερης περίπτω-
σης είναι οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι (Fiske 
et al., 2002). 

Αυτή η διπλή διάσταση στο περιεχόμενο των 
στερεοτύπων καθορίζει, σύμφωνα με το Μοντέ-
λο Στερεοτυπικού Περιεχομένου, το είδος της 
συνεπακόλουθης προκατάληψης. Επομένως, η 
προκατάληψη μπορεί να πάρει δύο κύριες μορ-
φές: την καλοπροαίρετη/πατερναλιστική ή την 
κακοπροαίρετη/εχθρική. Στην εχθρική προκατά-
ληψη η κοινωνική ομάδα θεωρείται ικανή αλλά 
αντιπαθής, ενώ στην πατερναλιστική προκατά-
ληψη η κοινωνική ομάδα θεωρείται συμπαθής 
αλλά ανίκανη κι έτσι χρήζει προστασίας. Έρευ-
νες έχουν δείξει ότι, σε ό,τι αφορά τους ηλικιω-
μένους, η επικρατούσα προκατάληψη είναι της 
δεύτερης μορφής: σε σύγκριση με τους νέους οι 

ηλικιωμένοι θεωρούνται λιγότεροι ικανοί αλλά 
πιο συμπαθείς και, στην Ελλάδα, το χάσμα αυτό 
μεταξύ θέρμης και ικανότητας είναι από τα με-
γαλύτερα στην Ευρώπη (Abrams et al., 2009, 
2011, Cuddy & Fiske, 2002, Cuddy, Norton, & 
Fiske, 2005).

Η ύπαρξη του εν λόγω ανάμικτου στερεό-
τυπου οδηγεί σε πατερναλιστική προκατάληψη 
που μεταφράζεται σε συναισθήματα λύπησης, οί-
κτου και συμπόνιας απέναντι στους ηλικιωμένους 
(Cuddy & Fiske, 2002, Fiske et al., 2002). Ας συ-
γκριθεί αυτή η στάση με την έμμεση προτίμηση 
που οι άνθρωποι δείχνουν στους νέους από ό,τι 
στους ηλικιωμένους (Levy & Banaji, 2002). Μά-
λιστα, φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση στην 
έκφραση ηλικιακής προκατάληψης ανάλογα και 
με το φύλο του ηλικιωμένου ατόμου (Abrams et 
al., 2015) λόγω του ότι οι γυναίκες σε σύγκριση με 
τους άνδρες θεωρούνται λιγότερο ικανές αλλά 
περισσότερο συμπαθητικές (Fiske et al., 2002). 
Συνεπώς, οι ηλικιωμένες γυναίκες είναι εκτεθει-
μένες τόσο στην ηλικιακή προκατάληψη όσο και 
στον σεξισμό, με αποτέλεσμα να γίνονται δέκτες 
ακόμη υψηλότερων επιπέδων πατερναλιστικής 
προκατάληψης, πράγμα που ίσως να εξηγεί για-
τί οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν βρεθεί να είναι 
σε πιο μειονεκτική θέση από άποψη συνταξιοδο-
τικών παροχών, υγείας και κοινωνικής μέριμνας 
(Arber & Ginn, 1991, Arslanian-Engoren, 2007, 
Barnett, 2005).4 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι οι ομάδες που θεωρούνται ανίκανες, 
μεταξύ των οποίων και οι ηλικιωμένοι, είναι πολύ 
πιο πιθανό να γίνουν θύματα «παθητικής βλά-
βης»5 υπό τη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού 
παρά θύματα απροκάλυπτης εχθρικότητας. Πριν 
δούμε κάποιες από τις εκφάνσεις της παθητικής 

4  Το μακροχρόνιο βίωμα του σεξισμού (π.χ., μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευ-
ση ή επαγγελματικοί περιορισμοί λόγω μητρότητας) φαίνεται να λειτουργεί επιβαρυντικά με τα χρόνια με αποτέλεσμα οι γυναίκες να λαμ-
βάνουν μειωμένες συντάξεις ή παροχές σε σχέση με τους άνδρες.

5  Μετάφραση του όρου «passive harm» στο πλαίσιο της μελέτης των Fiske, Cuddy, & Glick (2007). 
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βλάβης που έρχεται ως επίπτωση της ηλικιακής 
προκατάληψης, ας εξετάσουμε πρώτα κατά πόσο 
ισχύει το στερεότυπο της «ανικανότητας» για τα 
ηλικιωμένα άτομα. 

2.4. «ΟΥ ΓΑΡ ΕΡχΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ 
ΤΟ ΓΗΡΑΣ»: ΜΥΘΟΣ Η 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Οι αρνητικές στάσεις απέναντι στο γήρας γίνεται 
να αναχθούν στην προσδοκία που έχουν οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι ότι η γήρανση συνοδεύε-
ται αναπόφευκτα από νοητική και σωματική εξα-
σθένηση και φθορά. Πράγματι, πολλές έρευνες 
δείχνουν ότι η αύξηση της ηλικίας σχετίζεται με 
φθίνουσα υγεία και ικανότητα.6 Ωστόσο, δεν εί-
ναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια απόλυτα γραμμική 
σχέση μεταξύ της αύξησης της ηλικίας και της 
φθίνουσας υγείας και ικανότητας (Abrams et al., 
2011). Για παράδειγμα, παρά το ότι οι ηλικιωμέ-
νοι επεξεργάζονται πληροφορίες πιο αργά, γε-
γονός που έχει αντίκτυπο στην εργασιακή τους 
απόδοση (Warr, 2000), οι μεταβολές που οφεί-
λονται στο πέρασμα του χρόνου είναι διπλάσιες 
στους άνω των 85 ετών σε σύγκριση με ηλικι-
ωμένους κάτω των 85 (Pasupathi & Lockenhoff, 
2002). Αυτό υποδηλώνει ότι η νοητική εξασθένη-
ση που οφείλεται στη γήρανση σχετίζεται περισ-
σότερο με το τέλος της ζωής παρά με την προ-
οδευτική αύξηση της ηλικίας. 

Μάλιστα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν 
ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι δεν είναι γενικά κα-
λύτεροι στη δουλειά τους από τους μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία εργαζόμενους και ότι οι παρατη-
ρούμενες ηλικιακές διαφορές στην απόδοση δεν 
οφείλονται αναγκαστικά στην ηλικία. Παραδείγ-

ματος χάρη, το εύρημα ότι οι ηλικιωμένοι μα-
θαίνουν πιο αργά ενδέχεται να αντανακλά ηλι-
κιακές διαφορές σε εκπαιδευτικά προσόντα και 
σε επίπεδο παρεχόμενης κατάρτισης στον χώρο 
εργασίας (Nelson, 2005). Επιπλέον, οι ηλικιακές 
διαφορές στις γνωστικές επιδόσεις είναι δυνα-
τόν να αντισταθμιστούν από αυξημένη ικανότη-
τα σε άλλους τομείς, όπως είναι η συσσωρευ-
μένη εργασιακή εμπειρία (Warr, 2000). 

Αλλά, ακόμα και από την άποψη της σωματι-
κής υγείας, φαίνεται να υπάρχει ένας «ιατρικός 
μύθος» που θέλει τη γήρανση να είναι συνώνυ-
μη με τη νόσο και την ασθένεια (Sidell, 1995). H 
ηλικία, λοιπόν, δεν μοιάζει να είναι ο βασικός κα-
θοριστικός παράγοντας για τη μειωμένη σωμα-
τική ικανότητα καθώς η τελευταία έχει βρεθεί να 
σχετίζεται περισσότερο με τη χαμηλή κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση, την ανθυγιεινή εργα-
σία, τις ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης και την 
έλλειψη θετικών και υποστηρικτικών σχέσεων 
(Bowling, 2005, Pasupathi & Lockenhoff, 2002, 
Waldinger, 2015). Αντ’ αυτού, η γήρανση ενδέχε-
ται να έχει και θετικές επιπτώσεις στην ευημερία 
και την ευεξία των ατόμων. Έτσι, για παράδειγ-
μα, ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας αναφέρουν 
περισσότερα θετικά συναισθήματα κατά την επί-
λυση καθημερινών προβλημάτων σε σύγκριση 
με τους νεότερους ενήλικες (Blanchard-Fields,  
Chen, & Norris, 1997). Άρα, προκύπτει συνολικά 
από τα παραπάνω ότι η διάσταση της διανοητι-
κής και σωματικής ανικανότητας που περιλαμ-
βάνουν τα στερεότυπα για τους ηλικιωμένους 
δεν φαίνεται να στηρίζεται πλήρως από τα δι-
αθέσιμα στοιχεία, ειδικά για όσους είναι κάτω 
των 85 ετών.

6  Ενδεικτικά αναφέρουμε τις έρευνες των Earles & Kersten (1999), Salthouse (1996) και Timiras (2002).
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 Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι οι ίδιοι οι ηλικιωμέ-
νοι θεωρούν ότι υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ 
της κακής υγείας και της γήρανσης (Blanchard-
Fields, Chen, & Norris 1997). Αν και για ένα μέρος 
του πληθυσμού αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 
πράγματι η γήρανση έχει επιδεινώσει την υγεία 
τους, για ένα άλλο μέρος του πληθυσμού των 
ηλικιωμένων αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 
εσωτερικεύουν τα αρνητικά στερεότυπα (Cuddy 
et al., 2005, Levy & Banaji, 2002) και τις εικόνες 
που προβάλλονται για τη γήρανση στα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης, τα οποία συχνά ασχολούνται 
με ζητήματα όπως εκφυλιστικές ασθένειες, αρ-
ρώστιες και έλλειψη αυτονομίας στα γηρατειά 
(Wilkinson & Ferraro, 2002). Για ένα άλλο μέρος 
του ίδιου πληθυσμού αυτό μπορεί να συμβαίνει 
γιατί ως νέοι διακατέχονταν από ηλικιακές προ-
καταλήψεις τις οποίες δεν απέβαλαν με το πέ-
ρασμα του χρόνου (Drury, Hutchison, & Abrams, 
2016), μια πιθανότητα που τονίζει την ειδοποιό δι-
αφορά7 της ηλικιακής προκατάληψης από άλλου 
τύπου προκαταλήψεις (π.χ. σεξιστικές ή φυλετι-
κές). Επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο οι ίδιοι 
οι ηλικιωμένοι εκλαμβάνουν μια ισχυρή συσχέ-
τιση μεταξύ της κακής υγείας και της γήρανσης 
αφορά τη συστηματική σύγκρισή τους με εξιδα-
νικευμένες εικόνες δύναμης και ομορφιάς νεό-
τερων ανθρώπων που προβάλλονται στα μίντια 
(Murnen, Smolak, Mills, & Good, 2003).

Αυτές οι συγκρίσεις μεταξύ νέων και ηλικι-
ωμένων, όμως, είναι πιθανό να γίνουν αφορμή 
για παθητική βλάβη κατά των ηλικιωμένων κα-
θώς δύνανται να οδηγήσουν στην επιβεβαίωση 
της μειωμένης σωματικής ικανότητάς τους μέσα 
από την επίδειξη ανάλογης συμπεριφοράς από 

μέρους τους (Swift, Lamont et al., 2012).Το φαι-
νόμενο αυτό ονομάζεται «στερεοτυπική απει-
λή»8 και ανακύπτει όποτε το άτομο βρίσκεται σε 
μία περίσταση όπου κινδυνεύει να επιβεβαιώ-
σει ένα αρνητικό στερεότυπο για την κοινωνική 
ομάδα στην οποία ανήκει (Steele, 2010). Περαι-
τέρω εκφάνσεις παθητικής βλάβης ως επίπτω-
ση ηλικιακής προκατάληψης, οι οποίες θα εξε-
ταστούν αμέσως πιο κάτω, αποτελούν όχι μόνο 
η εσωτερίκευση των στερεοτύπων για το γήρας 
από τους ίδιους τους ηλικιωμένους αλλά και η 
προβληματική πρόσβαση των ίδιων σε υπηρεσί-
ες υγείας και στον χώρο της εργασίας. 

2.5. ΕΚφΑΝΣΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΩΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗψΗΣ

2.5.1 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Οι ηλικιωμένοι φαίνεται να υφίστανται παθητι-
κή βλάβη μέσω του φαινομένου της στερεοτυπι-
κής απειλής για μια σειρά από συμπεριφορές και 
λειτουργίες (Meisner, 2012), όπως είναι οι ασκή-
σεις μνήμης (Levy, 1996, Stein, Blanchard-Fields 
& Hertzog, 2002) και γραφής (Levy, 2000) καθώς 
και οι ασκήσεις που απαιτούν ταχύτητα κατά την 
ολοκλήρωση μιας ακολουθίας συγκεκριμένων 
κινήσεων (Banfield, Pendry, Mewse & Edwards, 
2003). Μάλιστα, πειραματικές έρευνες έχουν 
δείξει ότι η έκθεση σε αρνητικά στερεότυπα για 
την ηλικία υπονομεύει τη σωματική ικανότητα 
και υγεία των ηλικιωμένων (Krauss, Whibourne 
& Sneed, 2002) καθώς και τις διανοητικές ικα-
νότητές τους (Hess, Auman, Colcombe & Rahhal, 
2003), ενώ, όταν τους ζητείται να τελέσουν  

7  Η διαφορά αυτή συνίσταται στο ότι όλοι οι άνθρωποι, εφόσον ζήσουν αρκετά, ενδέχεται να γίνουν θύματα της ηλικιακής προκατάληψης, 
πράγμα που δεν ισχύει για άλλου τύπου προκαταλήψεις.

8  Μετάφραση του όρου «stereotype threat» διατυπωμένου πρώτη φορά από τους Steele & Aronson (1995).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 «Ου γαρ έρχεται μόνον»:  Η ηλικιακή προκατάληψη ως παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2018

164

κάποιο έργο που είναι στερεοτυπικά απαιτητικό 
για κάποιον της «ηλικίας» τους, το αποτέλεσμα 
είναι η εμφάνιση αγχωδών αντιδράσεων, όπως 
αυξημένοι παλμοί και αρτηριακή πίεση (Auman, 
Bosworth & Hess, 2005, Levy & Banaji, 2002, 
Levy, Hausdorff, Hencke, & Wei, 2000). Ακόμα 
και η απλή μνεία ότι η επίδοση των συμμετε-
χόντων θα συγκριθεί με την επίδοση νεότερων 
ατόμων είναι αρκετή για να μειώσει κατά το ήμι-
συ τις μαθηματικές και γνωστικές επιδόσεις τους 
καθώς και τη δύναμη και την επιμονή τους στο 
κράτημα του χεριού από μια λαβή (Abrams, Eller 
& Bryant, 2006, Abrams, Crisp, Marques et al., 
2008, Swift, Lamont et al., 2012).

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έχει επιβεβαι-
ώσει την αξιοπιστία και τη δύναμη του φαινομέ-
νου της στερεοτυπικής απειλής στις επιδόσεις 
των ηλικιωμένων, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα 
ότι, όταν οι ηλικιωμένοι εκτίθενται σε αρνητικά 
ηλικιακά στερεότυπα, το φαινόμενο είναι ακόμη 
ισχυρότερο από όταν εκτίθενται σε δήθεν αλη-
θινές πληροφορίες για τη φθορά που συνεπά-
γεται η γήρανση (Lamont et al., 2015). Όλα τα 
παραπάνω ευρήματα, λοιπόν, παραπέμπουν στις 
επιβλαβείς συνέπειες που μπορεί να έχουν για 
τους ηλικιωμένους ακόμα και οι πιο ανεπαίσθη-
τες αναφορές σε αρνητικά ηλικιακά στερεότυπα. 
Ειδικότερα, οι δυσμενείς επιπτώσεις που η στε-
ρεοτυπική απειλή φαίνεται να φέρει στη μνήμη 
και τις γνωστικές ικανότητες των ηλικιωμένων 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση, διά-
γνωση και θεραπεία ασθενειών όπως η νόσος του 
Αλτσχάιμερ, καθώς στοιχεία δείχνουν ότι τα αρ-
νητικά ηλικιακά στερεότυπα ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες για όσους πά-
σχουν από αυτή τη νόσο (Scholl & Sabatt, 2008).

2.5.2.ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΑΣ

Αλλά και πέραν της νόσου του Αλτσχάιμερ, η συ-
χνή και ευρεία παρουσία των κοινωνικών συγκρί-
σεων μεταξύ νέων και ηλικιωμένων (Abrams et 
al., 2011) οδηγεί στην πανταχού ανάδυση αρνη-
τικών στερεοτύπων για τη γήρανση με αποτέ-

λεσμα αρκετοί ηλικιωμένοι να εσωτερικεύουν 
τα στερεότυπα αυτά και να υφίστανται παθητι-
κή βλάβη εκτελώντας καθημερινές δραστηριό-
τητες χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαν (Haslam 
et al., 2012, Swift, Lamont et al., 2012). Ειδικότε-
ρα, σε χώρους κλινικής αξιολόγησης των ηλικιω-
μένων, όπως είναι τα ιατρεία και τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, το κριτήριο της ηλικίας είναι ιδιαίτε-
ρα ορατό καθώς τονίζεται όχι μόνο από το ότι 
οι επαγγελματίες υγείας είναι συνήθως νεότε-
ροι από τους συνταξιούχους ασθενείς που κου-
ράρουν αλλά και από το ότι τα νοσοκομεία εί-
ναι χωρισμένα, ως επί το πλείστον, βάσει ηλικίας 
ώστε να υπάρχουν ειδικές πτέρυγες για παιδιά 
και ειδικές για ηλικιωμένους (Kahana & Kahana, 
1970). Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες δύνανται να 
αυξήσουν την πιθανότητα για κοινωνικές συ-
γκρίσεις μεταξύ νέων και ηλικιωμένων και μαζί 
την ανάδυση και εσωτερίκευση των στερεοτύ-
πων που σχετίζονται με τη γήρανση και που συ-
χνά αποδεικνύονται επιζήμια για τη νοητική και 
σωματική λειτουργία των ηλικιωμένων (Swift, 
Lamont et al., 2012).

Μια συναφής επίπτωση είναι ότι οι ιατρικές 
εξετάσεις ενδέχεται μερικές φορές να υποτιμούν 
τις σωματικές και γνωστικές ικανότητες των ηλι-
κιωμένων, πράγμα που με τη σειρά του ενδέχε-
ται να οδηγήσει τους επαγγελματίες υγείας σε 
αρνητική πρόγνωση της εξέλιξης της υγείας των 
ηλικιωμένων καθώς και σε αρνητικές εκτιμήσεις 
του βαθμού αυτονομίας τους (Haslam et al., 2012, 
Swift, Lamont et al., 2012). Συνεπώς, οι ηλικι-
ωμένοι είναι πιθανό να δείχνουν και να πιστεύ-
ουν ότι εξαρτώνται από τη βοήθεια των άλλων 
περισσότερο από ό,τι είναι πραγματικά απαραί-
τητο (Haslam et al., 2012, Swift, Lamont et al., 
2012). Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι που εσωτερικεύ-
ουν τα αρνητικά στερεότυπα για τη γήρανση εί-
ναι πιο πιθανό να αποδώσουν τα προβλήματα 
υγείας τους στη διαδικασία της γήρανσης και, 
επομένως, να μην αναζητήσουν την απαραίτη-
τη ιατρική βοήθεια, ενώ κάποιοι άλλοι ενδέχεται 
να ελαχιστοποιήσουν σκοπίμως τα προβλήματά 
τους ως μέσο άρνησης των αρνητικών ηλικια-
κών στερεοτύπων (Sidell, 1995).
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Μάλιστα, υπάρχουν και στοιχεία που αποκα-
λύπτουν τη σύνδεση της εσωτερίκευσης των αρ-
νητικών στερεοτύπων για το γήρας με την κακή 
υγεία και την απώλεια της θέλησης για ζωή. Για 
παράδειγμα, μια διαχρονική μελέτη (Levy, Slade, 
Kunkel, & Kasl, 2002) έχει δείξει ότι οι ηλικιωμέ-
νοι που είχαν πιο θετική αυτο-αντίληψη για τη 
γήρανση έζησαν 7,5 χρόνια παραπάνω από εκεί-
νους που είχαν λιγότερο θετική αυτο-αντίληψη 
για τη γήρανση μετά τον έλεγχο μεταβλητών 
όπως το φύλο, η κοινωνικοοικονομική κατάστα-
ση, η ευεξία και η μοναξιά. Προς επίρρωση της 
μελέτης αυτής, υπάρχουν και άλλες διαχρονικές 
μελέτες που δείχνουν ότι ο ενστερνισμός πιο θε-
τικών στάσεων απέναντι στη γήρανση προβλέπει 
συμπεριφορές πρόληψης στην υγεία και περισ-
σότερη ευεξία (Levy & Myers, 2004, Levy, Slade, 
& Kasl, 2002). Αντιθέτως, ο ενστερνισμός αρνη-
τικών στερεοτύπων για τη γήρανση σε μικρότε-
ρες ηλικίες προβλέπει την εμφάνιση ενός καρ-
διαγγειακού επεισοδίου σε μεγαλύτερες ηλικίες 
(Levy, Zonderman, Slade, & Ferrucci, 2009), ενώ 
ακόμα και η απλή υπενθύμιση αρνητικών στε-
ρεοτύπων για το γήρας δύναται να μειώσει ση-
μαντικά την επιθυμία των ηλικιωμένων για ζωή 
(Marques, Lima, Abrams & Swift, 2014). 

