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ΔΙΑΓΧΓΗ 

«Σπλήζηδα λα ζθέθηνκαη πσο είκαη θησρόο. Τόηε κνπ είπαλ 

πσο δελ ήκνπλ θησρόο, ήκνπλ άπνξνο. Σηε ζπλέρεηα κνπ είπαλ 

πσο ήηαλ απηνθαηαζηξνθηθό λα ζθέθηνκαη ηνλ εαπηό κνπ σο 

άπνξν. Ήκνπλ απνζηεξεκέλνο. (Ω, όρη απνζηεξεκέλνο αιιά 

κάιινλ κε πξνλνκηνύρνο). Τόηε κνπ είπαλ πσο ην κε πξνλν-

κηνύρνο είρε πνιπρξεζηκνπνηεζεί. Ήκνπλ κεηνλεθηώλ. Δμαθν-

ινπζώ λα κελ έρσ κηα δεθάξα. Αιιά έρσ έλα πινύζην ιεμηιό-

γην».
1 

Ζ εκπεηξία ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ θαη ε εθινγηθεπκέλε ζχιιεςε, 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ζρέζεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφ απαηηεί σο 

πξνυπφζεζε, αλαγθαία πιελ φκσο φρη θαη επαξθή, ηε δηαηχπσζε ησλ βα-

ζηθψλ ελλνηψλ πξνζπέιαζήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ ζπληειεί ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζεσξεηηθήο εγθπξφηεηαο ησλ ελλνηψλ, είλαη ηδηαίηεξα α-

παηηεηηθή, αθελφο επεηδή πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πνιπζεκία, ε ανξηζηία 

θαη ε αζπλεπήο ρξήζε ηνπο, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο νη έλλνηεο απηέο 

λα εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν ρξεζηηθήο αμίαο θαη εξκελεπηηθήο 

εκβέιεηαο. Ηδηαίηεξα δε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφ κειέηε θνηλσληθφ 

θαηλφκελν ζεσξείηαη σο θνηλσληθφ πξφβιεκα, νη έλλνηεο θαη νη φξνη
2 

πνπ 

ζα επηιεγνχλ απαηηείηαη λα εμαζθαιίδνπλ φρη απιά ηελ πεξηγξαθή αιιά 

θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζήο ηνπ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 

45). 

Γηα ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ νη πξνυπν-

ζέζεηο απηέο δε θαίλεηαη, εμαξρήο ηνπιάρηζηνλ, λα ηζρχνπλ. Παξά ηελ επ-

ξεία δεκνηηθφηεηα ηνπ φξνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ, πνιηηηθφ θαη δεκνζην-

γξαθηθφ ιφγν, ηδηαίηεξα ζηνλ πνιηηηθφ θαη γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξψπεο 

                                                      

 

1
 Jules Feiffer, Ακεξηθαλφο ζθηηζνγξάθνο. 

2
 Ζ «έλλνηα» ζπληζηά ηε λνεηηθή εηθφλα γηα ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκε-

λν ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ ν «φξνο» σο ιέμε ή 

θξάζε κε εηδηθφ πεξηερφκελν δειψλεη έλλνηα απφ ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ, 

επαγγεικαηηθφ θ.ιπ. ρψξν (Μπακπηληψηεο, 1998). 



[2] 

 

θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, παξακέλεη σο δεηνχκελν ν κνλνζήκαληνο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ, ελψ δηεπξχλεηαη ζπλερψο ε ζπδήηεζε γηα ηε ξεηνξηθή 

ηνπ φξνπ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε πνιηηηθφ πιαίζην (Peace, 2001, ζ. 17). 

Θεσξψληαο πσο ε επηζηεκνληθή έξεπλα πξέπεη λα αλζίζηαηαη ζηνπο πεη-

ξαζκνχο ηεο κφδαο, κε πηνζεηψληαο άθξηηα «γπαιηζηεξνχο θαη θαηλνχξγη-

νπο» φξνπο (φ.π., ζ. 18), αιιά θαη αλαγλσξίδνληαο ζπλάκα ηα φξηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ειαζηηθήο εξκελείαο ησλ πνιπεπίπεδσλ ελλνηψλ3 

(Levitas, 2004a, ζ. 227), ζην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί ε θξηηηθή πα-

ξνπζίαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηεμνδηθή αλαθνξά ζηα η-

δηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηφζν γηα λα θαλεί ε ζπλέξγεηα φισλ απηψλ θαη ε δπλακηθή 

ηνπο αιιειεπίδξαζε, πνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο νδεγεί ζε ζπ-

γθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, φζν θαη γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζεσξεηηθή πιεξφηεηα θαη ε αλαιπηηθή δπλαηφηεηα κηαο 

έλλνηαο πνπ έρεη πέζεη «ζχκα» ηεο ίδηαο ηεο ηεο θήκεο θαη ηεο ξαγδαίαο 

αμηνπνίεζήο ηεο. Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο επηζηεκνινγηθήο δηαδξν-

κήο ηεο έλλνηαο, επηδίσμή καο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο αλαιπηηθήο θαη 

θξηηηθήο ηεο εγθπξφηεηαο πνπ έρεη πιεγεί απφ ηελ πιεζσξηζηηθή αμηνπνί-

εζε ηνπ φξνπ. Άιισζηε, ε αμία θάζε ζεσξεηηθήο ζχιιεςεο πξνζδηνξίδε-

ηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εξ-

κελεία κηαο εξεπλψκελεο γλσζηηθήο ή θνηλσληθήο πεξηνρήο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επηινγή ελφο ζεσξεηη-

θνχ εξγαιείνπ, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ελφο θαη κφλν ζεσξεηηθνχ ηεο θνη-

λσληνινγίαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ ή κηαο κφλν θνηλσληνινγηθήο ζρνιήο ή ν-

κάδαο, αιιά πξνρσξά ζηε ζχλζεζε κηαο πξνζέγγηζεο, νη ζπληζηψζεο ηεο 

νπνίαο έρνπλ ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, δνκψληαο έηζη έλα 

ζεσξεηηθφ εξγαιείν πνπ ππεξεηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλάγθεο ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο, θσηίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εξεπλψκελεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

                                                      

 

3
 Ζ Levitas (2004a) ζρεηηθά κε ηε δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο θνηλσλη-

θφο απνθιεηζκφο ζεκεηψλεη: «Έλλνηεο πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ αθαδεκατθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεδίσλ αλακθηζβήηεηα απαηηνχλ θάπνην βαζκφ 

ειαζηηθήο εξκελείαο» (ζζ. 227-228). Απηφ γίλεηαη, δηφηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπ-

δεηνχληαη έρνπλ πξαγκαηηθή ππφζηαζε, ελψ νη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πξνζδί-

δνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο φπσο θαη κέηξα πνιηηηθήο παξέκ-

βαζεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απνθιεηζκφο απνηππψλεηαη κέζσ δεηθηψλ, 

ν πξνηηκεηένο νξηζκφο νθείιεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ επηιεγκέλν ηξφπν κέηξε-

ζεο.  



[3] 

 

«παξαδεηγκάησλ» πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια γεληθφηεξσλ αληηιήςεσλ 

γηα ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο, πξνβάιιεη ε πηνζεηνχκελε ζεσξεηηθή ν-

πηηθή, ε νπνία εθηηκνχκε πσο απνηειεί επέθηαζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ 

επηκέξνπο ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ. 

Έηζη θαη ε πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζηε κειέηε απηή, εθθηλψληαο απφ ηηο αγγινζαμνληθέο πξν-

ζεγγίζεηο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο απνζηέξεζεο θαη κεηαβαίλνληαο ζηηο γαι-

ιηθέο-ζρεζηαθέο πξνζεγγίζεηο, εμεηάδεη ην δήηεκα ησλ εηζνδεκαηηθψλ αλη-

ζνηήησλ, παξάιιεια κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

απνζηέξεζεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ επηρεηξείηαη 

θαηαιεθηηθά κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Marshall  γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιί-

ηε θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (Marshall & Bottomore, 2001), πνπ κεηα-

ζέηεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηηο ζηελά νηθνλνκηθέο (εηζνδεκαηηθέο) 

δηαζηάζεηο ηνπ απνθιεηζκνχ ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

ζπκβνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηζφ-

ηηκε πξφζβαζε ηεο ππφ κειέηε θνηλσληθήο νκάδαο ζηηο επθαηξίεο αηνκηθήο 

θαη ζπιινγηθήο εμέιημεο. Τπφ απηφ ην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεη-

ζκφο πξνζεγγίδεηαη ηφζν ζηελ θαλνληζηηθή φζν θαη ζηε ζρεζηαθή ηνπ δηά-

ζηαζε, σο ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ δηαθαλνλη-

ζκψλ (de jure) κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη δπλακηθέο (de facto), πνπ σο 

απνηέιεζκα έρνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ζεκειη-

σδψλ δηθαησκάησλ.  





[5] 

 

1 Ιζηνξηθέο θαηαβνιέο θαη ρξήζεηο ηνπ όξνπ 

Ζ πνξεία ελφο δπλακηθνχ φξνπ, ηδηαίηεξα φηαλ απηφο απνηειεί πξντφλ «εκ-

βνιηαζκνχ» ηεο θνηλσληθήο ινγηθήο απφ ηελ πνιηηηθή ινγηθή (Ννχηζνο, 

1998, ζ. 92), δηαθσηίδεη ηνλ ίδην ηνλ φξν. Ζ εκθάληζε, ε απνδνρή θαη ε 

θαζηέξσζή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο δελ είλαη άζρεηε απφ ηηο ηζηνξη-

θέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ παξήρζε. Άιισζηε, «ν εγγελήο πνιηηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ εμεγεί θαη 

ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηζηήκεο απηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα ηηο νξίζνπλ θαηά ηξφπν εληαίν θαη πάγην» (Σζανχζεο, 1998, ζ. 88). 

1.1 Η εκθάληζε ηνπ όξνπ 

Ζ πνιηηνγξάθεζε ηνπ φξνπ ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη ε επξεία ζπκπε-

ξίιεςή ηνπ ζηε ξεηνξηθή ησλ πνιηηηθψλ, ηε γιψζζα ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

θαη ηα θείκελα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 41) απνδί-

δνπλ ζηνλ φξν έλαλ επίθαηξν θαη ζχγρξνλν ραξαθηήξα. Ωζηφζν, θαη ζε 

αληίζεζε κε φ,ηη πηζηεχεηαη, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ απνηειεί έλαλ 

θαηλνχξην φξν. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Amartya Sen (2000, ζζ. 

3-4) νη ηζηνξηθέο ξίδεο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ αληρλεχνληαη ήδε 

ζηνλ Αξηζηνηέιε. Ζ ζχγρξνλε ρξήζε ηνπ φξνπ, σζηφζν, εληνπίδεηαη ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηε Γαιιία,
4
 ελψ ε παηξφηεηα θαη ε ζεκειί-

σζή ηνπ απνδίδεηαη ζην René Lenoir ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. 

ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή απφ ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο ηερλν-

θξάηεο
5
 ελφο θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ελφο νξηζκνχ, ηνλ νπνίν, φκσο, νη θνη-

                                                      

 

4
 Αλαθνξά ζηνλ φξν γίλεηαη ήδε ζε θείκελα ησλ  Pierre Massé ην 1964 

θαη Jules  Klanfer ην 1965 (Beland, 2007, ζ. 126· Παπαδνπνχινπ, Γεκνπιάο, 

Μπακπαλέινπ, & Σζηψιεο, 2002, ζ. 24). Με εμαίξεζε ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ρψξν ηεο Γαιιίαο θαη ηε ζπλαθφινπζε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε γαιιηθή γιψζζα, θα-

ηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξέο λα βξεζνχλ θείκελα πνπ λα 

εκπεξηέρνπλ ηνλ φξν ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Ωθεαλία 

(Peace, 2001, ζ. 18). 

5
 Ο Massé ππήξμε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ ρεδηαζκνχ, o 

Klanfer αλήθε ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ηνπ ηεξέα Joseph Wrésinki, ηδξπηή ηεο 

νξγάλσζεο ATD-Σέηαξηνο Κφζκνο θαη ν Lenoir δηεηέιεζε πθππνπξγφο Κνηλσλη-

θήο Πξφλνηαο ζηελ θπβέξλεζε Chirac (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ.58· 

Παπαδνπνχινπ θ. ζπλ., 2002, ζ. 24· Silver, 1994, ζ. 532). 
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λσληθνί επηζηήκνλεο πηνζέηεζαλ πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 41).
 6
 

ηελ αξρηθή ηνπ ρξήζε ν φξνο αμηνπνηείηαη σο πεξηγξαθηθή θαηε-

γνξία, έλα «εξγαιείν πεξηγξαθήο θαη νξηζκνχ ηεο εμφδνπ απφ ηελ θνηλσ-

ληθή θαλνληθφηεηα πιεζπζκψλ πνπ ζηελ πξνεγνχκελή ηνπο θαηάζηαζε 

δηέζεηαλ δπλακηθφ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο» (Πεηξάθε, 1998, ζ. 20). 

Μέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο σο ρψξνπ, πξνβάιιεηαη κηα 

δηρνηνκηθή δηάθξηζε ζε απηνχο πνπ είλαη εληόο (insiders) θαη νξίδνληαη απφ 

ηδηφηεηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο (έρνπλ κφληκε απαζρφιεζε θαη ζπκ-

κεηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή) θαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη εθηόο (outsiders), 

ηνπο «άιινπο», πνπ έρνπλ απνιέζεη ηηο θνηλσληθέο ηδηφηεηεο πνπ θαηείραλ, 

αξλνχκελνη
7
 ή αδπλαηψληαο λα παξακείλνπλ εληφο ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ηεο 

                                                      

 

6
 Έθηνηε, θαη ζχκθσλα κε ηελ Daly (2006), «ν φξνο βξίζθεηαη ζηελ πα-

ξακεζφξηα πεξηνρή κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ θαη ηεο πνιηηηθήο» (ζ. 3), 

έλαο ρψξνο πνπ πέξα απφ ηα αζαθή φξηά ηνπ παξνπζηάδεη θαη έλαλ έληνλα θαλν-

ληζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε Δ.Δ. απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ρξεκαηνδφηεο  

ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Ζ αθαδεκατθή θαη πνιηηηθή ζπλχπαξμε ηνπ φξνπ επέθεξε νξη-

ζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο νδήγεζε ζηελ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε θαη ηνλ θα-

λνληζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ελψ παξάιιεια ηφληζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ (π.ρ. ε-

κπεηξηθνχο δείθηεο) αθήλνληαο εθηφο έξεπλαο ζέκαηα φπσο ν ζεσξεηηθφο ηνπ ρα-

ξαθηήξαο, ε ζρέζε ηνπ κε άιιεο έλλνηεο, θ.ιπ.  

7
 Με απηή ηε ζεκαζία ν φξνο είρε αμηνπνηεζεί θαη πξνγελέζηεξα, απφ ην 

Secretan ην 1959, γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα θαηάζηαζε απηo-απνθιεηζκνχ γηα 

εζληθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο (Estivill, 2003, ζ. 10). Ζ Καπηαληδφγινπ (2006, 

ζ. 42), σζηφζν, ζεσξεί  πσο ν εθνχζηνο απνθιεηζκφο είλαη ζπδεηήζηκνο θαη πξέ-

πεη ν ραξαθηεξηζκφο λα κεηξηαζηεί ή λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. Σε δηάθξηζε 

νηθεηνζεινχο/αλαγθαζηηθνχ απνθιεηζκνχ πηνζεηεί θαη ν Giddens (1998, 2002), 

αλαθεξφκελνο ζε απνθιεηζκφ «ζηελ θνξπθή» (at the top) θαη «ζηε βάζε» (at the 

bottom). Ζ πξψηε πεξίπησζε, ηνπ νηθεηνζεινχο απνθιεηζκνχ, ραξαθηεξίδεη ηηο 

πξνλνκηνχρεο εθείλεο νκάδεο πνπ απνζχξνληαη εθνπζίσο απφ ηνπο δεκφζηνπο 

ζεζκνχο (εθπαίδεπζε, πγεία, θνηλσληθή αζθάιηζε). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε απφ-

ζπξζε αμηνπνηείηαη απφ ηηο νκάδεο απηέο σο κέζν θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη πεξηρα-

ξάθσζεο ησλ νξίσλ ηνπο, επηηξέπνληαο ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηελ απνθιεηζηηθή 

λνκή ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηνλ αθνχζην 

απνθιεηζκφ φισλ απηψλ πνπ, βξηζθφκελνη «ζηε βάζε» (ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρί-

αο), ζηεξνχληαη ηνπο θαζνιηθά παξερφκελνπο πφξνπο θαη επθαηξίεο, κε ζπκκεηέ-

ρνληαο έηζη ζηε δηαλνκή ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο γηα ηνλ 

Giddens ν απμαλφκελνο απην-απνθιεηζκφο ηεο θνηλσληθήο ειίη ζπλδέεηαη αηηηαθά 

κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηε βάζε, ζπκβάιινληαο ζηε δηεχξπλζή ηνπ, θπξί-

σο ιφγσ ηεο απφζπξζεο ηεο νηθνλνκηθήο ειίη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγη-
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θνηλσλίαο (Levitas, 2004a, ζ. 226). Ζ δπζρεξήο πξφζβαζε ζηελ εξγαζία 

θαη ζηα δεκφζηα αγαζά πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε απηήλ, κε θπξηφηεξν 

ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, σζεί έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ
8
 ζηελ έμνδν απφ 

ηελ θνηλσληθή δνκή. Ο απνθιεηζκφο, θαηά ηε θάζε απηή, πξνζδηνξίδεηαη 

σο απνθιεηζκφο απφ ηελ αλάπηπμε, ζε κηα επνρή αηζηνδνμίαο, επεκεξίαο, 

ηζφηεηαο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηε ιεγφκελε «ρξπζή επνρή» ηνπ κε-

ηαπνιεκηθνχ θαπηηαιηζκνχ (Esping- Andersen, 2004a, ζ. 14), ή αιιηψο ηε 

«ρξπζή επνρή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο», πνπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θεθα-

ιαίνπ, εξγαζίαο θαη θξάηνπο επηηπγράλεηαη ν «εμαλζξσπηζκφο» ηνπ θαπη-

ηαιηζκνχ θαη ε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο πεξηζσξην-

πνίεζεο κέζσ ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο (Μνπδέιεο, 2005).
9
 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Lenoir, αλ θαη «αξθνχλησο θιηληθή, κε ηαηξηθήο 

θχζεσο αλαθνξέο ζηα πγηή ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο (…) θαη ζηα άξξσζηα» 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 59), μεθεχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή θηιειεχζε-

ξε άπνςε γηα ηε θπζηθή ηζνξξνπία ηεο θνηλσλίαο, αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσ-

                                                                                                                          

 

θψλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ (1998, ζζ. 104-105· 2002, ζ. 

364).  

8
 Οη «άιινη», «les exclus» φπσο ηνπο νλνκάδεη αξρηθά ν Lenoir, πξφθεη-

ηαη γηα έλα εηεξφθιεην πιήζνο απφ άηνκα λνεηηθά θαη ζσκαηηθά πζηεξνχληα, 

απηνθαηαζηξνθηθά, ρξήζηεο νπζηψλ, κέιε πξνβιεκαηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο θνηλσληθψο «απξνζάξκνζησλ» αηφκσλ, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (Stichweh, 2002, ζ. 102). Βαζηθφ θξηηήξην ζε φιεο 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ ε έιιεηςε θνηλσληθήο, ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο πξν-

ζαξκνγήο ζηνλ θπξίαξρν θνηλσληθφ θαλφλα. 

9
 Ζ επθνξία ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ή νξζνινγηθνχ θαπη-

ηαιηζκνχ δε ραξαθηήξηδε φινπο ηνπο ζηνραζηέο θαη δέρζεθε, φπσο ήηαλ αλακελφ-

κελν, ηελ θξηηηθή ηεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο. Οη Baran θαη Sweezy (1989), ζην 

έξγν ηνπο Μνλνπσιηαθόο Καπηηαιηζκόο: Αλαηνκία ηνπ Ηκπεξηαιηζκνύ, ζεσξνχλ 

πσο ε επκάξεηα ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ φρη κφλν δε ζπληζηνχζε ην θπζηθφ 

απνηέιεζκα ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά  αληίζεηα ήηαλ έλα 

πξνζσξηλφ «πξντφλ» ζπγθπξηαθψλ παξαγφλησλ αιιά θαη καθξνπξφζεζκσλ δνκη-

θψλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχιεπε ν, ακεξηθαληθφο θπξίσο, θαπηηα-

ιηζκφο (Foster, 2005). Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππεξδνκήο θαη ησλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο, επηζεκαίλνπλ πα-

ξάιιεια ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απα-

ζρφιεζεο, εηδηθά δε φζσλ ζπλδένληαλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηξαηησηηθν-

βηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο. ε αλάινγε δηαπίζησζε γηα ηηο δπλάκεηο πνπ ζπλέ-

βαιαλ ζηε ζηήξημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο πξνβαίλεη θαη ν Rifkin (1996).  
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ληθή εππάζεηα ησλ απνθιεηζκέλσλ θαη πξνβάιιεη ηελ αλάγθε γηα παξεκ-

βαηηθή πξνλνηαθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επέθηαζήο ηνπ. Σν ζεκαληηθφ 

ζεκείν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Lenoir είλαη ε αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο αηηην-

ινγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. Ωζηφζν, ε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ φξνπ θαηά ηε δεδνκέλε πεξίνδν νθείιεηαη αθελφο 

ζηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε πνπ εκθάληδαλ απηά ηα θαηλφκελα, ηα νπνία 

ζεσξνχληαλ πεξηζσξηαθά θαη ρσξίο θαηλνκεληθά λα επεξεάδνπλ ην ζχλνιν 

ηεο θνηλσλίαο (Bhalla & Lapeyre, 2004, ζ. 3), αθεηέξνπ ζηελ πίζηε πσο ε 

αλάπηπμε ζα ζπκπαξέζπξε καδί ηεο φια ηα πξνβιήκαηα. Ζ δηεχξπλζε ηεο 

κεζαίαο ηάμεο σο απνηέιεζκα ηεο επεκεξίαο, ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκα-

ηηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο εμνκνίσζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ 

νδήγεζε θαη ζηελ άκβιπλζε ηεο θνηλσληθήο πφισζεο, έδσζε ηελ εληχπσ-

ζε πσο ηα παξαηεξνχκελα πξνβιήκαηα αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά θαη κφ-

λν ηηο νκάδεο ησλ απνθιεηζκέλσλ,
10

 απνκάθξπλε ηελ νπηηθή ησλ πξαγκά-

ησλ απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ νξγάλσζεο 

ηεο παξαγσγήο, απνδίδνληαο κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην θχξην βά-

ξνο ηεο επζχλεο ζηα ίδηα ηα άηνκα θαη ζηελ αδπλακία ηνπο γηα θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ζηε δηακνξθνχκελε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Atkinson, 

2000, ζ. 1037· Παπαδνπνχινπ, 2004, ζ. 370).  Έηζη, ε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο 

ηεο θνηλσλίαο, ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ηα θαηαλαισηηθά ζρήκαηα θαη 

πξφηππα αθέζεθαλ ζην αππξφβιεην ηεο θξηηηθήο, ελψ παξάιιεια ακθη-

ζβεηήζεθε ην ελλνηνινγηθφ νπινζηάζην ησλ θνηλσληθψλ ζεσξηψλ, ε ηζην-

ξηθν-πιηζηηθή εξκελεία ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο, θαη ηέζεθαλ εθηφο αη-

ηηψδνπο ζπλάθεηαο νη έλλνηεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηεο ηαμηθήο ζπλείδε-

ζεο, ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο 

(ηνγηαλλίδνπ, 1998, ζζ. 31-32).
 11

 

                                                      

 

10
 Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ εηψλ 1945-1975, ζηεξηδφκελε ελ πνιινίο 

θαη ζηελ εμαζθάιηζε πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο ρακεινχ θφζηνπο απφ ηηο αλα-

πηπζζφκελεο ρψξεο, νδήγεζε ζε ζπξξίθλσζε ηεο αλεξγίαο. Σα ρακειά πνζνζηά 

αλεξγίαο πξνζδηνξίδνληαλ σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο αλεξγίαο ηξηβήο (αδπλακία 

ηεο αγνξάο λα απνξξνθήζεη αλέξγνπο παξά ηελ χπαξμε θελψλ ζέζεσλ φζν θαη 

πξνζφλησλ εθ κέξνπο ησλ αλέξγσλ), αθεηέξνπ σο δπζαλαινγία πξνζθνξάο-

δήηεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ ή 

ησλ αιιαγψλ ζηε δηάξζξσζε ηεο δήηεζεο – δηαξζξσηηθή αλεξγία (Estivill, 2003, 

ζ. 6). 

11
 χκθσλα κε ηνπο Γξάβαξε θαη Γεδνπζφπνπιν (1998)  «ε εμαίξεζε 

ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο θξφληηζε λα θαιιηεξγήζεη ηε ιήζε (…) 

σο πξνο ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηνλ αληηλνκηθφ ραξαθηήξα ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θνη-
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1.2 Η κεηεμέιημε ηνπ όξνπ: ζύλδεζε κε ηε «λέα θηώρεηα» 

Σν επφκελν ζηάδην ζηε εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ πξνήιζε απφ 

ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε «λέα θηψρεηα» πνπ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σφηε πηα δηαθάλε-

θε πσο ην κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ήηαλ δνκεκέλν ζηελ εμα-

ζθάιηζε θζελψλ θαη άθζνλσλ πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο ήηαλ αηειέ-

ζθνξν. Παξάιιεια, ε βηνκεραλία έπαςε λα ζεσξείηαη πιένλ σο ν βαζηθφο 

ηνκέαο αλάπηπμεο, ελψ νη δηαδηθαζίεο ηερληθν-νξγαλσηηθνχ εμνξζνινγη-

ζκνχ ηεο παξαγσγήο (αλαδηάξζξσζε κε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θεθα-

ιαίνπ εηο βάξνο ηεο εξγαζίαο, κεηεγθαηάζηαζε απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ) νδήγεζαλ ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ απνβνιή ησλ πην αδχλα-

ησλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (Estivill, 2003, ζ. 8). Ζ επαλεκθάληζε ηνπ πα-

ιαηνχ θάζκαηνο ηεο αλεξγίαο ζε πςειά πνζνζηά θαη ε αλάδπζε ελφο πν-

ιηηηθν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ (discourse)
 12

 πεξί ηνπ ηέινπο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

εξγαζίαο
13

 ζπλέηεηλαλ πεξαηηέξσ ζηε κειέηε ησλ λέσλ θαηλνκέλσλ θηψ-

ρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

                                                                                                                          

 

λσληψλ» θαζψο θαη ηελ απηαπάηε ηεο ηθαλφηεηαο «ηνπ θξάηνπο λα παξεκβαίλεη 

θαη λα μεπεξλά ηηο θξίζεηο» (ζ. 36). 

12
 Ο φξνο  «discourse» εκθαλίδεη πνιιαπιέο ελλνηνινγήζεηο. ηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο επηιέγεηαη ε ζρεηηθά επξεία πξνζέγγηζε ησλ  Potter θαη 

Wetherell (1987, ζζ. 6-7), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν φξνο πεξηιακβάλεη θάζε κνξ-

θή πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο, ηππηθή ή κε ηππηθή, φπσο θαη γξαπηά θείκελα 

θάζε είδνπο. 

13
 Ο Rifkin (1996) ζεσξεί πσο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ αλ-

ζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, απφ ηελ αξρή ηνπ  ηζηνξηθνχ ρξφλνπ έσο θαη ζήκεξα, ε 

εξγαζία «νηθνδνκνχζε» ηηο δσέο ηνπο. Ωζηφζν, ε καδηθή αληηθαηάζηαζε ησλ εξ-

γαδνκέλσλ απφ ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο σζεί ηελ θνηλσλία 

ζην θαηψθιη ελφο θφζκνπ ρσξίο ζρεδφλ θαζφινπ εξγαηηθά ρέξηα. Αληίζηνηρε ά-

πνςε γηα ηελ ππνρψξεζε ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζίαο σο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ δηαηππψλεηαη θαη απφ ηνλ Offe (1993). Ζ αλαίξεζε ηεο 

θεληξηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ε δηαηχπσζε ησλ ζεσξηψλ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε λέσλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ εξκελεία ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, π.ρ. Οξηαθή Θεσξία (Marginalism), Ρηδνζπαζηηθή Πνιη-

ηηθή Οηθνλνκία (Radical Political Economy), θαη ηελ απψιεηα ηνπ ξφινπ ησλ θνη-

λσληθψλ ηάμεσλ σο πξσηαξρηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ηελ αληηθα-

ηάζηαζή ηνπο απφ ηδησηηθψο δξψληα άηνκα ή απφ ειάζζνλεο ζπιινγηθφηεηεο 

(Μαπξνπδέαο, 1998).   
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Ζ κειέηε ηεο θηψρεηαο απαζρφιεζε δηαρξνληθά ηηο θνηλσληθέο ε-

πηζηήκεο. Καζψο κεηαβάιινληαλ νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί φξνη θαη νη 

ηξφπνη πξφζιεςεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο δνκήο, έξρνληαλ 

ζην πξνζθήλην δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην θαηλφκελν θαη ηελ παζν-

ινγία ηνπ. Με αθεηεξία ηηο πξψηεο ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο ηνπ Rowntree 

θαζ‟ φιν ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αη.,
14

 ε ζπδήηεζε γηα ηε θηψρεηα κεηαθη-

λήζεθε απφ ηελ απφδνζε ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζηα ίδηα ηα άηνκα, ζηε δηε-

ξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο δνκήο πνπ παξάγεη θαη πεξηθιείεη α-

ληαγσληζκνχο, ζηε γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

θαη εηδηθφηεξα ζηε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο πνπ πιένλ «αλαγλσξίδεηαη σο ε ελνπνηνχζα θνηλσληθή δηαδηθα-

ζία» (Πεηξάθε, 2006, ζ. 34).  

Καζψο ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσ-

ζεο εμειηζζφηαλ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εθεμήο, ηα ζπ-

κπηψκαηα ηεο θξίζεο γίλνληαλ φιν θαη πην εκθαλή. Σν αηζηφδνμν ζελάξην, 

πνπ πξνέβιεπε πσο νη ζχιαθεο ηεο θηψρεηαο ζα εμαιείθνληαλ απφ ηελ α-

λάπηπμε, θαηλφηαλ πσο δελ ζα πινπνηνχληαλ, αληίζεηα, γηλφηαλ φιν θαη 

πην θαηαλνεηφ πσο νη «λένη θησρνί» δελ ήηαλ απηνί πνπ ε αλάπηπμε «ά-

θεζε πίζσ» αιιά απηνί πνπ ε ίδηα δεκηνπξγνχζε (πκεσλίδνπ, 1998, ζ. 

348). Ζ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο πσο ε κεηαπνιεκηθή βηνκεραληθή αλά-

πηπμε θαη ε πξφνδνο είραλ ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θηψρεηαο δελ αλαηξνχζε ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνέθππηε θαη ήηαλ ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνηνη αθξηβψο θαη ζε πνην βαζκφ είραλ σθειεζεί απφ 

απηήλ ηελ αλάπηπμε (Cheal, 1999, ζ. 23). Οη εκπεηξηθέο έξεπλεο
15

 είραλ 

                                                      

 

14
 Ζ πξψηε έξεπλα ηνπ Rowntree γηα ηε θηψρεηα ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκά-

ησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1899 ζηελ αγγιηθή πφιε York θαη επαλαιήθζεθε ην 

1936 θαη ην 1950 ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε ρξήζε επηθαιππηφκελσλ, πιελ φκσο φρη 

παλνκνηφηππσλ κεζφδσλ. Σα επξήκαηά ηνπ ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο αμίαο, θαζψο 

απνηππψλνπλ ηε ζρεηηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο κηζζσηήο εξγαζί-

αο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο, ζε κηα πεξίνδν, ζηελ αθεηεξία ηεο νπνίαο ην 

θξάηνο πξφλνηαο δελ πθίζηαηαη, ελψ ζηελ εμέιημή ηεο ζεκεηψλεηαη ε κεγάιε νηθν-

λνκηθή χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε αλάπηπμε ηνπ θνξληηζκνχ  θαη ηνπ θξά-

ηνπο πξφλνηαο ηεο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο. ηελ ηειηθή ηνπ έξεπλα, ην 1950, 

δηαπηζηψλεη ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηε Βξεηαλία, θπ-

ξίσο ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο αλεξγίαο σο αηηίαο ηεο θηψρεηαο, θαζψο θαη ηεο 

πξνλνηαθήο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηάηεπε ηηο θνηλσληθά εππαζείο νηθνγέλεηεο 

(Cheal, 1999, ζζ. 19-21).  

15
 Ο Myrdal (2002), ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, είρε επηζεκάλεη ηε 

ρσξηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θησρψλ νκάδσλ ηνπ 
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ήδε θαηαδείμεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ηεο θηψρεηαο σο δνκηθνχ θαηλνκέλνπ 

θαη φρη σο ππνιεηκκαηηθή παξνπζία ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, έλα πξφ-

βιεκα πνπ ν θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο
16

 θαη ην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν, ν 

                                                                                                                          

 

λέγξηθνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ. Υξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «θάζηα» (caste), απν-

θεχγνληαο αθελφο ηηο ππνηηκεηηθέο ζπλδειψζεηο ηνπ φξνπ «θπιή», γηα λα πξνζ-

δηνξίζεη ηα απζηεξά θαη άθακπηα φξηα κηαο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο «αλζξψπσλ 

πνπ ζηεξνχληαη πνιηηηζηηθνχ παξειζφληνο θαη πνπ θαίλεηαη πσο είλαη αλίθαλνη 

πνιηηηζηηθνχ κέιινληνο» (ζ. 54), κε ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ηνλ φξν «ηάμε» 

(class), ιφγσ ηεο αζάθεηαο θαη ηεο επειημίαο ηνπ, πνπ πεξηφξηδαλ ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπ σο αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ,  ελδερνκέλσο ίζσο θαη ιφγσ ησλ καξμηζηηθψλ ηνπ 

ζπλδειψζεσλ (May A. M., 1992, ζ. 554). Οη ηδέεο ηνπ Myrdal, σζηφζν, εθηείλν-

ληαη πέξα απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 

θπιεηηθήο ζηξσκαηνπνίεζεο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα θάζε θνηλσληθή 

θαηεγνξία πνπ πιήηηεηαη απφ ηελ άληζε θαηαλνκή δπλαηνηήησλ θαη θνηλσληθψλ 

πφξσλ (Cheal, 1999, ζ. 23). ην ίδην πιαίζην, ηεο αλαγλψξηζεο δειαδή ηνπ δνκη-

θνχ ραξαθηήξα ηεο θηψρεηαο, θηλήζεθε θαη ε κειέηε ηνπ Peter Townsend (1979) 

ζηελ Αγγιία.  

16
 χκθσλα κε ηε ρνιή ηεο Ρχζκηζεο (Regulation School) ν θνξληηζκφο 

είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα θαζεζηψηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο (accumu-

lation regimes): α) εθηαηηθό, πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο σο απνηε-

ιέζκαηνο ηεο ζεκαληηθήο εηζξνήο λέσλ εξγαηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή 

επηκήθπλζεο/εληαηηθνπνίεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο, β) εληαηηθό ρσξίο καδηθή θα-

ηαλάισζε (ηευινξηθφ), πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε κεηάβαζε ζηελ απηνκαηνπνη-

εκέλε παξαγσγή, κε επέλδπζε ζε ηερλνινγίεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, γ) 

εληαηηθό κε καδηθή θαηαλάισζε (θνξληηθφ) θαη δ) κεηα-θνξληηθό (Boyer, 1987, ζζ. 

21-23, 31). Ο θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο, φπσο δηακνξθψζεθε ζηελ αλεπηπγκέλε 

Γχζε, ζπληζηνχζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιφ κνληέιν ηερλνινγηθήο νξγάλσζεο 

ηεο εξγαζίαο ή έλα καθξν-νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο, ιακβάλνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεζκηθνχ, αμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζπζηή-

καηνο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Βνχιγαξεο, 1998, ζ. 48· Jessop, 1994, ζζ. 14-15). 

Με ζεκειηαθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηε βηνκεραληθή ζπγθξφηεζε, ζηεξηδφηαλ ζε έλα 

νκνγελνπνηεκέλν, θαηά βάζε αλδξηθφ, εξγαηηθφ δπλακηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλν ζηα κεγάια παξαγσγηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ βηνκεραλη-

θψλ πφιεσλ (Hirst & Zeitlin, 1991, ζ. 10).  Ο κεηα-θνξληηζκφο (post-fordism) 

εθπξνζσπεί έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν θαπηηαιηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ην απνξξπζκη-

ζκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εθεμήο 

(Smith D. , 2005, ζζ. 19-32). Δλδεηθηηθά, γηα ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ θαπηηαιη-

ζκνχ σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ζην ρξεκα-

ηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο βι. Lash θαη Urry (1987, 

ζζ. 196-231). Δπίζεο γηα ηηο δηαθξηηέο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιήο ηνπ 

κεηα-θνξληηζκνχ, βι. Hirst θαη Zeitlin (1991, ζζ. 8-17). Παξάιιεια ή θαη ελαι-

ιαθηηθά κε ηνλ φξν κεηα-θνξληηθφο (post-fosdism) γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο λέαο 
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θευλζηαληζκφο, δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ (Καζηκάηε, 2001, ζ. 

80). Απφ ην γχξηζκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Α-

κεξηθήο (Ζ.Π.Α.) θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ Δπξψπε, 

νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο άξρηζαλ λα απμάλνληαη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ  

(Α.Δ.Π.) ησλ ρσξψλ, ηνπ κεηνχκελνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
17

 Ζ 

αθνκνίσζε ηεο ινγηθήο ηεο αγνξάο
18

 είρε πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ 

αληεπίζεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο «Νέαο Γεμηάο»
19

 πνπ κε ηδεν-

                                                                                                                          

 

απηήο κνξθήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη φξνη κεηα-βηνκεραληθόο 

(post-industrial), κεηα-κνληέξλνο (post-modern), κεηα-ζπιινγηθόο (post-collective)  

θαη πέκπην θύκα ηνπ kondratiev (fifth Kondratiev) (Amin, 1994, ζ. 1). 

17
 Οη Alesina θαη Glaeser (2005, ζ. 2) απνδίδνπλ ηε κεγαιχηεξε έληαζε 

ησλ αληζνηήησλ ζηηο Ζ.Π.Α. ζην ζεκαληηθά κηθξφηεξν  πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ ζην Α.Δ.Π. (30% γηα ηηο Ζ.Π.Α. έλαληη 45% γηα ηελ επεηξσηη-

θή Δπξψπε θαη άλσ ηνπ 50% γηα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο), φπσο επίζεο θαη ζηνλ 

επξχηεξα αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ επξσπατ-

θψλ ρσξψλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξν-

ζηαηεπηηθέο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ 

αληζνηήησλ επηζεκαίλεη θαη ν Atkinson (1995, ζζ. 14-15), ζεκεηψλνληαο σζηφζν 

ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ θαη ζηα επξσπατθά θξάηε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εμήο. Βι. επίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Weeks (2005, ζζ. 

4-5) γηα ηελ έληαζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ ζε Ζ.Π.Α. θαη Αγγιία ζπ-

γθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπ-

μεο (Ο.Ο..Α.). 

18
 Ο κεηαπνιεκηθφο βηνκεραληθφο θαη θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο ζηεξίρηε-

θε ζηελ ελίζρπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εθαξκνγή 

κηαο ελεξγεηηθήο παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο γηα ηε ζηήξημε 

ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπκέλεο εξγαηηθήο 

δχλακεο. Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπίν ηεο «πινπξαιηζηηθήο βην-

κεραλνπνίεζεο» (Korpi & Shalev, 1979, ζ. 164) πνπ δείρλεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ επξεία θαη ζρεηηθά ηζφηηκε θαηαλνκή πφξσλ, θαη κε ηελ εμαζθάιηζε πνπ πα-

ξείρε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηα ζπλδηθάηα θαη ηα θφκκαηα ηεο ζνζη-

αιδεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο εγθαηέιεηςαλ ην ζηφρν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο θαη απνδέρηεθαλ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

19
 Ο λενθηιειεπζεξηζκφο σο νηθνλνκηθή ζεσξία αλαπηχρζεθε ηε δεθαε-

ηία ηνπ 1960 ζηηο Ζ.Π.Α. απφ κηα κηθξή νκάδα ζπληεξεηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ ηεο 

ζρνιήο νηθνλνκηθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηθάγν κε επηθεθαιήο ηνλ Milton 

Friedman. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαδείρζεθε ζε θπξίαξρν ηδενινγηθφ παξά-

δεηγκα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ζηελ Αγγιία επί 
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ινγηθφ ζχκκαρν ηελ αμηαθή κεηαηφπηζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ θνηλσλη-

θνχ ζψκαηνο ππέξ ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο έλαληη εθείλεο ηεο ηζφηεηαο 

(Παπαδφπνπινο, 1998, ζ. 101) επαλέθεξαλ ην ξφιν ηεο αγνξάο σο θπξίαξ-

ρνπ ξπζκηζηή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,
20

 πεξηφξηζαλ ηηο θξαηηθέο παξεκ-

βάζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη νδήγεζαλ ζηελ «επαλαθενπδνπνίεζε» ησλ εξ-

γαζηαθψλ ζρέζεσλ (Ακίηζεο & Καηξνχγθαινο, 1998, ζ. 60). Σν ζχλνιν 

ησλ αιιαγψλ απηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Jessop (1994, ζ. 13) σο επηιε-

θηηθή κεηάβαζε απφ ηo θευλζηαληθφ θξάηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο (Keynes-

ian welfare state) ζην ζνπκπεηεξηαλφ θξάηνο ηεο αληαπνδνηηθήο πξφλνηαο 

(Schumpeterian workfare state). 

ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ κηαο λέαο «θνηλσ-

ληθήο αξρηηεθηνληθήο» (Βνχιγαξεο, 1998, ζζ. 49-50) φπνπ: 

i. Ζ εξγαηηθή ηάμε ράλεη ηελ αμία ηεο σο ηδενινγηθφ θαη πν-

ιηηηθφ κεγα-ππνθείκελν, δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε κηθξν-

ηαπηφηεηεο. 

ii. Σα θησρά ζηξψκαηα πεξηζσξηνπνηνχληαη, δηαρσξηδφκελα 

νξγαλσηηθά θαη πνιηηηζκηθά απφ ηηο εξγαδφκελεο ηάμεηο, 

κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο 

ηζρχνο. 

iii. Απμάλνληαη ηα κεζαία ζηξψκαηα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψ-

ξεο. 

Ζ εκθάληζε ηεο λέαο θηψρεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε α-

παζρφιεζεο ή εηζνδήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ δηαξζξσηη-

θψλ αιιαγψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ (κε θπξίαξρεο φζεο αθνξνχζαλ ηνλ πε-

ξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο) νδήγεζε 

ζηελ εκθάληζε ζχλζεησλ κνξθψλ απνζηέξεζεο
21

 πνιπδηάζηαηνπ ραξα-

                                                                                                                          

 

πξσζππνπξγίαο Margaret Thatcher (1979-1990) θαη ζηηο Ζ.Π.Α. επί πξνεδξίαο 

Ronald Reagan (1981-1989) θαη ηε ζεζκηθή- ηδενινγηθή επνπηεία πνπ άζθεζαλ 

νξγαληζκνί φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα 

(Atkinson R. , 2000, ζ. 1037). 

20
 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 αλαδείρζεθε κηα ζσξεία φ-

ξσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ, ζήκεξα πιένλ, έρνπλ γίλεη 

νηθείνη: αθακςίεο, αλαδηάξζξσζε, απνξξχζκηζε, ηδησηηθνπνίεζε, ζχζηεκα ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, παγθνζκηνπνίεζε, λενθηιειεπζεξηζκφο.  

21
 Ο φξνο «απνζηέξεζε» (deprivation) ζην θείκελν ηεο κειέηεο απηήο 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν «θνηλσληθφ κεηνλέθηεκα». Έρνληαο επί-

γλσζε ηεο ανξηζηίαο ηνπο, νη φξνη επηιέγνληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κηα δπζκελή 
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θηήξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (ζηέγαζε, εθπαίδεπζε, 

πγεία, θ.ιπ.), δειαδή ζηε ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηφ-

κνπ πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν (παξεκπφδηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ θνη-

λσληθφ πινχην), ζην λνκηθφ (έιιεηςε δηθαησκάησλ θαη πξφζβαζεο ζηε 

πνιηηηθή εμνπζία) θαη ζην θνηλσληθφ (πεξηζσξηνπνίεζε) (Σζανχζεο, 1998, 

ζζ. 91-92). Ζ θηψρεηα ιακβάλεη ινηπφλ ηε κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ.  

Ζ ζχλδεζε, σζηφζν, λέαο θηψρεηαο  θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

δελ επηρεηξείηαη εθηφο ησλ ηδενινγηθψλ ζηάζεσλ πνπ ε λέα θνηλσληθή αξ-

ρηηεθηνληθή έρεη επηθέξεη. Ο αλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσλη-

θήο ηάμεο ζηε βάζε ελφο ζπλφινπ θνηλσληθψλ ξφισλ, κε ζεκαληηθφηεξνπο 

εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, αλ θαη θαηλνκεληθά ππν-

ζηεξίδεη ην Σαμηθφ Παξάδεηγκα, ζηελ πξάμε πηνζεηεί κηα αηαμηθή ζεψξε-

ζε, αθνχ ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη «εθηφο 

θαη θάησ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κηα λέα θνηλσληθή θαηε-

γνξία (…) απφ άηνκα ή νκάδεο πνπ ε ηαμηθή ηνπο ζέζε πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηε ζεζκηθά δηαθνξνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ξφισλ 

εθηφο αγνξάο εξγαζίαο» (Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 396). Σα άηνκα απηά, πνπ δε 

ζπληζηνχλ εξγαηηθή εθεδξεία (Lumbenproletariat), αθνχ ζπλήζσο θαηα-

ζηξέθεηαη αλεπαλφξζσηα ε εξγαζηαθή ηνπο δχλακε
22

 (Ννχηζνο, 1998, ζ. 

88),  εθβάιινληαη ζην πεξηζψξην ηεο επηζηεκνληθήο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη αληηκεησπίδνληαη σο εμαηνκηθεπκέλα ππνθείκελα πνπ ε θνηλσληθή 

ηνπο θαηάζηαζε ζεσξείηαη σο έθβαζε κηαο αηνκηθήο επηινγήο, θνξείο α-

θφκα θαη κηαο «ηδηφηππε εζηθήο ηεο αλεξγίαο» (Γξάβαξεο & 

Γεδνπζφπνπινο, 1998, ζ. 37) πνπ απνθξπζηαιιψλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

επζχλε. Απνηέιεζκα είλαη ε θνηλσληθή δνκή λα παξνπζηάδεηαη ζξαπζκα-

ηηθή, κε πξνβιεκαηηθφηεηεο πνπ δε ζπλαξζξψλνληαη, ζπζθνηίδνληαο έηζη  

ηελ αηηία θαη ηνπο κεραληζκνχο απηήο ηεο παζνγέλεηαο. Ζ πηνζέηεζε, επί-

ζεο, κηαο νπδέηεξεο γιψζζαο θαη ε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο θνηλσλη-

                                                                                                                          

 

θνηλσληθή θαηάζηαζε, θαζψο δηαθξίλνληαη γηα  ηε ζρεηηθή ηνπο νπδεηεξφηεηα πνπ 

επηηξέπεη ηε δηάθξηζή ηνπο απφ άιιεο έλλνηεο φπσο ε θηψρεηα, ε αληζφηεηα ή ε 

θνηλσληθή εππάζεηα, πνπ (ζπζ)ζρεηίδνληαη κε ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ θέληξν ηεο 

κειέηεο, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

22
 Οη κφληκα άλεξγνη δελ πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε κέζσ ηεο ππεξα-

μίαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, αθνχ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ απηήλ. Μηα ηέηνηα ζεψξεζε 

πξνρσξά πέξα απφ ηε καξμηζηηθή ζεσξία ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ηάμεσλ θαη αλαδε-

ηά ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηε 

λενβεκπεξηαλή ζεσξία (ηάλνπ, 1998, ζζ. 624-625). 
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θήο δνκήο ζηνπο «δηαθνξεηηθνχο δαθηπιίνπο ηεο πνιηηηθήο γεσγξαθίαο» 

(Ννχηζνο, 1998, ζ. 88) ησλ «κέζα» θαη ησλ «έμσ», νδεγεί, πέξα απφ ηε 

ζπζθφηηζε ησλ αηηηψλ, ζηε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή θαη λνκηκνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απηνχ ρψξνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ κε φξνπο δηαρεηξηζηη-

θήο ινγηθήο ή αθφκα θαη κε ην ζηηγκαηηζκφ ησλ νκάδσλ ησλ απνθιεηζκέ-

λσλ (Πεηξάθε, 1998, ζ. 22). 
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2 Σν πνιηηηθό θαη ηδενινγηθό πιαίζην ρξήζεο ηνπ ό-

ξνπ 

πσο επηζεκαίλεη ν Peace (2001) «νη ζπδεηήζεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ σο έλλνηα ζπρλά αξρίδνπλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο» (ζ. 18). Ζ γλψζε 

ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ εληφο ησλ νπνίσλ παξήρζε θαη αμηνπνηήζεθε ν 

φξνο, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζηελ πξνεγεζείζα αλαδξνκή, παξέρεη ην 

αξρηθφ πιαίζην θαηαλφεζήο ηνπ. Απαηηνχληαη σζηφζν επηπιένλ ζηνηρεία 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πεξηγξαθηθή θαη εξκελεπηηθή αμία, φζν θαη ε πξν-

γλσζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 49), ηδηαίηεξα κάιηζηα θα-

ζψο είλαη ηζρπξή ε παξαδνρή πσο ν ιφγνο πεξί απνθιεηζκνχ ζεκειηψλεηαη 

ζε παξαδείγκαηα ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο θαη πνιηηηθέο ηδενινγίεο  πνπ, 

θαζψο είλαη ζπγθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο, νδεγνχλ ζηελ πνιπζεκία, νδεγψ-

ληαο έηζη πνιινχο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ αμία 

ηνπ σο αλαιπηηθή έλλνηα. πλεπψο, θάζε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

φξνπ νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο «ζεσξεηηθέο θαη ηδενινγηθέο απν-

ζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ» (Silver, 1994, ζ. 544).  Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ζα επηρεηξεζεί ε αλαδήηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαβνιψλ ηεο έλλνηαο 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ, θαηά ηε Levitas (1999a), ιεηηνπξγεί σο 

έλα είδνο «κεηαγσγέα» (shifter) (ζ. 8) κεηαμχ δηαθξηηψλ ηδενινγηθψλ πα-

ξαδφζεσλ  θαη πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ.  

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ λνεκα-

ηνδνηήζεσλ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπληζηνχλ νη ηαμη-

λνκήζεηο ησλ Silver (1994, 1995) θαη  Levitas (1999a, 1999b, 2004a, 

2004b).  Σα παξαδείγκαηα ή ηα ζεσξεηηθά πιαίζηα πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ 

ιφγσλ πνπ πξνηείλνπλ απνδίδνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ζε δηαθνξεηηθέο αηηίεο 

θάζε θνξά θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκειηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θη-

ινζνθίεο. Σν θαζέλα παξέρεη κηα εξκελεία ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ ηεο 

θνηλσληθήο απνζηέξεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο αληηιήςεηο θάζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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2.1 Η πξνζέγγηζε ηεο Silver γηα ηνλ θνηλωληθό απνθιεη-

ζκό 

Ζ Silver (1994, 1995) δηαθξίλεη ηξία παξαδείγκαηα
23

 θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ, εληάζζνληάο ηα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζεσξεηηθψλ θαηαβνιψλ, 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο θαη εζληθψλ ιφγσλ (discourses). Σα νλνκάδεη σο πα-

ξάδεηγκα ηεο Αιιειεγγύεο (Solidarity), ηεο Δμεηδίθεπζεο (Specialization) 

θαη ηνπ  Μνλνπσιίνπ (Monopoly). Κάζε παξάδεηγκα απνδίδεη ηνλ θνηλσ-

ληθφ απνθιεηζκφ ζε δηαθνξεηηθέο αηηίεο θαη ζεκειηψλεηαη αληίζηνηρα ζε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θηινζνθία, ην ξεπνπκπιηθαληζκό (republicanism), ην 

θηιειεπζεξηζκό (liberalism)  θαη ηε ζνζηαιδεκνθξαηία (social 

democracy).
24

 

εκεηψλεη, βέβαηα, ε Silver (1994, ζ. 544) πσο ηα πξνηεηλφκελα 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηδεαηνχο ηχπνπο,
25

 θαζψο δηαθνξεηηθέο θνηλσλί-

                                                      

 

23
 Με ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ν Kuhn ζηνλ φξν παξάδεηγκα σο «ην ζχλνιν 

ησλ  πεπνηζήζεσλ, ησλ αλαγλσξηζκέλσλ αμηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αζπάδνληαη 

ηα κέιε κηαο δεδνκέλεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο» (Silver, 1994, ζ. 536). 

24
 ην ζεκείν απηφ ε Silver, αλαθεξφκελε ζηε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θη-

ινζνθία σο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν θάζε παξαδείγκαηνο, πξνζεγγίδεη ηε δηάθξηζε 

ησλ κνληέισλ ηνπ πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, ή αιιηψο «θαζεζηψησλ επεκεξίαο» 

(welfare regimes), φπσο απηά ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηνλ Esping-Andersen (2006, ζζ. 

167-169), φπνπ ε ξεπνπκπιηθαληθή παξάδνζε ζπλδέεηαη κε ην ζπληεξεηηθό-

θνξπνξαηηζηηθό θνηλσληθφ θξάηνο ησλ ρσξψλ ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο, ε εμεηδί-

θεπζε κε ην ππνιεηκκαηηθό κνληέιν επεκεξίαο ηνπ αγγινζαμνληθνχ ρψξνπ θαη ην 

κνλνπψιην κε ην ζεζκηθό- αλαδηαλεκεηηθό θνηλσληθφ θξάηνο πνπ αλαπηχρζεθε 

θαηεμνρήλ ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (Πεηκεδίδνπ, 2004, ζ. 33). Ωζηφζν, ε ίδηα 

αξλείηαη ηε ζχγρπζε ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ πξνηείλεη κε ηηο ζεζκηθέο ηαμηλνκή-

ζεηο ησλ θαζεζηψησλ επεκεξίαο, παξά ηελ φπνηα επηθάιπςή ηνπο, θαζψο ηα ηε-

ιεπηαία αληηπξνζσπεχνπλ ην πξντφλ ηεο ηζηνξηθήο αιιειεπίδξαζεο δηάθνξσλ 

παξαδεηγκάησλ, θαη ην γεγνλφο πσο απηά κνξθνπνηήζεθαλ ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαηά ηε «θνξληηθή πεξίνδν ηεο πιήξνπο απα-

ζρφιεζεο» (Esping- Andersen, 2004b, ζ. 75), ζέηεη ελδερνκέλσο ηελ αλάγθε επα-

λαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο.  Ζ πνιιαπιή λνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, αθφκα θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαίλεηαη ηδηαί-

ηεξα ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο Levitas  (1999a, 1999b, 2004a, 2004b) γηα ηε ρξήζε 

ηνπ φξνπ ζηε Βξεηαλία. 

25
 Κάηη αλάινγν παξαηεξεί θαη ν Esping-Andersen (2006, ζ. 169), ππν-

ζηεξίδνληαο πσο ηα θαζεζηψηα επεκεξίαο δε ζπληζηνχλ ακηγείο πεξηπηψζεηο, σ-

ζηφζν είλαη εκθαλψο δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο.  
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εο θαη πνιηηηζκνί νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «αλήθεηλ», θαη ζπλαθφινπζα ηελ 

έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ, κε ηνπο δηθνχο ηνπο ζρεηηθνχο ηξφπνπο. Ωζηφζν, 

πέξα απφ ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε εζληθψλ παξαδφζεσλ θαη πνιηηηθν-

ηδενινγηθψλ ιφγσλ, ηα παξαδείγκαηα ηεο Silver  κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

σο  «επξεηηθά κέζα» (heuristic devices) (de Haan, 1998, ζ. 12) γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε φξνπο λνήκαηνο, κεραληζκψλ 

θαη απνηειεζκάησλ ζε θάζε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ε έλλνηα 

αλαδεηθλχεηαη «ζε έλαλ θαζξέθηε κέζσ ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη αληηθξί-

δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη φρη ε πξαγκαηηθφηεηα ε ίδηα» (de Haan, 

2000, ζ. 28). 

Πίλαθαο 1. Παξαδείγκαηα θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ, θαηά Silver 

 Αιιειεγγύε Δμεηδίθεπζε Μνλνπώιην 

 

Θεωξεηηθέο 

θαηαβνιέο 
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Marshall 
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Αηηίεο θνη-

λωληθνύ 

απνθιεηζκνύ 

Έθπησζε ζπιινγη-

θψλ αμηψλ 

Ρήμε δεζκψλ αηφ-

κνπ- θνηλσλίαο 

Δκπφδηα ζηηο 
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ληαιιαγέο 

Σαμηθνί θξαγκνί 

ζηελ πξφζβαζε 

ζηνπο πφξνπο 

Σξόπνο & 

κέζα θνηλω-

ληθήο έληα-

μεο 

Αηνκηθά δηθαηψκα-

ηα θαη ππνρξεψζεηο 

πξνο ηελ εζληθή 

αιιειεγγχε 

Αλάδεημε ξφινπ 

παξέκβαζεο ησλ 

δεκφζησλ ζεζκψλ 

Γηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ππφ 

ηε ζπκβαηηθή 

έλλνηα ησλ φξσλ 

Πεξηνξηζκέλε ε 

δεκφζηα παξέκ-

βαζε 

Δπέθηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ 

πνιίηε 

πκκεηνρή ζηελ 

θνηλφηεηα 

2.1.1 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη Αιιειεγγύε 

ηε γαιιηθή ξεπνπκπιηθαληθή ζθέςε ν απνθιεηζκφο πξνθχπηεη σο απνηέ-

ιεζκα ξήμεο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, δειαδή ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ 

κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο (Silver, 1994, ζ. 541). Ζ ξεπνπκπιη-
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θαληθή ξεηνξηθή πεξί «αιιειεγγχεο, ζπλνρήο, θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη λέ-

νπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» (φ.π., ζ. 534) έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζην 

Jean-Jacques Rousseau, θπξίσο φκσο ζηε ιεηηνπξγηζκηθή (functionalist) 

θνηλσληθή ζεσξία ηνπ Emile Durkheim (O' Brien & Penna, 2008, ζ. 86), 

ελψ σο πνιηηηθή έλλνηα εκθαλίδεηαη θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο Σξίηεο 

Γεκνθξαηίαο (Béland, 2003, ζ. 69).
 26

 

Ο ληπξθεκηαλφο ιφγνο πεξί θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη αιιειεγγχεο 

αλαπηχζζεηαη ζε κηα πεξίνδν θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ
27

 

φπνπ δεηείηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ πξνο ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο έ-

ληαμεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ο 

Durkheim (1984) ζεσξεί πσο ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο δεκηνπξγεί έλαλ 

θνηλσληθφ θαη εζηθφ δεζκφ, ηελ αιιειεγγχε, ηελ νπνία δηαθξίλεη ζε «κε-

ραληθή» θαη «νξγαληθή». Ζ κεραληθή αιιειεγγχε ραξαθηεξίδεη ηηο παξα-

δνζηαθέο κνξθέο θνηλσληψλ, ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα θαη ηε ζπκκφξ-

θσζε πξνο κηα ζπιινγηθφηεηα φπνπ φινη έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα θαη 

ππάξρεη ζχγθιηζε  αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο.  Ο δεζκφο κεηα-
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 H Σξίηε Γεκνθξαηία (La Troisième République) αλαθέξεηαη ζην θα-

ζεζηψο δηαθπβέξλεζεο ηεο Γαιιίαο απφ ην 1871 (ήηηα ηνπ Louis-Napoléon ΗΗΗ 

ζην Γαιιν-Πξσζζηθφ πφιεκν, θαηαζηνιή ηεο Κνκκνχλαο ηνπ Παξηζηνχ) έσο ηελ 

ππνηαγή ηεο ρψξαο ζηνπο Γεξκαλνχο θαη ζην Καζεζηψο ηνπ Vichy ην 1940. Γηα 

ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνη-

λσληθήο ελζσκάησζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή βι. ζην Weiss (1983). 

27
 ην γχξηζκα 19

νπ
- 20

νπ
 αη. ν επηζηεκνληθφο ιφγνο ηνπ Durkheim πξαγ-

καηεχεηαη εξσηήκαηα θαη θαηαζηάζεηο αλάινγα κε απηά πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγ-

ρξνλε θνηλσληνινγηθή ζθέςε. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή ζηε βηνκεραληθή 

θνηλσλία θαη νη θνηλσληθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ – αλάινγεο απηψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή κεηα-βηνκεραληθή θνηλσλία – νδεγνχλ απαξέ-

γθιηηα ζηελ «αλνκία» θαη ηελ  θνηλσληθή αλαηαξαρή; Σν κνληέιν θνηλσληθήο 

δηαζχλδεζεο ζα ιάβεη ηε κνξθή ελφο ηζρπξνχ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ ή ελφο 

ξηδνζπαζηηθνχ αηνκηθηζκνχ; (O' Brien & Penna, 2008, ζ. 86). Ο Durkheim έξρε-

ηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην δεκφζην ιφγν πεξί ηνπ «θνηλσληθνχ δεηήκαηνο» (question 

sociale) πνπ απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αη. θαη εθεμήο επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ξχζκηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε (Béland, 2003, ζ. 69). ηo πιαίζηo ηνπ θνηλσ-

ληθνχ δεηήκαηνο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ απνθιεηζκνχ, 

ιφγσ ηεο άληζεο ζπκκεηνρήο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθά-

ζεσλ θαη ε αλάγθε πιήξνπο παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε (Bhalla & 

Lapeyre, 2004, ζ. 2). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III_of_France
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μχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο είλαη άκεζνο θαη πθίζηαηαη, εθφζνλ ην άηνκν 

πηνζεηεί ηηο ζπλήζεηεο, ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο πνπ ζπληζηνχλ ηε 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε, απαξλνχκελν ηε δηαθξηηή πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξνο 

ράξηλ απηήο πνπ απνηειεί απιή αληαλάθιαζε ηνπ ζπιινγηθνχ κνξθψκα-

ηνο (Alpert, 1990, ζ. 32). Ζ νξγαληθή αιιειεγγχε, αληίζεηα, είλαη ην απν-

ηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ επη-

θέξεη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Durkheim ν θαηακεξη-

ζκφο ηεο εξγαζίαο δελ πξνθχπηεη σο κηα «θπζηθή θαηάζηαζε» (φ.π., ζ. 

149), αιιά ε δηαθνξνπνίεζε απηή ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε κηα θνηλσληθή 

θαηάζηαζε, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία 

δε ζπκθσλνχλ απαξαηηήησο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Φαη-

λνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο πξνσζεί ηελ θνηλσ-

ληθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ αηνκηθηζκφ. Ωζηφζν, ν Durkheim απέδσζε ζε 

απηφλ κηα εζηθή ιεηηνπξγία, έλα ραξαθηήξα πνπ μεπεξλά ηελ νηθνλνκηθή 

ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη νδεγεί ζηελ «θαζηέξσζε κηαο θνηλσληθήο θαη εζηθήο 

ηάμεο sui generis» (φ.π., ζ. 24) πνπ ζπλδέεη ιεηηνπξγηθά ηα άηνκα, πξνσ-

ζψληαο έηζη ηελ νξγαληθή αιιειεγγχε κέζσ έκκεζσλ θνηλσληθψλ ζρέζε-

σλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά ζπκθέξνληα θαη ζηνπο ηζρπξνχο 

θαη δηαξθείο δεζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη. 

Ωο πνιηηηθή έλλνηα, ζηε Γαιιία ε αιιειεγγχε (solidarism) απνηέ-

ιεζε πξντφλ ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ ζπκβηβαζκνχ ελφο θηλήκαηνο 

δηαλνεηψλ θαη πνιηηηθψλ, κε πξνεμάξρνληα ην Léon Bourgeois. χγρξνλνο 

ηνπ Durkheim, ν Bourgeois ζθηαγξαθεί ζην έξγν ηνπ Solidarité (Αιιειεγ-

γχε)  κηα επξεία θαη θαηλνκεληθά επηζηεκνληθή
28

 ζεσξία θπζηθήο θαη θνη-

                                                      

 

28
 O Bourgeois (1851-1925) ππήξμε ελεξγφο πνιηηηθφο. Γηεηέιεζε ππνπξ-

γφο ζε δηάθνξα ραξηνθπιάθηα θαηά ηα έηε 1890-1917, φπσο θαη πξσζππνπξγφο 

ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο (1 Ννεκβξίνπ 1895 – 29 Απξηιίνπ 1896). ηελ Αιιε-

ιεγγύε, πνπ εθδφζεθε ην 1896, επηρεηξεί κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ελφο θηινζνθη-

θνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιεμηινγίνπ λα πξνσζήζεη ην ξηδνζπαζηηθφ πνιηηηθφ ηνπ 

φξακα. Γπν δεθαεηίεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο Σξίηεο Γεκνθξαηίαο ήηαλ πηα πξνθα-

λέο πσο ε αλαγλψξηζε αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δε ζπληζηνχζε απφ 

κφλεο ηεο ηε ιχζε ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο. Απνξξίπηνληαο ηφζν ην ζνζηαιη-

ζκφ φζν θαη ηνλ θνηλσληθφ δαξβηληζκφ ηεο αγνξάο, ν Bourgeois πξνβάιεη ηελ ηδέα 

ηεο αιιειεγγχεο, καδί κε κηα ζεηξά πεξηνξηζκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ κηα 

ζπλεθηηθή, δηαξθή θαη βηψζηκε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Béland, 

2009, ζ. 449) πνπ αθελφο ζα πινπνηεί ηηο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθθξε-

κνχζαλ απφ ην 1789, αθεηέξνπ ζα παξεκπνδίζεη ηελ αξηζηεξά απφ ηελ έλαξμε 

κηαο λέαο πνιηηηθήο επαλάζηαζεο (Koskenniemi, 2001, ζ. 288), θαζψο ε άγξηα 

θαηαζηνιή ηεο Κνκκνχλαο ηνπ Παξηζηνχ ην 1871είρε νδεγήζεη ηκήκαηα ηεο εξ-

γαηηθήο ηάμεο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο ηαμηθήο επαλαζηαηηθήο ζχγθξνπζεο. Έηζη, 
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λσληθήο «ακνηβαίαο εμάξηεζεο» (Béland, 2009, ζ. 447). Τπνζηεξίδεη πσο 

απηή ε αιιειεμάξηεζε απαηηεί έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε-

κειησκέλν ζηελ αξρή ηεο εμαζθάιηζεο έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ δχλαηαη 

λα επηθέξεη ν βηνκεραληθφο ηξφπνο δσήο, φπσο αηπρήκαηα, αζζέλεηεο, α-

λεξγία, θηψρεηα θ.ιπ. (Béland & Hansen, 2000, ζ. 51). 

Θεκειησκέλε ζηε ληπξθεκηαλή ζθέςε πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκα-

ζία ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ δέλεη ην 

άηνκν κε ηελ θνηλσλία (Silver, 1994, ζ. 552), ε ξεπνπκπιηθαληθή αιιε-

ιεγγχε θαίλεηαη λα πξνζθέξεη έλαλ ηξίην δξόκν ζπγθεξαζκνχ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο πνιηηείαο (Béland, 2003, ζ. 70· Silver, 

1995, ζ. 66). Ζ πνιηηεία δελ εγθαηαιείπεη ηα άηνκα κφλα λα θξνληίζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θξνληίδεη λα ηνπο παξέρεη ηα απαξαίηεηα πξνο ην 

δελ, ελψ νη πνιίηεο, πξνο αληαπφδνζε, αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο πξνο 

ηελ επξχηεξε θνηλσλία (Silver & Miller, 2003, ζ. 7). Έηζη, ν πνιίηεο αλα-

δεηθλχεηαη ιηγφηεξν σο θνξέαο δηθαησκάησλ θαη πεξηζζφηεξν σο ζπκκέ-

ηνρνο ζε κηα θνηλφηεηα «θαιψλ ηξφπσλ», κηα δεκφζηα δσή πνπ ηε ραξα-

θηεξίδεη ε αδειθφηεηα, φπνπ ν πνιηηηζηηθφο θαη πνιηηηθφο πινπξαιηζκφο 

θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ππνρσξνχλ πξνο ράξηλ ηεο ζπκθηιίσζεο 

κε κηα εληαία αληίιεςε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ εζληθνχ πνιηηη-

ζκνχ, εληφο κηαο «ηζρπξήο, εληαίαο, θεληξηθήο, ηζφηηκεο, θαζνιηθήο θαη 

θνζκηθήο» πνιηηείαο  (Silver, 1995, ζ. 66).  

