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ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΜΩΝΗΘΕΙ ΠΩΣ…. 

  

Α) Το διάβασµα και η µελέτη είναι καθήκον απαιτητικό. 
 Ένα καθήκον που προϋποθέτει υποµονή και επιµονή. 

Δεν είναι για άτοµα που µε υπερβολική βιασύνη ή χωρίς ταπεινοφροσύνη 
αποδίδουν τις ανεπάρκειές τους στο συγγραφέα,  

τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο, επειδή δεν καταφέρνουν να διαβάσουν το 
βιβλίο. 

( Paulo Freire) 

 

Β) Η συνείδηση του ανθρώπου  
όχι µόνον αντανακλά τον αντικειµενικό κόσµο, 

αλλά και τον δηµιουργεί.  
Δηλαδή,  

ο κόσµος δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο 
και ο άνθρωπος µε τη δράση του  
αποφασίζει να τον αλλάξει. 

(Vladimir I. Lenin) 

 

Γ) Για ν’ αποκτήσει πραγµατικά συνείδηση του εαυτού της  
η κοινωνία, πρέπει να εκπληρώσει ένα συµπληρωµατικό βήµα: 

Τη συνειδητοποίηση της ταξικής συνείδησης  
του προλεταριάτου. 

(Georgy Luκacs) 

 

Δ) Πρέπει σήµερα να διαµορφωθούµε και να διαµορφώσουµε αυτή την 
αίσθηση υπευθυνότητας, κοφτερής κι αµείλικτης,  

σαν το σπαθί ενός εκδικητή. 
Ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός αποτελεί 

 κάτι µεγάλο και φοβερό. 
Δεν είναι παιχνίδι για ερασιτέχνες ή µια ροµαντική περιπέτεια.  

(Antonio Gramsci) 

  



            ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η διεκπεραίωση της συγκεκριµένης εργασίας απαίτησε πολλές ώρες βιβλιογραφικής 
αναζήτησης, µελέτης, σύνθεσης, στοχασµού και ανα-στοχασµού, προκειµένου να αποδοθούν 
όσο το δυνατόν πιο κατανοητά, απαιτητικά νοήµατα. Ορισµένα τµήµατα της συγκεκριµένης 
εργασίας, λόγω του εξαιρετικά απαιτητικού τους περιεχοµένου,  αποτέλεσαν σηµεία τριβής, 
ίσως,  και εκνευρισµού.  

Θερµότατες  ευχαριστίες  οφείλω, στον επιµελητή και άµεσο επόπτη της εργασίας µου, 
αναπληρωτή καθηγητή Οικονοµικών Επιστηµών της Ο.Π.Ε του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, 
κ. Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, για την ακούραστη και   αδιάκοπτη υποστήριξή του, την αµέριστη 
υποµονή του  κατά την ανάληψη και την εξέλιξη της εποπτείας µιας έρευνας, που  δεν ανήκει 
στα άµεσα επιστηµονικά και ερευνητικά του αντικείµενα, καθώς επίσης και για την πολύτιµη 
βοήθειά του, µέσω  της παροχής ενηµερωτικού επιστηµονικού υλικού και τη συχνή  
αποσαφήνιση δύσκολων νοηµάτων της οικονοµικής επιστήµης. Αποτέλεσε σηµαντικό συνεργάτη 
και αρωγό στην όλη επιστηµονική προσπάθεια.  

Τέλος,  θα ήταν µεγάλη παράλειψη από µέρους µου, αν δεν ευχαριστούσα τον Διδάκτορα 
Ψυχολογίας και Συντονιστή του Προγράµµατος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ, κ. 
Σωτήρη Λαϊνά, για το υλική και επιστηµονική υποστήριξη, καθώς και  τις σηµαντικές κριτικές 
επισηµάνσεις, ως προς το 4ο Κεφάλαιο της εργασίας µου, το οποίο άπτεται της θεµατικής των 
Κοινωνικών Επιπτώσεων της Ανεργίας. 

Κλείνοντας, επιθυµώ να ευχαριστήσω  την αξιότιµη Λέκτορα του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, κυρία Κουγιουµουντζάκη Φωτεινή, για το εξαιρετικό 
µάθηµά της, «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης», το οποίο  παρακολούθησα κατά το εαρινό 
εξάµηνο του  ακαδηµαϊκού έτους  2015-2016 καθώς και για τις πολύωρες συζητήσεις 
(καλύτερα εποικοδοµητικές συγκρούσεις µας…), οι οποίες έδωσαν το σηµαντικό έναυσµα για 
την συγγραφή του 3ου Κεφαλαίου της συγκεκριµένης εργασίας.              

 

Με εκτίµηση  

Νικόλαος-Μάριος Δαµιανάκης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανεργία, ως  διαχρονικό χαρακτηριστικό του καπιταλισµού, αυξήθηκε σηµαντικά τα 

τελευταία 8 χρόνια, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Ως εκ τούτου, απαιτεί κοινωνική, 

οικονοµική και ψυχολογική ανάλυση. Η µελέτη µας στοχεύει, κυρίως, στην προβολή των 

λόγων και στην ανάλυση του φαινοµένου,  υπό το πρίσµα της  τριπλής προσέγγισης. 

Το πρώτο τµήµα περιγράφει την ανεργία, ως µια επικίνδυνη και καταστροφική 

εµπειρία. Ως εργασία, δύναται να χαρακτηριστεί η ιδιότυπα ανθρώπινη µορφή συνειδητής και 

σκόπιµης αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε τη φύση, η διαδικασία ανταλλαγής ύλης µεταξύ 

ανθρώπου και  φύσης, από την άποψη της συµµετοχής σε αυτήν του ανθρώπου, και   της 

χρησιµοποίησης των οργάνων του σώµατός του. Η Οικονοµική Επιστήµη, διαθέτοντας µια 

ποικιλόµορφη θεωρητική κατεύθυνση και πρακτική, παρουσιάζει πολλές διαφορετικές 

ερµηνείες των αιτιών και των χαρακτηριστικών της ανεργίας. Σε κάθε µια από τις θεωρήσεις-

προσεγγίσεις της ανεργίας  τίθενται µε διαφορετικό τρόπο, συνήθως συγκρουσιακό, η αιτία 

γέννησης και τα δοµικά χαρακτηριστικά της. Ο νεοφιλελευθερισµός είναι συνδεδεµένος µε 

την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων υπηρεσιών και αγαθών, την παραχώρηση  των κρατικών 

λειτουργιών,  την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, την κατάργηση του κράτους πρόνοιας, 

την απελευθέρωση του εµπορίου, των  αγαθών και των χρηµατιστικών κεφαλαίων. 

Στο δεύτερο µέρος, ένας άνεργος παρουσιάζει, συνήθως, σοβαρές ψυχικές διαταραχές, 

όπως η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, διάφορες  άλλες φοβίες και ψυχονευρωµατισµό. Βιώνει 

την απώλεια της κοινωνικής και προσωπικής του ταυτότητας. Αντιµετωπίζει προβλήµατα 

διαχείρισης σε προσωπικό-ατοµικό επίπεδο, όπως την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών, 

καθώς και σε κοινωνικό-διαπροσωπικό επίπεδο, όπως οι ανάγκες της οικογένειάς του και οι 

υποχρεώσεις του απέναντι στις  κοινωνικές οµάδες, στις οποίες εντάσσεται. Από 

κοινωνιολογικής άποψης, τα άτοµα που δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία αποκλείονται από 

τους κοινωνικούς µηχανισµούς και οδηγούνται στο κοινωνικό περιθώριο, µε αποτέλεσµα να 

εξαρτώνται, τις περισσότερες φορές, από το αλκοόλ, τις τοξικές και παραισθησιογόνες 

ουσίες. Η λειτουργία της φτώχειας, ως στοιχείο - χαρακτηριστικό της κοινωνικής 

οριοθέτησης - οδηγεί σε έκπτωση του ατόµου, και µέσω του κοινωνικού αποκλεισµού,  στον 

πολιτικό αποκλεισµό. Δηλαδή, στην απώλεια βασικών πολιτικών και κοινωνικών 

δικαιωµάτων. 

Στο τρίτο µέρος παρουσιάζουµε τις εναλλακτικές προτάσεις κοινωνικής και 

οικονοµικής πολιτικής κατά της ανεργίας. Υπήρξε η ευκαιρία αναφοράς της αλληλεπίδρασης  

µε τα σύγχρονα κοινωνικά κινήµατα και τις σύγχρονες πολιτικές-αγωνιστικές απαιτήσεις, 



µέσω µιας γόνιµης διαλεκτικής σχέσης. Ο ρόλος του κοινωνικού σχεδιασµού της 

παραγωγικής δραστηριότητας είναι η αποτελεσµατικότητα στην κυκλοφορία των µέσων 

παραγωγής και των προϊόντων, µε το µικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. Βασικός στόχος, 

οφείλει να είναι, η ανάπτυξη του παραγωγικού τµήµατος της οικονοµίας µε 

επανεκβιοµηχάνιση και περιορισµό του τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

Στο τελικό µέρος συµβάλλουµε στη συζήτηση για τον Νεο-φιλελευθερισµό,  σε σχέση 
µε τη συµβολή και επίδραση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος. Λαµβάνοντας υπόψη την 
προαναφερθείσα κατάσταση καθώς  και τη σχετική βιβλιογραφία  για την ιστορία και την 
υπάρχουσα κατάσταση της Παιδαγωγικής (σύµφωνα µε την Παιδαγωγική της 
Απελευθέρωσης και της Κριτικής Παιδαγωγικής) συζητούµε, κριτικά, τη σηµερινή 
απελευθέρωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος µε σεβασµό της βιώσιµης αύξησης 
της απασχόλησης. Η κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και το κυρίαρχο καθεστώς της 
χώρας, µέσω των Μνηµονίων, «επιτάσσουν», κι έχουν δηµιουργήσει ήδη,  ραγδαίες αλλαγές 
στην Εκπαίδευση, η οποία εκφράζει συνολικά  το περιεχόµενο των παραγωγικών σχέσεων, σε  
αλληλεπίδραση  µε τις παραγωγικές δυνάµεις 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η εργασία στην οικονοµική θεωρία 
 
1.1  Εισαγωγικά στο 1ο Κεφάλαιο 

Τι είναι εργασία; 

Ως εργασία δύναται να χαρακτηριστεί η ιδιότυπα ανθρώπινη µορφή συνειδητής και 

σκόπιµης αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε τη φύση, η διαδικασία ανταλλαγής ύλης µεταξύ 

ανθρώπου και  φύσης, από την άποψη της συµµετοχής σε αυτήν του ανθρώπου, και   της 

χρησιµοποίησης των οργάνων του σώµατός του. Κατά τον Πατέλη, η εργασία περιλαµβάνει, 

ως δοµικά-συστατικά στοιχεία, τον άνθρωπο -ως υποκείµενο της εργασίας-, το αντικείµενο 

της εργασίας, τα µέσα (παραγωγής) της εργασίας και το αποτέλεσµα-προϊόν της εργασίας 

(Πατέλης, 1994). Το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών ονοµάζεται 

εργασία. 

Η εργασία είναι βασισµένη, κατά κύριο λόγο, στη χρησιµοποίηση χειροκίνητων 

εργαλείων, σε συνάρτηση µε τη φυσική δύναµη, στην ατοµική εµπειρία, στην αντοχή και στη 

δεξιότητα του εργάτη (Παυλίδης, 2012).  

Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα από τη σκοπιά της εµπλοκής του σε 

µια διαµεσολαβηµένη,  από τεχνητά µέσα, διαδικασία αλληλεπίδρασης µαζί της, η οποία 

όµως εµπλοκή δεν υποτάσσεται σε ένα έµφυτο πρόγραµµα συµπεριφοράς, ούτε αποσκοπεί 

άµεσα στην ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών. Η εµπλοκή του ανθρώπου στην 

εργασιακή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον παρακολουθεί, πλέον, τους κανόνες χρήσης των 

µέσων αλληλεπίδρασης και τους κανόνες συναναστροφής µε τους άλλους ανθρώπους, µέσω 

των  οποίων το άτοµο αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον (Παυλίδης,2007). 

Η εργασία, παρά ταύτα, µπορεί να έχει και πνευµατική πλευρά, µορφή και διάσταση. 

Ο άνθρωπος, ως  υποκείµενο της εργασίας, καθώς χρησιµοποιεί παραγωγικές δυνάµεις και 

ακολουθεί ορισµένες διαδικασίες, κατέχει και συνθέτει γνώσεις κι είναι φορέας ανεπτυγµένης 

κοινωνικής συνείδησης. Θεωρείται δεδοµένο, πως η διαδικασία δηµιουργίας γνώσεων, η 

ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων, η διαµόρφωση και καλλιέργεια της συνείδησης 

συντελούνται µόνο εντός κοινωνικών δεσµών. Συνακόλουθα, στην περίπτωση της 

διανοητικής εργασίας, ως υποκείµενο, εµφανίζεται η κοινωνική ενότητα των ανθρώπων, 

διαφορετικών και πολύπλευρα ανεπτυγµένων προσωπικοτήτων (Παυλίδης, 2012). 

  



Για τους εργαζόµενους, που δραστηριοποιούνται κατεξοχήν, ως φορείς νόησης και 

συνείδησης, κι ως δηµιουργοί γνώσεων, η εργασία τους αποτελεί πλέον µορφωτική εµπειρία, 

και τα αποτελέσµατά της χαρακτηρίζονται ως «πνευµατικό κεκτηµένο» της προσωπικότητάς 

τους (Παυλίδης, 2012). 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διανοητική εργασία, ως δραστηριότητα επιστηµονική, 

διευθυντική, σχεδιαστική, οργανωτική, καλλιτεχνική και εκπαιδευτική, δεν περιορίζεται 

πλέον σε συγκεκριµένα, αυστηρά περιορισµένα χρονικά πλαίσια, παρά εκτείνεται σε όλες τις 

στιγµές ζωής και δράσης των ατόµων. Έτσι, ενεργοποιούν και αξιοποιούν όλες τις πλευρές 

της προσωπικότητάς τους. Συνακόλουθα, η θεµελιώδης ανάπτυξη της διανοητικής εργασίας, 

η µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς της, προϋποθέτει την οργάνωση όλων των 

πλευρών της κοινωνικής ζωής µε τρόπο, ώστε σε µέγιστο βαθµό να συµβάλουν στην 

πολύπλευρη καλλιέργεια εκάστης της προσωπικότητας. Η πρόοδος της διανοητικής εργασίας 

είναι εφικτή µόνο στην περίπτωση που προσφέρει ικανοποίηση στον ίδιο τον εργαζόµενο, 

που συνιστά εσωτερική του ανάγκη και αυτοσκοπό. Στην περίπτωση αυτή το εργασιακό 

κίνητρο αποτελεί η ίδια η απόλαυση του περιεχοµένου της δηµιουργικής εργασίας, της 

πρωτοτυπίας της, των επικοινωνιακών πτυχών της, η εµπειρία της ολοκλήρωσης της, ως 

διαδικασίας (Παυλίδης, 2012). 

Ο εργάτης δεν είναι σκλάβος µε την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δηλαδή δεν 

πουλιέται όπως τα υπόλοιπα εµπορεύµατα, αλλά έχει τη δυνατότητα να πουλάει ο ίδιος την 

εργασιακή [σύµφωνα µε τον Μαρξ] του δύναµη. Δυστυχώς, όµως, δεν  έχει έλεγχο (ούτε 

ελάχιστο) στη διαδικασία της εργασίας του ή του προϊόντος που παράγει, ούτε περιθώριο 

επιλογής αγοραστή της δύναµής του,  καθώς,  χωρίς την εργασία αντιµετωπίζει την 

κοινωνική εξαθλίωση. (Fine, 1975).  

Συµπεραίνουµε ότι, η ικανότητα προς εργασία, εντός µιας διαδικασίας παραγωγής, 

αποκρυσταλλώνεται ως εργασία. (Μαυρουδέας, 2004). 

  



Η  Εργασιακή Θεωρία της Αξίας κατά τον Ricardo. 

Καθώς η εργασία, στο πλαίσιο του Καπιταλισµού, εκτός από παραγωγός αξιών 

χρήσης καθίσταται και παραγωγός ανταλλακτικών αξιών και κέρδους [καθότι χωρίς κέρδος 

δεν «έχουµε» καπιταλισµό. Βέβαια, αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία είναι δυνατόν να τα 

έχουµε – ακόµα και π.χ. στις πρώτες βαθµίδες του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής], 

συνδέεται νοητικά µε  τη διττή φύση του εµπορεύµατος, αφενός ως οικονοµικό αγαθό, 

αφετέρου, ως αντικείµενο συναλλαγής. Η αξία καθορίζεται από τη  συχνότητα εµφάνισης των 

εµπορευµάτων (δηλαδή το πόσο συχνά παράγεται το συγκεκριµένο εµπόρευµα καθορίζει την 

αξία του) και την ποσότητα εργασίας που δαπανήθηκε για την παραγωγή τους. Η αξία των 

εµπορευµάτων προσδιορίζεται από τη ζήτηση. Η αξία διαµορφώνεται µέσω της έντασης της 

εργασίας, που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή αυτών των εµπορευµάτων. Το «λάθος» 

του Βρετανού είναι ότι επικεντρώνεται σε οικονοµίες µε χαρακτηριστικά πλήρους 

ανταγωνισµού και άνευ περιορισµών δεν καταλαβαίνω – σωστά? . Αυτό αποτελεί 

προϋπόθεση για την λειτουργία της εργασιακής θεωρίας. Η εργασιακή θεωρία του  Ricardo 

προσπάθησε να εξηγήσει το µέτρο της αξίας. Πηγή της αξίας αποτελεί η δαπανώµενη 

εργασία. Η σχετική ποσότητα εργασίας, που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

εµπορευµάτων, είναι αυτή που ρυθµίζει την αξία και όχι η αποζηµίωση που έχει καταβληθεί 

για την εργασία αυτή. Με τον Ricardo η Πολιτική Οικονοµία ολοκληρώθηκε, ως θεωρητικό 

παράδειγµα, µε αυστηρή συνοχή και µεθοδολογία. Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας 

αποτέλεσε τη βάση της οικονοµικής ανάλυσης. Έχοντας αντιληφθεί, ο Ricardo, ότι η 

οικονοµία χρήζει ανάλυσης και όχι απλά περιγραφής, στόχευε  στους γενικούς νόµους που 

διέπουν και κινούν το καπιταλιστικό σύστηµα. Αναγνώριζε, παράλληλα, τον προσδιορισµό 

της αξίας από την ενσωµατωµένη εργασία, ως κινητήρια δύναµη του συστήµατος. 

(Μαυρουδέας, 1998).  H ρικαρδιανή διατύπωση εκφράζει την εργασιακή θεωρία της αξίας 

και αναπτύσσει την διαλεκτική µορφής-περιεχοµένου, λόγω του επηρεασµού της απ’ τον 

εµπειρισµό, αν και ξεκινάει σωστά απ’ το νόµο της αξίας, προσπαθεί να συνδέσει µε άµεσο 

τρόπο φαινόµενα που αντιφάσκουν µεταξύ τους.(Μαυρουδέας, 2004). Όσον αφορά τη σχέση 

µε τους προγενέστερούς του οικονοµολόγους (όπως π.χ µε τον Adam Smith): Επικρίνει την 

κλασική θεωρία, καθώς συσχετίζει την καταναλωθείσα εργασία µε την εργασία που 

αγοράζεται και υποστηρίζει, ότι η ενσωµατωµένη εργασία προσδιορίζει την αξία του 

εµπορεύµατος, η οποία µε τη σειρά της δηµιουργείται απ’ την εργασία.  Η ποσότητα της 

καταναλωµένης για την παραγωγή των εµπορευµάτων εργασία  αποτελεί και το µέτρο της 

αξίας αυτών (Μαυρουδέας, 2004). Ο Ricardo, µέσω της εργασιακής θεωρίας της Αξίας που 

διατύπωσε, απέδειξε πως ο χρόνος εργασίας αποτελεί κεντρικό παράγοντα των φυσικών 



τιµών. Οι σχετικές τιµές των αγαθών, που αναπαράγονται, είναι περίπου αναλογικές των 

ποσοτήτων εργασίας που ξοδεύτηκαν για την παραγωγή τους (Τσουλφίδης, 2011).  

Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Ricardo πίστευε πως, µέσω της χρησιµότητάς τους,  τα 

εµπορεύµατα αποκτούν την αντίστοιχη ανταλλακτική αξία από δύο πηγές: από τη σπανιότητά 

τους και από την ποσότητα εργασίας, που απαιτείται για την παραγωγή τους. Αντίστοιχα η 

αξία πνευµατικών έργων, όπως π.χ αγαλµάτων, είναι εντελώς ανεξάρτητη από το ποσοστό 

εργασίας που δαπανήθηκε για την παραγωγή τους και µεταβάλλεται σύµφωνα µε την αύξηση 

του πλούτου και των προτιµήσεων αυτών που επιθυµούν την κατοχής τους. Κατ’ επέκταση η 

αξία του εµπορεύµατος ή η ποσότητα οποιουδήποτε άλλου εµπορεύµατος, µε το οποίο θα 

ανταλλαχθεί αυτό το εµπόρευµα, εξαρτάται από τη σχετική ποσότητα εργασίας, η οποία είναι 

αναγκαία για την παραγωγή του και όχι από τη µεγαλύτερη ή µικρότερη αµοιβή, η οποία 

καταβάλλεται για αυτή την εργασίας. (Ricardo, 1972). 

Κατά την κατοχή ενός εµπορεύµατος, δηλαδή ενός αµετάβλητου µέτρου της αξίας, 

που το χρησιµοποιούµε ως κοινό παρανοµαστή, µπορούµε να αντιληφθούµε µε βεβαιότητα  

την πηγή  κάθε  µεταβολής  στο λόγο των σχετικών τιµών, η οποία θα είναι συνάρτηση της 

ποσότητας εργασίας για το συγκεκριµένο αγαθό. (Τσουλφίδης, 2011). Επίσης  το ποσοστό 

κέρδους επηρεάζει τις σχετικές τιµές αλλά περιορισµένα και κατά τρόπο προβλέψιµο. Η 

επίδρασή του, όµως, προοδευτικά µειώνεται.(Τσουλφίδης, 2011). Η άποψη του  Ricardo 

πάνω στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, θα εξεταστεί αναλυτικότερα στις επόµενες 

ενότητες. 

 

Παρατήρηση! 

Πριν µιλήσουµε για την θεωρία της Αξίας απ’ την οπτική του Μαρξ, θα ήταν χρήσιµο να 

αναφερθούµε στο κρίσιµο λάθος που έκανε ο David Ricardo και οδήγησε στη δόµηση της θεωρίας για 

την Αξία της Εργασίας. Το πρόβληµα της εργασιακής  θεωρίας της αξίας του Ricardo προέρχεται από 

την ίδια την ανάλυση του θεωρητικού προσδιορισµού των τιµών µε το γενικό ποσοστό κέρδους ως 

δεδοµένο. Προσπαθεί να συνδυάσει την ίση κερδοφορία των κεφαλαίων που αντανακλούν οι τιµές 

παραγωγής µε την εργασιακή θεωρία της αξίας, κατά την οποία ο συνολικός χρόνος εργασίας που 

απαιτείται για την παραγωγή ενός εµπορεύµατος βρίσκεται πίσω από τον καθορισµό της τιµής 

παραγωγής του εµπορεύµατος.(Μανιάτης, Τσαλίκη, Τσουλφίδης, 1999). Το σύνολο του εργάσιµου 

χρόνου, ο οποίος εµπεριέχεται σε ένα εµπόρευµα,  αποτελεί το κέντρο έλξης της φυσικής τιµής του 

εµπορεύµατος µε τον ίδιο τρόπο,  που η φυσική τιµή αποτελεί τον πυρήνα της αγοραίας τιµής.  

Αποτέλεσµα ,  ο συνολικός χρόνος εργασίας να είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας προσδιορισµού των 

φυσικών τιµών (Τσουλφίδης,2011). 



Η Θεωρία για την Αξία της Εργασίας. 

Η µεγάλη πρωτοτυπία της θεωρίας της αξίας του Μαρξ, σύµφωνα µε τον Paul 

Sweezy, βρίσκεται στην επισήµανση των δύο στοιχείων του προβλήµατος και στην 

προσπάθειά του να πραγµατευτεί ταυτόχρονα µέσα σ’ ένα ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο. Παρά 

ταύτα, οι ίδιες αυτές θεωρήσεις εξηγούν σε µεγάλο βαθµό την έντονη δυσκολία που 

συναντούν οι φορείς της ορθόδοξης οικονοµικής θεωρίας, ως προς την κατανόηση της 

µαρξικής θεωρίας. Κατά συνέπεια,  υπάρχει δυνατότητα να διαχωριστεί η Θεωρία της αξίας 

στα δύο συστατικά της στοιχεία, δηλαδή  την αξία χρήσης και την ανταλλακτική αξία. 

(Sweezy, 2004). Τα δύο αυτά στοιχεία θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. Έχοντας, 

λοιπόν, ως σηµείο αναφοράς ο Μαρξ την παραγωγή, θεωρεί πως κάθε κοινωνία οφείλει να 

παράγει αξίες χρήσης, δηλαδή πράγµατα που έχουν κάποια χρησιµότητα και ακριβώς αυτό 

είναι το αντικείµενο της παραγωγικής της διαδικασίας. (Fine, 1976). Η εµπορευµατοποίηση  

είναι το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισµα του καπιταλιστικού συστήµατος  µε απώτερο στόχο 

και αυτοσκοπό την αποκόµιση κέρδους, µέσω της πώλησης, µε αποτέλεσµα να 

διαµορφώνεται η παραγωγή των εµπορευµάτων, ως µια κοινωνική διαδικασία, εντός της 

οποίας συγκρίνονται ποσοτικά και εξισώνονται τα προϊόντα µε την ανθρώπινη εργασία. 

(Τσουλφίδης, 2011).   Ο νόµος της αξίας έχει τον ρόλο του διαµεσολαβητή στη διαδικασία 

κατανοµής της εργατικής δύναµης και των µέσων παραγωγής  και του αξιολογητή της 

ποσότητας των παραγοµένων αγαθών, καθώς και της ανταλλακτικής τους αναλογίας, µε 

τέτοιον τρόπο, ώστε να αντανακλάται ο έµµεσος µηχανισµός κατανοµής της κοινωνικής 

εργασίας στον καπιταλισµό.( Μαυρουδέας, 2004). Ο νόµος της αξίας είναι ο µηχανισµός µε 

τον οποίο οι αξίες στη σφαίρα της παραγωγής (ως ποσοτικά δεδοµένα) εκφράζονται µε τρόπο 

έµµεσο (µε τη διαµεσολάβηση τιµών) στην σφαίρα της ανταλλαγής, η οποία κατέχει την 

τελευταία θέση. Εκεί θα κριθεί οτιδήποτε έχει συµβεί στην πρωταρχική σφαίρα της 

παραγωγής (Μαυρουδέας, 2004). Λαµβάνοντας υπ’ όψη πως ο νόµος της αξίας έχει ως κύριο 

µέληµά του τον προσδιορισµό, εκτός των σχέσεων ανταλλαγής  και την κατανοµή των 

παραγωγικών δυνάµεων, τον καταµερισµό του συνολικού χρόνου εργασίας µεταξύ των 

ατοµικών διαδικασιών παραγωγής, δηλαδή τον επιχειρήσεων, δύναται να προσδιορίσει και 

τις τιµές, που διαµορφώνονται µέσω των ενδοκλαδικών ανταγωνισµών, εντός των οποίων 

διαµορφώνεται και η αξία αγοράς του εκάστοτε παραγοµένου εµπορεύµατος απ’ τον 

συγκεκριµένο κλάδο.  Η συγκεκριµένη  αξία εκφράζει τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο 

εργασίας, δηλαδή τις µέσες συνθήκες παραγωγής και εργασίας στον κλάδο.(Μαυρουδέας, 

2004).  



Συνοψίζοντας, η δύναµη της εργασιακής θεωρίας της αξίας, για τον Μαρξ, αυξάνεται 

µε την όλο και µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση της οικονοµικής ζωής, δηλαδή την όλο και 

µεγαλύτερη ανάπτυξη του Καπιταλισµού. (Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 2015).        

        1.3   Η Συγκεκριµένη και η Αφηρηµένη Εργασία 

            Η έννοια της εργασίας για τον Μαρξ 

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μαρξ στον 1ο τόµο του Κεφαλαίου: 

«Κάθε εργασία είναι, από τη µια, δαπάνη ανθρώπινης εργατικής δύναµης µε τη 

φυσιολογική έννοια, και µε αυτήν της την ιδιότητα της ταυτόσηµης, αφηρηµένης ανθρώπινης 

εργασίας δηµιουργεί και σχηµατίζει την αξία του εµπορεύµατος. Κάθε εργασία είναι, από την 

άλλη, δαπάνη ανθρώπινης εργατικής δύναµης σε µια συγκεκριµένη µορφή και για συγκεκριµένο 

σκοπό και µε την ιδιότητα της συγκεκριµένης ωφέλιµης εργασίας παράγει αξίες χρήσεις».   

