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Σμοξ εοπανζζηχ υθμοξ απυ ηα αάεδ ηδξ ηανδζάξ ιμο,  επζζθναβίγμκηαξ ηα 

αζζεήιαηά ιμο ιε ημ δδιζμφνβδια αοηυ .  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Οζ κέεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ μκμιάγμκηαζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ ή 

απαζπυθδζδξ, είκαζ απμηέθεζια βεκζηυηενςκ ημζκςκζηυ-μζημκμιζηχκ αθθαβχκ πμο 

ζοκέαδζακ ζημ παβηυζιζμ ηαπζηαθζζιυ (ΖΠΑ ηαζ Γ. Δονχπδ) ζηα ηέθδ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 60 ηαζ ανπέξ ημο 70. Δίκαζ δ πνμκζηή πενίμδμξ πμο ζπεδυκ ζε υθεξ ζηζξ 

ηαπζηαθζζηζηέξ ημζκςκίεξ παναηδνείηαζ ιζα ζδιακηζηή αθθαβή ζηζξ μζημκμιίεξ ημοξ, 

βεκζηυηενα, ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ απαζπυθδζδξ εζδζηυηενα. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιεηάααζδ 

απυ ηζξ ζηαεενέξ ηαζ ιυκζιεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ
1
 ζε επζζθαθείξ ηαζ εοέθζηηεξ 

ιμνθέξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ ζηαδζαηά ελαπθχεδηακ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηαζ ηθάδμοξ 

ηςκ ζφβπνμκςκ ηαπζηαθζζηζηχκ μζημκμιζχκ: Σζξ επζπεζνήζεζξ παναβςβήξ οθζηχκ
2
 

πνμσυκηςκ, αθθά ηαζ ημκ ημιέα οπδνεζζχκ
3
 ημο ημονζζιμφ, ημο πμθζηζζιμφ, ημο 

θζακειπμνίμο, ηδξ εζηίαζδξ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, υζμκ αθμνά ηδ πχνα ιαξ, ηαζ 

ημο ημιέα ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ.  

Οζ αθθαβέξ αοηέξ δεκ είκαζ ζοβηονζαηέξ, αθθά ακηακαηθμφκ ηαζ εηθνάγμοκ 

ααεφηενεξ ακαδζανενχζεζξ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ιμκηέθμο ακάπηολδξ ηαζ ηςκ 

οπμζηδνζγμοζχκ πμθζηζηχκ, μζ μπμίεξ πνμέηορακ απυ ηδκ ιεηάααζδ ημο παθαζμφ 

θμνκηζημφ αζμιδπακζημφ ηαπζηαθζζιμφ ζημ ιεηααζμιδπακζηυ/ιεηαθμνκηζηυ 

ηαπζηαθζζιυ ή εοέθζηηδ ελεζδίηεοζδ. Σμ πυνζζια αοηυ πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ 

ζοζηδιαηζηή ακαζηυπδζδ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, πμο ζημπυ έπεζ ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ενβαζζαηήξ εοεθζλίαξ υπζ 

ςξ έκα ζοβηονζαηυ βεβμκυξ, αθθά ςξ δζανενςηζηυ ζημζπείμ ηδξ δοκαιζηήξ ηδξ 

ιεηάααζδξ ζε έκα ιεηαθμνκηζηυ ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ.  

  

                                                
1
 Οζ μπμίεξ ηονζάνπδζακ ηζξ δφμ πνχηεξ ιεηαπμθειζηέξ δεηαεηίεξ ζημ δοηζηυ ηυζιμ. 

2
 Όπςξ ελυνολδ, αζμιδπακία, αζμηεπκία, αβνμηζηή παναβςβή η.α 

3
 Σνζημβεκήξ ημιέαξ. 



 5 

ABSTRACT 

 

The emergence and expansion of new forms of labour, named as “flexible” forms, are 

not an accidental phenomenon, but the causal result of broader structural socio-

economic and political changes that started to take place in the advanced capitalist 

world (namely USA and Western Europe) during the late 1960s – early 1970s. It is an 

era during which almost all advanced capitalist countries underwent major economic 

change in general, and change in the forms of employment, in particular. This change 

has to do with a transition from permanent, stable and relatively secure forms of 

employment to temporary, insecure, unstable and flexible ones which were gradually 

expanded across all sectors of the advanced capitalist economies: both the sectors of 

material production and those of services such as tourism and cultural industries, 

wholesale, etc., and, over the last years in our country, the sector of public health. 

These changes are not conjunctural or accidental, but reflect and express some 

deeper strutural changes -or restructurings- of the capitalist development model and 

its supportive policies during the transition from the old fordist/industrial capitalism 

to a new model, namely the so called post-fordist/post-industrial capitalism, or 

flexible specialization. By reviewing the relative bibliography, this study aims at 

addressing the new flexible forms of employment as a structural outcome of this 

historical transition of advanced capitalism to the post-fordist regime of accumulation. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Γζα ημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ειάξ δ ενβαζία ηαηαθαιαάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

γςήξ ιαξ ηαζ επζδνά ηαεμνζζηζηά ζηδκ πμζυηδηά ηδξ, ηαεχξ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ροπμθμβζηή ιαξ ζοβηνυηδζδ, νοειίγεζ ημκ ηφηθμ ηςκ ηαεδιενζκχκ ιαξ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ μζημβεκεζαηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ιαξ ζπέζεζξ. Ζ έθθεζρδ 

ενβαζίαξ ηθμκίγεζ πμθθέξ θμνέξ ημ δεζηυ ιαξ ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ ζημκ εαοηυ ιαξ 

ηαεχξ εηηυξ απυ ηδκ έθθεζρδ πνδιάηςκ, πενζμνίγεζ ημκ ημζκςκζηυ ιαξ ηφηθμ, ηζξ 

ημζκςκζηέξ ιαξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδκ πμζηζθία ζηδ γςή ιαξ, αθμφ ιέζς ηδξ 

ενβαζίαξ μ άκενςπμξ απμηηά πνυζααζδ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο αθθάγμοκ ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ημο. Απμηηά ηυκςζδ ηδξ αλζμπνέπεζάξ ημο, δ μπμία ζδίςξ ζημοξ 

άκδνεξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή ζοκδνμιή ζηδκ ζοκηήνδζδ ημο κμζημηονζμφ ηαζ 

ζηαεενμπμζεί ηδκ πνμζςπζηή ηαοηυηδηά ημο, ιέζς ηδξ άζηδζδξ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ ημο, ζοκηεθχκηαξ ζηδκ πκεοιαηζηή ημο μθμηθήνςζδ. 

Ζ ενβαζία δζαηνίκεηαζ ζε εεεθμκηζηή ενβαζία, δ μπμία δζαδναιαηίγεζ 

ζδιακηζηυ ημζκςκζηυ νυθμ ηαζ πνμζθένεηαζ απυ θζθακενςπζηέξ, ενδζηεοηζηέξ, 

ημζκςκζηέξ ή άθθεξ μνβακχζεζξ, ηδκ ενβαζία πμο δζελάβεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ άηοπδξ 

μζημκμιίαξ ή πανα-μζημκμιίαξ
4
 ηαζ ηδκ ενβαζία πμο πανέπεηαζ ιε ακηάθθαβια ιζζευ 

ή έκα ζηαεενυ εζζυδδια: Αθμνά ημ επάββεθια πμο απμηεθεί ηδκ αάζδ ηδξ 

μζημκμιίαξ, ηαεχξ ημ μζημκμιζηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ εεζιμφξ πμο δίκμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ αβαεχκ ηαζ οπδνεζζχκ πμο ηαθφπημοκ 

ακενχπζκεξ ακάβηεξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα μζημκμιζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ, ζηζξ 

ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ελανηάηαζ απυ ηδκ αζμιδπακζηή παναβςβή, ηδξ μπμίαξ δ 

ηεπκμθμβζηή ιεηααμθή είκαζ έκα απυ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ. (Giddens, 2009, 

p.419) 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ είκαζ δ ακάθοζδ αοηχκ ηςκ ιεηααμθχκ 

πμο οπέζηδ δ θφζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ, δ μπμία επδνέαζε ηδκ μζημκμιζηή 

γςή ηδξ ακενςπυηδηαξ ιέπνζ ζήιενα, αθμφ αηυιδ ηαζ δ αβνμηζηή ηαθθζένβεζα έπεζ 

πθέμκ αζμιδπακμπμζδεεί ζημ ιεβαθφηενμ, ημοθάπζζημκ, ιένμξ ημο πθακήηδ. ημπυξ 

ηδξ εηαζμιδπακμπμίδζήξ ηδξ δ ζφκδεζδ ηδξ επζζηήιδξ ιε ηδκ ιδπακή, πνμηεζιέκμο 

κα επζηεοπεεί αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. Ζ θεβυιεκδ ιαγζηή παναβςβή 

ζοκδέεδηε ιε ημ Φμνκηζζηζηυ ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ, ηονζυηενμ παναηηδνζζηζηυ 

                                                
4
 Αθμφ δεκ ηαηαβνάθεηαζ ζηζξ επίζδιεξ ηναηζηέξ ζηαηζζηζηέξ ηδξ ενβαζίαξ. 
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ηδξ μπμίαξ ήηακ δ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ δ ιμκμπςθζαηή νφειζζδ πμο 

επδνέαζε άιεζα ηδκ μζημκμιία, ηδκ ημζκςκζηή μνβάκςζδ ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ 

ιέζς ηδξ ηναηζηήξ πανέιααζδξ. Ο Κετκζζακυξ ηνυπμξ ημζκςκζηήξ νφειζζδξ 

ζοκδέεδηε άιεζα ιε ημκ Φμνκηζζιυ, ηαεχξ δζελήπεδζακ ηοπζηέξ ηαζ άηοπεξ ααζζηέξ 

νοειίζεζξ ημο ηνάημοξ, ςξ έκα ζφζηδια αλζχκ ηαζ ζηάζεςκ πμο επδνέαζακ ηαζ 

ζηήνζλακ ημ παναβςβζηυ ζφζηδια ηαζ ηδκ παναβςβζηή ημοθημφνα. (Κμονθζμφνμξ, 

2017, p.152). 

Ζ δζάνενςζδ ηδξ πνμηείιεκδξ ενβαζίαξ είκαζ δ ελήξ: ημ ηεθάθαζμ 1 

ελεηάγεηαζ δ ιεηαπμθειζηή ζοκαίκεζδ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ, ημ θμνκηζηυ 

ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ ηαζ μ ηετκζζακυξ ηνυπμξ ημζκςκζηήξ νφειζζδξ, ιεθεηχκηαξ  

ζηα οπμηεθάθαζα: 1.1 ) ημκ Σεοθμνζζιυ, Φμνκηζζιυ ηαζ ηα υνζά ημοξ, 1.2)  ημκ 

εκάνεημ ηφηθμ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ ηδξ θμνκηζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ ημοξ δβεηζημφξ 

ηθάδμοξ ηδξ Φμνκηζηήξ εηαζμιδπάκζζδξ ηαζ  1.3) ημ Φμνκηζηυ ηαεεζηχξ 

ζοζζχνεοζδξ ηαζ Κετκζζακυ ηνυπμ ημζκςκζηήξ νφειζζδξ. 

Σμ ηεθάθαζμ 2 εζηζάγεζ ζηδκ ηνίζδ ημο Φμνκηζζιμφ - Κεοκζζακζζιμφ, 

ιεθεηχκηαξ ζηα οπμηεθάθαζα 2.1) ηα αίηζα ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ αοηήξ ηδξ ηνίζδξ ζημκ 

ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ, 2.2) ημοξ ηθάδμοξ ζε φθεζδ ηαζ ημοξ θυβμοξ φθεζδξ 

ιεηαπμζδηζηήξ απαζπυθδζδξ , 2.3) ηδκ ακαδζάνενςζδ ιεηά ηδκ ηνίζδ ηαζ ηζξ κέεξ 

ηαπζηαθζζηζηέξ ηάζεζξ ακάπηολδξ ηαζ 2.4) ηζξ απυρεζξ βζα ηα αίηζα ηδξ  ηνίζδξ ημο 

θμνκηζζιμφ. 

Σμ ηεθάθαζμ 3 εζηζάγεζ ζηδκ εοέθζηηδ ζοζζχνεοζδ, ημκ κεμθζθεθεοεενζζιυ, 

ηδκ ημζκςκζηή απμννφειζζδ ηαζ ηδκ ενβαζζαηή επζζθάθεζα, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηα οπμηεθάθαζα 3.1) ζηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εοέθζηηδξ 

ζοζζχνεοζδξ 3.2) ζημκ κεμθζθεθεοεενζζιυ, ηδκ ημζκςκζηή απμννφειζζδ ηαζ ηδκ 

ενβαζζαηή επζζθάθεζα  3.3) ζηδκ ιεηαααθθυιεκδ ενβαζία ηαζ ηζξ ιεηαααθθυιεκεξ 

ημζκςκίεξ ηαζ 3.4) ζηδκ ενβαζζαηή επζζθάθεζα ςξ ζοκεζδδηή επζθμβή ηςκ δοκάιεςκ 

ημο ηεθαθαίμο.  

Σμ ηεθάθαζμ 4 ιεθεηά ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ζηδκ Δονχπδ 

ηαζ ζηδκ Δθθάδα εζηζάγμκηαξ ζηα οπμηεθάθαζα 4.1)ζηδκ εοέθζηηδ ενβαζία ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ ηζξ εθαζηζηέξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ, 4.2) ζηα είδδ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηδξ 

εοέθζηηδξ απαζπυθδζδξ 4.3) ζηζξ ημζκςκζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ  επζπηχζεζξ 

ηδξ ενβαζζαηήξ επζζθάθεζαξ  ηαζ 4.4) ζηζξ εοέθζηηεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδκ 

βοκαζηεία απαζπυθδζδ. „ 
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ημ ηεθάθαζμ 5 εα ακαθενεμφιε ζηδκ ενβαζζαηή επζζθάθεζα ζημ ημιέα ηδξ 

οβείαξ ηαζ  εα ηθείζμοιε ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πνμηείιεκδξ ιεθέηδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΗ ΤΝΑΙΝΔΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ-ΔΡΓΑΙΑ. ΦΟΡΝΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 

ΤΧΡΔΤΗ ΚΑΙ ΚΔΤΝΙΑΝΟ ΣΡΟΠΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

1.1. ΣΕΙΛΟΡΙΜΟ-ΦΟΡΝΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ 

 

Σμ πμθζηζζηζηυ ηίκδια ημο ιμκηενκζζιμφ, ημ μπμίμ λεηίκδζε ηδκ πμνεία ημο ηδκ 

επμπή ημο Γζαθςηζζιμφ, βκχνζζε ηδκ μθμηθδνςιέκδ έηθναζή ημο ιέζα απυ ηα 

ηζκήιαηα ηδξ ηέπκδξ, ηαηά ημ πνχημ ηνίημ ημο 20μο αζχκα, οζμεεηχκηαξ ιζα κέα 

αζζεδηζηή ηαζ ακαγήηδζδ ζημκ ηνυπμ εέαζδξ ημο ηυζιμο, ιε ηάζδ απυννζρδξ ηάεε 

ζφιααζδξ ηαζ πνμηαηάθδρδξ. Οζ ηαζκμημιίεξ ζηδκ ηέπκδ ζοιααδίγμοκ πανάθθδθα ιε 

ηζξ ακάθμβδξ ζδιαζίαξ ελεθίλεζξ ζηδκ θζθμζμθία ηδξ βκχζδξ ααζζζιέκδξ ζηζξ 

ααζζηέξ ανπέξ ημο μνεμθμβζζιμφ, ηδξ αιεζυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. 

Ζ ακηακάηθαζδ ημο ιμκηενκζζιμφ ζημ επίπεδμ ηδξ οθζηήξ παναβςβήξ ήηακ μ 

Φμνκηζζιυξ, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο πενζηθείεηαζ υπζ ιυκμ έκαξ κέμξ ηνυπμξ 

μνβάκςζδξ ηδξ αζμιδπακίαξ, αθθά έκα μθυηθδνμ δίηηομ ημζκςκζηήξ δεμκημθμβίαξ ηαζ 

μζημκμιζηχκ νοειίζεςκ, πμο ελαζθάθζζε ημκ ζοβπνμκζζιυ ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ 

ακάιεζα ζηδ ιαγζηή παναβςβή ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ. Πνυηεζηαζ βζα έκα κέμ ιμκηέθμ 

μνεμθμβζηήξ, μζημκμιζηήξ, πμθζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ δζαπείνζζδξ ημο ηαπζηαθζζιμφ, 

ιέζς ημο μπμίμο δζεηεθέζεδ δ αθθαβή ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαζ δ δυιδζδ ηςκ 

ζφβπνμκςκ αζμιδπακζηχκ ημζκςκζχκ. Βαζίζηδηε ζε έκα ζφζηδια μνβάκςζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ πμο βεκκήεδηε ζηζξ ΖΠΑ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα, 

ακαδεζηκφμκηαξ ηάπμζεξ μναηέξ ηάζεζξ ακαγήηδζδξ ιεβαθφηενδξ εοεθζλίαξ, 

ηαζκμημιίαξ ηαζ έιθαζδξ ζε μνζγυκηζμοξ δζεπζπεζνδζζαημφξ δεζιμφξ, πμο ζημπυ 

είπακ ηδκ επίηεολδ ιεβαθφηενδξ ελεζδίηεοζδξ ηαζ ζοθθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

(Κμονθζμφνμξ, 2017, p.145) 

ηδκ μοζία ημο μ Φμνκηζζιυξ ήηακ ιζα ηαζκμηυιμξ ζδέα πμο ζηδνίπεδηε ζε 

έκα κέμ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ, πμο 

λεηίκδζε ανπζηά απυ ημκ Φνέκηνζη Οοίκζθμμο Σέζθμν, ημκ Αιενζηακυ ιδπακζηυ ημο 

Φυνκη, μ μπμίμξ πνυηεζκε έκα κέμ ζφζηδια μνβάκςζήξ ηδξ, ιε ζημπυ ηδκ 
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ιεβζζημπμίδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. Ζ ζδέα ημο ζηδνίπεδηε ζε ιζα άθθδ 

πνμβεκέζηενδ ζδέα, πμο εηθνάζηδηε ζπεδυκ δφμ αζχκεξ κςνίηενα απυ ημκ Άκηαι 

ιζε
5
, μ μπμίμξ επζζήιακε ηα πθεμκεηηήιαηα ημο ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. ημ πζμ βκςζηυ απυ ηα ένβα ημο ιάθζζηα 

πμο μκμιάγεηαζ “Πθμφημξ ηςκ Δεκχκ”, μ Άκηαι ιζε πανμοζίαζε ζηδκ ανπή ημο 

μιχκοιμο αζαθίμο ημο ημκ παναπάκς ζοθθμβζζιυ ημο, πενζβνάθμκηαξ ημκ 

ηαηαιενζζιυ ενβαζζχκ ζ‟ έκα ενβμζηάζζμ πμο πανάβεζ ηανθίηζεξ. φιθςκα ιε 

αοηυκ θμζπυκ, ακ έκαξ ενβάηδξ πμο εα ενβαγυηακ ιυκμξ ημο εα πανήβαβε 20 

ηανθίηζεξ ηδκ διένα, δζαζνχκηαξ ηδκ ίδζα αοηή ενβαζία ζε ιζα ζεζνά απυ επζιένμοξ 

ελεζδζηεοιέκεξ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ εα εηηεθμφκηακ απυ 10 δζαθμνεηζημφξ ενβάηεξ ζε 

ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ, εα ιπμνμφζακ κα παναπεμφκ 48.000 ηανθίηζεξ. Πνάβια 

πμο εα ζήιαζκε υηζ μ ηάεε έκαξ απυ αοημφξ, ακ ηαζ εα εηηεθμφζε ιία πζμ απθή ηαζ 

ελεζδζηεοιέκδ ενβαζία, εα πανήβαβε ένβμ 240 θμνέξ πενζζζυηενμ, απυ ημ ακ εα 

ενβαγυηακ ιυκμξ ημο (Giddens, 2009, p.420) 

Ζ παναπάκς ααζζηή ζδέα ημο Άκηαι ιζε εηθνάζηδηε μθμηθδνςιέκδ απυ 

ημκ Φνέκηενζη Οοίκζθμμο Σέζθμν, μ μπμίμξ πνμζέββζζε επζπθέμκ ημκ ηνυπμ 

επζζηδιμκζηήξ δζαπείνζζδξ ηδξ ενβαζίαξ, εέημκηαξ ςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηδκ 

θεπημιενή ιεθέηδ ηςκ αζμιδπακζηχκ δζαδζηαζζχκ. Σδκ δζαίνεζδ δδθαδή αοηχκ ζε 

απθέξ εκένβεζεξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα πνμκμιεηνδεμφκ ηαζ κα μνβακςεμφκ ιε 

αηνίαεζα. Ο Σέζθμν ηαεζένςζε ιάθζζηα ημκ απυθοημ ζοκημκζζιυ ηαεδηυκηςκ 

ενβαζίαξ ζηδ βναιιή ζοκανιμθυβδζδξ, έηζζ χζηε κα πεηφπεζ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ 

ημο κεηνμφ πνυκμο απυ ηδκ ιζα θάζδ ενβαζίαξ ζηδκ άθθδ, ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

οπεναλίαξ ηαζ ζοκεπχξ ηςκ ηενδχκ ημο ηεθαθαίμο. Οζ ανπέξ αοηέξ εθανιυζηδηακ 

ζημ ενβμζηάζζμ ημο Ford, ζημ Νηζηνυζη ηςκ ΖΠΑ, ζημ μπμίμ παναβυηακ ημ πενίθδιμ 

model T. Κμζκςκζηυ υναιά ημο Ford ήηακ δ ελζζμννυπδζδ ακάιεζα ζηδ ιαγζηή 

παναβςβή ηαζ ηδκ ιαγζηή ηαηακάθςζδ (δδθαδή δ ζζμννμπία ιεηαλφ πνμζθμνάξ ηαζ 

γήηδζδξ), δ μπμία εα είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ημζκςκζηή βαθήκδ ηαζ ηδκ απμθοβή 

ηςκ ηαπζηαθζζηζηχκ ηνίζεςκ,  πμο εα μδδβμφζε ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ απνυζημπηδξ 

θεζημονβίαξ ηαζ ακαπαναβςβήξ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ. Πνυηεζηαζ βζα ημ 

ζφζηδια μνβάκςζδξ ενβαζίαξ, βκςζηήξ ςξ Σεσθμνζζιυξ, πμο επζηεκηνχεδηε ζηδκ 

αεθηίςζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ απμδμηζηυηδηαξ, πςνίξ υιςξ κα δίκεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ 

                                                
5
 ηςηζέγμξ μζημκμιμθυβμξ ηαζ δεζηυξ θζθυζμθμξ μ μπμίμξ εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδνοηέξ 

ηδξ μζημκμιζηήξ επζζηήιδξ ηαζ εειεθζςηήξ ηςκ ηθαζζζηχκ μζημκμιζηχκ. (16 Ημοκίμο 1723 – 

17 Ημοθίμο 1790) 
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ζηα απμηεθέζιαηά ηδξ. Ηδέα ηδκ μπμία “ζοκέθααε” μ αζμιήπακμξ Υέκνο Φμνκη, μ 

μπμίμξ οπμζηήνζλε πςξ δ ιαγζηή παναβςβή απαζημφζε ιαγζηέξ αβμνέξ. Έηζζ 

δδιζμονβήεδηε μ Φμνκηζζιυξ, μνζγυιεκμξ ςξ ηεπκζηυ-μζημκμιζηυ ή αζμιδπακζηυ 

οπυδεζβια, παναπέιπμκηαξ ζε έκα κέμ ζφζηδια ηεπκμθμβζχκ, αβμνχκ ηαζ εεζιχκ 

(Λοιπενάηδ, 1991, p.26). 

Ο Φμνκηζζιυξ απμηεθεί επέηηαζδ ηςκ ανπχκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ μνβάκςζδξ 

ηδξ ενβαζίαξ ημο Σέζθμν απυ ημκ Φμνκη, μ μπμίμξ ζοκέδεζε ημ ζφζηδια παναβςβήξ 

ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιαγζηχκ αβμνχκ. ηα πθαίζζα αοημφ ημο ζπεδίμο ιάθζζηα μ 

Φυνηκ ημ 1908 ζπεδίαζε ημ πνχημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ αοημηζκήηςκ ζημ Υάσθακη 

Πανη ημο Μίζζβηακ, έπμκηαξ ζηυπμ ημο κα πανάβεζ έκα ιυκμ πνμσυκ.
6
 Έηζζ έηακε 

δοκαηή ηδκ εζζαβςβή ζοβηεηνζιέκςκ ελεζδζηεοιέκςκ ενβαθείςκ ηαζ ιδπακδιάηςκ, 

ηα μπμία είπακ δδιζμονβδεεί ιε αάζδ ηδκ αηνίαεζα, ηδκ ηαπφηδηα ηαζ ηδκ απθυηδηα 

ηςκ εκενβεζχκ πμο απαζημφκηακ. ημ πθαίζζμ ημο ηαζκμηυιμο ζπεδίμο ημο ιάθζζηα μ 

Φμνκη, ηαηαζηεφαζε ιζα ηζκμφιεκδ βναιιή ζοκανιμθυβδζδξ, ειπκεοζιέκδ απυ ηα 

ζθαβεία ημο ζηάβμο υπμο ηα γχα “ημιιαηζάγμκηακ” πάκς ζε ιζα ηζκμφιεκδ βναιιή 

ηειαπζζιμφ. Έηζζ ακηίζημζπα ηαζ μ ηάεε έκαξ απυ ημοξ ενβάηεξ ηδξ Φμνκη ηαθμφκηακ 

κα εηηεθέζεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία ζηδ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ αοημηζκήηςκ, 

ηαεχξ αοηά πενκμφζακ ιπνμζηά απυ ημκ ηάεε ελεζδζηεοιέκμ ηεπκίηδ, πάκς ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ βναιιή (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.420). 

Ζ ηαζκμηυιμξ αοηή ζδέα ημο Φμνκη, δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια κα έπμοκ ήδδ 

παναπεεί πάκς απυ 15 εηαημιιφνζα αοημηίκδηα υηακ ζηαιάηδζε δ δδιζμονβία ημο 

ιμκηέθμο Σ ημ 1929, λεπςνίγεζ ημκ Φμνκηζζιυ απυ ημκ Σεσθμνζζιυ. Κζ αοηυ βζαηί 

ζφιθςκα ιε ημ υναια ημο Φμνκη ιαγζηή παναβςβή ζήιαζκε ηαζ ιαγζηή ηαηακάθςζδ. 

Πνυηεζηαζ αζθαθχξ βζα έκα κέμ ζφζηδια ακαπαναβςβήξ ηδξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ αθθά 

ηαζ κέεξ πμθζηζηέξ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ δ έκκμζα 

ημο Φμνκηζζιμφ εηηυξ απυ ηδκ αζμιδπακζηή ηαζ παναβςβζηή ηδξ δζάζηαζδ 

ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ άθθεξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ εηθάκζεζξ. Σα ααζζηά 

επίπεδα θεζημονβίαξ ημο εηηυξ απυ ημ αζμιδπακζηυ οπυδεζβια ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

παναβςβήξ αθμνμφκ ημ ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ ηαζ ηδκ ιέεμδμ μνβάκςζδξ ηδξ 

ενβαζίαξ, απμηεθχκηαξ οπυδεζβια ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ (Λοιπενάηδ, 1991, p.54). 

Λυβμζ μζ μπμίμζ ηαηέζηδζακ ημκ θμνκηζηυ ζφζηδια ζδακζηυ βζα ηδκ εθανιμβή 

ημο ζε αζμιδπακίεξ, αθμφ ιπμνμφζε κα πανάβεζ ηοπμπμζδιέκα πνμσυκηα βζα ιεβάθεξ 

                                                
6
 Σμ ιμκηέθμ Σ 
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αβμνέξ. Ο αοζηδνυξ ηαζ ακεθαζηζηυξ παναηηήναξ ημο υιςξ δδιζμφνβδζε ηαζ πμθθά 

πνμαθήιαηα, ηαεχξ δ θμνκηζηή παναβςβή εφημθα ιπμνμφζε κα ακηζβναθεί, εάκ 

οπήνπακ ηα απαναίηδηα ηεθάθαζα βζα ημ ζηήζζιμ εκυξ ενβμζηαζίμο. Έηζζ ζε πχνεξ 

υπμο δ ενβαηζηή δφκαιδ ήηακ αηνζαή, μζ εηαζνίεξ ζοκακημφζακ πμθθέξ δοζημθίεξ 

ηαεχξ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ εηαζνεζχκ ζε πχνεξ πμο ηα 

διενμιίζεζα ήηακ θεδκά. Δπμιέκςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ εθανιμβή ημο 

κέμο ζοζηήιαημξ ήηακ δ δδιζμονβία εκυξ κέμο ηαζ ηαζκμηυιμο ζοζηήιαημξ πμο εα 

ζηδνζγυηακ ζηδκ ακαπαναβςβή ηδξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ ηαζ ζηδκ εθανιμβή κέςκ 

πμθζηζηχκ βζα ηδκ δζεφεοκζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ενβαζίαξ. ηδκ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ 

αζζεδηζηήξ ηαζ ροπμθμβίαξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ μνβάκςζδ ιζαξ κέαξ μνεμθμβζηά 

μνβακςιέκδξ θασηζζηζηήξ ηαζ ιμκηενκζζηζηήξ δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ, δ μπμία 

πνμτπέεεηε ζφιθςκα ιε ημκ ζηαθυ ημιιμοκζζηή δβέηδ Antonio Gramsci, ηδ 

δδιζμονβία “εκυξ κέμο ηφπμο ενβάηδ ηαζ κέμο ηφπμο ακενχπμο” ζε ιζα κέα ημζκςκία 

δ μπμία εα ιπμνμφζε κα μζημδμιδεεί ιέζα απυ ηδκ ζςζηή εθανιμβή ηδξ δφκαιδξ 

ηςκ εηαζνζχκ (Harvey, 2009, p.177). 

1.2. Ο ΕΝΑΡΕΣΟ ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗ ΦΟΡΝΣΙΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΕΣΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΗ ΦΟΡΝΣΙΚΗ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΗ 

 

Ο Ford πίζηεοε πμθφ ζηδκ δφκαιδ ηςκ εηαζνεζχκ, ηαεχξ εεςνμφζε υηζ αοηέξ 

ιπμνμφκ κα νοειίγμοκ ηδκ μζημκμιία ζημ ζφκμθμ ηδξ. Πίζηεοε επίζδξ πχξ ημ κέμ 

είδμξ ηδξ ημζκςκίαξ ιπμνμφζε κα μζημδμιδεεί ιέζα απυ ηδκ ζςζηή εθανιμβή ηδξ 

δφκαιδξ αοηχκ ηαζ ηδκ εθανιμβή κέμο ηφπμο ενβαζίαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ημ 1914, 

πνμκζά πμο εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ ζοιαμθζηή πνμκζά πμο εβηαζκζάζηδηε 

μ Φμνκηζζιυξ, μ Henry Ford εζζήβαβε ηδκ μηηάςνδ ενβαζία ιε αιμζαή πέκηε δμθάνζα 

βζα ημοξ ενβάηεξ ηδξ αοηυιαηδξ βναιιήξ ζοκανιμθυβδζδξ αοημηζκήηςκ ζημ 

Νηζάνιπμνκ ημο Μίζζβηακ. ηυπμξ ήηακ δ ελαζθάθζζδ ηδξ πεζεανπίαξ ηςκ ενβαηχκ, 

εκχ ζημπυξ ηδξ πανμπήξ επανημφξ εζζμδήιαημξ ηαζ ημο εθεφεενμο πνυκμο ημοξ, ήηακ 

δ δοκαηυηδηα ηαηακάθςζδξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο μζ ίδζμζ πανήβαβακ ζε ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ. Έηζζ μζ εηαζνίεξ εα έπνεπε κα πανάβμοκ υθμ ηαζ ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ, 

εκχ μζ ενβάηεξ εα ακαβηάγμκηακ κα ελαζηδεμφκ ζημ ζςζηυ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηαζ 

λυδεοζδξ ηςκ πνδιάηςκ ημοξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.148). Γζα ημκ ζημπυ αοηυ 

ιάθζζηα μ ειπκεοζηήξ ηδξ κέαξ ημζκςκίαξ Ford, ημ 1916 έζηεζθε ζηα ζπίηζα ηςκ 

“πνμκμιζμφπςκ” ηονίςξ ιεηακαζηχκ ενβαηχκ, ημζκςκζημφξ θεζημονβμφξ, 
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πνμηεζιέκμο αοημί κα δζαπζζηχζμοκ εάκ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ενβάηεξ ηδνμφζακ ημοξ 

ηακυκεξ πμο απαζημφζε δ ενβαζία ημοξ ηαζ μ κέμξ ηφπμξ ακενχπμο ηδξ ιαγζηήξ 

παναβςβήξ ηδξ θμνκηζηήξ ημζκςκίαξ. οβηεηνζιέκα εα έπνεπε αοημί κα απμθεφβμοκ 

ηα μζκμπκεοιαηχδδ πμηά, κα έπμοκ μνεμθμβζηή ζηέρδ, κα είκαζ δεζημί ηαζ ζςζημί 

μζημβεκεζάνπεξ, κα είκαζ ζοκεημί, δίηαζμζ ηαζ εβηναηείξ ζηδκ πνμζςπζηή ημοξ γςή, 

έηζζ χζηε κα είκαζ ακηάλζμζ ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ εηαζνεζχκ ηαζ ηςκ ακαβηχκ ημοξ 

(Harvey, 2009, p.178). 

 Ήηακ δε ηυζμ ιεβάθδ δ πίζηδ ημο Ford ζηδ δφκαιδ ηςκ εηαζνεζχκ πμο 

αφλδζε ημοξ ιζζεμφξ ηςκ οπαθθήθςκ ημο, υηακ άνπζζε δ ιεβάθδ φθεζδ, ηαεχξ 

εεχνδζε υηζ ιέζς αοηήξ ηδξ αφλδζδξ εα ακαεενιαζκυηακ δ αβμνά ηαζ εα αολακυηακ 

δ απμηεθεζιαηζηή γήηδζδ ηαζ δ επζπεζνδιαηζηή ειπζζημζφκδ. Καηάζηαζδ δ μπμία 

υιςξ δεκ εουδςζε, ηαεχξ μζ απαζηδηζημί κυιμζ ημο ακηαβςκζζιμφ είπακ ςξ 

απμηέθεζια, αηυιδ ηαζ μ ζζπονυξ Ford κα πνμαεί ζηδκ πενζημπή ιζζεχκ ηαζ ηδκ 

απυθοζδ ενβαηχκ. Έζηνερε ιάθζζηα μ ίδζμξ ημοξ ενβάηεξ ημο ζηδκ αοημζοκηήνδζδ, 

πανμηνφκμκηάξ ημοξ κα ηαθθζενβμφκ μζ ίδζμζ ημκ ηήπμ ημοξ πνμηεζιέκμο κα 

ελαζθαθίζμοκ ηδκ ηνμθή ημοξ ηαζ κα ηαηαπμθειήζμοκ ηδκ θηχπεζα. πέδζμ ηα μπμίμ 

εηηυξ απυ ηδκ ηυκςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ γήηδζδξ ζηδκ ημζκςκία ημο Φυνκη 

ζοκεηέθεζε ηαζ ζηδκ ιεθθμκηζηή απμηέκηνςζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηδξ αζμιδπακίαξ 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ άκεδζδξ (Harvey, 2009, p.190). 

Μζαξ άκεδζδξ δ μπμία λεηίκδζε απυ ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα ηαζ ηδκ έκανλδ 

ημο Φμνκηζζιμφ, μ μπμίμξ δδιζμφνβδζε έκα ιεβάθμ ηφια ζοβπςκεφζεςκ ηαζ 

ελαβμνχκ ζοιαάθθμκηαξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο ηεθαθαίμο ηαζ ηδκ δδιζμονβία 

εηαζνζηχκ δμιχκ ζε πμθθμφξ ηθάδμοξ παναβςβήξ. Βαζζηυ νυθμ ζηδ δδιζμονβία ημοξ 

ιάθζζηα “έπαζλε” μ ζδιακηζηυξ θεπημιενήξ ηαηαηενιαηζζιυξ ενβαζίαξ ημο Ford, 

αθθά ηαζ δ ααζζηή ηεπκμθμβζηή ηαζκμημιία ηδκ μπμία εθάνιμζε ηαηά ηδκ 

παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηαεχξ ακηί κα ιεηαηζκμφκηαζ μζ ενβάηεξ ιεηαηζκμφκηακ ηα 

πνμσυκηα πμο αοημί πανήβαβακ, ιέζς ηδξ αμήεεζαξ ιζαξ ηοθζυιεκδξ ηαζκίαξ 

ζοκανιμθυβδζδξ. Έηζζ μζ ενβάηεξ πμο δεκ ηαεοζηενμφζακ ιε άζημπεξ ιεηαηζκήζεζξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ, ιπμνμφζακ κα πανάβμοκ ιέζς ιζαξ ζοκεπυιεκδξ 

νμήξ ιζα ηενάζηζα ζε υβημ ιαγζηή παναβςβή, αολάκμκηαξ πανάθθδθα ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ημοξ. Κάεε ενβάηδξ ιάθζζηα έπνεπε κα πνμζανιυγεζ 

ημ δζηυ ημο νοειυ ζημ νοειυ ηδξ νμήξ ηδξ βναιιήξ ζοκανιμθυβδζδξ, εκχ μζ 

άζημπεξ ηαεοζηενήζεζξ δεκ επζηνέπμκηακ, ηαεχξ επδνέαγακ υθδ ηδ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία. (Heywood, 2014, p.193). 
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Μζα δζαδζηαζία δ μπμία ζηδνζγυηακ ζε ιζα κέα πμθζηζηή εθέβπμο ηαζ 

δζαπείνζζδξ ηδξ ενβαζίαξ, δ μπμία δδιζμφνβδζε έκα κέμ ιμκηέθμ ημζκςκζηήξ ηαζ 

πμθζηζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ιζα κέα ροπμθμβία ηαζ αζζεδηζηή βζα ημκ ενβαγυιεκμ. Με 

θίβα θυβζα έκα κέμ είδμξ μνεμθμβζηά μνβακςιέκδξ, θασηζζηζηήξ ηαζ ιμκηενκζζηζηήξ 

ημζκςκίαξ δ μπμία ζηδνίπεδηε ζηδκ αάζδ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο ιμκηενκζζιμφ ηαζ 

“ηαθθζένβδζε” ηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ ημοθημφναξ.
7
 Κφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

δ εκηαηζηή ζοζζχνεοζδ ιέζς ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ μιμζυιμνθςκ ηοπμπμζδιέκςκ 

πνμσυκηςκ, δ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ ενβαζίαξ ιέζς ημο ηεπκζημφ ηαηαιενζζιμφ ηδξ,
8
 δ 

δδιζμονβία εζςηενζηχκ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ ιέζς ηδξ ηάεεηδξ μθμηθήνςζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ δ ιμκμπςθζαηή ηδξ νφειζζδ πμο επδνέαζε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

θμνκηζηήξ ημζκςκίαξ, ηδκ μζημκμιία ηδξ ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ. Πνυηεζηαζ βζα 

έκα ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ δ αάζδ ημο μπμίμο ζηδνίπεδηε ζημκ εκάνεημ ηφηθμ ηδξ 

ιαγζηήξ παναβςβήξ, μ μπμίμξ εα μδδβμφζε ζηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ, ηδκ αφλδζδ ηςκ ιζζεχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηζ επμιέκςξ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

γήηδζδξ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ πμο εα απμηεθμφζε ηίκδηνμ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ιαγζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ δδιζμονβία κέςκ επεκδφζεςκ ηαζ κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ. 

(Heywood, 2014, p.193) 

Καηά ημ Lipietz (1986) δ δδιζμονβία αοημφ ημο ηαεεζηχημξ εα 

ελζζμννμπμφζε ηδκ παναβςβή ιε ηδκ ηαηακάθςζδ, ηαεχξ εα ζοκηεθμφζε ζηδ 

ζφκδεζδ ηςκ ζοκεδηχκ παναβςβήξ ιε ηζξ ζοκεήηεξ ακαπαναβςβήξ ηδξ ιζζεςηήξ 

ενβαζίαξ ηαζ ζηδ ζφκδεζδ ημο εκ θυβς ζοζηήιαημξ ζοζζχνεοζδξ ιε ημ ζπήια 

ακαπαναβςβήξ ημο. Κζ αοηυ βζαηί ηαηά  Storper&Scott  έκα ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ 

απμηεθεί έκα ζζημνζηά ζοβηεηνζιέκμ παναβςβζηυ ιδπακζζιυ, ιέζς ημο μπμίμο 

ελαζθαθίγεηαζ δ επακεπέκδοζδ ηαζ μζηεζμπμίδζδ ημο μζημκμιζημφ πθεμκάζιαημξ πμο 

απμηεθείηαζ απυ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ παναηάης ζημζπείςκ:  (STORPER & SCOTT, 

1989, p.22): 

● Μζα μιάδα παναβςβζηχκ ηεπκζηχκ.  

● Έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ. 

● Έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηαζ ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ημο. 

● Δκυξ ιδπακζζιμφ  δζακμιήξ ημο μζημκμιζημφ πθεμκάζιαημξ  

                                                
7
 Ζ μπμία ανβυηενα ηαηδβμνήεδηε απυ κεμζοκηδνδηζημφξ, υπςξ ημκ Daniel Bell ςξ 

ηαηαζηνμθζηή βζα ημ ενβαζζαηυ ήεμξ ηαζ βζα άθθεξ ανεηέξ ημο ηαπζηαθζζιμφ.  
8
 Δλεζδίηεοζδ 



 17 

● Μζαξ δζαδζηαζίαξ ζοκμθζηήξ γήηδζδξ (αβμνέξ) (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.152). 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς θμζπυκ ημ ηαεεζηχξ ζοζζχνεοζδξ ζοκεπάβεηαζ ηαζ 

έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια νοειίζεςκ, ηακυκςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, ιέζς ημο 

μπμίμο ηαημπονχεδηε δ μνεή θεζημονβία ηαζ ακαπαναβςβή ημο θμνκηζημφ 

ηαεεζηχημξ, ημ μπμίμ ζπεηίζηδηε ιε ηδκ πνμζθμνά ηαζ ηδκ γήηδζδ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ 

δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαηακαθςηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ ιέζςκ παναβςβήξ ημοξ, 

πμο αλζμπμίδζε δ δζαδζηαζία ζοζζχνεοζδξ ημο ηεθαθαίμο. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα 

έκα ζοκμθζηυ ηνυπμ γςήξ ηαζ υπζ βζα έκα ζφζηδια ιαγζηήξ παναβςβήξ, ημ μπμίμ 

ελεθίπεδηε ζε δζεεκή οπυεεζδ πμο ελαπθχεδηε άκζζα ζηζξ αβμνέξ, ηαεχξ μζ ΖΠΑ 

δνμφζακ ςξ παβηυζιζμξ ηναπεγίηδξ ιε ακηάθθαβια ημ άκμζβια ηςκ ηεθαθαζαβμνχκ 

ηαζ ηςκ παβηυζιζςκ αβμνχκ ηςκ ιεβάθςκ εηαζνζχκ. Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ μ 

θμνκηζζιυξ ελαπθχεδηε άκζζα, αθμφ ημ ηάεε ηνάημξ ζηδνζγυηακ ζημ δζηυ ημο ηνυπμ 

δζαπείνζζδξ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαζ ζηδ δζηή ημο δδιμζζμκμιζηή ηαζ 

κμιζζιαηζηή πμθζηζηή, εθανιυγμκηαξ ηδκ δζηή ημο ζηναηδβζηή πνυκμζαξ ηαζ ηζξ δζηέξ 

ημο δδιυζζεξ επεκδφζεζξ. Ζ ηαηάζηαζδ ηςκ ηαλζηχκ ζπέζεςκ επίζδξ πενζυνζγε ηδκ 

εζςηενζηή πμθζηζηή ηςκ εκ θυβς ηναηχκ, ηςκ μπμίςκ υιςξ δ ελςηενζηή εέζδ 

ηνζκυηακ απυ ηδκ εέζδ πμο ηαηείπακ ζηδκ ζενανπία ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ ηαζ 

ηδκ ζοκαθθαβιαηζηή ζζμηζιία ημο κμιίζιαηυξ ημοξ ζοβηνζηζηά ιε ημ δμθάνζμ 

(Harvey, 2009, p.192). 

Έηζζ ηα μθέθδ ημο Φμνκηζζιμφ πενζμνίζηδηακ ζε μνζζιέκα ηνάηδ ηνάηδ-

έεκδ, υπμο δδθαδή οπήνλε ζηαεενή αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ πμο εοκυδζε ηδκ αφλδζδ 

ηςκ επεκδφζεςκ, ηδκ μπμία ςθέθδζακ αηυιδ πεναζηένς μζ βεςβναθζηέξ ακζζυηδηεξ 

ηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ πθδεοζιχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ. Οζ ακζζυηδηεξ αοηέξ 

ζοκεηέθεζακ ζηδκ άκζζδ ελάπθςζδ ημο Φμνκηζζιμφ, ηαεχξ ιεβάθα ηφιαηα 

ιεηακαζηεοηζηχκ νεοιάηςκ ενβαηζημφ δοκαιζημφ ιεηαηζκμφκηακ απυ ηζξ θζβυηενμ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ ηαζ πενζθένεζεξ ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηδξ θμνκηζηήξ 

εηαζμιδπάκζζδξ. Έηζζ δδιζμονβήεδηε ιζα άκζζδ ηαζ πμθςιέκδ πχνμ-μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ζηα πθαίζζα εκυξ κέμο είδμοξ ηαηακαθςηζηήξ ημζκςκίαξ, ιέζα ζηδκ μπμία 

δδιζμονβήεδηακ ιεβάθεξ εκηάζεζξ, αθμφ πμθθέξ θμνέξ ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ πνυζααζδ 

ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ζε πνμκμιζμφπμ ενβαζία ήηακ ημ θφθμ, δ θοθή ηαζ ημ 

έεκμξ. Γζαπςνζζιυξ πμο έβζκε αζηία πμθθέξ θμνέξ ιεβάθα ηιήιαηα αοημφ ημο 

δοκαιζημφ κα απμηθείμκηαζ απυ ηδκ πανά ηδξ ιαγζηήξ ηαηακάθςζδξ, εθ‟ υζμκ δεκ 

ζοιιεηείπακ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ. Γδιζμονβήεδηακ επμιέκςξ 

ημζκςκζηέξ εκηάζεζξ ηαζ δοκαηά ηζκήιαηα ηςκ αδζηδιέκςκ ενβαηχκ, ηα μπμία 
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“επέααθακ” ηδκ ακάβηδ ηδξ ιμκμπςθζαηήξ νφειζζδξ ιέζς ηδξ ζζπονήξ πανμοζίαξ 

ημο ηνάημοξ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή γςή (Harvey, 2009, p.193). 