2.5.3. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ χΩΡΟΥΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

Η παθητική βλάβη που έρχεται ως επίπτωση της 
ηλικιακής προκατάληψης δεν είναι απότοκη μόνο 
της στερεοτυπικής απειλής και της εσωτερίκευ-
σης αρνητικών στερεοτύπων για το γήρας και 
δεν αφορά αποκλειστικά τη σωματική και ψυ-
χική υγεία των ηλικιωμένων, τις γνωστικές και 
σωματικές τους ικανότητες ή την επιθυμία τους 
για ζωή. Αφορά, επίσης, τη διάθεση και δυνατό-

τητα πρόσβασης των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες 
υγείας καθώς και τις συνθήκες που συναντούν 
εκεί. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικιωμένοι διστάζουν 
μερικές φορές να πάνε στον γιατρό και φτάνουν 
ακόμα και στο σημείο να απορρίψουν μια σωτή-
ρια θεραπεία ώστε να μην εκτεθούν στην ηλι-
κιακή προκατάληψη που θεωρούν ότι χαρακτη-
ρίζει το σύστημα υγείας (Fee et al., 1999, Golub, 
Filipowicz, & Langer, 2002). Αν και δεν υπάρχουν 
σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα, στοιχεία από 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετα-
νίας είναι ανησυχητικά καθώς αναδεικνύουν πε-
ριπτώσεις αδικαιολόγητης και διαφοροποιημέ-
νης αντιμετώπισης ηλικιωμένων ασθενών από 
επαγγελματίες υγείας μαζί με ανεπαρκείς υπηρε-
σίες και έλλειψη κατανόησης των αναγκών των 
πρώτων (Centre for Policy on Ageing, 2010). Χα-
ρακτηριστικό σχετικό παράδειγμα αποτελεί η δι-
αφοροποιημένη θεραπευτική αντιμετώπιση και 
αγωγή νέων και ηλικιωμένων που πάσχουν από 
την ίδια ασθένεια, καθώς μια αυστηρά χρησιμο-
θηρική προσέγγιση δικαιολογεί τη δυσανάλογη 
διανομή περιορισμένων πόρων εις βάρος των 
ηλικιωμένων ασθενών καθώς αυτοί δεν ανα-
μένεται να ζήσουν τόσα χρόνια όσα οι νεότεροι 
(Centre for Policy on Ageing, 2010). 

Επιπλέον, η γλώσσα και ο τρόπος επικοινω-
νίας που συχνά χρησιμοποιείται από τους επαγ-
γελματίες υγείας προς ηλικιωμένους ασθενείς 
έχει βρεθεί να αποτελεί δείκτη ηλικιακής προκα-
τάληψης καθώς προσιδιάζει αυτόν που οι ενή-
λικοι χρησιμοποιούν απέναντι στα μωρά (Swift, 
Abrams, Lamont & Drury, 2017). Χαρακτηριστικά 
της «γεροντολαλιάς»9 αποτελούν, μεταξύ άλλων, 
ο υψηλότερος τόνος φωνής, ο αργός ρυθμός 
ομιλίας και η χρήση απλών προτάσεων. Άνθρω-
ποι που επικοινωνούν με ηλικιωμένους κατά τον  

9  Μετάφραση του όρου «elderspeak» (Pasupathi & Lockenhoff, 2002).
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τρόπο αυτό τείνουν να γίνονται υπερβολικά εξυ-
πηρετικοί απέναντί τους και να υποθέτουν τις 
ανάγκες και τις αντιδράσεις τους αντί να αφή-
νουν τους ηλικιωμένους να τις εκφράσουν ελεύ-
θερα (Harwood, Giles, & Ryan, 1995). Τέτοιου τύ-
που συμπεριφορές, όμως, οδηγούν με τη σειρά 
τους σε αρνητικές συνέπειες για την ψυχολογία 
των ηλικιωμένων όπως είναι η μείωση των αι-
σθημάτων ανεξαρτησίας, αυτοεκτίμησης, αυτο-
πεποίθησης, κινητοποίησης και ελέγχου (Baltes 
& Wahl, 1996, Hehman & Bugental, 2015).

Τέλος, η συχνή έκθεση των επαγγελματιών 
υγείας σε ηλικιωμένους ασθενείς που επιβεβαι-
ώνουν το στερεότυπο της ανικανότητας, εφόσον 
οι τελευταίοι είναι – έστω προσωρινά – άρρω-
στοι ή ανήμποροι, ενδέχεται να τους οδηγήσει 
σε αποδοχή και εσωτερίκευση αρνητικών στά-
σεων για τη γήρανση (Swift et al., 2017). Πράγ-
ματι, αν και οι συνειδητές στάσεις των επαγγελ-
ματιών υγείας δεν φαίνεται να επηρεάζονται 
από την αυξημένη επαφή τους με ηλικιωμένους 
ασθενείς, έχει βρεθεί ότι οι ασυνείδητες στάσεις 
τους γίνονται πιο αρνητικές όσο αυξάνονται οι 
επαφές τους με ηλικιωμένους ασθενείς, πράγ-
μα που οδηγεί στην αύξηση των περιστατικών 
προκατάληψης σε χώρους υγείας (Nash, Stuart-
Hamilton, & Mayer, 2014).

2.5.4 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ χΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παθητική βλάβη ως επίπτωση της ηλικιακής προ-
κατάληψης παρατηρείται, τέλος, και σε χώρους 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 
εναντίον μεγαλύτερων ανθρώπων συμπεριφο-
ρές διάκρισης που απορρέουν από το στερεό-
τυπο της ανικανότητας και που εκδηλώνονται σε 
αποφάσεις πρόσληψης, κατάρτισης και απόλυσης 
(Gordon & Arvey, 2004, McCann & Giles, 2002, 
North & Fiske, 2016). Έτσι, αρνητικά στερεότυπα 
αναφορικά με τα άτομα και τους εργαζόμενους 
μεγαλύτερης ηλικίας όχι μόνο μειώνουν την ερ-
γασιακή τους απόδοση, όπως αναφέρθηκε πα-
ραπάνω (Lamont et al., 2015, Warr, 2000, Ng & 
Feldman, 2012) αλλά επηρεάζουν και τις απο-

φάσεις των εργοδοτών για πρόσληψη εργαζο-
μένων (Abrams et al., 2016, Gringart, Helmes, & 
Speelman, 2005, Posthuma & Campion, 2008).  

Για παράδειγμα, πρόσφατη πειραματική έρευνα 
από τους Abrams et al. (2016) βρήκε ότι ήταν πιο 
πιθανό οι συμμετέχοντες να επιλέξουν έναν υπο-
ψήφιο, του οποίου το προφίλ ήταν στερεοτυπικά 
νεότερο, παρόλο που δεν υπήρχαν σαφείς πλη-
ροφορίες σχετικά με την ηλικία του υποψηφίου 
και ανεξάρτητα από το αν ο στόχος ήταν η βραχυ-
πρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση των 
κερδών της επιχείρησης. Σύμφωνα, μάλιστα, με 
τη θεωρία συνάφειας ρόλων (Eagly, 1987, Eagly 
& Karau, 2002) και με δεδομένο ότι οι γηραιότε-
ροι ενήλικες θεωρούνται ότι έχουν χαμηλότερο 
στάτους από τους νεότερους ενήλικες (Abrams et 
al., 2011), η επιλογή του στερεοτυπικά μεγαλύτε-
ρου σε ηλικία υποψηφίου αυξήθηκε μόνο όταν η 
θέση εργασίας ήταν ξεκάθαρα υποδεέστερη της 
θέσης για την οποία θα επιλεγόταν ο στερεοτυ-
πικά νεότερος υποψήφιος. Δηλαδή, ο μεγαλύτε-
ρος σε ηλικία υποψήφιος προτιμήθηκε μόνο όταν 
υπήρχε συνάφεια μεταξύ των στερεοτυπικών χα-
ρακτηριστικών για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικί-
ας και των απαιτήσεων της θέσης για την οποία 
προοριζόταν. Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι εργαζό-
μενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανό να 
υφίστανται διακρίσεις όταν υπάρχει αναντιστοι-
χία μεταξύ της στερεοτυπικής αντίληψης για την 
ηλικία του εργαζομένου και των χαρακτηριστικών 
μιας συγκεκριμένης θέσης ή ενός επαγγέλματος.

Φυσικά, η άρρητη ή ασυνείδητη ηλικιακή προ-
κατάληψη, όπως αναδεικνύεται από την παρα-
πάνω έρευνα, έχει συνέπειες για τα άτομα, τις 
επιχειρήσεις και την ίδια την κοινωνία. Σε ατο-
μικό επίπεδο, η παθητική βλάβη υπό την έννοια 
του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας μπο-
ρεί να αυξήσει την πιθανότητα κατάθλιψης και 
προβλημάτων ψυχικής υγείας στους ενήλικες με-
γαλύτερης ηλικίας (Aquino, Russell, Cutrona & 
Altmaier, 1996, Gallo, Bradley, Dubin, Jones, Falba 
et al., 2006). Άλλωστε, υπάρχουν σημαντικά ψυ-
χολογικά πλεονεκτήματα για τους ανθρώπους 
μεγαλύτερης ηλικίας που παραμένουν οικονο-
μικά ενεργοί (Schooler, Mulatu & Oates, 1999). 
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Ακόμα, όμως, και για τα αντικειμενικά ή στερεο-
τυπικά νεαρά άτομα τα παραπάνω ευρήματα εί-
ναι ανησυχητικά, γιατί, με δεδομένο ότι τα νεαρά 
άτομα τελικά γερνούν, η διαιώνιση των προσλή-
ψεων βάσει ηλικιακών στερεοτύπων μπορεί να 
σημαίνει ότι τα άτομα προσεγγίζουν τη γήραν-
ση με αυξανόμενο άγχος και φόβο για τις διακρί-
σεις που ενδέχεται να συναντήσουν λόγω ηλικί-
ας (Abrams et al., 2016). Μια τέτοια προσέγγιση 
δεν αυξάνει μόνο την πιθανότητα να μην απο-
δώσουν καλά στην εργασία λόγω στερεοτυπι-
κής απειλής (Lamont et al., 2015) αλλά και την 
πιθανότητα να έχουν μειωμένη εργασιακή ικα-
νοποίηση (Macdonald & Levy, 2016).

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η άρρητη ή ασυνεί-
δητη ηλικιακή προκατάληψη μπορεί να ζημιώνει 
τις επιχειρήσεις λόγω επιλογής υποψηφίων που 
δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι για την εκά-
στοτε θέση. Επομένως, οι επιχειρήσεις ενδέχε-
ται να μην αποδίδουν το μέγιστο γιατί άρρητα 
συμπεράσματα για την ηλικία υπονομεύουν τα 
δυνατά σημεία των υποψηφίων που εμφανίζο-
νται να έχουν περισσότερα χαρακτηριστικά που 
στερεοτυπικά ταιριάζουν σε μεγαλύτερης ηλικί-
ας άτομα. Τέλος, σε επίπεδο κοινωνίας, η ανάγκη 
για παράταση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη-
σης ώστε η κρατική σύνταξη να είναι βιώσιμη 
σημαίνει ότι η μεροληψία κατά των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων των μεγαλύτερης ηλικίας ατό-
μων είναι πιθανό να οδηγήσει σε παθητική βλά-
βη μέσω μειωμένων ευκαιριών, μεγαλύτερης 
φτωχοποίησης και, τελικά, μέσω μεγαλύτερης 
έλλειψης αυτονομίας από μέρους των ηλικιω-
μένων (Abrams et al., 2016). Άλλωστε, στην Ελ-
λάδα, αλλά και στην Ευρώπη, η ηλικιακή ομάδα 
55-64 αναδεικνύεται διαχρονικά ως η πιο ευά-
λωτη στη φτώχεια (Μπασκόζου, 2014).

Συμπερασματικά, η ηλικιακή προκατάληψη 
αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα των προ-
βλημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως 
αποκαλύπτουν όλα τα παραπάνω στοιχεία ανα-
φορικά με τη στερεοτυπική απειλή, την εσωτε-
ρίκευση των αρνητικών στερεοτύπων για το γή-
ρας και την παθητική βλάβη σε χώρους υγείας 
και εργασίας. Επομένως, για να συμβάλει κανείς 
στην καταπολέμηση των προβλημάτων αυτών, 
θα πρέπει πρώτα να αποκαλύψει και να κατα-
νοήσει τους ατομικούς και κοινωνικούς παράγο-
ντες που διαμορφώνουν τη βάση των αρνητικών 
στερεοτύπων και στάσεων απέναντι στο γήρας.

3. παραγοντΕσ και πολιτικΕσ 
καταπολΕμήσήσ τήσ 
ήλικιακήσ προκαταλήψήσ

Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν δι-
εξαχθεί στην Ευρώπη αναφορικά με την ηλικια-
κή προκατάληψη και τους ατομικούς και κοινω-
νικούς παράγοντες που την ενισχύουν αποτελεί 
μέρος του 4ου Γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνι-
κής Έρευνας (Abrams et al., 2011). Τα δεδομέ-
να είχαν συγκεντρωθεί το 2008 και το 2009 σε 
28 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και 
η Ελλάδα, με αντιπροσωπευτικά δείγματα που 
κυμαίνονταν από 1.125 έως 2.576 άτομα μεγα-
λύτερα των 15 ετών. 

Σε επίπεδο ατομικών παραγόντων βρέθηκε 
ότι οι πιο θετικά διακείμενοι απέναντι σε άτομα 
ηλικίας άνω των 70 ετών ήταν οι ηλικιωμένοι, οι 
γυναίκες, οι κάτοικοι της υπαίθρου και όσοι δη-
λώνουν εύποροι. Αντιθέτως, οι νέοι, οι άντρες, 
οι κάτοικοι των πόλεων και όσοι δηλώνουν φτω-
χοί10 βρέθηκαν να είναι οι λιγότερο θετικά δια-
κείμενοι απέναντι σε άτομα ηλικίας άνω των 70 

10 Το εύρημα αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι πιο οικονομικά αδύναμοι νεότεροι πολίτες μπορεί να βλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
πολίτες ανταγωνιστικά, είτε γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι δεν αποδεσμεύουν θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να καταλά-
βουν οι νεότεροι είτε γιατί οι συνταξιούχοι θεωρούνται ότι επιβαρύνουν οικονομικά τους νεότερους εργαζόμενους και το σύστημα υγείας 
(Abrams et al., 2011).
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ετών. Για τον λόγο αυτό, πολιτικές που σκοπεύ-
ουν να καταπολεμήσουν τις αρνητικές στάσεις 
και στερεότυπα που υπάρχουν για το γήρας και 
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους 
ίσως να πρέπει να στοχεύσουν ειδικά σε εκείνη 
την ομάδα του πληθυσμού που αποτελείται από 
νέους άνδρες που κατοικούν στις πόλεις και που 
δηλώνουν φτωχοί.  

Σε επίπεδο κοινωνικών παραγόντων βρέθη-
κε ότι οι χώρες που ήταν πιο θετικά διακείμε-
νες απέναντι σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών 
ήταν οι χώρες με σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό 
πληθυσμού να αποτελείται από άτομα ηλικίας 
65 ετών και άνω, με υψηλότερο δείκτη ΑΕΠ, με 
υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης (ανδρών), με 
χαμηλότερο βαθμό αστικοποίησης και με χαμη-
λότερα ποσοστά ανεργίας. Μάλιστα, σε χώρες 
με υψηλότερο βαθμό αστικοποίησης υπήρχαν 
λιγότερα άτομα των οποίων οι στενοί φίλοι να 
ήταν άνω των 70 ετών, ενώ σε χώρες με υψη-
λότερα ποσοστά ανεργίας τα άτομα ηλικίας άνω 
των 70 ετών θεωρούνταν λιγότερο ικανά, που 
είναι και η πιο επιβλαβής διάσταση των στερεο-
τύπων για το γήρας. 

Άρα, τα παραπάνω ευρήματα αναφορικά με 
τους κοινωνικούς παράγοντες που συμβάλλουν 
στην εμφάνιση της ηλικιακής προκατάληψης 
υποδηλώνουν ότι πολιτικές που ενισχύουν την 
οικονομική ανάπτυξη (μεγαλύτερο ΑΕΠ και χα-
μηλότερη ανεργία) σε συνδυασμό με την απο-
κέντρωση του πληθυσμού (τη μείωση, δηλαδή, 
της αστυφιλίας και της αστικοποίησης) φαίνεται 
να είναι ικανές να βελτιώσουν τον τρόπο που οι 
κάτοικοι μιας χώρας αντιλαμβάνονται τους ηλι-
κιωμένους. Αντιθέτως, στον βαθμό που σημειώ-
νεται μείωση του ΑΕΠ ή αύξηση των επιπέδων 
ανεργίας σε μια χώρα, όπως και έχει συμβεί στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης (ΕΛΣΤΑΤ, 

2015α, 2015β), αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητι-
κές συνέπειες για τον τρόπο που οι κάτοικοι της 
χώρας αντιλαμβάνονται τους ηλικιωμένους. Επι-
πλέον, πολιτικές που σχετίζονται με τα όρια συ-
νταξιοδότησης θα μπορούσαν να προωθήσουν 
τη διαφοροποίηση (για παράδειγμα, ανάλογα με 
το επάγγελμα ή ανάλογα με επίπεδα ικανοτήτων 
ή/και επιδόσεων) ή ακόμα και την πλήρη εγκα-
τάλειψη καθορισμένων ηλικιών συνταξιοδότη-
σης καθώς το ηλικιακό όριο φαίνεται να χρησι-
μοποιείται ως κριτήριο για το αν πρέπει κανείς 
να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους άλ-
λους (Abrams et al., 2011).

Επιπρόσθετα, υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία 
που δείχνει ότι οι θετικές επαφές μεταξύ μελών 
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμ-
βανομένων των επαφών μεταξύ νέων και ηλικιω-
μένων, καταπολεμούν τις προκαταλήψεις καλλι-
εργώντας θετικές στάσεις και συμπεριφορές που 
επεκτείνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας-στό-
χου (Pettigrew, 1998, Pettigrew & Tropp, 2006, 
2008). Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι οι θε-
τικές επαφές μεταξύ νέων και ηλικιωμένων μει-
ώνουν όχι μόνο το άγχος που αναπτύσσεται στις 
μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις αλλά και το άγχος 
γήρανσης11 κι έτσι οδηγούν στη μείωση των αρ-
νητικών στερεοτύπων και στάσεων που μπορεί 
οι νέοι να φέρουν για το γήρας (Christian, Turner, 
Holt, Larkin & Cotler, 2014, Drury et al., 2016, 
Schwartz & Simmons, 2001, Tam, Hewstone, 
Harwood, Voci & Kenworthy, 2006).

Ταυτόχρονα, οι θετικές επαφές μεταξύ νέων 
και ηλικιωμένων μειώνουν τα διακριτά όρια με-
ταξύ των δύο ομάδων, άρα και τη γνωστική δι-
αδικασία της κατηγοριοποίησης με την απότοκη 
στερεοτυπική σκέψη, καθιστώντας τους ηλι-
κιωμένους λιγότερο ευάλωτους στο φαινόμε-
νο της στερεοτυπικής απειλής (Abrams et al., 

11  Μετάφραση του όρου «ageing anxiety» που κατά τους Lasher & Faulkender (1993) ορίζεται ως η συνδυαστική ανησυχία και αναμονή για τις 
απώλειες που επικεντρώνονται γύρω από τη διαδικασία γήρανσης του εαυτού.
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2006, 2008). Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι 
υπό συνθήκες στερεοτυπικής απειλής (δηλαδή 
όταν οι ηλικιωμένοι ενημερώνονταν ότι οι επιδό-
σεις τους θα συγκρίνονταν με τις επιδόσεις νε-
ότερων ατόμων) οι γνωστικές επιδόσεις ηλικι-
ωμένων που είχαν λιγότερους νεαρούς φίλους 
ήταν σημαντικά χειρότερες από αυτές ηλικιωμέ-
νων με περισσότερους νεαρούς φίλους, και αυτή 
η διαφορά στις επιδόσεις εξαφανιζόταν όταν 
δεν υπήρχαν συνθήκες στερεοτυπικής απειλής 
(Abrams et al., 2006).

Επομένως, πολιτικές καταπολέμησης της ηλι-
κιακής προκατάληψης θα είναι ελλιπείς εάν δεν 
συνοδεύονται από την προώθηση και καλλιέρ-
γεια θετικών επαφών μεταξύ νέων και ηλικιω-
μένων σε εργασιακά και μη περιβάλλοντα. Άλ-
λωστε, μια από τις μακροβιότερες διαχρονικές 
μελέτες αναφορικά με τους παράγοντες που 
συμβάλλουν στη μακροζωία και την καλή σω-
ματική, ψυχική και διανοητική υγεία δείχνει ότι 
οι άνθρωποι που διατηρούν περισσότερες και 
θετικότερες κοινωνικές επαφές ζουν περισσό-
τερο και έχουν καλύτερη σωματική, ψυχική και 
διανοητική υγεία από ανθρώπους που διατη-
ρούν αρνητικές κοινωνικές επαφές ή που ζουν 
αποκομμένοι από τους άλλους παρά τη θέλησή 
τους (Waldinger, 2015).

Ωστόσο, οι επαφές μεταξύ νέων και ηλικιω-
μένων δεν είναι ιδιαίτερα συχνές καθώς, για πα-
ράδειγμα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευ-
ρώπη ο μέσος όρος των ανθρώπων δηλώνει 
ότι έχει μόλις έναν φίλο που να είναι άνω των 
70 ετών (Abrams et al., 2011). Έτσι, στον βαθμό 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί η προώθηση άμε-
σων θετικών επαφών μεταξύ αυτών των δύο 
ηλικιακών ομάδων, υπάρχουν στοιχεία που δεί-
χνουν ότι παρόμοια οφέλη μπορούν να επιτευ-
χθούν μέσω έμμεσης επαφής. Η έμμεση επαφή 

μπορεί να είναι είτε νοερή12, όπως όταν ζητείται 
από ένα νεαρό άτομο να φανταστεί μια κοινω-
νική αλληλεπίδραση με ένα άτομο μεγαλύτερης 
ηλικίας, είτε εκτεταμένη13, όπως όταν οι ερευνη-
τές θυμίζουν στο νεαρό άτομο ότι συνομήλικοί 
του έχουν άμεση θετική επαφή με άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να εί-
ναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για νεαρά άτομα 
που κατοικούν σε αστικά περιβάλλοντα όπου η 
συχνότητα κοινωνικών επαφών με άτομα ηλικίας 
άνω των 70 ετών είναι χαμηλότερη σε σύγκριση 
με τη συχνότητα που παρατηρείται στην ύπαιθρο 
(Abrams et al., 2011). Ειδικότερα, η εκτεταμένη 
επαφή έχει το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της αυ-
ξημένης αντίληψης ότι οι συνομήλικοι θεωρούν 
ότι είναι θετικό και αποδεκτό να διατηρούν φιλί-
ες με ηλικιωμένα άτομα, αντίληψη που οδηγεί σε 
μειωμένη ηλικιακή προκατάληψη και αυξημένη 
προθυμία καλλιέργειας επαφών με ηλικιωμένα 
άτομα (Drury, Hutchison et al., 2016).

Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να αναφερθεί 
ότι, πέρα από την προώθηση θετικών άμεσων ή 
έμμεσων επαφών μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, 
ο περιορισμός των αρνητικών επαφών μεταξύ 
τους κρίνεται επίσης απαραίτητος. Έχει βρεθεί, 
για παράδειγμα, ότι σε δείγμα εργαζομένων σε 
γηροκομεία οι θετικές επαφές μεταξύ των εργα-
ζομένων και των τροφίμων αναμενόμενα οδή-
γησαν σε ανοικτή βελτίωση των στάσεων των 
πρώτων για τους τελευταίους, αλλά ότι οι αρνη-
τικές επαφές συνέβαλαν στην ενίσχυση μιας συ-
γκεκαλυμμένης ή ασυνείδητης ηλικιακής προκα-
τάληψης μέσω της θεώρησης των τροφίμων ως 
κάτι λιγότερο από ανθρώπους (Drury, Abrams et 
al., 2017).14 Μάλιστα, ενώ η βελτίωση των στάσε-
ων των εργαζομένων κατόπιν των θετικών επα-
φών δεν γενικεύτηκε σε όλη την κοινωνική ομά-
δα των ηλικιωμένων, η ασυνείδητη προκατάληψη  

12 Μετάφραση του όρου «imagined contact» (Crisp & Turner, 2009).
13  Μετάφραση του όρου «extended contact» (Drury, Hutchison et al., 2016).
14  Ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά είναι dehumanization.
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κατόπιν των αρνητικών επαφών γενικεύτηκε απο-
καλύπτοντας έτσι τον διαφορετικό τρόπο με τον 
οποίο οι αρνητικές επαφές, σε σύγκριση με τις 
θετικές, μπορούν να επηρεάσουν την έκφραση 
της ηλικιακής προκατάληψης. 

Και, φυσικά, για να είναι θετική η επαφή με-
ταξύ νέων και ηλικιωμένων χρειάζεται να τη-
ρηθούν συγκεκριμένες συνθήκες που προβλέ-
πονται από τη θεωρία του Allport (1954) περί 
μείωσης της προκατάληψης μέσω ανάπτυξης 
θετικών επαφών μεταξύ μελών διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων. Οι συνθήκες αυτές είναι  
οι εξής: 

 ■ ισότητα μεταξύ των ομάδων

 ■ συνεργασία και επίτευξη κοινών στόχων

 ■ θεσμική υποστήριξη και 

 ■ προσωπική επαφή. 

Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της ισότητας, αυτή 
επιτυγχάνεται όταν καμία από τις δύο ομάδες που 
έρχονται σε επαφή δεν βλέπει την άλλη ως ανώ-
τερη15, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να τηρηθεί 
στην πράξη (π.χ. μια ομάδα μαθητών σχολείου 
που έρχεται σε επαφή με ηλικιωμένους). Αναφο-
ρικά με τη συνθήκη της συνεργασίας και της επί-
τευξης κοινών στόχων, αυτή επιτυγχάνεται όταν 
αποθαρρύνεται η ανταγωνιστικότητα και όταν, 
αντ’ αυτής, ενθαρρύνεται η συνεργασία πάνω σε 
έργα που είναι επωφελή τόσο για τους νέους όσο 
και για τους ηλικιωμένους. Σε ό,τι αφορά τη συν-
θήκη της θεσμικής υποστήριξης, αυτή επιτυγχά-
νεται όταν ο φορέας που διοργανώνει την επαφή 
προωθεί ξεκάθαρα αρχές και πρότυπα ισότητας, 
συνεργασίας και κατάλληλης συμπεριφοράς με-

ταξύ νέων και ηλικιωμένων. Τέλος, η επαφή με-
ταξύ νέων και ηλικιωμένων χρειάζεται να είναι 
προσωπική, χρειάζεται δηλαδή οι νέοι να γνωρι-
στούν με τους ηλικιωμένους και όχι να έχουν μια 
επιδερμική επαφή. 

Πράγματι, μετα-ανάλυση σε δείγμα άνω των 
500 μελετών έχει δείξει ότι οι συνθήκες αυτές 
βελτιώνουν την ποιότητα της επαφής χωρίς βέ-
βαια να είναι πάντα αναγκαίες ή επαρκείς για την 
εξασφάλιση της θετικής επαφής και της μείωσης 
της προκατάληψης (Pettigrew & Tropp, 2006). 
Για παράδειγμα, μπορεί η συνθήκη της θεσμικής 
υποστήριξης να είναι σημαντική για μια επιτυχη-
μένη επαφή, αλλά από μόνη της αυτή η συνθήκη 
είναι αμφίβολο ότι θα έχει τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα καθώς, εάν δεν εξασφαλιστεί η συν-
θήκη της συνεργασίας ή της ισότητας, η επαφή 
μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των σχέσε-
ων μεταξύ των δύο ομάδων. Υπάρχουν, επίσης, 
φορές που αρκεί μόλις μία από τις συνθήκες να 
είναι παρούσα για να επιτευχθεί η θετική επαφή 
και η μείωση της προκατάληψης. Άρα, οι παρα-
πάνω συνθήκες είναι καλό να αντιμετωπίζονται 
ως ένα σύνολο καλών πρακτικών για εξασφά-
λιση θετικής επαφής και όχι ως παράγοντες 
εκ των οποίων ο καθένας από μόνος του είναι 
επαρκής ή απαραίτητος για την επίτευξη θετι-
κής επαφής. Προκύπτει, τέλος, από τα παραπά-
νω ότι η ανάπτυξη φιλίας μεταξύ νέων και ηλικι-
ωμένων είναι η πιο επιτυχημένη μορφή θετικής 
επαφής δεδομένου ότι πληροί τις περισσότερες 
από τις παραπάνω προϋποθέσεις (Drury, Abrams, 
& Swift, 2017).

Ακολουθεί μια σειρά από συστάσεις για τη δι-
οργάνωση προγραμμάτων θετικής επαφής με-
ταξύ νέων και ηλικιωμένων, οι οποίες αυξάνουν 

15  H τήρηση ίσων αριθμών συμμετεχόντων από την κάθε ομάδα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ισότητας όπως είναι η ίση εξοικείωση 
με το περιβάλλον όπου διεξάγεται η επαφή. Εξίσου σημαντική είναι η αποφυγή τόπων ή δραστηριοτήτων που υπενθυμίζουν αρνητικά στε-
ρεότυπα, π.χ. γηροκομεία και διαγνωστικά κέντρα, και η αποφυγή δραστηριοτήτων που ευνοούν τις ικανότητες της μιας ομάδας περισσότε-
ρο από τις ικανότητες της άλλης (Drury, Abrams, & Swift, 2017). 
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σημαντικά την επιτυχία των προγραμμάτων αυ-
τών σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη και διεξο-
δική σχετική μελέτη από τους Drury, Abrams και 
Swift (2017) για το Age UK, έναν από τους με-
γαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της 
Μεγάλης Βρετανίας που ασχολούνται με ηλικι-
ωμένα άτομα. Η εν λόγω μελέτη συγκέντρωσε 
ένα δείγμα 48 πειραματικών ερευνών αλλά και 
εφαρμοσμένων παρεμβάσεων, εντόπισε ποια 
ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν 
στην επιτυχία ή την αποτυχία της εκάστοτε έρευ-
νας ή παρέμβασης και κατέληξε εν πολλοίς στα 
παρακάτω συμπεράσματα. 

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος 
είναι σημαντικό να προβλέπεται:

 ■ Συχνή επαφή

 ■ Ίσος αριθμός νέων και ηλικιωμένων

 ■ Ουδέτερο περιβάλλον

 ■ Παρέμβαση πριν την επαφή μέσω εκτεταμέ-
νης ή νοερής επαφής

 ■ Χρήση της εκτεταμένης επαφής ως παρέμβα-
ση μετά το τέλος του προγράμματος

Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος εί-
ναι σημαντικό να αποφεύγονται τα εξής:

 ■ Γεροντολαλιά

 ■ Επικοινωνία από μέρους των ηλικιωμένων 
που είναι υπερβολικά προσωπική

 ■ Άνισες ομάδες (είτε σε μέγεθος είτε σε στά-
τους)

 ■ Συνθήκες όπου οι δύο ομάδες μπορούν να 
αποφύγουν εντελώς τη μεταξύ τους επαφή

 ■ Συνθήκες όπου η μία ομάδα κυριαρχεί πάνω 
στην άλλη

 ■ Περιβάλλοντα που είναι ανοίκεια ή άβολα για 
οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες

 ■ Συνθήκες ή δραστηριότητες που επιβεβαιώ-
νουν τα αρνητικά ηλικιακά στερεότυπα

 ■ Θεατές που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

Κατά τον σχεδιασμό του περιεχομένου και 
των δραστηριοτήτων είναι σημαντικό να 
προβλέπεται:

 ■ Συνεργασία

 ■ Επίτευξη κοινών στόχων

 ■ Μοίρασμα προσωπικών πληροφοριών

 ■ Αφήγηση ιστοριών για το παρελθόν από τα 
ηλικιωμένα άτομα

 ■ Μείωση άγχους για την αλληλεπίδραση με-
ταξύ νέων και ηλικιωμένων

 ■ Μείωση άγχους γήρανσης

 ■ Μάθηση του ενός για τον άλλον ως άτομα

Για την αξιολόγηση της επιτυχίας του 
προγράμματος είναι σημαντικό να προ-
βλέπεται: 

 ■ Διευκρίνιση των αποτελεσμάτων που το πρό-
γραμμα σκοπεύει να επιτύχει

 ■ Δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για τη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων

 ■ Χρήση ομάδας ελέγχου, όποτε είναι δυνα-
τό, με τυχαία κατανομή των συμμετεχόντων 
σε ομάδες

 ■ Εμπιστευτική παροχή ανατροφοδότησης 
(feedback) από τους συμμετέχοντες

Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 ■ Τα στερεότυπα μπορεί να είναι πιο δύσκολο 
να αλλάξουν συγκριτικά με τις στάσεις

 ■ Σύντομα προγράμματα μπορεί να είναι επι-
τυχημένα, αρκεί να σχεδιαστούν προσεκτικά

 ■ Η δημιουργία φιλιών μεταξύ νέων και ηλικι-
ωμένων αποτελεί εξέχοντα στόχο

Τέλος, βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων 
και των ευρημάτων αναφορικά με τους ατομικούς 
και κοινωνικούς παράγοντες που φαίνεται να ενι-
σχύουν την ηλικιακή προκατάληψη, το παρόν κε-
φάλαιο προτείνει αμέσως πιο κάτω μια σειρά από 
δράσεις για την καταπολέμηση αυτού του τύπου 
προκατάληψης στην Ελλάδα. 
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1 Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που θέλουν τους 
ηλικιωμένους να αποτελούν μόνο βάρος για 
την οικονομία και το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης χρειάζεται να αμφισβητηθούν 
μέσω τηλεοπτικών και διαφημιστικών εκ-
στρατειών σε αναγνώριση των πολλών τρό-
πων που οι ηλικιωμένοι συνεισφέρουν στην 
οικονομία και την κοινωνία καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της ζωής τους. Με δεδομένο, μάλι-
στα, ότι η κοινωνική ομάδα των νέων ανέρ-
γων ανδρών που διαβιούν σε πόλεις είναι η 
λιγότερο θετικά διακείμενη απέναντι σε άτο-
μα ηλικίας άνω των 70 ετών, οι εκστρατείες 
που θα εκπονηθούν θα πρέπει να είναι στο-
χευμένες προς αυτή την ομάδα (π.χ. προβολή 
θετικών επαφών και φιλιών μεταξύ ηλικιω-
μένων ατόμων και νέων ανδρών που κατοι-
κούν σε πόλεις). 

2 Η μείωση της ανεργίας και της αστυφιλίας 
αποτελεί κρίσιμη προτεινόμενη δράση καθώς 
τόσο η ανεργία όσο και η αστυφιλία φαίνεται 
να αποτελούν επιβαρυντικούς κοινωνικούς 
παράγοντες για τη διαιώνιση της ηλικιακής 
προκατάληψης. Για τον λόγο αυτό προτείνε-
ται η επιδότηση θέσεων εργασίας και η χρη-
ματοδότηση νέας επιχειρηματικότητας στην 
ύπαιθρο, είτε μέσω των προγραμμάτων του 
ΟΑΕΔ είτε μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νό-
μου είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργα-
λείων, με ομάδα-στόχο τους νέους ανέργους 
που κατοικούν σε πόλεις και με έμφαση στους 
κατόχους απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης ή 
πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
κατάρτισης βάσει των προβλέψεων απασχό-
λησης (Παϊδούση, 2017).

3 Σε σχέση με το παραπάνω σημείο θα είχε 
εξαιρετικό ενδιαφέρον εάν τα όποια χρημα-
τοδοτικά εργαλεία συστήνονταν στη βάση 
μιας πιο ολιστικής προσέγγισης. Στο πλαίσιο 
αυτό η προώθηση της ιδέας του εθελοντι-
σμού στις μεγαλύτερες ηλικίες κρίνεται ση-
μαντική αφού οι νέοι άνεργοι που θα επιδο-
τηθούν στο πλαίσιο της παραπάνω πρότασης 
θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν ο καθένας 

ξεχωριστά σε ένα ηλικιωμένο άτομο που θα 
διαμένει στον τόπο της επιδοτούμενης θέ-
σης και που θα αναλάβει τον ρόλο του «μέ-
ντορα». Ο ρόλος αυτός θα συνεπάγεται τα-
κτική επαφή μεταξύ των δύο ατόμων ώστε 
να γνωριστούν καλύτερα με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία φιλίας. 

4 Σε ό,τι αφορά τον τομέα των επιχειρήσεων, 
αυτές χρειάζεται να ενθαρρύνουν την ηλικι-
ακή ποικιλομορφία στους χώρους εργασίας 
και να προωθούν ενεργά θετικές επαφές και 
συνεργασίες μεταξύ εργαζομένων διαφορε-
τικών ηλικιών καθώς έχουν τα κατάλληλα 
εργαλεία (συνεργασία, κοινούς στόχους και 
θεσμική υποστήριξη) για να το επιτύχουν. Μά-
λιστα, σε ό,τι αφορά τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία εργαζομένους, είναι σημαντικό οι επι-
χειρήσεις να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα 
και επαρκώς στις νέες τεχνολογίες ώστε αυ-
τοί να έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση 
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εργα-
σίας του μέλλοντος και να μην αισθάνονται 
ανήσυχοι ή αβέβαιοι για τις νέες δεξιότητες 
και γνώσεις τους. 

5 Σε συνδυασμό με το παραπάνω σημείο, η 
καλλιέργεια θετικών επαφών μεταξύ νέων 
και μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις θα μπορούσε να αποτελέσει ση-
μαντικό άξονα πολιτικής της Κοινωνικής Εται-
ρικής Ευθύνης που είναι και ένα ευπροσήγο-
ρο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μεγάλες 
και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο 
αυτό, οι επιχειρήσεις αναμένεται να μειώσουν 
σημαντικά την πιθανότητα οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία εργαζόμενοι να νιώσουν ψυχολογική 
απειλή από αρνητικά στερεότυπα αναφορικά 
με τις γνωστικές ικανότητές τους. 

6 Στον τομέα της υγείας τώρα, οι επαγγελμα-
τίες του χώρου και τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
οφείλουν να γνωρίζουν όχι μόνο τους διαφο-
ρετικούς τρόπους μέσω των οποίων η ηλικι-
ακή προκατάληψη δύναται να εκδηλωθεί σε 
χώρους υγείας και περίθαλψης αλλά και το 
πώς οι αρνητικές αντιλήψεις για την ηλικία 
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μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις, τα κί-
νητρα και τη συμπεριφορά των ασθενών δη-
μιουργώντας ακόμα και ψυχολογικούς φραγ-
μούς (π.χ. μείωση της θέλησης για ζωή) στην 
αποκατάσταση και ανταπόκρισή τους στη θε-
ραπεία. Επομένως τα ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στα θέματα υγείας θα 
μπορούσαν να εντάξουν μαθήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση με βάση και τη διεθνή εμπει-
ρία. Επιπλέον, η επιδότηση ερευνών που να 
συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση των 
συνειδητών και ασυνείδητων εκδηλώσεων 
της ηλικιακής προκατάληψης και των σχετι-
κών συνεπειών θα συμβάλει σημαντικά στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει ηλικίας.

7 Τα νοσηλευτικά ιδρύματα οφείλουν, επίσης, 
να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις συν-
θήκες που δημιουργούν αρνητικές αλληλε-
πιδράσεις με τους ασθενείς, εφόσον αυτές 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις στάσεις των 
επαγγελματιών υγείας απέναντι στους ασθε-
νείς και τους ηλικιωμένους γενικότερα. Στο 
πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η καθιέρω-
ση της ευθύνης για την παρακολούθηση και 
τον μετριασμό των αρνητικών επαφών μετα-
ξύ νέων και ηλικιωμένων σε χώρους υγείας. 
Κρίνεται εξίσου απαραίτητη η κατάρτιση των 
μελών του προσωπικού με στόχο την ευαισθη-
τοποίησή τους στα αρνητικά στερεότυπα για 
το γήρας και την ασυνείδητη προκατάληψη 
ώστε να αναγνωρίσουν και να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από τα εν λόγω στερεότυπα 
και την απορρέουσα προκατάληψη. 

8 Σε συνέχεια του προηγούμενου σημείου και 
ειδικότερα για τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευ-
τικά ιδρύματα, η χρησιμοποίηση του θεσμού 
της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης θα μπο-
ρούσε να αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τική αφού οι χρηματοδοτικές της ικανότητες 
είναι σε θέση να διασφαλίσουν όχι μόνο εκτε-
νείς διαφημιστικές καμπάνιες αλλά και παρο-
χή ευκαιριών για θετικές επαφές μεταξύ του 
προσωπικού και των ηλικιωμένων ασθενών 
στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι ευκαιρίες αυτές 

συνίστανται στη θεσμική ενθάρρυνση της φι-
λικότητας, της συνεργασίας, του χιούμορ και 
των ενδιαφερουσών συνομιλιών, όπως αμοι-
βαία εξιστόρηση εμπειριών ζωής. Για παρά-
δειγμα, η πρόβλεψη μιας συγκεκριμένης ώρας 
μέσα στην ημέρα κατά την οποία το προσω-
πικό και οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα μοιρά-
ζονται προσωπικές πληροφορίες, ανησυχίες 
(π.χ. άγχος γήρανσης) και εμπειρίες ζωής εί-
ναι ένας τρόπος για τη συστηματική καλλιέρ-
γεια θετικών επαφών μεταξύ τους. 

9 Συνολικά, τα παραπάνω σημεία για τον το-
μέα της υγείας και της περίθαλψης αναδει-
κνύουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται 
κατά την προσπάθεια εξασφάλισης αυξημέ-
νων θετικών και μειωμένων αρνητικών επα-
φών μεταξύ νέων και ηλικιωμένων και υπο-
δηλώνουν τη ζωτικής σημασίας εκπαίδευση 
και προετοιμασία των επαγγελματιών υγείας 
ώστε να μπορούν να εργαστούν με ηλικιωμέ-
νους ασθενείς, απαλλαγμένοι από στερεότυ-
πα και αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις.

10 Τέλος, χρειάζεται να γίνει μια ριζική αναθεώ-
ρηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα Κέ-
ντρα Απασχόλησης Ηλικιωμένων (Κ.ΑΠ.Η.) 
στη ζωή των ατόμων αυτών καθώς, στον 
βαθμό που τα Κ.ΑΠ.Η. παραμένουν αποκομ-
μένα από άλλες ηλικιακές ομάδες, δεν συμ-
βάλλουν στην καταπολέμηση της ηλικιακής 
προκατάληψης. Προτείνεται, για παράδειγ-
μα, η καθιέρωση ενός προγράμματος εθε-
λοντικής αναδοχής παιδιών σε συνεργασία 
των Κ.ΑΠ.Η. με κατά τόπους παιδιατρικά νο-
σοκομεία και εθελοντικούς φορείς που ασχο-
λούνται με παιδιά (π.χ., Το Χαμόγελο του Παι-
διού). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, 
παιδιά χωρίς παππού ή γιαγιά θα μπορούσαν 
να «υιοθετηθούν» ως εγγόνια και να αποκτή-
σουν έτσι έναν ανάδοχο παππού ή γιαγιά μέσα 
από τους κόλπους των Κ.ΑΠ.Η. με απώτερο 
στόχο τη δημιουργία μιας σχεδόν οικογενει-
ακής σχέσης μεταξύ τους. Προτείνεται, επι-
πλέον, η συνεργασία των Κ.ΑΠ.Η. με ομάδες 
μαθητών ή φοιτητών στο πλαίσιο επίτευξης 
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κάποιου κοινού στόχου, όπως μπορεί να εί-
ναι μια χορωδία που αποτελείται από ισάριθ-
μους νέους και ηλικιωμένους, ή στο πλαίσιο 
παρακολούθησης κοινωνικών εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων, όπως είναι μια θεατρική 
παράσταση, μια συναυλία ή ακόμα κι ένας πο-
δοσφαιρικός αγώνας. Σημαντικό σημείο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη εδώ είναι ότι κάθε 
νέος θα πρέπει να αντιστοιχιστεί σε έναν ηλι-
κιωμένο ώστε να εξασφαλίζεται η συνθήκη 
του ίσου αριθμού νέων-ηλικιωμένων και της 
προσωπικής επαφής μεταξύ τους. 