(Το Κεφάλαιο, τόµος 1ος, σελ. 58) 

            Η συγκεκριµένη εργασία 

Η παραγωγή αξιών χρήσης απαιτεί σε κάθε κοινωνία µια καθορισµένη κατανοµή της 

συνολικής κοινωνικής εργασίας. (Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 2015). 

Η συγκεκριµένη εργασία είναι η παραγωγική δραστηριότητα ενός ορισµένου είδους, η 

οποία κάθε φορά παράγει τις διαφορετικές αξίες χρήσεις και δύναται να παρατηρηθεί σε όλες 

τις κοινωνίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο οργάνωσής τους. (Μανιάτης, Τσαλίκη και 

Τσουλφίδης, 1999). Η αναπαραγωγή της υλικής βάσης της κοινωνικής  ανάγκης απαιτεί την 

ύπαρξη και την παραγωγή των κατάλληλων ποσοτήτων αξιών χρήσης, οι οποίες καλύπτουν 

τις ποικίλες κοινωνικές ανάγκες. (Τσουλφίδης, 2011). Στην παραγωγική διαδικασία 

εµπορευµάτων, εξ’ αιτίας της σηµαντικότητας του εκάστοτε παραγωγού, η εργασία, µέσω  

της οποίας αυτό προέκυψε, έχει ως γνώρισµα να προσδίδει στα εµπορεύµατα αξία. Αυτό είναι 

ένα γνώρισµα κοινό για όλα τα εµπορεύµατα. Σηµαίνει, πως όλες οι µορφές εργασίας θα 

πρέπει να εξοµοιώνονται µεταξύ τους ποιοτικά,  ένεκα της ποσοτικής διαφοράς της αξίας που 

έχουν οι διαφορετικοί τύποι εργασίας. (Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 2015). Στα πλαίσια των 

διαφορετικών αξιών χρήσης, κοινό χαρακτηριστικό είναι η ποσότητα της ανταλλακτικής 

αξίας τους. Παράλληλα όµως, στις διάφορες µορφές της εργασίας, κοινή ιδιότητα είναι η 

ικανότητα δηµιουργίας αξιών, µε τέτοιον τρόπο, ώστε η κοινωνική εργασία να δείχνει 

ποιοτικά παρόµοια και ποσοτικά συγκρίσιµη, καθώς η εργασία που δαπανάται κατά την 

παραγωγική διαδικασία είναι η πραγµατική αιτία που τα εµπορεύµατα αποκτούν αξία, 

ποσοτικά µετρήσιµη. (Τσουλφίδης, 2011).  



Η αφηρηµένη εργασία 

Όταν ο Μαρξ προσδίδει αξία στα εµπορεύµατα µέσω της εργασίας, τότε η εργασία 

αυτή ονοµάζεται αφηρηµένη εργασία και την ορίζει ως την εργασία που γνωρίσµατά της 

αφαιρούνται, µέσω µιας πραγµατικής διαδικασίας ανταλλαγής. (Τσουλφίδης, 2011).  Η 

ανταλλαγή αποκτά σηµασία, όταν αφορά διαφορετικά εµπορεύµατα, που όµως διαθέτουν 

κάποια κοινά στοιχεία µεταξύ τους, όπως το οικονοµικό νόηµα, όταν η παραγωγή τους 

απαιτεί την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας. Στην ενσωµατωµένη της µορφή η εργασία 

αποτελεί την αξία του εµπορεύµατος  και κατά συνέπεια κατά τη µετατροπή του προϊόντος σε 

εµπόρευµα, διαµέσου της εργασίας, προσδίδεται στο τελευταίο η αξία χρήσης και η αξία που 

εκφράζεται µε την ανταλλακτική  του αξία. (Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 1999). 

Συµπερασµατικά, η εργασία που παράγει αποκτά µε τον τρόπο αυτό δύο  µορφές, 

δηλαδή τη συγκεκριµένη, που παράγει  αξία χρήσης και την αφηρηµένη εργασία, που 

λειτουργεί   –αλλά και παράγει- την ουσία της αξίας (Μανιάτης, 2014). Κύριο 

χαρακτηριστικό του Κεφαλαιοκρατισµού είναι ότι, µόνο σε αυτόν η εργασία µπορεί να 

χαρακτηριστεί αφηρηµένη και µόνο αυτό το είδος εργασίας µπορεί να έχει ρυθµιστικό ρόλο 

πάνω στην ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων (Τσουλφίδης, 2011).  Τέλος, θα πρέπει να 

γίνει γνωστή και η θέση του ίδιου του Μαρξ για την αφηρηµένη εργασία καθώς η συνολική 

ποσότητα αυτού του είδους εργασίας βρίσκεται ενσωµατωµένη στο εµπόρευµα, εσωτερικό 

µέτρο της ανταλλακτικής αξίας του εµπορεύµατος (Μαρξ, 1978). 

  



1.4   Η Παραγωγική και η Μη-Παραγωγική Εργασία 

            Η  παραγωγική και µη παραγωγική εργασία κατά τον Μαρξ. 

Ως εισαγωγή στη µαρξική αντίληψη για την παραγωγική και µη παραγωγική εργασία 

θα ήταν χρήσιµο, πριν από οποιαδήποτε ανάλυση,  να γίνει χρήση των ίδιων των λόγων του 

Μαρξ. 

Στα αποσπάσµατα που θα ακολουθήσουν διατυπώνεται αυθεντικά ο διαχωρισµός πάνω 

στα δύο είδη της εργασίας: 

«Παραγωγική εργασία, µε την έννοια που έχει για την καπιταλιστική παραγωγή, είναι 

µισθωτή εργασία που, αφού ανταλλαγεί µε το µεταβλητό τµήµα του κεφαλαίου (το τµήµα του 

κεφαλαίου που δαπανάται σε µισθούς), αναπαράγει όχι µόνο αυτό το τµήµα του κεφαλαίου (ή 

την αξία της δικιάς του εργατικής δύναµης), αλλά, επί πλέον, παράγει υπεραξία για τον 

καπιταλιστή». (Marx, Θεωρίες για την Υπεραξία, 1982) 

«Αν η εργασία µιας µέρας µόλις αρκούσε για να διατηρήσει ζωντανό τον εργάτη, δηλαδή 

µόλις αρκούσε για να αναπαραγάγει την εργατική του δύναµη, µιλώντας απόλυτα, η εργασία του 

θα ήταν παραγωγική, γιατί θα είχε την ικανότητα αναπαραγωγής... Αλλά από την οπτική γωνία 

του καπιταλισµού, δεν θα ήταν παραγωγική γιατί δεν δηµιούργησε υπεραξία». (Marx, Θεωρίες 

για την Υπεραξία, 1982) 

«...για να ορισθεί σαν παραγωγική η εργασία απαιτούνται ιδιότητες που είναι τελείως 

ανεξάρτητες από το συγκεκριµένο περιεχόµενο της εργασίας, την ιδιαίτερη χρησιµότητά της ή 

την αξία χρήσης (προϊόν) στην οποία υλοποιείται. Κατά συνέπεια, εργασία µε το ίδιο 

περιεχόµενο µπορεί να είναι είτε παραγωγική, είτε µη παραγωγική». (Marx, Το κεφάλαιο, 1978, 

τόµος 1ος) 

Για τον Μαρξ παραγωγική εργασία θεωρείται  η µισθωτή εργασία, που παράγει, όχι 

µόνον αξία αλλά και υπεραξία, αντίθετα, όσες δεν έχουν αυτή την ιδιότητα, λαµβάνονται ως 

µη παραγωγικές µορφές εργασίας και το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση, που, µέσω της 

εργασίας, παράγονται οι  αξίες χρήσης για την κατανάλωση του ίδιου του παραγωγού ή 

εµπορεύµατα για πώληση και αποκόµιση εισοδήµατος από ανεξάρτητους παραγωγούς. 

(Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 2015). 

Το περιεχόµενο των όρων παραγωγικής και µη παραγωγικής εργασίας γίνεται πιο 

συγκεκριµένο, όταν εξετάζονται µε βάση 4 παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας, στους 

οποίους εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή του τρόπου παραγωγής. Συγκεκριµένα : 



α) Παραγωγή: Διαδικασία όπου οι διάφορες αξίες χρήσης δηµιουργούν µέσω της 

εργασίας νέες αξίες χρήσεις ή µετασχηµατίζουν τις προϋπάρχουσες αξίες χρήσης . 

β) Κυκλοφορία: Διαδικασία κατά την οποία αξίες χρήσης χρησιµοποιούνται µαζί µε 

την εργασία ώστε µια σειρά από αξίες χρήσεις που έχουν παραχθεί να αλλάξουν ιδιοκτησία. 

γ) Συντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης: Διαδικασία κατά την οποία 

διάφορες κοινωνικές αξίες χρήσης σε συνάρτηση µε την εργασία χρησιµοποιούνται για τη 

διατήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης. 

δ) Προσωπική κατανάλωση:  διαδικασία όπου χρήσιµες αξίες χρήσης 

καταναλώνονται µε σκοπό την προσωπική αναπαραγωγή καταναλωτών.  

(Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 1999) 

 

 

  



1.5  Η Τιµή της Εργασία κατά τον Μαρξ 

Η Τιµή της Εργασίας κατά τον Μαρξ 

Εισαγωγικά, όταν γίνεται ανάλυση για την τιµή  της Εργασίας κατά τον  Μαρξ, είναι 

απαραίτητο να λεχθεί πως, οι ίδιοι γενικοί νόµοι που ρυθµίζουν   την τιµή των 

εµπορευµάτων, ρυθµίζουν φυσικά και το µισθό της εργασίας, την τιµή της εργασίας. Ο 

µισθός της εργασίας παρουσιάζει  µεταπτώσεις, ανάλογα µε τη σχέση της ζήτησης προς την  

προσφορά, ανάλογα µε το πώς διαµορφώνεται ο συναγωνισµός ανάµεσα στους 

κεφαλαιοκράτες και στους  εργάτες. Στις διακυµάνσεις-εναλλαγές των τιµών των 

εµπορευµάτων  αντιστοιχούν οι διακυµάνσεις του µισθού της εργασίας.  Η τιµή της εργασίας 

θα καθορίζεται από τα έξοδα  παραγωγής, από το χρόνο εργασίας που απαιτείται για να 

δηµιουργηθεί αυτό το εµπόρευµα, από την εργατική δύναµη.(Μαρξ, 2010). Ο µισθός της 

εργασίας είναι, λοιπόν, µονάχα µια ιδιαίτερη ονοµασία για την τιµή της εργατικής δύναµης, που 

την ονοµάζουν συνήθως τιµή της εργασίας, µια ονοµασία για την τιµή αυτού του ιδιόµορφου 

εµπορεύµατος, που φορέας του είναι ο άνθρωπος.(Μαρξ, 2010). 

Βασική αρχή θεωρείται, πως στην αξία των εµπορευµάτων περιλαµβάνεται και ο 

αναγκαίος χρόνος που απαιτείται για τη διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή η 

µόρφωση και η εκπαίδευση  των εργαζοµένων,  µε σκοπό να αποκτήσουν δεξιότητες, ικανές 

για την περαιτέρω αναπαραγωγή της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε η αξία της 

εργασιακής  δύναµης να παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες διαµορφώνονται 

ανάλογα µε τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα της εργασίας, αποτέλεσµα της οποίας είναι η 

παραγωγή των εµπορευµάτων και ταυτόχρονα τα µέσα παραγωγής που συµβάλουν στην 

παραγωγή τους. Συνεπώς, οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγικότητας σηµαίνει µείωση της 

αξίας των εµπορευµάτων και κατά συνέπεια τη µείωση της αξίας της εργασιακής δύναµης 

(Μανιάτης, 2014). 

Τα έξοδα παραγωγής της εργατικής δύναµης είναι τα έξοδα που απαιτούνται για να 

διατηρείται ο εργάτης σαν εργάτης και για να καταρτιστεί σαν εργάτης.  

Γι’ αυτό, όσο λιγότερο χρόνο µόρφωσης απαιτεί µια εργασία, τόσο λιγότερα είναι τα 

έξοδα παραγωγής του  εργάτη, τόσο χαµηλότερη είναι η τιµή της εργασίας του, ο  µισθός της 

εργασίας του. Όσον αφορά τον τοµέα της Βιοµηχανίας, τα έξοδα παραγωγής, που χρειάζονται 

για την παραγωγή,  περιορίζονται  στα εµπορεύµατα, που  χρειάζονται για να διατηρηθούν 

στη ζωή οι εργαζόµενοι ικανοί για εργασία. Γι' αυτό η τιµή της εργασίας του καθορίζεται από 

την τιµή των αναγκαίων µέσων συντήρησης.(Μαρξ, 2010). Όταν η ανταλλακτική αξία ενός 

προϊόντος, είναι ίση µε το χρόνο εργασίας που περιέχεται σ' αυτό, η ανταλλακτική αξία µιας 



ηµέρας εργασίας είναι ίση µε το προϊόν της ή καλύτερα ο µισθός της εργασίας είναι ίσος µε 

το προϊόν της εργασίας.(Μαρξ, 2010 β΄). Ο εργατικός µισθός είναι η µισθωτή εργασία, 

δηλαδή ο καθορισµός που έχει η εργασία, ως συντελεστής της παραγωγής, εµφανίζεται ως 

καθορισµός της διανοµής. Με αποτέλεσµα, όταν  η εργασία δεν χαρακτηρίζεται  ως µισθωτή 

εργασία, να µη εµφανίζεται  στα προϊόντα που συµµετέχει ως εργατικός µισθός. (Μαρξ, 2010 

β΄).    

Τέλος,  είναι σηµαντικό να δηλωθεί πως, ο µισθός δεν προϋποθέτει µόνο την εργασία, 

δηλαδή, οι σχέσεις και οι τρόποι διανοµής εµφανίζονται και  σαν  µια άλλη όψη των 

συντελεστών της παραγωγής. Ένα άτοµο το οποίο συµµετέχει στην παραγωγή µε τη µορφή 

της µισθωτής εργασίας, συµµετέχει στα προϊόντα, στα  αποτελέσµατα δηλαδή της 

παραγωγής, µε τη µορφή του εργατικού µισθού.(Μαρξ, 2010 β΄). Ο µισθός της εργασίας  

καθορίζεται ως κατώτατο όριο του µισθού εργασίας. Όταν αυτό το κατώτατο όριο του µισθού  

εργασίας ισχύει,  όχι για το ένα ξεχωριστό άτοµο, αλλά για όλο το σύνολο των εργατών, ο 

µισθός της εργασίας ολόκληρης της εργατικής τάξης ισοφαρίζεται, µέσα στα πλαίσια των 

διακυµάνσεων του, µ' αυτό το κατώτατο όριο. (Μαρξ, 2010). 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  Η ανεργία στην οικονοµική θεωρία 
 
2.1 Εισαγωγικά στο 2ο Κεφάλαιο 

Η πρώτη προσέγγιση είναι η «νεοκλασική σχολή», που διατυπώνει τη θεωρία 

αναζήτησης εργασίας, όπου οι θέσεις εργασίας και οι εργαζόµενοι δεν παρουσιάζουν 

οµοιογένεια.  Απαιτείται χρόνος και κόστος για να προσληφθεί ένας εργαζόµενος. Κύριο 

χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης: Όταν  ο αριθµός  των απολύσεων και το ποσοστό 

εύρεσης εργασίας σταθεροποιούνται, οδηγείται σε σταθεροποίηση και το  ποσοστό ανεργίας. 

Τότε η Οικονοµία φθάνει  στο  φυσικό  ποσοστό ανεργίας (Βλάχου,1999).   

Προβάλλεται όµως, µέσω του νεοφιλελευθερισµού και του (άκρως συντηρητικού) 

Νέο- Κευνσιανισµού,  η  ανάγκη για µείωση του κόστους εργασίας και του εργατικού 

δυναµικού, ως µέτρο αύξησης της εταιρικής ανταγωνιστικότητας (Μανιάτης και 

Μαυρουδέας, 2013).  

Η δεύτερη, η Μαρξιστική σχολή Πολιτικής Οικονοµίας  προβάλει την ανεργία ως ένα 

εκ των αποτελεσµάτων των συστηµικών κρίσεων. Η επανάληψη των κρίσεων εξετάζεται ως 

µια κοινή αιτία της ανεργίας. Αυτό συµβαίνει, διότι η διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου 

είναι βασισµένη στην κερδοφορία του κεφαλαίου και έτσι πρέπει να εξετασθούν οι αιτίες της 

προ κρίσης περιόδου του νεοφιλελευθερισµού, της χαµηλής κερδοφορίας και της χαµηλής 

επίσης συσσώρευσης κεφαλαίου. (Μανιάτης, 2013). Η πιο γνωστή έννοια της µαρξιστικής 

σχολής για την ανεργία είναι ο εφεδρικός στρατός εργαζοµένων. 

Η τρίτη είναι η «νεοµαρξιστική ή ριζοσπαστική σχολή», η οποία αναπτύχθηκε κυρίως 

στη Δυτική Ευρώπη, αν και σήµερα η απήχησή της είναι µειωµένη, εξ αιτίας της 

κατάρρευσης του λεγόµενου «υπαρκτού σοσιαλισµού». Η ετερόδοξη αυτή σχολή εµπεριέχει 

ρεύµατα, που αποδέχονται βασικά στοιχεία της ανάλυσης και της µεθοδολογίας της 

ορθόδοξης σκέψης (κυρίως του Κευνσιανισµού), αλλά αµφισβητούν ορισµένες κρίσιµες 

υποθέσεις. Σήµερα οι βασικές δύο συνιστώσες της Σχολής είναι ο Μετα-κευνσιανισµός (µια 

ριζοσπαστική εκδοχή του κύριου Ρεύµατος) και ο Νέο-Μαρξισµός, ως ρεύµα της 

Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονοµίας (Μαυρουδέας, 2015). Η νεότερη και πιο δηµοφιλής  

θεωρία της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Οικονοµίας είναι αυτή της χρηµατιστικοποίησης, η 

οποία υποστηρίζει πως η τρέχουσα κρίση είναι αποτέλεσµα της ενίσχυσης της επιρροής του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και του χρήµατος στον σύγχρονο καπιταλισµό (Μανιάτης 

και Μαυρουδέας, 2013).  

  



 

Συγκεκριµένα, το ποσοστό ανεργίας, που αυξάνεται από την σύγκρουση του 

παραδοσιακού κεφαλαίου µε το χρηµατοπιστωτικό (Λαπαβίτσας, 2014). Η  διεθνοποίηση των 

κεφαλαίων και βιοµηχανικών προϊόντων,  µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών, µειώνουν 

την παραγωγικότητα µικρότερων εθνών-κρατών, οδηγώντας στην ανεργία µεγάλο µέρος του 

γηγενή πλυθησµού (Ζαρωτιάδης, 2012).   

 
2.2  Νεοκλασική και Κεϋνσιανή Θεωρία της Ανεργίας 
 

              Η Νεοκλασική Θεωρία της Ανεργίας 

 

Η θεωρία της νεοκλασικής σχολής πάνω στο ζήτηµα της ανεργίας είναι βασισµένη 

στην υπόθεση των λογικών προσδοκιών. Τα άτοµα έχοντας συσχετίσει την προσφορά του 

χρήµατος µε το επίπεδο τιµών, όταν διαµορφώνουν τις µελλοντικές τους προσδοκίες, 

προσπαθούν να υπολογίσουν τις πιθανές, βραχυπρόθεσµες, µεταβολές στην προσφορά του 

χρήµατος. Αφού πρώτα οι προσδοκίες έχουν διαµορφωθεί, µέσω της χρήσης διαφόρων 

χρήσιµων πληροφοριών για την πρόβλεψη της µεταβολής, µπορούν να θεωρηθούν ως 

«ορθολογικές». Κατά συνέπεια, για τους νεοκλασικούς, η ορθολογική θεώρηση-σκέψη 

δύναται να αποφύγει τα συστηµατικά σφάλµατα στις προβλέψεις. Αν όµως παρουσιαστούν 

σφάλµατα θεωρούνται τυχαία και αναπόφευκτα (Κατσιµπρής, 1999). 

Η συνεχής αύξηση του ανταγωνισµού των αγορών έχει ως αποτέλεσµα την 

εντατικοποίηση της εργασίας και την ένταση της ανεργίας λόγω των ανακατατάξεων που 

πραγµατοποιούνται σε ορισµένους κλάδους της οικονοµίας. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών 

των ανακατατάξεων είναι η εισαγωγή και η αντικατάσταση του εργατικού δυναµικού από 

νέες τεχνολογίες (Κατσιµπρής, 1999).  

Για τους Νεοκλασικούς η ανεργία προκύπτει, όταν η παραγωγή είναι ίση µε το 

επίπεδο αποδοτικής παραγωγικής ικανότητας του εργατικού δυναµικού και του παραγωγικών 

µέσων των επιχειρήσεων. Η ανεργία παρουσιάζεται, καθώς µικραίνει η παραγωγική 

ικανότητα των επιχειρήσεων σε σχέση µε την παραγωγή πλήρους απασχόλησης. Το 

αποτέλεσµα είναι η επιχειρησιακή παραγωγική ικανότητα να διαφέρει αρνητικά προς το 

ποσοστό της συνολικής ζήτησης. Έτσι διαµορφώνεται η αντίληψη ότι η ανεργία προκύπτει 

από εξωγενείς παράγοντες, όπως αδυναµία µείωσης του µισθού ή ως την ατέλεια που 

εµφανίζεται στην αγορά εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάζεται η ίδια 

δυσπροσαρµογή της αγοράς εργασίας στις σηµερινές συνθήκες-ανάγκες του τέλειου 



ανταγωνισµού της αγοράς, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη της ανεργίας. Για τη νεοκλασική 

θεώρηση σηµαντικό ρόλο έχει η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και στην αγορά εργασίας, 

καθώς επίσης, η έννοια της αυτοµατοποίησης και της υπερ-ειδίκευσης. Όλα αυτά τα στοιχεία 

οδηγούν στο συµπέρασµα, πως στην κλασική θεώρηση η µισθωτή σχέση διαµορφώνεται από 

τα χαρακτηριστικά της χρήσης και της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναµης, δηλαδή το 

σχηµατισµό και την χρησιµοποίηση των µισθωτών, ανάλογα µε την ειδίκευσή τους. 

(Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 1999).  

Συνήθως όµως επιλέγονται πλέον τα ευέλικτα εργατικά σχήµατα για λόγους, 

ανταγωνισµού και παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα µεγάλη µερίδα των εργαζοµένων να 

οδηγούνται στην ανεργία. 

  



Η Κευνσιανή θεωρία της Ανεργίας. 

Στην κευνσιανή  θεώρηση  η µείωση των ονοµατικών µισθών  θα δηµιουργούσε 

µείωση οριακού κόστους, ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων θα  οδηγούσε σε µείωση της 

τιµής των προϊόντων και µόνο,  αν η µείωση µισθών ήταν ισόποση µε τη µείωση τιµών τότε 

θα ερχόταν σε ισορροπία στο σύστηµα. Η µείωση των πραγµατικών µισθών µπορεί να 

προέλθει,  µόνο, µέσω της µείωσης των ονοµαστικών µισθών στο ίδιο επίπεδο. Η µείωση 

όµως των ονοµαστικών µισθών δεν είναι ικανή να φέρει αύξηση της απασχόλησης, η οποία 

επέρχεται, µόνο, µέσω της αύξησης της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, λόγω της αύξησης 

του συνολικού εισοδήµατος. Το µέγεθος της απασχόλησης, επηρεάζεται, σε αντίθεση µε τους 

ισχυρισµούς των Νεοκλασικών, για µικρό χρονικό διάστηµα, από την τεχνολογία, το µέγεθος 

των πάγιων εγκαταστάσεων και το εργατικό δυναµικό. Η απασχόληση και η ανεργία 

καθορίζονται κατά ένα σηµαντικό ποσοστό  από την κρατική παρέµβαση. Σε περίπτωση που 

το κράτος επενέβαινε για να καλύψει το κενό των ιδιωτικών επενδύσεων, τότε το επίπεδο 

ζήτησης θα σταθεροποιούνταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε υψηλά επίπεδα, µε 

αποτέλεσµα να ενισχύονταν η απασχόληση και να καταπολεµούνταν η ανεργία, µέσω της 

µισθολογικής ευελιξίας. Η παραγωγή, στη συγκεκριµένη θεωρία, είναι ίση µε το επίπεδο 

συνολικής ζήτησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρξει ανεργία, όταν το συνολικό επίπεδο 

ζήτησης είναι µικρότερο από το επίπεδο πλήρους απασχόλησης και το επίπεδο συνολικής 

ζήτησης υστερεί έναντι του ποσοστού της αποδοτικής παραγωγικής ικανότητας των 

επιχειρήσεων. (Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 1999). 

Ως σηµαντική παράµετρος του πραγµατικού οικονοµικού κόσµου, πρέπει και µπορεί 

να ενσωµατωθεί, σχετικά άµεσα, στην  υπόθεση, ότι το χρηµατικό ωροµίσθιο είναι εξωγενώς 

δεδοµένο και συνιστά µία πρώτη προσέγγιση. Για αυτό το λόγο, θεωρείται 

αποτελεσµατικότερη η ύπαρξη µιας φθίνουσας συνάρτησης ανάµεσα στον ποσοστιαίο ρυθµό 

µεταβολής του χρηµατικού ωροµισθίου ή της τιµής του προϊόντος  και του ύψους του 

ποσοστού ανεργίας. (Μαριόλης, 2009).  

Το πρόβληµα της συγκεκριµένης οπτικής είναι ο διαχωρισµός  της ανεργίας και των 

µισθών απ’ την θεωρία της ενεργούς ζήτησης. Καθότι, το ζήτηµα της υποαπασχόλησης 

παραµένει ακόµα κι όταν  υπάρχουν υψηλά ποσοστά ενεργούς ζήτησης. Τα ποσοστά της 

απασχόλησης συναρτώνται από το υπάρχον ποσό του κεφαλαίου και από την ενεργή 

παραγωγή. Με την πάροδο όµως του χρόνου και το κεφάλαιο που συσσωρεύεται και 

αυξάνεται και στον καπιταλιστή γεννιούνται επεκτατικές διαθέσεις. Γι’ αυτό το λόγο και έχει 

ανάγκη από κάποιον σηµαντικό πληθυσµό ανέργων, ώστε να συµµορφώνονται οι 

παραγωγικοί-ενεργοί εργάτες.  



2.3   Η Μαρξική Θεωρία της Ανεργίας 

Η µαρξιστική οπτική της Ανεργίας έχει αδιάρρηκτη σχέση µε τη θεωρία των 

Οικονοµικών Κρίσεων. Πριν όµως διατυπωθούν οι θεωρίες των οικονοµικών κρίσεων θα 

πρέπει να καταστεί σαφές, ότι η προσφορά εργασίας στην µαρξιστική θεώρηση 

προσαρµόζεται εύκολα και πολύ γρήγορα στη ζήτηση για εργασία των καπιταλιστών, λόγω 

της ύπαρξης του εφεδρικού βιοµηχανικού στρατού των ανέργων.(Μαρξ, τόµος ΙΙ, 1978). 

 Πρόθυµοι άνεργοι εργάτες, δηλαδή, που είναι έτοιµοι να εργαστούν µε τον τρέχοντα 

µισθό επιβίωσης. Η σταθερή ύπαρξη του εφεδρικού στρατού δεν επιτρέπει ή καλύτερα, 

βοηθάει στη στασιµότητα του πραγµατικού µισθού, σε σχέση µε την αύξηση της 

παραγωγικότητας, επειδή αυτό οδηγεί σε µεγαλύτερα αρνητικά κέρδη και υπεραξία. Ο 

εργασιακός χρόνος κατά τον Μαρξ επιµηκύνεται, η παραγωγικότητα αυξάνεται και η αξία 

της νεκρής εργασίας (Κ) µειώνεται. Με αποτέλεσµα, την αύξηση του εφεδρικού στρατού 

εργασίας, δηλαδή της ανεργίας και κατ’ επέκταση τη µείωση του µισθού (Τσαλίκη και 

Τσουλφίδης, 2015). Στο σηµείο αυτό συναντάται ο απόλυτος, γενικός νόµος της 

κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης. 

 Μια διαρκώς αυξανόµενη µάζα µέσων παραγωγής µπορεί, χάρη στην πρόοδο της 

παραγωγικότητας της κοινωνικής εργασίας, να τίθεται σε κίνηση από µια προοδευτικά 

φθίνουσα δαπάνη ανθρώπινης δύναµης. Ως συνέπεια αυτού του νόµου είναι ο εφεδρικός 

στρατός εργασίας, αυτός ο εργατικός «υπερπληθυσµός συσσώρευσης, αλλά και όρος 

ύπαρξης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, στα πλαίσια µιας αυτοαναπαραγόµενης 

διαδικασίας, τα αποτελέσµατα της οποίας γίνονται στη συνέχεια αίτια, ενώ οι 

εναλλασσόµενες φάσεις της αποκτούν περιοδική µορφή. Μια ακόµα αιτία είναι ο 

καταµερισµός εργασίας, που προκαλεί επίσης την δοµική ανεργία, η οποία διασφαλίζει την 

απελευθέρωση της εργασίας για την αναδιανοµή της µεταξύ των σφαιρών και των κλάδων 

της παραγωγής. Η ανεργία είναι οργανική έκφραση των χαρακτηριστικών µεθόδων 

διευθέτησης των αντιφάσεων, που ενυπάρχουν στην ανάπτυξη των ίδιων των παραγωγικών 

δυνάµεων. Η εξοικονόµηση εργασίας µετατρέπεται για πολλούς ικανούς προς εργασία 

ανθρώπους σε «απαλλαγή» από την εργασία. Η  αντιστοιχία επιτυγχάνεται προσωρινά µε τις 

κυκλικές κρίσεις, ενώ ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας αναπτύσσεται µε τον 

µηχανισµό της δοµικής ανεργίας. (Πατέλης, 1998). Για τον Μαρξ η ανεργία αποτελεί  ένα 

εγγενές χαρακτηριστικό του Καπιταλιστικού Συστήµατος. Εντείνεται, όταν παρουσιάζεται το 

πιο συχνό συστηµικό επαναληπτικό φαινόµενο αναδιανοµής του πλούτου, στα πλαίσια 

ατελών ανταγωνισµών, δηλαδή οι Καπιταλιστικές Κρίσεις. 



