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Περίληψη 

 

Η έρευνα αναλύει τις αλλαγές που επήλθαν στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων μέσα σε 

ένα επάγγελμα στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης, ως απόρροια των αλλαγών στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων. Ειδικότερα, 

εξετάζει τη διαδικασία των αλλαγών και τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό κύρος των 

πληθυσμιακών ομάδων που θίγονται περισσότερο από την κρίση, στις προσδοκίες τους 

για επαγγελματική κινητικότητα και στην κατανόηση σχετικής αποστέρησης. 

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται 

τις ανισότητες στην εργασία σε σχέση με τους άλλους και τι σηματοδοτεί η στάση τους 

για τα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας. Για να αναλύσει την 

υποκειμενική πρόσληψη της ανισότητας στην εργασία κατά την περίοδο της κρίσης 

χρησιμοποιεί τη θεωρία της σχετικής αποστέρησης. 

Το πρόβλημα της έρευνας σχετίζεται με την υποβάθμιση του θεσμού της 

δεξιότητας, σαν αποτέλεσμα των αλλαγών που επιφέρει η κρίση στην ταξινόμηση των 

επαγγελμάτων. Από το 1980 και μετά, η μεταβαλλόμενη φύση των εργασιακών 

προτύπων και η ευελιξία οδήγησαν στη μετατόπιση από τις επίκτητες δεξιότητες προς 

τις γενικές δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, ιδίως στις υπηρεσίες, 

διαμορφώνοντας άλλες αξίες διάκρισης και κοινωνικής ανέλιξης των εργαζομένων. 

Έτσι, επανέρχονται τα ταξικά, έμφυλα και φυλετικά στερεότυπα και φαίνεται να 

κυριαρχεί η «αξία» ως κριτήριο κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας, 

περιορίζοντας άνισα τα περιθώρια ευκαιριών για κάποιες επαγγελματικές ομάδες. 

Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται στην ποιοτική και συγκριτική ανάλυση 

σε έξι επιλεγμένα επαγγέλματα χαμηλού κύρους, που μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε 

τις διαφορετικές εμπειρίες για τις αλλαγές στις δεξιότητες, στο κοινωνικό κύρος και 

την επαγγελματική κινητικότητα. Επιλέχθηκε η Μελέτη περίπτωσης (Case Study) για 

να αναλυθεί σε βάθος η διαδικασία της μεταβολής μέσα από τις αντιλήψεις των 

αλβανών μεταναστών εργαζομένων σε χαμηλού κύρους επαγγέλματα στο Δήμο 

Σπάτων-Αρτέμιδας. Πραγματοποιήθηκαν Αφηγηματικές συνεντεύξεις εργασιακών 

ιστοριών (Work History Interviews) σε 10 οικογένειες αλβανών μεταναστών 

εργαζομένων, για να αναδειχθούν οι επαγγελματικές διαδρομές, οι εργασιακές 

εμπειρίες, οι κοινωνικές σχέσεις και οι προσδοκίες επαγγελματικής κινητικότητας. 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων από τις έρευνες 
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που πραγματοποίησαν οι κοινωνικοί εταίροι, κατά την περίοδο της κρίσης και η 

Συγκριτική στατιστική ανάλυση της επαγγελματικής κατανομής των εργαζομένων και 

των δεξιοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μέσα από τη δευτερογενή ανάλυση των 

ερευνών εργοδοτών και εργαζομένων τη στροφή προς τις δεξιότητες που σχετίζονται 

με την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τις επικοινωνιακές ικανότητες. Επιπλέον, 

η συγκριτική στατιστική ανάλυση της επαγγελματικής κατανομής πριν και κατά τη 

διάρκεια της κρίσης έδειξε ότι οι απασχολούμενοι με ξένη υπηκοότητα αυξήθηκαν 

στην παροχή υπηρεσιών και στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης. 

Οι εργασιακές ιστορίες έδειξαν πώς επιδρούν οι επαγγελματικές αλλαγές στο 

διαχωρισμό των δεξιοτήτων, καθιστώντας την «αξία» και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά το βασικό κριτήριο για την ανέλιξη στην εργασία. Επιβεβαίωσαν, 

επίσης, την απαξίωση της δεξιότητας και την υποβάθμιση του κοινωνικού κύρους στο 

επάγγελμα. Τέλος, ανέδειξαν πώς οι διαδικασίες των αλλαγών στην εργασία 

διαμορφώνουν τις αξίες και προσδοκίες των εργαζομένων, που αναστέλλουν την 

επαγγελματική κινητικότητα και τους εγκλωβίζουν στο επάγγελμα.  

Η μελέτη της σχετικής αποστέρησης είχε καθοριστική συμβολή, καθώς μας 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι συγκρίνουν την κατάσταση 

τους με τα μέλη της δικής τους εθνοτικής ομάδας και με τους συναδέλφους τους στον 

ίδιο εργασιακό χώρο. Αυτό δείχνει σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες για την 

αποστέρηση και τη μεταναστευτική εργασία (Psimmenos, 2017˙ Papatheodorou, 

2014), ότι οι ανισότητες σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών αυξάνονται περισσότερο 

μέσα στα ίδια τα επαγγελματικά και κοινωνικά στρώματα.  

Σε σχέση με τις προοπτικές της έρευνας και με δεδομένο το δυναμικό χαρακτήρα 

του ερευνώμενου θέματος, θα ήταν καλό να αναζητήσουμε τις ομάδες αναφοράς των 

συμμετεχόντων και να διευρύνουμε τις εργασιακές ιστορίες σε περισσότερες 

επαγγελματικές ή/και εθνοτικές ομάδες αναφοράς. Προσδοκούμε έτσι να συμβάλουμε 

στην κοινωνιολογική συζήτηση για τις δεξιότητες και τις ανισότητες στην εργασία, 

καθώς και στο σχεδιασμό μιας δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής.  

 

Λέξεις-κλειδιά: 

Δεξιότητες, σχετική αποστέρηση, επαγγελματική κινητικότητα, μετανάστευση, κρίση  
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Abstract 
 

The survey analyses the changes occurred in classification of skills within an 

occupation in the Greek labour market during the economic crisis. It examines the 

process of changes and their implications on the social status of the groups most 

affected by the crisis, their expectations for occupational mobility and their 

understanding of relative deprivation. The aim of the research is to highlight how 

workers perceive inequalities at work in relation to others and what does their attitude 

signify for the social stratification and mobility. The study uses the theory of relative 

deprivation to analyse the subjective perception of inequality at work during the crisis. 

The research problem is related to the degradation of the skill because of the 

changes occurred in the occupational classification during the crisis. Since the 1980s, 

the changing nature of working patterns and flexibility have led to a shift from acquired 

skills through training to generic skills based on physical characteristics, especially in 

services. It seems that class, gender, and racial stereotypes return, and “merit” becomes 

the main criterion of social stratification and mobility, unequally limiting opportunities 

for certain groups and creating feelings of resentment. 

The research uses the qualitative and comparative method to analyse six low 

status occupations and the different experiences of skill changes, social status, and 

occupational mobility. The study selects the Case Study to examine the process of 

change through the perceptions of Albanian migrants working in low status jobs in the 

municipality of Spata-Artemida. It also conducts in-depth Work History Interviews in 

10 families of Albanian migrant workers to understand their occupational paths, 

working experiences, social relations, and expectations for mobility. The study uses 

also the secondary analysis of qualitative data from surveys carried out by the social 

partners during the crisis and the comparative statistical analysis of the occupational 

distribution of workers and skills before and during the crisis. 

The research findings confirmed the shift to generic skills related to flexibility, 

adaptation, and communication. In addition, the statistical analysis of the occupational 

distribution showed a significant increase of migrant workers in services and in low-

skilled non-manual occupations during the crisis.  
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Working histories have shown how occupational changes affect skill 

classification, making “merit” and personal characteristics the key criterion for 

occupational mobility. They also confirmed the degradation of skill and social status in 

the occupation. Finally, they showed how the processes of change at work shape the 

values and expectations of employees, which inhibit mobility and trap them in the 

occupation. 

The study of relative deprivation was crucial, as it led us to conclude that 

migrant workers compare their situation with members of their own ethnic group and 

with their colleagues in the same workplace. This shows according to existing research 

on poverty and migrant labor (Psimmenos, 2017˙ Papatheodorou, 2014) that 

inequalities in times of crisis increase more within the same occupational and social 

groups rather than between different occupational groups. 

In relation to the perspectives of the research, it would be useful to look for the 

reference groups of the participants and to extend the working histories to more 

occupational and ethnic reference groups. Therefore, we expect to contribute to the 

sociological debate on skills and inequalities at work, as well as to the design of a fairer 

social policy. 

 

Keywords: 

Skills, Relative Deprivation, Occupational Mobility, Migration, Crisis 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Το πρόβλημα της έρευνας 

 

Η παρούσα μελέτη αναλύει τις αλλαγές που επήλθαν στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων 

μέσα σε ένα επάγγελμα στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, ως απόρροια των αλλαγών στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων. 

Ειδικότερα, εξετάζει τη διαδικασία και τις επιπτώσεις των αλλαγών στο κοινωνικό 

κύρος των πληθυσμιακών ομάδων που θίγονται περισσότερο από την κρίση και την 

ανασυγκρότηση της εργασίας. Επίσης, διερευνά τις αντιλήψεις εργοδοτών και 

εργαζομένων για τις αλλαγές στις δεξιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο πώς οι 

δομικές αλλαγές στην οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής της εργασίας επηρεάζουν 

τις προσδοκίες επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων και την κατανόηση 

τους για τη σχετική αποστέρηση. Εξετάζει πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις 

ανισότητες στην εργασία σε σχέση με τους άλλους και τι δείχνουν οι στάσεις τους για 

τα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας.  

Η έρευνα για τις δεξιότητες κατά την περίοδο της κρίσης είναι σημαντική όχι 

μόνο για να καταγράψει τις τάσεις απασχόλησης και διάγνωσης αναγκών σε 

επαγγέλματα και δεξιότητες, αλλά για να αναδείξει τη μεταβολή στο εργασιακό και 

κοινωνικό περιβάλλον και τι σηματοδοτεί για τα περιθώρια των ευκαιριών και τις 

προοπτικές ζωής των ανθρώπων (Brown, 1997 και 1999). Οι αλλαγές που επιφέρει η 

οικονομική κρίση στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων και στις διαχωριστικές γραμμές 

ανάμεσα στους επαγγελματίες του ίδιου επαγγέλματος δημιουργούν ρήγματα στις 

ειδικότητες, επηρεάζουν το κοινωνικό κύρος και αλλάζουν τα κριτήρια 

διαπραγμάτευσης της εργασίας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το θεσμό της δεξιότητας.  

Από το 1970 και μετά, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά εργασίας 

προς όφελος της καπιταλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας οδηγούν στη σταδιακή 

αποειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την υποβάθμιση της δεξιότητας και την 

ανάλογη διαμόρφωση της κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας (Ψημμένος, 

2013). Οι αλλαγές αυτές μαζί με την αύξηση των άτυπων μορφών εργασίας οδηγούν 

στην κατάτμηση της αγοράς εργασίας σε διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας, με 

«καλές» και «κακές» συνθήκες και με διαφορετικά εργασιακά χαρακτηριστικά, που 

συμβάλλουν στη διαίρεση της εργατικής τάξης. Η διάσπαση της επιδιώκεται με το νέο 
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μοντέλο διαχείρισης, που επιβάλλει η κρίση και ο μετασχηματισμός της οργάνωσης 

της εργασίας, το οποίο αντικαθιστά τα τεχνικά και εκπαιδευτικά προσόντα με τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες των 

εργαζομένων (Γαλατά, 2009). Πρόκειται δηλαδή για μια μετατόπιση, που εισάγει ένα 

υποκειμενικό αποτέλεσμα στην εργασία (Stroobants, 2004) και τροποποιεί τα κριτήρια 

άσκησης και ταξινόμησης των επαγγελμάτων (Abbott, 1988) με άμεσες επιπτώσεις 

στις συνθήκες ζωής και τις προοπτικές εργασίας. 

Συνακόλουθα, διαμορφώνονται άλλες αξίες διαφοροποίησης και κοινωνικής 

ανέλιξης των εργαζομένων, που επαναφέρουν στερεότυπα όπως τάξη, φύλο και 

εθνικότητα, τα οποία προκαλούν διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σύμφωνα με τον 

Ψημμένο (2013), η ιδέα της κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας που 

στηρίζεται στην εκπαίδευση, την τεχνική δεξιότητα και την εργασιακή εμπειρία 

χάνεται σε περιόδους μεγάλων αλλαγών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

καταστροφής και απαξίωσης των δεξιοτήτων και του κοινωνικού κύρους των 

μεταναστών από την πρώην σοσιαλιστική Ευρώπη (Ψημμένος, 2013). Το ίδιο 

προκύπτει από τις μελέτες για τις επιπτώσεις της κρίσης τις δεκαετίες 1920-1930 και 

1970-1980, που δείχνουν ότι η υποχώρηση της απασχόλησης στη μεταποίηση και η 

αύξηση των υπηρεσιών είχαν σαν συνέπεια να καταστραφούν οι επαγγελματικές 

ικανότητες (Mess, 1928˙ Robinson, 1988). Επομένως, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας 

οδηγούν στην υποβάθμιση των δεξιοτήτων και του κοινωνικού κύρους και καθιστούν 

τις προσωπικές δεξιότητες τον κανόνα επιβίωσης των εργαζομένων, που εξηγεί γιατί 

κάποιες ομάδες σπρώχνονται σε χαμηλού κύρους εργασίες (Ψημμένος, 2013).  

Τα κοινωνιολογικά ερωτήματα που ανακύπτουν στην προκειμένη περίπτωση 

είναι τα εξής: (α) Ποιες επαγγελματικές ομάδες και γιατί θίγονται περισσότερο από τις 

αλλαγές στα πρότυπα επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιόδους κρίσης, (β) Πώς 

οι αλλαγές στο επάγγελμα και τον καταμερισμό εργασίας επιδρούν στο διαχωρισμό 

των δεξιοτήτων και το κοινωνικό κύρος σε περιόδους κρίσης και (γ) Πώς οι αλλαγές 

επηρεάζουν τις προσδοκίες των εργαζομένων για επαγγελματική κινητικότητα και την 

κατανόηση τους για τη σχετική αποστέρηση. 

Το πρόβλημα συνδέεται με τις ανισότητες στην εργασία και τις ευκαιρίες 

επαγγελματικής κινητικότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το θέμα των δεξιοτήτων επανήλθε 

στο πολιτικό προσκήνιο κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

προσαρμογή όλων στις αλλαγές του κόσμου της εργασίας, να αντιμετωπιστεί η 
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αναντιστοιχία και υποαξιοποίηση των δεξιοτήτων και να διευκολυνθεί η 

επαγγελματική κινητικότητα (Arandarenko & Bartlett, 2012˙ World Economic Forum, 

2014˙ OECD et al., 2016˙ OECD, 2019). Αντίστοιχα, η ανάλυση των δεξιοτήτων 

περιορίζεται σε μελέτες τάσεων της απασχόλησης και σε δειγματοληπτικές έρευνες 

πεδίου, που αναδεικνύουν την έκταση της αλλαγής στις δεξιότητες σε μια ομάδα 

επαγγελμάτων ή εργαζομένων (Penn, Rose, & Rubery, 1994). Εντούτοις, οι πολιτικές 

αυτές φαίνεται να νομιμοποιούν τις ανισότητες μέσα από την ιεράρχηση των 

δεξιοτήτων (Ψημμένος, 2013). Οι δε μελέτες τάσεων δεν παρέχουν στοιχεία για τις 

επιπτώσεις της αλλαγής στην ποιότητα της εργασίας, στις προοπτικές ανέλιξης και στις 

προσδοκίες των ανθρώπων. 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία, όμως, μας προτρέπει να εξετάσουμε τους αιτιώδεις 

μηχανισμούς που συντηρούν την ανισότητα στην εργασία και να διερευνήσουμε τις 

αντιλήψεις των ανθρώπων, τις σχέσεις τους και τα σημεία αναφοράς τους για να 

καταλάβουμε πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια των ευκαιριών και οι προοπτικές 

ζωής (Ψημμένος, 2011). Η στάσιμη κοινωνική κινητικότητα και η παγιωμένη 

ανισότητα έχει προκαλέσει θυμό και απογοήτευση, γιατί διαψεύστηκε η προσδοκία ότι 

μπορεί κάποιος να τα καταφέρει αν προσπαθήσει (Sandel, 2020). Από την αρχή της 

κρίσης, πολλοί εργαζόμενοι βίωσαν τη ματαίωση των προσδοκιών τους, που τους 

προκάλεσε οργή, απογοήτευση και την αίσθηση ότι έχουν χάσει τον έλεγχο των 

αποφάσεων για τη ζωή  τους (Κονδύλη, 2013).  

Σύμφωνα με τον Sandel (2020), η τυραννία της αξιοκρατίας και η δυσαρέσκεια 

που προκαλεί πυροδοτούν τη λαϊκίστικη εξέγερση ενάντια στους πολιτικούς και τους 

ελίτ, γιατί δημιούργησαν τις συνθήκες που διάβρωσαν την αξιοπρέπεια της εργασίας 

και το αίσθημα της περιφρόνησης. Άρα, οι διαμαρτυρίες «δεν είναι μόνο για τους 

μισθούς και τις δουλειές, αλλά και για το κοινωνικό κύρος» (Sandel, 2020, σ. 18). 

Βασικός δείκτης του κύρους έχει γίνει «ένα τετραετές πτυχίο», σύμφωνα με τους Case 

και Deaton (2020, σ. 3), οι οποίοι ανέδειξαν με τραγικά στοιχεία για τη θνησιμότητα, 

την κατάσταση υγείας και την ικανότητα για δουλειά, πώς διευρύνεται το χάσμα 

μεταξύ πτυχιούχων και μη στους μισθούς, στη σταθερότητα της οικογένειας και στην 

κοινότητα. Φαίνεται λοιπόν να επιβεβαιώνεται η κοινωνική καταστροφή, που είχε 

προβλέψει ο Young (1957) ότι θα επερχόταν σαν αποτέλεσμα της διακυβέρνησης του 

σύγχρονου κόσμου από τους πιο έξυπνους. 
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1.2. Δεξιότητες, οικονομική κρίση και σχετική αποστέρηση1  

 

Το διακύβευμα, που προκύπτει από τον παραπάνω προβληματισμό, είναι ότι οι 

ατομικές δεξιότητες που έχουν επικρατήσει, ως το νέο μοντέλο διαχείρισης των 

εργαζομένων και προσαρμογής στην κρίση και την ανασυγκρότηση της εργασίας, 

οδηγούν σε μια σειρά από αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Η υποβάθμιση του θεσμού 

της δεξιότητας και η μετατόπιση στις προσωπικές ικανότητες διαμορφώνουν άλλες 

αξίες διάκρισης και κοινωνικής ανέλιξης των εργαζομένων, που βασίζονται σε ταξικά, 

έμφυλα και φυλετικά στερεότυπα. Έτσι, φαίνεται να κυριαρχεί η «αξία» ως κριτήριο 

κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας, παρά η γνώση και η επαγγελματική 

ειδίκευση που προσδιόριζαν παραδοσιακά το κύρος στο επάγγελμα. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια να μειώνονται άνισα τα περιθώρια ευκαιριών για κάποιες επαγγελματικές 

ομάδες και, μέσα από διακρίσεις και αποκλεισμούς, να διαμορφώνονται οι συνθήκες 

περιθωριοποίησης τους. 

Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος θα πρέπει αρχικά να 

οριοθετήσουμε τις έννοιες και αλληλεπιδράσεις των βασικών διαστάσεων του, που 

αφορούν τις δεξιότητες, την οικονομική κρίση και τη σχετική αποστέρηση. Σε σχέση 

με τις δεξιότητες, επικρατούν στην κοινωνιολογία της εργασίας δύο διαφορετικές 

αντιλήψεις ανάλογα με το αν υιοθετούν τον αντικειμενικό ή τον υποκειμενικό 

εννοιολογικό προσδιορισμό των δεξιοτήτων (Γαλατά, 2017). 

Σύμφωνα με τη θεώρηση του Georges Friedman, οι δεξιότητες εκλαμβάνονται 

με την έννοια της απαιτούμενης γνώσης και τεχνικής ικανότητας των εργαζομένων για 

την άσκηση του επαγγέλματος και προσδιορίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά της 

θέσης εργασίας. Πρόκειται, δηλαδή, για τη διαδικαστική αντίληψη των δεξιοτήτων, η 

οποία βασίζεται στα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και τα αντίστοιχα επίπεδα 

απαιτούμενης κατάρτισης. Αυτά διαμορφώνονται με βάση την τμηματοποίηση της 

παραγωγικής διαδικασίας και τον λειτουργικό καταμερισμό της εργασίας, και 

ταξινομούνται με κριτήρια που αναδεικνύουν την περιπλοκότητα της εργασίας και την 

αντίστοιχη ευθύνη για την πραγματοποίηση της (Piotet, 2002˙ Friedmann, 1965).  

 
1 Προσαρμογή από το άρθρο Γαλατά, Π. Β. (2017). Η σημασία της ποιοτικής έρευνας για την ανάλυση 

των δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης, Ο κόσμος της εργασίας (4), 

σσ. 46-69. © «Ο Κόσμος της Εργασίας». Στην ενότητα παρουσιάζονται τα κεντρικά σημεία των 

εννοιολογικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τις δεξιότητες, που αναλύθηκαν κατά 

το πρώτο στάδιο της μεταδιδακτορικής έρευνας και δημοσιεύτηκαν στο εν λόγω άρθρο. 



  

15 

 

Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεώρηση του Pierre Naville, οι δεξιότητες νοούνται 

ως το αποτέλεσμα της κοινωνικής σχέσης ανάμεσα στις τεχνικές δραστηριότητες και 

την εκτίμηση της κοινωνικής τους αξίας και προσδιορίζονται από τον εργαζόμενο και 

όχι από τη θέση εργασίας που καθορίζεται όλο και λιγότερο από αντικειμενικές 

απαιτήσεις. Η προσέγγιση αυτή υιοθετεί την πατρογονική αντίληψη των δεξιοτήτων, η 

οποία θεωρεί ότι το επάγγελμα προσδιορίζεται αυτόνομα από το αντικείμενό του με 

βάση τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας και τις ατομικές τεχνικές ικανότητες 

της εργασίας, που αποκτώνται μέσω μιας ειδικευμένης κατάρτισης ή μαθητείας 

ανάλογα με το επάγγελμα. Ουσιαστικά, προάγει ως κριτήριο για την ιεράρχηση του 

επαγγελματικού γοήτρου το ταλέντο και την κατασκευασμένη κοινωνική διάκριση 

βάσει μιας τυπικής ή άτυπης απόφασης ομότιμων συναδέλφων (Piotet, 2002).  

Παρά την έλλειψη συμφωνίας για το τι συνιστά «δεξιότητα», οι μελέτες και ο 

διεθνής σχεδιασμός της έρευνας για τις δεξιότητες δίνουν προβάδισμα στην έννοια της 

δεξιότητας με βάση την περιπλοκότητα της εργασίας και όχι τόσο με βάση τη 

διακριτική ευχέρεια (Felstead, 2016). Ωστόσο, οι Felstead, Duncan, Green, & Zhou 

(2007) διακρίνουν τρία επίπεδα δεξιοτήτων: τις βασικές δεξιότητες της αριθμητικής και 

του γραμματισμού (basic skills), τις επίκτητες δεξιότητες, που αποκτώνται μέσω 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης (broad skills) και τις γενικές δεξιότητες (generic skills), όπως 

η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η προσήλωση στην εργασία, που σχετίζονται 

με γενετήσια, κληρονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σύμφωνα με 

τους Felstead κ.ά. (2007), παρατηρείται μια μετατόπιση κατά την περίοδο της κρίσης, 

από το 1980 και μετά, από τις επίκτητες δεξιότητες στις γενικές δεξιότητες και, 

ιδιαίτερα, στον τομέα των υπηρεσιών. 

Πράγματι, η τάση που επικράτησε στις ανεπτυγμένες χώρες ήταν να 

εγκαταλειφθεί η μεγάλη εξειδίκευση και να δοθεί προτεραιότητα στη μετάδοση 

πλαισίων γνώσεων και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων για να 

αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις ευελιξίας και προσαρμογής στις εξελίξεις των αγορών 

(Piotet, 2002). Πρόκειται για τη σύγχρονη τάση του «μοντέλου της ικανότητας», η 

οποία βασίζεται στην ικανότητα γρήγορης ανταπόκρισης, στην απουσία αυστηρά 

προσδιορισμένης εργασίας και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του εργαζόμενου στον έλεγχο 

της διαδικασίας, καθώς και στην ικανότητα της επικοινωνίας και την εν γένει 

κοινωνική τεχνογνωσία (Stroobants, 1993). Αυτή η τάση εξηγεί και την αυξανόμενη 

χρήση των γενικών, οριζόντιων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην εργασία, η οποία 
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όμως δεν συνοδεύτηκε τελικά από την αντίστοιχη αύξηση στον έλεγχο που μπορούν οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι να έχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Felstead, 

Duncan, Green, & Zhou, 2007). 

Σύμφωνα με τον Harvey (1994), η περίοδος πριν την κρίση συνδέεται με την 

ευέλικτη συσσώρευση, την έντονη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την 

πολυειδίκευση, με αποτέλεσμα η διαχωριστική γραμμή να βρίσκεται στην ευελιξία και, 

ως εκ τούτου, να δημιουργούνται ρήγματα στις ειδικότητες και να καθίστανται 

δυσδιάκριτα τα επαγγελματικά όρια. Κατά την περίοδο της κρίσης, αλλάζει η φύση 

των μορφών εργασίας και των οργανωτικών προϋποθέσεων, μειώνεται η 

πολυειδίκευση, και αξιολογείται η δεξιότητα και η ατομική ικανότητα (Murray, 

Bélanger, Giles, & Lapointe, 2002). Έτσι, το επίδικο είναι οι δεξιότητες και όχι το 

επάγγελμα, που αποτελεί τη βασική αναφορά των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που 

εκτελούνται στην εργασία (Δεδουσόπουλος, 1998). Αυτή η αλλαγή έχει επίπτωση στην 

ταξινόμηση επαγγελμάτων και το κοινωνικό κύρος. 

Συνεπώς, η ταξινόμηση των επαγγελμάτων, τόσο εντός του ιδίου επαγγέλματος 

όσο και μεταξύ διαφορετικών επαγγελμάτων, συνιστά ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά των αλλαγών που παρατηρούνται σε περιόδους ύφεσης με ιδιαίτερη 

σημασία για την ενδοεπαγγελματική και διεπαγγελματική στρωμάτωση. Η ανάλυση 

τους συμβάλλει στην κατανόηση των επαγγελματικών και κοινωνικών διαρθρώσεων 

στη δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και των επιπτώσεων τους στη θέση 

του ατόμου στην κοινωνική ιεραρχία, στο εισόδημά και την εξειδίκευσή του, την 

επαγγελματική ταυτότητα, το κοινωνικό κύρος και τις κοινωνικές του σχέσεις 

(Κασιμάτη, 2004). 

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση των αλλαγών στις 

δεξιότητες και τη συσχέτισή τους με την επαγγελματική ταξινόμηση και την ταξική 

κατανομή, θα πρέπει να συγκρίνουμε τις επαγγελματικές κατηγορίες με μια ευρεία 

κλίμακα κριτηρίων. Τέτοια κριτήρια θα μπορούσαν να είναι τα απαιτούμενα προσόντα 

για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας, η έκταση της αναγκαίας κατάρτισης, η πιθανή 

ευθύνη εποπτείας και η προσωπική άποψη του εργαζόμενου για το αν συνιστά 

ειδικευμένη εργασία (Duncan, 1994). Συνεπώς, η σύγκριση των διαφορετικών 

επαγγελματικών κατηγοριών θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε την υποκειμενική 

αντίληψη για τις δεξιότητες που κατέχουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες, την 

κατανόηση της σχετικής αποστέρησης και το πώς αντιλαμβάνονται τις ανισότητες στην 
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εργασία σε σχέση με τους άλλους και σε σχέση με τη θέση που κατέχουν στο 

επάγγελμα. 

 

1.3. Αντικείμενο και συμβολή της έρευνας  

 

Σκοπός της έρευνας είναι να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο διαχωρισμό των 

δεξιοτήτων μέσα σε ένα επάγγελμα στην ελληνική αγορά εργασίας, ως απόρροια των 

αλλαγών στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων, κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης από τα τέλη του 2009 μέχρι σήμερα. Η έρευνα εστιάζει στη διαδικασία των 

αλλαγών και τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό κύρος των πληθυσμιακών ομάδων που 

θίγονται περισσότερο από την κρίση, στις προσδοκίες τους για επαγγελματική 

κινητικότητα και στην κατανόηση σχετικής αποστέρησης. Ειδικότερα, αποβλέπει να 

δώσει απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

(α) Ποιες επαγγελματικές ομάδες και γιατί θίγονται περισσότερο από τις αλλαγές στα 

πρότυπα επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιόδους κρίσης; 

(β) Πώς οι αλλαγές στο επάγγελμα και τον καταμερισμό εργασίας επιδρούν στο 

διαχωρισμό των δεξιοτήτων και το κοινωνικό κύρος σε περιόδους κρίσης;  

(γ) Πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις αξίες και τις προσδοκίες των εργαζομένων για 

επαγγελματική κινητικότητα και την κατανόηση τους για τη σχετική αποστέρηση;. 

Η εξέταση των αλλαγών στις δεξιότητες απαιτεί μια πολύπλευρη ανάλυση τόσο 

υπό το πρίσμα του καταμερισμού εργασίας και των δομικών παραγόντων διαχωρισμού 

της επαγγελματικής δομής (τάξη, φύλο, εθνικότητα), όσο και των κοινωνικών 

διαδικασιών που επηρεάζουν τη σταδιοδρομία, τις προσδοκίες και τους 

επαγγελματικούς προσανατολισμούς των ανθρώπων (Watson, 2015). Η προσέγγιση 

αυτή μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται οι συνθήκες κατάτμησης της 

αγοράς εργασίας σε περιόδους κρίσης, που σπρώχνουν κάποιες ομάδες, π.χ. γυναίκες, 

μετανάστες, ανειδίκευτους, σε χαμηλού κύρους εργασίες και μέσα από ποιες 

διαδικασίες διαμορφώνονται αξίες και προσδοκίες που αναπαράγουν την 

περιθωριοποίηση τους (Watson, 2015˙ Ψημμένος, 2013). Επομένως, η μελέτη διερευνά 

αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες για να αναδείξει πώς διαμορφώνονται 

οι συνθήκες εργασίας, οι ρόλοι και οι κοινωνικές θέσεις των εργαζομένων και τι 
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σηματοδοτούν για τα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας (Γαλατά & 

Πούλου, 2020).  

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται το επάγγελμα και η κοινωνική τάξη, ως 

βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στρωμάτωσης και κινητικότητας. Το επάγγελμα 

είναι οργανωμένο γύρω από το σύστημα γνώσης που εφαρμόζει και το κύρος στο 

επάγγελμα αντανακλά το βαθμό αυτονομίας στην εφαρμογή αυτής της γνώσης στην 

εργασία (Abbott, 1988). Το επάγγελμα δηλώνει τις σχέσεις απασχόλησης και τα 

προσόντα που σχετίζονται με τη θέση εργασίας και τα περιθώρια κινητικότητας. Ως εκ 

τούτου, δεν μπορούμε να αναλύσουμε τις δεξιότητες εκτός του πλαισίου μέσα στο 

οποίο εκδηλώνονται και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μόνο ως προφανές 

χαρακτηριστικό του επαγγέλματος (Piotet, 2002). Η τάξη, που βασίζεται στην 

επαγγελματική δομή, μας πληροφορεί για την οικονομική θέση, το κοινωνικό κύρος 

και τη σχετική εξουσία, αλλά και για την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις δεξιότητες 

ως διακριτά χαρακτηριστικά της (Blau & Duncan, 1967˙ Savage, 2010). Η μελέτη θα 

επιχειρήσει να αναλύσει πώς η εθνικότητα και η τάξη συνδέονται με το επάγγελμα και 

πώς το επάγγελμα μας φέρνει τη διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής του 

εργατικού δυναμικού. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης βασίζεται στη σχετική αποστέρηση ως κύρια 

θεωρητική προσέγγιση για να αναλύσει την υποκειμενική πρόσληψη της ανισότητας 

στην εργασία κατά την περίοδο της κρίσης (Runciman, 1966). Η έρευνα αποδίδει 

πρωταρχική σημασία στις ερμηνείες των ανθρώπων για το ρόλο των δεξιοτήτων στην 

εργασία, στις κοινωνικές συγκρίσεις, στις δράσεις και στις προσδοκίες τους για 

επαγγελματική κινητικότητα. Επίσης, η μελέτη στηρίζεται στη θεωρητική προσέγγιση 

της Μαρξιστικής Σχολής, που εξηγεί πώς οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας κατά την 

κρίση μεταβάλλουν τις αντιλήψεις και τους προσανατολισμούς των ανθρώπων (Marx, 

1887). Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη την προσέγγιση της Βεμπεριανής Σχολής, που 

προάγει την ερμηνευτική κατανόηση της κοινωνικής δράσης και αλληλεπίδρασης στο 

δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο (Gerth & Mills, 1948). Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων 

αυτών, εξετάζει ειδικότερα τη διαδικασία παραγωγής της εργασίας (Nichols, 1980), 

την αποειδίκευση του εργατικού δυναμικού (Braverman, 1974) και τη μονοπώληση 

των προνομιούχων θέσεων (Collins, 1979). Τέλος, αξιοποιεί τις κοινωνιολογικές 

μελέτες της Σχολής του Σικάγου που εστιάζουν στη διαδικασία αλλαγής των συνθηκών 

ζωής των ανθρώπων και στην ερμηνεία τους (Bulmer, 1984), καθώς και στην έννοια 
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της σταδιοδρομίας για την κατανόηση της εργασιακής εμπειρίας (Hughes, 1971). Στη 

θεωρητική ανάλυση περιλαμβάνονται και οι ελληνικές μελέτες που δίνουν έμφαση στο 

κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο και την υποκειμενική κατανόηση της αλλαγής στην 

εργασία για να αναλύσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στα όρια κοινωνικής 

στρωμάτωσης και κινητικότητας. 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας προσδιορίζεται από το ερευνητικό 

πρόβλημα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του. Κομβικό στοιχείο είναι η ποιοτική και 

συγκριτική ανάλυση σε διαφορετικά επαγγέλματα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

γιατί συμβάλλει στην κατανόηση των αλλαγών και των μηχανισμών που συντηρούν 

την ανισότητα στην εργασία. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε η Μελέτη περίπτωσης 

(Case Study) προκειμένου να αναλυθεί ολοκληρωμένα η διαδικασία της μεταβολής και 

οι κοινωνικές στάσεις αλβανών μεταναστών εργαζομένων σε χαμηλόμισθα και 

χαμηλού κύρους επαγγέλματα στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας. Επιπλέον, διενεργήθηκαν 

Αφηγηματικές συνεντεύξεις εργασιακών ιστοριών (Work History Interviews) σε 10 

οικογένειες αλβανών μεταναστών εργαζομένων, που αναδεικνύουν τις εργασιακές 

εμπειρίες, τις κοινωνικές σχέσεις και τις προσδοκίες για τις προοπτικές καριέρας. Η 

έρευνα υποστηρίχτηκε από τη Δευτερογενή ανάλυση ποιοτικών δεδομένων ως προς τις 

αντιλήψεις εργοδοτών και εργαζομένων για τις δεξιότητες και τη Συγκριτική στατιστική 

ανάλυση της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων στο συγκεκριμένο Δήμο. 