Ζ πξνζέγγηζε απηή αθελφο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ 

νξίσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή δπτζηηθψλ  θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο 

ηνπ θφζκνπ, φπνπ νη θησρνί, νη άλεξγνη θαη νη εζληθέο κεηνλφηεηεο απνηε-

ινχλ ηνπο «παξεθθιίλνληεο μέλνπο»  (Silver, 1995, ζζ. 75-76), αθεηέξνπ 

ηνλίδεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ ζηε δηαδηθαζία έληα-

μεο, έηζη ψζηε ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα ζεσξείηαη σο «απνηπρία ηεο 

Ρεπνπκπιηθαληθήο Πνιηηείαο λα δηαθπιάμεη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο» 

(Bhalla & Lapeyre, 1997, ζ. 414). ην πιαίζην απηφ, ε δεκφζηα δσξεάλ 

εθπαίδεπζε, ε θνηλσληθή πξφλνηα γηα ηνπο θησρνχο θαη ε θξαηηθή ππν-

ζηήξημε γηα ηελ εζεινληηθή αιιεινβνήζεηα απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επεδίσμαλ νη Ρηδνζπάζηεο ηνπ Bourgeois. Παξά ηελ 

θάκςε ηεο αιιειεγγχεο σο πνιηηηθνχ θηλήκαηνο  απφ ηε δεχηεξε δεθαεηία 

                                                                                                                          

 

πξνζπαζψληαο λα θαζηεξψζνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο, νη Ρηδνζπάζηεο 

επηδίσμαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηηο πιεγέο κε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εζληθήο ζπλεί-

δεζεο (consensus) φπνπ ε αιιειεγγχε έξρεηαη λα πινπνηήζεη ην επαλαζηαηηθφ 

αίηεκα ηεο αδειθνζύλεο (fraternité) (Béland, 2003, ζ. 70· Wilde, 2007, ζ. 173). 
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ηνπ 20νπ αη.,
29

 νη έλλνηεο ηνπ θνηλσληθνχ ρξένπο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο 

απνηέιεζαλ ηε ζεσξεηηθή βάζε θαη ηνλ ηδενινγηθφ ππξήλα πνπ θαζφξηζε 

ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε Γαιιία, ηφζν ζην 

γχξηζκα ηνπ αηψλα φζν θαη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (Béland, 2009, ζζ. 

448-449). 

Γηα ηε ξεπνπκπιηθαληθή ζθέςε, ε πξννδεπηηθή ξήμε ησλ θνηλσλη-

θψλ θαη ζπκβνιηθψλ δεζκψλ πνπ ζπλδένπλ θάζε άηνκν κε ηελ θνηλσλία 

ελείρε θηλδχλνπο ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν, πνπ ζηεξείηαη ηηο πιηθέο θαη 

ζπκβνιηθέο αληαιιαγέο πφξσλ, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία ελ γέλεη ιφγσ 

ηεο απψιεηαο ησλ ζπιινγηθψλ αμηψλ θαη ηεο απνδηάξζξσζεο ηνπ θνηλσλη-

θνχ ηζηνχ. Ωο ελδεηθλπφκελε ιχζε γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ πξνέβαιε, ζπλεπψο, ε πξνψζεζε ελεξγψλ πνιηηηθψλ έληαμεο 

ζηε βάζε ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο αιιειεγγχεο, δειαδή ζηε βάζε 

ελφο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ αηφκνπ θαη πνιηηείαο (Silver, 1994, 

ζ. 64).
30

 Με ηελ αιιαγή, σζηφζν, ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 
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 Ζ αδπλακία ηνπ θηλήκαηνο λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα ην ξφιν ηεο θξα-

ηηθήο δξάζεο άθελε αλνηθηφ ην πεδίν ηεο θξηηηθήο ηφζν απφ ηελ αξηζηεξά, πνπ ην 

θαηεγνξνχζε γηα ππεξβνιηθή αηνικία θαη γηα δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

θνηλσληθήο αδηθίαο αληί ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη απφ ηε δεμηά, πνπ αληηκεηψπηδε ην θίλε-

κα σο νηνλεί ζνζηαιηζηηθφ, ζεσξψληαο ηελ επειημία πνπ απέδηδε ζηνλ ξφιν ηνπ 

θξάηνπο σο ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν  (Weiss, 1983, ζ. 57). 

30
 Γείγκα ηέηνησλ πνιηηηθψλ απνηέιεζε ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Διάρηζηνπ 

Δηζνδήκαηνο Έληαμεο-RMI (Revenu Minimum d‟Insertion) θαη ηεο Καζνιηθήο 

Κνηλσληθήο πλεηζθνξάο- CSG (Contribution Sociale Généralisée) απφ ηελ θπ-

βέξλεζε ηνπ Michel Rocard (1988-1991). Σν RMI εηζήγαγε ηελ έλλνηα ελφο 

«ζπκβνιαίνπ έληαμεο» (contrat d‟insertion) πνπ θαζφξηδε ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο, 

ηφζν γηα ηελ πνιηηεία, πνπ φθεηιε πέξα απφ ηελ  νηθνλνκηθή ζηήξημε λα βνεζήζεη 

ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο λα επαλεληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φζν θαη γηα 

ηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαηνχρνπο λα αλαιάβνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ επαλέληαμή 

ηνπο (π.ρ. επηζηξνθή ζην ζρνιείν, παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηη-

θήο θαηάξηηζεο, θνηλσληθφο εζεινληηζκφο, θ.ιπ.). Ζ CSG απνηέιεζε ηελ πξψηε 

απφ κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, 

φρη ηφζν απφ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ φζν απφ ηελ επηβνιή ηεο νξηδφληηαο 

θνξνιφγεζεο φισλ ησλ εηζνδεκάησλ (Béland, 2007, ζζ. 129-130· 2009, ζζ. 450-

451· Béland & Hansen, 2000, ζζ. 57-58· Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζζ. 216-219· Silver, 

1994, ζ. 551). Παξά ηελ ππεξαηζηφδνμε ξεηνξηθή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο, ην κέ-

ηξν ηνπ RMI ζπλέβαιε κελ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε πγεη-

νλνκηθή θξνληίδα (Silver & Wilkinson, 1995, ζ. 4), επηθξίζεθε φκσο γηα ηα πελη-

ρξά απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο εξγαζίαο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο 
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θαη ππφ ην θάζκα ηεο θξίζεο ηνπ κεηα-θνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ ηεο δεθα-

εηίαο ηνπ 1980, ε παιαηά ηδέα ηεο αιιειεγγχεο επαλήιζε ζην πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πξνζθήλην σο «ηζρπξφ πνιηηηθφ φπιν ζην ζπκβνιηθφ αγψλα γηα 

ην ζεζκηθφ θαη ηδενινγηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο πξφ-

λνηαο» (Béland, 2009, ζ. 452), κε δηαθνξεηηθφ φκσο πεξηερφκελν απφ απηφ 

πνπ ηεο είραλ απνδψζεη έλαλ αηψλα λσξίηεξα ν Bourgeois θαη νη ζχγρξν-

λνί ηνπ.  

2.1.2 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη Δμεηδίθεπζε 

Αληίζεηα κε ηε γαιιηθή ξεπνπκπιηθαληθή ζθέςε, ε αγγινζαμνληθή παξά-

δνζε ζεσξεί ηνλ απνθιεηζκφ σο ζπλέπεηα ηεο εμεηδίθεπζεο 

(specialization). Ζ εμεηδίθεπζε ζπληζηά κέξνο ηεο θηιειεχζεξεο αηνκηθη-

ζηηθήο θηινζνθίαο ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ησλ λεν-θιαζζηθψλ νηθνλν-

κηθψλ,
31

 ηνπ πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ
32

 θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επη-

                                                                                                                          

 

ηνπ (Béland, 2007, ζ. 129), φπσο επίζεο θαη ε CSG σο «θζίλνπζα ηδενινγία» κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελφο θηιειεχζεξνπ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Friot, 

1998, φπ. αλαθ. ζην Béland, 2009, ζ.451). ε θάζε πεξίπησζε, νη πνιηηηθέο απηέο 

δελ εζηίαζαλ ζηελ αληζφηεηα θαη ζε κέηξα εμάιεηςεο ή κείσζήο ηεο, αιιά ζηελ 

έληαμε-επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, θπξίσο κέζσ ηεο εξγαζίαο, αγλνψληαο 

ζέκαηα ηεξαξρήζεσλ θαη αληζνηήησλ θαη ππεξηνλίδνληαο ηνλ νξηδφληην δηαρσξη-

ζκφ θαη ηελ άξλεζε έληαμεο. 

31
 Ζ λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 19

νπ
 αη. σο 

ζεσξεηηθή θαη ηδενινγηθή αληίδξαζε πξνο ηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία. Λφγσ 

ηεο επειημίαο ηεο, θαηφξζσζε ζηε ζπλέρεηα λα θηάζεη ζηε ιεγφκελε λενθιαζηθή 

ζύλζεζε, ελζσκαηψλνληαο θαζεηί ρξήζηκν θαη επηζηεκνληθά αμηφινγν ζηελ νηθν-

λνκηθή επηζηήκε, ζε ζεκείν λα απνηειεί γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζχγ-

ρξνλσλ νηθνλνκνιφγσλ ην παξάδεηγκα (mainstream economics) θαη ηελ νηθνλνκη-

θή νξζνδνμία (neoclassical orthodoxy), κηα «ζξεζθεία κε εμηζψζεηο» (Arnsperger 

& Varoufakis, 2005, ζ. 10). Δλψ ε θιαζζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία εζηίαδε ζηελ 

αλάιπζε ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο, ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ πξντφληνο, νη λενθιαζηθνί εζηηάδνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ δηαζέζη-

κσλ πφξσλ θαη ζηελ εμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ κε θχξην ραξαθηε-

ξηζηηθφ ηελ ππνθεηκεληθή ζεκειίσζε ηεο ζεσξίαο ηεο αμίαο, δειαδή ηνλ πξνζδην-

ξηζκφ ηεο αμίαο ζηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα πξάγκαηα (θάηη έρεη αμία 

επεηδή θάπνηνο ην ζέιεη). Βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο  ζεσξίαο είλαη ν 

αλαγσγηθόο αηνκηθηζκόο, ε πεπνίζεζε δειαδή πσο φιεο νη θνηλσληθέο αιιειεπη-

δξάζεηο είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηφκσλ, πνπ κεγηζην-

πνηνχλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο θαηαλαισηέο ή ην θέξδνο ηνπο σο παξαγσγνί, 

επηιέγνληαο ηελ αγνξά σο ηνλ θχξην, αλ φρη θαη κνλαδηθφ, κεραληζκφ δηακεζνιά-

βεζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ (Θενραξάθεο, 2005). Γηα ζχ-
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ινγήο (Silver, 1995, ζ. 68).
33

 Βαζηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμεηδίθεπζεο 

είλαη πσο νη θνηλσλίεο ζπληίζεληαη απφ άηνκα θαη φρη απφ νκάδεο, θαη δν-

κνχληαη ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ θα-

ηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο (θνη-

λσληθφο, νηθνλνκηθφο, θ.ιπ.) (Silver, 1994, ζ. 542). ην πιαίζην απηφ, ε 

θνηλσληθή αξκνλία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απηφλνκσλ αηφ-

κσλ, κε ηα δηθά ηνπο μερσξηζηά ζπκθέξνληα, θίλεηξα θαη επηδηψμεηο, ζε 

έλα πιέγκα εζεινληηθψλ αληαιιαγψλ θαη αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο αγνξάο. Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, νη αληαγσληζκνί θαη νη ζπκκαρίεο κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πνιη-

ηηθνχ πινπξαιηζκνχ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ηε θηιειεχζεξε παξάδνζε απνδίδεηαη έκθαζε ζηνπο ζεζκηθνχο 

θξαγκνχο θαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο δηάθξηζεο, φπσο θαη ζηελ θνηλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε, σο απνηέιεζκα ηεο αηνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. ηε βά-

ζε κηαο «ζπκβαηηθήο αληαιιαγήο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» (de 

Haan, 2000, ζ. 27) θαζήθνλ ηεο θνηλσλίαο είλαη λα άξεη ηνπο ζεζκηθνχο 

θξαγκνχο θαη λα παξέρεη ην δξφκν πξνο ηελ έληαμε, ελψ ηα άηνκα νθεί-

                                                                                                                          

 

ληνκε επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο 

βι. θαη ηακάηεο (1987). 

32
  Ο πνιηηηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί κηα ζεσξία γηα ηελ θαηαλνκή ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Γηαηείλεηαη φηη ε εμνπζία δελ πξέπεη λα είλαη ζπγθεληξσκέλε 

ζηα ρέξηα κηαο ειίη ή κηαο θπξίαξρεο ηάμεο, αιιά νθείιεη λα είλαη επξέσο θαη ν-

κνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλε κέζα ζηελ θνηλσλία, αλαγλσξίδνληαο έηζη ην ξφιν 

ησλ νκάδσλ πίεζεο σο κέζσλ πξφζβαζεο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηαπηφρξνλα 

σο αληίβαξνπ ζηε κεγάιε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ θιηκαθίσλ 

(Heywood, 2002, ζ. 55).  

33
 Ζ ζεσξία ηεο δεκόζηαο επηινγήο (public choice theory) αλαπηχρζεθε 

απφ ηνπο James Buchanan θαη Gordon Tullock νη νπνίνη εθάξκνζαλ ζεσξίεο θαη 

κεζφδνπο ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθν-

ξάο. Γηαηππψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αιιά ζεκείσζε ζεκαληηθή εμάπισζε 

κεηά ηε βξάβεπζε ηνπ Buchanan κε ην Νφκπει νηθνλνκηθψλ ην 1986. Αθνξά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ςεθνθφξσλ, πνιηηηθψλ, γξαθεηνθξαηίαο, πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη 

πνιηηείαο κε ζθνπφ λα θαλεί ην πψο δηακνξθψλνληαη ή πεξηνξίδνληαη νη πνιηηηθέο 

επηινγέο. Σν βαζηθφ αμίσκα ζηε ζεσξία ηεο δεκφζηαο επηινγήο είλαη πσο ην άην-

κν είηε σο ςεθνθφξνο είηε σο πνιηηηθφο ή γξαθεηνθξάηεο δξα εγσηηζηηθά, νξζν-

ινγηθά θαη κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο (Mueller, 1996, ζ. 65). Γηεμν-

δηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επηινγήο ζην 

Buchanan & Tullock (1999). 
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ινπλ λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο πνπ ηνπο πξνζθέ-

ξνληαη, θάηη πνπ αληαλαθιά επαθξηβψο «ην ραγηεθηαλφ ηδαληθφ ηεο θνηλσ-

ληθήο δηθαηνζχλεο σο ην πξντφλ αηφκσλ ειεχζεξσλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ζθνπνχο» (Moss, 1984, φπ. 

αλαθ. ζην Alexiadou, 2002, ζ. 76). ην κέηξν πνπ ε αηνκηθή ειεπζεξία θαη 

ην δηθαίσκα επηινγήο εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζηηο θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο θαη ηελ απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ε έ-

ληαμε ζηελ θνηλσλία επηηπγράλεηαη. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ πεξηνξίδε-

ηαη ε δπλαηφηεηα αηφκσλ ή νκάδσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ειεχζεξα ζε απηέο 

ηηο αληαιιαγέο επέξρεηαη απνθιεηζκφο
34

 ν νπνίνο «κπνξεί λα αληαλαθιά 

εζεινληηθέο αηνκηθέο επηινγέο, πξφηππα ζπκθεξφλησλ ή κηα ζπκβαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ ή “ζηξεβιψζεηο” ζην ζχζηεκα, φπσο δηαθξί-

ζεηο, απνηπρίεο ηεο αγνξάο θαη κε-εθαξκνγή δηθαησκάησλ» (Bhalla & 

Lapeyre, 1997, ζ. 415).   

ην ζεκείν απηφ πξέπεη, σζηφζν, λα δηεπθξηληζηεί πσο ν θνηλσλη-

θφο απνθιεηζκφο δελ απνηειεί ελδνγελή έλλνηα ηεο θηιειεχζεξεο παξάδν-

ζεο, ηδηαίηεξα ηεο άγγιν-ακεξηθαληθήο ηεο εθδνρήο (Daly & Saraceno, 

2002, ζ. 91)  φπνπ θπξηαξρνχζε ε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο (ηδηαίηεξα ζηε 

Βξεηαλία) γηα λα ζπκπιεξσζεί ζηε ζπλέρεηα απφ έλλνηεο φπσο θνηλσλία 

δχν ηαρπηήησλ, γθεηνπνίεζε, πεξηζσξηνπνίεζε θαη ππνηάμε (underclass), 

πνπ βξήθαλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνλ πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ιφγν πνπ αξ-

ζξψζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. (Wilson, 1996, φπ. αλαθ. ζην Burchardt, Le Grand, 

& Piachau, 1999, ζ. 228). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο σο φξνο ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο δελ εκθαλίδεηαη ζην δεκφζην πνιηηηθφ δηάινγν ζηε Βξεηαλία 

παξά κφλν ην 1997,
35

 θαζψο ε νξνινγία πνπ αμηνπνηείηαη ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζηε καθξνρξόληα εμάξηεζε (long-

                                                      

 

34
 Παξφιν πνπ θαηά ηε Silver (2007a, ζ. 1) ε ζρέζε έληα-

μεο/απνθιεηζκνχ  είλαη κηα ζρέζε απόιπηεο εμηζνξξόπεζεο (a zero-sum relation-

ship), ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε έληαμε δελ είλαη ηέιεηα αληψλπκα, αθνχ, 

ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο, έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη απνθιεη-

ζκέλν ζε θάπνηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα είλαη εληαγκέλν ζε άιινπο (Silver, 1994, 

ζ. 543). 

35
 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1997, επί θπβεξλήζεσο ησλ Νέσλ Δξγαηηθώλ (New 

Labour) ηνπ Tony Blair, δεκηνπξγήζεθε ε Μνλάδα Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ (So-

cial Exclusion Unit), δνκή ππαγφκελε απεπζείαο ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ πξνο ηηο εκπιεθφκελεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηελ αλάπηπμε «ζπλδεδεκέλσλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο γηα αιιειέλδεηα πξν-

βιήκαηα» (Levitas, 2004a, ζζ. 26-27). 



 

[27] 

 

term dependency), ηε λέα θηώρεηα θαη ηελ ππνηάμε, πξνβιήκαηα πνπ ε 

θαηαπνιέκεζή ηνπο εληνπίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζί-

αο άιισλ ελλνηψλ φπσο απηνδπλακία (self-reliance), επηρείξεζε 

(enterprise), επθαηξία (opportunity), ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε (citizenship), ζπ-

λεξγαηηθέο ζρέζεηο (partnerships), θνηλόηεηα (community) (Room, 1992, 

φπ. αλαθ. ζην Silver & Wilkinson, 1995, ζ. 3). Ωζηφζν, παξά ηελ απνπζία 

ηνπ φξνπ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο, ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ν απνθιεηζκφο, 

σο ζπλέπεηα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο,
36

 είρε 

γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ήδε απφ ην 1979, φηαλ ν Townsend (1979) 

πηνζέηεζε ηελ έλλνηα ηεο ζρεηηθήο απνζηέξεζεο
37

 (relative deprivation) γηα 

λα ραξαθηεξίζεη ηελ «έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ηξνθίκσλ, παξνρψλ, πξνδηα-

γξαθψλ, ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ή εζηκηθά 

ζε κηα θνηλσλία» (ζ. 915).  

Ζ απνδνρή ηνπ φξνπ δηεπξχλζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, φηαλ ζπλδέζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε (citizen-

ship) θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, φπσο θαη ην γεληθφ-

ηεξν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αληζφηεηα πνπ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε ξε-

ηνξηθή ηεο ππνηάμεο (Levitas, 2004b, ζζ. 204-205). Ζ απμαλφκελε δεκν-

ηηθφηεηα ηνπ φξνπ ζην βξεηαληθφ πνιηηηθφ ιφγν δελ ζπλνδεχηεθε σζηφζν 

απφ ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο πξνζέγγηζήο ηνπ, πιελ ηνπ γεγνλφηνο πσο 

νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο  ζηξέθνληαλ γχξσ απφ κηα δηρνηνκηθή άπνςε 

γηα ηελ θνηλσλία, ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο/απνθιεηζκνχ,  

ππεξηνλίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε εηο βάξνο ηεο θνηλσληθήο.
38

 Ζ 

κεηάζεζε φκσο απφ έλαλ πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ιφγν, νξγαλσκέλν κε φξνπο 

θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ζε έλα δηρνηνκηθφ ιφγν πεξί ελζσκάησ-

ζεο/απνθιεηζκνχ αληαλαθιά απηφ πνπ ε Levitas (2004b) νλνκάδεη «λέα 

ληπξθεκηαλή εγεκνλία» (new Durkheimian hegemony) (ζ. 204), δειαδή 

                                                      

 

36
 Ο Townsend αλαθέξεηαη ζε απνθιεηζκό ή απόξξηςε (exclusion or re-

jection) εμαηηίαο ηεο άληζεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο (1979, ζ. 918). 

37
 Ζ ζρεηηθφηεηα ηεο θηψρεηαο ζεσξείηαη κε φξνπο εζληθνχο, πνιηηηζκη-

θνχο θαη ηζηνξηθνχο, εμαξηψκελε δειαδή απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν (φ.π., ζ.. 52).  

38
 Ζ έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ ζηεξίρηεθε ζε 

κηα ιεηηνπξγηζκηθή (functionalist) ζεψξεζε ηεο θνηλσλίαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

θπξίσο κέζσ ηεο απφδνζεο ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο ηνπ απνθιεηζκνχ ζηελ αλεξ-

γία θαη φρη ζηε θηψρεηα. Έηζη, απνθιείνληαο ηα δεηήκαηα ηεο πιηθήο αληζφηεηαο 

θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ κε ηελ θνηλσληθή πφισζε, νη θπξίαξρεο πξν-

ζεγγίζεηο ζηξάθεθαλ γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζηελ θνηλσλία κέζσ 

ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο. 
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ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ σο απνηειέζκαηνο κηαο κε-

θπζηνινγηθήο δηάζπαζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη φρη σο ελδεκηθνχ 

ζηνηρείνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

ην πιαίζην απηφ, ε ξεηνξηθή ηνπ Τξίηνπ Γξόκνπ (Third Way) ε-

πέιεμε λα πξνβάιεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθν-

λνκηθή δσή σο απνδνηηθφηεξν κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ θαη σο επαξθέζηεξε έλδεημε «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

απ‟ φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα απφ κφλε ηεο» (Davies, 2005, ζ. 13). 

Έηζη, ε ηζόηεηα επθαηξηώλ (equality of opportunity) αλαδεηθλχεηαη ζε βα-

ζηθή πξνηεξαηφηεηα, αθνχ «δελ ππάξρεη κέιινλ γηα ηζνπνιηηεία κε θάζε 

θφζηνο» (Giddens, 2001, ζ. 85) θαη ην δεχγνο ηζφηεηα/αληζφηεηα δελ αληη-

κεησπίδεηαη ηφζν κε φξνπο επάξθεηαο θνηλσληθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, φζν 

θπξίσο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο απηψλ.
39

 Ζ 

έκθαζε, βέβαηα, πνπ απνδίδεη ν Giddens ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ δελ απν-

θιείεη ηελ αλαδηαλνκή πινχηνπ θαη εηζνδήκαηνο, ηελ νπνία ζεσξεί επη-

βαιιφκελε, ζην βαζκφ πνπ ε ηζφηεηα επθαηξηψλ νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε αιιά θαη ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί αληζφηεηα επθαηξηψλ (φ.π., ζ. 89).  

ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε πξνζέγγηζε ηνπ Σξίηνπ 

Γξφκνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ παξέκεηλε 

ελζσκαησκέλε ζηε ινγηθή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ
40

 θαη νδήγεζε ζηελ απν-

                                                      

 

39
 ην ζεκείν απηφ ν Giddens πξνζεγγίδεη ηελ άπνςε ηνπ Sen (2000, ζ. 

3) πεξί ηεο «ζηέξεζεο ηθαλνηήησλ» (capability deprivation) σο θαζνξηζηηθνχ πα-

ξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δσήο. Τηνζεηψληαο ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε 

γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή σο ειεπζεξία αλάιεςεο ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν 

Sen εηζαγάγεη σο έλλνηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηθαλόηεηαο (capability approach) γηα 

λα πεξηγξάςεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο, εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ, ηνπ ηξφπνπ πξαγ-

κάησζεο ηεο δσήο ηνπ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεκειησδψλ ζπζηαηηθψλ πνπ 

ηνπ παξέρνληαη (πξσηνγελή πξντφληα, πφξνη, εηζφδεκα) (φ.π., ζζ. 39-42). Γηα θξη-

ηηθή απνηίκεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ηθαλόηεηαο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. 

Gasper (2002). 

40
 χκθσλα κε ηνλ Béland (2007) «ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ νξηζκέλσλ 

κνξθψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ παξείρε ην πλεπκαηηθφ θαη ηδενινγηθφ ππφβαζξν γηα ηελ άζθεζε 

θεληξψαο πνιηηηθήο» (ζ. 133). Ωζηφζν, γηα ηελ  πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο, ε βαζ-

κηαία κεηαιιαγή ησλ Δξγαηηθψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή ζνζηαιδεκνθξαηία ζην 

λενθηιειεπζεξηζκφ (Heffernan, 2003, ζ. 50), κέζσ ηνπ «Blaijorism», ελφο πβξηδί-

νπ ηεο πνιηηηθήο ησλ Blair θαη Major (Hay, 1999, φπ. αλαθ. ζην Crowther, 2000, 

ζ.. 158), νδήγεζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ζπληεξεηηθήο νη-
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κάθξπλζε απφ θνηλσληθά δηθαηψκαηα άλεπ φξσλ ζε δηθαηψκαηα ππφ φξνπο 

πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο «ελεξγνπνίεζεο»
41

 (activation) θαη ε-

ζηθνινγηθνχο ηζρπξηζκνχο πεξί πξνζσπηθήο επζχλεο (Béland, 2007, ζ. 

133).
 42

 

2.1.3 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη Μνλνπώιην 

Σν ηξίην παξάδεηγκα ηεο Silver, ην κνλνπώιην, παξέρεη κηα πην ζχλζεηε 

εηθφλα ηνπ απνθιεηζκνχ, πέξα απφ ηνλ απιφ δπτζκφ ησλ εληόο-εθηόο (in-

siders-outsiders) πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο αιιειεγγχεο 

                                                                                                                          

 

θνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πεξηφξηζε ηνλ θπξίαξρν 

πνιηηηθφ ιφγν γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηελ απιή λνκηκνπνίεζε πξνγξακ-

κάησλ πνπ ειάρηζηα έζηγαλ ηε θηιειεχζεξε ινγηθή, ελψ ζπλέρηζαλ ηνλ πεξηνξη-

ζκφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ηελ ηδησηηθνπνίεζε, ηε ζηνρνζέηεζε (targeting) 

θαη ηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο (Evans, 1998· Hills, 1998). 

41
 Ζ «ελεξγνπνίεζε» εηζήγαγε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο (workfare) κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελεξγεηηθψλ πξνγξακκάησλ έληαμεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παζεηηθήο θαηαβνιήο επηδνκαηηθψλ 

εληζρχζεσλ. Πηζηή ζην παξάδεηγκα ηεο εμεηδίθεπζεο, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε γίλε-

ηαη θαηαλνεηή σο πξντφλ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο απμεκέ-

λεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αγγινζαμνληθή παξάδν-

ζε θαη πνπ θαηλνκεληθά ηελ αληηδηαζηέιιεη πξνο ηε ξεπνπκπιηθαληθή έλλνηα ηεο 

αιιειεγγχεο πνπ πξνζδηφξηδε ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ζηε Γαιιία. Ωζηφζν, φ-

πσο ππνζηεξίδνπλ νη Clasen θαη Clegg (2003), ε δηπνιηθή απηή δηάθξηζε είλαη 

παξαπιαλεηηθή, αθνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηφζν ε Βξεηαλία φζν θαη ε 

Γαιιία πξνψζεζαλ πνιηηηθέο γηα ηελ αλεξγία ζηε βάζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαηα-

ιήγνληαο ζε «δηαθνξεηηθέο αιιά φρη αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο» (ζ. 378). 

42
 Γείγκα εζηθνινγηθνχ ηζρπξηζκνχ είλαη ε πξνβιεζείζα αληίιεςε ηεο 

αιιειεγγχεο σο εζηθήο ππνρξέσζεο ηνπ αηφκνπ  γηα θξνληίδα φρη κφλν ηνπ εαπ-

ηνχ ηνπ αιιά ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ. Υσξίο θακηά έλλνηα 

ηαμηθήο αιιειεγγχεο ζηε βάζε πιηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, απηή ε έλ-

λνηα ηεο αιιειεγγχεο ζπληζηνχζε «έλα δφγκα γηα ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνπο άι-

ινπο», ζεκειησκέλν ζηε ζθαίξα ηεο εζηθήο (Davies, 2005, ζ. 10). Δπίζεο, ε αλά-

δεημε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο εηο βάξνο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εθπν-

ξεχνληαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε απνηειεί άκεζν απνηέιεζκα ηνπ αλαζρεκα-

ηηζκνχ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ππνρξεψζεσλ 

παξάιιεια κε ηελ απαίηεζε δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ηνπ πνιίηε [πξβι. ηε θξάζε 

ηνπ Giddens (1998) «φρη δηθαηψκαηα ρσξίο επζχλεο» (ζ. 65)] θαη ηελ πξνζπάζεηα 

απηά λα εηδσζνχλ σο μερσξηζηέο θάζε θνξά πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα επηιεγ-

κέλεο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη φρη σο θαηεγνξεκαηηθά δηθαηψκαηα ζηε βά-

ζε θαζνιηθψλ θαη εληαίσλ θαλφλσλ (Cox, 1998, ζζ. 8,13). 
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(θπξίσο) θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθν-

ηδενινγηθφ ιφγν ζε επξσπατθφ επίπεδν (Gore θ. ζπλ., 1995, ζ. 7). χκθσ-

λα κε απηφ, ε θνηλσληθή ηάμε (social order) είλαη «θαηαλαγθαζηηθή, επη-

βαιιφκελε κέζσ κηαο ζεηξάο ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ ηζρχνο» (Silver, 1994, 

ζ. 543), θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κνλνπψιεζε ησλ βαζηθψλ πφξσλ απφ 

ηζρπξέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε α-

γαζά θαη ππεξεζίεο ζε φζνπο δελ αλήθνπλ ζε απηέο. ην παξάδεηγκα απηφ, 

πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο ζέζεο θχξνπο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ηζρχνο, ν απνθιεηζκφο πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ θνηλσληθνύ εγθιεη-

ζκνύ (social closure) ή ηεο θνηλσληθήο πεξηραξάθσζεο ησλ πξνλνκηνχρσλ 

νκάδσλ, νη νπνίεο, ειέγρνληαο ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο 

ζηνπο βαζηθνχο πφξνπο (απαζρφιεζε, πνιηηηζκηθά θαη πιηθά αγαζά, ππε-

ξεζίεο), θαζνξίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη ην πνηνο απνθιείεηαη απφ απηνχο 

(Bhalla & Lapeyre, 2004, ζ. 11).
43

 πληζηά, ινηπφλ, ν εγθιεηζκφο κηα κνξ-

θή ζπιινγηθήο θνηλσληθήο δξάζεο πνπ, ζθφπηκα ή κε, νδεγεί ζηελ θνηλσ-

ληθή θαη ηζηνξηθή
44

 θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ απνθιεηζκέλσλ 

(Parkin, 1979, ζ. 45). 

                                                      

 

43
 Ο έιεγρνο ησλ βαζηθψλ πφξσλ εθ κέξνπο κηαο νκάδαο θαη ν απνθιεη-

ζκφο ησλ ππνινίπσλ γίλεηαη ζηε βάζε νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ θξηηεξίσλ. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ηα πξνλφκηα ζεσξνχληαη εγγελή γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο σο 

απνηέιεζκα ηνπ θνηλνχ ηνπο δεζκνχ (π.ρ. αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή, θπιεηηθή- 

εζληθή ηαπηφηεηα, θ.ιπ.). ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα θξηηήξηα είλαη αηνκηθά (π.ρ. 

αθαδεκατθνί ηίηινη, ηδηνθηεζία) θαη πξνζθέξνπλ κηα επηζθαιέζηεξε, ζπγθξηηηθά 

κε ηελ πξψηε, πξνζηαζία θαη δηαγελεαθή κεηαθνξά ησλ πξνλνκίσλ. Ο Murphy 

(2001, ζ. 550) ζεσξεί πσο ε παξαηεξνχκελε ζηηο ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθέο θνη-

λσλίεο κεηάβαζε απφ ηα νκαδηθά ζηα αηνκηθά θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο δε ζπλη-

ζηά εμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο αιιά πνηνηηθή δηαθνξν-

πνίεζή ηνπο.  

44
 Ο Murphy (2001, ζζ. 1-3) αλαθέξεηαη ζε ηππηθνχο ή άηππνπο, θαλε-

ξνχο ή ζπγθεθαιπκκέλνπο θώδηθεο θνηλσληθνύ εγθιεηζκνύ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

πξαθηηθέο κνλνπψιεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Οη θψδηθεο απηνί είλαη ηζηνξηθά θαηα-

ζθεπάζκαηα, δειαδή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηζρχ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, 

φζν θη αλ  θαίλνληαη θαζνιηθνί θαη αδηακθηζβήηεηνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κέγη-

ζηεο ηζρχνο ηνπο. Ζ κεηαιιαγή ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ πνπ θαζνξίδεη ηνπο 

θψδηθεο απηνχο νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ελίνηε φκσο θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπο σο άηππσλ θαη ζπγθεθαιπκκέλσλ πξαθηηθψλ απν-

θιεηζκνχ (π.ρ. ε κεηαιιαγή ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λνηηναθξηθαληθνχ α-

παξηράηλη νδήγεζε κελ ζηνλ θαλνληζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηνπ θπιεηηθνχ απνθιεη-

ζκνχ, αιιά ε θπιεηηθή αληζφηεηα παξέκεηλε ζηε βάζε παξαζθεληαθψλ πξαθηη-

θψλ απνθιεηζκνχ).  
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Οη ζεκειηαθέο επηξξνέο ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ κνλνπσιίνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Weber θαη ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ απερνχλ ζέζεηο 

ηνπ Marx
45

 θαη ηνπ Marshall
46

 (Silver, 1995, ζ. 68). Αμηνπνηψληαο ηε βε-

κπεξηαλή έλλνηα ηνπ  εγθιεηζκνύ,
 47

 πνπ πεξηγξάθεη «κηα δηαδηθαζία ππν-

                                                      

 

45
 Θεκειηψδεο αξρή ηεο καξμηθήο ζεσξίαο είλαη πσο ε θνηλσλία δελ απν-

ηειεί έλα εληαίν ζχλνιν αηφκσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, αιιά είλαη δηαηξεκέλε ζε 

ηάμεηο κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, έηζη ψζηε ε πξννπηηθή πιήξνπο θνηλσληθήο 

έληαμεο ζηελ ηαμηθά δηαξζξσκέλε θνηλσλία λα είλαη αδχλαηε. Σν ζπγθξνπζηαθφ 

ζηνηρείν ηεο ηαμηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ε αλάπηπμε ηεο ελδν-ηαμηθήο αιιειεγγχεο 

αιιά θαη ε δηαπίζησζε ηνπ εγγελνχο ραξαθηήξα ηνπ απνθιεηζκνχ ζηηο ηαμηθά 

δηαξζξσκέλεο θνηλσλίεο ζπληζηνχλ ηηο καξμηθέο επηξξνέο ζην παξάδεηγκα ηνπ 

κνλνπσιίνπ. 

46
 ην κέηξν πνπ ε άληζε θαηαλνκή ηζρχνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαθν-

ξνπνηεκέλεο νκάδεο κπνξεί λα κεηξηαζηεί κέζσ ηεο απφδνζεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

πνιίηε (citizenship) θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, φπσο πξνζ-

δηνξίζηεθαλ απφ ηo Marshall (Silver, 1995, ζ. 68). Γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη 

ηα πξνζαξηψκελα δηθαηψκαηα βι. ζηελ ελφηεηα 5.3.1- Κνηλσληθά δηθαηώκαηα θαη 

θνηλσληθόο απνθιεηζκόο. 

47
 Ζ βεκπεξηαλή έλλνηα ηνπ εγθιεηζκνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζέζε ηνπ 

ηδίνπ γηα ηε κνλνπψιεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ζέζεσλ 

θχξνπο (status groups) ζηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο (Murphy, 

1983, ζ. 633). Ζ κνλνπψιεζε ζπκβνιηθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη επθαη-

ξηψλ σο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαζηξσκάησζεο, ζεκειηψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ε νπνία φκσο ζηε λεν-βεκπεξηαλή ηεο κνξθή δηεπξχλεηαη πέξα 

απφ ηε ζηελή καξμηζηηθή δηάζηαζε, σο νηθεηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ηεο εξγαζίαο, 

θαη πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο πξαθηηθή απνθιεηζκνχ πνπ κπνξεί λα αζθεζεί κε 

θξηηήξην ηελ ηδηνθηεζία, ηνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο, ηε θπιή, ην θχιν, ηε ζξε-

ζθεία, ηε γιψζζα θ.ιπ. (Murphy, 1986, ζ. 23· 2001, ζ. 10). Ο Murphy (2001, ζ. 8) 

ππνζηεξίδεη πσο ε ζεσξία ηνπ Weber πεξί εγθιεηζκνχ ζηεξείηαη ελνπνηεηηθήο 

πξνζέγγηζεο, φπσο άιισζηε θαη ην έξγν ησλ ππφινηπσλ ζεσξεηηθψλ πνπ εξγά-

ζηεθαλ πάλσ ζε απηήλ (φπσο ν Collins θαη ν Parkin) θαη έδσζαλ δηαθξηηέο θαη 

ελίνηε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ωζηφζν, παξά ηελ αδπλακία απηψλ ησλ πξν-

ζεγγίζεσλ λα πξνηείλνπλ «έλα ζπλεθηηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

πψο νη θαλφλεο ή νη θψδηθεο εγθιεηζκνχ (...) δνκνχληαη» (1984, ζ. 555), ζεσξεί 

πσο ε έλλνηα παξέρεη ην απαξαίηεην πιαίζην γηα κεηάβαζε «απφ αλαιχζεηο εζηηα-

ζκέλεο ζηελά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέζν θπξηαξρίαο θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ν-

κάδα θαλφλσλ κνλνπψιεζεο θαη απνθιεηζκνχ πξνο ηελ εζηίαζε ζηε κνλνπψιεζε 

θαη ηνλ απνθιεηζκφ θαζ‟ απηνχο» (1986, ζ. 21). πληζηά, ινηπφλ, ε έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ εγθιεηζκνχ έλα κέζν ηθαλφ αθελφο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο αληζφηε-

ηαο, αθεηέξνπ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ θαη δεκη-

νπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο (Roscigno, Garcia, & Bobbitt-
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ηαγήο φπνπ κηα νκάδα κνλνπσιεί ηα πιενλεθηήκαηα, ζηεξψληαο ηηο επθαη-

ξίεο απφ απηνχο πνπ είλαη εθηφο, ηνπο νπνίνπο νξίδεη σο θαηψηεξνπο ή α-

θαηάιιεινπο» (φ.π., ζ.69), ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ αλαδεηθλχεη ηε 

δπλακηθή ζρέζε απνθιεηφλησλ θαη απνθιεηνκέλσλ ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπε-

δν φζν θαη ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο γιψζ-

ζαο, ηεο άζθεζεο θπζηθνχ ειέγρνπ ή ζπκβνιηθήο βίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηή-

ξεζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ ζέζεσλ θχξνπο θαη ησλ πνηθίισλ πιενλεθηεκά-

ησλ/κεηνλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  

Ο θνηλσληθφο εγθιεηζκφο, σο δπλακηθή ζρέζε απνθιεηφλησλ-

απνθιεηνκέλσλ, πινπνηείηαη κε δπν γεληθέο κνξθέο (Parkin, 1979, ζ. 44): 

α) εγθιεηζκόο απνθιεηζκνύ (exclusionary closure) θαη β) εγθιεηζκόο ζθεηε-

ξηζκνύ (usurpationary closure).
48

 Κνηλφ ζηνηρείν θαη ησλ δχν απηψλ κνξ-

θψλ είλαη ε θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ εθ κέξνπο θάζε νκάδαο κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ή ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκη-

θψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ. Γηαθνξνπνηνχληαη, σζηφζν, νη κνξθέο ε-

γθιεηζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε άζθεζεο ηεο ηζρχνο ησλ νκάδσλ, φπσο θαη 

ζηελ αηηηαθή ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ηνπο. Ο εγθιεηζκφο απν-

θιεηζκνχ ζπληζηά άζθεζε ηζρχνο κε θαζνδηθή πνξεία, εθ κέξνπο ησλ ν-

κάδσλ πνπ δηαζέηνπλ ζέζεηο θχξνπο θαη ζεκαληηθή πξφζβαζε ζε πφξνπο, 

κε ζθνπφ ηε  δηαηήξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπο έλαληη φισλ ησλ π-

πφινηπσλ νκάδσλ. Αληίζηξνθα, ν εγθιεηζκφο ζθεηεξηζκνχ ζπληζηά άζθε-

                                                                                                                          

 

Zehe, 2007, ζ. 21).  ε θάζε πεξίπησζε, νη βεκπεξηαλέο πξνζεγγίζεηο ησλ ελλνηψλ 

ηνπ εγθιεηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο κνλνπψιεζεο ησλ επθαηξηψλ θαη ηνπ 

ξφινπ ησλ ζέζεσλ θχξνπο ζπλζέηνπλ κηα ζεσξία ηζρχνο θαη θπξηαξρίαο (Murphy, 

2001, ζ. 9). Γηα πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο βεκπεξηαλήο έλλνηαο ηεο ηζρχνο βι. 

Murphy (1982, ζζ. 180-184). 

48
 Οη κνξθέο απηέο θαηλνκεληθά είλαη αληίζεηεο, σζηφζν ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά, αθνχ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο πξα-

θηηθέο πνπ αζθεί ηαπηφρξνλα ε ίδηα θνηλσληθή νκάδα. Ο Parkin (1979) αλαθέξεη 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δηπινύ εγθιεηζκνύ (dual closure) (ζ. 89) γηα λα ραξαθηεξίζεη 

ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ κηα θνηλσληθή νκάδα, επξηζθφκελε ζην κέζν ηεο 

θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη  πθηζηάκελε απνθιεηζκφ απφ κηα ηζρπξφηεξε, απνθιείεη 

κε ηε ζεηξά ηεο θάπνηα άιιε νκάδα πην αλίζρπξε απφ απηήλ. εκαληηθφ είλαη εδψ 

λα δηεπθξηληζηεί πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηπινχ εγθιεηζκνχ ν απνθιεηζκφο ηεο 

ππνιεηπφκελεο νκάδαο δε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε δηεθδίθεζε κεξηδίνπ επί ησλ 

πφξσλ ηεο ηζρπξφηεξεο νκάδαο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζθεηεξηζκνχ, ν 

απνθιεηζκφο ηεο ππνιεηπφκελεο νκάδαο ζπληειεί άκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδί-

νπ πνπ θαξπψλεηαη ε νκάδα αλαθνξάο απφ ηελ ηζρπξφηεξε  απφ απηήλ νκάδα 

(Murphy, 1986, ζ. 31 · 2001, ζ. 54). 
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ζε ηζρχνο κε αλνδηθή πνξεία, εθ κέξνπο ησλ «αξλεηηθψο πξνλνκηνχρσλ» 

(φ.π., ζ. 45) κε ζθνπφ ηε δηεθδίθεζε ηκήκαηνο ησλ πξνλνκίσλ ησλ αλψηε-

ξσλ νκάδσλ απφ ηηο νπνίεο βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο θπξηαξρίαο 

(Murphy, 1983, ζ. 634· Parkin, 1979, ζ. 74). Ζ αηηηαθή ζρέζε πνπ δηακνξ-

θψλεηαη κεηαμχ ησλ δπν κνξθψλ εγθιεηζκνχ είλαη εκθαλήο. Οη πξαθηηθέο 

απνθιεηζκνχ πνπ αζθνχληαη απφ ηηο θπξίαξρεο νκάδεο έρνπλ σο απνηέιε-

ζκα ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ζθεηεξηζκνχ εθ κέξνπο ησλ νκάδσλ πνπ 

κεηνλεθηνχλ, αθνχ «ν ζθεηεξηζκφο είλαη ε αληίδξαζε πνπ ε ηζρχο ηνπ α-

πνθιεηζκνχ πξνμελεί ελάληηα ζηνλ εαπηφ ηεο» (Murphy, 1986, ζ. 32).  

Σα κέζα επίζεο πνπ αμηνπνηνχληαη δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε. 

ηνλ εγθιεηζκφ απνθιεηζκνχ θπξίαξρεο αλαδεηθλχνληαη νη ζεζκηθέο ξπζ-

κίζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εμνπζίαο (λνκνζεηηθή, δηθα-

ζηηθή, εθηειεζηηθή), πνπ «λνκηκνπνηνχλ» ηε ζέζε θαη ηελ άζθεζε ηζρχνο 

εθ κέξνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ.
49

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ζθεηεξηζκνχ 

νη πξαθηηθέο ζεκειηψλνληαη ζε έλα «ελαιιαθηηθφ πξφηππν αλαδηαλεκεηη-

θήο δηθαηνζχλεο» (Parkin, 1979, ζ. 74) πνπ κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ πεξη-

ζσξηαθέο κνξθέο αλαδηαλνκήο ησλ αγαζψλ έσο ελέξγεηεο πιήξνπο απαι-

ινηξίσζήο ηνπο. ηεξηδφκελεο θπξίσο ζηε καδηθή θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη άιισλ κνξθψλ θηλεκαηηθήο 

δξάζεο (π.ρ. θαηαιήςεηο, ζπγθξνχζεηο κε ηελ αζηπλνκία θ.ιπ.) νη πξαθηη-

θέο ζθεηεξηζκνχ ζπληζηνχλ άκεζε πξφθιεζε γηα ην «επίζεκν ζχζηεκα 

δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο πνπ εθθξάδεηαη ζηε λνκηθή επηθχξσζε ησλ θα-

λφλσλ απνθιεηζκνχ» (φ.π., ζ. 75). Αθφκε θη αλ νη πξαθηηθέο ζθεηεξηζκνχ 

δελ ζθνπεχνπλ ζηελ άκεζε αλαηξνπή ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο, 

νη επηηπρίεο πνπ ζεκεηψλνπλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ή ηε δηάβξσ-

ζε ησλ εκπνδίσλ ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε άκεζσλ θεξδψλ, 

πνπ κειινληηθά κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ ππφ ηε κνξθή πφξσλ – άξα θαη 

                                                      

 

49
 Ζ ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε απνηειεί, θαηά ην Murphy (1984, ζζ. 555-

557), ηελ θύξηα (principal) κνξθή απνθιεηζκνχ. Οη άιιεο είλαη ε παξάγσγε (de-

rivative) πνπ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηελ πξνεγνχκελε, κνινλφηη δελ είλαη παλν-

κνηφηππεο, φπσο θαη ε ηπραία (contingent) κνξθή απνθιεηζκνχ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο παξάγσγεο κνξθήο εληάζζνληαη νη αθαδεκατθνί ηίηινη, σο πξναπαηηνχκελν 

γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ή  δηάθνξνη άιινη κεραληζκνί απν-

θιεηζκνχ θπιεηηθψλ, εζλνηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θ.ιπ. νκάδσλ πνπ, αλ θαη ζεκε-

ιηψλνληαη ζηνπο λφκνπο, ζπλήζσο είλαη άξξεηνη. Ζ ηειεπηαία κνξθή απνθιεη-

ζκνχ, ε ηπραία, πξνθχπηεη είηε σο παξεπφκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν πξνεγνχ-

κελσλ, είηε σο έλα νινθιεξσηηθά απνκνλσκέλν θαη ηπραίν γεγνλφο απνθιεηζκνχ 

πνπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο θαηεγνξίεο απηέο.  
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ηζρχνο – ζέηνληαο ελ ηέιεη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ηε ζέζε ηεο νκάδαο ζηελ 

ηεξαξρηθή δνκή (Murphy, 1986, ζ. 29· 2001, ζ. 70). 

Τπφ απηφ ην πιαίζην, ινηπφλ, ε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ, σο πξνο ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ θαηεχζπλζε πνπ ιακβάλεη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο θαηαλν-

κήο πφξσλ θαη ηεο ηζφηεηαο/αληζφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηήλ. Οη ζεσ-

ξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνηθίινπλ σο 

πξνο ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηνπο πόξνπο ηζρύνο (power resources) 

θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αληζφηεηα,
50

 ζπκθσλνχλ σζηφζν ζηε βαζηθή 

δηάθξηζε ησλ πφξσλ απηψλ, απφ ηε κηα ζε φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγ-

ρν ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη απφ ηελ άιιε ζηηο δνκέο νξγάλσζεο θαη θη-

λεηνπνίεζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο ζε ζπιινγηθή δξάζε, δειαδή ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα εξγαηηθά ζσκαηεία (Korpi, 1980, ζ. 298). Πξν-

θεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ δηαλεκεηηθψλ δηεξγαζηψλ εληφο κηαο δεδνκέλεο θνηλσλίαο, 

νθείινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκφ άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ πνιηηη-

θψλ απνθάζεσλ. Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία θαη ηελ ηζρχ ηεο ηάμεο ηνπ θε-

θαιαίνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο θαπηηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο, ε άιιε παξάκε-

ηξνο θαζνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ είλαη ν βαζκφο νξγάλσζεο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ε επηξξνή πνπ αζθεί ζηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλε-

ζεο.
51

 Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ έλα ζαθή δείθηε ηεο δηαλεκεηηθήο ζύ-

γθξνπζεο (distributional conflict), φπσο απηή θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην 

επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ζύγθξνπζεο (industrial conflict) (φ.π., ζ. 307), δε-

ιαδή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ αληηκαρφκελσλ παξαγφλησλ 

                                                      

 

50
 Π.ρ. ε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο νη πφξνη ηζρχνο ζηηο 

ζχγρξνλεο δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο θαηαλέκνληαη ζρεηηθά ζηαζεξά θαη 

ηζφηηκα κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ελψ ε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί 

πσο απηνί θαηαλέκνληαη κελ ζηαζεξά, πιελ φκσο δηρνηνκηθά, αθνχ ε ηάμε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ λέκεηαη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ, αθήλν-

ληαο ειάρηζηνπο γηα ηελ νκάδα ησλ κηζζσηψλ (Korpi, 1980, ζζ. 297-298).  

51
 Ο βαζκφο νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαζνξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζηα εξγαηηθά ζσκαηεία θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ ιακβά-

λνπλ ηα παξαδνζηαθά ζνζηαιδεκνθξαηηθά θαη αξηζηεξά θφκκαηα. Ζ επηξξνή ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ θπβέξλεζε εμαξηάηαη: α) απφ ην πνζνζηφ ησλ θπβεξλεηη-

θψλ κειψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά- αξηζηεξά θφκκαηα, β) 

απφ ηελ έθηαζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ θνκκάησλ απηψλ ζην θνηλνβνχιην θαη 

γ) απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη θπβεξλήζεηο απηέο βξίζθνληαη ζηελ 

εμνπζία (Korpi, 1980, ζ. 307). 
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ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο (Korpi & 

Shalev, 1979, ζ. 164). 

ηελ πάιε κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πφ-

ξσλ, ε εμηζνξξφπεζε ησλ δπλάκεσλ απνθιεηζκνχ/ζθεηεξηζκνχ θαη ν έ-

ιεγρνο ηεο εξγαζηαθήο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηνλ επξσπατθφ γεσπνιηηηθφ ρψξν, 

φπνπ θαη ζεκειηψλεηαη ε ηππνινγία ηεο Silver, ε πεξίπησζε ηνπ ζθαλδηλα-

βηθνχ κνληέινπ επεκεξίαο,
52

 θαη εηδηθφηεξα ηεο νπεδίαο,
53

 απνηειεί ην 

θαηάιιειν πιαίζην ζεψξεζεο ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ κνλνπσιίνπ.  

                                                      

 

52
 Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο ηππνινγίεο κνληέισλ επεκεξίαο νθείιεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο ζπκβάζεηο φζν θαη ηε ζχγρπζε πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδεη, αθελφο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο (γεσγξαθη-

θψλ, πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ, θνηλσληθψλ), αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ρξήζεο λέσλ φξσλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ήδε γλσζηψλ ηαμηλνκήζεσλ. Έηζη, ηελ αξρηθή δηπιή δηάθξηζε 

ησλ Wilensky θαη Lebaux κεηαμχ ππνιεηκκαηηθνύ (residual)  θαη ζεζκηθνύ (institu-

tional) θαζεζηψηνο επεκεξίαο (Wilensky & Lebaux, 1958 φπ. αλαθ. ζην 

Abrahamson, 1999, ζζ. 395-396), αθνινπζεί ν ηξηπιφο δηαρσξηζκφο ηνπ Titmuss 

ζε ππνιεηκκαηηθό (residual), εξγαζηαθήο επίηεπμεο (industrial achievement)  θαη 

ζεζκηθό αλαδηαλεκεηηθό κνληέιν (institutional redistributive) (φ.π., ζ. 396- 398), ηα 

νπνία δηαηεξήζεθαλ – πιελ φκσο κεηνλνκαζκέλα – απφ ηνλ Esping-Andersen 

(2006) ζε θηιειεύζεξν (liberal), ζπληεξεηηθό/θνξπνξαηηζηηθφ 

(conservative/corporatist) θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθό (social democratic) (ζζ. 167-

169), ελψ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ηαμηλνκήζεηο κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν αξηζ-

κφ κνληέισλ βαζηζκέλεο ζηα ίδηα ή άιια θξηηήξηα. Πέξα απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ 

έθηαζε θαη ηα θξηηήξηα ησλ ηππνινγηψλ, ην ζθαλδηλαβηθφ κνληέιν, φπσο θη αλ 

νλνκάζηεθε (Scandinavian, Nordic, ζνζηαιδεκνθξαηηθφ, ζεζκηθφ, θαζνιηθφ 

θ.ιπ.), ζπληζηά δηαθξηηή θαηάζηαζε ζην ρψξν ησλ θαζεζηψησλ επεκεξίαο, αθφκα 

θαη κεηά ηελ αλακφξθσζή ηνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηνλ 

πξφζθαην εμεπξσπατζκφ ηνπ (Abrahamson, 2003, ζζ. 9, 23). Ζ απνδνρή ηνπ κν-

ληέινπ βέβαηα δε ζπζθνηίδεη ηηο πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ επί κέξνπο θξαηψλ, ζε βαζκφ λα γίλνληαη αλαθνξέο γηα «μερσξηζηή Γπηηθή 

θαη Αλαηνιηθή θαλδηλαβηθή εκπεηξία» (Abrahamson, 1999, ζ. 411) ή γηα «Αλα-

ηνιηθή θαλδηλαβηθή» θαη «Γπηηθή θαλδηλαβηθή» παξάδνζε (Knudsen & 

Rothstein, 1994, ζ. 218),  κεηαζέηεη φκσο ηελ εζηίαζε απφ κεκνλσκέλεο ξπζκίζεηο 

θαη ζεζκνχο πνπ κπνξεί λα ελππάξρνπλ θαη ζε άιιεο (εθηφο θαλδηλαβίαο) ρψξεο 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο ιεηηνπξγνχλ ελνπνη-

εηηθά (Andersen, 2008, ζ. 46). 

53
 Ζ επηινγή ηεο νπεδίαο σο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ ζθαλδη-

λαβηθνχ κνληέινπ επεκεξίαο  είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλε, ψζηε νη Knudsen θαη 

Rothstein (1994) λα ζεκεηψλνπλ πσο «θαίλεηαη φηη νη κε-θαλδηλαβνί ζεσξνχλ 
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Ζ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο, ππφ ην πιέγκα ηεο βεκπεξηαλήο νπηη-

θήο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 

εληάζζεηαη ζην παξάδεηγκα ηεο «πινπξαιηζηηθήο βηνκεραλνπνίεζεο» 

(pluralistic industrialism) (Korpi & Shalev, 1979, ζ. 164), κηα θαηάζηαζε 

φπνπ ε δηαλεκεηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ νκάδσλ απν-

θιεηζκνχ/ζθεηεξηζκνχ (ελ πξνθεηκέλσ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ), κν-

ινλφηη δελ εμαιείθζεθε, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη δηεπζεηήζεθε θπξίσο 

κέζα απφ ζεζκηθά θαλάιηα θαη φρη ηφζν ζην πεδίν ηεο εξγαζηαθήο ζχ-

γθξνπζεο. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. ν βαζκφο νξγάλσζεο ηεο εξγα-

ηηθήο ηάμεο ζηε νπεδία ήηαλ ζε ηέηνηα επίπεδα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη α-

θελφο ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο, αθεηέξνπ 

ηελ πνιηηηθή-ζεζκηθή θαηνρχξσζή ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ζ απν-

ηπρία ησλ δπλάκεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ηζρχ ησλ εξγα-

ηηθψλ ζσκαηείσλ, άξα θαη ηε δπλεηηθή πξφζβαζή ηνπο ζε κεγαιχηεξν πν-

ζνζηφ πφξσλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο πνπ ηα ηειεπηαία απέθηεζαλ ζηελ πν-

ιηηηθή εμνπζία, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλάδεημε ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θπβεξ-

λήζεσλ απφ ην 1932 θαη εμήο, νδήγεζαλ ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηξα-

ηεγηθψλ ζχγθξνπζεο θαη ζην ζπκβηβαζκφ εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ. Ζ θα-

ηάζηαζε απηή κεζνπξφζεζκα μεπέξαζε ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο ζρέζεο 

απφιπηεο εμηζνξξφπεζεο  θαη εμειίρζεθε ζε ζρέζε ζεηηθνύ αζξνίζκαηνο 

(positive-sum relationship) κε ηηο δχν πιεπξέο λα θαξπψλνληαη απφ απηήλ 

ηε ζπλεξγαζία πνπ ελίζρπε ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν (Korpi & Shalev, 1979, 

ζ. 172). Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζπκβηβαζκνχ ήηαλ ε πηνζέηεζε δεκνζην-

λνκηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη ινηπψλ πνιηηηθψλ σο ελαιιαθηη-

θψλ
54

  κέζσλ δηαλνκήο πφξσλ. Θεκειησκέλν ζηε γεληθεπκέλε απαζρφιε-

ζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
55

 θαη ηελ πςειή θνξνινγία, ην ζνπεδηθφ θα-

                                                                                                                          

 

επξέσο πσο νη άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ αζή-

καληεο παξαιιαγέο ηνπ ζνπεδηθνχ ζέκαηνο» (ζ. 204). Ωζηφζν θαη νη ίδηνη θαηα-

ιήγνπλ λα ζεσξήζνπλ ηε νπεδία, καδί κε ηε Γαλία, σο ηηο δχν θαηαιιειφηεξεο 

πεξηπηψζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ κνληέινπ. 

54
 Έλαληη ηεο εξγαζηαθήο ζχγθξνπζεο.  

55
 ηε νπεδία παξαδνζηαθά αζθνχληαλ πνιηηηθέο ελεξγνχ πξνψζεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο, θπξίσο κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ 

επέηξεπαλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα πξνζαξκφδεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πηέζεηο ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο νηθνλνκίαο (Kox, 

2004, ζ. 212). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζπλέβαιε ζηε δηαηή-

ξεζε πςειψλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970-1980, μεπεξ-

λψληαο ην πξφβιεκα ηεο πςειήο αλεξγίαο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψ-

ξεο ηνπ Ο.Ο..Α. (Andersen, 2008, ζ. 52). Ωζηφζν, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλν-
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ζεζηψο επεκεξίαο εμαζθάιηδε ηα απαξαίηεηα πιενλάζκαηα πνπ ηνπ πξν-

ζέδηδαλ ραξαθηεξηζηηθά θαζνιηθόηεηαο
56

 (universality) (Bergh, 2004, ζζ. 

749- 750), εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηή-

ησλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπ-

μεο θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 επαλαθαζφξηζε ηε 

ζρέζε θεθαιαίνπ-εξγαζίαο, θαζψο ν εμηζνξξνπεηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο 

ππνρψξεζε, παξαζχξνληαο καδί ηνπ ηηο εγγπήζεηο πνπ απηφ πξνζέθεξε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ επεκεξίαο. Σα πςειά πνζν-

ζηά αλεξγίαο, ε αλακφξθσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε απνθέληξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο θξαηηθήο δηνίθε-

ζεο ππνλφκεπζαλ ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη ζπλαθφινπζα ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (Kox, 2004, ζζ. 212- 215). 

2.2 Η πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλωληθό απνθιεη-

ζκό 

Ζ πξνεγεζείζα ηαμηλφκεζε ηεο Silver πξνζθέξεη έλα πιαίζην ζεψξεζεο 

ησλ πνιιαπιψλ λνεκαηνδνηήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνπιάρη-

ζηνλ φπσο απηέο ζεκειηψζεθαλ ζε δηαθξηηά ηζηνξηθά πεξηβάιινληα θαη 

θαζεζηψηα επεκεξίαο. Ωζηφζν, δηαθξηηέο, θαη ελ πνιινίο δηηζηάκελεο, 

πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ εληνπίδνληαη αθφκε θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ηζηνξηθνχ 

                                                                                                                          

 

κηθήο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πνιηηηθέο ελεξγνχ απαζρφιεζεο ζπλδέ-

ζεθαλ κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζε κηα ζχδεπμε δηθαη-

σκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ (Andersen, 2004, ζ. 752), ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζε Αγγιία θαη Γαιιία. 

56
 Ζ θαζνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζρεηίδεηαη 

ηφζν κε ην εχξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ σθειείηαη φζν θαη κε ην επίπεδν ησλ παξν-

ρψλ. Έηζη, έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ 

(έλαληη ηεο επηιεθηηθήο πξφζβαζεο ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ) θαη νη πξν-

ζθεξφκελεο παξνρέο είλαη αλάινγεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ (earnings 

related) θαη φρη θαη‟ απνθνπή (flat-rate). Οη Korpi θαη Palme (1998) παξαζέηνπλ 

κηα ζεηξά κειεηψλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηε ζέζε πσο ηα θαζνιηθά ζπζηήκαηα θνηλσ-

ληθήο πξνζηαζίαο ζπληεινχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψ-

ρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο, αλαθεξφκελνη ζην παξάδνμν ηεο αλαδηαλνκήο (the para-

dox of distribution) (φ.π., ζζ. 681-682) φπνπ νη παξερφκελνη πφξνη πνπ δελ απεπ-

ζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο θησρφηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη λα ιεη-

ηνπξγνχλ αθξηβψο πξνο ράξηλ απηψλ ησλ νκάδσλ, κεηψλνληαο απνηειεζκαηηθφηε-

ξα ηελ αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα. 
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πιαηζίνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ θαηαδεηθλχεη ε αλάιπζε ηεο Levitas (1999a, 

1999b, 2004a, 2004b, 2006) γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε Βξεηαλία ησλ Νέ-

σλ Δξγαηηθψλ. 

Ζ Levitas (2004a, ζζ. 228- 238) επηδηψθεη ηελ αλάδεημε ηεο κε-

ηαιιαγήο ησλ ηδενινγηθψλ ζεκειίσλ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αμηνπνίεζήο ηεο ζην πεδίν άζθεζεο πνιηηη-

θήο. Μειεηψληαο ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ιφγν θαη ηηο ρξήζεηο 

ηνπ φξνπ, δηέθξηλε έλα κνληέιν ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ – φζν θαη αληηθαηη-

θψλ
57

 – πξνζεγγίζεσλ. Απηέο είλαη: α) ν αλαδηαλεκεηηθφο ιφγνο, β) ν ιφ-

γνο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη γ) ν εζηθφο ιφγνο γηα ηελ ππνηά-

με.
58

 

Ο αλαδηαλεκεηηθόο ιόγνο (Redistributive Discourse –RED) πεξη-

ιακβάλεη ζηνλ ππξήλα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ σο αηηία ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ ηε θηψρεηα (Levitas, 1999a, ζ. 5· 2004a, ζζ. 228-229), δηεπξχλεη 

φκσο ηελ νπηηθή ηνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην θχιν, 

ηελ εζλφηεηα θαη γεληθά φιε ηελ θιίκαθα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Ηδενινγηθά ζπλδέεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζθέςε θαη 

απερεί ηελ αληίιεςε ηνπ Townsend (1979, ζζ. 31, 915) πεξί ζρεηηθήο α-

πνζηέξεζεο. Σα βαζηθά ζεκεία ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη πσο: 

 Θεσξεί ηε θηψρεηα σο ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί α-

πνθαζηζηηθά κέζσ πνιηηηθψλ αλαδηαλνκήο, ηφζν άκεζσλ 

                                                      

 

57
 Ο αληηθαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, ε θαζεκηά απφ 

ηηο νπνίεο απνδίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε εληειψο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, 

απνηειεί θαηά ηε Levitas έλα ζχλεζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ξεηνξηθήο ησλ Νέσλ 

Δξγαηηθψλ (2004c, ζζ. 41-42), πνπ κέζσ ηνπ ζπκθπξκαηηθνχ θαη δηρνηνκηθνχ ηεο 

ραξαθηήξα (βι. ζρεη.  Φξαγθνπδάθε, 1996, ζζ. 165, 173, γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

ελλνηψλ) δηαρεηξίδεηαη ηνπο φξνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε 

γχξσ απφ ηε δήισζε θαη ηελ παξαδήισζή ηνπο, ζπζθνηίδνληαο έηζη ην ελλνηνιν-

γηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη επηηπγράλνληαο ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ησλ αηηησδψλ ζπλαθεηψλ ηνπ. 

58
 Ζ Walsh (2006, ζζ. 190-197) δηαπηζηψλεη ζεκαληηθέο επηθαιχςεηο κε-

ηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Silver θαη ηεο Levitas. Έηζη, πξνηείλεη ηελ αληίιεςε 

ηεο πξόλνηαο (welfare conception) πνπ ελζσκαηψλεη ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσ-

ιίνπ κε ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ιφγν, ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο εξγαζίαο (labour mar-

ket conception) πνπ ελζσκαηψλεη ην παξάδεηγκα ηεο εμεηδίθεπζεο κε ην ιφγν γηα 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ αληίιεςε ηεο ππνηάμεο φπνπ αλήθεη ην παξά-

δεηγκα ηεο αιιειεγγχεο θαη ν εζηθφο ιφγνο γηα ηελ ππνηάμε.  
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(αχμεζε θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, κείσζε αληζνηήησλ) 

φζν θαη έκκεζσλ (απμεκέλε επέλδπζε ζηηο δεκφζηεο ππε-

ξεζίεο) (Levitas, 2001, ζ. 451)· 

 Αμηνπνηεί δπλεηηθά ηελ άκηζζε εξγαζία· 

 Γηεπξχλεη ηε ζεψξεζε ηεο αληζφηεηαο πέξα απφ ηελ έι-

ιεηςε πιηθψλ πφξσλ, απνδίδνληαο έκθαζε ζηηο θνηλσλη-

θέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πηπρέο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε· 

 Δζηηάδεη επί ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ απν-

θιεηζκφ, επηδηψθνληαο ηε ξηδηθή κείσζε ησλ αληζνηήησλ 

θαη αλαδηαλνκή πφξσλ θαη ηζρχνο (Levitas, 1999a, ζ. 5). 