Παράρτηµα-Παρατήρηση  

Για µια µεγάλη µερίδα των µαρξιστών διανοητών, η Π.Τ.Π.Κ είναι µια εγγενής τάση 

του καπιταλιστικού συστήµατος, η οποία µπορεί να οδηγήσει στην κρίση υπέρ-

συσσώρευσης. Η πτωτική τάση του µέσου ποσοστού κέρδους εξετάζεται, αρχικά κατά τη 

διάρκεια του ίδιου οικονοµικού κύκλου και δευτερευόντως, όσο διαρκεί η ζωή της συνολικής 

ύπαρξης, σε ιστορικό επίπεδο, του καπιταλισµού. Όσον αφορά τη συσχέτιση των 

διακυµάνσεων του ποσοστού κέρδους και των οικονοµικών κύκλων, η αύξηση του ποσοστού 

µεγέθυνσης είναι συνώνυµη µε τον εντεινόµενο ρυθµό συσσώρευσης του κεφαλαίου κι είναι 

ανύπαρκτη,  χωρίς µια ξαφνική άνοδο και  όχι πτώση του ποσοστού κέρδους. Οι 

καπιταλιστές, παρά το δισταγµό τους, θα εµφάνιζαν την επένδυση στις τεχνολογικές 

καινοτοµίες, οι οποίες θα µείωναν το κέρδος τους. Στην περίπτωση αυτή η µάζα του κέρδους 

και το ποσοστό του κέρδους θα ήταν δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες. Η µάζα θα 

αύξαινε, ενώ το ποσοστό θα µειώνονταν. Στην πραγµατικότητα, κανένας καπιταλιστής δεν 

γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της επένδυσης στον τεχνολογικό 

τοµέα. Μόνο στην περίπτωση πώλησης των εµπορευµάτων, που έχουν παραχθεί µέσω της 

νέας τεχνολογίας, κρίνεται η απόφαση ως θετική. Γι’ αυτό µια παρόµοια απόφαση µπορεί να 

παρθεί από κάθε καπιταλιστή. Σκοπός της απόφασης είναι η αύξηση του ποσοστού κέρδους, 

όµως το αποτέλεσµα της απόφασης θα είναι µια κατάσταση, στην οποία το µέσο ποσοστό 

κέρδους όλων των καπιταλιστών να έχει πραγµατικά µειωθεί (Mandel, 2007).    

Όσον αφορά την κρίση υπερ-συσσώρευσης. 

Η υπερσυσσώρευση, δηλαδή η πτώση των επενδύσεων, και η υπερπαραγωγή 

εµφανίζονται ως αποτελέσµατα του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναµικού στον τοµέα των 

καταναλωτικών αγαθών. Κύριος λόγος της κρίσης, είναι η ανύπαρκτη µάζα της υπεραξίας, 

που έχει παραχθεί, σε σύγκριση µε τη συνολική ποσότητα του κεφαλαίου, που έχει 

συσσωρευτεί. Παρατηρείται, πως σε µια µακρόχρονη περίοδο καπιταλιστικής ευηµερίας, οι 

άνεργοι (εφεδρικός στρατός εργασίας) παρουσιάζει τάσεις συρρίκνωσης . Το αποτέλεσµα της 

συρρίκνωσης είναι η αύξηση του πραγµατικού µισθού και η ανάλογη µείωση του ποσοστού 

υπεραξίας, η οποία ακολουθείται από µια σηµαντική µείωση του ποσοστού κέρδους. 

Παράλληλα όµως, µε τη συσσώρευση κεφαλαίου, η κατανάλωση αυξάνεται αυτόµατα, καθώς 

απασχολείται περισσότερη µισθωτή εργασία και ενώ αυξάνεται η µη παραγωγική 

κατανάλωση που προκύπτει από την υπεραξία. Κατ’ επέκταση δεν δύναται η εµφάνιση 

κανενός πλεονάσµατος καταναλωτικών αγαθών, όσο η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους 

δεν επηρεάζει σηµαντικά τη συσσώρευση (Mandel, 2007).     



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- Ενότητα 3η 
Η Νέα-Κευνσιανή Θεωρία για την ανεργία. 

Οι εκπρόσωποι της συγκεκριµένης θεωρίας πιστεύουν ότι το καθεστώς του 

µονοπωλιακού ανταγωνισµού είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό της σηµερινής αγοράς και 

κατ’ επέκταση η κυβέρνηση οφείλει να παρεµβαίνει στη λειτουργία της αγοράς.(Τσουλφίδης, 

2011). Οι οικονοµολόγοι της Ν.Κ.Σ επικεντρώνονται στη λειτουργία της αγοράς εργασίας µε 

σκοπό να εξηγήσουν τη αργή (ανα)προσαρµογή των µισθών. Οι συµβάσεις των ονοµατικών 

µισθών θα µπορούσαν να είναι αιτία αύξησης της ανεργίας καθώς οι επιχειρήσεις αδυνατούν 

να εξισορροπήσουν την προσφορά και την ζήτηση εντός της αγοράς.  

Οι ονοµατικοί µισθοί πλέον καλούνται να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της 

αγοράς, σε περιόδους αναταραχών και µέσω της νοµισµατικής πολιτικής να διαµορφωθεί ο 

πραγµατικός µισθός και να σταθεροποιηθεί η οικονοµία. Μία επίσης θεώρηση της 

συγκεκριµένης σχολής είναι οι µισθοί αποτελεσµατικότητας. Η βασική θέση είναι πως οι 

υψηλοί µισθοί αυξάνουν την παραγωγικότητα µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να µην 

οδηγηθούν σε µείωση µισθών ακόµα και σε διαρκή ανεργία για λόγους διατήρησης της 

παραγωγικότητας. Σε περίπτωση που η παραγωγικότητα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, η 

ανεργία θα παραµείνει σταθερή. Η θεωρία των µισθών αποτελεσµατικότητας προσπαθεί να 

δικαιολογήσει τη στασιµότητα των πραγµατικών µισθών, η οποία δεν συσχετίζεται µε τους 

ονοµατικούς µισθούς µε αποτέλεσµα να εξηγούνται οι λόγοι παρέµβασης της συνολικής 

ζήτησης. Η τελευταία θα είχε ως στόχο της την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας  

ανεργίας. Οι µισθοί αποτελεσµατικότητας θα συγχωνευτούν µε το σταθερό κόστος µεταβολής 

των ονοµαστικών τιµών, το οποίο διαµορφώνει και τις ονοµαστικές ακαµψίες. (Βλάχου, 

1999).   

  Ένα βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης σχολής είναι η θεωρία διαχωρισµού 

των απασχολούµενων και των µη-απασχολούµενων εργατών. Ο διαχωρισµός χρησιµοποιείται 

ως εξήγηση της ανεργίας, καθώς και της ακαµψίας των µισθών ασχέτως της ύπαρξης 

ορισµένων µη απασχολούµενων (ανέργων), που επιθυµούν να εργαστούν, έχοντας ως µισθό 

χαµηλότερο σε σχέση µε τους απασχολούµενους. Θεωρείται, επίσης, πως το κόστος 

συνδέεται µε την αντικατάσταση εργαζοµένων µε σκοπό µη-εκπαιδευµένοι και ανειδίκευτοι 

εργάτες, που απασχολούνται ως εσωτερικοί εργάτες, να µην µπορούν να αντικατασταθούν 

από εκπαιδευµένους εξωτερικούς εργάτες. Η διαδικασία αντικατάστασης εργατών δύναται να 

καταστεί άκρως πολυδάπανη για τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση επίσης πρόσληψης και 

εκπαίδευσης των εξωτερικών εργατών, ίσως εµφανίζονταν η απαίτηση απ’ αυτούς για λήψη 

υψηλότερων µισθών. (Βλάχου, 1999).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- Ενότητα 4η 
Ετερόδοξες Ριζοσπαστικές Οικονοµικές Προσεγγίσεις για την Ανεργία 

Η νέο-µαρξιστική θεωρία της χρηµατιστικοποίησης. 

Η πιο δηµοφιλής Ετερόδοξη, νέο-µαρξιστική θεωρία είναι αυτή της 

«χρηµατιστικοποίησης», που διατείνεται ότι ο σύγχρονος καπιταλισµός έχει µεταλλαχθεί 

δραστικά, καθώς το χρηµατικό κεφάλαιο, όχι µόνο κυριαρχεί επί των άλλων καπιταλιστικών 

δραστηριοτήτων (παραγωγικό - παραδοσιακό κεφάλαιο), αλλά αποκτά και αυτοτελή τρόπο 

εκµετάλλευσης των εργαζοµένων   και άλλων στρωµάτων,  µέσω του τοκογλυφικού 

δανεισµού τους και του πλασµατικού κεφαλαίου, που δηµιουργεί. (Μαυρουδέας, 2015). 

Υποστηρίζεται, ότι ο χαρακτήρας της αστικής τάξης έχει αλλάξει δραµατικά καθώς 

δεν αντλεί πλέον τα κέρδη της µόνο από την υπεραξία και τις διάφορες εκφράσεις της, αλλά  

έχει αποµυζήσει το χρηµατικό κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, 

η συγκεκριµένη µορφή κεφαλαίου άντλησε την ισχύ της από την απορρύθµιση της αγοράς 

εργασίας µέσω, κυρίως, της παρέµβασης της κρατικής πολιτικής. Η συγκεκριµένη 

απορρύθµιση και υποχώρηση της εργασίας έναντι του κεφαλαίου οφείλεται, κατά ένα µέρος 

στην τεχνολογική εξέλιξη και κατ’ ένα άλλο µέρος στην πίεση, που ασκεί το ήδη υπάρχον 

ποσοστό ανεργίας, που δηµιουργήθηκε από την αποψίλωση του παραδοσιακού κεφαλαίου, 

λόγω του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα η οικονοµική 

µεγέθυνση επηρεάζεται αρνητικά από τις επαναλαµβανόµενες κρίσεις  και την υψηλή 

ανεργία. Η υψηλή αυτή ανεργία προέκυψε από το µετασχηµατισµό της τεχνολογίας και την 

εισαγωγή των νέων µορφών γρήγορης επικοινωνίας. Αυτές οι πρακτικές οδήγησαν στην 

υπερεξειδίκευση και την ανάγκη για ακόµα  περισσότερες δεξιότητες. Επιπλέον µέσω της 

τεχνολογίας, η εντατικοποίηση της εργασίας µεταφέρθηκε και στον ιδιωτικό χώρο. Η 

χρηµατιστικοποίηση οδήγησε, µέσω της εντατικοποίησης και στην αύξηση της απλήρωτης 

εργασίας και στην αδυναµία του εργαζόµενου να επιλέγει ο ίδιος την εργασία του. Συνολικά 

η όλη όµως αυτή δραστηριότητα δεν οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας. Κατά τον 

ίδιο τρόπο η εργασιακή, αυτή, εξειδίκευση υπήρξε το αίτιο αύξησης της ταξικής ανισότητας. 

Παρατηρείται σε εποχές τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, ότι υπήρχε µεγάλη τεχνολογική βελτίωση της αγοράς εργασίας. Δεν την 

ακολούθησε, όµως, παράλληλη ανάπτυξη και του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα 

την αύξηση των αµοιβών για τους εξειδικευµένους εργαζόµενους και σε έξαρση  της 

ανεργίας, κυρίως, στα µεσαία και κατώτερα κοινωνικά και εισοδηµατικά στρώµατα. Οι 

καπιταλιστικές κρίσεις, στον τοµέα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εµφανίζονται υπό τη 



µορφή της αδυναµίας εκκαθάρισης των αγορών, επειδή σταµατάει ο συσχετισµός ανάµεσα 

στις τιµές, το χρήµα και τα εµπορεύµατα. Τα εµπορεύµατα δεν πωλούνται, το χρήµα 

αδρανοποιείται και η αναπαραγωγή σταµατά. Λόγω λοιπόν, της διακοπής της διαδικασίας 

παραγωγής, ακόµα και σε επίπεδο πλασµατικό, εµφανίζεται η ανεργία, προκύπτει 

υπερπροσφορά εµπορευµάτων και η ρευστότητα αποθησαυρίζεται. Όταν εµφανίζεται µια 

τέτοιου είδους κρίση, δύναται να υπάρξει συρρίκνωση της συνολικής ζήτησης,  λόγω 

περικοπής δηµόσιων δαπανών και µειώσεων  των µισθών, υπερ-φορολόγηση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα µεγάλη µερίδα του εργατικού κόσµου, κυρίως 

των νέων, στην ανεργία. (Λαπαβίτσας, 2014). 

Η Σραφφιανή-νέο µαρξιστική θεωρία της ανεργίας 

Η συγκεκριµένη οπτική απορρίπτει τη θεωρία της αξίας, πιστεύοντας πως η διάκριση 

παραγωγικής και µη παραγωγικής εργασίας είναι άστοχες θεωρήσεις και έπρεπε να 

εγκαταλειφθούν. Θεωρεί πως ο κεντρικός στόχος των Μαρξικών οικονοµικών είναι η 

συγκρότηση µιας  προσδιοριζόµενης θεωρίας τιµών. 

 Κατ’ επέκταση η Μαρξική Πολιτική Οικονοµία οφείλει να αναδιαµορφωθεί σε µια 

θεωρία γενικής ισορροπίας εκφρασµένη σε ένα σύστηµα εξισώσεων. (Μαυρουδέας, 2012). 

Με αυτόν τον τρόπο η αξία µετατρέπεται σε µια απλή και περιττή τεχνική παράµετρο. Είναι 

χρήσιµη µόνο όταν αποκαλύπτει την προέλευση της υπεραξίας και τον ταξικό και 

εκµεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. (Μαυρουδέας, 2012).  

Το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας είναι ίσο µε το σύνολο των τιµών των 

αναγκαίων υλικών εισροών συν του απαιτούµενου µισθού. Σε περίπτωση που το κόστος 

πολλαπλασιασθεί µε το ενιαίο ποσοστό κέρδους, το αποτέλεσµά τους θα είναι η µάζα των 

κερδών.(Μαυρουδέας, 2012).  Η σραφφιανή κριτική τόνισε πως η θεωρία της οριακής 

παραγωγικότητας, όπου βασίστηκε η νεοκλασική αντίληψη (δηλαδή αµοιβή κατ’ αναλογία 

της παραγωγικότητας) ήταν εντελώς αβάσιµη σε επίπεδο θεωρίας. (Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 

2014).  

Οι Σραφφιανοί βασίστηκαν στην επαναφορά της τεχνικής, κατά την οποία, σε µια 

οικονοµία η καµπύλη µισθού (w-r), η οποία εκφράζει την τεχνική, θα παρουσίαζε 

καµπυλότητες ίσες µε τον αριθµό των βασικών τοµέων που απαρτίζουν την οικονοµία, 

αφαιρώντας όµως έναν. Η πληθώρα καµπυλοτήτων, λόγω υπερπαραγωγής αγαθών, δηλώνει, 

σε περίπτωση ύπαρξης δύο τεχνικών, ότι υπάρχει δυνατότητα οι  καµπύλες w-r της κάθε 

τεχνικής να τέµνονται σε δύο τουλάχιστον σηµεία.( Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 2014).  



Η κριτική που ασκήθηκε σ’ αυτό το τµήµα ήταν πως οδηγούσε σε παραδοξότητες. Σε 

επίπεδο µεθοδολογίας  οι Σραφφιανοί κατέφυγαν στο επίπεδο της στατικής γενικής 

ισορροπίας. Σε επίπεδο θεωρίας υπήρξε σύνδεση µε µια ευρύτερη ροπή, µέσα στην 

επικρατούσα Κευνσιανή θεωρία της εποχής, που στόχευε στον επαναπροσδιορισµό της 

προβληµατικής της Πολιτικής Οικονοµίας.  Όσον αφορά την κρίση, η θεωρία δεν διέθετε ένα 

βαθύτερο θεωρητικό πλαίσιο. Η συµβολή τον Σραφφιανών υπήρξε σηµαντική στην ανάδειξη 

του Μετα-κευνσιανού Ρεύµατος, το οποίο θα αναλυθεί στην επόµενη ενότητα. Τέλος είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί πως οι επικρατούσες δυτικές Μαρξιστικές αντιλήψεις συνέβαλαν 

υποστηρικτικά στη Σραφφιανή θεωρία. Η διαδικασία του Σράφφα αντικατόπτριζε  τη βασική 

Μαρξική ιδέα, κυρίως τον καθορισµό των τιµών και των εισοδηµάτων, και κατά συνέπεια την 

ανάλυση των σχέσεων παραγωγής.(Μαυρουδέα, 2012). Ορισµένα βέβαια νέο-µαρξιστικά 

ρεύµατα ισχυρίζονται πως η σραφφιανή θεωρία προσδιόριζε µε µεγαλύτερη ακρίβεια και 

αποτελεσµατικότητα, ακόµα και από τον ίδιο τον Μαρξ, το ζήτηµα των παραγωγικών 

σχέσεων.(Μαυρουδέας, 2012). 

Για τους σραφφιανούς η «πτώση του ποσοστού κέρδους» δεν µπορεί να θεωρείται 

αιτία των υφέσεων-κρίσεων, από τη µία πλευρά, καθώς κάθε συγκεκριµένη πτώση του 

ποσοστού κέρδους παράγεται από ένα πλέγµα παραγόντων και, από την άλλη πλευρά, 

ετερογενή, µεταξύ τους, πλέγµατα παραγόντων (ορισµένα εκ των οποίων, µάλιστα, δεν έχουν  

καµία σχέση µε το µαρξικό νόµο της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους) δύνανται να 

παράγουν µία, διαφορετική κάθε φορά, πτώση του ποσοστού κέρδους. (Μαριόλης, 2010).    

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Ενότητα 5η 
     Η  µετά-κευνσιανή προσέγγιση της Ανεργίας. 

Η συγκεκριµένη οπτική σχετίζεται µε την χρηµατοπιστωτική αστάθεια, αποτέλεσµα 

της οποίας είναι η αποσταθεροποιητική συµπεριφορά των πολυεθνικών καπιταλιστικών 

επιχειρήσεων. Η ασταθής συµπεριφορά σχετίζεται µε τους ισολογισµούς, καθώς και µε την 

υπερβολική συσσώρευση κεφαλαίων. Το µετακευνσιανό ρεύµα απέναντι  στη 

χρηµατιστικοποίηση χρησιµοποιεί τη θεωρία του «ραντιέρη», δηλαδή του δανειστή χρήµατος 

και γενικά του εισοδηµατία. Στο σηµείο αυτό βρίσκει κοινό τόπο σύγκλισης µε τη νέο-

µαρξιστική θεώρηση. Για την επιτυχία της κεφαλαιοκρατίας, ο «εισοδηµατίας» καλείται να 

«θανατωθεί» µέσω χαµηλών επιτοκίων. Θα πρέπει να ειπωθεί πως ο «ραντιέρης», ως 

χαρακτηριστικό δεν αποδίδεται σε κάποιο κοινωνικό στρώµα αλλά εξετάζεται ως 

καπιταλιστής του χρήµατος. Ο καπιταλιστής του χρήµατος ανήκει στη µερίδα των 

κεφαλαιοκρατών που δεν δραστηριοποιείται επενδυτικά στον τοµέα της βιοµηχανικής 

παραγωγής, παρά δανείζει σε έτερους καπιταλιστές. Με το κεφάλαιο που δανείζονται, οι 

«βιοµήχανοι-καπιταλιστές», επενδύουν στην παραγωγή, ενώ οι «τραπεζίτες-καπιταλιστές» 

αποπληρώνονται από το µερίδιο της υπεραξίας υπό την υπόσταση του τόκου. Ως εκ τούτου 

αναπτύσσονται εντάσεις και αντιθέσεις ανάµεσα στις δύο µορφές καπιταλιστών. 

Η επικράτηση του Νεοφιλελευθερισµού, ως µορφή του Καπιταλιστικού Συστήµατος, 

αντιπροσωπεύει την επικράτηση των κεφαλαιοκρατών-ραντιέριδων έναντι των άλλων λοιπών 

κεφαλαιοκρατών. Η επικράτηση αυτή έχει προξενήσει πτωτικές τάσεις των παραγωγικών 

επενδύσεων σε όλες τις δυτικές οικονοµίες. Στη µετακευνσιανή ανάλυση, βασική θέση έχει η 

εξέταση της µείωσης της παραγωγής και η υπέρογκη αύξηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

τα τελευταία χρόνια. Η λογική της θέσης αυτής είναι η συντριβή του βιοµηχανικού 

κεφαλαίου από το χρηµατιστικό κεφάλαιο µέσω του περιορισµού των διαθέσιµων 

επενδυτικών κεφαλαίων. Αποτέλεσµα του περιορισµού ήταν η πτωτική τάση των αποδόσεων 

της παραγωγικής διαδικασίας. (Λαπαβίτσας, 2014).  

Η µείωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και η µείωση των κερδών του 

βιοµηχανικού κεφαλαίου, οδήγησε στην επιδείνωση του εργατικού εισοδήµατος και τις 

περισσότερες φορές  στην ανεργία. 

 

             

 



Η µετακευνσιανή θεώρηση του ανταγωνισµού. 

Μεγάλο µέρος των θεωρητικών της συγκεκριµένης σχολής, αναλύοντας τον 

βιοµηχανικό τοµέα,  διαπίστωσε πως το κόστος της παραγωγής καθορίζεται από τις τιµές. Οι 

τιµές των εµπορευµάτων καθορίζονται από µια προσαύξηση πάνω από το µέσο κόστος των 

αγαθών. Υποστηρίζεται, επίσης, πως η ανάγκη δηµιουργίας κερδών για την πραγµατοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων ή η αναγκαιότητα προσδιορισµού των τιµών των επιχειρήσεων 

δύνανται να καθορίσουν το ποσοστό της προσαύξησης. Σε επίπεδο µικροοικονοµίας δίνεται 

προσοχή στη συµπεριφορά της µέγα-επιχείρησης, η οποία κατέχει την πρώτη θέση στο 

βιοµηχανικό τοµέα. Σ’ αυτής της µορφής εταιρίας οι ιδιοκτήτες, λόγω της επιδίωξης 

µεγιστοποίησης της κερδοφορίας, προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν το ποσοστό των 

πωλήσεων ώστε να διατηρήσουν ένα σταθερό µερίδιο στην αγορά. Κατ’ επέκταση οι τιµές 

καθορίζονται µέσω  της αλληλεπίδρασης του ποσοστού κέρδους και του στόχου. Την ίδια 

στιγµή οι επενδυτικές αποφάσεις οριστικοποιούνται µέσω της συγκρότησης ενός 

στρατηγικού σχεδίου και όχι από τις µεταβολές της αγοράς. Η συσσώρευση κεφαλαίου 

καθορίζεται από το ποσοστό αύξησης της ζήτησης και όχι από την κερδοφορία. Με αυτή τη 

λογική η επενδυτική δραστηριότητα κατευθύνεται από τους αργά αναπτυσσόµενους κλάδους 

και τους ταχύρυθµους αναπτυσσόµενους κλάδους. Αυτό ονοµάζεται αρχή του επιταχυντή. Η 

συγκεκριµένη αρχή έχει έναν διττό µηχανισµό, καθώς οι τιµές καθορίζονται αποκλειστικά 

από τιµές, ενώ η ποσότητα των παραγόµενων εµπορευµάτων από τις ίδιες τις ποσότητες. 

Δηλώνεται, έτσι, η ανυπαρξία αλληλοεπηρεασµού των δύο αυτών χαρακτηριστικών.  Οι τιµές 

καθορίζονται ανεξάρτητα από τις µεταβολές στην διαδικασία παραγωγής και τα παραγόµενα 

προϊόντα καθορίζονται ανεξάρτητα απ’ τις µεταβολές των τιµών.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

«µεγαλοεπιχειρήσεις», λόγω του µονοπωλιακού τους χαρακτήρα, δύνανται να προβούν σε 

αύξηση των τιµών των εµπορευµάτων,  ούτως ώστε να εξασφαλίσουν το ποσοστό κέρδους-

στόχου που έχουν σχεδιάσει. (Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης, 1999). 

Η όλο και µεγαλύτερη δαπάνη για την αυτοµατοποίηση της παραγωγής είναι µια 

µορφή έκφρασης του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισµού. Η τεχνική ανεργία που προκύπτει 

διαµορφώνει το βασικό µισθό ανά µονάδα χρόνου. Οι τεχνολογικές αλλαγές, µπορεί µεν να 

προκαλούν αύξηση στην παραγωγή, προκαλούν όµως απολύσεις και ανεργία. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι κεφαλαιοκράτες αποκτούν σηµαντικό πλεονέκτηµα πάνω στην προσφορά της 

πλεονάζουσας εργασίας (Harvey, 2015).   

   

 



Η θεώρηση για τον  Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα. 

Ο καπιταλιστικό τρόπος παραγωγής είναι ελκυστικός, υπό συνθήκες 

χρηµατιστικοποίησης,  καθώς η νοµισµατική σφαίρα ενισχύεται από το, άνευ αξίας, 

πιστωτικό-πλαστικό χρήµα, η µετατρεψιµότητα του οποίου σε κάποιο επίσηµο µέσω 

πληρωµής, εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε κράτους.(Λαπαβίτσας, 2014). Όσον 

αφορά το χρηµατοπιστωτικό τοµέα υπάρχει µια σύγκλιση µε τη µαρξιστική θεώρηση.  Τα 

τραπεζικά ιδρύµατα, ως ενεργοί καπιταλιστικοί παράγοντες, συνάπτουν ποικιλόµορφα 

δάνεια, αποσκοπώντας στην απόκτηση χρηµατοπιστωτικών προσωπικών στοιχείων. Οι 

τράπεζες χρησιµοποιούν µέρος του κεφαλαίου τους ως δάνειο, έχοντας ως στρατηγικό τους 

στόχο την κάλυψη των ανοιγµάτων-υποσχέσεων πληρωµής που έχουν πραγµατοποιήσει µέσω 

των εισερχόµενων εισροών δανειακών κεφαλαίων. Μέσω των διαδικασιών αυτών διευρύνουν 

τη συσσώρευση κεφαλαίων στο εσωτερικό τους δηµιουργώντας ροές κεφαλαίων.  

Αποτέλεσµα της όλης δραστηριότητας είναι η µεγέθυνση και η κυριαρχία των τραπεζών στο 

σύγχρονο καπιταλισµό.(Λαπαβίτσας, 2014).  

Η ικανότητα του κλάδου να αυξάνει τα κέρδη του, πολύ πάνω του µέσου όρου 

συσσώρευσης  των άλλων κλάδων εξαρτάται από τα εµπόδια που τίθενται  στις επιχειρήσεις, 

όπως και στην αύξηση της ζήτησης και τον οριακό λόγο κεφαλαίου-προϊόντος του εκάστοτε 

κλάδου. Ο διεθνής ανταγωνισµός υποβαθµίζει τη µονοπωλιακή δύναµη των εγχώριων 

επιχειρήσεων. Όταν τα προϊόντα ελέγχονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, η διείσδυση και 

στις εισαγωγές µπορεί να αυξήσει περαιτέρω τα κέρδη των πολυεθνικών.(Μανιάτης, Τσαλίκη 

και Τσουλφίδης, 1999).  

Τέλος, σύµφωνα µε την µετακεϋνσιανή θεωρία, οι οικονοµικές διακυµάνσεις 

προκύπτουν από πολύπλοκες και αυτοτροφοδοτούµενες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην 

κατανοµή του εισοδήµατος, την ενεργό ζήτηση, την επισώρευση κεφαλαίου και την 

τεχνολογική µεταβολή, ενώ οι περίοδοι υφέσεων και κρίσεων συνίστανται, καταρχάς, σε 

καταστάσεις υπερβάλλουσας παραγωγής (δηλ. επισώρευσης αποθεµάτων) υποαπασχόλησης 

του επενδυµένου κεφαλαίου (ή, αλλιώς, της δυναµικότητας παραγωγής), καθώς και της 

ανεργίας. (Μαριόλης, 2014).        