4. Επιλογοσ

Το παρόν κεφάλαιο έχει αναδείξει τη γήρανση 
του ελληνικού πληθυσμού ως ένα φαινόμενο 
που χρήζει της προσοχής της πολιτείας, γιατί η 
συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα των ηλικιωμένων 
τείνει να γίνεται θύμα διακρίσεων λόγω ηλικι-
ακής προκατάληψης, δηλαδή λόγω αρνητικών 
στάσεων και στερεοτύπων για τους ηλικιωμέ-
νους. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχουν 
ανάμικτα στερεότυπα που θέλουν τους ηλικιω-
μένους να είναι, από τη μια, σωματικά και νοητι-
κά ανήμποροι, και, από την άλλη, σοφοί, φιλικοί 

και συμπαθείς. Ωστόσο, η συνδυαστική θεώρη-
ση των ηλικιωμένων ως ανίκανων αλλά συμπα-
θητικών οδηγεί στην έκφραση πατερναλιστικής 
προκατάληψης εναντίον τους, με αποτέλεσμα να 
υποβάλλονται σε παθητική βλάβη υπό τη μορ-
φή κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η παθητική βλάβη εκφράζεται, στην περί-
πτωση των ηλικιωμένων, τόσο μέσω της λε-
γόμενης στερεοτυπικής απειλής, μέσω δηλαδή 
του κινδύνου να επιβεβαιώσουν το στερεότυπο 
της ανικανότητας, όσο και μέσω της εσωτερί-
κευσης των αρνητικών ηλικιακών στερεοτύπων 
από τους ίδιους. Το αποτέλεσμα είναι οι ηλικι-
ωμένοι να δείχνουν και να πιστεύουν ότι εξαρ-
τώνται από τη βοήθεια των άλλων περισσότερο 
από ό,τι μπορεί να είναι πραγματικά απαραίτητο. 
Αυτό, με τη σειρά του, δύναται να μειώσει τη θέ-
ληση των ηλικιωμένων για ζωή και να επηρεάσει 
αρνητικά τις σχέσεις τους και την αντιμετώπισή 
τους από συναδέλφους, εργοδότες και επαγγελ-
ματίες υγείας. Μια σειρά από συστάσεις με κύ-
ριο γνώμονα την καλλιέργεια θετικών επαφών 
μεταξύ νέων και ηλικιωμένων σε χώρους υγείας, 
εργασίας και εθελοντισμού προτείνεται στο τέ-
λος του κεφαλαίου με την προοπτική να καταπο-
λεμηθεί η ηλικιακή προκατάληψη στην Ελλάδα. 
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1. Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στα διαπολι-
τισμικά εργασιακά περιβάλλοντα και ειδικότερα 
στους παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν ως εμπό-
δια στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαπολιτισμι-
κών επαγγελματιών και των ομάδων πληθυσμού 
με διαφορετικό πολιτισμικό, γλωσσικό, θρησκευ-
τικό και κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο. Στο πλαί-
σιο αυτό διερευνώνται οι πολιτισμικές διαφορές 
στις μορφές επικοινωνίας και αναδεικνύονται τρό-
ποι αντιμετώπισής τους από τους επαγγελματίες 
που παρέχουν κυρίως ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη και συμβουλευτικές παρεμβάσεις, ώστε να εί-
ναι πιο αποτελεσματικοί στην παροχή βοήθειας 
στα άτομα που αντιμετωπίζουν πολιτισμικές αλ-
λαγές και πλήττονται από τον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Παράλληλα παρουσιάζονται οι δεξιότητες που 
απαιτούνται για την κατανόηση της πολιτισμικής 
ανομοιογένειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
ενσυναίσθηση ως χρήσιμο εργαλείο στην επικοι-
νωνία, στην αποδοχή και επίγνωση της ανθρώπι-
νης συμπεριφοράς καθώς και των ψυχολογικών 
και κοινωνικών αναγκών των ατόμων που βρίσκο-
νται σε δυσμενή θέση και βιώνουν την απώλεια, 
τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Επίσης παρουσι-
άζονται καλές πρακτικές από πλευράς πολιτείας 
που στόχο έχουν την αναβάθμιση των υπηρεσι-
ών και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που δυσχε-
ραίνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και ενισχύουν 
την κοινωνική συνοχή.

2. διαπολιτισμικΕσ  
δΕξιοτήτΕσ  
Επικοινωνιασ

Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες αφορούν τη βελτί-
ωση της ποιότητας των επαγγελματικών γνώσε-
ων και κυρίως της εφαρμογής τους σε πραγματι-
κές συνθήκες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός ομάδων πληθυσμού με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Αφορούν θέματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης, 
τις τεχνικές και πολιτισμικά ευαίσθητες παρεμβά-
σεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Στα διαπολι-
τισμικά περιβάλλοντα βασικός στόχος της παρο-

χής υπηρεσιών είναι η εύρεση κοινού εδάφους με 
τα μέλη διαφορετικών ομάδων πληθυσμού, χω-
ρίς την απώλεια της ταυτότητας των συμμετεχό-
ντων (Dryden & Feltham, 1993). 

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική συνδέεται με 
το σύνολο των συμβουλευτικών διαδικασιών στις 
οποίες δύο ή και περισσότεροι από τους συμμε-
τέχοντες δεν ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισμικά 
κουλτούρα όπως είναι οι μειονότητες, μετανάστες, 
πρόσφυγες, διαφέρουν ως προς την πολιτισμική 
τους προέλευση, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις 
για την κοινωνική πραγματικότητα, τις αξίες και 
τον τρόπο ζωής τους (Sue, Bernier et al., 1982). 
Ο δε αυτοπροσδιορισμός τους ως άτομα που δεν 
ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισμικά κουλτούρα εί-
ναι βασική προϋπόθεση ώστε να μπορέσουν να 
αλληλοεπιδράσουν (Berry, Segail, & Kagitcibasi, 
1996). Πρόκειται για μια συνθετική προσέγγιση, 
η οποία ενσωματώνει και συνθέτει διαφορετικές 
θεωρίες, μεθόδους και προσεγγίσεις στην παρο-
χή βοήθειας. 

Συγκεκριμένες δεξιότητες είναι απαραίτητες 
για την κατανόηση της πολιτισμικής ανομοιογέ-
νειας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ζητήματα 
που προκύπτουν από τις πολιτισμικές διαφορές, 
οι οποίες αποτελούν συχνά σημαντικό εμπόδιο 
στην επικοινωνία με ομάδες που αποτελούν συ-
στατικό μέρος της κοινωνικής δομής, όπως είναι 
οι ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και 
οι γηγενείς ομάδες πληθυσμού με διαφορές στο 
οικονομικό - κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 
Παράγοντες όπως η σημασία της ποικιλομορφί-
ας, οι αξίες και πεποιθήσεις για την φυλή, τον πο-
λιτισμό, τις εθνοτικές ομάδες, το φύλο, τον σε-
ξουαλικό προσανατολισμό, τον τρόπο ζωής, την 
θρησκευτικότητα/ πνευματικότητα, την αναγκαιό-
τητα εκτίμησης των στερεότυπων και προκαταλή-
ψεων επηρεάζουν τη διαδικασία της επικοινωνίας 
(Isaacson & Brown, 1997). Περαιτέρω ζητήματα 
που αφορούν τη διαχείριση της περιθωριοποίησης 
των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως η έλλει-
ψη προνομίων και οι κοινωνικοοικονομικοί παρά-
γοντες όπως είναι η φτώχεια, η έλλειψη στέγης, 
η μετανάστευση, η περίθαλψη, η βία και το τραύ-
μα αποτελούν σημαντικά ζητήματα διερεύνησης 
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(Webber & Mascari, 2010). Ως σημαντικό εργα-
λείο της προσωπικής τους ανάπτυξης, η αυτοδι-
ερεύνηση των διαπολιτισμικών επαγγελματιών 
για τις δικές τους πολιτισμικές αξίες, στερεότυ-
πα και διακρίσεις, η ευαισθητοποίησή τους μέσα 
από την κοσμοθεωρία του άλλου και οι κατάλλη-
λες τεχνικές και πολιτισμικά ευαίσθητες παρεμ-
βάσεις ενισχύουν την ευαισθητοποίησή τους σε 
θέματα  κουλτούρας. 

Προκειμένου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
να βρεθεί ένα κοινό έδαφος με τα μέλη των δια-
φορετικών ομάδων πληθυσμού, χωρίς την απώ-
λεια της ταυτότητας των συμμετεχόντων, είναι 
σημαντική η διερεύνηση από πλευράς επαγγελ-
ματιών σε θέματα που σχετίζονται με την ενσυ-
ναίσθηση. Η ενσυναίσθηση αποτελεί προϋπόθεση 
και διασφάλιση της αποτελεσματικής διαπολιτι-
σμικής επικοινωνίας και μεταξύ άλλων υποβοη-
θείται με την ενεργητική ακρόαση και παρατήρη-
ση, τις ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, τη θετική 
εκτίμηση και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Ειδι-
κά για την ενεργητική ακρόαση, αυτή απαιτεί από 
το άτομο να αναστείλει τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματά του, ώστε να παρατηρήσει, να παρακο-
λουθήσει προσεκτικά και να κατανοήσει το μήνυ-
μα του συνομιλητή του, συμβάλλοντας κατ́  αυτό 
τον τρόπο ουσιαστικά στη σύναψη διαπροσωπι-
κών σχέσεων εμπιστοσύνης. 

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια είναι ιδι-
αίτερα αισθητό το ενδιαφέρον για την καλλιέρ-
γεια των εργασιακών δεξιοτήτων από το σύνολο 
των επαγγελματιών που εργάζονται σε περιβάλ-
λοντα στα οποία η σύνθεση των ομάδων πληθυ-
σμού διαφοροποιείται σε πολιτισμικό, γλωσσικό, 
θρησκευτικό και γλωσσικό επίπεδο. Η έμφαση 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ως 
τα πιο σημαντικά εργαλεία της αλληλεπίδρασης, 
συνεισφέρει θετικά στη διεύρυνση στοχευμένων 
τεχνικών παρέμβασης και στην ενίσχυση της απο-
τελεσματικότητας των διαπολιτισμικών επαγγελ-
ματιών ψυχικής υγείας και πρόνοιας. Επομένως, 
η ανάπτυξή τους για τη δημιουργία ικανοποιητι-
κής διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελούν 
σημαντικό κεντρικό ζήτημα για την ευημερία των 

ανθρώπων, τον περιορισμό του κοινωνικού απο-
κλεισμού και την ανάπτυξη σχετικών κοινωνικών 
πολιτικών. 

2.1. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Ο όρος «ενσυναίσθηση» δηλώνει συναισθημα-
τική συμμετοχή στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αν 
και υπάρχουν πολλοί ορισμοί στη βιβλιογραφία 
για την έννοια του όρου, είναι κοινά αποδεκτό ότι 
αναγνωρίζεται ως βασική αρχή της συμβουλευτι-
κής συμμαχίας στην παροχή βοήθειας και ως βα-
σική δεξιότητα στο πλαίσιο της κοινωνικής εργα-
σίας και πρακτικής. Αναφέρεται σε τουλάχιστον 
τρία χαρακτηριστικά: το να γνωρίζει κάποιος αυτό 
που νιώθει κάποιος άλλος (γνωσιακή διάσταση), 
να νιώθει αυτό που νιώθει ο άλλος (συναισθη-
ματική διάσταση) και να ανταποκρίνεται με συ-
μπόνια στη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση 
του άλλου (επικοινωνιακή διάσταση) (Levenson 
& Ruef, 1992).

 Η ανάπτυξή της αντικατοπτρίζει τη διερεύνη-
ση, τη βίωση των συναισθηματικών εμπειριών και 
τη γνωστική συναισθηματική κατανόηση του άλ-
λου «σαν να ήταν» δικιά του, διατηρώντας ταυτό-
χρονα απόσταση από αυτή. Σχετίζεται με το θετι-
κό αποτέλεσμα ως ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας 
και συνιστά μια πολυσύνθετη διαδικασία, αφού 
επιτρέπει στο άτομο να αλληλοεπιδρά και να συ-
νεργάζεται αποτελεσματικά στις διάφορες κοινω-
νικές καταστάσεις (Μπρούζος, 2014).

2.1.1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Η πολιτισμική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην έκ-
φραση, με λόγια και με πράξεις, πολιτισμικά εν-
συναίσθητων σκέψεων και συναισθημάτων προς 
μέλη κοινοτήτων, εθνοτήτων και κοινωνικών ομά-
δων διαφορετικών από εκείνες της κυρίαρχης 
κουλτούρας (Wang, Davidson, Yakushko, Savoy, 
Tan & Bleier, 2003). Η έννοια της ενσυναίσθησης 
είναι διαφορετική από τη συμπάθεια, τη συμπό-
νοια ή την ταύτιση με μια συγκεκριμένη κουλτού-
ρα (Fairbairn, 2002). Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, η 
πολιτισμική ενσυναίσθηση είναι μια πολυδιάστατη, 
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νοητική, επικοινωνιακή και διαπροσωπική διαδι-
κασία. Απαιτεί ικανότητες όπως είναι η αντίληψη, 
η οξυδέρκεια, η αποτελεσματικότητα, οι εξατο-
μικευμένες σκέψεις και δράσεις ανά περίπτωση. 
Ως χρήσιμο εργαλείο στην επικοινωνία απαιτεί-
ται η ακρόαση και η παρατήρηση των απαντήσε-
ων για τη νοηματοδότηση του εκλαμβανόμενου 
μηνύματος και η συλλογή πληροφοριών για την 
κουλτούρα, τις εμπειρίες και τα βιώματα (Ridley 
& Lingle, 1996). Τα εμπόδια που υπάρχουν στην 
ενσυναίσθηση αφορούν τα στερεότυπα για με-
μονωμένες εθνοτικές και πολιτισμικές μειονότη-
τες και την μη επίγνωση των πολιτισμικών δια-
φορών και ομοιοτήτων που επηρεάζουν αξίες και 
συμπεριφορές (Stafford, Bowman, Eking, Hanna, 
& Lopoes-DeFede, 1997).

Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι το γεγονός ότι η 
πρακτική της διαπολιτισμικότητας λαμβάνει υπό-
ψη ζητήματα όπως αξίες, πεποιθήσεις και συμπε-
ριφορές με βάση την εθνότητα, το γένος, τη θρη-
σκεία, τις εμπειρίες με τον κυρίαρχο πολιτισμό. 
Επίσης, περιλαμβάνει ζητήματα τα οποία σχετί-
ζονται με την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, 
τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ευαλωτότητα, τον 
τρόπο ζωής και τον τόπο προέλευσης. Επιπλέον, η 
πρακτική της διαπολιτισμικότητας αφορά ομάδες 
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικό-οικο-
νομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, η ποικιλομορφία 
ανάμεσα στους φτωχούς μπορεί να περιλαμβάνει 
ανύπαντρες μητέρες, ηλικιωμένους, ανειδίκευτους 
εργάτες, άνεργους, πρόσφυγες, ανθρώπους που 
ζουν στο δρόμο, μετανάστες που δουλεύουν σε 
αγροκτήματα, μετανάστες και άστεγους (Wright, 
Coley, & Corey, 1989).

Σε διάφορες έρευνες αναδεικνύεται ο ρόλος 
της εκπαίδευσης των επαγγελματιών στις δεξιό-
τητες της πολιτισμικής ενσυναίσθησης, όπως και 
το γεγονός ότι η ενίσχυσή της συνδέεται με την 
εμπειρία σε σχετικά περιστατικά. Επίσης, κατα-
γράφεται η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ 
των επαγγελματιών για μοίρασμα και συναισθη-
ματική αποφόρτιση και τονίζεται ότι αυτή συμ-
βάλλει στην αύξηση των ποσοστών της κοινωνι-
κής στήριξης (Goleman, 1998). Επιπλέον, τονίζεται 
ότι η πολιτισμική ενσυναίσθηση έχει θετικά απο-

τελέσματα στη βελτίωση της στάσης απέναντι σε 
ομάδες πληθυσμού όπως οι άστεγοι και τα άτομα 
από φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες (Finlay 
& Stephan, 2000). 

Περαιτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντική στη δια-
σύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίας φρο-
ντίδας σε παιδιά και εφήβους στα στάδια μετά-
βασης και αποκατάστασης της απώλειας και του 
πολιτισμικού τραύματος. Για παράδειγμα, σε πε-
ριπτώσεις άρσης της αναδοχής ή του δικαιώμα-
τος της πληροφόρησης των στοιχείων των φυ-
σικών γονέων από το θετό τέκνο κατά το στάδιο 
της ενηλικίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, η συμμετοχή σε πρόγραμμα ευαισθητοποίη-
σης τρεις μήνες πριν κρίνεται αναγκαία ως τρόπος 
ομαλής μετάβασης και ένταξης στην επανασύν-
δεση με τους βιολογικούς γονείς. 

Συμπερασματικά, η σύνδεση της πολιτισμι-
κής ενσυναίσθησης με την καθημερινή πρακτική 
στα διαπολιτισμικά περιβάλλοντα δεν αποσκοπεί 
μόνο στη γνώση, αλλά κυρίως αφορά ανθρώ-
πινες πράξεις, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως 
στην ικανότητα της σύνδεσης και της συνεργα-
σίας, στη βελτίωση, ενεργοποίηση και σταδια-
κή αποκατάσταση των ευπαθών ομάδων πληθυ-
σμού μέσα από την παροχή κατάλληλων για τις 
ανάγκες τους υπηρεσιών. 

2.1.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ

Αν και πολλές φορές τίθεται το ερώτημα για την 
αποτελεσματικότητα προγραμμάτων κατάρτισης 
σε σχέση με την απόκτηση δεξιοτήτων των συμ-
μετεχόντων, ωστόσο η ενσυναίσθηση ως μια δε-
ξιότητα που καλλιεργείται μπορεί να ενισχύσει τον 
ρόλο των διαπολιτισμικών επαγγελματιών ψυχι-
κής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε να με-
τατρέψουν την πολιτισμική συνείδηση σε εποικο-
δομητική δράση μέσα στις κοινότητες (Mc Leod, 
2005). Σε σχέση με τα παραπάνω, η υλοποίηση 
βιωματικού κυρίως προγράμματος κατάρτισης 
στη διαπολιτισμική ενσυναίσθηση αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την θετι-
κή αντίληψη του εαυτού, την αυτοεκτίμηση των 
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επαγγελματιών, την προσωπική και κοινωνική ανά-
πτυξη και την ενίσχυση των διαπολιτισμικών τους  
δεξιοτήτων. 

Όσον αφορά τις βιωματικές δραστηριότητες 
η καλλιέργειά της ενσυναίσθησης αφορά συ-
γκεκριμένες τεχνικές, ενώ η ενεργητική ακρόα-
ση και η παρατήρηση αποτελούν βασικό σημείο 
αναφοράς και συμβάλλουν στην ενεργό συμμε-
τοχή. Αντισταθμιστικές τεχνικές συντελούν στην 
απομυθοποίηση των προκαταλήψεων για μια συ-
γκεκριμένη ομάδα πληθυσμού που υφίσταται δι-
ακρίσεις και στη μεταβολή στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών. Προκειμένου να διερευνήσουν, 
αποσαφηνίσουν και αξιολογήσουν τις προσωπικές 
τους απόψεις, αξίες, πεποιθήσεις και συναισθήμα-
τα, το παιγνίδι ρόλων και οι δραστηριότητες προ-
σομοίωσης ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των 
παρευρισκόμενων σ΄ ένα φανταστικό περιβάλλον 
και την ανάληψη ενός συγκεκριμένου ρόλου. Επι-
προσθέτως, τεχνικές ψυχοδράματος, όπως η αντι-
στροφή ρόλων ή το κάτοπτρο με την αλλαγή της 
σωματικής στάσης, επιτρέπουν στους εκπαιδευ-
όμενους να μπουν στη θέση του άλλου, να νοιώ-
σουν την υποκειμενική πραγματικότητα που βιώ-
νουν τα άτομα και τα έντονα συναισθήματα που 
τους διακατέχουν, να επεξεργαστούν κριτήρια που 
στηρίζουν αποφάσεις που πρέπει να πάρουν, να 
αποσαφηνίσουν σχέσεις και δομές όπως απόρρι-
ψη, εκμετάλλευση, να αποδεχτούν τη ετερότη-
τα και κυρίως να κατανοήσουν το κρυμμένο δυ-
ναμικό των άλλων (Hall,  Hall,  Stradling,  Young, 
2006, Moreno, 1987.)

Ακολούθως, για την εκπαίδευση στην ενσυναί-
σθηση και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επαγγελ-
ματικής ταυτότητας των επαγγελματιών πρόνοιας 
σημαντικές είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις. 
Μέσα από αυτή την τεχνική τα άτομα κατασκευά-
ζουν το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εργάζο-
νται, ώστε να αναδυθούν δυσλειτουργίες σε σχέ-
ση με τον ρόλο τους, κρυμμένες δυναμικές που 
λειτουργούν στα κοινωνικά και εργασιακά συστή-
ματα και τυχόν αλληλεπιδράσεις. Για την ενίσχυ-
ση της αυτοαξιολόγησής τους ενδείκνυται η εξέ-
ταση των περιπτώσεων, η διατύπωση υποθέσεων 
σε σχέση με τις συμπεριφορές των εργαζομένων 

και η περαιτέρω επεξεργασία τους σε μικρές ομά-
δες για τον τρόπο εφαρμογής της ενσυναίσθησης 
υπό την παρουσία και εποπτεία ενός συντονιστή. 
Ακόμα, σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού παρεμβά-
σεων για την αποφυγή δογματισμού και την απο-
δοχή συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημά-
των, ως μια φυσιολογική λειτουργία, αποτελεί η 
ανταλλαγή προσωπικών αφηγήσεων και η δημι-
ουργία αφηγηματικής ανάλυσης. Το παραπάνω 
ενισχύεται από το γεγονός ότι τα άτομα οργανώ-
νουν την εμπειρία τους με τη μορφή ιστοριών. Ως 
εκ τούτου, η συγκεκριμένη διεργασία βασίζεται 
σε αφήγηση προσωπικής, οικογενειακής, πολιτι-
στικής ιστορίας ή λαογραφίας και επιτρέπει στα 
άτομα να βρουν νόημα και να σχηματίσουν συν-
δέσεις εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα 
που μερικές φορές είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο της διαχείρι-
σης της διαπολιτισμικής πραγματικότητας, πολι-
τικές θετικών δράσεων με έμφαση στην υλοποί-
ηση προγραμμάτων κατάρτισης και βιωματικές 
ασκήσεις μη τυπικής εκπαίδευσης με αντικείμενο 
την πολιτισμική ενσυναίσθηση, ως μια δεξιότητα 
η οποία καλλιεργείται, εξοικειώνουν τους εργα-
ζόμενους με τα βαθύτερα αίτια του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Παράλληλα, η ανάπτυξή της απο-
σκοπεί στην γνωστική και συναισθηματική επί-
γνωση του ευρύτερου πλαισίου της κατάστασης 
που βιώνουν τα άτομα με τα οποία εργάζονται, 
όπως απόγνωση, ήττα, απογοήτευση, εξάντληση, 
τραυματικές εμπειρίες, σύγχυση, θυμός, απώλεια, 
φτώχεια. Επίσης, η σύνδεση των βιωματικών κυ-
ρίως εμπειριών μάθησης με την εργασία σε δια-
πολιτισμικά περιβάλλοντα συντελεί στην ενίσχυ-
ση της διαπολιτισμικής αποτελεσματικότητας και 
της πολιτισμικής ευελιξίας όπως και στην αμφι-
σβήτηση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων. 