Η έρευνα είναι καινοτομική γιατί εστιάζει στη διαδικασία των αλλαγών στις 

δεξιότητες και τις επιπτώσεις τους στην κατανόηση της σχετικής αποστέρησης, ως μια 

πιο ειδικής προσέγγισης για τη μέτρηση των ανισοτήτων στην εργασία. Λαμβάνει 

υπόψη της υπάρχουσες θεωρίες, στατιστικές αναλύσεις και εμπειρικές έρευνες για τις 

δεξιότητες, την επαγγελματική κινητικότητα, την αποστέρηση και τη μεταναστευτική 

εργασία, που δείχνουν ότι οι ανισότητες σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών αυξάνονται 

περισσότερο μέσα στα ίδια τα επαγγελματικά και κοινωνικά στρώματα (Psimmenos, 

2017˙ Papatheodorou, 2014). Με την έρευνα προσδοκούμε να αναδείξουμε τις 

διαδικασίες μεταβολής και αναπαραγωγής των ανισοτήτων στην εργασία και τη 

σημασία τους στα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας. Έτσι, πιστεύουμε 

ότι θα συμβάλουμε στην κοινωνιολογική συζήτηση για τις δεξιότητες, την κρίση, την 

επαγγελματική κινητικότητα και τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς και στο σχεδιασμό 

μιας δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής.  
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2. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για τις δεξιότητες, την κρίση και την 

επαγγελματική κινητικότητα 

 

2.1. Η θεωρία της σχετικής αποστέρησης για τη μελέτη της ανισότητας2 

 

Η έννοια της σχετικής αποστέρησης είναι καθοριστική για τη μελέτη της 

υποκειμενικής κατανόησης της ανισότητας στην εργασία και το πώς βιώνουν οι 

εργαζόμενοι τις αλλαγές στις δεξιότητες (Penn, Rose, & Rubery, 1994). Εξάλλου, οι 

αντιλήψεις και οι ερμηνείες των ανθρώπων βασίζονται στις κοινωνικές συγκρίσεις 

(Pettigrew, 2015). Η ανάλυση της κοινωνικής ανισότητας και πως αυτή 

προσλαμβάνεται από τα άτομα στην εργασία και το επάγγελμα είναι βασική 

παράμετρος για την μελέτη των επιπτώσεων της κρίσης (Γαλατά, Πούλου, & 

Ψημμένος, 2020) Για το λόγο αυτό, θα σκιαγραφήσουμε τις βασικές πτυχές της 

θεωρίας της σχετικής αποστέρησης και της ανισότητας στην εργασία και θα 

αναφερθούμε παρακάτω στις ελληνικές μελέτες που οριοθετούν το κοινωνικό πλαίσιο 

των εργαζομένων και, ειδικότερα, των μεταναστών εργαζομένων στην Ελλάδα από την 

οπτική της σχετικής αποστέρησης και κοινωνικής ανισότητας. 

Η ιδέα της σχετικής αποστέρησης είχε εφευρεθεί από τους συγγραφείς της 

κοινωνικο-ψυχολογικής μελέτης The American Soldier  το 1949 (Stouffer, et al., 1949) 

και αφορούσε την αντίληψη της θυσίας από τους στρατιώτες, η οποία «ήταν 

μεγαλύτερη για μερικούς από ότι για άλλους, ανάλογα με τα πρότυπα σύγκρισης» 

(Ryan, 2010, σ. 124). Η έννοια της σχετικής αποστέρησης αποσαφηνίστηκε αργότερα 

το 1966 από τον Runciman στη μελέτη του για τις στάσεις απέναντι στην κοινωνική 

ανισότητα στην Αγγλία του 20ου αιώνα (Runciman, 1966).  Σύμφωνα με τον ορισμό 

του, πρόκειται για την «αίσθηση αποστέρησης» που βιώνουν τα άτομα, που δεν έχουν 

κάτι το οποίο πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχουν και, όταν συγκριθούν με αυτούς που 

το έχουν, τότε νιώθουν σχετικά αποστερημένοι σε σχέση με αυτούς. Ομοίως, τα άτομα 

που έχουν υψηλότερες προσδοκίες ή ήταν σε καλύτερη θέση από άλλους στο 

παρελθόν, όταν τοποθετηθούν δίπλα τους, θα νιώσουν σχετικά αποστερημένοι σε 

 
2 Προσαρμογή από το άρθρο Γαλατά, Π. Β. (2019). Αντιλήψεις για την ανισότητα στην εργασία: Η 

μελέτη για τη σχετική αποστέρηση αλβανών μεταναστών στην Αθήνα της κρίσης, Ο κόσμος της εργασίας 

(6), σσ. 24-45. © «Ο Κόσμος της Εργασίας». Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη θεωρία της σχετικής 

αποστέρησης, η οποία αναλύθηκε και εφαρμόστηκε κατά το δεύτερο στάδιο της μεταδιδακτορικής 

έρευνας και δημοσιεύτηκε στο εν λόγω άρθρο.  
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σύγκριση με αυτούς (Runciman, 1966). Ως εκ τούτου, η έννοια της σχετικής 

αποστέρησης συνδέεται με την κοινωνική ανισότητα και την κοινωνική στρωμάτωση 

(Runciman, 1966˙ Weber, 1953). Με βάση τον ορισμό αυτό, οι συγκρίσεις με τους 

άλλους ανθρώπους, οι υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις της ανισότητας και οι 

αντιλήψεις για την αδικία αποτελούν βασικά συστατικά της έννοιας της σχετικής 

αποστέρησης. 

Η αξιολόγηση της σχετικής αποστέρησης, ακόμη και αν δεν μπορεί να 

διαχωριστεί από την πραγματική αποστέρηση (Townsend, 1979), εμπλέκει τη 

σύγκριση με την επιθυμητή κατάσταση ενός άλλου ατόμου ή ομάδας (Runciman, 

1966). Κρίσιμη για τη σύγκριση είναι η έννοια της ομάδας αναφοράς, την οποία 

εισήγαγε ο Merton προκειμένου να καταλάβουμε τις διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα 

συγκρίνονται με άλλα άτομα ή ομάδες (Merton & Rossi, 1953˙ Runciman, 1966). Τα 

άτομα συγκρίνονται, συνήθως, με αυτούς με τους οποίους έχουν σταθερές κοινωνικές 

σχέσεις ή βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Μπορεί, ωστόσο να συγκρίνονται με άτομα 

διαφορετικού κύρους ή ομάδες στις οποίες δεν ανήκουν, με κίνδυνο να αποξενωθούν 

από τη δική τους ομάδα και να αποκτήσουν αντιλήψεις, αξίες και κοινωνικές σχέσεις 

που οδηγούν στην υπηρετικότητα (Merton, 1957). 

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της ομάδας αναφοράς είναι πολύ σημαντική, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι αλλάζει τις υποκειμενικές εκτιμήσεις και φιλοδοξίες 

(Hyman, 1942). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η αλλαγή στο επίπεδο των προσδοκιών 

επέλθει από την αλλαγή του πλαισίου αναφοράς, οπότε μπορεί να έχει τεράστιες 

κοινωνικές επιπτώσεις και ολόκληρες ομάδες να αναθεωρήσουν απότομα τις 

φιλοδοξίες τους (Chapman & Volkmann, 1958). Μπορεί, επίσης, να συμβεί όταν οι 

υψηλές προσδοκίες διαψεύδονται εξαιτίας των περιορισμένων ευκαιριών, με 

αποτέλεσμα να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων 

(Merton, 1957). Τέλος, αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει κενό προτύπων λόγω της 

αλλαγής ενός σταθερού κοινωνικού πλαισίου, όπως στην περίοδο της κρίσης, οπότε οι 

άνθρωποι δεν ξέρουν που να αναζητήσουν τις ομάδες αναφοράς τους (Runciman, 

1966). Η εξέταση των ομάδων αναφοράς μπορεί, επιπλέον, να βοηθήσει στην ανάλυση 

των λόγων δυσαρέσκειας των ανθρώπων, αλλά και στην αναζήτηση εναλλακτικών 

αξιών και κριτηρίων κοινωνικής δικαιοσύνης (Urry, 1973). 

Για τον Runciman, η ανάλυση της σχετικής αποστέρησης συνδέεται και με τις 

τρεις διαστάσεις της κοινωνικής ανισότητας και στρωμάτωσης, δηλαδή την τάξη, το 
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κύρος και τη δύναμη, σύμφωνα με τη διάκριση του Weber (Runciman, 1966). Καθεμία 

από τις τρεις διαστάσεις θα πρέπει να αναλυθεί μέσα από ειδική διαδικασία και 

χωριστές ερωτήσεις για τις ανισότητες που δημιουργεί η καθεμία διάσταση, για το πως 

οι άνθρωποι τις αντιλαμβάνονται και ποια είναι τα συναισθήματα σχετικής 

αποστέρησης που βιώνουν (Runciman, 1966). Η τάξη είναι η θέση που κατέχει ένα 

άτομο στην οικονομία και μοιράζεται με τους άλλους που βρίσκονται στην ίδια θέση, 

όχι μόνο με όρους εισοδήματος, αλλά και σε σχέση με τις ευκαιρίες ανοδικής 

κινητικότητας, τα υλικά πλεονεκτήματα, την εργασιακή κατάσταση, τη 

συνταξιοδότηση και τις προοπτικές εργασιακής ασφάλειας (Runciman, 1966). Το 

κύρος συνδέεται με την κοινωνική εκτίμηση και το γόητρο του επαγγέλματος και, κατ’ 

επέκταση με την τάξη. Εκφράζεται, συνήθως, σύμφωνα με τα πρότυπα κατανάλωσης 

και συγκεκριμένα στυλ ζωής που πρέπει να έχουν αυτοί που επιθυμούν να ανήκουν σ’ 

ένα κύκλο. Η ανισότητα κύρους, δε, συνδέεται με τη μονοπώληση αγαθών και 

ευκαιριών, που εκδηλώνεται μέσα από τιμητικές προτιμήσεις και κίνητρα 

αποκλειστικότητας (Gerth & Mills, 1948). Η δύναμη συνδέεται σύμφωνα με τον Weber 

με τη δύναμη των τάξεων και του κύρους, που καθορίζουν την εκπροσώπηση των 

συμφερόντων και τη δομή της κυριαρχίας μέσα στην κοινότητα (Gerth & Mills, 1948). 

Το επάγγελμα έχει καίριο ρόλο σε όλες τις τρεις διαστάσεις κοινωνικής στρωμάτωσης, 

από τη στιγμή που η τάξη σηματοδοτεί τις οικονομικές διαστάσεις της εργασίας, το 

κύρος δείχνει τις κοινωνικές πτυχές της εργασίας και η δύναμη σχετίζεται με την 

εξουσία σε ορισμένες επαγγελματικές θέσεις (Runciman, 1966). 

Στη μελέτη για την ανισότητα στην εργασία, κεντρική θέση καταλαμβάνουν η 

επαγγελματική κινητικότητα και η μετανάστευση. Συνδέονται με τους τρεις βασικούς 

παράγοντες κοινωνικών διαχωρισμών, την τάξη, το φύλο και την εθνικότητα, που 

εξηγούν γιατί κάποιες κατηγορίες έχουν καλύτερη θέση στην κοινωνία από κάποιες 

άλλες, πως επηρεάζεται η ταυτότητα τους και οι κοινωνικές συναναστροφές τους και 

ποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες (Payne, 

2013). Η επαγγελματική κινητικότητα καθορίζει τα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης 

μέσα από τις μετακινήσεις των ατόμων από το ένα επάγγελμα στο άλλο και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων που απασχολούνται με συγκεκριμένα 

επαγγέλματα (Scott, 2013). Επίσης, συνδέεται με την οικονομική διαδικασία, που 

δημιουργεί ή καταστρέφει τις επαγγελματικές ευκαιρίες (Payne, 1987). Έτσι εξηγείται 

πως η κρίση στην εργασία τις δεκαετίες του 1970 και 1980 επιδείνωσε τις συνθήκες 
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απασχόλησης και περιόρισε τις δυνατότητες κινητικότητας (Brown, 1999). Οι 

επιπτώσεις αυτές στην εργασία χειροτέρευσαν με τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής για 

την κρίση, τα οποία ενίσχυσαν τις παραδοσιακές διακρίσεις και τα εμπόδια για την 

κινητικότητα (Psimmenos, 2017a). Η μετανάστευση, επίσης, αποτελεί κύρια πηγή 

στρωμάτωσης και περιορισμού των ευκαιριών εργασίας μέσα από τη συγκέντρωση των 

μεταναστών σε χαμηλόμισθες και ανειδίκευτες θέσεις εργασίας, τις διαφοροποιήσεις 

τους στην απασχόληση και τις διαδικασίες οριοθέτησης που οδηγούν σε αποκλεισμούς 

(Mason, 2013). Μάλιστα, o Psimmenos (2017b) εξηγεί στην πρόσφατη έρευνα του ότι 

οι διακρίσεις στο επάγγελμα παγιώνονται σε περιόδους κρίσης μέσα από τον 

εγκλωβισμό των μεταναστών στην άτυπη απασχόληση και την εξάρτηση τους από τον 

εργοδότη για εργασιακή ασφάλεια.  

Η θεωρία της σχετικής αποστέρησης έχει εφαρμοστεί σε σημαντικές κλασσικές 

μελέτες κοινωνιολογίας και κοινωνικής ψυχολογίας στο πλαίσιο της παράδοσης της 

Σχολής του Σικάγου και της Συμβολικής Διαντίδρασης, ιδίως κατά την περίοδο της 

Μεγάλης Ύφεσης. Οι μελέτες αυτές εστιάζουν στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής 

και της προσαρμογής του ατόμου σε αλληλεπίδραση με την ομάδα και το κοινωνικό 

περιβάλλον, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις στάσεις, τις υποκειμενικές 

νοηματοδοτήσεις, τις ερμηνείες και το κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζει τις ατομικές 

εμπειρίες (Bulmer, 1984˙ Blumer, 1969). Επίσης, δείχνουν πώς το κοινωνικό πλαίσιο, 

η κρίση και οι αλλαγές στην εργασία επηρεάζουν τις αξίες και τις στάσεις των 

ανθρώπων, διαμορφώνουν νέες νοηματοδοτήσεις και προσανατολισμούς για την 

εργασία και την αλληλεγγύη, και διαφοροποιούν τις ομάδες αναφοράς και τους ρόλους 

μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία (Elder, 1974˙ Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisel, 

1971˙ Komarovsky, 1971˙ Zaretsky, 1984).  

Από την άλλη μεριά, οι σύγχρονες μελέτες κοινωνικής ψυχολογίας δίνουν 

έμφαση στο ρόλο της σχετικής αποστέρησης για την πρόβλεψη της προκατάληψης, 

των στάσεων απέναντι στη μετανάστευση και τη συλλογική δράση (Smith, Pettigrew, 

Pippin, & Bialosiewicz, 2012). Ωστόσο, βασίζονται κυρίως σε ποσοτικά δεδομένα 

ευρωπαϊκών μελετών, που μας ενημερώνουν κυρίως για την τάση, τις γενικές στάσεις 

και τις μεγάλες αλλαγές στις συνθήκες ζωής των εργαζομένων. Δεν μπορούν, όμως, να 

υποκαταστήσουν την ερμηνευτική διαδικασία και την αιτιώδη ανάλυση της κοινωνικής 

αλλαγής και της σχετικής αποστέρησης (Γαλατά, 2019). Για το λόγο αυτό, πρέπει να 

ανατρέξουμε στις κλασσικές μελέτες, οι οποίες μας παρέχουν εστιασμένες 
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προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον προσανατολισμό 

των ανθρώπων και την κοινωνική δράση, καθώς και σημαντικά ποιοτικά στοιχεία για 

το πως αναλύεται η σχετική αποστέρηση και η υποκειμενική κατανόηση της 

ανισότητας σε περιόδους κρίσης. 

Εν κατακλείδι, η συμβολή της θεωρίας της σχετικής αποστέρησης στην 

παρούσα μελέτη είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την ανάλυση της ερευνώμενης 

κοινωνικής κατάστασης μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο όπου βρίσκεται (Runciman, 

1966). Επίσης, επιτρέπει τη σύγκριση της σχετικής αποστέρησης με βάση τους  

υφιστάμενους τρόπους ζωής που αποδέχεται η κοινωνία και όχι μια γενική 

διαθεσιμότητα πόρων (Sarpellon, 1984). Επιπλέον, μας βοηθάει να εξετάσουμε την 

αίσθηση σχετικής αποστέρησης από άποψη θέσης στο επάγγελμα, συνθηκών 

απασχόλησης, κοινωνικής ισχύος κ.ά. σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη όλες τις άλλες πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Τέλος, 

μας οδηγεί σε μια πιο ουσιαστική και σε βάθος ανάλυση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις προσδοκίες και τις στάσεις ενός ατόμου μέσα από τη διερεύνηση της 

κοινωνικής ομάδας αναφοράς με την οποία συγκρίνεται (Γαλατά, 2018). Ως εκ τούτου, 

η σχετική αποστέρηση αποτελεί τη θεωρία εκείνη που χρειαζόμαστε για τη βαθύτερη 

κατανόηση των διαρθρωτικών αλλαγών στην κοινωνία σε περιόδους κρίσης και τις 

επιπτώσεις τους στις προσδοκίες των ανθρώπων.  

 

2.2. Ο καταμερισμός της εργασίας σύμφωνα με τους Λειτουργιστές 

 

Σύμφωνα με τον Durkheim (1893), ο καταμερισμός εργασίας απαιτεί την ειδίκευση 

κάθε ατόμου σε συγκεκριμένα καθήκοντα, στα οποία αφοσιώνεται κατά τον εργασιακό 

του βίο. Τα άτομα διαφοροποιούνται μέσα από τις κοινωνικές λειτουργίες που 

επιτελούν και δεν μπορούν, πλέον, να καταναγκάζονται σε κάποιες λειτουργίες λόγω 

κληρονομικότητας. Με δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να καταναγκαστεί σε κάποιο 

επάγγελμα από τη γέννηση του, η κοινωνία θα πρέπει να διασφαλίσει πώς τα άτομα θα 

καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις ανάλογα με τις ικανότητες τους και άσχετα από την 

καταγωγή τους.   

Ο «κανονικός» καταμερισμός εργασίας είναι αναγκαίος για τον Durkheim, 

προκειμένου να διασυνδέσει διάφορα άτομα που επιτελούν ειδικευμένες λειτουργίες 
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στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, αν και υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να 

παρουσιάσει «παθολογικά» χαρακτηριστικά (Hurst, 1992, σ. 199). Αυτό συμβαίνει 

όταν οι θέσεις των ατόμων στον καταμερισμό εργασίας είναι αποτέλεσμα 

καταναγκασμού ή προσδιορίζονται χωρίς καμία ηθική ρύθμιση (Hurst, 1992). 

Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο καταμερισμός βασίζεται σε πολύ 

ειδικευμένες λειτουργίες, με αποτέλεσμα να αποξενώνονται οι εργαζόμενοι μεταξύ 

τους και ν’ αμφισβητείται η οργανική αλληλεγγύη στην κοινωνία. Συμβαίνει, επίσης, 

όταν ο καταμερισμός εργασίας δεν ανταποκρίνεται στις προσωπικές προτιμήσεις των 

ατόμων ή δεν αποφέρει τα αναμενόμενα σε σχέση με τις ικανότητες των ατόμων 

(Λώλης, 2015).   

Επομένως, όταν τα άτομα δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των άλλων και δεν 

καταλαμβάνουν τις θέσεις που ταιριάζουν στις ικανότητες τους, τότε αναπτύσσονται 

ασυνήθιστες μορφές καταμερισμού εργασίας. Από αυτές διακρίνονται: (α) οι μορφές 

ανομίας, όταν οι σχέσεις στον εργασιακό χώρο δεν βασίζονται σ’ ένα συμφωνημένο 

πλαίσιο αξιών και πεποιθήσεων, οπότε κυριαρχεί η ατομική φιλοδοξία και η έλλειψη 

κοινωνικής πειθαρχίας που απειλεί την κοινωνία και (β) οι καταναγκαστικές μορφές, 

όταν οι εργοδότες αναθέτουν στους εργάτες περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες και 

διαφορετικές εργασίες, χωρίς καμία αίσθηση για τη σημασία και το ρόλο τους στη 

διαδικασία παραγωγής της εργασίας (Hurst, 1992˙ Watson, 2005). Για τον Durkheim, 

λοιπόν, το ίδιο το σύστημα του βιομηχανικού καπιταλισμού δημιουργεί 

καταναγκαστική και ανήθικη εργασία και έτσι διαμορφώνει κάποιες κατηγορίες 

εργαζομένων με ασταθή, χαμηλόμισθη και περιστασιακή απασχόληση (Γαλατά & 

Πούλου, 2020). 

Αντίστοιχα, ο Merton υποστήριζε ότι δεν μπορεί οι κοινωνικές μορφές και 

δομές να έχουν μόνο θετικές λειτουργίες, γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με ότι ισχύει 

στον πραγματικό κόσμο. Γι’ αυτό, έδινε μεγαλύτερη σημασία στις εμπειρικές έρευνες 

για τη λειτουργιστική ανάλυση, η οποία εστιάζει στις ομάδες, στους οργανισμούς, στις 

κοινωνίες και τους πολιτισμούς και λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς ρόλους, τα 

θεσμικά πρότυπα, τις κοινωνικές διαδικασίες και δομές (Merton, 1967). Ο Merton 

διαφοροποιήθηκε από τη Λειτουργιστική Σχολή, κυρίως, ως προς την προτίμηση του 

για τις μεσαίες θεωρίες (middle-range theories). Σ’ αυτές τις θεωρίες συγκαταλέγεται 

η θεωρία για τις ομάδες αναφοράς και τη σχετική αποστέρηση, η οποία οδηγεί σε 

υποθέσεις που μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά, όπως για παράδειγμα τα πρότυπα 
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σύγκρισης που μπορεί να ενισχύσουν το ηθικό σε μια κοινότητα και να κινητοποιήσουν 

την αλληλεγγύη. Επίσης, περιλαμβάνεται και η θεωρία των ρόλων, που βασίζεται στο 

πώς το κοινωνικό κύρος συνδέεται με τον κοινωνικό ρόλο αυτών που το κατέχουν και 

την συμπεριφορά τους απέναντι στις προσδοκίες των άλλων (Merton, 1967).  

Συνακόλουθα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πως επιδρά η συνέχεια και 

η ασυνέχεια στις ζωές των ανθρώπων σε περιόδους κρίσης με βάση τη διαφορετική 

θέση και το ρόλο τους στην κοινωνία, θα πρέπει να μελετήσουμε τόσο τις λειτουργίες 

όσο και τις δυσλειτουργίες των κοινωνικών δομών (Merton, 1957). Μ’ αυτόν τον τρόπο 

ανάλυσης, μπορούμε να αξιολογήσουμε τις βάσεις της κοινωνικής σταθερότητας, αλλά 

και τις πιθανές πηγές κοινωνικής αλλαγής (Γαλατά & Πούλου, 2020). Για την εκτίμηση 

του λειτουργικού και του δυσλειτουργικού, ο Merton εισήγαγε τις έννοιες των θεατών 

και των αθέατων λειτουργιών, δηλαδή των επιδιωκόμενων λειτουργιών ή μη, 

προκειμένου να καταλάβουμε τη συνέχεια και την ασυνέχεια σε μια κοινωνική δομή 

(Merton, 1957). Βασιζόμενος στην προσέγγιση αυτή, ο Merton υποστήριζε ότι τόσο 

μια λειτουργική δομή όσο και μια δυσλειτουργική δομή, όπως είναι για παράδειγμα οι 

διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στην κοινωνία 

γιατί εξυπηρετεί ένα άλλο μέρος της κοινωνίας (Ritzer and Stepnisky, 2014). 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις μας βοηθούν στην κατανόηση των αλλαγών στην 

κάθετη και οριζόντια ταξινόμηση των επαγγελμάτων με βάση τις μεταβολές στα 

κριτήρια και τους παράγοντες της επαγγελματικής δομής, π.χ. κατανομή εργαζομένων 

ή κοινωνικών ομάδων στους τομείς δραστηριότητας, τύπους εργασίας και 

επαγγέλματα, τα χαρακτηριστικά τους σε διάφορες θέσεις εργασίας, π.χ. φύλο, 

εθνικότητα, ηλικία, καθώς και την κινητικότητα τους μεταξύ των επαγγελματικών 

κατηγοριών (Watson, 2015). Από αυτούς, οι βασικοί παράγοντες στρωμάτωσης και 

κοινωνικής ανισότητας είναι η κοινωνική τάξη, το κύρος, το φύλο και η εθνικότητα. 

Όπως αναφέρει ο Watson (2005), είναι σημαντικό να δούμε πώς ένα επάγγελμα 

εντάσσεται στον καταμερισμό εργασίας, με βάση τη συμβολή του επαγγέλματος στην 

εκτέλεση καθηκόντων, τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται με την κατοχή μιας 

δεξιότητας ή άλλου χαρακτηριστικού και την ύπαρξη κάποιου παραδοσιακού 

κριτηρίου κύρους.  
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2.3. Η διαδικασία της εργασίας και η αποειδίκευση κατά τους Μαρξιστές  

 

Οι αλλαγές στις δεξιότητες ως το αποτέλεσμα των μεταβολών που πραγματοποιούνται 

στα επαγγελματικά καθήκοντα ή στους τρόπους πραγματοποίησής τους ή στον 

καταμερισμό της εργασίας ερμηνεύονται είτε σε σχέση με την αποειδίκευση 

(deskilling) και την υποβάθμιση της εργασίας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής 

παραγωγής, είτε σε σχέση με την ύπαρξη πραγματικής αναβάθμισης δεξιοτήτων 

(upskilling), είτε σε σχέση με την ύπαρξη μιας μεταλλαγής του καταμερισμού εργασίας 

σαν συνέπεια της ευελιξίας στην εργασία και της πολυειδίκευσης (Penn, Rose, & 

Rubery, 1994).  

Αντίστοιχες θεωρητικές κατευθύνσεις ερμηνεύουν την επίδραση της 

οικονομικής αλλαγής στο επίπεδο και τον καταμερισμό των δεξιοτήτων στο εργατικό 

δυναμικό. Η Μαρξιστική Προσέγγιση θεωρεί ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα 

συγκρούσεων και αντιφάσεων του καπιταλισμού καθώς και ταξικών αντιφάσεων. Στο 

επίκεντρο των συγκρούσεων του καπιταλισμού είναι η άνιση σχέση εργαζομένων και 

καπιταλιστών, η οποία θα εντείνεται όσο αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων για τη συσσώρευση κέρδους. Υπό την οπτική αυτή, η Μαρξιστική 

προσέγγιση εξετάζει περισσότερο την αυξημένη πόλωση των τάξεων και του εργατικού 

δυναμικού και διακρίνει ανάμεσα σε αυτούς που επωφελούνται από την οικονομική 

αλλαγή μέσα από τη βελτίωση της εργασιακής τους θέσης και τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες, και σε αυτούς που έχουν εγκλωβιστεί στις χαμηλών προσόντων, χαμηλού 

κύρους και μη ευνοϊκές θέσεις εργασίας (Duncan, 1994).  

Η προσέγγιση της διαδικασίας παραγωγής της εργασίας (labour process) 

αναδείχθηκε μέσα από το ενδιαφέρον για την καπιταλιστική συσσώρευση και την 

ταξική πάλη (Nichols, 1980). Δίνει έμφαση στη σημασία των υποκειμενικών 

ερμηνειών, στις σχέσεις, στις διαδικασίες και σε όλους τους μηχανισμούς που επιδρούν 

στις συνθήκες της εργασίας. Η μελέτη της διαδικασίας παραγωγής της εργασίας 

συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι 

συνθήκες παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνικής ανισότητας. Δεν προσεγγίζει 

τη διαδικασία παραγωγής της εργασίας αποκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον και 

δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εργαζόμενο όχι μόνο σε σχέση με την 

εργασιακή του κατάσταση, αλλά και με τη ζωή του πέρα από το εργοστάσιο και την 

εργασία (Nichols, 1999). Έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε πώς η αλλοτρίωση, βασικό 
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στοιχείο στην κρίση, διαμορφώνει αντιλήψεις, συνήθειες και προσδοκίες που 

επηρεάζουν την κοινωνική οργάνωση της ζωής των εργαζομένων και τις σχέσεις τους 

με την κοινότητα και την οικογένεια (Ψημμένος, 2013˙ Γαλατά & Πούλου, 2020). 

Κεντρικό σημείο της προσέγγισης αυτής είναι, σύμφωνα με τους Beynon και 

Blackburn (1972), οι προσανατολισμοί των ανθρώπων στις διαφορετικές πτυχές της 

εργασίας και της ζωής. Πέρα από τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της εργασίας που 

προσδιορίζονται από τις σχέσεις της διαδικασίας παραγωγής, μεγάλη σημασία έχει και 

η υποκειμενική κατανόηση για την εργασία, όπως αυτή προκύπτει από τους 

προσανατολισμούς των εργαζομένων, τις διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιο είναι το 

καλύτερο στοιχείο σε μια επιχείρηση ή σε μια εργασία, την ικανοποίηση από την 

εργασία και τις διαφορετικές προσδοκίες από αυτήν (Beynon and Blackburn, 1972). 

Σύμφωνα με τη θέση της αποειδίκευσης του Braverman, η σύγχρονη εργασία 

συνοδεύεται από αυξανόμενη δυσαρέσκεια που πηγάζει από τις συνθήκες τόσο της 

βιομηχανικής εργασίας, όσο και από τις συνθήκες της εργασίας γραφείου, λόγω της 

τεχνοεπιστημονικής επανάστασης και αυτοματοποίησης. Αυτό συμβαίνει, γιατί η 

εργασία διαχωρίζεται σε μηδαμινές μικροδιαδικασίες που αποτυγχάνουν να 

συγκρατήσουν το ενδιαφέρον των εργαζομένων, χρησιμοποιούν όλο και λιγότερες 

ικανότητες και μικρότερη εμπειρία, με αποτέλεσμα οι σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης 

της εργασίας με τη γραφειοκρατοποίηση τους να οδηγούν στην αλλοτρίωση όλο και 

μεγαλύτερα κομμάτια του εργαζόμενου πληθυσμού (Braverman, 1974).  

Διαφαίνεται, λοιπόν, η αυξανόμενη τάση αποειδίκευσης της ως αποτέλεσμα της 

όλο και μεγαλύτερης περιπλοκότητας της καπιταλιστικής διαχείρισης. Από τη στιγμή 

που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις εργασίες τους και δεν 

αποφασίζουν για τα εργαλεία και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δεν έχουν έλεγχο στην εργασιακή διαδικασία και 

συνεπώς η εργασία τους έχει ελάχιστες δεξιότητες (Felstead, 2016). Εξάλλου, ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής καταστρέφει συστηματικά τις ικανότητες που 

διαθέτουν σφαιρικό και συνολικό χαρακτήρα, δημιουργώντας στη θέση τους 

ικανότητες και επαγγέλματα που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Όπως αναφέρει ο 

Braverman (1974), η εργασιακή διαδικασία απομακρύνεται από την ειδική γνώση και 

εκπαίδευση και μετατρέπεται σε απλή εργασία. 
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Οι ίδιες αρχές αποειδίκευσης εφαρμόζονται και στον τομέα των υπηρεσιών και 

σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής ιεραρχίας. Σύμφωνα με τον Felstead (2016), οι 

σύγχρονες συζητήσεις για την εμπορευματοποίηση της συναισθηματικής εργασίας 

αναδεικνύουν ότι, μέσα από την παράδοση των εργοδοτών να ελέγξουν τη 

συμπεριφορά, τη γλώσσα, τη στάση των εργαζομένων για την εξυπηρέτηση των 

πελατών στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία ή/και τα τηλεφωνικά κέντρα, διαφαίνεται η 

τάση για συμμόρφωση, τυποποίηση, απογύμνωση των εργαζομένων από την 

αυτονομία και για περιορισμό της διακριτικής τους ευχέρειας. 

Επομένως, η διευρυμένη τάση αποειδίκευσης συνάδει με τον γενικότερο 

κατακερματισμό των επαγγελματικών προτύπων και των κοινωνικών τάξεων, που 

χαρακτηρίζει τη μεταβιομηχανική κοινωνία, λόγω της αυξανόμενης ευελιξίας και της 

υποχώρησης της εργασιακής ηθικής προς όφελος της κατανάλωσης (Watson, 2015). 

Αυτό οδήγησε στην επικράτηση της δυαδικότητας της αγοράς εργασίας, που λειτουργεί 

στη βάση του αποκλεισμού διάφορων κατηγοριών εποχικού εργατικού δυναμικού από 

την πρωτεύουσα αγορά εργασίας με τις καλές εργασιακές συνθήκες και εκτόπισης τους 

στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας με τις ασταθείς και κακές εργασιακές συνθήκες 

(Doeringer & Piore, 1971 ∙ Watson, 2005). Η θεώρηση της δυαδικής  αγοράς εργασίας 

μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη δυσανάλογα μεγάλη στρατολόγηση γυναικών, 

μεταναστών και ανειδίκευτων στη δευτερεύουσα αγορά και σε εργασίες που 

παρουσιάζουν αστάθεια και υψηλό βαθμό αντικατάστασης σύμφωνα με τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργοδοτών (Watson, 2005˙ Piore, 1979 και 1986). 

  

2.4. Η μονοπώληση προνομιούχων θέσεων εργασίας κατά τους 

Βεμπεριανούς 

 

Η Βεμεπεριανή προσέγγιση θεωρεί την επαγγελματική δομή ως το σημείο εκκίνησης 

για την ανάλυση της κοινωνικής στρωμάτωσης και την αποκρυπτογράφηση της 

ταξικής θέσης, ορίζοντας: 

την τάξη από την ίδια την κατάσταση των επαγγελμάτων στην αγορά και στην 

εργασία……σε σχέση με (i) τις πηγές και το επίπεδο επαγγελμάτων τους, (ii) το 

βαθμό εργασιακής ασφάλειας και τις δυνατότητες οικονομικής εξέλιξης και (iii) 

τη θέση τους στο σύστημα ελέγχου και εξουσίας στην ίδια τη διαδικασία της 

παραγωγής» (Μοσχονάς, 1998, σ. 33).  
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Η επαγγελματική δομή μιας κοινωνικής ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται για τον 

Weber ανάλογα με τη σταθερή και αξιοσημείωτη εξέλιξη των επαγγελμάτων, το βαθμό 

επαγγελματικής εξειδίκευσης και την έκταση της συνέχειας και της αλλαγής στο 

επαγγελματικό κύρος. Το τελευταίο εξαρτάται από την έκταση της απαιτούμενης 

κατάρτισης για τα εξειδικευμένα καθήκοντα, αλλά και από την σταθερότητα ή την 

αστάθεια των ευκαιριών στις αμοιβές (Parsons, 1947).   

Το κύρος δεν συνδέεται απαραίτητα με την ταξική κατάσταση. Συνήθως, 

εκφράζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, με βάση τις αρχές κατανάλωσης των 

προϊόντων, που μπορεί να αναμένεται από όλους όσους ανήκουν στον κύκλο. Οι 

ομάδες κύρους μπορεί να οργανώνονται γύρω από τις οικονομικές τάξεις, αλλά έχουν 

πολιτιστική ιδιαιτερότητα και δική τους οργάνωση που εξασφαλίζει την 

αποκλειστικότητα τους μέσα από εθυμοτυπικές διακρίσεις (Collins, 2000). Μια 

επαγγελματική ομάδα διεκδικεί κοινωνικό κύρος χάρη στον τρόπο ζωής που συνδέεται 

με αυτήν. Για τον Weber (1946), η ανάπτυξη του κύρους είναι θέμα στρωμάτωσης που 

βασίζεται στο σφετερισμό ακόμη και όταν η απόκτηση ενός νόμιμου προνομίου γίνεται 

πιο εύκολη όταν η ταξική στρωμάτωση βιώνεται πραγματικά και παγιώνεται χάρη μιας 

σταθερής κατανομής οικονομικής δύναμης. Αυτό εξηγεί γιατί οι αντιδράσεις στα 

αιτήματα περιουσίας οδηγεί τις προνομιούχες ομάδες κύρους να μην αποδέχονται το 

ότι κάποιος τα κατάφερε, με εξαίρεση τα παιδιά των αλλοδαπών στο βαθμό που 

εκπαιδεύτηκαν με κανόνες των προνομιούχων ομάδων και δεν παρασύρθηκαν από την 

τιμή της δικής τους οικονομικής εργασίας (Weber, 1946). 