Ο ιόγνο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (Social Integration Dis-

course –SID) ηαπηίδεη ηελ θνηλσληθή έληαμε κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ ακεη-

βφκελε εξγαζία ε νπνία δελ παξέρεη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

αιιά θαη πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε.  Ζ δηρνηνκηθή αληίιεςε έληα-

μεο/απνθιεηζκνχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο πξνο ηελ εξγαζία/κε-εξγαζία 

απερεί έλαλ «αλνχζην ληπξθεκηαληζκφ» (Levitas, 2004b, ζ. 213), αθνχ 

αγλνεί ην γεγνλφο πσο νη «ζέζεηο κέζα ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ζεσξνχ-

ληαη “ελζσκαησκέλνη” κέζσ ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο, είλαη ζηελ νπζία 

άληζεο» (φ.π., ζ. 222), ελψ ν δνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλεξγίαο πεξηνξίδεη 

ζην ειάρηζην ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο έληαμεο κέζσ ηεο εξγαζίαο. Σα 

βαζηθά ζεκεία ηεο πξνζέγγηζεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο/απνθιεηζκνχ 

κνλνδηάζηαηα ζηε βάζε κηαο κεηαθπζηθήο αλάγθεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα νινθιήξσζε, φπνπ ε έληαμε πξνζδηνξίδε-

ηαη σο «επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ινγη-

θή ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (Αιεμίνπ, 2006, ζ. 43)· 

 Απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πνιηηηθέο πνπ θαζηζηνχλ 

ηελ εξγαζία επηθεξδή, άξα πξνηηκεηέα έλαληη ησλ θνηλσ-

ληθψλ επηδνκάησλ, επηδηψθνληαο ηελ «θηλεηνπνίεζε αλέξ-

γσλ θαη αλελεξγψλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο» (Βνπγηνχθα, 2008)· 

 πζθνηίδεη ηε βάζε ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ, ν ν-

πνίνο δελ απνηειεί ιεηηνπξγηθή αλάγθε ηεο θνηλσλίαο, αι-

ιά δηακνξθψλεηαη κε φξνπο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη α-

ληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν παξαγσγήο. 

Έηζη, δε ιακβάλνληαη ππφςε νη αληζφηεηεο  ηνπ ρψξνπ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο (ηαμηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο θχινπ, ηδην-

θηεζηαθφ θαζεζηψο κέζσλ παξαγσγήο, δηαθνξέο ζπλζε-

θψλ δνπιεηάο, θαζεζηψο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο θ.ιπ.) 
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θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ακεηβφκελε εξγαζία α-

πνηπγράλεη ζηελ πξφιεςε ηνπ απνθιεηζκνχ (θησρνί εξγα-

δφκελνη, λνηθνθπξηά θησρά ζε εξγαζία)· 

 Γελ απνηηκά επαξθψο ηε ζεκαζία ηεο κε-ακεηβφκελεο εξ-

γαζίαο ζε ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή θξνληίδα θαη ε παξνρή 

νηθηαθψλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε, αγλνψληαο ηελ άληζε θα-

ηά θχιν θαηαλνκή ηεο, επηθέξεη ζεκαληηθή επηβάξπλζε 

ζην θφξην εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ (Levitas, 1999a, ζ. 7).  

Ο εζηθόο ιόγνο γηα ηελ ππνηάμε (Moral Underclass Discourse –

MUD) ζπληζηά κηα λεν-ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε  πνπ εζηηάδεη ζηα εζηθά 

θαη πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα ησλ απνθιεηζκέλσλ,
59

 παξνπζηάδνληαο ηνλ 

απνθιεηζκφ σο ζπλέπεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηινγψλ, παξά σο απνηέ-

ιεζκα δνκηθψλ αηηίσλ. Σα βαζηθά ζεκεία ηεο πξνζέγγηζεο έρνπλ σο εμήο 

(Levitas, 1999a, ζ. 6- 7· 2004a, ζζ. 231- 232): 

 Παξνπζηάδεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο σο πνιηηηζκηθά δηαθν-

ξεηηθνχο απφ ηελ θαζνιηθή (mainstream)  θνηλσλία, α-

γλνψληαο ηηο αληζφηεηεο πνπ ελδεκνχλ ζε απηήλ· 
 Θεσξεί ηα θνηλσληθά επηδφκαηα σο αξλεηηθή πξαθηηθή, 

δηφηη απμάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ επσθεινχ-

κελσλ απφ ηελ πνιηηεία, κνινλφηη απνδέρεηαη ηελ πξνζσ-

πηθή νηθνλνκηθή εμάξηεζε γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, ζε επί-

πεδν νηθνγέλεηαο, απφ ηνπο άλδξεο· 
 Γελ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο κε-ακεηβφκελεο εξγαζί-

αο· 
 πληζηά έκθπιν ιφγν κε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκά-

δεο, φπσο νη λένη άλεξγνη άλδξεο θαη νη κφλνη γνλείο –  η-

δηαίηεξα νη θνηλσληθά αλψξηκεο αλχπαλδξεο κεηέξεο – ηηο 

νπνίεο αληηκεησπίδεη σο δπλεηηθά πξνβιεκαηηθά-

εγθιεκαηηθά άηνκα. 

πλνςίδνληαο, θαη ππεξαπινπζηεχνληαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηξηψλ πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ, ε Levitas (2004a) ζεκεηψλεη πσο 

«ζχκθσλα κε ηε RED νη θησρνί δελ έρνπλ ιεθηά, ζχκθσλα κε ηε SID δελ 

έρνπλ εξγαζία θαη ζχκθσλα κε ηε MUD δελ έρνπλ εζηθή» (ζ. 234).  

                                                      

 

59
 O Davis (2005, ζ. 5) απνδίδεη ζην ιφγν απηφ πεξί ππνηάμεο ζπλαθέο 

πεξηερφκελν κε ηε βηθησξηαλή έλλνηα ηεο ππνζηάζκεο (residuum), κηαο θαηεγνξί-

αο απφξσλ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ εζηθφ εθθπιηζκφ, νθλεξία θαη αηζρξφηεηα.  
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Παξάιιεια φκσο κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ηππνινγίαο απηήο, ε 

Levitas πξνβαίλεη ζηελ επηζήκαλζε ηεο ηδενινγηθήο κεηαηφπηζεο κεηαμχ 

ησλ πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ. Αληρλεχνληαο ηελ πξνέιεπζε ηνπ ιφγνπ 

πεξί απνθιεηζκνχ, εληνπίδεη δπν δηαδξνκέο εηζφδνπ ηνπ φξνπ ζην πνιηηηθφ 

πεδίν ηεο ζχγρξνλεο Βξεηαλίαο.  Ζ πξψηε εθπνξεχεηαη απφ ην πεξηνδηθφ 

Critical Social Policy,
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 κε έληνλεο ηηο επηξξνέο ηνπ Townsend θαη ηεο 

Ruth Lister, ελψ ε δεχηεξε απφ ηηο Λεπθέο Βίβινπο ηεο Δπξσπατθήο Δπη-

ηξνπήο (Δ.Δ.) γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή  πνιηηηθή (Levitas, 1999a, 

ζ. 4· 2004a, ζ. 228· 2004b, ζ. 205).  

Δλψ ν αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο πιηθήο α-

ληζφηεηαο, κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο θηψρεηαο θαη θνηλσ-

ληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ παξάδνζε ηνπ Critical Social Policy θαη ηεο 

RED, ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ ηεο Δ.Δ. ν θνη-

λσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδέζεθε αηηηαθά κε ηελ αλεξγία, ε νπνία απνδφ-

ζεθε ζηελ ειιηπή απαζρνιεζηκφηεηα (unemployability). Απηφ νδήγεζε 

ζηελ αλάδεημε κηαο «επηηειεζηηθήο» κνξθήο έληαμεο (performative inclu-

sion), φπνπ ε έληαμε ζηελ θνηλσλία δε ζεσξείηαη πηα δηθαίσκα αιιά επζχ-

λε, εγείξνληαο εζηθά θαη εζηθνινγηθά επηρεηξήκαηα (Levitas, 1999a, ζ. 4, 

2004a, ζ. 234). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπλερίζηεθε ε κεηαιιαγή ηνπ 

ιφγνπ πεξί απνθιεηζκνχ, θαζψο δελ ζεσξνχληαλ πηα ε έληαμε (inclusion) 

σο ην αληίζεην ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά ε ελζσκάησζε (integra-

tion) κέζσ ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη έλλνηεο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο θαη απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη ελαιιαθηηθά (Levitas, 2004b, ζ. 207). Καηά ηελ πεξίνδν 1994-1997 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε απφ ηε RED πξνο έλα κίγκα SID θαη MUD, 

πηνζεηψληαο κηα πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φπνπ ε ηδέα ηνπ 

«θνηλσληθνχ» ειάρηζηα αλαπηχζζεηαη θαζψο παξακέλεη πεξηζσξηαθή ζην 

πεδίν ηεο πνιηηηθήο φπνπ θπξηαξρεί ε λενθηιειεχζεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

αηδέληα.  
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 Βι.ζρεη. http://csp.sagepub.com/ 
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2.3 ύγρξνλεο  πξνζεγγίζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ όξνπ 

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ επηζεκάλζεθε ε δπζθνιία δηαηχπσζεο 

ελφο κνλνζήκαληνπ νξηζκνχ γηα ηνλ φξν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Ζ δπ-

ζθνιία απηή, πέξα απφ ηνλ εγγελή πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

φξνπ, πνπ ηνπ πξνζδίδεη πνιιαπιά – θαη ελίνηε αζαθή έσο θαη αληηθαηηθά 

– λνήκαηα, επηηείλεηαη απφ ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο ν φξνο 

αλαθέξεηαη (ελ δπλάκεη ή ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο θαη φρη παγησκέλεο θα-

ηαζηάζεηο) πνπ απαηηνχλ απφ απηφλ ζρεηηθή ραιαξφηεηα θαη «επειημία» 

(Σζανχζεο, 1998, ζ. 89). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε επξχηαηε αμηνπνίε-

ζε ηνπ φξνπ, ηφζν ζην επίπεδν ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο φζν θαη ηνπ ζρε-

δηαζκνχ θαη ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο απφ ππεξεζληθά πνιηηηθννηθνλνκηθά 

κνξθψκαηα φπσο ε E.E.  ή απφ θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο δηάθνξσλ θξαηψλ 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν Οξγαληζκφο Οη-

θνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζί-

αο
61

 θαζηζηά ηνλ φξν άμην κειέηεο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαδεηρζνχλ 

ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

φξνπ, θαη κέζσ απηψλ λα δηαζαθεληζηεί θαη ην πιαίζην επηινγήο ηνπ ζε 

απηήλ ηε κειέηε, ζα αθνινπζήζεη ζηελ ελφηεηα απηή κηα αληηπξνζσπεπηη-

θή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Ο Rodgers (1995a) ζεσξεί πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζρεηίδε-

ηαη άκεζα κε ηελ αληζφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο: νηθνλνκηθή, θνη-

λσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή. Ωο έλλνηα ινηπφλ, πξνζθέξεη ην πιαίζην 

γηα ηε ζχδεπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηε θηψρεηα (πιηθή ζηέξεζε) κε 

ηνλ αληίζηνηρν δηάινγν γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Σν θαίξην εξψηεκα 

πνπ ζέηεη ν Rodgers, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη επαξθψο ην πεξηερφκε-

λν ηεο έλλνηαο, είλαη: «απνθιεηζκφο απφ ηη;» (φ.π., ζ. 44). Απαληψληαο ζην 

εξψηεκα απηφ, ζέηεη ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεη-

ζκνχ σο εμήο: (α) Απνθιεηζκόο από αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ δηάζηαζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο θηψρεηαο θαζψο θαη ζέκαηα αληζνθαηαλνκήο 

ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. (β) Απνθιεηζκόο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηιακβά-

λεη ηφζν ηνλ απνθιεηζκφ από  ηελ αγνξά εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ηεο 

αλεξγίαο, φζν θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο απνθιεηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη 
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 Ο Γεψξκαο  (2006) παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαη ζπγθξηηηθά ηηο ζεσξή-

ζεηο θαη ηα εξγαιεία θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηε Γηεζλή Οξγάλσ-

ζε Δξγαζίαο θαη ηελ Δ.Δ., επηζεκαίλνληαο κηα ζεηξά ζπγθιίζεηο αιιά θπξίσο ηηο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ηξηψλ νξγαληζκψλ. 



 

[43] 

 

εληφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζρεηίδνληαη κε πξνζσξηλέο, θαθνπιεξσκέ-

λεο θαη ρακειήο εηδίθεπζεο ζέζεηο εξγαζίαο. (γ) Απνθιεηζκόο από ηελ θα-

ηνρή γεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ έρεη ηδηαίηεξε ζεκα-

ζία ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ,
62

 φπνπ ε γε είλαη ην 

βαζηθφ κέζν εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ επηβίσζε. (δ) 

Απνθιεηζκόο από ηελ αζθάιεηα. Ζ αζθάιεηα λνείηαη ηφζν ζηε θπζηθή ηεο 

δηάζηαζε (ζηγνπξηά, κε-άζθεζε θπζηθήο βίαο), φζν θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ γηα ην βηνπνξηζκφ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία 

απφ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο (αζζέλεηα, αηχρεκα, θ.ιπ.) πνπ θαιχπην-

ληαη απφ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο. (ε) Απνθιεηζκόο από ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Ζ δηάζηαζε απηή παξέρεη ην πιαίζην ελζσκάησ-

ζεο ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

θαη ηελ επεκεξία, επηζεκαίλνληαο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκη-

θνχ θαη πνιηηηθνθνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. (ζη) Απνθιεηζκόο θαη καθξν-

νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Οη δηάθνξεο κνξθέο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο πηνζέ-

ηεζεο δηαθνξεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνηχπσλ θαη καθξν-νηθνλνκηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ δηαζξσηηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ δηάζηαζε απηή ηνλίδεη ην ζέκα 

ηεο θαηαλνκήο ησλ σθειεκάησλ ηεο αλάπηπμεο σο απνηειέζκαηνο ζεζκη-

θψλ ξπζκίζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη δηάθν-

ξεο θνηλσληθέο νκάδεο ζπκκεηέρνπλ θαη επσθεινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε, 

νξίδνληαο ζπλαθφινπζα ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ ηνπο. Ζ πην-

ζέηεζε ηεο πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ην Rodgers ηνλί-

δεη ηελ αλάγθε ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζήο ηνπ θαη δίλεη έκθαζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνπο παξάγνληεο, φπσο θαη ζηνλ αληίθηππφ ηνπ ζε πνιια-

πιά επίπεδα (αηνκηθφ, νκαδηθφ, ζεζκηθφ, ηνπηθφ θαη εζληθφ, αθφκα θαη 

παγθφζκην).  

Οη Bhalla θαη Lapeyre (1997) πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ απν-

θιεηζκνχ κε αθεηεξία ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ πεξη-

ζσξηνπνίεζε. Τπνζηεξίδνπλ πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εκθαλίδεη 

επηθαιππηφκελα πεδία κε ηελ έλλνηα ηεο θηψρεηαο – ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο 

επξείο νξηζκνχο ηεο – σζηφζν εθηείλεηαη πέξα απφ απηήλ, κειεηψληαο φρη 

κφλν ηε δηαλεκεηηθή πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο ζηέξεζεο (έιιεηςε πφξσλ) 
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 Ζ δηάζηαζε απηή απνπζηάδεη ζπλήζσο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ απν-

θιεηζκνχ ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, θαζψο ζε απηέο ε κηζζσηή εξγαζία αλα-

δεηθλχεηαη σο ε θχξηα πεγή πξνζπνξηζκνχ εηζνδήκαηνο. πδεηείηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν απνθιεηζκφο απφ ηε γε ζρεηίδεηαη κε ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ 

θαηνηθία. 
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αιιά θαη ηε ζρεζηαθή (δηάξξεμε θνηλσληθψλ δεζκψλ κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα). Δπηζεκαίλνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ απν-

θιεηζκνχ, δηαθξίλνληαο (φ.π., ζ. 418) (α) ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, (β) ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη (γ) ηελ πνιηηηθή δηάζηα-

ζε, ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ σο κε-πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιί-

ηε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Marshall. Ηδηαίηεξα ηνλίδνπλ ηε ζρέζε ηεο 

δηαλεκεηηθήο θαη ηεο ζρεζηαθήο πηπρήο ηνπ απνθιεηζκνχ κε ηα επίπεδα 

εηζνδήκαηνο, ππνζηεξίδνληαο πσο ε δηαλεκεηηθή πηπρή ηεο έλλνηαο είλαη 

θπξίαξρε ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξνχληαη ρακειά εηζνδήκαηα, ελψ 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα άηνκα έρνπλ εμαζθαιίζεη ην απαξαίηεην 

γηα ηε δηαβίσζή ηνπο εηζφδεκα αλαδεηθλχεηαη ε ζρεζηαθή πηπρή, θαζψο «ε 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (φ.π., ζ. 424).
63

   

Ο A. B. Atkinson (1998a, ζζ. 13-14)  πξνζδηνξίδεη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ζε ζρέζε κε ηξία ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη ε ζρεηηθόηεηα (rela-

tivity), θαζψο ν απνθιεηζκφο ζπκβαίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε δεδνκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Έηζη, ηα άηνκα βηψλνπλ ηνλ 

απνθιεηζκφ δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο πνπ αλήθνπλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηε δε-

δνκέλε ζηηγκή. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη αληίζηνηρε ηεο έλλνηαο ηεο ζρεηη-

θήο απνζηέξεζεο ηνπ Townsend (1979). Σν δεχηεξν ζηνηρείν αλαθέξεηαη 

ζηελ έλλνηα ηεο επελέξγεηαο (agency)
64

 γηα λα δείμεη πσο ζε θάζε πξάμε 

απνθιεηζκνχ εκπιέθνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο (agents), νη 

ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ ζπληεινχλ ζηελ πξαγκάησζή ηεο. Έηζη, ν απνθιεη-

ζκφο κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα εθδίσμεο ελφο αηφκνπ ή νκάδαο 
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 Ζ δηαθνξεηηθή ζεκαζία πνπ ιακβάλεη ε δηαλεκεηηθή θαη ε ζρεζηαθή 

πηπρή ηνπ απνθιεηζκνχ, αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηνλίδεη ηε ζρεηη-

θφηεηα ηεο έλλνηαο θαη ηελ αλάγθε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πάληνηε ζε ζπλάξηεζε 

κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ κειεηάηαη. Ζ 

δηαπίζησζε απηή γίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ησλ Bhalla θαη Lapeyre λα δηεξεπλή-

ζνπλ ηελ θαζνιηθή εγθπξφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη 

ηδηαίηεξα ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο αμία ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Γηα ην ζέκα 

απηφ βι. αθνινχζσο ηελ ελφηεηα 4.1- Κξηηηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ θαη ηελ ελφηεηα 4.2 - Γπλαηόηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο. 
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 Απνδίδνπκε ηνλ φξν agency σο επελέξγεηα, αλαθεξφκελνη ζηελ ηθαλφ-

ηεηα κηαο νληφηεηαο λα αζθήζεη επίδξαζε ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ.   
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απφ απηνχο πνπ, ιφγσ ζεζκηθήο, θνηλσληθήο ή άιιεο κνξθήο ηζρχνο, λέ-

κνληαη θαη κνλνπσινχλ ηνπο πφξνπο, κπνξεί σζηφζν λα πξνθχςεη θαη σο 

εθνχζηα απνκάθξπλζε απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σν ζηνηρείν απηφ πξν-

ζεγγίδεη ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο Silver (1994, 1995) θαη ηνλί-

δεη ηελ ελεξγφ ζρέζε κεηαμχ απνθιεηφλησλ θαη απνθιεηνκέλσλ, θαζψο ε 

θαηλνκεληθή άξλεζε ησλ δεχηεξσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ κε-

ραληζκψλ απνθιεηζκνχ πνπ νη πξψηνη ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία (Silver, 2007, 

ζ. 2). Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεη ν Α. Β. Atkinson είλαη ε δπλακηθή 

(dynamics) θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο κεησκέλεο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί λα έ-

ρνπλ ηα άηνκα, ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε νη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα με-

πεξλά ην θάζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη παξνδηθήο θαηάζηαζεο έιιεηςεο 

εηζνδήκαηνο ή εξγαζίαο θαη λα εμειίζζεηαη ζε κφληκε πξννπηηθή κε δηαγε-

λεαθά ραξαθηεξηζηηθά.
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 Ζ νκνηφηεηα κε ηελ επηινγή ηνπ πεπξσκέλνπ ηνπ 

Bourdieu (1985) είλαη εκθαλήο εδψ, θαζψο «ηα κέιε ησλ ιατθψλ ηάμεσλ 

παίξλνπλ γηα όλεηξά ηνπο ηελ πξαγκαηηθόηεηα» γηαηί νη θηινδνμίεο ηνπο θα-

ζνξίδνληαη «σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο απφ ηηο αληηθεηκε-

ληθέο ζπλζήθεο, πνπ απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηζπκίαο ηνπ αδχλαηνπ 

λα επηηεπρζεί» (ζ. 367). Ζ πξνζέγγηζε ινηπφλ ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ Α. 

Β. Atkinson είλαη ηφζν ζρεζηαθή, θαζψο ηνπνζεηεί ζην επίθεληξφ ηεο ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ παξαγφλησλ, φζν θαη δηαζεζηαθή, αλαγλσξίδνληαο 

ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ αληηθεηκεληθψλ θαη έκθπησλ δνκψλ, δειαδή 

κεηαμχ θνηλσληθνχ πεδίνπ θαη habitus (Bourdieu, 2000, ζζ. 9-10). 

O Barry (1998, 2002) πξνζεγγίδεη ηνλ απνθιεηζκφ σο έιιεηςε 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο ελέξγεηαο πξνηείλεη έλαλ 

παξάιιειν φξν, ηελ θνηλσληθή απνκόλσζε (social isolation) ηελ νπνία 

νξίδεη σο πεξίπησζε κε-ζπκκεηνρήο ζηνπο βαζηθνχο ζεζκνχο κηαο θνηλσ-

λίαο (1998, ζ.4· 2002, ζ. 15).  Γηαρσξίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ 

ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν πξψηνο πξνθχπηεη απφ ηε 

δξάζε παξαγφλησλ πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο πνπ 

απνθιείεηαη, ελψ ε θνηλσληθή απνκφλσζε κπνξεί λα πξνθχςεη θαη σο α-
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 Ο δηαγελεαθφο ραξαθηήξαο ηεο δπλακηθήο σο ζηνηρείνπ ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ραξαθηεξίδεη φρη κφλν ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ κεησκέλεο πξνζδν-

θίεο, επξηζθφκελα ζε θαηαζηάζεηο ή δηαδηθαζίεο απνθιεηζκνχ, αιιά θαη ηα παηδηά 

ηνπο. Δάλ δερζνχκε ηελ άπνςε ηνπ Bourdieu γηα ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο σο «ζπ-

γθξνηεηηθή αξρή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο» (2000, ζ. 125), ην ζηνηρείν 

ηεο δπλακηθήο εκπεξηέρεη  θαη ηελ έλλνηα ηνπ habitus σο λνεηηθήο δνκήο θαη άξ-

ξεηνπ θαλφλα (nomos) αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο πνπ «έρεη επηβιεζεί ζε φιεο ηηο 

δηάλνηεο πνπ θνηλσληθνπνηήζεθαλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν» (φ.π., ζ. 126).  
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πνηέιεζκα εθνχζηαο επηινγήο. ε αληηδηαζηνιή κε πξνζεγγίζεηο πνπ δε 

ζεσξνχλ πξνβιεκαηηθέο ηηο πεξηπηψζεηο εθνχζηνπ απνθιεηζκνχ, ν Barry 

ζεσξεί πσο θαη απηέο παξαβηάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

θαη ηεο αιιειεγγχεο (1998, ζ.11· 2002, ζ. 19). Απηφ γίλεηαη, δηφηη ε δπλα-

ηφηεηα θαη ε επηζπκία θάπνησλ λα απνζπξζνχλ απφ ηνπο θνηλνχο ζεζκνχο 

θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηθέο ηνπο δνκέο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ κηα πα-

ξάιιειε ζεζκηθή πιεξφηεηα,
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 θαηαιήγεη ζηελ χςσζε θξαγκψλ απνθιεη-

ζκνχ γηα ηνπο ππφινηπνπο.  Δπίζεο, ν Barry δηαρσξίδεη ηνλ θνηλσληθφ α-

πνθιεηζκφ απφ ηε θηψρεηα, κνινλφηη αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ 

ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηνπο, ηνλίδνληαο ηνλ εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ησλ δεκφ-

ζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ (ζρνιεία, ππεξεζίεο πγείαο, θ.ά.) ζηελ άκβιπλζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ (1998, ζ.17- 18 · 2002, ζ. 

26). Σέινο, πξνζδηνξίδεη ηελ αδπλακία εκπινθήο ζε νπζηαζηηθή πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο κνξθή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο ε ζπκκεηνρή 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα επλνεί αληίζηνηρα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά 

δίθηπα, κέζσ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφξ-

ξνπε θαηαλνκή θνηλσληθψλ πφξσλ θαη επθαηξηψλ (1998, ζ.14-15 · 2002, ζ. 

21-22).  

Σε ζρεηηθόηεηα (relativity) θαη ηελ επελέξγεηα (agency) σο θαζνξη-

ζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ επηιέγνπλ θαη νη  Burchardt, Le Grand θαη Piachaud (1999). Αλα-

γλσξίδνληαο πσο ε εμαληιεηηθή αλαδήηεζε ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ 

ηνπ φξνπ είλαη αηειέζθνξε, πξνβαίλνπλ ζηε δηαηχπσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ 

νξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλν 

αλ (φ.π., ζ. 230): (α) είλαη θάηνηθνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο (γεσγξαθηθά 
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 Π.ρ. θιεηζηέο θαη ειεγρφκελεο απφ ηδησηηθή αζθάιεηα αζηηθέο πεξηνρέο 

θαηνηθίαο, ηδησηηθά ζρνιεία, λνζνθνκεία, ιέζρεο δηαζθέδαζεο, θ.ά. Ο Barry αλα-

θέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηψζεηο εθνχζηνπ απνθιεηζκνχ κε θξηηήξηα εηζνδε-

καηηθά, φπνπ ε πινχζηα θνηλσληθή ειίη απνζχξεηαη απφ ηηο δεκφζηεο (θνηλέο) δν-

κέο. Έηζη, δελ αληηκεησπίδεη σο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ ν εθνχζηνο απνθιεηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε θπιεηηθψλ, εζληθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ (φρη εηζνδεκαηηθψλ) θξηηεξίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

κνινλφηη πιήηηεηαη άκεζα ε θνηλσληθή ζπλνρή, δελ πςψλνληαη θξάγκαηα πνπ 

απνθιείνπλ φζνπο βξίζθνληαη εθηφο ηεο νκάδαο, αιιά αληίζεηα αλαπηχζζνληαη 

ηζρπξέο ζπλεθηηθέο δπλάκεηο πνπ ελίνηε νδεγνχλ ζηελ αλαζηνιή ηεο θνηλσληθήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηζνπεδσηηθώλ θαζνδηθώλ πηέζεσλ (downward- leveling pressures). Σν 

δήηεκα απηφ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα αθνινχζσο, ζηελ ελφηεηα πνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε ζρέζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 
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πξνζδηνξηζκέλεο) θνηλσλίαο θαη (β) αλ δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλήζεηο (nor-

mal) δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ νη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο απηήο. ε κηα 

κεηαγελέζηεξε εθδνρή (Burchardt, Le Grand, & Piachaud, 2002) νη ίδηνη 

ζεκεηψλνπλ πσο  «έλα άηνκν είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλν αλ (...) δε 

ζπκκεηέρεη ζηηο ζεκειηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία (...) 

δεη» (ζ. 30). Ο νξηζκφο ησλ Burchardt θ. ζπλ. πηνζεηεί ην ζηνηρείν ηεο ζρε-

ηηθφηεηαο,
67

  ελψ αθήλεη λα ιαλζάλεη θαη ην ζηνηρείν ηεο επελέξγεηαο, θα-

ζψο ν απνθιεηζκφο δχλαηαη λα απνδνζεί ζηε δξάζε παξαγφλησλ εθηφο ηνπ 

πεδίνπ ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ
68

. 

Ο Sen (2000) εληάζζεη ηε ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

σο κέξνπο ηεο πξνηαζείζαο απφ απηφλ πξνζέγγηζεο ηεο ηθαλόηεηαο (capa-

bility approach), πνπ βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο ησλ ιεηηνπξγηώλ (functionings) 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ (capabilities). Ωο ιεηηνπξγίεο νξίδεη φια εθείλα ηα 

πξάγκαηα πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα θάλεη ή ην ραξαθηεξίδνπλ (beings and 

doings) (Sen, 2003, ζ. 40) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, φπσο καθξν-

δσία, θαιή ζσκαηηθή πγεία, εγγξακκαηηζκφο, απηνεθηίκεζε, ζπκκεηνρή 

ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θ.ά. Οη ηθαλφηεηεο είλαη ζπλδπαζκνί δηάθνξσλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηχπν δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ, ζπλζέην-

ληαο κάιηζηα έλα ζύλνιν ηθαλνηήησλ (capability set) πνπ «αληαλαθιά ηελ 
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 Σν ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο είλαη εκθαλέο ζηελ πξνζπάζεηα θαζνξη-

ζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ θνηλσλία ζηελ ν-

πνία αλαθέξνληαη νη Burchardt θ. ζπλ. (ηε Βξεηαληθή) θαη ηε δεδνκέλε πεξίνδν 

ηεο έξεπλά ηνπο (1991-1995) επηιέγνπλ έλα θάζκα πέληε δηαζηάζεσλ πνπ θαιχ-

πηεη ην εχξνο ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δηαζηάζεηο απηέο αλαθέξνληαη 

ζηελ ηθαλφηεηα γηα: (α) θαηαλάισζε, (β) απνηακίεπζε, (γ) παξαγσγή, (δ) πνιηηη-

θή δξαζηεξηφηεηα θαη (ε) θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζρεηηθφ-

ηεηαο επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ζηε κεηαγελέζηεξε πξν-

ζέγγηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ (Burchardt θ. ζπλ., 2002, ζ. 31), φπνπ νη πέ-

ληε πξναλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο κεηψλνληαη ζε ηέζζεξηο, κέζσ ηεο ζπκπεξίιε-

ςεο ηεο απνηακίεπζεο ζηε δηάζηαζε ηεο θαηαλάισζεο. 

68
 Οη Burchardt θ. ζπλ. (1999), επηδηψθνληαο λα δηαηππψζνπλ έλα ιεη-

ηνπξγηθφ νξηζκφ, ιακβάλνπλ σο αθεηεξία κηα πξνεγεζείζα πξνζέγγηζε απφ ηε 

Julia Le Grand, φπνπ ε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεζηζκέλεο θνηλσληθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο απνδίδεηαη ζε ιφγνπο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ απνθιεηφκελνπ αηφ-

κνπ θαη πάληα ιακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηε δηθή ηνπ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή (φ. 

π., ζ. 229). Ζ αλαθνξά απηή ππνιαλζάλεη πσο ππάξρεη πξφβιεκα κφλν ζηελ πεξί-

πησζε ηνπ αθνχζηνπ απνθιεηζκνχ, ελψ ε παξάιεηςή ηεο ζηνπο κεηαγελέζηεξα 

πηνζεηνχκελνπο νξηζκνχο δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο ζπδήηεζεο θαη ζε δεηήκαηα ζρε-

ηηθά κε ηνλ εθνχζην απην-απνθιεηζκφ. 
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ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα επηιέμεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δσήο» 

(φ.π., ζ.40). χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ Sen, ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο 

επηινγψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ νδεγεί ζηε ζηέξεζε ηθαλνηήησλ (capability dep-

rivation), ε νπνία, φηαλ ιάβεη αθξαίεο κνξθέο, νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ α-

πνθιεηζκφ. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ζηέξεζεο ηθαλνηήησλ, αθνχ απφ ηε κηα ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο θαηάζηαζε θαη σο δηεξγαζία πνπ νδεγεί 

ζηε ζηέξεζε θαη απφ ηελ άιιε δηάθνξεο κνξθέο ζηέξεζεο δχλαληαη λα 

εληζρχζνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ (Papadopoulos & Tsakloglou, 2005, 

ζ. 6). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Sen αλαγλσξίδεη ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηνλίδεη ην ξφιν ησλ ζρεζηαθψλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ ηεο ζηέξεζεο,
69

 ζεκεηψλνληαο: (α) πσο ν απνθιεηζκφο απφ ηηο θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο είλαη αθ‟ εαπηνχ εμίζνπ ζεκαληηθφο κε άιιεο κνξθέο ζηέξε-

ζεο θαη (β) πσο παξάιιεια ππάξρνπλ ζρεζηαθέο κνξθέο ζηέξεζεο πνπ, αλ 

θαη δελ είλαη αθ‟ εαπηέο ηδηαίηεξα δπζρεξείο, κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ 

ζηελ εκθάληζε άιισλ, ζεκαληηθά δπζρεξέζηεξσλ, κνξθψλ ζηέξεζεο 

(Sen, 2000, ζζ. 12-14).
70

 

Με αθεηεξία ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηε θηψρεηα
71

 θαη ην 

ζρεηηθφ δηάινγν γηα απηά (Room, 1995, ζζ. 2-4), ν Room (1999) πξνζεγ-

γίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο ελλνηνινγηθή αλαδηακόξθσζε (recon-

figuration) θαη κεηεμέιημε ήδε ππαξρνπζψλ ελλνηψλ,  επηζεκαίλνληαο πέ-

ληε ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηε ζεψξεζε ηεο θηψρεηαο 

ζε απηήλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σα ζεκεία απηά είλαη ηα αθφινπζα 

(φ.π., ζζ. 167-171): (α) Ζ ελλνηνινγηθή κεηαηόπηζε από ηελ νηθνλνκηθή 

ζηελ πνιπδηάζηαηε θύζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά 
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 Οδεγεί έηζη ζηελ αλάδεημε θαη άιισλ δεηθηψλ θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέ-

δνπ δσήο θάζε αηφκνπ, εθηφο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο, ελψ ηνλίδεη 

παξάιιεια θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αην-

κηθνχ ηξφπνπ δσήο  (Gasper, 2002, ζ. 458). 

70
 ηελ πξψηε πεξίπησζε ν Sen θάλεη ιφγν γηα ζπζηαηηθή ζπλάθεηα (con-

stitutive relevance) ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαθέξνληαο ην παξάδεηγκα ηεο 

αδπλακίαο ζχλαςεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο απνθνπήο απφ ηε 

δσή ηεο θνηλφηεηαο, ελψ ζηε δεχηεξε γηα πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ πνπ παξνπ-

ζηάδνπλ ζεκειηώδε ζεκαζία (instrumental importance), φπσο π.ρ. ν απνθιεηζκφο 

απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά (κε εμαζθάιηζε πίζησζεο) πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

71
 Πξφθεηηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα Φηώρεηα 1 (1975-1980), Φηώρεηα 2 

(1986-1989) θαη Φηώρεηα 3 (1990-1994). 
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κέζσ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (δηαζέζηκν εηζφδεκα) αδπλαηεί λα απνηππψζεη 

ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο ζηέξεζεο, π.ρ. ζρνιηθήο απν-

ηπρίαο θαη έιιεηςεο πξνζφλησλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζηζηψληαο έηζη 

αλαγθαία ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε. (β) Ζ κεηαηόπηζε από ηε ζηαηηθή 

ζηε δπλακηθή αλάιπζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο, επηζεκαίλνληαο ηνπο παξάγν-

ληεο (factors) θαη ηηο δηαδηθαζίεο (processes) πνπ ζπληεινχλ ζηε κεηάβαζε 

ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε φζν θαη ζηελ έμνδν απφ απηήλ. (γ) Μεηαηόπηζε 

από ηελ εζηίαζε ζηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ζε αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό επί-

πεδν πξνο ην επίπεδν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο. Ζ χπαξμε επαξθψλ θαη θα-

ηάιιεισλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, π.ρ. ζρνιεία, θέληξα παηδηθήο θξνληί-

δαο, ππεξεζίεο πξφλνηαο θαη πγείαο θ.ιπ., φπσο θαη νη ηνπηθέο παξαδφζεηο 

θαη δνκέο αιιεινβνήζεηαο ζπληεινχλ ζηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηέ-

ξεζεο θαη ηε κεξηθή αλαπιήξσζε ησλ ειιηπψλ πφξσλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ επίπεδν. (δ) Μεηαηόπηζε ηεο εζηίαζεο από ην 

δηαλεκεηηθό ζην ζρεζηαθό επίπεδν. ε αληίζεζε κε ηνλ πξσηαξρηθά δηαλε-

κεηηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο θηψρεηαο, ν θνηλσληθφο απνθιεη-

ζκφο εζηηάδεη ζε ζρεζηαθά ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ άληζε θνη-

λσληθή ζπκκεηνρή, ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ηζρχνο. (ε) 

Δπηζήκαλζε ηεο κεηάβαζεο από ην ζπλερέο ηεο αληζόηεηαο ζηελ θαηαζηξν-

θηθή ξήμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλσλία. Ζ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν 

κφληκνο ραξαθηήξαο ηνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

θνηλσλία, πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο παξαβαηηθήο 

ππνθνπιηνχξαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο εθείλεο φπνπ δελ ππάξρνπλ ζεκη-

ηέο επθαηξίεο πξνζπνξηζκνχ εηζνδήκαηνο. Ο Room αλαγλσξίδεη πσο ηα 

ζηνηρεία απηά κεκνλσκέλα ραξαθηήξηδαλ θαη ηηο πξνγελέζηεξεο κειέηεο 

γηα ηε θηψρεηα θαη ηε ζηέξεζε. Ωζηφζν, απηφ πνπ ε έλλνηα ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ εμαζθαιίδεη είλαη ε ελζσκάησζε θαη ε ελνπνίεζε φισλ 

απηψλ ζε κηα θνηλή ζεψξεζε. πγθεθαιαηψλνληαο, ζεκεηψλεη πσο:  

Ζ ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θέξεη ηνλ 

ππαηληγκό όηη κηιάκε γηα αλζξώπνπο πνπ ππνκέλνπλ ζε ηέ-

ηνην βαζκό κηα πνιπδηάζηαηε κεηνλεμία, ηέηνηαο δηάξθεηαο, 

πνπ εληζρύεηαη από έλαλ αληίζηνηρν πιηθό θαη πνιηηηζκηθό 

ππνβηβαζκό ζηηο γεηηνληέο όπνπ δνπλ θαη όπνπ νη ζρεζηαθέο 

ηνπο ζπλδέζεηο κε ηελ επξύηεξε θνηλσλία έρνπλ δηαξξερζεί 

ηόζν, πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό αλεπαλόξζσηεο. Μπνξεί 

νξηζκέλεο θνξέο λα επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ έλ-

λνηα ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ κε έλα γεληθόηεξν λόεκα 

από απηό: αιιά εδώ είλαη ν ππξήλαο ηνπ. (ό.π., ζ. 171) 

Ο Peace (2001) αλαγλσξίδεη πσο  ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο 

φξνο επηδέρεηαη θξηηηθήο, ιφγσ ηεο αλαθνξάο ηνπ ζε έλα εμαηξεηηθά επξχ 



 

[50] 

 

θάζκα θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα  θαη 

ηελ απνζηέξεζε αιιά θαη ελφο εμίζνπ κεγάινπ θάζκαηνο θαηεγνξηψλ α-

πνθιεηζκέλσλ αηφκσλ φζν θαη ρψξσλ απνθιεηζκνχ.
72

  Μέζα απφ ηε κειέ-

ηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαηαιήγεη πσο, πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, κπνξεί λα ππάξμεη ζπλαίλεζε σο πξνο κηα δηηηή αλάπηπμε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ζε έλα ζηελφ θαη έλα επξχηεξν πιαίζην (φ.π., 

ζ. 26). ην ζηελφ πιαίζην, ν νξηζκφο εθιακβάλεηαη σο ζπλψλπκν ηεο θηψ-

ρεηαο θαη πξνζδηνξίδεη σο αηηίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηελ απνζχλ-

δεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ απαζρφιεζε ζε ρακειά ακεηβφκελεο 

ζέζεηο. ηελ θαλνληζηηθή απηή ζεψξεζε, πνπ απερεί ηνλ «αλνχζην ληπξ-

θεκηαληζκφ» ηεο SID
73

 θαη αλαδεηθλχεη, θαηά ηελ Percy-Smith (2000, ζζ. 

19-20), θαη ζέκαηα εζηθήο ηάμεο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αμηνπνηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο ζπλνρήο» πνπ εμαζθαιί-

δεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζα απφ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία. ην επξχ-

ηεξν πιαίζην, ν νξηζκφο μεπεξλά ηα φξηα ηεο πιηθήο έλδεηαο θαη αλαγλσξί-

δεη ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο απνζηέξεζεο πνπ εθηείλεηαη ζην πε-

δίν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηάξξεμεο ησλ θνηλσληθψλ δε-

ζκψλ. Ο Peace ζεκεηψλεη πσο ην πιαίζην απηφ πξνζθέξεη πιεξέζηεξε θα-

ηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αθνχ εμεηάδεη ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηνπο ζρεηη-

θνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζέκαηα αληζνηήησλ θαη ηζρχνο πνπ 

ην ζηελφ πιαίζην ηνπ νξηζκνχ αγλνεί.  

Αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ησλ Silver (1994, 1995) θαη Levitas 

(1999a, 1999b, 2004a, 2004b) ζηελ αλαδήηεζε ησλ πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ 

ιφγσλ  πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ε  Beall (2002) δηαθξίλεη ηξεηο πξνζεγγίζεηο: (α) Σε λενθη-

ιειεύζεξε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνθχπηεη σο 

«αηπρήο αιιά αλαπφθεπθηε παξελέξγεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο α-

λαπξνζαξκνγήο» (ζ. 43) ε νπνία ζε παγθφζκην επίπεδν αίξεη ηνπο νηθνλν-

κηθνχο θξαγκνχο θαη ζε εζληθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν νδεγεί ζηελ θαηάξγε-

ζε ησλ εμηζνξξνπεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλσληθή 

αζθάιεηα θαη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. (β) Σελ πξνζέγγηζε φηη ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ απνηειεί ηίπνηε άιιν παξά έλαλ θαηλνθαλή 

φξν γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θηψρεηαο, κε πξφδειν ζθνπφ 
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 Γηεξεπλψληαο ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ ζηα θείκελα ηεο Δ.Δ. απνδειηίσζε 

ηνπιάρηζηνλ 51 δηαθνξεηηθέο  θαηεγνξίεο απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ θαη ηνπιάρη-

ζηνλ 15 δηαθνξεηηθά είδε απνθιεηζκνχ (Peace, 2001, ζ. 22). 
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 Βι. ελφηεηα 2.2- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθό απνθιεη-

ζκό. 
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λα «απνζπάζεη ηελ πξνζνρή απφ ηελ αληζφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο» (φ.π., ζ. 44). (γ) Σε κεηαζρεκα-

ηηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέ-

ζεηο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ηππηθνχο θαη άηππνπο θνηλσληθνχο ζε-

ζκνχο θαη αλαθέξνληαη ζηηο δηεξγαζίεο εθείλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ απν-

θιεηζκφ ησλ αηφκσλ απφ ζέζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ θαηείραλ. Απφ ηηο 

πξνζεγγίζεηο απηέο, νη δχν πξψηεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ ζηαηηθά, σο θαηάζηαζε, ελψ ε ηξίηε ηνλ πξνζεγγίδεη δπλακηθά, σο 

δηεξγαζία ζε κέζν θαη καθξν- επίπεδν (απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην), 

ελψ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνιπδηάζηαηεο ζεψξεζήο ηνπ πέξαλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν.  

Ζ ζπζηεκηθή θχζε θαη ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεξγαζηψλ 

ηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ εθηείλνληαη ζε πνιιαπιά θαη επηθαιππηφκελα ζπ-

ζηήκαηα, απφ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο σο 

ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ,  είλαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

Commins (2004, ζζ. 69-70), ν νπνίνο εληνπίδεη ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο ή 

ζθαίξεο απνθιεηζκνχ: 

i. Σνλ νηθνλνκηθό, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη α-

ληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ· 

ii. Σν θξάηνο πξόλνηαο, πνπ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θνηλσλη-

θψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ· 

iii. Σνλ πνιηηηθό, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο πνπ αξζξψλνληαη πάλσ ζηηο 

ζρέζεηο ηζρχνο· 

iv. Σνλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξα-

γσγή, κεηαθνξά θαη λνκηκνπνίεζε πνιηηηζκηθψλ αμηψλ 

θαη πξνηχπσλ, φπσο θαη ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ζπκβνιη-

θήο αλαπαξάζηαζεο· 

v. Σν ζπλαηζζεκαηηθό, δειαδή ηνπο δεζκνχο αιιειεγγχεο 

θαη ακνηβαίαο ππνζηήξημεο, ηα δίθηπα θηιίαο θαη γεληθφ-

ηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο εληφο ησλ δηάθνξσλ 

θνηλνηήησλ· 

χκθσλα κε ηνλ Commins (2004, ζ. 73) ε κεηάζεζε ηεο εξεπλεηη-

θήο πξνζνρήο απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ απνθιεηζκνχ 

πξνζθέξεη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, σζηφζν ε πνιπδηά-

ζηαηε θχζε ηνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλζέ-

ηνπλ θάζε θνξά ην πιαίζην θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ έξεπλα ζε αληη-

θαηηθά ή θαη παξάδνμα επξήκαηα.  

O Reimer (2004) πξνζεγγίδεη ην δίπνιν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο-

έληαμε κέζα απφ κηα νπηηθή ηφζν δηαλεκεηηθή φζν θπξίσο ζρεζηαθή. χκ-



 

[52] 

 

θσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ, ν απνθιεηζκφο πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ή ηεο αλαθαηεχζπλζεο πφξσλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή 

νκάδεο εηο βάξνο άιισλ (φ.π., ζ. 2). Δζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο 

απνθιεηζκνχ, θαη φρη ηφζν ζηα απνηειέζκαηά ηνπο, ν Reimer απνδίδεη ηελ 

αληζνθαηαλνκή πφξσλ θαη ππεξεζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θνηλσ-

ληθψλ ζρέζεσλ εληφο δεδνκέλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ. Πξνηείλεη έηζη έλα ηαμηλνκηθφ ζρήκα απφ ηέζζε-

ξα ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
74

 κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα ζπληνλί-

δνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, επηδηψθνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ – γηα 

απηνχο – απνηειεζκάησλ.  

Σν πξψην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο ηεο αγνξάο (market 

relations) θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσ-

λα κε ηνπο θαλφλεο ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκηθψλ (Reimer, 2004, ζ. 4· 

Reimer, Lyons, Ferguson, & Polanco, 2008, ζ. 261). Σν ζχζηεκα απηφ 

είλαη θπξίαξρν ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γεληθά ζε 

φια ηα επίπεδα πνπ ππεηζέξρνληαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα λα είλαη 

επηηπρήο ε έληαμε νπνηνπδήπνηε εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, απαηηείηαη 

ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε αληαιιάμηκα αγαζά ή ππεξεζίεο, ε θαηάιιε-

ιε πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηηκψλ, θαιή δηα-

πξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη πςειφ επίπεδν θηλεηηθφηεηαο.  

Σν επφκελν ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο ζρέζεηο 

(bureaucratic relations) πνπ δνκνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλνκήο εξ-

γαζίαο θαη ησλ δνκψλ εμνπζίαο,
75

 πνπ κέζσ αξρψλ θαη λφκσλ θαζνξίδνπλ 

ην πνηνο έρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο. Με πεδίν εθαξκνγήο ηηο επηρεηξή-

ζεηο, ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη πνιιέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψ-
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 ε έλα κεηαγελέζηεξν θείκελν νη Reimer, Lyons, Ferguson θαη Polanco 

(2008) πξνβαίλνπλ ζην ίδην αθξηβψο ηαμηλνκηθφ ζρήκα ππφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ωζηφζν, ζην θείκελν απηφ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ (social relational systems) κεηνλνκάδνληαη ζε θαηεγνξίεο θαλνληζηηθώλ 

δνκώλ (types of normative structures) (ζ. 261) πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ επαλάιεςε ηεο αθξηβνχο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ηαμηλνκηθνχ ζρήκαηνο, ζε ζπζρεηηζκφ κε δχν δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζη-

α, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ηνλίδεη ηε ζρεζηαθή 

νπηηθή ηνπ Reimer φζν θαη ηε ζρέζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ- θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ πνπ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά αθνινχζσο ζε ζρεηηθή ελφηεηα.  

75
 Ο Parsons (1964, ζ. 347) ζεκεηψλεη πσο ηα γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκα-

ηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζεζκηθή ηεξαξρία ηεο εμνπζίαο πνπ δηαθνξνπνηείηαη: 

(α) σο πξνο ην επίπεδν θαη (β) σο πξνο ηηο ζθαίξεο αξκνδηφηεηάο ηεο. 
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ζεηο, ζε απηφ ην ζχζηεκα ζρέζεσλ ε έληαμε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ζε-

ζκνζέηεζεο ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ, ηε δπλαηφηεηα ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ λα ηα επηβάινπλ θαη ηνλ ηξφπν πιαηζίσζεο θαη 

ζχδεπμεο αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε 

ηηο αξρέο θαη ηα δηθαηψκαηα απηά, θαζψο θαη ηνπο ξφινπο πνπ ν θαζέλαο 

επηηειεί αλάινγα κε ηε ζέζε θχξνπο πνπ θαηέρεη.   

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ζρέζεηο (associative relations) απνηεινχλ ην 

ηξίην ζχζηεκα, φπνπ ηα άηνκα ζπλδένληαη θαη νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηε-

ηεο γχξσ απφ ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Με πξνλνκηαθφ πεδίν αλά-

πηπμεο ηέηνησλ ζρέζεσλ ηνπο εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο, ηηο νκάδεο θνη-

λσληθήο δξάζεο ή ηηο νκάδεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ άκεζεο βνήζεη-

αο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ είλαη ε ε-

ζηηαζκέλε δξάζε θαη νη άηππεο δνκέο κε πεξηνξηζκέλν, ζπλήζσο, θχθιν 

δσήο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ φπνπ εμειίζζνληαη ζε πην ηππηθά 

θαη κφληκα νξγαλσηηθά ζρήκαηα. Ζ δηαλνκή πφξσλ θαη ππεξεζηψλ εληφο 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηε δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ηε ζηξάηεπζή ηνπο ζηνλ θνηλφ ζηφρν. Δμαηηίαο φκσο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ, 

ζπλήζσο, εχξνπο ελδηαθεξφλησλ, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη δπλεηηθά επε-

πίθνξα ζηνλ απνθιεηζκφ φζσλ δε ζπκθσλνχλ ή δελ θξίλνληαη θαηάιιεινη 

γηα ζπκκεηνρή ζε απηά (Reimer, 2004,  ζ. 6).  

Σν ηειεπηαίν ζχζηεκα ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο θνηλνηηθέο ζρέ-

ζεηο (communal relations) πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

θαη θηιηθψλ δηθηχσλ. ηα ζπζηήκαηα απηά, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε πν-

ιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο, νη ζπκκεηέρνληεο νξγαλψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο νηθνγελεηαθέο, εζλνηηθέο ή άιιεο αξρέο, 

ζηε βάζε ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αθνζίσζεο.  

ην ηαμηλνκηθφ ζρήκα ηνπ Reimer, θάζε ζχζηεκα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αμίεο, πξννπηηθέο 

θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο πνπ ηνπ εμαζθαιίδνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή. Σαπηφ-

ρξνλα φκσο, θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη απνκνλσκέλν απφ ηα ππφινηπα, 

θαζψο φια κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηελ ίδηα πεξίζηαζε, αλ θαη κφλν 

έλα ή δχν απφ απηά ζα είλαη θάζε θνξά ηα θπξίαξρα (Reimer, 2004, ζ. 8· 

Reimer θ. ζπλ., 2008, ζ. 262). πληζηνχλ φκσο επηθαιππηφκελα θαη ζπ-

κπιεξσκαηηθά πεδία θνηλσληθήο έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιαπιά 

επίπεδα (νηθνγελεηαθφ, θνηλνηηθφ, εζληθφ), εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πξφ-

ζβαζε ζε πφξνπο θαη ππεξεζίεο, θάηη ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε πεξηβάι-

ινληα πνιχπινθσλ θαη κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ. Καζψο ηα θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη, απμάλνληαο ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο πν-

ιππινθφηεηα (Parsons, 1964), ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνθχπηεη εμαη-

ηίαο ηεο ειιηπνχο  πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη ηεο αδπ-
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λακίαο ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ,
76

 πνπ 

απαηηεί απφ ηα άηνκα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο 

θαη ίζσο αληηθξνπφκελεο θνηλσληθέο ζθαίξεο. 

                                                      

 

76
 Αλαδεηψληαο ηα εμειηθηηθά θαζνιηθά (evolutionary universals) ησλ αλ-

ζξψπηλσλ θνηλσληψλ, ν Parsons (1964, ζζ. 347- 356) εληνπίδεη ηέζζεξα νξγαλσ-

ζηαθά ζρήκαηα (organizational complexes) πνπ ζπληεινχλ ζηε δνκηθή δηαθνξν-

πνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ έλαληη ησλ πξνγελέζηεξσλ κνξθψλ θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο. Απηά είλαη: (α) ε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε (bureaucratic 

organization), (β) ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο (money and market system), (γ) ηα θα-

ζνιηθά λνκηθά ζπζηήκαηα (universalistic legal systems) θαη (δ) ε δεκνθξαηηθή 

ζπλεξγαζία (democratic association). 
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3 Σαμηλόκεζε ηωλ ζεωξηώλ πεξί θνηλωληθνύ απν-

θιεηζκνύ 

Ζ έθηαζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ην 

εχξνο ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ νξηζκψλ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

– ηφζν πνιηηηθά φζν θαη θνηλσληθά – ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ θαηά ηα ηειεπ-

ηαία ρξφληα. Ωζηφζν, κέζα απφ έλα πιήζνο νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ, 

πξνβάιιεη ε αλάγθε ελνπνίεζεο ησλ ζεσξηψλ πεξί απνθιεηζκνχ, φπσο ε 

Silver θαη ε Levitas επηρείξεζαλ λα θάλνπλ. Απνδειηηψλνληαο, ινηπφλ, ηηο 

αλαθνξέο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη πιήζνο άιισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζρεηηθή κε ηνλ φξν βηβιηνγξαθία, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ θνη-

λσληθφ απνθιεηζκφ ζηε βάζε ηξηψλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ: (α) κε αλαθν-

ξά ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ απνθιεηζκνχ, (β) ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα πνπ επεξεάδεη θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη 

(γ) σο πξνο ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ελππάξρνπλ ηα άηνκα θαη ε-

θηπιίζζνληαη νη δηεξγαζίεο. Ζ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ Πίλα-

θα 2 απνηππψλεη ην πιαίζην ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ φξνπ, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ αμία πνπ θάζε πξνζέγγηζε πξνζζέηεη ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ηηο 

πεξηγξαθηθέο, αλαιπηηθέο θαη εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδεη.  

3.1 Γηεξγαζίεο θαη δηαζηάζεηο ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεη-

ζκνύ 

Σν πξψην επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηφζν σο θαηάζηαζεο 

πνπ βηψλνπλ νη απνθιεηζκέλνη φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο εθείλεο 

πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε απνθιεηζκνχ. Πξφθεηηαη, δειαδή, 

γηα ηε δηάθξηζε ηεο ζηαηηθήο θαη ηεο δπλακηθήο  κνξθήο ηνπ απνθιεηζκνχ 

(Σζανχζεο, 1998, ζ. 92). Ο δπζδηάθξηηνο ραξαθηήξαο ηεο έλλνηαο νδήγεζε 

ζηε ρξήζε ηεο γηα ηελ επηζήκαλζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε 

θηψρεηα, ε αλεξγία, ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε ξήμε ησλ νηθνγελεηαθψλ δε-

ζκψλ ή ε απνκφλσζε (Kabeer, 2000, ζ. 83), εζηηάδνληαο ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ άηνκα ή 

νκάδεο πνπ αδπλαηνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο ζπλδένπλ ηνλ απνθιεηζκφ κε ζέκαηα θνηλσ-

ληθήο ηαπηφηεηαο (θπιεηηθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θ.ά. δηαθνξέο) φπσο 

θαη κε δεηήκαηα θνηλσληθήο-γεσγξαθηθήο ρσξνζέηεζεο (ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο), πνπ ελψ πεξηγξαθηθά δχλαληαη λα απνηππψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

ην εχξνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηεξνχληαη αλαιπηηθήο θαη εξκελεπηηθήο δπ-

λαηφηεηαο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ε πηνζεηνχκελε απφ ηε Μνλάδα 
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Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ
77

 (Social Exclusion Unit, 2001)  ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία πξφθεηηαη γηα «έλα ζχληνκν φξν γηα απηφ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ 

άλζξσπνη ή πεξηνρέο ππνθέξνπλ απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ζπλδεδεκέλσλ πξν-

βιεκάησλ φπσο αλεξγία, ειιηπείο ηθαλφηεηεο, ρακειά εηζνδήκαηα, θαθέο 

ζπλζήθεο ζηέγαζεο, πςειή εγθιεκαηηθφηεηα, θαθή πγεία θαη νηθνγελεηα-

θή δηάιπζε» (ζ. 10). 

Πεξηγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηέηνηαο κνξθήο πεξηνξίδνπλ ηνλ θνη-

λσληθφ απνθιεηζκφ ζηα ζηελά φξηα ηεο έλλνηαο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο, ε-

ζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζε κηα θαηάζηαζε θαη ζε απνηειέζκαηα (outcomes) 

πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ (λα βειηησζνχλ) θαη αγλννχλ ηηο αηηίεο ηνπ απν-

θιεηζκνχ,
78

 ελψ ηαπηφρξνλα θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ ζηελ παγίδα ηεο απφ-

δνζεο ησλ επζπλψλ ζηα ίδηα ηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη απηήλ ηε ζνβαξή 

θαηάζηαζε (Atkinson R. , 2000, ζ. 1037 · Percy-Smith, 2000, ζ. 6). Δπί-

ζεο, ε πξφζιεςε ηνπ απνθιεηζκνχ σο απηφλνκνπ θαηλνκέλνπ θαη ε εζηί-

αζε απνθιεηζηηθά ζηα απνηειέζκαηά ηνπ, πεξηνξίδεη ηηο δξάζεηο θαηαπν-

ιέκεζήο ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ πξνλνηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθιεη-

ζκέλσλ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 77). 

Ζ πιεηνλφηεηα, σζηφζν, ησλ κειεηεηψλ πξνζεγγίδεη ηνλ θνηλσλη-

θφ απνθιεηζκφ πξσηίζησο σο δηεξγαζία
79

 θαη φρη απνθιεηζηηθά σο θαηά-

                                                      

 

77
 Βι. ππνζεκείσζε 35 ζηελ ελφηεηα. 2.1.2- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα 

ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

78
 Δλδερνκέλσο θαη λα απνθξχπηνπλ ηηο αηηίεο απηέο, αθνχ ε επηζήκαλζε 

ησλ δνκηθψλ αηηηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαζέηεη ην πξφβιεκα ηεο παζνγέλεηαο απφ 

ηα άηνκα ζην ζχζηεκα, επηηάζζνληαο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο. Κα-

ζψο φκσο έλαο νξηζκφο «δελ πεξηγξάθεη απιψο ην θαηλφκελν, αιιά, επηπιένλ, 

πξνδηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζήο ηνπ» (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 45), ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο θαηαιήγεη λα απνηειεί κέξνο ηεο δηαηψληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

αθνχ ε πεξηνξηζηηθή ηνπ εζηίαζε δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε πνιπδηάζηαησλ θαη 

δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλσλ δξάζεσλ. 

79
 ηε ζρεηηθή κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ειιεληθή βηβιηνγξαθία επη-

ιέγεηαη ζπρλά ν φξνο δηαδηθαζία. Έηζη π.ρ. ε Μνπζνχξνπ (1998) ραξαθηεξίδεη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο «δηαδηθαζία έθπησζεο (…) πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλη-

ζφηεηα θαη ηε θηψρεηα»  (ζ. 69), ν Σζηάθαινο (1998) αλαθέξεηαη ζηε «δηαδηθαζία 

ηνπ απνθιεηζκνχ» (ζ. 57), ε Καπηαληδφγινπ (2006) ζε «δηαδηθαζία απν-

θνηλσληθνπνίεζεο» (ζ. 11), ν Σζανχζεο (1998) κηιά γηα «δηαθεθξηκέλε θνηλσληθή 

δηαδηθαζία» (ζ. 92) θαη ε Πεηξάθε (1998) ζεκεηψλεη πσο ν φξνο ζπληζηά «πεξη-

γξαθηθή απφιεμε κηαο ζχλζεηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο» (ζ. 21). Ωζηφζν, ε επη-

ινγή ηνπ φξνπ δηαδηθαζία γηα ηελ απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ process, πνπ ζπλα-

ληάηαη επξέσο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζεσξείηαη κε ελδεδεηγκέλε γηα λα πεξη-
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ζηαζε πνπ απεηθνλίδεη ην απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο. Οη Gore θ. 

ζπλ. (1995)  ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο «δηεξγαζία θνηλσληθήο απνζχλζεζεο» 

(ζ. 2), επηζεκαίλνληαο ηελ πξννδεπηηθή ξήμε ησλ δεζκψλ αηφκνπ-

θνηλσλίαο, κηα δηαπίζησζε πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ πηνζεηνχκελε απφ 

ηελ Δ.Δ. πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Atkinson & Davoudi, 

2000, ζ. 434). Ο de Haan (2000) ζεκεηψλεη επίζεο πσο ν θνηλσληθφο απν-

θιεηζκφο δελ «εζηηάδεη ζε νξηνζεηεκέλεο νκάδεο, αιιά ηνλίδεη ηηο θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη απνζηεξνχ-

ληαη» (ζ. 29), εζηηάδνληαο έηζη ζηελ αλάδεημε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο κέζσ 

ηεο «δπλακηθήο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, παξά κέζσ αλψλπκσλ 

δηεξγαζηψλ εμαζιίσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο» (Kabeer, 2000, ζ. 84). 

 Οη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο θχζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη ν δπλακηθφο ζπλδπαζκφο ηνπο απνηεινχλ έλαλ επίζεο θνηλφ ηφπν πνι-

ιψλ πξνζεγγίζεσλ.
80

 Μάιηζηα, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

φξνπ ζην επίπεδν ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ εξεπλψλ, ν πνιπδηάζηαηνο 

θαη δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ ηνλ δηέθξηλε απφ ηε 

ζηαηηθή θαη κνλνδηάζηαηε – σο πξνο ην εηζφδεκα – έλλνηα ηεο θηψρεηαο
81

 

(Berghman, 1995, ζ. 16), ζηξέθνληαο ηε κειέηε «ζηελ πνιπδηάζηαηε θχζε 

                                                                                                                          

 

γξάςεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ εθηπιίζζνληαη βαζκηαία πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα, απφ ηελ νπνία φκσο εθιείπεη ν ζπζηεκαηηθφο ραξαθηήξαο, πνπ ρα-

ξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία σο φξν [βι. ζρεηηθά ζην Μπακπηληψηε (1998, ζζ. 485, 

510)]. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξνο ν 

φξνο δηεξγαζία έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνθχ-

πηεη κελ σο απνηέιεζκα ηεο επελέξγεηαο πνιιψλ ελεξγεηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αηηηαθέο ζρέζεηο, σζηφζν ε δπλακηθή θαη ε ζρεηηθφηε-

ηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο δε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ζπζηεκαηηθφ (ζθφπηκν, κε-

ζνδηθφ θαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα) ραξαθηήξα πνπ λα δηθαηνινγεί ην ραξαθηε-

ξηζκφ σο δηαδηθαζία. 

80
 Μνινλφηη επηζεκαίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν, εληνχηνηο ε 

κειέηε ηεο δπλακηθήο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ βξίζθεηαη αθφκε ζηα πξψηκα 

ζηάδηά ηεο (Silver, 2007a, ζ. 2).  

81
 Οη Tsakloglou θαη Papadopoulos (2002, ζ. 212) ζεκεηψλνπλ, σζηφζν, 

πσο θαη ε έλλνηα ηεο θηψρεηαο είρε πξνζεγγηζηεί πνιπδηάζηαηα απφ ηνλ 

Townsend, ήδε απφ ην 1979, ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο ζχγρξνλσλ κειεηψλ ε-

ξεπλά ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ησλ πηπρψλ ηεο θηψρεηαο. ε αλάινγε δηαπίζησζε 

πξνβαίλεη θαη ν Paugam (1995, ζ. 49), ζεκεηψλνληαο πσο νη ζχγρξνλεο πξνζεγγί-

ζεηο ηεο θηψρεηαο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο δπλακηθή δηαδηθαζία θαη φρη σο ζηαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ νκαδνπνηεί έλα εηεξνγελέο πιήζνο αηφκσλ απνθξχπηνληαο ηηο 

δηαθξηηέο – θαηά πεξίπησζε – αηηίεο ζηαδηαθήο ζπζζψξεπζεο πξνβιεκάησλ. 
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ησλ κεραληζκψλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο άηνκα θαη νκάδεο απνθιείν-

ληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο αληαιιαγέο» (Commission of the 

European Communities, 1992, ζ. 8).  

Πίλαθαο 2. Σαμηλόκεζε ηωλ πξνζεγγίζεωλ ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεη-

ζκνύ 

Δπίπεδν  

πξνζέγγηζεο 
ηνηρεία ηνπ νξηζκνύ Παξαηεξήζεηο 

Γηεξγαζίεο  

& δηαζηάζεηο 

Καηάζηαζε & δηεξγα-

ζίεο 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: (α) σο θαηά-

ζηαζε απνθιεηζκνχ θαη  (β) ζε ζρέζε κε ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε απηφλ.  

ηαηηθφο θαη δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

απνθιεηζκνχ. 

Πνιιαπιέο δηαζηάζεηο 

Ο δπλακηθφο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ 

πεγψλ (αηηηψλ) θαη δηαδηθαζηψλ νδεγεί ζηελ 

αλάδεημε ησλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

απνθιεηζκνχ. 

Αιιειεμάξηεζε 

Οη δηεξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

απνθιεηζκνχ ζπλδένληαη ζε έλαλ θχθιν 

απηναλαηξνθνδνηνχκελσλ αλαθπθισηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. 

Κνηλωληθέο 

ζρέζεηο & άηνκα 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο δηάξξεμε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

θαη ηεο θνηλσλίαο φπνπ δνπλ. 

Οη απνθιεηζκέλνη 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη ζε 

επίπεδν αηφκσλ, νκάδσλ ή ζην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο.  

Δθνχζηνο – αθνχζηνο απνθιεηζκφο.  

Αλεμάξηεηα ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο νη ζπ-

λέπεηεο επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλί-

αο. 

Πεξηβάιινλ 

Οηθνλνκία & αγνξά 

εξγαζίαο 

Ζ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο σο 

ε βαζηθή κνξθή απνθιεηζκνχ.  

Πνζνηηθέο  θαη πνηνηηθέο αλαδηαξζξψζεηο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αδπλακία ησλ αηφ-

κσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο 

πζηήκαηα 

Ο απνθιεηζκφο σο απνηέιεζκα ηεο αηεινχο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ: 

ζεζκηθνχ, νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ & ζπ-

ζηήκαηνο ζπκβνιηθψλ αλαθνξψλ. 
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Ζ αλαγλψξηζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ απφ πνιινχο 

κειεηεηέο
82

 αλέδεημε σο θνηλφ ηφπν ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπο ηελ νηθνλνκη-

θή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

(Σζανχζεο, 1998, ζζ. 91-92), ελψ ηίζεληαη ηαπηφρξνλα θαη άιιεο δηαζηά-

ζεηο ππφ εμέηαζε, φπσο ε πνιηηηζηηθή-εζηθή (Arthurson & Jacobs, 2003, ζ. 