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1   Εισαγωγικά στο 3Ο  Κεφάλαιο  

Η Παιδεία και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση συµβάλει σηµαντικά,  όχι µόνο στο να 

παραχθούν τα υποκείµενα της εργασίας αλλά και στο να διαχωριστούν  στους εργασιακούς 

κλάδους,  µε σκοπό  την τελική «οικειοποίηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων τους» από τους κατόχους των µέσων παραγωγής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,  η 

Παιδεία εκφράζει συνολικά  το περιεχόµενο των παραγωγικών σχέσεων, σε  αλληλεπίδραση  

µε τις παραγωγικές δυνάµεις. Αντικατοπτρίζει,  δηλαδή, η εκπαίδευση  έναν συγκεκριµένο 

κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας (Πατέλης, 2008). 

Η κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και το κυρίαρχο καθεστώς της χώρας, µέσω 

των Μνηµονίων, «επιτάσσουν» κι έχουν δηµιουργήσει ήδη ραγδαίες αλλαγές στην 

Εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά, θα µπορούσε να ειπωθεί, πως επιχειρείται µια βίαιη 

µετάλλαξη, ώστε, µέσω αλλαγών στη διοικητική δοµή, στις λειτουργίες ως προς το 

περιεχόµενο και την κατεύθυνση της έρευνας και της διδασκαλίας, οδηγείται η επιστήµη και 

το «σχολείο» σε πλήρη υπαγωγή στην κυρίαρχη λογική και τάξη,  καθώς και  στους εκάστοτε 

πολιτικούς εκφραστές τους (Πατέλης, 2011). 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία εφτά χρόνια,   το σύστηµα της Παιδείας και της 

Εκπαίδευσης και στις τρεις βαθµίδες  (πρωτοβάθµια- δευτεροβάθµια- τριτοβάθµια) έχει 

υποστεί, σε συνεργασία πάντα  µε τους  διεθνείς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ 

κλπ) και  µε το πολιτικό και επιχειρηµατικό προσωπικό της χώρας, µια σκληρή πίεση για τη 

διεύρυνση και εντατικοποίηση του  µηχανιστικού και ποσοτικοποιηµένου  χαρακτήρα του. Η 

αποτελεσµατικότητα και η, αγοραίου τύπου,  αξιολόγηση,  ως κυρίαρχες έννοιες-αντιλήψεις  

της σύγχρονης νεοφιλελεύθερης εποχής, οδηγούν στην αντικειµενοποίηση όλων των πτυχών 

της εκπαίδευσης και της παιδείας αλλοιώνοντας, εν πολλοίς, το φιλοσοφικό, ιδεατό και 

συγχρόνως διαλεκτικό χαρακτήρα του. Η δηµόσια εκπαίδευση απαξιώνεται και 

ιδιωτικοποιείται, χάνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της, περνά από µια διαδικασία 

κοστολόγησης κι αποκτά χρηµατικό αντίτιµο, απονευρώνεται και οδηγείται σε µια πρόωρη 

σήψη. Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής, είναι να αποµακρύνεται από τον µορφωτικό της 

χαρακτήρα,  περιορισµένη στη παροχή ορισµένων δεξιοτήτων, που απαιτεί σήµερα η 

επονοµαζόµενη Αγορά. (Γούναρη και Γρόλλιος, 2016).         

 

 



Οι δράσεις αυτές, λόγω  του νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα τους, καλλιεργούν την 

αντίληψη,  ότι  τα σχολεία αποτελούν  ανταγωνιστικές  επιχειρήσεις, όπου οι επιδόσεις τους 

θα  κρίνονται στη βάση κριτηρίων,  που χρησιµοποιούνται σε καθεστώς ιδιωτικής οικονοµίας 

και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών θα αξιολογείται, µέσω  «πιστοποιητικών 

ποιότητας»,  αντίστοιχα  των εµπορευµάτων. Η αναζήτηση  ποσοτικά µετρήσιµων κριτηρίων 

αξιολόγησης της, υποτιθέµενης, «αποτελεσµατικότητας» των σχολείων,    αντικατοπτρίζεται 

στις επιδόσεις των µαθητών, υπό το χαρακτήρα «δεικτών ποιότητας» και «κριτηρίων 

αξιολόγησης» της διαχείρισης των υλικών µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού στα πλαίσια 

της εκπαίδευσης. Προωθείται  η ισχυροποίηση των εξετάσεων, ως κυρίαρχο και δοµικό 

χαρακτηριστικό  της εκπαίδευσης µε ταυτόχρονη  υποβάθµιση της µαθησιακής διαδικασίας 

και  των παιδαγωγικών διαστάσεων της σχολικής ζωής, προς όφελος ενός στείρου  

δογµατικού διδακτισµού, µιας χρησιµοθηρικής, δηλαδή,  αντιµετώπισης της γνώσης, ως 

µέσου για την εξυπηρέτηση εξωτερικού χαρακτήρα σκοπιµοτήτων (επιτυχία λόγω του 

«εθισµού» στις εξεταστικές δοκιµασίες, διαµόρφωση ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών για 

την εξασφάλιση  της προσωπικής καριέρας, κλπ  (Δαφέρµος, 2004). 

Η Αναπαραγωγή της Ανεργίας από την Εκπαίδευση. 

Στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία η εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου είναι 

συνδεδεµένη ή καλύτερα διαµορφωµένη από την ίδια την αγορά-κεφάλαιο. Με αυτό τον 

τρόπο συνδεδεµένη µε τη εκπαίδευση είναι και η ανεργία, ως δοµικό στοιχείο του 

Καπιταλισµού. Όταν η Αγορά (βλ. Κεφάλαιο) έχει ανάγκη από τη δηµιουργία µιας 

«επιστηµονικής αριστοκρατίας»,  που θα διευθύνει και θα ελέγχει την κοινωνία, διαµορφώνει 

ανθρώπους ανθεκτικούς στον ανταγωνισµό. Παράλληλα,  δηµιουργεί ανάγκες παραγωγής και 

εργασίας, οι οποίες στην ουσία τους δεν παράγουν τον απαιτούµενο πλούτο αλλά 

καθηλώνουν τους εργαζοµένους σε αυτές. Η εκπαίδευση που συγκροτεί για τη δηµιουργία 

αυτών των θέσεων είναι «απάνθρωπη» και «αντιεπιστηµονική», αδιαφορώντας για τις 

ατοµικές ικανότητες, αποδιοργανώνοντας την διαµορφωµένη παιδεία της εκπαίδευσης 

ενάντια στην κοινωνία και υπέρ της ιδιωτικής οικονοµίας. Έχοντας τα παραπάνω ως σκοπό, 

διαµορφώνει την εκπαίδευση στους κανόνες του, καλλιεργώντας το όραµα µιας κερδοφόρου 

εργασίας για τους αποφοίτους αυτής. Η συσσώρευση όµως αποφοίτων σε επικερδείς ή µη 

ειδικότητες αυξάνει την ανεργία των αποφοίτων αυτών. Η συσσωρευµένη αυτή ανεργία 

χρησιµοποιείται από την Αγορά ως άλλοθι για να προσεταιριστεί ακόµα περισσότερο την 

εκπαίδευση και να προωθήσει, δια µέσου των κυβερνήσεων, που στηρίζουν την νόµιµη 

εισχώρηση στον συγκεκριµένο τοµέα και στην απορρόφηση κέρδους. Σε αυτό βασίζεται και 

η προσπάθεια υποβάθµισης της σχολικής και πανεπιστηµιακής φοίτησης, σε επίπεδο 



τυποποιηµένης γνώσης ώστε να αναλώνεται ο υποψήφιος εργαζόµενος σε µια ατέρµονη 

διεκδίκηση προσόντων-γνώσεων αποκλειστικά και µόνο σε ένα γνωστικό-εργασιακό 

αντικείµενο (υπέρ-εξειδίκευση) παράλληλα µε µία πειθήνια-υποτακτική λογική απέναντι 

στην εργοδοσία, «προσόντα» τα οποία δεν καθίστανται ικανά να καταπολεµήσουν την 

ανεργία (Θερανιός και Κάτσικας, 2008β) . 

Το σχολείο, επίσης, αποτελεί µια µορφή «καµουφλαρισµένης ανεργίας». Ένας από 

τους ρόλους που παίζει το σχολείο, όπως και τα προγράµµατα επιµόρφωσης ανέργων, είναι η 

απορρόφηση µέρους του εφεδρικού εργατικού δυναµικού. Ακόµη δεν πρέπει να 

παραβλέψουµε την αύξηση ενός πλήθους εργασιών, αδήλωτων, που δεν υπόκεινται σε 

κανένα θεσµικό πλαίσιο εργασίας, µε χαµηλές αποδοχές, χωρίς ασφάλιση κι εργατική 

προστασία, µορφές, δηλαδή, συγκαλυµµένης ανεργίας. Για τον  λόγο αυτό,  στην προσπάθεια 

εξέτασης  της ανεργίας των νέων,  θα πρέπει  να ερευνηθεί και η υποαπασχόληση και οι 

επιµορφώσεις. Οι συγκεκριµένες µορφές ανεργίας των νέων, χρησιµοποιούνται συχνά από 

την «επειχειρηµατική ελίτ», ως επιχείρηµα για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Με την 

ανεργία των νέων, οι ειδικεύσεις και οι γνώσεις του σχολείου,  που προέρχονται από την 

οργάνωση, τον καταµερισµό της εργασίας και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου,  γίνονται 

διακριτά πεδία κοινωνικών συγκρούσεων (Κατριβέσης, 2015). 

 

 

  



3. 2  Η έννοια της εκπαίδευσης  

           Τι είναι η παιδεία και η εκπαίδευση; 

Η παιδεία είναι η προσχεδιασµένη ή αυθόρµητη επίδραση-παρέµβαση σε γνωστικό- 

θεωρητικό πρακτικό  επίπεδο,  που ασκείται σε µια κοινωνία και συγκεκριµένα,  από την 

εκάστοτε, ηλικιακά µεγαλύτερη γενιά, στη νεότερη. Θα µπορούσε να παρουσιαστεί και ως 

ένα σύστηµα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων διαφόρων  παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν 

την πνευµατική ανάπτυξη των ατόµων. Καθώς και ως, «συνένωση των µέσων, των τρόπων 

και των µορφών αλληλεπίδρασης των ανθρώπων,  που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή και 

την ανάπτυξη της ζωής της κοινωνίας και του συνόλου του υλικού και πνευµατικού 

πολιτισµού». Συµπερασµατικά,  η παιδεία είναι η δια και συν-δια -µόρφωση και ανάπτυξη 

των φυσικών, ηθικών, αισθητικών, πρακτικών και θεωρητικών  δυνάµεων-δυνατοτήτων  του 

ατόµου. Στον αντίποδα,  εκπαίδευση (δηλαδή η µόρφωση) είναι µια διαρκής  διαδικασία 

απόκτησης, από την πλευρά του ατόµου, πρακτικών δεξιοτήτων, εµπειρικών και θεωρητικών 

(επιστηµονικών) γνώσεων (Πατέλης, 2008). 

Ως εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτή, µια οργανωµένη και συστηµατική διαδικασία 

µόρφωσης του ανθρώπου. Η διαδικασία της µόρφωσης εµπεριέχει την υιοθέτηση των 

επιτευγµάτων και των στοιχείων του εκάστοτε πολιτισµού,  καθώς  και τον τρόπο  ή τα 

στοιχεία δηµιουργίας του συγκεκριµένου πολιτισµού. Η διαδικασία εµπλουτισµού της 

προσωπικότητας  µε ένα σύνολο στοιχείων, γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, πεποιθήσεων, 

στάσεων. Μιας προσωπικότητας που δεν υφίσταται µόνον, ως απότοκος της παιδαγωγικής 

διαδικασίας, αλλά  και ως έναρξη  µιας προϋπάρχουσας αντίληψης, δηλαδή «ως 

κατευθυντήριος σκοπός του µορφωτικού εγχειρήµατος». Για την επιλογή των συγκεκριµένων  

µορφωτικών αγαθών υπολογίζονται σε µεγάλο βαθµό οι βιοτικές ανάγκες του ατόµου στη 

σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να εκτιµηθεί πως  η εκπαίδευση αποτελεί µια  

διαδικασία µε στόχο την βελτίωση  του ατόµου,  µε σκεπτικό και στόχο  πάντα την επιθυµητή 

βελτίωση της πνευµατικής και κοινωνικής του κατάστασης, βραχυπρόθεσµα, αλλά και 

µακροπρόθεσµα. Κυρίαρχο ρόλο για την οριοθέτηση των στόχων  της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας κατέχει η οριοθέτηση των ανθρώπων  για το περιεχόµενο και τις συνισταµένες 

του για τη βελτίωση της διαβίωσής τους, καθώς και τις αντιλήψεις, όσον αφορά τις άµεσες  

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ιδεατή αντίληψη για τα ιδανικά χαρακτηριστικά, 

σωµατικά ή πνευµατικά  µιας προσωπικότητας (Παυλίδης, 2006). 

 



Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου υφίσταται  κάποιο επίπεδο ανάπτυξης του κοινωνικού 

καταµερισµού της παραγωγικής εργασίας σε αλληλεπίδραση µε τους βασικούς κλάδους της 

παραγωγικής διαδικασίας (δηλαδή, διαδικασία παραγωγής αγαθών µε απώτερο στόχο την 

κατανάλωσή τους και ταυτόχρονα παραγωγή µέσων και αντικειµένων µε άµεσο στόχο την 

ίδια την παραγωγή) γίνεται διακριτή επίσης, η παραγωγή γνώσης, ως προσπάθεια κατάρτισης 

του ανθρώπου,  του «υποκειµένου» της εργασίας. Αυτό συµβαίνει,  διαµέσου «της 

παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων». Η 

προσπάθεια παραγωγής και αναπαραγωγής της κυρίαρχης παραγωγικής δύναµης, καθώς και 

αντίληψης, δηλαδή ανθρώπου της εργασίας µε συγκεκριµένα εργασιακά και γνωστικά 

χαρακτηριστικά, είναι η πρωταρχική, σε επίπεδο ουσίας και στρατηγικής, επιδίωξη της 

εκπαίδευσης. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας θα είναι η αναπαραγωγή υποκειµένων µε 

όµοια  χαρακτηριστικά σε πολιτισµικό, πνευµατικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε αυτήν την 

επιδίωξη καταλήγει, ενισχύει και κατευθύνεται το εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο προτάσσει 

την εµπεριστατωµένη και τακτική µελέτη-εξέταση των ίδιων των ανθρώπων, όπως και των 

πνευµατικών και πρακτικών γνώσεων και ικανοτήτων. Η συγκεκριµένη εξέταση των 

γνωστικών χαρακτηριστικών λαµβάνει χώρα στην εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα και µε 

πολλές και διάφορες µεθόδους. Ως µέθοδος θα µπορούσε να ληφθεί η επιστηµονική 

αναζήτηση και ανάλυση, η οποία θα µπορούσε να µετατραπεί σε µία άµεση παραγωγική 

δύναµη, που συνδέει τα πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα µε συγκεκριµένες 

παραγωγικές δυνάµεις, (σε περίπτωση που τα συγκεκριµένα ιδρύµατα συµµετέχουν και 

συµβάλλουν ενεργά στη διαδικασία παραγωγής), µέσω του υποκειµένου της εργασίας, που 

«παράγει» το συγκεκριµένο ίδρυµα.  Το κάθε ίδρυµα διαθέτει   διαφορετικό «τον τρόπο 

επιλογής, συνάρθρωσης, συστηµατοποίησης, κωδικοποίησης, αλλά και προσαγωγής – 

προσπέλασης της κεκτηµένης γνώσης», ώστε αυτή να απευθύνεται σε συγκεκριµένους 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους (Πατέλης, 2009). 

 Η ιδεολογία της εκπαίδευσης. 

Στις καπιταλιστικές κοινωνίες, όπου η µετεξέλιξη της  κοινωνικής συνείδησης, ως 

πολιτικής, και η υποστήριξη του κυρίαρχου ταξικού αφηγήµατος, σε επίπεδο συµφερόντων 

και σχέσεων, βασίζονται στη µεθοδική (ή µεθοδευµένη) καλλιέργεια-µετάδοση 

συγκεκριµένων ιδεών, και συνήθως, επιδιώκεται η χειραγώγηση των πράξεων και των 

σκέψεων των πολιτών. Κατά τον συγκεκριµένο τρόπο η εκπαίδευση αποκτά ηγεµονική θέση, 

ως µηχανισµός στο Καπιταλιστικό Σύστηµα (Παυλίδης, 2012β). 



Το σχολείο, ως οργανικό κοµµάτι της εκπαίδευσης, κατέχει τον ρόλο της 

«αναπαραγωγικής δύναµης»  των συγκεκριµένων ιδεών, που χρειάζονται για τη 

χειραγώγηση. Οι γνώσεις, που προσφέρονται στον µαθητή, εµπεριέχουν συγκεκριµένες 

οπτικές για την κοινωνία, και διαµορφώνουν αξίες, κανόνες και πρότυπα συµπεριφοράς, που 

βασίζονται και προσανατολίζονται  πάντα από και προς το χώρο της κυρίαρχης ιδεολογίας 

Στόχος τους  να κάνουν τους µαθητές ικανούς και πρόθυµους ν΄ αναλάβουν προκαθορισµένες 

κοινωνικές θέσεις και λειτουργίες (Apple, 1986). 

Δοµικό στοιχείο της παραπάνω θεώρησης αποτελεί η θέση του Antonio Gramsci,  πως  

το σχολείο κατέχει έναν επιτελικό ρόλο στην διαµόρφωση και την επικράτηση  της 

ιδεολογικής ηγεµονίας, δηλαδή του κυρίαρχου αφηγήµατος. Η ιδεολογική ηγεµονία 

κατακτιέται από την εργατική τάξη κατά την προσπάθεια της τελευταίας για άνοδο του 

µορφωτικού της επιπέδου. Η συγκεκριµένη τάξη δεν δύναται ούτε να κατακτήσει ούτε να 

διατηρήσει την εξουσία, αν παραµείνει αναλφάβητη. Η εκπαίδευση, µέσω και της γνώσης 

που παρέχει, κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο εντός του εποικοδοµήµατος του καπιταλισµού, 

καθότι αντανακλά τα οικονοµικά θεµέλια και τον «ταξικό χαρακτήρα» του καπιταλιστικού 

συστήµατος. Ο ρόλος της είναι επιτελικός, ώστε να αναπαραχθεί άµεσα η ιδεολογία του 

συστήµατος. Συγκεκριµένα, η γνώση µεταλαµπαδεύει και αντανακλά διάφορα κοινωνικά 

παράγωγα, όπως οι συνειδήσεις, οι αντιλήψεις και οι ιδέες (Gramsci, 1972). 

 

Για την συγκεκριµένη θέση, επίσης, έχει ειπωθεί, πως η ιδεολογία απευθύνεται σε 

µεγάλο βαθµό,  στο θεωρητικό υπόβαθρο διεξαγωγής των συγκρούσεων και των αγώνων για 

την κατάληψη της εξουσίας. Η κυριαρχία αυτή, απλώνεται  σε πνευµατικό και υλικό επίπεδο. 

Αυτό σηµαίνει, πως η αντίπαλη θεώρηση (αντι-ηγεµονία) αναπτύσσει έναν συγκεκριµένο 

αγώνα, µε στόχο την κάλυψη πεδίων, σε θεωρία και πράξη, που ο κυρίαρχος έχει αφήσει 

ακάλυπτα. Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει η αστική εκπαίδευση, όπου, µέσω της ανάπτυξης 

τετριµµένων αντιλήψεων και πρακτικών, εµποδίζει την ιδεολογική ανάπτυξη των 

καταπιεσµένων τάξεων (Eagleton, 1994).     

Σηµαντική, τέλος είναι η θέση  του Λ. Αλτουσέρ ότι,  στις  κεφαλαιοκρατικές 

κοινωνίες κυρίαρχος Ιδεολογικός Μηχανισµός του Κράτους, σε σχέση µε την προ-

καπιταλιστική εκκλησία, γίνεται το σχολείο. Το σχολείο, αποτελεί ισχυρότατο  µηχανισµό 

συστηµατικής πλέον,  και  µαζικής διάδοσης της κυρίαρχης ιδεολογίας. Η διάδοση της 

κυρίαρχης ιδεολογίας από το σχολείο καλλιεργεί στους µελλοντικούς εργαζόµενους τον 

τρόπο  συµπεριφοράς εκείνον,  που καθίσταται κατάλληλος, ώστε να αποδεχτούν εκ των 



προτέρων  την αναπαραγωγή-συνέχιση των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής. Ο Λ. Αλτουσέρ 

θεωρεί πως η σχολική γνώση, έµµεσα  προέρχεται από την κοινωνική τάξη, η οποία 

κυριαρχεί και ελέγχει τους Ιδεολογικούς Μηχανισµούς και κατ’ επέκταση το ίδιο το Κράτος. 

Αυτό σηµαίνει πως,  το σχολείο και  στο σύνολό του το εκπαιδευτικό σύστηµα ελέγχεται από 

την κυρίαρχη τάξη, µε αποτέλεσµα η ιδεολογία που αναπαράγεται να επιβάλλεται σε 

ολόκληρη την κοινωνία (Sarup,2006). 

Η µάθηση στο σχολείο, αποτελείται από δύο διαφορετικές παραµέτρους. Από την 

λεγόµενη, παραγωγή της νέας γνώσης και από την κατανόηση-εκµάθηση της ήδη 

παραγόµενης γνώσης. Η νέα γνώση τις περισσότερες φορές δεν παράγεται από τους µαθητές, 

οι οποίοι έχουν µόνο την υποχρέωση να την αποµνηµονεύσουν, όπως τους προστάζει ο 

δάσκαλος. Μια ιδιότυπη δηλαδή, «τραπεζική κατάθεση» όπου ο δάσκαλος «καταθέτει τη 

γνώση» στο µυαλό των µαθητών ως σαν να ήταν τραπεζικοί λογαριασµοί και απλά περιµένει 

να «εισπράξει» µέσω της αναπαραγωγής της συγκεκριµένης άποψης-γνώσης από τους 

µαθητές. Η µάθηση περιορίζεται σε ρόλο µεταφοράς γνώσης. Η συγκεκριµένη διαδικασία 

έχει ως αποτέλεσµα µαθητές και δάσκαλοι να στερούνται ορισµένων σηµαντικών 

λειτουργιών-διεργασιών, όπως ο κριτικός στοχασµός κι η περιέργεια. Λειτουργίες σηµαντικές 

και αναντικατάστατες για την µαθησιακή διαδικασία. Τέλος, σηµαντικό είναι να µην 

διαχωρίζεται η διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης από την εκµάθηση της υπάρχουσας, 

καθότι οδηγείται το σχολείο σε πωλητή γνώσης, µια ιδιότητα δηλαδή, που ταυτίζεται µε την 

ιδεολογία και τη φύση του καπιταλιστικού συστήµατος. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, επίσης, 

οφείλει να εµπλέκει και το δάσκαλο και τους µαθητές στη διαδικασία δηµιουργίας και 

αναδιαµόρφωσης της γνώσης κι όχι να τους παρέχει µια γνώση έτοιµη και ιεραρχικά 

δοµηµένη και διαχωρισµένη σε χρήσιµη και αχρείαστη (Freire&Shor, 2011). 

Το αναλυτικό πρόγραµµα, ως µηχανισµός  πολιτικού ελέγχου της παρεχόµενης 

γνώσης, όταν συγκροτηθεί, δεν θα υπάρχει δυνατότητα ν’ αναµορφωθεί. Τροποποιείται από 

τις συγκρούσεις, που παράγει το περιεχόµενό της, αλλά ο λόγος ύπαρξης και διαµόρφωσής 

του είναι καθαρά πολιτικός. Σε κάθε περίπτωση γίνεται φανερή η διαπίστωση, ότι η λογική 

του βασίζεται σε µια ψευδή συναίνεση και ιδιαίτερα σκλήρυνση-αυστηροποίησή του µε την 

πάροδο του χρόνου, καθώς συνδέεται µε ένα τεράστιο σύστηµα εθνικών δοµών και 

επιδιώξεων. Αυτό συνδέεται µε τα άλλα µέρη της Νέα Δεξιάς και της ατζέντας της,  δηλαδή 

την εµπορευµατοποίηση και την  ιδιωτικοποίηση της γνώσης. Επίσης θα πρέπει να δοθεί µια  

ιδιαίτερη έµφαση, ειδικά στα συνεχώς αυξανόµενα κέρδη των ιδιωτών σε τοπικό, 

περιφερειακό και κρατικό επίπεδο (Apple, 1993). 



Το αναλυτικό πρόγραµµα αντιµετωπίζει την παρεχόµενη γνώση µε έναν 

χαρακτηριστικό «εργαλειακό» τρόπο, έναν στόχο, τον οποίο πρέπει να κατακτήσουν οι 

µαθητές. Παρά τις όποιες παραλείψεις, θα µπορούσε να ειπωθεί, πως η γνώση δεν παύει να 

αποτελεί κοινωνική κατασκευή αδιάρρηκτα συνδεδεµένη µε τις κυρίαρχες κοινωνικές-

παραγωγικές σχέσεις και τα συµφέροντα. Το αναλυτικό πρόγραµµα, παρά το µαζικό 

χαρακτήρα του, παρέχει συγκεκριµένες γνώσεις, που αναφέρονται σε επιδιώξεις 

συγκεκριµένων µαθητών ή καλύτερα σε συγκεκριµένη κοινωνική τάξη µαθητών. Αυτό 

συµβαίνει,  επειδή οι γνώσεις αυτές έχουν συγκεκριµένες οικονοµικές και πολιτικές 

διαστάσεις, και δεν είναι άλλες από αυτές,  που ορίζει η κυρίαρχη τάξη (McLaren,2010).    

  



             Η κατάσταση στην ελληνική εκπαίδευση 

Εδώ και πολλές δεκαετίες, διεθνείς οργανισµοί, η Ευρωπαϊκή  Ένωση, ο Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣA), το  Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,  η 

Παγκόσµια Τράπεζα  καθώς και τα  Ηνωµένα Έθνη (ΟΗΕ), αποκτούν πληθώρα,  συνεχώς 

αυξανόµενων, υπερεξουσιών. Θέτουν,   δε,  ως βασική τους επιδίωξη,  ν’ αναµορφώσουν,  ην  

ιδεολογική βάση και την πολιτική κατεύθυνση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και 

ιδρυµάτων,  αναφορικά µε  την στοχοθέτηση, το γνωστικό και  µορφωτικό περιεχόµενο 

καθώς και τις κύριες οργανωτικές και δοµικές λειτουργίες, µε βάση το κυρίαρχο αφήγηµα του 

Νεοφιλελεύθερου Κοινωνικού Δόγµατος (Γρόλλιος, 2004). 

Ακολουθώντας τη συγκεκριµένη οδό, το εκπαιδευτικό σύστηµα αποκτά αγοραία 

χαρακτηριστικά και χαίρει αντιµετώπισης,  µιας συνεχούς αναπτυσσόµενης και κερδοφόρας  

πλουτοπαραγωγικής πηγής  υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχοµένου, στον τοµέα της οποίας 

δραστηριοποιούνται εταιρείες και επενδυτικοί όµιλοι,  αποµυζώντας υπέρογκα κέρδη για την 

παρεχόµενη, από µέρους τους,  «γνώση».  Παράλληλα,  διευρύνεται,  όλο και περισσότερο,  η 

αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής κατάρτισης, για την αντιµετώπιση της αγοράς εργασίας. 

Ταυτόχρονα,  παρατηρείται,  η συνεχώς  ταχύτερη αποδέσµευση του Αστικού Κράτους από 

την  υποχρέωση-δέσµευση της προσφοράς  µόρφωσης και κατάρτισης,  µε µη εµπορευµατικό 

χαρακτήρα. Η υποχώρηση αυτή του κράτους εντείνει και εντατικοποιεί τη ζήτηση για την 

εκπαίδευση, από την πλευρά των πολιτών. Μία ζήτηση που την εκµεταλλεύεται η αστική 

τάξη και εµπλέκεται µε τον τοµέα της παροχής εκπαίδευσης µε σκοπό το κέρδος 

(Γρόλλιος,2004). 

Στην εποχή του νεοφιλελευθερισµού και της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης,  η βασική 

αρχή των πολιτικών και των µεταρρυθµίσεων στην εκπαίδευση, βασίζεται στη µεταστροφή 

της Εκπαίδευσης σε µια απλή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καθώς και στην αύξηση του 

κέρδους για το επιχειρηµατικό κεφάλαιο,  που δραστηριοποιείται στον συγκεκριµένο τοµέα. 

Παράλληλα,  πλην της συγκεκριµένης κερδοφορίας, η Εκπαίδευση, ως Ιδεολογικός 

Μηχανισµός του Κράτους,  αναπαράγει τις κυρίαρχες παραγωγικές σχέσεις εκµετάλλευσης, 

µέσω της εντατικοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως, επίσης, και  την ενίσχυση 

του διαχωρισµού σωµατικής και πνευµατικής εργασίας (Σκορδούλης, 2016).  