Επομένως, τα διακριτά κοινωνικά στρώματα διαχωρίζονται, σύμφωνα με τον 

Weber (1946), με βάση το στυλ ζωής και το επάγγελμα, τη θέση του κοινωνικού 

κύρους και την πολιτική εξουσία. Το επάγγελμα αποτελεί τον βασικό προσδιοριστικό 

παράγοντα και στις τρεις διαστάσεις κοινωνικής ανισότητας, την τάξη, το κύρος και τη 

δύναμη, που χρειάζονται για τη μελέτη της σχετικής αποστέρησης  (Runciman, 1966). 

Το επάγγελμα με τη συμβολή στην εκτέλεση των καθηκόντων διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της δομής των προνομιακών θέσεων (Watson, 2015). 

Ο Collins (1997) αναδεικνύει ειδικότερα τη συμβολή των εκπαιδευτικών 

διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την προσφορά των 

υποψηφίων για τις κοινωνικά και οικονομικά προνομιούχες θέσεις και για να 

μονοπωλήσουν αυτές τις θέσεις για τους κατόχους εκπαιδευτικών διπλωμάτων. Από 

το σύστημα των διαπιστευτηρίων επωφελούνται, επίσης, τα επαγγέλματα και όσοι 
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εργάζονται στις διευρυμένες γραφειοκρατίες της βιομηχανίας, της κυβέρνησης, της 

εκπαίδευσης και των εργατικών σωματείων, που αποτελούν τον «αργόμισθο» τομέα 

της σύγχρονης οικονομίας (Collins, 1997). Τα προσοδοφόρα επαγγέλματα μπόρεσαν 

μέσα από τα εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια να περιορίσουν τον αριθμό των μελών τους 

και να αναβαθμίσουν τις αμοιβές τους. Όπως αναφέρει ο Collins (1979), μπορεί 

κάποιος να επενδύσει σε εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια και να τα χρησιμοποιήσει για 

την αγορά μιας θέσης προστατευμένης από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, 

παρόλο που δεν αποδίδουν όπως παλαιότερα και επιπλέον οι θέσεις αυτές μειώνονται 

σταθερά. 

Στον αντίποδα των προνομιούχων θέσεων εργασίας είναι οι χαμηλόμισθες και 

χαμηλού κύρους εργασίες, στις οποίες σπρώχνονται κάποιες κοινωνικές ομάδες 

εργατικού δυναμικού, όπως γυναίκες, μετανάστες και ανειδίκευτοι, λόγω φυλετικών 

και έμφυλων διακρίσεων και κοινωνικών αποκλεισμών στην αγορά εργασίας, αλλά και 

εξαιτίας χαμηλών προσδοκιών και αξιών κινητικότητας των ομάδων αυτών 

(Ψημμένος, 2013). Στις θέσεις αυτές, δεν αναγνωρίζονται τα εκπαιδευτικά προσόντα, 

οι τεχνικές δεξιότητες και η εργασιακή εμπειρία, αλλά μετράει μόνο η αξία των 

εργαζομένων με βάση φυσικά, επικοινωνιακά και άλλα ατομικά προόσοντα. Γι’ αυτό, 

πέρα από από τους δομικούς παράγοντες που εξηγούν την κατάτμηση της αγοράς 

εργασίας, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς και μέσα από ποιες κοινωνικές διαδικασίες 

διαμορφώνονται οι αξίες και οι χαμηλές προσδοκίες των παραπάνω κοινωνικών 

ομάδων, που εξηγούν τη συρρίκνωση τους σε χαμηλόμισθες και χαμηλού κύρους 

εργασίες (Watson, 2015). 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις αλληλεξαρτήσεις των θεσμικών 

τάξεων που συνθέτουν την κοινωνική δομή, θα πρέπει να δούμε πώς η τάξη πραγμάτων 

νομιμοποιείται για τα δρώντα υποκείμενα και μέσα από ποιες διαδικασίες επιδιώκεται 

η απόκτηση δύναμης (Watson, 2015). Βασική μονάδα για την κατανόηση είναι η ομάδα 

ή το κοινωνικό στρώμα, που επιτρέπει την ερμηνεία της κατάστασης τους μέσα στο 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και δρουν (Gerth and Mills, 1948). Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην κοινωνική δράση και στο πως μέσα από την κατανόηση της μπορούμε να 

εξηγήσουμε τις συνήθειες, τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες μιας ομάδας ή ενός 

κοινωνικού στρώματος. Σύμφωνα με τον Ψημμένο (2018), αυτό απαιτεί λεπτομερή 

ανάλυση των συνθηκών εργασίας για να καταλάβουμε πως η εργασία επηρεάζει την 

προσωπικότητα, τη σταδιοδρομία και τη ζωή των ανθρώπων.  
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2.5. Η μελέτη της σταδιοδρομίας σύμφωνα με τη Σχολή του Σικάγου 

 

Οι θεωρητικοί της Σχολής του Σικάγου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της 

σταδιοδρομίας για την κατανόηση της εργασιακής εμπειρίας. Συγκεκριμένα, 

επικεντρώνονται στη σταδιοδρομία των ατόμων μέσα στην εργασιακή τους ζωή, στην 

προοπτική με την οποία βλέπουν τη ζωή τους και στην ερμηνεία που δίνουν για τα 

πράγματα που τους συμβαίνουν (Hughes 1971). Στην έννοια της σταδιοδρομίας 

διακρίνεται, κατά τον Hughes (1971), τόσο η αντικειμενική όσο και η υποκειμενική 

διάσταση. Η αντικειμενική διάσταση περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της 

καριέρας, που διαμορφώνουν διαβαθμίσεις στο κύρος και την ιεραρχία των θέσεων. Η 

υποκειμενική διάσταση αναφέρεται στην καριέρα ως μια μεταβαλλόμενη κατάσταση, 

στο πλαίσιο της οποίας ο εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει υπόψη του μια σειρά 

πραγμάτων ώστε να ερμηνεύσει τη ζωή του. Με άλλα λόγια, η υποκειμενική πλευρά 

της σταδιοδρομίας αποτελείται από όλα εκείνα τα νοήματα και τις ερμηνείες που τα 

άτομα αποδίδουν στην ζωή τους και την εξέλιξη τους. Η αντικειμενική διάσταση 

αναφέρεται στις δημόσιες πλευρές της που ορίζονται βάσει θεσμικών κριτηρίων 

(Γαλατά & Πούλου, 2020). 

Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη σταδιοδρομία των ανθρώπων, θα πρέπει να εξετάσουμε τόσο τους 

αντικειμενικούς παράγοντες που σχετίζονται με τους πόρους που έχει το άτομο (χρήμα, 

δεξιότητες, φυσικά χαρακτηριστικά), όσο και τους υποκειμενικούς παράγοντες που 

συνδέονται με τα κίνητρα και τις προσδοκίες (Watson, 2005). Θα πρέπει δηλαδή να 

εξετάσουμε όλη τους τη σταδιοδρομία, από την εκπαίδευση, τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες από την εργασία, αλλά και τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν, 

προκειμένου να καταλάβουμε την εργασιακή τους εμπειρία.  

 Επιπλέον, η Σχολή του Σικάγου εξετάζει την κοινωνική οργάνωση ή 

αποδιοργάνωση σε συγκεκριμένο τόπο ή εργασία μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των χαμηλού 

κύρους επαγγελμάτων, γιατί δημιουργούν αντιλήψεις και ιδέες που εξηγούν φαινόμενα 

κοινωνικής αποδιοργάνωσης. Η κλασική μελέτη του Thomas και Znaniecki περιγράφει 

τη ζωή ενός Πολωνού αγρότη μετανάστη που ανήκει στην κατώτερη τάξη λόγω του 

επαγγέλματος του και δείχνει την τάση προς την αποδιοργάνωση του εξαιτίας των 

συνθηκών της γρήγορης μετάβασης από το ένα κοινωνικό πλαίσιο στο άλλο (Zaretsky, 
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1984). Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τη ζωή του μετανάστη ως μια συνεχιζόμενη 

κοινωνική αλλαγή και δίνει έμφαση στη «διαδικασία του κοινωνικού γίγνεσθαι» και 

στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις 

και οι αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στους αντικειμενικούς και τους υποκειμενικούς 

παράγοντες της αλλαγής (Blumer & Bain, 1939, σ. 7). Η μελέτη δείχνει πώς η εργασία 

επηρεάζει τις αντιλήψεις των Πολωνών μεταναστών στην Αμερική για την ίδια την 

εργασία και  τις σχέσεις αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τις Γαλατά & Πούλου (2020), οι 

νέες αντιλήψεις που τροφοδότησαν τις νέες στρωματώσεις είναι το αποτέλεσμα των 

νέων κοινωνικών πλαισίων ερμηνείας που συγκροτήθηκαν ώστε να αντιμετωπίσουν 

τις νέες συνθήκες. 

Οι μελέτες της Σχολής του Σικάγου παρέχουν επίσης σημαντική πληροφόρηση 

για το πώς μελετάμε τις επιπτώσεις της κρίσης στα άτομα και τις ομάδες, εστιάζοντας 

στη γειτονιά, την πόλη, το εργοστάσιο, στις ερμηνείες και τους προσανατολισμούς των 

ανθρώπων, στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής και την προσαρμογή του ατόμου 

σε αλληλεπίδραση με την ομάδα και το κοινωνικό περιβάλλον, στις υποκειμενικές 

νοηματοδοτήσεις και το κοινωνικό πλαίσιο (Bulmer, 1984 ∙ Turner, 1988).  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις ακόλουθες μελέτες. Η έρευνα του Elder (1974) 

ανέδειξε τις διαδικασίες της κοινωνικής αλλαγής, την ερμηνεία των ανθρώπων για τη 

σημασία των αλλαγών και την προσαρμογή των οικογενειών μέσα από τη σύγκριση με 

τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η Jahoda και άλλοι (1971) μελέτησαν την επίπτωση 

της μακροχρόνιας ανεργίας στις αξίες και τις στάσεις των ανθρώπων και το πως η 

ιεραρχική θέση στο επάγγελμα και την κοινωνία διαμορφώνει διαφορετικούς τύπους 

ανθρώπων και διαφορετικούς τρόπους προσαρμογής. Η Komarovsky (1971) εξέτασε 

το πρόβλημα της αλληλεξάρτησης οικονομικών παραγόντων και οικογενειακών 

σχέσεων και εξηγεί πως η ανεργία και η κρίση επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών 

της οικογένειας. Η Hirszowicz (1981) επισημαίνει ότι η κατανόηση της κοινωνικής 

αλλαγής και οι στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην εργασία προσδιορίζονται, 

συνήθως, από τις προηγούμενες εμπειρίες τους. 
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2.6. Οι ελληνικές μελέτες για την κρίση, τη σχετική αποστέρηση, την 

επαγγελματική κινητικότητα και τη μετανάστευση3 

 

Η πολυετή έρευνα στην Ελλάδα για την εργασία και, ειδικότερα για την εργασία του 

μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού, αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για 

το πώς διαμορφώνονται τα νέα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας σε 

περιόδους κρίσης και τι σηματοδοτούν για τις συνθήκες ζωής και τις προσδοκίες των 

διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Επικεντρωνόμαστε στις μελέτες που δίνουν 

έμφαση στις διαδικασίες διαμόρφωσης του φθηνού εργατικού δυναμικού και στο 

κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο ανάλυσης των εργαζομένων μέσα σ’ ένα σύστημα αξιών, 

οικονομίας και κοινωνικών σχέσεων. Στην ουσία, εστιάζουν στην υποκειμενική 

κατανόηση των εργαζομένων για τη σχετική αποστέρηση και την ανισότητα στην 

εργασία, που αναδεικνύει το πώς αντιλαμβάνονται τα υποκείμενα την αλλαγή και τι 

δράσεις αναπτύσσουν στις συνθήκες αυτές, πώς βιώνουν το ρόλο τους, τη σχέση τους 

με την οικογένειά τους και τα κοινωνικά τους δίκτυα. Η προσέγγιση αυτή, που δίνει 

έμφαση στις κοινωνικές συγκρίσεις και νοηματοδοτήσεις για τις ανισότητες στην 

εργασία, μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στις αιτιώδεις σχέσεις, στις διαδικασίες των 

αλλαγών στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον και στις επιπτώσεις τους στις 

διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού (Γαλατά, Πούλου, Ψημμένος, 2020). 

Μια από τις πρώτες μελέτες που εξέτασε την επαγγελματική κινητικότητα ήταν 

της Κούλας Κασιμάτη Τάσεις κινητικότητας εργασίας στην ελληνική βιομηχανία το 

1980 ανέδειξε την επίδραση του πρώτου επαγγέλματος για τον εγκλωβισμό των 

εργαζομένων στην ίδια εργασία και επαγγελματική θέση. Από τα ευρήματα της 

μελέτης διαπιστώνονται περιορισμένες δομικές αλλαγές, είτε γιατί το πρώτο 

επάγγελμα δρα στατικά με την παραμονή των εργαζομένων στην ίδια εργασία και 

επαγγελματική θέση, είτε γιατί παρατηρείται μεγαλύτερη ανοδική εκπαιδευτική 

κινητικότητα παρά επαγγελματική χωρίς να συνοδεύεται από κατάλληλη απασχόληση 

 
3 Προσαρμογή από το άρθρο Γαλατά, Π. Β. (2018). Διαδρομές επαγγελματικής κινητικότητας κατά την 

περίοδο της κρίσης αλβανών μεταναστών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, Ο κόσμος της 

εργασίας (5), σσ. 11-34. © «Ο Κόσμος της Εργασίας». Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή, βλ. Γαλατά, 

Π. Β., Πούλου, Ε., & Ψημμένος, Ι. (2020). Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση 

μεταναστών εργαζομένων στην Ελλάδα. Κοινωνική Πολιτική (12), σσ. 39-61, και Γαλατά, Π. Β., & 

Πούλου, Ε. (2020). Εργασία και απασχόληση του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού κατά την 

περίοδο της κρίσης. Στο Ι. Ψημμένος (Επιμ.), Το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό: Σχέσεις, Αντιλήψεις, 

Δράσεις (σσ. 111-170). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.     
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(Κασιμάτη, 1980). Επιπλέον, στη μελέτη τους Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα το 

διάστημα 1985-1987, οι Σάκης Καράγιωργας και συνεργάτες τόνισαν σε σχέση με τις 

δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης φτωχών και μη φτωχών ότι οι ανισότητες 

διατηρούνται και ότι οι μηχανισμοί επαγγελματικής κινητικότητας συμβάλλουν στην 

αναπαραγωγή της κοινωνικής αποστέρησης. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των φτωχών 

εμφανίζουν σε μικρότερο βαθμό ανοδική κινητικότητα λόγω της χαμηλότερης 

κοινωνικοεπαγγελματικής τους θέσης, η οποία είναι δομικής υφής, ενώ τα παιδιά των 

μη φτωχών εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοδική επαγγελματική κινητικότητα που είναι 

γνήσιας υφής (Καράγιωργας, και συν., 1999). 

Περαιτέρω, η μελέτη της Κούλας Κασιμάτη Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση το 1992 επιβεβαίωσε ότι υπάρχει έντονη καθοδική κινητικότητα των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και ότι οι ομάδες αναφοράς εξετάζονται μόνο 

μέσα από τις προσδοκίες τους για επαγγελματική κινητικότητα. Η μελέτη αναδεικνύει, 

επίσης, ότι οι μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι με την κατάρρευση της αξίας της 

δεξιότητας και των κριτηρίων διάκρισης που στηρίζονταν στην εκπαίδευση και στο 

πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και με ένα πλαίσιο ανάπτυξης προτύπων εργασιακής 

οργάνωσης που στηρίζονται σε εθνικές, οικονομικές και θεσμικές διακρίσεις 

(Κασιμάτη, 1992). Η απαξίωση της δεξιότητας προκύπτει και από τη μελέτη του 

Iordanis Psimmenos  Employee Participation in a New Social Context: The case of the 

Greek Energy Corporation, το 1991, η οποία ανέδειξε ότι ο καταμερισμός εργασίας 

εξαρτάται από την πολιτική κομματική ταυτότητα παρά από τις γνώσεις, τις δεξιότητες 

και την εμπειρία και, γι’ αυτό, εφαρμόζονται εσωτερικές διαδικασίες καταμερισμού 

εργασίας που είναι ανοιχτές στις πολιτικές διακρίσεις (Psimmenos, 1991). 

Προηγούμενες μελέτες και, συγκεκριμένα, η μελέτη της Calliope Moustaka The 

Internal Migrant το 1964 ανέδειξε το ρόλο των συγγενών των μεταναστών για την 

εύρεση εργασίας και την αποφυγή επαγγελματικών μετακινήσεων εξαιτίας της υψηλής 

ανεργίας (Moustaka, 1964) και η μελέτη του George Kourvetaris First and Second 

Generation Greeks in Chicago το 1971 εντόπισε την οικονομική επιτυχία ως κίνητρο 

για την οριζόντια επαγγελματική κινητικότητα των μεταναστών πρώτης γενιάς 

(Kouvertaris, 1971). Η μελέτη του Ιορδάνη Ψημμένου Μετανάστευση από τα Βαλκάνια 

– Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Αθήνα το 1995, αλλά και η συμβολή του στο 

πρόγραμμα IAPASIS (Informal Administration Practices and Shifting Immigrant 

Strategies), ανέδειξαν τις συνθήκες παραγωγής και περιθωριοποίησης του 
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μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού μέσα από την εργασία, την κατοικία και τη 

διαβίωση, τις ερμηνείες μετανάστευσης και πως οι συνθήκες απασχόλησης επηρεάζουν 

τις προσδοκίες και την ταυτότητα των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών (Ψημμένος, 

1995 ∙ Ψημμένος, 2003). Μεταγενέστερες μελέτες πρόσθεσαν στις συνθήκες αυτές το 

πως οι υπάλληλοι διαμόρφωσαν μια οργανωτική κουλτούρα και εργασιακές αξίες για 

να ρυθμίσουν τους μετανάστες στην αγορά εργασίας, σπρώχνοντας τους σε άτυπες 

μορφές κοινωνικής προστασίας και στην περιθωριοποίηση (Psimmenos & Kassimati, 

2003 ∙ Ψημμένος & Σκαμνάκης, 2008).  

Η έρευνα της Κούλας Κασιμάτη και της Λουκίας Μουσούρου Φύλο και 

Μετανάστευση: Θεωρητικές αναφορές και εμπειρική διερεύνηση το 2007 εστίασε στο 

επάγγελμα, το φύλο και τη μεταναστευτική ιδιότητα ως τα κύρια επεξηγηματικά 

πλαίσια για την κατανόηση της κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας. 

Ειδικότερα, τόνισε ότι η απασχόληση και ο μισθός διαδραματίζουν μεν σημαντικό 

ρόλο στην κοινωνική ένταξη των μεταναστριών, αλλά το επάγγελμα είναι το κεντρικό 

σημείο αναφοράς της έρευνας, γιατί αποτελεί τη μοναδική επιλογή τους στην ελληνική 

αγορά εργασίας, έχει συνέπειες στην κοινωνική ζωή και συμβάλει στη δημιουργία 

σχέσεων υποτέλειας και στην αναπαραγωγή της περιθωριοποίησης τους (Κασιμάτη & 

Μουσούρου, 2007). 

Η έρευνα του Iordanis Psimmenos Unveiling Domestic Work in Times of Crisis 

το 2017 εξετάζει συγκριτικά τα πρότυπα επαγγελματικής κινητικότητας των 

μεταναστριών οικιακών εργατριών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η μελέτη 

κατέληξε ότι όσο η κρίση εδραιώνεται σπρώχνει το οικιακό εργατικό δυναμικό σε όλο 

και μεγαλύτερες οικονομικές και ηθικές εξαρτήσεις, εγκλωβίζοντας το περαιτέρω και 

με ακόμη πιο δυσμενείς όρους. Κεντρικό σημείο της μελέτης είναι ότι η επαγγελματική 

κινητικότητα κατασκευάζεται μέσα από το επάγγελμα και τον τρόπο που επηρεάζει 

την ταυτότητα των εργαζομένων σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, τις αξίες και τις 

προσδοκίες τους από την εργασία (Psimmenos, 2017).  

Επίσης, η έρευνα του Ιορδάνη Ψημμένου Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 

στον μεταναστευτικό πληθυσμό: Εργαζόμενοι στην οικιακή εργασία και την οικοδομή το 

2017 παρουσιάζει τις επιπτώσεις της κρίσης μέσα από την εξέταση του νοικοκυριού. 

Επίσης, μέσα από τη συνδυαστική μελέτη δύο βασικών επαγγελματικών κατηγοριών, 

το επάγγελμα του οικοδόμου και το επάγγελμα της οικιακής εργάτριας, μας επιτρέπει 

να καταλάβουμε το εύρος και την ένταση των μεταβολών στο κάθε επάγγελμα Τέλος, 



  

37 

 

η  επικέντρωση στο χωρικό πλαίσιο μας δείχνει τις μεταβολές που προκαλεί η κρίση 

στα επαγγέλματα χαμηλού κύρους σε σχέση με τα δίκτυα εργασίας και απασχόλησης, 

τους κοινωνικούς δεσμούς και τα δίκτυα κοινωνικής προστασίας. Η μελέτη καταλήγει 

ότι η κρίση επιφέρει αλλαγές, που επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την εργασία, την 

αλληλεγγύη και την κινητικότητα, αλλά και ρήξεις στο εργασιακό κύρος και των δυο 

επαγγελμάτων, στην οικογένεια και τις σχέσεις με την κοινότητα (Ψημμένος, 2017). 

Χωριστή θέση στη μελέτη της μετανάστευσης και της εργασίας κατέχει η 

τριλογία της Κούλας Κασιμάτη (2019) για τις μεταναστεύσεις των Κυθηρίων κατά την 

περίοδο του 18ου - 20ου αιώνα στα κυριότερα κέντρα της οθωμανικής επικράτειας. Η 

μελέτη υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση του μεταναστευτικού φαινομένου, η οποία 

περιλαμβάνει την ανάλυση του κοινωνικού πλαισίου και των εισροών των Κυθηρίων 

στη χώρα υποδοχής, την ιστορική πορεία και κοινωνικοοικονομική κατάσταση τους 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καθώς και τις διαδρομές που ακολούθησαν, την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική δράση, τις κοινωνικές σχέσεις τους, την καθημερινή 

ζωή, τις στάσεις και τις αξίες τους. Η καινοτομία της μελέτης έγκειται στο ότι εξετάζει 

τις μεταναστεύσεις των Κυθηρίων σε διαφορετικούς τόπους υποδοχής και παρατηρεί 

πως διαφοροποιείται το εργατικό δυναμικό, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία για την 

ουσιαστική ανάλυση του μεταναστευτικού φαινομένου. 

Τέλος, η μελέτη Relative Deprivation and Occupational Mobility in Times of 

Crisis: The Case Studies of Migrant Workers in Greece and the United Kingdom 

(Galata, 2019) διερευνά συγκριτικά τις επιπτώσεις της κρίσης στην επαγγελματική 

κινητικότητα σε δύο διαφορετικές εθνοτικές ομάδες μεταναστών εργαζομένων σε δύο 

διαφορετικές πόλεις, όπου αλλάζει το κοινωνικό πλαίσιο. Η μελέτη χρησιμοποιεί την 

έννοια της σχετικής αποστέρησης για να εξηγήσει πως οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι 

αντιλήψεις για τις ανισότητες και οι αξίες που διαμορφώνονται για την επαγγελματική 

κινητικότητα σε σχέση με τους άλλους επηρεάζουν την απόφαση για μετακίνηση. 

Συνολικά, οι ελληνικές μελέτες επιβεβαιώνουν τον εγκλωβισμό των 

μεταναστών σε χαμηλόμισθες και μη ειδικευμένες θέσεις εργασίας, ιδίως στον τομέα 

των προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και τις περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής 

κινητικότητας. Η σημασία τους, βέβαια, έγκειται στο ότι αναλύουν σε βάθος τις 

διαδικασίες και τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις συνθήκες εργασίας των 

μεταναστών κατά την περίοδο της κρίσης και τον τρόπο που επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τα σημεία αναφοράς τους.  
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3. Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

 

3.1. Προσδιορισμός μεθοδολογικού πλαισίου 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας προσδιορίζεται από τις 

θεωρητικές μας πεποιθήσεις απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και από 

το ερευνητικό πρόβλημα και το κοινωνικό του πλαίσιο. Επομένως, οι μεθοδολογικές 

επιλογές της παρούσας έρευνας κατευθύνονται από τον κύριο στόχο της να αναλύσει 

τις αλλαγές στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων μέσα σε ένα επάγγελμα στην ελληνική 

αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης, ως απόρροια των αλλαγών στην 

ταξινόμηση των επαγγελμάτων, τη διαδικασία των αλλαγών και τις επιπτώσεις τους 

στο κοινωνικό κύρος των πληθυσμιακών ομάδων που θίγονται περισσότερο από την 

κρίση, στις προσδοκίες τους για επαγγελματική κινητικότητα και στην κατανόηση 

σχετικής αποστέρησης. 

Η θεωρητική βάση της έρευνας στηρίχτηκε, κατά κύριο λόγο, στη θεωρία της 

σχετικής αποστέρησης για την ανάλυση των ανισοτήτων στην εργασία (Runciman, 

1966). Επίσης, στηρίχθηκε στη Μαρξιστική προσέγγιση που υποστηρίζει ότι η 

οικονομική αλλαγή προκαλεί το μετασχηματισμό των αντιλήψεων για την εργασία 

(Beynon & Blackburn, 1972), στη Βεμπεριανή προσέγγιση που δίνει έμφαση στην 

ερμηνευτική κατανόηση της κοινωνικής δράσης της ομάδας ή του κοινωνικού 

στρώματος μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζει και δρα (Gerth & Mills, 1948), 

καθώς και στον κριτικό ρεαλισμό που αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση του κοινωνικού 

πλαισίου με τους αθέατους μηχανισμούς που προκαλούν τις αλλαγές στην υφιστάμενη 

κατάσταση (Bryman, 2016). Στηρίχτηκε, δηλαδή, σε προσεγγίσεις που δίνουν 

προβάδισμα στις αντιλήψεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές συγκρίσεις με τις ομάδες 

αναφοράς και τις ερμηνείες των κοινωνικών καταστάσεων μέσα από τις εμπειρίες τους. 

Με βάση τα παραπάνω, η έρευνα υιοθετεί την ποιοτική και συγκριτική μέθοδο 

για να αναλύσει τις κοινωνικές στάσεις μιας εθνοτικής ομάδας εργαζομένων απέναντι 

στις επιπτώσεις των αλλαγών στις δεξιότητες σε διαφορετικά επαγγέλματα, στο 

κοινωνικό κύρος και στις προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας πριν και κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (Bryman, 2016). Η ποιοτική και συγκριτική μέθοδος μας επιτρέπει 

να εμβαθύνουμε στη διαδικασία των αλλαγών στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων και να 
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κατανοήσουμε τους αιτιώδεις μηχανισμούς και τις επιπτώσεις τους στη ζωή των 

εργαζομένων. Το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάλυση των αλλαγών στις 

δεξιότητες παραμένει το επάγγελμα και η σύγκριση της επίπτωσης των αλλαγών 

γίνεται σε διαφορετικά επαγγέλματα μέσα από τις διαφορετικές εργασιακές ιστορίες 

και εμπειρίες των εργαζομένων (Penn, Rose, & Rubery, 1994).  

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε η Μελέτη περίπτωσης (Case Study) σε 

συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένα επαγγέλματα και συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα 

εργαζομένων. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε να αναλυθεί σε βάθος η διαδικασία της 

μεταβολής και οι αντιλήψεις των αλβανών μεταναστών εργαζομένων σε χαμηλόμισθα 

και χαμηλού κύρους επαγγέλματα στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας. Στο πλαίσιο της 

μελέτης περίπτωσης επιδιώχθηκε ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, 

για να αποκτήσουμε μια συνολική και πολυδιάστατη προσέγγιση που συμβάλει στη 

βαθύτερη κατανόηση σύνθετων κοινωνικών φαινομένων (Gerring, 2007). Ειδικότερα, 

επιλέχθηκαν οι Αφηγηματικές συνεντεύξεις εργασιακών ιστοριών (Work History 

Interviews) σε 10 οικογένειες αλβανών μεταναστών εργαζομένων, καθώς 

αναδεικνύουν τις επαγγελματικές διαδρομές, τις εργασιακές εμπειρίες διαχρονικά, τις 

κοινωνικές σχέσεις και προσδοκίες για τις προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας. 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων από τις 

δειγματοληπτικές και τις ποιοτικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους 

κοινωνικούς εταίρους, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, για την πρόγνωση 

αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες (Γαλατά, 

2017). Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να καταγραφούν οι αντιλήψεις εργοδοτών 

και εργαζομένων για τις δεξιότητες μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των 

συνεντεύξεων τους. Τέλος, υιοθετήθηκε η Συγκριτική στατιστική ανάλυση της 

επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων στο συγκεκριμένο Δήμο, προκειμένου να 

έχουμε εικόνα για τη μεταβολή της επαγγελματικής κατανομής και την έκταση της 

αλλαγής στις δεξιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες επαγγελμάτων. 

 

3.1.1. Επιλογή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας 

 

Η εστίαση της έρευνας σε συγκεκριμένο τόπο επιτρέπει, όπως ανέδειξε η μελέτη του 

Ιορδάνη Ψημμένου (2017), να εξετάσουμε συστηματικά και ολοκληρωμένα το είδος 
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και την ένταση των μεταβολών που προκαλεί η κρίση κυρίως σε επαγγέλματα χαμηλού 

κύρους. Ειδικότερα, επιτρέπει να διερευνήσουμε τα δίκτυα που αναπτύσσονται στο 

συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο και, ειδικότερα, τις επιπτώσεις των αλλαγών στα δίκτυα 

εργασίας και απασχόλησης, τους κοινωνικούς δεσμούς και τα δίκτυα κοινωνικής 

προστασίας και πώς επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων για την εργασία, την 

αλληλεγγύη και την κινητικότητα. Εξάλλου, όπως φάνηκε από τις κλασσικές και τις 

ελληνικές κοινωνιολογικές μελέτες, η μελέτη της κρίσης απαιτεί μεταξύ άλλων τη 

συγκριτική ανάλυση των μεταβολών μέσα στην ίδια την ομάδα ή μέσα σ’ ένα 

περιβάλλον χωρικό ή εργασιακό (Γαλατά, Πούλου, & Ψημμένος, 2020). 

Στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας που βρίσκεται 

20 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας, στο μέσο της πεδιάδας των Μεσογείων και 

δυτικά του Αιγαίου. Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας καταγράφει σημαντικά στοιχεία 

αλλαγής την περίοδο 1991-2001, κατά την οποία ο πληθυσμός του αυξήθηκε 

σημαντικά φθάνοντας τους 17.391 κατοίκους, εκ των οποίων 7.000 είναι οικονομικοί 

μετανάστες. Στην περιοχή καταγράφονται ταχύτατες αλλαγές λόγω της ραγδαίας 

αστικοποίησης στη ζωή των ανθρώπων (Πολιτιστικός-Φιλολογικός Σύλλογος "Οι 

Φίλοι της Γνώσης", 2006˙ Καλαμπόκη, 2008). 

Πρόκειται για μια αγροτική περιοχή με χωράφια, κυρίως αμπελώνες και 

ελαιώνες, η οποία άλλαξε σταδιακά από αγροτική σε αστική με την εγκατάσταση εξω-

αγροτικών δραστηριοτήτων. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, η περιοχή δέχεται 

σταθερή πίεση λόγω της αστικοποίησης και των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με 

το αεροδρόμιο της Αθήνας, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και τις παραθαλάσσιες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: 

Η χωροθέτηση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών και η απαλλοτρίωση του 

μεγαλύτερου τμήματος της ιστορικής πεδιάδας των Μεσογείων στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 εγκαινίασε την αρχή μιας σειράς πολιτικών προσπαθειών για 

τη μετατροπή της περιοχής από χώρο γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ήπιας 

ανθρωπογενούς επέμβασης στο περιβάλλον σε χώρο εναπόθεσης οχληρών 

δραστηριοτήτων του μητροπολιτικού κέντρου. (Πολιτιστικός-Φιλολογικός 

Σύλλογος "Οι Φίλοι της Γνώσης", 2006, σ. 28) 

 

Ακολούθως, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος παρουσιάζει σαφή στοιχεία αλλαγής, που 

συνδέονται με την αύξηση του νόμιμου πληθυσμού το διάστημα 1991-2001, το υψηλό 

ποσοστό νεοαφιχθέντων και την αύξηση της νόμιμης δόμησης. Τα στοιχεία αυτά 

δηλώνουν τη μετάβαση της περιοχής από παραθεριστική σε περιοχή κύριας κατοικίας 
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(Καμούτση, Γκόρτσος, & Μάρκου, 2009). Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί στην 

περιοχή της Αρτέμιδας το 2007 μια ποιοτική πιλοτική έρευνα με ημιδομημένη 

συνέντευξη και, ειδικότερα, με τη μορφή της εστιασμένης συνέντευξης (Merton & 

Kendall, 1946). Η έρευνα απέβλεπε να καταγράψει τις αντιλήψεις των μονίμων 

κατοίκων σε σχέση με τις αλλαγές που επήλθαν στην καθημερινή τους ζωή και στις 

παραγωγικές δραστηριότητες τους καθώς και τις επιπτώσεις τους (Καμούτση, 

Γκόρτσος, & Μάρκου, 2009). 

Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 16 συνεντεύξεις, που 

κάλυψαν τις περισσότερες διαστάσεις της ζωής των κατοίκων, όπως την επιλογή του 

τόπου κατοικίας, τις παροχές της περιοχής (συγκοινωνία, ιατρική περίθαλψη, 

εκπαίδευση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες), το περιβάλλον, τις υποδομές 

και το κόστος ζωής. Ένας βασικός άξονας της έρευνας αφορούσε τους οικονομικούς 

μετανάστες που κατοικούν στην περιοχή και στην πλειονότητά τους είναι Αλβανοί 

(περίπου 7.000 άτομα). 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι μετανάστες απασχολούνται είτε στην περιοχή 

είτε στην Αθήνα (οικοδομές και γεωργία) και τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Κατοικούν 

διάσπαρτα σε όλο το δήμο και πολλοί έχουν αγοράσει οικόπεδα και κτίζουν σπίτια. 

Κάποιοι έχουν και μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή (Καμούτση, Γκόρτσος, & 

Μάρκου, 2009). Σε ότι αφορά τις απόψεις των κατοίκων, κάποιοι θεωρούν ότι οι 

οικονομικοί μετανάστες προκαλούν ανεργία στον ντόπιο πληθυσμό και ευθύνονται για 

τη υποβάθμιση της περιοχής τους, ενώ κάποιοι άλλοι ότι η Αρτέμιδα θα ήταν νεκρή 

πόλη χωρίς αυτούς (Καμούτση, Γκόρτσος, & Μάρκου, 2009).   

Επομένως, προκύπτουν σαφείς ενδείξεις για τις σημαντικές αναπτυξιακές και 

κοινωνικές αλλαγές που καταγράφονται στο συγκεκριμένο Δήμο. Από την άλλη μεριά, 

δεν έχουν ερευνηθεί οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των κατοίκων και 

ιδιαίτερα των μεταναστών, οι αντιλήψεις τους, οι κοινωνικές σχέσεις, οι ομάδες 

αναφοράς και οι προσδοκίες τους για επαγγελματική κινητικότητα. Ως εκ τούτου, η 

επιλογή και η ανάγκη έρευνας των θεμάτων αυτών στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας 

παρουσιάζεται πλήρως τεκμηριωμένη.     
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3.1.2. Επιλογή επαγγελμάτων και ομάδας εργαζομένων 

 

Tο επάγγελμα είναι βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των ευκαιριών που θα έχει 

ένα άτομο και συνδέεται άμεσα με την οικονομική διαδικασία που δημιουργεί ή 

καταστρέφει τις επαγγελματικές ευκαιρίες (Watson, 2005˙ Payne, 1987). Το επάγγελμα 

δηλώνει τις σχέσεις απασχόλησης, τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την 

άσκηση του και το αντίστοιχο κύρος που αντανακλά το βαθμό αυτονομίας στην 

εφαρμογή αυτής της γνώσης στην εργασία (Abbott, 1988). Η επαγγελματική θέση του 

ατόμου δηλώνει, επίσης, τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ευκαιρίες 

ανοδικής κινητικότητας, πρότυπα κατανάλωσης και συγκεκριμένα στυλ ζωής και, κατ’ 

επέκταση δηλώνει την κοινωνική τάξη και το κύρος (Runciman, 1966).  