7), ε αηνκηθή, νκαδηθή θαη ρσξηθή (Percy-Smith, 2000, ζ. 9), ε αζθάιεηα 

θαη ηα δηθαηώκαηα (Rodgers, 1995a, ζζ. 47-48), ε θπζηθή-ςπρηθή πγεία 

(Barnes, 2005, ζ. 48).  Οη παξαηεξνχκελεο δηαζηάζεηο, ινηπφλ, θαίλεηαη 

πσο πνηθίινπλ ζην εχξνο ελφο θάζκαηνο  πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ νηθνλν-

κηθή έσο θαη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ,
83

 πεξηιακβάλν-

ληαο ηφζν πνιπδηάζηαηεο αηηίεο φζν θαη πνιπδηάζηαηεο ζπλέπεηεο ηνπ θνη-

λσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο (Bowring, 2000, ζ. 310). 

Δλψ ινηπφλ γίλεηαη επξέσο απνδεθηφο ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηή-

ξαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, δελ είλαη σζηφζν εχθνιν λα θαζνξη-

ζηνχλ νη αηηηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηαζηάζεσλ θαη ζπλεπεηψλ, αθνχ «ε α-

θξηβήο αηηηψδεο αιιεινπρία κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ είλαη ζπ-

ρλά κε-αλαδξνκηθή, ζχλζεηε θαη εθ ησλ πξνηέξσλ αφξηζηε», επηηξέπνληαο 

έηζη ηελ ελίζρπζε ή ην κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (Silver, 2007, ζ. 

                                                      

 

82
 Π.ρ. Armstrong (2006, ζ. 81), Atkinson R.  (2000, ζ. 1041), Beall θαη 

Piron (2005, ζ. 9), Bhalla θαη Lapeyre (1997, ζ. 430), Burchardt θ. ζπλ. (1999, ζ. 

5), de Haan (1998, ζ. 17 · 2000, ζζ. 26, 37), Estivill (2003, ζ. 35), Fischer (2008, 

ζ. 2), Ruggeri-Laderchi θ. ζπλ. (2003, ζ. 258), Levitas θ. ζπλ. (2007), Pantazis θ. 

ζπλ. (2006), Popay θ. ζπλ.  (2008), Rodgers (1995, ζζ. 45-50), Silver (1994, ζ. 

571 · 2007b, ζ. 15), Silver θαη Miller (2003, ζ. 8), Silver θαη Wilkinson (1995, ζ. 

1). 
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 Ζ Fraser (1997) πξνζεγγίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ απνθιεηζκνχ ππφ 

ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο δηθαηνζχλεο, θαη ηηο ηαμηλνκεί ζην ζπλερέο ελφο θά-

ζκαηνο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ κεηνλεθηήκα-

ηνο. ην έλα άθξν απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο εληνπίδεηαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

κεηνλέθηεκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή δνκή ηεο θνηλσλί-

αο θαη ιακβάλεη ηηο κνξθέο ηεο εθκεηάιιεπζεο (exploitation), ηεο πεξηζσξηνπνίε-

ζεο (marginalization) θαη ηεο απνζηέξεζεο (deprivation) (ζ. 13), ελψ ζην άιιν 

άθξν ππάξρεη ε πνιηηηζκηθή ή ζπκβνιηθή δηάζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα θνηλσ-

ληθά πξφηππα αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο θαη ιακβάλεη ηηο κνξ-

θέο ηεο πνιηηηζκηθήο θπξηαξρίαο (cultural domination), ηεο κε-αλαγλώξηζεο (non 

recognition) θαη ηεο έιιεηςεο ζεβαζκνύ (disrespect) (ζ. 14). 
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2).
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 ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε δπλακηθή δηαζχλδεζε ησλ επί κέξνπο δη-

αζηάζεσλ, κε θπξίαξρεο απηέο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο, θαίλεηαη 

πσο νδεγεί ζην «θαχιν θχθιν ηνπ κεηνλεθηήκαηνο» φπνπ  εγθισβίδνληαη 

ηα άηνκα θαη βαζκηαία πεξηζσξηνπνηνχληαη (Gallie, Paugam, & Jacobs, 

2003, ζ. 28). Αθφκε, βέβαηα, θαη αλ είλαη δπζδηάθξηηνο ν θαζνξηζκφο ηεο 

αηηηψδνπο ζπλάθεηαο θαη ηεο πνξείαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δηαζηά-

ζεσλ, ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε αλαγλψξηζε ηνπ πνιπ-

δηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπ απνθιεηζκνχ είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο θαη ε εζηίαζε ζε νιηζηηθέο, δηαζπλδεδεκέλεο 

θαη πνιππαξαγνληηθέο πνιηηηθέο απνηξνπήο ηνπ (Percy-Smith, 2000, ζ. 

17). 

3.2 Κνηλωληθέο ζρέζεηο θαη άηνκα 

Σν δεχηεξν επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ή δηακνξθψλνληαη ζε κηα θαηά-

ζηαζε απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ απνθιεηζκέλσλ. ην πιαίζην 

απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα φζσλ αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα ηεο 

γαιιηθήο ξεπνπκπιηθαληθήο ζθέςεο,
85

 θπξηαξρεί ε ζρεζηαθή (relational) 

πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο θαη ν απνθιεηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο «ξήμε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ζπκβνιηθψλ δεζκψλ» (Silver, 1994, ζ. 534). Έηζη, ζην 

επίθεληξν ηεο κειέηεο ηίζεληαη δεηήκαηα φπσο ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή-

έληαμε, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε ζρέζε απνθιεη-

ζκνχ-πεξηζσξηνπνίεζεο, νη ζρέζεηο ηζρχνο (Room, 1999, ζ. 169) θαη γελη-

θά θαζεηί πνπ ζπληειεί ζηελ απνκάθξπλζε «απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ζπληίζεηαη κηα θνηλσλία θαη απφ ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ» (Room, 1995b, ζ. 243).  

ηελ πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο θαηνρχξσζεο θαη εξεπλεηηθήο αμην-

πνίεζεο ηνπ φξνπ, ζπρλά ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη φρη ζην ηη είλαη απηφο 
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 Παξά, ινηπφλ, ην γεγνλφο πσο ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ απνθιεηζκνχ 

είλαη γεληθψο παξαδεθηή, νη εκπεηξηθέο κειέηεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκα λα ηε 

δηεξεπλήζνπλ (Pirani, Schifini D‟Andrea, & Vermunt, 2009, ζ. 3), δηφηη αθελφο 

βξίζθνληαη ζηα πξψηκα ζηάδηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο (Silver, 2007a, ζ. 2), 

αθεηέξνπ πξφθεηηαη γηα θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ δχζθνια παξαηεξνχληαη θαη 

πνζνηηθνπνηνχληαη, θαζηζηψληαο αλαγθαία, πέξαλ ηεο ζπιινγήο αλαιπηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηε ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Beall & Piron, 

2005, ζ. 14).  

85
 Βι. παξαπάλσ ηελ ελφηεηα 2.1.1- Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη Αιιε-

ιεγγύε. 
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αιιά ζην ηη δελ είλαη (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 92). Έηζη, ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο πξνο ηηο αληηζεηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, φπσο 

ηελ θνηλσληθή  ζπκκεηνρή, ηελ θνηλσληθή έληαμε-ελζσκάησζε ή αθφκα 

θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
86

 ηελ πεξίπησζε απηή ν απνθιεηζκφο αλαθέ-

ξεηαη ζε έλα παξάδεηγκα ηεο κνξθήο κέζα/έμσ θαη «πξνθεηκέλνπ λα θαηα-

λνήζνπκε ηνλ απνθιεηζκφ πξέπεη πξψηα λα θαζνξίζνπκε κε ζαθήλεηα ηε 

“κέζα” δηάζηαζε, δειαδή ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ έληαμε» (Avramov, 

2002, ζ. 86). Ζ θνηλσληθή ζπκκεηνρή-έληαμε νξίδεηαη πνηθηινηξφπσο θαη 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηηο ζπλήζεηο ή ζηηο ζεκειηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αζθνχλ νη πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο (Burchardt θ. ζπλ., 1999, ζ. 230 · 

2002, ζ. 30), πεξηιακβάλνληαο ηελ πξφζβαζε «ζε ππνδνκέο, ππεξεζίεο 

θαη παξνρέο, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία»
87

 (Beall & Piron, 2005, 

ζζ. 9-10)  ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζεζκνχο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ (ΚηΠ) 

φπσο εξγαηηθά ζσκαηεία, ηνπηθέο ελψζεηο θαη άιιεο δνκέο πνπ αλαπηχζ-

ζνπλ δξαζηεξηφηεηεο «ζρεδηαζκέλεο λα ελζσκαηψζνπλ πεξηζσξηνπνηεκέ-

λεο νκάδεο ζηελ θαζνιηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ» (Bhalla & Lapeyre, 

1997, ζ. 425). Ζ αλαθνξά ζηελ έληαμε ζέηεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζφζνλ νη θνηλσληθνί δεζκνί είλαη πξσηίζησο 

πνιηηηθνί (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε), σζηφζν ε εξκελεία ηνπ απνθιεη-

ζκνχ κε αλαθνξά ζηελ αληίζεηή ηνπ θαηάζηαζε «είλαη πξνβιεκαηηθή, εη-

δηθά εθφζνλ ιεθζεί ππφςε φηη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη (...) ε έληαμε, απνηε-

ινχλ ζρεηηθνχο φξνπο» (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 92).
88

 ε απηφ ζπλεγν-
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 ιεο απηέο νη έλλνηεο φκσο δελ νξίδνληαη κνλνζήκαληα, ελψ ζπρλά α-

μηνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά κε άιινπο ζπγγεληθνχο ηνπο φξνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξάδεηγκα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (social cohesion), πνπ παξά ηελ απ-

μαλφκελε δεκνηηθφηεηα ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ θαη ηελ αμηνπνί-

εζή ηεο σο πεδίνπ αλαθνξάο ππεξεζληθψλ κνξθσκάησλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

φπσο ε Δ.Δ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν Ο.Ο..Α. θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα 

(Chan, To, & Chan, 2006, ζ. 273), παξακέλεη αηειψο θαζνξηζκέλε, κηα «νηνλεί 

έλλνηα» (Bernard, 1999, ζ. 2) πνπ ζπρλά ιακβάλεηαη σο αληίζηνηρε ηεο αιιειεγ-

γχεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο εκπηζηνζχλεο 

(Jenson, 2010, ζ. 4 · Phillips, 2003, ζζ. 3-7). 
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 ην πιαίζην απηφ εμεηάδνληαη δηάθνξεο παξάκεηξνη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο φπσο ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο κεηαθνξάο (Cass, Shove, & Urry, 

2005), ζε ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο (Selwyn, 2002), ππεξεζίεο πγείαο (Popay θ. 

ζπλ., 2008), ζε ζηέγε (Arthurson & Jacobs, 2003), ςπραγσγία (Bittman, 2002), 

θ.ά. 
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 Ζ δηρνηνκηθή δηάθξηζε έληαμεο/απνθιεηζκνχ ζπληζηά ζηαηηθή ζεψξε-

ζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ αγλνεί ηελ χπαξμε κηαο ελδηάκεζεο γθξίδαο δώλεο ζηελ 
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ξνχλ θαη νη Hickey θαη du Toit (2007), ζεκεηψλνληαο πσο ε πξνζέγγηζε 

ηνπ απνθιεηζκνχ ζε αληηδηαζηνιή σο πξνο ηελ έληαμε/ελζσκάησζε ζπλη-

ζηά κηα «ππνθείκελε εζηθή κεηα-αθήγεζε» (underlying moral meta-

narrative) (ζ. 3), πνπ, απνδερφκελε εμαξρήο ην ζεηηθφ θαη επηζπκεηφ ρα-

ξαθηήξα ηεο έληαμεο-ελζσκάησζεο, νδεγεί ζε θαλνληζηηθέο ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Μηα ηέηνηα πξν-

ζέγγηζε, σζηφζν, αγλνεί ηελ πξνβιεκαηηθή θχζε ηεο  έληαμεο-

ελζσκάησζεο πνπ δχλαηαη λα είλαη άληζε ή δπζκελήο θαη λα πεξηνξίδεη 

ηνλ έιεγρν πνπ θάπνηνο κπνξεί λα αζθεί ζηε δσή ηνπ (Sen, 2000, ζζ. 28-

29).
89

 

Ωο πξνο ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ δε ιείπνπλ πξνζεγ-

γίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσ-

ληθνχ θεθαιαίνπ.
90

 Ζ ζχδεπμε ησλ δχν ελλνηψλ επηρεηξείηαη ηφζν άκεζα 

(Daly & Silver, 2008 · Li, Savage, & Pickles, 2003) φζν θπξίσο έκκεζα, 

κέζσ αλάδεημεο ηεο ζεηηθήο ζπλάθεηαο κεηαμχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη 

δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ζε ζεκείν ψζηε ην θνηλσ-

ληθφ θεθάιαην λα ζεσξείηαη σο «αληίδνην ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ» 

(Percy-Smith, 2000, ζ. 6). Βέβαηα, δε ιείπνπλ θαη νη αξλεηηθέο ζπζρεηί-

ζεηο, φπνπ ηα πςειά επίπεδα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλδένληαη ζεηηθά κε 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ,  αθνχ ην θνηλσληθφ θεθάιαην κηαο νκάδαο 

                                                                                                                          

 

νπνία εληνπίδεηαη ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, θηλνχκελε πξνο ηε κηα ή ηελ 

άιιε θαηεχζπλζε ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Oyen, 1997, ζ. 64). 

89
 Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο «δπζκελνχο ελζσκάησζεο» (adverse in-

corporation) πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ησλ άληζσλ νηθνλνκηθψλ θαη εμνπζηαζηη-

θψλ ζρέζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιαπιά επίπεδα  (απφ ην ηνπηθφ σο θαη ην 

παγθφζκην) θαη πεξηνξίδνπλ νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Τπφ 

απηήλ ηελ έλλνηα ν πιήξεο απνθιεηζκφο είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά ζπάλην, ελψ ε 

δπζκελήο ελζσκάησζε αλαδεηθλχεηαη σο θαηαιιειφηεξνο φξνο γηα ηελ θαηαλφε-

ζε ησλ ηξφπσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «εληνπηζκέλεο ζηξαηεγηθέο εμαζθάιη-

ζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ ελεξγνπνηνχληαη θαη πεξηνξίδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο» πνπ ελππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη 

ρξφλν (Hickey & du Toit, 2007, ζ. 4). 
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 Γηα δηεμνδηθφηεξε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ βι. παξαθάησ ηελ ελφηεηα. 5.2.2 - Κνηλσληθό θεθάιαην 

θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο. 
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πξνθαιεί θνηλσληθό εγθιεηζκό (social closure),
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 απνθιείνληαο φζνπο βξί-

ζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο νκάδαο απηήο  (Beall & Piron, 2005, ζ. 39). 

Ζ ζρεζηαθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ πεξηιακβά-

λεη ζπρλά θαη ηε δηαζχλδεζε ή ην ζπζρεηηζκφ ηνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξη-

ζσξίνπ. Μνινλφηη ν ιφγνο πεξί πεξηζσξίνπ είλαη ακθηιεγφκελνο, ζπληζηά 

θαη απηφο, φπσο θαη ν απνθιεηζκφο, κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή 

(Πεηξνλψηε, 2000, ζ. 12), «ηε marginalidad, έλα αληηθείκελν κε ρσξηθέο, 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο» 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 137), πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο αληί-

ζηνηρεο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Παξάιιεια κε απηά, ε ζρεζηαθή πξνζέγγηζε πξνζδηνξίδεη ηνλ α-

πνθιεηζκφ σο ην απνηέιεζκα άληζσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ραξαθηεξηδφ-

κελσλ απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηζρχνο (power relations) πνπ δηακνξθψ-

λνπλ ηα φξηα ησλ ζπκκεηνρηθώλ ρώξσλ (participatory spaces)
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 θαη νξί-

δνπλ ην ηη κπνξεί λα γίλεη εληφο ησλ ρψξσλ απηψλ, πνηνη κπνξνχλ λα εη-

ζέιζνπλ θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο (Gavenda, 2006, ζ. 26). Απηφ αλα-

δεηθλχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε πξάμε 

απνθιεηζκνχ  (Atkinson A. B., 1998a, ζ. 14), δειαδή ηνπο απνθιείνληεο 

θαη ηνπο απνθιεηφκελνπο. Οη απνθιείνληεο αμηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 

κεραληζκνχο γηα ηελ απνβνιή αληαγσληζηηθψλ νκάδσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε πφξνπο θαη ππεξεζίεο, ελψ νη απνθιεηφκελνη απν-

ζχξνληαη απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, σο αληίδξαζε ζην πιέγκα 

ελεξγεηψλ θαη θαηαλαγθαζκψλ πνπ πθίζηαληαη, αθφκα θη αλ νξηζκέλεο 
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 Γηα ηνλ θνηλσληθφ εγθιεηζκφ σο δπλακηθή ζρέζε απνθιεηφλησλ-

απνθιεηνκέλσλ βι. παξαπάλσ ηελ ελφηεηα 2.1.3- Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη 

Μνλνπώιην. 

92
 Οη ζπκκεηνρηθνί ρώξνη δελ είλαη απζχπαξθηνη νχηε νπδέηεξνη, αιιά 

ζπληζηνχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνε-

γνχκελσλ δξάζεσλ θαη  θαζνξίδνπλ επηιεθηηθά ηηο κειινληηθέο δξάζεηο 

(Cornwall, 2002, ζ. 6). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην πεδίν θπξηαξρίαο, έλα ρψξν 

ζπζρεηηζκψλ δχλακεο, πνπ ζπγθξνηείηαη σο δνκή δηαθνξψλ ζηε βάζε ηεο αξρήο 

ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, δειαδή ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ δηάθνξσλ 

κνξθψλ θεθαιαίνπ (Bourdieu, 2000, ζ. 50) πνπ ελεξγνπνηεί θάζε νκάδα πξνο 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. 
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θνξέο ε απφζπξζή ηνπο απηή θαληάδεη εζεινληηθά επηιεγφκελε (Silver, 

2007, ζ. 2).
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Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο ζρεζηαθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη ην επίπεδν αλαθνξάο ηνπ. ηελ πξψηε πεξί-

πησζε, ν απνθιεηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο (Social Exclusion 

Unit, 2001 · Sen, 2000). Μνινλφηη ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα είλαη πν-

ιπδηάζηαηε, ε παξάβιεςε ησλ δνκηθψλ αηηίσλ ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ε 

πξνζθφιιεζε ζε κηα ππεξβνιηθά αηνκηθηζηηθή ζεψξεζε είλαη θνηλσληθά 

αλεπαξθήο (Gore θ. ζπλ., 1995, ζ. 9), θαζψο δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο 

θνηλσληθέο δηαξζξψζεηο θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο κεραληζκνχο πνπ θάζε θνη-

λσληθή πξαγκαηηθφηεηα ελζσκαηψλεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ραξαθηεξί-

δεη – θαη αλαπαξάγεη – ηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο ηεο  (Καζηκάηε, 

1998, ζζ. 276-277). Γηα ην ιφγν απηφ, επηρεηξείηαη ε δεχμε ηνπ επηπέδνπ 

κηθξν θαη καθξν-θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο, αθνχ ν απνθιεηζκφο δηαθξη-

βψλεηαη εμαξρήο αηνκηθά – σο έιιεηςε έληαμεο νξηζκέλσλ αηφκσλ ζε έλα 

δνζκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν – αιιά ηαπηφρξνλα ζπληζηά θαη ζπιινγηθφ 

θνηλσληθφ θαηλφκελν, θαζψο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζπλνρήο ηνπ δεδνκέ-

λνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 68). Έηζη, εμεηάδεηαη 

εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη ησλ ζεζκηθψλ δηεπζεηήζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσλία, φπνπ κέζσ ζεζκψλ θαη θαλφλσλ – ζεζκνζε-

ηεκέλσλ θαη άηππσλ, ξεηψλ θαη άξξεησλ –πεξηνξίδεηαη ε θνηλσληθή αι-

ιειεπίδξαζε θαη ε πξφζβαζε ζε πφξνπο, ηφζν γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε θπιεηηθέο (Hooker, 2005), ειηθηαθέο (Hobcraft & 

Kiernan, 2001 · Patsios, 2001 · Theobald, 2005),  ρσξνζεηηθέο (Buck, 2001 

· Philip & Shucksmith, 2003 · Shucksmith & Chapman, 1998) θαη άιιεο 

ηαμηλνκήζεηο (Percy-Smith, 2000, ζζ. 9-11), φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο δε-

δνκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Kabeer, 2000). Αλεμάξηεηα φκσο 

ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο – αλ δειαδή ν απνθιεηζκφο ιακβάλεηαη σο αηνκη-

θή ή ζπιινγηθή δηαδξνκή θαη δηεξγαζία –  νη ζπλέπεηέο ηνπ δηαρένληαη ζην 

ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, αληαλαθιψληαο ηε ληπξθεκηαλή ξεηνξηθή πεξί α-

πψιεηαο ησλ ζπιινγηθψλ αμηψλ θαη δηάιπζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ 

(Silver, 1994, ζ. 534). 
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 πσο αλαθέξεη ν  Barry (1998), ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε «ν απνθιεη-

ζκφο δελ είλαη πεξηζζφηεξν εζεινληηθφο απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηε δνπιεηά θά-

πνηνπ πνπ παξαηηείηαη έλα βήκα πξηλ ηελ απφιπζε» (ζ. 2). 
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3.3 Σν πεξηβάιινλ ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ 

Σν ηξίην επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη ηα 

άηνκα θαη εθηπιίζζνληαη νη δηεξγαζίεο. ε απηφ ην επίπεδν ν απνθιεηζκφο 

πξνζεγγίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο απνζχλδεζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ηεο αηεινχο ιεηηνπξγίαο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη 

ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη πξννπηηθψλ απφ πιεπξάο ησλ απνθιεηζκέλσλ. 

Πίλαθαο 3. Απνθιεηζκόο από ηα θνηλωληθά ζπζηήκαηα  

πζηήκαηα πζηεκηθά ζηνηρεία 

Θεζκηθό 

πληαγκαηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην, απνλνκή δηθαη-

νζχλεο, πνιηηηθά δηθαηψκαηα, γξαθεηνθξαηία, εθ-

παίδεπζε, ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο 

Οηθνλνκηθό 
Αγνξά εξγαζίαο, πηζησηηθή πίζηε, πξφζβαζε ζε 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

Κνηλωληθό 
Οηθνγέλεηα, θνηλφηεηα, εζλνηηθέο νκάδεο, δίθηπα 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

Υωξνηαμηθό 
Τπνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο , ππνδνκέο, πξνζβαζη-

κφηεηα 

πκβνιηθώλ 

αλαθνξώλ 
Σαπηφηεηα, απηνεθηίκεζε, πξνζδνθίεο, habitus 

Πξνζαξκνγή απφ Atkinson R. , 2000· Percy-Smith, 2000 ·Reimer, 2004 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ αθνινχζεζε ηελ 

θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Estivill, 2003, ζ. 8) θαη ηα ζπλαθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνδηνξγαλσκέλνπ κεηαθνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ ν-

δήγεζαλ ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζίαο ζηελ θνηλσληθή 

δνκή. Ζ κηζζσηή εξγαζία, πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ σο ν βαζηθφο παξν-

λνκαζηήο ηεο έληαμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία, έγηλε αβέβαηε 

κέζα ζε έλα θαζεζηψο δνκηθήο αλεξγίαο
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 φπνπ νη απνθιεηζκέλνη νξίδν-
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 Γνκηθή αλεξγία (structural unemployment) έρνπκε φηαλ ε πνζφηεηα 

ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηε δεηνχκελε. 
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ληαη πηα σο «εθείλνη πνπ έρνπλ παξακεξηζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή αλαδηάξ-

ζξσζε ή δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» 

(Atkinson R. , 2000, ζ. 1038). Έηζη, ινηπφλ, ε έιιεηςε εξγαζίαο ζεσξείηαη  

σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Levitas θ. ζπλ., 

2007, ζ. 23 · Rodgers, 1995a, ζ. 46 · 1995b, ζζ. 254-256) ή θαη σο κνξθή 

απνθιεηζκνχ αθ εαπηήο (Bailey, 2006, ζ. 166)
 
, ελψ θαη νη δηαθνξνπνηή-

ζεηο, είηε ελδν-εξγαζηαθέο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ 

ζέζεσλ (Bradley, Crouchley, & Oskrochi, 2001, ζ. 19), είηε ρσξνζεηηθέο, 

π.ρ. αγξνηηθέο πεξηνρέο, ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο (Buck, 2001 · Philip & 

Shucksmith, 2003), ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ. 

Σν επφκελν ζηνηρείν πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα, ε δπζιεηηνπξγία 

ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επαξθψο απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο (Atkinson R. , 

2000 · Commins, 2004 · Percy-Smith, 2000 · Philip & Shucksmith, 2003 · 

Reimer, 2004) θαη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ, σο έρνπλ ζηνλ Πίλαθα 3. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή, πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ πνιπδηάζηαην θαη δπλακηθφ ραξα-

θηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ, εζηηάδεη πέξα απφ ηηο απνθιεηζηηθά πιηθέο (ρξεκα-

ηηθέο) δηαζηάζεηο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηά-

θνξσλ ζπζηεκηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ζπζηεκάησλ, 

κνινλφηη δελ είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλε, ζπλήζσο ππάξρεη (Reimer, 

2004, ζ. 8), κε απνηέιεζκα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα πξνθχπηεη,  φηαλ 

«γηα άηνκα ή νκάδεο, αξθεηά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα απνδηνξγαλψλνληαη 

σο ηκήκα κηαο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο» (Atkinson R. , 2000, ζ. 1041). 
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4 Γηακνξθώλνληαο έλα ιεηηνπξγηθό ελλνηνινγηθό 

πιαίζην  

Έρνληαο σο δεδνκέλν, ζχκθσλα κε φζα επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ, πσο 

δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

θαη νη πξνηεηλφκελεο ηαμηλνκήζεηο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ δελ 

είλαη ηαπηφζεκεο, νχηε εμαληιεηηθέο – θαη ζε θακηά πεξίπησζε νξηζηηθέο – 

ε ζπλέρεηα θαη ε νινθιήξσζε ηεο ζεσξεηηθήο πξνζπέιαζεο ηεο έλλνηαο 

θηλδπλεχεη λα απνπξνζαλαηνιηζηεί «ζε κηα πεξηπιάλεζε ζε έλα θφζκν 

πνιιψλ νξηζκψλ» (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 43). Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, θα-

ζίζηαηαη επηηαθηηθή ε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ρα-

ξαθηεξίδεηαη απφ γλσζηνινγηθή επάξθεηα, εμαζθαιίδνληαο ηε ζχλζεζε ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο βάζεη ηεο νπνίαο ζα νινθιεξσζεί ε ελλνηνινγηθή 

πξνζπέιαζε ηεο έλλνηαο θαη παξάιιεια ζα εμαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηηζηη-

θή-αλαιπηηθή αμηνπνίεζή ηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ε-

κπεηξηθήο έξεπλαο.  

4.1 Κξηηηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεη-

ζκνύ 

Πνιινί είλαη νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ αλαιπηηθή 

ζαθήλεηα θαη ηελ ελλνηνινγηθή πιεξφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Σα πην ζπλεζηζκέλα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε θξηηηθή 

απηή ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ηηο πνιιαπιέο ελλνηνιν-

γήζεηο ηνπ φξνπ, ηελ πεξηνξηζκέλε αλαιπηηθή ηνπ δπλαηφηεηα ιφγσ ηεο 

πνιιαπιφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απν-

θιεηζκέλνη, ησλ πνιιαπιψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηφλ θαη βεβαίσο ηε 

δπζθνιία ηεο ζαθνχο κέηξεζήο ηνπο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο 

θαη αμηνπνίεζεο ηεο έλλνηαο έμσ απφ ην πιαίζην πνπ απηή αξρηθψο αλα-

πηχρζεθε. 

Έλα ζεκείν πνπ πξνζειθχεη ζπρλά ηελ θξηηηθή είλαη ε ηερλνθξα-

ηηθή-πνιηηηθή θαηαγσγή ηνπ φξνπ θαη ε  έμσζελ επηβνιή ηνπ ζην ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θάηη πνπ αθελφο ηνπ ζηεξεί ηελ αλαιπηηθή ηνπ 

δπλαηφηεηα, αθεηέξνπ ηνλ ζπζρεηίδεη κε πνιηηηθέο – θαη φρη ακηγψο επη-

ζηεκνληθέο – δειψζεηο θαη ζπλδειψζεηο. Ζ Oyen (1997, ζ. 63)  δειψλεη 

θαηεγνξεκαηηθά πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (φπσο θαη ε θνηλσληθή 

έληαμε) δελ ζπληζηά αλαιπηηθή αιιά ακηγψο πνιηηηθή έλλνηα πνπ εηζήρζε 

ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, κε πξνθαλή 

ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο θηψρεηαο. Ζ αζάθεηα ηνπ φξνπ 

επέηξεςε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αμηνπνίεζε απφ ηνπο πνιηηηθνχο, ρσξίο ηελ 
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αλάγθε επί ηεο νπζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. O Murard 

(2002) ζπλεγνξεί θη απηφο ππέξ ηνπ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη σο «έλα άδεην θνπηί» (ζ. 41) πνπ 

δφζεθε απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο σο αληηθείκε-

λν πξνο κειέηε. χκθσλα ινηπφλ κε απηήλ ηελ πιεπξά ηεο θξηηηθήο, ε η-

ζρπξή ηζρχο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο λνκηκνπνίεζε ηνλ φξν θαη ηνλ παγίσ-

ζε ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν ν ιφγνο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ δελ έρεη αλάινγε λνκηκνπνηεηηθή ηζρχ, αζζκαί-

λνληαο λα απνδψζεη εξεπλήζηκν θαη εξεπλεηέν πεξηερφκελν ζε κηα έλλνηα 

γηα ηελ νπνία ππάξρεη πεξηνξηζκέλε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε. Έηζη, ε αηδέ-

ληα ηεο εθαξκνζκέλεο θνηλσληθήο έξεπλαο θαζνξίδεηαη εμσγελψο, πινπνη-

είηαη θαηά αλάζεζε θαη «νη πεηλαζκέλνη εξεπλεηέο ηξέρνπλ εθεί πνπ βξί-

ζθνληαη ηα ρξήκαηα» (Oyen, 1997, ζ. 64), απνδερφκελνη έλα ζπγθεθξηκέλν 

– θαη πνιηηηθά θαζνξηζκέλν – ελλνηνινγηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ θαη-

λνκέλνπ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 43). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη ε θηψρεηα λα παξακέλεη αφξαηε πίζσ απφ ηελ νκπξέια ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ, πνπ σο κηα παξαιιαγή  «θνηλσληνινγηθνχ ιατθηζκνχ» 

(Ννχηζνο, 1998, ζ. 89) ζπληζηά κηα νπδέηεξε έθθξαζε πνπ ζέηεη σο θξη-

ηήξην ηεο θνηλσληθήο δηάζπαζεο φρη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκά-

δσλ ή νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ αιιά ηε δηάθξηζε κεηαμχ κηαο εληαγκέλεο 

πιεηνλφηεηαο θαη κηαο απνθιεηζκέλεο κεηνλφηεηαο.
95

 Έηζη, εμαζθαιίδεηαη 

έλαο «πνιηηηθά ειθπζηηθφο» φξνο πνπ επηηπγράλεη ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

ίδηα ζεψξεζε πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηηο 

ππάξρνπζεο αληζφηεηεο θαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ ελππάξρνπλ 

θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ (Kleinman, 1998, 

ζ. 10). 

Σν κεγαιχηεξν φκσο κέξνο ηεο θξηηηθήο ζρεηίδεηαη κε επηζηεκν-

ινγηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Ζ απνπζία ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξη-

ζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία θάζε επηθξηηηθήο πξνζέγγη-

ζεο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
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  Ζ απμαλφκελε ρξήζε θαη θα-

ηάρξεζε ηνπ φξνπ, ηδηαίηεξα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 
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 Δπηηπγράλεηαη έηζη ε κεηαηφπηζε ηεο νπηηθήο ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ 

ιφγνπ απφ ηηο θάζεηεο ζρέζεηο ηεο καξμηθήο ηάμεο ή ησλ βεκπεξηαλψλ ζέζεσλ 

θχξνπο ζηελ νξηδφληηα ληπξθεκηαλή έλλνηα ηεο έληαμεο. 

96
 Ζ Καπηαληδφγινπ (2006) ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία ησλ ρα-

ξαθηεξηζκψλ: «Ο φξνο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρεη ραξαθηεξηζηεί πξν-

ηδέα/prénotion, άκνξθε έλλνηα, ηδέα ηνπ θνηλνχ λνπ, έλλνηα-νξίδνληαο, κεηα-

θαηεγνξία, ηαμηλνκηθή θαηεγνξία, θνηλσληαθφ παξάδεηγκα» (ζ. 21). 
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(Μ.Μ.Δ.), ηνλ θαζηζηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα (Béland & 

Hansen, 2000, ζ. 54). Αιιά θαη ζηηο αθαδεκατθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ, 

δελ παξαηεξείηαη ζχγθιηζε ησλ ελλνηνινγήζεσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ 

αζαθείο θαη ελίνηε αληηθαηηθέο, ζπλζέηνληαο κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηα-

ζε φπνπ «ππάξρνπλ ηφζεο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φζνη θαη 

νη ζπγγξαθείο» (Atkinson R. , 2000, ζ. 1039),  έηζη ψζηε, εμαηηίαο ηεο 

πνιιαπιήο λνεκαηνδφηεζήο ηνπ, ν φξνο λα «ζεκαίλεη ηα πάληα ζε φινπο» 

(Atkinson A. B., 1998a, ζ. 13), θαηαιήγνληαο λα απνηειεί απιψο  «έλαλ 

αθφκε θξίθν ζηελ αιπζίδα κεηαηφπηζεο ηεο νξνινγίαο» (Kilmurray, 1995, 

ζ. 32). O Estivill (2003) επηζεκαίλεη ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηνπ φ-

ξνπ πνπ αληηκεησπίδεηαη σο «κηα έθθξαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα πάληα, 

έλα γσληαθφ θαηάζηεκα πνπ πξνζθέξεη θάηη απφ φια, κηα ζπγθερπκέλε 

ιέμε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίζηαζε, ή θάηη ζαλ ηζίρια, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα ηελησζεί θαηά βνχιεζε» (ζ. 12). ε αλάινγε 

παξαηήξεζε γηα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ φξνπ πξνβαίλεη θαη ν Klein-

man (1998), ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο έλα «θιηζέ πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ θά-

ζε κνξθή θνηλσληθήο παζνγέλεηαο» (ζ. 10), φπσο θαη ν Sen (2000), αλαθε-

ξφκελνο ζηνλ θίλδπλν θάζε κνξθή ζηέξεζεο λα ζεσξείηαη σο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ζηελ – ηαρέσο απμαλφ-

κελε – βηβιηνγξαθία γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ε γιψζζα έρεη ηξέμεη 

πνιχ πην κπξνζηά απφ ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη» 

(ζ. 9).  

Πέξα απφ ηνλ νξηζκφ, ζεκαληηθφ επίζεο επηζηεκνινγηθφ πξφβιε-

κα είλαη θαη ν θαζνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ δεηθηψλ ηνπ απνθιεη-

ζκνχ. Καζψο νη επηζηήκνλεο αμηνπνηνχλ ηελ έλλνηα σο αλαιπηηθφ εξγα-

ιείν, νη ίδηνη είλαη θαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ εξεπ-

λνχλ. Ωζηφζν ε επηζηεκνινγηθή αθεηεξία θάζε έξεπλαο νδεγεί ζε δηαθν-

ξεηηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη, π.ρ. κηα έξεπλα νηθνλνκνιφγσλ γηα 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηξέθεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνη-

ρείσλ κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ νκάδσλ ησλ απνθιεηζκέλσλ θαη ησλ 

κνξθψλ θαη ησλ επηπέδσλ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αληίζεηα, κηα αλζξσπν-

ινγηθή κειέηε αληηκεησπίδεη ηνλ απνθιεηζκφ σο δηεξγαζία, ε εμαθξίβσζε 

θαη ε κέηξεζε ηεο νπνίαο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζηαηηζηηθήο θαηεγνξην-

πνίεζεο ησλ νκάδσλ ησλ απνθιεηζκέλσλ. πκπιεξσκαηηθά κε απηά, πξν-

θχπηνπλ θαη δεηήκαηα φπσο ην αλ νη ίδηνη νη πξνο κειέηε «απνθιεηζκέλνη» 

ζεσξνχλ  ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ηέηνηνπο, ή πψο ε εθάζηνηε πηνζεηνχκελε 

πξνζέγγηζε δηαρεηξίδεηαη ηηο νκάδεο εθείλεο πνπ απνθιείνληαη εζεινληηθά. 

ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ν ζεκαληηθφο θίλδπλνο ηεο άλσζελ νκνγε-

λνπνίεζεο φισλ ησλ νκάδσλ ησλ «απνθιεηζκέλσλ», αγλνψληαο ηφζν ηηο 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζν θαη ηηο ελδννκαδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ο θίλδπ-
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λνο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν θνη-

λσληθφο απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κε πιηθά θξηηήξηα (δηαζέζηκν 

εηζφδεκα, θαηαλάισζε, θ.ά.) πνπ εληνπίδνπλ κνξθέο θάζεηεο αληζφηεηαο 

(κεηαμχ αηφκσλ) θαη γεληθά αγλννχλ νξηδφληηεο αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ νκάδσλ, αιιά είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ιφγσ ηνπ ξεπζηνχ, 

πνιιαπινχ θαη ζπρλά ελδνγελνχο ραξαθηήξα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

(Stewart, Brown, & Mancini, 2005, ζ. 9) .  

Σέινο, αληηθείκελν ηζρπξήο θξηηηθήο ζπληζηά θαη ε κεηάπησζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ φξνπ απφ ην πιαίζην φπνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά (ζηηο επξσπατ-

θέο θαη δε γαιιηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο) ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, φπσο ηνπ αγγινζαμνληθνχ ρψξνπ θαη αθφκε πεξηζ-

ζφηεξν ζηε κειέηε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν εξψηεκα 

πνπ πξνθχπηεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πψο κπνξεί κηα έλλνηα πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ  πνπ αληηκεηψπηδαλ κεην-

ςεθνχζεο νκάδεο πιεζπζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, πνπ γηα θάπνην 

ιφγν εμήιζαλ ηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο, λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην 

ρσξψλ φπνπ ε θηψρεηα είλαη θαζνιηθφ θαηλφκελν, φπσο θαη ή άξλεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (Hickey & du 

Toit, 2007, ζ. 3). 

4.2 Γπλαηόηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο 

Ζ πξνεγεζείζα παξάζεζε ησλ ζεκείσλ ηεο θξηηηθήο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ελδεηθηηθή, θαη ζε θακηά πεξίπησζε εμα-

ληιεηηθή, απνηππψλεη φκσο ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ ζθεπηηθηζκνχ γχξσ 

απφ ηελ αμηνπνίεζή ηεο. Ωζηφζν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Rob 

Atkinson (2000), «αλεμάξηεηα αλ καο αξέζεη ή φρη, ν θνηλσληθφο απνθιεη-

ζκφο σο έλλνηα, θαη ζπλεπψο σο έλα ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ 

ιφγνπ, βξίζθεηαη εδψ γηα λα κείλεη γηα ην άκεζν κέιινλ» (ζ. 1042). ηε 

ζπλέρεηα, ινηπφλ, ζα γίλεη παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζπληζηνχλ 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο. Γηα λα γίλεη απηφ, απαηηείηαη δηεξεχ-

λεζε ηεο θχζεο, ηεο ζρεηηθφηεηαο θαη ηνπ αλαιπηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ 

εχξνπο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απαηηείηαη επίζεο ζχλ-

δεζε (ή θαη παξαβνιή) ηεο έλλνηαο, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην αλα-

ιπηηθφ ηεο επίπεδν, κε πξνγελέζηεξεο έλλνηεο πνπ ήδε έρνπλ αμηνπνηεζεί 

ζηε κειέηε ηεο απνζηέξεζεο, κε ηηο νπνίεο ε ηδέα ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ ζρεηίδεηαη, κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ε αμία πνπ πξνζζέηεη ζηε 

ζεψξεζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. Σέινο, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα αμην-

πνίεζεο ηεο έλλνηαο έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ γαιιηθνχ θαη επξσπατθνχ 

ρψξνπ, εθεί φπνπ απηή αξρηθψο αλαπηχρζεθε. 
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Παξά ην γεγνλφο πσο νη ζεκειηψδεηο ηδέεο ηνπ απνθιεηζκνχ δελ 

είλαη λεφηεπθηεο, ε απμαλφκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζπλέβαιε ζηνλ ε-

κπινπηηζκφ ησλ αηηηαθψλ ηνπ ζπζρεηίζεσλ θαη ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο απνζηέξεζεο. Ζ απνπζία 

παγησκέλνπ ζεσξεηηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ, πνπ εμαξρήο θαίλε-

ηαη σο κεηνλέθηεκα γηα ηελ αλαιπηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ, δχλαηαη λα αλα-

δεηρζεί ζε επθαηξία, θαζφζνλ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηηο παξαδεδνκέλεο 

αληηιήςεηο πεξί θηψρεηαο, αληζφηεηαο θαη δηαθνξάο θαη παξαθηλεί ζε ζπ-

κπιεξσκαηηθέο ή λέεο πξνζεγγίζεηο (Chamberlayne, 1997, φπ. αλαθ. ζην 

Daly & Saraceno, 2002, ζ. 90). ε γεληθέο γξακκέο, ε πξνζηηζέκελε αμία 

ηνπ φξνπ πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα γεληθφ 

ελνπνηεηηθφ αλαιπηηθφ πιαίζην πνπ ελζσκαηψλεη «ραιαξά ζπλδεδεκέλεο 

έλλνηεο» πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο απνζηέξεζεο,  φπσο ε 

θηψρεηα, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα ειιηπή θνηλσ-

ληθά δηθαηψκαηα θ.ά. (Faria, 1995, ζ. 127 · Jackson, 1999, ζ. 127).  

Αληί ηεο πξνζπάζεηαο, ινηπφλ, λα θαηαδεηρζεί ν θαηλνθαλήο θαη 

ξηδνζπαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

– πνπ δελ πθίζηαηαη – ε αμηνπνίεζή ηνπ επηρεηξείηαη ζπκπιεξσκαηηθά – 

θαη φρη αληαγσληζηηθά – κε ηελ πξνγελέζηεξε έλλνηα ηεο θηψρεηαο, αλα-

δεηθλχνληαο ζρεζηαθέο πηπρέο ηεο απνζηέξεζεο (Barnes, 2005, ζ. 187· 

Sen, 2000, ζ. 46). Έηζη, ζπκβάιιεη ζηελ  νιηζηηθή θαηαλφεζε ηνπ θνηλσ-

ληθνχ κεηνλεθηήκαηνο κέζσ ηεο επηζήκαλζεο δεηεκάησλ ηδενινγίαο θαη 

ηαπηφηεηαο, δειαδή ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο, πέξα απφ 

ηελ απνθιεηζηηθψο πιηθή δηάζηαζε πνπ πξαγκαηεχνληαη νη κειέηεο γηα ηε 

θηψρεηα (de Haan, 2000, ζ. 37 · Jackson, 1999, ζ. 126). Ζ εζηίαζε ζηηο 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο απνζηέξεζεο θαη ζηηο δπλακηθέο δηεξγαζίεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επελεξγνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε απνθιεηζκνχ,
97

 ε αλάδεη-

με ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κηαο θνηλσλίαο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ εληφο απ-

ηήο θαη ε έκθαζε ζηελ απηναληίιεςε αιιά θαη ζηνπο θνηλσληθνχο κερα-

ληζκνχο πνπ παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηε δηάθξηζε ζπληζηνχλ ζεκαληη-

                                                      

 

97
 ε θάζε πεξίζηαζε απνθιεηζκνχ, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

απνθιεηφκελνη είλαη ζπλήζσο πνιιαπιέο θαη δηαζπλδεδεκέλεο. Ωζηφζν, ε έλλνηα 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην αλάιπζεο, αλαδεηθλχνληαο ηε δηάζηαζε (ην θεληξηθφ ζηνηρείν) γχξσ απφ 

ηελ νπνία δηαπιέθνληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο απνζηέξεζεο. Έηζη π.ρ. ζε άι-

ιεο πεξηπηψζεηο ην θεληξηθφ ζηνηρείν απνθιεηζκνχ κπνξεί λα είλαη ε κε ζπκκεην-

ρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ αιινχ λα πξνηάζζνληαη δεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο ή 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο σο νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνθιεηζκνχ. 
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θά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε έλλνηα (Daly & Saraceno, 2002, ζζ. 

91-92 · Ruggeri-Laderchi θ. ζπλ., 2003, ζ.260).  

Οη Gore θ. ζπλ. (1995, ζζ. 6-9) εληνπίδνπλ ηελ αμία ηεο πξνζέγγη-

ζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηνλ πεξηγξαθηθφ, αλαιπηηθφ θαη θαλν-

ληζηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Ωο πεξηγξαθηθή έλλνηα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο σο ζρεηηθήο απνζηέξεζεο, φπσο 

ηελ πξνζδηνξίδεη ν Townsend (1979, ζζ. 52, 915), επηηξέπνληαο κε ηελ 

πνιπδηάζηαηε ζεψξεζή ηνπ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ σο θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ θαη φρη απιά σο απνδεθηψλ σθειεκάησλ (repositories of util-

ity). Έηζη, ε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο νηθνλνκη-

θέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηεο θηψρεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ πν-

ιηηηθή ηεο δηάζηαζε ππφ ηε κνξθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Ωο αλα-

ιπηηθή έλλνηα ε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηππψλεη ηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ θηψρεηαο, απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

Σα εηδηθφηεξα αλαιπηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην αλάιπζεο πνπ επηιέγεηαη θάζε θν-

ξά, δειαδή απφ ηελ πηνζεηνχκελε έλλνηα ηνπ αλήθεηλ, φπσο απηή δηακνξ-

θψλεηαη απφ ην θπξίαξρν πιαίζην πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ θαη απεη-

θνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηα παξαδείγκαηα  ηεο Silver (1994, 1995) θαη ηεο 

Levitas (1999a, 1999b, 2004a, 2004b, 2006).
98

 Ωο θαλνληζηηθή έλλνηα ε 

πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

θχζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, επηζεκαίλνληαο ηηο ζρεζηαθέο πηπρέο 

ηεο απνζηέξεζεο, ιφγσ ηεο αληζφηηκεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ηεο έι-

ιεηςεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ ηζρχνο 

(Barry, 1998, ζ. 19 · 2002, ζ. 21). 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλάδεημε ηφζν 

ησλ ελεξγεηηθψλ φζν θαη ησλ παζεηηθψλ δηεξγαζηψλ απνθιεηζκνχ. εκα-

ληηθή είλαη ε κεηαηφπηζε πνπ πξνζθέξεη ζηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο επελέξγεηαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη θάζε θνξά (Atkinson A. B., 1998a, ζζ. 13-14). Με δεδνκέλν 

πσο πξνζεγγίζεηο φπσο ηεο θηψρεηαο ή ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκά-

δσλ
99

 έρνπλ έλαλ ραξαθηήξα ζηαηηθφ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζθέ-
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 Βι. παξαπάλσ ηηο ελφηεηεο 2.1- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Silver γηα ηνλ θνηλσ-

ληθό απνθιεηζκό θαη 2.2- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

99
 Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο σο επάισηεο δελ είλαη κν-

λνζήκαληνο, απαηηεί ειαζηηθφηεηα θαη αλαθέξεηαη δπλεηηθά ζε έλα επξχ ζχλνιν 

θξηηεξίσλ θαη αηφκσλ, εμαξηψκελνο πάληα απφ ην πιαίζην θαη ην ζθνπφ ρξήζεο 

ηνπ φξνπ. Καη‟ νπζίαλ θαη απηφο ν φξνο ζπληζηά κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, ππφ 
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ξεη κηα ελεξγεηηθή θαη ζεκαζηνινγηθά ηζρπξή πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ 

κεηνλεθηήκαηνο, αλάινγε απηήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ή ηεο εθκεηάιιεπ-

ζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ έλλνηα ηεο δξάζεο (Clert, 1999, ζ. 184).  Ζ αλα-

γλψξηζε, ηέινο, ελφο ζπλερνχο θάζκαηνο κεηαμχ απνθιεηζκνχ/έληαμεο, 

ρσξίο λα αγλνεί ηελ χπαξμε θαη ηε ζεκαζία ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ, απν-

θεχγεη ηνλ εγθισβηζκφ ζην δπτζκφ ηνπ κέζα/έμσ θαη ην ζπλαθφινπζν 

ζηηγκαηηζκφ ησλ απνθιεηζκέλσλ, παξέρνληαο ηελ πξννπηηθή ησλ πεξη-

πηψζεσλ ηεο δπζκελνχο ελζσκάησζεο (Hickey & du Toit, 2007, ζ. 4). 

ρεηηθά δε κε ηε δπλαηφηεηα αλαπιαηζίσζεο ηεο έλλνηαο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο έμσ απφ ηα ζηελά πιαίζηα φπνπ απηή αλαπηχρζεθε, νη πνι-

ιαπιέο επηρεηξεζηαθέο ηεο ρξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν καξηπξνχλ αθε-

λφο ηελ επειημία, αθεηέξνπ ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο.
100

 Ο Sen (2000, ζ. 25) εληνπίδεη ηηο ζεκε-

ιηαθέο ηδέεο ηεο έλλνηαο ζηελ παξάδνζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο Γαιιη-

θήο Δπαλάζηαζεο θαη ππεξακχλεηαη ηεο θαζνιηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ζε έλαλ ελνπνηεκέλν θφζκν κε θνηλέο ηδέεο θαη αλεζπρίεο. Με δεδνκέλε 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ζην ρψξν ηεο Αζίαο, δειψλεη πσο ε εθαξκνγή 

ηεο ζε άιια πιαίζηα νδεγεί ζηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ πέξα απφ ηηο παξαηε-

ξνχκελεο δηαθνξέο ηνπο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφηαηεο νκνηφηεηεο.  Ζ Yépez 

Del Castillo  (1994, ζζ. 628-631) αλαγλσξίδεη ην ζθεπηηθηζκφ πνπ ππάξρεη 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 

σζηφζν ζεσξεί πσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο «θεληξηθή έλλνηα» φρη ηφζν 

γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαηεξνχκελεο πξαγκαηηθφηεηαο φζν 

γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κηθξν θαη καθξν-επηπέδνπ, κεηα-

                                                                                                                          

 

ηελ έλλνηα πσο αθνξά νκάδεο πνπ έρνπλ πνιηηηθά νξηζηεί σο επάισηεο κέζσ ζην-

ρεπκέλσλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ ζηε βάζε θξηηεξίσλ φπσο ε πεξηζσξηνπνίεζε, 

νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο, ην αλεπαξθέο εηζφδεκα, νη εκπεηξίεο θαθνπνίεζεο 

θ.ιπ. ηηο νκάδεο απηέο κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζπγθαηαιερζνχλ νη κνλν-

γνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, νη ειηθησκέλνη, ηα κέιε εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ, νη άζηεγνη, νη δεηνχληεο άζπιν θαη νη πξφζθπγεο  (Larkin, 2009, ζ. 

3). 

100
 Ζ έλλνηα δηαδφζεθε βαζκηαία ζην κε επξσπατθφ ρψξν θπξίσο κέζα 

απφ ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ππεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ φπσο: International Labour Organization, United Nations Development 

Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

United Nations Research Institute for Social Development, World Health Organi-

zation  θαη United Nations High Commission on Structure (Clert, 1999, ζζ. 178-

181). 
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μχ δειαδή αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δηαζηάζεσλ. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκε-

ξίδνληαη θαη νη Ruggeri-Laderchi θ. ζπλ. (2003, ζ. 269), ζεκεηψλνληαο πσο 

ε έξεπλα γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ εζηηάδεη ζηηο δηεξγαζίεο 

θησρνπνίεζεο, δειαδή ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληψλ πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ηελ απνζηέξεζε – θαη ηα νπνία ζπλήζσο παξακεινχ-

ληαη απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο – θάηη πνπ λνκηκνπνηεί ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

έλλνηαο θαη εθηφο ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ. 
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5 Γηαζηάζεηο θαη δηαζπλδέζεηο ηεο έλλνηαο  

Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ ε πνιιαπιφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ θαη ε δπλακηθή δηαζχλδεζή ηνπο ζε κηα «αιπζηδσηή α-

ληίδξαζε» θαηάξξεπζεο ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ (Atkinson & 

Davoudi, 2000, ζ. 441 · Reimer, 2004, ζζ. 4-7), φπνπ ε ζπλδπαζκέλε επί-

δξαζε παξαγφλησλ φπσο ε ειιηπήο εθπαίδεπζε, ε θαθή πγεία, ε έιιεηςε 

ζηέγεο, ε απνπζία δηθηχσλ ππνζηήξημεο, ε έθπησζε ηεο θνηλσληθήο ζπκ-

κεηνρήο θαη, βεβαίσο, ε απνζχλδεζε απφ ηελ εξγαζία νδεγνχλ ζε έλα 

«θαχιν θχθιν» απνζηέξεζεο, πξνμελψληαο έηζη ζνβαξφ πιήγκα ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή (Geddes, 2000, ζ. 783).  

Ζ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, φπσο παξα-

ζηαηηθφηαηα ηελ απνηππψλεη ν Gustavo Márquez (2007) ζην αθφινπζν 

απφζπαζκα, ππαγνξεχεη ζπλαθφινπζα θαη ηελ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγ-

γηζεο ηεο απνζηέξεζεο.  

Όινη ζπκκεηέρνπκε ζε πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ θα-

ζεκεξηλή καο θνηλσληθή δσή, ζηελ νπνία αληαιιάζνπκε ην 

εξγαηηθό καο δπλακηθό γηα έλα κηζζό κε έλαλ εξγνδόηε, 

ρξεζηκνπνηνύκε απηόλ ην κηζζό ζε ζπλαιιαγέο κε παξαγσ-

γνύο θαη πσιεηέο γηα αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ςεθί-

δνπκε ζηηο εθινγέο,  πξνζθεύγνπκε ζηελ αζηπλνκία θαη ζην 

ζύζηεκα δηθαηνζύλεο γηα ηελ επίιπζε νηθνλνκηθώλ θαη κε-

νηθνλνκηθώλ δηαθνξώλ, πιεξώλνπκε (ή απνθεύγνπκε) θό-

ξνπο, ζπκκεηέρνπκε ζε νξγαλώζεηο ηεο θνηλόηεηαο θαη εθ-

θιεζίεο, πεγαίλνπκε ζε κηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ θαη θάλνπκε αλαξίζ-

κεηα άιια πξάγκαηα. Όιεο απηέο νη αληαιιαγέο ζπκβαίλνπλ 

εληόο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλόινπ θνηλσληθώλ, νηθνλνκη-

θώλ θαη πνιηηηθώλ ζεζκώλ (επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ) πνπ 

παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκάησλ πνιύηηκσλ ζε κηα δεκν-

θξαηηθή θνηλσλία ηεο αγνξάο. Ο θνηλσληθόο απνθιεηζκόο 

πξνθύπηεη, όηαλ έλα ζύλνιν από απηνύο ηνπο επίζεκνπο θαη 

αλεπίζεκνπο θαλόλεο εκπνδίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ 

αηόκσλ ή νκάδσλ. (ζ. 6) 
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ρήκα 1. Γηαζύλδεζε ηωλ δηαζηάζεωλ ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ 

Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ νθείιεη ινη-

πφλ λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ηε δηαλεκεηηθή θαη ζρεζηαθή ηνπ πηπρή, 

φζν θαη ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ. ηνλ ππξήλα ηνπ πξνηεηλφκε-

λνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηίζεληαη νη ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ – νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή –  ζηηο νπνίεο 

θαίλεηαη πσο ζπγθιίλνπλ νη κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ (Bhalla & Lapeyre, 

1997, ζ. 418 · Σζανχζεο, 1998, ζζ. 91-92). Λακβάλνληαο ππφςε φκσο ηε 

ζεκαζία ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πνιηηηζκηθή ή ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ 

απνθιεηζκνχ, ε νπνία καο επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθηείλεηαη πέξα θαη έμσ απφ ηηο ζηελά 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη δηαλεκεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηα θνηλσληθά πξφηππα αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο. Ζ 

πξνζζήθε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο δηεπξχλεη ηελ νπηηθή ηεο κειέηεο 

καο ζε απηφ πνπ ε Fraser (1996, 1997) νλνκάδεη «δηζζελείο 

ζπιινγηθφηεηεο»,
101

 εμαζθαιίδνληαο ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
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 Οη δηζζελείο ζπιινγηθφηεηεο πιήηηνληαη ηφζν απφ ηελ θνηλσληθννη-

θνλνκηθή αληζνθαηαλνκή φζν θαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή παξαγλψξηζε, θαηά ηξφ-

πνπο πνπ «θακηά απφ απηέο ηηο αδηθίεο δελ είλαη έκκεζν απνηέιεζκα ηεο άιιεο, 
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απνθιεηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλεη ην πνιηηηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ, ην 

νηθνλνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ, ζπλδένληαο έηζη «ηε ζεσξία ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηθαηνζχλεο κε ηε ζεσξία ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο» 

(Fraser, 1997, ζ. 6).  

ην ρήκα 1 απνηππψλνληαη νη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο – νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή – πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνηεηλφκελν 

θνηλσληνινγηθό κνληέιν
102

 γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. Βέβαηα, ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγ-

γηζεο νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζπληζηνχλ αλαιπηηθέο θαηαζθεπέο θαη ε 

δηάθξηζή ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν επξεηηθή παξά πξαγκαηηθή, αθνχ ε δηεξ-

γαζία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπκβαίλεη εληφο δηαζπλδεδεκέλσλ θαη 

επηθαιππηφκελσλ ζθαηξψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα φξηα ησλ 

νπνίσλ είλαη αζαθή θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, φηαλ απηά είλαη πξφδεια 

θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ, επηδέρνληαη πνιιαπιέο θαη αηηηαθά πνιπζή-

καληεο εξκελείεο. Ωο εθ ηνχηνπ, παξαηίζεληαη εδψ σο επξεηηθά κέζα κε 

ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ δηεξγαζηψλ 

ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ηνπο δηαζχλδεζεο. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε δηάζηαζεο έρνπλ σο εμήο (Popay θ. ζπλ., 

2008, ζ. 37): 

i. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε 

αγαζά θαη πφξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην βηνπνξηζκφ 

(π.ρ. εηζφδεκα, εξγαζία, θαηνηθία, ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

θ.ά.), ε κε-εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. 

ii. Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο ππνζηήξη-

μεο θαη αιιειεγγχεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ έλλνηα ηνπ α-

λήθεηλ εληφο δηάθνξσλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. νη-

θνγέλεηα, ζπγγελείο, θίινη, γεηηνληά, θνηλφηεηα, θνηλσληθά 

                                                                                                                          

 

αιιά θαη νη δπν είλαη ηαπηνρξφλσο πξσηαξρηθέο θαη απφ θνηλνχ πξσηφηππεο. ηελ 

πεξίπησζή ηνπο, νχηε ε πνιηηηθή ηεο αλαδηαλνκήο απφ κφλε ηεο νχηε ε πνιηηηθή 

ηεο αλαγλψξηζεο κφλν είλαη αξθεηέο. Οη δηζζελείο ζπιινγηθφηεηεο ρξεηάδνληαη θαη 

ηηο δπν» (Fraser, 1996, ζ. 15).  

102
 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ απν-

θιεηζκνχ, πνπ ζπληίζεηαη απφ πνιιαπιέο θαη δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλεο δηαζηά-

ζεηο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνηλσληνινγηθφ κνληέιν κε ιηγφηεξεο – πιελ φκσο πα-

ξαηεξήζηκεο – δηαζηάζεηο (Σζηάθαινο & Κνγθίδνπ, 1991, ζ. 10).  
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θηλήκαηα, θ.ά.). Οη ζρέζεηο απηέο βνεζνχλ ηα άηνκα λα ηα 

«βγάινπλ πέξα» ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

λα «πξννδεχζνπλ» θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ξνή πφξσλ, ηδεψλ 

θαη πιεξνθφξεζεο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ κε δηαθν-

ξεηηθά επίπεδα πνιηηηθήο ηζρχνο.  

iii. Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηζρχνο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγ-

γξάθνληαη ζηε λνκνζεζία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη. ην εχξνο απηήο 

ηεο δηάζηαζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί άληζε θαηαλνκή 

επθαηξηψλ ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή (π.ρ. πξφζβαζε 

ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, πγεία, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θ.ά.). 

iv. Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην βαζ-

κφ θαηά ηνλ νπνίν νη δηαθνξεηηθέο αξρέο, πνιηηηζκηθά 

πξφηππα θαη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο γίλνληαη απνδεθηά θαη 

ζεβαζηά. Σν εχξνο ηεο δηάζηαζεο απηήο κπνξεί λα εθηεί-

λεηαη απφ ηελ πιήξε απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξ-

θίαο έσο αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζηηγκαηηζκνχ θαη δηάθξη-

ζεο. 

5.1 Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνύ  

5.1.1 Φηώρεηα θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο: αλαδεηώληαο ηελ αη-

ηηώδε ζπλάθεηα 

«Αλ βάιεηο πέληε αθαδεκατθνύο (ή ππεύζπλνπο ρά-

ξαμεο πνιηηηθήο) ζε έλα δσκάηην, ζα πάξεηο ηνπιά-

ρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθνύο νξηζκνύο ηεο θηώρεη-

αο».
103

  

ηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηφζν ζηε δηεζλή 

φζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ηζρπξή είλαη ε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο 

κε ηελ έλλνηα ηεο θηψρεηαο. Ζ ζχλδεζε απηή είηε επηρεηξείηαη κέζσ ηεο 

ηαχηηζεο ησλ δπν ελλνηψλ, νπφηε ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δε ζπληζηά 

ηίπνηα άιιν παξά έλαλ επθεκηζκφ, κηα νπδέηεξε έλλνηα γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο θηψρεηαο, είηε κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζπγγεληθήο αιιά δηαθξηηήο 
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 Gordon, 2006, ζ. 32. 
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ηνπο θχζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκπαξνπζία ησλ δχν ελλνηψλ είλαη 

ηφζν ζπρλή, ψζηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζή ηνπο, 

ζπρλά νη κειεηεηέο λα θαιχπηνληαη απφ αλαθνξέο πεξί «θηψρεηαο θαη θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ» σο ζαλ λα πξφθεηηαη γηα αδηάζπαζηε δπάδα 

(Levitas, 2006, ζ. 126).
104

 

ηηο ελφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαηαγξάθεθαλ νη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε δπζθνιία 

ζηελ απνδνρή ελφο θνηλνχ νξηζκνχ. Αλ απηφ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί, ιφγσ 

ηεο ζρεηηθά κηθξήο ηζηνξίαο ηνπ φξνπ ζην ιεμηιφγην ησλ θνηλσληθψλ επη-

ζηεκψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ – θαη ελίνηε αληηθαηηθψλ – ηδενινγηθψλ ηνπ 

πξνζεγγίζεσλ, είλαη ζηα αιήζεηα παξάδνμν πσο θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο ππάξρεη αλάινγε δπζηνθία ζηελ εμαζθάιηζε ελφο θνηλά απνδε-

θηνχ νξηζκνχ, παξά ηελ καθξαίσλε ρξήζε ηνπ φξνπ θαη ηελ εθηεηακέλε 

βηβιηνγξαθία γχξσ απφ απηφλ (Gordon, 2006).
105

 Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο έλλνηαο ηεο θηψρεηαο, ζε αληίζηνηρν επίπεδν απηήο πνπ επηρεηξείηαη γηα 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, μεπεξλά ηε ζηφρεπζε ηεο κειέηεο απηήο. Ω-

ζηφζν, είλαη απαξαίηεηε ε αδξνκεξήο πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο, έσο ηνπ ζε-

κείνπ ηνπιάρηζηνλ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεψλ 

ηεο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο πξνζεγ-

γίζεηο γηα ην πξόβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ηη είλαη 

ε θηψρεηα θαη ην πνηνη νξίδνληαη σο θησρνί.
106

 Οη πξνζεγγίζεηο απηέο πε-
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 Βι. ελδεηθηηθά Commins (2004), Gordon θαη ζπλ. (2000), Hickey θαη 

du Toit (2007), Καξακεζίλε (2004),  Οηθνλφκνπ θαη  Φεξψλαο (2006), Pantazis θ. 

ζπλ. (2006), Patsios (2001), Πεηκεδίδνπ & Παπαζενδψξνπ (2004), Room (1995), 

Σζηάθαινο (1993), Tsiakalos θ. ζπλ. (1994). 

105
 Οη Σζηάθαινο θαη Κνγθίδνπ (1991, ζ. 2) ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπλ 

πσο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηε θηψρεηα κεγαιχηεξν κέξνο θαηαιακβάλνπλ 

νη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ θαη κέηξεζεο, παξά νη ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζήο ηεο. 

106
 Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θνηλνί ηφπνη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζε-

σλ, φπσο ε ζρεηηθφηεηα, ε δηαρξνληθφηεηα θαη ε δηαηνπηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο θηψρεηαο.  Ζ ζρεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο αλά-

ινγα κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην επίπεδν επεκεξίαο θάζε θνη-

λσλίαο, ε δηαρξνληθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ην θάλεη λα παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ (πεξηφδνπο αλάπηπμεο, ζηαζηκφηεηαο 

θαη χθεζεο), ελψ ε δηαηνπηθφηεηα ηνλίδεη ηελ θαζνιηθφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαη-

λνκέλνπ ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο, αλαπηπγκέλεο θαη κε (Τθαληφπνπινο, 2005, ζ. 

20).  
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γάδνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο ή αθαδεκατθέο (ζεσξεηη-

θέο) αθεηεξίεο θαη πνηθίινπλ ζηηο εξκελείεο πνπ ηεο απνδίδνπλ, ζηηο ιχ-

ζεηο πνπ πξνηείλνπλ, ζηηο κεζνδνινγηθέο ηνπο παξαδνρέο, αθφκα θαη ζηηο 

εζηθέο αμηνινγήζεηο
107

 πνπ ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηελ έλλνηα  (Lister, 2004, 

ζζ. 12-13). Ζ Moser (1998, ζ. 2) δηαθξίλεη δπν αληηδηακεηξηθέο πξνζεγγί-

ζεηο ζηελ απνθαινχκελε «αηδέληα γηα ηε λέα θηψρεηα». ην έλα άθξν βξί-

ζθεηαη ε ζπκβαηηθή-αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε πνπ κεηξά ηε θηψρεηα βά-

ζεη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Σν άιιν 

άθξν πεξηιακβάλεη ππνθεηκεληθέο-ζπκκεηνρηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απνξξί-

πηνπλ ηελ εηζνδεκαηηθή πξνζέγγηζε σο ζηελά αλαγσγηθή πνπ αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη ηε ζπλζεηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παζφ-

ληεο, θαη αληί απηήο πξνηείλνπλ πνιιαπινχο ππνθεηκεληθνχο δείθηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλ-

ζξψπνπο πνπ ην βηψλνπλ.
108

 

ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ε θηψρεηα νξίδεηαη κνλνδηάζηαηα, κε 

θξηηήξηα ακηγψο νηθνλνκηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ή 

ηε ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε, δείθηεο πνπ είλαη εχθνιν λα θαηαγξα-

θνχλ θαη λα αλαιπζνχλ γηα λα νξίζνπλ ηε γξακκή ηεο θηώρεηαο
109

 θαη λα 

                                                      

 

107
 Ζ θηψρεηα ζπληζηά ηφζν επηζηεκνληθή φζν θαη εζηθή έλλνηα θαη ε δπ-

ζθνιία  πξνζδηνξηζκνχ θαη κέηξεζήο ηεο νθείιεηαη ζπρλά ζηε ζχγρπζε κεηαμχ 

ησλ ελλνηνινγήζεσλ απηψλ (Gordon, 2006, ζζ. 35-36 · Gordon, Pantazis, & 

Townsend, 2000, ζ. 91). 