Πνυηεζηαζ βζα ημ ζφβπνμκμ πανειααηζηυ ηνάημξ ημ μπμίμ βεκκήεδηε ηάης 

απυ ηζξ πζέζεζξ ημο ακηαβςκζζιμφ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά, ηδκ ημζκςκζηή 

ακαδζάνενςζδ ηαζ ηδκ αολακυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ηεθαθαίμο. Πανάβμκηεξ πμο 

μδήβδζακ ζηδκ αφλδζδ ηδξ βναθεζμηναηζημπμίδζδξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ημο “νοειίγμκημξ, εθέβπμκημξ ηαζ επζηδνμφκημξ” ηνάημοξ,
9
 ηαεχξ 

απμδεζηκουηακ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ δφζημθμ κα αθεεεί δ δζαδζηαζία ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ακαπαναβςβήξ ζημοξ ιδπακζζιμφξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ αοευνιδηςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςκ ιυκμ. Έηζζ δ ηναηζηή 

βναθεζμηναηζηή νφειζζδ απμηέθεζε ηδκ αάζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δζαδζηαζίαξ αθθά ηαζ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηαζ δζεφεοκζδ ιζαξ ενβαζζαηήξ δφκαιδξ, ζηακήξ κα 

ακηαπελέθεεζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ κέςκ ιμκηέθςκ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ. 

Υνδιαηζζηζηυ ηαζ αζμιδπακζηυ ηεθάθαζμ ζοκδέεδηακ ιε ηδκ δζμίηδζδ ημο 

πνμκμζαημφ ηνάημοξ, ζοκηεθχκηαξ ζηδκ έηθακζδ ηδξ ημζκςκζημπμίδζδξ ημο 

Φμνκηζζιμφ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μπμίαξ ζηδνίπηδηε, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ζηδκ 

ζφιπναλδ ζοιθενυκηςκ πμο εοκυδζακ ηδκ πθήνδ απαζπυθδζδ εκζανηχκμκηαξ 

ζοκαθείξ ιενίδεξ ημο ηεθαθαίμο ιε ιένδ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ. (Bonefeld & 

Holloway, 1993, p.25). 

Σμ ηετκζζακυ ηνάημξ, ςξ ιμνθή πμθζηζηήξ νφειζζδξ, ακαπηφπεδηε πάκς ζ‟ 

αοηή ηδ αάζδ παναηηδνζγυιεκμ απυ ηδκ ηονζανπία ηναηζημπμζδιέκςκ ημιιάηςκ 

ιαγζηήξ εκζςιάηςζδξ ηαζ ημνπμναηζζηζηά δεζιεοιέκςκ ιε ημκ ηναηζηυ ιδπακζζιυ 

ενβαηζηχκ ζοκδζηάηςκ, ζοκηεθχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζηδκ παναβςβζηή ζοκαίκεζδ, 

ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ πνυμδμ. Ζ ζδεμθμβζηή ημο αάζδ δεζιεφεζ απυ ημζκμφ ηζξ 

ζοκαθείξ πμθζηζηέξ μνβακχζεζξ εεζιμπμζχκηαξ έκα ζζπονυ ηανηέθ ζοιθενυκηςκ πμο 

ααζίζηδηακ ζημκ εηζοβπνμκζζιυ, ηδκ ενβαζζαηή πεζεανπία, ηδκ ελαημιίηεοζδ, ημκ 

ηαηακαθςηζζιυ, ηδκ ημζκςκζηή ιεηαννφειζζδ ηαζ ημκ ελζζςηζζιυ, ςξ ηονίανπεξ 

ηακμκζζηζηέξ αλίεξ πμο ζοβηνυηδζακ ηδκ μζημκμιζηυ-πμθζηζηή δβειμκζηή δμιή ημο 

θμνκηζζιμφ. Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα πάζπζγε κα ζοβηναηήζεζ ηζξ δζάθμνεξ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ μζημκμιίαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ κμιζζιαηζηέξ ηαζ δδιμζζμκμιζηέξ 

πμθζηζηέξ ζηα πθαίζζα ακάπηολδξ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ ιέζς 

επεκδφζεςκ ηαζ ηδξ ζηαεενήξ αφλδζδξ, ηδκ μπμία εββουηακ δ δφκαιδ ηςκ ιεβάθςκ 

                                                
9
 Κνάημξ αζθάθεζαξ: Hirsch 1980 
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εηαζνεζχκ. Δηείκςκ πμο ακέθααακ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, κα ηάκμοκ ιαγζηέξ επεκδφζεζξ 

ζε πάβζμ ηεθάθαζμ, δ ζζπονή ζοβηέκηνςζδ ημο μπμίμο εοκυδζε ηδκ αανζά αζμιδπακία 

ηαζ ηδκ ακάπηολδ δβεηζηχκ ηθάδςκ (Bonefeld & Holloway, 1993, pp.28-29). 

Έηζζ ειθακίζηδηακ ιεβάθεξ ηαεεημπμζδιέκεξ επζπεζνήζεζξ, ςξ αηιμιδπακέξ 

ηδξ ακάπηολδξ πμο εκδοκάιςζακ ηδκ πανμοζία ημοξ ζημ πχνμ, ελαζθαθίγμκηαξ 

ζηαεενή αφλδζδ ηςκ επεκδφζεςκ, εκίζποζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ άκεζζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, πνμζθένμκηαξ έηζζ άκμδμ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ ιζα ζηαεενή αάζδ βζα ηα ηένδδ ημο ηεθαθαίμο. Βαζζημί ηθάδμζ ηδξ 

αανζάξ αζμιδπακίαξ ηεθαθαζμοπζημφ ελμπθζζιμφ ακαδείπεδηακ μζ επζπεζνήζεζξ 

ζζδήνμο ηαζ πάθοαα, μζ επζπεζνήζεζξ ιεηαθθζηχκ πνμσυκηςκ, ιδπακδιάηςκ, 

ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ, πεηνμπδιζηχκ ηαζ άθθεξ, ηαεχξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

αζμιδπακίεξ, υπςξ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ δζανηχκ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ πμο 

αθμνμφζακ ηδκ παναβςβή αοημηζκήηςκ, δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ, έκδοζδξ, δζαηνμθήξ 

ηαζ άθθεξ.  

 Καηά ηζξ 2 πνχηεξ ιεηαπμθειζηέξ δεηαεηίεξ ιάθζζηα μζ ηθάδμζ αοημί 

πανμοζίαζακ: 

● Τρδθμφξ νοειμφξ ακάπηολδξ ηαζ ζοιαμθήξ ζημ ΑΔΠ 

● Τρδθμφξ νοειμφξ επέκδοζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ. 

● Τρδθμφξ ελαβςβζημφξ δείηηεξ. 

● Ηηακμπμζδηζηά επίπεδα ενβαηζηχκ απμθααχκ.  

● Τρδθυ επίπεδμ βεςβναθζηήξ ζοβηέκηνςζδξ ζε ιεβάθεξ πυθεζξ, μζ μπμίεξ 

ακαδείπεδηακ ζε αζμιδπακζηά ηέκηνα ιε ιεβάθδ μζημκμιζηή ακάπηολδ. 

● Τρδθυ ανζειυ ιεηακαζηχκ ενβαηχκ, μζ μπμίμζ ιεηακάζηεοζακ απυ ηζξ 

αβνμηζηέξ πχνεξ ηδξ Ν. Δονχπδξ ζηα ιεβάθα αζηζηά -αζμιδπακζηά ηέκηνα ηδξ 

Κεκηνζηήξ ηαζ Βυνεζαξ, ακαγδηχκηαξ ηαθφηενδ ηφπδ. (Κμονθζμφνμξ, 2017, 

pp.227-28) 

1.3. ΦΟΡΝΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΤΩΡΕΤΗ ΚΑΙ ΚΕΤΝΙΑΝΟ ΣΡΟΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΡΤΘΜΙΗ 

 

Ζ θμνκηζηή ημζκςκία ζηδνίπεδηε ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ πανέιααζδ ηναηχκ 

πνυκμζαξ, μ ιεζμθααδηζηυξ νυθμξ ηςκ μπμίςκ έβζκε ιέζς ζοκημκζζηζηχκ ηαζ 

ακαδζακειδηζηχκ πμθζηζηχκ, υπςξ ήδδ πνμακαθέναιε, δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ πνέπμοζα 

ζοκμπή ηαζ ζηαεενυηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ. 
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Ζ εεςνδηζηή αάζδ κμιζιμπμίδζδξ αοηχκ ηςκ πανειααηζηχκ πμθζηζηχκ ήηακ μ 

θεβυιεκμξ Κετκζζακζζιυξ, μπμίμξ ειθακίζηδηε ςξ ιζα πμθζηζηή θζθμζμθία ηαζ 

ιαηνμμζημκμιζηή εεςνία πμο πήνε ημ υκμιά ηδξ απυ ημκ άββθμ μζημκμιμθυβμ John 

Maynard Keynes.  

Ο Φμνκηζζιυξ ζοκδέεδηε ζηεκά ιε ημκ Κετκζζακζζιυ, εκχ πανάθθδθα μ 

ηαπζηαθζζιυξ ζοκέπζζε ηδκ επεηηαηζηή ημο δοκαιζηή θένκμκηαξ “ζηα πςνζηά ημο 

φδαηα” πμθθά έεκδ πμο δεκ ήηακ απμζηζμηναημφιεκα. οιαμθή δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ημο κέμο βεςβναθζημφ πθαζζίμο ημο Φμνκηζζιμφ πμο 

ήηακ: α) δ ακάπηολδ ηςκ ιεβάθςκ πυθεςκ, μζ μπμίεξ απμηέθεζακ ημοξ ααζζημφξ 

πυθμοξ έθλδξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ηςκ αζμιδπακζηχκ επεκδφζεςκ, ηςκ 

οπδνεζζχκ, ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ α) ηδκ ηαηά ηυπμοξ 

δζεφνοκζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ιέζς ηδξ 

πανμπήξ ηναηζηχκ οπδνεζζχκ, πμο έδςζε ηίκδηνα παναβςβζηχκ επεκδφζεςκ ζημοξ 

θμνκηζημφξ ηθάδμοξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.145). 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς θμζπυκ, μ Φμνκηζζιυξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ 

“πνοζή θάζδ” ζηδκ ζζημνία ημο Καπζηαθζζιμφ,
10

 ηαεχξ οπμζηήνζλε ηδκ ιαγζηή 

παναβςβή ηοπμπμζδιέκςκ αβαεχκ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηαηακαθςηζηχκ ακαβηχκ, 

πανέπμκηαξ ημ οθζηυ πθαίζζμ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ ημζκςκίαξ ηδξ εοδιενίαξ.
11

 Γζα ημκ 

ζημπυ αοηυ ιάθζζηα εθανιυζηδηακ ημζκςκζηέξ πμθζηζηέξ απυ ιένμοξ ημο ηνάημοξ 

βζα ιείςζδ ηςκ εκηάζεςκ, ηαηηζηή πμο εηηυξ ηςκ άθθςκ απμζημπμφζε ζηδκ ιείςζδ 

ηςκ ακηζεέζεςκ ιεηαλφ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ 

εφνοειδ ζοζζχνεοζδ ημο ηεθαθαίμο ηαζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ ημζκςκζηήξ εζνήκδξ. Ζ 

ημζκςκζηή πμθζηζηή πμο ημ ηνάημξ εθάνιμζε ήηακ: 

● Κμζκςκζηέξ πανμπέξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ: (υπςξ ηαημζηία, ζαηνζηή 

πενίεαθρδ, πνυκμζα) 

● Ροειίζεζξ κμιμεεηζηέξ πμο αθμνμφζακ ηδκ ενβαζζαηή ηαζ πνμζςπζηή  

αζθάθεζα ηςκ πμθζηχκ ηαεχξ ηαζ νοειίζεζξ πμο αθμνμφζακ ηα ενβαζζαηά ηαζ 

ζοκδζηαθζζηζηά ημοξ δζηαζχιαηα.  

                                                
10

 Castells 1966 
11

 Ο πενζβναθζηυξ αοηυξ υνμξ δεκ οπμδδθχκεζ υηζ δ θμνκηζηή εηαζμιδπάκζζδ ηαηήνβδζε ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ ενβαζίαξ απυ ημ ηεθάθαζμ, ηζξ ημζκςκζηέξ ακηζεέζεζξ, ηδκ θηχπεζα ηαζ ηδκ 

ακενβία. Γδθχκεζ υηζ μζ πμθζηζηέξ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ηαηά ηδκ Φμνηζηή θάζδ 

εηαζμιδπάκζζδξ πανείπακ ζ‟ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ έκα ηαθυ εζζυδδια, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ ζδιενζκή επμπή ηδξ ιεηαθμνκηζηήξ εοεθζλίαξ πμο έκα πμθφ ιεβάθμ ιένμξ 

ημο ενβαηζημφ ηυζιμο ενβάγεηαζ οπυ ηαεεζηχξ ακαζθάθεζαξ, νίζημο ηαζ ααεααζυηδηαξ. 

(Reimer 1997,Sennett 2000)(Οζη. βεςβ. 144) 
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● Δηπαίδεοζδ ηαζ εθανιμβή άθθςκ πμθζηζηχκ ιεηάδμζδξ βκχζεςκ ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ. 

● Μαηνμμζημκμιζηέξ νοειίζεζξ, υπςξ θ.π θμνμθμβζηέξ εθαθνφκζεζξ ζημοξ 

παιδθυιζζεμοξ, ζηδνίγμκηαξ έηζζ ημκ ενβαγυιεκμ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο.  

● Άθθεξ πμθζηζηέξ ηαζ ακαηαηαηάλεζξ πνμξ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαλζηχκ 

ακζζμηήηςκ ηςκ πμθζηχκ ιε ζηυπμ ηδκ ελάθεζρδ ζοβηνμφζεςκ θυβς ηδξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ.  

ηα πθαίζζα αοημφ ημο ηνυπμο ημζκςκζηήξ νφειζζδξ, δδιζμονβήεδηε επίζδξ ηαζ έκα 

ζφζηδια άηοπςκ νοειίζεςκ, ημ μπμίμ αθμνμφζε ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ 

ακαπαναβςβήξ ημο ηαεεζηχημξ ζοζζχνεοζδξ πμο ζοιπενζθάιαακε ηχδζηεξ 

πναηηζηήξ δνάζηδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ ενβαζία ημοξ αθθά ηαζ ζηδκ πνμζςπζηή 

ημοξ γςή. Κζ αοηυ βζαηί δ ενβαζζαηή πεζεανπία δεκ ήηακ οπυεεζδ πμο ανημφκηακ 

ιυκμ ζηδκ ηήνδζδ ημο ςνανίμο ηαζ ηδκ πεζεανπία οπυ ημκ ηίκδοκμ ηδξ απυθοζδξ, 

αθθά απυννμζα ζδεμθμβζημφ ελακαβηαζιμφ πμο δζαιυνθςζε αλίεξ πνμζανιμζιέκεξ 

ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.152). 

Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ιάθζζηα ηδξ μιαθήξ θεζημονβίαξ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ, 

οζμεεηήεδηακ ηαζ ιέηνα μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ ειπκεοζιέκα απυ ηζξ ανπέξ ημο 

Κεΰκζζακζζιμφ ηαζ ηα μπμία ζημπυ είπακ ηδκ ελάθεζρδ ηςκ οθεζζαηχκ ηαηαζηάζεςκ 

ηαζ ηδκ έθθεζρδ ακενβίαξ, πμο ακηζιεηςπίζηδηακ ιέζς δδιμζίςκ δαπακχκ ηαζ 

επζδμημφιεκδ ηαηακάθςζδ. Πανάθθδθα δε οζμεεηήεδηακ ηαζ ιέηνα βζα ηδκ 

δζαηήνδζδ ηδξ ενβαζζαηήξ δνειίαξ ηαζ εζνήκδξ, ιέζς ηδξ πανμπήξ επζδμιάηςκ 

πνυκμζαξ, ζηέβδξ, ακενβίαξ, η.α, υπςξ ήδδ πνμακαθέναιε, ςξ ζημζπεία ημο 

Φμνκηζημφ ηαεεζηχημξ ζοζζχνεοζδξ ημ μπμίμ ζοκδέεδηε ιε ημκ Κετκζζακυ ηνυπμ 

ημζκςκζηήξ νφειζζδξ, έπμκηαξ ηα ελήξ ααζζηά παναηηδνζζηζηά:  

● ε επίπεδμ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ: Οζ επζπεζνήζεζξ ιαγζηήξ παναβςβήξ 

ηοπμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ, παναηηδνίζηδηακ απυ ζοκεπή νμή ζηδκ 

παναβςβζηή ημοξ δζαδζηαζία ηαζ ημκ αοημιαηζζιυ αοηήξ, αολάκμκηαξ έηζζ ημκ 

υβημ παναβςβήξ ηαζ ηδξ παναβςβζηήξ ενβαζίαξ πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ 

υθεξ μζ ακάβηεξ γήηδζδξ. Δπζπθέμκ δ πνήζδ αανεζμφ ιδπακμθμβζημφ 

ελμπθζζιμφ, μδήβδζε ζηδ δδιζμονβία εζςηενζηχκ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ, έηζζ 

χζηε μζ εκ θυβς επζπεζνήζεζξ κα ιπμνμφκ κα παιδθχκμοκ ημ ηυζημξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημοξ, πνμθαιαάκμκηαξ ηδκ γήηδζδ ηαζ αολάκμκηαξ ηδ ιαγζηή 

παναβςβή ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ημοξ. Έηζζ δδιζμονβήεδηακ ιεβάθα 

απμεέιαηα αοηχκ πνμξ πχθδζδ ζε ηάεε πενίπηςζδ (ζφζηδια JIC -Just in 
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Case), ηαεχξ ημ ιέβεεμξ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ήηακ ιεβάθμ, υπςξ ηαζ μζ 

ςεήζεζξ βζα αφλδζδ παναβςβήξ.  

● ε εκδμενβμζηαζζαηυ επίπεδμ. Λυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ 

ενβαζίαξ, αολήεδηακ μζ ιζζεμί ηαζ ηα διενμιίζεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ – ηαζ 

ιέζς ηδξ πανέιααζδξ ηςκ ζοκδζηάηςκ- ιε ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ηςκ 

ηαηακαθςηζηχκ ελυδςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ωζηυζμ, μζ ηεπκμθμβίεξ παναβςβήξ 

πανέιεζκακ ζηάζζιεξ ηαεχξ δ ηοπμπμίδζδ ηςκ εηνμχκ πενζυνζζε ηδκ 

πνμζςπζηή πνςημαμοθία ηαζ ηδκ εθεονεηζηυηδηα ηςκ ενβαγμιέκςκ, ιε 

απμηέθεζια αοημί κα έπμοκ ημ νυθμ παεδηζημφ ελανηήιαημξ (ή βνακαγζμφ) 

ζηδ δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ.  

● ε επίπεδμ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ: Ωξ πνμξ αοηυ ημ επίπεδμ ηονζάνπδζακ μζ 

ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ ηαζ δ μηηάςνδ ηοπζηή ενβαζία, ηονίςξ δ 

ακδνζηή, εκχ ζε ηθάδμοξ υπςξ ηδξ ηθςζημτθακημονβίαξ ηαζ ηδξ 

παναδμζζαηήξ θμνεζζάξ, ηονζάνπδζε δ βοκαζηεία πανμοζία, θυβς ηδξ 

δελζμηεπκίαξ ηαζ εοθοβζζίαξ ηςκ πενζχκ ημοξ. Σζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ 

ζοκημκίγμοκ δε απυ ημζκμφ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηνάημοξ, ενβμδμηχκ ηαζ 

ζοκδζηάηςκ, ελαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ιε ηα δζηαζχιαηά ημοξ ηαζ πμθθέξ 

δζεοημθφκζεζξ ζ‟ αοημφξ, υπςξ ζπεηζηά ελαζθαθζζιέκδ απαζπυθδζδ ηαζ 

ηαημπφνςζδ ζοκδζηαθζζηζηχκ δζηαζςιάηςκ. Όθα ηα παναπάκς μδήβδζακ ζε 

αολδιέκδ δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ ηςκ ενβαγμιέκςκ έκακηζ ημο ηεθαθαίμο.  

● ε δζεεκέξ επίπεδμ: ε δζεεκέξ επίπεδμ δ ελάπθςζδ ημο Φμνκηζζιμφ 

επεηεφπεδ ηονίςξ ιέζς ηςκ αιενζηακζηχκ επεκδφζεςκ, ηζξ μπμίεξ εοκυδζε δ 

αιενζηακζηή πμθζηζηή δβεζία ιέζς ημο ειπμνίμο ηαζ ημο ζπεδίμο Μάνζαθ, 

πμο απμηέθεζε ημ ιέζμ επέηηαζδξ ηδξ επζννμήξ ηςκ ΖΠΑ ζηζξ 

δοηζημεονςπασηέξ πχνεξ αιέζςξ ιεηά ηδ θήλδ ημο Β Παβηυζιζμο Πμθέιμο. 

Άθθςζηε μζ Ζ.Π.Α, θυβς ηδξ ζηναηζςηζηήξ ημοξ ηονζανπίαξ ηαζ ηονίςξ θυβς 

ηδξ μζημκμιζηήξ ημοξ δφκαιδξ, δνμφζακ ςξ παβηυζιζμξ ηναπεγίηδξ ιε 

ακηάθθαβια ημ άκμζβια ηςκ παβηυζιζςκ ειπμνεοιάηςκ ηαζ ηςκ 

ηεθαθαζαβμνχκ ζηδ δφκαιδ ηςκ ιεβάθςκ εηαζνζχκ, ηαεχξ μζ αιενζηακμί 

επεκδοηέξ είπακ ηαηακμήζεζ ζηδκ πνάλδ “υηζ δ ζοζζχνεοζδ ηεθαθαίμο έπεζ 

υνζα ακ πενζμνζζηεί ιυκμ ζε εεκζηέξ αβμνέξ.”
12

 (Κμονθζμφνμξ, 2017, pp.153-

56). 

                                                
12

 Ακάθοζδ ηδκ μπμία έκακ αζχκα πνζκ είπα ηάκεζ δ Rosa Luxemburg (Luxemburg 1970) 
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φιθςκα ιε ηα παναπάκς θμζπυκ δ ζφκδεζδ ημο θμνκηζζιμφ ηαζ ημο 

ηετκζζακήξ ηναηζηήξ δζμίηδζδξ δζεηεθέζεδ ιέζς ιζαξ αοζηδνήξ θεζημονβζηήξ 

αζζεδηζηήξ πμο ααζίζηδηε ζημκ μνεμθμβζζιυ, ηαεχξ δ ζηακυηδηα ημο ηνάημοξ κα 

πανέπεζ ζοθθμβζηά αβαεά ελανηζυηακ απυ ημκ νοειυ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ εηαζνζχκ. 

Ζ δφκαιή ημοξ ζζπονμπμίδζε ηδκ επζηνάηδζδ ηςκ δοκάιεςκ ημο ηεθαθαίμο, έκακηζ 

ημο νζγμζπαζηζημφ ενβαηζημφ ηζκήιαημξ εδναζχκμκηαξ ημκ έθεβπμ ηδξ ενβαζίαξ απυ 

ημ ηεθάθαζμ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή οπενμπή ηδξ αζμιδπακζηήξ αζηζηήξ ηάλδξ. Καηάζηαζδ 

δ μπμία ζοκεηέθεζε ζηδκ ζδιακηζηυηενδ ακαδζμνεςηζηή ζηναηδβζηή ημο 

ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ, δ μπμία έβζκε ιέζς ηςκ παναηάης πνμζανιμβχκ: 

(Harvey, 2009, p.193). 

● Σδξ δδιζμονβίαξ εκυξ ημζκςκζημφ ζοιαμθαίμο ιεηαλφ ηεθαθαίμο ηαζ 

ενβαζίαξ, ημ μπμίμ ζηαεενμπμίδζε ηα δζηαζχιαηα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηζξ 

απμθααέξ ημοξ μδδβχκηαξ ζηδκ αφλδζδ ηςκ ηενδχκ ημο ηεθαθαίμο, ιέζς ηδξ 

αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ . 

● Σδκ εκηεζκυιεκδ πανέιααζδ ημο ηνάημοξ, δ μπμία ειθακίζηδηε: α) ιέζς 

ημζκςκζηχκ νοειίζεςκ, ηζκήηνςκ, επεκδφζεςκ ηαζ οπμδμιχκ αζμιδπακζηήξ 

ακάπηολδξ α) ιέζς ηναηζημπμζήζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημιαζηήξ ζδιαζίαξ 

β) ιέζς πςνμηαλζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ πνμβναιιάηςκ πμθεμδμιίαξ πνμξ 

ιείςζδ ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ακζζμηήηςκ ζημ πχνμ ηαζ ηδ αεθηίςζδ 

ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηα αζηζηά-αζμιδπακζηά ηέκηνα 

δ) ιέζς δδιμζίςκ επεκδφζεςκ ημζκςκζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ε) ιέζς ηδξ 

ελαζθάθζζδξ ηδξ ενβαζζαηήξ δνειίαξ, ςξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

ζοζζχνεοζδ ημο ηεθαθαίμο.  

● Σμκ έθεβπμ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ, οπυ ημκ έθεβπμ ημο Γζεεκμφξ 

κμιζζιαηζημφ ηαιείμο ηαζ ηδξ δβειμκίαξ ηςκ ΖΠΑ. Βαζίζηδηε ζηδκ 

ζοιθςκία Bretton-Woods ημ 1944, δ μπμία ακέδεζλε ημ δμθάνζμ ςξ δζεεκέξ 

κυιζζια ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ οπενμπήξ ηςκ ΖΠΑ έκακηζ ηςκ 

άθθςκ ηαπζηαθζζηζηχκ ημζκςκζχκ, ιε απμηέθεζια ημκ έθεβπμ ηδξ παβηυζιζαξ 

μζημκμιίαξ απυ ηα ιεβάθα πνδιαηζζηδνζαηά ηέκηνα ηςκ ΖΠΑ (Κμονθζμφνμξ, 

2017, p.160). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΝΣΙΜΟΤ-

ΚΔΤΝΙΑΝΙΜΟΤ  

 

2.1. ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, άνπζζακ κα πανμοζζάγμκηαζ ηα πνχηα ζδιάδζα 

πνμαθδιάηςκ ζημ εζςηενζηυ ημο θμνκηζημφ ζοζηήιαημξ, ηαεχξ δ μζημκμιζηή 

άκεδζδ ηδξ Ηαπςκίαξ ηαζ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ είπε μθμηθδνςεεί. Οζ εζςηενζηέξ 

αβμνέξ είπακ πθέμκ ημνεζηεί ηαζ έπνεπε κα δνμιμθμβδεεί δ δδιζμονβία ελαβςβζηχκ 

αβμνχκ βζα ηδκ πθεμκάγμοζα παναβςβή αοηχκ, ηαηάζηαζδ δ μπμία επέααθε ηδκ 

απμιάηνοκζδ ενβαηζημφ δοκαιζημφ απυ ηδκ αζμιδπακζηή παναβςβή. Κζ υθα αοηά ζε 

ιζα επμπή πμο ζηζξ ΖΠΑ, δ θείκμοζα παναβςβή ηαζ δ ηενδμθμνία ηςκ εηαζνζχκ 

ζδιαημδυηδζε ηδκ έκανλδ δδιμζζμκμιζημφ πνμαθήιαημξ, πανυθμ πμο δ ιείςζδ ηδξ 

επανημφξ γήηδζδξ ακηζζηαειίζηδηε απυ ημκ πυθειμ ηαηά ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημκ 

πυθειμ ημο Βζεηκάι. Πνυαθδια ημ μπμίμ εα ακηζιεηςπζγυηακ ιυκμ ιε ηδκ 

επζηάποκζδ ηδξ αφλδζδ ημο πθδεςνζζιμφ, ιέζς υιςξ ημο μπμίμο εα ηζκδφκεοε δ 

αλία ημο δμθανίμο ςξ ζηαεενυ, δζεεκέξ απμεειαηζηυ κυιζζια (Harvey, 2009, p.192). 

Ζ ιεζςιέκδ δφκαιδ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ, ςξ πνμξ ηδκ 

νφειζζδ ημο δζεεκέξ πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ, άνπζζε ήδδ κα δζαβνάθεηαζ 

ιέζς ηδξ πζζηςηζηήξ ζοννίηκςζδξ ημοξ 1966-1967 ηαζ ημο ζπδιαηζζιμφ ηδξ αβμνάξ 

ηςκ εονςδμθανίςκ, ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο ζε πμθθέξ πχνεξ ημο ηνίημο ηυζιμο, άνπζζακ 

κα εθανιυγμκηαζ πμθζηζηέξ οπμηαηάζηαζδξ ηςκ εζζαβςβχκ, θένκμκηαξ έκα ηφια 

ακηαβςκζζιμφ ιε ηδκ θμνκηζηή εηαζμιδπάκζζδ. Ζ ιεηαηυπζζδ ηςκ πμθοεεκζηχκ 

ιάθζζηα, ζηδκ εηηυξ πχναξ παναβςβή (off-shore)
13

 δοκάιςζε αοηυ ημ ηφια, ηαεχξ 

ζηζξ πχνεξ αοηέξ ημ ημζκςκζηυ ζοιαυθαζμ ήηακ ακφπανηημ βζα ημοξ ενβάηεξ, εκχ 

πανάθθδθα αολήεδηε ηαζ ημ ηφια ημο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ ηαεχξ δ Ηαπςκία, δ 

δοηζηή Δονχπδ, αθθά ηαζ άθθεξ πχνεξ μζ μπμίεξ είπακ εηαζμιδπακζζηεί πνυζθαηα, 

αιθζζαήηδζακ ηδκ δβειμκία ηςκ ΖΠΑ ςξ πνμξ ηδκ θμνκηζηή ηδξ ηονζανπία (Harvey, 

2009, p.197). 

                                                
13

 Ηδζαίηενα ζηδκ Νμηζμακαημθζηή Αζία 
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Ζ εκ θυβς ηαηάζηαζδ ιάθζζηα ημ 1970 έβζκε αζηία δζάθοζδξ ηδξ ζοιθςκίαξ 

ημο Μπνέημκ Γμοκηξ,
14

 ηαεχξ δ δζεεκήξ ειπζζημζφκδ βζα ημ δμθάνζμ ηθμκίζηδηε, 

ηάκμκηαξ αηυιδ πζμ ειθακή ηα ζδιάδζα ηδξ ηνίζδξ ημο Φμνκηζζιμφ, δ μπμία 

παναηηδνίζηδηε απυ ακζζμννμπίεξ ηαζ δοζημθίεξ ζηα επίπεδα μνβάκςζδξ, αθθά ηαζ 

απυ άθθα πνμαθήιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδκ αηαιρία ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ ηαζ 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ επεκδφζεςκ ηεθαθαίμο ζηα ζοζηήιαηα ιαγζηήξ παναβςβήξ. 

Υαναηηδνίζηδηε επίζδξ απυ αηαιρία ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ζηζξ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ 

ηαζ ζηδκ ηαηακμιή ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, δοζημθεφμκηαξ ηδκ άζηδζδ δμιζηήξ 

πμθζηζηήξ ημο ζφβπνμκμο πανειααηζημφ ηνάημοξ, ημ μπμίμ οπενάζπζγε ηζξ ζφβπνμκεξ 

ημζκςκζηυ- ηεπκμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο εηζοβπνμκζζιμφ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πενίμδμ 

ηαηά ηδκ μπμία δζεηεθέζεδ δ δζανενςηζηή ηνίζδ ημο θμνκηζημφ ηαεεζηχημξ 

ζοζζχνεοζδξ ηαζ ημο Κετκζζακμφ ηνυπμο ημζκςκζηήξ νφειζζδξ, μδδβχκηαξ ζηδ 

ιεηάααζδ ζε έκα κέμ ηαεεζηχξ (Bonefeld & Holloway, 1993, p.32). Ωξ δεδμιέκα ηδξ 

ηνίζδξ εα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε ηδκ επζανάδοκζδ ηςκ νοειχκ αφλδζδξ ηςκ 

ιαηνμμζημκμιζηχκ ιεβεεχκ, ηδκ μπμία πνμηάθεζε δ πηχζδ ημο αηαεάνζζημο 

εβπχνζμο πνμσυκημξ,
15

 ηδ ζηαζζιυηδηα ηδξ γήηδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ, ηδκ ιείςζδ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ αθθά ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ζηαζζιυηδηα πμο μδήβδζε ζηδκ ακενβία 

ηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ζηζξ πενζζζυηενεξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ. 

ηα ςξ άκς πνμαθήιαηα πνμζηέεδηακ ηαζ άθθεξ πνυζεεηεξ δοζημθίεξ ζημκ 

ηνυπμ παναβςβήξ ζφκεεηςκ πνμσυκηςκ, ςξ πνμξ ημκ ζοβπνμκζζιυ ηαζ ζοκημκζζιυ 

ιμνθμπμίδζήξ ημοξ, εκένβεζα δ μπμία έβζκε αηυιδ πζμ δφζημθδ θυβς ηδξ επέηηαζδξ 

ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ζε άθθα βεςβναθζηά ιένδ. Δπζπθέμκ ζηδκ ήδδ 

θμνηζζιέκδ ηαηάζηαζδ ένπεηαζ κα πνμζηεεεί δ ακηίδναζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημκ 

απυθοηα πεζεανπδιέκμ ηαζ αοηανπζηυ ηνυπμ ενβαζίαξ πμο επέααθε μ απυθοημξ 

ζοκημκζζιυξ ηςκ άηαιπηςκ βναιιχκ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ, αθθά ηαζ μζ θμνκηζημφ 

ηφπμο ιζζεμθμβζηέξ δζαπναβιαηεφζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ μνζζιέκμοξ ημιείξ ηδξ 

μζημκμιίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηνάηδ - έεκδ. Έηζζ ζε μνζζιέκα απυ αοηά, μζ 

ενβαγυιεκμζ πνμζδέεδηακ ζε έκα ηαεεζηχξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ ενβαζίαξ, εκχ ζε 

άθθα μζ ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ δεκ ίζποακ βζα υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ ηαζ βζα υθμοξ ημοξ 

                                                
14

 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηαεζένςζδ εκυξ δζεεκμφξ μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ ημ μπμίμ 

πνμζπάεδζε κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ κμιζζιαηζηή αζηάεεζα, δ μπμία είπε πθήλεζ ηδκ δζεεκή 

μζημκμιζηή ημζκυηδηα ηαηά ημκ ιεζμπυθειμ. Βάζδ ημο ζοζηήιαημξ ήηακ μ πνοζυξ, δ πνήζδ 

ημο μπμίμο ήηακ ζδιακηζηή βζα κα ιδκ παεεί δ ειπζζημζφκδ ζημ δμθάνζμ 
15

 Ωξ απμηέθεζια ημο ημνεζιμφ ηδξ αβμνάξ απυ μνζζιέκα αβαεά θυβμο ημο ιεβάθμο υβημο 

ελαβςβχκ ημοξ 
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ενβαγυιεκμοξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ επμιέκςξ μζ ενβαγυιεκμζ κα ιδκ έπμοκ ηζξ ίδζεξ 

απμθααέξ ηαζ ηζξ ίδζεξ εοημθίεξ πνυζααζδξ ζημ ζφζηδια ιαγζηήξ ηαηακάθςζδξ 

ηαεχξ ιεβάθα ηιήιαηα ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ δεκ είπακ πνυζααζδ ζημ ζφζηδια 

ιαγζηήξ παναβςβήξ, δ επέηηαζδ ηδξ μπμίαξ μδήβδζε ζηδκ επέηηαζδ ηςκ 

παναβςβζηχκ ηαζ πνδιαημδμηζηχκ νμχκ δζεεκχξ. Δλέθζλδ δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ παβημζιζμπμίδζδ ημο μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ 

αθθδθελάνηδζδ ηςκ δζαθυνςκ εεκζηχκ μζημκμιζχκ, δ μπμία πενζυνζζε ζδιακηζηά ηδκ 

πνςημαμοθία ηςκ εεκζηχκ ηοαενκήζεςκ ηαζ ημ δζηαίςιά ημοξ κα ηαεμνίγμοκ ηδκ 

μζημκμιζηή πμθζηζηή ημο ηναηχκ ημοξ ιέζς ηδξ δζηήξ ημοξ πμθζηζηήξ (Λοιπενάηδ & 

Μμονίηδ, 1996, p.36). 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς θμζπυκ είκαζ ειθακέξ υηζ δ δζανενςηζηή ηνίζδ ημο 

θμνκηζζιμφ ζοκηεθέζεδ ηαεχξ ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο θμνκηζημφ 

ζοζηήιαημξ, ηα μπμία θεζημφνβδζακ ςξ ιμπθμί ακάπηολδξ ηαζ δζεοηυθοκζδξ ηδξ 

ζοζζχνεοζδξ ηεθαθαίμο ζηδνίγμκηαξ ηδκ ακαπαναβςβή ημο ηαπζηαθζζηζημφ 

ζοζηήιαημξ, ηαηέθδλακ κα είκαζ ειπυδζμ ζηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο, αθμφ μ 

ελεθζηηζηυξ παναηηήναξ ημοξ εβηοιμκμφζε ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ βζ‟ αοηήκ. Οζ 

ααζζηέξ αδοκαιίεξ ημο θμνκηζημφ ζοζηήιαημξ θμζπυκ επέθενακ ηαζ ηα πνμαθήιαηα 

πμο αοηυ δδιζμφνβδζε ηαζ ηα μπμία εκημπίγμκηαζ: 

α) ηδκ ιαγζηή παναβςβή, δ μπμία μδήβδζε ζε αηαιρίεξ ηδξ αδοκαιίαξ 

δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο απαζημφζακ μζ ζφβπνμκεξ ηαηακαθςηζηέξ 

αβμνέξ. 

α) ηδκ αδοκαιία ζηακμπμίδζδξ ηςκ κέςκ ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ, θυβς 

ηδξ γήηδζδξ ελεζδζηεοιέκςκ ιδ ηοπμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ. 

β) ημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηοπμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ηδξ ιαγζηήξ 

παναβςβήξ (ζφζηδια JIC), ημ μπμίμ δδιζμφνβδζε ορδθά ηυζηδ δζαπείνζζδξ ηςκ 

απμεειάηςκ ηαζ ηςκ οθζηχκ εζζνμχκ ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηςκ ηενδχκ ημο 

ηεθαθαίμο. 

δ) ηδκ ιεβέεοκζδ ηδξ ηθίιαηαξ παναβςβήξ πνμξ επίηεολδ εζςηενζηχκ 

μζημκμιζχκ, δ μπμία απαζημφζε αολδιέκεξ εζζνμέξ εκενβεζαηχκ πυνςκ ηαζ ορδθά 

ηυζηδ παναβςβήξ, ηαηάζηαζδ δ μπμία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ αολήζεζξ ηςκ ηζιχκ 

πεηνεθαίμο πμο επέααθακ μζ πεηνεθαζμπαναβςβέξ πχνεξ ημο OPEC, αφλδζε 

ηαηαηυνοθα ηα ηυζηδ παναβςβήξ ηςκ πενζζζυηενςκ αζμιδπακζηχκ ηθάδςκ. 

ε) ηδκ ηάεεηδ ζενανπζηή-βναθεζμηναηζηή μνβάκςζδ ηςκ αζμιδπακζχκ ημο 

θμνκηζημφ ζοζηήιαημξ, δ μπμία πνμηάθεζε ηδκ μνβακςηζηή αηαιρία ηςκ 
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επζπεζνήζεςκ, δδθαδή ηδκ αδοκαιία πνμζανιμβήξ ημοξ ζηζξ κέεξ απαζηήζεζξ ηδξ 

γήηδζδξ δζαθμνμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ. 

ζη) ημκ ιμκμθεζημονβζηυ, αθμζζςιέκμ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ηδξ 

θμνκηζηήξ αζμιδπακίαξ, μ μπμίμξ ενπυηακ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηά 

πνμδβιέκεξ ιεευδμοξ παναβςβήξ, υπςξ ημκ πμθοθεζημονβζηυ πνμβναιιαηζγυιεκμ 

ελμπθζζιυ ηαζ  

γ) ημκ ιαγζηυ ενβαηζηυ ζοκδζηαθζζιυ πμο εηθνάζηδηε ιέζς 

ηζκδημπμζήζεςκ βζα αεθηίςζδ ηςκ υνςκ ενβαζίαξ, ηδξ ιείςζδξ ημο ενβάζζιμο 

πνυκμο ηαζ ηδξ αφλδζδξ ιζζεχκ, μ μπμίμξ είπε ςξ απμηέθεζια ζζπονέξ ηαεμδζηέξ 

πζέζεζξ ζηα πμζμζηά ηένδμοξ ηςκ επζπεζνήζεςκ (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.310). 

 

2.2. ΚΛΑΔΟΙ Ε ΤΦΕΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΦΕΗ ΜΕΣΑΠΟΙΗΣΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 

Έηζζ επήθεε δ ηνίζδ ημο πανειααηζημφ ηνάημοξ πνυκμζαξ, ημ μπμίμ ηάης απυ ηδκ 

πίεζδ ηδξ ιείςζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ημο ακηαβςκζζιμφ άνπζζε 

κα ηθμκίγεηαζ, ηαεχξ έπνεπε κα αολήζεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ημο δαπάκεξ. Γδιζμονβήεδηε 

αδζέλμδμ ζηδκ ζπέζδ ιεηαλφ μζημκμιίαξ ηαζ ημζκςκζηήξ πνμζδμηίαξ, δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ηζξ ημζκςκζηέξ εκηάζεζξ, ηζξ ελεβένζεζξ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα εέιαηα 

ημζκςκζηχκ απμθααχκ ημοξ ηαζ ηδκ δοζανιμκία ιεηαλφ ηνάημοξ ηαζ ενβαγμιέκςκ, 

αθμφ ημ ηνάημξ ακηζπνμζχπεοε έκα δζμζηδηζηυ - αζμιδπακζηυ ζφιπθεβια πμο ζηήνζγε 

πμθζηζηέξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ακάπηολδξ οπμδμιήξ, ιε ζημπυ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηεθαθαίμο ζε δζεεκέξ επίπεδμ. Λυβμζ πμο δεκ εοκυδζακ 

ημ πανειααηζηυ ηνάημξ κα ιπμνεί κα βίκεζ ανςβυξ ηδξ ηνίζδξ, ηαεχξ οπήνλε άιεζδ 

ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο ηναηζημφ ιδπακζζιμφ ηαζ ηςκ εηαζνεζχκ, δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ δζηηφςκ ένεοκαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ηναηζηήξ πνδιαημδυηδζδ πνμξ υθεθμξ ηςκ αζμιδπακζχκ. Δκένβεζα δ μπμία πνμήθεε 

απυ ηδκ πίεζδ ηδξ παβηυζιζαξ αβμνάξ βζα ηαζκμημιίεξ πνμξ ζοιθένμκ ηςκ 

ζοβηεκηνμπμζδιέκςκ ηεθαθαίςκ ηαζ δ μπμία ζοκεηέθεζε ζηδ δδιζμονβία εκυξ 

ηναηζημ-ιμκμπςθζαημφ πθέβιαημξ ηαζ ζηδκ ηαηαζπαηάθδζδ ηςκ πυνςκ ημο 

δδιμζίμο, πνμξ υθεθμξ ηδξ ιεβάθδξ αζμιδπακίαξ (Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 1996, 

p.31). 

 Ζ ελέθζλδ αοηή ζηάεδηε ειπυδζμ ζηδκ ζηακυηδηα ημο ηνάημοξ κα δζαηδνήζεζ 

ζηαεενή ηδκ μζημκμιία ηαζ δδιζμφνβδζε έκα ιεβάθμ πθδεςνζζηζηυ ηφια, πνμξ 
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υθεθμξ ηςκ επεκδοιέκςκ ζοιθενυκηςκ, ημ μπμίμ έθενε αζηάεεζα ζηζξ παβηυζιζεξ 

αβμνέξ, αθμφ μ ηαπζηαθζζηζηυξ ηυζιμξ ηαηαηθφζηδηε ιε πθεμκάγμκηα ηεθάθαζα ηδ 

ζηζβιή πμο μζ παναβςβζημί δζέλμδμζ βζα επεκδφζεζξ ήηακ εθάπζζηεξ. Ζ αζηάεεζα αοηή 

έθενε ζημ πνμζηήκζμ ηδκ ακάβηδ ιζαξ μνεμθμβζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ακαδζάνενςζδξ 

ηαεχξ πμθθέξ εηαζνείεξ, μζ μπμίεξ άνπζζακ κα πανμοζζάγμοκ πθευκαζια 

απνδζζιμπμίδηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ελμπθζζιμφ, έζηνερακ ημ αθέιια ημοξ ζηδκ 

δδιζμονβία πανανηδιάηςκ ημοξ ζε ηνίηεξ πχνεξ, υπμο ηα ενβαηζηά πένζα εα ήηακ 

θεδκυηενα ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ ενβαηχκ πζμ εφημθμξ, υπςξ ηαζ δ επζαίςζή ημοξ. 

(Harvey, 2009, p.203). 