Ενισχύοντας μέσα από παρεμβάσεις ενεργη-
τικών μέτρων την καλλιέργεια της ενσυναίσθη-
σης ως βασική πτυχή στην παροχή υπηρεσιών των 
διαπολιτισμικών επαγγελματιών δημιουργούνται 
καλύτερες προϋποθέσεις συμμετοχής στον τομέα 
της εργασίας και προάγονται, μέσα στην περίοδο 
της κρίσης, οι αξίες του αυτοσεβασμού στα εργα-
σιακά περιβάλλοντα, αλλά και του σεβασμού στη 
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διαφορετικότητα και στην συνεργασία για όλες τις 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που είναι δυνάμει θύ-
ματα κοινωνικής περιθωριοποίησης. Με δεδομένο 
ότι η πολιτισμική ενσυναίσθηση αντικατοπτρίζει 
τη διερεύνηση και τη βίωση των συναισθηματι-
κών εμπειριών, προωθούνται μέσω της καλύτε-
ρης συνεργασίας αλλαγές σε κοινωνικό και ορ-
γανωτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι σύμβουλοι 
μέσα από βιωματικές διαδικασίες μπορούν να βο-
ηθήσουν τους διοικητικούς υπαλλήλους να ενη-
μερωθούν για τα ειδικά προβλήματα των διαφό-
ρων ομάδων πληθυσμού.

3. παραγοντΕσ που ΕπήρΕαζουν 
τή διαπολιτισμική 
Επικοινωνια

Στα διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, η αναγνώρι-
ση των πεποιθήσεων, των κανόνων και κυρίως η 
αποδοχή και κατανόηση των προτύπων συμπερι-
φοράς, ως στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας 
των ατόμων και της κουλτούρας τους γενικότερα, 
χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας (France, Rodríguez, 
Hett, 2013). Παράγοντες που επηρεάζουν την αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ επαγγελματιών και ωφελού-
μενων και θα εξεταστούν ακολούθως είναι: η λε-
κτική και μη λεκτική επικοινωνία, οι διαγενεακές 
σχέσεις και οι σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, η συ-
ναισθηματική έκφραση και η διαχείριση της απώ-
λειας, ο κώδικας ηθικής και το σύστημα αξιών, οι 
πεποιθήσεις για την ασθένεια και την απώλεια, η 
αντίληψη του χρόνου και του τόπου, η ανάγκη του 
ανήκειν, τα ζητήματα ταυτότητας. 

3.1. ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών και ωφε-
λουμένων η επίδραση της κουλτούρας γίνεται κα-
τανοητή από τη μετάδοση των ιδεών και πληρο-
φοριών, η οποία συντελείται μέσω της λεκτικής 
οδού με τη χρήση του λόγου και της μη λεκτικής 
συμπεριφοράς (εξωγλωσσικά στοιχεία) του κινη-
σιολογικού κώδικα επικοινωνίας. Η ομιλία μετα-
φέρει τις πληροφορίες, ενώ η μη λεκτική επαφή 

με τη χρήση του βλέμματος, τις σωματικές εκφρά-
σεις, τις χειρονομίες, τη χροιά της φωνής αποκα-
λύπτει τις διαπροσωπικές διαθέσεις και εμπεριέχει 
αυθόρμητες και συμβολικές πτυχές του συναισθή-
ματος. Σύμφωνα με έρευνες, από το σύνολο των 
μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στις στενές δι-
απροσωπικές σχέσεις, το 7% γίνεται μέσω της λε-
κτικής επικοινωνίας, το 38% μέσω της φωνητικής 
οδού και το 55% μέσω της μη λεκτικής συμπερι-
φοράς (Mehrabian, 1971).

3.1.1. ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η λεκτική επικοινωνία βασίζεται σε ένα οργανωμέ-
νο σύστημα λέξεων και προτάσεων σε μια γλώσ-
σα που πραγματώνεται στο πλαίσιο του γλωσσι-
κού κώδικα στον οποίο αρθρώνεται ο λόγος και 
εκφράζει το γνωστικό κομμάτι της επικοινωνίας 
(Παπαδάκη- Μιχαηλίδη, 1998). Ως το κυριότερο 
προϊόν του κάθε πολιτισμού, η χρήση της γλώσ-
σας, αποτελεί ουσιαστικό δείκτη πολιτισμικής συ-
νοχής. Είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο μετάδο-
σης, διατήρησης και αναβίωσης του πολιτισμού, 
αλλά και το πιο σημαντικό εμπόδιο στην αποτε-
λεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία (McCarty 
& Zepeda, 2010). Αποτελεί τον βασικό μηχανισμό 
της σκέψης μιας κοινωνικής ή πολιτισμικής ομά-
δας, ο οποίος κατορθώνεται «μέσω της αποκω-
δικοποίησης των μηνυμάτων - συμβόλων, μέσω 
δηλαδή της γλωσσικής συναλλαγής» μεταξύ πο-
μπού - αποστολέα του μηνύματος (Bourdieu, 1991). 
Ο κάθε πολιτισμός έχει τη δική του γλώσσα με 
το δικό της λεξιλόγιο, συντακτικό και ερμηνείες. 
Επομένως, η γνώση και η επικοινωνία στην ίδια 
γλώσσα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των λε-
κτικών μηνυμάτων, των αποριών, των παρεξηγή-
σεων και συντελούν στην αμοιβαία κατανόηση 
και στη διευθέτηση των διαφορών (Berry, 2002). 
Λέξεις όπως και ιδιωματισμοί που χρησιμοποιού-
νται σε διάφορες γλώσσες για να περιγράψουν 
όρους και συναισθηματικές καταστάσεις μπορεί 
να έχουν ποικίλες έννοιες ακόμη και σε μια συ-
γκεκριμένη γλώσσα ή σε διαφορετικές υποκουλ-
τούρες και καθιστούν δυσχερή τη διαπολιτισμική 
αλληλεπίδραση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
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κοινωνιών σε όλο τον κόσμο είναι πολύγλωσσες 
και όχι μονόγλωσσες. 

Οι γλωσσικοί φραγμοί, το περιορισμένο και 
ανεπαρκές λεξιλόγιο, οι γλωσσικές διαφορές, η 
έλλειψη κατανόησης εμποδίζουν τα άτομα να εκ-
φράσουν την πολυπλοκότητα της σκέψης, τα συ-
ναισθήματα, τις εμπειρίες, τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες τους και να ανταπεξέλθουν στις απαιτή-
σεις και τα αιτήματά τους. Επιπλέον η γλώσσα σε 
λεκτικό επίπεδο εκφράζει όχι μόνο τις λέξεις και 
τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, αλλά επιδρά στη 
διαμόρφωση αντιλήψεων, σκέψεων και συμπερι-
φορών αντανακλώντας τις πολιτισμικές και κοι-
νωνικές συνθήκες (Hakutani, 2011). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η γνώση 
της γλώσσας ως βασικό στοιχείο της επικοινωνί-
ας αποτελεί μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και 
γνώσης της κουλτούρας που συμβάλλει στην πα-
ροχή πληροφοριών. Η ενεργητική ακρόαση ως δε-
ξιότητα και η υιοθέτηση πρακτικών από την καθη-
μερινή ζωή συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαλόγου 
και αμοιβαίας κατανόησης (Ivey, Gluckstern & Ivey, 
1996). Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι οι διαπο-
λιτισμικοί επαγγελματίες κάποιες φορές μπορεί να 
απογοητεύονται από την έλλειψη δίγλωσσων ικα-
νοτήτων τους, ενώ στην χειρότερη περίπτωση τα 
γλωσσικά εμπόδια που εμφανίζονται στην αλλη-
λεπίδραση μπορεί να οδηγούν σε εσφαλμένη διά-
γνωση και ακατάλληλη ερμηνεία (Romero, 1985). 

Βάσει όσων ελέγχθηκαν, ως στοιχείο της κουλ-
τούρας, η γνώση της γλώσσας αποτελεί μια σύνθε-
τη επικοινωνιακή διεργασία και βασική προϋπόθε-
ση για τη λειτουργία των κοινωνικών συστημάτων. 
Η διερεύνηση αναγκών σε θέματα που αφορούν 
τη γλωσσική ικανότητα, τα επαγγελματικά προ-
σόντα και τις ικανότητες, όπως η διγλωσσία και 
πολυγλωσσία χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας. Η 
ικανότητα άμεσης αντίληψης, οι τεχνικές ερμη-
νείας (μείωση της ποικιλομορφίας του λεξιλογί-
ου, απλούστευση της σύνταξης, ένταση, ρυθμός 
της φωνής, χρήση αντίστοιχων παραδειγμάτων 
από την κουλτούρα των πολιτισμικών ομάδων 
ή και της χώρας καταγωγής τους) διευκολύνουν 
την κατανόηση και τη μετουσίωση της γνώσης σε 
ουσιαστική εφαρμογή (Rodríguez & Chai, 1997). 

Επομένως, στις γλωσσικές διαφορές θεωρείται 
απαραίτητη η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με 
άλλες ειδικότητες όπως η χρήση του διερμηνέα 
με πολιτισμικές γνώσεις και η αναζήτηση ή παρα-
πομπή σε εξιδεικευμένους επαγγελματίες σε πε-
ριπτώσεις που οι γλωσσικές δεξιότητες του συμ-
βούλου θεωρούνται αναποτελεσματικές. 

3.1.1.1. Μη λεκτική επικοινωνία

Η μη λεκτική συμπεριφορά χρησιμοποιείται παντού 
και υπάρχει πάντα σε κάθε επικοινωνία. Οποιαδή-
ποτε επικοινωνία συντελείται χωρίς λέξεις για τη 
μετάδοση ιδεών και πληροφοριών είναι η μη λε-
κτική επικοινωνία. Τα μηνύματα και οι παράμε-
τροι της μη λεκτικής συμπεριφοράς εκφράζονται 
με την οπτική επαφή, τη χροιά της φωνής, τη δια-
προσωπική απόσταση, την ευρύτερη συμπεριφο-
ρά στον χώρο, τις χειρονομίες, το άγγιγμα, τη στά-
ση του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου.

Στη διαπολιτισμική επικοινωνία δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σ΄ αυτά τα κινητικά μηνύματα και νεύμα-
τα, τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες, αποκωδι-
κοποιούν απόκρυφες συναισθηματικές διαθέσεις 
οι οποίες είναι δύσκολο να εκφραστούν με λέ-
ξεις και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο 
τα άτομα συμφωνούν ή προβάλλουν τις αντιρ-
ρήσεις τους (Michella Rimondini, 2014). Οι κανό-
νες για την οπτική επαφή θεωρούνται πολιτισμι-
κά ευαίσθητοι με συνέπεια να μην υποτιμούνται, 
αλλά να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη δι-
άρκεια της αλληλεπίδρασης. 

3.1.1.2. Οπτική Επαφή

Από τα πιο σημαντικά μέσα που έχουν σχέση με τη 
λεκτική επικοινωνία είναι το βλέμμα. Από το κανάλι 
αυτό της μη λεκτικής επικοινωνίας αντλεί κανείς 
τις περισσότερες πληροφορίες (Hogg & Vaughan, 
2010). Η επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλεί 
έντονες συναισθηματικές διεγέρσεις, μεταφέρο-
ντας χωρίς λόγο πολλά θετικά ή αρνητικά συναι-
σθήματα (Agyle, M., et al, 1986).

Το βλέμμα αποκωδικοποιεί τα εκφραστικά στοι-
χεία (όπως το ενδιαφέρον, η αποδοχή, η απόρρι-
ψη, η ενόχληση) και τα φιλικά ή δυσάρεστα συ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2018

188

ναισθήματα (Duck, 1999). Επιπλέον, ανάλογα με 
τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο με τον οποίο 
κάποιος παρατηρεί, εκπέμπονται και αντλούνται 
πολλές πληροφορίες σε σχέση με την αξιοπιστία, 
την εντιμότητα, την ικανότητα και την προσήλω-
ση του ατόμου (Hogg & Vaughan, 2010). Συνεπώς, 
η εστίαση του βλέμματος σε ένα άτομο αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα στον καθορισμό των δια-
προσωπικών σχέσεων, αφού μέσω αυτού ανταλ-
λάσσονται συναισθήματα μεταξύ των αλληλοε-
πιδρώντων και ρυθμίζεται η ροή του λόγου στη 
διάρκεια της συνομιλίας. 

Για παράδειγμα, στις δυτικές κουλτούρες, η άμε-
ση οπτική επαφή κατά τη διάρκεια της κοινωνι-
κής αλληλεπίδρασης χρησιμοποιείται ως σημάδι 
τιμιότητας και ευθύτητας, ενώ στην κινέζικη κουλ-
τούρα η επίμονη βλεμματική επαφή αποφεύγεται 
και θεωρείται ως αγένεια ή προσβολή (Honoré, 
Rodríguez, & Hett, 2013). Οι Άραβες, οι Λατίνοι 
και οι Ινδοί δίνουν συνήθως έμφαση στην άμε-
ση επαφή με το βλέμμα στη διάρκεια της συζή-
τησης, ενώ στη Δομινικανή Δημοκρατία, η απου-
σία της οπτικής επαφής ερμηνεύεται ως έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τη συζήτηση. Σε πολλά μέρη 
της Αφρικής, όταν απευθύνεται κάποιος σε άτο-
μο υψηλότερης κοινωνικής τάξης η άμεση βλεμ-
ματική επαφή δεν ενδείκνυται, διότι προκαλεί δυ-
σφορία και φανερώνει αγένεια (Ferraro & Briody, 
2017). Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ένα 
πρόσωπο με άμεσο βλέμμα ενεργοποιεί διάφο-
ρες κοινωνικές γνωστικές λειτουργίες, όπως εί-
ναι η απομνημόνευση του προσώπου, η εστίαση 
της προσοχής και η ενσυναίσθηση.

Όπως και κάθε άλλη πλευρά της μη λεκτικής 
επικοινωνίας η μελέτη της κίνησης που σχετίζε-
ται με το βλέμμα δίνει έμφαση σε ένα ορισμένο 
νόημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
την αντίληψη και τον πολιτισμό και καλό είναι να 
λαμβάνεται υπόψη από τον διαπολιτισμικό επαγ-
γελματία. 

3.1.1.3. Σιωπή

Μια άλλη παράμετρος της μη λεκτικής επικοινωνί-
ας και ειδικά σε κουλτούρες οι οποίες χαρακτηρίζο-

νται από την αμεσότητα στην επικοινωνία θεωρείται 
η σιωπή. Η παρατεταμένη σιωπή μπορεί να προκα-
λεί έλλειψη κατανόησης ή άρνησης (Maude, 2016). 
Για παράδειγμα, οι Έλληνες χρησιμοποιούν τη σιω-
πή ως τρόπο υπεκφυγής ή άρνησης, ενώ στους Αι-
γύπτιους υποδηλώνει συναίνεση. Η παρατεταμένη 
σιωπή στους Ανατολικούς Ασιάτες και Φινλανδούς 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης και εκφράζει σεβασμό προς τον ακρο-
ατή, σε αντίθεση με τους Δυτικούς οι οποίοι είναι 
πιο άμεσοι (Lewis, 2006). Στις περιπτώσεις που δη-
λώνει δυσαρέσκεια είναι σημαντικό να παρατηρεί-
ται η γλώσσα του σώματος (γκριμάτσες, συνοφρύ-
ωμα, στραβισμός των ματιών). Σε περιπτώσεις που 
κάποιο άτομο δεν θέλει να κάνει άμεση αντιπαρά-
θεση σε κάποιο άλλο, η σιωπή μπορεί να εκφρά-
σει έκπληξη. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για 
να εκφραστεί η αντίθεση η οποία συνδυάζεται με 
παρατεταμένη βλεμματική επαφή και άλλοτε μπο-
ρεί να κρύβει ντροπή και ενοχές (Mehrabian, 1981).

3.1.1.4. Ένταση και χροιά φωνής

Το περιεχόμενο της μη λεκτικής επικοινωνίας επη-
ρεάζεται από τις διακυμάνσεις του ήχου, της έντα-
σης και της χροιάς της φωνής. Ο βαθμός έντασης 
της φωνής φανερώνει διαφορετικά λεκτικά μηνύ-
ματα. H έκφραση ποικίλλει σε πολλές γλώσσες, 
υψηλή ή χαμηλή, γρήγορη ή αργή, ρυθμική ή κομ-
μένη, σκληρή ή μαλακή. Οι Ασιάτες και οι Ευρω-
παίοι συνήθως μιλούν σε χαμηλές γενικά συχνό-
τητες. Η πολύ δυνατή φωνή αποκαλύπτει έλλειψη 
αυτοελέγχου και ψυχική ένταση, ενώ η πολύ χα-
μηλή φωνή δείχνει ανασφάλεια και επιφυλακτι-
κότητα (Maude, 2016). 

3.1.1.5. Διαπροσωπική απόσταση

Ένας σημαντικός επικοινωνιακός δείκτης του μη 
λεκτικού κώδικα αφορά τα όρια του προσωπι-
κού χώρου και την κατανόηση της διαπροσωπι-
κής απόστασης. Η ανάγκη του ατόμου για τη δια-
τήρηση του ζωτικού του χώρου χρήζει ιδιαίτερης 
σημασίας και επιδέχεται θετικές ή αρνητικές ερ-
μηνείες ανάλογα με το άτομο και τον πολιτισμό. 
Διαφορές ως προς την τήρηση των ορίων μετα-
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ξύ πομπού και δέκτη - κατά τη διάρκεια της επι-
κοινωνίας - μπορεί να εκληφθούν ως ακατάλλη-
λη συμπεριφορά, παραβίαση ή και απειλή. 

Στη μελέτη της οριοθέτησης του ζωτικού χώ-
ρου και της ωφελούμενης απόστασης, στις δυτικές 
κοινωνίες, ο Edward Hall (1966) διέκρινε τέσσερις 
ζώνες ιδιωτικότητας: την οικεία, την προσωπική, 
την κοινωνική και τη δημόσια απόσταση. Η περί-
μετρος σε απόσταση 30 εκ. από το σώμα του ατό-
μου θεωρείται ο άμεσος χώρος του και η παρα-
βίασή του είναι ανεπίτρεπτη. Από τα 30 εκ. έως 
το 1,5 μέτρο είναι ο προσωπικός του χώρος, στον 
οποίο κανείς δεν μπορεί να εισβάλλει δίχως την 
άδειά του. Από το 1,5 μέτρο έως τα 3,5 μέτρα εί-
ναι ο κοινωνικός χώρος που μοιράζεται με φιλι-
κά πρόσωπα. Από τα 3,5 έως τα 7,5 μέτρα είναι ο 
δημόσιος χώρος τον οποίο μπορεί να μοιραστεί 
με όλα τα άτομα είτε έχει προθυμία να επικοινω-
νήσει μαζί τους είτε όχι. Με βάση επίσης τις με-
λέτες του, για τη οριοθέτηση του χώρου σε πολι-
τισμούς της Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης 
τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ τους. Οι με-
σογειακές κοινωνίες προτιμούν την εγγύτητα και 
την αλληλεπίδραση, ενώ οι βορειοευρωπαϊκές 
κοινωνίες προτιμούν μεγαλύτερες αποστάσεις.

Τα όρια του προσωπικού χώρου και της διαπρο-
σωπικής απόστασης δεν είναι σταθερά σε όλες τις 
κοινωνίες. Ως στοιχείο της μη λεκτικής επικοινω-
νίας ο σεβασμός στην επιθυμητή διαπροσωπική 
απόσταση αποτελεί τμήμα της διαχείρισης της δι-
αφορετικότητας και συμβάλλει στην αποδοχή και 
θετική ανταπόκριση των πολιτισμικών διαφορών. 

3.1.1.6. Χειραψίες

Διαφοροποιήσεις σε άγραφους κανόνες μεταξύ 
των πολιτισμών υπάρχουν και ως προς τον τρό-
πο χαιρετισμού, την χειραψία, το άγγιγμα και την 
αφή. Οι σταθερές χειραψίες μπορούν να θεωρη-
θούν ως σημάδι ειλικρίνειας και ευθύτητας σε 
κάποιους πολιτισμούς και επιθετικές σε κάποιους 
άλλους. Με βάση τα δυτικά πρότυπα, μια ευγενής 
χειραψία, μπορεί να εκληφθεί ως μια θετική χει-
ρονομία ή αντίθετα ως έλλειψη ενδιαφέροντος. 
Οι Αιγύπτιοι στη διάρκεια της επικοινωνίας τους 

χρησιμοποιούν συνεχώς τα χέρια τους, σε αντίθε-
ση με τους βόρειους οι οποίοι είναι πιο συγκρα-
τημένοι (Lewis, 2006). 

Σε πολλές μη δυτικές κουλτούρες, όπως στη 
Μέση Ανατολή το αριστερό χέρι χρησιμοποιείται 
για την προσωπική υγιεινή και θεωρείται ακάθαρ-
το και ως εκ τούτου θεωρείται προσβολή και αγέ-
νεια να δεχτεί κάποιος ένα δώρο ή να χαιρετήσει 
με το «ακάθαρτο χέρι». Επίσης στη μέση Ανατο-
λή, την Αφρική και την Ινδία ένα άτομο κουνά-
ει καταφατικά το κεφάλι όταν διαφωνεί (Lewis, 
2006). Για πολλούς Ασιάτες, το άγγιγμα παιδιών 
στο κεφάλι εκλαμβάνεται ως προσβολή, καθώς 
θεωρείται ιερό τμήμα του σώματος, ενώ η έκθε-
ση του πέλματος του ποδιού είναι σημάδι απέ-
χθειας (Ching & Prosen, 1980). Συνεπώς, ο δια-
πολιτισμικός επαγγελματίας χρειάζεται να λάβει 
υπόψη του τις παραπάνω πολιτισμικές διαφορο-
ποιήσεις σε ό,τι αφορά τη χειραψία.