108
  Έηζη, αλάινγα κε ηνλ αλ ε θηψρεηα πξνζεγγίδεηαη κε απφιπηνπο ή 

ζρεηηθνχο φξνπο, δηακνξθψλνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: (α) Ζ  αληηθεηκεληθή- 

κνλνδηάζηαηε θηώρεηα σο έιιεηςε επαξθνχο εηζνδήκαηνο κε ζπλαθφινπζα ρακε-

ιφ επίπεδν θαηαλάισζεο θαη επεκεξίαο, (β) ε αληηθεηκεληθή- πνιπδηάζηαηε θηώ-

ρεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ εηζνδεκαηηθνχο θαη κε εηζνδεκαηηθνχο δείθηεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηε δπλαηφηεηα θηήζεο νξηζκέλσλ βαζηθψλ αγαζψλ φζν θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη (γ) ε ππνθεηκεληθή θηώρεηα πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ λνηθνθπξηψλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν δηα-

βίσζήο ηνπο (ΠΑΦ-ΔΑΚ, 2008, ζζ. 7-19). Απηή ε δηάθξηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

νξηζκψλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, αθνχ ζηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη θαη άιιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα π.ρ. κε ην επίπεδν αλαθνξάο (αηνκηθφ/νηθνγελεηαθφ), ην 

εχξνο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ εηζνδεκάησλ (αηνκηθά εηζνδήκαηα θαη θαηαλάισ-

ζε/δεκνζίσο παξερφκελα αγαζά), ηε ρξνληθή έθηαζε (ζηηγκηαία/ζπλερήο) θ.ιπ. 

109
 Ζ γξακκή θηψρεηαο νξίδεη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο θάησ απφ ην 

νπνίν έλα άηνκν ζεσξείηαη θησρφ. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Eurostat πνπ 

αθνινπζείηαη θαη ζηελ Διιάδα, ην επίπεδν απηφ νξίδεηαη σο ην 60% ηνπ δηάκεζνπ 

εηζνδήκαηνο (ΠΑΦ-ΔΑΚ, 2008, ζ. 9). 
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δψζνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα κεηαμχ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, πεξην-

ρψλ, θξαηψλ, θ.ά. (Chambers, 1995, ζζ. 179-180· Τθαληφπνπινο, 2005, ζ. 

20). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο έρνπλ αθεηεξία ηελ επνρή ηνπ Rowntree θαη 

ζπλερίδνπλ έσο ηα ζχγρξνλα ρξφληα. ηελ παξάδνζε απηή, ν Barnes 

(2005) νξίδεη ηε θηψρεηα σο «έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (θπξίσο εηζν-

δήκαηνο) αλαγθαίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ θπζηθήο 

δηαβίσζεο ζε κηα θνηλσλία» (ζ. 15). Αλάινγε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ησλ 

Halleröd θαη Larsson (2008), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «θησρνί είλαη εθείλνη 

νη νπνίνη, εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο, 

έρνπλ έλα απαξάδεθηα ρακειφ επίπεδν θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξε-

ζηψλ» (ζ. 16).  

Παξάιιεια φκσο κε ηελ ακηγψο νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο θηψ-

ρεηαο, θαη θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο πνπ αξρηθά άζθεζε ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Townsend πεξί ζρεηηθήο απνζηέξεζεο,  αξρίδνπλ λα εκ-

θαλίδνληαη θαη  πξνζεγγίζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θηψρεηα σο «ζχλζεην 

θαη πνιχπιεπξν θαηλφκελν» (Whelan & Whelan, 1995, ζ. 30) πνπ ελζσ-

καηψλεη εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη άιιεο δηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. ηελ 

αδπλακία πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Ο Chambers 

(1995) πξνζδηνξίδεη ηε θηψρεηα σο «έιιεηςε ησλ θπζηθψο ρξεηαδνχκελσλ, 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εηζνδήκαηνο. Πεξηιακβάλεη, αιιά είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ην λα είλαη θάπνηνο θησρφο ζε εηζφδεκα» (ζ. 175). Ζ 

πνιχπιεπξε θχζε ηεο θηψρεηαο απνηππψλεηαη επαξθψο ζηνλ πηνζεηνχκε-

λν απφ ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ νξηζκφ, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν:  

Φησρνί πξέπεη λα ζεσξνύληαη πξόζσπα, νηθνγέλεηεο θαη 

νκάδεο πξνζώπσλ ησλ νπνίσλ νη πόξνη (πιηθνί, πνιηηηζκη-

θνί θαη θνηλσληθνί) είλαη ηόζν πεξηνξηζκέλνη ώζηε λα ηνπο 

απνθιείνπλ από ηνλ ειάρηζηα απνδεθηό ηξόπν δσήο ηεο ρώ-

ξαο-κέινπο ζηελ νπνία δνπλ. (Council of the EC, 1985 όπ. 

αλαθ. ζην Spicker, 1997, ζζ. 136-137) 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θηψ-

ρεηαο απνκαθξχλνληαη απφ ηε κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή ζεψξεζε ζηε βά-

ζε πιηθψλ- εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ θαη γίλνληαη πνηνηηθφηεξεο, ζπκπε-

ξηιακβάλνληαο θαη ζρεζηαθέο πηπρέο ηεο απνζηέξεζεο. Απηή ε δηεχξπλζε 

ησλ πξνζεγγίζεσλ απνηππψλεηαη απφ ηνλ Baulch (1996, ζ. 2) ζε κηα ηε-

ξαξρηθή ππξακηδνεηδή δνκή (ρήκα 2) πνπ μεθηλά απφ ηηο θαηαλαισηηθέο 

δαπάλεο θαη θαηαιήγεη ζηε ζπκπεξίιεςε ελλνηψλ φπσο ε αμηνπξέπεηα θαη 

ε απηνλνκία. Έηζη, φζν πνηνηηθφηεξεο γίλνληαη νη πξνζεγγίζεηο ηεο θηψ-

ρεηαο, ηφζν πην θνληά έξρνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ.  
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Ζ δηαπίζησζε απηή ελέρεη δχν θηλδχλνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ελνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο κειέηεο απηήο. Ο πξψηνο εί-

λαη ν θίλδπλνο εγθισβηζκνχ ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε ζρέζε θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε έλαλ θπθιηθφ ζπιινγηζκφ ή ζε κηα ηαπηνιν-

γία, φπνπ ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο κίαο έλλνηαο νδεγεί ακεηάθιε-

ηα ζηελ άιιε, αδπλαηψληαο έηζη λα νξηζηνχλ δηαθξηηά νη δχν έλλνηεο, πφ-

ζν κάιινλ λα δηεξεπλεζνχλ  νη ζπζρεηίζεηο ηνπο. Ο δεχηεξνο θίλδπλνο 

ζρεηίδεηαη κε ηε ξεγκάησζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ππξήλα ηεο κειέηεο, θα-

ζφζνλ ηίζεηαη ππφ θξηηηθή ακθηζβήηεζε ε επηινγή ηεο – δχζθνια πξνζπε-

ιάζηκεο – έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο θηψρεηαο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη εθηεηακέλε ζεσξεηηθή 

θαη εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε.   

ρήκα 2. Η ππξακίδα ηωλ πξνζεγγίζεωλ ηεο θηώρεηαο 

(Πξνζαξκνγή απφ Baulch, 1996, ζ. 2) 

ην ελλνηνινγηθφ αλάπηπγκα ηεο κειέηεο απηήο δελ επηδηψθνπκε 

λα εκπιαθνχκε ζε έλαλ αηέξκνλν (επαλα)πξνζδηνξηζκφ ησλ δχν ελ-

λνηψλ.
110

 Αλαγλσξίδνπκε ηνλ πνηνηηθφ (ζρεζηαθφ) ραξαθηήξα ησλ ζχγρξν-

                                                      

 

110
 Ο Walker (1995, ζ. 102) ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζπάζεηα ππεξβνιηθήο 

εμαθξίβσζεο ησλ φξσλ (overidentification of terms) ελέρεη ηνλ θίλδπλν ζχγρπζεο 

θαη δηαλνεηηθήο αλαξρίαο πνπ δπζρεξαίλεη ηε κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ θνη-

λσληθψλ θαηλνκέλσλ. Παξφκνηα ζέζε ιακβάλνπλ θαη νη Whelan θαη Whelan, 

(1995, ζ. 29) σο πξνο ηελ επηκνλή κέηξεζεο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο 

θηψρεηαο, ε νπνία παξαδφμσο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχγρπζε αηηηψλ, 

πεξηγξαθψλ θαη ζπλεπεηψλ, νδεγψληαο ζηελ απφθξπςε ησλ δπλακηθψλ δηεξγα-

ζηψλ πνπ εκπιέθνληαη. 
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λσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο, σζηφζν ζεσξνχκε 

πσο νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ζηελά νηθνλνκηθέο (Τθαληφπνπινο, 2005, ζ. 20), θπξίσο ιφγσ ηεο θχζεο 

ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζρεηηθά εχθνια 

θαη ηεο επίηαζεο λα θαηεγνξηνπνηεζεί ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ άλσ θαη 

θάησ ηεο γξακκήο θηψρεηαο κε βάζε έλα θνηλά απνδεθηφ (θαη ζπγθξίζηκν) 

θξηηήξην (δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη θαηαλαισηηθή δαπάλε). Δπίζεο, ε πν-

ιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο δελ αλαηξεί ην ζηαηηθφ ηεο ραξαθηή-

ξα, θαζφζνλ πεξηγξάθεη «κία θσηνγξαθία θαηλνκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζηνλ θνηλσληθφ 

ρψξν» (Παπαδνπνχινπ θ. ζπλ., 2002, ζ. 29) θαη δελ απνηππψλεη ηηο δπλα-

κηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ δηαζηάζεσλ 

(πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή) πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο σο ζπλέπεηεο ηεο νη-

θνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. Σέινο, ε εζηίαζε ησλ πξνζεγ-

γίζεσλ ηεο θηψρεηαο ζην άηνκν ή/θαη ζην λνηθνθπξηφ δελ αλαδεηθλχεη ηε 

ζπλζεηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ σο βηψκαηνο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, πνπ ιακβάλεη ζπρλά ηε κνξθή 

ελφο εζσηεξηθνχ νξίνπ, κηαο εζσηεξηθήο ππνδηαίξεζεο ησλ αζηηθψλ θέ-

ληξσλ (Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 2006, ζ. 16). Έηζη, νη δχν έλ-

λνηεο, θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πέξα απφ ηε δηαθνξεηηθή θα-

ηαγσγή θαη ηνπο δηαθξηηνχο πνιηηηθν-ηδενινγηθνχο ιφγνπο πνπ ηηο ζπλν-

δεχνπλ (Room, 1995), ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ δηαθνξεηηθή αλαιπηηθή 

εκβέιεηα, κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ λα ζπληζηά επξχηεξε έλλνηα απφ 

ηε θηψρεηα, πεξηιακβάλνληαο φρη κφλν ην νηθνλνκηθφ κεηνλέθηεκα αιιά 

ηε ζπλνιηθφηεξε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιη-

ηηθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο θνηλσλίαο. Οη δηαθνξέο απηέο 

απνηππψλνληαη αδξνκεξψο ζηνλ Πίλαθα 4.  

Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ επηηεχρζεθε κάο νδεγεί ζηε 

ζπλέρεηα ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ θηψρεηαο θαη θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ. Σν πιαίζην ζεψξεζεο ηεο έλλνηαο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ απεηθνλίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο ζην ρήκα 1 παξνπζηά-

δνπλ έλαλ θχθιν αλαηξνθνδνηνχκελσλ αλαθπθισηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, 

φπνπ ε θηψρεηα πθίζηαηαη σο αηηία αιιά θαη σο απνηέιεζκα ηεο δπλακη-

θήο δηαζχλδεζεο ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, νη ζπζρε-
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ηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ εληνπίδνληαη, πιελ φκσο 

νη αηηηαθέο ηνπο ζπλάθεηεο παξακέλνπλ ελ πνιινίο αζαθείο.
111

  

Οη Halleröd θαη Larsson (2008, ζ. 23) εξεχλεζαλ ηε ζρέζε θηψ-

ρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη δηαπίζησζαλ πσο ην είδνο θαη ν 

βαζκφο ζπλάθεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο 

θηψρεηαο. ηαλ πξνζέγγηζαλ ηε θηψρεηα πνιπδηάζηαηα, σο αδπλακία θα-

ηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην θνηλσληθά θαη πνιηηη-

ζκηθά αλακελφκελν επίπεδν δσήο, βξήθαλ πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ζεκα-

ληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

φπσο  ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία, ε θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ θα-

ηνηθίαο θαη νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, ε πνιηηηθή ζπκκεην-

ρή, ε εθπαίδεπζε, ε έθζεζε ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε αλεξγία. ηαλ 

φκσο ε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο ήηαλ κνλνδηάζηαηε, ζπκπεξηιακβάλν-

ληαο απνθιεηζηηθά ηα άηνκα πνπ κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηνπνζεηνχληαλ 

θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο, δηαπίζησζαλ πσο νη ζπζρεηίζεηο ηεο κε ηα 

πξνβιήκαηα απηά ήηαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο θαη πην αζζελείο. Σν ζπκπέ-

ξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ ηνλίδεη αθελφο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο επξχ-

ηεξσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο έλλνηαο ηεο θηψρεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλε-

ζεί ε ζρέζε ηεο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, αθεηέξνπ έδεημε πσο νξη-

ζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπληζηνχλ θεληξηθά ζηνηρεία ησλ πξνζεγγίζεσλ 

πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο ν απνθιεηζκφο απφ ηελ πνιηηηθή δσή, 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ρσξνηαμηθή απνκφλσζε, δε ζπλδένληαη 

ηζρπξψο νχηε κεηαμχ ηνπο νχηε κε ηελ έλλνηα ηεο θηψρεηαο, θαζηζηψληαο 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αξθεηά 

ζχλζεηε. Δπίζεο, ε δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θηψρεηαο θαη δηάθνξσλ 

                                                      

 

111
 ε αλαπηπμηαθέο έξεπλεο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Δξγαζί-

αο (International Institute for Labour Studies- IILS) ππήξμαλ αληηθξνπφκελα απν-

ηειέζκαηα σο πξνο ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Έηζη, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεσξήζεθε σο αηηία ηεο 

θηψρεηαο, θαζψο ν απνθιεηζκφο απφ νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο ηείλεη λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ λα απνθηήζνπλ πξφ-

ζβαζε ζε ζεκαληηθνχο πφξνπο. Σαπηφρξνλα, ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, άιιε 

έξεπλα θαηέιεμε ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα, κε  ηε θηψρεηα λα ζπληζηά εκπφδην 

ζηελ εμαζθάιηζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα εληάζ-

ζνληαη θνηλσληθά. Σελ ίδηα ζηηγκή βέβαηα, κηα ηξίηε έξεπλα απνηχγραλε λα δηε-

ξεπλήζεη ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα ησλ δχν ελλνηψλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε πξνθχπηεη εληζρχεη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ελλνηψλ ζε 

ζεκείν, ψζηε θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο κίαο λα απαηηεί ηαπηφρξνλε κειέ-

ηε θαη ηεο άιιεο (Wagle, 2002, ζ. 160). 
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πξνβιεκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επα-

θξηβή θαζνξηζκφ ηεο αηηηφηεηαο ηεο ζπλάθεηαο απηήο, νδεγψληαο ζηελ 

απνδνρή σο πην ξεαιηζηηθήο ηεο ππφζεζεο πσο ε αηηηφηεηα είλαη ακθίδξν-

κε, θάηη πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην πηνζεηνχκελν πιαίζην ζεψξεζεο 

απηήο ηεο κειέηεο.  

Πίλαθαο 4. πγθξηηηθή παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθώλ θηώρεηαο & θνη-

λωληθνύ απνθιεηζκνύ 

 Φηώρεηα 
Κνηλωληθόο απνθιεη-

ζκόο 

Γηαζηάζεηο 

Οηθνλνκηθή 

Κνηλσληθή 

Πνιηηηζκηθή 

Οηθνλνκηθή 

Κνηλσληθή 

Πνιηηηζκηθή 

Πνιηηηθή 

Υαξαθηήξαο  Γηαλεκεηηθφο 
ρεζηαθφο 

Γηαλεκεηηθφο 

Αιιειεπηδξάζεηο 

ηαηηθή θαηάζηαζε κε 

αηηηαθέο ζπζρεηίζεηο ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεσλ 

σο ζπλεπεηψλ ηεο νηθν-

λνκηθήο 

Γπλακηθέο δηεξγαζίεο 

αιιειεπίδξαζεο φισλ 

ησλ δηαζηάζεσλ 

Δπίπεδν αλαθν-

ξάο 

Άηνκν 

Ννηθνθπξηφ 

Άηνκν 

Ννηθνθπξηφ 

Κνηλφηεηα 

 

πνηα φκσο θη αλ είλαη ε πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο 

(αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή, κνλνδηάζηαηε ή πνιπδηάζηαηε), ε θαηαλφ-

εζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαζίζηαηαη απνηειεζκα-

ηηθφηεξε, φηαλ γλσξίδνπκε ηηο βαζηθέο δνκηθέο ηεο παξακέηξνπο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζρεηίδνληαη (ζηελ νπζία δεκηνπξγνχλ) κε ηα δε-

ηήκαηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Ο Wacquant (1996, 1999, 2000, 2008), κειεηψ-

ληαο ηηο αηηίεο, ηε κνξθή θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζηηθήο θηψρεηαο θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο «εθζπγρξνληζκέλεο αζιηφηεηαο» φπσο ηελ απνθα-
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ιεί (1999, ζ. 1641· 2000, ζ. 110), δηαθξίλεη ηέζζεξηο ιφγνπο (αηηίεο) πνπ 

ηε ζπλδηακνξθψλνπλ (1996, ζζ. 124-128 · 1999, ζζ. 1641-1644 · 2000, 

ζζ. 110-115 · 2008, ζζ. 262-272). Ζ πξψηε αηηία αλαθέξεηαη ζηε καθξν-

θνηλσληθή δπλακηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβίσζε ησλ θνηλσληθψλ αλη-

ζνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην κεηαβηνκεραληθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θα-

πηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, παξά ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ε κεγάιε θαη εληεηλφκελε αληζνθαηαλνκή ηνπ 

νδεγεί ζηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε θαηλνκέλσλ ριηδήο θαη αλέρεηαο, πνιπ-

ηέιεηαο θαη πελίαο, αθζνλίαο θαη ζηέξεζεο. Ζ δεχηεξε αηηία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ νηθνλνκηθή δπλακηθή θαη ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο αιιαγέο ζηε κη-

ζζσηή εξγαζία, ε νπνία πηα δε ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθφο νκνγελνπνηεηήο 

αιιά σο παξάγνληαο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ωο ηξίηε αηηία ν 

Wacquant πξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηθή δπλακηθή πνπ αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, φπνπ ε απνδηάξζξσζε ησλ δεκφζη-

σλ ππεξεζηψλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη νη πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθψλ κεηα-

βηβάζεσλ πεξηφξηζαλ δξακαηηθά ηε δπλαηφηεηα ησλ πιένλ επάισησλ θνη-

λσληθψλ νκάδσλ λα μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα. Ζ ηειεπηαία αηηία αλαθέ-

ξεηαη ζηε ρσξηθή δπλακηθή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε  θαη 

ην ζηηγκαηηζκφ φζσλ δηακέλνπλ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ πφιε-

σλ.  

Παξαηεξψληαο  ινηπφλ ηηο αηηίεο θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ κε-

ηαβηνκεραληθνχ αζηηθνχ ηνπίνπ, κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ηε ζπζρέηη-

ζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ. Σν πιαίζην ζεψξεζεο θαζνξίδεηαη: (α) απφ ην κεηαιιαζζφκελν 

ξφιν ηεο εξγαζίαο θαη (β) απφ ηελ απνεπέλδπζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ 

(Wacquant, 1999, ζ. 1643 · 2000, ζ. 113) πνπ παξαηεξείηαη εμ αηηίαο ηεο 

ππνρψξεζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν θαη ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ αλάπηπμε ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνζθέ-

ξνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ή αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο έλαληη ακνηβήο. Τπφ 

ην πξφζρεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο 

απφ ηηο ππνηηζέκελεο ζηξεβιψζεηο, ε αληζφηεηα θαη ε θηψρεηα δηεπξχλν-

ληαη θαη γίλνληαη παξάγνληεο θνηλσληθήο απνζηαζεξνπνίεζεο. Ο πεξηνξη-

ζκφο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ, είηε ζε απφιπηα κεγέζε κέζσ ηεο 

κείσζεο επηδνκάησλ θαη ινηπψλ εληζρχζεσλ είηε ιφγσ ηεο δξαζηηθήο κεί-

σζεο ησλ δηθαηνχρσλ, νδεγεί ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνθιεηζηηθά 

κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ, πνπ γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπ πιεζπζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηε κηζζσηή εξγαζία. ηαλ φκσο ε εξγα-

ζία, ιφγσ ηεο κεηαιιαγήο ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο – φπσο ζα θαλεί ζηελ επφκελε ελφηεηα –  αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κνηξαία πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ 
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θησρψλ ζηξσκάησλ ζηα αγαζά θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε.  

Σν εχξνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θηψρεηαο εληνπίδεηαη ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν. ε αηνκηθφ επίπεδν απηέο κπνξνχλ λα εθηείλνληαη απφ 

ηε θπζηθή εμαζιίσζε (πείλα, ζηέξεζε αγαζψλ δσηηθήο ζεκαζίαο φπσο 

πφζηκν λεξφ, ζηέγε, θάξκαθα) έσο θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο, 

φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε θνηλσληθή ζπκ-

κεηνρή θαη ε απφιαπζε ζεκειησδψλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. ε ζπιινγη-

θφ επίπεδν, νη ζπλέπεηεο είλαη θαηαξράο νηθνλνκηθέο, αθνχ έλα κεγάιν 

ηκήκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απνζχξεηαη απφ ηε αγνξά εξγαζίαο ή ε-

κπιέθεηαη ζε απηή κε άληζνπο φξνπο. Ζ παξαηεηακέλε φκσο θηψρεηα απν-

θφπηεη ηνπο θησρνχο θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, πεξηνξίδεη ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή θαη ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

απνηειψληαο ελ δπλάκεη θίλδπλν γηα ηελ θνηλσληθή νκαιφηεηα 

(Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, 2000, ζζ. 17-18 · 2009, ζζ. 23-24). 

Πξνθχπηεη ινηπφλ ζχλδεζε ηεο θηψρεηαο κε φιεο ηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ θνηλσληθή (πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θησρψλ), 

ηελ πνιηηηθή (κε-άζθεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ) θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

(ζην βαζκφ πνπ ε θηψρεηα πιήηηεη πεξηζζφηεξν πνιηηηζκηθέο ή εζλνηηθέο 

κεηνλφηεηεο). Οη δηαζηάζεηο απηέο ζα πξνζεγγηζηνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηηο 

επφκελεο ελφηεηεο, ελψ ε ηξέρνπζα ελφηεηα ζα νινθιεξσζεί κε ηελ αλα-

θνξά ζε δπν βαζηθέο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ, 

πνπ είλαη ε πγεία θαη νη ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη ζηέγαζεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηηο γεηηνληέο ησλ θησρψλ. 

Ζ ζρέζε ηεο θηψρεηαο κε ηελ πγεία είλαη πνιιαπιά ηεθκεξησκέλε. 

εκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη πσο ε πνηφηεηα ηεο πγείαο θαη ηεο 

πεξίζαιςεο επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά ηφζν απφ ηελ εηζνδεκαηηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή θαηάζηαζε θάζε αηφκνπ φζν θαη απφ ηα επίπεδα θαηαλνκήο 

εηζνδήκαηνο ζην ζχλνιν κηαο θνηλσλίαο. Έηζη, ηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ 

δεηθηψλ πγείαο θαη νη ρακειφηεξεο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζε πγεηνλν-

κηθέο ππεξεζίεο παξαηεξνχληαη ζηηο ρψξεο κε ηηο κηθξφηεξεο εηζνδεκαηη-

θέο αληζφηεηεο
112

 (Macinko, Shi, Starfield, & Wulu, 2003, ζζ. 411-412 · 

                                                      

 

112
 Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη Wilkinson θαη  Pickett (2006, ζ. 1778) εξκε-

λεχνπλ ην πςειφηεξν πξνζδφθηκν δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ρψξεο φπσο ε 

Διιάδα, κε Α.Δ.Π. κηθξφηεξν θαηά 50% ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ Ζ.Π.Α. Ζ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην 

πξνζδφθηκν δσήο ησλ καχξσλ αλδξψλ ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ είλαη θαηά ελλέα έηε κη-
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Subramanian & Kawachi, 2004, ζ. 89). Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη κειέηεο δελ έδεημαλ άκεζε ζρέζε ηνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο κε ηα επί-

πεδα πγείαο, απηή ήηαλ έκκεζε αιιά θαζνξηζηηθή, αθνχ θαζφξηδε ηνπο 

ςπρνινγηθνχο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο ηεο πγείαο (Macinko θ. ζπλ., 2003, ζ. 435 · Σνχληαο, 2000, ζ. 

352 · Υξπζάθεο, Φαγαδάθε, Παπαιηνχ, & ηάηεο, 2005, ζ. 125). Δπξσπα-

τθέο θαη ειιεληθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο
113

 

θαη ε θηψρεηα ζπλδένληαη κε δείθηεο πγείεο, φπσο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβί-

σζεο, ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο ζλεζηκφηεηαο αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δπζθνιία πξφζβαζεο ζε πςεινχ επηπέδνπ δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πγείαο επηηείλεηαη απφ ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ απηψλ σο 

απνηέιεζκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ ξπζκίζεσλ,
114

 

έηζη ψζηε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζθχ-

γνπλ ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν λα πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη 

κε πξνβιήκαηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην εηζφδεκα.
115

 Ωο εθ ηνχηνπ, κε-

                                                                                                                          

 

θξφηεξν απηνχ ησλ αλδξψλ ζηελ Κφζηα Ρίθα, φπνπ ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα 

είλαη ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξν. 

113
 Οη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνπ παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θίλδπλν θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο νη κεηαλάζηεο, νη ειηθησκέλνη κε πξφβιεκα κεηαθί-

λεζεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ρξφληα πάζρνληεο, λα θάλνπλ ειιηπή ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο. 

114
 Πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πγείαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ αληηπαξάζεζε θηιειεχζεξεο θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο πγείαο σο ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ αγαζνχ. Ζ αληηπαξάζεζε απηή 

κεηαθξάδεηαη ζηε δεκηνπξγία δπν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θάιπςεο ησλ θηλ-

δχλσλ θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Ωο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηνπ θνη-

λσληθνχ θξάηνπο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εμήο ν θπξηαξρψλ λεν-

θηιειεπζεξηζκφο νδήγεζε ζηε απνδπλάκσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπ-

ζηεκάησλ πγείαο – πνπ απνηεινχζαλ βαζηθή παξάκεηξν ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο – 

θαη ζηε ζπξξίθλσζή ηνπο. Έηζη, ε πγεία αληηκεησπίζηεθε σο ηδησηηθφ αγαζφ θαη 

αθέζεθε ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ (νπιηψηεο, 2000, ζζ. 

12-23). 

115
 ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ζπληζηνχλ ε-

κπφδην ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, κε άκεζε ζπλέπεηα ην κεησκέλν εηζφδεκα 

ή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θάπνηνπ αηθλίδηνπ ή 

ρξφληνπ πξνβιήκαηνο πγείαο νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ λνηθνθπ-

ξηνχ. 
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ηαμχ θηψρεηαο θαη πγείαο δηαπηζηψλεηαη κηα αιιεινηξνθνδνηνχκελε ζρέ-

ζε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θαχινπ θχθινπ απνζηέξεζεο πνπ 

ζπληεξεί θαη αλαπαξάγεη ηε θηψρεηα θαη νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεη-

ζκφ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔ-ΑΓΔΓΤ, 2008, ζζ. 329-330 · Υξπζάθεο 

θ. ζπλ., 2005, ζ. 125).  

Μηα άιιε πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο ηνπνινγίαο ηεο θηψρεηαο, δειαδή 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν ρψξνο ζηηο δηεξγαζίεο πεξη-

ζσξηνπνίεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο «πςειήο αιιεινζπζρέηηζεο ησλ ρσ-

ξηθψλ αληζνηήησλ “κε ηηο ξαγδαίεο θαη βίαηεο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επη-

ζπκβεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε κηζζσηή ζρέζε”» (Βξπρέα, 1998, ζ. 

751). πσο ε θηψρεηα δε ζπληζηά θαηλνχξην θνηλσληθφ θαηλφκελν, έηζη 

θαη ν θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο ζε δηαθξηηέο πεξηνρέο θαηνηθίαο εληφο ησλ 

πφιεσλ είλαη κηα παιηά ηζηνξία.
116

 Ζ ζχγρξνλε  πξνζέγγηζε φκσο ηεο 

θηψρεηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν μεπεξλά ηελ παξαδνζηαθή νπηηθή ηεο 

«θιεξνλνκηθήο» θηψρεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ή (θπξίσο) ηεο πξφζθα-

ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηε κειέηε κηαο ξαγδαία εμειηζζφκε-

λεο δηεξγαζίαο «θησρνπνίεζεο» θαη πεξηζσξηνπνίεζεο κεγάισλ θνηλσλη-

θψλ νκάδσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ θέ-

ληξσλ (Λαθαδάλε, 1997, ζ. 71).
117

  

                                                      

 

116
 Ηζηνξηθά, ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ππήξραλ ηα εβξατθά γθέην σο δηαρσ-

ξηζκέλεο πεξηνρέο θαηνηθίαο, φπσο θαη αληίζηνηρεο θπιεηηθά ή εζλνηηθά νκνηνγε-

λείο πεξηνρέο ζηηο κεγαινππφιεηο ησλ Ζ.Π.Α. Ο φξνο αξρηθά πξνζδηφξηδε ηηο θπ-

ιεηηθέο ή εζλνηηθέο γεηηνληέο, ρσξίο αλαθνξά ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα. πνπ είλαη 

θπξίαξρα ζηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ. Οη Jargowsky θαη Bane (1990, ζζ. 19-

22) πξνζδηνξίδνπλ σο γθέην ηελ πεξηνρή εθείλε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ κεγαινππφ-

ιεσλ φπνπ ην πνζνζηφ ησλ θησρψλ μεπεξλά ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

Πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θξηηεξίνπ, ηα γθέην εμαθνινπζνχλ λα δηαθξίλνληαη θαη 

γηα ηελ θπιεηηθή ή εζλνηηθή ηνπο νκνηνγέλεηα, θαζψο ζπκβαίλεη ηα πεξηζζφηεξα 

λα θαηνηθνχληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ησλ 2/3 απφ κεηνλνηηθέο (θπιεηηθά ή 

εζλνηηθά) νκάδεο. 

117
 ηηο Ζ.Π.Α. νη πεξηνρέο θαηνηθίαο ησλ θησρψλ εληνπίδνληαη ζην εζσ-

ηεξηθφ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ, ζηα γθέην,  ελψ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην, κε κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θησρψλ λα θαηνη-

θνχλ ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ πεξηρώξσλ (banlieues), ηα νπνία, δν-

κεκέλα κε θαλνληζηηθφ θαη νκνηνγελή ηξφπν, πξννξίδνληαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζηέγαζεο ησλ εξγαηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν 

αλαδεηνχζαλ ηηο ηχρεο ηνπο ζηηο κεγαινππφιεηο ηεο Δπξψπεο. O Wacquant (2008, 

ζζ. 135-162), ζπγθξίλνληαο ηα γθέην, ηε Μαύξε Εώλε ησλ ακεξηθάληθσλ κεγα-



 

[90] 

 

ην επίπεδν απηφ, ινηπφλ, εμεηάδεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θηψ-

ρεηαο θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (σο επί ην πιεί-

ζηνλ αζηηθέο). Έηζη ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ αλαδεηθλχεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ: (α) ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ ησλ θησρψλ 

(β) ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπο, ηεο ζρέ-

ζεο δειαδή ηνπ ρψξνπ κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ή πνιηηηζκηθά ραξα-

θηεξηζηηθά
118

 θαη (γ) ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο θνηλφηεηαο, νξηνζεηψληαο 

                                                                                                                          

 

ινππφιεσλ, κε ηα γαιιηθά πξνάζηηα, ηελ Κόθθηλε Εώλε φπσο ηα νλνκάδεη, ζε-

κεηψλεη πσο, παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπο νκνηφηεηα (σο πξνο ην φηη θαη ηα δχν ζπ-

ληζηνχλ δψλεο απνζηέξεζεο), πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηφζν ρσξηθά 

φζν θπξίσο θνηλσληθνπνιηηηζκηθά, αθνχ ηα γαιιηθά πξνάζηηα δε ζπληζηνχλ νκνη-

νγελείο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο κε κηα εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πνπ λα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ελνπνηεηηθά, ζε αληίζεζε κε ηα γθέην ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηνλ εζλνηηθνθπιεηηθφ ηνπο δηαρσξηζκφ. Καη‟ νπζίαλ πξφθεηηαη 

γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο, φπνπ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Ζ.Π.Α. έγηλε εμαξρήο ππφ ζπλζήθεο tabula rasa, ελψ ζηελ Δπξψπε 

αληαλαθιά ην ζχλζεην θαη θνηλσληθά αλνκνηνγελέο πιέγκα ησλ πξνθαπηηαιηζηη-

θψλ πφιεσλ (Arapoglou & Maloutas, 2011, ζ. 136).  Ζ παξνπζία ζηα παξηζηλά 

πξνάζηηα κεγάινπ αξηζκνχ θησρψλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο πνπ δελ εληά-

ρζεθαλ θνηλσληθά είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ζπγθέληξσζεο ζε απηά ηνπ πιεζπ-

ζκνχ ηεο δεχηεξεο γεληάο ηεο καδηθήο αλεξγίαο, πνπ αμηνπνίεζε ηα δεκφζηα ζηε-

γαζηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ηα πεξίρσξα ησλ επξσπατθψλ κεγαινππφιεσλ δελ 

ππήξμαλ πνηέ εμ νξηζκνχ ρψξνη θαηαθπγήο αλεπηζχκεησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπ-

ζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηα γθέην ησλ Ζ.Π.Α. πνπ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ αμην-

πνίεζή ηνπο σο δεμακελψλ άληιεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, απνηεινχζαλ ρψξνπο 

ζπγθέληξσζεο φζσλ ε θνηλσλία ζεσξνχζε αλεπηζχκεηνπο (Wacquant, 2008, ζ. 

161). πκπεξαζκαηηθά, ν Wacquant (2005) θαηαιήγεη λα νξίζεη ην γθέην σο θνη-

λσληθν-νξγαλσηηθν ηέρλαζκα ην νπνίν, κέζσ ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ηνπ πεξηνξηζκνχ, 

ηνπ ρσξηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ ζεζκηθνχ εγθιεηζκνχ, ζπληζηά κηα εηδηθή κνξ-

θή ζπιινγηθήο βίαο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν. ε κηα ηδηαηηέ-

ξσο θαηαηνπηζηηθή θξηηηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ρσξηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

δηαρσξηζκνχ θαζψο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ελλνηνιφγεζήο ηνπ (π.ρ. εζλν-θπιεηηθέο 

θαηεγνξίεο ζηηο ακεξηθάληθεο έξεπλεο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζηηο γαιιηθέο θαη  

βξαδηιηάληθεο) ζηνλ επξσπατθφ, ακεξηθάληθν θαη ιαηηλνακεξηθάληθν αζηηθφ ρψξν, 

θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ ζηνλ ηνκέα απηφ πξνβαίλεη ν 

Préteceille ( 2007).  
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 Σν εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ν ρψξνο απνηειεί παξάγνληα πνπ δηαζέ-

ηεη κηα δηθή ηνπ δπλακηθή ή αλ απιψο είλαη ην ππφβαζξν ηεο δξάζεο αηφκσλ θαη 

νκάδσλ έρεη ηεζεί άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο θιαζζηθνχο ηεο θνηλσληνινγίαο. Γηα 

κηα ζπγθξηηηθή θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ ζε ζρέζε κε 

ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ εμνξζνινγηζκφ θαη 
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έηζη ην γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν ησλ θησρψλ θαη ησλ απνζηεξεκέ-

λσλ,
119

 κέζσ ηεο «νπηηθνπνίεζεο» ησλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ (Λαθαδάλε, 

1997, ζ. 69), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κε-

ηαμχ θνηλσλίαο θαη ρψξνπ, θαζψο ν ρψξνο παξάγεηαη θνηλσληθά σο δνκε-

κέλε θαηεγνξία, αιιά ζπληζηά παξάιιεια θαη δνκνχζα ζπλζήθε ηεο θνη-

λσληθήο (αλα) παξαγσγήο (Λαδά, 2003, ζ. 1).
120

 Ωο πξνο ηα θπζηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, νη πεξηνρέο ησλ θησρψλ δηαθξίλνληαη ζπλήζσο γηα ηηο 

θαθέο νηθηζηηθέο ζπλζήθεο ζε καθξν θαη κηθξν-επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα π-

πνβαζκηζκέλεο πεξηβαιινληηθά θαη νηθηζηηθά πεξηνρέο, ζην θέληξν ή θαη 

                                                                                                                          

 

ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπιινγηθήο δσήο ζηα έξγα ησλ Marx, Durkheim 

θαη Weber, βι. Φξαγθφπνπινο (2008). 

119
 Οη πεξηνρέο θαηνηθίαο ζπληζηνχλ θπζηθνχο θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο 

θαη απνηεινχλ «δέζκεο ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ» πνπ πεξη-

ιακβάλνπλ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (έθηαζε, ζρεδηαζκφο, ππθλφηεηα, κνξθνινγία 

ηνπίνπ,  θ.ά), ραξαθηεξηζηηθά ππνδνκψλ (δξφκνη, δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο), δεκν-

γξαθηθά (θπιεηηθή, εζλνηηθή ε ζξεζθεπηηθή ζχλζεζε, ζχλζεζε νηθνγελεηψλ θ.ά.), 

ηαμηθά (εηζφδεκα, απαζρφιεζε, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν), πεξηβαιινληηθά (ξχπαλ-

ζε, κφιπλζε, ρξήζεηο γεο πνπ επηβαξχλνπλ ην ρψξν), πνιηηηθά (βαζκφο θηλεην-

πνίεζεο ηνπηθψλ πνιηηηθψλ δηθηχσλ), θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπί-

δξαζεο (δίθηπα θίισλ θαη ζπγγελψλ, ζπκκεηνρή ζηηο νξγαλψζεηο ηεο ΚηΠ, αί-

ζζεκα ηαπηφηεηαο θ.ά.) (Galster, 2001, ζ. 2112). 

120
 Έηζη ν ρψξνο σο δνκνχζα αιιά θαη δνκεκέλε θαηεγνξία θαηαιήγεη 

ζχιαθαο πνπ εγθιείεη, παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηελ εηεξφηεηα, είηε απηή ινγίδεηαη 

σο κνξθή θαηαδίθεο, φπσο ηα γθέην, είηε σο πξνλφκην, φπσο νη θνηλφηεηεο ειεγ-

ρφκελεο πξφζβαζεο (gated communities) (Γηαινχξε, 2010). Δηδηθά νη ηειεπηαίεο, 

κέζσ ηνπ ρσξηθνχ (απην) απνθιεηζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπο, νμχλνπλ ηνλ θνηλσλη-

θφ δηαρσξηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή πφισζε, επελδχνληαο ζηελ επίπιαζηε δεκηνπξ-

γία ελφο θνηλνχ «Δκείο» – πνπ αθνξά φκσο άηνκα ρσξίο θνηλφ παξειζφλ – ην ν-

πνίν αληηπαξαβάιιεηαη πξνο έλαλ δηαθξηηφ θαη ελίνηε ερζξηθφ «Άιιν». Πξφθεηηαη 

γηα «απαγνξεπηηθνχο ρψξνπο» κε ξεηφ ζθνπφ λα δηαηξνχλ, λα δηαρσξίδνπλ θαη λα 

απνθιείνπλ (Μπάνπκαλ, 2008, ζ. 133). Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ν ρσξηθφο δηαρσξηζκφο ησλ θνηλνηήησλ ειεγρφκελεο πξφζβαζεο επε-

ξεάδεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα πεξηιακβάλνληαη ζηα θείκελα ησλ Atkinson θαη  

Flint (2004),  Low (2001), φπσο θαη ζην θείκελν ηεο Υαξκπή (2009, ζζ. 82-84) 

πνπ θαηαγξάθεηαη ε πεξίπησζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ ζην Γήκν Αραξλψλ Αη-

ηηθήο, φπνπ ε επηδίσμε εθ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο πεξηβάι-

ινπζαο πεξίθξαμεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζε απηφλ, ζπληζηά 

ζεκαηνδφηεζε εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ θαη κηα πξνζπάζεηα νηθεηνπνίεζεο ηνπ 

ρψξνπ έλαληη ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 
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ζηα πεξίρσξα ησλ κεγαινππφιεσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ παιαηφηεηα 

θαη ηε ζηελφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπο, ηε κεγάιε νηθηζηηθή ππθλφηεηα, ηελ 

θπθινθνξηαθή θφξηηζε, φπσο επίζεο απφ έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 

αλαςπρήο, γεηηλίαζε κε ξππνγφλεο βηνηερληθέο ή βηνκεραληθέο εγθαηα-

ζηάζεηο, ζχγθξνπζε ρξήζεσλ γεο, πεξηνξηζκέλε εμππεξέηεζε απφ ηερλη-

θέο ππνδνκέο θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θ.ά. ην κηθξν-επίπεδν κειεηψ-

ληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θαηάζηαζε ησλ θαηνηθηψλ ησλ 

θησρψλ, φπσο ελδερφκελα δνκηθά πξνβιήκαηα, νη αλέζεηο πνπ εμαζθαιί-

δνπλ θαη ε επάξθεηα ρψξνπ αλάινγα κε ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε απηέο 

(Townsend, 1979, ζζ. 479-481). Δληφο ησλ ρψξσλ απηψλ αλαπηχζζνληαη 

αληαγσληζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο 

αζηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεη ν Wacquant (1996, 1999, 2000), 

ε νπνία ζηηγκαηίδεη ηηο πεξηνρέο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, απνγπκλψλεη ηελ 

θνηλσληθή δπλακηθή απφ ην θνηλνηηθφ ζπλαίζζεκα θαη νδεγεί ζηελ αλά-

πηπμε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο κέζα ζε έλα «θελφ ρψξν αληα-

γσληζκνχ θαη ζχγθξνπζεο, έλα επηθίλδπλν πεδίν κάρεο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ 

αληαγσληζκφ επηβίσζεο θαη δηαθπγήο» (Wacquant , 1999, ζ. 1644).
121

 Ζ 

γεηηνληά σο ζπιινγηθφο ρψξνο δελ παξέρεη θνηλσληθνχο πφξνπο πνπ ζε 

παιαηφηεξεο επνρέο νη θάηνηθνί ηεο αμηνπνηνχζαλ γηα λα κεηξηάζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θπξηαξρίαο ή ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηηο επεκεξνχζεο θνηλσ-

ληθέο νκάδεο. Αληίζεηα, κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν αληαγσληζκνχ
122

 πνπ πεξη-

ραξαθψλεηαη ηφζν εζσηεξηθά απφ ηε δξάζε νξγαλσκέλσλ ή κε παξαγφ-

                                                      

 

121
 Ο Wacquant, αλαθεξφκελνο ζηε δηαδηθαζία αζηηθήο πεξηζσξηνπνίε-

ζεο, πεξηνξίδεη ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ επξσ-

πατθψλ κεγαινππφιεσλ. Ωζηφζν, αληίζηνηρα θαηλφκελα ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο 

ηεο θηψρεηαο θαηαγξάθνληαη θαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, ιφγσ ηεο θπγήο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ πξνο ηα πξνάζηηα, 

ηεο ειιηπνχο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ πνπ ειέγρνπλ ηνλ νηθηζηηθφ δηαρσξηζκφ θαη 

ηεο απνκάθξπλζεο βηνηερληθψλ-βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξείραλ ζέ-

ζεηο εξγαζίαο ρακειήο εηδίθεπζεο απφ ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ (Small 

& Newman, 2001, ζ. 26). 

122
 Ζ γεηηνληά σο ν θνηλσληθφο ρψξνο έθθξαζεο ηεο αιιειεγγχεο ηεο 

θνηλφηεηαο θζίλεη δηαξθψο. Οη πξφηεξεο ζρέζεηο πνπ εμαζθάιηδαλ έλα δίρηπ α-

ζθάιεηαο γίλνληαη φιν αζζελέζηεξεο θαη πξνζσξηλέο, ελψ ε έθζεζε ηνπ αηφκνπ 

ζηηο αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ππνβαζκίδεη ηε ζπλεξγαζία ζην επίπεδν ησλ ηπραίσλ ή ζπγθπξηαθψλ ζπλαληήζε-

σλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ηα άηνκα παξσζνχληαη λα εζηηάζνπλ ζηελ αηνκηθή 

ηνπο επηβίσζε ζε έλαλ θαηαθεξκαηηζκέλν, εμαηνκηθεπκέλν θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πεξηζζφηεξν αβέβαην θαη απξφβιεπην θφζκν  (Μπάνπκαλ, 2008, ζζ. 17, 35). 
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λησλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ ιηγνζηψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

φζν θαη εμσηεξηθά απφ ηνπο κεραληζκνχο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο βίαο θαη ηεο αλαηαξαρήο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηκέηξνπ ηεο, αιιά θαη απφ ζεζκηθνχο θαηξνζθφπνπο  

πνπ επηδηψθνπλ ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ησλ πεξηνρψλ θαη ηελ αγνξά 

ηνπο, κε ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε αλάδεημή ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζε-

καληηθψλ θεξδψλ (Wacquant, 1996, ζ. 127). Σέινο, ζηηο πεξηνρέο απηέο 

παξαηεξείηαη κηα δηαδηθαζία απνεπέλδπζεο δεκφζησλ πφξσλ, θαζψο νη 

θπξηαξρνχζεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο πηνζεηνχλ κηα 

εξκελεία πνπ θπζηθνπνηεί ηελ απαμίσζε θαη ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ ππν-

βαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, ππνζηεξίδνληαο πσο νη πεξηνρέο απηέο θαη νη θά-

ηνηθνί ηνπο πξέπεη λα αθεζνχλ ζηελ ηχρε ηνπο (leave it to the poor), αθνχ 

ε παξαθκή ηνπο απνηειεί ηε «θπζηθή» ζπλέπεηα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο 

αγνξάο, φπνπ ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο εληφο απηψλ, φπσο θαη ε απαμί-

σζε ησλ ηηκψλ ηεο γεο, ζα επηθέξνπλ βξαρππξφζεζκα αξλεηηθά απνηειέ-

ζκαηα, αιιά  καθξνπξφζεζκα ζα πξνζειθχζνπλ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλαλέσζε θαη ηελ αλάδεημή ηνπο. Κάζε πξνζπάζεηα 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη επέλδπζεο δεκφζησλ πφξσλ γηα ηελ αλάδεη-

με ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ή ηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νη θάηνη-

θνί ηνπο αληηκεησπίδνπλ, απιψο εκπνδίδεη, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο 

απηέο, ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλακφξθσζεο. Δπίζεο, νξηζκέλεο 

πξνζεγγίζεηο ηεο παξαδνζηαθήο αζηηθήο θνηλσληνινγίαο ζεσξνχλ ηηο πεξη-

νρέο απηέο σο θάηη ην απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ ζχγρξνλσλ 

πφιεσλ, αθνχ απνηεινχλ ηελ πχιε εηζφδνπ, κηα πξνζηηή νηθνλνκηθή αθε-

ηεξία γηα φζνπο εηζέξρνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ 

(Glennerster, Lupton, Noden, & Power, 1999, ζζ. 9-10).  

Ο ρσξηθφο εληνπηζκφο ηεο θηψρεηαο ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο 

επέηξεςε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ λα αλαδείμνπλ ηα πνιιαπιά απν-

ηειέζκαηα (neighbourhood effects) 
123

 πνπ επηθέξεη ε δηακνλή ζηηο πεξην-

                                                      

 

123
 Φπζηθά φια απηά ηα επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ δεπηεξνγελψο λα απν-

δνζνχλ ζηελ ίδηα ηε θηψρεηα θαη φρη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ θα-

ηνηθίαο, θάηη πνπ ζα θαηέιεγε ζε έλαλ θπθιηθφ ζπιινγηζκφ, αθνχ ε θηψρεηα νδε-

γεί ζε ζπλζήθεο θαηνηθίαο ηέηνηεο πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα πνπ απφ 

κφλα ηνπο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ άκεζα θαη πξσηνγελψο κε ηελ ίδηα ηε θηψ-

ρεηα. Ωζηφζν, εδψ δελ πξφθεηηαη γηα έλα ινγηθφ ζθάικα ή γηα παξεκβνιή κηαο 

αθφκα – κε αλαγθαίαο κεηαβιεηήο – απιψο εκθαίλεηαη ε δπλακηθή δηαζχλδεζε 

φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε έλα ε-

ληαίν φιν. Δπίζεο, παξά ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζπλε-

πεηψλ πνπ επηθέξεη ε δηακνλή ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, αλαπηχζζεηαη ζηα-
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ρέο απηέο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία,
124

 ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο,
125

 ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηε βία,
126

 ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέ-

ζκαηα,
127

 ηελ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα,
128

 ηνλ θνηλσληθφ α-

πνθιεηζκφ ελ γέλεη (Small & Newman, 2001, ζζ. 29-30).
129

 Ωζηφζν, γηα 

ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

ζχλδεζήο ηνπο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξη-

νρψλ θαηνηθίαο ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ απαηηείηαη ε δηηηή 

ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ, φρη κφλν ζηαηηθά σο απνζεηεξίνπ εγθισ-

                                                                                                                          

 

δηαθά θαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε απηήο ηεο ζέζεο, πνπ, ρσξίο θαη‟ αλάγθε λα ακθη-

ζβεηεί ηε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηηο ζπλζήθεο ηεο γεηηνληάο, δηα-

θνξνπνηείηαη σο πξνο ην βαζκφ ηεο ζπλάθεηαο θαη ηελ ελδερφκελε χπαξμε άιισλ 

– κε αληρλεχζηκσλ – ζρέζεσλ. Έηζη π.ρ. νη Goux θαη Maurin (2007) εληνπίδνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο (θπξίσο σο πξνο 

ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ νκειίθσλ αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ ζπλφ-

ινπ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηακέλνπλ εθεί) ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

Γάιισλ εθήβσλ, ηε ζηηγκή πνπ ν Gibbons (2002, ζ. 42) ζε κηα αληίζηνηρε κειέηε 

ζηελ Αγγιία αλαγλσξίδεη κελ ηελ επηξξνή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο ζηα 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα αιιά ζε βαζκφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε 

ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγνπλ θαη νη Beauvais θαη Jenson (2003, ζ. 37), επηζεκαίλνληαο πσο ηα απν-

ηειέζκαηα ηεο γεηηνληάο (neighbourhood effects) πθίζηαληαη, σζηφζν απνκέλνπλ 

πνιιά λα εμαθξηβσζνχλ γχξσ απφ ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γεηηνληάο. Γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γεηηνληάο κε αλαθνξά ζηηο 

ζεσξίεο θαη ηα κνληέια πνπ ηα πεξηγξάθνπλ θαη θξηηηθή αληηπξνζσπεπηηθψλ ε-

κπεηξηθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία βι. ζην θείκελν ηνπ 

Dietz (2002). 

124
 Βι. ελδεηθηηθά  Boardman (2004), Prentice (2006). 

125
 Βι. ελδεηθηηθά Casciano θαη Massey (2008), Kelly θαη Lewis (2002). 

126
 Βι. ελδεηθηηθά Bjerk (2010), Ferrer (2010). 

127
 Βι. ελδεηθηηθά Crane (1991), Crowder θαη South (2011), Kauppinen 

(2007). 

128
 Βι. ελδεηθηηθά Mendenhall, DeLuca, θαη Duncan (2006). 

129
 Βι. ελδεηθηηθά Buck (2001). 
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βηζκέλσλ αιιά θαη δπλακηθά σο πεξηνρήο κεηαγσγήο αηφκσλ πνπ βξίζθν-

ληαη ζε ζπλερή ξνή.
130

 

5.1.2 Αλεξγία θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο θαη ν απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε – φρη φκσο θαη απνθιεηζηηθή – πηπρή ηεο 

νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, βαζηθφ πξναπαη-

ηνχκελν ηεο θηψρεηαο θαη ησλ εθθάλζεψλ ηεο.  

                                                      

 

130
 Οη Robson, Lymperopoulou θαη Rae (2009, ζ. 5) πξνηείλνπλ κηα ηπ-

πνινγία ηεζζάξσλ κνξθψλ ζηεγαζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο π-

πνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξνήο ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ θαη πξνο απηέο: (α) Οη πεξηνρέο ηξάλδηη (transit areas) πεξηιακβά-

λνπλ ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο ζηηο νπνίεο νη εηζεξρφκελνη πξνέξρνληαη απφ ιηγφ-

ηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ελψ νη εμεξρφκελνη θαηεπζχλνληαη πξνο ιηγφηεξν 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Ζ εγθαηάζηαζε ζηηο πεξηνρέο απηέο ππνδειψλεη αξρηθά 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη γίλεηαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έσο φηνπ ηα 

άηνκα νξζνπνδήζνπλ νηθνλνκηθά θαη θαηνξζψζνπλ λα κεηαβνχλ ζε ιηγφηεξν π-

πνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. (β) Οη πεξηνρέο κεηαγσγήο (escalator areas) νη νπνίεο 

νκνηάδνπλ πξνο ηηο πεξηνρέο ηξάλδηη θαζψο νη εμεξρφκελνη θαηεπζχλνληαη πξνο 

ιηγφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, σζηφζν εδψ απηνί πνπ εηζέξρνληαη πξνέξρν-

ληαη απφ πεξηνρέο ηζφηηκεο ή πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ε εγθαηάζηαζε είλαη έλα βήκα ζε κηα δηαδηθαζία αλνδηθήο θηλεηηθφηεηαο. (γ) Οη 

πεξηνρέο εμεπγεληζκνύ ή βειηίσζεο (gentrifier- improver) ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη 

κηα δηαδηθαζία βειηίσζεο θαζψο νη εηζεξρφκελνη πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν ππν-

βαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη νη εμεξρφκελνη κεηαθηλνχληαη ζε ηζφηηκεο ή πεξηζζφηε-

ξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξείηαη επνηθη-

ζκφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηηο πινχζηεο εηζνδεκαηηθά ηάμεηο κε ηαπηφρξνλε 

εθδίσμε ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ. (δ) Οη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (isolate are-

as) ζηηο νπνίεο φζνη έξρνληαη αιιά θαη φζνη ηηο εγθαηαιείπνπλ πξνέξρν-

ληαη/θαηεπζχλνληαη ζε ηζφηηκεο ή πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Πξφθεη-

ηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εγθισβηζκνχ ησλ θησρψλ ζην θαχιν θχθιν ηεο πελίαο. 

Απηφ ην κνληέιν ζηεγαζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηζρχεη γηα ηηο πφιεηο ησλ Ζ.Π.Α., ηνπ 

Καλαδά θαη ηεο Απζηξαιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιν αξηζκφ κεηαζηεγάζεσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (κε ην 20% πεξίπνπ ησλ λνηθνθπξηψλ λα αιιάδεη θαηνηθία 

εηεζίσο), σζηφζν επζηαζεί ιηγφηεξν γηα πεξηνρέο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ν ξπζκφο 

απηφο είλαη πεξί ηηο ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, έζησ ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ν ζηεγαζηηθφο δηαρσξηζκφο απεηθνλίδεη ηελ θνη-

λσληθή ηζηνξία θαη ηελ θνηλσληθή πφισζε ηεο πφιεο (Μαινχηαο, 2009). 
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Απφ ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη κεηά, ε εξγα-

ζία θπξηαξρεί ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη δεζπφδεη ζηελ θνηλσληθή θπζην-

γλσκία ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ, ζε βαζκφ ηέηνην, ψζηε λα αλαδεη-

θλχεηαη σο βαζηθφο πφινο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ ηφζν ζην νηθνλνκη-

θφ-παξαγσγηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζην ζχζηεκα αμηψλ θαη θχξνπο πνπ ζρε-

ηίδνληαη κε απηήλ, έηζη ψζηε ε έληαμε ή ν απνθιεηζκφο ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ αγνξά εξγαζίαο λα θαζνξίδνπλ, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ηελ ελζσκάησ-

ζε ή ηελ θνηλσληθή ηνπ πεξηζσξηνπνίεζε (Αιεμίνπ, 1999). Ωζηφζν, θαί-

λεηαη πσο ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο εκπεξηέρεη σο εγγελέο ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ απαμίσζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, θαζψο ε κεηάβα-

ζή ηνπ ζην κεηαθνξληηθφ θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο  επέθεξε πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο κε ζπλέπεηεο πνπ 

εθηείλνληαη  ζην καθξν-θνηλσληθφ φζν θαη ζην κηθξν-αηνκηθφ επίπεδν 

(Boyer, 1987, ζζ. 21-23, 31 · Smith, 2005, ζζ. 19-32). 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία 

εληνπίδνληαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν, φπνπ ε αλεξγία αληηκεησπίδεηαη σο 

καθξν-νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη απνηειεί αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο (Γξάβαξεο & Γεδνπζφπνπινο, 1998, ζζ. 41-45). ηελ αληίιεςε 

απηή, ε χπαξμε αλέξγσλ νδεγεί ηελ θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα (εζλη-

θή νηθνλνκία) ζε ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο απφ απηά πνπ ζα ήηαλ 

ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη, αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπ-

λακηθνχ. Ζ δεχηεξε κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, δειαδή κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αγν-

ξάο εξγαζίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή μεπεξλά ηα ζηελά φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ, ηνπο ηξφπνπο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα 

ηελ επηβίσζε, ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλεξγνη σο 

παξανηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηα ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ηεο αλεξγίαο ζην κηθξν-επίπεδν, δειαδή ηηο ςπρνινγηθέο 

ηεο ζπλέπεηεο, ηελ αιιαγή ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

αλέξγσλ, ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ζέκαηα πγείαο, εγθιεκαηηθφηεηαο θ.ά. Σέ-

ινο, ε ηξίηε θαηεγνξία ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη σο αληηθείκελν ηεο 

πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνζεγγίδεη ηηο εηδηθέο πηπρέο ηεο θνηλσ-

ληθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλεκεηηθή, θπξίσο, ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, εμεηάδεηαη ην πψο ε αλεξγία 

επεξεάδεη ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο (εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

επίπεδν κηζζψλ, παξαγσγηθφηεηα), ηνπο ζεζκνχο ηεο (ζπλδηθάηα, ζχζηεκα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο) θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη (εξγαηηθέο 
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δηεθδηθήζεηο, πνιηηηθή πξνζιήςεσλ- απνιχζεσλ, εζσηεξηθή δηάξζξσζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο). 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε αλεξγία ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ πξσηίζησο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, αθνχ ε απνπζία 

εηζνδήκαηνο νδεγεί ζηε θηψρεηα θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο,
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 ζην κέηξν ηνπ-

ιάρηζηνλ πνπ ε λενθηιειεχζεξε «ινγηθή» ηεο απνδφκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο παξνπζηάδεηαη απξφζπκε λα δηαηεξήζεη ην θαζεζηψο θξαηηθήο 

επηδαςίιεπζεο πφξσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πνπ ζηή-

ξηδε παιαηφηεξα, νδεγψληαο ηεο ζηελ ππνηαγή ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ζθνπηκφηεηεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Έηζη, φζνη 

ζηεξνχληαη εξγαζίαο, άξα θαη ηθαλνπνηεηηθνχ εηζνδήκαηνο, δελ κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηνπο, ή γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ 

αλαπηχζζνπλ παξανηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή θαη πην αθξαίεο (εγθιε-

καηηθέο) ζπκπεξηθνξέο.
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 Άκεζε απφξξνηα φκσο ηεο εηζνδεκαηηθήο αλε-

πάξθεηαο απνηεινχλ νη θνηλσληθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο α-

λεξγίαο πνπ εθηείλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ (θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή). Οη ςπρνθνηλσ-

ληθέο επηπηψζεηο ηεο αλεξγίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

θαη ζσκαηηθήο πγείαο, αηζζήκαηα κεηνλεμίαο, άγρνπο, αλαζθάιεηαο, κεησ-

κέλε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη «ελνρνπνίεζε» ησλ ίδησλ ησλ 

αλέξγσλ πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηελ απνζηξάηεπζε απφ 

ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζηε δηάξξεμε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ 

(Καηζνξίδαο & Λερνπξίηεο, 2010), αθνχ ε εξγαζία, θαη εηδηθφηεξα ην ε-

πάγγεικα, έρεη ηζρπξέο θνηλσληθέο ππνδειψζεηο θαη πξνζδηνξίδεη ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά, ην πεξηερφκελν, ηελ πθή θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο αλζξψπη-

λεο δξάζεο θαη ηνλ άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν αξζξψλνληαη νη θνηλσληθέο 

δηαξζξψζεηο (Καζηκάηε, 2001, ζ. 110). Ζ έθηαζε θαη ε έληαζε ησλ πξν-

βιεκάησλ απηψλ νδεγεί ζε παζεηηθφηεηα θαη εγθαηάιεηςε θάζε πξνζπά-

ζεηαο γηα εμέιημε, κφξθσζε θαη δεκηνπξγηθφ βίν, ελψ ζπρλφ είλαη ην θαη-
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 Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ηνπο αλέξγνπο ζηελ Διιάδα είλαη ππεξδη-

πιάζηνο ηνπ πνζνζηνχ φισλ ησλ άιισλ πιεζπζκηαθψλ θαηεγνξηψλ 

(Κεηζεηδνπνχινπ, 2005, ζ. 60). 
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 Ζ εγθιεκαηηθφηεηα δε ιεηηνπξγεί σο θαηλφκελν αλεμάξηεην απφ ηηο 

γεληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα θνηλσλία θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο δεί-

ρλνπλ πσο νη εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο αθνινπζνχλ ηνπο θχθινπο ηεο νηθνλν-

κηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηψλνληαη ή απμάλνληαη αλάινγα κε ην εάλ ε νηθνλν-

κηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη αληίζηνηρα ζε άλζεζε θαη χθεζε (Γθαλάο & 

Γξηηζάθεο, 2009, ζ. 16). 
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λφκελν λα πηνζεηνχληαη απφ ηνπο αλέξγνπο ζπκπεξηθνξέο πνπ ππεξβαί-

λνπλ ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα «λνκηκφηεηαο» θαζψο θαη απηνθαηαζηξν-

θηθνί ηξφπνη εθηφλσζεο.
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Ο ζεκαληηθφηαηνο ξφινο φκσο πνπ δηαδξακαηίδεη ε εξγαζία ζηελ 

απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε απηφ 

πνπ ε Levitas ραξαθηεξίδεη σο «αλνχζην ληπξθεκηαληζκφ» (2004b, ζ. 213) 

θαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απνπζία απηήο, δειαδή ε αλεξγία, νδεγεί λν-

κνηειεηαθά ζηνλ απνθιεηζκφ, νχηε βέβαηα πσο ε εξγαζία απφ κφλε ηεο 

αξθεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ. Ζ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο δελ 

νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ φζν νη 

θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (social transfers)
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 κπνξνχλ θαη αλαπιεξψλνπλ 

ηηο απψιεηεο ηνπ εηζνδήκαηνο (Atkinson A. B., 1998a, ζ. 22). Ζ δηάξζξσ-

ζε θαη ην χςνο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ απνηεινχλ θξίζηκν παξά-

γνληα ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ ζην επίπεδν ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο 

θηψρεηαο, φηαλ θαηνξζψλνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαδηαλεκεηηθά θαη ζην-

ρεχνπλ ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν 

(Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔ-ΑΓΔΓΤ, 2008, ζζ. 236-243). Βέβαηα, ζην 

πιαίζην ησλ επξχηεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, ζην επξσπατθφ ηνπιάρη-

ζηνλ επίπεδν, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ θνη-
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 Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο ησλ εξγαζηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ε θξάηεζε ππφ κνξθή νκεξείαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή 

αθφκα θαη νη απεηιέο αλαηίλαμεο ησλ εξγνζηαζίσλ απφ απνιπκέλνπο εξγαδνκέ-

λνπο γαιιηθψλ εξγνζηαζίσλ θαηά ην  έηνο 2008, πνπ αλέδεημαλ ηηο εθξεθηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο θαη ηελ απνηπρία ησλ πξνγξακκάησλ 

εξγαζηαθήο επαλέληαμεο πνπ «λνκηκνπνίεζαλ» ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλήο γλψκεο 

ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ εθηφο ηνπ λφκηκα αλαγλσξηζκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

(Κνπδήο, 2009). ην ίδην αθξηβψο πιαίζην εληάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο απηνθην-

ληψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επίζεο γαιιηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ France Tele-

com θαηά ηα έηε 2008-2009 σο έζραηε πξάμε δηεθδίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξηλ 

αλαγθαζηνχλ λα δηαβνχλ ην θαηψθιη ηεο αλεξγίαο (du Roy, 2009). 
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 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2010, ζ. 8) σο θνηλσλη-

θέο κεηαβηβάζεηο ζεσξνχληαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα, δειαδή ε θνηλσληθή βνή-

ζεηα (ΔΚΑ, εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ζε λνηθνθπξηά κφληκσλ θαηνίθσλ νξεηλψλ 

θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, επίδνκα καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 45-65 εηψλ 

θιπ.), ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα-βνεζήκαηα αλεξγίαο, ηα επηδφκα-

ηα-βνεζήκαηα αζζέλεηαο, ηα επηδφκαηα-βνεζήκαηα αλαπεξίαο & αληθαλφηεηαο 

θαη νη εθπαηδεπηηθέο παξνρέο θαη νη ζπληάμεηο (δειαδή ζπληάμεηο γήξαηνο απφ 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο-βνεζήκαηα απφ ην/ηε ζχδπγν). 
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λσληθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζπζηε-

κάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κε πξνθαλέο απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ηεο 

θηψρεηαο, δεδνκέλνπ πσο θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ηδηαίηεξα πςειά 

(ΠΑΦ-ΔΑΚ, 2010, ζζ. 23-33).  

πσο ζεκεηψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν Wacquant (1996, 

1999, 2000, 2008) επηζεκαίλεη πσο ε κηζζσηή εξγαζία αδπλαηεί πηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θνηλσληθφο νκνγελνπνηεηήο, φρη κφλν εμαηηίαο ησλ πνζν-

ηηθψλ αιιαγψλ ηεο (κείσζε ηνπ ξφινπ ηεο επί ηεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο έλαληη ηνπ ξφινπ ηνπ θεθαιαίνπ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο) αιιά 

θαη ιφγσ ηεο πνηνηηθήο κεηαιιαγήο πνπ πθίζηαηαη. Γηα ην ζέκα απηφ ν A. 

B. Atkinson (1998b) ζεκεηψλεη πσο «ε αλεξγία κπνξεί λα πξνθαιεί θνη-

λσληθφ απνθιεηζκφ, αιιά ε εξγαζία δελ εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή έληα-

με. Σν αλ ην θάλεη ή φρη  εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο 

εξγαζίαο. “Οη πεξηζσξηαθέο” δνπιεηέο ίζσο δελ είλαη ε ιχζε» (ζ. v). Οη 

απφςεηο απηέο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηε ζεσξία πσο ε νηθνλνκηθή κε-

γέζπλζε (πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ηνπ Α.Δ.Π.) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζε-

καληηθή κείσζε ηεο θηψρεηαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ 

αγλνεί ηφζν ην δνκηθφ ραξαθηήξα ηεο αλεξγίαο φζν θαη ην γεγνλφο πσο νη 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο «ελζσκαηψλνληαη» ηα άηνκα είλαη άληζεο θαη 

ηδηαίηεξα επηζθαιείο, νδεγψληαο ζε απηφ πνπ θαιείηαη «εληφο εξγαζίαο 

θηψρεηα». Ζ ηζρπξή ηάζε ησλ ζχγρξνλσλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ λα 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, κε ηε κνξθή ηεο 

κεξηθήο θαη πεξηζηαζηαθήο απαζρφιεζεο, θαίλεηαη πσο ζπληζηά ζνβαξφ-

ηαην επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

θηψρεηαο.
135

 Δπίζεο, απηή ε πεξηνξηζκέλε «απνζχλδεζε» απφ ηελ εξγαζία 

εληφο ελφο πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ νδεγεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε έλα δηαξθή 

αγψλα θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ δελ είλαη πνηέ επαξθείο, αθνχ ε επηηα-

ρπλφκελε δηαδηθαζία ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ επαλαπξνζδηνξίδεη ζπλε-

ρψο ηνλ νξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ. πκπιεξσκαηηθά ζε απηφ, νη 

πηνζεηνχκελεο κέζνδνη κάλαηδκελη εμαηνκηθεχνπλ θαη απνκνλψλνπλ ηνπο 
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  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη απαζρν-

ινχκελνη κε κεξηθή απαζρφιεζε εκθαλίδνπλ ππεξδηπιάζην πνζνζηφ θηψρεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο κε πιήξε απαζρφιεζε θαη θαηά δέθα κνλάδεο 

πςειφηεξν απφ απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, πξνζεγγίδνληαο ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ησλ αλέξγσλ (Κεηζεηδνπνχινπ, 2005, ζζ. 61, 66). Έηζη, ε δηαρσξηζηηθή 

γξακκή κεηαμχ απνθιεηζκνχ/έληαμεο δε βξίζθεηαη ζην ρψξν κεηαμχ εξγαδνκέ-

λσλ/αλέξγσλ αιιά ηέκλεη θαη ην ρψξν ησλ κηζζσηψλ (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 240). 
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εξγαδνκέλνπο κέζσ ησλ ζπλερψλ αλαθαηαηάμεσλ, ηε κεηαθίλεζε εληφο 

ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ηελ αιιαγή εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπ-

κπαξνπζία ζηνλ ίδην ρψξν εξγαδνκέλσλ ππφ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα εξ-

γαζίαο θαη αζθάιηζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ αληαγσληζκφ, ηε δηάζπαζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηελ πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ηεο δηα-

πξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηεο εξγαζίαο (du Roy, 2009). 