Ως εκ τούτου, η επικέντρωση της ανάλυσης των αλλαγών μέσα σ΄ ένα 

επάγγελμα, στην εκτέλεση των καθηκόντων του και στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται 

με την κατοχή μιας δεξιότητας ή άλλων χαρακτηριστικών, μας βοηθάει να 

κατανοήσουμε τις δομικές μεταβολές, την κατανομή δύναμης και τη δομή 

προνομιούχων θέσεων (Watson, 2005). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

μεταβολής στο επάγγελμα του εργοδηγού και πώς άρχισε σταδιακά να χάνει την 

αυτονομία που είχε στο σχεδιασμό και στην ανάθεση των εργασιών και τελικά, μέσα 

από την αποσάθρωση της εσωτερικής σύμβασης και την είσοδο άλλων τεχνικών, 

περιορίστηκε στο ρόλο του μεσάζοντα χωρίς διευθυντική αρμοδιότητα λήψης 

αποφάσεων (Watson, 2005). Η επικέντρωση στο επάγγελμα ενισχύεται, επιπλέον, από 

τις στατιστικές και εμπειρικές έρευνες (Psimmenos, 2017˙ Papatheodorou, 2014), που 

δείχνουν ότι οι ανισότητες σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών αυξάνονται μέσα στα ίδια 

τα επαγγελματικά και κοινωνικά στρώματα.  

Περαιτέρω, η μελέτη στις χαμηλόμισθες και χαμηλού κύρους εργασίες μας 

επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαδικασίες που διενεργούνται και σε άλλες 

μορφές επαγγελματικής απασχόλησης (Watson, 2005). Παρόλο που η συμβολή των 

εκπαιδευτικών προσόντων και δεξιοτήτων είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη 

μονοπώληση και τον περιορισμό πρόσβασης στις προνομιούχες θέσεις εργασίας 

(Collins, 1997), η μελέτη των μεταβολών στα χαμηλόμισθα και χαμηλού κύρους 

επαγγέλματα μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις διαδικασίες διαμόρφωσης του 

σύγχρονου εργατικού δυναμικού. Ειδικότερα, ο Ψημμένος (2013) υποστηρίζει ότι, 

μέσα από διαδικασίες εκτοπισμού των ανθρώπων και αποκλεισμού τους από κοινωνικά 



  

43 

 

δίκτυα, διαμορφώνεται μια νέα υπηρετική τάξη στις προσωπικές υπηρεσίες και σε 

χαμηλόμισθες και χαμηλού κύρους εργασίες. Στις εργασίες αυτές σπρώχνονται κάποιες 

κοινωνικές ομάδες εργατικού δυναμικού, όπως οι μετανάστες κατά κύριο λόγο, λόγω 

διακρίσεων και αποκλεισμών στην αγορά εργασίας, αλλά και εξαιτίας χαμηλών 

προσδοκιών και αξιών κινητικότητας των ομάδων αυτών (Ψημμένος, 2013).  

Στα χαμηλόμισθα και χαμηλού κύρους επαγγέλματα δεν αναγνωρίζονται τα 

εκπαιδευτικά προσόντα, οι τεχνικές δεξιότητες και η εργασιακή εμπειρία, αλλά μετράει 

μόνο η αξία των εργαζομένων με ατομικά προσόντα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά 

οι Δεδουσόπουλος και Κουτρούκης (2011), «ο χώρος των υπηρεσιών επαναφέρει το 

ζήτημα της μαστοριάς, δηλαδή της ατομικής ευθύνης, με την έννοια του φροντίζειν, 

ενώ ταυτοχρόνως θέτει στο επίκεντρο την αναζήτηση εναλλακτικών κριτηρίων 

αξίωσης της εργασίας και κοινωνικής αναγνώρισης» (σ. 12).  

Με βάση τα παραπάνω, το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάλυση των 

αλλαγών στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων παραμένει το επάγγελμα, μέσα στο οποίο 

εξετάζουμε τόσο τις δομικές αλλαγές όσο και τις κοινωνικές διαδικασίες. Υπό το 

πρίσμα αυτό, επιλέχθηκαν έξι επαγγέλματα χαμηλού κύρους και, συγκεκριμένα, ο 

συντηρητής, η καθαρίστρια, ο μάγειρας, η υπάλληλος catering, ο οικοδόμος και ο 

κρεοπώλης. Η επιλογή των επαγγελμάτων προέκυψε μέσα από τις εργασιακές ιστορίες 

και τις επαγγελματικές διαδρομές των αλβανών μεταναστών εργαζομένων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Τα επαγγέλματα αυτά μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε την 

επίπτωση των αλλαγών στις δεξιότητες, στο κοινωνικό κύρος και στις προσδοκίες για 

επαγγελματική κινητικότητα μέσα από τις διαφορετικές εργασιακές ιστορίες και 

εμπειρίες των εργαζομένων (Penn, Rose, & Rubery, 1994).  

Ουσιαστικά, για τη μελέτη των αλλαγών και των επιπτώσεων της κρίσης, 

επιλέχθηκε η κοινωνική ομάδα των εργαζομένων με κριτήρια την εθνικότητα και την 

απασχόληση σε χαμηλόμισθα και χαμηλού κύρους επαγγέλματα σε συγκεκριμένο τόπο 

και, στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τα επαγγέλματα μέσα από τις συνεντεύξεις εργασιακών 

ιστοριών. Συνακόλουθα, επιλέχθηκε η ομάδα των αλβανών μεταναστών εργαζομένων 

για δύο λόγους. Κατ’ αρχήν, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ομάδα στο Δήμο 

Σπάτων-Αρτέμιδας. Ειδικότερα, οι αλβανοί μετανάστες εμφανίζουν υψηλή 

συγκέντρωση όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε περιοχές της μακρινής 

περιφέρειας, όπως τα παράλια της Ανατολικής Αττικής και τα μεσόγεια (Μαλούτας & 

Σπυρέλλης, 2015). Επιπλέον, η μελέτη σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς μας βοηθάει 
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να κατανοήσουμε τις διαδικασίες των αλλαγών στο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον και τι σηματοδοτούν για τα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και 

κινητικότητας. 

 

3.1.3. Επιλογή της ερευνητικής μεθόδου 

 

H έρευνα υιοθετεί την ποιοτική και συγκριτική προσέγγιση για να αναλύσει τις 

κοινωνικές στάσεις των μεταναστών εργαζομένων απέναντι τόσο στις αλλαγές στο 

επάγγελμα και στις δεξιότητες, όσο και στις επιπτώσεις των αλλαγών στο κοινωνικό 

κύρος και στις προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε η Μελέτη περίπτωσης (Case Study) και οι Εργασιακές 

ιστορίες (Work History Interviews), ως οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για τη 

διερεύνηση του προβλήματος και του κοινωνικού πλαισίου του.  

Η Μελέτη περίπτωσης (Case Study) επιλέχθηκε, γιατί συμβάλλει στη 

λεπτομερή, ολοκληρωμένη και συγκριτική ανάλυση, καθώς και στην κατανόηση της 

αιτιότητας ενός σύνθετου κοινωνικού φαινομένου (Gerring, 2007). Στην προκειμένη 

περίπτωση, εξετάζονται οι επιπτώσεις των αλλαγών στις δεξιότητες και την εργασία 

κατά την περίοδο της κρίσης σε μια εθνοτική κοινωνική ομάδα, τους αλβανούς 

μετανάστες εργαζόμενους. Για την εξέταση αυτού του κοινωνικού φαινομένου 

απαιτείται η επικέντρωση σε μια ομάδα πληθυσμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

εθνικότητας και επαγγέλματος, προκειμένου να εμβαθύνουμε στους παράγοντες, τις 

αιτιώδεις σχέσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης (Γαλατά, Πούλου, & Ψημμένος, 2020). 

Επιπλέον, με την οριοθέτηση του τόπου και των χρονικών περιόδων που 

καθορίζουν τη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή την επιλογή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας 

που παρουσιάζει σαφή στοιχεία αλλαγής και τον καθορισμό των περιόδων πριν και 

κατά τη διάρκεια της κρίσης, διαμορφώνεται η κατάλληλη βάση για τη σύγκριση και 

την ανάλυση της διαδικασίας αλλαγής (Ragin & Becker, 1992). Η μελέτη περίπτωσης 

επιτρέπει το συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, π.χ. δειγματοληπτική 

έρευνα, συνεντεύξεις, ιστορίες, ανάλυση εγγράφων, αν και προέχουν οι ποιοτικές 

μέθοδοι, όπως οι εργασιακές ιστορίες ή αφηγηματικές συνεντεύξεις, που επιτρέπουν 

μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής και της στάσης των ανθρώπων και της διαδικασίας 

της αλλαγής (Gillham, 2000). Σ’ αυτή την περίπτωση, δημιουργεί γνώση σε σχέση με 
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το ερευνώμενο κοινωνικό πλαίσιο, που μπορεί να συμβάλει στη διατύπωση προτάσεων 

πολιτικής. 

Τη σημαντικότερη συμβολή στη μελέτη περίπτωσης είχαν οι Εργασιακές 

Ιστορίες (Work History Interviews) σε 10 οικογένειες αλβανών μεταναστών 

εργαζομένων στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας. Οι εργασιακές ιστορίες επιλέχθηκαν ως η 

πιο κατάλληλη μέθοδο για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου, 

καθώς συμβάλλουν στην ερμηνευτική διαδικασία που δίνει έμφαση στην κατανόηση 

των εμπειριών και της δράσης των συμμετεχόντων (Burgess, 1984).  Οι εργασιακές 

ιστορίες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις και τη δράση των ανθρώπων 

μέσα από τις αφηγήσεις τους για τις επαγγελματικές διαδρομές τους, που αντανακλούν 

τις εργασιακές εμπειρίες τους διαχρονικά και σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους 

(Bryman, 2016˙ Bulmer, 1984). Οι εργασιακές ιστορίες δεν αποτελούν απλή 

καταγραφή των επαγγελματικών διαδρομών, αλλά εμπλέκουν τις σχέσεις με τους 

άλλους, την ικανοποίηση με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και τις προσδοκίες 

για τις εργασιακές προοπτικές, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της διαδικασίας (Bryman, 2016).  

Επομένως, η συμβολή της Μελέτης Περίπτωσης και των Εργασιακών Ιστοριών 

έγκειται στη δυνατότητα που μας παρέχουν να εντοπίσουμε τη δράση και την 

περιπλοκότητα των γεγονότων. Επίσης, μας βοηθούν να δημιουργήσουμε εμπειρικά 

δεδομένα μέσα από τις αφηγήσεις, προκειμένου να ερμηνεύσουμε το πρόβλημα και να 

δώσουμε απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα σε σχέση με τους παράγοντες και τις 

αιτίες που το προκάλεσαν.  

 

3.2. Διαδικασία της έρευνας 

 

3.2.1. Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων4 

 

Κατά το αρχικό στάδιο της έρευνας εξετάστηκε σε ποιο βαθμό έχουν διερευνηθεί οι 

αλλαγές στις δεξιότητες κατά την περίοδο της κρίσης και κατά πόσο έχει αξιοποιηθεί 

 
4 Προσαρμογή από το άρθρο Γαλατά, Π. Β. (2017). Η σημασία της ποιοτικής έρευνας για την ανάλυση 

των δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης, Ο κόσμος της εργασίας (4), 

σσ. 46-69. © «Ο Κόσμος της Εργασίας». Στην ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε 

για την καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων ερευνών για τις δεξιότητες στην ελληνική αγορά 

εργασίας κατά το πρώτο στάδιο της μεταδιδακτορικής έρευνας και δημοσιεύτηκε στο άρθρο.  
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η ποιοτική έρευνα για την σε βάθος ανάλυσή τους. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκαν οι 

επιμέρους διαστάσεις για τις δεξιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνεντεύξεις 

σε εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίες διενεργήθηκαν στο πλαίσιο 

των γενικών και ποιοτικών ερευνών για την πρόγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας 

σε επαγγέλματα και δεξιότητες.  

Οι εν λόγω έρευνες πραγματοποιήθηκαν το 2010 και το 2015, δηλαδή κατά την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η πρώτη έρευνα ήταν ποιοτική και 

πραγματοποιήθηκε το 2010 με συνεντεύξεις σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, 

προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις τους σε σχέση με τη ζήτηση των δεξιοτήτων 

στην ελληνική αγορά εργασίας (Ασημακοπούλου, Σκοπελίτου, & Χαρίσης, 2010). 

Ακολούθησαν δύο Γενικές Έρευνες Εργοδοτών και Εργαζομένων το 2015, οι οποίες 

περιλάμβαναν ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα και προσωπικές τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις σε σχέση με την πρόγνωση αναγκών σε δεξιότητες στην ελληνική αγορά 

εργασίας (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, 2015˙ Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 

2015) . Τέλος, πραγματοποιήθηκαν οκτώ ποιοτικές έρευνες των κοινωνικών εταίρων 

σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και ειδικότητες (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 2015). 

Από τις παραπάνω έρευνες, αναλύθηκαν οι συνεντεύξεις εργοδοτών και 

εργαζομένων με σκοπό να διερευνηθεί: (α) ποια είναι η αντίληψη εργοδοτών και 

εργαζομένων για τις δεξιότητες και σε ποιο βαθμό έχουν αναλυθεί οι αλλαγές των 

δεξιοτήτων στην εργασία κατά την περίοδο της κρίσης και (β) κατά πόσο έχει 

αξιοποιηθεί η ποιοτική έρευνα για την σε βάθος ανάλυση της διαδικασίας και των 

επιπτώσεων των αλλαγών στις δεξιότητες. Για την ανάλυση των συνεντεύξεων 

εφαρμόστηκε η δευτερογενής έρευνα ποιοτικών δεδομένων (Τσιώλης, 2014). Η 

δευτερογενής έρευνα βασίστηκε σε ήδη δημοσιευμένα στοιχεία προηγούμενων 

ερευνών (Bryman, 2016), τα οποία εξετάστηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης του 

περιεχομένου και ερμηνεύτηκαν με τη συγκριτική προσέγγιση των δεδομένων τόσο 

μεταξύ του 2010 και του 2015, όσο και μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών των 

συνεντευξιαζόμενων, δηλαδή εργοδοτών και εργαζομένων. Σημειώνεται ότι η 

συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει μόνο τα ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν από τις 

ποιοτικές έρευνες και τις προσωπικές συνεντεύξεις σε εργοδότες και εργαζόμενους, 

και δεν ασχολείται με τα ποσοτικά δεδομένα των γενικών δειγματοληπτικών ερευνών 
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πρόγνωσης αναγκών σε δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σε σχέση με το περιεχόμενο και την έκταση 

της ανάλυσης των δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο κρίσης.  

 

3.2.2. Στατιστική ανάλυση της επαγγελματικής εξέλιξης εργατικού 

δυναμικού 

 

Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, γιατί παρέχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα και να πραγματοποιήσουμε διαχρονική 

ανάλυση των δεδομένων (Bryman, 2016). Ειδικότερα, ο στόχος της στατιστικής 

ανάλυσης ήταν να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για τα δημογραφικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, την 

επαγγελματική κατανομή και εξέλιξη των εργαζομένων του, καθώς και τη μεταβολή 

πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η κυριότερη δυσκολία που υπήρξε για την 

ανάλυση αυτή σχετίζονταν με την έλλειψη διαθεσιμότητας στατιστικών στοιχείων σε 

επίπεδο Δήμου. Για παράδειγμα, ενώ η Απογραφή Πληθυσμού 2011 διαθέτει στοιχεία 

για την κατανομή απασχολουμένων κατά επάγγελμα και εκπαιδευτικό επίπεδο σε 

επίπεδο Δήμου (ΕΛΣΤΑΤ, 2014α), η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού παρουσιάζει 

χρονοσειρές για την κατανομή απασχολουμένων από το 1981 που περιλαμβάνουν 

στοιχεία για το σύνολο της χώρας και κατά Περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 1981, 2015). 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα που αντλήθηκαν συνδυαστικά από την Απογραφή 

Πληθυσμού 2011 και την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 1981-2019 της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, καθώς και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδας 2014-2019, μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε στη στατιστική ανάλυση. 

Έτσι, η ανάλυση διενεργήθηκε είτε στο επίπεδο του Δήμου, είτε στο επίπεδο της 

Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η ίδια προσέγγιση 

υιοθετήθηκε και στην περίπτωση που δίνονται στοιχεία για την επαγγελματική 

κατανομή απασχολουμένων συνολικά στο επίπεδο του δήμου, αλλά τα στοιχεία 

επαγγελματικής κατανομής ανά υπηκοότητα είναι διαθέσιμα σε επίπεδο Περιφέρειας 

Αττικής. Επίσης, η μεταβολή στην επαγγελματική κατανομή των απασχολουμένων με 

ξένη υπηκοότητα πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης μπορούσε να 

υπολογιστεί, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (1981, 2019), μόνο στο επίπεδο της 



  

48 

 

Περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο, η ανάλυση αυτή αντανακλά την αντίστοιχη διαχρονική 

εξέλιξη στην επαγγελματική κατανομή των απασχολουμένων στον εν λόγω Δήμο.    

Επομένως, το πρώτο μέρος της στατιστικής ανάλυσης ασχολήθηκε με τα 

χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας και 

παρουσιάζει στοιχεία για τους κατοίκους με ελληνική και ξένη υπηκοότητα, το μέγεθος 

των νοικοκυριών, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάσταση απασχόλησης τους. Στη 

συνέχεια, σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας και η φύση των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και παρουσιάζεται αντίστοιχα η 

κατανομή των απασχολουμένων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, κατά 

επάγγελμα και κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η κατανομή των 

απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα κατά επάγγελμα στην Περιφέρεια Αττικής πριν 

την κρίση (1998-2008) και κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2019) και αποτυπώνεται 

αντίστοιχα η ποσοστιαία μεταβολή της επαγγελματικής κατανομής μεταξύ των δύο 

περιόδων πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης.      

 

3.2.3. Μελέτη περίπτωσης και Εργασιακές ιστορίες        

 

Στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης επιλέχθηκε αρχικά η δευτερογενής ανάλυση 

ποιοτικών δεδομένων, προκειμένου να καταγραφούν οι δειγματοληπτικές και 

ποιοτικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

και να αποτυπωθούν οι αντιλήψεις εργοδοτών και εργαζομένων για τις δεξιότητες στην 

ελληνική αγορά εργασίας. Στη συνέχεια, αναλύθηκε το κοινωνικό πλαίσιο των 

εργαζομένων και, ειδικότερα, των μεταναστών εργαζομένων στην Ελλάδα, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε μέσα από τις ελληνικές μελέτες για την κρίση, τη σχετική 

αποστέρηση, την επαγγελματική κινητικότητα και τη μετανάστευση που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η ανάλυση του κοινωνικού πλαισίου συμπληρώθηκε με 

τη συγκριτική στατιστική ανάλυση της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων στο 

Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας για να αποκτήσουμε εικόνα ως προς την έκταση της αλλαγής 

στις δεξιότητες σε διαφορετικά επαγγέλματα και κοινωνικές ομάδες. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οι αφηγηματικές συνεντεύξεις εργασιακών 

ιστοριών (Work History Interviews) σε 10 οικογένειες αλβανών μεταναστών στο Δήμο 

Σπάτων-Αρτέμιδας. Κομβικό σημείο αναφοράς της έρευνας για τη μελέτη των 
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επιπτώσεων της κρίσης στην εργασία και την επαγγελματική κινητικότητα είναι η 

οικογένεια, που αποτελεί το πρώτο θύμα της. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε η οικογένεια 

με την έννοια της «πυρηνικής οικογένειας», σύμφωνα με τον ορισμό της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ, 2014α), γιατί αποτελεί την καταλληλότερη μονάδα 

ανάλυσης της προσαρμογής και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών (Γαλατά, 

2014). Οι οικογένειες αυτές επιλέχθηκαν με κριτήρια την εθνικότητα και την 

απασχόληση σε χαμηλόμισθα και χαμηλού κύρους επαγγέλματα σε συγκεκριμένο 

τόπο. Έτσι, επιλέχθηκαν οι οικογένειες που ήταν διαθέσιμες, βολικές και είχαν τα 

χαρακτηριστικά αυτά που απαιτούνταν για τις ανάγκες της έρευνας. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της χιονοστιβάδας, ώστε οι συμμετέχοντες να προτείνουν 

και άλλα άτομα του πληθυσμού της έρευνας. 

Οι συνεντεύξεις εργασιακών ιστοριών στις 10 οικογένειες αλβανών 

μεταναστών πραγματοποιήθηκαν κατά τα χρονικά διαστήματα από 13 Φεβρουαρίου 

έως 30 Μαρτίου 2018 και από 9 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2019 στο Δήμο Σπάτων-

Αρτέμιδας. Η κάθε συνέντευξη διαρκούσε από μια έως δυόμιση ώρες τη φορά και, στις 

περισσότερες περιπτώσεις των οικογενειών, υπήρχε ανάγκη συμπλήρωσης των 

συνεντεύξεων δύο και τρεις φορές προκειμένου να καλυφθούν όλες οι διαστάσεις του 

εργασιακού τους βίου. Ήταν μια ανοικτή διαδικασία αλληλεπίδρασης, που είχε βασικό 

στόχο να αναλύσει τις συνθήκες της εργασιακής ζωής των μεταναστών στην Ελλάδα 

και, μέσα από τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις καθημερινές πρακτικές τους, να 

κατανοήσει τις ευρύτερες διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής (Τσιώλης, 2006). 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής πρόσβαση στους ανθρώπους της 

ερευνώμενης ομάδας, αναζητήθηκε η συνδρομή βασικού πληροφοριοδότη (Bryman, 

2016). Ο πληροφοριοδότης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση της έρευνας, 

καθώς προετοίμαζε το έδαφος και έδινε τις απαραίτητες κατευθύνσεις.  

Οι αφηγηματικές συνεντεύξεις διευκολύνθηκαν με τη χρήση ενός οδηγού 

συνέντευξης, ώστε να τηρείται η συζήτηση επικεντρωμένη στα θέματα της έρευνας. Ο 

σχεδιασμός του οδηγού συνέντευξης βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο που είχε 

χρησιμοποιήσει ο Runciman (1966), καθώς ήταν το πλέον εξειδικευμένο και 

κατάλληλο για τη διερεύνηση της σχετικής αποστέρησης στις τρεις διαστάσεις της 

κοινωνικής ανισότητας σε περιόδους κρίσης. Ο οδηγός συνέντευξης κάλυπτε τα 

δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, καθώς και όλες τις 

διαστάσεις της μεταναστευτικής διαδικασίας, της διαδικασίας εργασιακής και 
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κοινωνικής τους ένταξης στην Ελλάδα, και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης 

τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στη χώρα υποδοχής. Η έμφαση δόθηκε στις 

επαγγελματικές διαδρομές από τη χώρα καταγωγής στη χώρα υποδοχής, πριν και κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, στις αντιλήψεις τους για τις συνθήκες εργασίας και το ρόλο 

που παίζουν οι δεξιότητες, στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο επάγγελμα και στις 

προσδοκίες τους για την επαγγελματική κινητικότητα.  

Κεντρική θέση είχαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν τις συνθήκες εργασίας στην 

τωρινή τους απασχόληση. Αφορούσαν ειδικότερα τις εργασίες που διεκπεραιώνουν και 

ποια είναι τα καθήκοντα τους, αν θεωρούν την εργασία τους ειδικευμένη ή όχι, κατά 

πόσο χρειάζονται συγκεκριμένα προσόντα και δεξιότητες για τη δουλειά που κάνουν, 

αν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά τους κάποιος άλλος μη ειδικευμένος, πόσο χρόνο 

χρειάστηκε για να μάθουν τη δουλειά και ποιος τους εκπαίδευσε, και κατά πόσο έχουν 

αυτονομία στην εργασία τους. Υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις που ζητούσαν την 

άποψη τους σε σχέση με τα κριτήρια που θεωρούν σημαντικότερα για την προαγωγή, 

την αύξηση ή και για την παραμονή στην εργασία τους, π.χ. δεξιότητα, παλαιότητα ή 

υπευθυνότητα. Κάποιες άλλες ερωτήσεις διερευνούσαν το αν αισθάνονται ασφάλεια 

και σιγουριά στην εργασία τους. Επιπλέον, ένα μέρος των ερωτήσεων αφορούσαν στην 

ικανοποίηση τους από την εργασία και τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους, καθώς 

και στην ικανοποίηση τους από το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης σε σχέση με 

τους άλλους με τους οποίους συγκρίνονται. Τέλος, υπήρχαν ερωτήσεις σχετικές με το 

πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις κοινωνικές παροχές και τις σχέσεις τους με τις 

δημόσιες υπηρεσίες και με το πως βλέπουν γενικότερα τη θέση τους στην κοινωνία. 

Κατά τη διεξαγωγή των αφηγηματικών συνεντεύξεων εργασιακών ιστοριών 

υπήρξε μαγνητοφώνηση με τη σύμφωνη γνώμη των ερωτώμενων και τηρήθηκαν 

αναλυτικές σημειώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ερευνητική διαδικασία. 

Ακολούθησε η μετεγγραφή των συνεντεύξεων στα κυριότερα σημεία τους και όχι στο 

σύνολο τους λόγω του μεγάλου όγκου των αφηγήσεων που καταγράφηκαν. Από το 

υλικό που συγκεντρώθηκε, αξιοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αυτό που 

αφορά στις συνθήκες εργασίας στην τωρινή απασχόληση, στο επάγγελμα και τα 

καθήκοντα που ασκούν, στις αντιλήψεις για τις δεξιότητες, την ειδίκευση και τις 

αλλαγές στην εργασία, τις προσδοκίες για επαγγελματική κινητικότητα και την 

κατανόηση της σχετικής αποστέρησης σε σχέση με τις ομάδες αναφοράς. 



  

51 

 

Με βάση το υλικό αυτό, παρουσιάζουμε τις εργασιακές ιστορίες σε έξι 

επιλεγμένα επαγγέλματα χαμηλού κύρους, που μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε τις 

διαφορετικές εμπειρίες για τις αλλαγές στις δεξιότητες, στο κοινωνικό κύρος και την 

επαγγελματική κινητικότητα. Η επιλογή αυτή ανταποκρίνεται στη βασική προσέγγιση 

να επικεντρωθούμε στο επάγγελμα και, μέσα από αυτό, να αναλύσουμε τις αλλαγές 

στις συνθήκες εργασίας, στα καθήκοντα και στις δεξιότητες και τη σημασία τους για 

τις προοπτικές και προσδοκίες των ανθρώπων. Η επιλογή μας βασίζεται, ουσιαστικά, 

σε προηγούμενες και υπάρχουσες μελέτες και εμπειρικές έρευνες, που επιβεβαιώνουν 

τον κεντρικό ρόλο που έχει το επάγγελμα για τη μελέτη των επαγγελματικών 

ευκαιριών, των σχέσεων απασχόλησης, των δομικών μεταβολών στην οργάνωση της 

εργασίας και των επιπτώσεων τους στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων 

(Psimmenos, 2017˙ Papatheodorou, 2014˙ Watson, 2005˙ Payne, 1987). Επιπλέον, 

εμπνευστήκαμε από το έργο Londonland. An Ethnography of Labour in a World City 

της Simon Bennett (Bennett, 2009) για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα 

αποτελέσματα της έρευνας οι εργασιακές εμπειρίες στα επιλεγμένα επαγγέλματα. 

Τέλος, σε ότι αφορά τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, λήφθηκαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η 

ειλικρινής σχέση με τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το ζήτημα αυτό ήταν κεντρικής 

σημασίας στην έρευνα, καθώς οι αφηγηματικές συνεντεύξεις δεν είναι δομημένες και 

εξαρτώνται από τη σωστή αλληλεπίδραση των δύο μερών (Gray, Williamson, Karp, & 

Dalphin, 2007). Έτσι, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πλήρως για το σκοπό, τη 

μέθοδο και τον τρόπο αξιοποίησης της έρευνας προτού δώσουν τη συγκατάθεση τους. 

Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε η τήρηση της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας 

των στοιχείων των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να τηρείται η ανωνυμία και μην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση τους, αλλά ούτε και η πρόσβαση τρίτων σε αυτά σύμφωνα με 

την αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Burgess, 1984). Για το λόγο αυτό, 

λήφθηκαν όλες οι προφυλάξεις ασφαλούς τήρησης των ερευνητικών δεδομένων και 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία εκείνα που ήταν απαραίτητα αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της έρευνας. Επίσης, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από την 

ερευνήτρια, ώστε να υπάρξει ουδέτερη κριτική επιστημονική ανάλυση, στηριζόμενη 

στους στόχους της έρευνας (Κυριαζή, 2011). Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν να μην απαντήσουν στις ερωτήσεις, που ενδεχομένως είχαν κάποια 

συναισθηματική επίδραση ή είχαν εκληφθεί ως εισβολή στην ιδιωτικότητα τους.  
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4. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

4.1.  Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων για τις αντιλήψεις 

εργοδοτών και εργαζομένων5 

 

Με βάση τη διαχρονική και συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

διαπιστώνουμε ότι, στην αρχή της κρίσης το 2010, οι επαγγελματικές δεξιότητες, η 

αναγκαιότητα της εξειδίκευσης και η επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης του 

επιπέδου ειδίκευσης των δεξιοτήτων ήταν προτεραιότητα σε όλο το φάσμα των 

επαγγελμάτων. Αυτός ο προσανατολισμός στις επαγγελματικές δεξιότητες δεν είναι 

τόσο σαφής κατά τη διάρκεια της κρίσης το 2015, διότι οι εργοδότες απαιτούν κατά 

προτεραιότητα τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητα, τις επικοινωνιακές ικανότητες, την ικανότητα εργασίας σε ομάδα 

και, τέλος, τις επαγγελματικές γνώσεις που σχετίζονται με την άσκηση του 

επαγγέλματος. Οι εργαζόμενοι δίνουν βαρύτητα εκτός από τις επαγγελματικές 

δεξιότητες στην ευελιξία, την επικοινωνία, την οργάνωση, την ικανότητα μάθησης, την 

επίλυση προβλημάτων, την πρωτοβουλία και την ομαδικότητα, ενώ θεωρούν ότι 

διαθέτουν σε υψηλό βαθμό τις επικοινωνιακές ικανότητες, την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητα. 

Η εμπειρία φαίνεται να αποτελεί διαχρονική αξία, εφόσον τόσο οι εργοδότες 

όσο και οι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στην εμπειρία τόσο το 2010 

όσο και το 2015. Σε ό,τι αφορά την αντίληψη των επιχειρήσεων για τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες είναι αξιοσημείωτο ότι, στην αρχή της κρίσης το 2010, οι επιχειρήσεις 

δεν δίνουν περισσότερη έμφαση σε αυτές από όσο στα τυπικά προσόντα, την 

εξειδίκευση και την προϋπηρεσία. Στην επάρκεια των τυπικών προσόντων, την 

προϋπηρεσία και την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων προσμετρούν στοιχεία 

προσωπικότητας και την ύπαρξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στα οποία δίνουν μεγάλη 

σημασία κατά την πρόσληψη και την τοποθέτηση σε θέση εργασίας. Η στάση αυτή δεν 

είναι τόσο σαφής, κατά τη διάρκεια της κρίσης το 2015, ούτε από τους εργοδότες ούτε 

 
5 Προσαρμογή από το άρθρο Γαλατά, Π. Β. (2017). Η σημασία της ποιοτικής έρευνας για την ανάλυση 

των δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της κρίσης, Ο κόσμος της εργασίας (4), 

σσ. 46-69. © «Ο Κόσμος της Εργασίας». Στην ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα 

της δευτερογενούς ανάλυσης των ερευνών για τις δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας. Για πιο 

λεπτομερή ανάλυση των ερευνών, βλ. στο εν λόγω άρθρο Γαλατά, Π. Β. (2017), σσ. 56-60.  
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από τους εργαζόμενους, καθώς φαίνεται να δίνεται προτεραιότητα στις ατομικές 

δεξιότητες ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία και όχι 

προσθετικά σε αυτά. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι δύο έρευνες του 

2015 είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένες στις οριζόντιες δεξιότητες. 

Η αντίληψη των εργοδοτών για την έννοια της δεξιότητας είναι πιο ξεκάθαρη 

στην αρχή της κρίσης το 2010 και αυτό αποτυπώνεται στον ορισμό που δίνουν για τις 

δεξιότητες ως «χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Ικανότητες οι οποίες απορρέουν είτε 

από την προσωπικότητα του άλλου είτε από την εμπειρία του». Κατά τη διάρκεια της 

κρίσης το 2015, η συγκεκριμένη αντίληψη των εργοδοτών και των εργαζομένων για 

τις δεξιότητες δεν προκύπτει, καθώς οι έννοιες δεν αποσαφηνίζονται και οι δεξιότητες 

απαριθμούνται απλά και ιεραρχούνται σε λίστες. 

Παρά τη διαφορετική προσέγγιση που φαίνεται να υιοθετείται για τις 

δεξιότητες στις πρόσφατες έρευνες του 2015 προς μια πιο αυτοτελή αντιμετώπιση σε 

βάρος των τυπικών προσόντων και της προϋπηρεσίας, το επάγγελμα παραμένει η βάση 

της διάγνωσης και της ανάλυσής τους. Οι γενικές έρευνες εργοδοτών και εργαζομένων 

δεν αναδεικνύουν τις ειδικές ανά επάγγελμα δεξιότητες, ούτε τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει στις δεξιότητες, διότι ο σκοπός τους ήταν να διαπιστώσουν τις αναγκαίες 

οριζόντιες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλματος, να ιεραρχήσουν τη σημασία 

τους και να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις τους. Ωστόσο, η ανάγκη ανάλυσης των 

δεξιοτήτων ανά επάγγελμα είναι εμφανής, όπως προκύπτει και από τις ποιοτικές 

έρευνες των κοινωνικών εταίρων για την πρόγνωση των αναγκών σε δεξιότητες σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα. 

Εν κατακλείδι, η συζήτηση για τις δεξιότητες στην Ελλάδα εξακολουθεί να έχει 

ως βάση το επάγγελμα, αλλά προς την κατεύθυνση της εξατομίκευσης και όχι με την 

απαιτούμενη εμβάθυνση που απαιτεί το θέμα. Στην παρούσα φάση, δίνεται 

προτεραιότητα στη διάγνωση των αναγκών και τυχόν ελλείψεων σε δεξιότητες και 

στην αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και όχι στην ουσιαστική 

διερεύνηση των αλλαγών στις δεξιότητες. Συνακόλουθα, η προσέγγιση για τις 

δεξιότητες εξαντλείται στην απαρίθμηση των τύπων δεξιοτήτων σε γενικές ή 

οριζόντιες δεξιότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και αναδυόμενες δεξιότητες, και την 

ιεράρχηση τους με βάση την κρισιμότητά τους για την άσκηση του επαγγέλματος, την 

επάρκεια ή την έλλειψή τους. Αντίστοιχα και οι ποιοτικές έρευνες εξαντλούνται στην 

εφαρμογή της μεθοδολογίας για τη διάγνωση των αναγκών σε δεξιότητες σε 
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συγκεκριμένα επαγγέλματα. Επομένως, η ανάλυση των δεξιοτήτων στην Ελλάδα 

παραμένει ακόμη στο επίπεδο της διάγνωσης των αναγκών σε δεξιότητες. 