3.1.1.7. Η νοηματική γλώσσα:  
  Μια ιδιαίτερη μορφή μη λεκτικής  
  επικοινωνίας

Στη «γλώσσα του σώματος» και τις χειρονομίες 
παρατηρούνται σημαντικές πολιτισμικές διαφο-
ρές σε κουλτούρες που το νόημα των λεγομένων 
εκφράζεται μέσα από τις κινήσεις τους (Pease, 
1991). Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η νοημα-
τική γλώσσα (Ν.Γ.) της κοινότητας των κωφών. Για 
την απόδοση του νοήματος σ΄ αυτή την γλώσσα 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες εκφράσεις του 
προσώπου, κινήσεις και σχήματα των χεριών, η 
στάση και η κίνηση του σώματος (Κέντρο Ελλη-
νικής Νοηματικής). Είναι ολοκληρωμένη γλώσσα 
με δομή, αυστηρούς γραμματικούς και συντακτι-
κούς κανόνες, δίχως ήχους, εξυπηρετεί τις ανά-
γκες και τις δυνατότητες της όρασης και στηρί-
ζεται στον οπτικό τρόπο αντίληψης των κωφών 
(Oμοσπονδία Κωφών Ελλάδος). Ως καλή πρακτι-
κή στην ανάπτυξη της Ν.Γ. στην Ελλάδα τονίζε-
ται η παροχή διερμηνέων νοηματικής γλώσσας 
που συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της διακριτικής 
πολιτισμικής κοινότητας των κωφών ατόμων σε 
δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές υποθέσεις τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας
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Παράλληλα οδηγεί στην ισότιμη παρουσία τους 
στην κοινωνία, στη συνεχή εκπαίδευση, επιμόρ-
φωση και εξειδίκευσή τους, στην εξασφάλιση των 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σε θέματα δι-
ερμηνείας και στην κάλυψη γενικότερα των επι-
κοινωνιακών αναγκών (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών). 

3.1.1.8. Συμπεράσματα για τη  
  μη λεκτική επικοινωνία

Όπως γίνεται αντιληπτό, η μη λεκτική επικοινω-
νία, (όπως η οπτική επαφή, η σιωπή, η ένταση 
και η χροιά της φωνής, η διαπροσωπική απόστα-
ση και οι χειραψίες), αποτελεί μια σημαντική διά-
σταση της επικοινωνίας την οποία οφείλει ο δια-
πολιτισμικός επαγγελματίας να λάβει υπόψη του. 
Επίσης είναι σημαντικό για τον επαγγελματία να 
αντιληφθεί ότι η νευρικότητα που παρατηρείται 
κάποιες φορές στις κινήσεις του σώματος και των 
άκρων, λόγω της δυσφορίας, του άγχους και της 
συναισθηματικής φόρτισης, διασπά σε μεγάλο 
βαθμό την ικανότητα συγκέντρωσης και διαχεί-
ρισης των πληροφοριών, δημιουργεί φραγμούς 
στην αλληλοκατανόηση και απαιτεί τη διαχείριση 
του στρες. Άρα η δημιουργία ενός πλαισίου όπου 
το άτομο είναι σε θέση να εκφράζεται ελεύθερα 
χωρίς προκατάληψη ή κρίση θεωρείται απαραί-
τητη ώστε να ευνοεί τον τρόπο έκφρασης, το ξε-
πέρασμα των φόβων και τη βελτίωση της αλλη-
λοκατανόησης (Παπαδάκη – Μιχαηλίδη, 1998).

Ως εκ τούτου, η ικανότητα κατανόησης και απο-
κωδικοποίησης των μη λεκτικών μηνυμάτων, απο-
τελεί βασικό παράγοντα στην κατανόηση των πολι-
τισμικών στοιχείων, τα οποία ακολουθούν κανόνες 
και πολιτισμικούς κώδικες, οι οποίοι μπορεί να δη-
μιουργούν διαφορετικές εντυπώσεις κατά τη δι-
άρκεια της αλληλεπίδρασης. Εάν ο επαγγελματί-
ας πρόνοιας είναι παρατηρητικός μπορεί να λάβει 
πολλές πληροφορίες από τη μη λεκτική συμπερι-
φορά. Επομένως, η γλώσσα του σώματος καθώς 
αποκαλύπτει έστω και ασυνείδητα κρυφές προ-
θέσεις και συμπεριφορές, τις περισσότερες φορές 
επικαλύπτει ή και συμπληρώνει τη λεκτική επικοι-
νωνία και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αλλη-

λεπίδραση στα πολυπολιτισμικά και διαπολιτισμι-
κά περιβάλλοντα (Reynolds & Valentine, 2011). 

3.2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚφΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, 
βασικές συνιστώσες της ποιότητας των σχέσε-
ων, αποτελούν οι έντονες πολιτισμικές διαφορές 
που υπάρχουν στην έκφραση του συναισθήμα-
τος και στη διαχείριση της απώλειας. Τα συναι-
σθήματα τα οποία κατέχουν εξέχουσα θέση στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκαλού-
νται και διαφοροποιούνται μέσω μιας σειράς εσω-
τερικών ή εξωτερικών ερεθισμάτων που βασίζο-
νται στην αντιλαμβανόμενη φύση του γεγονότος 
και συνδέονται με παρορμήσεις για δράση (Frijda, 
1986, Lazarus, 1991). Η σχετική βιβλιογραφία υπο-
δεικνύει διάφορους τρόπους με τους οποίους ο 
τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων ποικίλει 
ανάλογα με την κουλτούρα όπως και με τους πο-
λιτισμικούς κανόνες, οι οποίοι ορίζουν την επιθυ-
μητή και κοινωνικά αποδεκτή κάθε φορά συμπε-
ριφορά (Cohen, 2001). 

3.2.1. ΕΚφΡΑΣΗ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΙψΗΣ 

Αν και πολλές διαπολιτισμικές μελέτες έχουν επι-
κεντρωθεί στη δυνατότητα αναγνώρισης των συ-
ναισθημάτων μέσα από τις εκφράσεις του προσώ-
που (Ekman et al., 1987), ωστόσο οι πολιτισμικές 
διαφορές στα συναισθήματα εξαρτώνται κατά 
πολύ από τα πολιτισμικά πρότυπα που έχουν κα-
τασκευαστεί σε κάθε κοινωνία (Lutz, 1988). Για 
παράδειγμα, στους Αφρικανούς η ψυχική πίεση 
εκδηλώνεται ως αίσθημα αδυναμίας, απώλειας 
αυτοεκτίμησης και στέρησης δικαιωμάτων. Τα συ-
ναισθήματα αποτυπώνονται ακόμα στις κινήσεις 
του σώματος και αναγνωρίζονται από τις αντιδρά-
σεις του προσώπου. Για παράδειγμα, ο θυμός και 
η οργή ενεργοποιούνται από ερεθίσματα, όπως η 
απειλή και γενικότερα από τα μη λεκτικά μηνύμα-
τα (Barrett, 2011). Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται 
ότι οι εκφράσεις θυμού είναι συχνές και έντονες 
σε πολιτισμούς που εκτιμούν την ανεξαρτησία και 
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την αφοσίωση, σε αντίθεση με τους πολιτισμούς 
που επικεντρώνονται στη διαπροσωπική αρμονία. 

Έντονες πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν 
επίσης στους κανόνες περί αποδεκτής ή μη  
συναισθηματικής έκφρασης (Matsumoto et al., 
2008). Σε έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο 
του Leuven, στο Βέλγιο, εξετάστηκαν οι διαπολι-
τισμικές διαφορές στον τρόπο χρήσης των συναι-
σθηματικών εκφράσεων (θυμός, θλίψη, ουδετερό-
τητα) στους κανόνες συμπεριφοράς, σε τέσσερις 
χώρες (Γερμανία, Ισραήλ, Ελλάδα και ΗΠΑ). Ο θυ-
μός και η θλίψη αξιολογήθηκαν ως αφόρητες και 
μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές περισσό-
τερο στη Γερμανία και το Ισραήλ από ό, τι στην 
Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Για τους συμμετέχοντες στην 
Ελλάδα, ως ένδειξη πιθανής παραβίασης του κα-
νόνα συμπεριφοράς αξιολογήθηκε η θλίψη, ενώ 
ο θυμός ως συναίσθημα στο κεντροαμερικάνικο 
σύστημα, στο οποίο η αυτονομία και η αυτοπεποί-
θηση έχουν κεντρική θέση, εκλήφθηκε ως φυσική 
εκδήλωση η οποία μπορεί να εκφράζεται με απο-
δοχή από ένα άλλο άτομο. Σύμφωνα με το παρα-
πάνω πόρισμα συνεπάγεται ότι οι πολιτισμοί που 
διαφέρουν στην έκφραση του θυμού, σύμφωνα 
με τους κανόνες και το αξιακό τους σύστημα της 
εκάστοτε κοινωνίας, αντιλαμβάνονται διαφορετι-
κά και την έννοια του θυμού όπως και τα αρνητι-
κά συναισθήματα (Hareli, Kafetsios & Hess, 2015). 

Σε ό,τι αφορά την έκφραση θλίψης, θρήνου και 
πόνου αυτή εκδηλώνεται διαφορετικά σε κάθε πο-
λιτισμό και εξαρτάται από τη νοηματοδότηση που 
δίνουν τα άτομα στη ζωή και το θάνατο. Ό,τι θε-
ωρείται φυσιολογικό για ένα πολιτισμό δεν είναι 
υποχρεωτικά φυσιολογικό και για έναν άλλο. Ο 
Worden (2009) συγκαταλέγει τη θλίψη στις προ-
σωπικές συναισθηματικές αντιδράσεις (όπως ο 
θυμός και η ενοχή) που ακολουθούν μια απώλεια. 
Αν και η έννοια της θλίψης είναι καθολική, οι τρό-
ποι συμπεριφοράς με τους οποίους εκδηλώνεται 
ποικίλουν στους διάφορους πολιτισμούς. 

Σε κάποιες κουλτούρες, οι στενοί συγγενείς 
ξυρίζουν το κεφάλι τους, φορούν λευκά ή μαύρα 
ρούχα και εκφράζουν τη θλίψη σε σύντομο χρο-
νικά διάστημα. Σε άλλες κουλτούρες, ένα άτομο 
μπορεί να παντρευτεί τον σύζυγο του νεκρού. Σε 

άλλους πολιτισμούς, η θλίψη εκφράζεται μέσα από 
τελετουργίες που συμπεριλαμβάνουν συγκεκρι-
μένο τρόπο ένδυσης (Rosenblatt, 1997). 

Στην έρευνα των Bhugra και Βecker (2005), 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημασία του 
πολιτισμού για την έκφραση της θλίψης. Γίνεται 
αναφορά στην περίπτωση μιας γυναίκας από την 
Αιθιοπία που οδήγησε τους θεράποντες κλινικούς 
ιατρούς σε λανθασμένη διάγνωση. Στις αιτίες του 
εσφαλμένου πορίσματος συνέβαλαν προβλήματα 
γλώσσας και ερμηνείας, «η κουλτούρα και η χρήση 
δυτικών διαγνωστικών κριτηρίων σε μη δυτικούς 
λαούς όπως και η εκτίμηση περί πολιτισμικών δι-
αφορών στην παρουσίαση της θλίψης». Συμπε-
ρασματικά, ζητήματα φυσιολογικών και μη αντι-
δράσεων και έκφρασης του θυμού και της θλίψης 
έχουν νόημα μόνο όταν αντιμετωπίζονται μέσα στο 
πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο εκφράζονται. 

3.2.2. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κάθε κουλτούρα αντιμετωπίζει διαφορετικά την 
απώλεια και τον θρήνο. Μια σημαντική πτυχή της 
απώλειας αφορά αυτή καθ’ εαυτή τη μετανάστευ-
ση, η οποία προκαλεί δυσφορία και ψυχολογική 
πίεση, λόγω της απώλειας του οικείου πλαισίου. 
Ανάλογα με τον τύπο και τον επείγοντα χαρακτήρα 
της μετανάστευσης, τη διαδικασία της μετάβασης 
από το έναν τόπο στον άλλο καθώς και την κοι-
νωνική και πολιτισμική προσαρμογή στο νέο πε-
ριβάλλον, όλοι αυτοί οι παράγοντες διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική και σωματική 
υγεία των ατόμων. Επιπροσθέτως, οι διαφορετι-
κές ή και αντικρουόμενες πολιτισμικές αξίες και 
αρχές τους με αυτές της χώρας υποδοχής πα-
ρεμποδίζουν τη διαδικασία προσαρμογής τους 
(Rodriguez & Cai, 1997) .

Από την άλλη, οι εμπειρίες που βιώνουν στη 
διαδρομή τους, όπως είναι σε πολλές περιπτώ-
σεις, τα φτωχά μέσα, οι αντίξοες συνθήκες, το 
καθεστώς παράνομης διακίνησης και εκμετάλ-
λευσης που μπορεί να περιλαμβάνει εκτεταμένη 
σωματική ή ψυχολογική βία και καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν αιτιατούς 
παράγοντες για την εκδήλωση ψυχικών διαταρα-
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χών και παθήσεων (Lazarus & Folkman, 1984). 
Επιπλέον αισθήματα άγχους και ψυχολογικής  
πίεσης προκαλούνται και από την είσοδό τους 
σε ένα νέο περιβάλλον, διαφορετικό από το δικό 
τους. Επιπρόσθετοι παράγοντες είναι η διαφο-
ρετική γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία, οι αξίες, ο 
τρόπος ζωής, η δομή των συστημάτων υποστή-
ριξης, οι συνθήκες διαβίωσης στη χώρα υποδο-
χής, το θεσμικό πλαίσιο και νομικό καθεστώς, η 
εργασιακή εκμετάλλευση, οι διακρίσεις και ο απο-
κλεισμός τους από δικαιώματα και πόρους. Δεν εί-
ναι λίγες οι έρευνες που συσχετίζουν τη μετανά-
στευση με ψυχολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές  
(Berry, 2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά των προσφύ-
γων αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερους κινδύ-
νους για την ευημερία και την ασφάλειά τους από 
το μέσο παιδί. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά είναι 
πολλές φορές τα πιο συχνά θύματα βίας, ασθένει-
ας και υποσιτισμού. Η παροχή βοήθειας και στήρι-
ξης στα παιδιά των προσφύγων αφορά την κάλυ-
ψη των φυσικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
τους αναγκών. Σε σχέση με τη θλίψη και την απώ-
λεια, η χρήση εκφραστικών τεχνών βοηθούν τα 
παιδιά να εκφράσουν αυθόρμητα τα συναισθή-
ματά τους και να αντιμετωπίσουν το άγχος και το 
τραύμα (Webb, 2006). 

Στους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες 
που προέρχονται για παράδειγμα από την Αφρι-
κή, συναισθήματα όπως ο θυμός, η οργή, ο φό-
βος και η ευαλωτότητα που έχουν βιώσει στη 
διάρκεια της πορείας τους παρατηρούνται συ-
χνά ακόμα και όταν βρίσκονται σε ασφαλή περι-
βάλλοντα στην χώρα υποδοχής. Αυτά τα συναι-
σθήματα όπως και τα ζητήματα διαπροσωπικών 
σχέσεων, αυτονομίας και μελλοντικού προγραμ-
ματισμού που αντιμετωπίζουν σχετίζονται αφενός 
με την απειλή της απώλειας του νέου περιβάλλο-
ντος στο οποίο ζουν και αφετέρου με το γεγονός 
ότι δεν έχουν αναπτύξει ισχυρή πολιτισμική ταυ-
τότητα. Επιπλέον, έχουν συχνά υποστεί κατ́  εξα-
κολούθηση κακοποίηση, έχουν υποβληθεί σε ρα-
τσισμό και αδυνατούν να ξεπεράσουν το γεγονός 
ότι είναι παιδιά τα οποία με δική τους απόφαση 
εγκατέλειψαν την εστία τους εξαιτίας της ενδο-

οικογενειακής βίας, των στερήσεων και των συ-
γκρούσεων (Kottman, 2001). 

3.2.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚφΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Η έρευνα σχετικά με τις διαφορές κουλτούρας 
υποδεικνύει ότι το ερώτημα που πρέπει να τίθε-
ται όσον αφορά την έκφραση των συναισθημάτων 
πρέπει να εστιάζεται στο «πώς αισθάνονται οι άν-
θρωποι σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, 
παρά τι συναισθήματα έχουν» (Mesquita, 2001). 
Ως εκ τούτου, για τον διαπολιτισμικό επαγγελμα-
τία ψυχικής υγείας και πρόνοιας, προκειμένου να 
μπορέσει να οικοδομήσει ένα πρόσφορο περιβάλ-
λον αμοιβαιότητας, είναι σημαντικό να συνειδη-
τοποιήσει τη διάκριση ανάμεσα στο υπόστρωμα 
των φιλοσοφικών ή γνωσιακών διαστάσεων μιας 
κουλτούρας και την έκφραση των συναισθημάτων 
και πεποιθήσεων σε πρότυπα κοινωνικής συμπε-
ριφοράς. Κατ́  επέκταση, είναι σημαντικό να αντι-
λαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα δι-
αφορετικής πολιτισμικής προέλευσης εκφράζουν 
τα συναισθήματά τους και την απώλεια, ώστε να 
είναι σε θέση να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί 
τη συναισθηματική πληροφορία σε προσωπικό και 
διαπροσωπικό επίπεδο.   Από την άλλη, ιδιαίτερη 
έμφαση  είναι καλό να δίνεται στην αξία της συ-
ναισθηματικής έκφρασης, η οποία μπορεί να μην 
είναι γνωστή και ευπρόσδεκτη αλλά να θεωρεί-
ται περιττή διαδικασία. Η αποδοχή και η αναγνώ-
ριση της κατάστασης κρίνεται απαραίτητη, ενώ 
όλη η προσέγγιση είναι σημαντικό να αντιμετω-
πιστεί ολιστικά. 

Επιπλέον οι σύμβουλοι που δουλεύουν με 
παιδιά και ανήλικα άτομα είναι σημαντικό να δι-
ερευνούν - μέσα από γνωστικές συμπεριφορικές 
παρεμβάσεις και συναισθηματικές τεχνικές - διά-
φορες πτυχές των κοινωνικών πλαισίων, της οικο-
γενειακής τους ζωής και των ρόλων σ’ αυτό, ώστε 
να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να 
συνδεθούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους. 
Η υποστήριξή τους πρέπει να επικεντρώνεται σε 
προστατευτικούς παράγοντες, όπως η δυνατό-
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τητα να προβληματιστούν για τις εμπειρίες του 
παρελθόντος και του παρόντος και να κατανοή-
σουν τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτά τα  
γεγονότα, τα οποία θα ενισχύσουν την ψυχική 
τους ανθεκτικότητα. 

Επιπροσθέτως, επειδή η απώλεια είναι ζωτικής 
σημασίας για την ψυχολογική και σωματική ευη-
μερία του πρόσφυγα καθώς και των ατόμων όλων 
των ηλικιών που έχουν βιώσει ανάλογες εμπειρί-
ες, οι επαγγελματίες είναι σημαντικό να λαμβά-
νουν υπόψη την έλλειψη ασφάλειας και απώλει-
ας του σπιτιού, τις τραυματικές εμπειρίες και τις 
επιπτώσεις που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα. 
Στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι να 
βοηθήσουν τα ανήλικα άτομα να κατανοήσουν τις 
δικές τους ανάγκες, την έννοια της συμβουλευτι-
κής και της παροχής βοήθειας και να επικεντρω-
θούν σε θετικά αποτελέσματα. 

3.3. Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η αντίληψη και η διαχείριση της ασθένειας δια-
φέρει μεταξύ των πολιτισμών. Δεν βασίζεται μόνο 
στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων, αλλά συν-
δέεται στενά με το πολιτισμικό και το θρησκευτι-
κό υπόβαθρο διαμορφώνοντας πεποιθήσεις για 
το τι συνιστά ασθένεια και τι αποδεκτή θεραπεία 
(Juckett, 2005). Στη σύνθετη αλληλεπίδραση της 
μεταναστευτικής διαδικασίας η εκτεταμένη έκθε-
ση σε πολλαπλές προσαρμογές, η έντονη αίσθηση 
του επείγοντος, οι παράγοντες ευπάθειας όπως 
το πολιτισμικό σοκ, η απόκλιση μεταξύ των προσ-
δοκιών και επιτευγμάτων, η αβεβαιότητα για το 
μέλλον, οι συνθήκες διαβίωσης, η παράταση της 
διαμονής σε κέντρα φιλοξενίας και κράτησης αυ-
ξάνουν το άγχος και τα προβλήματα υγείας. Συ-
μπληρωματικά, η δυσαρέσκεια των ασθενών, η 
ανισότητα πρόσβασης στην περίθαλψη και η έλ-
λειψη πόρων συνδέονται με την αύξηση των δια-
ταραχών και των ασθενειών στις πληγείσες ομά-
δες μεταναστών και προσφύγων (Schreiber, 1995). 

 Οι ατομικιστικές κουλτούρες, χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε ομάδες υπο-

στήριξης και φάρμακα καθώς η ασθένεια συχνά 
γίνεται αντιληπτή μέσω του ιατρικού μοντέλου. 
Από την άλλη, οι κοσμοθεωρίες και οι θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις των ασθενών επηρεάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη σχέση αιτίας - 
αποτελέσματος. Για παράδειγμα, η βασισμένη στις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ερμηνεία της ασθένει-
ας, θεωρεί τις σωματικές διαταραχές ως παρέμ-
βαση κάποιας θεότητας (Blum, 1960). Σε άλλες 
κουλτούρες, άτομα με χρόνιες ασθένειες, επειδή 
πιστεύουν στην προκαθορισμένη τύχη - μοιρολα-
τρία, θεωρούν ότι η ασθένεια δεν έχει μόνο σω-
ματικές αλλά και πνευματικές αιτίες, με αποτέλε-
σμα να μην αποδέχονται την ιατρική παρέμβαση. 
Πρεσβεύουν ότι το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει 
την εμπλοκή του ατόμου στον φυσικό κύκλο της 
ζωής, του θανάτου και της αναβίωσης. 