5.2 Η θνηλωληθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνύ 

5.2.1 Πεξηζώξην, ππνηάμε θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Δπηρεηξψληαο παξαπάλσ
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 ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέ-

λνπ ηνπ φξνπ απνθιεηζκφο, ζεκεηψζεθε πσο ζπρλά απηφο πξνζδηνξίδεηαη 

σο έλα παξάδεηγκα ζρέζεσλ ηεο κνξθήο  εληφο/εθηφο, φπνπ πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνεζεί ν απνθιεηζκφο (ην εθηφο) πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θαζνξη-

ζηεί κε ζαθήλεηα ε αληηζεηηθή ηνπ θαηάζηαζε (ην εληφο), ελ πξνθεηκέλσ ε 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή, έληαμε, ελζσκάησζε ή ζπλνρή (Avramov, 2002, ζ. 

86). Αθφκα θη αλ παξαβιέςνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή θχζε φισλ απηψλ ησλ 

ελλνηψλ θαη πηνζεηήζνπκε ηε δηρνηνκηθή δηάθξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ 

απνθιεηζηηθά σο πξνο ηελ νξηδφληηα δηάζηαζε ζε απηνχο πνπ είλαη εληφο 

(insiders) θαη εθηφο (outsiders) θαη ηνλ απνθιεηζκφ σο «απφζηαζε ή δηα-

ρσξηζκφ απφ ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσλίαο» (Daly, 2006, ζ. 4), ηφηε απαηηεί-

ηαη ε δηεξεχλεζε ελφο λένπ θνηλσληθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πεξηζσξίνπ, θαη 

ησλ  ρσξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληνινγηθψλ θαη πνιηηηζκη-

θψλ δηαζηάζεψλ ηνπ. 

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «πεξηζψξην», φπσο θαη ησλ ζπλαθψλ φξσλ πε-

ξηζσξηαθφο θαη πεξηζσξηνπνίεζε, γεληθεχεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 θαη ζπκπεξηιακβάλεη κηα επξεία θαηεγνξία θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ 

θαη νκάδσλ πνπ παιαηφηεξα ελέπηπηαλ ζηα φξηα ηνπ φξνπ απνθιεηζκφο. 

Γεληθψο,  νη δχν φξνη, απνθιεηζκφο θαη πεξηζψξην, αθνινπζνχλ κηα πα-

ξάιιειε πνξεία εκθάληζεο κε δηαζηήκαηα φπνπ εκθαλίδνληαη ελαιιαθηη-

θά σο ηαπηφζεκνη ή άιινηε λα δηαθνξνπνηνχληαη, ελψ ζηελ πνξεία ε δηεχ-

ξπλζε ηνπ ιφγνπ πεξί απνθιεηζκνχ εθηφπηζε ή θαη ππνθαηέζηεζε ην ιφγν 

πεξί πεξηζσξίνπ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 39-40).  Ζ δηάθξηζε ησλ δχν 

φξσλ εληνπίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο, θα-

ζψο ην πεξηζψξην σο θνηλσληθφ αληηθείκελν πξνζεγγίδεηαη θπξίσο ηζηνξη-

θά, σο επίζεκν ζχζηεκα θαλφλσλ αξλεηηθήο δηάθξηζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 
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 Βι. ζηελ ελφηεηα  3.2- Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη άηνκα. 



 

[101] 

 

άηνκα ή νκάδεο νξηνζεηνχληαη ακεηάθιεηα ζε πξνθαζνξηζκέλεο θνηλσλη-

θέο ζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο,
137

 θαη ππφ 

απηήλ ηελ έλλνηα ε «απν-πεξηζσξηνπνίεζή» ηνπο απαηηεί ηελ θνηλσληθή 

κεηαβνιή. Αληίζεηα, ν απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη θνηλσληνινγηθά θαη 

αληαλαθιά ηηο κε-ζεζκηθέο δηεξγαζίεο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ 

άηνκα ή νκάδεο εθηφο ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο λα ακθη-

ζβεηείηαη ε θνηλσληθή δηάξζξσζε, αιιά απιψο αλαδεηψληαο ηα απαξαίηε-

ηα κέηξα πξνζαξκνγήο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα. Ζ 

αζάθεηα φζν θαη ε ζχγρπζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαζηζηά 

πξνβιεκαηηθή ηελ άθξηηε θαη αδηεπθξίληζηε ρξήζε ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ εκ-

θαλίδεηαη ην εμήο παξάδνμν: Παξά ην φηη, φπσο επηζεκαίλεη ν Barel (1982, 

φπ. αλαθ. ζην Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 129-135), ην πεξηζψξην ζπληζηά 

κηα εθεχξεζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο
138

 γηα λα επηζεκαλζεί έλα γεγνλφο, ε-

ληνχηνηο ην εξψηεκα αλ ππάξρεη ή φρη (ην πεξηζψξην) δελ κπνξεί λα απα-

ληεζεί, θαζψο θαζίζηαηαη επηιεθηηθά νξαηφ ή αφξαην κέζσ ησλ ρεηξηζκψλ 

εληνπηζκνχ, θαηακέηξεζεο, θαηαζηνιήο ή πξνλνηαθήο αληηκεηψπηζεο πνπ 

επηιέγνληαη θάζε θνξά απφ ηελ θνηλσλία.
139

 Ωζηφζν, ν απμαλφκελνο ιφγνο 

πεξί πεξηζσξίνπ θαίλεηαη πσο ζπληζηά επαξθή λνκηκνπνηεηηθή αξρή γηα λα 

αζρνιεζεί θαλείο κε απηφ θαη λα αλαδεηήζεη ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ, πνπ 

                                                      

 

137
 ηηο νκάδεο απηέο ηζηνξηθά ζπκπεξηιακβάλνληαλ, κεηαμχ άιισλ, νη 

δνχινη, νη γπλαίθεο, νη ζσκαηηθψο θαη λνεηηθψο πζηεξνχληεο, νη ζξεζθεπηηθέο θαη 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, νη θησρνί, νη λνκάδεο (φπσο νη Σζηγγάλνη), νη Μαχξνη θαη 

νη παξίεο ησλ θαηψηεξσλ ηλδηθψλ θαζηψλ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 46-47). 

138
 Ωο φξνο ε λεσηεξηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ηφζν ηζηνξηθά, ζηε δηαδνρή 

άιισλ πεξηφδσλ φπσο ε Αξραηφηεηα, ν Μεζαίσλαο θ.ιπ., ελψ ελζσκαηψλεη ζηνη-

ρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ηεο θξαηηθήο ζπγθξφηεζεο (εζληθά θξάηε θαη εζλη-

θέο νηθνλνκίεο), ηνλ ηξφπν παξαγσγήο (βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη θαπηηαιη-

ζκφο), ηηο ζεσξεηηθέο επαλαζηάζεηο ζηηο επηζηήκεο θ.ιπ. Με εθθίλεζε ηηο απαξρέο 

ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ην θαηαιεθηηθφ φξην ηεο πεξηφδνπ ηεο λεσηεξηθφ-

ηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. (Αζεκάθε, 

Κνπζηνπξάθεο, & Κακαξηαλφο, 2011, ζζ. 101-102).  

139
 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Αζήλαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, φπνπ ε πνηληθν-θαηαζηαιηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ αξρψλ αζθαιείαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζε πνιηηηθφ φζν θαη επη-

ρεηξεζηαθφ επίπεδν ηνπ κνληέινπ ηεο κεδεληθήο αλνρήο, «πέηπρε» ηελ απνθαηά-

ζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο απφ ηηο νκάδεο ησλ πεξηζσξηαθψλ θαη 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ πνπ ελδεκνχζαλ (κεηαλάζηεο, επαίηεο θ.ά), θαζηζηψ-

ληαο ηεο (έζησ θαη πξνζσξηλά) θνηλσληθά αζέαηεο, κεηαηνπίδνληαο θαη‟ νπζίαλ ην 

πξφβιεκα ρσξηθά ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο. 



 

[102] 

 

πξνζεγγίδεη ην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο θηψρεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφ-

ηεξα σο θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηζψξην, έλα θαηλφκελν δνκηθφ πνπ 

πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 136-144). Ζ δηαπίζησζε απηή θαηλνκεληθά 

επαλαθέξεη ηνλ θίλδπλν νιίζζεζεο ζε θπθιηθφ ζπιινγηζκφ θαη ηαπηνινγί-

α, θαζφζνλ ν ιφγνο πεξί πεξηζσξίνπ δείρλεη λα κνηξάδεηαη θνηλά ζηνηρεία 

κε ηνλ αληίζηνηρν γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
140

 Σαπ-

ηφρξνλα φκσο νδεγεί, φπσο θαη γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ, ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ρσξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιη-

ηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ πεξηζσξίνπ.  

Ζ ρσξηθή θαη νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε
141

 ησλ κε-

πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ ζπλνδεχηεθε ηζηνξηθά απφ ηελ άξζξσζε ελφο ιφ-

γνπ πνπ ηφληδε ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, εθηεη-

λφκελνο απφ ηνλ παξεγνξεηηθφ ιφγν ηεο ρξηζηηαληθήο ειεεκνζχλεο έσο 

ηνλ εζηθνινγηθφ θαη ελίνηε ξαηζηζηηθφ ιφγν πεξί ππνηάμεο (underclass).
142

 

Ζ ππνηάμε σο φξνο απνηέιεζε ην αγγινζαμνληθφ θαη ακεξηθαληθφ αληί-

                                                      

 

140
 Δλψ νη δπν φξνη, πεξηζψξην θαη απνθιεηζκφο, δελ ηαπηίδνληαη άκεζα, 

ζπρλά παξαηεξείηαη κηα εμειηθηηθή θίλεζε απφ ην θαζεζηψο ηνπ πεξηζσξίνπ ζε 

απηφ ηνπ απνθιεηζκνχ, κέζσ ηεο κεηαιιαγήο ησλ ζεζκηθψλ-λνκηθψλ φξσλ πνπ 

ζέηνπλ νξηζκέλεο νκάδεο ζην πεξηζψξην, ζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ή πνιηηηζκη-

θνχο φξνπο πνπ νδεγνχλ ηηο ίδηεο νκάδεο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, δίλνληαο 

ηελ εληχπσζε ελφο εμσ-θνηλσληθνύ ζπλερνύο. Ζ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ραξαθηεξηζηηθή απηήο ηεο εμειηθηηθήο κεηάβαζεο, φπνπ απφ ηε ζε-

ζκηθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αληζαγελώλ, πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε 

έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, δηήιζαλ ζην ζχγρξνλν θαζεζηψο ησλ θνηλσ-

ληθά απνθιεηζκέλσλ γηα ιφγνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, ελδερνκέλσο θαη πνιηηη-

ζκηθνχο, ρσξίο φκσο λα πθίζηαηαη ηππηθά ν ζεζκηθφο απνθιεηζκφο, παξά κφλν νη 

ππνδειψζεηο ηνπ. 

141
 Ωο πξνο ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηζσξίνπ αλαγθαία είλαη ε επηζή-

καλζε πσο απηφ ζπληζηά έλαλ θνηλσληθφ θαη φρη θπζηθφ ρψξν, έζησ θαη αλ εκθα-

λίδεη πνιχ ζπρλά ζπγθεθξηκέλεο ρσξνηαμηθέο δηεπζεηήζεηο (αζηηθά γθέην, ππν-

βαζκηζκέλα πξνάζηηα, παξαγθνππφιεηο). Βι. ζρεηηθά ζηελ ελφηεηα. 5.1.1- Φηώ-

ρεηα θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο: αλαδεηώληαο ηελ αηηηώδε ζπλάθεηα,  φπνπ εμε-

ηάδεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέ-

λεο πεξηνρέο. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηζσξίνπ είλαη θαηεμνρήλ δνκηθή θαη 

κνηξάδεηαη ην ίδην πιαίζην ζεψξεζεο κε ηε θηψρεηα. 

142
 Ο φξνο έρεη απνδνζεί ζηα ειιεληθά θαη σο ηάμε ησλ απνθιήξσλ, θνη-

λσληθή ππνθαηεγνξία ή θνηλσληθό ππόζηξσκα (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 146 · 

Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 391). 



 

[103] 

 

ζηνηρν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κνινλφηη αξρηθά αμηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο σο δνκηθή θαηεγνξία, ζπζρεηηδφκελε 

κε ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
143

 ε πηνζέηε-

ζή ηνπ απφ ην ιφγν ησλ Μ.Μ.Δ.
144

 θαη ηελ εκθνξνχκελε απφ α-ηαμηθέο 

                                                      

 

143
 Ζ αξρηθή ρξήζε ηνπ φξνπ αλήθεη ζηνλ G. Myrdal, ν νπνίνο, πξνζπα-

ζψληαο λα εξκελεχζεη ην παξάδνμν ηεο επηκέλνπζαο θηψρεηαο ζηηο Ζ.Π.Α. ζε κηα 

πεξίνδν πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν γηα λα πεξη-

γξάςεη κηα ηάμε αλέξγσλ, ππναπαζρνινχκελσλ θαη ππναπαζρνιήζηκσλ αηφκσλ 

θαη νηθνγελεηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο θνηλσλίαο. Ζ πξν-

ζέγγηζε ηνπ Myrdal αλαδεηθλχεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ: (α) ε π-

πνηάμε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ δνκηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, (β) είλαη 

γεσγξαθηθά δηαθνξνπνηεκέλε, πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία αζηηθά φζν θαη αγξνηη-

θά θαη (γ) έρεη θπιεηηθά θαη εζλνηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ζχλζεζε (Καπηαληδφγινπ, 

2006, ζζ. 147, 149 · Rolison, 1991, ζ. 289 · Wyly, 2010, ζζ. 8, 11). Σε δνκηθή 

εμήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ππνηάμεο ππνζηεξίδνπλ κεηαμχ άιισλ νη Wilson 

θαη Wacquant (1989), ζεσξψληαο πσο νη κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγέο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ απφ ην 

θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πφιεσλ πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηε «θπγή» ησλ κεζαί-

σλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ πξνο ηα πξνάζηηα, νδήγεζε ζηελ απνβηνκεραλνπνίε-

ζε θαη ηελ ππεξγθεηνπνίεζε (huperghettoization) ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (ζ. 11) 

πνπ έκεηλαλ λα θαηνηθνχληαη απφ έλα εηεξνγελέο πιήζνο αηφκσλ, απνθνκκέλν 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ρσξίο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζπρλά αλαπηχζζεη 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κνξθέο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο (Wilson, 

1998, ζζ. 270-275 · 2002, ζ. 262). Ζ αλάιπζε ηνπ Wilson πεξηιακβάλεη ηελ αλα-

θνξά ζε νξηζκέλα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, σζηφζν απηά πθίζηαληαη ζε αην-

κηθφ επίπεδν σο απνηέιεζκα θαη φρη σο αηηία ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνί-

εζεο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε ραξαθηεξίδνπλ ζπιιήβδελ ηελ θαηεγνξία ησλ 

θησρψλ ησλ πφιεσλ. 

144
 ηνλ απφερν ησλ εμεγέξζεσλ ησλ γθέην θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 αξρίδεη ν ηδενινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ φξνπ, φπνπ γηα ηελ αξηζηεξή 

δηαλφεζε ν ξφινο ηεο ππνηάμεο ησλ Mαχξσλ θαληάδεη σο δπλεηηθά επαλαζηαηη-

θφο, ελψ βαζκηαία, θαη ππφ ηελ επηξξνή πνπ άζθεζαλ ηα γξαθφκελα ησλ Oscar 

Lewis θαη Edward Banfield, ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο νινθιεξψλεη ηε κεηαζηξν-

θή πξνο ην ζπκπεξηθνξηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ (Gans, 1993, ζζ. 327-328). Φαί-

λεηαη πσο ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο αξέζθεηαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο εξκελείεο ηεο 

ππνηάμεο, αθνχ κε απηφ ην πεξηερφκελν ν φξνο επαλαρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφ-

ξνλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαξαρψλ ζηα γαιιηθά πξνάζηηα θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ θζηλνπψξνπ-ρεηκψλα 2005-2006 (Wyly, 2010, ζζ. 4-7). Απφ ηελ άιιε φκσο, 

θάζε δεκφζηα αλαθνξά ζηελ ππνηάμε δελ ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε θαη ηελ απνδνρή 

ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ππνδειψζεψλ ηεο, θαζψο ν ιφγνο ησλ Μ.Μ.Δ. ζηελ πξν-

ζπάζεηά ηνπ λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ απνδεθηψλ ηνπ είλαη αλακελφκελν 



 

[104] 

 

πξνζεγγίζεηο ακεξηθάληθε θνηλσληνινγηθή έξεπλα κεηέηξεςε ηνλ φξν ζε 

«ςεπδν-ζπκπεξηθνξηθή αηνκηθή θαηεγνξία» (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 

154), απνδίδνληαο έκθαζε ζηηο εζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αηηίεο ηεο θηψρεη-

αο ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ γθέην θαη επηξξίπηνληαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

θησρνχο ηελ αηηία ηεο δπζπξαγίαο ηνπο.
145

  Απηή ε δηαδξνκή πξνζέδσζε 

ζηνλ φξν πνηθηιία ζεκαζηψλ θαη ππνδειψζεσλ, ελίνηε αληηζεηηθψλ, έηζη 

ψζηε ηειηθά λα θαηαζηεί «κηα ιέμε πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εμί-

ζνπ απφ ζπληεξεηηθνχο, θηιειεχζεξνπο θαη ξηδνζπάζηεο» (Peterson, 

1991a, ζ. 3 · 1991b, ζ. 617).
146

  

Ση κπνξεί λα πξνζθέξεη, φκσο, ν ζπζρεηηζκφο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ην ιφγν πεξί ππνηάμεο, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο ηε ζρεηηθή ραιαξφηεηα ηνπ φξνπ θαη ηελ αλεπαξθή αλαιπηηθή 

θαη εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πέξαλ βέβαηα ησλ εζηθψλ θαη εζηθνινγη-

θψλ ηνπ ζπκαηνπνηεηηθψλ ππνδειψζεσλ; Καη έλα άιιν εξψηεκα πνπ κέ-

λεη θη απηφ λα απαληεζεί ζρεηίδεηαη κε ηελ «ππεξπφληηα» κεηαθνξά ηνπ 

φξνπ απφ ην πεδίν ησλ θπιεηηθά θαη εζλνπνιηηηζκηθά νκνηνγελψλ γθέην 

ησλ Ζ.Π.Α. ζηε κειέηε ησλ θαηαζηάζεσλ αζηηθήο θηψρεηαο ηνπ επξσπατ-

θνχ ρψξνπ.  

                                                                                                                          

 

λα πξνβάιιεη έλαλ θαηλνθαλή φξν αληί ηεο «παιηνκνδίηηθεο» θαη ζπλεζηζκέλεο 

έλλνηαο ηεο θηψρεηαο (Lister, 1996, ζζ. 9-10). 

145
 Ζ άπνςε απηή ζπληζηά ηε ζπληεξεηηθή εθδνρή ηνπ φξνπ πνπ επαλήι-

ζε ζην πξνζθήλην ηνπ επξσπατθνχ αθαδεκατθνχ ρψξνπ απφ ην Murray (1996a, 

1996b) γηα λα ραξαθηεξίζεη κηα νκάδα θησρψλ πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη ηφζν απφ 

ηελ εηζνδεκαηηθή ζηέξεζε (θηψρεηα) αιιά απφ ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ έμνδν απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνλ αιθννιηζκφ, ζηε 

ζρνιηθή δηαξξνή θαη ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.   

146
 Έηζη ηνλ φξν ππνηάμε κπνξεί θαλείο λα ηνλ ζπζρεηίζεη κε ην ινύκπελ 

πξνιεηαξηάην ηνπ Marx, ηελ ππνδεέζηεξε ηάμε ηνπ Edward Banfield, ηελ άιιε Α-

κεξηθή ηνπ Michael Harrington, ηελ θνπιηνύξα ηεο θηώρεηαο ηνπ Oscar Lewis ή 

ηνπο πεξηζσξηαθνχο ηνπ Tally’s Corner  ηνπ Elliot Liebow (Prosser, 1991, ζ. 2). 

ρεκαηηθά, ην εχξνο ρξήζεο ηνπ φξνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο αξηζηεξάο 

πνπ ζεσξεί ην ζρεκαηηζκφ ηεο ππνηάμεο σο ζπλέπεηα ηεο κεηα-βηνκεραληθήο νη-

θνλνκίαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο ηεο γηα αλεηδίθεπην δπλακηθφ, έσο ηελ 

πιεπξά ηεο δεμηάο γηα ηελ νπνία ε ππνηάμε ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηεο απξνζπκί-

αο ησλ (καχξσλ) θησρψλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζηελ θπξίαξρε (ακεξηθάληθε) εξγα-

ζηαθή εζηθή, ζπλεπηθνπξνχκελε βέβαηα απφ ηελ χπαξμε πνιηηηζκηθψλ θαη θπιεηη-

θψλ ειιείςεσλ (Gans, 1990, ζ. 272).  
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Ζ απάληεζε ζην δεχηεξν εξψηεκα θαληάδεη επθνιφηεξε, εθφζνλ 

ζηνλ φξν δνζεί κηα δηαζηαιηηθή εξκελεία πνπ λα μεπεξλά ηνλ έληνλν θπ-

ιεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππνηάμεο. Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν Wilson (1991, 

ζζ. 6, 12), επηδηψθνληαο ηελ εθηφλσζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ θαηαιιειφ-

ηεηα ηνπ φξνπ, ηνλ  ππνθαηέζηεζε κε ην δίδπκφ ηνπ φξν «θησρνί ησλ γθέ-

ην» (ghetto poor), γηα ηνλ νπνίν έθξηλε πσο κπνξεί ζεσξεηηθά λα εθαξκν-

ζηεί ζε θάζε θπιεηηθή ή εζλνηηθή νκάδα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο, αξθεί λα αλαθέξεηαη ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ έρνπλ πεξη-

ζσξηαθή ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ζέζε ηνπο απηή επεξεάδεηαη θα-

ζνξηζηηθά απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.
147

 Βέβαηα, νη ζχιαθεο θηψ-

ρεηαο ζηελ Δπξψπε εκθαλίδνπλ ρσξηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξα-

θηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο νκνηνγελείο θνηλσληθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ησλ ακεξηθάληθσλ γθέην (Wacquant, 2008),
148

 σζηφζν θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη καθξν-νηθνλνκηθέο αηηίεο ηεο θηψρεηαο πνπ ζπλ-

δένληαη κε ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αιιαγέο ηνπ κεηαθνξληηθνχ θαπη-

ηαιηζκνχ είλαη θνηλέο εθαηέξσζελ ηνπ Αηιαληηθνχ. Δπηπιένλ, ε ππνηάμε 

σο φξνο έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην ιεμηιφγην ηεο επξσπατθήο αθαδεκατ-

θήο θνηλφηεηαο,
149

 φπσο επίζεο ησλ Μ.Μ.Δ. αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ.  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνζαθεληζηεί ην πιαίζην ρξήζεο ηνπ φ-

ξνπ, ζπγθεθαιαηψλνληαη νη δπν εθδνρέο ηεο ζεσξεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο 

ηεο έλλνηαο ηεο ππνηάμεο. Απηέο είλαη: (α) νη δνκηθέο αηηηνινγήζεηο ηεο 

                                                      

 

147
 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν φξνο ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξεί λα ζπ-

κπεξηιάβεη, κεηαμχ άιισλ, ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο θαη ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. 

148
 Βι. επίζεο ππνζεκείσζε 117. 

149
 Ο Giddens ππήξμε ν πξψηνο επξσπαίνο αθαδεκατθφο πνπ έθαλε ρξή-

ζε ηνπ φξνπ γηα λα πεξηγξάςεη ηηο νκάδεο εθείλεο φπνπ «νη εζλνηηθέο δηαθνξέο 

εμππεξεηνχλ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο αγνξάο, έηζη ψζηε απηνί [πνπ 

αλήθνπλ] ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία λα είλαη έληνλα ζπγθεληξσκέλνη ζηα ρακειφ-

ηεξα ακεηβφκελα επαγγέικαηα, ή λα είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη ή εκηαπαζρνινχ-

κελνη» (Giddens, 1973, φπ. αλαθ. ζην Rolison, 1991, ζ. 291). Βι. επίζεο Gans 

(1993, ζ. 329), Morris (1993, ζ. 406), Schmitter-Heisler (1991, ζ. 457). Μεηαμχ 

ησλ πνιιψλ πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ νη Zygmunt Bauman, Robert Castel, Ralf 

Dahrendorf, Ruth Levitas, Lydia Morris θαη θπζηθά ν φξνο αμηνπνηήζεθε θαη ζηνλ 

ειιεληθφ αθαδεκατθφ ρψξν. Βι. ζρεηηθά ηα θείκελα ησλ Αιεμίνπ (2006, ζ. 36),  

Καπηαληδφγινπ (2006, ζζ. 146-164), Σζίγθαλνπ (1998, ζζ. 391-401). Γηα ηε ρξή-

ζε ηνπ φξνπ απφ ηα Μ.Μ.Δ. βι. Wyly (2010, ζζ. 4-7), φπσο θαη ζρεηηθά δεκν-

ζηεχκαηα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν (Βεξγφπνπινο, 2003 · Σδηφβαο, 2009). 
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έλλνηαο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή αληζφηεηα, ηε θηψρεηα, ηελ θνηλσληθή πφισζε θαη ελ γέλεη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνρψξεζεο 

ησλ παξεκβαηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ θξάηνπο, ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο α-

γνξάο εξγαζίαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε  θαη (β) 

νη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ «ζσκαηνπνηνχλ» ηελ ππνηάμε απφ 

εθείλνπο «πνπ ε πνξεία θαη απνξία ηεο δσήο ηνπο – θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

πνξεία θαη νη πξννπηηθέο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο – νθείινληαη απν-

θιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο» (Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 

393).
150

 Ζ πξψηε πξνζέγγηζε – φπνπ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φ-

ξνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην β‟ ζπλζεηηθφ ηνπ, ηε ιέμε «ηάμε» – νξηνζεηεί 

ηνλ φξν θάπνπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηαμηθήο θνηλσληθήο δηαζηξσκά-

ησζεο,
151

 ελψ ε δεχηεξε πξνζέγγηζε – πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ  πξφ-

                                                      

 

150
 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ Murray (1996a) πσο «ε ππνηάμε 

δελ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ηεο θηψρεηαο, αιιά ζηνλ ηχπν ηεο θηψρεηαο» θαη ζηνπο 

θησρνχο πνπ «δελ ηνπο ιείπνπλ απιά ρξήκαηα [αιιά] θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπ-

κπεξηθνξά ηνπο» (ζ. 24), ζηνρεχνληαο έηζη ζηε δηάζπαζε ηεο ηάμεο ησλ θησρψλ 

θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ αηηηψλ ηεο θηψρεηαο. 

151
 Ζ νξηνζέηεζε ηεο ππνηάμεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δηα-

ζηξσκάησζεο ζέηεη ην εξψηεκα αλ ζπληζηά δηαθξηηή θνηλσληθή ηάμε ή απιψο 

θαηεγνξία αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ πξνιεηάξησλ. Αλ ε ππνηάμε αληη-

κεησπίδεηαη σο δηαθξηηή θνηλσληθή ηάμε, ηφηε – ζπλππνινγίδνληαο θαη ηε ιεη-

ηνπξγία ηεο πξφζεζεο «ππφ» - αλακέλεηαη λα ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην πξνιεηα-

ξηάην θαη λα αληηκεησπίδεη κηα θαηάζηαζε δηπινύ εγθιεηζκνύ (dual closure), πθη-

ζηάκελε ηαπηφρξνλα απνθιεηζκφ απφ ηελ αζηηθή ηάμε ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο 

αιιά θαη απφ ην πξνιεηαξηάην ζην ζθαίξα αληαιιαγήο ηεο εξγαηηθήο ηεο δχλακεο 

(Rolison, 1991, ζζ. 293, 295). Ο ζπλερηδφκελνο δε δνκηθφο απνθιεηζκφο ησλ κε-

ιψλ ηεο ππνηάμεο θαη ε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηά ηνπο (αθφκα θαη ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξνιεηαξηάην) ελέρεη ηνλ θίλδπλν κεηαηξνπήο ηνπο απφ ππνηάμε 

(κε δνκηθνχο φξνπο) ζε ππνθάζηα (undercaste, κε δνκηθνχο αιιά θαη εζηθνχο-

αμηνινγηθνχο φξνπο) (Gans, 1993, ζ. 333). Απφ ηελ άιιε φκσο, ηα κέιε ηεο ππν-

ηάμεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην πξνιεηαξηάην π.ρ. σο πξνο ηελ απαζρφ-

ιεζε ή ηελ θαηνηθία, αιιά παξφια απηά ειιείπεη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία ζπ-

γθξφηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία νκάδαο, θαζψο δελ εκθαλί-

δνπλ νκνηνγελή εζσηεξηθή ζχλζεζε, νχηε θαλ θνηλή θπιεηηθή ή εζλνηηθή πξνέ-

ιεπζε πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηζρπξά πξφηππα ξφισλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζεζκψλ, 

ηθαλά λα ζπλζέζνπλ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ζπιινγηθή ηαμηθή ζπλείδεζε πνπ 

ζα εθδεισζεί κε ηε κνξθή πνιηηηθήο δξάζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφ-

λησλ ηνπο (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 160-161 · Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 397). ε 

θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηε δνκηθή πξνζέγγηζε ηεο ππνηάμεο 

είλαη πσο αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσλία σο θνηλσληθό πεδίν, κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπ 
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ζεζε «ππφ»
152

 – ζεκαηνδνηεί ηε κεηαηφπηζε απφ ηηο δνκέο πξνο ην άηνκν, 

απνκαθξχλεηαη απφ ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη ηδενινγηθν-

πνηεί κηα απζαίξεηε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηε βάζε ησλ θπξίαξ-

ρσλ αμηψλ ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ.
153

  

πλεθηηκψληαο ινηπφλ ηηο ηδενινγηθέο ππνδειψζεηο ηνπ φξνπ θαη 

ηνλ θίλδπλν «νη ηακπέιεο ζηηγκαηηζκνχ λα νδεγήζνπλ ζε πνιηηηθέο ζηηγ-

καηηζκνχ» (Lister, 1996, ζ. 10), ε νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ φξνπ νθείιεη λα 

γίλεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θάηη λα 

ζπλεηζθέξεη ζην δεκφζην ιφγν, ελδερνκέλσο ζπγρσλεχνληαο πνηθίια επη-

κέξνπο πξνβιήκαηα (θηψρεηα, αλεξγία, παξαβαηηθφηεηα, εγθιεκαηηθφηεηα 

θ.ά.) ζε έλα κνλαδηθφ «κεηα-πξφβιεκα» γηα ην νπνίν ν φξνο ππνηάμε κάο 

ελζαξξχλεη λα αλαδεηήζνπκε «κεηα-ιχζεηο»
154

 (Jenks, 1989, ζ. 25).  

                                                                                                                          

 

δίλεη ν Bourdieu (2000, ζζ. 27, 50), σο δνκή δηαθνξψλ ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, δειαδή ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ κνξθψλ εμνπζίαο ή θεθαιαίνπ, 

εληφο ηνπ νπνίνπ νη ηάμεηο ππάξρνπλ σο πξνζρέδηα πνπ δχλαληαη λα πξαγκαησ-

ζνχλ. 

152
 Καηά ηνλ Peterson (1991b)  ε πξφζεζε ππφ «ππαηλίζζεηαη θάηη ηαπεη-

λφ, παζεηηθφ θαη πεηζήλην, θαη ηαπηφρξνλα θάηη ην αλππφιεπην, επηθίλδπλν, πνπ 

πξνθαιεί αλαζηάησζε, ζθνηεηλφ, ππνρζφλην, αθφκε θαη ζαηαληθφ» (ζ. 617). Αλά-

ινγν πεξηερφκελν απνδίδεη ζηνλ φξν ππνηάμε ν Murray (1996a) – πεξηζζφηεξν 

φκσο σο κεησλπκία ή ππαιιαγή έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ – ραξα-

θηεξίδνληάο ηελ σο «άζρεκε ιέμε» (ζ. 24) ή αθφκα πεξηζζφηεξν σο «κάζηηγα», 

κηα «αζζέλεηα πνπ δηαζπείξεηαη» (ζ. 26), πηνζεηψληαο κηα θιηληθή εηθφλα ηεο θνη-

λσλίαο, κε ηαηξηθήο θχζεσο αλαθνξέο ζηα άξξσζηα ζηνηρεία ηεο, αληίζηνηρε απ-

ηήο ηνπ Lenoir γηα ηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο. 

 

153
 Ζ πξνζέγγηζε απηή απερεί κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε (λεν-θηιειεχζεξε) 

ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή θιεξνλνκηά θαη ζπλαπαξηίδεηαη απφ έλα κίγκα ιατθψλ 

ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη ειιηπψο ζεκειησκέλσλ ςεπδν-επηζηεκνληθψλ 

ελλνηψλ, κε πξσηαξρηθή ζηφρεπζε ηελ απφθξπςε ησλ κεραληζκψλ αληζνθαηαλν-

κήο ησλ πφξσλ θαη ηελ επίξξηςε ηεο επζχλεο ηεο θηψρεηαο ζηα ίδηα ηα ζχκαηά ηεο 

(blaming the victims) (Walker A. , 1996, ζζ. 69, 74). 

154
 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο ππνηάμεο πξνζηδηάδεη κε ηελ νιηζηη-

θή αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ην πιαίζην 

ζεψξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην νπνίν θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 

νιηζηηθψλ, δηαζπλδεδεκέλσλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ πνιηηηθψλ απνηξνπήο ηνπ. 
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5.2.2 Κνηλωληθό θεθάιαην θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Καηά ηελ αλσηέξσ επηρεηξεζείζα ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ πεξί θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ, φπνπ αλαθέξζεθε ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

ζεκεηψζεθε πσο ζπρλά ν απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θπξίσο κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ζεηη-

θήο ζπλάθεηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο θνη-

λσληθήο ζπκκεηνρήο. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην σο φξνο ηνπ επηζηεκνληθνχ, 

πνιηηηθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ γλσξίδεη αληίζηνηρε δεκνηηθφηεηα 

κε απηήλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κνηξάδνληαη κηα παξάιιειε 

πνξεία, κε αληίζηξνθεο, σζηφζν, αθεηεξίεο.
155

 Ζ ζχδεπμε ησλ δχν ελ-

λνηψλ εμαζθαιίδεη έλα πιαίζην αλαζεψξεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηα-

μχ νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, επηρεηξψληαο ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ θνηλσ-

ληθνχ κε ην νηθνλνκηθφ, πνπ είρε δηαξξαγεί απφ ηηο λεν-θηιειεχζεξεο ηδέεο 

(Daly & Silver, 2008, ζ. 538 · Field, 2008, ζ. 9 · Halpern, 2005, ζ. 2).
156

 Ζ 

αλάδεημε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ απαηηεί, φπσο είλαη αλακε-

λφκελν, ηελ ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θάηη ην 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαζψο δελ πθίζηαηαη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, 

ελψ πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπ, απηέο ραξαθηεξί-

δνληαη θαη απφ ηελ απνπζία ηεο κεηαμχ ηνπο ζπδήηεζεο (Κνληφξδνο, 

2006).
157

  

                                                      

 

155
 ηελ πεξίπησζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ε πξνέιεπζε ηνπ φξνπ εί-

λαη αθαδεκατθή, κε αθεηεξία ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο επη-

ζηήκεο γηα λα πηνζεηεζεί αξγφηεξα (θαη λα ηδενινγηθνπνηεζεί) απφ ηνλ πνιηηηθφ 

θαη δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν. 

156
 Πξβι. ηελ εκβιεκαηηθή θξάζε ηεο Margaret Thatcher: «Γελ ππάξρεη 

ηέηνην πξάγκα φπσο ε θνηλσλία» (There is no such thing as society). (Thatcher, 

1987) 

157
 Δλδεηθηηθή ηεο δπζρεξνχο ελλνηνινγηθήο δηαζαθήληζεο ηνπ φξνπ ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε παξαηήξεζε ησλ Adam θαη Rocevic (2003) πσο 

απφ ηελ  «πιεζψξα ησλ θεθαιαίσλ» πνπ εηζήγαγε ε αξρηθή ρξήζε ηεο έλλνηαο 

νδεγεζήθακε ζηελ «πιεζψξα ησλ νξηζκψλ» (ζ. 158), ιφγσ ησλ εηεξνγελψλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ (context specific) πξνζεγγίζεψλ ηνπ. Παξά ηηο πνιιαπιέο γελεα-

ινγίεο ηνπ φξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, ε αλά-

ιπζε δηθηύσλ, ε ζεσξία ηεο ινγηθήο εθινγήο θαη ν θνηλνηηζκόο (Daly & Silver, 

2008, ζ. 539) είλαη δπλαηφλ λα δηαθξίλνπκε έλαλ «γελφηππν» ηεο έλλνηαο πνπ α-

πεηθνλίδεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δνκήο πνπ θαζηζηνχλ ηθαλή ηελ 

θνηλσληθή δξάζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παξαηεξείηαη έλαο εληππσζηαθφο θαη δηαξ-

θψο απμαλφκελνο αξηζκφο «θαηλνηχπσλ» (Adam & Rocevic, 2003, ζ. 160). 



 

[109] 

 

Σν λεφηεπθην ηνπ φξνπ θαη ν θαηλνθαλήο ραξαθηήξαο ηνπ δελ 

κπνξεί λα απνθξχςεη ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο έλλνηαο ζηνπο θιαζη-

θνχο ηεο θνηλσληνινγίαο (Portes, 1998, ζ. 2).
158

 Γηα ην ιφγν απηφ θαζίζηα-

ηαη πξνηηκεηέα ε εζηίαζε ζηε ζχγρξνλε πνξεία εκθάληζεο θαη αμηνπνίε-

ζήο ηνπ, κέζσ ηεο αδξνκεξνχο αλαθνξάο ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Pierre 

Bourdieu, James Coleman θαη Robert Putnam,
159

  νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη 

ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη εληφο ησλ ίδησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλ-

ζεθψλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ ιφγνπ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

ην κεηαίρκην ηεο αιιαγήο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960-1970, ηελ ίδηα 

πεξίνδν πνπ εηζάγεηαη σο φξνο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ζην ίδην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γαιιίαο, ν Bourdieu επηδηψθεη λα 

εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ 

κέζσ ηεο δνκήο ηνπ θεθαιαίνπ,
160

 ην νπνίν φκσο εθιακβάλεη σο θάηη επ-

ξχηεξν ηεο νηθνλνκηθήο-λνκηζκαηηθήο κνξθήο ηνπ, εληάζζνληαο ζε απηφ 

αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο (πνιηηηζκηθφ θεθάιαην), ηελ νπνία ζε-

κειηψλεη σο δπλακηθφ, παξαγσγηθφ αιιά θαη δνκεκέλν θαηλφκελν, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ 

Bourdieu (1997): 
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 Ο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ αηνκηθή 

θαη θνηλσληθή επδνθίκεζε είλαη κηα δηαπίζησζε πνπ απφ ηα ρξφληα ηνπ Αξηζηνηέ-

ιε ζπλερίδεη ζηνπο ηδξπηέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο. Έηζη, ην θνη-

λσληθφ θεθάιαην, αθφκα θη αλ δελ πθίζηαηαη σο δηαθξηηφο φξνο, αληρλεχεηαη ζηε 

ζεκαζία ηεο ακνηβαίαο ζπκπάζεηαο, ησλ δηθηύσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ θαηά ηνλ Ad-

am Smith εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ζην ζπιινγηθό πινπξαιηζκό 

ηνπ Alexis de Tocqueville, ζηελ αιιειεγγύε ηνπ θαηαπηεδφκελνπ πξνιεηαξηάηνπ 

ηνπ Marx, ζην ιφγν ηνπ Durkheim πεξί θνηλσληθνύ δεζκνύ θαη αιιειεγγύεο αιιά 

θαη κεηαγελέζηεξα, πην θνληά ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ, ζε θείκελα ησλ Lyda J. 

Hanifan, ηνπ John Dewey θαη ηεο Jane Jacobs (Field, 2008, ζζ. 6-8, 15 · Halpern, 

2005, ζζ. 3-6). 
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 Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη θπ-

ζηθά πιήζνο άιισλ ζεσξεηηθψλ, φπσο ν Portes (1998),  ν Fukuyama (1997, 

2001), ν Woolcock (1998) θαη άιινη. Ζ αλαθνξά πεξηνξίδεηαη ζηνπο Bourdieu, 

Coleman θαη Putnam, θαζψο ε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο 

ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο σο ζεκειηαθή. 

160
 Σνλ Bourdieu απαζρφιεζε, κεηαμχ άιισλ, ε θνηλσληνινγία ηεο πνιη-

ηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο θαη εληφο απηήο ηεο πξννπηηθήο ε αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο 

κνξθέο θεθαιαίνπ ήηαλ αξρηθά  κεηαθνξηθή, εμππεξεηψληαο ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δηάθνξσλ πφξσλ ηζρχνο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ παξάιιεια κε ην νηθνλνκηθφ.  
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Κνηλσληθό θεθάιαην είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ ή 

δπλεηηθώλ πόξσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ελόο 

ηζρπξνύ δηθηύνπ από πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζεζκηθέο ζρέ-

ζεηο ακνηβαίσλ γλσξηκηώλ θαη αλαγλώξηζεο – ή κε άιια 

ιόγηα κε ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα – πνπ εμαζθαιίδεη ζε 

θάζε κέινο ηνπ ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλόρξεζηνπ θεθαιαί-

νπ.  (ζ. 51) 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Bourdieu αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ δηθηχσλ, ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο πφξνπο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα αληιήζεη «εμαξ-

γπξψλνληαο» ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα νκάδα. Οη πφξνη πνπ κπνξεί θάζε 

θνξά λα θηλεηνπνηεζνχλ πξνο νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ δηθηχνπ είλαη αλά-

ινγνη ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ δεζκψλ
161

 θαη ηνπ ζπζ-

ζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ ελππάξρεη. Ωζηφζν, «ε χπαξμε ελφο δηθηχνπ 

ζρέζεσλ δελ είλαη θπζηθά νχηε θνηλσληθά δεδνκέλε» (φ.π., ζ. 52), κηα πα-

ξαθαηαζήθε πνπ άπαμ δεκηνπξγεζεί ιεηηνπξγεί εο αεί, αιιά ε δηαηήξεζε 

θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ απαηηεί ηελ άζθεζε «επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ» 

(Field, 2008, ζ. 20), κηαο αθαηάπαπζηεο πξνζπάζεηαο θνηλσληθφηεηαο πνπ 

δαπαλά ρξφλν θαη ελέξγεηα, ελ ηέιεη νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ κεηαζρεκα-

ηίδεηαη ζηηο άιιεο κνξθέο κε ζθνπφ λα βεβαησζεί θαη λα επηβεβαησζεί ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ θνξέα ηνπ.
162

 πσο είλαη αλακελφκελν ε ζπζζψ-

                                                      

 

161
 Καηά ηνλ Granovetter (1973, ζ. 1361) ε ηζρχο ελφο ζπκκεηξηθνχ θνη-

λσληθνχ δεζκνχ (δειαδή ηζφξξνπνπ θαη κε εμνπζηαζηηθνχ) ζπλίζηαηαη ζε έλα 

κάιινλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ρξφλνπ πνπ επελδχεηαη, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έληαζεο, ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ζρέζε. 

162
 Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηνπο Schuller, Baron θαη 

Field (2000, ζζ. 3-4), δελ είλαη πψο νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαη ζρεηηθά αλεμάξηεηεο 

κνξθέο θεθαιαίνπ (νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ) ζπζρεηίδνληαη, αιιά πψο 

απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπζζψξεπζεο. χκθσ-

λα κε φζα γξάθεη ν Bourdieu (1997, ζ. 54) ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην ζπληζηά ηελ 

αθεηεξία αιιά θαη ηελ θαηάιεμε φισλ ησλ άιισλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, σζηφζν νη 

κεηαηξνπέο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πξφζθαηξε ππν-

βάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. Απηφ κπνξνχκε λα ην ζεσ-

ξήζνπκε σο έλα αλάινγν ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο (λφκνπ ηεο 

εληξνπίαο), πνπ κε φξνπο ακηγψο νηθνλνκηθνχο βξαρππξφζεζκα θαληάδεη σο ζπα-

ηάιε πφξσλ, αιιά καθξνπξφζεζκα ζπληειεί ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ θαη 

ζηε ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθνχ ή άιιεο κνξθήο θεθαιαίνπ. ην πιαίζην απηψλ 

ησλ κεηαηξνπψλ, ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ξεπζηόηεηα 

θαη ηε κηθξφηεξε εληξνπία, δπλάκελν λα κεηαηξαπεί εχθνια ζηηο άιιεο κνξθέο 
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ξεπζε θεθαιαίνπ είλαη θάηη πνπ αθνξά ηηο πξνλνκηνχρεο ηάμεηο σο κέζν 

εμαζθάιηζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ππεξνρήο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ Bourdieu ην θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί θη απηφ απνθιεη-

ζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνλνκηνχρσλ, κε εμεηάδνληαο ην ελδερφκελν 

θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζίγνπξα ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο, λα κπνξνχλ 

λα επσθειεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Πξνεθηείλν-

ληαο απηφλ ην ζπιινγηζκφ, ε πξνζέγγηζε ηνπ Bourdieu γηα ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην είλαη κάιινλ αηνκηθηζηηθή, θαζψο νη ζρέζεηο εληφο ησλ δηθηχσλ 

θαιιηεξγνχληαη θπξίσο απφ άηνκα κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπο, επηηξέπνληαο έηζη ιηγνζηφ ρψξν γηα ηελ αλάδεημε ζπιινγηθνηήησλ, 

παξά ην γεγνλφο πσο ζην επίπεδν ησλ πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ ην θχξην π-

πνθείκελν ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο είλαη ε νηθνγέλεηα θαη κάιηζηα ε 

εθηεηακέλε, θαζψο «νη κεγάινη έρνπλ κεγάιεο νηθνγέλεηεο» (Bourdieu, 

2000, ζ. 131). 

O Coleman (1988), αθξηβψο κεηά απφ ηνλ Bourdieu, επαλεηζαγά-

γεη ηνλ φξν θνηλσληθφ θεθάιαην
163

 θαη ηνλ θαζηζηά δεκνθηιή ζηελ αγγιφ-

θσλε αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Δθθηλψληαο θη απηφο φπσο ν Bourdieu απφ 

                                                                                                                          

 

θεθαιαίνπ, ελψ ην θνηλσληθφ, αληίζεηα, παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη 

πςειφ βαζκφ θζνξάο, ιακβάλνληαο σο δείθηε αμίαο (ή θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο) 

ην ρξφλν εξγαζίαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην θαη απαηηεί-

ηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ. Με βάζε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα νηθνλνκηθνχ, θνηλσ-

ληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, ν Bourdieu αλαπηχζζεη ηελ θνηλσληθή ηνπν-

γξαθία ελφο πεδίνπ πνπ δνκείηαη απφ ηηο δηαθνξηθέο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηφζν αλαπαξαγσγηθά φζν θαη ζπγθξνπζηαθά σο πξνο 

απηφ. Ζ πξφζιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ πεδίνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηε καξμηθή έλλνηα 

ηεο ηάμεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ελζσκαηψλνληαο ηε βεκπεξηαλή έλλνηα ηεο ζέζεο 

θχξνπο (status), θαη πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πεδία (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηη-

ζηηθφ), λννχκελα σο ηνπηθέο ζπζζσξεχζεηο ηζρχνο πνπ νξίδνληαη απφ ην αληίζηνη-

ρν είδνο θεθαιαίνπ (Anheier, Gerhards, & Romo, 1995). Υξήζηκν είλαη επίζεο λα 

επηζεκαλζεί πσο, πέξα απφ απηέο ηηο ηξεηο πξσηαξρηθέο κνξθέο θεθαιαίνπ, ζηα 

θείκελα ηνπ Bourdieu αλαθέξνληαη θαη άιιεο κνξθέο ή ππνθαηεγνξίεο, φπσο ζπκ-

βνιηθό θεθάιαην, θξαηηθό θεθάιαην, θεθάιαην ηεο θπζηθήο βίαο ή ησλ νξγάλσλ 

θαηαζηνιήο, πιεξνθνξηαθό θεθάιαην, γισζζηθό θεθάιαην. Βι. ζρεηηθά Bourdieu 

(2000),  Bourdieu θαη Passeron (1990, 1993).   

163
 Δίλαη ζηα αιήζεηα αμηνζεκείσηε ε έιιεηςε αλαθνξάο ηνπ Coleman 

ζην έξγν ηνπ Bourdieu, ηδηαίηεξα αλ ππνινγίζεη θαλείο πσο θαη νη δχν εθθηλνχλ 

απφ ηελ ίδηα αθεηεξία, δειαδή ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην θνηλσ-

ληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη κε ηελ απφθηεζε εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ (Portes, 1998, ζ. 

5).  
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ην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ λα ελζσκαηψλεη ην νηθνλνκηθφ
164

 θαη ην 

θνηλσληνινγηθφ ζηνηρείν. χκθσλα κε απηήλ, ινηπφλ: 

Τν θνηλσληθό θεθάιαην νξίδεηαη από ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γελ 

απνηειεί κηα εληαία νληόηεηα αιιά κηα πνηθηιία από δηαθν-

ξεηηθέο νληόηεηεο, κε δπν θνηλά ζεκεία: όιεο απνηεινύληαη 

από θάπνηα πηπρή ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη δηεπθνιύλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ησλ θνξέσλ – είηε αηόκσλ είηε ζπι-

ινγηθώλ θνξέσλ – εληόο απηήο ηεο δνκήο. Όπσο θαη νη άι-

ιεο κνξθέο θεθαιαίνπ, ην θνηλσληθό θεθάιαην είλαη παξα-

γσγηθό, θαζηζηώληαο δπλαηή ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ απνηε-

ιεζκάησλ ηα νπνία ππό ηελ απνπζία ηνπ δελ ζα κπνξνύζαλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Όπσο ην θπζηθό θαη ην αλζξώπηλν 

θεθάιαην, έηζη θαη ην θνηλσληθό θεθάιαην δελ είλαη απόιπ-

ηα αληαιιάμηκν, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί εηδηθά ζε νξη-

ζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. (ζ. S98) 

Ζ αλάιπζε ηνπ Coleman πξνζηδηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηελ α-

ληίζηνηρε ηνπ Bourdieu, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψ-

πηλνπ θεθαιαίνπ.
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 Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ελζσκαηψλεη ηφζν αηνκηθά φζν 
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 Ζ νηθνλνκηθή αθεηεξία ηνπ Coleman βξηζθφηαλ ζηε ζεσξία ηεο νξ-

ζνινγηθήο επηινγήο (rational choice theory) ηεο νπνίαο νη θηινζνθηθέο ξίδεο βξί-

ζθνληαη ζηνλ σθειηκηζκφ θαη ηνλ θιαζηθφ θηιειεπζεξηζκφ, ελψ κεζνδνινγηθά 

ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε. Ζ εθαξκνγή ηεο ζην ρψξν ηεο θνηλσλην-

ινγίαο έγηλε κε ηελ επηδίσμε λα εμειηρζεί ζε κηα ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξη-

θνξάο πνπ αμηνπνηεί εξγαιεία  απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο φπσο ε 

ζεσξία ησλ παηγλίσλ, ε εμειηθηηθή ςπρνινγία, ε γλσζηαθή επηζηήκε θ.ά. χκθσ-

λα κε απηήλ, ην άηνκν δξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε βάζε ηε ινγηθή ηνπ, 

κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπκθέξνληφο ηνπ. Τπφ απηφ ην πιαίζην, ε θνηλσ-

ληθή αιιειεπίδξαζε λνείηαη σο επί ην πιείζηνλ σο κνξθή αληαιιαγήο κε ζθνπφ 

ηελ πξαγκάησζε αηνκηθψλ ζηφρσλ. Γηα ηελ αμηνπνίεζε αιιά θαη ην ζθεπηηθηζκφ 

σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγηθήο αλάιπ-

ζεο βι. ζρεηηθά ην θείκελν ησλ Hechter θαη Kanazawa (1997). 
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 Ζ ιεηηνπξγία ησλ δχν κνξθψλ θεθαιαίνπ εληφο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέ-

λεηαο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή, αθνχ ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (αλ-

ζξψπηλν θεθάιαην) νδεγεί ζε πςειά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα κφλν ζηελ πεξί-

πησζε φπνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ αλάινγα επίπεδα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

είλαη ελζσκαησκέλν ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Coleman, 1988, ζ. 

S110). 
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θπξίσο ζπιινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ην θνηλσληθφ θεθάιαην ελππάξ-

ρεη ζηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ζηηο δνκέο – κε αξρεηππηθή κνξθή ηελ 

νηθνγέλεηα – σο απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηα-

μχ ησλ κειψλ ηνπο,
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 ελψ απνηειεί δεκφζην αγαζφ, σθειψληαο φρη κφλν 

απηνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ αιιά φια ηα κέιε ηνπ θνηλσ-

ληθνχ δηθηχνπ (φ.π., ζ. S116).  Οη θχξηεο κνξθέο πνπ ιακβάλεη είλαη: (α) 

Υπνρξεώζεηο- πξνζδνθίεο αληαπόδνζεο θαη εκπηζηνζύλε. Ζ ακνηβαία εκπη-

ζηνζχλε ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ πσο νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζα αληαπνδν-

ζνχλ δεκηνπξγεί ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ην νπνίν κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί απφ ηα άηνκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. (β) Καλάιηα πιεξνθνξηώλ. 

Οη ζρέζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηνπ δηθηχνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφ-

ζβαζε ζε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δξάζε, ρσξίο θαη‟ 

αλάγθελ ην σθεινχκελν άηνκν λα πξέπεη λα αληιήζεη ηελ πιεξνθνξία 

πξσηνγελψο. (γ) Πξόηππα θαη απνηειεζκαηηθέο θπξώζεηο. Οη ηζρχνληεο θα-

λφλεο εληφο ελφο δηθηχνπ ιεηηνπξγνχλ ξπζκηζηηθά, ελζαξξχλνληαο ηελ εθ-

δήισζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απνζαξξχλνληαο δηαηαξαθηηθέο-

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηνπ δηθηχνπ θαη 

ε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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Αλ ζηνλ Bourdieu νθείινπκε ηελ αξρηθή ζχιιεςε ηεο έλλνηαο θαη 

ζηνλ Coleman ηε δηάδνζε θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο ρξήζε απφ ηελ αθα-

δεκατθή θνηλφηεηα, ν Putnam δηεθδηθεί ην ξφιν ηνπ βαζηθνχ πξνπαγαλδη-

ζηή ηεο έλλνηαο θαη ηεο επέθηαζήο ηεο πέξα απφ ηα αθαδεκατθά φξηα ζηε 

ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ Μ.Μ.Δ. ε αληηδηαζηνιή κε ηηο θνηλσληνιν-

γηθέο αθεηεξίεο ησλ Bourdieu θαη Coleman, ν Putnam εθθηλεί απφ ην ρψξν 

ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη πξνζεγγίδεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζε ζρέζε 

κε ηελ πνιηηηθή εκπινθή (civic engagement) θαη ην ξφιν ηεο ζηελ εμαζθά-

ιηζε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο (Putnam, 1995, ζ. 66). Ξεπεξ-

λψληαο ινηπφλ ηηο κηθξν θαη κεζν-πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ν Putnam κεηαηνπίδεη ρσξηθά 

θαη επεθηείλεη λνεκαηηθά ην επίπεδν αλάιπζεο ζηα φξηα θνηλνηήησλ, πφ-

ιεσλ, πεξηνρψλ, αθφκα θαη ρσξψλ, αμηνπνηψληαο κεγάιεο θιίκαθαο πνζν-
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 ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ (Coleman, 1988, ζ. S110). ην επίπεδν 

ηεο θνηλφηεηαο απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ γνλέ-

σλ κε ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. ην ζρνιείν) (φ.π. ζ. S113). 
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 Γηα ηνλ Coleman ην θνηλσληθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ηαπηφρξνλα 

απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, θάηη πνπ θαζηζηά ηνλ νξηζκφ ηαπην-

ινγηθφ (Portes, 1998, ζ. 5). 
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ηηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο καθξν-επηπέδνπ (Κνληφξδνο, 2006). Ζ 

αλαδήηεζε ησλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε πνιηηηθή εκπινθή θαη ε 

θνηλσληθή δηαζχλδεζε επελεξγνχλ ζηελ επίηεπμε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ α-

πνηειεζκάησλ νδεγεί ηνλ Putnam (1995) ζηελ αλάδεημε ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ξφινπ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, σο «ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο δίθηπα, πξφηππα θαη θνηλσληθή εκπηζηνζχλε πνπ δηεπ-

θνιχλνπλ ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία πξνο ακνηβαίν φθεινο» (ζ. 

67).
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 Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε δηθηχσλ, πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 

θαη εκπηζηνζχλεο απνηεινχλ, ινηπφλ, γηα ηνλ Putnam ηα κέζα δηά ησλ ν-

πνίσλ επηηπγράλνληαη νη θνηλνί ζηφρνη.
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 ηαδηαθά, ε ζεσξία ηνπ κεηαην-

πίδεηαη πξνο ηελ αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχ-

σλ, δηαθξίλνληαο δπν κνξθέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, κε ηε κηα λα αλα-

πηχζζεηαη εληόο θαη ηε δεχηεξε κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ (Putnam, 

Feldstein, & Cohen, 2003, ζζ. 2-3) : 
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 Ωο δίθηπν νξίδεηαη κηα δηαζπλδεδεκέλε νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ θάηη 

θνηλφ. Έλα άηνκν κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα δίθηπα ηαπηφρξνλα, 

αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (ρσξηθά, επαγγεικαηηθά, ζξεζθεπηηθά, 

θπιεηηθά ή εζλνηηθά, θ.ά.). Σα θνηλσληθά πξφηππα πεξηιακβάλνπλ θνηλέο αληηιή-

ςεηο, άηππνπο θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο, πνπ επηβάιινπλ, απαγνξεχνπλ ή ελαξκνλί-

δνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. Ζ εκπηζηνζχλε αλα-

θέξεηαη ζην επίπεδν ηεο πίζηεο πξνο άηνκα, νκάδεο ή θνηλσληθνχο ζεζκνχο φηη ζα 

ελεξγήζνπλ φπσο αλακέλεηαη ή φηη απηά πνπ ιέλε είλαη αμηφπηζηα. Αλάινγα κε 

ηελ πξνέιεπζή ηεο, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθή εκπεηξία (δηακνξθσκέλε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα άιια άηνκα, ηελ νκάδα ή ηνλ θνηλσ-

ληθφ ζεζκφ) ή λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο γεληθήο θνηλσληθήο πξνδηάζεζεο πξνο 

θάηη μέλν (άηνκν, νκάδα ή ζεζκφ), αθφκα θαη φηαλ απνπζηάδεη ε πιεξνθφξεζε 

γηα ηηο παξειζνχζεο πξάμεηο ηνπο (γεληθεπκέλε ή θνηλσληθή εκπηζηνζχλε – 

generalized or  social trust) (Productivity Commission, 2003, ζ. x). 
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 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Putnam έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή γηα ηε ζχγρπζε 

κέζσλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο 

ζην ίδην θείκελν ηα δίθηπα, ηα πξφηππα θαη ε εκπηζηνζχλε αληηκεησπίδνληαη δηα-

δνρηθά άιινηε σο ζηνηρεία θαη άιινηε σο δηαθξηηέο κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθα-

ιαίνπ. Οη αθφινπζεο αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο ηεο ζχγρπζεο απηήο: «Άιιεο 

κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, επίζεο, φπσο ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ηα 

δίθηπα…», «Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο ε 

εκπηζηνζχλε, ηα πξφηππα θαη ηα δίθηπα, είλαη πσο ζπλήζσο απνηειεί δεκφζην 

αγαζφ…», «Ζ εκπηζηνζχλε είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ θε-

θαιαίνπ…» (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993, ζ. 170).  
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 Σν ζπλεθηηθό θνηλσληθό θεθάιαην (bonding social capital), 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηζρπξέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

εληφο νκνηνγελψλ νκάδσλ (εζλνηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θνη-

λσληθννηθνλνκηθψλ) θαη βνεζά ηα άηνκα λα ηα βγάινπλ 

πέξα (get by) ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Σν θνηλσληθό θεθάιαην γεθύξσζεο ή δηεπθόιπλζεο (bridg-

ing social capital), πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ιηγφηεξν ηζρπξέο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ 

εζλνηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφ-

βαζξνπ, θαη βνεζά ηα άηνκα λα πξννδεχζνπλ (get 

ahead).
170

 

Υαξαθηεξίδνληαο ηηο κνξθέο απηέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο 

νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο, ν Woolcock (1998, ζζ. 164-165 · 2001, ζ. 11) 

πξνζδηνξίδεη θαη κηα ηξίηε κνξθή θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία νλν-

κάδεη θνηλσληθό θεθάιαην δηαζύλδεζεο (linking social capital), πνπ πξνθχ-

πηεη απφ ηηο θάζεηεο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αηφ-

κσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιηηηθήο ηζρχνο, κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ειίη 

θαη ηνπ ιανχ ή κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θαη επηηξέπνπλ ηε κεηα-

θνξά πφξσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο πξνο 

ηελ θνηλφηεηα.
171

 

πγθεθαιαηψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη κε 

ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ ζαθέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ γελνηχπνπ ηεο έλ-

λνηαο (Adam & Rocevic, 2003, ζ. 160), πνπ απεηθνλίδεη ηηο δηάθνξεο πηπ-
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 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνκνίσζε ησλ δπν κνξθψλ θεθαιαίνπ, ηνπ 

κελ ζπλεθηηθνχ ζαλ κηα θνηλσληνινγηθή «ππεξθφιια» (super glue) ελψ ηνπ θεθα-

ιαίνπ γεθχξσζεο ζαλ έλα θνηλσληνινγηθφ WD-40 (βηνκεραληθφ πξντφλ κε αληη-

ζθσξηαθέο θαη ιηπαληηθέο ηδηφηεηεο) (Putnam θ. ζπλ., 2003, ζ. 2). 
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 Ο Woolcock επαλαθέξεη ηε ζέζε ηνπ Granovetter (1973) πεξί ηεο «η-

ζρχνο ησλ αζζελψλ δεζκψλ» (strength of weak ties), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

εμαζθάιηζε αζζελψλ ζπλδέζεσλ κε πνιιαπιά δίθηπα είλαη επσθειέζηεξε ησλ 

ηζρπξψλ δεζκψλ ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο δηθηχσλ. Ωζηφζν, νη Putnam, θ. ζπλ. 

(1993, ζ. 174) ζεσξνχλ πσο νη δηαζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζεηα (ηε-

ξαξρηθά) δίθηπα, αλεμάξηεηα ηεο ππθλφηεηάο ηνπο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηά, δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εκπη-

ζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία (θπξίσο ιφγσ ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ πνπ απαγνξεχ-

νπλ ηελ επηβνιή πνηλψλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ), νχηε νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαθη-

λνχληαη κέζσ απηψλ ησλ δηθηχσλ είλαη εμίζνπ αμηφπηζηεο κε ηηο νξηδφληηεο ξνέο 

πιεξνθνξηψλ ζηα ζπλεθηηθά δίθηπα θαη ζηα δίθηπα γεθχξσζεο. 
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ρέο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλσληθή δξάζε,  ν Πίλαθαο 5 πεξηιακβάλεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία (ζπλη-

ζηψζεο) ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηά ηνπ (εθ-

δειψζεηο) θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηα νπνία απηφ ιεηηνπξγεί (κνξ-

θέο). 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηδηαίηεξα σο 

πξνο ηε κνξθή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηί-

ζεψλ ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αληηκεησπίδεη ηελ θξηηηθή θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο.
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 Ωζηφζν, εθηηκάηαη πσο αλαδεηθλχε-

ηαη σο έλα ρξήζηκν ζπκπιήξσκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ γηα δχν ιφγνπο: (α) δηφηη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο δηεξγαζίεο 
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 Ζ θξηηηθή πεξηιακβάλεη επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο πνιιαπιέο ελλνηνινγήζεηο θαη ηε δπζθνιία κέηξεζεο. Ζ Ponthieux 

(2004), ζπγθεθαιαηψλνληαο ηα εξσηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δεκφζηα ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αλαθέξεη: «[Δίλαη] πνιη-

ηηζκηθφ θαη εμσγελέο, ή ζπζρεηηζηηθφ θαη ελδνγελέο (….) Πάληα ζεηηθφ γηα νιφ-

θιεξε ηελ θνηλσλία ή δπλεηηθά επηβιαβέο; (….) Δδξαησκέλν ζηε ζπιινγηθφηεηα 

ηεο ζπκκεηνρήο ε νπνία παξάγεη εκπηζηνζχλε, ή εδξαησκέλν ζηελ εκπηζηνζχλε ε 

νπνία επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπλαλαζηξέθνληαη; (….) Δμαθξηβψλεηαη απφ 

ζπκπεξηθνξέο ή εμαθξηβψλεηαη απφ αληηιήςεηο (...) πνζνηηθφ ή πνηνηηθφ (...) αγα-

ζφ ηεο νκάδαο ή δεκφζην αγαζφ, γλψξηζκα αηνκηθφ ή γλψξηζκα νκάδσλ θαη θνη-

λνηήησλ;» (ζ. 8). Δπίζεο ε θξηηηθή απερεί πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ιφγνπο, 

ηδηαίηεξα κεηά ηε δηεχξπλζε εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ν Ο.Ο..Α. εληφο ηνπ πεδί-

νπ ηνπ ηξίηνπ ρώξνπ, εθεί φπνπ ε θξαηηθή πξφλνηα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θνηλσ-

ληθή πξφλνηα, ζε κηα κεηακνληέξλα θνηλσληθή ηάμε φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκα-

ηα θαίλεηαη λα ιχλνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε αμηψλ ηνπ παξειζφληνο, θπξίσο φκσο 

ρσξίο νηθνλνκηθφ θφζηνο (ή ηνπιάρηζηνλ κε ηε κεηάζεζε ηνπ θφζηνπο απηνχ απφ 

ην θξάηνο ζηελ θνηλσλία). Δπηπιένλ, πνιιέο απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο ρξήζεηο ηεο 

έλλνηαο ηείλνπλ λα ππεξηνλίδνπλ ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη λα εζηηάδνπλ ζε 

έλα επηθαλεηαθφ-ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, αγλνψληαο ην γεγνλφο πσο ε ιεηηνπξγία 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη θαηά πνιχ ζπλζεηφηεξε απφ φ,ηη ε έλλνηα ηνπ θνη-

λσληθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη, θαζψο ε αλάπηπμή θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ δελ επεξεάδνληαη κφλν (νχηε σο επί ην πιείζηνλ) απφ ηα ελδνγελή ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, αιιά απφ έλα ζχλνιν ζπληζησζψλ θαη παξαγφ-

λησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην επξχηεξν ζπζηεκηθφ πιαίζην. Ο πεξηνξηζκφο απ-

ηφο, σζηφζν, ακβιχλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ην πιαίζην ζεψξεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε θαη ησλ 

άιισλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ επθξηλέζηεξα 

νη δηεξγαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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θαη φρη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη (β) δηφηη ε 

έκθαζε ζην κηθξν-επίπεδν ηεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζρέ-

ζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ εληφο θαη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ.  