 

4.2. Στατιστική συγκριτική ανάλυση της επαγγελματικής εξέλιξης 

εργαζομένων στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας 

 

4.2.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας ανέρχεται σύμφωνα με την 

Απογραφή του Πληθυσμού του 2011 σε 33.821 κατοίκους και σημείωσε αύξηση 34,5% 

μέσα σε μια δεκαετία, δηλαδή από το 2001 που ήταν 25.138 άτομα. Οι γυναίκες 

(50,53%) είναι περισσότερες από τους άνδρες (49,47%), αν και η διαφορά είναι μικρή. 

Ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος κατά κύριο λόγο στις πόλεις των Σπάτων (27,2%) 

και της Αρτέμιδας (63,5%) και, σε μικρότερο βαθμό, στους υπόλοιπους οικισμούς 

(Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015).  

Από τους 33.821 μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, οι 29.962 

έχουν ελληνική υπηκοότητα (88,59%) και οι 3.860 έχουν υπηκοότητα από ξένες χώρες 

(11,41%). Από τους μόνιμους κατοίκους που έχουν ξένη υπηκοότητα οι 481 είναι από 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1,42%) και οι υπόλοιποι 3.379, δηλαδή το 9,99% του 

μόνιμου πληθυσμού του Δήμου, προέρχονται από τις άλλες χώρες (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή - ΕΛΣΤΑΤ, 2011).  

Το σύνολο των νοικοκυριών ανέρχεται σε 11.842 και από αυτό οι 9.813 είναι 

πυρηνικές οικογένειες, οι οποίες σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ (2014) 

έχουν δύο ή περισσότερα άτομα μέσα στο νοικοκυριό, τα οποία σχετίζονται ως 

σύζυγοι, ως συμβιούντες σύντροφοι ή ως γονέας και παιδί. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Απογραφής Πληθυσμού 2011, το μέσο μέγεθος του νοικοκυριού στο Δήμο 

Σπάτων-Αρτέμιδας είναι 2,81 άτομα. Επίσης, πάνω από τους μισούς μόνιμους 

κατοίκους (53%) είναι έγγαμοι και οι υπόλοιποι (47%) είναι άγαμοι, χήροι ή 

διαζευγμένοι. 

Το μεγαλύτερο μέρος του μόνιμου πληθυσμού (67%) του Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδας είναι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ή 
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Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο το 14,15% είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και το 11,31% είναι από άλλες μορφές εκπαίδευσης. 

Στον παρακάτω Πίνακα 1, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας. 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας 

σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2011 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Άτομα  με συνήθη διαμονή στο Δήμο 

33.821 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Άτομα καταχωρημένα στα δημοτολόγια 

23.503 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 26.939 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 

ΦΥΛΟ Άνδρες 16.730 

Γυναίκες 17.091 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Άγαμοι 12.662 

Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση 17.927 

Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης 2.045 

Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης 1.187 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 

Αριθμός νοικοκυριών 11.842 

Μέσο μέγεθος νοικοκυριού 2,81 

Αριθμός πυρηνικών οικογενειών 9.813 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
 

Ελληνική 29.961 

Χώρες ΕΕ 481 

Λοιπές χώρες 3.379 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα 

γεννηθέντα το 2004 και πριν) 

 

Πρωτοβάθμια 7.048 

Δευτεροβάθμια- Μεταδευτεροβάθμια 15.641 

Τριτοβάθμια 4.787 

Λοιπά 3.828 

Σημείωση: Αναδημοσίευση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019, Α' Φάση Στρατηγικός 

Σχεδιασμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015, σ. 22 © Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας. 
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Η διάρθρωση της απασχόλησης και της ανεργίας σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Απογραφής Πληθυσμού 2011, παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα στον Πίνακα 2. Από 

το σύνολο του πληθυσμού, το 34,8% είναι απασχολούμενοι και το 7,9% βρίσκεται σε 

αναζήτηση εργασίας. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι μαθητές (17,31%) και 

συνταξιούχοι (19,45%). Τέλος, ένα 20,53% του πληθυσμού απασχολείται σε οικιακές 

εργασίες (12,12%) και σε λοιπές ασχολίες (8,41%).  

  

Πίνακας 2. Διάρθρωση απασχόλησης και ανεργίας Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας 

σύμφωνα την Απογραφή Πληθυσμού 2011 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΧΟΛΙΑΣ      

Απασχολούμενοι  11.763 

Ζητούσαν Εργασία  2.679 

Μαθητές/Σπουδαστές  5.856 

Συνταξιούχοι  6.579 

Οικιακά  4.100 

Λοιπά  2.844 

Σημείωση: Αναδημοσίευση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019, Α' Φάση Στρατηγικός 

Σχεδιασμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015, σ. 48 © Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας. 

 

4.2.2. Επαγγελματική κατανομή και εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Στην τοπική οικονομία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας επικρατεί ο τριτογενής τομέας 

(89%) με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων να δραστηριοποιείται στην 

παροχή υπηρεσιών κυρίως στο λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές και την εστίαση. Το 

κύριο χαρακτηριστικό του τομέα είναι η εποχιακή δραστηριότητα κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, η οποία σχετίζεται με τον έντονο παραθεριστικό χαρακτήρα της 

περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (75%) που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα είναι μικρές, αν και δημιουργήθηκαν πλέον πολυκαταστήματα με την 

εγκατάσταση του εμπορικού πάρκου του αερολιμένα και του επιχειρηματικού πάρκου 

(Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015).   

Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας (9%) με δραστηριότητες στον τομέα των 

κατασκευών και στην εστίαση. Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

μεταποιητική δραστηριότητα και από τη λειτουργία κυρίως μικρών μονάδων που 

απασχολούν δύο με τρία άτομα (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015). 
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Τέλος, ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει μόνο το 2% της οικονομικής 

δραστηριότητας, όπου η γεωργία παρουσιάζει φθίνουσα πορεία λόγω μετατόπισης των 

χρήσεων προς τον τουρισμό, το εμπόριο και τη μεταποίηση, η κτηνοτροφία δεν είναι 

ανεπτυγμένη και η αλιεία διεξάγεται κυρίως σε ερασιτεχνικό και λιγότερο σε 

επαγγελματικό επίπεδο  (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015). 

Αντίστοιχα, από τους 11.763 απασχολούμενους στην περιοχή, οι 9.035 

απασχολούνται στον τριτογενή τομέα, οι 2.429 στο δευτερογενή και μόνο 299 

απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα. Το παρακάτω Διάγραμμα 1 αποτυπώνει 

χαρακτηριστικά τη συγκέντρωση των απασχολουμένων στον τριτογενή τομέα 

οικονομικής δραστηριότητας (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015). 

 

Διάγραμμα 1. Απασχολούμενοι Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας 

 

Σημείωση: Αναδημοσίευση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019, Α' Φάση Στρατηγικός 

Σχεδιασμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, 2015, σ. 50 © Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας. 

 

Η συγκέντρωση των απασχολουμένων του Δήμου στον τριτογενή τομέα 

αντανακλά τη σημαντική αύξηση του τριτογενή τομέα σε επίπεδο χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 

1981, 2015). Εξίσου σημαντικές είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται στην κατανομή 

της απασχόλησης κατά κατηγορίες επαγγελμάτων. Σε εθνικό επίπεδο, το κυριότερο 

χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι η μείωση της απασχόλησης στα χειρωνακτικά 

επαγγέλματα, που αντανακλά τη μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή και το 

2%
21%

77%

Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής
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δευτερογενή τομέα, και η αύξηση της απασχόλησης στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα 

και κυρίως στα χαμηλής ειδίκευσης, η οποία συμβαδίζει με την αύξηση της 

απασχόλησης στον τριτογενή τομέα (ΕΛΣΤΑΤ, 1981, 2015). Βέβαια, για να είναι 

ακριβής η αντιστοίχιση επαγγελμάτων και τομέα οικονομικής δραστηριότητας, η 

κωδικοποίηση των επαγγελμάτων θα πρέπει να γίνεται σε τριψήφιο επίπεδο. Ωστόσο, 

για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, έχει επιλεγεί η παρουσίαση των επαγγελμάτων 

σε μονοψήφιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, καθώς αποτυπώνει επαρκώς 

τη γενική εξέλιξη κατανομής των απασχολουμένων ανά κατηγορία επαγγέλματος.  

 

Διάγραμμα 2. Επαγγελματική κατανομή απασχολουμένων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας 

σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 - Οικονομικά χαρακτηριστικά. Ίδια 

επεξεργασία. 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι, στον τριτογενή τομέα, 

εντάσσονται οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών (25%), οι επαγγελματίες 

(13,66%), οι τεχνικοί (10,26%), οι υπάλληλοι γραφείου (9,01%) και τα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη (6,37%). Στον τομέα αυτό, όμως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε 

τους πλανόδιους πωλητές και τις οικιακές βοηθούς, που κατατάσσονται στους 

ανειδίκευτους εργάτες, καθώς και κάποιες κατηγορίες ειδικευμένων τεχνιτών, π.χ. 

αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, ράφτες, οι οποίοι ανέρχονται στο 12,7% περίπου.   

Στο δευτερογενή τομέα εντάσσονται εκείνοι που απασχολούνται ως 

ειδικευμένοι τεχνίτες (15,95%) και οι ανειδίκευτοι εργάτες (8,89%), από τους οποίους 

το 12,7% εντάσσεται στον τριτογενή τομέα όπως προαναφέρθηκε, καθώς και οι 
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χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων (8,30%). Τέλος, στον πρωτογενή τομέα 

εντάσσονται οι απασχολούμενοι στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (2,56%).  

Ωστόσο, πιο ενδεικτική είναι η κατανομή των απασχολουμένων με ξένη 

υπηκοότητα κατά επάγγελμα στην Περιφέρεια Αττικής, που παρουσιάζεται στον 

παρακάτω Πίνακα 3. Στην περίπτωση αυτή, οι μισοί από τους απασχολούμενους με 

ξένη υπηκοότητα σε ποσοστό 47,52% κατατάσσονται στους ανειδίκευτους εργάτες, 

χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες.  

 

Πίνακας 3. Κατανομή των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα κατά επάγγελμα 

στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού δυναμικού το 2011 

Επάγγελμα Σύνολο  Ποσοστό (%) 

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 2.505 1,50 

2. Επαγγελματίες 8.648 1,21 

3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 2.613 0,82 

4. Υπάλληλοι γραφείου 10.448 2,48 

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές 72.044 8,31 

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 

και αλιείς 14.819 3,13 

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 90.623 18,89 

8. Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 16.596 6,59 

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες 139.945 47,52 

Σύνολο 358.242 8,84 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981, 2019. Ίδια 

επεξεργασία. 

 

Επίσης το 18,89% κατατάσσεται στους ειδικευμένους τεχνίτες, το 8,31% 

απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών και το 6,59% απασχολείται ως χειριστές 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αρκετά χαμηλότερο είναι το ποσοστό απασχόλησης 

στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία (3,13%). Εξίσου χαμηλά είναι τα ποσοστά 

απασχολουμένων ως υπάλληλοι γραφείου (2,48%), διοικητικά στελέχη (1,50%), 

επαγγελματίες (1,21%) και τεχνικοί (0,82%). 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των απασχολουμένων στη χώρα μας με 

ξένη υπηκοότητα ανέρχεται στο 10,5% (391.398 άτομα), στην Περιφέρεια Αττικής στο  

8,84% (358.242 άτομα) και στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας στο 11,4% (1.342 άτομα). 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2014β), το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των 

απασχολουμένων με ελληνική και με ξένη υπηκοότητα, ύψους 30,8%, είναι απόφοιτοι 

Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ).  

Η ίδια εικόνα αντανακλάται στο εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων 

του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3. Συγκεκριμένα, το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (47,21%) είναι απόφοιτοι Λυκείου και 

Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 15,76% είναι απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου 

και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών και το 10,07% είναι απόφοιτοι Δημοτικού. 

Τέλος, το 26,97% είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Διάγραμμα 3. Απασχολούμενοι Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2011 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 - Οικονομικά χαρακτηριστικά. Ίδια 

επεξεργασία. 

 

Συνολικά, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην 

κατανομή των απασχολουμένων κατά επάγγελμα και κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, τα 

οποία αποτυπώνονται τόσο στο επίπεδο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας όσο και στο 

επίπεδο της Περιφέρειας Αττικής. Για παράδειγμα, διαπιστώνεται το υψηλό ποσοστό 
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απασχόλησης στην παροχή υπηρεσιών, ως ειδικευμένοι τεχνίτες και ως ανειδίκευτοι. 

Επίσης, διαπιστώνεται ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων η 

υπεροχή των αποφοίτων λυκειακής και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων στην ομάδα των 

απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα αναδεικνύει καλύτερα τις διαστάσεις της 

κοινωνικής πραγματικότητας.  

Παραμένει, βέβαια, το πρόβλημα με κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων και, 

συγκεκριμένα, με την κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών που περιλαμβάνει τόσο 

τους χειρώνακτες που εντάσσονται στον δευτερογενή τομέα (π.χ. χειριστές φορτίων), 

όσο και τους πλανόδιους πωλητές, τους καθαριστές, τους εργάτες κήπων, τους βοηθούς 

κουζίνας και τις οικιακές βοηθούς, που εντάσσονται στις υπηρεσίες, δηλαδή στον 

τριτογενή τομέα. Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα και με κάποιες κατηγορίες 

ειδικευμένων τεχνιτών, π.χ. αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, ράφτες.  

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία 

από την Απογραφή του Πληθυσμού είναι του 2011, τα οποία αν και επικαιροποιημένα 

το 2014 δεν αντανακλούν την σημερινή κατάσταση. Εξαίρεση αποτελεί η Έρευνα του 

Εργατικού Δυναμικού, η οποία δημοσιεύει από το 1981 τις χρονοσειρές που παρέχουν 

μια συνολική και επικαιροποιημένη εικόνα σε τριμηνιαία βάση και επιτρέπουν, όπως 

θα δούμε παρακάτω, τη διεξαγωγή διαχρονικής ανάλυσης. 
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4.2.3. Μεταβολή στην επαγγελματική κατανομή πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης 

 

Η διαχρονική ανάλυση της επαγγελματικής κατανομής των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα στην Περιφέρεια Αττικής μας επιτρέπει να 

αποκτήσουμε μια εικόνα για τη μεταβολή της απασχόλησης στις βασικές κατηγορίες των επαγγελμάτων πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια της 

κρίσης. Για το σκοπό αυτό, λήφθηκε ως ορόσημο για την έναρξη της κρίσης το έτος 2009 και επιλέχθηκαν δύο χρονικές περίοδοι για την ανάλυση 

της επαγγελματικής κατανομής (Βλ. Πίνακες 4 και 5): (α) πριν την κρίση (1998-2008) και (β) κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2019). 

 

Πίνακας 4. Επαγγελματική κατανομή των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα στην Περιφέρεια Αττικής πριν την κρίση (1998-2008) 

Επάγγελμα κύριας απασχόλησης Κατανομή των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα κατά επάγγελμα (σε χιλιάδες) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 3,71 3,29 4,38 4,28 4,55 4,64 6,79 7,61 5,67 6,73 7,73 

Επαγγελματίες 5,70 5,38 5,66 5,90 7,36 8,42 8,44 6,43 6,73 6,57 9,30 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 2,30 3,01 2,59 2,42 3,59 4,08 4,16 4,90 6,40 4,97 5,79 

Υπάλληλοι γραφείου 2,51 4,12 3,81 5,18 6,27 5,92 6,46 5,96 5,61 5,80 9,43 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 15,79 18,39 20,11 26,54 32,57 32,82 40,62 43,41 43,32 45,54 56,18 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 3,14 4,23 3,35 4,36 5,13 8,53 9,16 10,61 9,94 8,43 8,95 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 53,68 51,16 52,04 70,39 79,87 89,77 103,16 110,37 107,86 129,34 138,13 
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 

8,49 8,90 7,84 9,76 12,87 13,87 16,74 18,61 15,84 17,58 23,53 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 50,72 44,71 44,11 50,96 77,41 88,15 93,30 97,66 101,74 104,34 120,67 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 0,17 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,00 0,02 0,07 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981, 2019. Ίδια επεξεργασία. 
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Πίνακας 5. Επαγγελματική κατανομή των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα στην Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-

2019) 

Επάγγελμα κύριας απασχόλησης Κατανομή των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα κατά επάγγελμα (σε χιλιάδες) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 9,41 9,37 2,51 2,04 2,31 1,25 1,62 1,04 1,86 2,13 1,50 

Επαγγελματίες 7,92 6,23 8,65 7,98 9,18 8,43 7,62 7,93 7,47 6,46 6,52 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 6,18 5,44 2,61 4,04 3,47 4,96 5,22 5,57 4,36 3,08 3,46 

Υπάλληλοι γραφείου 11,19 8,69 10,45 8,54 8,54 7,14 6,63 10,95 12,55 11,20 10,35 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 68,01 68,13 72,04 59,54 54,63 64,49 64,02 54,30 44,76 40,37 51,88 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 12,84 12,73 14,82 15,07 14,63 12,93 11,08 11,06 9,07 7,36 9,40 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 140,12 118,84 90,62 64,54 55,09 59,75 46,42 45,59 43,31 45,73 48,47 
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 

26,89 24,40 16,60 13,99 12,57 14,76 9,58 10,23 12,61 13,95 16,14 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 153,92 161,42 139,95 109,43 93,49 96,63 90,99 81,18 75,66 73,00 81,18 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 0,04 0,00 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981, 2019. Ίδια επεξεργασία. 

 

Παρατηρώντας τα στοιχεία της επαγγελματικής εξέλιξης στους Πίνακες 4 και 5, διαπιστώνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση των 

απασχολουμένων πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι στις κατηγορίες των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών, των ειδικευμένων 

τεχνιτών και των ανειδίκευτων εργατών. Σημαντική είναι, επίσης, η συμμετοχή των απασχολουμένων στις κατηγορίες των χειριστών 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των υπαλλήλων γραφείου και των απασχολουμένων στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Τέλος, η συγκέντρωση 

των απασχολουμένων στα διοικητικά στελέχη, τους επαγγελματίες και τους τεχνικούς είναι πιο υψηλή πριν την κρίση και μειώνεται στη συνέχεια. 
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Το αξιοσημείωτο είναι ότι από το 1998 μέχρι και το 2010 καταγράφεται 

σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα σχεδόν 

σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων. Το 2011 σε κάποιες επαγγελματικές 

κατηγορίες καταγράφεται αύξηση (π.χ. στην παροχή υπηρεσιών και στους υπαλλήλους 

γραφείου) και σε κάποιες άλλες μείωση της συμμετοχής των απασχολουμένων (π.χ. 

στους ειδικευμένους τεχνίτες, τους ανειδίκευτους εργάτες και τους χειριστές 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων). Από το 2012, όπου γίνονται εμφανείς οι επιπτώσεις 

της οικονομικής κρίσης, καταγράφεται μείωση της συμμετοχής των απασχολουμένων 

με ξένη υπηκοότητα σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων. Ωστόσο, η 

ανάλυση της μεταβολής της επαγγελματικής κατανομής των απασχολουμένων με ξένη 

υπηκοότητα, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6, μας δίνει πιο συγκεκριμένη εικόνα. 

 

Πίνακας 6. Ποσοστιαία μεταβολή της επαγγελματικής κατανομής απασχολουμένων 

με ξένη υπηκοότητα πριν την κρίση (1998-2008) και κατά τη διάρκεια της κρίσης 

(2009-2019) 

Επάγγελμα κύριας 
απασχόλησης 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%)   
Μ.Ο. 1998-2008 

(σε χιλιάδες) 
Μ.Ο. 2009-2019 

(σε χιλιάδες) 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη 

5,40 3,19 -40,97 

Επαγγελματίες 6,90 7,67 11,18 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

4,02 4,40 9,50 

Υπάλληλοι γραφείου 5,55 9,66 73,98 

Απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές 

34,12 58,38 71,12 

Ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 

6,89 11,91 72,77 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

89,62 68,95 -23,06 

Χειριστές βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι) 

14,00 15,61 11,49 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες 
και μικροεπαγγελματίες 

79,44 105,17 32,40 

Πρόσωπα μη δυνάμενα να 
καταταγούν 

0,04 0,02 -49,85 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981, 2019. Ίδια 

επεξεργασία. 
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Ειδικότερα, η ανάλυση της μεταβολής της επαγγελματικής κατανομής των 

απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα μεταξύ των δύο περιόδων, πριν την κρίση 

(1998-2008) και κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2019), δείχνει ότι η μεγαλύτερη 

αρνητική μεταβολή καταγράφηκε για τους απασχολούμενους ως διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη (-40,97%) και ως ειδικευμένοι τεχνίτες (-23,06). Αντίθετα, όπως 

φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 6, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή και, άρα, αύξηση 

των απασχολουμένων καταγράφηκε στις επαγγελματικές κατηγορίες των υπαλλήλων 

γραφείου (73,98%), των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών (71,12%) και των 

απασχολουμένων στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία (72,77%). Επίσης, θετική 

μεταβολή παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες και χειρώνακτες (32,40%), στους 

χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων (11,49%), στους επαγγελματίες (11,18%) και 

στους τεχνικούς (9,50%). 

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τις διαπιστώσεις της Επισκόπησης της 

Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 1981-2015 (ΕΛΣΤΑΤ, 1981, 2015), με κάποιες 

διαφοροποιήσεις καθότι αφορούν τους απασχολούμενους με ξένη υπηκοότητα και 

καλύπτουν διαφορετικό χρονικό διάστημα (1998-2019). Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 

(1981, 2015), παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην κατανομή της απασχόλησης 

κατά κατηγορίες επαγγελμάτων με κυριότερη τη μετατόπιση από τα χειρωνακτικά 

(τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων) στα μη χειρωνακτικά και, ιδίως, στα μη χειρωνατικά 

χαμηλής ειδίκευσης (υπάλληλοι γραφείου, πωλητές και απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών). Σε ότι αφορά τη μεγάλη μείωση της απασχόλησης στα διευθυντικά και 

διοικητικά στελέχη (-40,97%) και την αύξηση στους ανειδίκευτους εργάτες (32,40%), 

που παρατηρήθηκαν στην παραπάνω ανάλυση της μεταβολής, θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη ότι ένα μέρος της μεταβολής μπορεί να οφείλεται στις αλλαγές στα συστήματα 

ταξινόμησης επαγγελμάτων (ΕΛΣΤΑΤ, 1981, 2015). 

Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύονται και από τη μελέτη των Ζωγραφάκη και 

Κασίμη (2014), σύμφωνα με την οποία την περίοδο πριν την κρίση, δηλαδή μετά το 

1992 και μέχρι το 2008, οι μετανάστες κάλυψαν διαρθωτικά κενά της απασχόλησης 

στον αγροτικό τομέα και τις κατασκευές. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους 

απασχολούνται ως μισθωτοί σε θέσεις ανειδίκευτης χειρωνακτικής εργασίας 

κατώτερων προσόντων αυτών που έχουν. Όπως αναφέρουν οι Ζωγραφάκης και 

Κασίμης (2014), το 2008, οι μετανάστες απασχολούνται στον κλάδο των κατασκευών 

(35%), στη μεταποίηση (14,2%), στη γεωργία (5,4%), στις υπηρεσίες (29,7%) και στις 
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οικιακές υπηρεσίες (15,3%). Από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2009 και, 

κυρίως, από το 2013 φαίνεται ότι αυξήθηκε το ποσοστό των μεταναστών με προσωρινή 

εργασία (25%), ενώ έχασαν την εργασία τους 34.800 μετανάστες (Ζωγραφάκης & 

Κασίμης, 2014). Το γεγονός αυτό εξηγεί την αλλαγή που παρατηρείται το 2013 στην 

κατανομή της απασχόλησης των μεταναστών με την αύξηση της απασχόλησης τους 

στον πρωτογενή τομέα (από 5,4% το 2008 σε 13,5% το 2013) και στον τριτογενή τομέα 

(από 45% το 2008 σε 57,3% το 2013). Αντίθετα, παρατηρείται η μείωση της 

απασχόλησης των μεταναστών στο δευτερογενή τομέα από 49,6% το 2008 σε 29,1% 

το 2013, που οφείλεται στη συρρίκνωση του τομέα (Ζωγραφάκης & Κασίμης, 2014). 

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά έρχονται να φωτίσουν τα ευρήματα της ανάλυσης 

μας ως προς τη μεταβολή της επαγγελματικής κατανομής των απασχολουμένων με 

ξένη υπηκοότητα και, ειδικότερα, την αρνητική μεταβολή των απασχολουμένων ως 

ειδικευμένοι τεχνίτες (-23,06) και τη θετική μεταβολή στις επαγγελματικές κατηγορίες 

των υπαλλήλων γραφείου (73,98%), των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών 

(71,12%) και των απασχολουμένων στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία (72,77%). 

 

4.3. Μελέτη περίπτωσης μεταναστών εργαζομένων στο Δήμο Σπάτων-

Αρτέμιδας κατά την περίοδο της κρίσης    

 

4.3.1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μεταναστών εργαζομένων 

 

Οι αλβανοί μετανάστες αποτελούν τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ομάδα που ήρθε και 

ζει στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της 

Ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με την Απογραφή του Πληθυσμού 2011, ο αριθμός 

των αλβανών μεταναστών είναι 480.851 άτομα και αντιπροσωπεύουν το 52,7% του 

συνόλου των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ, 2014γ˙ Kasimis, 

2012). Περισσότεροι από τους μισούς κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 

αλλά και σε περιοχές της μακρινής περιφέρειας, όπως τα παράλια της Ανατολικής 

Αττικής και τα μεσόγεια (Μαλούτας & Σπυρέλλης, 2015).   

Οι 10 οικογένειες αλβανών μεταναστών, που συμμετείχαν στις αφηγηματικές 

συνεντεύξεις εργασιακών ιστοριών (Work History Interviews), ζουν και εργάζονται  

κατά κύριο λόγο στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας. Προέρχονται από διαφορετικές πόλεις 

της Αλβανίας και από διαφορετικές θρησκείες (ορθόδοξους και μουσουλμάνους). Στην 
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έρευνα συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, καλύπτοντας όλο το εύρος των ηλικιών από 

23 έως 55 ετών. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, κατ’ εξαίρεση, ανώτατης 

εκπαίδευσης. Σε σχέση με τα επαγγέλματα που ασκούσαν στη χώρα καταγωγής, 

κάποιοι απασχολούνταν σε κρατικές επιχειρήσεις (ορυχεία, κτηνιατρική μονάδα, 

εργοστάσιο μπαμπού, νοσοκομείο) και άλλοι εργάζονταν στην οικιακή εργασία, σε 

υπηρεσίες φύλαξης πολιτικών προσώπων και σε υπηρεσίες καθαρισμού. Στη χώρα 

υποδοχής, απασχολήθηκαν και συνεχίζουν να απασχολούνται σε υπηρεσίες 

συντήρησης, υπηρεσίες καθαρισμού σε ξενοδοχεία και στο αεροδρόμιο, υπηρεσίες 

εστίασης και catering, στην οικιακή εργασία, στην οικοδομή, σε φούρνο, σε 

κρεοπωλείο, ως μάγειρας και ως οδηγός ταξί (Γαλατά, 2019). 

Όλες οι εργασιακές ιστορίες που καταγράφηκαν είναι σημαντικές, καθώς μας 

βοηθούν να κατανοήσουμε τις νοηματοδοτήσεις των μεταναστών για τις δεξιότητες 

και την εργασία, τις προσδοκίες και τα σημεία αναφοράς τους και μας επιτρέπουν να 

συνδέσουμε τις εμπειρίες τους με τις ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες. Στην παρούσα 

μελέτη, θα επικεντρωθούμε σε έξι εργασιακές ιστορίες, οι οποίες αναδεικνύουν 

χαρακτηριστικά τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, τις 

απαιτούμενες δεξιότητες και τις προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας. 

 

Διάγραμμα 4. Οι έξι εργασιακές ιστορίες των μεταναστών εργαζομένων 

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο

1. ΕΠΑΛ Τεχν. Γεωλογία

2. ΕΠΑΛ Τεχν. Ζωικής    

Παραγωγής

3. ΙΕΚ Μαγειρικής

4. ΑΕΙ Οδοντιατρικής

5. Απόφοιτος Δημοτικού

6. Απόφοιτος Δημοτικού

Επάγγελμα στη χώρα καταγωγής

1. Προϊστάμενος σε 

ορυχείο

2. Εργαζόμενη σε 

κτηνιατρική μονάδα

3. Δεν δούλεψε

4. Πρακτική άσκηση

5. Φύλαξη πολιτικών 

προσώπων

6. Δεν δούλεψε

Επάγγελμα στη χώρα 
υποδοχής

1. Συντηρητής

2. Καθαρίστρια

3. Μάγειρας

4. Εργαζόμενη σε 
Catering

5. Οικοδόμος → Οδηγός 
Ταξί

6. Υπηρεσίες καθαρισμού 
σωλήνων → Κρεοπωλείο
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Στο παραπάνω Διάγραμμα 4 απεικονίζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων στις επιλεγμένες συνεντεύξεις, το επάγγελμα στη χώρα καταγωγής και 

η μετάβαση στο επάγγελμα στη χώρα υποδοχής, δηλαδή από προϊστάμενος στα 

ορυχεία σε συντηρητής, από κτηνίατρος σε υπηρεσίες καθαρισμού, από οδοντίατρος 

σε υπηρεσίες catering, από την οικοδομή στο ταξί και από τις υπηρεσίες καθαρισμού 

σωλήνων στο κρεοπωλείο. Το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάλυση των 

αλλαγών στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων είναι το καθένα από τα έξι επαγγέλματα που 

επιλέχθηκαν, δηλαδή, του συντηρητή, της καθαρίστριας, του μάγειρα, της εργαζόμενης 

σε catering, του οικοδόμου και του κρεοπώλη. Μέσα από τη σύγκριση των 

διαφορετικών εργασιακών εμπειριών θα αναδειχθεί η επίπτωση των αλλαγών στις 

δεξιότητες, στο κοινωνικό κύρος και στις προσδοκίες για επαγγελματική κινητικότητα. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εργασιακές ιστορίες των μεταναστών εργαζομένων, 

που αναφέρονται με ψευδώνυμα για να τηρηθεί η ανωνυμία και να μην είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση τους.  

  

4.3.2. Εργασιακές ιστορίες μεταναστών εργαζομένων 

 

4.3.2.1. Ο συντηρητής: δεξιότητες για όλες τις δουλειές 

 

Στην Αλβανία, ο Σπύρος είχε τελειώσει επαγγελματικό λύκειο στην Τεχνική Γεωλογία. 

Τότε, η επιλογή του σχολείου και της ειδικότητας γινόταν από το κράτος και, έτσι, το 

κράτος εξασφάλιζε δουλειά που ήταν σχετική με το πτυχίο. Ο Σπύρος ακολούθησε τη 

δουλειά του πατέρα του, ο οποίος δούλευε στα ορυχεία και βγήκε στη σύνταξη, οπότε 

και τον αναπλήρωσε. Η δουλειά στα ορυχεία θεωρούνταν μια πολύ καλή δουλειά με 

πολύ καλό μισθό και κοινωνικό κύρος. Όπως εξηγεί ο Σπύρος:     

Εμείς ήμασταν καλά εκεί, γιατί όποιος δούλευε κάτω από τη γη σε αυτό το τμήμα 

ήταν που παίρναμε το πιο μεγάλο μεροκάματο. Εγώ δούλευα κάτω αλλά ήμουν 

προϊστάμενος. Τελείωσα σχολείο Τεχνική Γεωλογική και μετά ξεκίνησα 

Προϊστάμενος στα ορυχεία…. Ο πρώτος που έμπαινε μέσα με φακό, με καπέλο 

και με σίδερο ήταν εγώ …. και έβλεπα τι χρειαζόταν και έλεγα πως θα γίνει η 

κατανομή της δουλειάς, που θα πάνε και τι θα κάνουνε. Τα ορυχεία τότε ήταν 

πάρα πολύ σημαντικά γιατί είχε λεφτά. Ο κόσμος εκεί σου έδινε ο Χότζας μισό 

κιλό γάλα… και ήσουν υποχρεωμένος να το πιείς για να φεύγει η σκόνη. Η 

δουλειά ήταν πάρα πολύ δύσκολη..» (Συνέντευξη, 7.3.2018). 
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Ο Σπύρος ήρθε στην Ελλάδα το 1992 χωρίς να μιλάει καθόλου ελληνικά. Τη 

μόνη φράση που είχε μάθει στα ελληνικά ήταν «έχεις δουλειά;». Δεν υπήρχε δουλειά 

στην Αλβανία. Δεν δούλευε τίποτα και, γι’ αυτό, οι άντρες φεύγανε από την Αλβανία 

για να βρουν δουλειά. Στην αρχή, έψαχνε δουλειά στην Αθήνα αλλά δεν βρήκε. Έμενε 

με άλλους συμπολίτες του σε μια καλύβα στα χωράφια της περιοχής. Μια μέρα που 

ξεκίνησε να πάει στην Αθήνα για να αναζητήσει δουλειά, τον βλέπει ένας 

προϊστάμενος από το ξενοδοχείο της περιοχής, «ντυμένο ωραία με τα ρούχα και με την 

τσάντα» (Συνέντευξη, 7.3.2018) και του είπε στα αλβανικά να πάει να δουλέψει εκεί. 

Έτσι, ο Σπύρος έπιασε δουλειά στις αρχές του 1993 και έκτοτε δουλεύει στο ξενοδοχείο 

μέχρι σήμερα ως συντηρητής.  

Ως συντηρητής, επιδιορθώνει τα πάντα και επισκευάζει ό,τι χαλάσει στα 

δωμάτια (τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκονόπορτα κ.λπ.).  Όπως λέει ο Σπύρος, «μόλις μας 

παίρνει τηλέφωνο η προϊσταμένη, εμείς πάμε κατευθείαν στα δωμάτια» (Συνέντευξη, 

26.4.2019). Επίσης, συμμετέχει σε όλες τις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και είναι διαθέσιμος για ότι άλλο χρειαστεί από τα 

μικρά μερεμέτια μέχρι τις μεγάλες ανακατασκευές. Ο Σπύρος θεωρεί τον εαυτό του 

τυχερό, γιατί τον πήραν από το δρόμο και του είπαν να πάει να δουλέψει. Και μάλιστα, 

σε μια δουλειά που διαφέρει από τη βαριά χειρωνακτική εργασία. Επίσης, θεωρεί 

σημαντικές τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: 

Στα ξενοδοχεία, δεν είναι δουλειά με τσάπα και κασμά. Είναι μια δουλειά να 

προσφέρεις αυτό που σου δίνουνε, να είσαι καθαρός, να μιλάς ωραία, έχει ένα 

πακέτο που είναι για το ξενοδοχείο. Με αυτούς που δούλευα …..εσείς σαν χώρα 

είσαστε φιλότιμοι, μας βάζετε στην παρέα, είναι ζεστασιά, μπαίνεις στην 

κουβέντα. Στη δουλειά μου δείχνανε… Πας στη δουλειά με κέφι. Αυτόν τον χώρο 

το φτιάχνουν οι άνθρωποι (Συνέντευξη, 26.4.2019).   

  

Σε σχέση με την αλλαγή της καριέρας του από μια υψηλότερη στην ιεραρχία 

επαγγελματική θέση σε μια άλλη κατώτερη θέση και τι σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή 

για τον ίδιον, ο Σπύρος αναφέρει ότι: 

Την πρώτη μέρα που έφτασα, πήγα απευθείας στη δουλειά και πήρα ένα μισθό σε 

μια ημέρα (11.000 δραχμές) που ήταν ισοδύναμος με ένα μηνιαίο υψηλό μισθό 

που έπαιρνα στην Αλβανία (55.000 Λεκ). ... Ήρθαμε εδώ έχοντας στο μυαλό μας 

να εργαστούμε για την υποστήριξη των οικογενειών μας και δεν μπορούσα να 

σκεφτώ ότι, επειδή ήμουν προϊστάμενος, δεν θα έπρεπε να δουλεύω. Δεν ήταν 

απλά το δικό μου μεμονωμένο πρόβλημα, ήμασταν όλοι στην ίδια κατάσταση για 

να βρούμε μια δουλειά (Συνέντευξη, 26.4.2019). 
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Από την παραπάνω αφήγηση γίνεται εμφανές το πως οι κοινωνικές διαδικασίες 

διαμορφώνουν τη ζωή των ανθρώπων και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις ατομικές 

εμπειρίες τους σε σχέση με τις ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο (Mills, 1959).  

Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει όλες τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον 

εδώ και 27 χρόνια. Από το 1993 που πήγε ο Σπύρος στο ξενοδοχείο, τα αφεντικά έχουν 

αλλάξει τρεις φορές. Η πρώτη αλλαγή ήταν το 2000, η δεύτερη αλλαγή το 2005 και η 

τελευταία αλλαγή έγινε πρόσφατα το 2019. Στις δύο πρώτες αλλαγές, τα αφεντικά ήταν 

γνωστά και προσβάσιμα στο προσωπικό και η πολιτική του ξενοδοχείου πιο σταθερή 

και ανθρώπινη. Η εικόνα αυτή, όμως, έχει αλλάξει. Τα αφεντικά τώρα είναι καινούρια, 

η δουλειά έχει εντατικοποιηθεί και οι διευθυντές έχουν αυξημένο ρόλο στην επιλογή 

του προσωπικού και στον καταμερισμό εργασίας. Το θέμα για τον Σπύρο είναι ότι: 

Οι καινούριοι είναι όπως είναι οι καινούριοι. Δεν τους ξέρεις, κρατάς μια 

απόσταση. Τι θα γίνει, τι θα κάνουν, τι θα κάνουν με μένα, αν θα με κρατήσουνε. 

Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είσαι καλός. Μπορεί να σε διώξουνε, επειδή δεν 

σε ξέρουνε. Άλλο να σε ξέρουν, ενώ με τον καινούριο δεν σε ξέρει... Μας 

ρωτήσανε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, πόσα χρόνια δουλεύουμε και αν είμαστε 

ευχαριστημένοι από τη δουλειά….. Στα ξενοδοχεία και παντού έχει ένα κακό δεν 

είναι αυτός που πληρώνει από τη τσέπη, είναι όλοι που παίρνουν το 

μεροκάματο… όχι ότι είναι κακοί. Άμα, πάει το πράγμα με το παραμικρό. Άμα, 

δεν σε γουστάρει, σε κάνει πέρα (Συνέντευξη, 26.4.2019).    

 

Όλα αυτά τα χρόνια στο ξενοδοχείο, ο Σπύρος είναι ευχαριστημένος γιατί έχει 

συναντήσει πολύ καλούς και φιλόξενους ανθρώπους. Και στο ξενοδοχείο αισθάνεται 

πολύ καλά, θεωρεί τα αφεντικά του πολύ καλά και τη δουλειά του άνετη. Σε γενικές 

γραμμές, δεν είχε καμία καθυστέρηση με το μισθό του και, από ένα σημείο και μετά, 

είχε και τα ένσημα του κανονικά. Στην αρχή και μέχρι το 1998, όλοι οι αλβανοί 

δούλευαν χωρίς ένσημα. Μετά, τους έδιναν κάποια ένσημα μόνο για το ταμείο 

ανεργίας. Μόλις τακτοποίησαν τα χαρτιά τους, όμως, άρχισαν να παίρνουν τα ένσημα 

τους κανονικά. Το 2012 με το που παγιώθηκε η οικονομική κρίση, πραγματοποιήθηκαν 

μεγάλες περικοπές στους μισθούς κατά 30% με 40% και άγγιξαν όλους τους 

εργαζόμενους. Το ίδιο άγγιξε και τον Σπύρο, ο οποίος συνηθίζει να λέει: «Δεν πειράζει, 

έχω δουλειά, το μεροκάματο να βγαίνει».  

Από το 2019, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα γιατί ο ρυθμός εργασίας 

έχει γίνει πιο εντατικός και οι συνθήκες εργασίας πιο ασταθείς. Πολλές ώρες δουλειάς, 

και η ανασφάλεια του αν θα υπάρχει δουλειά και του χρόνου. Για τον Σπύρο,  η 
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τρέχουσα οικονομική κρίση επηρεάζει αυτούς που δουλεύουν και όχι αυτούς που τα 

έχουν: 

Με την κρίση που ήρθε τώρα, ήρθε κρίση για αυτούς που δουλεύουν. Η κρίση για 

αυτούς που τα έχουν, αυτοί ήταν τυχεροί που ήρθε κρίση…. Γιατί όποιος έχει τα 

εργοστάσια, τα μηχανήματα, τα ξενοδοχεία, ταβέρνες και τέτοια και με τον 

τουρισμό εδώ στην Ελλάδα πάνω από αυτό που πρέπει…αυτό που συνέβη με το 

θέμα της κρίσης δημιουργήσανε ένα φόβο σε αυτούς που βγάζουν μεροκάματο, 

για το ψωμί στο σπίτι. Συν το κόψανε το μεροκάματο, άμα και δημιουργήσανε και 

ένα φόβο στους εργαζόμενους να μην χάσουν το μεροκάματο. Τώρα και να κόψεις 

το μεροκάματο και να πεις του άλλου πάψε γιατί σε διώχνω, όλο αυτό είναι προς 

όφελος για αυτούς που τα έχουν, για τα μεγάλα αφεντικά (Συνέντευξη, 7.3.2018). 

 

Παρόλα αυτά, ο Σπύρος παραμένει ψύχραιμος και συγκρατημένα αισιόδοξος 

σε σχέση με τις προοπτικές στην εργασία. Θεωρεί ότι αυτός που θέλει να δουλέψει, θα 

βρει δουλειά. Αν ένας άνθρωπος έχει μια δουλειά που του αρέσει, θα πάει παραπέρα. 

Αν αλλάζει συνέχεια, πάει από την αρχή ως πρωτάρης και έτσι χάνεται. Ο ίδιος 

αισθάνεται πολύ καλά σ’ αυτό το χώρο που δουλεύει τόσο χρόνια και αυτό το θεωρεί 

σημαντικό. Πιστεύει ότι δεν είναι μόνο η δουλειά και τα χρήματα. Είναι και ο χώρος 

που δουλεύεις και οι άνθρωποι. Είναι, επίσης, πολύ ευχαριστημένος με τους 

ανθρώπους που έχει συναντήσει στην Ελλάδα και τους κατατάσσει σε μια άλλη 

κουλτούρα διαφορετική από τους Αλβανούς, γιατί όπως λέει: «Εσείς είσαστε πολύ 

μπροστά. Είμαστε μακριά. Άλλη κουλτούρα έχετε εσείς….» (Συνέντευξη 7.3.2018). 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι ομάδες με τις οποίες συγκρίνεται είναι οι άλλοι Αλβανοί που 

δουλεύουν σε διαφορετικά επαγγέλματα και φορείς. Συγκρινόμενος, λοιπόν, με τα 

μέλη της ίδιας της εθνοτικής ομάδας του, θεωρεί ότι τα έχει καταφέρει πολύ καλά και, 

γι’ αυτό, δεν νιώθει ούτε στερημένος, ούτε δυσαρεστημένος. 

Από την αφήγηση του Σπύρου, έχουμε μια πλήρη περιγραφή για το περιεχόμενο 

της εργασίας του ως συντηρητής. Διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες επισκευής και 

επιδιόρθωσης και, γι’ αυτό, χρειάζονται οι βασικές δεξιότητες, οι δεξιότητες για όλες 

τις δουλειές. Η εργασία στο ξενοδοχείο φαίνεται πολύ καλή σε σύγκριση με τη 

χειρωνακτική εργασία, καθώς δεν είναι «δουλειά με τσάπα και κασμά» (Συνέντευξη, 

26.4.2019). Επιπλέον, οι κοινωνικές και συναδελφικές σχέσεις δίνουν χρώμα στη 

δουλειά, αφού «αυτόν τον χώρο τον φτιάχνουν οι άνθρωποι (Συνέντευξη, 26.4.2019). 

Ωστόσο, οι αλλαγές στην εργασία και στα αφεντικά έχουν φέρει στο προσκήνιο τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, φαίνεται ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο για την εύρεση εργασίας, π.χ. με είδε «ντυμένο ωραία 
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με τα ρούχα και με την τσάντα» και μου είπε να πάω να δουλέψω (Συνέντευξη, 

7.3.2018) όσο και για την επιβίωση στην εργασία, όπως για παράδειγμα «να 

προσφέρεις αυτό που σου δίνουνε, να είσαι καθαρός, να μιλάς ωραία» (Συνέντευξη, 

26.4.2019). Τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι εξίσου καθοριστικά για την 

παραμονή ή την ανέλιξη στην εργασία, δηλαδή «πάει το πράγμα με το παραμικρό. Άμα, 

δεν σε γουστάρει, σε κάνει πέρα» (Συνέντευξη, 26.4.2019). Τέλος, σε ότι αφορά τις 

αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, την υποβάθμιση και την προσωρινότητα στους όρους 

της, φαίνεται να δικαιολογούνται από την ανάγκη επιβίωσης και στήριξης των 

οικογενειών και από το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.      

 

4.3.2.2. Η καθαρίστρια: εμπειρία και δεξιότητα 

 

Η Άννα ολοκλήρωσε το 1987 το Επαγγελματικό Λύκειο ως Τεχνίτης Ζωικής 

Παραγωγής και, ξεκίνησε αμέσως να δουλεύει σε μια κρατική κτηνιατρική μονάδα. 

Τότε, το κράτος επέλεγε την ειδικότητα και τη δουλειά και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. 

Θεωρεί ότι μεγάλωσε καλά σε μια μικρή πόλη, που τα είχε όλα, όλοι γνωρίζονταν και 

είχαν καλές σχέσεις και οι γονείς της είχαν δουλειά και πληρώνονταν καλά. Δούλεψε 

τέσσερα χρόνια στην κτηνιατρική μονάδα. Ήταν στο τμήμα με τις νεογέννητες 

αγελάδες και τις τάιζαν, τις καθάριζαν, αντιμετώπιζαν τις αρρώστιες και τις βοηθούσαν 

να μεγαλώσουν. Τα άλλα τμήματα ασχολούνταν είτε με το τάισμα είτε με το άρμεγμα 

της αγελάδας Η Άννα θεωρεί ότι ήταν τυχερή, γιατί είχε πάει σχολείο και έτσι την 

τοποθετήσανε στο τμήμα με τις νεαρές αγελάδες. Αν δεν είχε πάει σχολείο, θα την 

έβαζαν στο άρμεγμα της αγελάδας. Άρα, το πτυχίο ήταν χρήσιμο, γιατί καθόριζε που 

θα δουλέψει κάποιος. Στη κτηνιατρική μονάδα, η Άννα δούλευε οκτώ ώρες και τις 

έδειχναν οι παλαιότερες τη δουλειά. Επειδή το τμήμα με τις μικρές αγελάδες ήταν 

σημαντικό, λάμβαναν πέρα από το μισθό και bonus αν οι μικρές αγελάδες έπαιρναν 

βάρος. Μετά από τρία χρόνια δουλειά αναγνωριζόταν η προϋπηρεσία και έπαιρνε 

περισσότερα χρήματα. Το 1992 έκλεισε η μονάδα και έτσι η Άννα βγήκε στο ταμείο 

ανεργίας. Δεν μπορούσε να φύγει. Τότε, οι γυναίκες δεν φεύγανε, μόνο οι άντρες 

φεύγανε, γιατί δεν υπήρχε δουλειά. 

Τελικά, ήρθε στην Ελλάδα το 1996 και βρήκε δουλειά σ’ ένα ξενοδοχείο της 

περιοχής. Τα πρώτα τέσσερα χρόνια έμενε μέσα στο ξενοδοχείο και πέρασε από όλα 
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τα πόστα. Ξεκίνησε με τη λάντζα στην κουζίνα, μετά καθαρίστρια πρωί και βράδυ και 

τέλος, λάντζα στο μπαρ. Ήταν δύσκολη δουλειά, αλλά πέρναγε καλά. Της δείχνανε και 

της μάθαιναν τη γλώσσα οι άλλες κοπέλες και εκείνη τις βοηθούσε στη δουλειά. Από 

το 2000 και μετά, η Άννα πήγε καθαρίστρια σε ένα άλλο τμήμα μέσα στο ξενοδοχείο, 

που εξειδικεύεται στις εναλλακτικές θεραπείες και, εκεί, έμαθε καλά το χώρο και τη 

δουλειά. Σε σχέση με το αν η δουλειά της είναι ειδικευμένη ή όχι και για το αν θα 

μπορούσε κάποιος άλλος ανειδίκευτος να την κάνει, η Άννα αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε. Πρέπει να του δείξω. Αν 

δεν του δείξω εγώ, δεν μπορεί να την κάνει. Χρειάζεται δεξιότητες, έχει τα 

μυστικά του. Και εμένα μου τη μάθανε.… Καθαρίζω….Πρέπει να ξέρεις για να 

την κάνεις τη δουλειά ... Οι καθαρίστριες από τα δωμάτια δεν μπορούν. Δεν 

ξέρουν πως γίνεται η δουλειά στο …. Είναι μεγάλο και δεν πάει κανείς να 

καθαρίσει. Πρέπει να ξέρεις τη σειρά για να τελειώνεις… Εγώ ξέρω τη δουλειά 

μου και κάνω κουμάντο (Συνέντευξη, 26.4.2019). 

 

Επίσης, θεωρεί ότι έχει αυτονομία στη δουλειά της γιατί εκείνη καθορίζει τη 

σειρά των εργασιών που πρέπει να κάνει. Ενημερώνει τη διευθύντρια για να γνωρίζει, 

αλλά της έχει εμπιστοσύνη και έτσι έχει την ελευθερία της. Είναι ευχαριστημένη και 

με το μισθό της, αν και με τις περικοπές που γίνανε με την κρίση, θα ήθελε να έχει 

παραπάνω μισθό. Βλέπει, όμως, την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στα 

άλλα ξενοδοχεία και, γι’ αυτό, δεν διαμαρτύρεται: 

Τα λεφτά ήταν καλύτερα από το 2000 μέχρι το 2005 – 2006. Τότε, έπαιρνα 900 

με 1000 Ευρώ…..από το 2007 και μετά έχει μείνει στα 700 ευρώ ούτε πάνω ούτε 

κάτω. .... Εμείς, δεν έχουμε σχέση με κρίση. Δεν ήταν θέμα κρίσης. Ήταν θέμα 

της πολιτικής του ξενοδοχείου» (Συνέντευξη, 26.2.2018). 

 

Συγκρίνοντας τον εαυτό της με τους άλλους και σε σχέση με τη θέση στο 

επάγγελμα που ασκεί, πιστεύει ότι υπήρχαν άτομα που τα κατάφεραν καλύτερα. Ήταν 

οι Αλβανοί που βγάλανε πιο πολλά λεφτά, αλλά η δουλειά τους ήταν πιο κουραστική. 

Δεν ήταν ίδια με τη δουλειά στο ξενοδοχείο. Όπως αναφέρει η Άννα:   

«Είναι αυτοί που δουλεύαν στην οικοδομή, που δουλεύαν στο αεροδρόμιο, που 

άνοιξαν το αεροδρόμιο παίρνανε πολλά λεφτά με τους Γερμανούς, δουλεύαν πιο 

πολλές ώρες και παίρνανε πιο πολλά λεφτά. Αυτοί ήταν από την Αλβανία. 

Απέκτησαν σπίτι όποιοι τα μάζευαν, άμα ήταν η δουλειά πιο κουραστική…. Δεν 

το θεωρώ άδικο… Το θεωρώ λογικό ότι αυτοί βγάλανε παραπάνω, αλλά και εμείς 

τα καταφέραμε χωρίς να κουραστούμε» (Συνέντευξη, 26.2.2018). 

 

Επομένως, στην επαγγελματική της διαδρομή κοιτάζει κυρίως τους Αλβανούς 

και πώς πορεύονται παράλληλα.  

Για το αν συγκρίνεται ή όχι με τους Έλληνες, ουσιαστικά αναφέρει ότι:   
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«Δεν μου λείπει τίποτα από τη ζωή. Ένα σπίτι που ήθελα το έκανα. Δουλεύω κάθε 

μέρα, υγεία καλά, όλα καλά, τι να θέλω. Είμαι ευχαριστημένη. Δούλευα στο 

ξενοδοχείο … Έχω κάνει μια καλή ζωή» (Συνέντευξη, 26.2.2018). 

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα οικονομικά κριτήρια και, κυρίως, τα χρήματα που 

βγάζει από την εργασία της και το επίπεδο διαβίωσης, όπως αυτό εκφράζεται με τα 

συνήθη πρότυπα κατανάλωσης, προσδιορίζουν την αντίληψη της για την ταξική θέση 

της στην κοινωνία: 

«Θα τοποθετούσα το εαυτό μου στη μεσαία τάξη. Θεωρώ ότι δεν μου λείπει τίποτα, 

να λέω ότι έχω καθυστερήσει ή ότι δεν μπορώ να πάρω κάτι. Κάνω λίγη οικονομία για 

να βγω καλά Αυτό είναι η μεσαία τάξη. Έχω και το σπίτι και δεν χρωστάω πουθενά» 

(Συνέντευξη, 26.2.2018).  

 

Εξάλλου, όπως αναφέρει και η Άννα, πριν καταρρεύσει το καθεστώς στην 

Αλβανία ήταν σε αυτό το επίπεδο διαβίωσης. Ακόμη και στη δουλειά της συγκρίνεται 

με αυτούς που δουλεύουν στο ξενοδοχείο σε διάφορες ειδικότητες. Δεν είναι όλοι 

μεσαία τάξη. Αλλά από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν στη μεσαία τάξη και 

με αυτούς συγκρίνεται.  

Βέβαια, οι οικονομικές διαφορές της τάξης παράγονται μέσα από το 

επαγγελματικό σύστημα, καθορίζουν όλες τις άλλες πτυχές στρωμάτωσης και 

επιμένουν, ακόμη και αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βάση την 

τάξη αλλά με βάση τις διαφορές στην κατανάλωση (Scott, 2013). Επιπλέον, ακόμη και 

αν η τάξη προσδιορίζεται με όρους οικονομικών πόρων, το επάγγελμα αποτελεί το 

βασικό δείκτη του επιπέδου ζωής, της κοινωνικής θέσης και των ευκαιριών ζωής (Blau 

& Duncan, 1967). Από την άλλη μεριά, η τάξη σύμφωνα με τον Weber προσδιορίζεται 

όχι μόνο με όρους κατοχής ή απουσίας εισοδήματος, αλλά και σε σχέση με τις 

ευκαιρίες ανοδικής κινητικότητας, πλεονεκτήματα σε είδος, προβλέψεις 

συνταξιοδότησης και ασφάλειας απασχόλησης (Runciman, 1966), κάτι που δεν 

φαίνεται να μπορεί να συμβαίνει στις περιπτώσεις εποχιακής απασχόλησης. 

Συνολικά, η Άννα φαίνεται ευχαριστημένη από τη δουλειά της στο ξενοδοχείο 

και έχει πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους είναι μαζί στη δουλειά. 

Βέβαια, από το 2019 και μετά βλέπει τα πράγματα στη δουλειά να δυσκολεύουν, να 

μειώνεται το προσωπικό και να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια:    

«Πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν δεν βρω δουλειά, θα φύγω. Βέβαια, δεν είναι 

εύκολο να φύγεις. Εγώ έχω προχωρήσει, έχω κάνει ένα βήμα εμπρός. Αν φύγεις, 

ξεκινάς από το μηδέν. Ο νέος είναι στο μηδέν και μπορεί πιο εύκολα να φύγει» 

(Συνέντευξη, 10.4.2018). 
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Ωστόσο, το να φύγει σε άλλη χώρα ή να μετακινηθεί σε άλλη δουλειά, δεν φαίνεται 

εφικτό. Όπως αναφέρει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις της: 

Δεν γυρίζω πίσω στην Αλβανία, γιατί δουλειά δεν έχω, να ζω εκεί τώρα δεν μπορώ 

γιατί έχω μάθει εδώ, φίλους δεν έχω, τίποτα δεν έχω. Έχω μόνο ένα σπίτι και τους 

γονείς μου. Νιώθω σαν ξένη. …. Τα παιδιά μεγάλωσαν εδώ και δεν γυρίζουν πίσω 

… δεν πάνε Αλβανία να ζήσουν. Γιατί έχουμε φτιάξει εδώ τη ζωή μας. Έχω τις 

φίλες μου εδώ, έχω το σόι μου εδώ. … Δεν θέλω να φύγω για άλλη χώρα, αλλά 

αν δεν έχω δουλειά στην Ελλάδα, δεν μπορείς να ζήσεις. Θα αναγκαστείς να 

σκεφτείς αν θα φύγεις (Συνέντευξη, 13.2.2018). 

 

Πράγματι, o Psimmenos (2017b) αναδεικνύει στη μελέτη του ότι, ενώ θα 

περιμέναμε σε περιόδους κρίσης να υπάρχει μια μεταναστευτική τάση από τους 

μετανάστες ή κινητικότητα προς άλλα επαγγέλματα, όσο η κρίση παγιώνεται τόσο 

αυτό το εργατικό δυναμικό εγκλωβίζεται σε αυτά τα επαγγέλματα και μάλιστα με πιο 

δυσμενείς συνθήκες απασχόλησης. Επομένως, η κρίση σπρώχνει το εργατικό δυναμικό 

σε μεγαλύτερες ηθικές και οικονομικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επιτείνουν τον 

εγκλωβισμό τους στο επάγγελμα. 

Πέραν αυτού, στην αφήγηση της η Άννα μας δείχνει πώς αντιλαμβάνεται τη 

δουλειά της ως ειδικευμένη, καθώς έχει την εμπειρία, τη δεξιότητα και ξέρει τη 

δουλειά. Θεωρεί ότι έχει ένα σχετικό έλεγχο και κάποια αυτονομία, αρκεί να 

ενημερώνει τη διευθύντρια. Έτσι, προστατεύει τη δουλειά της και την εμπειρία της 

«Πρέπει να ξέρεις για να την κάνεις τη δουλειά ... Οι καθαρίστριες από τα δωμάτια δεν 

μπορούν. Δεν ξέρουν πως γίνεται η δουλειά» (Συνέντευξη, 26.4.2019). Η σύγκριση γι’ 

αυτήν την ειδικευμένη δουλειά, στον τομέα με τις εναλλακτικές θεραπείες, γίνεται με 

τις άλλες καθαρίστριες, στο ίδιο επάγγελμα δηλαδή, αλλά σε διαφορετικό τομέα, στα 

δωμάτια. Ακόμη και για τον προσδιορισμό της ταξικής της θέσης, η Άννα συγκρίνεται 

με αυτούς που δουλεύουν μαζί στον ίδιο χώρο αλλά σε διάφορες ειδικότητες και 

ανήκουν στη μεσαία τάξη. Επίσης, για το αν τα κατάφερε καλά συγκρίνεται με τους 

συμπολίτες της από την ίδια εθνοτική ομάδα, ενώ η σύγκριση με τους Έλληνες δεν 

φαίνεται να έχει νόημα αφού έχει αποκτήσει το επιθυμητό επίπεδο διαβίωσης. 

 

4.3.2.3. Ο μάγειρας: ειδίκευση και εντατικοποίηση 

 

Ο Κώστας τελείωσε το Λύκειο στην Αλβανία γιατί ήταν υποχρεωτικό και ήρθε 16 

χρονών στην Ελλάδα το 1995. Στην αρχή, καθάριζε κανένα κήπο και μετά βρήκε 
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δουλειά σ’ ένα ξενοδοχείο ως λαντζιέρης. Μέχρι να τακτοποιήσει τα χαρτιά του και να 

πάρει την άδεια παραμονής, δούλευε «μαύρα». Μόλις πήρε την πενταετή άδεια 

παραμονής, έγινε βοηθός μάγειρα και τώρα είναι sous chef, δηλαδή ο Β΄ μάγειρας κάτω 

από τον αρχιμάγειρα. Δουλεύει εδώ και ένα χρόνο στο ξενοδοχείο που είχε ξεκινήσει 

ως λαντζιέρης. Έχει κάνει δύο χρόνια σπουδές μαγειρικής σε ιδιωτικό ΙΕΚ και είναι 

ευχαριστημένος με τη δουλειά που κάνει στο ξενοδοχείο. Του είχαν προσφέρει δουλειά 

chef σ’ ένα εστιατόριο στο αεροδρόμιο, αλλά δεν πήγε γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά 

και πολύ λίγα χρήματα. Βέβαια, και στο ξενοδοχείο δουλεύει πολύ, γιατί 

προσλαμβάνονται λιγότερα άτομα από αυτά που χρειάζονται πραγματικά: 

Είμαστε δύο άτομα για να εξυπηρετήσουμε 700 άτομα. Αλλά εντάξει. Όλη η 

Ελλάδα το έχει έτσι. Δεν μιλάει κανείς…Πιστεύω όμως ότι σε 5 χρόνια θα τα 

φτιάξει… (Συνέντευξη, 26.4.2019).   

 

Σε σχέση με αυτά που έμαθε στη σχολή, δεν εφαρμόζει τίποτα, αλλά το χαρτί 

χρειάζεται γιατί το ζητάει η εταιρία. Όπως αναφέρει ο Κώστας: 

Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που μάθαμε στη σχολή. Μαθαίνουμε τώρα στην 

πρακτική, σ’ αυτό που κάνουμε στη δουλειά….. Σου λένε ότι σε δύο χρόνια 

βγαίνεις μάγειρας και δεν ισχύει τίποτα. Είσαι γ΄ μάγειρας και μετά για να γίνεις 

β΄ μάγειρας πρέπει να περάσουν 7 με 10 χρόνια….. Όμως, το χαρτί το ζητάει η 

εταιρία (Συνέντευξη, 26.4.2019). 

 

Δουλεύει μάγειρας ήδη 20 χρόνια από το 1999 και είναι ευχαριστημένος με το 

εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει ωραίο κλίμα, πληρώνεται με βάση το νόμο και δεν 

υπάρχει ρατσισμός χάρη στο αφεντικό, που δεν θέλει τέτοιες συμπεριφορές απέναντι 

στους μετανάστες. Όπως και να έχει, του αρέσει η μαγειρική και όπου πήγε συνάντησε 

καλούς ανθρώπους. Άραγε, αν κάποιος του έλεγε να κάνει άλλη δουλειά, τι θα 

σκεφτότανε; Ποιο είναι το όνειρο του; Τι θα ήθελε να γίνει το παιδί του;  

Δεν ξέρω άλλη δουλειά να κάνω. Δεν υπάρχει, τώρα είμαι μάγειρας. Τελείωσε, 

δεν αλλάζει αυτό. Το παιδί μου, για το καλό του, θα ήθελα να γίνει γιατρός, 

οδοντίατρος, κάτι καλό για εκείνον, για να είναι πιο άνετος. Γιατί και εγώ 

μάγειρας είμαι, αλλά τραβάω κάποιο ζόρι. Κουράζομαι λίγο…Να, τα 

Χριστούγεννα, θα χρειαστεί να δουλέψω διπλοβάρδια. Δεν θέλω να κάνει αυτή τη 

δουλειά (Συνέντευξη, 26.4.2019).   

 

Αλήθεια, τι σημαίνει γι’ αυτόν να είναι μάγειρας; Έχει μεγαλώσει να είναι 

μάγειρας. Από 17 χρονών είναι στο μυαλό του να είναι μάγειρας.  Αλλά, τι σημαίνει 

γι’ αυτόν να είναι μάγειρας; 
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Είναι ευχάριστο να είσαι μάγειρας. Είναι ευχάριστο όταν βγαίνεις στο μπουφέ και 

σου λένε ωραίο αυτό, ωραίο εκείνο. Δημιουργώ. Αυτό είναι. Όταν από τα 700 

άτομα, οι 10 έρθουν να σου πουν ωραίο αυτό, νιώθεις ευχάριστα. Ένας μάστορας 

μας έλεγε «Είστε οι γιατροί της κουζίνας». Είστε οι γιατροί, γιατί κάνετε τους 

ανθρώπους καλά. Όχι μόνο εμείς και οι ζαχαροπλάστες….Εμείς τους λέμε 

καλλιτέχνες (Συνέντευξη, 26.4.2019).     

 

Όμως, οι προοπτικές για το επάγγελμα είναι λίγο δυσοίωνες. Μέχρι πέρυσι 

είχαν ζαχαροπλάστη στο ξενοδοχείο. Τώρα, έχουν ένα άτομο να τα κάνει όλα. 

Επιπλέον, όλα είναι έτοιμα και, γι’ αυτό, χάθηκαν οι ζαχαροπλάστες. Έτσι, πιστεύει ο 

Κώστας ότι θα χαθούν και οι μάγειρες. Ήδη με το catering, έρχονται πακέτα με έτοιμα 

φαγητά και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται και στα ξενοδοχεία. Άρα, γιατί να πληρώνουν 

ένα μάγειρα, αφού μπορούν να έχουν έτοιμα φαγητά;  

Εξάλλου, έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν περικοπές, προσλαμβάνοντας νέους 

κατά προτίμηση γιατί κοστίζουν λιγότερο. Δεν θέλουν πια εργαζόμενους μεγάλης 

ηλικίας, γιατί πληρώνουν πολύ με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας, εκτός αν 

δεχτούν να κάνουν κάποια συμφωνία.  

Αλλά και ο Κώστας θεωρεί ότι πληρώνεται λίγο σε σχέση με τη δουλειά που 

βγάζει, που δουλεύει 10 ώρες και εξυπηρετεί 700 άτομα. Δεν παραπονιέται, όμως, 

κάνει υπομονή γιατί πιστεύει ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. 

 Επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε πως διαμορφώνονται οι συνθήκες 

εργασίας στις υπηρεσίες και τι επίδραση έχουν στις αντιλήψεις και τα συναισθήματα 

των μεταναστών εργαζομένων. Οι παραπάνω εμπειρίες έρχονται να επιβεβαιώσουν την 

υποβάθμιση στην ποιότητα και στις συνθήκες της εργασίας με την αύξηση της 

ευελιξίας και την εντατικοποίηση. Πρόκειται για εκείνες τις άτυπες και αθέατες πτυχές 

της εργασίας (Brown, 1997 και 1999) που οδηγούν στις διαφορετικές μορφές 

αλλοτρίωσης που εμφανίζονται στις υπηρεσίες (Beynon & Nichols, 2006). 

Σε σχέση με την κρίση, δεν βλέπει διαφορά γιατί δουλεύει σε δύο δουλειές. 

Βέβαια, υπήρχε διαφορά τότε: 

Το 2002 με 2008 έπαιρνε στο αεροδρόμιο 1.100 ευρώ και όταν ξαναπήγε, μετά το 

2012, ο μισθός είχε πάει στα 750 ευρώ. Τώρα, όμως, από τις 4.10.2018 υπάρχει 

συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία, που αφορά τους μάγειρες και τους 

σερβιτόρους και είναι καλύτερα, γιατί ρυθμίζουν τα ρεπό, τις ώρες εργασίας και 

δίνει μια προστασία. Αυτό που είναι κακό στην Ελλάδα είναι το κομμάτι με τους 

συνδικαλιστές…..γιατί μπλοκάρουν τα πράγματα. θα μπορούσε να λειτουργεί 

κάπως αλλιώς (Συνέντευξη, 26.4.2019).   
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Πάντως, όπως λέει ο Κώστας αγαπάει τη δουλειά του. Κουράζεται λίγο, αλλά 

του αρέσει η δουλειά του. Έχει επίσης πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του. 

Ζει και με Έλληνες και με Αλβανούς. Με ποιους συγκρίνεται όμως;  

Οι Έλληνες έχουν λίγο το «άστο μην το κάνουμε». Εμείς λέμε «όχι, πάμε να το 

κάνουμε. Έχω πρακτικάριους και το βλέπω. Τους λέω «Ρε παιδιά μην πάτε μ’ 

αυτή την σκέψη. Πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να δώσουμε λίγο ταχύτητα 

παραπάνω. Θα περάσει..». Έπειτα, μου λένε «Εσείς οι Αλβανοί έχετε πάρει όλες 

τις δουλειές». Και εγώ, τους λέω «ναι, αλλά εγώ θα κάτσω να τελειώσω τη 

δουλειά μου και μετά θα φύγω. Εσύ, κοιτάς να φύγεις μια ώρα αρχύτερα…» 

(Συνέντευξη, 26.4.2019).    

 

Προκύπτει λοιπόν ότι η ομάδα αναφοράς, με την οποία συγκρίνεται, είναι η ίδια 

η ομάδα του, δηλαδή οι Αλβανοί συνάδελφοι του. Ωστόσο, το κριτήριο του φαίνεται 

να είναι η επιμονή και η ανταπόκριση στην εντατικοποίηση. Παρόλες τις δυσκολίες 

που προμηνύονται τόσο στο επάγγελμα όσο και στην εργασία, εμφανίζεται αισιόδοξος 

και πιστεύει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να 

παραβλέψουμε ότι η αυξημένη εντατικοποίηση της εργασίας ενισχύεται από 

συστήματα αμοιβής της απόδοσης και τεχνικές ελέγχου, οι οποίες πλέον αξιοποιούν 

και τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων για την εκπλήρωση των στόχων 

των εργοδοτών (Brown, 1999). Πράγματι, ο Κώστας βρίσκει στο επάγγελμα του τη 

δημιουργία και την ευχαρίστηση της προσφοράς και αυτό συμβάλλει στην καλύτερη 

απόδοση του στην εργασία. Έτσι, είναι ευχαριστημένος γιατί έμαθε το επάγγελμα πάνω 

στη δουλειά και το ασκεί, παρόλο που οι γνώσεις που απέκτησε από τη σχολή δεν 

εφαρμόζονται και απλά βεβαιώνουν τον εργοδότη ότι έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες.    

 

4.3.2.4. Η εργαζόμενη σε catering: αποειδίκευση και αλλοτρίωση 

 

Η Μάγδα ολοκλήρωσε το σχολείο στην Αλβανία και στη συνέχεια πήρε υποτροφία το 

1992 και σπούδασε Οδοντιατρική στο Πανεπιστήμιο της Κωστάντζας. Παρέμεινε στη 

Ρουμανία μέχρι το 2004 και δούλεψε δύο χρόνια σε κρατικό οδοντιατρείο κάνοντας 

την πρακτική της άσκηση και έξι μήνες σε ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο. Ήρθε στην 

Ελλάδα στο τέλος του 2004, αλλά δεν άσκησε την ειδικότητα της ως οδοντίατρος, γιατί 

δεν πήγε να μάθει τη γλώσσα και να δώσει εξετάσεις για να της αναγνωρίσουν το 

πτυχίο. Έτσι, δούλεψε με πεντάμηνες συμβάσεις σε εργοστάσιο παραγωγής 
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μακαρονιών και σε εταιρία παρασκευής φαγητού για αεροπλάνα. Στο ενδιάμεσο, 

δούλεψε και ένα πεντάμηνο ως καθαρίστρια σε ιδιωτικό σχολείο.  

Η δουλειά στο εργοστάσιο ήταν βαριά, αλλά είχε πολύ καλό μισθό και ένσημα 

και, όπως είπε η Μάγδα, θα επέστρεφε ευχαρίστως εκεί. Στη συνέχεια, δούλεψε στο 

αεροδρόμιο στην αρχή στη λάντζα και μετά στην κρύα κουζίνα, όπου παραμένει μέχρι 

σήμερα. Δεν δουλεύει λάντζα πια, παρά μόνο κρύα κουζίνα, που είναι πιο καλή 

δουλειά, πιο καθαρή. Είναι ευχαριστημένη από τη δουλειά της, αν και την έχει 

κουράσει και απογοητεύτηκε με τις περικοπές μισθού. Έχει πάρα πολύ δουλειά στο 

αεροδρόμιο, αλλά οι όροι εργασίας ως προς το μισθό και την ασφαλιστική κάλυψη 

είναι καλοί παρά τις μειώσεις. 