  



Η  επίδραση του Νεοφιλελευθερισµού στην εκπαίδευση στοχεύει στη δηµιουργία 

µεγάλης µερίδας χαµηλόµισθων και «ελαστικών» εργαζόµενων. Αυτό θα επιτευχθεί µε την  

επικέντρωση  των Αναλυτικών Προγραµµάτων και της Εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατ’ 

επιταγή του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στην απόκτηση δεξιοτήτων και στον 

παραγκωνισµό της ευρείας επιστηµονικής γνώσης και µεθοδολογίας. Βαρύνουσας σηµασίας, 

που δεν θα πρέπει να παραλειφθεί είναι και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της 

επιστηµονικής κατάρτισης αυτών,  που θα οδηγήσει στην απαξίωση του εκπαιδευτικού, ως 

ατόµου και ως δηµόσιου λειτουργού (Σκορδούλης, 2016). 

H εγχώρια αστική τάξη και οι  διάφορες «ενώσεις» αυτής,  που δραστηριοποιούνται  

σε συγκεκριµένο τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων (ΣΕΒ) 

και ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Ι.Σ), υποδεικνύουν συγκεκριµένες 

κατευθύνσεις,  στις οποίες εξαναγκάζεται να κινηθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Συγκεκριµένα: 

α) Διεύρυνση της αυτονοµίας των σχολικών µονάδων-διοικήσεων από την κρατική 

διοίκηση και χρηµατοδότηση. Ευρεία αναζήτηση εσόδων και οικονοµικών πόρων από τον 

ιδιωτικό τοµέα και αυτόνοµη διαµόρφωση των εκπαιδευτικών και αναλυτικών 

προγραµµάτων,  καθώς επίσης και αυτόνοµη καθιέρωση των εκπαιδευτικών στόχων και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων των σχολείων. 

β) Καθιέρωση και αυστηροποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των 

σχολικών µονάδων κατ’ αναλογία της επίτευξης των στόχων, δηλαδή της επιτυχίας και της 

ανόδου των  µαθησιακών στόχων και επιδόσεων. Δηλαδή τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα 

αξιολογούνται µε βάση τις επιτυχίες  των µαθητών.   

γ) Μείωση ή Αύξηση της χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων,  ανάλογα µε την 

θέση αυτών στον µετρήσιµο δείκτη αξιολόγησης και το βαθµό επιλογής-προτίµησης του 

συγκεκριµένου σχολείου από το µαθητικό κόσµο. 

δ) Μείωση των δαπανών του µισθολογικού και λειτουργικού κόστους του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και της σχολικής µονάδας. Εντατικοποίηση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών για κάλυψη κενών, από την µη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, µε  

παράλληλη αύξηση του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών (Κάτσικας, 2017). 

Παρόµοια διαδικασία, όπως παρατηρεί ο Π. Παυλίδης, (2012) είχε ξεκινήσει εδώ και 

πολλά χρόνια στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κυρίως, στο χώρο της έρευνας.  Το 

φαινόµενο της στροφής της έρευνας και των πανεπιστηµίων στην αγοραία αντίληψη της 

εξασφάλισης πόρων και εσόδων από την ιδιωτική χρηµατοδότηση, µέσω της πώλησης 



επιστηµονικών projects και ιδεών, το χαρακτήρισε µε τον περιεκτικό όρο,  «ακαδηµαϊκό 

καπιταλισµό». Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται,  όταν αρχίζει να περιορίζεται η κρατική 

επιχορήγηση των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων στον τοµέα των ερευνών και της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Προκειµένου να επιβιώσουν τα ιδρύµατα και να συνεχίσουν 

τη δραστηριότητά τους στρέφονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία (sic),  µε αποτέλεσµα να 

υιοθετούν έναν έντονο κερδοσκοπικό χαρακτήρα,  που ουσιαστικά πραγµατοποιεί µια 

διαδικασία εµπορευµατοποίησης της γνώσης. Εισέρχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στην φιλο-

καπιταλιστική αντίληψη της «οικονοµίας της γνώσης»,  όπου οι έρευνες και το περιεχόµενο 

των προγραµµάτων σπουδών κατευθύνονται ή καλύτερα υπαγορεύονται,  µε βάση τις 

κερδοσκοπικές  προσδοκίες και επιταγές, ακολουθώντας συνάµα τις ανταγωνιστικές 

µεθόδους-πρακτικές πολυεθνικών επιχειρήσεων ή υπερεθνικών οργανισµών.  

Βασική αντίληψη του ακαδηµαϊκού καπιταλισµού είναι η αντιµετώπιση της παραγόµενης ή 

παρεχόµενης γνώσης ως αγαθό προς πώληση και µάλιστα µε ένα ιδιαίτερα υψηλό αντίτιµο. Η 

συγκεκριµένη επιδίωξη οδηγεί στην καθιέρωση του καθεστώτος της λεγόµενης πνευµατικής 

ιδιοκτησίας για την παραγόµενη γνώση.  Αυτό σηµαίνει,  πως η διοίκηση των ιδρυµάτων ή 

επιµέρους µέλη του επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού (µέλη ΔΕΠ) να εξασφαλίσουν 

µέσω αγοράς ή κατοχύρωσης τα πνευµατικά δικαιώµατα κάποιας επιστηµονικής πατέντας ή 

κάποιου επιστηµονικού συµπεράσµατος,  είτε για να τα µεταπουλήσουν σε κάποιον ιδιώτη 

ενδιαφερόµενο,  είτε, όπως πολύ συχνά συµβαίνει, να ιδρύσουν δική τους εταιρία,  ώστε να 

εκµεταλλευτούν στο έπακρο τη συγκεκριµένη γνώση,  ως ιδιοκτησία τους ή εµπόρευµά τους. 

Η κερδοσκοπική επιδίωξη των συγκεκριµένων πανεπιστηµιακών διαβρώνει  τη συνοχή και 

τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ως κοινότητα και ως 

θεσµό,  ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται αθέµιτες κι επικίνδυνες πρακτικές,  υπέρ του 

ιδιωτικού συµφέροντος, θέτοντας το σπουδαστικό και καταναλωτικό κοινό σε άµεσο κίνδυνο 

(Παυλίδης, 2012β).      

  



Η αναγκαιότητα µετεξέλιξης της Εκπαίδευσης. 

Το εναλλακτικό αφήγηµα στη χώρο της εκπαίδευσης  οφείλει να προτάξει στις 

επιδιώξεις της αστικής τάξης το υποχρεωτικό, ενιαίο, δωρεάν, δηµόσιο,  δεκατετράχρονο 

σχολείο. Δηλαδή, δίχρονο νηπιαγωγείο,  εξάχρονο δηµοτικό και µια εξάχρονη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Το νηπιαγωγείο και η δωδεκάχρονη  εκπαίδευση πρέπει να είναι αδιαίρετες,  

ώστε να µειωθεί η λειτουργία  του σχολείου στην «αναπαραγωγή των κυρίαρχων 

παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων», η οποία πραγµατοποιείται συνάµα µε  την κυρίαρχη 

ιδεολογία, µέσω του υπάρχοντος διαχωρισµού γενικής-τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

(Γ.Ε.Λ και ΕΠ.Α.Λ.). Θα πρέπει να τονιστεί,  πως  η εγκατάλειψη του συγκεκριµένου 

διαχωρισµού γενικής-τεχνικής εκπαίδευσης, οφείλει να έχει ως επακόλουθο, να συνδυαστεί 

δηλαδή µε, την άµεση εξάλειψη της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτό, καθότι, η συγκεκριµένη 

µορφή εκπαίδευσης, λειτουργεί άµεσα, ως µηχανισµός  αναπαραγωγής των κυρίαρχων 

παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων και αντιλήψεων της αστικής κοινωνίας. Η 

συγκεκριµένη δωρεάν παροχή της δεκατετράχρονης εκπαίδευσης  αποσκοπεί  στην εξάλειψη 

ή έστω περιορισµό των κοινωνικών ανισοτήτων. Ασφαλώς δεν πρέπει να θεωρηθεί πως, οι 

ανισότητες θα εξαλειφτούν  ακόµα και  µε την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από τον 

εργαζόµενο λαό. Για το συγκεκριµένο διακύβευµα θα απαιτηθεί µεγάλη προσπάθεια σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ώστε να εγκαθιδρυθεί η λαϊκή Ηγεµονία. Τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή και µέχρι τη ριζοσπαστική κοινωνική αλλαγή,  η εναλλακτική πρόταση στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να προτάσσει και να διεκδικεί «τον ριζικό εκδηµοκρατισµό της 

εκπαίδευσης». Για να εκδηµοκρατιστεί συθέµελα και ριζικά η εκπαίδευση, που έχει 

κατακρεουργηθεί από το αστικό κράτος σε µεγάλο βαθµό,  απαιτείται η εντατική συµµετοχή 

των ανθρώπων της εκπαίδευσης, όχι µόνο των δασκάλων-καθηγητών αλλά ταυτόχρονα,  και  

των µαθητών  και των  διοικητικών υπαλλήλων  του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύµατος, 

µέσω της οποίας θα αναδεικνύεται ο επιτελικός ρόλος της γενικής τους συνέλευσης, για την 

αντιµετώπιση ζητηµάτων που ταλανίζουν το εκάστοτε ίδρυµα. Γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί η 

δυνατότητα του δικαιώµατος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» µε δυνατότητα ανάκλησης των 

εκλεγοµένων σε περίπτωση ατασθαλιών. Ταυτόχρονα όµως, θα πρέπει να υπάρξει 

θεσµοθετηµένη εποπτεία στη διοίκηση κάθε εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε τη συγκρότηση 

συµβουλίων τοπικού χαρακτήρα και   µε διαδικασίες καθολικής ψηφοφορίας των συλλογικών 

σωµάτων του οργανωµένου λαού. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει  ριζικός προγραµµατισµός του 

παιδαγωγικού περιεχοµένου της εκπαίδευσης από τους διδάσκοντες. Η προσέγγιση της 

παιδαγωγικής είναι αναγκαίο να κατευθύνεται και να υπηρετεί τα κοινωνικοπολιτικά και 

παιδαγωγικά πρωτάγµατα, όπως είναι «η κατάργηση της εκµετάλλευσης και της 



καταπίεσης», µε απώτερο στόχο τη διαµόρφωση ανθρώπων µε ισόρροπη σωµατική, 

γνωστική, ηθική και καλλιτεχνική ανάπτυξη,  που µε τη συλλογική τους δράση στην 

κοινωνία να οικοδοµήσουν τον Σοσιαλισµό. Στην συγκεκριµένη επιδίωξη  θα πρέπει να 

στρατεύεται η ίδια η διδασκαλία, η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται και να βασίζεται στα 

λαϊκά ζητήµατα (Γρόλλιος, 2016). 

Η εκπαίδευση επίσης,  σε επίπεδο περιεχοµένου,  θα πρέπει, όπως επισηµαίνει ο Φ. 

Ένγκελς, να βοηθάει τους νέους να κατανοήσουν το σύστηµα παραγωγής, µε παράλληλη 

κατανόηση της δυνατότητάς τους να µεταβαίνουν από έναν παραγωγικό κλάδο σε άλλο, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας και των ατοµικών τους δυνατοτήτων, και να 

µην καθηλώνονται σ’ έναν συγκεκριµένο παραγωγικό κλάδο.  Η εκπαίδευση οφείλει να 

λειτουργήσει  ως µέσο απελευθέρωσης της προσωπικότητας του ατόµου και της κοινωνικής 

χειραφέτησής του από την υπέρ-εξειδίκευση   και τον καταµερισµό της εργασίας, που 

επιτάσσει  ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής. Σκοπός κατ’ επέκταση της εκπαίδευσης 

είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν «πολύπλευρα» τις  

ποικιλόµορφες δυνατότητές τους,  προς όφελος της κοινωνίας (Παυλίδης, 2011). 

   Η καλλιέργεια του ανεπτυγµένου, του ανθρώπινου και ανθρωποκεντρικού  

πολιτισµού και της αντίστοιχης παιδείας, δηµιουργεί την ανάγκη ύπαρξης του 

µεταλαµπαδευτή της συγκεκριµένης πολιτισµικής ιδέας. Το ρόλο αυτό καλείται ν’ αναλάβει ο 

ίδιος ο  άνθρωπος ως «δηµιουργός πολιτισµού, ως πεπαιδευµένο ον, το οποίο διαθέτει 

συνείδηση και αυτοσυνείδηση». Η συνείδηση αποτελεί  τον αντικατοπτρισµό της εξωτερικής 

πραγµατικότητας, όπως πραγµατικά είναι και όπως την αντιλαµβάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος,  

µε τους συγκεκριµένους ψυχικούς µηχανισµούς,  που διαθέτει. Η κοινωνική συνείδηση 

αντικατοπτρίζει τον άνθρωπο, ως προσωπικότητα, υπό την παιδαγωγική διαδικασία µέσω του 

Εκπαιδευτικού Συστήµατος – Σχολείου. Αντιλαµβάνεται την κοινωνία υπό το πρίσµα της 

ατοµικής του ολότητας,  ώστε οι πράξεις  του να εξαρτώνται και να κατευθύνονται από τη 

συνειδητοποίηση του κοινωνικού του ρόλου. Κατ’ επέκταση,  η κοινωνική αντίληψη  

αναπτύσσεται  στον άνθρωπο,   ως δρών υποκείµενο, αναπτύσσοντας την κοινωνική του 

ενεργητικότητα. Ένα Υποκείµενο που «µετασχηµατίζει σκόπιµα τους αντικειµενικούς όρους 

της ύπαρξής του» (Πατέλης, 2008). 

  



           Το αποτέλεσµα του Εκπαιδευτικού Μετασχηµατισµού. 

Για τον λόγο αυτόν,  ο σχολικός σχεδιασµός και το αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει 

να είναι δοµηµένα στη βάση ή κατεύθυνση του ριζοσπαστικού κοινωνικού µετασχηµατισµού, 

µε κεντρικό πολιτικό στόχο τη σοσιαλιστική µετεξέλιξη και µε αντίστοιχο εκπαιδευτικό 

στόχο την πνευµατική απελευθέρωση,  µέσω της  υπέρβασης και της κριτικής επεξεργασίας 

του εµπειρισµού. Την στήριξη των αντιλήψεων των µαθητών σε συσχέτιση µε την 

«κοινωνική πραγµατικότητα» και στη συνέχεια τη συσχέτιση αυτής µε την γνώση σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Στη διαδικασία αυτή θα οφείλει να συµβάλει αποφασιστικά 

η αξιοποίηση όλων των Μαρξιστικών ιδεών για την πολυτεχνική εκπαίδευση καθώς και η 

σύνδεση επιστηµονικής θεωρίας και πρακτικής µε την παραγωγική διαδικασία. Στην εργασία, 

δηλαδή,  ως αναπτυξιακού µοχλού της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 

προσφοράς,  στην πορεία για το Σοσιαλιστικό Κοινωνικό Μετασχηµατισµό (Γρόλλιος,2005).  

Βασικό άξονα της προοδευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής – και – στην Ελλάδα, 

αποτελούσε η έννοια της πολυτεχνικής εκπαίδευσης. Από τους σηµαντικότερους διανοητές 

στην Ελλάδα στο συγκεκριµένο τοµέα ήταν η Ρόζα Ιµβριώτη.  Η πολυτεχνική εκπαίδευση 

προϋποθέτει πως το  σχολείο πρέπει να συνδεθεί µε την κοινωνία, παράλληλα οφείλει να 

συνδέσει και το άτοµο µε την κοινωνία.  Η µόρφωση συνδέεται µε τον ανθρωπισµό, ως 

στοιχείο απαραίτητο για την κοινωνική αλλαγή.  

 

Το σχολείο (ή Σχολείο Εργασίας), που καλείται να υλοποιήσει την πολυτεχνική εκπαίδευση  

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των σωµατικών δεξιοτήτων, εξισώνει και δεν διαφοροποιεί τη 

σωµατική εργασία µε την πνευµατική. Τέλος παρέχει την ηθική και ιδεολογική   µόρφωση 

και τη διαπαιδαγώγηση του  χαρακτήρα, να αναπτύσσει το αίσθηµα αυτοπεποίθηση και να 

«εκπαιδεύσει» τον νεαρό µαθητή να αξιοποιεί τον ελεύθερό του χρόνο σε χρήσιµες εργασίες 

(Ιµβριώτη,1922). 

 

Σηµαντικό στοιχείο του Σχολείου Εργασίας   αποτελεί  η διαρρύθµιση του σχολικού κτηρίου. 

Στο κτήριο του σχολείου οι σχολικές τάξεις θα πρέπει να είναι διαµορφωµένες ως 

εξειδικευµένα τεχνικά εργαστήρια. Σε κοινωνικό-ιδεολογικό επίπεδο οι αίθουσες  

διδασκαλίας  θα πρέπει να αποτελούν τόπο συσπείρωσης της σχολικής, αλλά και της 

ευρύτερης κοινωνικής ζωής της εργατικής τάξης. (Ιµβριώτη,1922). 

  



Ο µαθητής,  που θα γίνει κοινωνός µιας τέτοιας κουλτούρας, θα γίνει ένας 

διανοούµενος, που θα αποδοµήσει και θα  συγκρουστεί µε το συντηρητικό µοντέλο του 

«κρατικού  διανοούµενου». Χωρίς να απορρίπτει την πνευµατική εργασία και τη µελέτη, 

αλλά και ούτε να περιορίζεται σ’ αυτή, οφείλει να συµµετάσχει ενεργά στην καθηµερινή ζωή, 

να οργανώνει και να µεταφέρει γνώση στο κοινωνικό σύνολο. Να µεταφέρει «από τα έξω» 

την επαναστατική γνώση στην εργατική τάξη και να συνδέσει το προλεταριάτο στον αγώνα 

κατά της κυρίαρχης Ηγεµονίας. Να αναπτύξει διαλεκτική µε τους εργαζοµένους, ώστε ν’ 

αναζωπυρώσει την εργατική συνείδηση αυτών και να εκπαιδεύσει, ως Μέντορας, τους 

εργάτες, ώστε να µετασχηµατιστούν σε νέους διανοούµενους.  Ο ρόλος τους αυτός δεν θα 

επιτελείται, όπως τονίζει ο Λένιν, από το ατοµικό κίνητρο της προσωπικής τους προβολής και 

εξέλιξης αλλά από το κίνητρο της ταξικής συνειδητοποίησης των εργαζοµένων (Ζέικου, 

2009).         . 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Οι  Κοινωνικές Επιπτώσεις της Ανεργίας 

4. 1  Ψυχολογική και  κοινωνική αντίληψη για την ανεργία 

Το κλίµα της οικονοµικής αστάθειας, µε  τις συχνές εργασιακές αλλαγές,   επηρεάζει 

καταστροφικά την υγεία των εργαζοµένων.  Η  απώλεια  «της κοινωνικής θέσης και του 

κύρους», ως επακόλουθο,   εντός του κοινωνικού συνόλου, έχει σοβαρές επιπτώσεις σε  

µεγάλο ποσοστό ανέργων. Η υπάρχουσα κρίση διογκώνει  τα  ποσοστά των αυτοκτονιών και 

«συνεπικουρεί» σε πολλές άλλες κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.  Η ανεργία είναι 

ένα βίωµα επικίνδυνο και καταστροφικό. Ο άνεργος δεν βιώνει µόνο την απώλεια της 

εργασίας του. Βιώνει την απώλεια της κοινωνικής και προσωπικής του ταυτότητας. 

Αντιµετωπίζει προβλήµατα διαχείρισης σε προσωπικό-ατοµικό επίπεδο, όπως την κάλυψη 

των βιοτικών του αναγκών, καθώς και σε κοινωνικό-διαπροσωπικό επίπεδο, όπως οι ανάγκες 

της οικογένειάς του και οι υποχρεώσεις του απέναντι στις  κοινωνικές οµάδες, στις οποίες 

εντάσσεται. Ο άνεργος ουσιαστικά αναζητά ένα µέσο διαβίωσης. Αισθάνεται ότι έχει 

απολέσει την αυτοεκτίµηση και την αξιοπρέπειά του (Αβραµίδου, 2015). 

Το φαινόµενο,  που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, άνεργος ή µη, ονοµάζεται 

αλλοτρίωση. Ο Μαρξ σηµειώνει για την αλλοτρίωση το εξής : 

«Η αλλοτρίωση εµφανίζεται όχι µόνο στο γεγονός ότι τα µέσα της δικής µου ζωής 

ανήκουν σε κάποιον άλλον και ότι η δική µου επιθυµία είναι το απρόσιτο κτήµα κάποιου άλλου, 

αλλά και στο γεγονός όλα τα πράγµατα είναι άλλα από τον εαυτό τους και ότι η δραστηριότητά 

µου είναι άλλη από τον εαυτό της και ότι, τέλος µια ανθρώπινη δύναµη κυβερνάει τα πάντα» 

(Μαρξ, [1867] , µτφ. , έκδοση, 1975). 

Η εργασία, πέρα από τις δυσκολίες που εµπεριέχει, παρέχει στο άτοµο πόρους και 

κοινωνικές επαφές, που βοηθούν στη συγκρότηση µιας ολοκληρωµένης κοινωνικής 

υπόστασης. Μέσω της συµµετοχής σε µια συλλογική προσπάθεια, µε συγκεκριµένο σκοπό, 

αποκτά  συλλογική και κοινωνική ταυτότητα. Η συγκεκριµένη ταυτότητα διαµορφώνεται από 

µια ποικιλία ατοµικών και κοινωνικών στοιχείων εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η 

ανασφάλεια, όµως, εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος προκαλεί σηµαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην ψυχολογική υγεία του ατόµου. Όταν η συλλογική-κοινωνική ταυτότητα 

διέρχεται κρίση ή σύγχυση, το άτοµο αποµονώνεται και περιθωριοποιείται, νιώθοντας ντροπή  

και ευθύνη για την κατάσταση,  στην οποία έχει περιέλθει. Αισθάνεται ασυνεπής απέναντι 

στους στόχους και στις προσδοκίες, που έχει θέσει για τη ζωή του, οι οποίες όµως είναι 

παράγωγα της υποτιθέµενης κοινωνικής του θέσης και ταυτότητας. Δέχεται τον εαυτό του, ως 



ανίκανο να στηρίξει την κοινωνική του θέση αλλά και υπεύθυνο για την κατάσταση που 

βιώνει,  ακόµα και για την έλλειψη µελλοντικής προοπτικής. Η κοινωνική ταυτότητα του 

ανέργου, που προσδίδεται στο άτοµο από την κοινωνία, αποτελεί κάποιου είδους στιγµατισµό 

και παράλληλη επιβεβαίωση της  µη χρησιµότητάς του. Οι άνεργοι, όπως παρατηρείται, 

εµφανίζουν συχνότερα συµπτώµατα ψυχικής διαταραχής, τάσεις για νοσηλεία σε ψυχιατρικά 

ιδρύµατα και ροπή προς την αυτοκτονία. Επίσης, παρουσιάζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό, 

διάφορες ψυχικές διαταραχές, όπως σχιζοφρένεια, καταθλιπτικές και αγχώδεις  διαταραχές. Η 

σχιζοφρένεια εµφανίζεται σε ανέργους, που ανήκουν σε εργατικά και λαϊκά στρώµατα, λόγω, 

της ήδη υπάρχουσας δυσκολίας διαβίωσης και της  έλλειψης υψηλού-ποιοτικού επιπέδου 

διαβίωσης.  Επίσης,  η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού και η γενικευµένη φοβία,  είναι τρία 

από τα πιο συχνά ψυχιατρικά φαινόµενα, που εµφανίζονται στα συγκεκριµένα στρώµατα. Οι 

άνεργοι ταλανίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από άγχος, καταθλιπτική διαταραχή, νευρωτικές 

συµπεριφορές και ύπνο µε µικρή και ταραχώδη διάρκεια. Παράλληλα, στην καθηµερινή τους 

ζωή παίρνουν µέρος σε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, όπως οι εγκληµατικές ενέργειες, 

κάνουν συχνή και µεγάλη χρήση ποσοτήτων οινοπνευµατωδών ποτών και άλλων 

ψυχοτροπικών ουσιών και εµφανίζουν διαφόρων τύπων επιθετική συµπεριφορά (Αβραµίδου, 

2015). 

Στις σύγχρονες κοινωνίες,  η πλέον παραδεκτή αντίληψη από την πλευρά του συνόλου 

και η δυνατότητα ενσωµάτωσης σε αυτό,  επηρεάζεται από την ικανότητα του ατόµου στον 

τοµέα και το είδος της εργασίας του. Παράλληλα, τα άτοµα, τα οποία δεν είναι σε θέση,  από 

άποψη ψυχική ή σωµατική ή ηλικιακή, να εργαστούν, αποκλείονται από τους κοινωνικούς 

µηχανισµούς και οδηγούνται στο περιθώριο ή σε ειδικευµένα ιδρύµατα. Η διαφοροποίηση 

της κοινωνίας σε κοινωνικό και λειτουργικό επίπεδο, διαµορφώνει µε έναν τρόπο επιθετικό, 

µια απόλυτη αντίληψη για την εργασία. Μέσω της θεωρίας αυτής, η εργασία και οι πόροι που 

πηγάζουν από αυτή, αναβαθµίζονται ηθικά και κοινωνικά. Η φτώχεια και η ανεργία 

µετατρέπονται από κοινωνικά φαινόµενα σε µια απλή άρνηση του ατόµου να εργαστεί. Η 

ηθική και η ηθικότητα του ατόµου προσδιορίζονται από το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα 

των πράξεων και πρακτικών του  στο βαθµό, όµως, πάντα, που ταιριάζει µε την γενική ηθική 

των σύγχρονων κοινωνιών. Ο ρόλος της φτώχειας µέσα στην κοινωνία διαµορφώνεται από 

την κοινωνική και πολιτισµική θεώρηση για την εργασία και αποκτά κάποια σηµαντικότητα,  

από τη στιγµή που τα µέλη της κοινωνίας, έχοντας κοινές αντιλήψεις γι’ αυτήν, συγκρούονται 

µε τους φτωχούς και τους φτωχοποιηµένους πολίτες και τους οδηγούν, µε αλυσιδωτές 

αντιδράσεις, στα πλαίσια-δεσµά των µηχανισµών του κοινωνικού ελέγχου (Π.χ Κοινωνικά 

Επιδόµατα Αλληλεγγύης). Η λειτουργία της φτώχειας, ως στοιχείο - χαρακτηριστικό της 



κοινωνικής οριοθέτησης - οδηγεί σε έκπτωση του ατόµου, και µέσω του κοινωνικού 

αποκλεισµού,   στον πολιτικό αποκλεισµό. Δηλαδή, στην απώλεια βασικών πολιτικών και 

κοινωνικών δικαιωµάτων, καθότι θεωρείται ανίκανο να συντηρήσει τον εαυτό του.  Το  

αποτέλεσµα η µη σταθερή, ατοµική, πολιτική και κοινωνική θεώρηση (Αλεξίου, 1998).  

H οικονοµική κρίση επηρεάζει σοβαρά και τη δηµόσια υγεία,  οδηγώντας τους 

ανέργους πολλές φορές, στην κατάχρηση  ουσιών, στην κατάθλιψη, στην αυτοκτονία,  ή την  

εγκληµατικότητα.  Η αύξησης της κοινωνικής ανισότητας, καθώς κι  οι παραβιάσεις των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων, η υπο-εκπαίδευση και η µειωµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας, είναι συνεπακόλουθα κι αυτά της οικονοµικής κρίσης. Συνήθως, πλήττονται   οι 

οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερες οµάδες, όπως τα άτοµα και τα νοικοκυριά χαµηλού 

εισοδήµατος. Ενισχύεται η εξάπλωση της χρήσης, τόσο παράνοµων, όσο και 

συνταγογραφούµενων εξαρτησιογόνων ουσιών, ή άλλων µορφών εθισµού, όπως ο τζόγος 

(ΚΕΘΕΑ, 2011).  

Η ποσοστιαία αύξηση των αυτοκτονιών αντικατοπτρίζει την αγωνία για την αδυναµία 

του ατόµου να ελπίσει σε µια µελλοντική βελτίωση των προσωπικής και κοινωνικής του 

ζωής. Ο Νεοφιλελευθερισµός τροφοδοτεί-εντείνει  ή συνήθως παράγει την ανεργία και τις 

ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Αυτές αυξάνουν την αβεβαιότητα και την κοινωνική απελπισία. 

Η  κατάρρευση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, τα µη εξυπηρετούµενα χρέη, 

αποτελούν παράγοντες, που οδηγούν στη διάρρηξη των προσωπικών και οικογενειακών 

σχέσεων, και ακολούθως  στην κρίση προοπτικών. Η κρίση  εντείνει βαθύτερα  την απώλεια 

της ‘ταυτότητας’-προσωπικότητας (αυτής που συγκροτούσε ο κοινωνικός ρόλος του 

κανονικά εργαζόµενου και η επιδίωξη και επίτευξη της οικονοµικής επάρκειας) και το ίδιο το 

νόηµα της ζωής (Μεγαλοοικονόµου, 2012).  

  



4.2  Ο Κοινωνικός αποκλεισµός 

 

  Ο κοινωνικός αποκλεισµός, όπως τον βιώνουν οι άνεργοι, παρουσιάζει  πολλαπλές 

πτυχές. Αυτές αφορούν στον οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο των ανέργων. 