 Πνυηεζηαζ βζα ακαγήηδζδ κέςκ επεκδοηζηχκ εοηαζνζχκ, δ μπμία ζφκημια 

επεηηάεδηε ζηζξ ζφβπνμκεξ αζμιδπακζηέξ ημζκςκίεξ, θυβς ηδξ ηαλζηήξ δζάνενςζδξ 

αοηχκ,
16

 ςξ επζεοιία πμο ζοκμδεουηακ απυ ηδκ ακάβηδ ηδξ γήηδζδξ βζα πμζηζθία, 

ιμκαδζηυηδηα ηαζ ζδζαζηενυηδηα ζηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ακαγήηδζδ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ ζε ιία επμπή πμο είκαζ δζάποηδ δ αζζεδηζηή ηδξ 

ιεηαιμκηένκαξ ημοθημφναξ (Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 1996, pp.36-37). Ζ ακάβηδ βζα 

δδιζμονβία εκυξ κέμο ηνυπμο ζοζζχνεοζδξ ηαζ ηαλζηήξ ηονζανπίαξ επζηναηεί, 

ζδιαημδμηχκηαξ ηδκ ακάπηολδ εκυξ κέμο ζοζπεηζγυιεκμο ηνυπμο νφειζζδξ πμο είκαζ 

βκςζηυξ ςξ ιεηαθμνκηζζιυξ. Δίκαζ δ πενίμδμξ πμο πενζηθείεζ κέεξ πμθζηζηέξ ηαζ κέα 

πνμβνάιιαηα, ηα μπμία έπμοκ ςξ επίηεκηνμ ηδκ ακαδζάνενςζδ ηδξ μζημκμιίαξ, 

ζδζαίηενα ζε πενζμπέξ πμο αίςζακ πενζζζυηενμ ηδκ ηνίζδ, δ μπμία εηδδθχεδηε 

άκζζα:  

● Ακάθμβα ιε ημκ ηθάδμ παναβςβήξ (πενζζζυηενμ έκημκα επθήβδζακ μζ ηθάδμζ 

ηδξ αανζάξ αζμιδπακίαξ) 

● Ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ (πενζζζυηενμ επθήβδζακ μζ 

ιεβάθεξ ηαεεημπμζδιέκεξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ)  

● Ακάθμβα ιε ηδκ βεςβναθζηή πενζμπή (πενζζζυηενμ επθήβδζακ μζ ηεκηνζηέξ 

αζμιδπακζηέξ πυθεζξ ηαζ ιεβάθα ιδηνμπμθζηζηά ηέκηνα) 

● Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ενβαζίαξ (πενζζζυηενμ επθήβδ δ ακεζδίηεοηδ ή ιζζμ- 

εζδζηεοιέκδ ενβαζία, μζ ενβάηεξ ηδξ μπμίαξ μκμιάζηδηακ ενβάηεξ ηςκ “ιπθε 

ημθάνςκ”)
17 

(Κμονθζμφνμξ, 2017, p.229). Έηζζ θμζπυκ επήθεε:  

                                                
16

 Αφλδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηζξ οπδνεζίεξ, ηαηαηενιαηζζιυξ ενβαζίαξ ηαζ ζοιιεημπή 

δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ ηςκ πθδεοζιμφ ζε αοηή.  
17

 Dicken1999:433  
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● Σμ ηθείζζιμ ηςκ ιεβάθςκ ηαεεημπμζδιέκςκ ενβμζηαζίςκ ιαγζηήξ παναβςβήξ 

ηαζ δ ιεηαηυπζζδ ηεθαθαίςκ απυ ηδκ αζμιδπακία ζε άθθμοξ ημιείξ πζμ 

πνμζμδμθυνμοξ, υπςξ μζ οπδνεζίεξ. 

● Ζ έθεοζδ ημο ηεπκμθμβζημφ ελμνεμθμβζζιμφ ηαζ δ οπμηαηάζηαζδ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ απυ ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ κέαξ ηεπκμθμβίαξ.  

● Ζ  παναβςβζηή απμηέκηνςζδ πμο ηαηάνβδζε ηζξ βναιιέξ παναβςβήξ ζηα παθζά 

ηέκηνα ηδξ θμνκηζηήξ εηαζμιδπάκζζδξ ηαζ δ ιεηεβηαηάζηαζή ημοξ ζε άθθεξ 

πενζθενεζαηέξ πενζμπέξ ιε θεδκυηενμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ.  

Οζ πζμ πάκς ιμνθέξ απμδεζηκφμοκ υηζ ημ ηυζημξ ηδξ θμνκηζηήξ ηνίζδξ ημ 

πθήνςζακ μζ ενβαγυιεκμζ ηαζ υπζ ημ ηεθάθαζμ ηαζ πςξ δ ακζζμννμπία ζηα εεκζηά 

ζζμγφβζα πθδνςιχκ
18

 έπθδλε ηδκ εεκζηή μζημκμιία, αθμφ ηαηέζηδζε αδφκαηδ ηδκ 

αφλδζδ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ γήηδζδξ ηαζ έεεζε ζημ πενζεχνζμ ηα ενβαθεία ηδξ 

δδιμζζμκμιζηήξ πμθζηζηήξ. Απμδεζηκφμοκ αηυια πςξ ηεθζηά ημ ιεηαπμθειζηυ 

ημζκςκζηυ ζοιαυθαζμ ιεηαλφ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ δεκ ήηακ πνμξ υθεθμξ ηδξ 

ενβαζίαξ ηαζ πςξ μ ιεζμθααδηζηυξ ηαζ πνμκμζαηυξ νυθμξ ημο ηνάημοξ “πάβςζε” 

υηακ είπηδηακ ηα ζοιθένμκηα ημο ηεθαθαίμο. Απμδεζηκφμοκ επίζδξ υηζ ζημκ 

ηαπζηαθζζιυ μζ ζπέζεζξ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ είκαζ ακηαβςκζζηζηέξ ηαζ άκζζεξ ηαζ 

πςξ δ ιείςζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ απαζπυθδζδξ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, δ μπμία 

πνμηθήεδηε θυβς ηδξ θμνκηζηήξ ηνίζδξ, δεκ επδνέαζε ημ ίδζμ υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ, 

ηζξ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηζξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ: έπθδλε πενζζζυηενμ ημοξ 

κέμοξ, ηζξ βοκαίηεξ, ημοξ ακεζδίηεοημοξ ενβάηεξ ηαζ ημοξ ιεηακάζηεξ, εκχ ζε 

βεςβναθζηυ επίπεδμ εηδδθχεδηε άκζζα ηαζ επζθεηηζηά ηαεχξ μζ ιδηνμπμθζηζηέξ 

πενζθένεζεξ επθήβδζακ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ηζξ ιδ ιδηνμπμθζηζηέξ
19

 

(Κμονθζμφνμξ, 2017, p.229). 

Ωξ πανάδεζβια εα ακαθένμοιε ηδκ ιδηνμπμθζηζηή πυθδ ημο Λμκδίκμο δ 

μπμία έπαζε ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1962-1982 ημ 60% ηδξ ιεηαπμζδηζηήξ ηδξ 

απαζπυθδζδξ, αθθά ηαζ ηα ηέκηνα ηςκ πυθεςκ ηςκ ΖΠΑ, πμο ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 

1970 έπαζακ εέζεζξ ιεηαπμζδηζηήξ απαζπυθδζδξ ιε νοειμφξ πμθφ πζμ βνήβμνμοξ απ 

υηζ ηα πνμάζηζα. Μεηααμθή δ μπμία μδήβδζε ζηδκ αολδιέκδ ακενβία ηαζ ζηδκ 

                                                
18

 Σμ ζζμγφβζμ πθδνςιχκ αθμνά έκακ ζοβηεηνζιέκμ θμβανζαζιυ ζημκ μπμίμ ηαηαβνάθεηαζ δ 

ελεθζηηζηή πμνεία ηαζ ημ φρμξ ηςκ μζημκμιζηχκ ζοκαθθαβχκ πμο έπεζ ιζα πχνα ιε ηζξ άθθεξ 

πχνεξ ημο ηυζιμο.  
19

 φιθςκα ιε ηα ζημζπεία πμο παναεέηεζ μ Watts ηαηά ηδκ δεηαεηία 1969-1978 μζ ιεβάθεξ 

ιδηνμπμθζηζηέξ πυθεζξ ηςκ ΖΠΑ πανμοζίαζακ πμθφ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ιεηαπμζδηζηήξ 

απαζπυθδζδξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ιζηνυηενεξ (Watson, 2005, pp.6-7). 
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αζηάεεζα ηςκ ιαγζηχκ αβμνχκ, θυβς αδοκαιίαξ πνμζανιμβήξ ημοξ ζηζξ αθθαβέξ ηδξ 

γήηδζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ νοειχκ ακάπηολδξ ηδξ παναβςβήξ πμο είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ πηχζδ ημο ιέζμο πμζμζημφ ηένδμοξ. Οζ ηθάδμζ πμο πανμοζίαζακ 

ηδκ ιεβαθφηενδ φθεζδ ήηακ μζ ηθάδμζ ηδξ αανζάξ αζμιδπακίαξ, μζ μπμίμζ έπαζλακ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ιεηαπμθειζηή ακάπηολδ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ ημο 

θμνκηζημφ ζοζηήιαημξ: Υαναηηδνζζηζηά εα ακαθένμοιε ηδ παθοαμονβία, 

ηθςζημτθακημονβία, πεηνμπδιζηά πνμσυκηα ηαζ καοπδβζηή αζμιδπακία, ηδκ 

αοημηζκδημαζμιδπακία ηαζ άθθμοξ ηθάδμοξ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ. (Κμονθζμφνμξ, 

2017, p.230). 

Ζ ιεηααμθή ηδξ ιεηαπμζδηζηήξ απαζπυθδζδξ δδιζμφνβδζε ιζα ζεζνά εεηζηχκ 

αθθά ηαζ ανκδηζηχκ παναβυκηςκ ηδξ αζμιδπακζηήξ ηζκδηζηυηδηαξ, ηζξ μπμίεξ εα 

ιπμνμφζαιε κα ζοκμρίζμοιε ςξ ελήξ: 

1. Ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ: Σμ ηθείζζιμ ιμκάδςκ πμο επδνέαζε υπζ ιυκμ ηδκ 

ιεηεβηαηάζηαζδ αοηχκ ζε άθθεξ πενζμπέξ, αθθά ηαζ ηδκ επζηυπζα ζοννίηκςζδ 

υζςκ ήδδ οπήνπακ, ιέζς ηδξ ηαηάνβδζδξ ηςκ βναιιχκ παναβςβήξ, ηδξ 

ακαδζάνενςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ απμθφζεςκ ημο πθεμκάγμκημξ 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ. 

2. Θεηζηέξ επζδνάζεζξ: Σδκ δδιζμονβία κέςκ ιμκάδςκ, ζηζξ μπμίεξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηακ ηαζ υζεξ πνμζένπμκηακ θυβς ιεηεβηαηάζηαζδξ απυ 

άθθεξ πενζμπέξ ηαεχξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ υζςκ ήδδ πνμτπήνπακ. 

Οζ ςξ άκς ζοκδοαζιμί είπακ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημ επίπεδμ απαζπυθδζδξ ηάεε 

πενζμπήξ ηαεχξ επήθεακ πενζθενεζαηέξ ιεηααμθέξ ιεηαπμζδηζηήξ απαζπυθδζδξ ζε 

πενζθένεζεξ υπμο ιμκάδεξ παναβςβήξ έηθεζζακ ή ιεηεβηαηαζηάεδηακ ζε άθθεξ 

πενζμπέξ ιε παιδθυηενμ ηυζημξ. Δπζπθέμκ δ ζοννίηκςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ιμκάδςκ 

επέθενε ηδκ ιείςζδ πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ αθθαβή ηςκ μνβακςηζηχκ δμιχκ, ηαεχξ 

εζζήπεδ πνμδβιέκμξ ηεπκμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ μ μπμίμξ μοζζαζηζηά οπμηαηέζηδζε ηα 

ενβαηζηά πένζα απυ ημ ηεθάθαζμ. Πανάθθδθα δδιζμονβήεδηακ κέεξ εέζεζξ 

απαζπυθδζδξ ζημκ ημιέα ηςκ οπδνεζζχκ. Οζ κέεξ αοηέξ εέζεζξ ηαεχξ ηαζ εηείκεξ πμο 

δδιζμονβήεδηακ ζε κέμοξ ηθάδμοξ παναβςβήξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ δεκ ηαηάθενακ 

κα ζζμννμπήζμοκ ημ ανκδηζηυ ζζμγφβζμ ηςκ παιέκςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ζηδ 

ιεηαπμζδηζηή αζμιδπακία ηαζ εζδζηά ζημοξ παναδμζζαημφξ θμνκηζημφξ ηδξ ηθάδμοξ 

(Κμονθζμφνμξ, 2017, pp.230-31). 
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2.3. ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ-ΝΕΕ ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΕ ΣΑΕΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Πανάθθδθα ιε ηα ςξ άκς πνμαθήιαηα υιςξ δ ηνίζδ ημο θμνκηζζιμφ είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ εκενβμπμίδζδ ακηζζηαειζζηζηχκ δοκάιεςκ οπένααζδξ ηαζ 

ακαδζάνενςζδξ ημο ηεθαθαίμο, δ μπμία θεζημφνβδζε ςξ “δδιζμονβζηή ηαηαζηνμθή” 

ηαζ εηθνάζηδηε ιέζα απυ: 

1. Σδκ δδιζμονβία εκυξ κέμο ηφηθμο ακάπηολδξ πμο ααζίζηδηε ζε 

ηαζκμηυιεξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ: 

a. Σδκ δδιζμονβία αζμιδπακζχκ έκηαζδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ βκχζδξ ζε 

ηθάδμοξ αζπιήξ, π.π. ζηδκ πθδνμθμνζηή, ηδκ ιμνζαηή αζμθμβία, ηδκ 

αζμηεπκμθμβία, ηζξ εκενβεζαηέξ ηαζ πενζααθθμκημθμβζηέξ ηεπκμθμβίεξ, 

ζηα υνβακα αηνίαεζαξ, ηδκ νμιπμηζηή, ηδκ βεκεηζηή ιδπακζηή ηαζ άθθεξ 

b. Σδκ δδιζμονβία ακακεςιέκςκ ηθάδςκ πεζνμηεπκζηήξ αζμηεπκζηήξ 

παναβςβήξ έκηαζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ ηαζ  

c. Σδκ δδιζμονβία εκυξ κέμο ηνζημβεκή ή ηεηανημβεκή ημιέα ζηα ιεβάθα 

ιδηνμπμθζηζηά ηέκηνα, ιέζς ηαζκμηυιςκ «οπδνεζζχκ παναβςβμφ» (ή 

επζπεζνδιαηζηχκ οπδνεζζχκ) υπςξ αζθαθζζηζηέξ, κμιζηέξ ενεοκδηζηέξ 

οπδνεζίεξ, πνδιαημμζημκμιζηέξ, ζοιαμοθεοηζηέξ, ηεπκμθμβζηέξ, η.α. Οζ 

οπδνεζίεξ αοηέξ μκμιάγμκηαζ ηαζ οπδνεζίεξ F.I.R.E. (Finance, 

Insurance, Real Eastate). 

2. Σδκ δδιζμονβία κέςκ ηνυπςκ μνβάκςζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ: 

a. Δοεθζλία ζοβηνζηζηά ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ιμνθέξ. 

b. Σδκ εζζαβςβή ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ. 

c. ηδκ ακάπηολδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζηηφςκ ηαζ ζοκενβαζίαξ. 

3. Σδκ ακάδοζδ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ πμθοπμθζηήξ παβηυζιζαξ 

δζάνενςζδξ δ μπμία επεηεφπεδ:  

a. Μέζς ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηδξ παναβςβήξ, ηςκ πνδιαηζηχκ νμχκ ηαζ 

ηςκ αβμνχκ. 

b. Μέζς ηδξ έκημκδξ ακηαβςκζζηζηήξ δζάεεζδξ δζεεκχξ, ηαεχξ μζ κέεξ 

αζμιδπακζηέξ πχνεξ ηδξ Ν.Α. Αζίαξ είπακ ήδδ δδιζμονβήζεζ έκα 

πμθοπμθζηυ ημπίμ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ δζάνενςζδξ  
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c. Μέζς ημο κέμο δζεεκμφξ ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ μ μπμίμξ ακηζηαηέζηδζε 

ημκ παθαζυηενμ δζπμθζηυ δζαπςνζζιυ ημο ηυζιμο ζε ακεπηοβιέκεξ 

αζμιδπακζηέξ πχνεξ ηαζ οπακάπηοηηεξ αβνμηζηέξ. 

d. Μέζς ηςκ ηφνζςκ θμνέςκ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, υπςξ μζ πμθοεεκζηέξ 

εηαζνείεξ ηαζ ηα πμθοεεκζηά δίηηοα επζπεζνήζεςκ, μζ πςνμεεηζηέξ 

ζηναηδβζηέξ ηςκ μπμίςκ ελαπθχεδηακ ζε δζάθμνεξ πχνεξ ηαζ πενζθένεζεξ 

ημο ηυζιμο (Γεδμοζυπμοθμξ, 2002, pp.24-25). 

Με αάζδ ηα παναπάκς, πνμηφπημοκ ηα ελήξ ααζζηά ζοιπενάζιαηα: Πνχημκ, 

δ ηαπζηαθζζηζηή ακαδζάνενςζδ ζδιαημδμηεί ιζα πμζμηζηή ιεηααμθή, δ μπμία 

ειθακίζηδηε ςξ ιζα νήλδ πμο μδήβδζε απυ έκα παθαζυηενμ ζφζηδια μνβάκςζδξ ηδξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ μζημκμιίαξ ζε έκα κέμ. Γεφηενμκ, μζ ιεβάθεξ αοηέξ 

αθθαβέξ πνμηθήεδηακ ελαζηίαξ ζοκεζδδηχκ απμθάζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα ελμζηεζςεμφκ ζημ κέμ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηαζ ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ 

ζοζζχνεοζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ημο ηεθαθαίμο ιέζα ζε έκα κέμ πθαίζζμ 

ακηαβςκζζιμφ, ζημ μπμίμ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ έπμοκ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. 

 

2.4. ΑΠΟΨΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΝΣΙΜΟΤ  

 

Σα παναπάκς δεδμιέκα πονμδυηδζακ ηδκ ακάβηδ εεςνδηζηχκ ζογδηήζεςκ ηαζ 

δζενεοκήζεςκ βζα ηα αίηζα ηδξ ηνίζδξ, ζηα πθαίζζα ηςκ μπμίςκ εηθνάζηδηακ πμθθέξ 

απυρεζξ. φιθςκα ιε ηδ κεμθζθεθεφεενδ άπμρδ, ηα αίηζα ηδξ ηνίζδξ μθείθμκηαζ υπζ 

ζηδκ εζςηενζηή δζάνενςζδ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ αθθά ζε ελςηενζηά 

αίηζα, υπςξ θ.π ζηζξ ζοκεπείξ αολήζεζξ ζημ ιζζευ ηςκ ενβαγμιέκςκ αθθά ηαζ ζηδκ 

αφλδζδ ηςκ ελςηενζηχκ πνεχκ πμο δδιζμονβήεδηακ θυβς οπεναμθζηχκ δαπακχκ ημο 

ημζκςκζημφ ηνάημοξ. Ζ θμβζηή αοηή ζηδνίγεηαζ ζημ ζηεπηζηυ, υηζ δ δζαπνμκζηή 

αφλδζδ ημο ηυζημοξ ημο ζοκηεθεζηή παναβςβήξ ενβαζίαξ δεκ μθείθεηαζ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, αθθά ζηζξ πζέζεζξ ηςκ ζοκδζηάηςκ πμο μδήβδζακ ζηδκ 

αφλδζδ ημο ηυζημοξ ενβαζίαξ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ημο ηένδμοξ ημο ηεθαθαίμο. 

Καηάζηαζδ δ μπμία επζαανφκεδηε θυβς ηδξ δαπακδνήξ δδιμζζμκμιζηήξ πμθζηζηήξ 

ημο πανειααηζημφ ηνάημοξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια πθδεςνζζηζηέξ πζέζεζξ, ηδκ 

αφλδζδ ηςκ επζημηίςκ ηαζ επμιέκςξ ημο ηυζημοξ ημο πνήιαημξ βζα παναβςβζηέξ 

επεκδφζεζξ. Έηζζ επήθεε δ φθεζδ πμο μδήβδζε ζηδκ επζανάδοκζδ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ 
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ελέθζλδξ, ζηδκ ιείςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ πηχζδ ηςκ πςθήζεςκ πμο 

έθενε ηαζ ηδκ πεναζηένς ιείςζδ ηςκ ηενδχκ (ηαιάηδξ, 2005, p.27). 

 Ζ Νεμθζθεθεφεενδ εέζδ ιάθζζηα δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδκ δζηή ηδξ εηδμπή 

βζα ηα αίηζα ηδξ ηνίζδξ, αθθά ακηζπαναεέηεζ ηαζ ηδκ δζηήξ ηδξ εηδμπή βζα ηδκ 

οπένααζή ηδξ δ μπμία, ζφιθςκα ιε ηδκ δζηή ηδξ άπμρδ πνμτπμεέηεζ: 

α) Σδκ απμννφειζζδ ημο πνμκμζαημφ ηνάημοξ ηαζ ηδκ εθανιμβή απυ ιένμοξ 

ημο άθθδξ πμθζηζηήξ πμο εα είπε ζηυπμ ηζξ ζδζςηζημπμζήζεζξ ηαζ ηζξ πενζημπέξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ δαπακχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ εέζπζζδ άθθςκ πμθζηζηχκ πνμηεναζμηήηςκ, ιε 

ζηυπμ ηδκ ζηήνζλδ ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ ηαζ ηδξ ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ.  

α) Σδκ ηαηάνβδζδ ηςκ πνμκμιίςκ πμο πνυζθενακ πνμζηαζία ζημοξ ιδ 

παναβςβζημφξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ημοξ ιδ ακηαβςκζζηζημφξ ηθάδμοξ. 

β) Σμ άκμζβια ηδξ εθεφεενδξ αβμνάξ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζή ηδξ απυ άηαιπηεξ 

εεζιζηέξ νοειίζεζξ, ηδκ εθεοεενία απμθφζεςκ ηαζ ηδκ απμδοκάιςζδ ηςκ 

ζοκδζηάηςκ. 

δ) Σδκ ηναηζηή βεκκαία πνδιαημδυηδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ δδιζμονβία 

ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ, πμο ζημπυ εα είπακ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ 

ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ έκακηζ ζημκ λέκμ ακηαβςκζζιυ. 

ε) Σδκ πάναλδ κέςκ πμθζηζηχκ ιε ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ 

ηδξ παναβςβήξ, ηςκ πνδιαηζζηζηχκ ζοκαθθαβχκ ηαζ ηςκ αβμνχκ . 

Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ ςξ άκς ενιδκεία πανααθέπεζ ιζα 

ζεζνά απυ πναβιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ, μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκηαζ ζημκ πονήκα ημο 

παναβςβζημφ ζοζηήιαημξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, p.311). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, υπςξ 

οπμζηδνίγμοκ μζ ιανλζζηζηέξ ηαζ νζγμζπαζηζηέξ απυρεζξ, ααζζηή ηάζδ ηδξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ απμηεθεί δ αφλδζδ ηδξ μνβακζηήξ ζφκεεζδξ ημο 

ηεθαθαίμο, δ μπμία ζδιαίκεζ ηαζ αφλδζδ ηδξ ιδπακμπμζδιέκδξ παναβςβήξ ηαζ 

επμιέκςξ ηδκ οπμηαηάζηαζδ ηδξ γςκηακήξ ενβαζίαξ απυ ημ ηεθάθαζμ. Πνάβια πμο 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ πηςηζηή ηάζδ ημο βεκζημφ ιέζμο πμζμζημφ ηένδμοξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ηδκ οπενζοζζχνεοζδ ηεθαθαίμο ηαζ ηδκ ζηαζζιυηδηα ή ιείςζδ ηςκ 

επεκδφζεςκ, μδδβχκηαξ ηεθζηά ζηδκ ηνίζδ. Καηάζηαζδ ηδκ μπμία δεκ ιπυνεζακ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ άθθεξ ακηζζηαειζζηζηέξ δοκάιεζξ, δ επίδναζδ ηςκ μπμίςκ πμθθέξ 

θμνέξ ήηακ ακφπανηηδ ηαεχξ μζ νοειμί αοηχκ ήηακ πζμ παιδθμί ζοβηνζηζηά ιε ημοξ 

νοειμφξ ηδξ πηςηζηήξ ηάζδξ ημο ιέζμο πμζμζημφ ηένδμοξ. Όπςξ π.π δ αφλδζδ ηδξ 

ζπεηζηήξ οπεναλίαξ δ μπμία δδιζμονβήεδηε ιέζς ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ηδξ 

αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ή δ αφλδζδ ηδξ απυθοηδξ οπεναλίαξ δ μπμία πνμήθεε 
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απυ ηδκ ιείςζδ ηςκ ιζζεχκ ηαζ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ενβαηχκ 

(Κμονθζμφνμξ, 2017, pp.312-13). 

οκεπίγμκηαξ ηδκ αζαθζμβναθζηή ιαξ ακαζηυπδζδ βζα ηδκ δζαηφπςζδξ ηςκ 

απυρεςκ ζπεηζηά ιε ηα αίηζα ηδξ ηνίζδξ, αλίγεζ κα ζηαεμφιε ηαζ ζηδκ ενιδκεία ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηδξ ζπμθήξ ηδξ Ρφειζζδξ, μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα αίηζα ηδξ ηνίζδξ 

παναιέκμοκ αζαθή, ακαθένμκηαξ ιάθζζηα υηζ ιε ημ κα πανμοζζάγεηαζ δ ηνίζδ ςξ 

πενίμδμξ πεζναιαηζζιμφ, δεκ αμήεδζε ζηδκ θήρδ ζηναηδβζηχκ ελυδμο απυ αοηή. 

Δζηζάγμκηαξ ιάθζζηα ζηζξ ακζζμννμπίεξ ηαζ ζηζξ δοζανιμκίεξ μζ μπμίεξ πνμέηορακ 

ζηα δζαθμνεηζηά επίπεδα μνβάκςζδξ, ζζπονίζηδηακ πςξ ηα ηονζυηενα ζοιπηχιαηά 

ηδξ απεζημκίγμκηαζ ζηζξ ααζζηέξ ιεηααθδηέξ ημο παναβςβζημφ ιμκηέθμο ηαζ ηδξ 

μζημκμιίαξ, ημ μπμίμ υιςξ παναηηδνίγμοκ ςξ πανάβμκηα ακζζμννμπίαξ επζιένμοξ 

ηιδιάηςκ ημο ζοκμθζημφ ζπήιαημξ ηδξ νοειζζηζηήξ ενιδκείαξ ημο ζοζηήιαημξ. 

Υνδζζιμπμζχκηαξ επίζδξ ςξ ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ενιδκείαξ ηδξ ηνίζδξ ηδκ 

δοζανιμκία ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ζοκζζηςζχκ ημο ηαεεζηχημξ 

ζοζζχνεοζδξ ηαζ ημο ηαεεζηχημξ νφειζζδξ, παναεέημοκ ςξ ηφνζεξ δζανενςηζηέξ 

ζοκζζηχζεξ ηδξ ηνίζδξ ηα ελήξ θαζκυιεκα: (Γεδμοζυπμοθμξ, 2002, pp.21-24). 

Α) ε υθεξ ηζξ ιεβάθεξ αζμιδπακζηέξ πχνεξ ηδξ Γφζδξ παναηδνήεδηε ιζα 

βεκζηή ιείςζδ ημο νοειμφ παναβςβζηυηδηαξ, απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, δ 

μπμία είπε ήδδ λεηζκήζεζ απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ηαζ έπθδλε υθμοξ ημοξ 

ηθάδμοξ ηδξ μζημκμιίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ αζμιδπακίαξ αοημηζκήηςκ, 

πμο οπήνλε μ ηαη‟ ελμπήκ θμνκηζηυξ ηθάδμξ.
20

 Φαζκυιεκμ ημ μπμίμ ζοκδέεδηε ιε 

πμθθά επζιένμοξ πνμαθήιαηα υπςξ: α) ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ εββεκμφξ ακηίθαζδξ 

ακάιεζα ζηδκ ιείςζδ ημο νοειμφ αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ 

ηδξ ακμδζηήξ ηάζδξ ηδξ αβμναζηζηήξ δφκαιδξ, δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ιείςζδ ηςκ ηενδχκ πμο μδήβδζε ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηνίζδξ, αθμφ δ ακμδζηή 

ιεηααμθή ηδξ αβμναζηζηήξ δφκαιδξ ζοκδέεδηε ιε ηδκ αφλδζδ ημο ηυζημοξ ενβαζίαξ 

ακά ιμκάδα πνμσυκημξ α) ιε ηδκ ιείςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο ηεθαθαίμο ηαζ ηδκ 

επζανάδοκζδ ηςκ επεκδφζεςκ β) ιε ηδκ αδοκαιία ζοκημκζζιμφ ηςκ άηαιπηςκ ηαζ 

ηενάζηζςκ βναιιχκ ηδξ παναβςβήξ πμο μδήβδζακ ζηδκ δοζηαιρία ηδξ 

ζοκάνενςζδξ ηςκ αθοζίδςκ παναβςβήξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ ηαζ 

αβμναζηζηχκ πνμηζιήζεςκ αθθά ηαζ ηδκ πηχζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, θυβς 

                                                
20

 Boyer 1983, Lipietz 1987 
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θεζημονβζηχκ πνμαθδιάηςκ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ακηζδνάζεςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ.  

Β) Ζ ζηαδζαηή δζεφνοκζδ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ ηαζ δ βεκίηεοζή ηδξ, είπε 

ςξ απμηέθεζια ηδκ επέηηαζδ ηςκ πνδιαηζηχκ ηαζ παναβςβζηχκ νμχκ δζεεκχξ ηαζ 

ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηςκ δζεεκχκ μζημκμιζηχκ, δ μπμία ιείςζε ζδιακηζηά ηδ 

δοκαηυηδηα ηςκ εεκζηχκ ηοαενκήζεςκ κα επδνεάγμοκ ηδκ μζημκμιία ημοξ. Δκένβεζα 

δ μπμία ζδιαημδυηδζε ηδκ έκανλδ ηδξ πμθζηζηήξ ηνίζδξ ημο πανειααηζημφ ηνάημοξ, 

ημ μπμίμ δεκ ιπυνεζε κα δζαπεζνζζηεί ηδκ δδιμζζμκμιζηή ημο πμθζηζηή ηαζ ηδκ ηνίζδ 

ημο.  

Γ) Σμ θμνκηζηυ ζφζηδια μνβάκςζδξ ηδξ παναβςβήξ μδήβδζε ζε ζδιακηζηή 

αφλδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δαπακχκ, ζοκέπεζα δ μπμία απμδίδεηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο 

ηυζημοξ αοηχκ, αθμφ δδιζμονβήεδηακ μζ πνμτπμεέζεζξ εκίζποζδξ ηαζ γήηδζήξ ημοξ. 

Ζ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ υιςξ αφλδζε ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ιζζεςηχκ, ζηζξ 

μπμίεξ υιςξ δεκ ιπυνεζε κα ακηαπμηνζεεί μ Κετκζζακυξ παναηηήναξ ημο θμνκηζημφ 

ηνάημοξ, απμηαθφπημκηαξ ηδκ έθθεζρδ ζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηδκ μζημκμιζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ πνμζδμηίεξ. Έηζζ επήθεε δ ειθάκζζδ ημο 

πθδεςνζζηζημφ πνήιαημξ ζε πενζυδμοξ φθεζδξ ηαζ ημ λέζπαζια ηδξ ηνίζδξ, εκχ μζ 

πνμζδμηίεξ ακάηαιρδξ ελακειίζηδηακ ηαεχξ επζδεζκχεδηε δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ πνμξ υθεθμξ ημο ηεθαθαίμο .  

Γ) Ο παναβςβζηυξ ιδπακζζιυξ ημο θμνκηζημφ ζοζηήιαημξ απεδείπεδ εοπαεήξ 

ηαζ ακαθχζζιμξ ζηδκ μνβακςιέκδ ζοκδζηαθζζηζηή πανέιααζδ, ηαεχξ δ δδιζμονβία 

ενβαηζηχκ ζοβηεκηνςηζηχκ ζοκδζηάηςκ επέηνερε ηδκ μζημκμιζηή, ζδεμθμβζηή ηαζ 

πμθζηζηή εκζςιάηςζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ θμνκηζηυ πνυηοπμ, εκχ πανάθθδθα 

δδιζμφνβδζε ηαζ έκα πμθφ ζζπονυ ιδπακζζιυ άιοκαξ αοηχκ πμο απέηνερε ηδκ 

αφλδζδ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ή ηδκ αίαζδ ιείςζδ ιζζεχκ (Γεδμοζυπμοθμξ, 2002). 

Όπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Hirsch: “Αοηή ηαεεαοηή δ ηετθμνζζηζηή 

μιμβεκμπμίδζδ ελάπθςζδ ηαζ ζζμπέδςζδ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, έπεζ δδιζμονβήζεζ ηζξ 

ακηζηεζιεκζηέξ ζοκεήηεξ βζα ιαγζηή εκμπμζδιέκδ ακηζπνμζχπεοζδ ζοιθενυκηςκ ηαζ 

έκακ ιαγζηυ εκςηζηυ αβχκα ηςκ ενβαηχκ ζε δζαζηάζεζξ άκεο πνμδβμοιέκςκ”.
21

  

E) Οζ έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ μζ μπμίεξ ακέηορακ θυβς ημο πνμηφπμο ηδξ 

ιαγζηήξ ηαηακαθςηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, υπςξ ηαζ δ αδοκαιία ηδξ ιαγζηήξ 

ηαηακάθςζδξ, ςξ μζημκμιζηήξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ πναηηζηήξ κα εκζςιαηχζεζ ηαζ κα 

                                                
21

 J.Hirsch 1993 
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μιμβεκμπμζήζεζ άημια ζε ελεθζβιέκεξ ημζκςκίεξ. Πναηηζηή δ μπμία μθείθεηαζ ζηδκ 

ζφκδεζδ ηςκ αζζεδηζηχκ πνμηφπςκ ιε ηα πνυηοπα ηδξ ιεηά-ιμκηένκαξ ημοθημφναξ 

αθθά ηαζ ηδξ ηαλζηήξ αθθαβήξ ζηδκ δζάνενςζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ. Αθθαβή δ 

μπμία έηακε αζζεδηή ηδκ ακάβηδ βζα πμζηζθία ηαζ ιμκαδζηυηδηα ζηα ηαηακαθςηζηά 

αβαεά ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, ςξ ηάζδ πμο ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ 

παναβςβήξ ημο θμνκηζζιμφ ηαζ ηδκ ηοπμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ.  

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ αλίγεζ κα ημκίζμοιε πςξ δ ζπμθή ηδξ Ρφειζζδξ  έεεζε ζε 

αιθζζαήηδζδ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο θμνκηζζιμφ ςξ ιεευδμο παναβςβήξ ηαζ 

μνβάκςζδξ, ςξ πνμηφπμο ηαηακάθςζδξ ηαζ ιδπακζζιμφ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ, 

αθθά ηαζ ςξ πμθζηζηήξ πνυηαζδξ δζαζθάθζζδξ ημο αζμιδπακζημφ ηεθαθαίμο. Ζ ηνίζδ 

ημο θμνκηζζιμφ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ δζαθυνςκ εκαθθαηηζηχκ 

πνμηφπςκ ζοζζχνεοζδξ ηα μπμία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα ζημζπεία ημο κεμ-

θμνκηζζιμφ ηαζ ημο ιεηαθμνκηζζιμφ. (Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 1996, p.31) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΤΔΛΙΚΣΗ ΤΧΡΔΤΗ, 

ΝΔΟΦΙΛΔΛΔΤΘΔΡΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΤΘΜΙΗ 

ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΙΦΑΛΔΙΑ 

 

Δκχ μ Σεσθμνζζιυξ ηαζ μ Φμνκηζζιυξ οπήνλακ επζηοπείξ ζηδκ δδιζμονβία ιαγζηχκ 

πνμσυκηςκ βζα ηαηακάθςζδ ζε ιαγζηέξ αβμνέξ, ανέεδηακ ζε πθήνδ αδοκαιία κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζε ιζηνέξ παναββεθίεξ ηαζ αηυιδ πζμ πμθφ κα πανάβμοκ πνμσυκηα 

πνμξ ηαηακάθςζδ ζοβηεηνζιέκςκ πεθαηχκ. Πνμαθήιαηα ηα μπμία μδήβδζακ ζηδ 

ιεηάααζδ απυ ημκ θμνκηζζιυ ζηδκ εοεθζλία, δ μπμία δζεηεθέζεδ ζε ηνία επίπεδα: 

● ημ επίπεδμ ηδξ ηαηακάθςζδξ (ημνεζιυξ, δζαιεθζζιυξ αβμνάξ, ιδ 

πνμαθερζιυηδηα γήηδζδξ) 

● ημ πεδίμ ηδξ παναβςβήξ.  

● ημ πεδίμ ηςκ δζεεκχκ ακηαθθαβχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ημοξ. 

Ωξ πνμξ ημ πνχημ επίπεδμ ηδξ ηαηακάθςζδξ, μζ αθθαβέξ μζ μπμίεξ δζαηεθέζηδηακ ζηα 

ηαηακαθςηζηά πνυηοπα, είπακ ςξ απμηέθεζια ημ ζπάζζιμ ηςκ μιμβεκμπμζδιέκςκ 

αβμνχκ ηαζ ηδκ ιείςζδ ημο επζπέδμο γήηδζδξ ηαζ ζοκηεθέζηδηακ: α) ημκ ααειυ ηδξ 

γήηδζδξ, δ μπμία έπαρε κα είκαζ ζηαεενή ηαζ α) ηδκ ζφκεεζδ ηδξ γήηδζδξ, δ μπμία 

είπε πθέμκ ηνμπμπμζδεεί ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ. Πνυηεζηαζ βζα αθθαβέξ μζ μπμίεξ 

ζφιθςκα ιε ημκ Cohen ηαζ Zysman, πνμηθήεδηακ: α) Λυβς ηδξ ακάπηολδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ ιεβάθδξ πνήζδξ ηδξ ιζηνμδθεηηνμκζηήξ πμο επέηνερε ηδκ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ιε ιζηνυηενμ ηυζημξ α) θυβς ημο είδμοξ ημο 

ακηαβςκζζιμφ, ημ μπμίμ αηυιδ ηαζ ζήιενα δίκεζ ιεβαθφηενμ αάνμξ πενζζζυηενμ 

ζηδκ πμζυηδηα πανά ζηδκ ηζιή ηαζ β) θυβς ηδξ απμζηνμθήξ ηςκ ηαηακαθςηχκ ζηα 

πακμιμζυηοπα ηαηακαθςηζηά πνμσυκηα, ηα μπμία ηονζάνπδζακ ζηδκ πενίμδμ ημο 

θμνκηζζιμφ). Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ απμζηνμθήξ ιάθζζηα, ήηακ δ ζηνμθή 

πνμηίιδζδξ αοηχκ ζε ζδζαίηενα ηαζ ελαημιζηεοιέκα ηαηακαθςηζηά αβαεά, δ μπμία 

επδνέαζε ςξ ιμνθή εοεθζλίαξ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηαηακαθςηζηχκ 

αβαεχκ (Λοιπενάηδ, 1991, p.31). 

Ωξ πνμξ ημ δεφηενμ επίπεδμ ηδξ παναβςβήξ ημο θμνκηζημφ ζοζηήιαημξ, δ 

ιείςζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ υλοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

πνμαθδιάηςκ, ηαεχξ πενζμνίζηδηε ημ ιενίδζμ ηςκ ηενδχκ ηαζ αολήεδηακ μζ 

δοζημθίεξ πνδιαημδυηδζδξ ηδξ ζοζζχνεοζδξ, ηνίζδ δ μπμία μδήβδζε ζηδ ιείςζδ 

ηςκ ιζζεχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο δεκ ιπμνμφζακ πζα κα δζαηδνήζμοκ ηδκ ακμπή 
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ημοξ ζ‟ αοηή. Αοηή δ ηαηάζηαζδ μδήβδζε ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζε ακηζδνάζεζξ, μζ 

μπμίεξ εηδδθχεδηακ ιε ηδ ιμνθή πνςημαμοθίαξ, ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, δζεηδίηδζδ 

εοεθζλίαξ ηδξ ενβαζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ημο ενβαζζαημφ 

πενζαάθθμκηυξ ημοξ, ηδκ μπμία δεκ ιπμνμφζε κα ηαθφρεζ ημ θμνκηζηυ ζφζηδια δ 

ηνίζδ ημο μπμίμο,
22

 υπςξ ηαζ μζ άθθεξ ηνίζεζξ ημο είδμοξ ηδξ, “ζπδιαηίγμοκ νήβιαηα 

ζζημνζηά ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ κα 

λεπεναζημφκ πανά ιυκμ ιε ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ 

ζοκεδηχκ, ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηςκ ενβαηζηχκ ζπέζεςκ” Άπμρδ δ μπμία 

πενζθαιαάκεζ ηα αίηζα ηδξ ηνίζδξ, ακαδφμκηαξ ηαοηυπνμκα έκα κέμ ιμκηέθμ 

αζμιδπακζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ νφειζζδξ ημ μπμίμ είκαζ βκςζηυ ςξ 

εοέθζηηδ ζοζζχνεοζδ ή ελεζδίηεοζδ (Λοιπενάηδ, 1991, p.32). 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζηναηδβζηή αφλδζδξ ηδξ ζηακυηδηαξ ηςκ εηαζνεζχκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ηαζ ιε αηνίαεζα ζηζξ κέεξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ, έηζζ χζηε κα 

επζηεοπεεί δ ακάβηδ άιεζδξ ακηαπυηνζζδξ ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηςκ 

ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ. Να επζηεοπεεί δ ειθάκζζδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ,
23

 πμο εα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηζξ κέεξ οπδνεζίαξ παναβςβήξ ηαζ ημκ 

ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ενβαγμιέκςκ. 

Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ κέαξ ηαηάζηαζδξ δ εοεθζλία δ μπμία δζαηνίκεηαζ ζηδκ 

επζεεηζηή ηαζ αιοκηζηή ηδξ ιμνθή, εη ηςκ μπμίςκ δ πνχηδ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

έιθαζδ ζηδ κέα ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα, εκχ δ δεφηενδ 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πνήζδ θεδκήξ ηαζ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, 

p.313). 

Ακ ηαζ μζ παναπάκς ιμνθέξ εοεθζλίαξ θεζημονβμφκ ζοκδοαζηζηά ζηδ πνάλδ, 

ιε ηνζηήνζμ ημκ ηθάδμ παναβςβήξ ηαζ ηζξ οπάνπμοζεξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ ζοκεήηεξ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο ηζξ πνδζζιμπμζμφκ, μζ εοεθζλίεξ επζεεηζημφ ηφπμο ζπεηίγμκηαζ 

πενζζζυηενμ ιε ηθάδμοξ έκηαζδξ ηεθαθαίμο ηαζ ηεπκμθμβίαξ,
24

 εκχ μζ αιοκηζημφ 

ηφπμο ιε ηθάδμοξ έκηαζδξ ενβαζίαξ, υπςξ ηθςζημτθακημονβία, είδδ νμοπζζιμφ, 

δθεηηνζηέξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ ζε θάζδ ζοκανιμθυβδζδξ η.α. Ωξ πνμξ ηζξ 

πενζμπέξ ακηίζημζπα πμο ηζξ εθανιυγμοκ, μζ επζεεηζημφ ηφπμο αθμνμφκ εηείκεξ μζ 

μπμίεξ ζζημνζηά εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ ορδθήξ ηεπκζηήξ εζδίηεοζδξ ενβαζίαξ, εκχ μζ 

αιοκηζηέξ εοεθζλίεξ ζε υζεξ επζηναημφκ παναδμζζαηέξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ. 

                                                
22

 φιθςκα ιε ημκ Hirsch (1993:19) 
23

 φιθςκα ιε ημκ Gertler (1988:421) 
24

 Όπςξ υνβακα αηνίαεζαξ, ιδπακμθμβζηά ελανηήιαηα αζμηεπκμθμβζηά πνμσυκηα ηαζ άθθα, 
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Παναιέκμκηαξ ζημ βεςβναθζηυ πχνμ ιάθζζηα, αλίγεζ επίζδξ κα ημκίζμοιε υηζ ακ ηαζ 

δ βκχιδ πμθθχκ ακαθοηχκ δζίζηακηαζ,
25

 ςξ πνμξ ηδκ ηαηάννεοζδ ή ιδ ημο 

θμνκηζζιμφ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ζηζβιή ζημκ ακαπηοβιέκμ αζμιδπακζηυ ηυζιμ, 

οπάνπμοκ ηαζ αζμιδπακζηά ζοζηήιαηα ακαπηοβιέκςκ πςνχκ υπςξ ηδξ Ηαπςκίαξ, 

ζφιθςκα ιε ημκ Holley, πμο ζοκδοάγμοκ ηδ θμνκηζηή μνβάκςζδ ηδξ παναβςβήξ 

(παναβςβή ιεβάθδξ ηθίιαηαξ) ιε εοέθζηηα ζοζηήιαηα πανάδμζδξ (Just in Time). 

(Κμονθζμφνμξ, 2017, p.314). Πνυηεζηαζ βζα εκένβεζα ηδκ μπμία εζζήβαβακ πνχημζ μζ 

Ηάπςκεξ. Γζεηεθέζεδ ιέζς εζζαβςβήξ ζοζηδιάηςκ, πμο δζέθενε απυ υθα ηα ζδιεία 

ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ ημο Ford, ηαεχξ Ηάπςκεξ αοημηίκδημ-αζμιήπακμζ ηαηά ημ 

δζάζηδια απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ςξ ηζξ ανπέξ ημο 1990, πανμοζίαζακ 

αολδιέκεξ πςθήζεζξ. Σμ ζπέδζυ ημοξ πέηοπε ηαεχξ έδςζακ έιθαζδ ηυζμ ζημ 

εζδζηεοιέκμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ, υζμ ηαζ ζημοξ ηνυπμοξ βνήβμνδξ εζζαβςβήξ ημο 

ζπεδζαζιμφ πνμσυκηςκ πμο πνμιήεεοακ ζηδκ αβμνά. Καηάζηαζδ δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ηδκ ιεηαηνμπή ζηδκ πνμκζηή δζάνηεζα 

εηηέθεζδξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ, αθμφ ιεζχεδηακ ηαηά πμθφ μζ ενβαηζηέξ 

χνεξ πμο απαζημφκηακ βζ αοηή: δ ίδζα εκένβεζα πμο εα βζκυηακ ζηα αιενζηάκζηα ή 

εονςπασηά ενβμζηάζζα ζε 24 χνεξ ζηα ζαπςκζηά εα βζκυηακ ιυθζξ ζε πέκηε θεπηά. 