Στο πλαίσιο των διαφοροποιήσεων η κινεζική 
ιατρική βασίζεται στη διατήρηση της αρμονικής 
ισορροπίας ανάμεσα στη διατροφή και τον τρό-
πο ζωής. Ορισμένες ασιατικές θεραπείες, όπως ο 
βελονισμός, οι βεντούζες κ.ο.κ. μπορεί να προκα-
λέσουν μώλωπες ή ουλές, οι οποίες μπορεί να εί-
ναι εσφαλμένες ενδείξεις για σημάδια κακοποίη-
σης. Πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν εσωτερικές 
θεραπείες ή επισκέπτονται παραδοσιακούς θερα-
πευτές πριν αναζητήσουν συμβατική ιατρική πε-
ρίθαλψη (Juckett, 2005). Συνεπώς, γλωσσικές δι-
αφορές, αντιλήψεις και πεποιθήσεις αποτελούν 
εμπόδια στην επικοινωνία και στον τρόπο κατα-
νόησης της ασθένειας και των πρακτικών θερα-
πείας. Η εξοικείωση με τις πολιτισμικές αξίες που 
επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις με ασθενείς από 
διαφορετικούς πολιτισμούς είναι μια διαδικασία 
που απαιτεί χρόνο και εμπειρία. Οι επαγγελματίες 
για να βοηθηθούν στον τρόπο αντιμετώπισης των 
ατόμων από διαφορετικές θρησκευτικές παραδό-
σεις χρειάζονται πληροφορίες, ώστε να εντάξουν 
την «πνευματικότητα» ή τις εναλλακτικές μορφές 
θεραπείας για να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύ-
νης και ασφάλειας. Η παραπομπή σε πιο ειδικούς 
επαγγελματίες για την επεξήγηση και περιγραφή 
της διαταραχής από τη δική τους οπτική καθώς 
και η εξεύρεση εναλλακτικών θεραπευτικών επι-
λογών διευκολύνει την μεταξύ τους συνεργασία 
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για ένα αμοιβαία αποδεκτό θεραπευτικό σχέδιο 
και αποτελεσματική περίθαλψη. 

3.4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑξΙΩΝ

Το σύνολο των πεποιθήσεων που απορρέουν από 
τον κώδικα ηθικής και αξιών (πρότυπα, τρόπος 
συμπεριφοράς, κίνητρα, δράση) σε ατομικό ή σε 
επίπεδο κοινότητας, διαμορφώνεται αρκετά δι-
αφορετικά σε κάθε κουλτούρα. Οι ηθικές επιλο-
γές και οι αξίες οι οποίες παρέχουν τη δομή πάνω 
στην οποία θεμελιώνονται ποικίλες στάσεις ζωής, 
σχετίζονται με την απόφαση ανάμεσα στο κοι-
νωνικά αποδεκτό καλό και το ανάρμοστο (Hogg 
& Vaughan, 2010). Επιπλέον η συμμετοχή σε μια 
κουλτούρα επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, ενώ τα προβλήματα συμπεριφο-
ράς που εμφανίζει το άτομο αντικαθρεπτίζουν το 
πώς εννοούνται και ορίζονται οι σχέσεις, η ηθική 
και η αίσθηση του «εύ ζειν» στην κουλτούρα στην 
οποία ζει (Pedersen, 1991). 

Για παράδειγμα, στο πολιτισμικό σύστημα αξιών 
των Κινέζων η ταπεινοφροσύνη και η σεμνότητα 
θεωρούνται πολύτιμες αξίες, η ηρεμία σε αντίθε-
ση με την ομιλία είναι σημάδι σοφίας, ενώ η αντι-
παράθεση δεν θεωρείται μοντέλο αυτοβελτίωσης. 
Σε σχέση με τα παραπάνω η διευθέτηση ζητημά-
των από διαφωνίες που μπορεί να προκύπτουν με 
άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια είναι 
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Έτσι η επιφυλακτι-
κότητα που ενισχύει τη σιωπή τους και την από-
συρση ως κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης των 
συγκρούσεων μπορεί να ερμηνευτεί ως αντίστα-
ση από έναν μη κατάλληλα καταρτισμένο επαγ-
γελματία (Ching & Prosen, 1980).

3.4.1. ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ – ΚΟΛΕΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

Στις διαστάσεις του συστήματος αξιών της κουλ-
τούρας συγκαταλέγεται ο ατομικισμός - κολε-
κτιβισμός που καταδεικνύει τον βαθμό που μια 
κοινωνία βασίζεται και οργανώνεται σε ατομι-
κό ή συλλογικό επίπεδο. Μια ατομικιστική κοινω-
νία δίνει μεγαλύτερο βάρος στα προσωπικά επι-
τεύγματα και στα ατομικά δικαιώματα. Σε σχέση 

με το ηθικό σύστημα αξιών σε κοινωνικοκεντρι-
κές κουλτούρες, όπως για παράδειγμα στις δυ-
τικές κοινωνίες, τα άτομα υπάρχουν ως διακριτά 
όντα, προωθούν αξίες όπως η επιτυχία, η πρω-
τοβουλία, η ανεξαρτησία και κοινωνικοποιούνται 
για να είναι πιο αυτόνομα (Markus & Kitayama, 
1991). Επίσης, οι δεσμοί είναι πιο χαλαροί, δίνο-
ντας έμφαση στην ατομικότητα και στο άμεσο οι-
κείο περιβάλλον (Triandis, 1989). Επιπλέον, τα άτο-
μα εστιάζουν περισσότερο στον εαυτό τους και 
στην φροντίδα του στενού οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος, ενώ στην επίλυση διαπροσωπι-
κών θεμάτων χρησιμοποιούνται τεχνικές αντιπα-
ράθεσης (Hofstade, 1980).

 Από την άλλη, σε μια κολεκτιβιστική κοινωνία 
το άτομο βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα επι-
τεύγματα της ομάδας στην οποία ανήκει (όπως η 
οικογένεια, οι φίλοι, οι σύλλογοι). Σε κολεκτιβιστι-
κές κουλτούρες, όπως για παράδειγμα πολλών ασι-
ατικών, αφρικανικών και αραβικών χωρών, δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στην κοινότητα, στην συλλο-
γικότητα, στον σεβασμό στην οικογένεια και στην 
ομαδική εργασία. Επιπλέον, το μέλος της συλλο-
γικότητας έχει την προσδοκία ότι η ομάδα στην 
οποία ανήκει θα επιδεικνύει ενδιαφέρον σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του με αντάλλαγμα την πίστη 
του σ΄ αυτή (Hofstede, 1984, Καφέτσιος, 2006). 
Πολιτισμικές διαφορές που παρατηρούνται στους 
κοινωνικούς κανόνες, όπως η έκφραση των συ-
ναισθημάτων, συσχετίζονται με τις διαφορές στις 
πολιτισμικές αξίες που υπάρχουν στον ατομικισμό 
και τον κολεκτιβισμό (Mesquita, 2001). 

3.4.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 
ΑξΙΩΝ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η γνώση των πολιτι-
σμικών παραστάσεων των ατόμων από διαφορε-
τικές κουλτούρες καθίσταται δύσκολη εξαρχής και 
για αυτό είναι σημαντικό ο διαπολιτισμικός επαγ-
γελματίας να θέτει ερωτήματα και να εστιάζει στην 
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Είναι επίσης 
θετικό να λαμβάνει υπόψη και να σέβεται ότι οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις και ο κώδικας ηθικής 
των ατόμων με τα οποία έρχεται σε επαφή επη-
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ρεάζουν τη στάση ζωής τους και τις καθημερινές 
πρακτικές τους καθώς και να αποδέχεται τους 
τρόπους αλληλοβοήθειας που αναπτύσσονται  
μεταξύ των μελών της κοινότητας και των ατό-
μων με τα οποία έρχεται σε επαφή.

3.5. ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣχΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣχΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ φΥΛΑ

Τα πρότυπα συγγένειας, οι σχέσεις ανάμεσα στα 
φύλα, ο προσδιορισμός των ρόλων που αποδίδο-
νται παραδοσιακά στις κοινωνίες και η δομή της 
κοινωνικής οργάνωσης διαφέρουν σημαντικά από 
πολιτισμό σε πολιτισμό. 

3.5.1. ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣχΕΣΕΙΣ

Ανάμεσα στις παραμέτρους αξιολόγησης και του 
τρόπου διαμόρφωσης του οικογενειακού συστή-
ματος συγκαταλέγονται τα εξής: η δομή, η κα-
τανομή των ρόλων στην οικογένεια, οι σχέσεις 
ιεραρχίας, οι ρόλοι στην ανατροφή και η διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών, τα θέματα ορίων, ο βαθ-
μός της συναισθηματικής εγγύτητας των συζύ-
γων, οι οικογενειακοί κανόνες και παραδόσεις, 
ο τρόπος που γίνονται οι γάμοι, η συμπεριφο-
ρά των συντρόφων στη σύγκρουση, η δυσκο-
λία και τα προβλήματα στην οικογενειακή ζωή 
και ο σεβασμός στους ηλικιωμένους. Οι παρα-
πάνω παράμετροι δημιουργούν πολιτισμικές και 
κοινωνικές συνθήκες και διαμορφώνουν συμπε-
ριφορές στο εκάστοτε πολιτισμικό και κοινωνικό  
πλαίσιο. 

Για παράδειγμα, οι κοινές ασιατικές πολιτισμι-
κές αξίες περιλαμβάνουν μια ιεραρχική οικογε-
νειακή δομή και μια ισχυρή αίσθηση προσωπικής 
τιμής. Από την άλλη, στους Λατίνους η αναγνώ-
ριση της πυρηνικής και της εκτεταμένης οικογέ-
νειας κατέχει ιδιαίτερη θέση καθώς την θεωρούν 
ως την κύρια πηγή υποστήριξης των μελών της 
κοινότητας. Οτιδήποτε αντιβαίνει την εκπλήρωση 
των οικογενειακών τους υποχρεώσεων τους μπο-
ρεί να τους προκαλέσει ντροπή, πρόσθετο άγχος 
και αυξημένη απροθυμία (Bernal & Flores-Ortiz, 
1982). Σε ό,τι αφορά τους Αφρικανούς δίνουν και 
αυτοί μεγάλη αξία στην οικογένεια, ειδικά στα παι-

διά τους, τα οποία θεωρούνται ως δώρο από τον 
Θεό. Επιπλέον, επειδή στο αξιακό τους σύστημα 
οι κοινωνικές σχέσεις και η θέση τους στην κοι-
νότητα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο, καθίστα-
ται πιο σημαντική η επίλυση των κοινωνικών συ-
γκρούσεων για την αποκατάσταση της ειρήνης και 
της ισορροπίας στην κοινότητα, από τη ρύθμιση 
των διαπροσωπικών τους διαφορών (McFadden 
& Gbekobov, 1984). Στο πλαίσιο αυτό, οι αφρι-
κανικές αξίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται η έννοια της ενότη-
τας, η επιβίωση της ομάδας, η προφορική παρά-
δοση, η αντίληψη του χρόνου και ο έλεγχος των 
διευρυμένων δικτύων συγγένειας και του περι-
βάλλοντος στο οποίο ανήκουν (Bernal & Flores-
Ortiz, 1982). 

3.5.2. ΣχΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ φΥΛΑ

Στενά συνδεδεμένο με τα πρότυπα συγγένειας εί-
ναι και οι σχέσεις ανάμεσα στα φύλα. H ταυτότη-
τα του κοινωνικού φύλου (gender) και τα μοντέ-
λα των ρόλων, οι συμπεριφορές και επιλογές στην 
οικογενειακή δομή, την εκπαίδευση και εργασία 
διαφοροποιούνται από πολιτισμό σε πολιτισμό.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ταυτότητα του 
κοινωνικού φύλου σχετίζεται άμεσα με τη διαμόρ-
φωση της έμφυλης ταυτότητας, δηλαδή «την αυ-
τοαντίληψη που διαμορφώνει το άτομο σχετικά 
με τον γυναικείο και ανδρικό κοινωνικό ρόλο που 
επιλέγει να ασκεί και ο οποίος μπορεί να είναι δια-
φορετικός από το βιολογικό φύλο» (Oakley, 1972). 
Το κοινωνικό φύλο αναφέρεται συνεπώς στις πο-
λιτισμικές και όχι στις βιολογικές διαφορές. Στις 
διαστάσεις της πολιτισμικής ανομοιογένειας και 
της αναγνώρισης προνομίων συγκαταλέγονται οι 
αντιλήψεις περί αρρενωπότητας - θηλυκότητας. 

Η έρευνα του Hofstede (1980-2003), η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε 50 διαφορετικές χώρες και 
σε δείγμα ομάδων διαφορετικών εθνοτήτων, ανέ-
δειξε, μεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων της 
κουλτούρας και των διαπροσωπικών σχέσεων, 
την πολιτισμική διάσταση ανδρισμού-θηλυκότη-
τας, η οποία αντιμετωπίζεται ως χαρακτηριστικό 
της κοινωνίας και όχι του ατόμου και αναφέρε-
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ται στην κατανομή των αξιών μεταξύ των φύλων 
(Hofstede, 2011). Αυτές οι κοινωνικές διαφορές 
και πεποιθήσεις δομούνται στον άξονα ανισοτή-
των των συμβατικών ρόλων των φύλων. Ειδικό-
τερα, στη διαμορφωμένη κλίμακα των αξιών, η 
ανδρική κυριαρχία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα 
έναντι της ισότητας των φύλων που βρίσκεται σε 
χαμηλά επίπεδα. Ως αρρενωπές ιδιότητες θεω-
ρούνται η άσκηση ελέγχου, η απόκτηση χρήμα-
τος, η ανεξαρτησία, η ανταγωνιστικότητα, η έμφα-
ση στην ανάπτυξη, η επίδοση, η παραγωγικότητα 
και η επιτυχία. Σε αντίθεση, οι ιδιότητες της συ-
ντροφικότητας, της αλληλεξάρτησης, της συναι-
σθηματικότητας, της δημιουργίας σχέσεων, της 
ασφάλειας και της ποιότητας ζωής θεωρούνται 
ως γυναικεία χαρακτηριστικά (Hofstede, 2010). 
Πέρα από την πολιτισμική διάσταση ανδρισμού – 
θηλυκότητας, σημαντικό ρόλο στις σχέσεις ανά-
μεσα στα φύλα έχουν τα στερεότυπα που αναφέ-
ρονται στις αποδεκτά κοινωνικές συμπεριφορές 
των φύλων (Glick & Fiske, 1996). 

Σε σχέση με τα παραπάνω και προκειμένου να 
ανατραπούν παραδοσιακά κοινωνικές αντιλήψεις 
και διακρίσεις, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη 
υιοθετούνται κοινωνικές πολιτικές και νομοθετι-
κές ρυθμίσεις ως απόδοση των ίσων ευκαιριών 
προς όλους. Αυτές προκύπτουν μεταξύ άλλων και 
λόγω των οικονομικών και δημογραφικών αλλα-
γών από τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές 
και τη συστηματική αντίσταση στις προκαταλήψεις. 
Για παράδειγμα, ως καλή πρακτική στην άρση των 
έμφυλων διακρίσεων και στερεότυπων που αντα-
νακλώνται στην αγορά εργασίας, στις οποίες το 
φύλο έχει καθοριστικό παράγοντα (στο είδος της 
εργασίας και των ευκαιριών), αναφέρονται οι νο-
μοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (2018), που στοχεύουν στην ουσιαστική 
εμβάθυνση της ισότητας των φύλων, ώστε η επι-
λογή υποψηφίων εργαζομένων από τους εργοδό-
τες να γίνεται με μοναδικό κριτήριο τα προσόντα 
τους. Η ενεργοποίηση της απόκρυψης του φύλου 
των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του 
ΟΑΕΔ, καθώς και το δικαίωμα εγγραφής στο μη-
τρώο του οργανισμού από μετανάστες, πρόσφυ-

γες και γυναίκες-θύματα βίας που δεν διαμένουν 
σε δική τους κατοικία, ώστε να μπορούν να λαμ-
βάνουν επιδόματα και παρεχόμενες υπηρεσίες 
του Οργανισμού γίνεται για πρώτη φορά σε επί-
πεδο νομοθεσίας και είναι ζωτικής σημασίας στη 
μάχη για την ισότητα.

3.5.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣχΕΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΤΙΣ ΣχΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΑ φΥΛΑ

Συμπερασματικά, η γνώση του ευρύτερου πολιτι-
σμικού πλαισίου των ατόμων διαφορετικής προέ-
λευσης, η γνώση του οικογενειακού συστήματος 
οι σχέσεις με άλλα σημαντικά μέλη της κοινότητας 
είναι μια πολύ σημαντική πτυχή στην καθιέρωση 
μιας καλής συνεργατικής συμμαχίας. Δεδομένων 
των διαφορών που υπάρχουν στην οικογενεια-
κή δυναμική, η εξοικείωση των διαπολιτισμικών 
επαγγελματιών με μοντέλα και θεωρίες σχετικές 
με τις πολιτισμικές διαφορές και η εμπλοκή τους 
σε ανοιχτούς διαλόγους οδηγούν σταδιακά στην 
απόκτηση γνώσης για την πολυπολιτισμικότητα 
και την εξειδίκευση στην πολυπολιτισμική παρο-
χή συμβουλών. Αν ο επαγγελματίας σύμβουλος 
δεν είναι πρόθυμος να αγγίξει φυλετικά θέμα-
τα και θέματα ταυτότητας, το άτομο σωπαίνει με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να εδραιωθεί σχέ-
ση εμπιστοσύνης. Η αναγνώριση των διακρίσεων 
και των ρατσιστικών συμπεριφορών στις εμπει-
ρίες των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο είναι μείζο-
νος σημασίας. Για τον λόγο αυτό οι εξιδεικευμέ-
νοι επαγγελματίες αναλαμβάνουν την ευθύνη να 
βοηθήσουν τους εξυπηρετούμενους να προσδι-
ορίσουν αν ένα θέμα προκλήθηκε από ρατσισμό 
ή μεροληψία.

Επιπλέον, η έλλειψη κατανόησης της κουλτού-
ρας, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της 
ταυτότητας φύλου που καθορίζονται σε διαφορε-
τικά πλαίσια, επηρεάζει την προσωπική ανάπτυξη, 
μειώνει την αίσθηση της αυταξίας και συμβάλλει 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην παθολογία συμπε-
ριφορών, συναισθημάτων και εμπειριών. Στον απο-
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τελεσματικό τρόπο επικοινωνίας, από πλευράς του 
επαγγελματία - συμβούλου, η προσπάθεια υιοθέ-
τησης μιας μη-κριτικής στάσης, η αποδοχή και ο 
σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα, η αποφυγή  
γενικεύσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά 
με το πώς μπορεί να σκέφτονται, να ενεργούν και 
να αντιδρούν τα άτομα από μια συγκεκριμένη πο-
λιτισμική ομάδα, συμβάλλουν θετικά στην αντίλη-
ψη της κοσμοθεωρίας, των οικογενειακών σχέσε-
ων και εμπειριών, που μεταξύ άλλων εκφράζονται 
και στην οικογενειακή ιστορία της μετανάστευσης, 
στις προοπτικές των νέων συνθηκών ζωής στην 
καθημερινότητα αλλά και στους περιορισμούς στη 
χώρα υποδοχής και εγκατάστασης. 

3.6. ζΗΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Η ταυτότητα είναι μια σύνθετη κοινωνική κατα-
σκευή. Έχει μια δυναμική, «υφίσταται έναν διαρκή 
μετασχηματισμό» και ως μια διαρκής ανταλλαγή 
δημιουργείται από τις κοινωνικές αλληλεπιδρά-
σεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου 
(Ηall, 1990). Παράγοντες όπως η γλώσσα ως βα-
σική συνιστώσα, η ηλικία, η θρησκεία, η συγγέ-
νεια, η συλλογική μνήμη, τα ήθη, οι μύθοι, ο πολι-
τισμός, η κουλτούρα, το έθνος, το κοινό έδαφος, 
τα δικαιώματα και οι οικονομικοκοινωνικοί πα-
ράγοντες συγκροτούν την εθνοτική ταυτότητα. 
Επιπροσθέτως, η ύπαρξη συγκεκριμένων αντι-
λήψεων, αξιών, συναισθημάτων, σκέψεων και 
συμπεριφορών προβάλλουν τον τρόπο του αυ-
τοπροσδιορισμού τους ως ξεχωριστή εθνοτική 
ομάδα (Phinney, 1990). Περαιτέρω ο όρος «εθνο-
τική» ταυτότητα αποδίδεται συνήθως στα άτομα 
διαφορετικής καταγωγής από τη χώρα διαμονής, 
όπως οι μετανάστες, ενώ η πολιτισμική ταυτότη-
τα των μελών ενός κράτους-έθνους αναφέρεται 
ως εθνική ταυτότητα. Στον αντίποδα τα άτομα 
που έχουν την αντίληψη ότι δεν ανήκουν σε ένα 
πλαίσιο και δεν μπορούν να ταυτιστούν με όσους 
ανήκουν σ΄ αυτό, υπάρχει η περιθωριοποιημένη 
ταυτότητα (Phinney, 1990). Από την άλλη, η ανά-
πτυξη μιας σταθερής αίσθησης του ανήκειν σε μια 
ομάδα, η οποία προκύπτει μέσα από τη διερεύνη-

ση της ιστορίας και των παραδόσεών της, απο-
τελεί επιμέρους όψη της κοινωνικής ταυτότητας 
και λειτουργεί τροφοδοτώντας θετικά την αυτο-
εκτίμηση (Lee, 2005). 

Με τις μεταναστευτικές ροές συντελούνται 
ορισμένες αλλαγές στη δομή της ταυτότητας. Αυ-
τές οι μεταβολές είναι αποτέλεσμα της απώλειας 
των στοιχείων της κουλτούρας, των πολιτισμικών 
δεσμών και της αλληλεπίδρασης με άλλους πολι-
τισμούς από τις χώρες καταγωγής (Berry, 2006). 
Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται συνεχώς ζη-
τήματα συλλογικής ταυτότητας που αφορούν τα 
άτομα με ίδια εθνοτική προέλευση και διαφορε-
τική ιθαγένεια, τους μετανάστες δεύτερης γενιάς 
που διατηρούν την εθνοτική ταυτότητα της χώ-
ρας προέλευσης, όπως και θέματα ξενοφοβίας, 
ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού που υφί-
στανται οι μετανάστες από την κοινωνία υποδο-
χής (Μπεζεβέγκης, 2008). 

Επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με τη δια-
μόρφωση σταθερής αυτοεικόνας και την επίτευ-
ξη στόχων παρατηρούνται κυρίως στους εφήβους 
(Phinney & Rosenthal, 1992). Επιπλέον, προβάλ-
λονται θέματα απώλειας της εθνικής ταυτότη-
τας, τα οποία συνδέονται με την απειλή που μπο-
ρεί να αισθάνονται από την πιθανή αφομοίωση 
από την κοινωνία υποδοχής ή και την επιθυμία 
τους για τον διαχωρισμό τους σε εξατομικευμέ-
νο πεδίο από την κοινότητα. Ως εκ τούτου, η εθνο-
τική ταυτότητα, ως συνέπεια της ποιότητας των 
κοινωνικών σχέσεων και προσδοκιών στη χώρα 
υποδοχής, διαμορφώνει σχέσεις και συναλλαγές 
ανάμεσα στο «εμείς» και στο «αυτοί». Παράλλη-
λα, οδηγεί στην ανάγκη για νοηματοδότηση στη 
ζωή και στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης ως 
ικανού και αποδεκτού ατόμου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 
που διεξήχθη στην Ελλάδα σε δείγμα 601 εφή-
βων μεταναστών από 35 χώρες προέλευσης, δι-
απιστώθηκε ότι ο εθνοτικός προσανατολισμός 
ήταν ισχυρότερος από τον ελληνικό προσανατο-
λισμό. Στο ίδιο αποτέλεσμα κυμάνθηκε η συχνή 
χρήση της μητρικής έναντι της ελληνικής γλώσ-
σας. Η δεκαετής παραμονή τους στην χώρα απο-
δυνάμωσε την επιθυμία τους για επιστροφή στην 
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πατρίδα και περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό ο ρό-
λος της ομάδας των συμπατριωτών. Σε σχέση με 
την πρώτη γενιά, οι μετανάστες έφηβοι δεύτερης 
γενιάς νιώθουν πιο κοντά στην ελληνική κουλτού-
ρα, ενώ ως καθοριστικοί παράγοντες στη σύνδε-
ση με την ελληνική ταυτότητα αναδείχθηκαν η οι-
κογένεια, η κοινότητα, οι εμπειρίες αποκλεισμού  
ή οι διακρίσεις (Παυλόπουλος και Μπεζεβέγκης, 
2011).

Επίσης, τα άτομα μπορούν να έχουν την ίδια 
εθνοτική ταυτότητα, αλλά να προέρχονται από δι-
αφορετικές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, να έχουν 
διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και αξίες. 
Στο πλαίσιο αυτό τα ζητήματα ταυτότητας σχετί-
ζονται με τα θέματα της ποικιλομορφίας σε σχέ-
ση με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνοτική 
καταγωγή, το καθεστώς αναπηρίας, τον σεξουαλι-
κό προσανατολισμό, την ηλικία και το φύλο. Εκτός 
αυτού, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι 
όταν δεν εξετάζονται ζητήματα ποικιλομορφίας 
και ένταξης, κάθε μειονοτική ομάδα δυσανασχε-
τεί. Για παράδειγμα, νομοθετικές ρυθμίσεις προ-
στασίας των ατόμων από τη διάκριση λόγω της 
φυλετικής και εθνικής καταγωγής τους (π.χ. μαύ-
ροι, Ρομά) καλύπτουν όχι μόνο την απασχόληση, 
αλλά και άλλες διστάσεις της καθημερινότητας, 
στις οποίες παρατηρείται άνιση μεταχείριση όπως 
σε θέματα στέγασης, περίθαλψης ή πρόσβασης 
σε αγαθά και υπηρεσίες (Νόμος 4443/2016 - ΦΕΚ 
232/Α/9-12-2016).

Με βάση όσα ειπώθηκαν είναι γεγονός ότι στα 
ευρύτερα διαπολιτισμικά περιβάλλοντα ο επαγ-
γελματίας βλέπει τα άτομα και τα ζητήματα ταυ-
τότητας που μπορεί να παρουσιάζονται σε δύο 
επίπεδα: είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπε-
δο ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαπολιτισμικοί 
επαγγελματίες προκειμένου να εργαστούν σε θέ-
ματα που προκύπτουν στις μειονοτικές ομάδες 
πληθυσμού, όπως είναι η καταπίεση, ο ρατσισμός 
και η περιθωριοποίηση, θα είναι πιο αποτελεσμα-
τικοί στη δουλειά τους, όταν οι ίδιοι προβλημα-
τίζονται και επανεξετάζουν προσωπικές πολιτι-
κές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις (Pedersen,  
2002).

 Επιπροσθέτως, για την αποφυγή αρνητικών 
αντιδράσεων και συγκρούσεων στην αλληλεπίδρα-
ση τους με τα άτομα διαφορετικής προέλευσης, 
είναι σημαντικό να λάβουν υπόψη τους τον ρόλο 
της φυλής και να διερευνούν τις γνώσεις τους σε 
όρους όπως φυλή, γένος, εθνική και εθνοτική ταυ-
τότητα. Εκτός αυτού, είναι σημαντικό να γνωρί-
ζουν τους παράγοντες που σχετίζονται με το ευ-
ρύτερο κοινωνικο - οικονομικό και πολιτικό κλίμα 
προέλευσης και να αποδέχονται την πολλαπλό-
τητα των μεταβλητών που συνιστούν την ταυτό-
τητα των ατόμων που έρχονται σε επαφή. Επειδή 
οι διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις διαμορφώ-
νουν πολύπλοκες δυναμικές σε σχέση με τις συ-
μπεριφορές ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται 
στην έκφραση της δυσφορίας και δυσαρέσκειας 
όταν τα άτομα χάνουν το οικείο τους πλαίσιο και 
δεν αισθάνονται ασφαλή. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται 
αντιληπτό ότι η διαπολιτισμική διαδικασία αφορά 
την εξεύρεση τρόπων με τις ομοιότητες και δια-
φορές. Ως εκ τούτου προκειμένου να αμφισβη-
τηθούν πεποιθήσεις και να επανεξεταστούν συ-
στήματα αξιών και άκαμπτες συμπεριφορές των 
ατόμων πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για 
την πρόσβαση των πληροφοριών. Επιπλέον για 
την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας, ζω-
τικής σημασίας είναι η δυνατότητα διαμεσολά-
βησης και η διαχείριση των συγκρούσεων σε πε-
ρίπτωση που οι πολιτισμικές ή εθνοτικές ομάδες 
τέμνονται. Η αποδοχή, αναγνώριση και δυνατότη-
τα διαχείρισης των πολιτισμικών διαφορών μπο-
ρεί να οδηγήσει σε θετική ανταπόκριση στην πο-
λιτισμική αλλαγή και προσαρμογή. 

3.7. Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ,  
Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο χΡΟΝΟΣ

Το άτομο προσπαθεί ασυνείδητα μέσω του «κα-
τοικείν», να ορίσει τον εαυτό του μέσα στον κό-
σμο. Μέχρι πρότινος για το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κατοίκων της χώρας η μόνιμη διαμονή σε έναν 
τόπο αποτελούσε και αποτελεί ακόμα σημαντικό 
πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη κοινωνικών 
και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Λόγω της 
κρίσης η κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα, 
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η μετακίνηση και μετεγκατάσταση για εκπαίδευση 
και εργασία αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς.

 Ένα παράδειγμα σχετικά με την έννοια του τό-
που αφορά τους Ρομά οι οποίοι συνεχώς μετακι-
νούνται, διατηρώντας παράλληλα την παράδοσή 
τους, για εργασιακούς (πλανόδιο εμπόριο, συλλο-
γή προϊόντων, διασκέδαση) και για κοινωνικούς  
λόγους. Στις παραδοσιακές κουλτούρες ο τόπος και 
η γη έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική και κοινω-
νική αξία̇  η ψυχολογία του χώρου δημιουργεί τη 
σαφή διάκριση στους δύο συγγενείς όρους «χώ-
ρος» και «τόπος». Στην αφρικανική φιλοσοφία οι 
συμπεριφορές προκύπτουν από όλες τις πτυχές 
του να είναι κάποιος «μαύρος». Παρότι υπάρχουν 
εθνικές και φυλετικές διαφορές ανάμεσα στους 
ανθρώπους της Αφρικής όπως παντού, υπάρχει το 
κοινό συνδετικό χαρακτηριστικό του τόπου τους 
(Honoré France, Rodríguez, Hett,  2013). Για τους 
διαπολιτισμικούς επαγγελματίες, όταν η αλληλο-
επίδραση και παρατήρηση λαμβάνει χώρα μέσα 
στον κόσμο και το περιβάλλον της κουλτούρας 
τους, ίσως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοή-
σουν τη σχέση και κατ́  επέκταση τη σημασία του 
τόπου, του φυσικού περιβάλλοντος και της γης 
για τους ανθρώπους που προέρχονται από δια-
φορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Οι κουλτούρες διαφέρουν επίσης ως προς τις 
πεποιθήσεις τους για το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι δίνουν με-
γαλύτερη σημασία στους προγόνους τους και συν-
δέουν το παρόν με το παρελθόν, σε αντίθεση με 
άλλες κουλτούρες που εστιάζουν περισσότερο 
στο παρόν. Ορισμένα άτομα σε πολλούς πολιτι-
σμούς, όπως Λατίνοι και μαύροι μπορεί να έχουν 
μια χαλαρή αίσθηση του χρόνου και οι προσωπι-
κές σχέσεις τους θεωρούνται πιο σημαντικές από 
τα χρονοδιαγράμματα. Σε κουλτούρες στις οποί-
ες κυριαρχεί ο γραμμικός, κατατμημένος ωρολο-
γιακά ορισμένος χρόνος έχει νόημα να καθορί-
ζονται ωριαίες συναντήσεις την ίδια ώρα κάθε 
βδομάδα στη συμβουλευτική διαδικασία. Η κα-
θυστέρηση στις δυτικές κοινωνίες ερμηνεύεται 
ως έλλειψη συνέπειας, αντίστασης και δέσμευ-
σης στην τήρηση των ορίων στα οποία συμβάλ-
λει και ο προσδιορισμός του αυστηρού χρονοδι-

αγράμματος ως προς τη διάρκεια της συνεδρίας. 
Επομένως, είναι σημαντικό για τον διαπολιτι-
σμικό επαγγελματία να μπει στην θέση του ατό-
μου που έρχεται σε επαφή, να ευαισθητοποιηθεί 
και να σεβαστεί την ιστορία του και τις ανάγκες 
τις οποίες αντιμετωπίζει, αξιοποιώντας την απο-
στολή του ρόλου του στην παροχή βοήθειας.

4. συνοψή και γΕνικα 
συμπΕρασματα

Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αισθητό το εν-
διαφέρον για την καλλιέργεια των εργασιακών δε-
ξιοτήτων από το σύνολο των επαγγελματιών που 
εργάζονται σε περιβάλλοντα στα οποία η σύνθε-
ση των ομάδων πληθυσμού διαφοροποιείται σε 
πολιτισμικό, γλωσσικό, θρησκευτικό και γλωσσι-
κό επίπεδο. Το γεγονός αυτό απορρέει επίσης από 
τον σχεδιασμό χάραξης πολιτικών για την ισότι-
μη συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 
στο κοινωνικοικονομικό γίγνεσθαι. Εκτός αυτού, οι 
δεξιότητες στην διαπολιτισμική επικοινωνία είναι 
απαραίτητες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
τα ζητήματα που προκύπτουν από τις πολιτισμικές 
διαφορές και αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην 
αλληλεπίδραση διαπολιτισμικών επαγγελματιών 
και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

Ως ο λίθος της αλληλεπίδρασης στη επικοινω-
νία, η δεξιότητα της ενσυναίσθησης δεν αποσκοπεί 
μόνο στη γνώση, αλλά κυρίως αφορά ανθρώπι-
νες πράξεις, οι οποίες στοχεύουν στην κατανό-
ηση, στη βελτίωση, στην ενεργοποίηση και στη 
σταδιακή αποκατάσταση των πληγέντων ομά-
δων πληθυσμού μέσα από την παροχή κατάλλη-
λων για τις ανάγκες τους υπηρεσιών. Επομένως, 
στο πλαίσιο της διαχείρισης της διαπολιτισμικής 
πραγματικότητας, πολιτικές θετικών δράσεων με 
έμφαση στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρ-
τισης και με αντικείμενο την πολιτισμική ενσυναί-
σθηση, ως μια δεξιότητα η οποία καλλιεργείται, 
εξοικειώνουν τους εργαζόμενους με τα βαθύτε-
ρα αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο ευρύ-
τερο πλαίσιο της πολύ-πολιτισμικότητας, η αποτε-
λεσματικότητα της ενσυναίσθησης είναι ιδιαίτερα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας
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σημαντική και στη διασύνδεση με φορείς που πα-
ρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε παιδιά και εφή-
βους στα στάδια μετάβασης και αποκατάστασης 
απώλειας και του πολιτισμικού τραύματος. Σε πε-
ριπτώσεις, για παράδειγμα, άρσης της αναδοχής 
ή του δικαιώματος της πληροφόρησης των στοι-
χείων των φυσικών γονέων από το θετό τέκνο 
κατά το στάδιο της ενηλικίωσης, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, η συμμετοχή σε πρόγραμμα  
ευαισθητοποίησης τρεις μήνες πριν κρίνεται ανα-
γκαία ως τρόπος ομαλής μετάβασης και ένταξης 
στην επανασύνδεση με τους βιολογικούς γονείς 
και αποφυγής επαναλειτουργίας του αλλάζοντας 
κατεκτημένους ρόλους και αφηγήσεις και να μην 
συνιστά την επαναλειτουργία έκφρασης οδυνη-
ρών βιωμάτων στο ευρύτερο σύστημα.

Η σύνδεση της ενσυναίσθησης με την καθημερι-
νή πρακτική δεν αποσκοπεί μόνο στη γνώση, αλλά 
κυρίως αφορά ανθρώπινες πράξεις, οι οποίες στο-
χεύουν πρωτίστως στην ικανότητα της σύνδεσης, 
στη βελτίωση, στην ενεργοποίηση και στην σταδι-
ακή αποκατάσταση των πληγέντων ομάδων πλη-
θυσμού μέσα από την παροχή κατάλληλων για τις 
ανάγκες τους υπηρεσιών. Παράλληλα, η ανάπτυξή 
της αποσκοπεί στη γνωστική και συναισθηματική 
επίγνωση του ευρύτερου πλαισίου της κατάστα-
σης που βιώνουν τα άτομα με τα οποία εργάζονται, 
όπως απόγνωση, ήττα, απογοήτευση, εξάντληση, 
τραυματικές εμπειρίες, σύγχυση, θυμός, απώλεια, 
φτώχεια κ.ο.κ. Επιπλέον, η ενίσχυση και καλλιέργεια 
της ενσυναίσθησης ως βασική πτυχή στην παρο-
χή υπηρεσιών των διαπολιτισμικών επαγγελματι-
ών, αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας. Παράλληλα, συμβάλλει στην προ-
ώθηση αξιών όπως είναι ο σεβασμός στη διαφο-
ρετικότητα και στη συνεργασία για όλες τις ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες που είναι δυνάμει θύματα 
κοινωνικής περιθωριοποίησης. Με δεδομένο ότι η 
πολιτισμική ενσυναίσθηση αντικατοπτρίζει τη διε-
ρεύνηση και τη βίωση των συναισθηματικών εμπει-
ριών, προωθούνται, μέσω της καλύτερης συνεργα-
σίας, αλλαγές σε κοινωνικό και οργανωτικό επίπεδο. 
Για παράδειγμα, οι σύμβουλοι μέσα από βιωματικές 
διαδικασίες μπορούν να βοηθήσουν τους διοικη-
τικούς υπαλλήλους να ενημερωθούν για τα ειδικά 

προβλήματα των ομάδων σχετικά με τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν ώστε να αποκαταστα-
θεί η αυτοδυναμία και ο αυτοσεβασμός των εξυ-
πηρετούμενων.

Στις διαπολιτισμικές συναντήσεις, η εστίαση 
στους τρόπους αλληλεπίδρασης και τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την επικοινωνία περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων ένα πιο διευρυμένο πεδίο γνώσε-
ων και νέων δεξιοτήτων σχετικά με την αποδεκτή 
ή μη συμπεριφορά σ΄ ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Για 
τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινωνικών συ-
στημάτων, ιδιαίτερης σημασίας χρήζουν θέματα 
λεκτικής επικοινωνίας, γλωσσικής ικανότητας, δι-
γλωσσίας και πολυγλωσσίας. 

Επίσης, η αποδοχή των πολιτισμικών διαφο-
ρών οι οποίες μπορούν να αμβλύνουν τις παρε-
ξηγήσεις και την πολιτισμική απόσταση που συ-
χνά προκαλούνται στην αλληλεπίδραση απαιτούν 
από τους επαγγελματίες πρόνοιας την υιοθέτηση 
μιας διαφορετικής προσέγγισης κατά περίπτωση 
(εξατομίκευση). Η ανάπτυξη δικτύων συνεργασί-
ας με άλλες ειδικότητες, όπως η χρήση του διερ-
μηνέα με πολιτισμικές γνώσεις και η αναζήτηση 
ή παραπομπή σε εξιδεικευμένους επαγγελματίες 
σε περιπτώσεις που οι γλωσσικές δεξιότητες του 
συμβούλου θεωρούνται αναποτελεσματικές συ-
ντελούν στη γεφύρωση του χάσματος που υπάρ-
χει στις γλωσσικές διαφορές. Οι γλωσσικές δια-
φορές, αντιλήψεις και πεποιθήσεις αποτελούν 
εμπόδια στην επικοινωνία και στον τρόπο κατα-
νόησης διαφόρων προβλημάτων. 

Για τον διαπολιτισμικό επαγγελματία πρόνοιας, 
προκειμένου να μπορέσει να οικοδομήσει ένα πρό-
σφορο περιβάλλον αμοιβαιότητας, είναι σημαντι-
κό να συνειδητοποιήσει τη διάκριση ανάμεσα στο 
υπόστρωμα των φιλοσοφικών ή γνωσιακών δια-
στάσεων μιας κουλτούρας και την έκφραση των 
συναισθημάτων και πεποιθήσεων σε πρότυπα κοι-
νωνικής συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, είναι σημα-
ντικό να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με 
τον οποίο τα άτομα διαφορετικής πολιτισμικής προ-
έλευσης εκφράζουν τα συναισθήματά τους και την 
απώλεια, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί και 
να επεξεργαστεί την συναισθηματική πληροφορία 
σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο. 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι διαπολιτισμικοί επαγγελ-
ματίες που εργάζονται με παιδιά και ανήλικα άτομα 
είναι σημαντικό να διερευνούν –μέσα από γνωστι-
κές συμπεριφορικές παρεμβάσεις και συναισθημα-
τικές τεχνικές– διάφορες πτυχές των κοινωνικών, 
οικογενειακών και προσωπικών πλαισίων, της οικο-
γενειακής τους ζωής και των ρόλων τους σ’ αυτό, 
ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και 
να συνδεθούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους. 
Η υποστήριξή τους πρέπει να επικεντρώνεται σε 
προστατευτικούς παράγοντες, όπως η δυνατότη-
τα να προβληματιστούν για τις εμπειρίες του πα-
ρελθόντος και του παρόντος και να κατανοήσουν 
τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτά τα γε-
γονότα, τα οποία θα ενισχύσουν την ψυχική τους 
ανθεκτικότητα. Επιπλέον, η εστίαση σε αδυναμίες 
ή ελλείμματα, μέσα από την ενθάρρυνση ώστε να 
μιλούν για τον εαυτό τους, είναι σημαντικό να ανα-
πλαισιώνεται με τα πλεονεκτήματα, τις εμπειρίες 
τους και την κατανόηση θεμάτων που αφορούν την 
οικονομική κατάσταση, την εκπαίδευση, την υγει-
ονομική περίθαλψη, τη στέγαση, το ρατσισμό και 
άλλους παράγοντες. Επιπροσθέτως, επειδή η απώ-
λεια είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχολογική και 
σωματική ευημερία των ατόμων όλων των ηλικιών 
που έχουν βιώσει ανάλογες εμπειρίες, οι διαπολι-

τιστισμικοί επαγγελματίες είναι σημαντικό να λαμ-
βάνουν υπόψη την έλλειψη ασφάλειας και απώ-
λειας του σπιτιού, τις τραυματικές εμπειρίες και τις 
επιπτώσεις που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα. 

Επίσης, για την αποφυγή αρνητικών αντιδρά-
σεων και συγκρούσεων στην αλληλεπίδραση τους 
με τα άτομα διαφορετικής προέλευσης, είναι ση-
μαντικό να αντιλαμβάνονται τους παράγοντες που 
σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικο - οικονομι-
κό και πολιτικό κλίμα προέλευσης και να αποδέχο-
νται την πολλαπλότητα των μεταβλητών που συ-
νιστούν την ταυτότητα των ατόμων με τα οποία 
έρχονται σε επαφή. Επιπλέον, για την αποτελεσμα-
τικότερη παροχή βοήθειας, ζωτικής σημασίας είναι 
η κατανόηση του τρόπου που πεποιθήσεις, ρατσι-
στικές συμπεριφορές και συναισθήματα επηρεά-
ζουν το έργο τους. Ζωτικής σημασίας είναι η δυ-
νατότητα διαμεσολάβησης και η διαχείριση των 
συγκρούσεων σε περίπτωση που οι πολιτισμικές 
ή εθνοτικές ομάδες τέμνονται. Η αποδοχή, ανα-
γνώριση και δυνατότητα διαχείρισης των πολιτι-
σμικών διαφορών μπορεί να οδηγήσει σε θετική 
ανταπόκριση στην πολιτισμική αλλαγή και προ-
σαρμογή και σταδιακά να συμβάλει στη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής.
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