Αναντίρρητα, όµως, κυρίαρχη έννοια, ενισχυτική,  όχι µόνο προς το ίδιο το φαινόµενο,  αλλά 

και προς την έρευνα,  είναι αυτή,  της τάξης των  ανέργων. Οι άνεργοι, δηλαδή, που, όσο 

εργάζονταν,  ανήκαν   στις χαµηλές, εισοδηµατικά, τάξεις. Στη σύγχρονη εποχή της όξυνσης 

του καπιταλιστικού ανταγωνισµού, η εντατικοποίηση της εργασίας αυξάνεται, οι  

εργοδοτικές απαιτήσεις αυξάνονται, και το αποτέλεσµα,  η µείωση του εργατικού δυναµικού. 

Αυτό σηµαίνει, πως οι άνθρωποι που χάνουν την εργασία τους, αρχίζουν ν’ αποµακρύνονται 

από καταναλωτικές συµπεριφορές και δραστηριότητες, λόγω της µείωσης της οικονοµικής 

τους δυνατότητας. Έχοντας διαµορφωθεί, σε µια «δυτική» κοινωνία, όπως η ελληνική, το 

πρότυπο του κοινωνικού κύρους,  µέσω της εργασιακής παραγωγικότητας, η ανεργία και η 

αδυναµία ανάπτυξης εργασιακών «δεξιοτήτων»,  οδηγούν τον άνεργο στον κοινωνικό 

αποκλεισµό. Απέναντι  στο ιδεώδες της σύγχρονης κοινωνίας, οι άνεργοι εκπροσωπούν µια 

αδύναµη και απροστάτευτη κοινωνικοοικονοµική πληθυσµιακή µερίδα. Μάλιστα, η 

κοινωνική περιθωριοποίηση και ο αποκλεισµός  από κοινωνικά ή ατοµικά αγαθά, που 

απολάµβαναν στο παρελθόν, συχνά οδηγεί τους χρόνια άνεργους σε βίαιες και εγκληµατικές 

πράξεις, που µε τη σειρά τους εντείνουν την κοινωνική αποστασιοποίηση απέναντί τους  

(Παπαδηµητρίου, 2005). 

Σε κάθε περίπτωση, όµως, η αδυναµία οριοθέτησης της σηµασίας του κοινωνικού 

αποκλεισµού, αποκρύπτει τις ταξικές ανισότητες εντός της καπιταλιστικής κοινωνίας.  Αυτού 

του είδους η κοινωνία µεταβιβάζει τις ευθύνες της οικονοµικής και κοινωνικής διολίσθησης 

στην «οµάδα» των ανέργων, στο ίδιο το άτοµο, που δεν µπορεί να προσαρµοστεί στις 

σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις του τρόπου παραγωγής. Η ανεργία και η φτωχοποίηση 

εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Ο άνεργος έρχεται, µέσω της απώλειας του δικαιώµατος 

στην εργασία, αντιµέτωπος µε τον αποκλεισµό του από έτερα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως η 

πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και πιθανόν την απώλεια της προσωπικής του περιουσίας. 

Ο Νέο-φιλελευθερισµός,  µε προµετωπίδα την «οικονοµική κρίση»,  ωθεί την ίδια την 

κοινωνία στην µετατροπή της  σε όργανο κοινωνικού αποκλεισµού. Μια κοινωνία µε βασική 

αρχή το χρήµα αποκλείει τους ανέργους από βασικά δικαιώµατα, όπως την αξιοπρεπή  

διαβίωση, την ποιοτική και επαρκή διατροφή, ακολουθώντας ένα ‘προτσές’ µεγάλης 

αποµάκρυνσης αυτών από το υγιές,  το οικονοµικά ισχυρό, δηλαδή, τµήµα της. Η διαδικασία 



αυτή καθιστά σαφή την εξάρτηση-σύνδεση του κοινωνικού αποκλεισµού από την οικονοµική 

φτώχεια  (Μάτσα, 2012). 

Ο αποκλεισµός από την παραγωγική διαδικασία σηµαίνει και αποκλεισµό  από την 

κοινωνία, καθότι η εργασία καθιστά τον άνθρωπο, στη σύγχρονη κοινωνική θεώρηση, ενεργό 

υποκείµενο. Εργατική, δηλαδή, δύναµη κατέχει, όποιος συνάµα δύναται και να την πουλήσει. 

Ο κοινωνικός αποκλεισµός από την ατοµική δυνατότητα παροχής χρήµατος. Η παροχή αυτή 

λειτουργεί ως ειδοποιός διαφορά της λειτουργικότητας µεταξύ των ατόµων της κοινωνίας. Η 

απαξίωση, εποµένως, της εργατικής δύναµης αποτελεί µία από τις αιτίες του κοινωνικού 

αποκλεισµού (Αλεξίου, 2007).     

Η κοινωνική περιθωριοποίηση δεν πραγµατοποιείται µονάχα λόγω της αδυναµίας των 

εργαζοµένων να εκπληρώσουν τις σύγχρονες εργασιακές και παραγωγικές απαιτήσεις του 

καπιταλιστικού παραδείγµατος. Αν αυτό συνέβαινε τότε, το συγκεκριµένο φαινόµενο θα 

µπορούσε ν’ αντιµετωπιστεί αποκλειστικά µέσω της οικονοµικής επιστήµης. Η διαδικασία 

αντιµετώπισης µιας τέτοιου είδους οπτικής του κοινωνικού αποκλεισµού θα απαιτούσε 

προσπάθεια κοινωνικών ρήξεων και προσπάθεια αλλαγών συγκεκριµένων αντιλήψεων και 

στάσεων. Θα απαιτούσε επαναθεµελίωση των ενδοκοινωνικών και διατοµικών  σχέσεων, µε 

κύρια στοιχεία την ανεκτικότητα, την αποδοχή και την στήριξη στις διαφορετικές οµάδες. 

Μια ουσιαστική διαφοροποίηση,  σε ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο,  από  τον πραγµατικό 

υπαίτιο της συγκεκριµένης κατάστασης (Μπαϊρακτάρης και Ζαφειρίδης, 1999). 

Μια τέτοιου είδους αντιµετώπιση θα προσπερνούσε  τις βασικές αιτίες διαµόρφωσης 

του κοινωνικού αποκλεισµού. Μια βασική αιτία είναι η ανάγκη του συστήµατος για 

κοινωνικό έλεγχο συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων, µέσω της περιθωριοποίησής τους. 

Για το λόγο αυτό εντείνεται και η καλλιέργεια στο κοινωνικό σύνολο ενός συγκεκριµένου 

κοινωνικού αφηγήµατος. Ο έλεγχος, από την πλευρά του συστήµατος, θα επιτευχθεί,  µέσω 

της κοινωνικής αποµάκρυνσης του ατόµου, εν προκειµένω του ανέργου,  από το ίδιο το 

κοινωνικό σώµα (Μπαϊρακτάρης, 1994).        

Οι συνέπειες της φτωχοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού,  δια µέσου της 

ανεργίας,  είναι συνδεδεµένες και µε ένα διάχυτο και εντονότατο αίσθηµα ανασφάλειας και 

µείωσης των ατοµικών και κοινωνικών προσδοκιών για τις µελλοντικές προοπτικές. 

Ταυτόχρονα, επηρεάζεται και η ψυχική υγεία, λόγω της καταβαράθρωσης του επίσηµου ή 

άτυπου θεσµού της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα κυρίαρχα συναισθήµατα,  που πληµυρίζουν 

τους ανθρώπους,  είναι αυτά του φόβου, της µαταίωσης και της τάσης για απόσυρση ή 

άσκηση σωµατικής ή ψυχικής βίας στους συνανθρώπους τους.  Η συγκεκριµένη συµπεριφορά 



είναι απότοκος ενός δια-ατοµικού, ενδο-κοινωνικού ανταγωνισµού και συνάµα ταξικού 

ανταγωνισµού,  προκειµένου να διαφυλαχτούν τα κυρίαρχα ή εναποµείναντα συµφέροντα. Τα 

µέλη της αστικής τάξης,  προκειµένου να εξουδετερώσουν τους ενδο-ταξικούς τους 

αντιπάλους (τους έτερους κεφαλαιοκράτες),  θα πρέπει να εντατικοποιήσουν την παραγωγή  

τους. Προκειµένου λοιπόν να πιέσουν και κυριολεκτικά να εκβιάσουν τους εργάτες-

εργαζοµένους,  χρησιµοποιούν, κυρίως την ανεργία ως προοπτική, προβάλλοντας το φόβο 

της απόλυσης και τους ανέργους ως φόβητρο, ως  αναπληρωµατικό εργαζόµενο, για να 

αυξήσουν τις ώρες δουλειάς και να ρίξουν τις αµοιβές. Αυτή η πρακτική γεννάει τα 

αισθήµατα φόβου στους εργαζοµένους για την απώλεια της εργασίας και αίσθηµα µίσους,  µε 

παράλληλη τάση περιθωριοποίησης απέναντι στους ανέργους (Παπαϊωάννου, 2007).      

  



4.3  Οι  Εξαρτήσεις 

Χρήση Ναρκωτικών Ουσιών 

Ως  «ναρκωτικά», σύµφωνα µε τον βιολογικό όρο, χαρακτηρίζονται ουσίες, φυσικές 

ή συνθετικές, που χρησιµοποιούνται για ιατρικούς ή µη σκοπούς. Στην πρώτη περίπτωση 

προκαλούν ανακούφιση από τον πόνο, ενώ στη δεύτερη επηρεάζουν το Κεντρικό Νευρικό 

Σύστηµα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση. Ωστόσο, η αναφορά στην έννοια 

«ναρκωτικά» έχει και µια περισσότερο συµβολική διάσταση, στην οποία περιλαµβάνονται 

και µια σειρά ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων. Ο όρος ναρκωτικά περιλαµβάνει, 

τόσο στοιχεία που έχουν να κάνουν µε τις ιατρικές και φαρµακευτικές ιδιότητες των ουσιών 

και τις σωµατικές και ψυχικές τους επιδράσεις, όσο και µε στοιχεία που αφορούν στις 

κοινωνικές προεκτάσεις του ζητήµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν το κοινωνικό πλαίσιο, στο 

οποίο γίνεται η χρήση και το σύνολο των κοινωνικών αξιολογήσεων και αναµονών. Τα 

ναρκωτικά είναι τελικά οι ουσίες, των οποίων η χρήση δεν γίνεται για θεραπευτικούς 

σκοπούς  και οδηγούν το άτοµο σε συµπεριφορές, που βλάπτουν, κυρίως, το ίδιο. Με βάση  

το κριτήριο της επικινδυνότητας, στον ορισµό των ναρκωτικών περιλαµβάνονται οι 

παράνοµες ψυχοτρόπες ουσίες, των οποίων η παραγωγή, η διακίνηση και η χρήση 

απαγορεύονται, αλλά και οι νόµιµα παραγόµενες ουσίες (π.χ. ψυχοφάρµακα), των οποίων η 

διακίνηση και η χρήση πρέπει να γίνονται µέσω συστηµατικών ελέγχων των ειδικών ιατρών 

(Λοΐζου, 2010). 

Σήµερα, η χρήση ναρκωτικών σχετίζεται µε την κοινωνική κατασκευή του 

προβλήµατος, δηλαδή την επίδραση της κοινωνικής δοµής στο άτοµο. Έτσι εξετάζονται οι 

συνθήκες, υπό τις οποίες η οργάνωση και η λειτουργία της κοινωνίας ωθούν συνδυαστικά 

στην παράνοµη προσφορά-αγορά ναρκωτικών, στη διαµόρφωση της ζήτησης, στη 

διαµόρφωση της κανονικότητας, της νοµιµότητας και της παρανοµίας. Η προσέγγιση αυτή 

θεωρεί,  ως δεδοµένο,  ότι ο εξαρτηµένος δεν είναι διαφορετικό άτοµο από τους άλλους και 

ότι ο καθένας, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, θα µπορούσε να «πέσει» στα ναρκωτικά. Ο 

κοινωνικός ανταγωνισµός,  ο κοινωνικός αποκλεισµός, οι αντιφάσεις των κοινωνικών δοµών 

και θεσµών, οι δυσλειτουργίες τους και οι επιπτώσεις,  που έχουν αυτές στον κοινωνικό 

στιγµατισµό των ευάλωτων οµάδων και ο τρόπος που διαµορφώνονται οι σχέσεις κράτους-

πολίτη, αποτελούν τις συνήθεις αιτίες. Ανάµεσα στις αιτίες αυτές, περιλαµβάνεται και η 

υπερβολική ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας των ναρκωτικών και οι συνέπειές της. Οι 

εξαρτήσεις, η κατανάλωση και το εµπόριο ναρκωτικών είναι περισσότερο έντονα και ορατά 

φαινόµενα στη µεγάλη πόλη.  Γενικά, οι ανισότητες και η φτώχεια είναι φαινόµενα, που 



κάνουν περισσότερο αισθητή την ύπαρξή τους στους δρόµους των µεγάλων πόλεων. Εδώ τα 

κοινωνικά προβλήµατα είναι περισσότερο έντονα. Το αίσθηµα «του έχειν»  και το φαινόµενο 

της υποχώρησης του «είναι» δεν περιορίζονται πια από τα πολιτισµικά όρια, που στο 

παρελθόν χρησίµευαν για να προστατεύσουν τους συγκεκριµένους θεσµούς της κοινωνίας. Οι 

σύγχρονοι καταναλωτικοί πολιτισµοί δηµιουργούν µια ψυχική υπόσταση καταναλωτή σε 

σύγχυση, όπου το άγχος και τα κοινωνικά του αντίδοτα,  από µόνα τους παράγουν 

διαταραχές,  καθώς οµάδες,  όπως οι χρόνια άνεργοι,  επιχειρούν να δώσουν νόηµα σε µια 

ζωή, που διέπεται,  µε αυξανόµενο ρυθµό,  από νέες και διακριτές διαδικασίες, οι οποίες 

συνδυάζονται µε τον καταναλωτισµό (Βιδάλη, 2015). 

Όσον αφορά τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και την εξάπλωσή  τους, καθώς και την 

ίδια την εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες, νόµιµες και παράνοµες,  τα  µη  

συνταγογραφούµενα φαρµακευτικά σκευάσµατα καθώς και οι  συµπεριφορικές εξαρτήσεις 

(διαδίκτυο, τζόγος, υπερκατανάλωση, διατροφή),   οι  ιδιαιτερότητες της εξάρτησης, όπως η 

ταχύτατη εξάπλωση και οι συνέπειές της σε πολλαπλά επίπεδα, προκάλεσαν το ενδιαφέρον 

για µελέτη φαινοµένου από τις κοινωνικές επιστήµες και τις επιστήµες υγείας. Ο όγκος των 

µελετών, τις τελευταίες δεκαετίες, για τις αιτίες και τους τρόπους αντιµετώπισης του 

προβλήµατος της εξάρτησης είναι τεράστιος (Ζαφειρίδης, Λαϊνάς, 2007). 

Όσον αφορά στην κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

και  Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ),  το 2009, σε έρευνα, που 

πραγµατοποίησε,  εξήξαγε το συµπέρασµα  ότι, οι χρήστες  ηλικίας 15-64 ετών, µε κύρια 

ουσία την ηρωίνη, ανέρχονται σε  20.181 άτοµα. Θα µπορούσε να ειπωθεί, εξετάζοντας, 

συγκριτικά,  τον αριθµό των χρηστών του 2007 (20.146), ότι  ο αριθµός των ατόµων,  που 

κάνουν χρήση ηρωίνης δεν αυξάνεται αποθαρρυντικά, κάτι, που αποδεικνύει,  ότι η Ελλάδα 

έχει το µικρότερο ποσοστό προβληµατικών χρηστών στην Ευρώπη. Όσον αφορά τους 

θανάτους από τη χρήση των Ναρκωτικών, το 2008 αναφέρθηκαν 209 θάνατοι από την 

κατάχρηση, από τους οποίους οι 111 (53,1%) επιβεβαιώθηκαν µετά από  απαραίτητες 

τοξικολογικές εξετάσεις. Ερευνώντας ενδελεχώς τα ποσοστά των δηλωµένων θανάτων από 

ναρκωτικά, το 2008 διακρίνεται η τάση  µείωσης του αριθµού, που έχει αρχίσει να 

καταγράφεται ήδη από το 2005, αν και η µείωση αυτή αναµένεται να είναι σηµαντικά 

µικρότερη τα επόµενα χρόνια, εφόσον οι κοινωνικές συνθήκες δεν δυσχεράνουν ακόµα 

περισσότερο τη  ζωή των πολιτών. Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί πως η συντριπτική 

πλειονότητα των θανάτων επιπέδου της τάξης 98,2%, σχετίζονται µε τη χρήση ηρωίνης και 



το 1,8% µε τη χρήση άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός κοκαΐνης, µορφίνης και συνδυασµού 

κάνναβης και αλκοόλ (ΕΚΤΕΠΝ, 2009). 

Στην Ελλάδα ισχύει, ότι και σε κάθε δυτική χώρα. Όπως κάθε δυτική κοινωνία 

ρυθµίζεται και λειτουργεί κατά  τις επιταγές της ελεύθερης αγοράς,  «η οποία παράγει µαζικά 

την απορρύθµιση», έτσι η απορρύθµιση δεν είναι απλά µια παθολογική κατάσταση, που 

εµφανίζεται σε λίγους ανθρώπους, αλλά πολύ περισσότερο εµφανίζεται σε τέτοιο  βαθµό, 

ώστε να παίρνει διαστάσεις µίας γενικότερης κατάστασης στις συγκεκριµένες κοινωνίες. 

Αυτό συµβαίνει, καθότι η ελεύθερη αγορά προωθεί το µοντέλο της παγκοσµιοποίησης και 

του Ιµπεριαλισµού, και τα ναρκωτικά παγκοσµιοποιούνται, όπως το Internet. Όσον αφορά  το 

άτοµο, κατά µόνας, οδηγείται σε απορρύθµιση και από προσωπικές συνθήκες, που 

διαµορφώνονται από την αλληλεπίδρασή του µε την κοινωνία. Επιπλέον, η κατάρρευση του 

µοντέλου της παραδοσιακής κοινωνίας, δηµιουργεί παγκόσµια απορρύθµιση, έως ότου να 

εµφανιστεί µια νέα κοινωνική οργάνωση. Παρόλα αυτά, η παγκοσµιοποίηση του συστήµατος 

της ελεύθερης αγοράς, προκαλεί την πρωτοφανή εξάπλωση, βάθος και διάρκεια της 

απορρύθµισης (Alexander,2004). 

Ήδη από τα χρόνια του Ronald Reagan ως και σήµερα,  τα οικονοµικά, πολιτικά και 

υγειονοµικά καθεστώτα, που εδράζονται στις Η.Π.Α και εξάγουν «τεχνογνωσία» στον 

υπόλοιπο  κόσµο (µέσω ιδρυµάτων, και ακαδηµαϊκών θεσµών),  επηρεάζουν,  σε 

ανυπολόγιστο βαθµό,  τη διαδικασία  διαµόρφωσης της κουλτούρας  και  των δηµόσιων 

πολιτικών  στο δυτικό κόσµο, όπου µε τη σειρά τους διαµορφώνουν την κουλτούρα σε έτερες 

µικρότερες  χώρες.  Ασκούν τις επιρροές τους αυτές,  µέσω διεθνών θεσµών, όπως το Διεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.), η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 

(Π.Ο.Ε.), η Παγκόσµια Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.), και  άλλοι. Οι κυρίαρχες  αντιλήψεις, 

που εµφανίζονται  σε  nonpapers  υπερεθνικούς οργανισµούς (όπως Π.χ σε έγγραφα του 

Π.Ο.Υ), αµέσως υιοθετούνται από τα κυρίαρχα αµερικανικά ιατρικά και οικονοµικά 

επιστηµονικά  περιοδικά παγκόσµιας εµβέλειας (Navarro, 2004). Η Ανταγωνιστική 

οικονοµία, οι ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και η κερδοσκοπική οπτική-εµπορευµατοποίηση της  

ιατρικής,  είναι τα σύγχρονα δόγµατα, που διδάσκει στον κόσµο το πολιτικοοικονοµικό 

κατεστηµένο των Η.Π.Α., παρ’ όλες τις αντιδράσεις,  που έχει ξεσηκώσει στο εσωτερικό της 

χώρας.  Η πλειοψηφία των πολιτών δυσανασχετεί,  εµφανώς,  µε την αναγκαιότητα σύνδεσής 

τους µε τις  ασφαλιστικές εταιρίες. Ταυτόχρονα,  ο δηµόσιος τοµέας υποβαθµίζεται. Στην 

πράξη αυτή η διαδικασία γίνεται για να προωθηθούν πολιτικές µε περιεχόµενο  ταξικό, 

φυλετικό  και  κοινωνικό,  που εξυπηρετούν  τους σκοπούς και τις ιµπεριαλιστικές βλέψεις 

και συµφέροντα οµάδων µε συγκεκριµένη  ταξική αντίληψη, δηλαδή αστική. Κατά τη 



συγκεκριµένη πρακτική  θα µπορούσε να ειπωθεί, πως το  πρόβληµα εντοπίζεται στις ίδιες τις 

αναπτυσσόµενες χώρες, όπως οι Η.Π.Α. Στον τρόπο,  δηλαδή, που οι ταξικές σχέσεις 

δοµούνται και ελέγχουν τις κυβερνήσεις και κατόπιν, οι ελίτ µε την υποστήριξη των 

κυβερνήσεων,  επηρεάζουν έτερες κυβερνήσεις, άλλων χωρών,   κι εκείνες τις εγχώριες 

κυρίαρχες τάξεις και τα κυρίαρχα οικονοµικά συµφέροντα (Navarro, 2004). 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της εξάρτησης, αυτό υπερβαίνει το άτοµο και οι ρίζες του 

βρίσκονται στη ευρύτερη µορφή των κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών, που 

επικρατούν στην εκάστοτε κοινωνία και µάλιστα, µπορεί να ειπωθεί πως,  η εξάρτηση είναι 

µια µέθοδος για την  προσαρµογή του ατόµου  στις κυρίαρχες κοινωνικές συνθήκες. Θα 

µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως οι εξαρτήσεις δεν είναι ισχυρές, επειδή καλλιεργούν 

κάποιου είδους βιολογική ή χηµική συνείδηση,  η οποία καλείται να εξαπατήσει τους 

ανθρώπους, ώστε ν’ αναπτύξουν το αίσθηµα της προσωπικής σηµαντικότητας.  Η άποψη 

αυτή, κάθε άλλο παρά ισχύουσα δεν µπορεί να θεωρηθεί. Οι εξαρτήσεις είναι ισχυρές 

ακριβώς για το συγκεκριµένο λόγο. Προσφέρουν, τουλάχιστον για ένα διάστηµα, έναν 

αποτελεσµατικό τρόπο για να δώσει το άτοµο νόηµα στη ζωή του απέναντι και µέσα σε 

κοινωνίες και κοινωνικές ανακατατάξεις, στις οποίες η αναζήτηση προσωπικού νοήµατος 

έχει υποβαθµιστεί σε µεγάλο βαθµό, οδηγώντας το άτοµο σε αποκλεισµό. Ο εθισµός και η 

εξάρτηση αποτελούν πλέον µέσα και τρόπους αντιµετώπισης της καταράκωσης και της 

αποδόµησης  της ανθρώπινης προσωπικότητας,  που βιώνει το άτοµο  στη σύγχρονη 

κοινωνική ζωή. Επιπλέον η απορρύθµιση, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω,  που 

πραγµατοποιείται  στη σύγχρονη κοινωνία, είναι βασικός όρος για την εξάρτηση σε πολλούς 

ανθρώπους, καθώς αποτελεί (η εξάρτηση) µια εν δυνάµει ενίσχυση και ισχυροποίηση της 

ατοµικής προσωπικότητας στη σηµερινή κοινωνία. Η εξάρτηση, και κατ’ επέκταση η χρήση, 

δίνει την αίσθηση, ότι καταπολεµά την κοινωνική αποµόνωση και βελτιώνει  την αίσθηση της 

κοινωνικότητας, κάτι που σίγουρα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κρίση  νοήµατος. 

Για τους χρήστες  οι κοινωνικοί θεσµοί της οικογένειας, της εργασίας, της θρησκείας και της 

εκπαίδευσης δεν παρέχουν υποστήριξη και συνέχεια είναι απαραίτητες για να ενισχύσουν την 

ατοµική και κοινωνική ταυτότητα του ατόµου καθώς  και το αίσθηµα ικανοποίησης 

(Granfield, R.2004)  

Στην Ελλάδα, λόγω την κοινωνικών αλλαγών, που επιφέρει το Καπιταλιστικό 

Σύστηµα, το άτοµο στρέφεται στην  εξατοµίκευση και στη µοναξιά,  απρόθυµο να ενταχθεί 

και να συµµετάσχει ενεργά σε οποιασδήποτε µορφή  συλλογικότητας, θεωρώντας ότι ο 

καθένας ξεχωριστά, ως άτοµο, µπορεί να την υποκαταστήσει και να καταφέρει να επιβιώσει 

µέσα στο κλίµα του γενικότερου ανταγωνισµού. Αυτές οι ατοµικές και εξατοµικευµένες 



στάσεις και συµπεριφορές, που οδηγούν τον κοινωνικό ιστό σε πλήρη καταβαράθρωση, 

διαµορφώνονται µέσα σε όρους βαθειάς κρίσης, οικονοµικής, κοινωνικής, αξιακής, 

πολιτισµικής. Μιας κρίσης που αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα, στα πλαίσια του 

χρηµατοπιστωτικού καπιταλισµού και της «νεοφιλελεύθερης» πολιτικής, που υπαγορεύεται 

άµεσα από τις ανάγκες και την ιδεολογία του καπιταλισµού. Ο εξαντλητικός περιορισµός του 

κράτους πρόνοιας, η µαζική ανεργία µέσα από τις εκτεταµένες ιδιωτικοποιήσεις, οι 

«ελαστικές» µορφές εργασιακών σχέσεων, η εµπορευµατοποίηση της υγείας, το τροµακτικό 

άνοιγµα της ψαλίδας, ανάµεσα σε πλούσιους και φτωχούς, και η υπέρ-εντατικοποίηση της 

εργασίας, µε ταυτόχρονη µείωση των αποδοχών,  αποτελούν τις ορατές συνέπειες αυτής της 

πολιτικής, στη ζωή των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, το  κράτος µε την χρηµατοδότηση των 

διαφόρων ελίτ, οργανώνει τους µηχανισµούς του για να ελέγχει τη ζωή των ατόµων, 

διαµορφώνοντας ένα πλέγµα εξουσιών, όπου οι πολίτες καλούνται να διαµορφώσουν  τη 

στάση ζωής τους, µε βάση το δόγµα και τις επιταγές  του νεοφιλελευθερισµού. Θα πρέπει 

λοιπόν να  είναι «ατοµικοί επιχειρηµατίες» στην επιχείρηση της ζωής τους. Η «ελευθερία 

διαχείρισης» της ζωής τους γίνεται το εργαλείο της κυριαρχίας της κρατικής εξουσίας πάνω 

τους (Μάτσα, 2006). 

Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από ένα νέο περιεχόµενο,  όπου οι επιµέρους όροι 

αλλάζουν. Οι επιστήµονες αντικειµενοποιούν τους χρήστες και θεωρούν την αποκατάσταση 

αυτοσκοπό. Για την αποκατάσταση βασικός όρος-µέσο είναι ο βαθµός διαχείρισης της 

εξάρτησης και όχι η καταπολέµηση της ίδιας και των αιτιών,  που έστρεψαν το χρήστη στις 

ουσίες. Αυτό οδηγεί και τον επαγγελµατία και τον χρήστη σε πλήρη αποξένωση και 

αλλοτρίωση. Η λογική της διαχείρισης και της συναλλαγής καλλιεργείται σε µεγάλο εύρος 

στη λειτουργία και τη φιλοσοφία των υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση του 

ανταγωνισµού µεταξύ των παρόχων των υπηρεσιών  υγείας και  διαχείρισης των επιµέρους 

εξουσιών. Αποτέλεσµα αυτής της ανταγωνιστικής λογικής είναι η επιδίωξη των επιστηµόνων 

στην ανάπτυξη µιας δεύτερης εξάρτησης του χρήστη. Αυτή τη φορά,  απέναντι στον ίδιο τον 

επιστήµονα. Αντίθετα σ’ αυτή τη λογική, αναπτύσσεται µια αντίληψη από επιστήµονες της 

ψυχικής και σωµατικής υγείας,  που συγκρούεται µε την κυρίαρχη αφήγηση και καλλιεργεί 

την οπτική της συνεργασίας και των αξιών της αµοιβαιότητας και της στήριξης,  µεταξύ των 

παρόχων,  αλλά και µεταξύ χρήστη-επιστήµονα,  που δίνει µια διαφορετική οπτική 

αντιµετώπισης των εξαρτήσεων (Μπαϊρακτάρης, 2007).  