Τελευταία, ο μισθός αυξήθηκε επειδή άλλαξε ο νόμος. Αλλά έχει πολλή 

δουλειά, το αεροδρόμιο έχει δουλειά. Και όπως λέει η Μάγδα: 

Δεν έχει σημασία που έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Δουλεύω. Και είναι και άλλοι 

και από την Ελλάδα που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και δουλεύουν εκεί. Είναι 

πολλοί και σε μας. Και νέα παιδιά (Συνέντευξη, 7.3.2018).    

 

Πώς είναι μια ημέρα στη δουλειά της; Μέσα από την περιγραφή του τι ακριβώς 

κάνει στη δουλειά της, μπορούμε να καταλάβουμε πως διαμορφώνονται οι συνθήκες 

εργασίας στις υπηρεσίες και τι επίδραση έχουν στις αντιλήψεις και τα συναισθήματα 

των μεταναστών εργαζομένων: 

Έχουμε μονοτονία. Παίρνουμε διαταγές. Ας πούμε ότι χτυπά το τηλέφωνο και 

καταγράφουμε τις προ-παραγγελίες που έχουν γίνει. Και μετά εκτελούμε τις 

διαταγές. Το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια. Ότι ζητάνε τα μαγαζιά, φεύγει από 

εμάς. Για οχτώ ώρες κόβω ψωμί και το ψήνω στο φούρνο. Έτσι σε μια μέρα 

φτιάχνω 370 σάντουιτς. Ας πούμε σε 8 ώρες. Είναι πολύ δουλειά ... Νιώθω 

περισσότερο σαν μηχανή και πρέπει να κάνω παραγωγή συνεχώς, δηλαδή 

χειρωνακτική εργασία. Είναι δικό μου πρόβλημα, επειδή σπούδασα και δεν είμαι 

ικανοποιημένη με τη δουλειά, θα ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο, επειδή σπούδασα 

(Συνέντευξη, 26.4.2019). 

 

Η παραπάνω εμπειρία επιβεβαιώνει την υποβάθμιση στην ποιότητα και στις 

συνθήκες της εργασίας στις υπηρεσίες με την αύξηση της ευελιξίας, την 

εντατικοποίηση και την κατάτμηση των εργασιών. Πρόκειται για εκείνες τις άτυπες και 

αθέατες πτυχές του εργασιακού συμβολαίου (Brown, 1997 και 1999), που 

διαμορφώνουν τις συνθήκες αλλοτρίωσης τόσο με τη μορφή υποβάθμισης του 

ανθρώπου σε μηχανή (Marx, 1887), όσο και με τις διαφορετικές μορφές αλλοτρίωσης 

που εμφανίζονται στις υπηρεσίες (Beynon & Nichols, 2006). 
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Αυτές οι αλλαγές στη φύση της εργασίας και, κυρίως, η ανασφάλεια που 

δημιουργεί η οικονομική κρίση αναστέλλουν κάθε απόφαση για επαγγελματική 

κινητικότητα: 

Δεν έχω τίποτα για να είμαι ευτυχής, π.χ. συναδέλφους. Και δεν σκέφτομαι να 

αφήσω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Έχουμε μια σύμβαση 

εργασίας και δεν διακινδυνεύω να εγκαταλείψω τη δουλειά, επειδή αυτή είναι μια 

πιο σταθερή δουλειά (Συνέντευξη, 26.4.2019). 

 

Τι σημαίνει, όμως, για τη Μάγδα αυτή η δουλειά; Τι της προσφέρει και μένει 

σε αυτή τη δουλειά;  

Είναι οικονομικό το θέμα. Έπειτα, είναι μια σταθερή δουλειά. Και το ωράριο. 

Δουλεύω το πρωί, 5:30 π.μ. με 1:30 μ.μ. και είναι καλό και για το παιδί. Δεν έχω 

το άγχος ότι θα με διώξουν και, επιπλέον, τώρα ξέρω τη δουλειά και έτσι δουλεύω 

πιο άνετα. Στην αρχή, είχαμε μια εταιρία από την Αγγλία και μας κάνανε συνέχεια 

σεμινάρια για το πώς ψήνουμε το ψωμί. Μετά έφυγε αυτή η εταιρία. Έχουμε 

σεμινάρια μέσα στο αεροδρόμιο για  πυρόσβεση κ.λπ. (Συνέντευξη, 26.4.2019). 

 

Συγκρίνοντας τον εαυτό της με τους άλλους σε σχέση με τη θέση που έχει στο 

επάγγελμα και το επίπεδο διαβίωσης της, όπως αυτό εκφράζεται με τα συνήθη πρότυπα 

κατανάλωσης, πιστεύει ότι υπήρχαν άτομα που τα κατάφεραν καλύτερα και αυτό 

αντίστοιχα διαμορφώνει την αντίληψη της για την ταξική θέση της στην κοινωνία: 

Εντάξει υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που πήγανε καλύτερα, γιατί δουλέψανε πιο 

πολύ με αυτή την έννοια. Θα ήθελα να έχω σπίτι και καλύτερο μισθό, γιατί ο 

μισθός ξέρεις πως είναι τώρα. Πριν την κρίση ήταν χειρότερα για μας. Ο άνδρας 

δούλευε χωρίς ένσημα. Για μένα ο πιο μεγάλος μισθός ήταν 800 ευρώ. Εγώ θεωρώ 

ότι ανήκω στην εργατική τάξη όχι στη μεσαία τάξη, γιατί στη μεσαία τάξη είσαι 

λίγο πιο άνετα, μπορεί να πας και ένα ταξίδι, να πας διακοπές. Δεν έχουμε ακόμη 

τη δυνατότητα, δεν είμαστε άνετοι  (Συνέντευξη, 7.3.2018).    

 

Πώς αντιλαμβάνεται τις προοπτικές για την εργασιακή της εξέλιξη και την 

επαγγελματική κινητικότητα από τη θέση που είναι ; 

Για την προοπτική; Εδώ θα μείνω, μέχρι να πάρω σύνταξη. Είναι όλα ρυθμισμένα. 

Δεν πας σε άλλη δουλειά να ξεκινήσεις από την αρχή. Κάνω και την απογραφή 

μια φορά το μήνα, επειδή είμαι καλή στα μαθηματικά και έτσι έχω ένα bonus 

(Συνέντευξη, 26.4.2019).    

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω αφήγησης μας δίνεται ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποειδίκευσης και αλλοτρίωσης των εργαζομένων στον τομέα των 

υπηρεσιών. Μας δείχνει καθαρά πώς το κοινωνικό πλαίσιο και οι συνθήκες εργασίας 

διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και τις αξίες για την εργασία. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 

και τις αλλαγές που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια της πλήρους απασχόλησης 
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και την πρόσθετη ανασφάλεια λόγω κρίσης, οι προσδοκίες επαγγελματικής 

κινητικότητας διαμορφώνονται ανάλογα. Στην ουσία, αναστέλλονται. Πρόκειται για 

εκείνους τους διαρθρωτικούς παράγοντες, που διαφοροποιούν την ευκαιρία για τον 

καθένα και συμβάλουν στη διατήρηση της υπάρχουσας στρωμάτωσης.  

Σ’ αυτούς τους παράγοντες, προστίθενται οι ψυχολογικοί παράγοντες, η ηθική 

της εργασίας και το σύστημα υποκειμενικών αξιών, που φαίνεται να δημιουργούν ένα 

αυτό-επιβαλλόμενο εμπόδιο στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων  (Hyman, 

1953). Επομένως, πέραν από τους διαρθρωτικούς παράγοντες, υπάρχουν και οι 

υποκειμενικοί παράγοντες που συνδέονται με την ηθική και τις αξίες για την εργασία 

και παίζουν ρόλο στη διατήρηση των ορίων κοινωνικής στρωμάτωσης και 

κινητικότητας. Πρόκειται για τις κοινωνικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον Watson 

(2015), που θα πρέπει να εξετάσουμε για να καταλάβουμε πώς διαμορφώνονται οι 

χαμηλές προσδοκίες των εργαζομένων, που τους εγκλωβίζουν στη δευτερεύουσα 

αγορά εργασίας. 

 

4.3.2.5. Ο οικοδόμος: τέχνη και αυτονομία 

 

Ο Πέτρος τελείωσε το λύκειο στην Αλβανία και μετά ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, 

την ελληνορωμαϊκή πάλη. Στη συνέχεια, δούλεψε τρία χρόνια σαν σωματοφύλακας σε 

υπουργό της Αλβανίας. Άλλαξαν, όμως, τα πράγματα και τελικά ήρθε με τη γυναίκα 

του στην Ελλάδα το 1997. Από το 1990 με την κατάρρευση του καθεστώτος έψαχνε 

να φύγει, όπως όλοι τότε. Την πρώτη φορά ήρθε με τα πόδια και, για αρκετά χρόνια, 

πηγαινοερχόταν και έμενε δύο με τρεις μήνες για δουλειά και επέστρεφε πίσω στη 

χώρα του. Όπως λέει χαρακτηριστικά:  

Έφευγα νόμιμα με λεωφορείο και έμπαινα παράνομα με τρένο… Θέλαμε να 

φύγουμε για κάτι καλύτερο. Άλλοι φύγανε Αυλώνα μεριά προς Ιταλία, άλλοι στα 

Προξενεία της Γερμανίας, άλλοι πήγαν στα Τίρανα ... Εμείς ήρθαμε εδώ στην 

Ελλάδα και μείναμε στην Ελλάδα (Συνέντευξη, 18.4.2019). 

 

Για να καταλάβουμε καλύτερα την επαγγελματική του διαδρομή στην Ελλάδα, 

ανατρέχουμε στην Αλβανία για να δούμε πώς ήταν η δουλειά εκεί και τι σήμαινε για 

τον Πέτρο να είναι σωματοφύλακας:  

Ήμασταν σε μια ηλικία τότε, που δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Πιστεύαμε... Δεν 

ψάχναμε τι ήταν σωστό, τι ήταν λάθος. Μου άρεσε αυτή η δουλειά. Και ο μισθός 

για την εποχή εκείνη ήταν καλά. Και τώρα να μου έλεγες να κάνω αυτή τη 
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δουλειά, θα μου άρεσε. Να είμαι πιστός σε υπουργείο. Μ’ αρέσει να είμαι πιστός 

άνθρωπος σε κάτι (Συνέντευξη, 18.4.2019). 

 

Στην αρχή, δούλεψε οικοδομή και στα χωράφια στην Κατερίνη, στη 

Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Βασικά, δούλεψε στην οικοδομή και έμαθε την τέχνη, 

γιατί είχε έναν καλό εργολάβο. Δούλεψε ως τεχνίτης στην οικοδομή μέχρι το 2010. 

Δούλεψε ειδικότερα στα επιχρίσματα (σοβάδες) και στους ελαιοχρωματισμούς 

(μπογιές). Πώς ήταν αυτή η δουλειά και πώς την βίωνε ο ίδιος; 

Εντάξει, δύσκολο. Όλη μέρα είσαι μέσα στη λάσπη. Αλλά τότε, δεν κοίταζα 

καθαρό ή βρώμικο, κοίταζα να ζήσω την οικογένεια μου. Δούλευα πολλές ώρες, 

κάποιες φορές και 13 ώρες. Είχα ανάγκη και καθόμουν περισσότερες ώρες. Αλλά 

πληρωνόμουν. Μακάρι, να υπήρχε και σήμερα οικοδομή (Συνέντευξη, 

18.4.2019). 

 

Το πώς αντιλαμβάνεται τη δουλειά του στην οικοδομή, ο Πέτρος το δείχνει 

μέσα από τη σύγκριση με τη δουλειά του στο ταξί, την οποία έχει αναγκαστεί να κάνει 

εξαιτίας της κρίσης. Ακόμη και με τη μετακίνηση από το ένα επάγγελμα στο άλλο, 

λόγω της κρίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη 

φύση και στις συνθήκες εργασίας και πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων: 

Δούλευα για χρόνια στην οικοδομή και είχα την αίσθηση ότι δούλευα πραγματικά 

τις ώρες που χρειάζονταν και λάμβανα το μισθό μου για την πραγματική αξία της 

δουλειάς μου. Ως οδηγός ταξί, είναι εντελώς διαφορετικό. Δουλεύεις για τους 

άλλους και η πληρωμή πάει πρώτα σε αυτόν που έχει το ταξί. Πληρώνω πρώτα 

τον ιδιοκτήτη, το συνεργείο, την ασφάλεια, το πετρέλαιο και, αν περισσέψει, έχω 

και εγώ. Στο μεταξύ, δουλεύω για 12 ώρες, ανεξάρτητα από τα χρήματα που 

κερδίζω. Επιπλέον, επιβαρύνομαι με τη συντήρηση του ταξί. Στην οικοδομή, οι 

όροι είναι πιο καθαροί. Είσαι με τον εαυτό σου. Κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. 

Πληρώνομαι γι’ αυτό που κάνω. Έχω πρόγραμμα για τη ζωή μου. Με το ταξί, δεν 

μπορείς να οργανώσεις τη ζωή σου. Δεν ξέρεις αν θα πας μεροκάματο στο σπίτι 

(Συνέντευξη, 18.4.2019). 

 

Τι σημαίνουν για τον Πέτρο αυτές οι δουλειές, η δουλειά στην οικοδομή και η 

δουλειά στο ταξί; Ποια από τις δύο δουλειές θα προσδιόριζε καλύτερα την ταυτότητα 

του;  

Η οικοδομή μ’ άρεσε περισσότερο. Έχω περισσότερη εμπειρία. Σ’ αυτό το 

επάγγελμα είσαι πιο τίμιος. Εγώ προσφέρω κάτι. Είμαι κάποιος. Ξεκινάω από 

τίποτα, από πέντε υλικά και σου το παραδίνω έτοιμο. Αποδίδω στο επάγγελμα. 

Πως λέμε για το ζωγράφο που του αρέσει να κάνει ζωγραφική. Εμένα, μου αρέσει 

αυτό. Να προσφέρω και να αποδώσω. Εκεί, το μυαλό μου λειτουργεί τι καλύτερο 

μπορώ να προσφέρω… Είναι τέχνη. Πως είναι ο αρχιτέκτονας; Ο αρχιτέκτονας 

πολλές φορές συνεργάζεται με τους μαστόρους. Μπορεί στα χαρτιά να ξέρει, αλλά 

έχει την εμπειρία από μας. Ο αρχιτέκτονας είναι στα χαρτιά καλός. Στην εμπειρία 

είναι ο τεχνίτης…. Έχω την αίσθηση ότι δημιουργώ.  
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Στο ταξί δεν μπορείς, δεν ακούς ποτέ ότι αυτός είναι ο καλύτερος. Είναι ένα 

επάγγελμα, το οποίο δεν σε τιμά και για τον κόσμο είσαι ένα τίποτα. Ο κόσμος 

λέει «εγώ σε πληρώνω και θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ». Είσαι το τσιράκι άλλων. 

Σε θεωρούν έναν κατώτερο άνθρωπο. Κανονικά, ως οδηγός εγώ θα πρέπει να 

διαλέγω πώς πρέπει να πάω και ο πελάτης σου λέει «όχι, εγώ θέλω από 

κει…».Αυτό είναι πρόβλημα. Επηρεάζει αρνητικά τη ψυχολογία του οδηγού και 

αυτό οδηγεί σε τρακαρίσματα και τσακωμούς. Ο οδηγός αρρωσταίνει στο ταξί 

(Συνέντευξη, 18.4.2019).     

 

Επομένως, η αίσθηση της αλλοτρίωσης και της αποξένωσης του εργαζόμενου 

από την εργασία γίνεται εμφανής και σ΄ αυτή την περίπτωση μέσα από τη μετάβαση 

από την ειδικευμένη εργασία, την αυτονομία και τον έλεγχο στην πολυειδίκευση, την 

ένταση, την έλλειψη πραγματικής αυτονομίας, τον περιορισμένο έλεγχο στις 

αποφάσεις και, εν τέλει, την αποξένωση από την εργασία. Από τον τρόπο, δε, που 

προσδιορίζουν οι άνθρωποι τις καταστάσεις που βιώνουν, μπορούμε να καταλάβουμε 

την επίδραση των εργασιακών αλλαγών στην ταυτότητα, στην κοινωνική συμπεριφορά 

και στις κοινωνικές σχέσεις (Beynon & Blackburn, 1972). 

Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και 

τον τρόπο που επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την εργασία. Μας θυμίζουν, όμως, ότι 

προέχει η ανάγκη επιβίωσης ιδίως κατά την περίοδο της κρίσης: 

Στην οικοδομή, ήξερα τη δουλειά πολύ καλά, ήμουν ειδικευμένος, και είχα 

αυτονομία. Μαθαίνεις μια τέχνη και αυτή είναι η βάση για να κρίνεις την εμπειρία 

σου. Έχω την αίσθηση ότι μπορώ να αποδώσω καλύτερα ..... Έτσι, για μένα κρίση 

σημαίνει ότι έπρεπε να αλλάξω δουλειά. Και ξέρεις, οι οδηγοί ταξί αρρωσταίνουν, 

αλλά δεν το καταλαβαίνουν, και είναι το στρες που τους εξαντλεί μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα (Συνέντευξη, 18.4.2019). 

 

Στην ερώτηση για το αν οι άλλοι άνθρωποι με τους οποίους συγκρίνεται τα 

έχουν πάει καλύτερα από εκείνον, ο Πέτρος τοποθετεί το ζήτημα περισσότερο σ΄ αυτό 

που είναι για τον ίδιο πιο σημαντικό να επικεντρωθεί: 

Εξαρτάται. Μερικοί άνθρωποι έχουν εργαστεί σε μια άλλη χώρα με καλύτερες 

συνθήκες και θα μπορούσαν να αποκτήσουν περισσότερα πράγματα από αυτά που 

θα μπορούσα να κάνω. Αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να 

κάνουν τα παιδιά μου αυτό που δεν μπορούσα να κάνω (Συνέντευξη, 18.4.2019). 

 

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση που δεν μπορούσε να έχει, φαίνεται να κοιτάει 

και διαφορετικές ομάδες αναφοράς από τη δική του για το καλό των παιδιών του: 

Θα ήθελα τα παιδιά μου να μάθουν μια ξένη γλώσσα που είναι πολύ σημαντική. 

Κοιτάζω κάποιες πλούσιες οικογένειες που έχουν οικιακή βοηθό από τις 

Φιλιππίνες, η οποία μιλάει στα παιδιά στα Αγγλικά και έτσι  μαθαίνουν τη γλώσσα 

πολύ καλά από την πρώιμη ηλικία (Συνέντευξη, 18.4.2019). 
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Τέλος, πέρα από την αλλαγή επαγγέλματος λόγω κρίσης και τη συνακόλουθη 

υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, υπάρχουν και πρόσθετα εμπόδια διοικητικής 

κυρίως φύσης, που επηρεάζουν τη θέση του στην ελληνική κοινωνία και την πρόσβαση 

του σε δικαιώματα και υπηρεσίες. Τα εμπόδια αυτά φαίνεται να του προκαλούν έντονη 

δυσαρέσκεια: 

Είμαστε τόσα χρόνια εδώ και έχουμε δουλέψει και έχουμε αφήσει πόσα λεφτά. 

Τα παιδιά μας, επειδή γεννήθηκαν εδώ, είναι με ελληνική υπηκοότητα και εμείς 

οι γονείς δεν μπορούμε να πάρουμε τα χαρτιά Αυτό είναι αδικία γιατί ουσιαστικά 

δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες 

(Συνέντευξη, 18.4.2019).  

 

Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και μας 

δείχνουν επιπλέον πώς επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά και όλες τις 

άλλες πτυχές της ζωής τους. Όταν καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός 

της εργασίας και, κυρίως, της μεταναστευτικής εργασίας σε περιόδους κρίσης, τότε 

μπορούμε να εντοπίσουμε τις πτυχές εκείνες που συμβάλουν στη διατήρηση και την 

αναπαραγωγή ενός φτηνού εργατικού δυναμικού (Burawoy, 1980).  

Με την αύξηση των δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες και την επέκταση των 

άτυπων μορφών εργασίας, δεν τέθηκε μόνο θέμα για την ευελιξία και την 

προσωρινότητα της μισθωτής εργασίας (Γαλατά, 2009), αλλά και για το κατά πόσο ο 

τριτογενής τομέας δημιουργεί «θέσεις υπηρεσιών ή εργασίες υπηρετών» (Maruani & 

Reynaud, 2004, σ. 48). Μέσα από την αφήγηση του Πέτρου φάνηκε, από τη μια μεριά, 

η αίσθηση της δημιουργίας, της αυτονομίας και της προσφοράς στο επάγγελμα του 

οικοδόμου και, από την άλλη μεριά, η υπηρετικότητα και η έλειψη ελέγχου και 

προσφοράς στο επάγγελμα του οδηγού ταξί με σοβαρές συνέπειες για την ταυτότητα 

του και την οργάνωση της ζωής του.    

 

4.3.2.6. Ο κρεοπώλης: επιμόρφωση και προσδοκίες 

 

Ο Νίκος τελείωσε το δημοτικό στην Αλβανία, αλλά λόγω των γεγονότων αναγκάστηκε 

να σταματήσει το σχολείο. Δεν πήγε γυμνάσιο και πήγε φαντάρος στο στρατό για 15 

μήνες. Το 1990 που έφευγε ο πολύς κόσμος, έφυγε και εκείνος για να ψάξει για 

δουλειά. Ήταν δύσκολα γιατί δεν ήξερε τη γλώσσα, αλλά οι Έλληνες βοηθούσαν. 

Δούλεψε στα Γιάννενα και σε ένα χωριό στα Τρίκαλα, αλλά τους έπιανε η αστυνομία 
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και τους γύριζε πίσω. Το 1997 με 1998 τακτοποίησε τα χαρτιά νόμιμης παραμονής του 

και άρχισε να δουλεύει σε μια κατασκευαστική εταιρία, με την οποία φτιάξανε μια 

πλατεία και δρόμους. Στη συνέχεια, δούλεψε στο αεροδρόμιο για ενάμισι χρόνο, μέσω 

μιας εταιρίας καθαρισμού, που απασχολούσε 160 άτομα όλα αλβανικής καταγωγής. 

Το αεροδρόμιο ήταν στην αρχή της κατασκευής του και: 

Καθαρίζαμε. Δουλεύαμε με τους Γερμανούς, με κάμερες μπαίναμε στα φρεάτια 

και καθαρίζαμε. Καθαρίζαμε και άλλα κτίρια από δουλειές που κάνανε άλλοι…… 

Έκανα και άλλες δουλειές το Σαββατοκύριακο με σταφύλια και ελιές 

(Συνέντευξη, 12.5.2019). 

  

Από το 2000 μέχρι σήμερα δουλεύει στο Κρεοπωλείο, μια οικογενειακή 

επιχείρηση με καλό αφεντικό, με τον οποίο έχει πολύ καλή συνεργασία. Ο Νίκος είχε 

ανάγκη τα χρήματα, αλλά είναι σημαντικό να δούμε πώς βιώνει αυτή τη δουλειά; 

Και με δεύτερη δουλειά, ποτέ δεν έχω πει βαρέθηκα ή κουράστηκα. Είχα μια 

δύναμη μέσα μου. Όταν έχεις οικογένεια, τα παιδιά έχουν απαιτήσεις…οπότε 

αναγκάστηκα να δουλεύω. Είναι το οικονομικό, αλλά σε κάθε δουλειά πάω με 

χαρά. Στο κρεοπωλείο ήταν δύσκολα στην αρχή, γιατί δεν ήξερα τίποτα. Μετά 

κατάλαβα ότι είναι μια δουλειά, έχει και μέλλον, το πήρα σοβαρά και αυτό που 

έκανα το αγαπούσα και μ’ αρέσει πολύ και συνεχίζω. Κάθε δουλειά έχει τις 

δυσκολίες του και τώρα το θεωρώ παιχνίδι. Είναι δύσκολη δουλειά και πρέπει να 

ξέρεις για τα κρέατα, να τα καθαρίσεις, να τα ξεκοκαλίσεις. Είναι επίσης μια 

δουλειά που έχει πολύ ορθοστασία. Είμαι 19 χρόνια εκεί. Πάω 7 η ώρα στην 

εργασία μου μέχρι τις 16:00 με 16:30. Απογεύματα δεν δουλεύω (Συνέντευξη, 

12.5.2019).     

 

Σε σχέση με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται γι’ αυτή τη 

δουλειά, ο Νίκος προσπαθεί να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται και έχει 

προσδοκίες για την εργασία του. Όπως μας λέει: 

Αυτή τη δουλειά την έμαθα εκεί. Χρειάζεται δίπλωμα από τη Σχολή Κρεοπωλών, 

κυρίως, για να ανοίξεις το δικό σου κρεοπωλείο. Βέβαια, έχω κάνει σεμινάρια, τα 

οποία είναι συν για μένα. Έχουμε και τώρα σεμινάρια. Αυτό είναι καλό, γιατί 

γνωρίζεις ότι έχει σχέση με τρόφιμα. Και μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, πώς 

να συμπεριφέρεσαι με τον πελάτη, Μαθαίνεις πράγματα ωραία. Τα οργανώνει ο 

ΕΦΕΤ και πάω. Υπάρχουν καθηγητές που σου δείχνουν πράγματα στον πίνακα 

και σου εξηγούν. Αυτά μετράνε. Αλλά θα πρέπει να έχω κάνει το γυμνάσιο. 

Πρέπει να κάνω ένα χρόνο εδώ για να συμπληρώσω… Ακόμη, μου είναι δύσκολο, 

γιατί με τη δεύτερη δουλειά δεν προλαβαίνω  (Συνέντευξη, 12.5.2019).     

  

Τι σημαίνει αυτή η δουλειά για τον Νίκο σε σχέση με τη δουλειά που είχε στο 

αεροδρόμιο; Πώς την αντιλαμβάνεται; 

Στο αεροδρόμιο ήταν μια δουλειά όλο σκόνη και με μάσκες που δουλεύαμε. Ενώ 

τώρα, αν πάω έτσι στη δουλειά, θα βγάλω το σακάκι και θα βάλω την ποδιά. 

Οπότε, έτσι είναι πιο καθαρή δουλειά. Εντάξει, έχει αυτό με τα αίματα, αλλά όταν 



  

86 

 

προσέχεις και ξέρεις τη δουλειά να μην λερώνεσαι, είσαι πιο προσεκτικός. Μπορώ 

να πάω στη δουλειά, όπως με βλέπεις. Είναι διαφορετική δουλειά. Έχεις να κάνεις 

με κόσμο. Η επαφή με τον κόσμο είναι πολύ ωραίο. Έχουμε δεθεί με τον 

κόσμο…και είναι ωραίο αυτό. Έχεις επαφή με τον κόσμο, χαίρεσαι, νιώθεις ότι 

προσφέρεις (Συνέντευξη, 12.5.2019).     

  

Με βάση τις εμπειρίες του και τη θέση στο επάγγελμα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις 

αντιλήψεις του σε σχέση με την κοινωνική τάξη στην οποία πιστεύει ότι ανήκει. Είναι 

μια σημαντική διάσταση, καθώς μας δείχνει πως κατανοεί τη σχετική αποστέρηση: 

Δεν είχαμε τίποτα. Όταν παντρεύτηκα τη γυναίκα μου και ήρθαμε και ανοίξαμε 

το σπίτι μας ... κοιμηθήκαμε στο πάτωμα. Αλλά σιγά σιγά, δηλαδή με τη δουλειά, 

ανεβήκαμε. Θεωρώ ότι έτσι δεν μου λείπει τίποτα. … όλα αυτά που λένε και 

μπαίνεις στη λογική αν είσαι εργατική τάξη ... αλλά αυτοί οι δεσμοί σταδιακά 

χάνονται, δηλαδή να αυτό ότι δουλεύοντας … εγώ και η γυναίκα μου 

προσπαθήσαμε 20 χρόνια που δουλεύουμε και οι δύο. Έτσι και έχουμε δουλέψει, 

όπως σας είπα και σε δεύτερη δουλειά, έχω την οικογένεια μου, έχω δύο παιδιά, 

έχω το μηχανάκι μου, έχω τη δουλειά μου, το σπίτι μου, αγόρασα ένα σπίτι … 

πολύ ωραίο. Έτσι, το χαίρομαι βέβαια (Συνέντευξη, 12.5.2019). 

 

Επομένως, ο Νίκος πιστεύει ότι τα κατάφερε καλά. Η κρίση τον επηρέασε όπως 

επηρέασε όλους. Κατέβηκε ο μισθός του, αλλά και το χαρτζιλίκι που του έδιναν οι 

πελάτες. Αυτά όμως ήταν σημαντικά για εκείνον, γιατί πλήρωνε το δάνειο για το σπίτι. 

Σε σχέση με ποιους ανθρώπους συγκρίνεται για να αξιολογήσει αν τα πήγε καλά; 

 Κοιτάζω τους συμπατριώτες μου. Όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά και δεν μπορεί 

ν’ αγοράσει μια μπύρα, δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Συγκρίνομαι και 

όταν πάω στην πλατεία με τα παιδιά μου, θα τους πάρω μια σοκολάτα ή θα πιώ 

μια μπύρα. Βέβαια, δεν μπορείς να το κάνεις και συνέχεια… Και εδώ υπάρχουν 

άνθρωποι με δυσκολία. Βλέπω την κατάσταση και, με αυτήν την κατάσταση, 

συγκρίνω τη δική μου (Συνέντευξη, 12.5.2019). 

 

Κλείνοντας, ο Νίκος δήλωσε αισιόδοξος. Συγκρίνεται με τους ανθρώπους γύρω 

του και την κατάσταση που επικρατεί και νιώθει ότι τα καταφέρνει και ότι έχει πάει 

καλά. Όπως είπε και ο ίδιος, είναι άνθρωπος που δουλεύει και δεν φοβάται. Σε ότι 

αφορά τις προσδοκίες του, έχει όνειρα ν’ ανέλθει σ’ αυτή τη δουλειά που κάνει και, γι’ 

αυτό, επιμορφώνεται. Θα χρειαστεί, όμως, να πάρει και το απολυτήριο Γυμνασίου, αν 

και δεν μπορεί ακόμη, αφού με την κρίση χρειάζεται να κάνει δύο δουλειές. Επομένως, 

προσδοκίες για καλύτερες ευκαιρίες στην εργασία μπορεί να υπάρχουν, σύμφωνα με 

τη Hirszowicz (1981), αλλά προσκρούουν με τις πραγματικές συνθήκες, απαιτήσεις 

και δυσκολίες στην αγορά εργασίας. 
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5. Συμπεράσματα 

 

5.1. Δεξιότητες και προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας σε 

περιόδους κρίσης 

 

Η έρευνα ανέλυσε τις αλλαγές που επήλθαν στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων μέσα σε 

ένα επάγγελμα στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης, ως απόρροια των αλλαγών στην ταξινόμηση των επαγγελμάτων. Ειδικότερα, 

εξέτασε τη διαδικασία των αλλαγών και τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό κύρος των 

πληθυσμιακών ομάδων που θίγονται περισσότερο από την κρίση, στις προσδοκίες τους 

για επαγγελματική κινητικότητα και στην κατανόηση σχετικής αποστέρησης. 

Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν να αναδείξει πώς οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται 

τις ανισότητες στην εργασία σε σχέση με τους άλλους και τι σηματοδοτεί η στάση τους 

για τα όρια κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας.  

Στην ουσία, η έρευνα απέβλεπε να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

(α) Ποιες επαγγελματικές ομάδες και γιατί θίγονται περισσότερο από τις αλλαγές στα 

πρότυπα επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιόδους κρίσης; 

(β) Πώς οι αλλαγές στο επάγγελμα και τον καταμερισμό εργασίας επιδρούν στο 

διαχωρισμό των δεξιοτήτων και το κοινωνικό κύρος σε περιόδους κρίσης;  

(γ) Πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις αξίες και τις προσδοκίες των εργαζομένων για 

επαγγελματική κινητικότητα και την κατανόηση τους για τη σχετική αποστέρηση;. 

Το πρόβλημα της έρευνας σχετίζεται με την υποβάθμιση του θεσμού της 

δεξιότητας, σαν αποτέλεσμα των αλλαγών που επιφέρει η κρίση στην ταξινόμηση των 

επαγγελμάτων, στο κοινωνικό κύρος και στα κριτήρια διαπραγμάτευσης της εργασίας. 

Αυτή η υποβάθμιση οδήγησε στη διαίρεση της εργατικής τάξης σε διαφορετικούς 

τύπους θέσεων εργασίας, με «καλές» και «κακές» συνθήκες εργασίας και με 

διαφορετικά εργασιακά χαρακτηριστικά. Η διάσπαση της επιδιώκεται με το νέο 

μοντέλο διαχείρισης, που αντικαθιστά τα τεχνικά και εκπαιδευτικά προσόντα με τις 

δεξιότητες που σχετίζονται με τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες των 

εργαζομένων. Όπως αναδείχθηκε παραπάνω από τους Felstead κ.ά. (2007), κατά την 

περίοδο της κρίσης παρατηρείται μια μετατόπιση, κυρίως στις υπηρεσίες, από τις 

επίκτητες δεξιότητες (broad skills), που αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
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προς τις γενικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (generic skills), που συνδέονται με 

ατομικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι η δεξιότητα να ερμηνεύεται 

πλέον ως προσωπική ικανότητα. Συνακόλουθα, διαμορφώνονται άλλες αξίες 

διαφοροποίησης και κοινωνικής ανέλιξης των εργαζομένων, που επαναφέρουν 

στερεότυπα με βάση την τάξη, το φύλο και την εθνικότητα, τα οποία προκαλούν 

διακρίσεις και αποκλεισμούς. Έτσι, οι δεξιότητες και το κοινωνικό κύρος που απορρέει 

από αυτές απαξιώνονται σε περιόδους μεγάλων αλλαγών. Η απαξίωση αυτή μαζί με τη 

στάσιμη κοινωνική κινητικότητα και την παγιωμένη ανισότητα έχει προκαλέσει θυμό 

και απογοήτευση, γιατί από την αρχή της κρίσης διαψεύστηκαν οι προσδοκίες ότι 

όποιος προσπαθεί μπορεί να τα καταφέρει. 

Το διακύβευμα λοιπόν έγκειται στο ότι οι ατομικές δεξιότητες που έχουν 

επικρατήσει, ως μοντέλο διαχείρισης των εργαζομένων και προσαρμογής στην κρίση 

και την ανασυγκρότηση της εργασίας, οδηγούν σε μια σειρά από αρνητικές κοινωνικές 

συνέπειες. Η υποβάθμιση του θεσμού της δεξιότητας και η μετατόπιση στις 

προσωπικές ικανότητες διαμορφώνουν άλλες αξίες διάκρισης και κοινωνικής ανέλιξης 

των εργαζομένων, που βασίζονται σε ταξικά, έμφυλα και φυλετικά στερεότυπα. Έτσι, 

φαίνεται να κυριαρχεί η «αξία» ως κριτήριο κοινωνικής στρωμάτωσης και 

κινητικότητας, παρά η γνώση και η επαγγελματική ειδίκευση που προσδιόριζαν 

παραδοσιακά το κύρος στο επάγγελμα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μειώνονται άνισα 

τα περιθώρια ευκαιριών για κάποιες επαγγελματικές ομάδες και, μέσα από διακρίσεις 

και αποκλεισμούς, να διαμορφώνονται οι συνθήκες περιθωριοποίησης τους. 

Η εξέταση του προβλήματος απαιτεί μια πολύπλευρη ανάλυση αντικειμενικών 

και υποκειμενικών παραγόντων, για να κατανοήσουμε πώς δημιουργούνται οι 

συνθήκες κατάτμησης της αγοράς εργασίας σε περιόδους κρίσης, πώς κάποιες ομάδες 

σπρώχνονται σε χαμηλού κύρους εργασίες και μέσα από ποιες διαδικασίες 

διαμορφώνονται αξίες και προσδοκίες που αναπαράγουν την περιθωριοποίηση τους. 