(Giddens, 2009, p.424) 

Έιθαζδ δυεδηε επίζδξ απυ ηδκ ανπή ζηδκ πμζυηδηα, πςνίξ κα απαζημφκηαζ εη 

ηςκ οζηένςκ αεθηζχζεζξ, εκχ μ μιαδζηή παναβςβή έθηαζε ζε πμθφ ορδθυ επίπεδμ 

ηαεχξ μζ ζοκενβαηζηέξ μιάδεξ πμο ακηζηαηέζηδζακ ηζξ βναιιέξ ζοκανιμθυβδζδξ, 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ αοημιαηζζιυ. Ζ εκίζποζδ ηδξ 

δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ ενβαηχκ ιάθζζηα ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ, εκίζποζε 

ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζε αοηή, υπςξ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζε εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα πμο ημοξ επέηνερε ηδκ μοζζαζηζηή ζοκεζζθμνά ημοξ ιέζς ηεπκζηχκ 

βκχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ημοξ ζε εέιαηα ηδξ παναβςβήξ. Σζξ 

μθμηθδνςιέκεξ αοηέξ μιάδεξ ενβαζίεξ απμηεθμφζακ ενβάηεξ, ζοκανιμθμβδηέξ ηαζ 

πνμιδεεοηέξ μζ μπμίμζ έδςζακ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ πνμβναιιαηζζηέξ κα 

μθμηθδνχζμοκ ημκ ηφηθμ ενβαζζχκ ημοξ ζε θζβυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια απ‟ υηζ μζ 

Δονςπαίμζ ηαζ μζ Αιενζηακμί ζοκάδεθθμί ημοξ. Όπςξ ιάθζζηα παναηηδνζζηζηά είπε μ 

                                                
25

 Ονζζιέκμζ ακαθοηέξ εεςνμφκ υηζ μ θμνκηζζιυξ έπεζ πθέμκ ηαηαννεφζεζ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ 

πχνεξ ηαζ ημκ ακαπηοβιέκμ αζμιδπακζηυ ηυζιμ, έπμκηαξ ιεηακαζηεφζεζ ζηζξ θζβυηενμ 

ακαπηοβιέκεξ ημο πενζθενεζαημφ θμνκηζζιμφ, (αθ.Lipietz 1990) εκχ άθθμζ εεςνμφκ πςξ μ 

θμνκηζζιυξ ακ ηαζ αδφκαιμξ ςξ ζφζηδια ζοκεπίγεζ κα παναηηδνίγεζ ηθάδμοξ ηαζ αζμιδπακίεξ 

ακαπηοβιέκςκ ηαπζηαθζζηζηχκ πςνχκ.((Storper&Scott 1989:22) 
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Λέηζεν Θυνμμο ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ΖΠΑ” ηα ηαθφηενα αιενζηακζηά ενβμζηάζζα δεκ 

είκαζ ηυζμ ηαθά, υζμ ηα ηαθφηενα ζαπςκζηά ενβμζηάζζα ηαζ ηα πεζνυηενα 

αιενζηακζηά ενβμζηάζζα είκαζ πμθφ πεζνυηενα απυ ηα πεζνυηενα Ηαπςκζηά 

ενβμζηάζζα” (Giddens, 2009, p.424) 

Πνυηεζηαζ βζα ηαζκμθακείξ πεζναιαηζζιμφξ, μζ μπμίμζ εθανιυζηδηακ εηηυξ 

απυ ηδκ αζμιδπακζηή ηαζ ζηδκ πμθζηζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή, ζηδκ πνμζπάεεζα ηδξ 

δδιζμονβίαξ εκυξ δζαθμνεηζημφ ζοζηήιαημξ πμθζηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ νφειζζδξ, ημ 

μπμίμ επέααθε ηαζ μ αολακυιεκμξ ακηαβςκζζιυ ηςκ Ηαπςκζηχκ αζμιδπακζχκ ηαζ ηςκ 

κέςκ αζμιδπακζηχκ πςνχκ πμο μκμιάζηδηακ “ηίβνεζξ” ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Αζίαξ, 

ηα πνμσυκηα ηςκ μπμίςκ άνπζζακ ελεθζηηζηά κα πενζμνίγμοκ ηα πνμσυκηα ηςκ δοηζηχκ 

αζμιδπακζχκ απυ ηζξ δζεεκείξ αβμνέξ. Καηάζηαζδ δ μπμία έβζκε αζηία κα ανπίζεζ κα 

πνμαάθθεζ έκημκδ δ ακάβηδ εθανιμβήξ ηδξ ανπήξ ηδξ εοεθζλίαξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, 

ςξ ιζα πμθοζήιακηδ έκκμζα πμο παναπέιπεζ ζηδκ εοεθζλία πνμσυκηςκ, πμζυηδηαξ, 

πμζυηδηαξ ηαζ παναβςβήξ, ιαηνζά απυ ημκ ηφπμ ηδξ ηοπμπμζδιέκδξ αβμνάξ, εκχ 

δίκεηαζ έιθαζδ ζηα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ημοξ κέμοξ ηφπμοξ 

παναβςβζηήξ δζάνενςζδξ ηαζ μζ μπμίμζ αθμνμφκ : 

● Σδκ έιθαζδ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ πνμσυκηςκ. 

● Σδκ έιθαζδ ζηδκ ηαζκμημιία αοηχκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ παναβςβήξ ημοξ . 

● Σζξ αθθαβέξ πμο πνμέηορακ απυ ηζξ ιεηαηνμπέξ ηςκ ζπέζεςκ ηεθαθαίμο – 

ενβαζίαξ, ηδκ εζζαβςβή κέςκ ηνυπςκ πθδνςιήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ απυ 

ηδκ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ελαζηίαξ ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ 

εζδζημηήηςκ.  

● Σδκ απμηέκηνςζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηδκ έιθαζδ ζηα πθεμκεηηήιαηα πμο 

πνμέηορακ ιέζς ηδξ αοημιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ πνήζδξ ζφβπνμκςκ 

ιδπακδιάηςκ πμθθαπθήξ ηαζ πμζηίθδξ πνήζδξ  

● Σδκ έιθαζδ ζηδκ βκχζδ ηαζ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ιζαξ κέαξ 

ακηαβςκζζηζηήξ ζηναηδβζηήξ, δ μπμία δεκ είκαζ απυθοηα ζοκδεδειέκδ ιυκμ ιε 

ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ πμζυηδηα αθθά ηαζ ιε άθθα παναηηδνζζηζηά ημο πνμσυκημξ, 

υπςξ ημκ ζπεδζαζιυ. 

● Σδκ έιθαζδ ζε ακαπηοβιέκεξ ηδθεπζημζκςκίεξ αθθά ηαζ ζε ενβαθεία 

επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ κέαξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ, μζ μπμίμζ εα 

πνμζέδζδακ ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζηδ θεζημονβία ημο ηνάημοξ ηαζ  εα 

μδδβμφζακ ζηδκ ζοβηνυηδζδ ηδξ εοέθζηηδξ πθεονά ημο. (Λοιπενάηδ, 1991, 

pp.34-35) 
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Ζ ιεηααμθή ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, δ μπμία ζοκηεθέζηδηε ιέζς ηδξ 

εζζαβςβήξ αζμιδπακζημφ ζπεδίμο ζδιαημδυηδζε ηαζ ηδκ ιεηάααζδ απυ ηδκ αηαιρία 

ζηδκ εοεθζλία, ζδιακηζηυ ενβαθείμ ηδξ μπμίαξ οπήνλε μ ζπεδζαζιυξ ιέζς ημο 

οπμθμβζζηή, αθθά ηαζ άθθςκ ηφπςκ ηεπκμθμβίαξ πμο ααζίζηδηακ ζε αοηυκ. φιθςκα 

ιάθζζηα ιε ημκ ηάκθεσ Νηέδαζξ, μ μπμίμξ έηακε θυβμ βζα ιαγζηέξ ελαημιζηεοιέκεξ 

παναββεθίεξ, πνυηεζηαζ βζα “κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο ηαηέζηδζακ δοκαηή ηδκ παναβςβή 

ιεβάθδξ ηθίιαηαξ πνμσυκηςκ, πμο απεοεφκμκηακ ζε δζαθμνεηζημφξ ηάεε θμνά 

πεθάηεξ. ε ζοκεήηεξ εκ ζεζνά παναβςβήξ, υπμο ιπμνμφκ κα παναπεμφκ πέκηε 

πζθζάδεξ πμοηάιζζα ηδκ διένα. Καζ ζήιενα είκαζ δοκαηυκ κα παναπεμφκ βζα ηάεε 

παναββεθία, ηάεε έκα απυ ηα πμοηάιζζα αοηά, άθθμ ηυζμ βνήβμνα, υζα ηα πέκηε 

πζθζάδεξ υιμζα πμοηάιζζα ιε ημ ίδζμ ηυζημξ.”
26

 (Giddens, 2009, p.424). 

 

3.1. ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΤΩΡΕΤΗ  

 

Ο υνμξ εοέθζηηδ ζοζζχνεοζδ ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ Piore & Sabel 

(1984) πνμηεζιέκμο κα παναηηδνίζεζ ηδκ παναβςβζηή αάζδ ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ 

ηδξ Ηηαθίαξ, μζ μπμίεξ αηυιδ ηαζ ηαηά ηδξ δζάνηεζα ηδξ θμνκηζηήξ ηνίζδξ 

ελαημθμοεμφζακ κα πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή μζημκμιζηή οπενμπή. Σέζζενα πνυκζα 

ανβυηενα μ Scott (1988) ζοιπενζέθααε ζημκ υνμ ηδξ εοεθζλίαξ ηζξ βεςβναθζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ επζπεζνήζεςκ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ζε επζζηδιμκζηέξ πυθεζξ, εκχ δ εκ 

θυβς έκκμζα ελεθζηηζηά απέηηδζε πμθθαπθά κμήιαηα, ηα μπμία ζφιθςκα ιε ημοξ 

Sayer & Walker αθμνμφζακ: 

● Δοεθζλία ζημκ υβημ εηνμχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ γήηδζδξ. 

● Δοεθζλία ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμσυκηςκ, ακάθμβα ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ.  

● Δοεθζλία ζηζξ ενβαζζαηέξ ιεευδμοξ. 

● Δοεθζλία ζηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ παναβςβήξ . 

● Δοεθζλία ζηζξ ιμνθέξ ηςκ δζεπζπεζνδιαηζηχκ ζπέζεςκ (Κμονθζμφνμξ, 2017, 

p.314). 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο υνμο “εοεθζλία” ζηα εθθδκζηά απμδίδμκηαζ ιε ηδκ 

αββθζηή έκκμζα ημο υνμο “Flexibility” ηαζ ιεηαθνάγμκηαζ ςξ εθαζηζηυηδηα ή 

εοηαιρία. Έκκμζεξ μζ μπμίεξ ακ ηαζ ζοββεκεφμοκ ιεηαλφ ημοξ δεκ ιπμνμφκ κα 

                                                
26

 Davis 1988 
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εηθδθεμφκ ςξ ζοκχκοιεξ, ηαεχξ δ εθαζηζηυηδηα είκαζ ιζηνμζημκμιζηή ηαζ 

ηαηελμπήκ αναποπνυεεζιδ έκκμζα, εκχ δ εοηαιρία ή εοεθζλία έπεζ ζδιακηζηέξ 

ιαηνμμζημκμιζηέξ ιεζμπνυεεζιεξ πμζμηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ μνίγεηαζ 

ιε αάζδ: α) ηδκ ζδζυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο κα επδνεάγεηαζ απυ ελςηενζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ α) ηδκ δεηηζηυηδηά ημο ζηδκ πεζεχ ηαζ β) ηδκ δοκαηυηδηα απμδμπήξ ηαζ 

πμζμηζηήξ - πμζμηζηήξ παναβςβήξ ημο ζηζξ αθθαβέξ πμο ημο επζαάθθμοκ ηα ελςηενζηά 

ή ηα εζςηενζηά δεδμιέκα. ηδκ έκκμζα ημο υνμο “εοεθζλία” επμιέκςξ ειπενζέπμκηαζ 

δζανενςηζηά ζημζπεία ιέζα απυ ηα μπμία ημκίγεηαζ δ δοκαηυηδηα αθθαβήξ ημο ηνυπμο 

ακάπηολδξ ή θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ ζημ πχνμ ηαζ ζημ πνυκμ, πςνίξ κα 

αθθμζχκεηαζ δ μοζία ημο ηαζ δ ζδέα ηδξ δοκαηυηδηαξ, ηδξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδξ επζθμβήξ 

ηςκ ζηναηδβζηχκ πνμζανιμβήξ ημο ηαηά ηδκ ακαγήηδζδξ δζελυδμο απυ ηδκ ηνίζδ 

ημο (Λοιπενάηδ, 1991, pp.42-43). Έκκμζεξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ εοέθζηηδξ ζοζζχνεοζδξ, πμο δζαθμνμπμζμφκ ημ εκ θυβς 

ηαεεζηχξ απυ ημ ακηίζημζπμ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ. Ακαθοηζηά δε ηα 

παναηηδνζζηζηά αοηά ηαλζκμιμφκηαζ ζε δζάθμνα επίπεδα ακαθμνάξ, ζε ιενζηά απυ ηα 

μπμία αλίγεζ κα ζηαεμφιε ηαεχξ αθμνμφκ:  

Α) Σδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 

εοέθζηηδξ ζοζζχνεοζδξ αθμνμφκ:  

● Παναβςβή πμο ηαηεοεφκεηαζ απυ ηδκ γήηδζδ.  

● Πανηίδεξ ζοπκέξ ηαζ ιζηνέξ, ακάθμβα ιε ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ γήηδζδξ. 

● Υνήζδ εοέθζηηςκ ενβαζζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ εοέθζηηςκ ενβαζζαηχκ 

ηεπκμθμβζχκ. 

● Έιθαζδ ζηδκ παναβςβή δζαθμνμπμζδιέκςκ, ιδ ηοπμπμζδιέκςκ πμζμηζηχκ 

πνμσυκηςκ. 

● Έιθαζδ ζηδκ ηεπκμθμβζηή ακακέςζδ πνμσυκηςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ 

παναβςβήξ. 

● Υνήζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ απμηαεεημπμίδζδξ ή διζαπμηαεεημπμίδζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, θυβς ηδξ ακάβηδξ ιείςζδξ ημο ηυζημοξ 

παναβςβήξ ημοξ. 
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● Καεζένςζδ ημο ζοζηήιαημξ JIT
27

 πνμξ ιείςζδ ημο ηυζημοξ δζαπείνζζδξ ηςκ 

εζζνμχκ ηαζ απμεειάηςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο ηυζημοξ δζαπείνζζήξ 

ημοξ . 

Β) Ωξ πνμξ ηδκ ενβαζία ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ εοέθζηηδξ ζοζζχνεοζδξ 

παναηηδνίγμοκ ηζξ εοέθζηηεξ επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ απαζπμθμφκ δφμ ηαηδβμνίεξ 

ενβαγμιέκςκ ζε δοαδζηέξ αβμνέξ, μζ μπμίεξ  παναηηδνίγμκηαζ απυ πυθςζδ ηαζ 

ηαηαηενιαηζζιυ ιεηαλφ ημοξ ηαεχξ: δ πνχηδ αθμνά ηδκ πνςημβεκή αβμνά πμο 

πενζθαιαάκεζ ιζα ιζηνή μιάδα ενβαγμιέκςκ πονήκα, εκχ δ δεφηενδ ηδκ δεοηενμβεκή 

αβμνά ηαζ πενζθαιαάκεζ ιζα ιεβαθφηενδ μιάδα πενζθενεζαηχκ ενβαγμιέκςκ. Ο 

δζαπςνζζιυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ιεηαλφ ημοξ έβηεζηαζ ζημ υηζ μζ ενβαγυιεκμζ ηδξ 

μιάδαξ πονήκα παναηηδνίγμκηαζ απυ ζηαεενυηδηα ενβαζίαξ, ορδθέξ απμθααέξ, 

δζανηή εηπαίδεοζδ, οπεοεοκυηδηα, δοκαηυηδηα ελέθζλδξ ηαζ bonus, εκχ μζ 

ενβαγυιεκμζ ηδξ δεφηενδξ μιάδαξ ενβάγμκηαζ ιε θζβυηενμ εοκμσημφξ υνμοξ, 

παιδθυηενεξ απμδμπέξ ηαζ πςνίξ δοκαηυηδηα επαββεθιαηζηήξ ελέθζλδξ. Δπζπθέμκ δε 

δ δεοηενεφμοζα αβμνά ενβαζίαξ πςνίζηδηε ζε δφμ οπμμιάδεξ, εη ηςκ μπμίςκ δ 

πνχηδ πενζθενεζαηή μιάδα πενζεθάιαακε ενβαγυιεκμοξ ιε ζηαεενή ζπεηζηά 

απαζπυθδζδ, εκχ δ δεφηενδ ηαζ ιεβαθφηενδ οπμμιάδα ενβαγυιεκςκ αοημφξ πμο 

ενβάγμκηαζ ιε επζζθαθείξ ηαζ ιδ ζηαεενέξ ζοκεήηεξ, ιζζμ-εζδζηεοιέκδ ή ακεζδίηεοηδ 

ενβαζία, παιδθμφξ ιζζεμφξ ηαζ ιδ δοκαηυηδηα ελέθζλδξ. Ζ ςξ άκς ηαηηζηή οπάβεηαζ 

ζηα πθαίζζα ηςκ ζηναηδβζηχκ ανζειδηζηήξ εοεθζλίαξ πμο εθάνιμζακ μζ επζπεζνήζεζξ 

πνμξ υθεθυξ ημοξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ έηακακ πνμζθήρεζξ ζε πενζυδμοξ αζπιήξ ηδξ 

γήηδζδξ ηαζ απμθφζεζξ ζε πενζυδμοξ φθεζδξ. Φαζκυιεκμ πμο ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ 

ζδιαίκεζ αφλδζδ ηδξ ακαζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ελαεθίςζδξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, pp.314-17). 

Γ) Ωξ πνμξ ημ ιαηνμμζημκμιζηυ επίπεδμ, μζ αθθαβέξ πμο παναηδνμφκηαζ αθμνμφκ :  

α) Υαιδθυηενμοξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ ηςκ ηθάδςκ ηδξ 

μζημκμιίαξ, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ πενίμδμ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ α) ακααάειζζδ ηςκ 

ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ, β) έιθαζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ζηδ βκχζδ, ηδκ ηαζκμημιία 

ηαζ ηδκ πθδνμθμνία, πανά ζηζξ “ζηθδνέξ” οθζηέξ εζζνμέξ δ) ηαπεία ακάπηολδ ημο 

                                                
27

 Σμ JIT είκαζ έκαξ αιενζηάκζημξ υνμξ μ μπμίμξ πενζβνάθεζ ημ ζφζηδια παναβςβήξ ηδξ 

ΣΟΤΟΣΑ, μ μπμίμξ ζήιενα είκαζ ακαβκςνζζιέκμξ ςξ έκαξ απυ ημοξ πζμ απμηεθεζιαηζημφξ 

ηνυπμοξ παναβςβζηήξ θεζημονβίαξ ζημκ ηυζιμ. διαίκεζ ηδκ παναβςβή οπδνεζζχκ ηαζ 

αβαεχκ ηδκ ζηζβιή αηνζαχξ πμο πνεζάγμκηαζ ηαζ υπζ υηακ πνεζαζημφκ, ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά 

ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ. 
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ημιέα ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ιείςζδ ημο νυθμο ηδξ ιεηαπμζδηζηήξ αζμηεπκίαξ ζηδκ 

δδιζμονβία απαζπυθδζδξ ηαζ εζζμδήιαημξ.  

Γ) Ωξ πνμξ ημ πμθζηζηυ, εεζιζηυ, νοειζζηζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ επίπεδμ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

εοέθζηηδξ ζοζζχνεοζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ηαεεζηχξ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ, 

ζηδνίπεδηε ζηδκ επζηονζανπία ηςκ κεμθζθεθεφεενςκ πμθζηζηχκ, ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ μπμίςκ ήηακ: α) Ζ δζάθοζδ ημο ημζκςκζημφ ζοιαμθαίμο ιεηαλφ 

ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ ηαζ δ απμννφειζζδ ημο ηετκζζακμφ ημζκςκζημφ ηνάημοξ α) δ 

απμδοκάιςζδ ηςκ ζοθθμβζηχκ εεζιζηχκ νοειίζεςκ, ηςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ 

ενβαζίαξ ηαζ δ ακηζηαηάζηαζή ημοξ ιε ελαημιζηεοιέκεξ ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ β) δ 

ιείςζδ ηδξ δφκαιδξ ηςκ ζοκδζηάηςκ δ) ζηνμθή ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ ηςκ 

πνμηεναζμηήηςκ ηδξ πμθζηζηήξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ημζκςκζηήξ εοδιενίαξ, ηδξ 

ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ, ζε ζηυπμοξ αφλδζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ δ) έκηαζδ ημο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ βζα ηαηάηηδζδ ηςκ αβμνχκ 

ηαζ ε) ακάδοζδ ηςκ πμθειζηχκ ηναηχκ (warfare states) ζηδ εέζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ηναηχκ (wellfare states), ςξ απμηέθεζια ηδξ δζεεκμφξ βεςπμθζηζηήξ αζηάεεζαξ. 

Πνυηεζηαζ βζα αθθαβέξ πμο οπαβυνεοζε ημ πμθζηζηυ πθαίζζμ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ 

ημ ζζημνζηυ πθαίζζμ ημο μπμίμο εα ιαξ απαζπμθήζεζ ζηδκ αιέζςξ επυιεκδ εκυηδηα 

ηδξ ενβαζίαξ ιαξ (Κμονθζμφνμξ, 2017, pp.317-18). 

 

3.2. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΗ 

ΕΠΙΦΑΛΕΙΑ 

 

Ζ ειθάκζζδ ημο κεμθζθεθεφεενμο νεφιαημξ ζδεχκ είπε ήδδ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ 

ιεηαπμθειζηά, υηακ μ Φνήκηνζπ Υάβζεη πνμακήββεζθε ηζξ πνμτπμεέζεζξ ελυδμο απυ 

ημ ιεηαπμθειζηυ “ζμζζαθδδιμηναηζηυ ημζκςκζηυ ζοιαυθαζμ”, ιέζς ηδξ επζζηνμθήξ 

ημο πνμηετκζζακζζιμφ ηαζ ημο αζηηςνζακμφ ηαπζηαθζζιμφ. Μέζς ηδξ δδιζμονβίαξ 

εκυξ ηυζιμο απαθθαβιέκμ απυ εεζιζημφξ ιεηνζαζιμφξ ζηδ ημζκςκζηή ηονζανπία ηςκ 

ηαηυπςκ ηεθαθαίμο, υπμο δδθαδή  μ ηαεέκαξ εα ιπμνμφζε κα ηενδίγεζ πμθθά πςνίξ 

κα εθέβπεηαζ απυ ημ ηνάημξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζδέα πμο ζηδνίπεδηε ζηδκ ακάπηολδ 

ιζαξ θζθεθεφεενδξ μζημκμιίαξ, δ μπμία θζπάκεδηε απυ ηδκ ηάιρδ ηδξ ακηίζηαζδξ ημο 

ενβαηζημφ ηζκήιαημξ πμο οπέζηδ αλζμζδιείςηεξ ιεηααμθέξ ηαηά ηδκ δζάνενςζδ ηςκ 

ζπέζεςκ παναβςβήξ ηαζ ακηαθθαβήξ (ηαιάηδξ, 2005, pp.27-28). 
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Οζ ιεηααμθέξ αοηέξ ζδιαημδμημφκ ημ πέναζια απυ ηδκ ηετθμνζζηζηή 

μνβάκςζδ ηδξ ενβαζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηδξ 

ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ επεηεφπεδζακ πάνδ ζηδκ ιζηνμδθεηηνμκζηή επακάζηαζδ ιε 

δζαθμνμπμζδιέκα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα. Οζ ιεηααμθέξ πναβιαημπμζήεδηακ θυβς 

ηδξ ζδζμζοζηαζίαξ ημο ηεθαθαζμηναηζημφ ηνυπμο παναβςβήξ έκακηζ ηςκ 

πνμαζηζαηχκ ιμνθχκ μνβάκςζδξ ημο αίμο, αθθά ηαζ ηδξ ηάζδξ ημο κα αολάκεζ 

δζανηχξ ηζξ παναβςβζηέξ ημο δοκάιεζξ ηαζ κα επεηηείκεζ ζοκεπχξ ηζξ ειπμνεοιαηζηέξ 

ζπέζεζξ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ ακαπαναβςβήξ 

ημο ηαπζηαθζζηζημφ ηνυπμο ακάπηολδξ ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ δζεεκχξ, δ μπμία 

επέααθε ζηθδνμφξ υνμοξ ημζκςκζηήξ ηονζανπίαξ ζε ιζα ημζκςκία δεζιεοιέκδ απυ 

ηναηζηέξ νοειίζεζξ ηαζ δ μπμία δμηζιαγυηακ απυ ηζξ δοζιεκείξ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ 

ηδξ ηνίζδξ ημο θμνκηζζιμφ. Αζηία πμο δδιζμφνβδζε ηάιρδ ζημ νοειυ ηδξ αφλδζδξ 

ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ αφλδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ακηίζηαζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζημκ αοηανπζηυ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ βζκυηακ υθμ ηαζ πζμ δφζημθμ 

κα επζηεοπεεί μ ζοκημκζζιυξ ηςκ ηενάζηζςκ ηαζ άηαιπηςκ βναιιχκ ηδξ παναβςβήξ. 

οκεήηεξ πμο έθενακ ζημ πνμζηήκζμ πζμ επίηαζνμ απυ πμηέ ημ πνυζηαβια ηδξ 

εοεθζλίαξ ηαζ ημ παναβςβζηυ ζπήια ηδξ εοέθζηηδξ ελεζδίηεοζδξ (ηαιάηδξ, 2005, 

pp.27-28). 

Σδκ ακάβηδ βζα ιεηάααζδ ζε ιζα επμπή πμο λεηίκδζε ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1970 ηαζ παναηηδνίζηδηε ςξ ιεηαααηζηή, δ μπμία μδήβδζε απυ ηδκ ιζα θάζδ ηδξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ ζε ιζα άθθδ. Δπεηεφπεδ ιέζς αθθαβχκ πμο 

ιεηαιυνθςζακ ηδ δμιή αθθά ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ ζφβπνμκςκ μζημκμιζχκ, ηαεχξ 

μ ηαπζηαθζζιυξ ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή “ανίζηεηαζ ζε έκα ζηαονμδνυιζ ηδξ ζζημνζηήξ 

ημο δζαδνμιήξ, πμο ζδιαημδμηεί ηδκ ακάδεζλδ κέςκ δοκάιεςκ ζημ πεδίμ ηδξ αβμνάξ, 

ηδξ ημζκςκίαξ, αθθά ηαζ ηςκ εεζιχκ, μθυηεθα δζαθμνεηζηχκ απυ ηζξ δοκάιεζξ πμο 

ηονζάνπδζακ ιεηά απυ ημκ Β‟ παβηυζιζμ πυθειμ”
28

. Δίκαζ δ πενίμδμξ υπμο μζ 

δοκάιεζξ ημο ηεθαθαίμο δζεηδζημφκ μνιδηζηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζε πχνμοξ ημο 

ημζκςκζημφ αίμο ηαζ ζε δδιυζζα αβαεά εηηυξ ζοκαθθαβήξ, αθμφ ιέπνζ ηυηε 

ηονζανπμφζακ άθθα ηνζηήνζα δζαπείνζζδξ εηηυξ ηενδμζημπίαξ. Ζ 

ειπμνεοιαημπμίδζδ ηςκ πάκηςκ ηαζ μζ ζδζςηζημπμζήζεζξ δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ 

αβαεχκ αολάκμκηαζ, υπςξ ηαζ δ ακάβηδ παναβςβήξ δζαθμνμπμζδιέκςκ πνμσυκηςκ ζε 

ιζηνέξ πανηίδεξ απυ ιζηνέξ ηαζ ιεζαίεξ ιμκάδεξ παναβςβήξ μνβακςιέκεξ ζε δίηηοα. 

                                                
28

 Amin, 1994 ζ.1 
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Ζ πνήζδ εοέθζηηςκ ιδπακχκ πμθθαπθχκ πνήζεςκ ηαζ ηα ζοζηήιαηα Ζ/Τ πμο 

πεζνίγμκηαζ εζδζηεοιέκμζ ενβαγυιεκμζ είκαζ πθέμκ απαναίηδηα ελανηήιαηα ηςκ 

αζμιδπακζηχκ ζοκμζηζχκ, υπςξ θ.π αοηχκ ζηδκ Σνίηδ Ηηαθία, μζ μπμίεξ 

ζοβηνμηήεδηακ απυ εοέθζηηα παναβςβζηά ζοζηήιαηα ζοκενβαγμιέκςκ 

ιζηνμιεζαίςκ επζπεζνήζεςκ. Αοηχκ πμο ηάπεδηακ ζηδκ πανμπή οπμζηδνζηηζηχκ 

οπδνεζζχκ πνμξ ηδκ παναβςβή, βεβμκυξ πμο επέηνερε ηδκ “εηιεηάθθεοζδ 

ελςηενζηχκ μζημκμιζχκ ζημπμφ” ηαζ υπζ εζςηενζηχκ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ. 

(Καθθίκζημξ et al., 2005, p.144). 

Οζ αθθαβέξ αοηέξ ακηακαηθμφκ ηδ κέα θμβζηή ηδξ ζηναηδβζηήξ ημο 

ακηαβςκζζιμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηςκ μπμίςκ ηα παναβςβζηά ζοζηήιαηα 

ακηαπμηνίκμκηαζ άιεζα ζηζξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηδξ γήηδζδξ, πνμξ 

ζηακμπμίδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκςκ ηιδιάηςκ ηδξ αβμνάξ. Ζ 

έιθαζδ ζηδ πμζυηδηα ηαζ ημ ζηοθ ημο πνμσυκημξ ηεθείηαζ οπυ ημο ηφηθμο παναβςβήξ 

πμο μθμηθδνχκεηαζ ζε θζβυηενμ πνυκμ, επζηοβπάκμκηαξ ηαθφηενδ πμζυηδηα ζε ιζα 

παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαθφηενα μνβακςιέκδξ ηαζ ζοκημκζζιέκδξ. Μζαξ 

παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ πζμ ζοκεηηζηήξ πμο απαζηεί ηαζ ημ ακάθμβμ ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ ηδξ ίδζαξ εκηάζεςξ εοεθζλίαξ ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ζοκμθζηή 

ακαδζάνενςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, έηζζ χζηε δ ζηακυηδηα ηαπείαξ 

πνμζανιμβήξ ηαζ εοεθζλίαξ κα απμηεθεί ανπή ημο παναβςβζημφ ζοζηήιαημξ. 

Οοζζαζηζηά απαζηείηαζ δδθαδή εβηαηάθεζρδ ηδξ ανπήξ ημο ηεσθμνζζιμφ ζηδ 

δζαπείνζζδ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ απμζοκδέεδηε δ πεζνςκαηηζηή απυ ηδκ δζακμδηζηή 

ενβαζία ηαζ ιεβάθςζε μ ηαηαιενζζιυξ αοηήξ ζε πενζζζυηενεξ εζδζηυηδηεξ 

ενβαγμιέκςκ (Καθθίκζημξ et al., 2005, pp.142-43). 

Σμ ενχηδια πμο δδιζμονβείηαζ είκαζ ακ μζ κέεξ ελεθίλεζξ εοκυδζακ ημ 

ηθείζζιμ ή υπζ ημο παναπάκς πάζιαημξ ηαζ ηαηά πυζμ μ πανάβμκηαξ ενβαζία 

ακαααειίζηδηε ζηδ ιεηααζμιδπακζηή επμπή. Δπίζδξ ημ εάκ μζ ελεθίλεζξ εοκυδζακ 

ημοξ ενβαγυιεκμοξ κα απμηηήζμοκ πεζνςκαηηζηέξ δελζυηδηεξ πμο ημοξ αθαίνεζε μ 

ηεσθμνζζιυξ ή εάκ δ αφλδζδ ημο ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ ηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ 

απμεζδίηεοζδξ πμο επεηηάεδηε, οπμαάειζζε ημκ πανάβμκηα ενβαζία. ηα ενςηήιαηα 

αοηά εα απακηήζεζ μ δζαπςνζζιυξ ηδξ εοεθζλίαξ ζε ανζειδηζηή ηαζ θεζημονβζηή, 

πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεμφκ μζ επζπηχζεζξ ηςκ ιεηααμθχκ ζηδκ ζφβπνμκδ ενβαζία. 

Καηά ηδκ έκκμζα αοηή επελδβδιαηζηά ακαθένμοιε, υηζ ςξ ανζειδηζηή εοεθζλία 

μνίγεηαζ εηείκδ πμο μ ανζειυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ πνμζανιυγεηαζ εφημθα ζηζξ 

ιεηααμθέξ ηδξ γήηδζδξ, εκχ ςξ θεζημονβζηή δ εοεθζλία ζηδκ μπμία μζ ενβαγυιεκμζ 
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δζαεέημοκ ηδκ ζηακυηδηα κα εηηεθμφκ πμζηίθεξ ενβαζίαξ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ 

αθθαβέξ ηδξ γήηδζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ εοέθζηηεξ επζπεζνήζεζξ πμο πενζθάιαακακ ηζξ 

δφμ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ, ηζξ μπμίεξ ακαθέναιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ηδξ 

ενβαζία ιαξ ηαζ μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδκ ηεκηνζηή μιάδα ενβαγμιέκςκ πονήκα ηαζ 

ηδκ πενζθενεζαηή μιάδα (Καθθίκζημξ et al., 2005, p.147). 

διεζςηέμκ υηζ δ μιάδα ηςκ ενβαγμιέκςκ πονήκα είκαζ πενζζζυηενμ 

εοέθζηηδ ηαζ πνμζανιυζζιδ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ενβαγμιέκςκ κα εηηεθμφκ 

ελεζδζηεοιέκεξ ηαζ πμθοζφκεεηεξ ενβαζίεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μιάδα ηςκ 

πενζθενεζαηχκ ενβαγμιέκςκ, μζ μπμίμζ πανέπμοκ έκα δζαθμνεηζηυ είδμξ εοεθζλίαξ πμο 

μκμιάγεηαζ ανζειδηζηή εοεθζλία. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ μιάδα δ μπμία ενβάγεηαζ ιε 

“ιενζηή” εοηαζνζαηή ηαζ πνμζςνζκή εέζδ ενβαζίαξ έπμκηαξ παιδθέξ απμθααέξ ηαζ 

επζζθαθείξ υνμοξ ενβαζίαξ, δίκμκηαξ ημ δζηαίςια ζημκ ενβμδυηδ κα αολμιεζχκεζ ημκ 

ανζειυ ηςκ ενβαγμιέκςκ πνμξ ακηζιεηχπζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ααεααζυηδηαξ ηαζ ημο 

έκημκμο ακηαβςκζζιμφ. Σαηηζηή δ μπμία πνμηάθεζε ηαλζηή δζαίνεζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ δζαιυνθςζε κέεξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ πμο δεκ είκαζ μιμζμβεκείξ, αθθά 

ακαζπδιαηίγμκηαζ ιέζα απυ ηδκ δοκαιζηή ηςκ ηαπζηαθζζηζηχκ ζπέζεςκ παναβςβήξ 

ηαζ ακηαθθαβήξ. Μέζα απυ ημκ ααεφ δζαπςνζζιυ ηςκ ηαηυπςκ ηεθαθαίμο ηαζ υζςκ 

ζηενμφκηαζ ενβαζζαηχκ πνμκμιίςκ, ηαεχξ ιεζχκεηαζ δ κμιζηά ηαημπονςιέκδ 

ενβαζία ηαζ αολάκεηαζ δ επζζθαθήξ. Αοηή πμο πανέπεηαζ ιε άηοπεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ 

πμο δεκ οπάβμκηαζ ζημ πνμζηαηεοηζηυ δίπηο νοειίζεςκ ημο ενβαηζημφ δζηαίμο πμο 

πνμζδζμνίγεζ ημ ημζκςκζηυ ηνάημξ. Δίκαζ δ μπηζηή ηδξ εοέθζηηδξ ελεζδίηεοζδξ πμο 

εοκμεί ηδκ πμζμηζηή ακααάειζζδ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ μζ ιζζεμί ηςκ ενβαγμιέκςκ 

είκαζ ακάθμβμζ ηςκ πνμζυκηςκ ημοξ ηαζ ημο ααειμφ ελεζδίηεοζήξ ημοξ ηαζ 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηθαδζηέξ ζοιαάζεζξ (ηαιάηδξ, 2005, p.31). 

Ζ θφζδ ηδξ εοέθζηηδξ ιμνθήξ ενβαζίαξ ιάθζζηα ζοιαάθθεζ ηαζ ζηδκ 

ακααάειζζή ηδξ, ηαεχξ απαζημφκηαζ ενβαγυιεκμζ εζδζηεοιέκμζ πνμξ εηηέθεζδ 

ενβαζζχκ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ, αθθά ηαζ ζηακχκ κα πανειααίκμοκ 

απμηεθεζιαηζηά ζηδκ παναβςβή ηςκ πνμσυκηςκ, ημκ ζπεδζαζιυ ημοξ ηαζ ηδ πμζμηζηή 

ακφρςζή ημοξ. Να ιπμνμφκ κα ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ πνμξ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. Ακάθμβα παναδείβιαηα 

απμηεθμφκ μζ πενζπηχζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ 

Silicon Valley ηαεχξ ηαζ μζ αζμιδπακζηέξ ζοκμζηίεξ ηδξ Σνίηδξ Ηηαθίαξ ηαζ ηδξ 

Toyota ζηδκ Ηαπςκία, υπμο μζ ηεπκζηέξ ηδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ άιεζδξ 

ακηαπυηνζζδξ έδςζακ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ ενβαγμιέκμοξ βζα μοζζαζηζηή 
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πανέιααζδ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία (Καθθίκζημξ et al., 2005, p.147), 

(Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 1996, p.68). 

Ζ Ανπή αοηή δζαθμνμπμζεί ηδκ ζαπςκζηή πνμζέββζζδ απυ ηδκ θμνκηζηή 

ιαγζηή παναβςβή,
29

 υπςξ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ αθμζίςζδξ ηαζ ηδξ ελαζνεηζηά 

ηαηαααθθυιεκδξ πνμζπάεεζαξ κα επζηεοπεεί ηαζκμηυιμξ παναβςβή. ημπυξ πμο 

επεηεφπεδ ηαζ ιέζς ηδξ πίεζδξ πμο αζηήεδηε ζημοξ ενβαγυιεκμοξ υπζ ιυκμ κα 

δμοθεφμοκ ζηθδνυηενα αθθά ηαζ κα πνμζπαεμφκ κα αεθηζχκμοκ ζοκεπχξ ηα πνμσυκηα 

ηαζ κα δδιζμονβμφκ ηαζκμφνβζα. Γεβμκυξ πμο δδιζμφνβδζε “ζπέζεζξ ελάνηδζδξ”
30

 

ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ ενβαζίαξ, ιε ζηυπμ ηδκ 

πνμζέββζζδ ηδξ “παναβςβήξ ηαζ ηδξ πανάδμζδξ άια ηδκ παναββεθία”
31

 ηαζ ηδξ 

Γζμίηδζδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ.  

ημζπεία πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ ”Ηαπςκμπμίδζδ” ηδξ παναβςβζηήξ ηαζ 

ενβαζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηα μπμία ζδιαίκμοκ υηζ ζημ ενβμζηάζζμ δεκ οπάνπμοκ 

απμεέιαηα
32 

ηαεχξ ηα οθζηά ηαζ ηα ζοζηαηζηά παναδίδμκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ θίβμ 

πνζκ πνδζζιμπμζδεμφκ. Ωξ εη ημφημο δ παναβςβή είκαζ εοάθςηδ ζε δζαηαναπέξ ηαζ 

επμιέκςξ ηαείζηαηαζ ακαβηαία δ δζαηήνδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ζηζξ ζπέζεζξ 

απαζπυθδζδξ, υπςξ ηαζ δ ζοκενβαηζηή ηαζ εοέθζηηδ ζοιπενζθμνά απυ ιένμξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ. Κζ αοηυ βζαηί ημ αζμιδπακζηυ ζφζηδια ελανηάηαζ απυ αοημφξ, αθμφ δ 

δέζιεοζδ ηςκ εηαζνεζχκ είκαζ δ ζοκεπήξ αεθηίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ παναβςβήξ ηαζ 

ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ (Watson, 2005, p.379). 

 

3.3. ΜΕΣΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕ 

 

Σμ κέμ μνβακςηζηυ οπυδεζβια πμο πνμαάθθεζ θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ημκ Piore έπεζ 

πμθφ πενζζζυηενμ ημζκςκζηυ πενζεπυιεκμ απυ εηείκμ ηδξ ιαγζηήξ παναβςβήξ. Κζ 

αοηυ βζαηί δεκ ηαεμνίγεζ ιε ηνυπμ άηαιπημ ηαζ αζθοηηζηυ ημκ νυθμ πμο πνέπεζ κα 

ακαθάαεζ μ ηάεε ενβαγυιεκμξ, δ ειπθμηή ημο μπμίμο ζηδκ ενβαζία επδνεάγεζ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημο ηαζ ηδκ αοημκμιία ημο. Ο νυθμξ ημο ζ‟ αοηήκ δζανηχξ 

ιεηααάθθεηαζ ηαεχξ αθθάγμοκ μζ θεζημονβίεξ ηαζ μζ πνμζανιμβέξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηζξ 

ιεηαημπίζεζξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ ζημ κέμ ζφζηδια ηδξ εοέθζηηδξ ελεζδίηεοζδξ πμο 

                                                
29

 φιθςκα ιε ημοξ Kenny ηαζ Fiolida (1993) 
30

 φιθςκα ιε ημκ Oliver ηαζ wilkinson 
31

 Just-intime 
32

 Buffer stock: Απμεέιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνυθδρδ δζαηφιακζδξ ηςκ ηζιχκ 

ζε πενίπηςζδ πμο γδηδεεί απυημια αφλδζδ. 
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απμηεθεί ημ υπδια βζα ηδκ έλμδμ απυ ηδκ ηνίζδ ημο θμνκηζζιμφ. Τπυζπεηαζ δε 

εονεία εζδίηεοζδ, ζοκεπή εηιάεδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, δζηηφςζδ ηαζ εοεθζλία. 

Δζδζηυηενα ζε υηζ αθμνά ημ ιέθθμκ ηδξ ενβαζίαξ οπυζπεηαζ ακααάειζζδ ηςκ 

ηεπκζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ εκυξ δδιμηναηζημφ 

ζοζηήιαημξ πμο εα πενζαάθθεζ ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ζηδ αάζδ ημο δζαθυβμο, ηδξ 

μζημδυιδζδξ ηδξ ειπζζημζφκδξ, ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ημο ζεααζιμφ. Κμζκυξ 

πανμκμιαζηήξ υθςκ δ επζηοπδιέκδ ακαδζάνενςζδ ιέζς ηδξ απμηεκηνςιέκδξ 

δζμίηδζδξ, ηδξ πμθοεζδίηεοζδξ, ηδξ αφλδζδξ ηςκ ηεπκζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ. Ζ πνμζέββζζδ ηδξ εοέθζηηδ ελεζδίηεοζδξ, υηζ δ ηονζανπία ηδξ ιαγζηήξ 

παναβςβήξ δεκ επεηεφπεδ θυβς ηδξ ηεπκμθμβζηήξ οπενμπήξ ηδξ, αθθά βζαηί έκαξ 

ζδιακηζηυξ υβημξ πυνςκ επεκδφεδηε ζοζηδιαηζηά βζα ηδκ εκδοκάιςζή ηδξ. Ζ ζδέα 

υηζ μζ ιδπακέξ ηαζ δ εκζςιάηςζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζε αοηέξ “απμηεθμφκ ηυζμ ημκ 

ηαενέθηδ υζμ ηαζ ημ εθαηήνζμ ηδξ ημζκςκζηήξ ελέθζλδξ
33 

(Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 

1996, p.65). 

Οζ εοιεηάαθδηεξ αβμνέξ ζηζξ μπμίεξ απεοεφκμκηαζ ηα κέα πνμσυκηα δεκ 

επζηνέπμοκ ηδκ άηαιπηδ δζαθμνμπμίδζδ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηά ηαεήημκηα αθθά 

επζαάθθμοκ ηδκ μνβάκςζδ ιζαξ αβμνάξ ζηδκ μπμία εα επζηνέπμκηαζ μζ απνυαθεπηεξ 

ιεηαηνμπέξ ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ 

παναβςβήξ. Καηάζηαζδ δ μπμία εα επέααθε ηαζ ημκ ζοκεπή δζάθμβμ ιεηαλφ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ζηα πθαίζζα ηδξ μνβακςηζηήξ δζάηαλδξ 

ημο ζοζηήιαημξ ημο ηφηθμο ηδξ παναβςβήξ. φιιαπμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηα 

ζοκδζηάηα ηα μπμία εκδοκαιχκμοκ ηδ θςκή ημοξ ηαζ ηδκ επζννμή ημοξ ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ, ηαεχξ ιέθδ ημοξ ζοιιεηέπμοκ αηυιδ ζηα ζοιαμφθζα ηςκ δζεοεοκηχκ. 

ε αηναίεξ πενζπηχζεζξ ιάθζζηα ελαβμνάγμοκ ηαζ ιένμξ ηςκ ιεημπχκ ηδξ 

επζπείνδζδξ, υπςξ π.π ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ United Airlines ηαζ AVIS Rent-A-Car“ 

Πνμηεζιέκμο ιάθζζηα κα ελαζθαθζζηεί έκαξ ζζπονυξ ιδπακζζιυξ οπμηίκδζδξ ηαζ 

ηζκήηνςκ βζα ενβαζία, ζοπκά δ απαζπυθδζδ είκαζ ελαζθαθζζιέκδ
34

 (Λοιπενάηδ & 

Μμονίηδ, 1996, p.70). 

Πανάθθδθα υιςξ ιε ηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ ζςιαηείςκ εκδοκάιςζδ 

πανμοζζάγεζ ηαζ δ ηάζδ ηδξ ελάνηδζδξ ηδξ παναβςβήξ απυ πνμκμιζμφπεξ μιάδεξ 

ενβαγμιέκςκ πμο αολάκμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ ζε πμθθέξ 

                                                
33

 Piore Sabel 1984:5 
34

 Piore 1995:72 
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πενζπηχζεζξ δ αζςζζιυηδηα “ελανηάηαζ απυ ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ μνζζιέκςκ άθθςκ 

ηαηδβμνζχκ ενβαγμιέκςκ”
35

 Γζαιμνθχκεηαζ ιζα κέα πναβιαηζηυηδηα ηδκ μπμία 

ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ μ ηυζιμξ ηδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ακμίβμκηαζ κέα πεδία 

εοηαζνζχκ ηαζ μοζζαζηζηήξ δζαπναβιάηεοζδξ ημοξ. Όπςξ δ δοκαηυηδηα πνμμπηζηήξ 

ζδιακηζηήξ ακααάειζζδξ ημο νυθμοξ ημοξ ζηδ παναβςβή ηαζ δ δοκαηυηδηα 

ελεζδίηεοζδξ ηςκ ημπζηχκ επζπεζνήζεςκ ζηδ παναβςβή ζοβηεηνζιέκςκ πνμσυκηςκ. Ζ 

δεφηενδ εηδμπή ιάθζζηα απμηεθεί οπυζπεζδ ηδξ εοεθζλίαξ πμο αθμνά ηδκ 

απμηέκηνςζδ ιέζς ηδξ κέαξ δοκαηυηδηαξ απμηέκηνςζδξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ ημο πχνμο 

ημπζηά, ςξ εοηαζνία ακααάειζζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ζοζηδιάηςκ ζε ημπζηυ ή 

πενζθενεζαηυ επίπεδμ.  