Πολλοί επιστήµονες δίνουν έµφαση σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. Ο τοξικοµανής είναι ένα άτοµο µε αξεπέραστα  προβλήµατα επικοινωνίας και 

ανεκπλήρωτες συναισθηµατικές ανάγκες. Τα αδιέξοδα και οι εσωτερικές συγκρούσεις του 



προκαλούν έντονο ψυχικό πόνο, εσωτερική ένταση και άγχος. Κατ’ επέκταση η χρήση 

ναρκωτικών θα µπορούσε να ληφθεί,  ως µια ιδιότυπη αυτο-θεραπεία. Η µοναξιά, η έλλειψη 

αυτοσεβασµού, αυτοπεποίθησης και εµπιστοσύνης είναι χαρακτηριστικά,  που συναντώνται 

συχνά στα εξαρτηµένα άτοµα. Τα συγκεκριµένα άτοµα υπολείπονται νοήµατος  

ευχαρίστησης  στη ζωή τους. Δεν απολαµβάνουν τις απλές καθηµερινές χαρές της και το 

µόνο που τους αποµένει είναι η διαδικασία αναζήτησης της επόµενης δόσης,  που θα τους 

επιφέρει κάποιου είδους εσωτερικής ισορροπίας.  Η αποικοδόµηση των παραδοσιακών 

δοµών και παράλληλα  η µαζική εισαγωγή από τη δύση ενός άκρατου καταναλωτισµού και 

ξένων προς την παράδοση αποτελούν παράγοντες,  που ενισχύουν την ταχύτητα εξάπλωσης 

της χρήσης των ναρκωτικών. Η ανάπτυξη της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας  

συµβαδίζει µε την ανάπτυξη του προβλήµατος της κατάχρησης φαρµακευτικών ουσιών. Η 

αποξένωση, η εντατικοποίηση της εργασίας, ο ανταγωνισµός και η ανεργία του σηµερινού 

µοντέλου καθώς και η ψευδαίσθηση ευτυχίας, µέσω του χρήµατος και της δύναµης, φαίνεται 

ότι αποτελούν µεγάλο µέρος του προβλήµατος (Ζαφειρίδης, 2009). 

Οι ρίζες του προβλήµατος θα πρέπει ν’ αναζητηθούν στις κοινωνικές δοµές, στην 

ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, στην ποιότητα ζωής και γενικά στο ισχύον 

οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης. Το συγκεκριµένο µοντέλο εσκεµµένα µετατρέπει τον 

άνθρωπο σε παθητικό δέκτη,  παραµερίζοντας τις ψυχολογικές του ανάγκες και συνδέοντας 

την ανθρώπινη ύπαρξη,  όχι µε την ελευθερία και τις  πνευµατικές αξίες,  αλλά µε το χρήµα 

και την εξουσία. Εξαιτίας της ακραίας ψυχοπιεστικής συνθήκης,  που προκαλεί το σύστηµα,   

αυξάνεται η ατοµική δυσλειτουργία. Ο κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται,  στερώντας τον 

άνθρωπο από αµυντικούς µηχανισµούς για την αντιµετώπιση των αδιεξόδων του. 

Καταστρέφονται όλες οι άµυνες και αυξάνεται η ευαλωτότητα του ατόµου σε ψυχικές 

παθήσεις και τάσεις για χρήση «καταπραϋντικών» ουσιών. Αυτό συµβαίνει, γιατί η απουσία 

νοήµατος στη ζωή ευθύνεται για τη δηµιουργία του αλλοτριωµένου και αποξενωµένου 

ανθρώπου,  που πάσχει από σοβαρά  ψυχολογικά προβλήµατα και είναι επιρρεπής προς 

οποιαδήποτε  σοβαρή εξάρτηση, φαρµακευτική ή µη. Η ζωή του ατόµου φαίνεται πως µπορεί 

να λειτουργήσει,  µέσω επινοηµένων αναλώσιµων ψευδονοηµάτων του καπιταλισµού  και 

του,  τρόπω τινά,  πολιτισµού που καλλιεργεί, ενώ  αντίθετα,  οι δείκτες ψυχοκοινωνικών 

προβληµάτων αυξάνονται. Η παθητικοποίηση και η αλλοτρίωση του ανθρώπου,  ως κεντρική 

επιλογή του κεφαλαιοκρατισµού,  διαµορφώνει όρους συσσώρευσης εξουσίας και 

οικονοµικών πόρων σε πολιτικά και οικονοµικά κέντρα διαχείρισης,  καθώς το άτοµο, όντας 

αλλοτριωµένο, αδυνατεί ν’ αναλάβει τις τύχες των πολιτικών και οικονοµικών πραγµάτων 

(Ζαφειρίδης, 2009). 



4.4  Η Αυτοκτονία 

Σηµαντικές έρευνες στην Ελλάδα,  µε τη βοήθεια στατιστικών δεδοµένων, 

συνδυασµένων µε ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία, κατά τη χρονική περίοδο 1983-2012,  

κατέγραψαν την επιρροή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών διακυµάνσεων στην 

αύξηση των αυτοκτονιών στη χώρα. Η έκρηξη της κρίσης στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε 

στην περίοδο  2010-2011.  Στα τέλη του 2011 σηµειώθηκε µια πρωτόγνωρη αύξηση, της 

τάξης του 35%,  επί των πραγµατοποιηµένων αυτοκτονιών. Πολύ πιθανό οι απλές ή και 

αποτυχηµένες απόπειρες να είχαν µεγαλύτερη άνοδο. Τα µέτρα λιτότητας, που 

εφαρµόστηκαν στη συνέχεια, επέτειναν τις απόπειρες αυτοκτονίας, κυρίως στις  παραγωγικές 

ηλικιακές οµάδες. (Μάντζαρη, 2016). 

Το σηµαντικό που πρέπει να τονιστεί, δεν είναι µόνο τα ποσοστά των αυτοκτονιών 

αυτά καθ’ αυτά, αλλά το ότι τα ποσοστά αυτά έχουν ανοδική πορεία. Η τάση για άνοδο 

καθιστά την Ελλάδα στις πιο επικίνδυνες, από την άποψη των αποπειρών αυτοκτονίας, σε 

διεθνές επίπεδο. Σηµαντικό στοιχείο της τάσης αυτής αποτελεί η κατάθλιψη, ως κύρια και 

επικρατούσα διαταραχή της οικονοµικής κρίσης, που συντελεί σε πολύ µεγάλο βαθµό στην 

πράξη της αυτοκτονίας. Βέβαια, η κατάθλιψη δεν αποτελεί στοιχείο απότοκο 

ψυχοπαθολογίας, αλλά, πολύ περισσότερο,  αποτέλεσµα κοινωνικής αλληλεπίδρασης,  

µεταξύ δράστη και κοινωνικού πλαισίου. Κύριο χαρακτηριστικό-αιτία της κατάθλιψης, σε 

πρώτο βαθµό και της απόπειρας αυτοκτονίας, σε δεύτερο βαθµό, αποτελεί η έλλειψη ελπίδας 

και οράµατος για ή σε ένα καλύτερο µέλλον. Η έλλειψη νοήµατος, λόγω της ανεργίας και της 

φτώχειας,  αυξάνει το καθεστώς ανασφάλειας και κοινωνικής αβεβαιότητας στο άτοµο. Τα 

χρέη αυξάνονται και η κρατική-κοινωνική προστασία απέναντι σε τράπεζες και  µεγάλες 

επιχειρήσεις, δηµόσιες ή ιδιωτικές,  µειώνεται, έως και εξαλείφεται. Η έλλειψη προοπτικής 

και η διάρρηξη των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων εντείνονται. Αποτέλεσµα όλων 

αυτών είναι η αλλοίωση και η καταρράκωση της έννοιας  και των στοιχείων,  που 

συγκροτούν την ατοµική και κοινωνική ταυτότητα του ατόµου, τις οποίες απέκτησε,  µέσω 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτή η αλλοίωση  το οδηγεί στην απώλεια του νοήµατος 

της ατοµικής του ύπαρξης.  Η συγκεκριµένη  αυτή απώλεια είναι η αιτία, που οδηγεί το 

άτοµο ενάντια και στον ίδιο του τον εαυτό. Σε σχέση µε τις ευθύνες του αστικού κράτους για 

τις αυτοκτονίες και τη γενικότερη κοινωνική εξαχρείωση, θα πρέπει να αναφερθούν οι 

σχέσεις και οι δεσµοί αυτού µε το µεγάλο, διεθνές και εγχώριο, κεφάλαιο. Το µεγάλο 

κεφάλαιο, ανεξαρτήτου προελεύσεως, µε αιχµή του δόρατος το Τραπεζικό - Επενδυτικό 

κεφάλαιο,  µε την βοήθεια   µεγάλης µερίδας του ελληνικού πολιτικού προσωπικού, επιδιώκει 

κι έχει πετύχει, σε µεγάλο βαθµό, την αποδιοργάνωση της εργασίας και διάλυσης της 



κοινωνικής συνοχής. Οι αποφάσεις, οι συµφωνίες, τα διάφορα µέτρα,  που λαµβάνονται και 

τα αποτελέσµατα όλων αυτών, είναι οι αιτίες  πολύ µεγάλου ποσοστού των θανάτων των 

πολιτών της χώρας (Μεγαλοοικονόµου, 2012). 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο    Η σύγχρονη πολιτική αντιπαράθεση για 
την αντιµετώπιση της  Ανεργίας. 
Ενότητα 1η 

 

Η  Νεοφιλελεύθερη Αντίληψη. 

Ως πολιτική  και πολιτικό εγχείρηµα, ο νεοφιλελευθερισµός είναι συνδεδεµένος µε 

την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων υπηρεσιών και αγαθών, την παραχώρηση  των κρατικών 

λειτουργιών,  την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, την κατάργηση του κράτους πρόνοιας, 

την απελευθέρωση του εµπορίου αγαθών και χρηµατιστικών κεφαλαίων, ως µορφή 

επένδυσης, καθώς και  την αγοραιοποίηση και την εµπορευµατοποίηση της κοινωνίας. Το 

νεοκλασικό οικονοµικό σύστηµα είναι δοµηµένο στην «ιδανική πορεία», που αξιοποιεί 

άριστα τις φυσικές και τεχνολογικές δυνατότητες. Κάθε ανισορροπία στο σύστηµα είναι 

προσωρινή, αφού οι ελεύθεροι µηχανισµοί θέτουν σε κίνηση εκείνες τις  δυνάµεις, οι οποίες 

επαναφέρουν την πορεία ισορροπίας. Αυτό το σύστηµα της αγοράς θεωρείται 

αυτορυθµιζόµενο, καθώς στηρίζεται στους αυτόµατους µηχανισµούς της ελεύθερης αγοράς, 

δηλαδή το µηχανισµό τιµών. Για να επιτύχει, όµως, αυτή  η  ενέργεια, θα  πρέπει να   

περιοριστούν οι κρατικοί παρεµβατικοί µηχανισµοί. Η ανεργία είναι προσωρινό φαινόµενο 

και ο µόνος ρόλος του χρήµατος είναι ο προσδιορισµός του απόλυτου ύψους των τιµών. 

Βεβαίως, ο αυτοµατισµός του συστήµατος προϋποθέτει την ανυπαρξία ατελειών στην αγορά 

(Ζαρωτιάδης, 2012). 

Για τους νεοφιλελεύθερους, όταν όλες οι αγορές βρίσκονται σε ισορροπία, το 

µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων θα µπορούσαν να πετύχουν το επιθυµητό επίπεδο 

απασχόλησης, µε µισθό, αυτόν,  που δύναται να εκκαθαρίσει η αγορά εργασίας. Υποθέτουν,  

ότι το καπιταλιστικό σύστηµα επιφέρει πλήρη απασχόληση,  αυτόµατα κι αποτελεσµατικά. 

Στην αναφορά τους για τον πληθωρισµό, αυτός δηµιουργείται, όταν µε µια αύξηση της 

προσφοράς  του χρήµατος,  αυξάνεται κι η συνολική ζήτηση, ενώ η συνολική προσφορά 

κινείται οριακά υπό τον περιορισµό της πλήρους απασχόλησης (Shaikh, 1999). 

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη φανερώνει την τάση να µειώσει την κρατική επιρροή και 

περιουσία. Από τη δεκαετία του 1970 ως και σήµερα -µε πιο επιθετική µορφή-  οι επιδιώξεις 

του Νεοφιλελευθερισµού δεν έχουν αλλάξει. Το κράτος µειώνει τις κρατικές δαπάνες,  που 

θα εξασφάλιζαν εργασία στους ανέργους και προχωρά σε περικοπές των κοινωνικών 

παροχών, οι οποίες επρόκειτο να περιορίσουν τη φτώχεια. Μειώνει, σταδιακά, τη φορολογία 



των κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων και δηµιουργεί κίνητρα για την ίδρυση νέων 

«επιχειρηµατικών σχεδίων»,  κλείνοντας, παράλληλα,  µε βάση τα κριτήρια της αγοράς, τις 

µη παραγωγικές επιχειρήσεις. Ο εργατικός µισθός, πλέον, διαµορφώνεται από τις ατοµικές 

συµβάσεις στην αγορά  (Καράγιωργας, 1994). 

      Οι   ατοµικές συµβάσεις εργασίας µηδενικού χρόνου και οι ευέλικτη ασφάλεια 

εργασίας. 

Η αρνητική εξέλιξη στην αγορά εργασίας φανερώνεται από την υποχώρηση των 

θέσεων πλήρους απασχόλησης, η οποία αλληλοενισχύεται από την αύξηση των θέσεων 

µερικής  απασχόλησης. Στην σύνδεσή τους οι δύο παραπάνω εξελίξεις συνθέτουν µια αγορά 

εργασίας, που χρησιµοποιεί τη νέα γενιά των χαµηλόµισθων και ανασφάλιστων, ως 

πολιορκητικό κριό απέναντι στο δικαίωµα της σταθερής δουλειάς και του αξιοπρεπούς 

µισθού. Πρόκειται για δυναµικές, που  για την εργοδοσία σηµαίνουν αισιοδοξία 

(Μαυρουδέας, 2016).  

 Οι  µειώσεις µισθών φανερώνονται,  επίσης,  και από  στοιχεία, που αφορούν την 

αγορά εργασίας. Η θετική εικόνα της αργής αποκλιµάκωσης της ανεργίας επισκιάζεται από 

δύο εξελίξεις.  Για κάθε µια νέα θέση πλήρους απασχόλησης, κατά πρώτον, δηµιουργούνται 

δύο αντίστοιχες θέσεις ευέλικτης απασχόλησης, όπως προκύπτει από έρευνες. Δεύτερον, η 

εξέλιξη στην αγορά εργασίας σχετίζεται µε την αντικατάσταση θέσεων πλήρους 

απασχόλησης από αντίστοιχες θέσεις µερικής. Αυτή η  αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας 

έχει οδηγήσει σε παγίωση των καθεστώτων ευέλικτης απασχόλησης (Μαυρουδέας, 2016)  

Η “zero-hour  contract” (ZHC) προήλθε από τον ίδιο τον τύπο της εργασιακής σύµβασης. Η 

σύµβαση αυτή προβλέπει ότι, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος  να προσφέρει εγγυηµένα 

ελάχιστες ώρες εργασίας στον εργαζόµενο και ο εργαζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να 

αποδεχθεί οποιαδήποτε εργασία του προσφέρει ο εργοδότης. Ο εργαζόµενος, όµως, οφείλει 

να είναι διαθέσιµος οποιαδήποτε ώρα  ζητηθεί από τον εργοδότη να εργαστεί,  χωρίς να 

ορίζεται απαραίτητα στη σύµβαση  ο αριθµός των ωρών ή ηµερών εργασίας (Διαγουρτάς, 

2015). 

 Η “ευελιξία” στην αγορά εργασίας, που προωθούν οι εργοδότες, µετατρέπεται σε 

εκµετάλλευση.  Η εκµετάλλευση συνεχώς διαιωνίζεται,  µε αποτέλεσµα οι αντιδράσεις να 

πραγµατοποιούνται και η σύγκρουση κεφαλαίου-εργαζόµενων να οξύνεται, καθώς τα 

εργασιακά δικαιώµατα απειλούνται. Ενάντια στις συµβάσεις αυτές και στην «ευέλικτη» 

αγορά εργασίας οι εργαζόµενες τάξεις όλων των χωρών πρέπει να απαιτήσουν πλήρη και 

σταθερή απασχόληση  (Διαγουρτάς, 2015). 



Συµπερασµατικά, η ανεργία, στον νεοφιλελευθερισµό, είναι αποτέλεσµα των 

µεταβολών της ζήτησης, που συντελούνται διαρκώς, και κυρίως των αντιστάσεων, που 

προκαλούνται από την ύπαρξη τριβών,  στην αγορά εργασίας, οι οποίες  δεν επιτρέπουν την 

αυτόµατη προσαρµογή των µισθών προς τα κάτω. Η οικονοµική ύφεση είναι µια βραχύχρονη 

διαταραχή, σ’ ένα σύστηµα,   που λειτουργεί  οµαλά προς την πλήρη απασχόληση, ενώ µόνον 

µια πλήρως ευέλικτη πολιτική µισθών µπορεί να εξαλείψει την ανεργία. Εποµένως, 

µακροχρόνια, και σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού, οι µισθοί τείνουν να συνδέονται µε 

τη ζήτηση, έτσι ώστε όλοι όσοι θέλουν να εργαστούν για τον υπάρχοντα ονοµαστικό µισθό, 

να καταλήγουν να είναι υποαπασχολούµενοι. Εάν τα άτοµα αναµένουν αυτό που τελικά 

συµβαίνει, η ισορροπία πλήρους απασχόλησης πραγµατοποιείται βραχυχρόνια (Θεοδοσίου, 

2015). 

Η µαζική ανεργία µετατρέπεται σε µια µόνιµη πραγµατικότητα, η παραγωγικότητα 

δεν αυξάνεται, οι αληθινοί µισθοί λιµνάζουν ή µειώνονται ραγδαία και στην αγορά εργασίας 

επικρατεί ανασφάλεια. Η άνοδος του θεωρητικού νεοφιλελευθερισµού και η εφαρµογή 

αυστηρής αντιπληθωριστικής πολιτικής ενοχοποιείται,  πως έχει συµβάλει στην εµφάνιση της 

φτώχειας και της ανασφάλειας. Ο νεοφιλελευθερισµός συνέβαλλε στη καπιταλιστική 

αναδόµηση,  που έχει λάβει χώρα από τη δεκαετία του ‘70 και µετά και,  η οποία στοχεύει 

στην αποκατάσταση της κερδοφορίας και της ανεµπόδιστης καπιταλιστικής συσσώρευσης, 

µέσω και της χρηµατιστικοποίησης της οικονοµίας (Λαπαβίτσας, 1999). 

            Τα  βασικά στοιχεία µιας Νεοφιλελεύθερης Οικονοµίας  

α) Το άνοιγµα της οικονοµίας και η προώθηση της διεθνοποίησης τον κεφαλαίου. 

Αυτό προωθήθηκε τόσο µε τις διάφορες ολοκληρώσεις µεταξύ ανεπτυγµένων,  

κυρίως,  οικονοµιών. 

  β) Ο µετασχηµατισµός της δοµής του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος προς πιο 

αγοραίες διαδικασίες, δηλαδή η µεγαλύτερη έµφαση στις αγορές κεφαλαίου  έναντι των 

τραπεζών και ταυτόχρονα,  η ραγδαία ανάπτυξη του πλασµατικού κεφαλαίου. 

γ)  Η απόσυρση κάθε κατάλοιπου φιλεργατικών ρυθµίσεων από τις δοµές της 

αγοράς εργασιακής δύναµης και από τις εργασιακές σχέσεις.  Ιδιαίτερο ρόλο,  έπαιξαν 

εδώ οι πολιτικές ευελιξίας της εργασίας. 

Όµως,  ακόµη και µε αυτούς τους µετασχηµατισµούς,  η κρίση στον πυρήνα των 

κοινωνικών παραγωγικών σχέσεων δεν επιλύθηκε. Οι αναδιαρθρώσεις στη διαδικασία 

παραγωγής αφέθηκαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που όµως, χωρίς το κράτος, δεν 



επωµίστηκε το κόστος τέτοιων αλλαγών, τουλάχιστον στην αναγκαία έκταση (Μαυρουδέας, 

2000). 

 Κεντρικές µέθοδοι φιλελευθεροποίησης της οικονοµίας  είναι: 

(α) το άνοιγµα στο διεθνές κεφάλαιο,  (β) η ενίσχυση του ιδιωτικού έναντι του δηµόσιου 

τοµέα  και (γ) η µετατροπή κλειστών οικονοµιών σε εξαγωγικές-ανοιχτές οικονοµίες.  

Κρίσιµο χαρακτηριστικό τους είναι η πεποίθηση, ότι πρέπει να µπεις πιο βαθειά στην 

κρίση για να βγεις πιο γρήγορα απ’ αυτήν. Οι βασικές πολιτικές τους είναι:  

• Δηµοσιονοµική λιτότητα (µείωση κρατικών δαπανών και  πληρωµών). 

• Επιχειρηµατικές µεταρρυθµίσεις (π.χ. απορύθµιση αγοράς εργασίας, απόσυρση 

προστατευτισµού, περιορισµός κρατικών ρυθµίσεων) και διευκόλυνση της εισόδου ξένων 

κεφαλαίων. 

• Συναλλαγµατική υποτίµηση.  

Θα πρέπει να  προστεθεί και το γεγονός ότι  ο µεγάλος όγκος επώδυνων µεθόδων, 

προβλέπεται  να κάνει τις παραπάνω διαδικασίες εξαιρετικά «βαριές» και δυσεφάρµοστες.  

Ιδιαίτερα, υπαγορεύει πολύ οξύτερες πολιτικές λιτότητας («εσωτερικής υποτίµησης»), για να 

καλυφθεί η απουσία των δύο τελευταίων µεθόδων, σε περίπτωση, που υπάρχει κοινό και όχι 

εθνικό νόµισµα (Μαυρουδέας, 2015). 

Τα βασικά αποτελέσµατα του Νεοφιλελευθερισµού  

Το 2014, σύµφωνα  µε την τότε έκθεση  της ΕΛΣΤΑΤ,  το τρίτο τρίµηνο του ίδιου 

έτους,  το επίσηµο ποσοστό της ανεργίας κινήθηκε σε ποσοστά 25,5%, δηλαδή 1.229.370 

άνεργοι. Το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων ανήλθε στο υπέρογκο 74,5% κι εκείνο των 

νέων ανέργων στο 24%. Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος,  και µε βάση την ηλικία,  ειδικά 

στους ανέργους από 15 ως 24,  το ποσοστό ανήλθε στο 49-50%, σε ηλικίες από  25 µέχρι  29 

το ποσοστό ανέργων ανήλθε στο 39-40% και ακολουθούν οι ηλικίες 30-44 µε σταθερό 

ποσοστό στα 24,7% (Αβραµίδου, 2015). 

Η  µείωση του µισθολογικού κόστους  θεωρείται ως η καλύτερη λύση για την 

καθιέρωση «ευέλικτων» βιώσιµων θέσεων απασχόλησης.  Για τον  λόγο αυτό, εµφανίζονται 

διάφορα µέτρα ενίσχυσης της ευελιξίας  στην αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικότερο είναι η 

µείωση του κόστους –άµεσου ή έµµεσου- της απασχόλησης . Η µείωση των πραγµατικών 

µισθών, ανεξάρτητα από τοµέα και κλάδο. Η παρούσα οικονοµική κρίση, όσο επιτείνεται, 



τόσο  ενισχύει  και εντείνει την αβεβαιότητα και την ανεργία των εργαζοµένων (Ζαρωτιάδης, 

2012).   

Η χώρα έχει οδηγηθεί σε βαθιά ύφεση, µε το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 27%, η 

ακούσια ανεργία να εκτοξεύεται στο 25%, το εθνικό εισόδηµα να καταρρέει κι η 

µετανάστευση να γιγαντώνεται. Η λιτότητα, που εφαρµόζεται, είναι µια επικίνδυνη πολιτική, 

-καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό και προκαλεί φτώχεια.  Αποτέλεσµα, τη χρονική περίοδο 

2016-2017,  η Ελλάδα να βρίσκεται, πάλι,  ‘προ των πυλών’ της  «χρεοκοπίας» (Λαπαβίτσας, 

2016). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο - Ενότητα 2η 

Η  Κεϋνσιανή πρόταση απέναντι στην ανεργία. 

Η κεϋνσιανή θεωρία είναι συνυφασµένη µε τις κρατικές  δαπάνες,  προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί η  ανεργία. Η ύπαρξη ανεργίας, ως οργανικού στοιχείου της 

κεφαλαιοκρατικής συγκρότησης οικονοµίας, αποτέλεσε τον πυρήνα της κεϋνσιανής 

ανάλυσης και οδήγησε, θεωρητικώς,  στην οικονοµική της ανισορροπίας ή της διαταραχής. Η 

κεϋνσιανή  οπτική ισχυρίζονταν ότι,  η θεωρητική ανάλυση υποστήριξε την ισορροπία σε 

επίπεδο,  κάτω από το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Σύµφωνα µε την οικονοµική 

αντίληψη του Κέυνς, όταν η κρίση του οικονοµικού συστήµατος δεν είναι διαχειρίσιµη από 

τους εξισορροπητικούς µηχανισµούς της αγοράς (marketfailures), τότε το κράτος 

αναλαµβάνει ενεργό ρόλο. Tο κράτος, θα πρέπει να παρέµβει, σ’ ένα ευρύ πεδίο 

πραγµατοποίησης δηµοσίων δαπανών, εκτέλεσης δηµοσίων έργων και δηµοσίων 

επιχειρήσεων, µε στόχο,  την αύξηση της εργασίας και της παραγωγής. Οι δηµόσιες δαπάνες 

µπορούν, επίσης,  να πραγµατοποιηθούν,  µέσω επιδοµάτων και ενισχύσεων, µε κύριο στόχο 

την αναδιανοµή του εισοδήµατος και την ισορροπία της αγοράς. Με σκοπό την αύξηση της 

ζήτησης, προωθείται η αύξηση των κρατικών δαπανών, µέσω επέκτασης των δηµοσίων 

έργων και η  διεύρυνση του κρατικού παρεµβατισµού σε στρατηγικούς κλάδους της 

οικονοµίας, όπως  οι υποδοµές. Η στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας και των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων πραγµατοποιείται, µέσω των δηµοσίων επενδύσεων,  µε στόχο 

την παραγωγική αναδιάρθρωση (Μαριόλης, 2009).  

Μέσω των δηµοσίων δαπανών, εξασφαλίζονται δύο βασικές προϋποθέσεις για την 

επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, δηλαδή τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την 

ανάληψη παραγωγικών επενδύσεων από δηµόσιους φορείς και παράλληλα την ποιοτική 

βελτίωση του εργατικού δυναµικού. Για ορισµένα αγαθά  ικανοποίησης κοινωνικών αγαθών, 



παραγωγή πρόσθετων µονάδων προς την καταπολέµηση της υποαπασχόλησης. Τα έργα 

υποδοµής του δηµοσίου,  τα οποία, µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της οικονοµίας, 

αυξάνουν τις ευκαιρίες επένδυσης στους επιθυµητούς κλάδους παραγωγής. Γι’ αυτό το λόγο 

και προωθούνται πολιτικές προστασίας της βιοµηχανίας ή άλλων τοµέων παραγωγής από τον 

ξένο ανταγωνισµό. Δηλαδή, θεσπίζονται  προστατευτικοί δασµοί και ποσοτικοί περιορισµοί 

των εισαγωγών. Το κράτος οφείλει να παρεµβαίνει,  κατά άµεσο τρόπο, στην διανοµή των 

παραγωγικών µέσων, µεταξύ διαφόρων κλάδων παραγωγής, προς ενίσχυση της ανάπτυξης. 

Για το λόγο αυτό, οφείλει το κράτος να προωθεί άµεσα µέτρα ελέγχου, όπως οι άδειες 

σκοπιµότητας, για νέες ιδιωτικές επενδύσεις, έλεγχο των κερδών και  των εργατικών µισθών. 

Μέτρο, επίσης, µπορεί να θεωρηθεί και η σύσταση οργανισµών οικονοµικής ανάπτυξης, µε 

βασική λειτουργία την παροχή τεχνικών συµβουλών, τη χρηµατοδότηση αλλά και την 

παράλληλη συµµετοχή στην βιοµηχανική-παραγωγική δραστηριότητα. Όσον αφορά τη 

βελτίωση του εργατικού δυναµικού, οι κρατικές δαπάνες στοχεύουν σε έργα κοινωνικής 

υποδοµής, όπως οι σχολικές µονάδες, επιστηµονικά κέντρα ερευνών, νοσοκοµεία και 

εργατικές κατοικίες. Σηµαντικές είναι και οι δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 

καθώς και κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτόν αυξάνονται σηµαντικά η 

παραγωγικότητα της εργασίας και καθίσταται αποτελεσµατικότερη η συµµετοχή του 

εργατικού δυναµικού στη διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης (Καράγιωργας, 1968). 

Σύµφωνα µε τον Κέυνς, οι κρατικές δαπάνες θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Τις 

δαπάνες για µη χρήσιµα-κερδοφόρα αντικείµενα, τις κοινωνικές επενδύσεις και τις 

παραγωγικές επενδύσεις. Οι δαπάνες για µη κερδοφόρα αντικείµενα είναι γνωστές και ως 

Κευνσιανές Πυραµίδες. Αυτό το είδος των κρατικών δαπανών γίνονται για άνοιγµα 

ορυγµάτων ή το χτίσιµο πυραµίδων. Πράγµατα, δηλαδή, που δεν είναι χρήσιµα για την 

κυβέρνηση, αλλά χρωµατίζουν µε ενάργεια το είδος των δαπανών και απασχολούν-

µισθώνουν ενεργό εργατικό δυναµικό. Αντίθετα  µε τις «Πυραµίδες»,  οι κοινωνικές δαπάνες 

πραγµατοποιούνται για χρήσιµα αντικείµενα, όπως σχολεία, νοσοκοµεία, δρόµους. 