Πίλαθαο 5. Κνηλωληθό θεθάιαην: ζηνηρεία, απνηειέζκαηα θαη επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο     

Κνηλωληθό Κεθάιαην 

ηνηρεία Απνηειέζκαηα  Δπίπεδα ιεηηνπξγίαο 

Κνηλσληθά  δί-

θηπα 

Κνηλσληθά πξφ-

ηππα 

Δπίπεδα εκπη-

ζηνζχλεο 

Πνηφηεηα θαη πνζφ-

ηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ 

Κνηλνί ζηφρνη 

πλεξγαηηθέο δξάζεηο 

Ακνηβαηφηεηα 

Γεκφζηα (civic) ε-

κπινθή 

Πξφζβαζε ζε πφξνπο 

θαη επθαηξίεο 

Οξηδόληην Κάζεην 

πλεθηηθφ 

θεθάιαην 

Κεθάιαην γε-

θχξσζεο 

 

 

Κεθάιαην 

δηαζχλδεζεο 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο θπξίαξρεο ζεσξήζεηο, ηα θνηλσληθά δίθηπα 

αλαδεηθλχνληαη σο επνηθνδνκεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δνκέο εληφο ησλ ν-

πνίσλ παξάγεηαη θαη δηαθηλείηαη θνηλσληθφ θεθάιαην, απνηειψληαο γηα ηηο 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο αθελφο έλαλ ηξφπν λα παξαθάκςνπλ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην δηαθνξνπνηεκέλν θνηλσλη-

θννηθνλνκηθφ ηνπο ζηάηνπο θαη λα πεηχρνπλ ζηφρνπο πνπ δελ εμππεξεηνχ-

ληαη απφ ην θξάηνο ή ηελ αγνξά,  αθεηέξνπ ζπληζηνχλ κηα πξνζπάζεηα δφ-

κεζεο ελφο ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ, επηδηψθνληαο λα πεηχρνπλ κεγαιχ-

ηεξε πνιηηηθή εκπινθή, λα ιεηηνπξγήζνπλ δειαδή σο νκάδεο ζπκθεξφ-

λησλ,
173

 θαηαζθεπάδνληαο  «πνιηηηζκηθέο έλλνηεο θαη ζηξαηεγηθέο εξγαζί-
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 Απηή ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο θξίζη-

κνπ εξγαιείνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπιινγηθήο δξάζεο εληάζζεηαη ζην 

επξχηεξν πιαίζην ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ ζεσξηψλ 
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αο σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο θαη αληίζηαζεο ζηηο θπξίαξρεο 

ξπζκίζεηο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο» (Vasta, 2004, ζ. 16). Δκπεηξηθέο έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη πσο ηα ζπλεθηηθά  δίθηπα ζεκειηψλνπλ κεραληζκνχο θαη ζε-

ζκνχο παξάιιεινπο πξνο απηνχο ηεο θαζνιηθήο (mainstream) θνηλσλίαο, 

εμαζθαιίδνληαο κηα ζεζκηθή πιεξόηεηα (institutional completeness) πνπ 

βνεζά ηα κέιε ηνπο λα ηα βγάινπλ πέξα (getting by). Δηδηθφηεξα, ηα δί-

θηπα απνηεινχλ ηελ πιένλ αμηνπνηνχκελε πεγή γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζηέ-

γεο, θαηάξηηζεο-εθπαίδεπζεο θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο 

θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, παξέρνληαο θξίζηκε πιεξνθφξεζε θαη επα-

θέο, πνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα ήηαλ κε-πξνζβάζηκεο.
174

 Απνηεινχλ 

επίζεο ρψξν ζπλαηζζεκαηηθήο θαη  θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη δηαηήξε-

ζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπο (Hu & Salazar, 2005). 

Παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ ππνζηεξίδνπλ ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, απηφ, φπσο θάζε κνξθή 

θεθαιαίνπ, δχλαηαη, κέζσ ησλ ίδησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνσζνχλ επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε κε-επηζπκεηψλ ή αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ εθηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ (άηνκν, θνηλφηεηα, θνηλσλία).
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 Έηζη, ελψ ε έληαζε ησλ δε-

                                                                                                                          

 

ηνπ θνηλνηηζκνχ. Έηζη, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ππφ ηε κνξθή ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, πέξαλ ηνπ φηη απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθν-

πνίεζεο, κέζσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ, ηζρπξνπνηψληαο έηζη ην ίδην ην δίθηπν, επηπιένλ 

επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αληαιιαγήο κε ηνπο άιινπο θν-

ξείο εμνπζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα πσο ην θνηλσληθφ δίθηπν σο θνξέαο 

δξάζεο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα ειάρηζηε πνζφηεηα πφξσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 

2001).  

174
 Γηα δηεμνδηθφηεξε αλαθνξά ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαί-

νπ κε επηκέξνπο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο (νηθνλνκία, πγεία, εγθιεκαηηθφηεηα, 

εθπαίδεπζε, δηαθπβέξλεζε) θαη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία βι. ηα θείκελα ησλ 

Baron, Field, θαη Schuller (2000),  Field (2008) θαη Halpern (2005). Δηδηθά γηα ηε 

ζρέζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ηελ πγεία ζηελ Διιάδα βι. ην θείκελν ηνπ Φα-

θηνιά (2012). Δπίζεο ζην θείκελν ησλ Phillipson, Allan, θαη Morgan (2004), γηα 

κηα θνηλσληνινγηθή φζν θαη πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ δη-

θηχσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

175
 Απφ ηηο ηξεηο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κφλν 

ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Bourdieu ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζπλππάξρνπλ άκεζα κε 

ηα ζεηηθά, θαζψο ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ησλ ηζρπξψλ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κνλνπψιεζε ησλ πφξσλ, άξα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ππν-

ινίπσλ. ηηο άιιεο δπν πξνζεγγίζεηο, ησλ Coleman θαη Putnam, ηα αξλεηηθά απν-
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ζκψλ κέζα ζηηο εζλνηηθά, πνιηηηζκηθά ή θπιεηηθά πεξηραξαθσκέλεο θνη-

λφηεηεο ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά απνηειέ-

ζκαηα, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζηξαηεγη-

θέο πνπ πξνζδηνξίδεη ν «εζσηεξηθφο πνιηηηζκφο» ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηνπο, νδεγεί ζπρλά ζε νκνγελνπνηεκέλεο επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο θαη ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπο.
176

 Ωο 

απνηέιεζκα απηνχ, ηα ηζρπξά ζπλεθηηθά δίθηπα κπνξεί λα απνβνχλ αλα-

ζηαιηηθά ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο (mobility entrapment). Έξεπλεο 

έδεημαλ φηη ηα νκνηνγελή δίθηπα είλαη ρξήζηκα θπξίσο ζηελ εχξεζε ρακε-

ιά ακεηβφκελσλ εξγαζηψλ,
177

 ελψ νη θνηλσληθνί δεζκνί έμσ απφ απηά δη-

επθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζέζεηο πνπ απνθέξνπλ πςειφηεξα εηζνδή-

καηα (Joppke, 2006). Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο επηπηψζεηο πνπ ζπλδέν-

ληαη κε ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο εληφο ησλ ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ, φπσο ν α-

πνθιεηζκφο φζσλ είλαη εθηφο ηνπ δηθηχνπ, ε άληζε θαηαλνκή πφξσλ θαη ε 

ζπκκφξθσζε ζε θαλνληζηηθά πξφηππα (Portes, 1998, ζ. 15), πνπ παξεκπν-

δίδνπλ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη αζθνχλ ηζνπεδσηηθέο  πηέζεηο πξνο ηα 

θάησ (downward leveling pressures), εμνκνηψλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ κειψλ θαη  εκπνδίδνληαο ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θαζν-

ιηθέο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο (Giorgas, 2000).
178

 Απηφ ζηεξεί απφ ηα 

                                                                                                                          

 

ηειέζκαηα επηζεκαίλνληαη κελ, αιιά παξακέλνπλ δπζαλάινγα σο πξνο ηηο ζεηηθέο 

ηνπ εθβάζεηο. 

176
 ην ζεκείν απηφ, ε θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλα-

ληά ηα επηρεηξήκαηα θαηά ηνπ θνηλνηηζκνχ πνπ εμαιείθεη ηειείσο ηελ αηνκηθή 

απηνλνκία κέζα απφ ηε κεηαηξνπή ησλ θσδίθσλ ηεο θνηλφηεηαο ζε ζηαζεξέο θαη 

άθακπηεο ρξνληθά αμίεο, ηηο νπνίεο ηα κέιε ηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ηε-

ξνχλ (Καξθαηζνχιεο, 2000). 

177
 Ζ κειέηε ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ κεηαλαζηψλ έδεημε πσο ζεκαληηθφ εί-

λαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ βξίζθνπλ απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο νκνεζλψλ ηνπο, 

σζηφζν ζπρλά ε βνήζεηα απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηα-

ληαη εθ κέξνπο ησλ νκνεζλψλ εξγνδνηψλ, θπξίσο σο αληαπφδνζε ηεο ππνρξέσζεο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε εξγαζίαο. Απνηέιεζκα είλαη νη κεηαλάζηεο πνπ παξακέλνπλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο εζλνηηθήο νηθνλνκίαο λα βξίζθνληαη ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέ-

ζε, ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ κεηαθηλνχληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

εθηφο ηεο εζλνηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Li P. S., 2004).  

178
 Ηδηαίηεξα ζηα δίθηπα εθείλα φπνπ ε αιιειεγγχε δνκείηαη ζηε βάζε 

κηαο θνηλήο εκπεηξίαο δηάθξηζεο θαη αληίζεζεο πξνο ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ην 

ελδερφκελν ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο ππνλνκεχεη ηε ζπιινγηθή ζπλνρή, δηφηη ε ηε-

ιεπηαία ζεκειηψλεηαη αθξηβψο ζηελ πξνβαιιφκελε αδπλακία λα ζπκβνχλ ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά επηηπρίαο γηα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ (Portes, 1998, ζ. 17). 
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άηνκα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε άιινπο πφξνπο θαη νδεγεί ζε αδξάλεηα θαη 

ζηελφηεηα αληηιήςεσλ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ πξφνδν ησλ κειψλ ηεο θνη-

λφηεηαο ζπλνιηθά.
179

  Σν πιαίζην απηφ παξάγεη θνηλσληθφ θεθάιαην, ην 

νπνίν σζηφζν εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

ην ζπλεθηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην ζπληζηά έλα ηειηθφ ζηάδην θαη φρη έλα 

ζηάδην ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία γεθχξσζεο θαη δηαζχλδεζεο κε ην ζχ-

λνιν ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. πκπιεξσκαηηθά ησλ ζπλεθηηθψλ 

δηθηχσλ, ηα δίθηπα γεθχξσζεο παξέρνπλ (ελ δπλάκεη) ζηα κέιε ηνπο ην 

εχξνο ησλ πφξσλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ έληαμε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο πξφνδν, αλ θαη ζπρλά ηα άηνκα απφ κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθά νκά-

δεο, κνινλφηη επηδηψθνπλ λα κεηέρνπλ γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο θαη άληιε-

ζεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ (ηνπιάρηζηνλ ά-

κεζα) ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αθελφο εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο θνη-

λσληθήο επάξθεηαο γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο θνηλσληθνχ θεθαιαί-

νπ, αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ θφβνπ απφξξηςεο απφ ηνπο  άιινπο (May D. , 

2004, ζ. 2).  

5.3 Πνιηηηθή δηάζηαζε 

5.3.1 Κνηλωληθά δηθαηώκαηα θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο  

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ε πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ θα-

ζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηζρχνο πνπ δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ησλ δηθαη-

σκάησλ πνπ εγγξάθνληαη ζηε λνκνζεζία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θνηλσληθφο απν-

θιεηζκφο εθιακβάλεηαη σο ειιηπήο θαηνρχξσζε ή θαη αδπλακία άζθεζεο 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, σο κε-ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσ-

ζε θαη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαζψο θαη σο πεξηνξηζκφο (άξλεζε) ή 

παξεκπφδηζε (κε-πξαγκαηνπνίεζε) πξφζβαζεο ζε δεκφζηα θαη θνηλσληθά 
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 Ωο απνηέιεζκα απηνχ, ηα λεαξά θαη πην αλνηθηφκπαια κέιε ζπρλά 

απνζθηξηνχλ απφ ηα δίθηπά ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ επθαηξηψλ 

θαη ηελ «απφδξαζε» απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ δηθηχνπ (Portes, 1998, ζ. 

16). Μνινλφηη ζπρλά ηέηνηεο θηλήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ηπραίεο θαη απνζπα-

ζκαηηθέο απέλαληη ζηελ θαηαπηεζηηθή νληφηεηα ελφο ζηαηηθνχ δηθηχνπ, νη Hu θαη 

Salazar (2005) ηηο ζεσξνχλ σο δπλακηθέο αιιαγέο «έκθπηεο ζηε θχζε ησλ θνηλσ-

ληθψλ δηθηχσλ. ηαλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αιιάδεη, ηα δίθηπα ζα ππνζηνχλ 

αιιαγέο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο» (ζ. 3).  
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αγαζά
180

 (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 184 · Μνπζνχξνπ, 1998, ζζ. 67-68 · 

Σζηάθαινο, 1998, ζζ. 57-58). Σν είδνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αγαζψλ 

απηψλ, φπσο θαη ν ηξφπνο θαη νη δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο ζε απηά πξνζδην-

ξίδνληαη απφ ηελ θξαηνχζα θάζε θνξά αληίιεςε πεξί  θνηλσληθήο ελζσ-

κάησζεο, ε νπνία σο έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

πνιίηε (citizenship), πνπ θαηά ην Marshall νξίδεηαη σο: 

Μηα θνηλσληθή ζέζε πνπ απνλέκεηαη ζε όινπο όζνη είλαη 

πιήξε κέιε κηαο θνηλόηεηαο. Όινη όζνη ηελ θαηέρνπλ είλαη 

ίζνη σο πξνο ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο κε ηηο ν-

πνίεο έρεη εκπινπηηζηεί απηή ε θνηλσληθή ζέζε. Γελ ππάξρεη 

θαζνιηθή αξρή πνπ θαζνξίδεη πνηα ζα είλαη απηά ηα δηθαηώ-

καηα θαη νη ππνρξεώζεηο. Οη θνηλσλίεο, όκσο, ζηηο νπνίεο ε 

ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη έλα αλαπηπζζόκελνο ζεζκόο δεκη-

νπξγνύλ κηα εηθόλα ηεο ηδαληθήο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε σο 

γλώκνλα κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηξεζεί θάζε επίηεπγκα 

θαη ζηόρνο πξνο ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνζβιέπεη θάζε 

πξνζδνθία.
181

 (Marshall & Bottomore, 2001, ζ. 62) 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε καξζαιιηαλή άπνςε, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

θαη ηα πξνζαξηψκελα ζε απηήλ δηθαηψκαηα λννχληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ζρέζε κε κηα ζπιινγηθφηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην άηνκν,
182

 δηαθξίλε-
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 Ωο «δεκφζηα» ραξαθηεξίδνληαη ηα αγαζά ζηα νπνία ζεσξεηηθά έρνπλ 

πξφζβαζε φινη νη άλζξσπνη θαη «θνηλσληθά» εθείλα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη 

παξέρνληαη απφ ηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 58). 

181
 ηνλ νξηζκφ ηνπ Marshall θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο σο 

πξνο ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, απφιπηα εμαξηψκελεο 

απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζρεηηθφηεηα  

άιισζηε  ραξαθηεξίδεη θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ. Βι. ζρεηηθά ηα θείκελα ησλ  Α.Β. Atkinson (1998a, ζζ. 13-14) θαη ησλ 

Burchardt θ. ζπλ., 1999, ζ. 229 · 2002, ζ. 30). 

182
 Φπζηθά δελ πξφθεηηαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθή νξγάλσζεο ησλ θνηλσ-

ληθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. δνπιεία, δίθηπα παηξσλίαο, θ.ιπ.) αιιά απνθιεηζηηθά γηα 

απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο ζε δεκνθξαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλάινγσλ δηθαησκάησλ. Οπ-

ζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έληαμε ζην πνιηηηθφ ζψκα ηεο θνηλσλίαο ελφο θξάηνπο, 

ζην ιαφ κηαο θξαηηθήο νληφηεηαο, κηα δηαδηθαζία ακνηβαίαο σθέιεηαο ηφζν γηα ην 

άηνκν, πνπ εμαζθαιίδεη φζα ην θξάηνο παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, φζν θαη γηα ην 

ίδην θξάηνο πνπ πξνζδνθά ζε φ,ηη ελ δπλάκεη κπνξεί λα πξνζπνξίζεη ην άηνκν σο 

πνιίηεο ζην θξάηνο ηνπ (Γθφηνβνο, 2005, ζ. 88). 
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ηαη γηα ηελ νκνηνγελή αληίιεςε ηνπ πιεζπζκνχ,
183

είλαη έλλνηα πνπ ζπλδέ-

εηαη ηζηνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, άξα έρεη 

αλαπηπζζφκελν θαη ζρεηηθηζηηθφ ραξαθηήξα, ελψ, ηέινο, ε πξνβνιή ηεο 

εηθφλαο «κηαο ηδαληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» σο γλψκνλα θάζε επηηεχγκα-

ηνο θαη πξνζδνθίαο ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζηηθφ ή φρη ρα-

ξαθηήξα ηεο.
184

 

Απέλαληη, ινηπφλ, ζε κηα ηδαληθή εηθφλα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

αληηπαξαβάιιεηαη κηα αλνινθιήξσηε ηδηφηεηα, πνπ ιφγσ αλεπαξθεηψλ 

ζηε ζέζπηζε θαη ηελ απφιαπζε ησλ πξνζαξηψκελσλ δηθαησκάησλ νξηνζε-

ηεί ην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απνκέλεη, ζπλεπψο, ν πξνζδην-

ξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ – ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε – θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεη-

ζκφ.  

Ο Marshall παξνπζηάδεη κηα εμειηθηηθή δηαδξνκή δηάθξηζεο θαη 

ζεζκνζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαθν-

ξνπνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κεηάβαζε απφ ηνλ αξραίν ζην ζχγρξνλν 

θφζκν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην βαζκηαίν δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ 
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 Ζ καξζαιιηαλή ζεψξεζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν πιεζπζκφο 

είλαη έλα νκνηνγελέο ζχλνιν πνπ απνθηά ηαπηφρξνλα πξφζβαζε ζηα δηάθνξα δη-

θαηψκαηα. Δθθηλψληαο απφ ην ζχζηεκα ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1940 (ην δνθίκην ηνπ Marshall εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1950), ε ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε θαη ε πξφζβαζε ζηα πξνζαξηνχκελα δηθαηψκαηα βαζίζηεθε ζην κν-

ληέιν θαηακεξηζκνχ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ ζεκειηψζεθε ζηελ επηθπξηαξρία 

ησλ (ιεπθψλ) αλδξψλ. Έηζη, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν κε έληνλν θπιεηηθφ ραξα-

θηήξα πνπ  πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξζξψζεηο ηνπ θχινπ (αιιά θαη ηεο θπ-

ιήο) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηε δεκνθξαηία (Καβνπλίδε, 1998). Βέβαηα, ν 

εγγελψο αλδξνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δηαηεξείηαη θαη ζην 

ππάξρνλ ζχζηεκα ζρέζεσλ ησλ θχισλ, φπνπ ε ηζφηεηα ελψ πξνβιέπεηαη λνκηθά, 

ζπλήζσο εκπνδίδεηαη δνκηθά, θαζψο ην (άθπιν) ππνθείκελν ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ 

πξάμε εγθισβίδεηαη ζε πξνδηαγεγξακκέλα, πεξηνξηζηηθά θαη θαηαπηεζηηθά έκθπια 

ζρήκαηα (Παληειίδνπ-Μαινχηα, 2002,  2003). Ζ έκθπιε δηάζηαζε επεθηείλεηαη, 

βέβαηα, θαη ζην επξχηεξν επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Μνπξίθε, 2005). 

184
 Ζ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πξνζδηνξίδεη ην εχξνο ησλ δηθαησ-

κάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε έληαμε ηνπ πνιίηε ζε κηα ζπιινγηθφηεηα. Ζ αλαθνξά 

απηή είλαη θαλνληζηηθή, ζην βαζκφ πνπ ζεσξεί ηα δηθαηψκαηα απηά σο αλαγθαία 

πξνζαξηήκαηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, σζηφζν δε ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε 

θνηλνηηζηηθψλ ζέζεσλ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 186). 
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ηνπ θξάηνπο (Marshall & Bottomore, 2001, ζ. 44).
185

 Απφ έλα αξρηθφ α-

κάιγακα ζεζκψλ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε έλα θξάκα δηθαησκάησλ κε έληνλν 

ηνπηθφ ραξαθηήξα, ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ν δηαρσξηζκφο 

ησλ ζεζκψλ νδήγεζαλ θαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ. ε 

πξψην ζηάδην εδξαηψζεθαλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία (ιφγνπ, πίζηεο, ζθέςεο), ην δηθαίσκα ηεο ηδην-

θηεζίαο θαη ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, καδί βέβαηα κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζεζκνχο πνπ ήηαλ ηα δηθαζηήξηα. ηε ζπλέρεηα θαηαθηήζεθαλ ηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ, έκκεζα κέζσ ηεο ςήθνπ ή άκεζα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ζεζκνχο πνπ είλαη ην θνηλνβνχιην θαη ηα φξγαλα ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
186

 Σειεπηαία αλαπηχρζεθαλ ηα θνηλσληθά δηθαηψ-

καηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη αζθάιεηα, ηε ζπκ-

κεηνρή ζηελ θνηλσληθή θιεξνλνκηά θαη εμαζθαιίδνληαη απφ ζεζκνχο φπσο 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
187

  Γηα λα πξνζδην-
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 Ο Marshall κειέηεζε ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο θαη κε βάζε απηφ 

πεξηέγξαςε ηελ εμέιημε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. 

Σα ζηάδηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο δπηηθέο 

θηιειεχζεξεο- δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο, πέξα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο, 

ζπκκεξίδνληαη θνηλνχο ζεζκνχο θαη αμίεο, φπσο ζπληαγκαηηζκφο θαη θξάηνο δη-

θαίνπ, ιατθή θπξηαξρία θαη ειεχζεξεο εθινγέο κε θαζνιηθή ςεθνθνξία, αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.   

186
 Ο Μπάνπκαλ (2008, ζζ. 107-108), ζρνιηάδνληαο ηε καξζαιηαλή ζεσ-

ξία, εθηηκά  πσο ε δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κφλν ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

Έηζη, ηα δχν απηά ζχλνια δηθαησκάησλ ζπληζηνχλ εληαίν αληηθείκελν δηεθδίθεζεο 

θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ, έρνληαο κηα ζρέζε θπθιηθήο εμάξηεζεο, κηα 

ζρέζε «θφηαο θαη απγνχ» κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, φπσο θαηαδεηθλχνπλ νη ηζηνξηθέο 

εμειίμεηο, ε δηαπινθή θαη ε αιιειεπίδξαζε πξνζσπηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκά-

ησλ ηζρχεη γηα ηνπο ηζρπξνχο θαη πινχζηνπο θαη φρη γηα ηνπο θησρνχο.  

187
 ε κηα εμειηθηηθή (ηζηνξηθή) πξφζιεςε ηεο θχζεο ησλ δηθαησκάησλ, 

φπσο απηή πνπ επηρεηξεί ν Marshall, ζα ήηαλ άηνπν λα ζεσξήζνπκε ηελ ηαμηλνκία 

ηνπ σο ηειηθή. Έηζη, πξνηείλεηαη έλα λενπαγέο «εληαμηαθφ δηθαίσκα» πνπ πξνζ-

ιακβάλεηαη σο έλα κέζν θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή κηα λεφ-

ηεξε γεληά δηθαησκάησλ, ηνπ πνιηηεηαθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ, πνπ απαξηίδεηαη απφ 

ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ζηελ αζθάιεηα γηα ηελ παηδηθή ειηθία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 

αλάπηπμε θ.ά. (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 189-193). Ζ αιιεινδηαδνρηθή αλάπηπ-

με ησλ θαηά Marshall δηθαησκάησλ, φπνπ θάζε λεναπνθηεζέλ δηθαίσκα ζεκειηψ-

λεηαη επί ηεο χπαξμεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ πνπ ζεσξείηαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε, 

θαηαιήγεη ζε έλαλ πεξηνξηζκφ, αθνχ ε απφδνζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 
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ξηζηεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα απηά, είλαη απα-

ξαίηεην λα δηεξεπλεζεί πνηα απφ απηά θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθά γηα 

ηνπο πνιίηεο ελφο θξάηνπο, ζε πνην βαζκφ νη εζληθέο πνιηηηθέο θαζηζηνχλ 

ηνπο πνιίηεο ηθαλνχο λα ηα απνιαχζνπλ θαη πνηνη είλαη νη ελδερφκελνη 

θξαγκνί πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σίζεηαη ινηπφλ ην 

δήηεκα ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ ηππηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ νξί-

δεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελφο εζληθνχ θξάηνπο θαη ζηελ νπζηα-

ζηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ αηνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη ηδίσο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (φ.π., ζ. 145). 

Μειεηψληαο ηελ εμέιημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε σο αλαπηπζζφ-

κελνπ ζπλφινπ αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ν Mar-

shall δηαπίζησζε πσο ε πνξεία θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζπ-

λέπηπηε κε ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Δξκελεχνληαο ην αξρηθφ παξάδν-

μν, ην πψο δειαδή ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ πθίζηαηαη σο αξρή ηζφηεηαο, 

                                                                                                                          

 

αλακέλεηαη λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα κέιε ησλ εζληθψλ θξαηψλ 

(ηνπο πνιίηεο ελφο θξάηνπο πνπ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα) θαη φρη ζε φζνπο δηα-

κέλνπλ ζε απηφ. Ο Bottomore  επηζεκαίλεη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ηππηθή 

θαη νπζηαζηηθή έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε 

αζξφα κεηαπνιεκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε πξντνχζα δηεζλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, 

αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο πσο ε απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί 

λα γίλεη θαη έμσ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ρνξήγεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, 

θαζηζηψληαο ηελ ηππηθή κνξθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε αλαγθαία πξνυπφζε-

ζε γηα ηελ νπζηαζηηθή. Άιισζηε ππάξρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν ζηελ πξψελ 

Δ...Γ. θαη ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ ε θαζηέξσζε θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ε αλάπηπμε πξνλνηαθψλ παξνρψλ έγηλε ρσξίο ηελ χπαξμε (ζε 

αληίζηνηρν ηνπιάρηζηνλ επίπεδν) πνιηηηθψλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ (Marshall 

& Bottomore, 2001, ζ. 183). Σαπηφρξνλα φκσο, ην ίδην παξάδεηγκα ηεο Δ...Γ. 

θαη ησλ ππφινηπσλ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989 θαηα-

δεηθλχεη πσο ε ηππηθή κνξθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δελ απνηειεί νχηε θαη ε-

παξθή πξνυπφζεζε ηεο νπζηαζηηθήο, αθνχ ε παιηλφξζσζε ησλ αηνκηθψλ θαη πν-

ιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο απηέο δε ζπλνδεχηεθε απφ ηε δηαηήξεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία είραλ ζεζπηζηεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνηλσ-

ληθέο πνιηηηθέο, αιιά αληηζέησο ηα δηθαηψκαηα απηά θαηαιχζεθαλ ή ζπξξηθλψζε-

θαλ. Ωζηφζν, ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ επηζήκαλζε γηα ηε κε-ηζφξξνπε αλά-

πηπμε πνιηηηθψλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζε βαζκφ αλάινγν ησλ θνηλσληθψλ 

ζηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηηο ινηπέο ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, ζα παξα-

ηεξνχζακε πσο ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ, ζε φπνην βαζκφ είραλ αλαπηπρζεί, 

ζπληζηνχζαλ ηελ εηθφλα ηεο ηδαληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ηα θξάηε απηά θαη 

ραξαθηήξηδαλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ην πεξηερφκελν 

ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ηαπηηδφηαλ. 
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κπνξνχζε λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ – ελφο ζπ-

ζηήκαηνο εμ νξηζκνχ άληζνπ – ν Marshall επηζεκαίλεη πσο ε εμαζθάιηζε 

θαηαξρήλ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνλ αληαγσλη-

ζκφ ηεο αγνξάο, θαζφζνλ ελεξγνπνηνχζε ηα άηνκα σο αλεμάξηεηεο κνλά-

δεο λα εκπιαθνχλ ζηνλ νηθνλνκηθφ αγψλα, ελψ παξάιιεια «λνκηκνπνηνχ-

ζε» ηελ άξλεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο πξνζηαζίαο κε ηελ αηηηνινγία πσο ε 

αηνκηθή ειεπζεξία θαη ε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ζην νηθνλνκηθφ γίγλε-

ζζαη εμαζθάιηδαλ φια ηα κέζα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο 

(φ.π., ζ. 67). Δπίζεο, ε ρνξήγεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δελ απεηινχζε 

ην εγθαζηδξπκέλν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αθνχ ε άζθεζή ηνπο 

απαηηνχζε εκπεηξία γηα ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηεο θπβέξλεζεο (πνπ 

ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα δελ θαηείραλ), ελψ ε ηαμηθή πξνθαηάιεςε, ν θφ-

βνο αιιά θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ θαζηζηνχζαλ ηα αηνκηθά θαη 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα λνκηθά θαηνρπξσκέλα, πιελ φκσο ζπρλά κε-

πινπνηήζηκα.
188

 Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο απφξ-

ξνηα ηεο θαηάθηεζεο αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζεσξήζεθαλ 

απφ ην Marshall σο αληίδνην ζηε ζθιεξφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ.
189

 Πξάγ-

καηη, θαηά ηνλ 20
ν
 αη., θαη ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ, νη πςεινί ξπζ-

κνί αλάπηπμεο θαη ε ζπιινγηθή αμηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ δεκηνχξγεζαλ «έλα είδνο δεπηε-

                                                      

 

188
 Π.ρ. Σν δηθαίσκα ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία δε ζπληζηά δηθαίσκα επί 

ηδηνθηεζίαο (δειαδή λα έρεηο ηδηνθηεζία) αιιά απιψο δηθαίσκα απφθηεζεο θαη 

αζθάιεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο κπνξείο λα ηελ απνθηήζεηο). 

Ζ δηάζηαζε κεηαμχ ηεο ζεζκηθήο πξφβιεςεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ησλ πεξηνξη-

ζκέλσλ πξννπηηθψλ πινπνίεζήο ηνπ θαζηζηά θαληαζηηθή θαηαζθεπή ηελ έλλνηα 

ηεο ηζφηεηαο θαη εχινγε ηελ απνξία ηνπ Marx «γηαηί ε ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ 

λα κε ζεκαίλεη, πξάγκαηη, ηελ ίζε θαηαλνκή, δηά λφκνπ, ησλ αγαζψλ;» (Αιεμίνπ, 

2007α, ζ. 87).  

189
 Γεληθψο ν Marshall παξνπζηάδεη κηα κάιινλ νπηηκηζηηθή αλάιπζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζπλέβαιε ζηνλ εμαλ-

ζξσπηζκφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ δελ αλέδεημε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδνληαο ηελ 

αλάπηπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε σζάλ λα πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή δηαδη-

θαζία εμέιημεο πνπ ππνβνεζήζεθε φπνπ ήηαλ απαξαίηεην απφ ην επεξγεηηθφ ρέξη 

ηεο πνιηηείαο (Giddens, 1982, ζ. 171). Ζ εμειηθηηθή θχζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιί-

ηε νδήγεζε ζηελ αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κάιινλ σο θαηαιεθηη-

θνχ θαη κε αλαζηξέςηκνπ ζηαδίνπ, παξά σο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ζπληνληζκέ-

λσλ πξνζπαζεηψλ νκάδσλ αηφκσλ ζε έλα πεδίν αληηπαξάζεζεο πνιηηηθήο ηζρχνο 

πνπ δχλαηαη λα κεηαβιεζεί θαη λα κεηαβάιεη νκνίσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

(φ.π. ζ. 172) 
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ξνγελνχο βηνκεραληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» (φ.π., ζ. 104),
190

 ζπλεηέιε-

ζαλ ζηελ εδξαίσζε θαη ηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη δνκψλ θνηλσληθήο πξφ-

λνηαο, ηε γελίθεπζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

θξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα απνηέιε-

ζαλ ηελ έθθξαζε, ζην ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ 

θξάηνπο απφ ην απζηεξφ θηιειεχζεξν-δηθαηνθξαηηθφ κνληέιν ζην ζχγρξν-

λν θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ. Ζ ζπληαγκαηνπνηήζε ησλ θνηλσληθψλ δη-

θαησκάησλ απνηέιεζε έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, εθ κέξνπο ηνπ παξεκ-

βαίλνληνο θξάηνπο, ησλ αδπλακηψλ απηνξξχζκηζεο ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

θαπηηαιηζκνχ.
191

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ζπ-

ληζηνχζε γηα ην Marshall ηελ πςειφηεξε θαη πιεξέζηεξε έθθξαζε θαη 

αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, πνπ επέηξεπε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

πιήξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Ζ αληηλνκία φκσο ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε, σο αξρήο ηζφηεηαο, θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ, σο θαηεμνρήλ άλη-

ζνπ ζπζηήκαηνο, δελ είρε αξζεί. Ζ ζέζπηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πα-

ξφιν πνπ απνηέιεζε έλα απφ ηα κεγάια επηηεχγκαηα ηεο λεσηεξηθήο επν-

ρήο, δελ νδήγεζε ζηελ εμάιεηςε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, αθνχ δελ άι-

ιαμε ηηο δνκηθέο θαη πιηθέο αληζφηεηεο ηεο ηαμηθήο νξγάλσζεο ησλ θαπη-

ηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ (ηαζηλνπνχινπ, 2006, ζ. 31).  

Ωο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ησλ δηθαησκάησλ κε ηνλ θνηλσλη-

θφ απνθιεηζκφ, απηή πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ πνιηηη-

θψλ δηαθαλνληζκψλ κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή, 

πνπ αλαδεηθλχεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο de jure θαη de facto θαηάζηαζεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Ο ιφγνο πεξί θνηλσληθνχ απν-

                                                      

 

190
 Καηά ηα ζηάδηα θαζηέξσζεο ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκά-

ησλ επήιζε ν δηαρσξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο απφ ηελ πνιηηηθή. Έηζη, ελψ 

ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα είραλ απνθηεζεί πξνγελέζηεξα, ε πνιηηηθή ειεπζεξία ησλ 

εξγαηψλ ζηακαηνχζε ζηελ πφξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ καδί κε ηελ εθρψξεζε ηνπ ε-

ιέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο (Giddens, 1982, ζ. 174). 

191
 Ζ θχζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ σο απφηνθνπ ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηζηνξηθά κεηαβαιιφκελσλ, θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

απφδνζε θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα ζπληαγκαηηθά 

θείκελα. Γηα ην πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο ζπλζήθεο θξίζεο ηνπ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θνηλσ-

ληθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ηεο έληαζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ βι. ηα θείκελα ηνπ 

Κνληηάδε (1995, 1997). 
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θιεηζκνχ πξσηνζπλάληεζε ην ιφγν πεξί δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ζηελ 

απγή ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο, φηαλ ηα ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκα-

ηα άξρηζαλ λα ζπξξηθλψλνληαη θαη λα αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αξ-

ζξψλνληαλ, πινπνηνχληαλ θαη πξνζηαηεχνληαλ, αλαδεηθλχνληαο έηζη λένπο 

θηλδχλνπο θαη θφβνπο θαη αίξνληαο ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ραξαθηήξη-

δε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ θά-

ζκαηνο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απνηεινχζε απφξξνηα ζπγθεθξηκέ-

λσλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο 

κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θνη-

λσληθά δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαλ ζπληαγκαηηθά, σο «δηθαηψκαηα πξφ-

ζβαζεο ζε ζεζκνχο ηεο παξνρηθήο δηνίθεζεο» πνπ ζπλεπάγνληαλ εθ κέ-

ξνπο ηνπ πνιίηε ηελ αμίσζε πξφζβαζεο ζηνπο ζεζκνχο απηνχο θαη ιήςεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηα δηθαηψκαηα απηά δελ ήηαλ πάληα θαζνιη-

θά,
192

 ελψ ε πξφζβαζή ηνπο, ξπζκηδφκελε κέζσ λφκσλ πνπ έζεηαλ πξνυ-

πνζέζεηο γηα ηελ άζθεζή ηνπο, ηα θαζηζηνχζε επκεηάβιεηα σο πξνο ηελ 

θαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο (Κατδαηδήο, 2010).  

Ζ πξφζιεςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξνθχπηεη ινηπφλ ζε 

πξψηε θάζε σο αηειήο εθαξκνγή ή κε-απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαη-

σκάησλ. Καζψο ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζεσξνχληαη θξίζηκα ζηελ εμα-

ζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ,
193

 ε πεξηθνπή ή ε θαηάξγεζή 

ηνπο δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε ηεο έληαμεο, κε απνηέιεζκα ην ζηαδηαθφ 

απνθιεηζκφ φζσλ ηα ζηεξνχληαη απφ ηελ θαζνιηθή θνηλσληθή πξαγκαηη-

θφηεηα. κσο, ε απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ δηέξρεηαη ηα ζηά-

δηα ηεο πάιεο, ηεο απόθηεζεο θαη ηεο απόιαπζεο (Marshall & Bottomore, 

2001, ζ. 75). Έηζη, πνιίηεο «είλαη εθείλνο πνπ παιεχεη, θαηαθηά, ζπκκεηέ-

ρεη, απνιακβάλεη θαη γη‟ απηφ ελζηεξλίδεηαη, ππεξαζπίδεηαη, εθθξάδεη έ-

κπξαθηα πίζηε θαη αθνζίσζε ζ‟ απηφ πνπ ηνπ αλήθεη, θαη κάιηζηα φρη κφ-

λν σο άηνκν αιιά θαη ζπιινγηθά» (ηαζηλνπνχινπ, 2001, ζ. 16). Ωο απν-

                                                      

 

192
 Καη‟ νπζίαλ δειαδή δελ απνηεινχζαλ δηθαίσκα αιιά πξνλφκην. 

193
 Γηα ηνλ Dahrendorf (φπ. αλαθ. ζην Schmitter-Heisler, 1991, ζ. 460) ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα απνηεινχλ «ηελ ηειεπηαία πέηξα ζηελ αςίδα πνπ ζηεξίδεη 

ηελ νξνθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» θαη ε ζπξξίθλσζή ηνπο επεξεάδεη πεξηζζφ-

ηεξν ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ: απηνχο πνπ δελ είλαη πνιίηεο (κεηαλά-

ζηεο), απηνχο πνπ δελ είλαη πηα πνιίηεο (ειηθησκέλνπο), απηνχο πνπ δελ είλαη πηα 

πιήξεηο πνιίηεο (θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλνπο) θαη απηνχο πνπ δελ είλαη αθόκα 

πνιίηεο (λένπο). 
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ηέιεζκα, ε πξσηνγελήο αδπλακία ηνπ πνιίηε λα απνιαχζεη ηα ζεκειηψδε 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπλνδεχεηαη απφ ηε δεπηεξνγελή κεηαιιαγή ηνπ 

απφ ηε κνξθή ηνπ  ελεξγνχ πνιίηε-ππνθεηκέλνπ δηθαησκάησλ ζε απηήλ 

ηνπ παζεηηθνχ πνιίηε- αληηθεηκέλνπ δηθαησκάησλ, φπνπ ην δηθαίσκα εκ-

θαλίδεηαη πηα σο παξνρή (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 194-195). Ο παζεηη-

θφο πνιίηεο, ν νπνίνο αδπλαηεί λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ, αλαπηχζζεη ζηαδηαθά κηα ζηάζε αδηα-

θνξίαο γηα ηα θνηλά, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ, θαη‟ 

νπζίαλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ, αθνχ ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ 

ζηνηρείν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζπκπιέθνληαη.
 194

 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, 

ε αδπλακία απφιαπζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζπληζηά γηα ην άην-

κν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλνδεχεηαη απφ πνιηηηθφ α-

πνθιεηζκφ θαζψο εθθπιιίδεηαη ε δεκνθξαηηθή ηδέα κέζσ ηεο πξνψζεζεο 

κηαο «κηληκαιηζηηθήο» αληίιεςεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ε νπνία πξνζ-

δηνξίδεηαη πεξηνξηζηηθά σο πξνο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία, κε απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψ-

καηα πνπ ζπρλά εθπίπηνπλ ζε πνιηηηθά θπληθέο πξαθηηθέο ππεξάζπηζεο 

αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ (Καξαιήο & Μπάιηαο, 2007, ζζ. 4-5). Ζ ειιηπήο 

απφιαπζε ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί επίζεο λα 

νδεγήζεη, πέξα απφ ηελ παζεηηθφηεηα θαη ηελ ππνηαγή, ζηελ εμέγεξζε θαη 

ζηελ πηνζέηεζε ξηδνζπαζηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ή ζηελ παξαβαηηθή 

έληαμε ζηελ νηθνλνκία ηνπ εγθιήκαηνο, πνπ κνηάδεη, πξφζθαηξα έζησ, λα 

απνθαζηζηά ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αηφκσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσ-

ζε (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 241). 

5.3.2 Κνηλωληθή πνιηηηθή, θξάηνο πξόλνηαο θαη θνηλωληθόο απν-

θιεηζκόο 

Δίδακε ινηπφλ πσο ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπο 

– θαη ηδίσο ηα θνηλσληθά – απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαηαθηή-

ζεηο θαη αλαδεηθλχνπλ ην ραξαθηήξα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο θνηλσλη-

θήο πνιηηηθήο, ε νπνία σο νξγαλσκέλε θξαηηθή παξέκβαζε επηδηψθεη ηε 

ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσλη-

θήο ζπλνρήο θαη εηξήλεο, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο θάιπςεο αηνκη-

θψλ θαη ζπιινγηθψλ αλαγθψλ (ηαζηλνπνχινπ, 2006, ζ. 11). Ζ θνηλσληθή 

                                                      

 

194
 Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε λνείηαη απνθιεηζηηθά σο πξνο κηα ζπιινγηθφηεηα 

ζηελ νπνία απηφο ζπκκεηέρεη (είλαη εληαγκέλνο) κε ηελ ζπλαθφινπζε ππνρξέσζε 

«επέλδπζεο» εθ κέξνπο ηνπ πνιίηε ζην ζπιινγηθφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη, κε ηε 

κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. 



 

[129] 

 

πνιηηηθή εθηείλεηαη απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηνπ 17
νπ 

 - 18
νπ

 αη. κε ηα άζπια 

εξγαζίαο (Workhouses, Werkhäuser ή Zuchthäuser)  έσο ην παξαδνζηαθφ 

θευλζηαλφ θξάηνο ησλ ζεζκνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκβηβαζκψλ. Ο ζπ-

ζρεηηζκφο ηζρχνο ησλ αληηκαρφκελσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ε έληαζε 

ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ νδήγεζαλ ζηε ζεζκνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο πνιη-

ηηθήο ππφ ηε κνξθή δηαθξηηψλ πξνλνηαθψλ ζπζηεκάησλ,
195

 πιελ φκσο ν 

ραξαθηήξαο ηεο παξέκεηλε εληαίνο, ιεηηνπξγψληαο σο ν θαηεμνρήλ «ζηξα-

ηεγηθφο κεραληζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχ-

λακεο αιιά (...) θαη ν βαζηθφο κεραληζκφο ελζσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνχ» 

(Αιεμίνπ, 2007, ζ. 13). 

ε πξψην επίπεδν, ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο είρε σο ζηφρν 

ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ πξν-λεσηεξηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απνηέ-

ιεζε, ινηπφλ, έλα εξγαιείν πξνζαξκνγήο ησλ αγξνηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ 

πιεζπζκψλ ζηηο απαηηήζεηο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αιιά θαη ζην αμηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Ζ πξνζαξκνγή απηή έγηλε ζε 

δπν θάζεηο: (α) κέζσ ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ κε θαηαζηαιηηθφ ή 

πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη (β) κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο πεηζάξ-

ρεζεο. 196 Ο θνηλσληθφο έιεγρνο θαη ε πεηζάξρεζε αζθήζεθαλ ηφζν ζην 

                                                      

 

195
 Βι. ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Esping-Andersen (2006, ζζ. 167-169) ζε θη-

ιειεύζεξν (liberal), ζπληεξεηηθό/ θνξπνξαηηζηηθό (conservative/corporatist) θαη 

ζνζηαιδεκνθξαηηθό (social democratic) θξάηνο πξφλνηαο. Πξβι. επίζεο ζηηο ππν-

ζεκεηψζεηο 24 θαη 52. 

196
 Ο θνηλσληθφο έιεγρνο είλαη εμσγελήο θαη αζθείηαη ζπλήζσο απφ ην 

θξάηνο (ή απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα αληίζηνηρεο ηζρχνο) θαηαζηαιηηθά ή πξνιε-

πηηθά, κε ζηφρν ηελ απνθπγή παξεθθιίζεσλ απφ ηζηνξηθά θπξίαξρα (θαη ηαμηθά 

πξνζδηνξηζκέλα) πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Ζ θνηλσληθή πεηζάξρεζε ζπληζηά άηπ-

πε κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ελδνγελνχο πξνέιεπζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη νδεγεί ζηελ απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ δνκψλ ππφ ηε κνξθή 

ππνθεηκεληθψλ ζπγθξνηήζεσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλαλ κεραληζκό νξνζέηεζεο 

πνπ παξάγεη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ηνπ πε-

δίνπ ηεο ειεπζεξίαο, φπνπ ν «ππνθεηκεληζηηθφο απζνξκεηηζκφο» θξίλεη ηηο αλζξψ-

πηλεο πξάμεηο σο απνηέιεζκα ειεχζεξεο βνχιεζεο, θαη ηνπ πεδίνπ ηεο αλάγθεο, 

φπνπ ν «κεραληζηηθφο θνηλσληνινγηζκφο» ζεσξεί ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο σο κε-

ραληζηηθή αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά αίηηα (Φίιηαο, 2000, ζζ. 162-164). χκθσλα κε 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε θνηλσληθή πεηζάξρεζε είλαη έλαο ππφξξεηνο ηξφπνο αχ-

μεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

«θπζηθνπνίεζεο» πνπ πξνζηδηάδεη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην habitus 

ηνπ Bourdieu θαη ζηελ εθδνρή ηεο «ςεπδνχο ζπλείδεζεο» ηνπ Scott (Lukes, 2007, 
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επίπεδν ηεο βηνινγηθήο φζν θαη ηεο πνιηηηζκηθήο (αμηαθήο) αλαπαξαγσ-

γήο. Ζ βηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ήηαλ θξίζηκε πα-

ξάκεηξνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο βηνκεραληθήο θνη-

λσλίαο. πλεπψο, έπξεπε λα δηαθπιαρζεί ε «ζσκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ έλλνηα ηεο θπζηνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο» (φ.π, ζ. 54), έηζη ψζηε απ-

ηφ, εληαζζφκελν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, λα ζπληειέζεη ζηελ απφ-

ζπαζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο, εμαζθαιίδν-

ληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο. Απνκαθξπλφκελε 

ζηαδηαθά απφ ηηο εκηθαηαζηαιηηθέο πξνλνηαθέο πξαθηηθέο ηνπ πξν-

βηνκεραληθνχ θφζκνπ, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζπγθξφηεζε θαηάιιεινπο 

ζεζκηθνχο κεραληζκνχο (ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο) κέζσ ησλ νπνίσλ 

επεδίσμε λα «θαιχςεη ηα θελά πνπ νη πξνζσπηθέο αβαξίεο πξνθαινχζαλ 

(αλεξγία, αζζέλεηα, γεξαηεηά, ζάλαηνο, θ.ιπ.) εμηζνξξνπψληαο ηηο αζπγ-

ρξνλίεο κεηαμχ αηφκσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ ε λέα θαπηηαιηζηηθή ηάμε 

πξαγκάησλ δεκηνπξγνχζε» (φ.π., ζ. 78). Ζ πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή είρε 

σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζην αμηαθφ ζχ-

ζηεκα ηεο βηνκεραληθήο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο 

θαλφλσλ, ξφισλ θαη πξνζδνθψκελσλ ζπκπεξηθνξψλ, εληαγκέλσλ βέβαηα 

ζην πιαίζην ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεζκν-

πνηήζεθαλ νη αλάινγνη θνηλσληθνπνηεηηθνί κεραληζκνί, κε πξνεμάξρνληα 

ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνληαη νη απαξαίηεηεο γξακκαηηθέο γλψζεηο 

θαη επηηπγράλεηαη ε νηθεηνπνίεζε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε αλάπηπμε 

δπλεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ζπληειέ-

ζνπλ ζηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο κη-

ζζσηήο εξγαζίαο. 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελζσκαησηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλη-

θήο πνιηηηθήο έπξεπε νη παξαδνζηαθέο δνκέο θαη ηα πξσηνγελή δίθηπα π-

πνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ησλ αηφκσλ λα αηνλήζνπλ θαη 

λα απνιέζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο πεξηερφκελν. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε 

αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ 

ν ρψξνο ηεο νηθνγέλεηαο
197 θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζπληερλίαο, σο βαζη-

                                                                                                                          

 

ζ. 231). Γηεμνδηθφηεξα γηα ηε δηάθξηζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο πεη-

ζάξρεζεο βι. ζην θείκελν ηνπ Αιεμίνπ (2007α, ζζ. 19-51). 

197
 Ο Bourdieu (2000), πεξηγξάθνληαο ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο 

ηάμεο ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα σο ηε «θπζηθφηεξε ησλ θνηλσληθψλ θαηεγν-

ξηψλ» πνπ σο «αληηθεηκεληθή θνηλσληθή θαηεγνξία (σο δνκνχζα δνκή) απνηειεί 

ην ζεκέιην ιίζν ηεο νηθνγέλεηαο σο ππνθεηκεληθή θνηλσληθή θαηεγνξία (δνκεκέλε 
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θψλ νηθνλνκηθψλ απηνπαξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθνπνηεηηθψλ κνλάδσλ, 

έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζηελ νκνγελνπνίεζε 

ηνπ πξνιεηαξηαθνχ πιεζπζκνχ. Απνθνκκέλν έηζη απφ ηε ζηήξημε θαη ηελ 

ηαπηφηεηα πνπ ε νηθνγέλεηα ή ε επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα κπνξνχζε λα 

εμαζθαιίζεη, ην άηνκν, σο θάηνρνο αληαιιάμηκεο εξγαηηθήο δχλακεο, γί-

λεηαη κελ θηλεηηθφ θαη επέιηθην αιιά ζπλάκα ππεχζπλν γηα ηε ζπληήξεζε 

θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ θξά-

ηνπο, σο ππνθεηκέλνπ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κέζσ ηεο ζεζκνζέ-

ηεζεο αξρηθά κεραληζκψλ ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ (απνγξαθέο, ιεμηαξ-

ρεία, θ.ιπ.) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθνπνηεηηθψλ δνκψλ 

(λνζνθνκεία, ζρνιεία, ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ιπ.), είρε σο 

απνηέιεζκα (Αιεμίνπ, 2008): 

ηε κνλνπσιηαθή ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ αλαπαξαγσγήο ηεο 

εξγαηηθήο δύλακεο από ην θξάηνο πξόλνηαο (…) ηελ από-

ζπαζε ηνπ ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγάηεο, ηε δηεπζέηεζε ηνπ θνηλσληθνύ ρώ-

ξνπ
198

 όπνπ δνύζαλ νη εξγαηηθέο κάδεο, ηελ απνζύλζεζε ηεο 

κεγάιεο νηθνγέλεηαο πνπ παξέκελε θαη κνλάδα αιιειεγγύεο 

γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ εκπέδσζε ηνπ νηθνγελεηζκνύ, 

δειαδή ηεο κηθξήο νηθνγέλεηαο. (ζ. 19) 

Ζ γελίθεπζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ε πξνιεηαξηνπνίεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζπκπνξεχηεθε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπέδσζε ηνπ θξά-

ηνπο πξφλνηαο πνπ θνηλσληθνπνίεζε κεξηθψο ηνπο θηλδχλνπο αλαπαξαγσ-

γήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιη-

ζεο), ιεηηνπξγψληαο αλαδηαλεκεηηθά σο κεραληζκφο κεηαβηβαζηηθψλ πιε-

ξσκψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ αιιά θαη σο κεραληζκφο αλαπιήξσζεο εηζνδή-

καηνο (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζζ. 22, 56). Υσξίο λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε 

ε ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίαο σο πξσηνγελνχο εληαμηαθνχ κεραληζκνχ, θαζψο 

θαη σο ηεο απνθιεηζηηθήο βάζεο επηβίσζεο γηα ην ζπληξηπηηθά κεγάιν 

                                                                                                                          

 

δνκή), σο λνεηηθή θαηεγνξία πνπ ζπληζηά ηελ αξρή ελφο πιήζνπο αλαπαξαζηά-

ζεσλ θαη πξάμεσλ (...) πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο αληηθεηκεληθήο 

θνηλσληθήο θαηεγνξίαο» (ζζ. 126-127). πληζηά ζπλεπψο ε νηθνγέλεηα ην βαζηθφ 

ρψξν θαη ην βαζηθφ ππνθείκελν ησλ ζηξαηεγηθψλ βηνινγηθήο θαη θνηλσληθήο αλα-

παξαγσγήο. 

198
 ρη κφλν ηνπ θνηλσληθνχ αιιά θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, αθνχ θα-

ηά ηε θάζε αζηηθνπνίεζεο νη βηνκεραληθνί εξγάηεο θαηεπζχλζεθαλ ζε θαζνξη-

ζκέλεο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ (ζεκείσζε δηθή καο). 
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ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζεζκνί πξφλνηαο έξρνληαη λα αλαπηχμνπλ άιια 

κέζα έληαμεο, εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ, πνπ εθηεί-

λνληαη απφ ηελ αλαπιήξσζε κέξνπο ηνπ απνιεζζέληνο εηζνδήκαηνο έσο 

ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ (ζηέγαζεο, καζεηείαο, θαηάξηη-

ζεο, ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θ.ιπ.).  

Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ πα-

γηψζεθε θαηά ηε θνξληηθή πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο κε ζηφ-

ρν ηελ θαλνληζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ αηφκσλ, αληηκεηψπηζε, 

κεηαμχ άιισλ, δχν βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο είλαη 

ιεηηνπξγηθφο θαη πξνέθπςε απφ ηε βαζηθή ππφζεζε πσο ην θξάηνο πξφ-

λνηαο είρε σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ ζεσξνχληαλ πε-

ξηζηαζηαθνί θίλδπλνη, δειαδή δελ παξνπζίαδαλ πςειή ζπρλφηεηα εκθάλη-

ζεο θαη αθνξνχζαλ έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ γηα νπνηνλδήπν-

ηε ιφγν απνθιεηφηαλ (πξφζθαηξα;) απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο (Ρνδαλβαιφλ, 

2003, ζ. 22). Σα πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ π-

ςειή θνξνινγία, εμαζθάιηδαλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά πιενλάζκαηα 

γηα ηε ζηήξημε ελφο θξάηνπο πξφλνηαο κε ραξαθηεξηζηηθά θαζνιηθφηεηαο 

πνπ άκβιπλαλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη εμαζθάιηδαλ ηελ νηθνλνκηθή 

– ηνπιάρηζηνλ – έληαμε φζσλ βξίζθνληαλ εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ο 

πεξηνξηζκφο ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ε κείσζε ηνπ 

αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, σο απνηέιε-

ζκα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ζηέξεζε απφ ην θξάηνο πξφ-

λνηαο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ηα πνζνζηά ησλ αλέξ-

γσλ
199 – δειαδή ησλ δπλεηηθά επσθεινχκελσλ απφ ην θξάηνο πξφλνηαο – 

δηαξθψο απμάλνληαλ. Παξάιιεια, νη ζεκαληηθέο δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσ-

ληθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο θαη ηεο εηζφδνπ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ θαη γπλαηθψλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, επέθεξαλ πξφζζεηεο πηέζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο πνπ δελ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θάιπςε ηέηνησλ αλα-

γθψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη θαζψο δελ εηέζε ππφ ακθηζβήηεζε ε 

                                                      

 

199
 Ζ αλαθνξά ζηνπο αλέξγνπο δελ είλαη πεξηνξηζηηθή, αθνχ αλ θαη απηνί 

αδηακθηζβήηεηα απνηεινχλ ην πην εππαζέο ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη θαη ην 

κνλαδηθφ, θαζψο ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο εκη-απαζρνινχκελνπο, ηνπο ειηθησκέ-

λνπο θαη άιιεο θνηλσληθέο θαη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Ο επηκεξηζκφο ησλ αλαθν-

ξψλ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πξν-

θχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο αιιαγήο θέληξνπ βάξνπο ησλ ζεσξήζεσλ πεξί ηνπ θνηλσ-

ληθνχ δεηήκαηνο απφ ηε «ζπλνιηθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο (κε φξνπο εθκεηάι-

ιεπζεο, αλαδηαλνκήο θ.ι.) ζε κηα πξνζέγγηζε επηθεληξσκέλε ζην πην εππαζέο 

θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ» (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 118). 
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αληηλνκία ηεο ηδηνπνίεζεο ησλ θεξδώλ (εθ κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ) ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ εμόδσλ, ε ζθαίξα ηεο αλαπαξαγσγήο 

εκπνξεπκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζηνλ θχθιν αμηνπνίεζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο δεκφζησλ αγαζψλ φπσο ε πγεία, 

ε εθπαίδεπζε, ε θνηλσληθή αζθάιεηα, θ.ιπ. (Αιεμίνπ, 2008, ζζ. 22-23). Ωο 

απνηέιεζκα, νη θνηλσληθνί ρψξνη θαη νη δνκέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ 

πξφηεξα εμαζθάιηδαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή έληαμε, θαηέιεμαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο έλα αθφκε πεδίν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνλνηαθψλ – θπξίσο – δνκψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη ςπρνθνηλσλη-

θφο. Αλαθέξζεθε παξαπάλσ πσο ε έληαμε ησλ αηφκσλ ζην θαζεζηψο ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο ηνχο εμαζθάιηδε ηελ επειημία θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, 

θαζψο θαη κηα θνηλσληθή ηαπηφηεηα πνπ επλννχζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε, εηο βάξνο βέβαηα ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πξνγε-

λέζηεξνπο θνηλσληθνπνηεηηθνχο θαη ππνζηεξηθηηθνχο θνξείο. Ζ κεηάπησ-

ζε φκσο ηνπ αηφκνπ απφ ην θαζεζηψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγάηε ζε απ-

ηήλ ηνπ ρξήζηε ησλ θνηλσληθψλ, θαη ηδηαίηεξα  ησλ πξνλνηαθψλ, ππεξε-

ζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ αμηνινγηθή θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε θαη απφ εζσ-

ηεξηθέο (ςπρνινγηθέο) δηεξγαζίεο αιινίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο απην-

εηθφλαο ηνπ. ε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ην επάγγεικα ζπλη-

ζηά γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ πην αμηφπηζην δείθηε θνηλσ-

ληθήο ζέζεο, ζε βαζκφ ψζηε ε επαγγεικαηηθή δηάξζξσζε λα ζπληζηά ηε 

«ξαρνθνθαιηά ηεο ηαμηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ» 

(Καζηκάηε, 2001, ζ. 121), ε έθπησζε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ 

θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη σο θνηλσληθή κεηνλεμία. Ο πξψελ εξγαδφκελνο, 

πνπ σο θνξνινγνχκελνο θαη αζθαιηζκέλνο ήηαλ εληαγκέλνο ζε κηα απν-

εμαηνκηθεπκέλε ζρέζε κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο κέζσ ηεο πα-

ξαθξάηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ εηζθνξψλ, βξίζθεηαη ηψξα ζε ζέζε 

έλδεηαο λα εθζέζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα ζεσξεζεί αλ εκπίπηεη ή 

φρη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο. Ζ απνπζία θαζνιηθφηεηαο ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ θαζηζηά ηελ πεξίπησζε ηνπ 

θάζε αηφκνπ κνλαδηθή θαη ηελ εθζέηεη ζηελ δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ εηδη-

θψλ, πνπ απνθαίλνληαη γηα ηελ χπαξμε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απνιαβήο 

ησλ πξνλνηαθψλ πφξσλ (Αιεμίνπ, 2007, ζζ. 96-97). Ζ πξνζθπγή ηνπ αηφ-

κνπ ζηηο πξνλνηαθέο δνκέο, ε θαηάδεημε ηεο θαηάζηαζεο έλδεηαο θαη ν 

πξνβιεπφκελνο ρεηξηζκφο ηεο, νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ξφισλ θαη ηελ 

αλάπηπμε θαζνξηζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο κεραληζκνχο απηνχο, πνπ εθηεί-

λνληαη απφ ηελ επηζθάιεηα θαη ηηο πξνζπάζεηεο απνθπγήο αμηνπνίεζεο ησλ 

ζεζκψλ πξφλνηαο έσο ηελ επίκνλε άξλεζε νπνηαζδήπνηε πξνζέγγηζεο, κε 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ απνδνρή ηνπ θαζεζηψηνο 

ηνπ σθεινχκελνπ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 84-85). Απφ ηε ζηηγκή φκσο 
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πνπ ην άηνκν θαηαθεχγεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζεζκψλ πξφλνηαο θηλδπ-

λεχεη λα γίλεη εμαξηψκελν, κε άκεζε ςπρνινγηθή ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο απηνεθηίκεζεο κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη 

ηελ αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ελψ ε αδπλακία ηνπ λα σθειεζεί απφ 

ηηο πξνλνηαθέο παξνρέο σο κέινο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο κε θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα νδεγεί ζπρλά ζηε ζπκαηνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

θαξπσζεί ηνπο πφξνπο ηεο θνηλσληθήο αλαδηαλνκήο ζηε βάζε κηαο θηιν-

ζνθίαο ρνξήγεζεο απνδεκηψζεσλ (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζζ. 88-89). Δπίζεο, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζδνθψκελε σθέιεηα, εια-

ρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν πνπ ην πξνλνηαθφ ζχ-

ζηεκα ηνπ αζθεί, πηνζεηεί εξγαιεηαθέο ηερληθέο ζπκπεξηθνξάο (Αιεμίνπ, 

2007, ζ. 97). Ζ καθξνρξφληα εμάξηεζε πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε ζπλερή 

ελαιιαγή ησλ πεξηφδσλ εξγαζίαο θαη αλεξγίαο, φζν θπξίσο απφ ηελ παξα-

ηεηακέλε παξακνλή εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κα-

θξνρξφληα αλέξγσλ, κεηαβάιιεη ηνπο σθεινχκελνπο ηεο πξνλνηαθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο ζε άηνκα ππφ θεδεκνλία πνπ «αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο απηφλνκα φληα· ράλνπλ πξψηα ηε δπλαηφηεηα – θαη ζηε ζπλέρεηα, αθφ-

κα θαη ηελ ηθαλφηεηα – λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, ράλνληαο βαζκηαία ηνλ 

έιεγρν ηεο δσήο ηνπο» (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 133). 

Ωο ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη, ινηπφλ, πσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή, 

φπσο αξζξψζεθε ππφ ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηνπ βηνκεραληθνχ 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ θνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ιεηηνχξγεζε σο θνηλσληθνπνη-

εηηθφο ζεζκφο κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε ησλ θαηψηεξσλ θνη-

λσληθψλ ηάμεσλ θαη ζπλεηέιεζε ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσλίαο σο ν-

ιφηεηαο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο, εμνκαιχλνληαο 

πξφζθαηξα ηηο αληζφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ην θαζεζηψο φκσο ηεο απνδηάξζξσζεο ηνπ 

κεηαθνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ, αθελφο ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνη-

λσληθήο πξφλνηαο δελ απνδείρζεθε επαξθήο λα ζεθψζεη ην απμαλφκελν 

βάξνο ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, αθεηέξνπ ε ελζσκάησζή ηνπο 

ζηνλ θχθιν αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πεξηφξηζε δξαζηηθά ην εχξνο ηεο 

αλαδηαλεκεηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, κεηαβάιινληάο ηα αθφκα θαη ζε έλαλ 

επηπιένλ κεραληζκφ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ αδήξηηε αλάγθε ρεηξη-

ζκνχ ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ δπλεηηθά σθεινπκέλσλ νδήγεζε αξ-

ρηθά ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ηνπ απνθιεηζκνχ, 

φπνπ ε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα επαλελζσκαηψζεη (κέζσ ηεο εξγαζί-

αο) έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ αηφκσλ, θαηέιεμε, κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο 

απφ ηηο πξνλνηαθέο δνκέο, ζηελ εμνκνίσζή ηνπο κε έλα είδνο «θνηλσληθά 

αλαπήξσλ» πνπ εηέζεζαλ ππφ ηελ πξνλνηαθή θεδεκνλία (Ρνδαλβαιφλ, 

2003, ζζ. 154-155). Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαη ε κεηαιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο, θαζψο 
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θαη ε δηαθαηλφκελε απν-επέλδπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απφ ηηο δηαδηθα-

ζίεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αλακέλεηαη λα δηνγθψζνπλ ηα 

θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εληάζζνληαο ζην θαχιν θχθιν ηνπ 

απνθιεηζκνχ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ είηε 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ είηε ηηο ζπζθνηίδεη, θαζηζηψληαο ην 

πεξηζψξην θνηλσληθά αζέαην (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 129-135). 

5.4 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ην 

βαζκφ απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «Άιινπ», πνπ κπνξεί λα εθηεί-

λεηαη απφ ηελ αλεθηηθφηεηα έσο ην δηαρσξηζκφ (δηάθξηζε) θαη ηελ πεξηζσ-

ξηνπνίεζε. Φπζηθά, νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφ-

ηεηαο  ή ηεο εηεξφηεηαο  δελ είλαη απηνλφεηε ππφζεζε, θαζφζνλ ην πεξηε-

ρφκελν ησλ ελλνηψλ απηψλ θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά, ζπλήζσο (πιελ 

φκσο φρη θαη‟ αλάγθε) απφ ηηο θαηηζρχνπζεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκά-

δεο, νη νπνίεο «αληηθεηκελνπνηνχλ» ην δηαθνξεηηθφ, πξνβάιινληαο θαλνλη-

θόηεηεο πνπ εθθξάδνπλ ην θπξίαξρν πξφηππν, νπζηαζηηθά ην ζχζηεκα 

«πεπνηζήζεσλ ηεο πνιηηηθά θπξίαξρεο πιεηνςεθηθήο θνηλφηεηαο» 

(Γθφηνβνο, 2003, ζ. xiii). Καηά ζπλέπεηα, ε χπαξμε ηκεκάησλ ηνπ πιεζπ-

ζκνχ ελφο εζληθνχ θξάηνπο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη εζληθά, εζλνηηθά, ζξε-

ζθεπηηθά, γισζζηθά ή ελ γέλεη πνιηηηζκηθά (ζην επίπεδν ησλ αμηαθψλ θσ-

δίθσλ, ησλ ζηάζεσλ, ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ, θ.ιπ.) απφ ην θπξίαξρν 

πξφηππν (φ.π., ζ. 59) ιεηηνπξγεί σο δηαδηθαζία κεζνιάβεζεο, κνξθνπνίε-

ζεο θαη ζπκβνινπνίεζεο δηαθξηηψλ (κεηνλνηηθψλ) ζπιινγηθνηήησλ, κε ην 

ζηνηρείν ηεο εηεξφηεηαο λα αλαδεηθλχεηαη σο δεδνκέλε θαη θπξίαξρε θα-

ηεγνξία πεξηγξαθήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
200

 πνπ επξίζθεηαη ζε 

κηα ζρέζε απνδνρήο, ζπλχπαξμεο ή ζχγθξνπζεο ηνπ «μέλνπ» - κεηνλνηη-

θνχ πνιηηηζκνχ κε ηνλ «νκνηνγελή πνιηηηζκφ» ηεο πιεηνςεθίαο 

(Γθφβαξεο, 2000, ζ. 20). 