Αζηία πμο απμηεθεί οπυααενμ βζα ηδκ ακάπηολδ οβζχκ ζπέζεςκ ειπζζημζφκδξ 

ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ αθθά ηαζ ιεηαλφ ιειμκςιέκςκ επζπεζνήζεςκ πμο 

ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεββφδξ, έπμκηαξ 

πνυζααζδ δ ηάεε ιζα λεπςνζζηά ζε ιζα ημζκή δελαιεκή βκχζεςκ ηαζ ηεπκζηχκ 

δελζμηήηςκ. Κμζκυξ ζημπυξ ημοξ δ ηυκςζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηαξ 

πνμξ ακάπηολδ εκυξ εεζιζημφ οπμζηδνζηηζημφ ιδπακζζιμφ ακαβηαίαξ αζμιδπακζηήξ 

οπμδμιήξ, πνμξ ελαζθάθζζδ ελςηενζηχκ μζημκμιζχκ βζα μθυηθδνμ ημ παναβςβζηυ 

ζφζηδια (Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 1996, p.71). 

Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ιεβάθεξ ενβμζηαζζαηέξ ιμκάδεξ οπάβμκηαζ ζηδ 

αζμιδπακζηή παναβςβή, εκχ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ ηαθείηαζ 

κα πανέπεζ δζακμδηζηή ενβαζία ιε ζοβηεηνζιέκεξ δελζυηδηεξ ζηζξ ιζηνέξ ηαζ 

δζάζπανηεξ παναβςβζηέξ ιμκάδεξ ακά ημκ πθακήηδ, ζηα μπμία ηαηαζηεοάγμκηαζ 

ηιήιαηα ηςκ πνμσυκηςκ. Δλέθζλδ δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια δ ενβαζζαηή 

δζαδζηαζία βζα ηδκ παναβςβή αοηχκ ηςκ πνμσυκηςκ κα ιδκ θαιαάκεζ πχνα ιυκμ 

εκηυξ ζοκυνςκ ηαζ δ μνβάκςζδ ηδξ παναβςβήξ κα απμδοκαιςεεί, θυβς ηδξ 

ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ βεκεχκ ηαζ εζδζημηήηςκ ζηα πθαίζζα ημο ιεβάθμο 

ενβμζηαζίμο. Καηάζηαζδ δ μπμία επζδεζκχεδηε αηυιδ πενζζζυηενμ θυβς ηδξ 

δοζημθίαξ εθανιμβήξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πμθζηζηήξ νφειζζδξ πνμζανιμζιέκδξ ζηδ 

κέα δζάηαλδ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, αθμφ δ κμιμεεζία ηάεε πχναξ ήηακ 

δζαθμνεηζηή (ηαιάηδξ, 2005, p.32). 

Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ θμζπυκ ημ ενβμζηάζζμ απμηεθεί ημ ιέζμκ βζα ηδκ 

οθμπμίδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ιίλδξ ιεηαλφ ηςκ εηενμεζδχκ ενβαγμιέκςκ, μζ μπμίμζ 

                                                
35

 Pollert1991, Raimmie 1993)  
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εκχεδηακ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ ζοθθμβζηή ημοξ δνάζδ, ιε ημζκυ πανακμιαζηή 

ηδκ ενβαηζηή ημοξ ηαοηυηδηα ηαζ ηδκ ημοθημφνα. Σμ μηηάςνμ ζηάεδηε ζφιιαπμξ 

ημοξ ζ΄αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα, υπζ υιςξ ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ ζηναηδβζηή ιζαξ επζπείνδζδξ ή εκυξ μιίθμο ηαεχξ αοηέξ 

εηδδθςκυηακ ηαζ οθμπμζμφκηακ ζε δζεεκή ηθίιαηα, εκχ μζ ακηζδνάζεζξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζε ημπζηή. φιιαπμξ ημοξ δεκ ήηακ πμθθέξ θμνέξ μφηε ηαζ μ πνυκμξ 

ηαεχξ δ επζδζςηυιεκδ απυ ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ ή απυ ηοαενκήζεζξ πμθζηζηή, 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ άνζδ ηδξ δζάηνζζδξ ιεηαλφ εθεφεενμο ηαζ ενβάζζιμο 

πνυκμο. Σδκ δζαιυνθςζδ ιζαξ πνμκζηά αηακυκζζηδξ πανμπήξ ενβαζίαξ ζημκ 

ενβμδυηδ ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ ιζαξ κυιζιδξ ιάγαξ ιζζεςηχκ απαζπμθμφιεκςκ ηαζ 

ακαθχζζιςκ ηαηά ηα πνυηοπα ημο ενβμδυηδ, μ μπμίμξ πμθθέξ θμνέξ ηναηά ζηάζδ 

πνμζςπζηήξ νήλδξ ιε ηδκ ενβαζζαηή ημοθημφνα. ηάζδ ηδκ μπμία εκδοκάιςζε δ 

βεκίηεοζδ ηδξ πνμζςνζκήξ ενβαζίαξ ηαζ δ αθυπθζζδ ηδξ εθπίδαξ ηαζ ηδξ πνμμπηζηήξ 

ηςκ αζεεκέζηενςκ ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά ηάλεςκ πμο ήηακ ηαζ μζ πζμ 

πεζναβςβίζζιμζ ηδξ ενβμδμηζηήξ δφκαιδξ (ηαιάηδξ, 2005, pp.32-33). 

 

3.4. Η ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΠΙΦΑΛΕΙΑ Ω ΤΝΕΙΔΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ ΣΟΤ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ  

 

Ζ ενβαζζαηή επζζθάθεζα επζδζχηεηαζ ζοκεζδδηά απυ ηζξ δοκάιεζξ ημο ηεθαθαίμο 

ιέζς ηδξ απμννφειζζδξ ηαζ απμζφκδεζδξ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ απυ ημ ενβαηζηυ 

δίηαζμ. Μέζς ημο ηαηαηενιαηζζιμφ ηδξ ενβαζίαξ, ηδξ επέηηαζδξ ηδξ ιενζηήξ 

απαζπυθδζδξ ηαζ ζημκ δδιυζζμ ημιέα, ιε ενβμθααίεξ ηαζ εκμζηζάζεζξ ενβαγμιέκςκ ή 

ιε απμθφζεζξ αοηχκ, ιεηά απυ ζδζςηζημπμζήζεζξ δδιμζίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημιέςκ 

ηναηζηήξ εοεφκδξ. Μέζς ημο θυαμο επζδζχηεηαζ δ πεζεανπία ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ζηα ζοιθένμκηα ηςκ εηαζνεζχκ, εκχ απυ ημ κεμθζθεθεφεενμ ζδίςια 

δζαζπείνεηαζ δ άπμρδ, υηζ δ ιενζηή απαζπυθδζδ οπενηενεί αηυιδ ηαζ ηδξ ακενβίαξ, 

ηαεχξ “αμδεά” ημ άημιμ κα ακαπανάβεηαζ ημζκςκζηά. Ακηζπνμηείκεηαζ ιάθζζηα μ 

ηαηαιενζζιυξ ενβαζίαξ ζε αηυιδ πενζζζυηενμοξ ηαηυπμοξ, έηζζ χζηε δ ιενζηή 

απαζπυθδζδ κα πθδζζάγεζ ζοκεζδδηά ηδκ ιενζηή ακενβία, οπυ  έκα ηαεεζηχξ πμο 

ζοκεηέθεζε ζηδ δζανηή ηαζ ελμκηςηζηή πίεζδ ηαηά ηδξ ιζζεςηήξ ενβαζίαξ. ηδκ 

δζάανςζδ ηδξ “ιζζεςηήξ ζοκεήηδξ‟‟ πμο ζοκηεθέζηδηε ηα ηεθεοηαία πνυκζα ημο 

20μο αζχκα, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο μζ πμθζηζηέξ ιείςζδξ ημο ηυζημοξ ενβαζίαξ, 
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μδήβδζακ ζηδκ οπμαάειζζή ηδξ: ηδκ αολδιέκδ ακενβία, ηδκ ακάπηολδ εοέθζηηςκ 

ηαζ θεδκχκ ιμνθχκ ενβαζίαξ, ηδκ ζοιπίεζδ ηςκ αιμζαχκ, ηδκ επζδείκςζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ απχθεζα εεζιζηχκ ηαηαηηήζεςκ ηδξ ιζζεςηήξ ενβαζίαξ 

(Κμογήξ, 2001), (ηναημφθδξ, 2005). 

 Ωξ πνςηεφμκηα γδηήιαηα ακάβμκηαζ δ αεθηίςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δεζηηχκ, μζ 

επζδυζεζξ ημο πνδιαηζζηδνίμο ηαζ ηα ορδθά ηένδδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, εκχ ημ 

ενβαηζηυ γήηδια, δ ελάπθςζδ ηδξ θηχπεζαξ, δ ημζκςκζηή απαζθάθζζδ ηαζ δ ακενβία 

απμηεθμφκ γδηήιαηα δεοηενεφμοζαξ ημζκςκζηήξ ζδιαζίαξ. Λμβζηή δ μπμία 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζοκάδμοζα πνμξ ηδκ ηαπζηαθζζηζηή εέζδ άπμρδ υηζ: “υζμ πζμ πμθφ 

ηαημνεχκεζ ημ ηνάημξ κα επακεκηάλεζ ημοξ ιειμκςιέκμοξ ενβάηεξ ζε ιζα ημζκςκία δ 

μπμία θεζημονβεί μιαθά, ααζζγυιεκδ ζηδ βκχζδ, ηυζμ πζμ πμθθά εα είκαζ ηα δοκδηζηά 

ηένδδ βζα ημ παβηυζιζμ ηεθάθαζμ ηαζ ηυζμ πζμ βνήβμνδ δ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ 

ηναηχκ. Τπυ ηδκ έκκμζα αοηή  δ αζθάθεζα ιεηαθνάγεηαζ ζε μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ 

αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ημο αζμηζημφ επζπέδμο. Άνα δ ημζκςκζηή ακζζυηδηα δεκ 

απμηεθεί ιείγμκ γήηδια, ηαεχξ μζ άκενςπμζ εα αεθηζχζμοκ πμζμηζηά ηδ γςή ημοξ, ηαζ 

ςξ εη ημφημο δεκ εα νζζηάνμοκ αοηυ πμο έπμοκ, ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα κα πμθειήζμοκ 

ηδκ αδζηία ημο κα βίκμοκ αηυιδ πζμ πθμφζζμζ μζ πθμοζζυηενμζ”
36

 (ηαιάηδξ, 2005, 

p.35) 

Πνυηεζηαζ βζα ημπμεέηδζδ δ μπμία πνμζανιυγεηαζ ζηδκ κεμηθαζζηή δζδαπή 

ηδξ μζημκμιζηήξ εεςνίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα ορδθά μζημκμιζηά ηένδδ ημο 

ηεθαθαίμο μδδβμφκ ζε επακεπέκδοζδ. Άνα ζε μζημκμιζηή ακάπηολδ, δ μπμία 

απμιαηνφκεζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ πενί αδζηίαξ ηαζ ακζζυηδηαξ. Θέζδ δ μπμία “έδςζε 

αήια” ζε θαζκυιεκα πμο πνμέηορακ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ενβαζίαξ 

ζηδκ Δονχπδ ιεηά ημ 1970,  ιε απμηέθεζια μ ηυζιμξ ηδξ ενβαζίαξ κα ηαηαννεφζεζ 

ηαζ ηίπμηα κα ιδκ εοιίγεζ ηδκ ζζβμονζά ηςκ πνμδβμφιεκςκ 50 πνυκςκ πμο βκςνίζαιε 

ιεηά ημκ Β‟ παβηυζιζμ πυθειμ. Κζ αοηυ βζαηί δ επενπυιεκδ ακάπηολδ δεκ 

δδιζμφνβδζε εέζεζξ βζα υθμοξ, εκχ αηυιδ ηαζ μζ κέεξ εέζεζξ παναηηδνίγμκηαζ απυ 

επζζθάθεζα. Απυ ηδ δδιζμονβία “πθεμκάγμκ”
37

 πνμζςπζημφ πμο πενζεθάιαακε υπζ 

ιυκμ ημοξ άκενβμοξ αθθά ηαζ ημοξ απαζπμθμφιεκμοξ ιε εζδζηέξ ζοιαάζεζξ 

ενβαζίαξ”.
38

 Καηά ζοκέπεζα δ ζοκεήηδ ηδξ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ επδνέαζε ηαζ ημκ 

                                                
36

 M.carnoy/MCastells υ.π.ζ.408&413 (ηαιάηδξ, 2005, p.36) 
37

 Castel 1995, ζεθ. 400 
38

 Πνυηεζηαζ βζα υζμοξ απαζπμθμφκηαζ ιε ζοιαάζεζξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ, μνζζιέκμο 

πνυκμο ηηθ. (Castel, 1995) 
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πονήκα ενβαγμιέκςκ ιζζεςηχκ, ηαεχξ απμζηαεενμπμζήεδηακ αηυιδ ηαζ μζ 

ζηαεενέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ, εκχ επζαθήεδηε ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ιζα πνμμπηζηή 

ελαημιίηεοζδξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ ζηαδζμδνμιίαξ ζε έκα “αζμβναθζηυ” ιμκηέθμ 

(ηαιάηδξ, 2005, p.36). 

Έκα “κέμ αζμβναθζηυ ιμκηέθμ” πνμζανιμζιέκμ ζ΄ έκακ ενβαζζαηυ ηυζιμ 

πμο παναηηδνίγμκηακ απυ ηζκδηζηυηδηα, πνμζανιμζηζηυηδηα, δζαεεζζιυηδηα ηαζ 

αημιζηή εοεθζλία. Όπμο ηάεε ενβαγυιεκμξ εα έπνεπε ή κα δεπηεί ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ηδξ ενβαηζηήξ ημο δφκαιδξ ηάης απυ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ ή κα ηαηαδζηαζηεί ζηδκ 

ακενβία ηδ θηχπεζα ηαζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ. ε ζοκεήηεξ υπμο ηαθείηαζ κα 

ακαγδηήζεζ αημιζηά υ,ηζ ηαθφηενμ βζ αοηυκ, ιαηνζά απυ ηάεε θμβζηή ζοθθμβζηήξ 

δζεηδίηδζδξ ηαζ πνμζηαζίαξ, εκχ πανάθθδθα πνμζπαεεί κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ 

ακηζλμυηδηεξ ημο ενβαζζαημφ ημο αίμο ηαζ ημ δίθδιια πμο πνμέηορε εκηυξ ημο 

ηαπζηαθζζηζημφ ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ. „Τπυ αοηή ηδ ζημπζά ιάθζζηα, ζδιακηζηή 

είκαζ δ ενβαζία ημο Αιενζηακμφ ημζκςκζμθυβμο ηδξ ενβαζίαξ Arne L.Kalleberg μ 

μπμίμξ ζε ιζα ζεζνά απυ δδιμζζεφζεζξ ημο μνίγεζ ςξ ενβαζζαηή επζζθάθεζα ηαζ ηδκ 

απαζπυθδζδ, δ μπμία εεςνείηαζ απνυαθεπηδ, ααέααζδ ηαζ επζηίκδοκδ απυ ηδκ ζημπζά 

ημο ενβαγυιεκμο. Ο Arne Kalleberge επζπθέμκ εζηζάγεζ  ζηζξ ελεθίλεζξ ημο 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ενβαζίαξ ηαζ ζημ νυθμ πμο αοηέξ δζαδναιάηζζακ ςξ πνμξ ηδκ 

ααεααζυηδηα ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, ηαεχξ ζοκηεθέζηδηακ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

κεμθζθεθεφεενδξ παβημζιζμπμίδζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εζζαβςβή κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ παναβςβήξ.  

Κίκδζδ δ μπμία απυ ηδκ ιζα αφλδζε ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ εηαζνεζχκ ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ηζξ αμήεδζε κα πεηφπμοκ ημ ζηυπμ ημοξ. Έκα ζηυπμ πμο εηηυξ 

ηςκ άθθςκ ήηακ δ απμδοκάιςζδ ηςκ νοειίζεςκ πμο επέθενακ εζνήκδ ιεηαλφ 

ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ ηαζ πνμζηαζία ζημοξ ενβαγυιεκμοξ. Ζ απμννφειζζδ ηςκ 

ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ιάθζζηα εα ζοκηεθμφζε ηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ δζαπναβιαηεοηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ εα επέθενε δφκαιδ ζηδκ ενβμδμζία. Καηάζηαζδ δ 

μπμία ζοκεηέθεζε ζηδκ αφλδζδ ηδξ ενβαζζαηήξ επζζθάθεζαξ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ακζζμηήηςκ πμο έπθδηηε, ςξ ελέθζλδ, ηονίςξ ηδκ ιεζαία ηάλδ θυβς αφλδζδξ ημο 

ηυζημοξ επζαίςζδξ, εκχ μζ ιζζεμί πανέιεζκακ ζηαεενμί. (πονζδάηδξ, 2018, p.18) 

Ωξ εη ημφημο θμζπυκ, ζφιθςκα ιε ημκ Loisy
39

 ηα άημια ή μζ μζημβέκεζεξ 

αοηήξ ηδξ ηάλδξ αθθά ηαζ υζμζ δ γςή ημοξ ζοκδέεδηε ιε ηδκ ενβαζζαηή μζημκμιζηή 

                                                
39

 Loisy 2000 
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ηαζ ημζκςκζηή ακαζθάθεζα, δεκ εα ιπμνμφζακ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ ααζζηέξ ημοξ 

ακάβηεξ ηαζ εα μδδβμφκηακ ζηδ θηχπεζα. (πονζδάηδξ, 2018, p.62). Θα οθίζηακηαζ 

ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δφκαιδξ ημο ηεθαθαίμο πνμξ υθεθμξ ηςκ ηαηυπςκ ενβαζίαξ 

ηαζ παναβςβήξ ιε ηδ ιμνθή ηδξ “αθαίιαλδξ οπεναλίαξ” ή ηδξ οπενενβαζίαξ. 

Γζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ηενδχκ δεκ εα επέζηνεθε ζε 

αοημφξ πμο ημ πανήβαβακ, αθθά μφηε ζε αοημφξ πμο εα δζηαζμφκηακ έκα ζδιακηζηυ 

ιενίδζμ ζοιιεημπήξ ημοξ. Μέζς ηδξ δμιζηήξ δζάνενςζδξ ημο ηαπζηαθζζιμφ εα 

ζοκηεθμφκηακ μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ ημο ηεθαθαίμο πνμξ ημκ ενβαγυιεκμ, ςξ 

απυννμζα ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ. Καηάζηαζδ 

ζηδκ μπμία ειπθέηεηαζ δ ηάλδ ηςκ άιεζςκ παναβςβχκ ηαζ δ ηάλδ ηςκ επζηανπςηχκ 

ηδξ άιεζδξ παναβςβήξ, μδδβχκηαξ ζηδκ αθθμηνίςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο 

ενβαγυιεκμο ηαζ ζηδκ δέζιεοζδ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ηδξ γςήξ ημο πνμξ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ αθθυηνζςκ ηαζ ζδζμηεθχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ ηονίανπδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ 

(ηαιάηδξ, 2005, p.37). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ 

ΥΔΔΧΝ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Μέπνζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο „90 δ πμθζηζηή ηδξ ΔΔ ζημκ ημιέα ηδξ 

απαζπυθδζδξ παναηηδνίγεηαζ ςξ απμζπαζιαηζηή, ηαεχξ δ πνμχεδζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηςκ ηναηχκ ζοκέηεζκε ζηδκ αεθηίςζδ ημο 

εεζιζημφ πθαζζίμο ημο ενβαηζημφ ημζκμηζημφ δζηαίμο, οπμααειίγμκηαξ ηδκ ημζκςκζηή 

δζάζηαζδ ημο εέιαημξ. Σμ 1986 υιςξ ημ γήηδια ηδξ Κμζκςκζηήξ Δονχπδξ 

επακένπεηαζ ζημ πνμζηήκζμ ιε απμηέθεζια ηδκ ρήθζζδ ημ 1989 ημο “Υάνηδ ηςκ 

Θειεθζςδχκ Κμζκςκζηχκ Γζηαζςιάηςκ,” πμο απμηέθεζε ηιήια ημο Πνςημηυθθμο 

ηδξ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ ηδξ οιθςκίαξ ημο Μάαζηνζπη ημ 1991. Δλέθζλδ δ μπμία 

έζηνερε ηδκ πνμζμπή ηςκ πμθζηζηχκ δβεζζχκ ζηδκ μζημκμιζηή ηαζ κμιζζιαηζηή 

μθμηθήνςζή ημοξ, ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ ηαεμνζζιέκςκ ζηυπςκ, οπυ ηδκ επίαθερδ 

ημζκςκζηχκ μνβάκςκ, εέημκηαξ ημ εέια ηδξ ημζκςκζηήξ δζάζηαζδξ ζηδκ απμηθεζζηζηή 

ανιμδζυηδηα ηςκ ηναηχκ ιε αάζδ ηδκ ανπή ηδξ επζημονζηυηδηαξ. Οζ παιδθμί νοειμί 

ακάπηολδξ, ημ πνυαθδια ηδξ ακενβίαξ ηαζ μζ ορδθμί νοειμί πθδεςνζζιμφ 

ειπενζέπμκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ κμιζζιαηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ ηςκ ηναηχκ 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα μζ πνμηεναζυηδηέξ ημοξ αοηέξ ημοξ μδδβμφκ ζε πενζμνζζιυ ηςκ 

πυνςκ πνμξ άζηδζδ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ πνμξ αεθηίςζδ 

ηδξ πναηηζηήξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ (Γεδμοζυπμοθμξ, 1998, p.76) 

Δλέθζλδ δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1990 κα  εηδδθςεεί  ιζα κέα δζάζηαζδ ζημ πεδίμ ηδξ ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ, δ μπμία 

αθμνά ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηδκ δζαιυνθςζδ πνμηεναζμηήηςκ ζε εέιαηα πμο 

αθμνμφκ ηδκ εοεθζλία ενβαζίαξ, πνμξ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. Γφμ κέα ημζκμηζηά ηείιεκα δ “Λεοηή Βίαθμξ” ηαζ δ “Πνάζζκδ 

Βίαθμξ” δζαιμνθχκμοκ ηδκ θζθμζμθία ηςκ ΔΔ ιζθχκηαξ βζα ηδκ Ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

Ακηαβςκζζηζηυηδηα ακηίζημζπα, ηαεχξ  ηαζ βζα ημ ιέθθμκ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, 

έπμκηαξ ζηυπμ ηδκ εκίζποζδ ηςκ επζπέδςκ απαζπυθδζδξ. ηυπμ πμο πενζθαιαάκεζ 

ηαζ επζιένμοξ ζηυπμοξ, ζε ιζα πενίμδμ πμο επζηναηεί ορδθυ πμζμζηυ ακενβίαξ, 

πενζμνζζιέκδ πνήζδξ εοεθζλίαξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ παιδθή ακηαβςκζζηζηυηδηα. 

Δίκαζ απαναίηδηδ δ εηδήθςζδ ιζαξ κέαξ δζάζηαζδξ θμζπυκ ζημ εονφηενμ πεδίμ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ζημ πχνμ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, ιέζς 

ιεηαννοειίζεςκ, μζ μπμίεξ πνμςεήεδηακ ζε εονςπασηυ επίπεδμ ηαζ απυ ηζξ 
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ηοαενκήζεζξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. Ο ηνυπμξ εζζαβςβήξ ηδξ εοεθζλίαξ ιάθζζηα δζαθένεζ 

απυ πχνα ζε πχνα, ηαεχξ ημ ηαεέκα απυ ηα ηνάηδ ηδξ Δ.Δ. έπεζ ημ δζηαίςια ηδξ 

επζθμβήξ ηαζ εθανιμβήξ ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ ηαζ ιέηνςκ πνμξ ηδκ οθμπμίδζή 

ημοξ, αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επζπηχζεςκ  ζημοξ 

ενβαγμιέκμοξ ηαζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ (Γεδμοζυπμοθμξ, 1998, p.76) 

Κφνζμ ενβαθείμ ημοξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ, ζδζαίηενα ζε 

πενζυδμοξ μζημκμιζηή ηνίζδξ απμηέθεζε δ “εοεθζλία ιε αζθάθεζα” ζημ πχνμ 

ενβαζίαξ, δ μπμία ζοκίζηαηαζ ζηδ ζηήνζλδ ημο ζηυπμο ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ 

Λζζααυκαξ βζα αζχζζιδ ακάπηολδ ιε ηαθφηενεξ ηαζ πενζζζυηενεξ εέζεζξ ενβαζίαξ. 

Σνυπμξ επίηεολδξ δ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ 

εονςπασηήξ μζημκμιίαξ ηαζ δ πνμμπηζηή ακάπηολδξ ιζαξ αθθδθέββοαξ ηαζ 

δζηαζυηενδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, έηζζ χζηε κα ηαηαζηεί δ εκζαία Δονςπασηή αβμνά πζμ 

ακηαβςκζζηζηή ζε ζοκεήηεξ παβημζιζμπμίδζδξ. Ζ δζαθμνά ηςκ πςνχκ υιςξ ιεηαλφ 

ημοξ, ςξ πνμξ ημ ημζκςκζηυ ηνάημξ αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημ εεζιζηυ ηαζ κμιζηυ ημοξ 

πθαίζζμ, είπε ςξ απμηέθεζια κα οπάνπμοκ δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά ζηδ ηεθζηή 

δζάνενςζδ ηδξ αβμνάξ, αθθά ηαζ ζηα μζημκμιζηά ημοξ απμηεθέζιαηα. 

Υαναηηδνζζηζηά εα ακαθένμοιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Γενιακίαξ, ηδξ Γακίαξ, ημο 

Ζκςιέκμο Βαζζθείμο, ηδξ Γαθθίαξ ηαζ ηδξ Δθθάδαξ ηαεχξ απμηεθμφκ έκα ηαθυ 

δείβια πςνχκ ηδξ Δονχπδξ ζηζξ μπμίεξ ζοκακηά ηακείξ αοημφ ημο είδμοξ ηζξ 

εοέθζηηεξ ενβμζηαζζαηέξ ζπέζεζξ, μζ μπμίεξ υιςξ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ζημ εεζιζηυ 

πθαίζζμ ηαζ ηδ κμιμεεζία (Κμογήξ, 2012). 

Δλεηάγμκηαξ θμζπυκ ανπζηά ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Γενιακίαξ αλίγεζ κα ζηαεμφιε 

ζημκ υνμ “mini-jobs” μ μπμίμξ πενζβνάθεζ ηζξ εοέθζηηεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ πμο 

ακαπηφπεδηακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδ πχνα. Πνυηεζηαζ βζα ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ πμο 

αθμνμφκ θίβεξ χνεξ απαζπυθδζδξ, παιδθμφξ ιζζεμφξ ηαζ έκα ζφζηδια επζδυηδζδξ 

εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Υαναηηδνζζηζηά εα ακαθένμοιε 

ιάθζζηα, υηζ δ πχνα ακήηεζ ζ‟ αοηέξ πμο έπμοκ ζοκηδνδηζηυ, ημνπμναηζζηζηυ 

ηαεεζηχξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδξ ημο Esping-Andersen (1990) πμο ζδιαίκεζ 

υηζ παναηηδνίγεηαζ απυ βεκκαζυδςνεξ πανμπέξ ζηδκ μζημβέκεζα μζ μπμίεξ πανέπμκηαζ 

ιε αάζδ ηδκ ημζκςκζημ-επαββεθιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ. Ζ ελέθζλδ ηςκ 

ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ζηδ Υχνα λεηίκδζε ηαηά ηδκ δεηαεηία ημο 1990, υηακ  αοηή  

ανέεδηε ακηζιέηςπδ ιε ημ πνυαθδια  εκμπμίδζδξ ημο ακαημθζημφ ηιήιαηυξ ηδξ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ εθεφεενδξ μζημκμιίαξ. Με ηδκ έκηαλή ηδξ ιάθζζηα ζηδκ 

γχκδ ημο εονχ  πανμοζίαζε ακάπηολδ 2,8% ηαζ παιδθυ πθδεςνζζιυ ηδξ ηάλδξ ημο 
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2,8%, εκχ δ ακενβία ηαηέβναρε ηα πζμ ορδθά ηδξ επίπεδα. Σδκ πενίμδμ αοηή 

ιάθζζηα αολδηζηέξ ηάζεζξ πανμοζίαζε ηαζ δ ιενζηή απαζπυθδζδ ζηδ Υχνα, υπςξ ηαζ 

δ πνμζςνζκή, εκχ πανάθθδθα εθανιυγεηαζ  ιζα πμθζηζηή αφλδζδξ ηδξ εοεθζλίαξ ηδξ 

ενβαζίαξ,  ιέζς ηδξ δζαηοαένκδζδξ ηςκ Υνζζηζακμδδιμηναηχκ  ζε ζοιιαπία ιε ημοξ 

Φζθεθεφεενμοξ ηαζ ηδκ Υνζζηζακζηή Κμζκςκζηή Έκςζδ. (Κμογήξ, 2001, pp.166-95) 

 Σδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή επίζδξ έκημκδ είκαζ ηαζ δ πίεζδ απυ πθεονάξ ηςκ 

ενβμδμηχκ βζα ιείςζδ ημο ενβαηζημφ ηυζημοξ, ιέζς  ηδξ αφλδζδξ ηδξ εοεθζλίαξ ηδξ 

απαζπυθδζδξ  ηαζ ημο πνυκμο ενβαζίαξ, ηδξ ζοβηνάηδζδξ ηςκ αολήζεςκ ηςκ ηζιχκ 

αθθά ηαζ ιέζς ηδξ απμηέκηνςζδξ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζοθθμβζηήξ 

δζαπναβιάηεοζδξ, υπςξ υνζγε δ παναδμζζαηή πναηηζηή ημζκςκζηήξ ζοκαίκεζδξ ζηδ 

ιεηαπμθειζηή Γενιακία, πνμξ υθεθμξ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ 

ιμκάδςκ. Σμ 1998 ιάθζζηα ηαζ εκχ μζ ζμζζαθδδιμηνάηεξ ανίζημκηαζ ζηδκ ελμοζία 

οπμβνάθεηαζ ηνζιενήξ ζοκεήηδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνμαθέπμκηαζ: 

● δ ακάπηολδ εοεθζλίαξ πνυκμο ηαζ ενβαζίαξ, μ μπμίμξ πνμήθεε ηονίςξ απυ 

ηδ ιείςζδ οπενςνζχκ ηαζ ηδκ αφλδζδ δζεοεέηδζδξ ημο ενβάζζιμο πνυκμο 

ηαζ ηδξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ, 

● δ ζηαεενή ιείςζδ ημο ιδ ιζζεμθμβζημφ ηυζημοξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ 

εηζοβπνμκζζιυ ημο ζοζηήιαημξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ,  

● δ εκεάννοκζδ βζα πνυςνδ ζφκηαλδ, 

● δ εκεάννοκζδ ηαζκμημιζχκ πνμξ αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ,  

● δ ιείςζδ ημο θυνμο ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηονίςξ ηςκ ιζηνμιεζαίςκ.  

Δίκαζ λεηάεανμ θμζπυκ πςξ δ Γενιακία άκμζλε ημ δνυιμ ημο ελεονςπασζιμφ 

ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, ιέζς ηδξ ιείςζδξ ηςκ οπενςνζχκ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ιενζηήξ απαζπυθδζδξ, αθθά ηαζ ιέζς ηδξ δζεοεέηδζδξ ημο ενβάζζιμο πνυκμο, πνμξ 

υθεθυξ ηςκ εηαζνζχκ. Σμ 2003 ιάθζζηα άθθμ έκα ηφια ιεηαννοειίζεςκ 

δδιζμονβείηαζ ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηδξ εοεθζλίαξ δ μπμία επεηεφπεδ ιέζς ημο 

πνμβνάιιαημξ “Άκηγεθα 2010,” υπμο πνμηφπηεζ ζοκμθζηή ακαδζάνενςζδ ηςκ 

ζπέζεςκ ημο ημζκςκζημφ ηνάημοξ ηαζ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, ιε απμηέθεζια: 

ιεβάθεξ πενζημπέξ ζημ επίδμια ακενβίαξ, εθαζηζημπμίδζδ ηςκ ιζζεχκ, πεναζηένς 

επέηηαζδ ηδξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ ιείςζδ ηςκ δαπακχκ βζα ηδ δδιυζζα οβεία.  

(Κμογήξ, 2001, pp.166-95) 

Πνυηεζηαζ βζα ημ παηέημ Hartz IV πμο έιεζκε βκςζηυ ιε ημ υκμια ημο 

επζηεθαθήξ ημο, ημ μπμίμ ρδθίζηδηε ιέζς κυιμο ιε ζημπυ ηδ δναζηζηή ιείςζδ ημο 

επζδυιαημξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ πανμπήξ ημο, ααζζηή πνμτπυεεζδ ηδξ μπμίαξ 
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ήηακ μζ άκενβμζ πμθίηεξ κα δδθχζμοκ ζημκ ΟΟΔ
40

 ηα πενζμοζζαηά ημοξ ζημζπεία, 

απμδεζηκφμκηαξ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα, πςξ ηαηααάθθμοκ πνμζπάεεζεξ 

εφνεζδξ “ οπμθενηήξ”
41

 ενβαζίαξ (Σνζακηαθοθθίδμο, 2013). 

Βαζζηυξ ποθχκαξ ημο ενβαζζαημφ ιμκηέθμο “Ακηγεθα 2010” ήηακ επίζδξ δ 

δδιζμονβία ηαζ ακάπηολδ ηςκ mini-jobs, ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ μπμίςκ πνμακαθέναιε, 

ςξ ιζα εηηεηαιέκδ επζδυηδζδ ηςκ εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθεζαξ βζα ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ιε παιδθυ ιζζευ. Απμηεθεί δδθαδή μοζζαζηζηά ιζα εζδζηή ηαηδβμνία 

εζδζηήξ απαζπυθδζδξ, υπμο μ ενβμδυηδξ δεκ ηαηααάθθεζ εζζθμνέξ, θυνμοξ ηαζ 

αζθάθζζδ, εκχ έπεζ εθαζηζηή ζπέζδ ενβαζίαξ ιε ημκ ενβαγυιεκμ μ μπμίμξ αιείαεηαζ 

ιε παιδθή αιμζαή ακά χνα. Αοηυ δδθαδή ζδιαίκεζ υηζ μ μ εεκζηά ακχηαημξ ιζζευξ 

ηςκ mini-jobs είκαζ πενίπμο ηα 450 εονχ, εκχ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ έκαξ επίζδξ 

ιεβάθμξ ανζειυξ ενβαγμιέκςκ ζε mini-jobs απαζπμθείηαζ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ ιε 

πενζμνζζιέκεξ αθθά πενζζζυηενεξ χνεξ απαζπυθδζδξ, ιε εεκζηυ ακχηενμ ιζζευ ηα 

850 εονχ. Αλζμζδιείςημ είκαζ επίζδξ υηζ ζηδ Γενιακία ιεβάθδ άκεδζδ βκςνίγεζ ηαζ 

δ πνμζςνζκή απαζπυθδζδ, υπςξ ηαζ δ εκμζηίαζδ ενβαγμιέκςκ απυ εηαζνείεξ 

πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ, ζοκεήηεξ μζ μπμίεξ ιαξ πνμηαθμφκ εφθμβα ηδκ απμνία: 

πςξ είκαζ δοκαηυκ δ Γενιακία κα απμηεθεί ηδκ ηέηανηδ ιεβαθφηενδ μζημκμιζηή 

δφκαιδ ζημ ηυζιμ, εκχ ημ ενβαηζηυ ηδξ δοκαιζηυ ιπμνεί  κα επζαζχκεζ ιε ηυζμ 

παιδθέξ απμθααέξ; Κζ υθα αοηά ζε ζοκδοαζιυ υηζ ζηδκ Γενιακία δεκ οπάνπεζ 

ηαεμνζζιέκμξ ηαηχηαημξ ιζζευξ (Πακαβζχημο, 2014). 

Ακηίεεηα ιε ηδκ Γενιακία, δ Γακία έπεζ επζθέλεζ έκα δζαθμνεηζηυ ηνυπμ 

μνβάκςζδξ ενβαζίαξ, ημ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ μπμίαξ είκαζ δ εοεθζλία ιε 

αζθάθεζα. Ακήηεζ ζηζξ πχνεξ ιε ζμζζαθδδιμηναηζηυ ημζκςκζηυ ηνάημξ ηαζ μζ 

πανμπέξ ηδξ είκαζ ηαεμθζημφ παναηηήνα, πςνίξ έθεβπμ πυνςκ βζα ηδκ απυδμζή ημοξ. 

οκδοάγεζ ηδκ εοεθζλία ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

οπυ ηδκ αζβίδα εκυξ ζζπονμφ ηνάημοξ, ημ ιμκηέθμ ημο μπμίμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

απμννφειζζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ απαζπυθδζδξ. 

Υαναηηδνζζηζηά εα ακαθένμοιε ηα βεκκαία επζδυιαηα ακενβίαξ ζε ιζα ημζκςκία 

ακένβςκ, μζ μπμίμζ δζεοημθφκμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηζκδηζηυηδηά ημοξ βζα ηδκ επζηοπή 

εφνεζδ ενβαζίαξ, ιέζς ηδξ αφλδζδξ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ πνμζυκηςκ ημοξ οπυ 

                                                
40

 Οιμζπμκδζαηυ μνβακζζιυ ενβαζίαξ 
41

 Τπμθενηυ εεςνείηαζ ηάεε είδμξ ενβαζίαξ, ζηζξ απαζηήζεζξ ημο μπμίμο μ οπμρήθζμξ 

ενβαγυιεκμξ εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ κμδηζηά, ζςιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά, αζπέηςξ 

επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ιυνθςζδξ.  
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ημ πθαίζζμ πνμβναιιάηςκ επακαηαηάνηζζδξ ηαζ δζα ηδξ αίμο ιάεδζδξ.(Μζπαθάηδ & 

Φζθίκδξ, 2008). 

Σα ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ ενβαζίαξ ιε εοεθζλία ηαζ αζθάθεζα ημο 

Γακζημφ ιμκηέθμο είκαζ: 

● Πανμπή παιδθχκ απμγδιζχζεςκ απυθοζδξ ιε ιέζμ υνμ ημοξ ιζζεμφξ 13 

εαδμιάδςκ. 

● Καεζένςζδ ορδθμφ μνίμο μιαδζηχκ απμθφζεςκ, υπμο ζε μνζζιέκεξ 

ηαηδβμνίεξ επζπεζνήζεςκ ιε (100 - 300 ενβαγυιεκμοξ) ημ υνζμ είκαζ 10%. 

● Καεζένςζδ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ επζδυηδζδ ηςκ ακένβςκ, έςξ ηαζ 4 πνυκζα. 

● Γδιζμονβία απμηεθεζιαηζημφ ζοζηήιαημξ ηαηάνηζζδξ ηαζ επακέκηαλδξ, 

χζηε μ ιέζμξ υνμξ ακενβίαξ κα ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζημοξ 6 ιήκεξ.  

● Πανμοζίαζδ παιδθμφ πμζμζημφ ακενβίαξ, ιε ζδζαίηενα αολδιέκδ ηδκ 

πανμοζία ηδξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ παιδθμφ πμζμζημφ ιαηνμπνυκζςκ 

ακένβςκ ακά έημξ.  

● Πανμοζίαζδ ορδθμφ πμζμζημφ απαζπυθδζδξ, ημ μπμίμ ηαηαηάζζεζ ηδ πχνα 

ζηδκ πνχηδ εέζδ ηδξ ΔΔ ηαζ ορδθή ηζκδηζηυηδηα ενβαζίαξ, αθμφ ημ 30% 

ηςκ ενβαγμιέκςκ αθθάγεζ ενβμδυηδ ηάεε πνυκμ  

  Σμ ιμκηέθμ αοηυ ηδξ Γακίαξ, βζα ημ μπμίμ ζηα αββθζηά πνδζζιμπμζείηαζ μ 

υνμξ μ flexicurity, εηηυξ ηςκ άθθςκ ζηδνίγεηαζ επίζδξ ζηδκ παναδμζζαηή δακζηή 

ημοθημφνα ημζκςκζημφ δζαθυβμο ηαζ ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ηςκ ζοκδζαθεβμιέκςκ, 

αθθά ηαζ ζημ ορδθυ πμζμζηυ ζοκδζηαθζζιμφ, ημ μπμίμ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ ζηδκ 

Δονχπδ.
42

 Γζα ημκ θυβμ αοηυ, αθθά ηαζ βζα υθα υζα ακαθέναιε, ημ πμζμζηυ ακενβίαξ 

ζηδ Γακία ηοιαίκεηαζ ζε πμθφ παιδθά επίπεδα. Καηάζηαζδ ηδκ μπμία εοκμεί ημ 

βεβμκυξ, υηζ δ πχνα δαπακά ιεβάθα πμζμζηά ςξ πμζμζηυ ημο ΑΔΠ ζε “εκενβέξ 

πμθζηζηέξ απαζπυθδζδξ” αθθά ηαζ ζημ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα μζ επζπεζνήζεζξ 

θεζημονβμφκ ιε ζοζηήιαηα ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ.  

Πνυηεζηαζ βζα πνμβνάιιαηα ιείςζδξ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ, ιε 

πανάθθδθμ ηαηαιενζζιυ ενβαζζχκ ζε ενβμθάαμοξ. Σαηηζηή πμο  αθμνά ιζα ιμνθή 

εοεθζλίαξ ηδξ ενβαζίαξ πμο είκαζ εονφηενα δζαδεδμιέκδ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, ηςκ 

μπμίςκ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ιεζχκεηαζ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Έηζζ αοηέξ  δεκ 

πνμααίκμοκ ζε απμθφζεζξ ενβαγμιέκςκ, άπμρδ ζηδκ μπμία ζοιθςκμφκ ηα ζοκδζηάηα 

                                                
42

 Με πμζμζηυ 80%-85% 
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ηαζ μζ ενβμδμηζηέξ μνβακχζεζξ, ηαεχξ εηηζιμφκ υηζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δζαηδνμφκηαζ 

μζ εέζεζξ ενβαζίαξ. (Κμογήξ, 2008, pp.66-77) 

 Κθείκμκηαξ ηδκ εκδεζηηζηή ακαθμνά ιαξ ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

ιε εοέθζηηεξ ιμνθέξ ενβαζίεξ, αλίγεζ κα ζηαεμφιε ηαζ ζημ ζφζηδια ηςκ ενβαζζαηχκ 

ζπέζεςκ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ Αιενζηήξ, ημ μπμίμ ζηδνίπεδηε ζημκ εεεθμκηζηυ 

παναηηήνα ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ.
43

 Ζ πανέιααζή ημοξ πενζυνζζε ζδιακηζηά ημκ 

νυθμ ηδξ κμιμεεζίαξ, δ έθθεζρδ ηακυκςκ νφειζζδξ ηδξ μπμίαξ εοκυδζε ηδκ 

απμννφειζζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, υπςξ ηαζ δ απμδοκάιςζδ ηςκ ζοκδζηάηςκ. 

φιιαπμξ ημοξ δ απμηέκηνςζδ, δ ελαημιίηεοζδ ημο ηνυπμο δζαιυνθςζδξ ηςκ 

αιμζαχκ ηαζ μζ ζδζςηζημπμζήζεζξ πμο εηδδθχεδηακ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 80, 

ςξ πανάβμκηεξ ιε έκημκεξ ζοκέπεζεξ ζηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ. 

Δλέθζλδ ηδκ μπμία εοκυδζε δ εηθμβή ηςκ ενβαηζηχκ
44

 ζηδκ ηοαένκδζδ, δ μπμία είπε 

ςξ απμηέθεζια δ εοέθζηηδ ενβαζία κα παναιείκεζ ααζζηυξ άλμκαξ ηδξ πμθζηζηήξ ηδξ 

πχναξ, παν‟ υθμ πμο έβζκακ πνμζπάεεζεξ: βζα ηδκ ηαεζένςζδ εθάπζζημο ιζζεμφ, ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδκ θήρδ δναζηζηχκ ιέηνςκ πνμξ ακααάειζζδ ηδξ 

ενβαζίαξ. Υαναηηδνζζηζηά ιμνθχκ ηδξ εοεθζλίαξ δ μπμία  παναηδνείηαζ αηυιδ ηαζ 

ςξ πνμξ ηζξ αιμζαέξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ Βνεηακία, ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ 

αημιζηχκ πνμζυκηςκ ηαζ ηδξ απυδμζδξ αοηχκ, εκχ είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί 

πςξ αηυιδ ηαζ μζ ζοθθμβζηέξ ζοιθςκίεξ ζηζξ Ζ.Π.Α δεκ έπμοκ δεζιεοηζηυ 

παναηηήνα. Απμηεθμφκ “ζοιθςκίεξ ηονίςκ” ιε δεζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ δεζιεφζεζξ μζ 

μπμίεξ ακαπηφζζμκηαζ ζε απμηεκηνςιέκμ ηονίςξ επίπεδμ, απμαθέπμκηαξ ζημ 

ζοκδοαζιυ ηδξ εοέθζηηδξ ενβαζίαξ ιε ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

ενβαγμιέκςκ (Κμογήξ, 2001). 

Ηδζαίηενα δζαδεδμιέκεξ είκαζ επίζδξ ζηζξ Ζ.Π.Α ηαζ μζ οιαάζεζξ ιδδεκζηχκ 

ςνχκ, μζ μπμίεξ πνςημειθακίζηδηακ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο „80 επί 

ηοαένκδζδξ Θάηζεν ηαζ ζηζξ μπμίεξ μζ ενβαγυιεκμζ δεκ έπμοκ ςνάνζμ, μφηε ζηαεενυ 

εζζυδδια, εκχ ηαθμφκηαζ κα ενβαζημφκ υζμ ηαζ υηακ ημοξ πνεζαζηεί μ ενβμδυηδξ 

ημοξ. Τπυ αοηυ ημ ηαεεζηχξ μζ ενβαγυιεκμζ δεκ έπμοκ πνυζααζδ μφηε ζε επζδυιαηα 

                                                
43

 Ονβακχζεζξ πμο εηπνμζςπμφκ ηα ζοιθένμκηα ηςκ εονςπαίςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ 

ενβμδμηχκ.  
44

 Σμ Δνβαηζηυ ηυιια (ζηα αββθζηά :Labour Party) ζδνφεδηε ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα 

ηαζ είκαζ ημ πζμ ααζζηυ ηυιια ηδξ ηεκηνμανζζηενάξ ζηδ Βνεηακία. ¨Δλζ πνςεοπμονβμί ηδξ 

Υχναξ ήηακ ενβαηζημί ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ μζ ηέςξ πνςεοπμονβμί Οοίθζμκ Υάνμθκη, Συκζ 

Μπθέν ηαζ Μπνάμοκ Γηυνκημκ. 
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αζεέκεζαξ, απμγδιίςζδξ, απυθοζδξ ή δζαημπχκ, εκχ δ έκκμιδ πνμζηαζία ημοξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ αηνζαή δζαηφπςζδξ ηδξ αημιζηήξ ζφιααζήξ ημοξ.  

Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα ζοιαάζεζξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ δζάθμνμοξ ααειμφξ 

ηαηαηενιαηζζιμφ ηδξ ενβαζίαξ, αζηία πμο ηαεζζηά ζμαανυηαημ πνυαθδια ημκ αηνζαή 

μνζζιυ ημοξ. Γίκεηαζ ακηζθδπηυ θμζπυκ, υηζ ζηζξ Ζ.Π.Α δ έκκμζα ηδξ επζζθαθμφξ 

ενβαζίαξ δεκ έπεζ επεκδοεεί ιε ζοθθμβζηή ή ημζκςκζηή ζδιαζία, αθθά εεςνείηαζ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ αημιζηχκ ενβαζζαηχκ αίςκ, ιε ζοκέπεζεξ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ 

ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ. ημκ υνμ ηδξ ιάθζζηα ζφιθςκα ιε ημκ Barbier (2011) 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ιζα ζεζνά απυ έκκμζεξ ημο “νίζημο” μζ μπμίεξ έβζκακ αζηίεξ 

δζαθυβμο, υπςξ ηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ ακαζθάθεζαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ 

ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ ηνααήλεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ ενεοκδηζηήξ 

ημζκυηδηαξ.  

Υαναηηδνζζηζηά εα ακαθένμοιε ηδκ έηδμζδ ηδξ πνχηδξ ιμκμβναθίαξ 

μζημκμιμθυβμο βζα ημ “πνεηανζάημ”,
45

 ημ ζχια δδθαδή ηςκ επζζθαθχξ 

ενβαγμιέκςκ, ημ μπμίμ πανμοζζάζηδηε ςξ ιζα κέα επζηίκδοκδ ημζκςκζηή ηάλδ. 

Ακηίζημζπεξ ηάζεζξ ιε ηδκ Μ. Βνεηακία ειθακίζηδηακ ηαζ ζηδκ αηαδδιασηή 

ημζκςκζμθμβία ηςκ Ζ.Π.Α. υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ ηεθεηή ακαβυνεοζδξ ημο 

πνμέδνμο ηδξ Αιενζηακζηήξ Κμζκςκζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ηαεδβδηή Arne Kalleberg 

(2009), μ μπμίμξ πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ ηςκ “επζζθαθχξ ενβαγμιέκςκ” βζα κα 

πενζβνάρεζ ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ηαλζηή ηαηδβμνζμπμίδζή ημοξ (Standing, 2011). 

Μζα άθθδ πζμ πμθζηζημπμζδιεκδ εεςνία ηδξ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ, 

πανμοζζάζηδηε παβημζιίςξ ηαζ απυ ηδκ Ηηαθία, δ πνμμπηζηή ηδξ μπμίαξ ααζίζηδηε 

ζηδκ εεςνία ημο ιεηα-ενβαηζζιμφ
46

 ή ηδξ ιεηα-αοημκμιίαξ.
47

 Οζ ζημπαζηέξ πμο 

ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζ‟αοηή ηδ ηαηδβμνία ακ ηαζ έπμοκ πμθθέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ, 

ιμζνάγμκηαζ ααζζηέξ ζδέεξ ημο Ηηαθζημφ Αοηυκμιμο Μανλζζιμφ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1970, δζαηείκμκηακ ηδκ ιεηα-αοηυκμιδ πνμμπηζηή ηδξ ιεηαθμνκηζηήξ ημζκςκίαξ. 

φιθςκα ιε αοηή θμζπυκ “δ ενβαζία είκαζ εοέθζηηδ, επεζδή μζ ενβαγυιεκμζ ιπμνμφκ 

ηαζ πνέπεζ κα πνμζανιμζημφκ ζε ηαεήημκηα δζαθμνεηζηά, ηζκδηζηή επεζδή πνέπεζ κα 

ιεηαηζκμφκηαζ απυ ηδκ ιζα δμοθεζά ζηδκ άθθδ ηαζ επζζθαθήξ επεζδή ηακέκα 

ζοιαυθαζμ δεκ εββοάηαζ ιαηνμπνυκζα ηαζ ζηαεενή απαζπυθδζδ (Hardt & Negri, 

2000, p.112). 

                                                
45

 Standing, 2011 
46

 post operaismo 
47

 post-autonomia 
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Δνεοκχκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ενεοκδηζηή δζαπναβιάηεοζδ ηδξ έκκμζαξ 

“επζζθάθεζαξ” ζηδκ Γαθθία, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ πχνα είκαζ πνςημπυνα ζηδκ 

ακάδεζλή ημο υνμο, ηαεχξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 μ Γάθθμξ θζθυζμθμξ 

Pierre Bourdieu
48

 εζζήβαβε ημκ υνμ ζηδκ ένεοκά ημο ζηδκ Αθβενία. Ο θυβμξ ήηακ βζα 

κα επζδείλεζ ηδκ ημζκςκζηή δζάηνζζδ πμο πχνζγε ηδκ επμπή εηείκδ ημοξ ιυκζιμοξ 

ενβαγυιεκμοξ απυ ημοξ άηοπα ή πνμζςνζκά ενβαγυιεκμοξ. Ζ ημζκςκζμθυβμξ Agnes 

Pitrou
49

 θίβμ ανβυηενα, ηαηέδεζλε ςξ επζζθαθείξ ηζξ μζημβέκεζεξ πμο παναηηδνίγμκηακ 

απυ έθθεζρδ δελζμηήηςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, αηακυκζζημοξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ 

ηαζ αζηαεείξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, εκχ δ ακαθμνά ημο υνμο οπάνπεζ ηαζ ζηδκ 

ακαθμνά Oheix ημ 1981 βζα ημ Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ ηδξ Γαθθίαξ (Pitrou, 1978, 

pp.51-64). 

 Δηεί υπμο ςξ επζζθάθεζα μνίγεηαζ δ απμοζία αζθάθεζαξ ηςκ μζημβεκεζχκ, ςξ 

αζηία πμο δεκ ιπμνμφκ κα πανμφκ ημοξ ηανπμφξ ηςκ ηυπςκ ημοξ ηαζ ηα ααζζηά 

δζηαζχιαηά ημοξ. Ο Cingolani ημ 2005 επζζδιαίκεζ επίζδξ, ὀηζ μ υνμξ επζζθάθεζα ζηδ 

Γαθθία πήνε βζα πνχηδ θμνά ηδκ έκκμζα ηδξ ακαζθάθεζαξ ζηδκ ακαθμνά ημο Joseph 

Wresinski ημ 1987, ζε έκα άνενμ ημο ζημκ ηχδζηα ενβαζίαξ, εκχ ήδδ απυ ημ 1982 

ηςδζημπμζμφκηαζ απυ ηδκ Γαθθζηή ζηαηζζηζηή εηαζνεία ςξ επζζθαθή ηαεεζηχηα,  δ 

ελανηδιέκδ ενβαζία, δ ενβαζία ζε εηαζνείεξ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ, δ ιαεδηεία, 

ηα stage η.α  (Cingolani, 2006). 

Κθείκμκηαξ αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ μ Barbier
50

 Brygoo
51

 ηαζ Viguier
52

 

ζδιεζχκμοκ υηζ δ έκκμζα ηδξ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ, θεζημονβεί ηαοηυπνμκα ηαζ ζακ 

“γμονθμιακδφαξ”, αθμφ πενζμνίγεζ ςξ έκκμζα ηδκ πναβιαηζηή έηηαζδ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ αβμνά ενβαζίαξ, επζδνχκηαξ ανκδηζηά ζημοξ ακενχπμοξ 

ηαζ ζακ “ζμφπα ηαηααζάξ” αθμφ ειπενζέπεζ θίβμ απ΄υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

αβμνάξ ενβαζίαξ (Barbier et al., 2002). 

                                                
48

 Ο Πζέν Μπμονκηζέ οπήνλε Γάθθμξ θζθυζμθμξ, ημζκςκζηυξ επζζηήιμκαξ ηαζ ημζκςκζμθυβμξ, 

ζηα άιεζα εκδζαθένμκηα ημο μπμίμο οπἠνλε δ ηαηακυδζδ αθθά ηαζ δ παναηήνδζδ ηςκ 

δνχκηςκ οπμηεζιέκςκ ζηδκ ημζκςκία. 
49

 H ημζκςκζμθυβμξ Agnes Pitrou αζπμθήεδηε ιε ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ γςήξ απυ 

ηδκ δεηαεηία ημο 1970. 
50

 Barbier, Brygoo & Viguier (2002) 
51

 O Edouard -Raoul Brygoμ είκαζ Γάθθμξ αζμθυβμξ ηαζ βζαηνυξ (1920--2016) ηαζ είκαζ 

βκςζηυξ βζα ημ ένβμ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ ακηίζηαζδ ηςκ γςκηακχκ μνβακζζιχκ ζηδκ 

ζμκίγμοζα αηηζκμαμθία  
52

 Ο Jean-Paul Viguier είκαζ Γάθθμξ ανπζηέηημκαξ μ μπμίμξ εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ 

ημνοθαίμοξ ανπζηέηημκεξ ζημ ηυζιμ ηαζ απυ ημοξ θίβμοξ πμο ενβάζηδηακ εηηυξ Δονχπδξ.  
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Πνμζδζμνίγμοκ ιάθζζηα ηδκ έκκμζα ηδξ επζζθάθεζαξ, ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ 

εθανιμβήξ ηδξ :α) ζηζξ αζμηζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ ηαηχηενςκ ηάλεςκ 

ηαζ ηςκ κμζημηονζχκ ημοξ α) ζηδ κμιζηή ηαζ ημζκςκζηή οπυζηαζδ (status) ηςκ 

αηυιςκ, ςξ πνμξ ηδκ ενβαζία β) ζηδκ ενβαζζαηή επζζθάθεζα υζμκ αθμνά ημ είδμξ ημο 

ενβαζζαημφ ζοιαμθαίμο, ηζξ πνμμπηζηέξ ελέθζλδξ ηαζ ημ ιζζευ ηαζ δ) ζηδκ επζζθάθεζα 

ηαζ ηδκ επζζθαθμπμίδζδ ηδξ ημζκςκίαξ ςξ ζφκμθμ. Σεθζηά έκαξ ζοβηεκηνςηζηυξ ηαζ 

ζοκμπηζηυξ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ, ζφιθςκα ιε επζζηδιμκζηυ άνενμ ημο 2003 ιπμνεί 

κα είκαζ:” Ο αενμζζηζηυξ ζοκδοαζιυξ άηοπςκ επαββεθιαηζηχκ ζοιαμθαίςκ 

εθάπζζηςκ ημζκςκζηχκ δζηαζςιάηςκ, πενζμνζζιέκδξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, 

ενβαζζαηήξ ακαζθάθεζαξ, ιζηνήξ δζάνηεζαξ πνυζηαζνμξ απαζπυθδζδξ ηαζ παιδθχκ 

ιζζεχκ (Lewchuk et al., 2003). 

 

 4.1. Η ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΣΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ  

 

Μέπνζ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 ημ εθθδκζηυ ζφζηδια ενβαζζαηχκ 

ζπέζεςκ ζηδνζγυηακ ζημ ημνπμναηζζιυ,
53

 δ επζηνάηδζδ ημο μπμίμο ζοκδευηακ ιε ηδκ 

άκμδμ ηδξ πμφκηαξ. Κφνζα παναηηδνζζηζηά ημο δ φπανλδ μνβακςιέκςκ μιάδςκ 

ζοιθενυκηςκ πμο εθέβπμκηακ απυ ημ ηνάημξ, δ δζεηπεναίςζδ ζοθθμβζηχκ 

δζαπναβιαηεφζεςκ οπυ ηδκ ζηεκή παναημθμφεδζδ ημο ηνάημοξ, ηαεχξ ηαζ δ φπανλδ 

θμνέςκ ηνζιενμφξ εηπνμζχπδζδξ ιε ζημπυ ηδκ πάναλδ ηδξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ. 

ε ακηίεεζδ ιάθζζηα ιε υηζ ζοκέααζκε ζηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ, δ πηχζδ ημο 

αοηανπζημφ ηαεεζηχημξ ηδξ δζηηαημνίαξ ζηδκ Δθθάδα, δεκ ζδιαημδυηδζε ηαζ ηδκ 

πηχζδ ημο ηναηζημφ ημνπμναηζζιμφ, ιε απμηέθεζια ακάθμβεξ πναηηζηέξ ηδξ κα 

ζοκεπζζημφκ ηαζ ιεηά ηδκ ιεηαπμθίηεοζδ. Μέπνζ ηαζ ηδκ δεηαεηία ημο „90 υπμο 

επήθεε ημ ηέθμξ ημο εκ θυβς ηαεεζηχημξ, ημ μπμίμ επεηεφπεδ ιέζς κμιμεεηζημφ 

πθαζζίμο βζα ηζξ ζοθθμβζηέξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ εεζιχκ ηαζ 

πναηηζηχκ ηνζιενμφξ δζαθυβμο ηαζ ζοιιεημπήξ (Καναηζμοθάθδ & Μμζπμκάξ, 2006). 

Σαηηζηή δ μπμία είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ έκηαλδ ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ 

Οζημκμιζηή ηαζ Νμιζζιαηζηή Έκςζδ
54

 ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζηδκ Υχνα, ιε ακαθμβία δ ιενζηή απαζπυθδζδ κα είκαζ ζε παιδθυηενα 

                                                
53

 Πνυηεζηαζ βζα ημ ζοκηεπκζαηυ ηνάημξ ημ μπμίμ παναηηδνζγυηακ απυ ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ 

ενβαηχκ ηαζ ηςκ δζεοεοκηχκ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ηοαένκδζδξ.  
54

 Ζ Οζημκμιζηή ηαζ κμιζζιαηζηή Έκςζδ απμηεθεί μιπνέθα πνμζηαζίαξ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ 

ηςκ ηοαενκήζεςκ πμο απμζημπμφκ ζε ημζκή βναιιή πθεφζδξ ηδξ μζημκμιίαξ ηςκ ηναηχκ 

ημοξ, ιέθδ ηδξ μπμίαξ είκαζ επίζδια ηαζ ηα 27 ηνάηδ ηδξ ΔΔ. 
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επίπεδα ζοβηνζηζηά ιε ημκ ημζκμηζηυ ιέζμ υνμ ηςκ άθθςκ ηναηχκ ηδξ Δονχπδξ ηαζ δ 

πνμζςνζκή απαζπυθδζδ ημκηά ζηα ημζκμηζηά επίπεδα. Σδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή 

ιάθζζηα απεζθή βζα ημ ιέθθμκ ηδξ ενβαζίαξ ηςκ Δθθήκςκ απμηέθεζε ηαζ δ είζμδμξ 

ηςκ ιεηακαζηχκ ζηδκ Δθθάδα, ςξ ηφνζα έηθναζδ ηδξ θηδκήξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ, 

ηαεχξ δ πμθζηζηή ηςκ ιζζεχκ ηονζανπείηαζ απυ ηδ θμβζηή ημο ιεζςιέκμο ενβαηζημφ 

ηυζημοξ. ηυπμξ ηδξ δ πνμζπάεεζα αφλδζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ εθθδκζηήξ 

μζημκμιίαξ ηαζ δ ιείςζδ ημο πθδεςνζζιμφ ηαζ ηδξ ακενβίαξ, δ μπμία αολήεδηε ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Πμθζηζηή δ 

μπμία πανυθμ πμο δεκ εουδςζε ζοκεπίζηδηε ιε αθθεπάθθδθεξ πμθζηζηέξ θζηυηδηαξ, 

ζε ιζα πενίμδμ πμο ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια ανίζηεηαζ ζε οπμπχνδζδ θυβς 

απμιαγζημπμίδζδξ, αθθά ηαζ άθθςκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ εζςηενζηή θεζημονβία ημο.  

(Κμογήξ, 2001). Δίκαζ δ πενίμδμξ, υπμο ζοκηεθμφκηαζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηζξ 

ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ, μζ μπμίεξ ζοκμρίγμκηαζ ζηζξ ελήξ: 

1. Πνμζανιμβή ζε υζα επζηάζζμοκ μζ υνμζ ημο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ ηαζ μζ 

ημζκμηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ βζα εοεθζλία ζηδκ αβμνά ηαζ ζοβηνάηδζδ ηςκ 

ηζιχκ. 

2. Γζαιυνθςζδ ζοκαζκεηζημφ ηθίιαημξ ακάιεζα ζηδκ ενβμδμζία ηαζ ηα 

ζοκδζηάηα. 

3. Δηζοβπνμκζζιυξ ηςκ ζδιείςκ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ πμο αθμνμφκ ημ 

πεδίμ ηςκ ζοθθμβζηχκ ζπέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ πνμζανιμβή ζημοξ ηακυκεξ 

ηδξ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ. 

4. Δκίζποζδ ηδξ πανάκμιδξ απαζπυθδζδξ, θυβς ηδξ άθζλδξ ηςκ ιεηακαζηχκ 

ηαζ ηδξ απμοζίαξ εθέβπμο ιδπακζζιχκ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ.  

Πνυηεζηαζ βζα ενβαζζαηέξ αθθαβέξ μζ μπμίεξ ζηαδζαηά μδήβδζακ ζηδκ 

δδιζμονβία ημο θαζκμιέκμο ηδξ ιδ ζηαεενήξ ενβαζίαξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ θαζκυιεκςκ πμο ηδκ ζοκμδεφμοκ, ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ μπμίαξ 

ζοκεέημοκ ηδκ έκκμζα ηδξ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ δ μπμία ειθακίζηδηε ςξ 

αηαδδιασηυξ θυβμξ ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ ιεηά ημ 2005. Ωζηυζμ, ηα παιδθά 

απαζπυθδζδξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ δ ακενβία απμηεθμφκ δζαπνμκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

μζημκμιζχκ ηδξ Ν. Δονχπδξ, ηαεχξ δ αβμνά ενβαζίαξ είκαζ ηεηιδιέκδ: α) ζε ιζα 

ηαηδβμνία “εκηυξ” πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ εζδζηεοιέκδ ενβαζία ζε εέζεζξ 

ακχηενμο πνμζςπζημφ ιε ορδθή αιμζαή, δοκαηυηδηα ελέθζλδξ ηαζ ζηαεενυηδηα 

απαζπυθδζδξ ηαζ α) ζε ιζα εονφηενδ ηαηδβμνία “εηηυξ”, δ μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ 

ηδκ ακεζδίηεοηδ ενβαζία ζε εέζεζξ παιδθμφ ηφνμοξ, πςνίξ δοκαηυηδηα ελέθζλδξ, ιε 
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παιδθέξ αιμζαέξ, ακαζθάθεζα, επμπζηυηδηα ηαζ πνμζςνζκυηδηα (Λοιπενάηδ & 

Λαιπνζακίδδξ, 2001). 

Αλίγεζ ιάθζζηα κα ακαθένμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ δ επέηηαζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ ζηδκ Δθθάδα ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1990 ηαεχξ ζφιθςκα ιε ζημζπεία Δονςπασηχκ ενεοκχκ,
55

 ηδκ πενίμδμ 

αοηή, δ επζζθαθήξ ενβαζία ζηδ πχνα, απμηεθμφζε ημ 18%
56

 ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

φιθςκα ιάθζζηα ιε ηδκ ίδζα ένεοκα ημ 14% ηςκ ενβαγμιέκςκ ήηακ ιενζηχξ 

απαζπμθμφιεκμ, ημ 46% αοημαπαζπμθμφιεκμ, πμζμζηυ ανηεηά ιεβαθφηενμ απυ ημκ 

Δονςπασηυ ιέζμ υνμ,
57

 εκχ ημ 29% ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ πνμζςνζκά ηαζ 

επμπζαηά απαζπμθμφιεκμ ζε επαββέθιαηα ηαηαζηεοχκ ηαζ ημονζζιμφ (Letourneux, 

1998). 

 Καηάζηαζδ δ μπμία έιεθθε κα αθθάλεζ ναβδαία απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1990 ηαζ ιεηά, ηαεχξ δ εζηυκα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ζηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ ζημκ 

δζεεκή πχνμ απεζημκίγεζ ιζα εονφηενδ οπμαάειζζδ ηςκ υνςκ δζααίςζδξ ηαζ 

ενβαζίαξ, ηδκ μπμία αίςζε δ πθεζμρδθία ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Σεηιήνζμ 

απμηεθμφκ ηα ζημζπεία εκυξ ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ, πμο δζελήπεδ ημκ πενίμδμ 

2001-2004 απυ ημ Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηχκ Δνεοκχκ, οπυ ημ ζοκημκζζιυ ημο 

ενεοκδηή Ν. Πακαβζςηυπμοθμο, ηα μπμία αθμνoφκ ηδκ πενίμδμ πνμξ ηδξ ηνίζδξ ηαζ 

ζοκδβμνμφκ ζηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο πνμηφπμο ενβαζίαξ ιε πμθθά ζημζπεία 

εοεθζλίαξ (Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηχκ Δνεοκχκ, 2008). 

Πνυηεζηαζ βζα ζημζπεία ηα μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ μ Κμογήξ (Κμογήξ, 

2008) ζηδκ αζαθζμβναθία ημο, ζφιθςκα ιε ηα μπμία ζηδκ εοέθζηηδ απαζπυθδζδ 

οπάβμκηαζ δ επμπζαηή ενβαζία, δ ιενζηή απαζπυθδζδ ιε ιεζςιέκμ ςνάνζμ, δ 

πνμζςνζκή απαζπυθδζδ ιε ζοιαάζεζξ μνζζιέκμο πνυκμο, μ δακεζζιυξ ενβαγμιέκςκ 

ηαεχξ ηαζ δ απαζπυθδζδ ιε ζοκεήηεξ αοημαπαζπυθδζδξ.
58

 οκεήηεξ πμο 

ζοκδβμνμφκ ζηδκ άπμρδ υηζ μοζζαζηζηά ιζθάιε βζα ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ δεφηενδξ 

ηαπφηδηαξ απυ πθεονάξ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ, ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ αιμζαχκ 

(Κμογήξ, 2001). Δίκαζ μζ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ζηδκ Δθθάδα ημο 2005 μζ μπμίεξ 

ηεθμφκηαζ ιε ζοιαάζεζξ μνζζιέκμο πνυκμο υπμο ενβαγυηακ,  πμθθέξ θμνέξ πςνίξ ηδ 

                                                
55

 Letourneux (1998) 
56

 ηδκ Ηηαθία ημ 11%, ζηδ Γαθθία ημ 22%, ζηδκ Ηζπακία ημ 40%, εκχ ζηδκ Αοζηνία ηαζ ζηδ 

Μ. Βνεηακία ημ 9% 
57

 Letourneux (1998), ζεθ.11 
58

 Καεεζηχξ ακελάνηδηδξ ενβαζίαξ 
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εέθδζή ημο, ημ 14% ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ημ 10,2% ηςκ ακδνχκ.
59

 Πνυηεζηαζ βζα 

ζημζπεία ηδξ Δονςπασηήξ ζηαηζζηζηήξ εηαζνείαξ, ζφιθςκα ιε ηα μπμία έκαξ ζημοξ 

ηνεζξ ζοιααζζμφπμοξ πενζμνζζιέκμο πνυκμο, αζπμθμφκηακ πανά ηδ εέθδζδ ημοξ βζα 

θζβυηενμ απυ 6 ιήκεξ, ιε πμζμζηυ 45% ηςκ ενβαγμιέκςκ ηάης ηςκ 30 εηχκ.  

Δίκαζ δ πενίμδμξ θίβμ πνζκ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ πμο λέζπαζε ζηδκ Δθθάδα 

ημ 2010, ηαηά ηδκ μπμία ημ μζημκμιζηυ πνέμξ αολήεδηε ναβδαία ζηα πθαίζζα εκυξ 

πνμαθδιαηζημφ πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ. Ο δακεζζιυξ απυ ημκ ζδζςηζηυ 

ημιέα βζκυηακ πςνίξ επζζθαθείξ υνμοξ, εκχ ηα δάκεζα ηςκ ηναπεγχκ ααζίζηδηακ ζηζξ 

ηαηαεέζεζξ θοζζηχκ πνμζχπςκ ηαημίηςκ ηδξ πχναξ.” Γεβμκυξ πμο ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηδκ ήδδ αζειαίκμοζα ςξ πνμξ ηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ μζημκμιία, δδιζμφνβδζε 

ζοκεήηεξ ηαηάννεοζδξ ηαζ πνεμημπίαξ ιε ηδκ πανάθθδθδ ελάνηδζδ ηςκ επζζηέρεςκ 

ηδξ Σνυζηα”
60

 οκεήηεξ πμο απαζημφζακ δζάζςζδ απυ έκα επζζθαθέξ ηναπεγζηυ 

ζφζηδια, μζ επεκένβεζεξ ημο μπμίμο λεπέναζακ ηζξ ακημπέξ ημο θμνμθμβμφιεκμο 

πμθίηδ. Κζ αοηυ βζαηί ζπεηίζηδηακ ιε ηδκ δζεοηυθοκζδ ηςκ απμθφζεςκ, ηδ ιείςζδ 

ηςκ απμδμπχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ζε 

ιενζηή,  ημκ πενζμνζζιυ ηςκ πνμζθήρεςκ ζημ δδιυζζμ ημιέα, ηδκ ηαεζένςζδ εζδζημφ 

ηαεεζηχημξ ζοιαάζεςκ βζα ημοξ κέμοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηδκ έηνδλδ ηδξ 

ακενβίαξ ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ, ηδκ εηηίκαλδ ηδξ άηοπδξ ηαζ ηοπζηήξ ιδ ζηαεενήξ 

απαζπυθδζδξ, ηδκ ααέααζδ πνμμπηζηή ζοκηαλζμδυηδζδξ η.α  (πονζδάηδξ, 2018, 

p.28). 

 Έηζζ δ εοαθςηυηδηα ηαζ δ ακαζθάθεζα ακηζηαηέζηδζακ ηδκ ζηαεενυηδηα, μ 

δδιυζζμξ ημιέαξ θζθεθεοεενμπμζήεδηε ηαζ μ ζδζςηζηυξ ιεηαιμνθχεδηε ζε έκα 

δζανηέξ stress-test βζα ημκ ενβαγυιεκμ. Ζ ενβαζζαηή επζζθάθεζα δζεονφκεηαζ ηαζ 

απμηηά ηδκ ιμνθή μιπνέθαξ πμο ηαθφπηεζ πθδεὠνα ηαηαζηάζεςκ ζπεηζγυιεκςκ ιε 

ηδκ απαζπυθδζδ. φιθςκα ιάθζζηα ιε ημκ Paugam (2000)
61

 ιζθάιε βζα δζάηνζζδ ηδξ 

“επζζθάθεζαξ ζηδκ ενβαζία” ηαζ ηδξ “επζζθάθεζαξ ζηδκ απαζπυθδζδ” ηαεχξ μ ίδζμξ 

εεςνεί ςξ ζδιείμ εηηίκδζδξ, ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδ “ζπέζδ ιε ηδκ ενβαζία” ηαζ 

ηδκ ζπέζδ ιε ηδκ “απαζπυθδζδ”. Δπελδβχκηαξ ιάθζζηα ηζξ δφμ έκκμζεξ ακαθένεζ πςξ 

ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μζ ενβαγυιεκμζ κζχεμοκ επζζθαθήξ ζηδκ ενβαζία ημοξ, υηακ 

                                                
59

 Πνυηεζηαζ βζα ζημζπεία απυ ηδκ Δονςπασηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία, ηα μπμία ακαθένμκηαζ 

ζηζξ 30/10/2007 ζε άνενμ ηδξ ζζηζμζεθίδαξ www.in.gr ημ μπμίμ έπεζ ηίηθμ:” Με ζοιαάζεζξ 

πενζμνζζιέκμο πνυκμο ενβάγεηαζ ημ 10,7 ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ημ 7,3% ηςκ ακδνχκ Πνμζαάζζιμ 

ζημ http://news.in.gr/economy/article/ai 
60

 Spyridakis 2018b 
61

 Πνυηεζηαζ βζα ημκ ημζκςκζμθυβμ ενγ Πμβηάι, δζεοεοκηή ζημ Δεκζηυ Κέκηνμ 

Δπζζηδιμκζηχκ Δνεοκχκ ηδξ Γαθθίαξ. (CNRS)  

http://www.in.gr/
http://news.in.gr/economy/article/aid
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δεκ αιείαμκηαζ ηαζ δεκ ακαβκςνίγεηαζ δ πνμζθμνά ημοξ απυ αοηήκ, ιε απμηέθεζια 

ηαζ μζ ίδζμζ κα ιδκ κζχεμοκ πνήζζιμζ ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ κα ιδκ εκδζαθένμκηαζ βζ‟ 

αοηήκ. Ζ δεφηενδ πενίπηςζδ παναπέιπεζ ζε πενζπηχζεζξ ενβαγμιέκςκ ηςκ μπμίςκ δ 

απαζπυθδζδ ηαζ ημ ιέθθμκ είκαζ ιδ πνμαθέρζιμ, ηαηάζηαζδ δ μπμία ζοκμδεφεηαζ 

ζοκήεςξ απυ μζημκμιζηή εοπάεεζα. Γζεονφκμκηαξ ιάθζζηα ημ γήηδια ηδξ 

επζζθάθεζαξ ζηδκ απαζπυθδζδ μζ Linhart et Maruani επζζδιαίκμοκ, πςξ οπάνπεζ 

δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ πθδεχνα ηςκ ιμνθχκ ηδξ επζζθάθεζαξ ηαζ ηδξ ααεααζυηδηαξ 

ηαζ επμιέκςξ μζ επζζθαθείξ ενβαγυιεκμζ δεκ εεςνμφκηαζ ιζα μιμζμβεκήξ ηαηδβμνία, 

αθθά έπμοκ πμθθέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ (Καναηζμοθάθδ et al., 2014, p.62). 

Ζ ίδζα ένεοκα ιάθζζηα απμηάθορε πςξ μ ενβμδυηδξ πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ 

ηδκ ζηαεενυηδηα ζηδκ απαζπυθδζδ πνδζζιμπμζεί δφμ ηνυπμοξ: Ο πνχημξ είκαζ ιέζς 

ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ πονήκα ενβαγμιέκςκ, δ επζζθάθεζα ηςκ μπμίςκ ακαβνάθεηαζ 

ζηδ ζφιααζδ ενβαζίαξ ηαηά ηδκ πνυζθδρή ημοξ ηαζ μ δεφηενμξ ιέζς ηδξ 

απμζηαεενμπμίδζδξ ημο πονήκα ενβαγμιέκςκ, ηαεχξ δ ενβαζζαηή επζζθάθεζα 

επεηηάεδηε ηαζ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ μιάδεξ αοηχκ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ ιάθζζηα 

δ πμθοδζάζηαηδ ακάδεζλδ ημο υνμο “ενβαζζαηή επζζθάθεζα” απυ ημκ Κμογή, μ μπμίμξ 

ακαδεζηκφεζ ημκ πμθφπθεονμ παναηηήνα ηδξ ακαθένμκηαξ πςξ: ”Σμ αίζεδια ηδξ 

ακαζθάθεζαξ εηδδθχκεηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ηάθορδξ ηςκ ζφβπνμκςκ ακαβηχκ θυβς 

ηδξ ιδ έκηαλδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, αθθά ηαζ ελαζηίαξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

απαζπυθδζδξ. Ακαζθάθεζα βζα ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ. 

Ακαζθάθεζα βζα ηδκ επάνηεζα ημο ιζζεμφ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ημο φρμοξ ημο 

εζζμδήιαημξ. Ακαζθάθεζα βζα ηδκ εέζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ημο 

ενβαηζημφ ακηζηεζιέκμο. Ακαζθάθεζα βζα ηζξ δζαηνίζεζξ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. 

 Σα θαζκυιεκα αοηά απμηημφκ ιεβαθφηενδ έκηαζδ, υηακ δ εέζδ ενβαζίαξ 

είκαζ επζζθαθήξ, εονζζηυιεκδ ζε ζοκεπή απεζθή βζα ημ ιέθθμκ ηδξ“
62

  

(Καναηζμοθάθδ et al., 2014, p.62) Έκα ιέθθμκ πμο ηδκ πενίμδμ αοηή πνμαθέπεηαζ 

δοζμίςκμ ηαεχξ δ πμθζηζηή ηδξ ιείςζδξ ημο ηυζημοξ ενβαζίαξ, είπε ςξ απμηέθεζια 

ηδκ ημζκςκζηή ηαείγδζδ. Καζ αοηυ βζαηί δ θζηυηδηα, δ ακενβία ηαζ δ θηςπμπμίδζδ 

ιεβάθςκ πθδεοζιζαηχκ ζηνςιάηςκ επέθενε ηαζ ηδκ παναβςβζηή ηαείγδζδ, ιέζς 

ηδξ ιείςζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ. Ζ αδήθςηδ 

ενβαζία ηαζ δ ακενβία ημ 2012 δζαιμνθχκμκηαζ ζε πνςημθακή βζα ηδ πχνα επίπεδα 

ηαζ δ ενβαζζαηή επζζθάθεζα ημνοθχκεηαζ. Οζ ζοκεήηεξ ηαζ μζ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ 

                                                
62

 http://aoratoi.files.wordpress.com/2010/03/panorama -ergasiakis-anasfaleleias.doc 
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είκαζ δοζιεκείξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ μζ μπμίμζ αζχκμοκ ηζξ ακαηνμπέξ ημο 

ζοζηήιαημξ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ζηδκ Δθθάδα, ιέζς ηδξ απμννφειζζδξ ηςκ 

υνςκ δζαιυνθςζδξ ηςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ ηαζ ηςκ ιζζεχκ, ηαεχξ 

κμιμεεημφκηαζ ιεηαννοειίζεζξ υπςξ: 

● Καηάνβδζδ ηδξ Δεκζηήξ Γεκζηήξ οθθμβζηήξ ζφιααζδξ, ςξ ιέζμ 

δζαιυνθςζδξ ηαηχηαημο ιζζεμφ, μ μπμίμξ πθέμκ μνίγεηαζ ιε ηοαενκδηζηή 

απυθαζδ ηαζ κυιμ.  

● Καηάνβδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ εοκμσηυηενδξ νφειζζδξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ζε 

πενίπηςζδ ζοννμήξ ζοθθμβζηήξ ζοιαάζεςκ ενβαζίαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

επζηνάηδζδ δοζιεκέζηενςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ. 

● Ακαζημθή ημο εεζιμφ επέηηαζδξ ηςκ ηθαδζηχκ ηαζ ηςκ 

μιμζμεπαββεθιαηζηχκ ζοιαάζεςκ ιε ηδκ εθανιμβή ημοξ ζημ ζφκμθμ ημο 

ηθάδμο, ζδζαίηενα ζε πενζπηχζεζξ πμο αοηέξ εηπνμζςπμφκ ηδκ πθεζμκυηδηα 

ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

● Πενζμνζζιυξ ημο πνυκμο ηςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ απυ 6 ζε 3 ιήκεξ 

● Ακαζημθή αολήζεςκ ηςκ επζδμιάηςκ πμθοεημφξ, ιέπνζξ υημο δ ακενβία κα 

ιεζςεεί ηάης απυ ημ 10%. 

● Μείςζδ ημο φρμοξ ηςκ απμγδιζχζεςκ ζε πενίπηςζδ απυθοζδξ, υπςξ ηαζ 

ημο πνυκμο πνμεζδμπμίδζδξ βζ αοηήκ. 

● Τπμαίααζδ ημο νυθμο ημο Ονβακζζιμφ Μεζμθάαδζδξ ηαζ Γζαζηδζίαξ, 

ηαεχξ αοηυξ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηα γδηήιαηα ααζζημφ ιζζεμφ.  

● Καηάνβδζδ ηδξ πεκεήιενδξ ενβαζίαξ ζηα ηαηαζηήιαηα ηαζ ηδκ απαθθαβή 

ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ ηδκ οπμπνέςζδ πνμζαφλδζδξ 30% βζα ηδκ πνμζθμνά 

ενβαζίαξ πένακ ημο πεκεήιενμο (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΔ, 2013). 

 Μέζα ζε αοηή ηδκ κέα ηαηάζηαζδ θμζπυκ, υπμο δ ακενβία ανίζηεηαζ ζε 

πνςημθακή επίπεδα, ιεβάθδ αφλδζδ πανμοζζάγεζ μ ανζειυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε 

εθαζηζηέξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ είκαζ πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ υπζ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Πνυηεζηαζ βζα ηζξ άηοπεξ ηαζ κέεξ ιμνθέξ 

απαζπυθδζδξ, ζδιείμ ακαθμνάξ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ζηαεενή ηαζ ιε πθήνδξ ςνάνζμ 

ιζζεςηή απαζπυθδζδ πμο βζα πμθθέξ ακαπηοζζυιεκεξ μζημκμιίεξ, απμηεθμφκ ηδκ 

ηοπζηή, ηδκ ηακμκζηή δδθαδή ιμνθή απαζπυθδζδξ (Καναιεζίκδ, 1999). 
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4.2. ΣΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕ ΣΗ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ξεηζκχκηαξ ηδκ ακαθμνά ιαξ ζηα είδδ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηδξ εοέθζηηδξ απαζπυθδζδξ εα 

ήηακ ακαβηαίμ κα πνμδβδεεί ιζα ακαθμνά ζηα ααζζηά ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά 

ηδξ ηοπζηήξ απαζπυθδζδξ, χζηε κα απμηθείμκηαζ ηα ακηίζημζπα ηςκ άηοπςκ ιμνθχκ, 

πνμξ ακάδεζλή ημοξ. Ωξ εη ημφημο ηα ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ ιμνθχκ ηδξ 

ηοπζηήξ απαζπυθδζδξ, είκαζ: 

● Ζ ελανηδιέκδ ιζζεςηή ενβαζία, ζηδκ μπμία οπάνπεζ μζημκμιζηή ελάνηδζδ 

απυ ημκ ενβμδυηδ, υπςξ ηαζ ηαεμνζζιυξ ημο ηνυπμο άζηδζήξ ηδξ ηαζ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ηυπμο ηαζ ημο πνυκμο δζελαβςβήξ ηδξ.  

● ηαεενή απαζπυθδζδ ιε αυνζζηδ δζάνηεζα ενβαζζαηήξ ζπέζδξ 

ζοιααθθμιέκςκ ιενχκ. 

● Πθήνδξ απαζπυθδζδ, πμο ζδιαίκεζ πθήνεξ ςνάνζμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πχνα. 

● Δλαζθάθζζδ ιζζεμφ, μ μπμίμξ δεκ εα πνέπεζ κα είκαζ παιδθυηενμξ ημο 

ηαηχηαημο ιζζεμφ. 

● ηαεενυ ςνάνζμ (Κμογήξ, 2001). 

Κάεε ιμνθή απαζπυθδζδξ δ μπμία δζαθένεζ απυ ηδκ ηακμκζηή ή ηοπζηή 

ενβαζία, ακαθένεηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία ςξ εοέθζηηδ ή άηοπδ 

ιμνθή απαζπυθδζδξ, ςξ απυηθζζδ ημο ηθαζζημφ παναδμζζαημφ ιμκηέθμο ημ μπμίμ 

απμηεθεί ημ ηαη‟ ανπήκ ακηζηείιεκμ νφειζζδξ ημο ενβαηζημφ δζηαίμο. Σζξ πζμ ααζζηέξ 

άηοπεξ ιμνθέξ ηδξ απμηεθμφκ, δ ιενζηή ηαζ δ πνμζςνζκή απαζπυθδζδ, δ 

αοημαπαζπυθδζδ, δ αμδεδηζηή απθήνςηδ ενβαζία ζε μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ, δ 

ακαζθάθζζηδ ηαζ δ πανάκμιδ απαζπυθδζδ, δ αιεζαυιεκδ απυ ημ ζπίηζ ή ζημ ζπίηζ 

ενβαζία, αθθά ηαζ μζ οπενβμθααίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ εζςηενζηυ ιζαξ 

επζπείνδζδξ. Απυ αοηέξ μζ πζμ δζαδεδμιέκεξ ιμνθέξ ηδξ είκαζ δ ιενζηή ηαζ δ 

πνμζςνζκή απαζπυθδζδ, εη ηςκ μπμίςκ μζ επζπεζνήζεζξ επζθέβμοκ υπμζα ημοξ 

ηαζνζάγεζ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ ηαζ ηδκ ζπέζδ ημοξ ιε ηδκ αβμνά. 

(Καναιεζίκδ, 1999) 

Μερική απασχόλιση: φιθςκα ιε ηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία  (Λοιπενάηδ 

& Γεκδνζκυξ, 2006) ςξ ιενζηή απαζπυθδζδ μνίγεηαζ ςξ εηδμπή ηδξ ελανηδιέκδξ 

ενβαζίαξ, μνζζιέκδξ ή αυνζζηδξ δζάνηεζαξ, δ μπμία οπμθείπεηαζ ημο ακηίζημζπμο 

ιυκζιμο ή ζοιααηζημφ ςνανίμο. Ο οπμθμβζζιυξ ημο πνυκμο ηδξ ιενζηήξ 

απαζπυθδζδξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ διένα, ηδκ εαδμιάδα ημ ιήκα ηαζ ημ έημξ, 

έηζζ χζηε ιενζηχξ απαζπμθμφιεκμξ κα εεςνείηαζ εηείκμξ μ μπμίμξ απαζπμθείηαζ ιε 
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ςνάνζμ ιεζςιέκμ έκακηζ ημο ενβαγυιεκμο ιε πθήνεξ ςνάνζμ. Ζ δζεφνοκζδ ημο 

πνυκμο οπμθμβζζιμφ ηδξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ ζε ιεβαθφηενα πνμκζηά δζαζηήιαηα 

ηδξ εαδμιάδαξ, έπεζ ςξ απμηέθεζια κα εκηάζζμκηαζ ιέζα ζ‟ αοηή ηαζ άθθεξ 

εοέθζηηεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ ημ 

ιεζςιέκμ ςνάνζμ απαζπυθδζδξ, υπςξ δ εη πενζηνμπήξ ηαζ δ δζαθείπμοζα ενβαζία: εη 

πανεηηνμπήξ μνίγεηαζ δ ζοθθμβζηή ή δ αημιζηή εκαθθαβή ηςκ ενβαγμιέκςκ ζηδκ 

πανμπή ενβαζίαξ πθήνμοξ ςνανίμο βζα ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ, εκχ 

δζαθείπμοζα αοηή πμο εηδδθχκεηαζ ιέζς ημο θαζκμιέκμο ηδξ πανμδζηήξ 

απαζπυθδζδξ, πςνίξ κα ηαεμνίγμκηαζ εη ηςκ πνμηένςκ μζ ζοβηεηνζιέκμζ πενίμδμζ 

ενβαζίαξ (Λοιπενάηδ & Γεκδνζκυξ, 2006). 

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς θμζπυκ πνμηφπηεζ υηζ ζηδκ ιενζηή απαζπυθδζδ 

εκηάζζμκηαζ πμθθέξ οπμηαηδβμνίεξ ηαζ ζοκδοαζιμί ηδξ απαζπυθδζδξ, υπςξ π.π ημ 

ιεζςιέκμ ςνάνζμ πμο πνμακαθέναιε, ακ ηαζ πμθθμί ζοββναθείξ δεκ ημ εκηάζζμοκ 

ζηδ ιενζηή απαζπυθδζδ, πανυηζ δεκ είκαζ πθήνεξ. Άθθδ ιμνθή ηδξ ιενζηήξ 

απαζπυθδζδξ εα ιπμνμφζε επίζδξ κα εεςνδεμφκ μζ ζοιαάζεζξ ακηζηαηάζηαζδξ ή 

αθθδθεββφδξ ενβαγμιέκςκ πμο αθμνά ηδκ εκμζηίαζή ημοξ βζα ηδκ εηηέθεζδ 

μθζβυςνδξ ενβαζίαξ, πνμξ ζοιπθήνςζδ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ πθήνμοξ ςνανίμο 

απαζπυθδζδξ.  

 Απυ ηδκ ένεοκα ηδξ λέκδξ αζαθζμβναθίαξ, δεκ οπάνπεζ μνζζιυξ ηδξ ιενζηήξ 

απαζπυθδζδξ, ηαεχξ μζ απυρεζξ δζίζηακηαζ δζεεκχξ ιεηαλφ ηςκ θμνέςκ ηςκ 

ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ. ηζξ κμιμεεζίεξ δζαθμνεηζηχκ πςνχκ ιάθζζηα δεκ οπάνπεζ 

εκκμζμθμβζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ, εκχ ακηίεεηα οπάνπμοκ δζάθμνμζ 

ακηζθαηζημί ιεηαλφ ημοξ μνζζιμί, ζφιθςκα ιε ημκ επζδζςηυιεκμ ζημπυ ηαζ ηδκ 

πενίπηςζδ. Έηζζ άθθμηε εεςνείηαζ ςξ επμπζαηή ενβαζία πθήνμοξ απαζπυθδζδξ βζα 

ζοβηεηνζιέκμοξ ιήκεξ ακά έημξ ηαζ άθθμηε εεςνείηαζ ενβαζία πθήνμοξ απαζπυθδζδξ 

βζα ζοβηεηνζιέκεξ ιένεξ ηδξ εαδμιάδαξ, βζα ζααααημηφνζαηα ή βζα εκαθθαζζυιεκεξ 

εαδμιάδεξ. Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα ςξ ιενζηή απαζπυθδζδ εεςνείηαζ ηαζ δ 

εαδμιαδζαία ή διενήζζα απαζπυθδζδ, ιε ζοκημιυηενμ ςνάνζμ απυ ημ ηακμκζηυ ή ιε 

πνμηαεμνζζιέκμ υνζμ ςνχκ ενβαζίαξ. (Καναιεζίκδ, 1999) 

Κθείκμκηαξ ηδκ ακαθμνά ιαξ ζηδ ιενζηή απαζπυθδζδ αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε 

υηζ ζφιθςκα ιε ημκ ΟΖΔ δ άηοπδ αοηή ιμνθή ηδξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ θεζημονβεί 

ζε ηακμκζηή αάζδ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ μ ενβμδυηδξ ηαζ μ ενβαγυιεκμξ ζοιθςκμφκ βζα 

ςνάνζμ αναπφηενμ ημο ηακμκζημφ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ απυ ημ κυιμ ηαζ αθμνά ιζζεςηή 

ενβαζία 30 ή 35 ςνχκ ηδκ εαδμιάδα ηαζ υπζ άιζζεδ. Άθθςζηε οπάνπμοκ επζπεζνήζεζξ 
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ιε ςνάνζμ ιεζςιέκμ ζοβηνζηζηά ιε ημ κυιζιμ. Δπμιέκςξ δ ιενζηή απαζπυθδζδ 

δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδ δζαεεζζιυηδηα ή ηδκ ιενζηή ακενβία. 