Υπηρεσίες, δηλαδή, που αξιοποιούνται από τους πολίτες, έχουν αναγκαιότητα ύπαρξης και 

δεν προσφέρονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι δαπάνες αυτές κινούνται και στον κλάδο 

της βιοµηχανίας. Ένας κλάδος που παρουσιάζει τη δυνατότητα επέκτασης, ανάλογης των 

επικρατέστερων συνθηκών-παραγόντων στην οικονοµία. Οι παραγωγικές επενδύσεις, 

πραγµατοποιούνται από το κράτος και διευθύνονται από αυτό. Το κράτος αναλαµβάνει τη 

διοίκηση των παραγωγικών µονάδων και ιδρυµάτων. Ο σχεδιασµός και η 

αποτελεσµατικότητα της επένδυσης βασίζονται στην έγκαιρη πληροφόρηση για τα ιδιωτικά 

επενδυτικά σχέδια, ώστε να περιοριστούν, αν όχι να εξαφανιστούν, τα µονοπώλια. Επίσης, 



σηµαντικές είναι και οι γνώσεις του κράτους για µελλοντικές τεχνολογικές βελτιώσεις και 

εξελίξεις, ώστε να επιτύχει µια σηµαντική εισχώρηση στην µονοπωλιακή αγορά. Τέλος, οι 

επενδύσεις αυτές, έχοντας, ως στόχους, την απασχόληση εργατικού δυναµικού και την 

εξάλειψη της ανεργίας, πραγµατοποιούνται και σε τοµείς, µη ελκυστικούς, για το ιδιωτικό 

κεφάλαιο (Βaran, 1952). 

Παρατήρηση 

        O Keynes υποστήριξε,  πως σε χαµηλότερα επίπεδα µισθών, τιµών και εισοδηµάτων, η 

πραγµατική προσφορά χρήµατος θα είναι µεγαλύτερη. Αντίθετα, η πραγµατική ζήτηση χρήµατος 

για συναλλαγές θα είναι µικρότερη. Η υπερβάλλουσα πραγµατική προσφορά αποθέµατος  

χρήµατος θα οδηγήσει σε αύξηση των  τιµών των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων και θα 

µειώσει τα επιτόκια. Έτσι, η πραγµατική επένδυση θα αυξηθεί. Ακολούθως,  η αύξηση του 

εθνικού προϊόντος και η απασχόληση. Παρόµοιο  αποτέλεσµα µπορεί να υπάρξει  µε την 

αύξηση της προσφοράς χρήµατος (ποσοτική χαλάρωση) αντί µε αποπληθωρισµό. Τελικά, όµως, 

η διαδικασία αυτή  είναι αναποτελεσµατική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα επιτόκια 

επενδύσεων βρίσκονται ήδη  στο  πιο χαµηλό σηµείο, σ’ ένα «αποτελεσµατικό όριο». Όριο στο 

οποίο, λόγω προσδοκιών ή απλά φόβου, τα άτοµα είναι αδιάφορα προς την αποταµίευση του 

χρήµατος ή προς την αγορά τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων, εξ’ αιτίας της αναµονής  

µελλοντικής αύξησης  των επιτοκίων, µε συνέπεια, απώλειες σε επενδύσεις στα τοκοφόρα 

περιουσιακά στοιχεία. Αυτό το φαινόµενο  ονοµάζεται   «Κεϋνσιανή  Παγίδα Ρευστότητας» 

(Θεοδοσίου, 2015). 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο-Ενότητα 3η  

Η Ετερόδοξη (Μετα-κεϋνσιανή και Μαρξιστική) εναλλακτική πρόταση για την ανεργία. 

Όσον αφορά την καταπολέµηση της ανεργίας από την πλευρά της ετερόδοξης 

πολιτικής οικονοµίας, υπάρχουν ορισµένες «προϋποθέσεις» σε κοινωνικό και οικονοµικό 

επίπεδο. Η αρχή της εναλλακτικής πρότασης ξεκινάει µε την αποδέσµευση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση  και  ξαναδίνει στη χώρα αναγκαία εργαλεία οικονοµικής πολιτικής, όπως 

νοµισµατική πολιτική µε εθνικό νόµισµα, δηµοσιονοµική, βιοµηχανική, που έχουν εκχωρηθεί 

στην ΕΕ. Η πρόταση του ετερόδοξου χώρου για την αποδέσµευση,  πρέπει αναγκαία να 

συµπληρώνεται από: 

    -Την άρνηση του εξωτερικού χρέους,  που θα απαλλάξει τη χώρα από τη θηλιά του 

εξωτερικού χρέους. H Παύση εξωτερικών πληρωµών και αναδιάρθρωση χρέους, µε διαγραφή 

ολόκληρου ή µέρους του, βάσει του κριτηρίου της «βιωσιµότητάς» του. Σε περίπτωση µη 

διαγραφής ολόκληρου του  χρέους θα ακολουθηθεί υιοθέτηση «ρητρών ανάπτυξης της 

παραγωγής και εξυπηρέτησης του χρέους»(Καλτσώνης, Μαριόλης και Παπουλής, 2017). 

 -Την εισαγωγή µηχανισµού ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η φυγή χρηµάτων προς το εξωτερικό καθώς και σύστηµα ελέγχου των τιµών,  

ώστε να µην υπάρξουν αδικαιολόγητες πληθωριστικές αυξήσεις, ιδιαίτερα στα είδη µαζικής 

κατανάλωσης. Για αυτά τα δύο, απαιτείται η σύσταση µηχανισµού ελέγχου της εξέλιξης των 

τιµών («Παρατηρητήριο Τιµών»), και πρωτίστως της διάχυσης του πληθωριστικού «κύµατος» 

της υποτίµησης, σε συµφωνία µε:  

(i) εκείνην τη διάχυση, η οποία προϋπολογίζεται βάσει των υφιστάµενων τεχνικών συνθηκών 

παραγωγής, και (ii) την ασκούµενη εισοδηµατική και φορολογική πολιτική.  

(Καλτσώνης, Μαριόλης και Παπουλής, 2017). 

-Την κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, ώστε να αποφευχθεί η 

κατάρρευσή του και να χρησιµοποιηθεί για την επανασύσταση  της εθνικής οικονοµίας. 

Δηµιουργία, αρχικά, µιας νέας δηµόσιας κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας και παράλληλη 

εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος (Καλτσώνης, Μαριόλης και Παπουλής, 2017). 

 Κατόπιν πραγµατοποίησης της εθνικοποίησή του, το τραπεζικό σύστηµα θα πρέπει να 

αναδιαρθρωθεί, αρχικά µε τη θέσπιση µιας «κακής τράπεζας» που θα απαλλάξει τις 

εµπορικές τράπεζες από το µεγαλύτερο µέρος του όγκου των προβληµατικών χρεών και µη 

εξυπηρετούµενων δανείων. Η τράπεζα αυτή θα κεφαλαιοποιηθεί κυρίως µε νέες εκδόσεις 

δηµοσίων οµολόγων σε εθνικό νόµισµα (Γαβριηλίδης, Λαπαβίτσας, Μαριόλης, 2018)  

 



-Τη δηµιουργία ενός συστήµατος προοδευτικής φορολογίας, µε σκοπό την τόνωση 

της ζήτησης εργαζοµένων και την ενίσχυση της οικονοµίας µε την ταυτόχρονη 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

 

 -Την ελεγχόµενη διολίσθηση της ισοτιµίας του νοµίσµατος, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η εµπορική ανταγωνιστικότητα. Απαιτείται µία νοµισµατική διολίσθηση της 

τάξης του 30% µε 50% µε παράλληλη, στοχευµένη, νοµισµατική χρηµατοδότηση και 

ανακατανοµή δηµοσίων δαπανών, υπό τη συνθήκη της επιβολής σταθεροποιητικών-

αναπτυξιακά προωθητικών φραγµών στις διεθνικές κινήσεις χρηµατικών κεφαλαίων. Ο λόγος 

της νοµισµατικής υποτίµησης είναι η µείωση του εξωτερικού ελλείµµατος και η µη επιβάρυνση 

του δηµοσίου ελλείµατος. Δίνεται, µε αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερη ώθηση στα εµπορεύµατα 

υψηλών εξαγωγικών επιδόσεων-συγκριτικού πλεονεκτήµατος όλων των τοµέων, ενώ πρέπει να 

αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό από τον Βιοµηχανικό τοµέα. Επιτυγχάνεται η 

λαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του εξωτερικού ελλείµµατος. Δίνεται, επίση, ώθηση σε εκείνους 

τους µη εξαγωγικούς κλάδους, οι οποίοι δεν είναι ισχυρά εξαρτηµένοι από τις εισαγωγές και, 

ταυτοχρόνως, δηµιουργούν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα παραγωγής και 

απασχόλησης. Ενισχύεται µε τη φορολογική πολιτική, η οποία µε τη σειρά της, εµφανίζει θετικά 

επί των πολιτικών εξαγωγών-εισαγωγών, ανάπτυξης και αναδιανοµής του εισοδήµατος 

(Καλτσώνης, Μαριόλης και Παπουλής, 2017). 

 Η πολιτική αυτή θα διευκολύνει τη βιοµηχανική και παραγωγική αναγέννηση της 

οικονοµίας (Μανιάτης και Μαυρουδέας, 2013).  

 
Η δίκαιη και προοδευτική φορολογία αποτελεί τη βάση µίας προοδευτικής πολιτικής  

προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. H δίκαιη φορολογία πρέπει να βασίζεται σε 

προοδευτική φορολογία στην πηγή του εισοδήµατος και όχι σε  «ad hoc» φορολογικές 

επιβαρύνσεις  περιουσιακών στοιχείων ή σε γενικούς φόρους κατανάλωσης, που επιβαρύνουν 

περισσότερο τα εργατικά εισοδήµατα. H προοδευτική φορολογία πρέπει να παρέχει χαµηλούς 

συντελεστές φορολογίας για τις κατώτατες εισοδηµατικές τάξεις, οι οποίοι να αυξάνουν για 

τις µεσαίες εισοδηµατικές τάξεις και πολύ υψηλούς συντελεστές για τα κορυφαία 

εκατοστηµόρια της κατανοµής εισοδήµατος (Θεοδοσίου, 2015). 

  



Από τους βασικότερους άξονες καταπολέµησης της ανεργίας είναι και η σχεδιασµένη 

παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας, µε βάση τον δηµόσιο τοµέα, (δηλαδή  την 

κοινωνική ιδιοκτησία και έλεγχο τουλάχιστον των βασικών οικονοµικών κλάδων). «Λυδία 

λίθος»  των προγραµµάτων αυτών θα είναι ο δηµόσιος τοµέας (µε την δηµόσια ιδιοκτησία 

των βασικών στρατηγικών κλάδων της οικονοµίας).  Υποχρεωτική εφαρµογή και στον 

ιδιωτικό τοµέα. Βασικός στόχος τους, οφείλει να είναι, η ανάπτυξη του παραγωγικού 

τµήµατος της οικονοµίας µε επανεκβιοµηχάνιση και περιορισµό του τοµέα παροχής 

υπηρεσιών. Αυτή η παραγωγική αναδιάρθρωση δεν µπορεί να βασισθεί στη σηµερινή 

παραγωγική αποτυχηµένη διάρθρωση. Αυτή η καθολική και υποχρεωτική βιοµηχανική 

πολιτική, θα  πρέπει να συµπληρώνεται από την αντίστοιχη νοµισµατική και εισοδηµατική 

πολιτική καθώς και την ανεξάρτητη διεθνή οικονοµική πολιτική. Κεντρικό στοιχείο αυτού 

του προγράµµατος αποτελεί η επίτευξη της πλήρους απασχόλησης (Μαριόλης, Σώκλης, 

2015). 

Η συνολική στρατηγική στηρίζεται σε ένα πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και σε 

ένα πρόγραµµα ενίσχυσης  της  έρευνας και της τεχνολογίας. Βασική αρχή είναι η 

εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος κι η  δηµιουργία κρατικών αναπτυξιακών 

τραπεζών.  Οι αναπτυξιακές τράπεζες,  αρχικά,  να συσταθούν,  ως ιδρύµατα καταθέσεων. 

Καθώς θα διογκώνονται τα χαρτοφυλάκια των δανείων τους, θα είναι σε θέση να εκδώσουν 

οµόλογα,  ώστε να παρέχουν µια σταθερή και βιώσιµη βάση δανεισµού. Καθοριστικό ρόλο 

θα έχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  Η εσωτερική ζήτηση, θα µπορούσε να 

αναζωογονηθεί και οι αδρανείς πόροι (εργασία και κεφαλαιουχικός εξοπλισµός) θα  

χρησιµοποιηθούν ξανά, για να γίνει ανάκτηση της εγχώριας αγοράς. Η επιστροφή στην 

εγχώρια παραγωγή, παράλληλα µε την ώθηση των εξαγωγών,  θα µειώσει την ανεργία, 

επιτρέποντας στα εισοδήµατα να ανακάµψουν, µετά την τεράστια µείωση,  που έχουν 

υποστεί. Με δεδοµένα τα τροµακτικά επίπεδα της  ανεργίας, που είναι ακόµη πάνω 25%, 

είναι αναµενόµενη η εµφάνιση ισχυρών αναπτυξιακών ρυθµών, αρκετά σύντοµα, µετά το 

αρχικό σοκ της εξόδου (Λαπαβίτσας και Flassbeck, 2015). 

            

 

 

  



Η   βιοµηχανία και κοινωνικός σχεδιασµός της οικονοµίας. 

Ο βιοµηχανικός τοµέας, λόγω αύξησης της παραγωγικής δραστηριότητάς του, διασπά 

τις λειτουργίες του σε πολλές επιµέρους δραστηριότητες. Ο καταµερισµός εργασίας, που 

προκύπτει, αυξάνει την παραγωγικότητα. H εκροή ενός βιοµηχανικού κλάδου αποτελεί 

εισροή για τους υπόλοιπους και άρα η ανάπτυξη της βιοµηχανίας έχει περισσότερα 

αποτελέσµατα απασχόλησης και εισοδήµατος στην οικονοµία,  συνολικά. Τα 

πολλαπλασιαστικά αυτά αποτελέσµατα απασχόλησης είναι ευθέως ανάλογα του βαθµού 

διασύνδεσης των κλάδων µεταξύ τους (Τσουλφίδης, 2015). 

Για το λόγο αυτό, ένα πρόγραµµα παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι απαραίτητο να 

αποτελεί παράγωγο ενός έγκυρου κοινωνικού σχεδιασµού. Ο ρόλος του κοινωνικού 

σχεδιασµού της παραγωγικής δραστηριότητας είναι η αποτελεσµατικότητα στην κυκλοφορία 

των µέσων παραγωγής και των προϊόντων, µε το µικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος. Η 

λειτουργία βασίζεται στην ικανότητα της κοινωνίας να αποφασίζει αποτελεσµατικά  για τη 

χρησιµοποίηση των µέσων παραγωγής και τον προορισµό των προϊόντων. Η επιτυχηµένη 

λειτουργία  βασίζεται στην πληροφόρηση του κράτους για τις κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή 

τις απαραίτητες και ιεραρχικά κατανεµηµένες,  προς πραγµατοποίηση, ανάγκες. 

Πληροφόρηση, επίσης, για τις τεχνολογικές δυνατότητες παραγωγής,  καθώς και το  

συντονισµό των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των µέσων παραγωγής. Μέσω των 

παραµέτρων αυτών,  η κοινωνία  πετυχαίνει την κοινωνικά και οικονοµικά αποτελεσµατική 

κατανοµή των µέσων παραγωγής και της διαδικασίας διανοµής. Η ικανότητα της κοινωνίας ή 

του κράτους για σχεδιασµό αυξάνεται, σταδιακά, µέσω της ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάµεων και του κοινωνικού χαρακτήρα των µέσων παραγωγής. Σηµαντικός παράγοντας 

είναι η τεχνολογία  της  πληροφορικής µε τη ραγδαία εξέλιξη, µε δυνατότητα να εξασφαλίσει 

ταχύτατη πληροφόρηση,  αναγκαία για τον κοινωνικό σχεδιασµό. Η προσπάθεια 

επιτυγχάνεται µε λίγα µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα, κρατικής ιδιοκτησίας, που να 

συντονίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες (Καράγιωργας, 1994). 

Για τη δραστική αντιµετώπιση της ανεργίας, που µαστίζει την Ελλάδα, σηµαντική 

δράση έχει,  αρχικά,  η ίδρυση κρατικών παραγωγικών µονάδων και επιχειρήσεων. Οι 

κρατικές επιχειρήσεις αποφασίζουν για τον τρόπο χρησιµοποίησης των πάγιων κεφαλαίων, 

την απασχόληση του εργατικού δυναµικού και τη διάρθρωση της παραγωγής και της ισότιµης 

διανοµής των κερδών Η δραστηριοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων στοχεύει στην 

ικανοποίηση των ορθολογικών αναγκών και των προσδοκιών της κοινωνίας, όπως η πλήρης 

απασχόληση των ανέργων και η παραγωγική επάρκεια του κράτους. 



 Η εξασφάλιση  των κανονικών συνθηκών εργασίας, ενάντια στη σηµερινή 

εντατικοποίησή της, και η αύξηση του προσωπικού εισοδήµατος των απασχολουµένων. 

Σηµαντική είναι η εναρµόνιση του κοινωνικού και ατοµικού συµφέροντος, µέσω της 

διάθεσης του παραγόµενου κέρδους, για την ικανοποίηση συλλογικών και κοινωνικών 

αναγκών. Στις κρατικές επιχειρήσεις τα µέσα παραγωγής λειτουργούν υπό τη σκέπη του 

κράτους. Η ίδρυση των επιχειρήσεων αυτών και η διοίκηση της εκάστοτε µονάδας είναι 

κεντρικά ορισµένη-σχεδιασµένη από το κράτος. Το κράτος είναι επιφορτισµένο µε την 

ευθύνη ίδρυσης και διατήρησης της οικονοµικής  επάρκειας της επιχείρησης,  καθώς και  για 

την έναρξη της λειτουργίας και των πλαισίων ελέγχου υλοποίησης των κρατικών πολιτικών 

από την ίδια την επιχείρηση (Μπαµπανάσης, Σαµαράς, 1985). 

  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αντί-Επιλόγου   
 

Συνοψίζοντας θα πρέπει να ειπωθεί πως η Ανεργία, µε τον τρόπο ανάλυσης, που 
αναπτύχθηκε παραπάνω αποτελεί φαινόµενο, κυρίως, Πολιτικό. Αυτό σηµαίνει πως η λύση 
απέναντι της πρέπει να είναι συγχρόνως και πολιτική και κοινωνική. 
Αντίθετα στην κυρίαρχη «επιστηµονική» αντίληψη πως: στον επιστηµονικό λόγο και 

παράδειγµα της ιδεολογικής  «ουδετερότητας» και των ίσων αποστάσεων. Κατά την 

κυρίαρχη µεταµοντέρνα αντίληψη δεν υπάρχει ένα συνολικό αφήγηµα (βλ. Καπιταλισµός), 

που αποτελείται από µια αλληλουχία συγκεκριµένων αφηγηµάτων  - Εντατικοποίηση της 

Εργασίας-Ανεργία-Εφεδρικός Στρατός Εργασίας - Καταβαράθρωση των Εργασιακών και 

Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Καταστολή µεγάλης µερίδας εργαζόµενων και ανέργων ή εν 

δυνάµει εξεγερµένων, µέσω των εξαρτήσεων και της ψυχολογικοποίησης. Αντίθετα, ανάγει 

τα επιµέρους αφηγήµατα σε απόλυτα-απολυτότητες ή συγκροτηµένα, αυτοτελή αφηγήµατα. 

Συγκεκριµένα, µια (νέο) κλασική µεταµοντέρνα αντίληψη για την ανεργία είναι, ότι 

παράγεται, εξαιτίας της αποκοπής της εκπαίδευσης από την Αγορά. Αντίθετα, όπως 

διαπιστώθηκε, η Αγορά δηµιουργεί την εργασία για δικό της όφελος. Επιπροσθέτως, η 

µεταµοντέρνα αντιµετώπιση των εξαρτήσεων, ως «καθαρή» επιλογή των εξαρτηµένων και 

όχι ως µια «λύση»,  που δίνει ο ίδιος ο Καπιταλισµός για να ξεφύγει, αφ’ ενός από τη µία το 

άτοµο από την δύσκολη πραγµατικότητα και αφ’ ετέρου δε το ίδιο το σύστηµα να τον 

καταστείλει, να συνεχίσει να τον ελέγχει και να συνεχίσει να τον αλλοτριώνει και να τον 

χειραγωγεί.  Ασφαλώς, βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί, πως και ο µη  ουδέτερος επιστήµονας, 

που καταγγέλλει και µάχεται κατά της κυρίαρχης επιστηµονικής αφήγησης, δεν ασκεί 

κριτική,  επιπλέον, έχοντας  ξεφύγει απ’ τον κυκεώνα της αλλοτρίωσης. Απεναντίας,  

βρίσκεται και ο ίδιος εγκλωβισµένος και προσπαθεί, εκ των έσω,  να δηµιουργήσει συµµαχίες 

και να προκαλέσει, όσο δύναται,  τη συνειδητοποίηση των συναδέλφων του και της 

κοινωνίας ώστε ν’ ανοίξει ο δρόµος της αποδόµησης του κυρίαρχου και της δόµησης του 

εναλλακτικού αφηγήµατος. 

 Ο συνδυασµός όµως πολιτικής και κοινωνικής δράσης απέναντι σε ένα τέτοιο φαινόµενο 

απαιτεί και µια νέα κοινωνική συνείδηση, πρωτίστως από τον Επιστήµονα που καλείται να 

συνδιαλεχθεί µε το λαό για τη (συν)διαµόρφωση µιας νέας κοινωνικής συνείδησης. 

Μια κοινωνική συνείδηση, που θα πολεµήσει εκείνη την «καθηµερινή συνείδηση, η 

οποία εκφράζει µια γενική κοµφορµιστική στάση των ανθρώπων προς την κυρίαρχη 

πραγµατικότητα και δεν ξεπερνά την αντίληψη του κόσµου,  ως δεδοµένου και αυτονόητου. 



Ως εκ τούτου, µία εξιδανίκευση του εµπειρισµού,  που υπονοµεύει θεµελιωδώς του αγώνες 

για κοινωνική χειραφέτηση» (Παυλίδης, 2003). 

Μια συνείδηση, που θα ικανοποιεί την θέληση και αναζήτηση του ατόµου για τη 

γνώση.  Μια γνώση, όµως, ωφέλιµη, που θα τον οδηγεί στην δηµιουργική εργασία προς 

όφελος της κοινωνίας. Που θα υπερβαίνει τα όρια της ατοµικότητας και της ατοµικής 

ευδαιµονίας. Μιας γνώσης, που θα δυναµώνει και θα συσπειρώνει τις δυνάµεις της 

«αµφισβήτησης του Καπιταλισµού και θα εξασφαλίσουν και τη βίωση του ανθρώπου και τη 

µετάβαση σε µιαν άλλη κοινωνία, χωρίς τις καταστροφικές αντιφάσεις του καπιταλισµού» 

(Βακαλιός, 2004).  

 Πέραν, όµως,  από την προσπάθεια για το χτίσιµο µιας νέας κοινωνίας, καθήκον µας 

αποτελεί η παροχή βοήθειας στα µέλη της σηµερινής κοινωνίας, που υποφέρουν από το 

σηµερινό σύστηµα. Οι επιστήµονες της κοινωνικής ψυχολογίας & ψυχικής υγείας, 

συγκεκριµένα, στο χώρο των εξαρτήσεων, όπως ευελπιστεί να δραστηριοποιηθεί ο 

υπογράφων την εργασία, οφείλουν να ρίξουν το βάρος στην προσπάθεια της επίτευξης της 

διττής  χειραφέτησης  των εξαρτηµένων.  Η χειραφέτηση των εξαρτηµένων είναι διττή, 

καθότι οι άνθρωποι, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µέσω µιας εξάρτησης, επιδιώκουν, 

αρχικά,  την χειραφέτηση από την ίδια την εξάρτηση και το περιθώριο,  που έχουν βρεθεί από 

την υπόλοιπη κοινωνία και δεύτερον την κοινωνική χειραφέτηση,  που επιδιώκει κάθε 

συνειδητοποιηµένος άνθρωπος από τα δεσµά του Καπιταλιστικού συστήµατος. Οι δύο αυτές 

προσπάθειες, θα µπορούσε να λεχθεί,  πως αποτελούν µια αλληλουχία επιδιώξεων. Δηλαδή, 

πως η χειραφέτηση από την εξάρτηση είναι η προϋπόθεση για την κοινωνική χειραφέτηση 

και πως η πορεία προς την πρώτη θα πρέπει να δοµηθεί και «τρέξει» µε το βλέµµα στη 

δεύτερη.  

 Για το λόγο αυτό, η δράση των «θεραπευτών» οφείλει να έχει ως βάση της,  τη 

«δηµιουργία σχέσεων  µε τους ανθρώπους,  που έρχονται σ’ αυτό και όχι απλές διαδικασίες 

κατάρτισης και απόκτησης πληροφοριών και γνώσεων, και µε ταυτόχρονη  απόκτηση 

συγκεκριµένων δεξιοτήτων»,  καθώς και την ευαισθητοποίηση των ατόµων σε µια  «συνολική 

διαδικασία επαναδιαπαιδαγώγησης, µια πορεία νοηµατοδότησης της ανθρώπινης ύπαρξης µε 

αξίες και αρχές,  που να καλύπτουν τις πραγµατικές ανθρώπινες ανάγκες, µια διαφορετική 

στάση ζωής».  Κατ’ αυτόν τον τρόπο,  θ’ ανοίξει ο δρόµος  επικοινωνίας µε την υπόλοιπη 

κοινωνία, ο οποίος θα δοµείται στην  «αλληλεγγύη, στην τόνωση της συλλογικότητας, στη ρήξη 

µε ατοµοκεντρικές λογικές και πρακτικές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µια σειρά από 

µικρές δράσεις στην τοπική κοινότητα,  σε συνεργασία µε άλλους πολίτες ή φορείς, µε στόχο τη 

δηµιουργική παρέµβαση και την εµπλοκή όλων των ενεργών πολιτών» (Λαϊνάς, 2007).  



Η δηµιουργία ενός εναλλακτικού παραδείγµατος, που θα παρέχει βοήθεια, σε σχέση 

κινείται αντίθετα στο κυρίαρχο παράδειγµα, όπου υπάρχουν ο ενεργός ειδικός και ο 

πάσχοντας σε ρόλο παθητικού αποδέκτη υπηρεσιών. Η αλλαγή του επιστηµονικού 

παραδείγµατος αντιµετώπισης και βοήθειας του χρήστη, που αποτελεί ένα από τα βασικά 

ζητούµενα των κριτικών προσεγγίσεων των επιστηµών υγείας και των κοινωνικών επιστηµών 

σε διεθνές επίπεδο, οφείλει να αποτελεί ένα βασικό στόχο,  µέσα σε µια κοινωνία 

επιστηµονική και πολιτική,   που θα αρνηθεί να θέσει τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο, που 

αντιστέκεται ακόµα στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και την απόλυτη κυριαρχία της 

ελεύθερης αγοράς. Θα πρέπει να καταπολεµηθεί το φαινόµενο της επαγγελµατοποίησης των 

επιστηµόνων της ψυχικής υγείας. Το φαινόµενο αυτό αποτελεί κίνδυνο για το µέλλον της 

θεραπείας και της αποκατάστασης των χρηστών, καθώς δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ του 

υιοθετούµενου επαγγελµατικού ρόλου και της πυρηνικής λειτουργίας των οµάδων, µέσα στις 

οποίες δραστηριοποιούνται οι χρήστες, ώστε να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της εξάρτησης. 

Επίσης, θα πρέπει να πολεµηθούν τα φαινόµενα της εµπορευµατοποίησης των εξαρτηµένων, 

που παρατηρούνται, τα οποία ακυρώνουν βασικές αρχές των κοινοτήτων και οµάδων 

βοήθειας. Τα φαινόµενα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τα προαναφερθέντα φαινόµενα 

της επαγγελµατοποίησης (Ζαφειρίδης, 2015).  

  Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές πως, αν δεν επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή, 

δηλαδή  χωρίς ανατροπή του καπιταλιστικού-οικονοµίστικου προτάγµατος, δεν είναι δυνατόν 

να υπάρξει «αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων» καθώς και η 

προαγωγή της αυτοβοήθειας. Αλλά, χωρίς το οικονοµίστικο και κερδοσκοπικό αφήγηµα, ο 

καπιταλισµός είναι καταδικασµένος σε κατάρρευση και ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός 

αποτελεί τη µόνη λύση. Δηλαδή είναι µονόδροµος (Ζαφειρίδης, 2009). 
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