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται το επάγγελμα και η κοινωνική τάξη, ως βασικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες στρωμάτωσης και κινητικότητας. Το επάγγελμα είναι 

οργανωμένο γύρω από το σύστημα γνώσης που εφαρμόζει και το κύρος, και δηλώνει 

τις σχέσεις απασχόλησης και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη θέση εργασίας και 

τα περιθώρια κινητικότητας. Η τάξη, που βασίζεται στην επαγγελματική δομή, δηλώνει 

την οικονομική θέση, το κοινωνικό κύρος και τη σχετική εξουσία. 
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Η θεωρητική βάση της έρευνας στηρίχτηκε, κατά κύριο λόγο, στη θεωρία της 

σχετικής αποστέρησης για να αναλύσει την υποκειμενική πρόσληψη της ανισότητας 

στην εργασία κατά την περίοδο της κρίσης. Η έρευνα έδωσε πρωταρχική σημασία στις 

ερμηνείες των ανθρώπων για το ρόλο των δεξιοτήτων στην εργασία, στις κοινωνικές 

συγκρίσεις, στις δράσεις και στις προσδοκίες τους για επαγγελματική κινητικότητα. 

Επίσης, η μελέτη στηρίχτηκε στη Μαρξιστική προσέγγιση, που υποστηρίζει ότι η 

οικονομική αλλαγή μεταβάλλει τις αντιλήψεις και τους επαγγελματικούς 

προσανατολισμούς των ανθρώπων και στη Βεμπεριανή προσέγγιση, που προάγει την 

ερμηνευτική κατανόηση της κοινωνικής δράσης και αλληλεπίδρασης στο δεδομένο 

κοινωνικό πλαίσιο. Επιπλέον, εξέτασε τη διαδικασία παραγωγής της εργασίας, την 

αποειδίκευση του εργατικού δυναμικού και τη μονοπώληση των προνομιούχων 

θέσεων. Τέλος, αξιοποίησε τις κοινωνιολογικές μελέτες της Σχολής του Σικάγου που 

εστιάζουν στη διαδικασία αλλαγής των συνθηκών ζωής των ανθρώπων και στην 

ερμηνεία τους, καθώς και στην έννοια της σταδιοδρομίας για την κατανόηση της 

εργασιακής εμπειρίας. Στη θεωρητική ανάλυση περιλήφθηκαν και οι ελληνικές μελέτες 

που δίνουν έμφαση στο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο και την υποκειμενική κατανόηση 

της αλλαγής στην εργασία για να αναλύσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στα όρια 

κοινωνικής στρωμάτωσης και κινητικότητας. 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας προσδιορίστηκε από το ερευνητικό 

πρόβλημα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του. Κομβικό στοιχείο της μεθοδολογίας 

ήταν η ποιοτική και συγκριτική ανάλυση των αλλαγών στις δεξιότητες σε διαφορετικά 

επαγγέλματα και εργασιακές εμπειρίες, προκειμένου να κατανοήσουμε τους 

μηχανισμούς που συντηρούν την ανισότητα στην εργασία. Το κεντρικό σημείο 

αναφοράς για την ανάλυση των αλλαγών στις δεξιότητες ήταν το επάγγελμα και η 

σύγκριση της επίπτωσης των αλλαγών έγινε σε διαφορετικά επαγγέλματα μέσα από έξι 

διαφορετικές εργασιακές ιστορίες και εμπειρίες των εργαζομένων.  

Ειδικότερα, επιλέχθηκε η Μελέτη περίπτωσης (Case Study) σε συγκεκριμένο 

τόπο, συγκεκριμένα επαγγέλματα και συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα εργαζομένων. Ο 

στόχος ήταν να αναλυθεί σε βάθος η διαδικασία της μεταβολής μέσα από τις 

αντιλήψεις των αλβανών μεταναστών εργαζομένων για τις δεξιότητες σε χαμηλόμισθα 

και χαμηλού κύρους επαγγέλματα στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν Αφηγηματικές συνεντεύξεις εργασιακών ιστοριών (Work History 

Interviews) σε 10 οικογένειες αλβανών μεταναστών εργαζομένων, καθώς 
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αναδεικνύουν τις επαγγελματικές διαδρομές, τις εργασιακές εμπειρίες, τις κοινωνικές 

σχέσεις και τις προσδοκίες για τις προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας. Από τις 

εργασιακές ιστορίες, επιλέχθηκαν έξι επαγγέλματα χαμηλού κύρους και, 

συγκεκριμένα, ο συντηρητής, η καθαρίστρια, ο μάγειρας, η υπάλληλος catering, ο 

οικοδόμος και ο κρεοπώλης, που μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε την επίπτωση των 

αλλαγών στις δεξιότητες και τις εργασιακές προοπτικές. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η 

Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων από τις δειγματοληπτικές και τις ποιοτικές 

έρευνες που πραγματοποίησαν οι κοινωνικοί εταίροι, κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, για να καταγραφούν οι αντιλήψεις εργοδοτών και εργαζομένων 

σε σχέση με τις δεξιότητες. Τέλος, υιοθετήθηκε η Συγκριτική στατιστική ανάλυση της 

επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, 

προκειμένου να έχουμε εικόνα για τη μεταβολή της επαγγελματικής κατανομής πριν 

και κατά τη διάρκεια της κρίσης και για την έκταση της αλλαγής στις δεξιότητες. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων έδειξαν τα 

ακόλουθα. Η δευτερογενής ανάλυση των ερευνών, που πραγματοποίησαν οι κοινωνικοί 

εταίροι κατά τη διάρκεια της κρίσης, κατέγραψε τη στροφή από τις επαγγελματικές 

δεξιότητες προς τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ευελιξία, την 

προσαρμοστικότητα και τις επικοινωνιακές ικανότητες. Σ’ αυτή την τάση φαίνεται να 

συγκλίνουν εργοδότες και εργαζόμενοι, οι οποίοι αποδίδουν εξίσου μεγάλη σημασία 

στην εμπειρία. Ως προς την έννοια της δεξιότητας, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη 

αντίληψη εργοδοτών και εργαζομένων για τις δεξιότητες κατά τη διάρκεια της κρίσης 

το 2015, καθώς οι δεξιότητες δεν αποσαφηνίζονται και απλά απαριθμούνται και 

ιεραρχούνται σε λίστες. Παρόλα αυτά, το επάγγελμα παραμένει η βάση της διάγνωσης 

και της ανάλυσης των δεξιοτήτων. 

Η συγκριτική στατιστική ανάλυση της επαγγελματικής εξέλιξης των 

εργαζομένων στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας έδειξε ότι στην τοπική οικονομία του 

Δήμου επικρατεί ο τριτογενής τομέας με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

και το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων να συγκεντρώνεται στην παροχή 

υπηρεσιών. Το κύριο χαρακτηριστικό του τομέα είναι η εποχιακή δραστηριότητα. 

Ειδικότερα, καταγράφονται υψηλά ποσοστά σε αυτούς που απασχολούνται στην 

παροχή υπηρεσιών, στους επαγγελματίες, στους ειδικευμένους τεχνίτες στους οποίους 

συγκαταλέγονται οι αρτοποιοί, οι ζαχαροπλάστες και οι ράφτες, στους τεχνικούς, 

στους υπαλλήλους γραφείου και στα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη. Εξίσου 
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σημαντικά είναι τα ποσοστά των ανειδίκευτων εργατών, στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι πλανόδιοι πωλητές και οι οικιακές βοηθοί, καθώς και των 

χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού είναι απόφοιτοι Λυκείου και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, η ανάλυση της μεταβολής της επαγγελματικής κατανομής των 

απασχολουμένων με ξένη υπηκοότητα μεταξύ των δύο περιόδων, πριν την κρίση 

(1998-2008) και κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2019), έδειξε τη μεγαλύτερη 

μείωση στα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη και στους ειδικευμένους τεχνίτες. 

Αντίθετα, έδειξε τη μεγαλύτερη αύξηση στους υπαλλήλους γραφείου, τους 

απασχολουμένους στην παροχή υπηρεσιών και τους απασχολούμενους στη γεωργία, 

κτηνοτροφία και αλιεία. Επίσης, θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στους ανειδίκευτους 

εργάτες και στους χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Συνολικά, παρατηρήθηκαν 

σημαντικές αλλαγές στην κατανομή της απασχόλησης κατά κατηγορίες επαγγελμάτων 

με κυριότερη τη μετατόπιση από τα χειρωνακτικά (τεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων) 

στα μη χειρωνακτικά και, ιδίως, στα μη χειρωνακτικά χαμηλής ειδίκευσης (υπάλληλοι 

γραφείου, πωλητές και απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών). 

Τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα προκύπτουν από τις έξι εργασιακές ιστορίες, 

που επιλέξαμε να αναλύσουμε, καθώς αναδεικνύουν χαρακτηριστικά τη διαδικασία και 

τους παράγοντες των μεταβολών που έχουν επέλθει στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, 

τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις προοπτικές επαγγελματικής κινητικότητας. 

Στην πρώτη εργασιακή ιστορία του Συντηρητή έχουμε μια πλήρη περιγραφή για 

το περιεχόμενο της εργασίας του. Διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες επισκευής και 

επιδιόρθωσης και, γι’ αυτό, χρειάζονται οι βασικές δεξιότητες, οι δεξιότητες για όλες 

τις δουλειές. Η εργασία στο ξενοδοχείο φαίνεται πολύ καλή σε σύγκριση με τη 

χειρωνακτική εργασία, καθώς δεν είναι «δουλειά με τσάπα και κασμά». Επιπλέον, οι 

κοινωνικές και συναδελφικές σχέσεις δίνουν χρώμα στη δουλειά, αφού «αυτόν τον 

χώρο τον φτιάχνουν οι άνθρωποι». Ωστόσο, οι αλλαγές στην εργασία και στα αφεντικά 

έχουν φέρει στο προσκήνιο τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, φαίνεται ότι τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο για την εύρεση εργασίας, 

π.χ. με είδε «ντυμένο ωραία με τα ρούχα και με την τσάντα» και μου είπε να πάω να 

δουλέψω, όσο και για την επιβίωση στην εργασία, όπως για παράδειγμα «να 

προσφέρεις αυτό που σου δίνουνε, να είσαι καθαρός, να μιλάς ωραία». Τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά είναι εξίσου καθοριστικά για την παραμονή ή την ανέλιξη στην 
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εργασία, δηλαδή «πάει το πράγμα με το παραμικρό. Άμα, δεν σε γουστάρει, σε κάνει 

πέρα». Τέλος, σε ότι αφορά τις αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, την υποβάθμιση και 

την προσωρινότητα στους όρους της, φαίνεται να δικαιολογούνται από την ανάγκη 

επιβίωσης και στήριξης των οικογενειών και από το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στην 

ίδια κατάσταση. Συγκρινόμενος, δε, με τα μέλη της εθνοτικής ομάδας του, δηλαδή τους 

Αλβανούς συναδέλφους του ή απασχολούμενους σε διαφορετικά επαγγέλματα, ο 

Σπύρος θεωρεί ότι τα έχει καταφέρει πολύ καλά και, γι’ αυτό, δεν νιώθει ούτε 

στερημένος, ούτε δυσαρεστημένος. 

 Στη δεύτερη εργασιακή ιστορία της Καθαρίστριας, η αφήγηση της μας δείχνει 

πώς αντιλαμβάνεται τη δουλειά της ως ειδικευμένη, καθώς έχει την εμπειρία, τη 

δεξιότητα και ξέρει τη δουλειά. Θεωρεί, επίσης, ότι έχει ένα σχετικό έλεγχο και κάποια 

αυτονομία, αρκεί να ενημερώνει τη διευθύντρια. Έτσι, προστατεύει τη δουλειά της και 

την εμπειρία της «Αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε. Πρέπει να 

του δείξω…. Πρέπει να ξέρεις για να την κάνεις τη δουλειά ... Οι καθαρίστριες από τα 

δωμάτια δεν μπορούν. Δεν ξέρουν πως γίνεται η δουλειά». Έτσι, η σύγκριση γι’ αυτήν 

την ειδικευμένη δουλειά, στον τομέα με τις εναλλακτικές θεραπείες, γίνεται με τις 

άλλες καθαρίστριες, στο ίδιο επάγγελμα δηλαδή, αλλά σε διαφορετικό τομέα, στα 

δωμάτια. Ανεξάρτητα από το επάγγελμα της και με βάση το επίπεδο διαβίωσης της, 

σύμφωνα με τα συνήθη πρότυπα κατανάλωσης, τοποθετεί τον εαυτό της στη μεσαία 

τάξη. Ακόμη και για τον προσδιορισμό της ταξικής της θέσης, η Άννα συγκρίνεται με 

αυτούς που δουλεύουν μαζί στον ίδιο χώρο αλλά σε διάφορες ειδικότητες και ανήκουν 

στη μεσαία τάξη. Επίσης, για το αν τα κατάφερε καλά συγκρίνεται με τους συμπολίτες 

της από την ίδια εθνοτική ομάδα, ενώ η σύγκριση με τους Έλληνες δεν φαίνεται να 

έχει νόημα αφού έχει αποκτήσει το επιθυμητό επίπεδο διαβίωσης. Τέλος, παρά τις 

μειώσεις προσωπικού και την εργασιακή ανασφάλεια από το 2019 και μετά, δεν 

προτίθεται να φύγει σε άλλη χώρα ή να μετακινηθεί σε άλλη δουλειά.  

Η τρίτη εργασιακή ιστορία του Μάγειρα μας δείχνει τις αλλαγές στο επάγγελμα, 

πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες εργασίας στις υπηρεσίες με την αύξηση της ευελιξίας 

και την εντατικοποίηση και τι επίδραση έχουν στις αντιλήψεις και τα συναισθήματα 

των μεταναστών εργαζομένων. Προκύπτει για παράδειγμα ότι η ομάδα αναφοράς, με 

την οποία συγκρίνεται, είναι η ίδια η ομάδα του, δηλαδή οι Αλβανοί συνάδελφοι του. 

Ωστόσο, το κριτήριο του φαίνεται να είναι η επιμονή και η ανταπόκριση στην 

εντατικοποίηση. Παρόλες τις δυσκολίες που προμηνύονται τόσο στο επάγγελμα όσο 
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και στην εργασία, εμφανίζεται αισιόδοξος και πιστεύει ότι θα τα πράγματα θα πάνε 

καλύτερα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι η αυξημένη εντατικοποίηση 

της εργασίας ενισχύεται από συστήματα αμοιβής της απόδοσης και τεχνικές ελέγχου, 

οι οποίες πλέον αξιοποιούν και τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων για 

την εκπλήρωση των στόχων των εργοδοτών (Brown, 1999). Πράγματι, ο Κώστας 

βρίσκει στο επάγγελμα του και στη δουλειά του τη δημιουργία και την ευχαρίστηση 

της προσφοράς και αυτό συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση του στην εργασία. Έτσι, 

είναι ευχαριστημένος γιατί έμαθε το επάγγελμα πάνω στη δουλειά, ενώ επιβεβαιώνει 

ότι οι γνώσεις που απέκτησε από τη σχολή δεν εφαρμόζονται και εξαντλούνται στο 

ρόλο της βεβαίωσης που ζητάει ο εργοδότης. 

Στην τέταρτη εργασιακή ιστορία της Εργαζόμενης σε catering μας δίνεται ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποειδίκευσης, αλλοτρίωσης και εγκλωβισμού των 

εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών. Μας δείχνει καθαρά πώς το κοινωνικό 

πλαίσιο και οι συνθήκες εργασίας διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και τις αξίες για την 

εργασία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και τις αλλαγές που θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

ασφάλεια της πλήρους απασχόλησης και δημιουργούν πρόσθετη ανασφάλεια λόγω της 

κρίσης, οι προσδοκίες επαγγελματικής κινητικότητας διαμορφώνονται ανάλογα. Στην 

ουσία, κάθε απόφαση για κινητικότητα αναστέλλεται. Πρόκειται για εκείνους τους 

διαρθρωτικούς παράγοντες, που διαφοροποιούν την ευκαιρία για τον καθένα και 

συμβάλουν στη διατήρηση της υπάρχουσας στρωμάτωσης. Σ’ αυτούς τους παράγοντες, 

προστίθενται οι ψυχολογικοί παράγοντες, η ηθική της εργασίας και το σύστημα 

υποκειμενικών αξιών, που φαίνεται να δημιουργούν ένα αυτό-επιβαλλόμενο εμπόδιο 

στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων (Hyman, 1953). Επομένως, πέραν από τους 

διαρθρωτικούς παράγοντες, υπάρχουν και οι υποκειμενικοί παράγοντες που 

συνδέονται με την ηθική και τις αξίες για την εργασία και παίζουν ρόλο στην κοινωνική 

στρωμάτωση και κινητικότητα. Πρόκειται για τις κοινωνικές διαδικασίες, σύμφωνα με 

τον Watson (2015), τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε για να καταλάβουμε πώς 

διαμορφώνονται οι χαμηλές προσδοκίες των εργαζομένων, που τους εγκλωβίζουν στη 

δευτερεύουσα αγορά εργασίας. 

Στην πέμπτη εργασιακή ιστορία του Οικοδόμου γίνεται επίσης εμφανής η 

αίσθηση της αλλοτρίωσης και της αποξένωσης του εργαζόμενου από την εργασία μέσα 

από τη μετάβαση από την ειδικευμένη εργασία, την αυτονομία και τον έλεγχο στην 

πολυειδίκευση, την ένταση, την έλλειψη πραγματικής αυτονομίας, τον περιορισμένο 
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έλεγχο στις αποφάσεις και, εν τέλει, την αποξένωση από την εργασία. Οι αλλαγές που 

φάνηκαν στην εργασία και τις δεξιότητες με τη μετάβαση από την οικοδομή στο ταξί 

σηματοδοτούν την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και μας δείχνουν επιπλέον πώς 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά και όλες τις άλλες πτυχές της ζωής 

τους. Όταν καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός της εργασίας και, κυρίως, 

της μεταναστευτικής εργασίας σε περιόδους κρίσης, τότε μπορούμε να εντοπίσουμε τις 

πτυχές εκείνες που συμβάλουν στη διατήρηση και την αναπαραγωγή ενός φτηνού 

εργατικού δυναμικού (Burawoy, 1980). Μέσα από την αφήγηση φάνηκε πώς με την 

αύξηση των δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών δεν τέθηκε μόνο θέμα για την 

ευελιξία και την προσωρινότητα της μισθωτής εργασίας (Γαλατά, 2009), αλλά και για 

το κατά πόσο ο τριτογενής τομέας δημιουργεί «θέσεις υπηρεσιών ή εργασίες 

υπηρετών» (Maruani & Reynaud, 2004, σ. 48). Μέσα από την αφήγηση του Πέτρου 

φάνηκε, από τη μια μεριά, η αίσθηση της δημιουργίας, της αυτονομίας και της 

προσφοράς στο επάγγελμα του οικοδόμου και, από την άλλη μεριά, η υπηρετικότητα 

και η έλειψη ελέγχου και προσφοράς στο επάγγελμα του οδηγού ταξί με σοβαρές 

συνέπειες για την ταυτότητα του και την οργάνωση της ζωής του.    

Τέλος, η έκτη εργασιακή ιστορία αναδεικνύει πώς βιώνει την εργασία ο Νίκος 

στο Κρεοπωλείο, μια οικογενειακή επιχείρηση, και τι σημαίνει για τον ίδιο καθαρή 

εργασία. Η επαφή με τον κόσμο του δίνει ευχαρίστηση και του δημιουργεί την αίσθηση 

της προσφοράς. Σε σχέση με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται γι’ αυτή 

τη δουλειά, ο Νίκος έμαθε τη δουλειά εκεί και προσπαθεί να ενημερώνεται και να 

επιμορφώνεται. Συγκρίνεται με τους ανθρώπους γύρω του και την κατάσταση που 

επικρατεί και νιώθει ότι τα καταφέρνει και ότι έχει πάει καλά. Όπως είπε και ο ίδιος, 

είναι άνθρωπος που δουλεύει και δεν φοβάται. Σε ότι αφορά τις προσδοκίες τους, έχει 

όνειρα ν’ ανέλθει σ’ αυτή τη δουλειά που κάνει και, γι’ αυτό, επιμορφώνεται. Θα 

χρειαστεί, όμως, να πάρει και το απολυτήριο Γυμνασίου, αν και δεν μπορεί ακόμη, 

αφού με την κρίση χρειάζεται να κάνει δύο δουλειές. Επομένως, προσδοκίες για 

καλύτερες ευκαιρίες στην εργασία μπορεί να υπάρχουν, σύμφωνα με τη Hirszowicz 

(1981), αλλά προσκρούουν με τις πραγματικές συνθήκες, απαιτήσεις και δυσκολίες 

στην αγορά εργασίας. 

Εν κατακλείδι, μέσα από τη σύνθεση των θεωρητικών και εμπειρικών 

ευρημάτων καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα σε σχέση και με τα  ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν από την αρχή της παρούσας μελέτης. 
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Πρωταρχικά η έρευνα ανέδειξε ότι, κατά την περίοδο της κρίσης, υπάρχει 

μετατόπιση των δεξιοτήτων από τις επίκτητες εκπαιδευτικές και τεχνικές δεξιότητες 

προς τις γενικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, που σχετίζονται με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τις ατομικές ικανότητες των εργαζομένων (Felstead κ.ά., 2007). Η 

μετατόπιση αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα των υπηρεσιών στην ελληνική 

αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης από το 2009 μέχρι σήμερα. 

Ήδη από το 1980 και μετά, επήλθαν σταδιακά σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και 

τον καταμερισμό εργασίας με την αύξηση των δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες, την 

ευελιξία και την πολυειδίκευση των εργαζομένων, την προσωρινότητα της μισθωτής 

εργασίας, την ανασφάλεια και την περιθωριοποίηση. 

Η βιβλιογραφία έδειξε ότι οι επαγγελματικές ομάδες, που θίγονται περισσότερο 

από την κρίση και την αναδιοργάνωση της εργασίας, είναι εκείνες που σπρώχνονται 

στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας με προσωρινή, περιστασιακή και φτηνή 

απασχόληση, όπως γυναίκες, μετανάστες και ανειδίκευτοι (Watson, 2015). Ειδικότερα 

έδειξε ότι, σε περιόδους κρίσης, διαμορφώνονται εκείνες οι συνθήκες 

αποσταθεροποίησης και κατακερματισμού των επαγγελματικών προτύπων λόγω της 

αυξανόμενης ευελιξίας, που εκτοπίζουν τις ομάδες αυτές σε χαμηλόμισθες και 

χαμηλού κύρους θέσεις εργασίας μέσα από αποκλεισμούς και διακρίσεις (Ψημμένος, 

2013). Οι συνθήκες αυτές ενισχύονται μέσα από την οργάνωση της διαδικασίας 

παραγωγής της εργασίας, αλλά και μέσα από τις κοινωνικές διαδικασίες και το βίωμα 

της εργασίας που διαμορφώνουν τις αξίες και τις χαμηλές προσδοκίες για την εργασία 

και την επαγγελματική κινητικότητα. 

 Ένας καθοριστικός παράγοντας που συντελεί στην περιθωριοποίηση των 

ομάδων αυτών είναι η απαξίωση των εκπαιδευτικών και τεχνικών δεξιοτήτων τους 

κατά την περίοδο της κρίσης και η ανάδειξη των προσωπικών χαρακτηριστικών τους 

ως βασικό κριτήριο για την εύρεση και παραμονή στην εργασία. Έτσι, χάθηκε η γνώση, 

η δεξιότητα και η επαγγελματική ειδίκευση που προσδιόριζαν παραδοσιακά το κύρος 

στο επάγγελμα και τις ευκαιρίες ανέλιξης. Αντί αυτών, διαμορφώθηκαν άλλες αξίες 

διάκρισης και κοινωνικής ανέλιξης των εργαζομένων, που βασίζονται σε στερεότυπα 

όπως την τάξη, το φύλο, την εθνικότητα και την προσωπική «αξία» (Ψημμένος, 2013). 

Αυτό έχει σαν συνέπεια να προκαλούνται διακρίσεις και αποκλεισμοί, να μειώνονται 

άνισα τα περιθώρια ευκαιριών για κάποιες επαγγελματικές ομάδες και να 

διαμορφώνονται οι συνθήκες περιθωριοποίησης τους σε χαμηλού κύρους εργασίες. 
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Η έρευνα επιβεβαίωσε τα παραπάνω, καθώς επικεντρώθηκε στους μετανάστες 

εργαζόμενους σε χαμηλού κύρους επαγγέλματα σε συγκεκριμένο τόπο για να αναδείξει 

τις διαδικασίες των αλλαγών, που συντελούνται κατά την περίοδο της κρίσης, στο 

εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον και τι σηματοδοτούν για τα περιθώρια ευκαιριών 

των εργαζομένων. Συγκεκριμένα ανέδειξε ότι, κατά την περίοδο της κρίσης, 

αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι απασχολούμενοι με ξένη υπηκοότητα στην 

Περιφέρεια Αττικής και, αντίστοιχα, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, στα μη 

χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης και, ιδίως, στην παροχή υπηρεσιών και 

στις ανειδίκευτες εργασίες συμπεριλαμβανομένων των πλανόδιων πωλητών και των 

οικιακών βοηθών.  

Επιπλέον, οι εργασιακές ιστορίες ανέδειξαν καθαρά τους λόγους για τους 

οποίους βρέθηκαν οι μετανάστες εργαζόμενοι σ’ αυτές τις δουλειές και τα 

επαγγέλματα. Πρόκειται τόσο για τους δομικούς παράγοντες και το κοινωνικό πλαίσιο 

της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής, όσο και για τους υποκειμενικούς 

παράγοντες και τους προσανατολισμούς των ανθρώπων. Επίσης, ανέδειξαν πώς 

επιδρούν οι αλλαγές στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων κατά την περίοδο της κρίσης και 

πώς οδήγησαν στην απαξίωση των επίκτητων δεξιοτήτων και τη μετατόπιση στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά ως βασικό κριτήριο διάκρισης και επιβίωσης. 

Συγκεκριμένα, ανέδειξαν πώς οι αποκτηθείσες εκπαιδευτικές και τεχνικές δεξιότητες 

δεν παίζουν κανένα ρόλο στις δουλειές που ασκούν, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην 

εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη στάση των εργαζομένων για την εξυπηρέτηση των 

πελατών. Αυτή η μετατόπιση στα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες 

συνέβαλε στην υποβάθμιση του κοινωνικού κύρους, στον περιορισμό των ευκαιριών 

κινητικότητας και, τελικά, στον εγκλωβισμό τους στο επάγγελμα.   

Η μετατόπιση των δεξιοτήτων στα προσωπικά χαρακτηριστικά συνδέεται με 

μια σειρά από άλλες μετατοπίσεις κατά την περίοδο της κρίσης. Πρώτα από όλα, 

σχετίζεται με τη μετατόπιση των καθηκόντων σ’ ένα επάγγελμα, καθώς οι αλλαγές στις 

δεξιότητες είναι μεταξύ άλλων αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγών στα καθήκοντα 

(Penn, Rose, & Rubery, 1994). Από τις εργασιακές ιστορίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

σαφής οριοθέτηση των καθηκόντων παρά μόνο γενική περιγραφή που αναφέρεται σε 

όλες τις εργασίες επισκευής, καθαριότητας, παρασκευής φαγητού και εξυπηρέτησης 

πελατών. Η γενική περιγραφή φαίνεται να ενισχύει την εντατικοποίηση της εργασίας 

και στις έξι εργασιακές ιστορίες, ενώ η τάση αποειδίκευσης είναι εμφανής καθώς 
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πρόκειται για απλές εργασίες που απαιτούν ελάχιστες δεξιότητες (Braverman, 1974). 

Σε ότι αφορά τα κριτήρια ανάθεσης των καθηκόντων και πώς αυτά έχουν αλλάξει, 

καθίσταται εμφανής η μετατόπιση στα προσωπικά χαρακτηριστικά ακόμη και στην 

περίπτωση βεβαίωσης της δεξιότητας του μάγειρα. Η έλλειψη αναφοράς στη δεξιότητα 

και την ειδικευμένη γνώση και η στροφή προς τα προσωπικά χαρακτηριστικά ως 

βασικό κριτήριο διαφοροποίησης και επιβίωσης εξηγεί γιατί οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες εργαζομένων εγκλωβίζονται στα χαμηλού κύρους επαγγέλματα. 

Η μετατόπιση των δεξιοτήτων στα προσωπικά χαρακτηριστικά συνδέεται και 

με τη μετατόπιση των επαγγελμάτων στην ιεραρχία. Για να καταλάβουμε τη μεταβολή 

αυτή, θα πρέπει να δούμε πώς ένα επάγγελμα εντάσσεται στον κοινωνικό καταμερισμό 

εργασίας και πώς συμβάλλει στην ενίσχυση του κύρους του μέσω κάποιας δεξιότητας 

(Watson, 2015). Θα πρέπει να δούμε, δηλαδή, τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική 

οργάνωση και τις διαδικασίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο εργατικό δυναμικό στις 

υπηρεσίες, τις χαμηλού κύρους εργασίες και την υπηρετικότητα (Ψημμένος, 2013). 

Επίσης, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το σύστημα της γνώσης ενεργοποιεί την 

επιβίωση των επαγγελμάτων και πώς επηρεάζονται από τις αλλαγές στην εργασία 

(Abbott, 1988). Η έρευνα και οι εργασιακές ιστορίες έδειξαν πώς η οικονομική 

δραστηριότητα και η τοπική αγορά εργασίας συνέβαλαν στη διαμόρφωση 

συγκεκριμένων αγορών εργασίας στις υπηρεσίες, επαγγελμάτων χαμηλού κύρους και 

αντίστοιχου εργατικού δυναμικού. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εντατικοποίηση, 

η απαξίωση της δεξιότητας, η στροφή στα προσωπικά χαρακτηριστικά και η 

υπηρετικότητα, που συνέβαλαν στην υποβάθμιση των επαγγελμάτων και την 

αποδυνάμωση του κοινωνικού κύρους των μεταναστών εργαζομένων. 

Συνακόλουθα, η μετατόπιση των δεξιοτήτων στις προσωπικές ικανότητες 

σχετίζεται με τη μετατόπιση των επαγγελματιών σε άλλα επαγγέλματα. Βέβαια, παρότι 

οι δεξιότητες καταλαμβάνουν βασική θέση στην οριοθέτηση των επαγγελμάτων, τα 

επαγγελματικά σχέδια διαμορφώνονται από το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον 

(Abbott, 1988). Οι μετανάστες εργαζόμενοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους, αλλά το αίσθημα ανασφάλειας που τους διακατέχει λόγω της οικονομικής κρίσης 

διαμόρφωσε ανάλογα τις προσδοκίες τους για επαγγελματική κινητικότητα. Εδώ, 

φάνηκαν όχι μόνο οι περιορισμοί και τα εμπόδια για επαγγελματική κινητικότητα, 

αλλά και η τάση εγκλωβισμού στο επάγγελμα ακόμη και με δυσμενείς συνθήκες, λόγω 

της εργασιακής και οικονομικής ανασφάλειας. Πράγματι, o Psimmenos (2017b) στη 
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μελέτη του ανέδειξε ότι, ενώ θα περιμέναμε σε περιόδους κρίσης να υπάρχει μια 

κινητικότητα σε άλλα επαγγέλματα, η κρίση σπρώχνει το εργατικό δυναμικό σε 

μεγαλύτερες ηθικές και οικονομικές εξαρτήσεις που επιτείνουν τον εγκλωβισμό τους 

στο επάγγελμα. 

Τέλος, η μετατόπιση στα προσωπικά χαρακτηριστικά συνέβαλε και στη 

μετατόπιση των υποκειμενικών αντιλήψεων για τη δεξιότητα. Οι εργασιακές ιστορίες 

κατέγραψαν, για παράδειγμα, ότι η εργασία στο ξενοδοχείο είναι καλύτερη από τη 

χειρωνακτική εργασία και ότι η καθαριότητα σε έναν τομέα θέλει γνώση, εμπειρία και 

δεξιότητα. Επίσης, κατέγραψαν την αίσθηση της δημιουργίας και την ευχαρίστηση της 

προσφοράς στους πελάτες, ακόμη και την αίσθηση της αυτονομίας, σε αντιδιαστολή 

με την υπηρετικότητα και την έλειψη ελέγχου και προσφοράς στο επάγγελμα του 

οδηγού ταξί. Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικές 

δεξιότητες δεν παίζουν ρόλο για τη δουλειά που κάνουν. Στην ουσία, όμως, οι 

εργασιακές ιστορίες ανέδειξαν τη μετατόπιση των αντιλήψεων τους για τη δεξιότητα 

μέσα από την αποδοχή και την προστασία των προσωπικών χαρακτηριστικών και 

ικανοτήτων τους, προφανώς για λόγους επιβίωσης και παραμονής στην εργασία. 

Αντίστοιχα ήταν τα ευρήματα στις συνεντεύξεις εργοδοτών και εργαζομένων, που 

δίνουν προτεραιότητα στις επικοινωνιακές ικανότητες, στην ευελιξία, στην 

προσαρμοστικότητα και, τελευταία, στις επαγγελματικές δεξιότητες. Η μετατόπιση 

αυτή των αντιλήψεων για τη δεξιότητα, που την ερμηνεύουν ως προσωπική ικανότητα, 

έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση του θεσμού της δεξιότητας.     

Κλείνοντας, αξίζει να επισημανθεί ότι για την ανάλυση των αλλαγών στο 

διαχωρισμό των δεξιοτήτων μέσα στο επάγγελμα και των σχετικών αντιλήψεων για 

την ανισότητα στην εργασία κατά την περίοδο της κρίσης, η μελέτη της σχετικής 

αποστέρησης είχε καθοριστική συμβολή. Ειδικότερα, μας οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι συγκρίνουν την κατάσταση τους με τα μέλη της δικής 

τους εθνοτικής ομάδας και με τους συναδέλφους τους στον ίδιο εργασιακό χώρο. Αυτό 

δείχνει σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες για την αποστέρηση και τη 

μεταναστευτική εργασία (Psimmenos, 2017˙ Papatheodorou, 2014), ότι οι ανισότητες 

σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών αυξάνονται περισσότερο μέσα στα ίδια τα 

επαγγελματικά και κοινωνικά στρώματα.  
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5.2. Περιορισμοί και προοπτικές μελλοντικής έρευνας  

 

Η έρευνα επιχείρησε να καλύψει, με το συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων, όλες τις 

πτυχές του ερευνώμενου θέματος. Στην προκειμένη περίπτωση, η πιο κατάλληλη και 

αποτελεσματική μέθοδος ήταν η Μελέτη περίπτωσης με τη διεξαγωγή αφηγηματικών 

συνεντεύξεων εργασιακών ιστοριών.  

Οι εργασιακές ιστορίες μας οδήγησαν σε πολύ ουσιαστικά ευρήματα σε σχέση 

με τις αλλαγές στο διαχωρισμό των δεξιοτήτων και τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό 

κύρος των μεταναστών εργαζομένων και τις προσδοκίες τους για τις προοπτικές 

επαγγελματικής κινητικότητας.  

Με δεδομένο το δυναμικό χαρακτήρα του ερευνώμενου θέματος και των 

εργασιακών ιστοριών, θα ήταν καλό να αναζητήσουμε τις ομάδες αναφοράς των 

συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα, καθώς και να διευρύνουμε τις αφηγηματικές 

συνεντεύξεις εργασιακών ιστοριών σε περισσότερες επαγγελματικές ή/και εθνοτικές 

ομάδες αναφοράς. 

Επιπλέον, λόγω των περιορισμένων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο δήμου, 

θα ήταν χρήσιμη η διεξαγωγή μιας στρωματοποιημένης εμπειρικής έρευνας στο Δήμο 

Σπάτων-Αρτέμιδας, προκειμένου να αποκτήσουμε μια συνολική και επικαιροποιημένη 

εικόνα για την επαγγελματική κατάσταση και εξέλιξη των απασχολουμένων στο Δήμο. 

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι με την παρούσα έρευνα θα συμβάλουμε 

στην κοινωνιολογική συζήτηση για τις δεξιότητες, την κρίση, την επαγγελματική 

κινητικότητα και τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς και στο σχεδιασμό μιας 

δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής.  
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