 Προσωρινή απασχόληση: Ο εονφξ υνμξ ηδξ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ 

πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ζοιαάζεζξ μνζζιέκμο πνυκμο
63

ηαζ ηζξ ζοιαάζεζξ ένβμο, ηαεχξ 

ηαζ ηδκ εκμζηίαζδ ενβαγμιέκςκ απυ εηαζνείεξ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδ ηαζ ηζξ 

επζδμημφιεκεξ εέζεζξ μνζζιέκμο πνυκμο. ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοιαάζεζξ μπμία 

πενζμνίγεηαζ θυβς δ πνμκζηή δζάνηεζα απαζπυθδζδξ εκχ δ πενζμδζηυηδηα ηδξ 

εκαθθαβήξ ενβαζίαξ ηαζ ιδ ενβαζίαξ δεκ είκαζ ζηαεενή. Οζ ζδιακηζηυηενεξ ιμνθέξ 

ηδξ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ είκαζ μζ ελήξ: (Καναιεζίκδ, 1999). 

 

4.2.1. ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΧΕΕΙ ΜΕ ΥΜΒΑΕΙ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Πνυηεζηαζ βζα ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηδκ πζμ δζαδεδμιέκδ έηθναζδ 

ηδξ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ. Ονίγμκηαζ ιε ζοιαάζεζξ ζοβηεηνζιέκμο πνυκμο ηαζ 

ζηδνίγμκηαζ ζε κμιμεεηζηά ηαημπονςιέκμ πθαίζζμ, πμο έπεζ ςξ ηφνζμ ζηυπμ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηςκ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ. ηδκ μοζία υιςξ 

πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηναηήβδζδ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, ηαεχξ δ θήλδ ημοξ δεκ 

ζοκεπάβεηαζ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ, ηαεχξ μ ενβαγυιεκμξ παφεζ αοημδζηαίςξ κα 

πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ιυθζξ ηεθεζχζεζ μ πνυκμξ βζα ημκ μπμίμ ηαηανηίζηδηε. Ακ 

ηαζ ζε εονςπασηυ επίπεδμ
64

 έβζκακ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ νφειζζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

ζοιαάζεςκ δεκ επεηεφπεδ επζεοιδηυ απμηέθεζια, ηαεχξ αηυιδ ηαζ ζήιενα δ 

ακχηενδ δζάνηεζα ηςκ δζαδμπζηχκ ζοιαάζεςκ μνζζιέκμο πνυκμο μνίγεηαζ ζημοξ 36 

ιήκεξ, εκχ μ οπμθμβζζιυξ ημο ανζειμφ ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζ‟ αοηέξ ηαεμνίγεηαζ 

ακαθμβζηά ιε ηζξ ακάβηεξ πμο πνμηφπημοκ (Κμογήξ, 2012). 

Οζ θυβμζ ηαεμνζζιμφ ηδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ζοβηεηνζιέκδξ ζφιααζδξ 

πμζηίθμοκ, ακάθμβα ιε ημκ ζημπυ ηαζ ημ είδμξ ηδξ επζπείνδζδξ. Έηζζ π.π ζε άθθεξ 

πενζπηχζεζξ μ ενβαγυιεκμξ ηαθείηαζ κα ηαθφρεζ ακάβηεξ ενβαγυιεκδξ ιε άδεζα 

θμπείαξ, εκχ ζε άθθεξ ηαθείηαζ κα απαζπμθδεεί ζε επζπείνδζδ δ μπμία δμοθεφεζ 

                                                
63

  ΟΥ 
64

 Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ εονςπασηή ζοιθςκία ιεηαλφ CES ηαζ UNICE -CEEP βζα ηζξ 

ζοιαάζεζξ μνζζιέκμο πνυκμο ζηζξ 18/3/1999 υπμο πνμέηορε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζπεηζηήξ 

ημζκμηζηήξ μδδβίαξ οπ‟ ανζειυκ 1999/70. φιθςκα ιε αοηή έβζκε οπμπνεςηζηή δ 

δζηαζμθυβδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμζθοβήξ, μνίζηδηε ακχηαηδ δζάνηεζα ηςκ δζαδμπζηχκ 

ζοιαάζεςκ ηαζ ηαημπονχεδηακ δζηαζχιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ άδεζα ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή 

επάνηεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ.  
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επμπζαηά υπςξ ππ. ζε έκα λεκμδμπείμ ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. Ζ αθθεπάθθδθδ 

δζαδμπή ζοιαάζεςκ μνζζιέκμο πνυκμο ζημκ ζδζςηζηυ ή ημκ δδιυζζμ ημιέα εεςνείηαζ 

κυιζιδ ζφιθςκα ιε ηδκ κμιμθμβία, υηακ απμαθέπεζ ζηδκ ηάθορδ πνυζηαζνςκ 

ακαβηχκ, ηςκ μπμίςκ υιςξ δεκ ηίεεηαζ μ πνμκζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ημοξ. Έηζζ δ πςνίξ 

πενζμνζζιυ ακακέςζή ημοξ είκαζ επζηνεπηή υηακ οθίζηαηαζ ακηζηεζιεκζηυξ θυβμξ, μ 

μπμίμξ δζηαζμθμβείηαζ απυ ημ είδμξ, ηδ ιμνθή ηαζ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ 

ή ημο ενβμδυηδ ή απυ άθθμοξ εζδζημφξ θυβμοξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ηδκ 

μζηεία ζφιααζδ. οκμρίγμκηαξ εα θέβαιε υηζ μζ ηονζυηενμζ απυ αοημφξ είκαζ:  

● Ζ εηηέθεζδ οπδνεζζχκ ιε πενζμδζηυ παναηηήνα. 

● Ζ πανμδζηή ζοζζχνεοζδ ενβαζίαξ. 

● Ζ πνμζςνζκή ακαπθήνςζδ ιζζεςημφ.  

● Ζ πναβιαημπμίδζδ ζοβηεηνζιέκμο πνμβνάιιαημξ ή ένβμο. 

● Ζ δζεοηυθοκζδ ιεηάααζδξ ημο ενβαγμιέκμο ζε ζοκαθή ιε ηα πνμζυκηα ημο 

απαζπυθδζδ, ακ ηαζ πμθθέξ θμνέξ δ μνζζιέκδ δζάνηεζα ημο ένβμο 

ζοκμδεφεηαζ ιε εηπαίδεοζδ ή ηαηάνηζζδ. 

Ζ δοζπένεζα εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς ηακυκςκ ηαζ δ ηαηαζηναηήβδζή ημοξ 

έπεζ δδιζμονβήζεζ πμθθέξ θμνέξ ζεζνά πνμαθδιάηςκ ηαζ ζογδηήζεςκ βζα ηδκ 

εθανιμβή ημοξ.
65

 (Κμογήξ, 2012). 

 

4.2.2. Η ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα απυ ηζξ πζμ ααζζηέξ εηθνάζεζξ ηδξ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ πμο 

ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα. Αθμνά πενζπηχζεζξ υπμο ημ 

πνμζςπζηυ ηαθείηαζ κα ηαθφρεζ ακάβηεξ βζα ηζξ μπμίεξ μζ ιυκζιμζ ενβαγυιεκμζ δεκ 

επανημφκ, αθθά ηαζ ακάβηεξ ηςκ ηαεανά επμπζηχκ επζπεζνήζεςκ πμο θεζημονβμφκ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ ημο έημοξ (Κμογήξ, 2001). 

 

4.2.3. ΔΑΝΕΙΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.  

 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή απαζπυθδζδξ δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ φπανλδ ηνζιενχκ 

ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαεχξ ζοπκά οπμηνφπηεηαζ δ φπανλδ πενζζζυηενμζ ημο εκυξ 
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 Γίηηομ Τπδνεζζχκ Πθδνμθυνδζδξ & οιαμοθεοηζηήξ Δνβαγμιέκςκ, ΗΝΔ-ΓΔΔ,-2012-

2015 
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ενβμδυηδ. Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ είκαζ δ ακάπηολδ ζοιααηζηήξ ζπέζδξ 

ακάιεζα ηςκ ηνζχκ ζοιααθθμιέκςκ ιενχκ, υπςξ ηαζ δ πανμοζία πενζζζυηενςκ ημο 

εκυξ ενβμδμηχκ. Αθμνά πενίπηςζδ ηαηάηιδζδξ ηδξ ενβμδμηζηήξ ζδζυηδηαξ πμο 

ζοκηεθείηαζ ιέζς ημο βκήζζμο ή ημο ιδ βκήζζμο δακεζζιμφ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, 

δ μπμία ζοκήεςξ αθμνά πναηηζηή μιίθςκ επζπεζνήζεςκ, μ ενβαγυιεκμξ παν‟ υηζ 

πνμζθένεζ ηδκ ενβαζία ημο ηακμκζηά ζημκ ανπζηυ ενβμδυηδ, παναπςνείηαζ απυ αοηυκ 

βζα ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε άθθδ επζπείνδζδ. Καηά ηδκ ζφιααζδ δε ημο 

δακεζζιμφ ημο ιεηααζαάγεηαζ ζημκ ηνίημ ενβμδυηδ, ζημκ μπμίμ μ ενβαγυιεκμξ 

πνμζθένεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο, ημ δζεοεοκηζηυ δζηαίςια ηαεμνζζιμφ ημο ηυπμο, ημο 

ηνυπμο ηαζ ημο πνυκμο πανμπήξ ενβαζίαξ ημο δακεζγυιεκμο ενβαγυιεκμο ζηδκ εκ 

θυβς εηαζνία. 

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ μ ιδ βκήζζμξ δακεζζιυξ ζοκηεθείηαζ ιέζς βναθείςκ 

πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιέζς εηαζνεζχκ, μζ μπμίεξ 

πνμζθαιαάκμοκ βζα θμβανζαζιυ ημοξ πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ  παναπςνμφκ, έκακηζ 

αιμζαήξ ηαζ βζα μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, ζε άθθεξ εηαζνείεξ βζα ηδκ ηάθορδ 

πνμζςνζκχκ ακαβηχκ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ πνμζςνζκά δακεζγυιεκμ πνμζςπζηυ 

δεκ ζοιαάθθεηαζ ζηδκ δακεζγυιεκδ επζπείνδζδ, παν υθμ πμο αοηή αζηεί δζεοεοκηζηυ 

δζηαίςια ζ΄αοηυκ, βζα ημ δζάζηδια ημο δακεζζιμφ πμο αοηυξ εεςνείηαζ ακαπυζπαζημ 

ιένμξ ηδξ (Λοιπενάηδ & Γεκδνζκυξ, 2006). 

 

4.3.3 ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΜΕ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Πνυηεζηαζ βζα ζφιααζδ ακελάνηδηδξ ενβαζίαξ δ μπμία είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ αθμνά ζοιαάζεζξ μζ μπμίεξ δεκ οπάβμκηαζ ζηδκ ενβαηζηή 

κμιμεεζία, ςξ ενβαζία ελανηδιέκδ. οπκά πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα απμδχζμοκ 

κμιζηυ πενζεπυιεκμ ζε ιζα ζπέζδ ζοιααηζηή  δ μπμία, εκχ έπεζ υθα ηα βκςνίζιαηα 

ηδξ ιζζεςηήξ ενβαζίαξ, ζηυπμ ηδξ έπεζ ηδκ ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ ενβαζζαηχκ 

δζηαζςιάηςκ. Κζ αοηυ βζαηί μζ ενβαγυιεκμζ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ, μζ μπμίμζ 

δμοθεφμοκ ιε δεθηίμ πανμπήξ οπδνεζζχκ,
66

 ανίζημκηαζ εκ ιέζς ιζαξ ενβαζζαηήξ 

ζπέζδξ, ζηα υνζα ηδξ ελανηδιέκδξ ηαζ ακελάνηδηδξ ενβαζίαξ.  

¨Έκκμζα δ μπμία ςξ πνμξ ημ ζημζπείμ ηδξ πνμζςπζηήξ ελάνηδζδξ, υπςξ ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ, ελδβείηαζ ιε αάζδ ηδκ εθθδκζηή 
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 “Μπθμηάηζ” 
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κμιμθμβία, ηαεχξ πνμτπμεέηεζ ηδκ πανμπή ενβαηζηήξ δφκαιδξ ζηδ δζάεεζδ ημο 

ενβμδυηδ πμο ηαεμνίγεζ ηζξ ζοκεήηεξ πανμπήξ οπδνεζζχκ αζηχκηαξ ημκ ζπεηζηυ 

έθεβπμ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ αοημαπαζπμθμφιεκςκ υιςξ, μζ μπμίμζ πνήγμοκ ηαζ 

αοημί ηδξ ίδζαξ πνμζηαζίαξ ιε ημοξ ιζζεςημφξ, αθμφ ανίζημκηαζ οπυ ηδκ μζημκμιζηή 

ηαζ ημζκςκζηή ελάνηδζδ αοηχκ βζα ημοξ μπμίμοξ ενβάγμκηαζ, μ κυιμξ 2639/98 

επζπείνδζε κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ακάπηολδξ ηδξ ακελάνηδηδξ 

ενβαζίαξ πνμαθέπμκηαξ: 

α) Σδκ δδιζμονβία ηεηιδνίμο οπέν ηδξ ιζζεςηήξ ενβαζίαξ, ακ αοηή δεκ έπεζ 

βίκεζ βκςζηή ζηδκ ανιυδζα Δπζεεχνδζδ Δνβαζίαξ ζε δζάζηδια 15 διενχκ 

απυ ηδκ ζφκαρδ ζφιααζδξ ηδξ ακελάνηδηδξ ενβαζίαξ. 

α) Σδκ δδιζμονβία ηεηιδνίμο οπέν ηδξ ιζζεςηήξ ενβαζίαξ ζε πενίπηςζδ πμο 

μ ενβαγυιεκμξ πανέπεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ςξ ηφνζα απαζπυθδζή ημο ηδκ 

ενβαζία ημο ζε έκακ ενβμδυηδ.  

  

Οζ ιμνθέξ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ απαζπυθδζδ ιε ζφιααζδ ένβμο είκαζ:  

● Ζ απαζπυθδζδ ιε ζφζηδια θαζυκ ηαηά ηδκ μπμία δ οπδνεζία πμο πανέπεηαζ 

ή ημ πνμσυκ πμο πανάβεηαζ βζα θμβανζαζιυ ημο ενβμδυηδ, θαιαάκεζ πχνα ζε 

ηυπμ επζθμβήξ ημο ενβαγυιεκμο, ηαζ  

● δ ηδθενβαζία, δδθαδή δ ελ‟ απμζηάζεςξ ενβαζία δ μπμία πανέπεηαζ ιέζς ηδξ 

πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ δ μπμία έπεζ θάαεζ 

εονφηενεξ δζαζηάζεζξ ζε πενζυδμοξ πακδδιίαξ ιε ζημπυ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ 

δζαζπμνάξ υπςξ ημο covid 19. (Κμογήξ, 2012) 

Δπζβναιιαηζηά εα ακαθένμοιε, πςξ οθίζηακηαζ ηαζ πμθθέξ άθθεξ ιμνθέξ εοέθζηηδξ 

απαζπυθδζδξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμοκ πμζηζθία ςξ πνμξ ημκ ηφπμ, ημκ ηυπμ, ημκ 

ηνυπμ ηαζ ημκ πνυκμ πανμπήξ ηδξ ενβαζίαξ. ε ηάεε πενίπηςζδ πνυηεζηαζ βζα ιμνθέξ 

ιζζεςηήξ απαζπυθδζδξ μζ μπμίεξ, ςξ πνμξ ημοθάπζζημκ ιζα πανάιεηνμ απμηθίκμοκ 

ημο ηοπζημφ ιμκηέθμο ηδξ ιζζεςηήξ ηαζ ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ. Κφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ημοξ απμηεθεί δ έκκμζα ηδξ εοεθζλίαξ, ςξ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ ιζαξ επζπείνδζδξ ή ιζαξ μζημκμιίαξ βεκζηυηενα, εκχ 

είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ οπάνπμοκ ηαζ ειθακείξ δζαθμνμπμζήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ 

ιμνθή ηαζ ηδκ ζηναηδβζηή εοεθζλία πμο εθανιυγμοκ μζ επζπεζνήζεζξ ζηδκ αβμνά. ε 

ηάεε πενίπηςζδ μζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ, ζηζξ μπμίεξ ηονζανπμφκ μζ 

ζοιαάζεζξ ιενζηήξ ηαζ πνμζςνζκήξ απαζπυθδζδξ είκαζ αδζαιθζζαήηδηα δμιζηυ 
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ζημζπείμ ηδξ γςήξ αθθά ηαζ ημο κέμο ηνυπμο μνβάκςζδξ ηδξ εοέθζηηδξ επζπείνδζδξ. 

(Μζπαήθ, 2000) 

 

4.4. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΠΙΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ 

 

ημ θςξ ηδξ επίδναζδξ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ βζα “εοέθζηημ” 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ, ημζκςκζμθυβμζ ηαζ μζημκμιμθυβμζ οπμζηήνζλακ υηζ ζημ ιέθθμκ 

υθμ ηαζ πζμ πμθθμί άκενςπμζ εα βίκμοκ “ενβάηεξ πανημθοθαηίμο”. Όηζ δδθαδή εα 

δζαεέημοκ έκα πανημθοθάηζμ δζαπζζηεοηδνίςκ ηαζ δελζμηήηςκ, πνμηεζιέκμο κα 

ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ενβαζία ζε ενβαζία ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

ενβαζζαημφ ημοξ αίμο, εκχ ιζα ιυκμ ζπεηζηά ιεζμκυηδηα ενβαηχκ εα ιπμνεί κα έπεζ 

ζηαεενή επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζδιενζκήξ επμπήξ. Κάπμζμζ 

ιάθζζηα είδακ ηδκ ηίκδζδ αοηή ιε εεηζηυ ιάηζ ηαεχξ μζ ενβάηεξ δεκ εα είκαζ 

πνμζημθθδιέκμζ ζηδκ ίδζα ενβαζία βζα υθα ηα πνυκζα, εκχ εα ιπμνμφκ κα 

πνμβναιιαηίζμοκ ημκ ενβαζζαηυ ημοξ αίμ ιε ηνυπμ δδιζμονβζηυ.
67

 Άθθμζ πάθζ 

εεχνδζακ υηζ δ εοεθζλία ζηδκ πνάλδ ζδιαίκεζ, υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα 

πνμζθαιαάκμοκ ηαζ κα απμθφμοκ ενβαγυιεκμοξ ηαηά αμφθδζδ, πνμζπενκχκηαξ ηάεε 

έκκμζα αζθάθεζαξ πμο εα ιπμνμφζακ κα κζχζμοκ μζ ενβάηεξ. Κζ αοηυ βζαηί δ 

δέζιεοζδ ηςκ ενβμδμηχκ απέκακηί ημοξ εα είκαζ αναποπνυκζα, επμιέκςξ εα ιπμνμφκ 

κα ιεζχζμοκ ηδκ ηαηααμθή έηηαηηςκ ηαζ ζοκηαλζμδμηζηχκ επζδμιάηςκ (Giddens, 

2009, pp.448-49). 

ημ ζδιείμ αοηυ ιάθζζηα έπεζ πμθφ εκδζαθένμκ ηαζ ιζα άθθδ άπμρδ δ μπμία 

ζηδνίπεδηε ζηδκ ιεθέηδ πμο έβζκε ζηδκ Κμζθάδα ηδξ ζθζηυκδξ ζηδκ Καθζθυνκζα. 

φιθςκα ιε αοηή θμζπυκ ηα δζαπζζηεοηήνζα βζα ηδκ μζημκμιζηή επζηοπία ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ, ανίζημκηαζ ζημ πανημθοθάηζμ ηςκ δελζμηήηςκ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ ηαζ ζημ πμζμζηυ πνεμημπίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηα μπμία 

είκαζ πμθφ ορδθά: 300 επζπεζνήζεζξ πνεμημπμφκ  ηάεε πνυκμ ηαζ 300 ηαζκμφνβζεξ 

ζδνφμκηαζ. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηςκ εκ θυβς εηαζνζχκ, πμο 

πενζεθάιαακε ιεβάθμ πμζμζηυ ηεπκζηχκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ ζηεθεπχκ, είπε 

ηαηαθένεζ κα πνμζανιμζηεί ζηδκ ηαηάζηαζδ αοηή. Έηζζ μζ δελζυηδηεξ ηαζ μζ 

ζηακυηδηέξ ημοξ βνήβμνα “ιεηακαζηεφμοκ” απυ ηδκ ιζα εηαζνεία ζηδκ άθθδ ηζ 

επμιέκςξ ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ, ιαεαίκμοκ κα βίκμκηαζ 
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 (Handy 1994) 
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εοπνμζάνιμζημζ: Οζ ηεπκζημί ειπεζνμβκχιμκεξ βίκμκηαζ ζφιαμοθμζ, μζ ζφιαμοθμζ 

δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ, μζ οπάθθδθμζ ηεθαθαζμφπμζ επεκδφζεςκ ηαζ λακά απ‟ ηδκ ανπή 

(Giddens, 2009, pp.448-49). 

Ζ παναπάκς ιεθέηδ απμηεθεί ζίβμονα ελαίνεζδ ηαζ υπζ ημκ ηακυκα, ηαεχξ 

υθμζ βκςνίγμοιε πςξ δ μνβακςηζηή ζοννίηκςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ μδδβεί ζηδκ 

απυθοζδ πζθζάδςκ ενβαγυιεκςκ πμο ηαηέπμοκ ιζα ιυκζιδ εέζδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

Μενζημί ιάθζζηα απυ αοημφξ είκαζ πμθφ δφζημθμ κα λακαανμφκ δμοθεζά, ιζαξ ηαζ 

πνέπεζ κα ακαπηφλμοκ ηαζ κα δζαθμνμπμζήζμοκ ηζξ δελζυηδηέξ ημοξ. Άνα πμθθμί απυ 

αοημφξ, υπςξ ππ μζ βδναζυηενμζ δεκ εα ιπμνέζμοκ κα λακαανμφκ δμοθεζά ηζ έηζζ εα 

μδδβδεμφκ ζηδκ ακενβία. Μζα θέλδ πμο ιπήηε ζημ θελζθυβζυ ιαξ ζηα ηέθδ ημο 19μο 

αζχκα ηαζ δ μπμία ιαγί ιε ηδκ επεηηεζκυιεκδ ιενζηή απαζπυθδζδ, υπςξ θέεζ μ 

Γημνγ,
68

 δδιζμφνβδζε αοηυ πμο μ ίδζμξ μκμιάγεζ ιζα “ιδ-ηάλδ-ιδ- ενβαηχκ” δίπθα 

ζε εηείκμοξ μζ μπμίμζ έπμοκ ιυκζιδ απαζπυθδζδ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηδβμνία ζηδκ 

μπμία ακήημοκ πμθθμί ενβαγυιεκμζ, ηαεχξ ημ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ πμο ανίζηεηαζ 

ζε ιυκζιδ ενβαζία ακαθμβζηά είκαζ ζπεηζηά ιζηνυ, ακ ζοιπενζθάαμοιε ζε αοημφξ πμο 

ενβάγμκηαζ οπυ ηαεεζηχξ εοέθζηηδξ ενβαζίαξ ημοξ αοημαπαζπμθμφιεκμοξ, ηζξ 

κμζημηονέξ, ημοξ αβνυηεξ ηαζ υθμοξ υζμοξ ηαηά αάζδ ενβάγμκηαζ ιε ιενζηή 

απαζπυθδζδ πμο είκαζ ηονίςξ μζ κέμζ (Giddens, 2009, pp.448-49). 

Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα ζφιθςκα ιε ημκ Γημνγ, αλίγεζ κα ιδκ αθέπμοιε ηδκ 

ακενβία ιε εκηεθχξ ανκδηζηυ ιάηζ, αθθά ςξ εοηαζνία πμο πνμζθένεηαζ ζημοξ 

ακενχπμοξ κα ζηακμπμζήζμοκ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηα ηαθέκηα 

ημοξ. Πχξ εα ιπμνμφζε υιςξ κα ζοιαεί αοηυ, υηακ μζ ακάβηεξ ζοκεπχξ αολάκμκηαζ 

ηαζ δ αιεζαυιεκδ ενβαζία παναιέκεζ ημ ηεκηνζηυ ιέζμ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ 

απαζημφιεκςκ οθζηχκ πυνςκ επζαίςζδξ; Ζ απάκηδζδ ζ‟ αοηυ ημ ενχηδια δίκεηαζ 

απυ ιζα δδιμζηυπδζδ ηδξ MORI δ μπμία πενζβνάθεζ ηζξ ακδζοπίεξ, ηα πνμαθήιαηα 

ηαζ ημοξ θυαμοξ ηςκ ζφβπνμκςκ Δονςπαίςκ, ηαεχξ ζφιθςκα ιε αοηή: ημ 85% ηςκ 

Φζθακδχκ, ημ 78% ηςκ Γάθθςκ ηαζ ηςκ μοδδχκ, ημ 73%ηςκ Γενιακχκ ηαζ ημ 72% 

ηςκ Ηζπακχκ εεςνμφκ ηδκ ακενβία ςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ πνυαθδια ζηδ πχνα ημοξ. 

Αζηία ηδξ εεςνμφκ ηδκ έθθεζρδ οβζμφξ μζημκμιίαξ δ μπμία απμηεθεί ημ ηφνζμ ειπυδζμ 
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 Ο Ακηνέ Γημνγ (1923-2007) ήηακ Αοζηνζαηυξ ηαζ Γάθθμξ θζθυζμθμξ , μ μπμίμξ ήηακ 

βκςζηυξ ηαζ ιε ημ δδιμζζμβναθζηυ ημο υκμια Μζζέθ Βμζηέ. Τπήνλε ζοκζδνοηήξ ημο Εοθ-

Νηαζέκ ημο πενζμδζημφ “Le nouvel Observateur. Αοημηηυκδζε ιαγί ιε ηδκ ζφγοβυ ημο ζε 

δθζηία 84 εηχκ.  



 77 

βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ απαζπυθδζδξ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ κέςκ εέζεςκ 

ενβαζίαξ (Bauman, 2004, p.180). 

Έηζζ μζ ενβαγυιεκμζ αζχκμοκ ηδκ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα, δ μπμία ζοπκά 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ακαζθάθεζα αθθά ηαζ ιε ηδκ οπμαάειζζδ 

ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, μδδβχκηαξ ζε ηαηαζηάζεζξ ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ή 

θηχπεζαξ. Όπςξ ιάθζζηα επζζδιαίκεζ δ Burgi, μ θυαμξ απχθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ πμο 

αζζεάκμκηαζ υζμζ ενβάγμκηαζ, απέκακηζ ζημκ ηίκδοκμ ηδξ επζζθάθεζαξ, εκζζπφεηαζ απυ 

ηδκ ιαγζηή ακενβία ηαζ ηδκ δζάνηεζά ηδξ. Κζ αοηυ βζαηί δ επζζθαθήξ ενβαζία είκαζ βζα 

ανηεημφξ ημ επυιεκμ ζηάδζμ ιεηά απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ακενβίαξ, ηαεχξ μζ αιμζαέξ 

υζςκ ανίζημοκ ιζα απαζπυθδζδ ιεηά απυ αοηή, είκαζ ηαηχηενεξ απυ υζεξ 

εθάιαακακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ενβαζία ημοξ. Γζαπίζηςζδ δ μπμία επζαεααζχκεηαζ απυ 

δεδμιέκα ημο Δονςπασημφ πχνμο
69

 ηαζ ηδκ μπμία αίςζακ άιεζα ενβαγυιεκμζ ιέζς 

ηδξ ημζκςκζηήξ ημοξ πηχζδξ. (Καναηζμοθάθδ et al., 2014). 

Μέζς ηδξ ηάζδξ πνμξ ηδκ εοέθζηηδ ελεζδίηεοζδ δ μπμία πνμήθεε απυ ηδκ 

ηαηάννεοζδ ηςκ ιαγζηχκ αβμνχκ ημο θμνκηζζιμφ μδδβχκηαξ ζηδ πνήζδ 

παναβςβζημφ ελμπθζζιμφ ρδθζαηήξ δζαηοαένκδζδξ βζα ορδθήξ πμζυηδηαξ 

παναβςβήξ, ιζηνχκ πανηίδςκ ηαζ ελαημιζηεοιέκςκ πνμσυκηςκ πνμζανιμζιέκςκ ζε 

έκα ζοβηεηνζιέκμ ημιέα ηδξ αβμνάξ. Ζ ηαπφηδηα ηαζ μζ ιμνθέξ μζημκμιζηήξ 

δζαπείνζζδξ πμο επζηεφπεδηακ ιέζς ηδξ ιζηνμδθεηηνμκζηήξ ηεπκμθμβίαξ, επέηνερακ 

ζηζξ εηαζνείεξ κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ αολακυιεκδ γήηδζδ ηαζ ηζξ 

ιεηααμθέξ ηδξ, ζοκδοάγμκηαξ ημ παιδθυ ηυζημξ ιμκάδαξ ιε ηδκ απυδμζδ ζηδκ 

ιεηαπμζδηζηή αζμιδπακζηή ενβαζία.  

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ αέααζα ήηακ μζ ενβαγυιεκμζ κα έπμοκ επαββεθιαηζηή 

επάνηεζα πμζηίθςκ ηαεδηυκηςκ ηαζ κα είκαζ πνμεημζιαζιέκμζ ζηζξ αθθαβέξ ηδξ 

γήηδζδξ. Να ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ ακαζφκεεζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ημοξ 

ηαεδηυκηςκ πμο μδήβδζε: α) ζηδκ απμεζδίηεοζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ ακααίςζδ ηςκ 

ζοκηεπκζαηχκ παναδυζεςκ ηαζ α) ζηδκ ακάβηδ ακάπηολδξ ζοκενβαηζηχκ ζπέζεςκ 

ηςκ εηαζνζχκ υπζ ιυκμ ιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ αθθά ηαζ ιε άθθμοξ μνβακζζιμφξ ηαζ 

ζδνφιαηα επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ ηδξ πενζμπήξ. Με οπδνεζίεξ πανεπυιεκεξ απυ 

ζοθθμβζημφξ θμνείξ πμο ζπεηζγυηακ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή επάνηεζα ημο πνμζςπζημφ 

ηαζ μζ μπμίεξ είπακ ςξ αάζδ ημοξ ημ παιδθυ πνδιαημμζημκμιζηυ ηυζημξ, ηδ 
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 Gray, 2004. 
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πνμχεδζδ ηαζ ηδκ ένεοκα ζε ηάεε πενζμπή, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

κα ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα ακηαβςκίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. ” (Watson, 2005, p.368) 

Δίκαζ ηα πνυηοπα ηδξ εοέθζηηδξ ελεζδίηεοζδξ πμο ακαδφεδηακ ανπζηά ζε 

πενζμπέξ ηδξ Γενιακίαξ ηαζ ηδξ Ηηαθίαξ, έπμκηαξ ςξ πνμμπηζηή ημοξ ηδκ δοκαηυηδηα 

ελάπθςζδξ ηςκ ανπχκ ημοξ ζε ιεβαθφηενμοξ μνβακζζιμφξ, μζ μπμίμζ εα 

ακηζθαιαάκμκηακ ηδκ ακάβηδ ακηίδναζδξ ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ γήηδζδξ. Μζαξ ακάβηδξ 

εφιαηα ηδξ μπμίαξ ήηακ μζ ενβαγυιεκμζ, ζφιθςκα ιε πενζπηςζζμθμβζηή ιεθέηδ ηςκ 

Tailby ηαζ Whitson
70

 μζ μπμίμζ εζζδβήεδηακ,
71

 ιεηά ηδκ ιεθέηδξ ημοξ ζε εηαζνείεξ 

εζζαβςβήξ ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ, υηζ ημ απμηέθεζια βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ 

ήηακ :“δ απχθεζα εέζεςκ ενβαζίαξ, πζμ ηαηαπζεζηζηή επζηήνδζδ ηαζ πενζζζυηενμ 

άβπμξ”. Σα ζπυθζα ημοξ ιάθζζηα ζηδκ πζμ πάκς ημπμεέηδζδ ήηακ πςξ “ηα δήεεκ 

ηαεμθζηά εοενβεηήιαηα ηδξ εοέθζηηδξ ελεζδίηεοζδξ, βζα κα ιδκ βίκεζ θυβμξ ηαζ βζα 

ηδκ ζδέα ημο άνηζ αοημκμιδιέκμξ ενβαγυιεκμο, ηίεμκηαζ οπυ αιθζζαήηδζδ ιε ηα 

πμνίζιαηα αοηά” (Watson, 2005, p.368). 

 Άπμρδ πμο ζοιααδίγεζ ιε ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ημζκςκζχκ απυ 

αζμιδπακζηέξ ζε ιεηααζμιδπακζηέξ ημζκςκίεξ ηαεχξ ηαζ ιε ημκ υνμ απμαζμιδπάκζζδ, 

μ μπμίμξ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά βζα κα ακαθένεζ κμφιενα ηςκ δοηζηχκ 

εηαζμιδπακζζιέκςκ ημζκςκζχκ πμο δείπκμοκ ιείςζδ ημο ανζειμφ ενβαγμιέκςκ ζε 

μνβακζζιμφξ ηαοηζζιέκμοξ ιε ηδκ αζμιδπακζηή παναβςβή. Ζ ελήβδζδ ημο 

θαζκμιέκμο απμδίδεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ πνμζθαιαάκμοκ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ βζα θμβανζαζιυ ιεβάθςκ εηαζνζχκ, ημ μπμίμ οπυ άθθεξ ζοκεήηεξ 

εα απαζπμθμφζακ μζ ίδζεξ. Αημθμοεχκηαξ ηδκ θμβζηή ηδξ εοεθζλίαξ υιςξ, μζ ιζηνμί 

ενβμδυηεξ απμθφμοκ ηδκ ενβαηζηή ημοξ δφκαιδ υηακ δ γήηδζδ ιεηααθδεεί ιε ηδκ ίδζα 

εοημθία πμο ηδκ ιίζεςζακ ηαεχξ μζ ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ δεκ είκαζ μοζζαζηζηά 

δδιζμονβμί εέζεςκ απαζπυθδζδξ, αθθά εκημθμδυπμζ ηςκ ιεβάθςκ εηαζνζχκ. (Watson, 

2005, p.393). 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς ακηζθαιαακυιαζηε θμζπυκ υηζ δ εοέθζηηδ 

απαζπυθδζδ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ ακαδζάνενςζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηδξ 

ενβαζζαηήξ δζαδζηαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπζζημφκ ηα θαζκυιεκα ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Ζ ζηαεενή αφλδζδ ηδξ ηαζ δ ηονζανπία ηδξ ζημκ ενβαζζαηυ αίμ 

                                                
70

 Tailby ηαζ whitson 1989  
71

 Πνυηεζηαζ βζα ιεθέηδ ημο έβζκε ημ 1989 ζε εηαζνίεξ πμο πνμααίκμοκ ζε ακαδζμνβάκςζδ 

ενβαζίαξ.  
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ζδιαημδυηδζε ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ ζηαεενήξ ενβαζίαξ, δδιζμονβχκηαξ 

ενςηήιαηα υπςξ:  

● Μπμνεί δ εοέθζηηδ ενβαζία κα απμηεθέζεζ ιμπθυ ακάπηολδξ ηδξ μζημκμιίαξ; 

● Μπμνεί ιέζς ηδξ εοέθζηηδξ απαζπυθδζδξ κα ακαααειζζηεί πμζμηζηά δ 

ενβαζία;  

● Δίκαζ δ εοεθζλία ζοκχκοιδ ηδξ ακαζθάθεζαξ;  

● Απμηεθεί πνυηθδζδ βζα ηζξ ζοκδζηαθζζηζηέξ μνβακχζεζξ, χζηε αοηέξ κα 

επζδζχλμοκ ηδκ αεθηίςζδ ηδκ υνςκ ηδξ εοέθζηηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ηδκ 

αεθηίςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ; 

● Σεθζηά δ εοεθζλία είκαζ εοθμβία ή ηαηάνα; (Μμονίηδ, 1991). 

Όπμζα ηζ ακ είκαζ δ απάκηδζδ ζδιαζία έπεζ υηζ μζ κέεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ 

δζεζζδφμοκ υθμ ηαζ ιε ηαπφηενμοξ νοειμφξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ, ιεηααάθθμκηαξ ηα ιέπνζ πνυηζκμξ δεδμιέκα ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. 

Πνςηανπζηυ νυθμ βζα ηδκ ελάπθςζδ ηςκ κέςκ αοηχκ ιμνθχκ δζαδναιαηίγεζ: α) μ 

ιεηαζπδιαηζζιυξ ημο παναβςβζημφ οπμδείβιαημξ, ιέζς ημο μπμίμο ζοκηεθέζηδηε δ 

ηνμπμπμίδζδ ημο ιμκηέθμο θεζημονβίαξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, α) ημ κέμ μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ β) δ ηενάζηζα πνυμδμξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ ηαζ δ) δ 

εζζαβςβή ηαζκμημιζχκ ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ, μζ μπμίεξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ακάβηδ ακαδζάνενςζδξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Αθθαβέξ μζ μπμίεξ μδήβδζακ 

ζε άθθεξ ιζηνμ-μζημκμιζηέξ ααζζηέξ αθθαβέξ, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ μδήβδζακ ζηδκ 

επζηάποκζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ελάπθςζδξ ηδξ εοέθζηηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ ημο 

ενβαζζαημφ πνυκμο, μζ μπμίεξ ζοκμπηζηά είκαζ:  

● Ζ ιεηαθμνά ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ απυ ηδκ ιεηαπμίδζδ, ζηδκ μπμία 

απαζπμθμφκηαζ ηονίςξ άκηνεξ, ζηζξ οπδνεζίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ 

απαζπμθμφκηαζ ηαηά αάζδ βοκαίηεξ, 

● Γζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζηα ενβαζζαηά ηαζ μζημβεκεζαηά πνυηοπα. 

● Αολδιέκδ ζοιιεημπή ημο βοκαζηείμο πθδεοζιμφ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ 

ιάθζζηα ζε δθζηία δ μπμία ζοιααδίγεζ ιε ηδκ δδιζμονβία μζημβέκεζαξ, 

● Αθθαβή ημο ηνυπμο δζμίηδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ  νζγζηή ακαδζάνενςζδ 

ηδξ ενβαζίαξ, θυβς αοημιαημπμζδιέκμο ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, δ 

εζζαβςβή ημο μπμίμο αφλδζε ηδκ παναβςβζηυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ 

έκηαζή ηδξ δ μπμία επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδκ ηενδμθμνία ηδξ. οκεπχξ μζ 

επζπεζνήζεζξ ακαγδημφκ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ αθααχκ, ηςκ 

εθαηηςιαηζηχκ πνμσυκηςκ, ηςκ απμεειάηςκ πνχηςκ οθχκ ηαζ ηςκ ηεθζηχκ 
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πνμσυκηςκ ηαζ επμιέκςξ ιζα εοέθζηηδ παναβςβζηή βναιιή, υπμο μζ 

ενβαγυιεκμζ εα ιπμνμφκ κα ακηζδνμφκ ηαζ κα επζθφμοκ ηάεε δοζθεζημονβία 

ημο παναβςβζημφ ζοζηήιαημξ άιεζα ηαζ απμηεθεζιαηζηά.. Θα πνέπεζ 

δδθαδή κα είκαζ δζαεέζζιμζ ακά πάζα ζηζβιή ηαζ κα ιπμνμφκ κα 

ακηαπελέθεμοκ ζηδκ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

Ακαγδημφκ επμιέκςξ ηδκ εζζαβςβή εοέθζηηςκ ιμνθχκ απαζπυθδζδξ βζα 

ορδθή απυδμζδ ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηα ζηζξ αθθαβέξ πνμξ υθεθυξ ημοξ. 

(Λοιπενάηδ & Μμονίηδ, 1996, p.83). 

 Οθέθδ ηα μπμία ζοκεζζθένμοκ ζημκ μνεμθμβζζιυ ηςκ παναβςβζηχκ δμιχκ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ άιεζδ ακηαπυηνζζδ 

ηςκ ιεηααμθχκ ηδξ γήηδζδξ, εκχ πανάθθδθα ιεζχκμοκ ζδιακηζηά ημ ενβαηζηυ ημοξ 

ηυζημξ. Δπζπνμζεέηςξ μζ επζπεζνήζεζξ ακαγδημφκ ηδκ εοεθζλία ζηδκ ενβαζία ημοξ 

θυβς ηδξ ακάβηδξ πνμζέθηοζδξ ορδθά ηαηανηζζιέκμο ηαζ εζδζηεοιέκμο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ δ πθεονά ημο μπμίμο αθέπεζ ιε εεηζηή ζημπζά ηδκ έκκμζα ηδξ εοεθζλίαξ ζε 

πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπεζ ηάθορδ ηςκ εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ ημοξ. Γίκεηαζ 

ηαηακμδηυ επμιέκςξ υηζ, ζδζαίηενα ζε πενζυδμοξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, μζ επζπεζνήζεζξ 

δεκ επζεοιμφκ κα πάζμοκ ημ έιπεζνμ ηαζ ηαηανηζζιέκμ πνμζςπζηυ ημοξ ζημοξ 

μπμίμοξ έπμοκ επεκδφζεζ, ηαζ πςξ ζηζξ εοπαεέζηενεξ μιάδεξ απαζπμθμοιέκςκ 

ακήημοκ υζμζ δεκ είκαζ εζδζηεοιέκμζ, υζμζ έπμοκ παιδθυ εηπαζδεοηζηυ ηαζ μζημκμιζηυ 

επίπεδμ ηαζ υζμζ ενβάγμκηαζ ιε πνμζςνζκέξ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ.  

Κμζκή αάζδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ εοέθζηηδξ απαζπυθδζδξ απμηεθεί ημ αίζεδια 

ηδξ επζζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ζε ζπέζδ ιε ημ ιέθθμκ ημοξ, ηαεχξ ιεηά ημ πέναξ 

ημο δζαζηήιαημξ ηδξ ζφιααζήξ ημοξ, εάκ αοηή δεκ ακακεςεεί, ακαβηαζηζηά εα πνέπεζ 

κα επζζηνέρμοκ ζηδκ ηαηάζηαζδ ακενβίαξ ή ζηδκ ακαγήηδζδ κέαξ ζφιααζδξ. 

Καηάζηαζδ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ επζζθάθεζα, δ έκκμζα ηδξ μπμίαξ ηαηά ημκ 

19
μο

 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο „20μο αζχκα επζζηναηεφηδηε βζα κα ηαοηίζεζ ηζξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ ιε ηδκ επζζθάθεζα ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, δ μπμία ζοκδέεδηε ζηεκά ιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ θηχπεζαξ
72

 (πονζδάηδξ, 2018). Mε ηδκ έκκμζα ηδξ απχθεζαξ ηαεχξ 

ζφιθςκα ιε ηα εονήιαηα ηδξ έκκμζαξ ημο Marienthal, δ ενβαζία δεκ απμηεθεί απθά 

ιζα δζαδζηαζία επζαίςζδξ, αθθά εκέπεζ πμθθέξ άννδηεξ δζαζηάζεζξ ηαζ θεζημονβίεξ, μζ 

μπμίεξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ ακενβίαξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε απχθεζεξ:  
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 Betti 2018 
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1. ηδξ δμιήξ ημο πνυκμο, ιε πθαίζζμ ακαθμνάξ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα, ηδκ 

εαδμιάδα ημ ιήκα ή ημκ πνυκμ, 

2. ηδξ αίζεδζδξ εκυξ ζοθθμβζημφ ζημπμφ ηαζ ηδξ επζηοπίαξ ημο, 

3. ηςκ ημζκςκζηχκ επαθχκ, εηηυξ απυ αοηέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ 

μζημβέκεζα ηαζ ημ κμζημηονζυ, 

4. ηδξ αοημεηηίιδζδξ, ηδξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ζηα ημζκςκζηά ηαζ 

πμθζηζηά πνμαθήιαηα,  

5. ηδξ επακαθαιαακυιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Πνυηεζηαζ βζα απχθεζεξ, δ πμθθαπθυηδηα ηςκ μπμίςκ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

απχθεζα ενβαζίαξ ηαζ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ενβαζία, έζης ηαζ ιε ηδκ 

ιμνθή απαζπυθδζδξ ζοκδέεζ ημ άημιμ ιε ηδκ ημζκςκία (Καναηζμοθάθδ et al., 2014, 

p.89). Με ηδκ μζημκμιζηή αζθάθεζά ημο δ μπμία, ακ ηαζ πενζμνζζιέκδ, οθίζηαηαζ 

αηυιδ ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ ιζζευξ είκαζ πεκζπνυξ ή δίκεηαζ ιε ιεβάθδ 

ηαεοζηένδζδ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ: υπςξ π,π. ζοιααίκεζ ζηδκ εη πανεηηνμπήξ 

ενβαζία ή ζηα πνμβνάιιαηα voucher ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ημζκςθεθμφξ ενβαζίαξ. 

Γζαπίζηςζδ δ μπμία απμννέεζ απυ ημ ζοιπέναζια πςξ, ακ ελαζνέζμοιε ηζξ 

ζοιαάζεζξ μνζζιέκμο πνυκμο υπμο ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ ιζζεμδμζία 

βίκεηαζ ηακμκζηά, ζηζξ οπυθμζπεξ εθαζηζηέξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ οπάνπεζ ιεβάθδ 

ηαεοζηένδζδ πθδνςιχκ, ιε απμηέθεζια δ αζθάθεζα ημο ενβαγμιέκμο κα ηαεοζηενεί 

αηυιδ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ απαναίηδηςκ εκζήιςκ πμο ημο ακαθμβμφκ βζα ηδκ 

ζοκηαλζμδυηδζή ημο. 

 Καηάζηαζδ δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ενβαζζαηή επζζθάθεζα υπςξ ηαζ ζηδ 

πενίπηςζδ πμο μ ενβαγυιεκμξ κζχεεζ επζζθαθήξ επεζδή δ ενβαζία ημο δεκ έπεζ 

εκδζαθένμκ ή βζαηί δεκ ακαβκςνίγεηαζ δ πνμζθμνά ημο ιέζα ζ‟ αοηή. Πνυηεζηαζ βζα 

ιζα απυ ηζξ δφμ δζαζηάζεζξ ηδξ ενβαζζαηήξ επζζθάθεζαξ ζφιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ ημο 

Paugam, δ μπμία παναπέιπεζ ζηδκ παναβςβζηή θμβζηή ηδξ αζμιδπακζηήξ ημζκςκίαξ, 

ηαεχξ ιε ηδκ ημζκςκζηή ακζζυηδηα ηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή οπμαάειζζδ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ, ςξ απμηέθεζια ηδξ ηαηαζηναηήβδζδξ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ 

απυ ημκ ενβμδυηδ, ηδξ ιδ ηαηααμθήξ ηςκ δεδμοθεοιέκςκ, ηςκ απθήνςηςκ 

οπενςνζχκ ηαζ ηδξ ιείςζδξ απμδμπχκ ημοξ, πμο πμθθέξ θμνέξ ημοξ μδδβεί ζηδ 

ιαφνδ ηαζ ακαζθάθζζηδ ενβαζία. ηδκ ακενβία ηαζ ζηδ θηχπεζα, πμο μδδβεί ζηδκ 

απμδοκάιςζδ ηαζ ηδκ απμιυκςζή ημοξ ηαεχξ αοημί ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία 

ηςκ απυνςκ. Σςκ θηςπχκ ηαζ ηςκ “επενχκ ηδξ ημζκςκίαξ”, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ πανά 

ιζα θεπηή βναιιή, πμο εφημθα ιπμνεί κα δζαπενάζεζ ηάπμζμξ, δ μπμία δζαπςνίγεζ 
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ημοξ δζηαζμφπμοξ ηδξ πνυκμζαξ απυ ημοξ ηθέθηεξ, ημοξ δμθμθυκμοξ ηαζ ημοξ 

ειπυνμοξ κανηςηζηχκ. Οζ άκενςπμζ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ είκαζ μζ άκενςπμζ απυ 

ημοξ μπμίμοξ ακηθμφκ ηα ιέθδ ημοξ μζ εβηθδιαηζηέξ μνβακχζεζξ ηαζ μζ εβηθδιαηζηέξ 

ζοιιμνίεξ ηαζ επμιέκςξ ημ κα δζαηδνείξ ημοξ ακενχπμοξ ζηδ πνυκμζα είκαζ ζα κα 

ζοκηδνείξ ηδ δελαιεκή απ‟ υπμο επζζηναηεφμκηαζ μζ εβηθδιαηίεξ (Bauman, 2004, 

p.211). 

 

4.5. ΕΤΕΛΙΚΣΕ ΜΟΡΦΕ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 

Οζ πνυζθαηεξ ηάζεζξ ζηδκ απαζπυθδζδ δείπκμοκ ζοκεπή αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ 

βοκαζηχκ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηδκ επίζδιδ αβμνά ενβαζίαξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ 

απχθεζαξ ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ ζηδ βεςνβία ηαζ ηδ αζμιδπακία υπμο αζπμθμφκηακ 

ηαηά αάζδ άκηνεξ. ε ακηίεεζδ ιε ηδκ αφλδζδ απαζπυθδζδξ ζημκ ημιέα ηςκ 

οπδνεζζχκ, πμο δδιζμφνβδζε πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα απαζπυθδζδ ηςκ βοκαζηχκ. 

Δλέθζλδ δ μπμία εοκμήεδηε απυ ηζξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηδκ 

οζμεέηδζδ πμθζηζηχκ εοεθζλίαξ πμο επζαεααζχκμοκ ημκ ζοιπθδνςιαηζηυ παναηηήνα 

ηδξ βοκαζηείαξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ πνμζςνζκή ηαζ πενζζηαζζαηή ζοιιεημπή ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ παναβςβή. Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα απμηνέπμκηαξ ηδκ ζζυηζιδ 

παναβςβή ημοξ ζ‟ αοηή, αθμφ μζ βοκαίηεξ εβηθςαίγμκηαζ ζημ δίθδιια: 

οπμααειζζιέκδ ενβαζία ή ακενβία;  

Δνχηδια ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ηαεχξ δ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ εεςνείηαζ 

ηονίςξ εοεφκδ ηδξ ιδηέναξ, ιε απμηέθεζια μζ δοζημθίεξ πμο αθμνμφκ ηδ ιένζικα 

ηαζ ημ ιεβάθςια ηςκ παζδζχκ κα απμηεθέζμοκ ειπυδζμ ζημ κα επζηφπμοκ ζζυηδηα 

ζηδκ απαζπυθδζδ. Πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα ζοκεζδδηά ηαεχξ μζ βοκαίηεξ 

“ελακαβηάγμκηαζ” κα ιδκ ζοιιεηέπμοκ ζε εέζεζξ ενβαζίαξ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ, 

αθμφ μζ οπμπνεχζεζξ ημοξ απέκακηζ ζηδκ μζημβέκεζα είκαζ πμθθέξ ηαζ μζ εοεφκεξ ημοξ 

ιεβάθεξ. Έηζζ επζθέβμοκ απυ ιυκεξ ημοξ ηδκ εοέθζηηδ απαζπυθδζδ, ςξ ελαζθάθζζδ 

εκυξ ηαζ ιμκαδζημφ εζζμδήιαηυξ ημοξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ άκηνεξ υπμο δ εοέθζηηδ 

απαζπυθδζδ επζθέβεηαζ ςξ εκίζποζδ ημο ηφνζμο εζζμδήιαηυξ ημοξ. (Βασμο, 1991). 

  Δλήβδζδ δ μπμία δζηαζμθμβεί ημ θαζκυιεκμ πμθθέξ βοκαίηεξ πμο ενβάγμκηαζ 

ζήιενα κα ζηεθεπχκμοκ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ, ηζξ ηαθμπθδνςιέκεξ ενβαζίαξ νμοηίκαξ, 

ςξ απμηέθεζια  ηςκ ιεηααμθχκ πμο επήθεακ ηυζμ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ 

υζμ ηαζ ζηα ζηενευηοπα ηςκ νυθςκ ηαηά βέκμξ. Όπςξ π.π μζ ιεηααμθέξ ημο βμήηνμο 
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ηαζ ηςκ εκενβεζχκ ηςκ οπαθθήθςκ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ έκα ηαθυ πανάδεζβια: Σμ 

1850 ημ 90% ηςκ οπαθθήθςκ ζηδκ Βνεηακία ήηακ άκδνεξ. Σμ κα είκαζ ηάπμζμξ 

οπάθθδθμξ ζήιαζκε υηζ ηαηείπε ιζα οπεφεοκδ εέζδ, δ μπμία πνμτπέεεηε κα έπεζ 

ζηακυηδηεξ ηαζ βκχζεζξ θμβζζηή, πμθθέξ θμνέξ ιάθζζηα ηαζ βκχζεζξ ακάθδρδξ 

δζμζηδηζηχκ εοεοκχκ. Αηυιδ ηαζ μζ ηαηχηενμζ δζμζηδηζηά οπάθθδθμζ ηαηείπακ ιζα 

ημζκςκζηή εέζδ βζα ημκ έλς ηυζιμ. Δζηυκα δ μπμία άθθαλε ημκ εζημζηυ αζχκα, υπμο 

δ βεκζηή εηιδπάκζζδ ηςκ ενβαζζχκ βναθείμο ζοκμδεφηδηε απυ ημκ οπμαζααζιυ ηςκ 

ζηακμηήηςκ ηδξ εέζδξ “οπαθθήθμο”-βναιιαηέςξ, ςξ απαζπυθδζδ παιδθμφ επζπέδμο 

ηαζ παιδθήξ αιμζαήξ. Όζμ ιάθζζηα ιεζςκυηακ ημ βυδηνμ ηαζ δ ιεβάθδ αιμζαή ηςκ 

εέζεςκ αοηχκ ηυζμ ακέααζκε ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ζε αοηέξ. Έηζζ θηάζαιε 

ημ 1991 ημ 90% ηςκ εέζεςκ οπαθθήθςκ βναθείμο κα είκαζ βοκαίηεξ, υπςξ ηαζ ημ 

98% ηςκ βναιιαηέςκ ζηζξ ΖΠΑ. (Giddens, 2009, p.433). 

 Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ακδνχκ ηαζ βοκαζηχκ είκαζ ιεβάθεξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

ηαζ ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ακδνζηχκ ηαζ βοκαζηείςκ 

επαββεθιάηςκ. ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ βοκαζηχκ ζε εέζεζξ ιενζηήξ απαζπυθδζδξ ηαζ 

ζε άθθεξ ιμνθέξ άηοπδξ απαζπυθδζδξ. Έηζζ ανπζηά παναηδνήεδηε ημ θαζκυιεκμ μζ 

πενζζζυηενεξ ενβαγυιεκεξ βοκαίηεξ κα είκαζ οπάθθδθμζ, εκχ εθάπζζηεξ κα είκαζ 

ενβμδυηνζεξ ή αοημαπαζπμθμφιεκεξ. Δλέθζλδ δ μπμία ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

δζαθμνμπμζήεδηε ηαεχξ υθμ ηαζ ιεβαθφηενα πμζμζηυ βοκαζηχκ εκδζαθένμκηαζ κα 

αεθηζχζμοκ ηδκ εέζδ ημοξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, εκδοκαιχκμκηαξ ημκ νυθμ ημοξ 

ιέζα ζ‟ αοηή, ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ ζε εονςπασηυ επίπεδμ. φιιαπυξ ημοξ ημ 

Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια “Απαζπυθδζδ ηαζ Δπαββεθιαηζηή Καηάνηζζδ 2000-2006” 

ζημ μπμίμ ηεεήηακ πνμηεναζυηδηεξ βζα πνυθδρδ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ακενβίαξ, βζα 

αεθηίςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ, βζα ίζεξ εοηαζνίεξ,  βζα ακάπηολδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηαξ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ηαεχξ ηαζ 

βζα αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Οζ δνάζεζξ ημο 

άλμκα πνμηεναζυηδηαξ βζ‟ αοηυ ημ ζημπυ πενζεθάιαακακ: 

● Τπμζηήνζλδ ηςκ βοκαζηχκ πνμξ έκανλδ επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. 

● οιαμοθεοηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ζηήνζλδ ηςκ βοκαζηχκ πνμηεζιέκμο αοηέξ 

κα εκηαπεμφκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ ηαζ κα πνμςεδεμφκ ζε εέζεζξ 

απαζπυθδζδξ,  

● Δκίζποζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πνμξ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ 

θεζημονβζχκ ημοξ, χζηε κα πνμςεδεεί ημ βοκαζηείμ ζηεθεπζαηυ δοκαιζηυ 

ζε ακχηενεξ εέζεζξ ενβαζίαξ,  
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● Γνάζεζξ εοαζζεδημπμίδζδξ πθδνμθυνδζδξ θμνέςκ ηαζ δμιχκ βζα ηδκ 

ζζυηδηα ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ ηέθμξ  

● Γδιζμονβία ανεθμκδπζαηχκ ζηαειχκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πνμξ ελοπδνέηδζδ 

ηςκ ενβαγυιεκςκ ιδηένςκ ζε αοηέξ.  

 Ζ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ απμηεθεί ηφνζμ ιέθδια υθςκ ηςκ ηοαενκήζεςκ 

ηςκ Δονςπασηχκ ηναηχκ αθθά ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, εκχ ζημ ζπέδζμ δνάζδξ 

πμο αθμνά ηδ πχνα ιαξ ζηζαβναθείηαζ ημ πνμθίθ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ ενβαζίαξ 

έπμκηαξ ζηυπμ: ηδκ πμζυηδηα ηαζ παναβςβζηυηδηα ζηδκ ενβαζία, ηδκ πθήνδ 

απαζπυθδζδ, ηδκ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ηαζ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πμο 

αθμνμφκ ηδκ εοεθζλία ηδξ ενβαζίαξ, ιέηνα βζα ημοξ άκενβμοξ, ημ επζπεζνδιαηζηυ 

πκεφια η.η.θ. Δζδζηυηενα οπμζηδνίγεηαζ δ εκίζποζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ηςκ βοκαζηχκ 

ηαζ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηάξ ημοξ. (Anon., 2006). 

Βαζζημί πανάβμκηεξ δ δθζηία, δ ιδηνυηδηα ηα εηπαζδεοηζηά ημοξ πνμζυκηα, 

αθθά ηαζ ηα κέα πνυηοπα ηδξ ημζκςκίαξ ζφιθςκα ιε ηα μπμία οπάνπεζ δοζανιμκία 

ιεηαλφ επαββεθιαηζηήξ ηαζ μζημβεκεζαηήξ γςήξ. Αζηία δ μπμία  πμθθέξ θμνέξ 

ζπνχπκεζ ηζξ βοκαίηεξ ζηδκ ιδ μζηεζμεεθήξ ακενβία, ζηδ ιδ ηαηαβεβναιιέκδ 

ενβαζία, ζηδκ οπμαπαζπυθδζδ, ηδκ πενζζηαζζαηή ηαζ επζζθαθήξ απαζπυθδζδ ηαζ ζε 

εέζεζξ πςνίξ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ελέθζλδ. Πνυηεζηαζ βζα ακεζδίηεοηεξ 

εέζεζξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ ηαηαθαιαάκμκηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ απυ βοκαίηεξ, υπςξ 

ηαεανίζηνζεξ, ζεναζηυνεξ, πςθήηνζεξ ηαζ άθθεξ παιδθά αιεζαυιεκεξ εέζεζξ, ζηζξ 

μπμίεξ μζ ενβαγυιεκεξ οθίζηακηαζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ενβμδμηχκ, αθμφ πμθθέξ 

θμνέξ ελαζηίαξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ημοξ ηαεδηυκηςκ ζοιαζαάγμκηαζ πςνίξ κα 

ακηζδνμφκ ζηδκ ηαηαπάηδζδ ηςκ ενβαζζαηχκ δζηαζςιάηςκ ημοξ. Καηάζηαζδ δ μπμία 

ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια, υηζ μζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ απμηεθμφκ 

επζθμβή ηςκ βοκαζηχκ απυ ακάβηδ, παν‟ υθμ πμο μζ παιδθά αιμζαέξ ηαζ μζ θίβεξ χνεξ 

απαζπυθδζδξ ζδιαίκμοκ πςξ ελαημθμοεμφκ κα είκαζ μζημκμιζηά ελανηδιέκμξ απυ 

ημοξ ζογφβμοξ ημοξ.  

Ωζηυζμ ηα ιέπνζ ηχνα ζημζπεία ιαξ δείπκμοκ υηζ μζ βοκαίηεξ ενβάγμκηαζ ιε 

πνμζςνζκυ ζοιαυθαζμ, θίβμ πζμ ζοπκά ζοβηνζηζηά ιε ημοξ άκηνεξ. Υαναηηδνζζηζηά 

εα ακαθένμοιε υηζ ημ 2005 ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ ΔΔ  πνμζςνζκή ενβαζία είπακ  ημ 

15% ηςκ βοκαζηχκ, έκακηζ ημο 14% ηςκ ακδνχκ, εκχ δζαθμνέξ οπάνπμοκ ηαζ ζε 

δζεεκήξ επίπεδμ: Γζα πανάδεζβια ημ 2005 δ πνμζςνζκή ενβαζία ήηακ πενζζζυηενμ 

δζαδεδμιέκδ ζηζξ βοκαίηεξ ζηδκ Κφπνμ (19% μζ βοκαίηεξ, 9% μζ άκδνεξ), ζηδκ Ηηαθία 

(15% μζ βοκαίηεξ, 10% μζ άκηνεξ) ηαζ ζηδκ Φζκθακδία ( 20% μζ βοκαίηεξ, 13% μζ 
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άκηνεξ). Σα ζημζπεία απυ ημ 5μ EWCS  ημ 2010 δείπκμοκ επίζδξ αφλδζδ ηδξ 

πνμζςνζκήξ ενβαζίαξ ζηζξ μπμίεξ  μζ βοκαίηεξ πμο ηαηέπμοκ εέζεζξ απαζπυθδζδξ 

είκαζ πενζζζυηενεξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ άκηνεξ  (31,9% μζ βοκαίηεξ, 8,7% μζ άκηνεξ), 

εκχ δθζηζαηά μζ πενζζζυηενμζ είκαζ κέμζ (Dias da Silva & Turrini, 2015). ηαηζζηζηά 

ζημζπεία επίζδξ δείπκμοκ πςξ ημ 2005 πάκς απυ ημ 30% ηςκ ενβαγμιέκςκ ηάης ηςκ 

30 εηχκ απαζπμθμφκηακ ιε πνμζςνζκέξ ζοιαάζεζξ ενβαζίαξ, ζοβηνζηζηά ιε ημ 12% 

ημο ζοκμθζηά εκενβά  πθδεοζιμφ ηδξ ΔΔ, εκχ ημ 2010 μ ανζειυξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζε πνμζςνζκέξ εέζεζξ ενβαζίαξ αολήεδηε πενίπμο ζημ 40% ζοβηνζηζηά ιε ημ 21% 

ημο ζοκμθζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ηδξ ΔΔ-27 (Rasmussen et al., 2016) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΠΙΦΑΛΔΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ 

ΣΗ ΤΓΔΙΑ 

 

Ζ ζπέζδ ηδξ οβείαξ ιε ηδκ ενβαζία έπεζ βίκεζ απυ παθζά ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ. Ο 

Ηππμηνάηδξ πενζβνάθεζ παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζε ενβαγυιεκμοξ ζε μνοπεία αθθά 

ηαζ ηζξ ημλζηέξ επζδνάζεζξ ημο ιμθφαδμο ιεηά απυ επαββεθιαηζηή έηεεζδ. Πμθφ πζμ 

ανβυηενα ζηζξ ανπέξ ημο 18μο αζχκα μ ημλζημθυβμξ Bernardini Ramazzini
73

, έεεζε ηζξ 

αάζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ αζμιδπακζηήξ ημλζημθμβίαξ, εκχ ζηα ηέθδ ημο 18μο αζχκα μ 

άββθμξ βζαηνυξ Percival Pott
74

 πενζέβναρε βζα πνχηδ θμνά ημκ επαββεθιαηζηυ 

ηανηίκμ. Γζα πνχηδ θμνά επίζδξ ιεθεηήεδηε ζηδκ Αββθία ημ 1841 απυ ημκ William 

Farr δ επίδναζδ ημο επαββέθιαημξ ζηδ εκδζζιυηδηα, μ μπμίμξ ηαηέβναρε αολδιέκδ 

εκδζζιυηδηα ζημοξ ενβάηεξ μνοπείςκ. ηδκ ζφβπνμκδ επμπή, ακ ηαζ μζ εθζαθηζημί 

αοημί ηςκ πεναζιέκςκ αζχκςκ πανάβμκηεξ έπμοκ ελαθεζθεεί, ημοθάπζζημκ ζηζξ 

ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, δ ενβαζία ελαημθμοεεί κα επζδνά ζηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ ιε 

πμθθμφξ ηνυπμοξ, άιεζα ηαζ έιιεζα (Σμφκηαξ, 2000, p.115). 

 Έιιεζα ιέζς ημο εζζμδήιαημξ, ημ μπμίμ επζδνά απμθαζζζηζηά ζηδκ οβεία 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαεχξ δ ενβαζία ηαζ μζ απμθααέξ απυ αοηή απμηεθμφκ ιέηνμ 

ημζκςκζηήξ ηαηάηαλδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ ζηδκ ημζκςκία. Δπζδνά επίζδξ ζηδκ 

ροπμημζκςκζηή ακάπηολδ, ζηδκ ςνίιακζδ, ζημκ εβημζκςκζζιυ ηαζ ζημκ ααζζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ημο ενβαγυιεκμο, ηαεχξ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο 

δναζηδνζυηδηάξ ζοκηεθείηαζ ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. Δπζδνά επίζδξ, ζε υηζ αθμνά 

ηζξ άιεζεξ ζοκέπεζεξ, άθθμηε ιε ήπζα ηαζ άθθμηε ιε πμζηίθα ζοιπηχιαηα ζημοξ 

ενβαγυιεκμοξ, ςξ πανάβμκηαξ επζαάνοκζδξ ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ ημο 

μνβακζζιμφ, δδιζμονβχκηαξ ή επζαανφκμκηαξ παεμθμβζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί μ πχνμξ ηδξ οβείαξ, μ μπμίμξ 

απμηεθεί πδβή πνμαθδιάηςκ βζα ημ ήδδ οπάνπςκ πνμζςπζηυ, ιυκζιμ ηαζ επζημονζηυ, 

ηαεχξ μζ ενβαγυιεκμζ οθίζηακηαζ ζηνεζμβυκμ πίεζδ ελαζηίαξ ηςκ αολδιέκςκ 

απαζηήζεςκ ημο πχνμο. Ηδζαίηενα βζα ημ κμζδθεοηζηυ ζαηνζηυ ηαζ πανασαηνζηυ 

πνμζςπζηυ πμο ενβάγεηαζ ιε αάνδζεξ μζ μπμίεξ αθάπημοκ ζμαανά ηδκ οβεία 

πνμηαθχκηαξ, δζαηαναπέξ φπκμο, ιεηααμθζημφ νοειμφ, ανηδνζαηήξ πίεζδξ, 
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ζαηπάνμο, πκεοιαηζηήξ δζαφβεζαξ ηαεχξ ηαζ δζαηαναπέξ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ, ηδξ 

μζημβεκεζαηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ (Σμφκηαξ, 2000, p.173). 

Πνυηεζηαζ βζα δζαηαναπέξ μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ημ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ είκαζ εηηεεεζιέκμζ μζ ενβαγυιεκμζ ζημ πχνμ ηδξ οβείαξ, μζ 

μπμίμζ εηηυξ απυ ζοιπηχιαηα ζςιαηζηήξ ημφναζδξ, αζχκμοκ ηαζ ζοιπηχιαηα 

ροπζηήξ έκηαζδξ ηαζ ελάκηθδζδξ. Δπαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ ηαζ ακαζθάθεζα πμο 

πδβάγεζ απυ ημκ θυνημ ενβαζίαξ, ηδκ έθθεζρδ πνμζςπζημφ, ηδκ έθθεζρδ ακαβκχνζζδξ 

ημο ένβμο ημοξ, ηδκ έθθεζρδ ημζκςκζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζηακμπμίδζδξ 

ηαεχξ δεκ έπμοκ ζζπονά ηίκδηνα παναβςβζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια, ςξ πνμξ ηα ηίκδηνα απμδμηζηυηδηαξ ηαζ 

παναβςβζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ απμηεθεί ένεοκα
75

 πμο έβζκε ζηζξ εθθδκζηέξ 

δδιυζζεξ επζπεζνήζεζξ, δ μπμία ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ αοηά αθμνμφκ ηδκ 

αφλδζδ ηςκ ιζζεχκ ηαζ ηδκ πανμπή αζθάθεζαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Πανάβμκηεξ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ηδξ επζζθάθεζαξ ημοξ, υπςξ ηαζ 

δ απυηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ δδιζμονβζηυηδηαξ, δ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ θήρδ 

απμθάζεςκ, δ αεθηίςζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, η.α.  

Πανάδεζβια ιμκηέθμο απμηεθεζιαηζηχκ ηζκήηνςκ
76

 ηςκ ενβαγμιέκςκ ζημ 

πχνμ ηδξ οβείαξ, απμηεθεί ημ ζφζηδια οβείαξ ζημ Οκηάνζμ ημο Κακαδά, ημ μπμίμ 

ζπεδζάζηδηε ιε αάζδ ηέζζενζξ ααζζηέξ ανπέξ: 1) κα ιδκ έπεζ οπεναμθζηυ ηυζημξ 2) 

κα έπεζ απθή εθανιμβή, 3) κα οπμζηδνίγεηαζ απυ ζοκεπήξ αεθηίςζδ, 4) κα ααζίγεηαζ 

ζηδ δζηαζμζφκδ, ζηδκ ηαζκμημιία ηαζ ζηδ ιάεδζδ. Σα ηίκδηνα ηα μπμία εα 

πνδζζιμπμζμφζε βζα ημ ζημπυ αοηυ, ιε αάζδ ηζξ παναπάκς ανπέξ, εα ήηακ: Μπυκμοξ 

ζημοξ ενβαγυιεκμοξ, ηαθφηενμζ ιζζεμί, ζφκδεζδ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ απυδμζδξ, 

δζακμιή ηενδχκ, οπμηνμθίεξ, αιμζαή ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ απυδμζδ, επζανάαεοζδ ηαζ 

πνδιαηζηέξ ακηαιμζαέξ ηςκ ενβαγμιέκςκ (Custers et al., 2008). 

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς θμζπυκ ακηζθαιαακυιαζηε υηζ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ 

ιμκηέθμο ηζκήηνςκ εα πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ιε ηζξ αλίεξ ημο ζοζηήιαημξ οβείαξ, υπςξ 

ηαζ ιε ημοξ ζηυπμοξ απυδμζδξ ηαζ πμζυηδηαξ πμο εέηεζ μ μνβακζζιυξ. ηυπμοξ πμο εα 

οπμηζκεί ηαζ εα ακηαιείαεζ ημοξ ενβαγυιεκμοξ, ακαθμβζηά ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ 

ζηδκ οπδνεζία, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ πμο εθανιυγμοκ μζ 
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ηοαενκήζεζξ ζηδκ πχνα ιαξ, μζ μπμίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ οπμαάειζζδ ημο ένβμο ημοξ 

ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ενβαζζαηήξ ακαζθάθεζάξ ημοξ. Αζηία δ ζοβηνάηδζδ ηςκ ιζζεχκ, 

ημο πθδεςνζζιμφ ηαζ δ απμδοκάιςζδ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβάκςκ πμο δεκ 

εκεαννφκμοκ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ ενβαγμιέκςκ, μζ μπμίμζ ενβάγμκηαζ ιε ακηίλμεξ 

ζοκεήηεξ, οπυ ηδκ πίεζδ ηδξ ακαζθάθεζαξ ηαζ άβπμοξ. Πανάβμκηεξ επζδείκςζδξ ημο 

ενβαζζαημφ stress ηαζ αφλδζδξ ηδξ πζεακυηδηαξ ενβαζζαημφ θάεμοξ, ηαεχξ ημ ένβμ 

ηςκ οβεζμκμιζηχκ απαζηεί εοεθζλία ηαζ οπεοεοκυηδηα. Απαζηεί δεζηυ ορδθυ ηαζ 

ορδθυ αίζεδια εοεφκδξ απυ υθμοξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ πχνμ ηδξ οβείαξ ηαζ 

ηονίςξ απυ ημ ζαηνζηυ ηαζ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ, ηαεχξ δ πζεακυηδηα θάεμοξ 

ιπμνεί κα ζημζπίζεζ ιζα ακενχπζκδ γςή. Κζ αοηυ βζαηί ζφιθςκα ιε ημοξ Ahmed & 

Ramzan
77

 οπάνπεζ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ζηνεξ ηαζ ηδξ απυδμζδξ ενβαζίαξ, 

ηαεχξ υηακ ημ άβπμξ αολάκεζ δ απυδμζδ ηδξ ενβαζίαξ ιεζχκεηαζ ηαζ ημ ακηίεεημ. Ζ 

έθθεζρδ ηζκήηνςκ επμιέκςξ αολάκεζ ηδκ επζζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηδκ απυδμζδ ηαζ ηδκ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ. Ακηίεεηα ιε ηδκ πενίπηςζδ 

ακάπηολδξ αοευνιδημο ακηαβςκζζιμφ δ μπμία πνμηφπηεζ ακάιεζα ζε υζμοξ κζχεμοκ 

ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδκ ενβαζία ημοξ (Watson, 2005, pp.389-95). 

Ηδζαίηενα ζε πενζυδμοξ ηνίζεςκ, υπςξ π.π. ηδξ πακδδιίαξ ημο covid 19, υπμο 

δ επζζθάθεζα ηςκ ενβαγμιέκςκ αολήεδηε θυβς ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ζμφ ηαζ ημο 

θυαμο ιεηάδμζήξ ημο. Κζ αοηυ βζαηί πνυηεζηαζ βζα ιεηαδμηζηή αζεέκεζα δ μπμία 

ηδνφπεδηε απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ (ΠΟΤ) ςξ πακδδιία ζηζξ 11 

Μανηίμο ημο 2020, δ ελάπθςζδ ηδξ μπμίαξ έβζκε ναβδαία ζε παβηυζιζμ επίπεδμ 

δζαζπείνμκηαξ ημ εάκαημ ηαζ δδιζμονβχκηαξ πμθθαπθά πνμαθήιαηα οβείαξ. 

Πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηα ηνάηδ εεζπίγμκηαξ ιέηνα πμο εεςνμφκ 

ηαηάθθδθα, ηα μπμία αίνμοκ ή εκζζπφμοκ ακάθμβα ιε ηζξ παναιέηνμοξ πμο εεςνμφκ 

ζδιακηζηέξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζή ημο. Έκα απυ αοηά είκαζ ηαζ δ εκίζποζδ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηςκ κμζμημιείςκ ηαζ ζδζαζηένςξ ημο ζαηνζημφ ηαζ κμζδθεοηζημφ 

πνμζςπζημφ πμο επζθμνηίζηδηε απυ ηδκ κμζδθεία αζεεκχκ ιε covid 19 ηαζ ηα 

ζπεηζγυιεκα ιε αοηυκ πεναζηένς πνμαθήιαηα πμο πνμζηέεδηακ ζηα ήδδ οπάνπμκηα. 

Κζ αοηυ βζαηί δ κέα πναβιαηζηυηδηα άββζλε υθμοξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ πχνμ ηδξ 

οβείαξ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ κέμοξ επαββεθιαηίεξ, θυβς έθθεζρδξ βκχζεςκ ηαζ ειπεζνίαξ 

ζοβηνζηζηά ιε ημοξ παθαζυηενμοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ, μζ μπμίμζ επςιίζηδηακ ημ αάνμξ 

ηδξ απεζνίαξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζήξ ημοξ.  
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Σμ άβπμξ ηαζ δ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα επμιέκςξ είκαζ δζάποηδ ζε υθμοξ ημοξ 

ηθάδμοξ ηαζ ενβαγυιεκμοξ ηςκ δμιχκ οβείαξ ηαεχξ απυ ηδκ ενβαζζαηή εζνήκδ 

πενάζαιε ζημ πυθειμ. ηδκ ααεααζυηδηα, ηδκ επζζθάθεζα ηαζ ηδκ ενβαζζαηή 

ελμοεέκςζδ πμο ακηζηαηέζηδζακ ηδκ ζηαεενυηδηα επδνεάγμκηαξ άιεζα ημοξ 

ιυκζιμοξ ηαζ επζημονζημφξ ενβαγυιεκμοξ, ιενζημί εη ηςκ μπμίςκ ανέεδηακ ζε 

ηαεεζηχξ ακαζημθήξ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ή ηδξ ζφιααζήξ ημοξ. Άθθμζ πάθζ 

ακαβηάζηδηακ κα ενβαζημφκ εη πανεηηνμπήξ ιε θζβυηενεξ απμδμπέξ, υπςξ ηαζ 

πμθθμί εθεφεενμζ επαββεθιαηίεξ, αοημαπαζπμθμφιεκμζ ηαζ ιζηνμί επζπεζνδιαηίεξ, μζ 

μπμίμζ θυβς παβχιαημξ ηδξ αβμνάξ ζηαιάηδζακ ηδκ ενβαζίαξ ημοξ. Αηυιδ ηαζ υζμζ 

απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζημ πχνμ ηδξ οβείαξ ζοκεπίγμοκ κα ενβάγμκηαζ ηακμκζηά, 

επζθμνηίζηδηακ ιε αηυιδ πενζζζυηενμ άβπμξ ηαζ θυνημ ενβαζίαξ ηαεδιενζκά, θυβς 

ημο ενβαζζαημφ πενζαάθθμκημξ εθ‟ υζμκ ηαθμφκηαζ κα ενβαζημφκ ζε αοηυ ιε κέμοξ 

ηακυκεξ αζθάθεζαξ ηαζ οβζεζκήξ. Με πενζημπή ηςκ νεπυ ηαζ ακαζημθή ηδξ άδεζά ημοξ, 

οπυ έκα ηαεεζηχξ ζοπκχκ εζςηενζηχκ ιεηαηζκήζεςκ ή ιεηαηζκήζεςκ ημο 

πνμζςπζημφ απυ κμιυ ζε κμιυ ή απυ ηζξ δμιέξ ηδξ πνςημαάειζαξ θνμκηίδαξ ζηα 

κμζμημιεία, πνμξ ηάθορδ ακαβηχκ 

Ζ εκίζποζδ ηςκ πνμθδπηζηχκ ιέηνςκ αζθαθείαξ, δ ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ, δ ζςζηή δζαπείνζζή ημο αθθά ηαζ ηα πνμβνάιιαηα πνμαβςβήξ ηδξ 

οβείαξ πνμζπαεμφκ κα πνμάβμοκ ηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή οβεία ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

υπςξ ηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηζκδφκςκ, ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο 

ηαζ αλζμθυβδζή ημοξ. Μέζς ηδξ μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ηςκ δμιχκ οβείαξ απυ ηδκ 

πμθζηεία ηαζ ηδκ πνυζθδρδ ιυκζιμο πνμζςπζημφ, ηαεχξ μζ απθήνςηεξ οπενςνίεξ, μζ 

ελακηθδηζημί νοειμί ενβαζίαξ ηαζ ημ έκημκμ ροπμθμβζηυ ζηνεξ απμηεθμφκ μνζζιέκεξ 

ιυκμ απυ ηζξ εηθάκζεζξ ηςκ ηαηχκ ζοκεδηχκ απαζπυθδζδξ ζημκ πχνμ ηδξ οβείαξ. 

οκεήηεξ πμο βίκμκηαζ αηυιδ πζμ άζπδιεξ ηαεχξ μζ ενβαγυιεκμζ ηαθμφκηαζ κα 

ενβαζημφκ ηαζ κα ζοκενβαζημφκ ιεηαλφ ημοξ ζε έκα ενβαζζαηυ πθαίζζμ πμο δεκ 

εββοάηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ζηαεενυηδηα ηαζ ελέθζλή ημοξ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Κθείκμκηαξ ηδκ πηοπζαηή ιαξ ενβαζία ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ εοέθζηηεξ 

ιμνθέξ απαζπυθδζδξ ηαζ παναβςβζηυηδηαξ ζοκακηχκηαζ πθέμκ ζε μθυηθδνδ ηδκ 

Δονχπδ, ηαεχξ υθα ηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ ΔΔ ζοκηάζζμκηαζ ζηαδζαηά ηαζ οθμπμζμφκ 

ημκ ζαθέζηαηα δζαηοπςιέκμ ημζκμηζηυ ζηυπμ ηδξ αφλδζδξ ηδξ εοεθζλίαξ ζηδκ 

ενβαζία. Έκα ζηυπμ μ μπμίμξ πνμήθεε απυ ηδκ ακαδζάνενςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηα 

πθαίζζα ηδξ ακαγήηδζδξ εκυξ εκαθθαηηζημφ, απέκακηζ ζημ θμνκηζηυ, ιμκηέθμο 

παναβςβήξ πμο επδνέαζε ζδιακηζηά ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Οζ επζπεζνήζεζξ ιέζς κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ιείςζακ απυ ηδ ιζα ημκ ανζειυ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ενβαγμιέκςκ, εκχ 

απυ ηδκ άθθδ ακαγδημφζακ ενβαγυιεκμοξ ιε κέεξ δελζυηδηεξ. Κίκδζδ δ μπμία είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ ενβαζζαηήξ επζζθάθεζαξ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ηαεχξ δ ακαδζάνενςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πνεζαγυηακ ιζζεςηή 

ενβαζία, υπζ ηδξ παθζάξ ιμνθήξ, αθθά ενβαζία πενζζζυηενμ εοέθζηηδξ ςξ πνμξ ημκ 

ηφπμ ηδξ ενβαζζαηήξ ζφιααζδξ ηαζ ημο ηνυπμο ακηαιμζαήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ .  

 Αίηδια ημ μπμίμ βζκυηακ υθμ ηαζ πζμ έκημκμ βζα ηδκ αζςζζιυηδηα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηάξ ημοξ, ημ μπμίμ εηθνάζηδηε 

ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζε ηάεε πχνα, ηαεχξ μζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ δεκ 

ειθακίζηδηακ ιε ηδκ ίδζα ιμνθή ζε αοηέξ. Οζ πανάβμκηεξ πμο έπαζλακ ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ είπακ κα ηάκμοκ ιε ηα επίπεδα ζοιιεημπήξ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ, 

ηδκ ημοθημφνα ηδξ ηάεε πχναξ, ημκ δζάθμβμ ιεηαλφ ηοαενκήζεςκ, ενβμδμηχκ ηαζ 

ενβαγμιέκςκ ηαζ ζοθθμβζηχκ δζαπναβιαηεφζεςκ. Έηζζ ζοκακηήζαιε δζαθμνεηζηή 

δζάνενςζδ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ ζηζξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, υπςξ 

ηαζ ζηδκ Δθθάδα, υπμο εηηυξ απυ ηα είδδ ηδξ ενβαζζαηήξ απαζπυθδζδξ 

ακαπηφπεδηακ ηαζ Δκενβδηζηέξ Πμθζηζηέξ απαζπυθδζδξ, μζ μπμίεξ πνμζμιμζάγμοκ ιε 

ηζξ εοέθζηηεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ 

αφλδζδ.  

Καεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ακάπηολή ημοξ ήηακ δ δ μζημκμιζηή φθεζδ, 

δ θζηυηδηα ηαζ ηδκ εθανιμβή ιεηαννοειίζεςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ είπακ 

ςξ απμηέθεζια  ζζπονέξ επζπηχζεζξ ζηδκ δζααίςζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηδκ οβεία ημο.  

Ο ακηίηηοπυξ ημοξ έβζκε αζζεδηυξ ιέζς ηδξ πενζημπήξ ηςκ ιζζεχκ ηαζ ηδκ ηαπείαξ 

ακάπηολδξ ηδξ ακενβίαξ πμο μδήβδζε ζηδ θηχπεζα, ζε ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ ηαζ ζε 

πνμαθήιαηα ροπζηήξ οβείαξ. Οζ πμζμηζηέξ ενβαζίεξ ακηζηαηαζηάεδηακ απυ εοέθζηηεξ 
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ιμνθέξ ενβαζίαξ ιε παιδθυηενμοξ ιζζεμφξ ηαζ πεζνυηενεξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

μδήβδζακ ζε ζοννίηκςζδ ηαζ ακαδζάνενςζδ ημο πνμζςπζημφ. ηδκ  απμδοκάιςζή 

ημο αημιζηά ηαζ ζοθθμβζηά, ιέζς ηδξ απμδοκάιςζδξ ηςκ ζοκδζηάηςκ, ηα μπμία εκ 

ιέζς ηνίζδξ δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ ζημκ νυθμ ημοξ ηαεχξ  ακαβηάγμκηαζ κα 

απμδεπημφκ ιεηαννοειίζεζξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ πμο ηείκμοκ κα αολήζμοκ ηδκ 

ενβαζζαηή επζζθάθεζα. ε αημιζηυ επίπεδμ ηαεχξ μζ επζγήζακηεξ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ, κζχεμκηαξ ακαζθάθεζα βζα ηζξ δζηέξ ημοξ εέζεζξ απμδέπμκηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ 

πνδιαηζηήξ απμθααήξ ηαζ ημο πνυκμο απαζπυθδζδξ, πνμηεζιέκμο κα παναιείκμοκ 

απαζπμθμφιεκμζ.  

Αζηία δ ιδ εφνεζδ απαζπυθδζδξ,  ζοβηνζηζηά ιε ηα έλμδά ημοξ ηαεχξ μ 

ιζζευξ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ δεκ ανηεί κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ηζξ μπμίεξ εα 

πνέπεζ ακαβηαζηζηά κα ιμζνάγμκηαζ ιε βμκείξ, ζοκηνυθμοξ ή ζογφβμοξ. ημζπείμ ημ 

μπμίμ απμδεζηκφεζ ηδκ δοζιεκή εέζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ μζ κέμζ ζήιενα, μζ μπμίμζ 

βζα κα επζαζχζμοκ ακαβηάγμκηαζ κα ενβαζημφκ ζε επζζθαθείξ εέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ ζε 

ημιείξ πμο δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ επάββεθιά ημοξ, αάγμκηαξ ζε ηίκδοκμ ημ ιέθθμκ ημοξ 

ηαζ ζηδκ άηνδ ηα υκεζνά ημοξ. Πανάβμκηαξ πμο ημοξ δδιζμονβεί άβπμξ, stress, 

ακαζθάθεζα ηαζ ααεααζυηδηα βζα ημ ιέθθμκ, ηαεχξ εηηυξ απυ ηδκ επαββεθιαηζηή 

ημοξ ελέθζλδ μ  ιεζςιέκμξ ιζζευξ ηδξ επζζθαθμφξ ενβαζίαξ ειπμδίγεζ πμθθέξ θμνέξ  

ηαζ ηδκ δδιζμονβία μζημβέκεζαξ, θυβς πνυζεεηςκ ηαζ αολδιέκςκ ελυδςκ. Σμ 

απμηέθεζια κα ιδκ κζχεμοκ αοηυκμιμζ ηαζ εθεφεενμζ, αθθά πζεζιέκμζ ροπμθμβζηά, 

ηαεχξ εεςνμφκ πςξ δεκ εα οπάνλμοκ ζφκημια αθθαβέξ ζηζξ πμθζηζηέξ πμο 

αημθμοεμφκηαζ, μζ μπμίεξ  είκαζ οπέν ηςκ ενβμδμηχκ ηαζ ηςκ εηαζνζχκ.  

Πμθζηζηέξ εοεθζλίαξ πμο ζδιαημδμημφκ ημ ηέθμξ ηδξ ηονζανπίαξ ημο ιμκηέθμο 

ηδξ πθήνμοξ ηαζ ζηαεενήξ απαζπυθδζδξ, μζ μπμίεξ άθθμηε πνμαάθθμοκ ςξ ιέζμ 

ακαδζακμιήξ ηδξ απαζπυθδζδξ ηαζ άθθμηε ςξ άθθμεζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ακενβίαξ. Κάπμζμζ ιάθζζηα οπμζηδνίγμοκ υηζ εα απμηεθέζμοκ ιμπθυ ακάπηολδξ ηδξ 

μζημκμιίαξ, ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, ιέζς ηδξ 

ακααάειζζδξ ηδξ πμζμηζηήξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ 

πθεμκεηηδιάηςκ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Όηζ εα ακαδεζπεμφκ ςξ ενβαθείμ 

δζεοηυθοκζδξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηαζ μζημβεκεζαηχκ οπμπνεχζεςκ ηαεχξ ιπμνεί 

κα θένμοκ εεηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ βοκαζηεία απαζπυθδζδ, ιεηααάθθμκηαξ ηδκ 

άκζζδ ηαηακμιή ενβαζίαξ ηαζ ιεζχκμκηαξ ηζξ δζαηνίζεζξ ζε αάνμξ  ηςκ βοκαζηχκ, 

αεθηζχκμκηαξ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ ηδ δζηαζυηενδ ηαηακμιή ηδξ μζηζαηήξ 

ενβαζίαξ.  
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Ακηίεεηα ιε ηδκ άπμρδ υζςκ εηθνάγμοκ θυαμοξ υηζ αοηέξ μζ πμθζηζηέξ 

ηαηαζηναηδβμφκ ηα δζηαζχιαηα ηςκ βοκαζηχκ αθθά ηαζ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ηαεχξ απμννοειίγμοκ ηαζ ηαηανβμφκ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ, εκχ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηζκδοκεφεζ κα ιπεζ ζημ πενζεχνζμ ηαζ ηδκ ακενβία θυβς ημο 

ηαηαηενιαηζζιμφ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. Αζηία δ έθθεζρδ ζζπονχκ ηζκήηνςκ 

επαββεθιαηζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ ελέθζλδξ, δ μπμία ιεζχκεζ ηδκ απυδμζή ημοξ, υπςξ 

ηαζ δ έθθεζρδ δελζμηήηςκ ζοκαζζεδιαηζηήξ κμδιμζφκδξ πμο αββίγεζ ζδζαίηενα ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ ζημκ εοαίζεδημ ημιέα ηδξ οβείαξ, υπμο δ πμζυηδηα ενβαζίαξ ηαζ 

ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ επδνεάγεζ άιεζα ηδκ οβεία ηςκ αζεεκχκ.   

¨Όπςξ ακηίζημζπα ανκδηζηά επδνεάγεηαζ ηαζ δ οβεία υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

πμο αζχκμοκ ηδκ πμθζηζηή αδνάκεζα  ηαζ ηζξ  ιεηαννοειίζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ 

πμο ζημπυ έπμοκ ηδκ ιείςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ημο ενβαηζημφ  

ηυζημοξ  ηαζ  ηδκ αφλδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, ηαεχξ μνζζιέκεξ εέζεζξ 

ενβαζίεξ πανέιεζκακ πνμζηαηεοιέκεξ ηαζ άθθεξ έπμοκ ηαηαζηεί ελαζνεηζηά εοέθζηηεξ. 

Φαζκυιεκμ εη ημο μπμίμο απμννέεζ δ ενβαζζαηή επζζθάθεζα, δ ημζκςκζηή 

απμιυκςζδ, δ οπμαάειζζδ ημο ημπζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ δ ημζκςκζηή απαλίςζδ 

πμο αολάκμοκ ηδκ δοζανέζηεζα ημο αηυιμο ιε ηδκ ημζκςκία. Καζ αοηυ βζαηί δ 

επζζθάθεζα ζηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ έπεζ επζπηχζεζξ ηαζ ζηδ γςή ηςκ ακενχπςκ, αθθά  

ηαζ ζηδκ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζημκ εαοηυ ημοξ, ζηδκ μζημβέκεζά ημοξ ηαζ απέκακηζ 

ζηδ γςή. Έκα ζηακμπμζδηζηυ, ακ υπζ εοπάνζζημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ, ιπμνεί κα θένεζ 

ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ εοηοπζζιέκμοξ μνβακζζιμφξ ηαζ 

εοηοπζζιέκμοξ ενβαγμιέκμοξ. Κζ αοηυ εα πνέπεζ κα απμηεθεί πνμηεναζυηδηα ηάεε 

ημζκςκίαξ δ μπμία εεςνεί υηζ  δ ενβαζία απμηεθεί εειέθζμ αλζμπνέπεζαξ ηαζ πδβή 

ζηαεενυηδηάξ ηδξ. 
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