Ζ ζπλάληεζε ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκψλ ζην θνηλσληθφ πεδίν
201

 

νδεγεί ζε θαηαζηάζεηο πνπ εθηείλνληαη ζην εχξνο ελφο ζπλερνχο πνπ εθθη-

                                                      

 

200
 Αγλνψληαο ή απνθξχπηνληαο ηφζν ηηο θνηλσληθέο δπλακηθέο πνπ δχ-

λαληαη λα νκνγελνπνηήζνπλ ηνπο δηαθξηηνχο απηνχο πνιηηηζκνχο φζν θπξίσο θαη 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο (θαη ζπλήζσο άληζεο) θνηλσληθέο ζέζεηο θάζε κεηνλνηηθήο νκά-

δαο, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο ηεο θνηλσληθήο (αιιά θαη πνιηηηζκηθήο) ηεο 

δξάζεο θαη ζπγθξνηνχλ ηηο ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο ηεο. 

201
 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ  βι. ζηελ ππνζεκείσζε 162. 
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λεί απφ ηελ αλεθηηθφηεηα θαη θαηαιήγεη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε
202

 θαη ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαηλεηηθέο, πξνβιεκαηηθέο έσο θαη ζπγθξνπζηαθέο 

εθβάζεηο. Καζφζνλ νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηάθξηζεο είλαη 

πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα (Γθφηνβνο, 1996, ζ. 50),
 203

 θξίλεηαη ζθφπηκν γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ δπλεηηθψλ εθβάζεσλ λα 

δηεξεπλεζεί ην πεδίν ζπλάληεζεο ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκψλ. Έλα αλαιπ-

ηηθφ θαη εξκελεπηηθφ πιαίζην πνπ απνηππψλεη ηε δπλακηθή απηνχ ηνπ πε-

δίνπ κάο πξνζθέξεη ε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο (θνηλσληθήο) ςπρνιν-

γίαο
204

 κε ηελ έλλνηα ηνπ επηπνιηηηζκνύ (acculturation).
 205

  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ απνηειεί έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο πεξη-

                                                      

 

202
 Σν ζπλερέο απηφ πεξηγξάθεη έλαλ (κάιινλ) πεπεξαζκέλν αξηζκφ δπ-

λαηψλ ζηαδίσλ πνπ π.ρ. γηα ηελ αλεθηηθφηεηα δχλαληαη λα είλαη: i) ε ελδνηηθή 

απνδνρή ηεο δηαθνξάο,  ii) ε παζεηηθή ή ήπηα αδηαθνξία γηα ηε δηαθνξά, iii) ν 

εζηθφο ζησηθηζκφο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη iv) ε ελ-

ζνπζηψδεο επηδνθηκαζία ηεο δηαθνξάο (Walzer, 1998, ζζ. 61-62), ελψ αληίζηνηρα 

γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε: i) ν θνηλσληθφο απνπξνζαλαηνιηζκφο θαη ii) ν αηνκηθη-

ζκφο (Bourhis, Moïse, Perreault, & Senécal, 1997, ζ. 377). 

203
 Άξα πην δπζδηάθξηηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζεζκηθέο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ (Γθφηνβνο, 1996, ζ. 50). Ωζηφζν θαη νη 

δήζελ αζχκβαηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζπληζηνχλ απφ κφλεο ηνπο κνξθή λενξα-

ηζηζκνχ (Βεξγίδεο, 1998). 

204
 ρεηηθά κε ηα επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα θαη ηελ «ηκπεξηαιηζηηθή ηά-

ζε» ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ςπρνινγίαο λα ζεσξεζεί σο δηαθξηηφο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο βι. ην θείκελν ηνπ Αλησλίνπ (2001, ζζ. 315-318). 

205
 ε κηα θνηλσληνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα, θαίλεηαη ίζσο πα-

ξαθηλδπλεπκέλε ε αμηνπνίεζε ελφο πιαηζίνπ δαλεηζκέλνπ απφ ην ρψξν ηεο ςπρν-

ινγίαο, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κηα «ςπρνινγίδνπζα» εξκελεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αγλνεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δπλακηθή ηνπ θνηλσληθνχ 

πεδίνπ θαη πξνζιακβάλεη ηα θνηλσληθά ζπκβάληα ζε ζρέζε κε ηα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηνπξγψλ ηνπο. ληαο ελ γλψζεη ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη 

ηνπ επηιεθηηθνχ, κνλνθαηεπζπλφκελνπ θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλνπ ραξαθηήξα 

ηεο ςπρνινγηνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή έρεη σο αληηθείκελν 

κεηνλνηηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο (Παπαζηάκνπ, 1989, ζ. 433), επηιέγεηαη ε έλ-

λνηα ηνπ επηπνιηηηζκνχ, ψζηε λα γίλεη αλαθνξά ζηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλάληεζε θπξίαξρσλ θαη κε-θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκά-

δσλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην (ή αθφκε θαιχηεξα νη 

αμίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη, δηνρεηεχνληαη θαη δηαθηλνχληαη κέζα ζε απηφ) επελεξγεί 

ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Αλησλίνπ, 2001, ζ. 295). 
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γξάθεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλάληεζε θπξίαξρσλ θαη κε-

θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ
206

 θαη γίλνληαη αληηιεπηέο ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν, αιιά θαη ηηο ςπρνινγηθέο αιιαγέο θαη ηα ελδερφκελα απνηειέ-

ζκαηά ηνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα
207

 πνπ βηψλνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ςπρνινγηθνύ επηπνιηηηζκνύ (Berry, 1997, ζ. 6). ε πνιηηηζκηθφ επίπεδν νη 

αιιαγέο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ήζε θαη ηνπο 

θαλφλεο, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, αθφκα θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ή ελδπκα-

ηνινγηθέο ζπλήζεηεο, ζε γεληθέο γξακκέο ζε φια απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

ππξήλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Αλ θαη θαίλεηαη σο εχινγε δηαπίζησζε φηη, 

γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ακνηβαία αηκφζθαηξα θαηαλφεζεο κέζα ζηελ 

θνηλσλία, απαηηείηαη κηα θνηλή βάζε, εληνχηνηο ν θαζνξηζκφο ησλ πξνυπν-

ζέζεσλ γηα ηελ επηηπρή πνιηηηζκηθή έληαμε είλαη δχζθνινο, θαζψο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ επηπνιηηηζκνχ νη πξνεξρφκελνη απφ ηηο 

κεηνλνηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηη αθξηβψο πεξη-

ιακβάλεη ν πνιηηηζκηθφο ππξήλαο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, πνηεο είλαη νη 

βαζηθέο ηνπ αξρέο θαη θαλφλεο. Απηφ φκσο δελ είλαη εχθνιν, θαζψο ε θπ-

ξηαξρνχζα θνπιηνχξα δελ είλαη πάληα εληαία, νχηε θαη ζηαηηθή, ελψ θαη ηα 

κέιε ηεο πνιηηηζκηθήο κεηνλφηεηαο ηελ πξνζεγγίδνπλ κέζα απφ ην πιέγκα 

ησλ δηθψλ ηνπο θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
208

 πνπ δχλαληαη λα ιεηηνπξ-

                                                      

 

206
 Ζ δηεξγαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ ραξαθηεξίδεη θάζε καθξφρξνλε επαθή 

δηαθξηηψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Μεγάιν ηκήκα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλα-

θέξεηαη ζηνλ επηπνιηηηζκφ σο απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ωζηφζν, ε έλλνηα 

αμηνπνηείηαη δηαζηαιηηθά γηα ηε κειέηε ηεο επαθήο ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άληζα επίπεδα ηζρχνο σο θπξίαξρεο (dominant) θαη κε-

θπξίαξρεο (non-dominant). ην πιαίζην απηφ  π.ρ. έρεη κειεηεζεί ε δηεξγαζία επη-

πνιηηηζκνχ ζε θνηλφηεηεο ηζαγελψλ ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ Απζηξαιία (Berry, 

Kim, Power, Young, & Bujaki, 1989).   

207
 Ζ αλαθνξά ζην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ ςπρνινγηθνχ επηπνιηηηζκνχ είλαη 

ζεκαληηθή, δηφηη φια ηα άηνκα δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ζην γεληθφ επηπν-

ιηηηζκφ πνπ βηψλεηαη απφ ηελ νκάδα ηνπο. 

208
 Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

ηδέεο, ζε κηα κνξθή θνηλσληθήο γλψζεο πνπ ζπληζηά ηνλ «θνηλφ λνπ» θαη πεξη-

ιακβάλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, γλψκεο, ζηάζεηο θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ηα άηνκα πξνζιακβάλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηε-

ηα. Παξφηη δελ είλαη «νχηε αληίγξαθν ηνπ πξαγκαηηθνχ, νχηε ζρέδην ηνπ ηδεαηνχ» 

έρνπλ ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθή ππφζηαζε θαη παξνπζηάδνληαη κε ζηαζεξφηεηα θαη 

ζπλέπεηα σο παξάγσγα ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, εληαγκέλεο πάληα ζην θνη-

λσληθφ δηαθχβεπκα, δειαδή ζηηο ζέζεηο πνπ νη θνξείο ηνπο θαηέρνπλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Βι. ζρεηηθά ηα θείκελα ησλ Ναπξίδε 

(1994, ζζ. 165-178) θαη Παπαζηάκνπ (1989, ζζ. 415-429). 
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γνχλ πνιιέο θνξέο παξακνξθσηηθά σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο ηζρχνπζαο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη, ζηελ πνιηηηζκηθή δηά-

ζηαζε λα κε κπνξνχλ λα νξηνζεηεζνχλ πξφηππα πξνο ηα νπνία φια ηα κέ-

ιε κηαο θνηλσλίαο λα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ, εθηφο ίζσο απφ ηελ επί-

γλσζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφ-

ηεηα ηνπ θαζελφο λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη λα πξαγκαηεχε-

ηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Βέβαηα, παξά ηελ νπδέηεξε αμηνινγηθά ρξήζε 

ηνπ φξνπ, ζηελ πξάμε ε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ ηείλεη λα πξνθαιέ-

ζεη κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηε κεηνλνηηθή πνιηηηζκηθή νκάδα – ηελ νκάδα 

επηπνιηηηζκνύ –  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην «ηαίξηαζκά» ηεο ζην λέν 

πιαίζην, θάηη πνπ αηηηνινγείηαη ιφγσ ηεο άληζεο δχλακήο ηεο (αξηζκεηη-

θήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο) ζε ζρέζε κε ηελ επηθξαηνχζα νκάδα ηεο θνη-

λσλίαο (Berry, 1997, ζ. 7). 

Πίλαθαο 6. ηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνύ ηωλ κε-θπξίαξρωλ νκάδωλ 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξεί θάπνηνο 

ηελ  ηαπηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ; 

  ΝΑΙ ΟΥΙ 

Δίλαη ζεκαληη-

θό λα δηαηε-

ξνύληαη ζρέ-

ζεηο κε ηελ επ-

ξύηεξε θνηλω-

λία; 

 

ΝΑΙ 

 

Δλζσκάησζε Αθνκνίσζε 

ΟΥΙ 

 
Γηαρσξηζκφο Πεξηζσξηνπνίεζε 

Πξνζαξκνγή απφ Berry (1997) 

Σν πιαίζην ζεψξεζεο ηεο δηεξγαζίαο επηπνιηηηζκνχ πνπ επηιέγε-

ηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη απηφ ηνπ Berry (1997), 

φπσο αλαζεσξήζεθε θαη επεθηάζεθε απφ ηνπο Bourhis, Moïse, Perreault, 

θαη Senécal (1997). Ο ιφγνο επηινγήο ηνπ είλαη πσο αλαγλσξίδεη ηνλ ακθί-

δξνκν ραξαθηήξα ηεο δηεξγαζίαο απηήο, αλαδεηθλχνληαο ην ξφιν ησλ πα-

ξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξαγκάησζή ηεο, ηελ ελεξγφ ζρέζε κεηα-

μχ απνθιεηφλησλ θαη απνθιεηνκέλσλ θαη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο απν-

κφλσζεο, δειαδή ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνπλ νη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ηεο 
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έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζψκα 

απηήο ηεο εξγαζίαο.
 209

 

Ο Berry (1997) εξκήλεπζε ηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ κε-θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε βάζε ηηο αθφινπ-

ζεο  δηαζηάζεηο (βι. Πίλαθα 6 ): 

 ηελ πνιηηηζκηθή ζπληήξεζε (cultural maintenance), δεια-

δή ζε πνηα έθηαζε ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηα πνιη-

ηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, ψζηε λα 

αμίδεη λα δηαηεξεζνχλ,  θαη  

  ηελ επαθή θαη ηε ζπκκεηνρή (contact and participation), 

ην βαζκφ δειαδή επαθήο ηνπο κε ηηο άιιεο νκάδεο θαη 

ηελ θπξίαξρε νκάδα, θαη ηε ζέιεζή ηνπο λα πηνζεηήζνπλ 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά νκάδαο. 

Με βάζε ηηο δπν απηέο δηαζηάζεηο πξνζδηφξηζε ηηο αθφινπζεο 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ: 

i. Δλζσκάησζε (integration): Ζ κε-θπξίαξρε νκάδα δηαηεξεί ηελ 

πνιηηηζκηθή αθεξαηφηεηά ηεο, ελψ παξάιιεια ζπκκεηέρεη σο αλα-

πφζπαζην θνκκάηη ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη.  

ii. Αθνκνίσζε (assimilation): Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγθαηάιεηςε 

ησλ κεηνλνηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ πηνζέηε-

ζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο κέζα απφ 

ηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε. 

iii. Γηαρσξηζκόο (separation/segregation): Ζ κε-θπξίαξρε νκάδα δηα-

ηεξεί ηελ πνιηηηζκηθή αθεξαηφηεηά ηεο, απνθεχγνληαο ηελ αιιε-

ιεπίδξαζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο.  

iv. Πεξηζσξηνπνίεζε (marginalization): Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ α-

πνπζία ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηεο κε-θπξίαξρεο ν-

κάδαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο φζν θαη 

γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηηο άιιεο νκάδεο. 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.3-Σύγρξνλεο  πξνζεγγίζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ όξνπ θαη 

εηδηθφηεξα ηα θείκελα ησλ A.B. Atkinson (1998a) θαη Burchardt, θ. ζπλ. (1999, 

2002) γηα ην ξφιν ησλ παξαγφλησλ, ηεο Silver (1994, 1995) γηα ηε ζρέζε απν-

θιεηφλησλ- απνθιεηνκέλσλ θαη ηνπ Barry (1998, 2002) γηα ηελ θνηλσληθή απνκφ-

λσζε. 
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Οη Bourhis θ. ζπλ. (1997), κε θξηηήξην ηελ πνιηηηζκηθή απνμέλσζε 

(cultural alienation) ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ δηέθξηλαλ δχν κνξθέο πε-

ξηζσξηνπνίεζεο: α) ηνλ θνηλσληθό απνπξνζαλαηνιηζκό (anomie), κηα θα-

ηάζηαζε πξνβιεκαηηθήο ηαπηνπνίεζεο θαη β) ηνλ αηνκηθηζκό 

(individualism),  ηελ επηζπκία ησλ κειψλ ηεο κε-θπξίαξρεο νκάδαο λα 

πξνζδηνξίδνληαη σο άηνκα θαη φρη σο κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Γηεπ-

ξχλνληαο ην κνληέιν επηπνιηηηζκνχ ηνπ Berry, πξνζδηφξηζαλ θαη ηηο ζηξα-

ηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα. Με βάζε 

δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο, ηελ πνιηηηζκηθή ζπληήξεζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή, πξνζδηνξίζηεθαλ νη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ  ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Πίλαθαο 7): 

i. Δλζσκάησζε (integration): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο απνδέ-

ρνληαη ηελ αμία δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ 

ππνινίπσλ, κε ηελ παξάιιειε πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ κειψλ 

ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο θπξίαξ-

ρεο νκάδαο. 

ii. Αθνκνίσζε (assimilation): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο αλακέ-

λνπλ ηελ εγθαηάιεηςε απφ πιεπξάο ησλ ππνινίπσλ ηεο πνιηηηζκη-

θήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε βάζε ηνλ πνιη-

ηηζκφ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ηεο θνηλσλίαο.
210

 

iii. Γηαρσξηζκόο (separation): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο απν-

ζηαζηνπνηνχληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο, ζηνπο νπνίνπο σζηφζν α-

λαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο 

θιεξνλνκηάο. 
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 Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζηαδηαθή εζεινληηθή 

απνβνιή ζηνηρείσλ ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ, 

κε ηελ ζπλαθφινπζε πηνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

ή κπνξεί λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα κηαο επηβεβιεκέλεο, απφ ηελ θπξίαξρε 

νκάδα, πνιηηηθήο αθνκνίσζεο. Ζ δεχηεξε απηή πεξίπησζε αθνκνίσζεο ζπκβαίλεη 

ζηηο θνηλσλίεο εθείλεο πνπ δελ απνδέρνληαη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη, 

κέζσ ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ, επηβάιινπλ ηελ πνιηηηζκηθή αιιαγή σο κηα 

κνξθή εμαλαγθαζκέλεο αθνκνίσζεο πνπ ν Berry (1997, ζ. 10) νλνκάδεη «Pres-

sure Cooker». Ζ αθνκνίσζε σο δηαδηθαζία, εηδηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

απνηειεί ζεκείν ζχγθιηζεο ηεο θξηηηθήο ηφζν απηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηε δηαηήξε-

ζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαζαξόηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο φζν θαη απηψλ πνπ πξνα-

ζπίδνληαη ηε δηαηήξεζε ηεο εηεξφηεηαο ζηελ θνηλσλία. Γηα κηα θξηηηθή ζεψξεζε 

ηνπ αληη-αθνκνησηηθνχ ιφγνπ βι. (Γθφηνβνο, 2003α, ζζ. 31-38). 
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iv. Απνθιεηζκόο (exclusion): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ζηεξνχ-

ληαη αλεθηηθφηεηαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ησλ ππνινίπσλ λα δηα-

ηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ελψ παξάιιεια ηνπο 

αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηεο δηθήο ηνπο, θπξίαξρεο, νκάδαο. 

v. Αηνκηθηζκόο (individualism): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο φζν θαη ηνπο άιινπο σο άηνκα 

παξά σο κέιε θνηλσληθψλ νκάδσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ζε θάζε είδνπο θνηλσληθφ 

πξνζδηνξηζκφ, επηιέγνληαο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ θαη κε νπνηνδή-

πνηε άιιν κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

πλδπάδνληαο ζε έλα εληαίν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηηο αθνινπζνχ-

κελεο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ ησλ θπξίαξρσλ θαη κε νκάδσλ (Πίλαθεο 

6 & 7) νη Bourhis θ. ζπλ. (1997) ζπλζέηνπλ ην Γηαδξαζηηθό Μνληέιν Δπη-

πνιηηηζκνύ (Interactive Acculturation Model), ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηξηψλ 

εηδψλ εθβάζεηο : ζπλαηλεηηθέο (consensual), πξνβιεκαηηθέο (problematic) 

θαη ζπγθξνπζηαθέο (conflictual). 

Πίλαθαο 7. ηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνύ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

 
 

 

Βξίζθεηε απνδεθηό λα δηαηεξνύλ νη 

«Άιινη» ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηόηε-

ηα; 

Απνδέρεζηε νη «Άι-

ινη» λα πηνζεηνύλ ηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηό-

ηεηα ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο; 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

ΝΑΙ Δλζσκάησζε Αθνκνίσζε 

ΟΥΙ Γηαρσξηζκφο  

 

Απνθιεηζκφο 

Αηνκηθηζκφο 

 

       Πξνζαξκνγή απφ Bourhis θ. ζπλ. (1997) 

Σν κνληέιν απηφ απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8 θαη πξνβιέπεη ζε-

ηηθέο εθβάζεηο απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε θπξίαξρε θαη 
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ε κε-θπξίαξρε νκάδα επηιέγνπλ ηηο ίδηεο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ (ελ-

ζσκάησζε, αθνκνίσζε, αηνκηθηζκφ).  

Σε θνηλσληθό/ςπρνινγηθό επίπεδν, απηό κπνξεί λα πεξηιακ-

βάλεη ζεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεθηηθή θαη κε-ιεθηηθή δη-

απνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ακνηβαίεο ζεηηθέο δηα-εζλνηηθέο 

(interethnic) ζηάζεηο θαη ζηεξεόηππα, ρακειή δηα-εζλνηηθή 

έληαζε, ρακειό ζηξεο επηπνιηηηζκνύ θαη ζηελ πξαγκαηηθόηε-

ηα θακηά δηάθξηζε κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ. (ό.π. ζ. 

383) 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε ζπλχπαξμε ησλ δηαθξηηψλ νκάδσλ εί-

λαη (ηνπιάρηζηνλ) πξνβιεκαηηθή ή θαηαιήγεη ζηε ζχγθξνπζε θαη ην ζπ-

λαθφινπζν απνθιεηζκφ ηεο κε-θπξίαξρεο νκάδαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

ν πνιηηηζκηθφο απνθιεηζκφο, εθηφο απφ θνηλσληθφ δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, κπνξεί λα ιάβεη 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηθνχ δεηήκαηνο, ππεξβαίλνληαο ηα ζηελά 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά φξηα, αλαδεηθλπφκελνο σο πνιηηηθφ κέζν
211

 γηα ηελ 

επίηεπμε ή θαη ηελ παξεκπφδηζε άιισλ ζηφρσλ, ζέηνληαο έηζη ππφ ακθη-

ζβήηεζε πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ, ε 

πνιηηνγξάθεζε, ε ζεζκνζεηεκέλε απνπζία θάζε κνξθήο δηάθξηζεο, θ.ά. 

Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ην πεδίν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ είλαη ηεξαξρη-

θά πξνζδηνξηζκέλν, θαζφζνλ πξσηίζησο αληαλαθιά δηαθνξνπνηεκέλα ε-

πίπεδα νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηζρχνο, ελψ παξάιιεια ε 

θαηεγνξηαθή αληίιεςε ηνπ «Άιινπ» θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ζηεξεν-

ηππηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαλνληζηηθά, εμσ-

ζψληαο ηα άηνκα ζηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ δηάθξηζεο (Γθφηνβνο, 

1996, ζζ. 6-16, 36-40). Δθθηλψληαο έηζη απφ πεξηνρέο αιιειεπίδξαζεο 
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 Δπηδηψθνληαο έηζη ηελ άξζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ απνθιεηζκνχ, ε θπξί-

αξρε νκάδα πξνζθέξεη ηα κέζα (π.ρ. εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) γηα ηελ πνιηηη-

ζκηθή έληαμε ησλ άιισλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε άιισλ αλεμάξηεησλ 

ζηφρσλ. Ωζηφζν, απηή ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη άιινηε σο πξνζθνξά πξνο ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ θαη άιινηε σο απαίηεζε, κεξηθέο θνξέο ηφζν ηζρπξή, 

ψζηε ε αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή λα νδεγεί ζε πνηλέο.  Υαξαθηε-

ξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα πξνγξάκκαηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ πξνζθέ-

ξνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ 

νπνίσλ ζεσξείηαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο παξακν-

λήο, ελψ ε απνηπρία κπνξεί λα επηθέξεη πνηλέο πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ επηβνιή 

ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ έσο θαη ηελ αδπλακία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο παξακνλήο, 

κε ζπλέπεηα ηελ απέιαζε (Rieder, 2003). 
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πνπ δηρνηνκνχληαη σο πξνο ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά, θπξίσο ζηε βάζε 

ηαπηνηήησλ,
 212

 θαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε πνιηηηζκηθή δηάθξηζε κεηαπίπηεη, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο εμσ-

ζεζκηθψλ, άηππσλ θαη θαζεκεξηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ (αξλεηηθή) θνη-

λσληθή δηάθξηζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ.
 
 

 

Πίλαθαο 8.  Tν Γηαδξαζηηθό Μνληέιν Δπηπνιηηηζκνύ 

 

ηξαηεγηθέο 

επηπνιηηηζκνύ 

Με-θπξίαξρε νκάδα 

Δλζωκάηωζε Αθνκνίωζε Γηαρωξηζκόο 
Κνηλωληθόο απνπξνζα-

λαηνιηζκόο 
Αηνκηθηζκόο 

Κ
π

ξ
ία

ξ
ρ
ε

 ν
κ

ά
δ

α
 

Δλζωκάηωζε πλαηλεηηθή Πξνβιεκαηηθή πγθξνπζηαθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή 

Αθνκνίωζε Πξνβιεκαηηθή πλαηλεηηθή πγθξνπζηαθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή 

Γηαρωξηζκόο πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή 

Απνθιεηζκόο πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή 

Αηνκηθηζκόο Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή πλαηλεηηθή 

Πξνζαξκνγή απφ Bourhis θ. ζπλ. 1997 

                                                      

 

212
 Ο φξνο «ηαπηφηεηα» επηιέγεηαη γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηαμηλνκήζεηο 

ζηε βάζε αλαγλσξίζηκσλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνπ πε-

ξηερνκέλνπ, δειαδή ηδηνηήησλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνξέσλ ησλ δηάθνξσλ 

ηαπηνηήησλ. Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο, πνπ κπνξεί λα είλαη ζεζκηθέο (ζην επίπεδν 

ηνπ θξαηηθνχ ή ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ) φζν θαη άηππεο-πνιηηηζκηθέο θαη πθίζηαληαη 

σο ην απνηέιεζκα κηαο δηαξθνχο απην/εηεξνηαμηλφκεζεο, ζπλζέηνπλ ην εξκελεπ-

ηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα-θνξείο ησλ ηαπηνηήησλ λνεκαηνδνηνχλ 

ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Πεξηζζφηεξα γηα 

ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ηδηαίηεξα ηε κεηνλνηηθή βι. Γθφηνβνο (2003α, ζζ. 

101-143 · 2005, ζζ. 87-98).. 
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6 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη εθπαίδεπζε  

6.1 Από ηελ εθπαηδεπηηθή αληζόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό 

απνθιεηζκό 

Ζ καξζαιιηαλή ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδξνκήο δηάθξηζεο θαη ζεζκν-

ζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ηνπνζεηεί ηελ εθπαίδεπζε ζην ηξίην 

επίπεδν θαηάθηεζεο, απηφ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ζεκειηψλν-

ληαη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην 19
ν
 ζηνλ 20

ν
 αη. θαη δηεπξχλνληαη ζεκαληη-

θά θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Σελ πεξίν-

δν απηή, νη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηή-

καηνο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε νγθνχκελε θνηλσληθή 

πίεζε γηα δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ νδήγεζαλ ζηελ «εθπαη-

δεπηηθή έθξεμε» κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελ-

δχζεσλ  ζηελ εθπαίδεπζε, ε παξνρή πξνλνηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ 

θαη ε αλάπηπμε αληηζηαζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε γελίθεπζε θαη ε επέ-

θηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφ-

ζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα κηθξναζηηθά θαη ελ κέξεη ζηα 

ιατθά ζηξψκαηα. 

 Ζ δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

δεμακελήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπλέζηεζαλ θαηαξράο έλα ζεκειηψδε κε-

ραληζκφ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη de jure άξζεο ησλ θνηλσληθψλ αλη-

ζνηήησλ, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ ε εθπαίδεπζε, σο δηαδηθαζία θαη σο 

κέζν εμαζθάιηζεο αληαιιάμηκσλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, επέηξεπε θαη ε-

μαζθάιηδε ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Ζ άκβιπλζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

φζν θαη άηππσλ θξαγκψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξφζβαζε θαη ν ζπλαθφινπ-

ζνο εθδεκνθξαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα νδήγεζε 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο θαη ηεο παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα, φκσο δελ αλαίξεζε ηνλ θνηλσληθφ, αλαπαξαγσγηθφ θαη 

θαηαλεκεηηθφ ξφιν ηνπ  ζρνιείνπ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, αλ 

θαη ακβιχλζεθαλ, παξέκελαλ θαη απείθαδαλ ηε θπιεηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αληζφηεηα ησλ θνξέσλ ηνπο. Ζ επέλδπζε ζηε γλψζε, σο ε-

θαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαη ε γελίθεπζε-

δηεχξπλζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ «ζρνιείνπ 

ηεο ηζφηεηαο», φπσο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηνπ θαη 

θνηλσληθνχ αγαζνχ, δελ αλαίξεζαλ ηηο θξαηνχζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλν-

κηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ εμαθνινχζεζαλ λα παξάγνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ 

ζέζεηο αζχκκεηξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηζρχνο, νη νπνίεο εληφο ηνπ «α-

μηνθξαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθάδνληαλ σο δηαθνξνπνηε-
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κέλα επίπεδα ζρνιηθήο επίδνζεο, δηαθνξνπνηεκέλνη ρξφλνη ζρνιηθήο πα-

ξακνλήο (επίπεδα θνίηεζεο) θαη δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ζρνιηθήο δηαξ-

ξνήο. Ωο απνηέιεζκα, ε δηαπηζηνχκελε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα, αθνχ ζε 

επίπεδν έξεπλαο μεπέξαζε ηηο ζπκπιεγάδεο ησλ αηνκνθεληξηθψλ θαη ςπ-

ρνινγίδνπζσλ ζεσξηψλ πνπ ηελ απέδηδαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε έλλνηεο 

φπσο ε λνεκνζχλε, ην ηαιέλην ή ηα ραξίζκαηα, άξρηζε λα ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ έξεπλα γηα ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεηαη αηρκή 

ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο. Ζ εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ 

μεθίλεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζε ρψξεο κε «ζθιεξά επηιεθηηθά εθ-

παηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Γαιιία» (ηακέινο, 2002) α-

πνηππψλεη εκθαλψο ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο κεραληζκνχ αλαπαξαγσ-

γήο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζέηεη ε ηζηνξηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ,
213

 εκπινπηίδεη ην ζεσξεηηθφ πιαί-

ζην κειέηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο 

πξνζεγγίζεηο.
214

  

                                                      

 

213
 Ο ηακέινο (2002) επηζεκαίλεη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξί-

δνπλ ηα επίπεδα ζπλάξζξσζεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο θαηά ηελ 

πεξίνδν εθείλε, ηα νπνία είλαη: α) ε ζπγθξφηεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζε δχν 

επάιιειεο πεξηφδνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ εξγαζηαθή θαη β) ε ζπλάξζξσζε 

εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο, θαζψο ην επίπεδν ηεο πξψηεο θαζφξηδε ελ πνιινίο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηεο δεχηεξεο. ηελ επνρή ηνπ χζηεξνπ ή κεηαλεσηεξηθνχ 

θαπηηαιηζκνχ, ε αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ απαηηεί ηε ζπλερή επηθαηξν-

πνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θαζηζηψ-

ληαο ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αλαπφζπαζην θαη δηαξθέο θνκκάηη ηεο επαγγει-

καηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη απνζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ηίηισλ απφ ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ θαηφρσλ ηνπο, πνπ εθθξάδεηαη σο 

αλεξγία, εηεξναπαζρφιεζε ή ππναπαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ. Οη επηζεκάλζεηο 

απηέο απνηππψλνπλ εκθαλείο πεξηνξηζκνχο ζηηο δηαηππσκέλεο ζεσξίεο πεξί εθ-

παηδεπηηθήο αληζφηεηαο, θξνλνχκε φκσο πσο δελ αλαηξνχλ ηηο ζεκειηαθέο ζπζρε-

ηίζεηο πνπ απηέο απνηππψλνπλ.  

214
 Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζε ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο, ηφζν ζην ρψξν 

ηεο καξμίδνπζαο δηαλφεζεο φπσο ηνπ Bourdieu θαη ηνπ Althusser, αιιά θαη ζηηο 

πξνζεγγίζεηο θηιειεχζεξσλ θνηλσληνιφγσλ φπσο ν Coleman, νη Bowls θαη Gintis 

θ.ά., πνπ έδεημαλ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο ησλ καζε-

ηψλ ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, ζηηο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζην κειινληηθφ ηνπο 

επάγγεικα. Γηα κηα πεξηεθηηθή ζχλνςε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ βι. Γαθέξκνο 

(2003), Φξαγθνπδάθε (1985). Δπίζεο ζηα θείκελα ησλ Bourdieu (1997, 1985), 

Bourdieu & Passeron (1993), Bowles & Gintis (2002), Coleman (1988).  
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Βαζκηαία, ε έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα κεηαπίπηεη 

ζην πεδίν ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηνλ απνθιεηζκφ, επηδηψθνληαο λα απν-

βάιιεη ηφζν ην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ θνξηίν ησλ αιιεινζπγθξνπφκε-

λσλ ζεσξηψλ πεξί θνηλσληθήο αληζφηεηαο, αιιά θαη λα εληάμεη ηηο κηθξν-

θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ θηινδνμνχζαλ λα θα-

ιχςνπλ ην κεζνδνινγηθφ θελφ πνπ άθελαλ νη ζεηηθηζηηθά πξνζαλαηνιη-

ζκέλεο ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο. Ωο απνηέιεζκα, ε κηθξν-αλάιπζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ησλ θηλήηξσλ, ησλ επηθνηλσ-

ληαθψλ θσδίθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ζεσξίεο φπσο π.ρ. ηεο 

ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, έξρνληαη λα ακθηζβεηήζνπλ (ή λα κεηξηά-

ζνπλ) ηελ επίδξαζε ησλ καθξν-θνηλσληθψλ δνκψλ θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δξψληα ππνθείκελα δνκνχλ ηελ θνηλσληθή (ζπλε-

πψο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή) πξαγκαηηθφηεηα. Πέξαλ ησλ κεζνδνινγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ θαη απηέο νη πξνζεγγίζεηο εκθάληδαλ, ε ζεηηθή ζπλεη-

ζθνξά ηνπο αλέδεημε ην ξφιν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε ζρνιηθή δσή θα-

ζψο θαη πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο αληζφηεηαο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

εμηρληαζηνχλ απφ ηηο καθξν-θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Παξάιιεια φκσο κε ηηο επηζηεκνινγηθέο αλαδεηήζεηο γηα ηελ εξ-

κελεία ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζκην 

επίπεδν επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν εξκελείαο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ αλάδπζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ σο ηνπ θαηηζρχνληνο νηθνλνκηθνχ 

παξαδείγκαηνο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη εληεχζελ, θαη ε 

αλάδεημε ηεο αγνξάο σο θπξίαξρνπ ξπζκηζηή ησλ θνηλσληθψλ (άξα θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ) ζρέζεσλ νδήγεζε, παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ηνπ επη-

ζηεκνινγηθνύ παξαδείγκαηνο, ζηε κεηάβαζε απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ απν-

θιεηζκνχ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο ζρνιηθήο εγθα-

ηάιεηςεο, ζπλαξηψληαο ηεο φκσο φρη κε καθξν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

αιιά κε ελδνζρνιηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Γαθέξκνο, 2003).  

Δλ πξψηνηο, ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνκεληθή α-

ληηλνκία. Δζληθέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, αλαγλσξίδν-

ληαο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο σο κέζνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζ-

ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επη-

πηψζεσλ ησλ αθξαίσλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ, επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ δηαηήξεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχ-

ζηεκα θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ησλ πνιηηψλ, 

κέζσ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη παγθν-

ζκίσο σο θπξίαξρε έλλνηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θαη εληεχζελ (ηακέινο, 2002). Ωζηφζν, θαζψο ε εξγαζηαθή δχλακε 

σο εκπφξεπκα έρεη αμία ρξήζεο ζηελ αγνξά ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ θαπη-

ηαιηζκνχ, ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο έιαβαλ ζπλαθφινπζεο αμηνινγη-
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θέο δηαζηάζεηο, ζην κέηξν πνπ ν άλζξσπνο, σο ππνθείκελν ηεο εξγαζίαο, 

απαηηείηαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο, απνθηψληαο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

αιιά θαη πηνζεηψληαο ζπλάκα ην ζχζηεκα ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ, πνπ απν-

ηππψλεη ξεηά ή άξξεηα ην ζχζηεκα ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Μεηαπίπηεη ινηπφλ ην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ζηε κειέηε 

αξρηθά ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη αθνινχζσο ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκα-

ηηθφηεηαο,
215

 πξνβάιινληαο ηερλνθξαηηθά κηα εξγαιεηαθή αληηκεηψπηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ελαξκνληζκέλε ζε έλα λεν-ιεηηνπξγηζκφ πνπ κε φξνπο 

ηερλνθξαηηθνχ αληηθεηκεληζκνχ γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν θξηηηθφο γηα ηνπο 

ζεζκηθνχο θαη εμσζεζκηθνχο παξάγνληεο απνθιεηζκνχ, αλαδεηθλχνληαο 

απφ ηελ άιιε ηηο εξγαιεηαθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο ζε 

έλαλ θαη‟ επίθαζε εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ κεηαιιαζζφκε-

λνο απφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο θαηέιεμε λα είλαη αληηθεί-

κελν-ζηφρνο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Γαθέξκνο, 2003 · 

ηακέινο, 2002). 

Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ, φιεο νη 

πξναλαθεξζείζεο επηζηεκνινγηθέο αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο 

λα επηηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο,  νη νπνίεο σζηφζν 

άιινηε θξίλνληαη σο δίθαηεο θαη αλαγθαίεο θαη άιινηε σο αληζνπνηεηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκά-

ησζε θαη ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (Βιάρνπ, 1991· 

Μαπξίδεο Μ. , 2006). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαη αλεμαξηήησο ησλ πην-

ζεηνχκελσλ εξκελεηψλ, ν απνθιεηζκφο απφ ηελ εθπαίδεπζε  ζπλδέεηαη 

πνιιαπιψο θαη αηηηαθά κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Οπνηαδήπνηε κνξ-

θή θαη νξνινγία  θη αλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηππσζεί ή λα «θακνπ-

θιαξηζηεί» απηή ε κνξθή απνθιεηζκνχ, φπσο ζρνιηθή απνηπρία, ρακειή 

επίδνζε, ζπζηεκαηηθή απνπζία από ην ζρνιείν, ζρνιηθή δηαξξνή, πξόσξε 

εγθαηάιεηςε, δηαθνπή, απηή ζπληζηά ηελ πην «βδειπξή πιεπξά ηνπ θνηλσ-

ληθνχ απνθιεηζκνχ», ε νπνία αθνξψληαο θαη‟ νπζίαλ ηα παηδηά «πξννησ-

λίδεη ηελ αδπζψπεηε αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ αξλεηη-

θψλ ζπλζεθψλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ζχγρξνλε επνρή» (Παπάλεο θ. ζπλ., 

2009, ζ. 385).  
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 Υσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη εκθαλψο, απνηειεζκαηηθόηεηα γηα πνη-

νλ; 
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Πψο πξνζδηνξίδνπκε φκσο ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ θαη πνηεο 

κνξθέο απηφο ιακβάλεη; Δθθηλψληαο απφ ηε καξζαιιηαλή ζεψξεζε ηεο 

εμειηθηηθήο δηαδξνκήο δηάθξηζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνιίηε, ηελ νπνία ζέζακε σο εηζαγσγή ηεο ελφηεηαο απηήο, κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ σο θαηάζηαζε αιιά θαη δηεξγαζία 

παξεκπφδηζεο απνξξφθεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ αγαζνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 58). Αλ απνδερζνχκε ηελ ππφζεζε πσο 

φζν ιηγφηεξν δεκφζην θαη θνηλσληθφ πινχην απνξξνθά έλαο άλζξσπνο 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα δηνιηζζήζεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο 

(φ.π. ζει. 59), θαη έρνληαο ήδε θαηαδείμεη ηε ζρέζε ηεο ηειεπηαίαο κε ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, σο απνηέιεζκα καθξνθνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ,
216

 εχινγα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο 

«ε χπαξμε ηνπ πξψηνπ νδεγεί ζηελ έιιεηςε ηεο δεχηεξεο θαη ε έιιεηςε 

ηεο δεχηεξεο νδεγεί ζηαζεξά ζηε δηνιίζζεζε ζηνλ πξψην» (Σξέζζνπ, 

2009, ζ. 241).   

Βέβαηα, θαζψο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ είλαη κνλνδηάζηαηε 

θαηάζηαζε αιιά ην απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο δηαζχλδεζεο επηκέξνπο 

παξαγφλησλ, νη δηαδξνκέο θαη θπξίσο ε θαηεχζπλζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζε-

σλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ζπγθερπκέλεο, 

ζπρλά κε-νξαηέο θαη κε-αληρλεχζηκεο. Γηα λα πξνζεγγίζνπκε επαξθψο ην 

πιαίζην απηήο ηεο δηαζχλδεζεο νθείινπκε θαηαξράο λα πξνζδηνξίζνπκε 

ηηο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ππφ ην πεξηερφκελν 

ελλνηψλ φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξακε,  δειαδή ζρνιηθή απνηπρία, ρακε-

ιή επίδνζε, ζπζηεκαηηθή απνπζία απφ ην ζρνιείν, ζρνιηθή δηαξξνή, πξφ-

σξε εγθαηάιεηςε, δηαθνπή, νη νπνίεο φκσο σο θνηλσληνινγηθνί φξνη
217

 δελ 

είλαη κνλνδηάζηαηνη, θαζφζνλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε  ηνλ ηξφπν 

πνπ κηα νξηζκέλε θνηλσλία αληηιακβάλεηαη θαη ξπζκίδεη ηα εθπαηδεπηηθά 

ηεο δεηήκαηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, θαη νξίδνληαη κφλνλ επηρεηξε-
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.1-Φηώρεηα θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο: αλαδε-

ηώληαο ηελ αηηηώδε ζπλάθεηα. 

217
 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ θαη ε πνηθηιία ζρεηηθψλ φξσλ γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ή ηε δηαξξνή ησλ καζεηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλαξηάηαη 

αλάινγα κε ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζε επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέ-

λνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αίηηα, ηηο ζπλζήθεο, ηε δηάξθεηα, ηε βαζκίδα εθπαίδεπ-

ζεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηαξξνήο θ.ιπ. Γηα ην εχξνο ησλ επηιεγφκελσλ νξη-

ζκψλ φζν θαη ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο βι. ζρεη. ζην 

PLANET Α.Δ. (2007). 
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ζηαθά, δειαδή ιεηηνπξγηθά, φηαλ ππάξρεη αλάγθε κέηξεζήο ηνπο θαη πάληα 

εληφο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ.
218

 Αθνινχζσο, ζα αλαδεηή-

ζνπκε αδξνκεξψο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο κνξ-

θέο εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη, ηέινο, ζα δνχκε πψο απηφο ζπλαξηά-

ηαη εηδηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ε νπνία ζεσξείηαη γεληθψο σο ηζρπξφο θνη-

λσληθφο νκνγελνπνηεηήο.  

Ο απνθιεηζκφο απφ ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη ζεζκνζεηεκέ-

λνο, φηαλ αθνξά ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ εμαξρήο ηε δπλα-

ηφηεηα πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είηε άηππνο, κέζα απφ κε-

ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ άξξεηεο αιιά θαηηζρχνπζεο θνηλσληθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφ-

ζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ή επίπεδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο (ηακέινο, 2002). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε πξφζβαζε ζην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα απνθιείεηαη εμαξρήο γηα ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, είηε ξεηψο είηε θαη‟ επίθιεζε λφκσλ θαη δηαηάμεσλ 

πνπ θαζνξίδνπλ έλα πιέγκα πξνυπνζέζεσλ κε-εθηθηφ ή έμσ απφ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ησλ νκάδσλ απηψλ κε ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε.
219

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν απνθιεηζκφο ζπκβαίλεη εληφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνξά ηφζν ελεξγεηηθέο πξαθηηθέο πεξη-

ζσξηνπνίεζεο καζεηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ή κε εηδηθά 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά,  φζν θαη παζεηηθέο πξαθηηθέο πνπ νθείινληαη 

ζηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο καζεζηαθέο 

θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ ή ζηε δεκηνπξγία αξλεηη-

θνχ θιίκαηνο πξνο απηνχο, ψζηε βαζκηαία νη ηειεπηαίνη λα «αλαγθάδν-

ληαη» λα απνρσξήζνπλ απφ ην ζρνιείν.  Σέινο, ε δηάξζξσζε ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη εμεηαζηηθνί θξαγκνί θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ επελδχζεσλ σο αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ απνθιεί-

νπλ κεξίδα καζεηψλ απφ ην λα δηέιζνπλ επηηπρψο φια ηα ζηάδηα ηεο δε-

κφζηαο, θαη ζεσξεηηθά αλνηρηήο θαη πξνζβάζηκεο ζε φινπο, εθπαίδεπζεο 

(Σξέζζνπ, 1998, ζ. 639 · 2009, ζ. 243).
220
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 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα θάηη αληίζηνηρν κε ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθόηεηαο 

κε ην νπνίν ν A. B. Atkinson (1998a, ζζ. 13-14) πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

219
 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηέηνηαο κνξθήο απνθιεηζκνχ είλαη ηα 

πξνζθφκκαηα εγγξαθήο ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα ζρνιεία, θαη‟ επίθιεζε ησλ ζρεηη-

θψλ δηαηάμεσλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο.  

220
 Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη θηψρεηαο απνηππψλεηαη επθξηλψο ζηα πν-

ζνζηά θαηαλνκήο ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ ηα νπνία βαίλνπλ κεηνχκελα φζν αλε-
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Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, πσο ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζπλη-

ζηά κηα καθξνρξφληα θαη πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία απεκπινθήο απφ ην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία δχλαηαη λα εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη 

ηα επίπεδα απηνχ, κε έκθαζε βέβαηα ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο εθ-

παίδεπζεο, θαη πξνθχπηεη σο ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο δπν ν-

κάδσλ παξαγφλησλ (Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 2008, ζ. 4). Ζ πξψ-

ηε νκάδα ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη αθνξνχλ ηελ θνηλσ-

ληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηα ζπλαξηψκελα κε απηήλ 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο εζλνηηθή θαηαγσγή, νηθνγελεηαθή θηλεηηθφηεηα, 

αζηάζεηα νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, κεησκέλεο πξνζδνθίεο, αξλεηηθή 

ζηάζε ή αδηαθνξία ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη βέβαηα θαηαζηά-

ζεηο φπσο αλεξγία, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θ.ιπ. Ζ δεχηεξε νκάδα πα-

ξαγφλησλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθν-

κίδνπλ απφ απηφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ θαη απνηππψλεηαη ζε ρα-

ξαθηεξηζηηθά φπσο ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, ε ζπρλή αιιαγή ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη ζπρλέο απνπζίεο, ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, ην κεησ-

κέλν ελδηαθέξνλ, νη ζπγθξνχζεηο κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ. 

θαη βέβαηα ην πεξηερφκελν θαη ηα  δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ ζπζηήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, 

ηξφπνο κεηάβαζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, αλάγθε γηα ηδησηηθέο 

δαπάλεο εθπαίδεπζεο, γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο θ.ιπ.  

Ζ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζπζρεηίδεη ηε δηαδηθα-

ζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ κε επηκέξνπο κεηξήζηκνπο δείθηεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ σο ζεκαληηθφηεξνη αλαδεηθλχνληαη ε εγθαηάιεηςε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ρακειή επίδνζε (ηακέινο, 1999, ζ. 313 

· Υξπζάθεο, 1996, ζ. 88).
221

 Ζ πξψηε πεξίπησζε, γηα ηελ νπνία ελαιια-

                                                                                                                          

 

βαίλεη ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ, ππνιεηπφκελα εκθαλψο απφ ηα αληίζηνηρα πνζν-

ζηά ηνπ κε-θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζην επίπεδν ηεο δηαγελεαθήο 

εθπαηδεπηηθήο θηλεηηθφηεηαο ν θησρφο πιεζπζκφο εκθαλίδεη πςειφηεξα πνζνζηά 

εθπαηδεπηηθήο ζηαζηκφηεηαο θαη εθπαηδεπηηθήο θαζνδηθήο θηλεηηθφηεηαο, φπσο 

θαη ρακειφηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθήο αλνδηθήο θηλεηηθφηεηαο, έλαληη ηνπ κε-

θησρνχ πιεζπζκνχ (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2008, ζζ. 10-11). 

221
 Φπζηθά νη επηιεγφκελνη δείθηεο δελ είλαη νη κφλνη, θαζψο παξάιιεια 

αμηνπνηνχληαη θαη άιινη φπσο π.ρ. ε ζρνιηθή ζηαζηκφηεηα, δειαδή ε απφξξηςε 

θαη επαλάιεςε κηαο ηάμεο (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζζ. 349-350 · Σνπξηνχξαο, 

2005, ζζ. 20-25) ή ν αλαιθαβεηηζκφο (ηπεηάλνπ, 2007 · Φαθηνιηάο, 2006). Πέ-

ξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη επηιεγφκελνη θάζε θνξά δείθηεο ζπρλά δελ επηδέρνληαη 

απφιπην θαη θαζνιηθά απνδεθηφ νξηζκφ, αλαγλσξίδνπκε πσο αμηνπνηνχληαη δηα-

ζηαιηηθά ή ελαιιαθηηθά κε άιια ζηνηρεία γηα λα απνηππψζνπλ πηπρέο ηεο ίδηαο 
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θηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φξνη φπσο δηαθνπή¸ ή ζρνιηθή δηαξξνή, αλα-

θέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε-νινθιήξσζεο ησλ εηψλ θαη ησλ επηπέδσλ 

εθπαίδεπζεο πνπ νξίδνληαη σο ειάρηζην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ πξναπαη-

ηνχκελν γηα ηνπο λένπο θάζε ζπληεηαγκέλεο θνηλσλίαο.
222

 Μπνξεί λα ζπ-

κπεξηιακβάλεη ηφζν πεξηπηψζεηο κε-αξρηθήο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζν θπξίσο ηελ εγθαηάιεηςε ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

απηνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν.
223

 Ζ δεχ-

                                                                                                                          

 

θαηάζηαζεο, δειαδή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ επηινγή ησλ δχν 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ, γηα ηηο αλάγθεο θαη κφλν ηεο κειέηεο απηήο, σο αληηπξν-

ζσπεπηηθψλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ εθηηκνχκε πσο απν-

ηππψλεη αθελφο ην πιέγκα ησλ ζεζκηθψλ θαη κε πξνζθνκκάησλ πνπ θξαηνχλ ή 

εμσζνχλ ηνπο λένπο καθξηά απφ ηελ εθπαίδεπζε (εγθαηάιεηςε), αθεηέξνπ ηελ 

εζσηεξηθή ηαμηλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ πνπ κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο θαηεπζχλεη επηιεθηηθά ή αθφκα θαη απνθιείεη απφ δηάθνξα επίπεδα 

ζπνπδψλ (ρακειή επίδνζε).  

222
 ην επίπεδν ηεο Δ.Δ. πηνζεηείηαη επξέσο ν νξηζκφο ηεο EUROSTAT 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζρνιηθή δηαξξνή νξίδεηαη σο ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιεί-

νπ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηψηεξνπ θχθινπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(PLANET Α.Δ., 2007, ζ. 14). Ωζηφζν, ν δείθηεο απηφο δελ απνηππψλεη ηα αίηηα 

ηεο δηαξξνήο (π.ρ. αξηζκφ απνπζηψλ, ρακειή επίδνζε, είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζί-

αο, ιφγνπο πγείαο, πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο δηεπζεηήζεηο) φπσο επίζεο θαη δελ 

θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ηπρφλ επηζηξέθνπλ ζε επφκελα ρξφληα 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πκπιεξσκαηηθά, αμηνπνηείηαη ν δείθηεο ζπγθξάηεζεο 

ν νπνίνο απνδίδεη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα θαη 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 

2010, ζ. 218). 

223
 Ζ αξρηθή κε εγγξαθή ζην ζρνιείν είλαη δχζθνιν λα ηεθκεξησζεί. 

χκθσλα κε νξηζκέλα ζηνηρεία, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έλα πνζνζηφ ηεο ηά-

μεο ηνπ 3% ησλ παηδηψλ πνπ ζα έπξεπε λα εγγξαθνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δελ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζρνιείν. Ζ εθηίκεζε είλαη πσο ηα παηδηά απηά 

αλήθαλ ζε ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη Σζηγγάλνη θαη νη κεηαλάζηεο 

(ηακέινο, 2002). Οη δηεπζεηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην ειιεληθφ θξάηνο θαηά ην 

επφκελν δηάζηεκα θαη αθνξνχζαλ αθελφο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εγγξαθήο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο λνκηκνπνηεηηθψλ ή άιισλ εγ-

γξάθσλ ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη νη 

δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πνπ 

απεπζχλνληαλ ζηηο νκάδεο απηέο (π.ρ. ζρεηηθά πξνγξάκκαηα γηα παιηλλνζηνχληεο, 

Σζηγγάλνπο θ.ιπ.) ζρεδφλ εθκεδέληζαλ ην πνζνζηφ απηφ. Μνινλφηη δελ ππάξρνπλ 

αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ δελ εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν, ε 

κειέηε ηνπ δείθηε ζρνιηθήο δηαξξνήο ζην δεκνηηθφ γηα ηελ εμαεηία 2002-2007 

απνηππψλεη κηα κέζε ηηκή ηεο ηάμεο ηνπ 0,63% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπ-
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ηεξε πεξίπησζε αθνξά ηε βαζκνινγία ή ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε πνπ 

ιακβάλνπλ νη καζεηέο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηα ζηά-

δηα (ηάμεηο ή επίπεδα) ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μέζα απφ δηαδνρηθέο δηαδηθαζί-

εο εμεηάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ, ε αθαδεκατθή επίδνζε θαη ε ζπλαξηψκελε 

κε απηήλ βαζκνινγία αλαδεηθλχεηαη σο ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο 

θαη κέζν επηιεθηηθήο θαηεχζπλζεο ησλ καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα επί-

πεδα θαη είδε ζπνπδψλ αιιά θαη ζπρλά ζηελ εγθαηάιεηςε απηψλ.
224

 Κνη-

                                                                                                                          

 

ζκνχ πνπ εγθαηαιείπεη αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπ, νδεγψληαο καο έκκεζα 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ην πνζνζηφ ηεο κε αξρηθήο εγγξαθήο αλακέλεηαη λα είλαη 

αθφκα ρακειφηεξν. Βέβαηα, ζην επίπεδν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δεκνηη-

θφ θαη γπκλάζην) ην ζσξεπηηθφ πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο αλέξρεηαη ζην 

4,8%, κε ηνπο καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην γπκλάζην λα είλαη 

θαηά επηά θνξέο πεξηζζφηεξνη απηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ζην δεκνηηθφ. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ πσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (2002-2007) έλα ζχλνιν 107.307 

καζεηψλ δηέθνςαλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

θαη αθφκα θη αλ έλα κεγάιν κέξνο απηψλ επαλήιζαλ αξγφηεξα, ην γεγνλφο θαη 

κφλν ηεο δηαθνπήο αλακέλεηαη λα απνηέιεζε βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ νκαιή εμέιημε ηεο καζεηηθήο ηνπο δσήο. ην επίπεδν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ δηαξξνήο αλέξρεηαη ζην 1,87% θαη ζηα ΣΔΔ 12,32%, απνηπ-

πψλνληαο ηηο έληνλεο εζσηεξηθέο αληζφηεηεο ηνπ αλψηεξνπ θχθινπ ηεο δεπηεξν-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο  (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζζ. 347-348). 

224
 Ο ξφινο θαη ε θχζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ζην 

επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πιή-

ζνπο εξεπλψλ. Πέξαλ ησλ δηαπηζησκέλσλ αλεπαξθεηψλ θαη ειιείςεσλ ησλ παξα-

δνζηαθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ζε ηερληθφ επίπεδν 

γηα ηελ αλάδεημε λέσλ, ελαιιαθηηθψλ θαη πιεξέζηεξσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ζα απνηππψλνπλ επθξηλέζηεξα θαη αληηθεηκεληθφηεξα ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπν-

κέλσλ (Καζζσηάθεο, 1997 · Καςάιεο, 1987), ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απηή 

θαζ‟ απηή έρεη απνηειέζεη γηα πνιινχο κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο εθηείλνληαη απφ ηηο δνκν-

ιεηηνπξγηθέο ζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θαη παηδαγσγηθή ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

ζηα πιαίζηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θε-

θαιαίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο, έσο ηηο ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζεσ-

ξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «ε θνηλσληθή ππξακίδα αλαπαξά-

γεηαη κε αθξίβεηα ζηε βαζκνινγία ησλ δαζθάισλ, ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγσ-

ληζκψλ θαη εμεηάζεσλ, ζηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θνηηεηψλ» (Φξαγθνπδάθε, 

1985, ζ. 151). Ζ ζρέζε ηεο ρακειήο επίδνζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ 

κπνξεί λα εηθαζηεί έκκεζα κέζσ ηεο απνδνρήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απηνεθπιε-

ξνύκελεο πξνθεηείαο, θαζψο νη ζπζζσξεπκέλεο απνηπρίεο ζηηο ζρνιηθέο δνθηκα-

ζίεο θαη νη ρακειέο επηδφζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ρακειφ απηνζπλαίζζεκα θαη ζπ-

ρλά κε πξφσξε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο. Δπίζεο, ε πξναγσγή απφ ηε κηα ηάμε ζηελ 
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λφο ηφπνο θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ είλαη ε ζηαδηαθή έθπησζε θαη ε αθχ-

ξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κάζεζεο. Καη‟ νπζίαλ, ε πξφσξε εγθαηάιεηςε 

ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε ησλ εθνδίσλ πνπ θξίλνληαη απα-

ξαίηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκί-

δεο, ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο αιιά 

αθφκα θαη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε δξαζηε-

ξηφηεηεο ρακειψλ απαηηήζεσλ (Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 2008, ζ. 

3). Οη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη εθηείλνληαη ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, απν-

ζηεξψληαο ηα άηνκα απφ δηαδηθαζίεο θαη πφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη ελ γέλεη 

κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, ηελ πλεπκαηηθή 

θαιιηέξγεηα θαη, βεβαίσο, ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θηλεηη-

                                                                                                                          

 

άιιε θαη απφ ην έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο ζην επφκελν απαηηεί ηελ επίηεπμε κηαο 

ειάρηζηεο βαζκνινγηθήο βάζεο, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ ηνπ καζεηή, έηζη ψζηε νη καζεηέο πνπ δελ ηελ εμαζθαιίδνπλ λα 

απνξξίπηνληαη (ζηαζηκφηεηα) θαη λα αλαγθάδνληαη ζε επαλάιεςε ηεο ηάμεο ή λα 

εμσζνχληαη έκκεζα ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

ζηελ θαηαθπγή ζηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα (Κάηζηθαο, 1998, ζ. 450 · 

Υξπζάθεο, 1996, ζ. 97). Γελ κπνξνχκε λα παξαγλσξίζνπκε πσο ε αλεκπφδηζηε 

πξναγσγή απφ ηάμε ζε ηάμε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ καζεηψλ ζε απηφ 

(Υξπζάθεο, 1996, ζ. 101). Ωζηφζν, ζην εληαίν θαη αλνηθηφ ζε φινπο δεκνθξαηηθφ 

ζρνιείν ελππάξρνπλ θιείδεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο θαίλεηαη 

λα απνθηνχλ βαξχηεηα επζέσο αλάινγε κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ. Γηα ηελ ει-

ιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν Γείθηεο ρακε-

ιήο επίδνζεο (ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πξνάγνληαη κε ραξαθηεξηζκφ κέηξηα 

ή απνξξίπηνληαη) θαη ν Γείθηεο ζπγθξάηεζεο (ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ παξα-

θνινχζεζαλ κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο ζην δεκνηηθφ ή πξνζήιζαλ ζηηο εμεηάζεηο ζηε 

Β/ζκηα θαη πξνήρζεζαλ κε βαζκφ άξηζηα- πνιύ θαιά- θαιά) θηλνχληαη αληίξξνπα.  

 Γεκνηηθό Γπκλάζην Γελ. Λύθεην ΣΔΔ 

Γείθηεο ρακειήο επίδνζεο 0,3 16,6 35,0 54,9 

Γείθηεο ζπγθξάηεζεο 99,5 96,0 97,8 83,2 

Δλδεηθηηθά γηα ηελ πεξίνδν 2006-2008 ηα πνζνζηά ησλ δεηθηψλ απηψλ 

γηα ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

(ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζζ. 219, 224). Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην ζέκα ηεο επί-

δνζεο θαη επνκέλσο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγν-

ληα ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηνλ θα-

ζνξηζκφ ζε κεγάιν βαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο (θαη ζπλαθφινπζα θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο) ησλ καζεηψλ. Γηα ην ζέκα ηεο ζρέζεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ βι. επίζεο θαη ην θείκελν 

ησλ Λάκληα & Σζαηζαξψλε (1999). 
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θφηεηα, φζν βέβαηα θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, θαζψο ηα πςειά πνζνζηά 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ επηθέξνπλ καθξνρξφληεο επηπηψζεηο 

ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζηζηψληαο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο δηαθξηηφ (θαη δηαθεθξηκέλν) πνιηηηθφ 

ζηφρν (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2011α).
225

 Σν πιέγκα φισλ απηψλ ησλ ζπλε-

πεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαίλεηαη πσο είλαη εμαηξεηηθά επξχ 

θαη κε αιιεινζπλδεδεκέλεο πηπρέο (Νηθνιάνπ, 2009, ζζ. 289-291), ζπλη-

ζηψληαο κηα πνιππαξαγνληηθή δηεξγαζία, ηφζν ζην επίπεδν ησλ απνηειε-

ζκάησλ φζν θαη ζην επίπεδν ησλ αηηηψλ.  

6.2 Δθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε 

Απφ ην εχξνο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ επηγξακκαηηθά πξναλαθέξακε, 

ζα αλαιχζνπκε αθξνζηγψο ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ κε 

ηελ απαζρφιεζε, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζή καο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηε ζρέζε ηεο 

κε ηελ εξγαζία, απηή αλαδεηθλχεηαη σο ηζρπξφο θνηλσληθφο νκνγελνπνηε-

ηήο, έζησ θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηθέξνπλ νη ζχγρξνλεο κνξθέο 
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 Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ απαζρφιεζε παξακέλεη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζην 

πιαίζην πξνψζεζεο ηεο ζπλνιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλν-

κίαο. Ωζηφζν, ε επηδίσμε απηή θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ζε έλα εθπαηδεπ-

ηηθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε αληηλνκία. Δλψ 

νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ππφ κνξθή καζεηηθήο δηαξξνήο, ζρν-

ιηθήο εγθαηάιεηςεο θαη ρακειψλ εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ παξακέλνπλ θαη εμαθν-

ινπζνχλ λα πιήηηνπλ δπζαλάινγα ηα παξαδνζηαθά αζζελή θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

ηελ ίδηα ζηηγκή νη κεγάιεο, θαη θαηεμνρήλ ηδησηηθέο εθπαηδεπηηθέο επελδχζεηο,  

πνπ νδεγνχλ ζηνλ πιεζσξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ δείρλνπλ λα είλαη ρσξίο 

νπζηαζηηθφ θαη ζπκβνιηθφ αληίθξηζκα. Μηα κεγάιε θαηεγνξία ππεξ-

εθπαηδεπκέλσλ πνιηηψλ εηεξναπαζρνινχληαη, ππναπαζρνινχληαη ή παξακέλνπλ 

άλεξγνη, απνηππψλνληαο ηελ απνξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ, ζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ εκβιεκαηηθά κπνξεί λα απνδνζεί σο κεηάβαζε «απφ ηελ επνρή 

ηνπ “κάζε παηδί κνπ γξάκκαηα” ζηνπο “πξνιεηάξηνπο κε δηδαθηνξηθφ”» 

(Φσηφπνπινο, 2010, ζ. 197). ε θακηά πεξίπησζε, βέβαηα, ε παξαπάλσ επηζή-

καλζε δελ αλαηξεί ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο αλαγθαίαο (πιελ φκσο φρη θαη σο 

επαξθνχο, φπσο θαίλεηαη) ζπλζήθεο γηα ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ, αθνχ 

ε έιιεηςε απηήο ή νη δηαβαζκίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ζρεηίδνληαη επαξ-

θψο κε δείθηεο φπσο ν αηνκηθφο κηζζφο, ηα πνζνζηά αλεξγίαο θ.ιπ. Βι. ζρεηηθά 

Αζεκαθνπνχινπ (2009), Βιάρνπ (1991), Δπζηξάηνγινπ (2010), Κεηζεηδνπνχινπ 

& Μπνχδαο (1996), Μπαινχξδνο, νχιεο θαη Υξπζάθεο (1998), Πιεηφο (1999), 

Φσηφπνπινο (2010), Υαηδεγηάλλε θαη Βαιάζε (2008). 
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θαηάηκεζήο ηεο (Atkinson A. B., 1998b · Wacquant, 1996, 1999, 2000, 

2008). 

Δθθηλψληαο ην ζπιινγηζκφ καο παξαγσγηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηε 

ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ κε ηελ εξγαζία, θαη‟ νπζίαλ ζηε 

ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο, δηεξεπλψληαο αξρηθά ην επξχηεξν επίπε-

δν ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη κειε-

ηεζεί ηφζν ζε κηθξν-νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν.
226

 

Σα πνξίζκαηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο απνηππψλνπλ εκθαλψο ηε ζρέ-

ζε κεηαμχ ησλ δχν παξακέηξσλ, παξφιν πνπ ζπρλά νη καθξν-νηθνλνκηθέο 

κειέηεο δηίζηαληαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο ηεο ζρέζεο απ-

ηήο (Hannum & Buchmann, 2005, ζ. 335). Έηζη, νξηζκέλεο έξεπλεο πα-

ξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή ζην κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο κηαο ρψξαο σο ην 

ζεκαληηθφηεξν πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπ-

μεο, ελψ άιιεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί ζπλάξ-

ηεζε ηνπ αξρηθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο (Υαηδεδήκα, 2002, ζ. 159).
227

  

Αλεμάξηεηα  φκσο απφ ηελ πνξεία ηεο αηηηφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη ε ζεηηθή 

ζπλάθεηα κεηαμχ  ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο 

ρψξαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα νη κειέ-

ηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ επελέξγεηα ηεο εθπαίδεπζεο επί ηνπ επηπέδνπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δηαπηζηψλνπλ πνηθίια απνηειέζκαηα, αλάινγα κε 

ηα επίπεδα γελίθεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο. Έηζη, 

ηα πςειά πνζνζηά εκπινθήο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπ-

ζε ζπλδένληαη κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή, ελψ ε 

γελίθεπζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ζεηηθά 

                                                      

 

226
 Ζ κηθξν-νηθνλνκία κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ κνλά-

δσλ θαη αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ηηκέο πξντφλησλ, κη-

ζζνί θαη εκεξνκίζζηα, παξαγσγή, θαηαλάισζε θ.ιπ. Ζ καθξν-νηθνλνκία αλαθέ-

ξεηαη ζηα ζπλνιηθά κεγέζε κηαο νηθνλνκίαο φπσο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα (Α.Δ.Π.), 

ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, νη επελδχζεηο θ.ιπ. θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κα-

θξν-κεγέζε απηά αιιεινεπεξεάδνληαη θαη δξνπλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα σο 

ζχλνιν, αγλνψληαο φκσο ηελ αηνκηθή νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηεο νηθνλνκίαο. 

227
 Ωο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο ζα επηιέμνπκε γηα ηε κελ νηθνλνκηθή αλά-

πηπμε ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ (αχμεζε εζληθνχ πξντφληνο), 

ελψ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ εηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. 
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απνηειέζκαηα ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην επίπεδν πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ (Hannum & Buchmann, 2005, ζ. 348).  

Οη πξσηαξρηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη νηθν-

λνκηθήο αλάπηπμεο ελνπνηνχληαη ζην πιαίζην αλάιπζεο πνπ πξνηείλεη ε 

ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ζπλαηλνχλ ζηε δηαπίζησζε πσο νη 

δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπληζηνχλ κηα έκκεζα παξαγσγηθή επέλδπζε, 

δηφηη αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ απνδφζεηο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσ-

γηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκίαο.
228

 Ωο εθ ηνχηνπ, 

αλακέλεηαη ζην καθξν-επίπεδν νη νηθνλνκίεο κε ηα πςειφηεξα απνζέκαηα 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα επηηπγράλνπλ πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπ-

μεο, ελψ ζην κηθξν-επίπεδν ηα άηνκα κε πςειφηεξα απνζέκαηα εθπαηδεπ-

ηηθνχ θεθαιαίνπ λα ελζσκαηψλνληαη επθνιφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ζε ζέζεηο κε πςεινχο κηζζνχο, θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζηαζεξφ-

ηεηα θαη αζθάιεηα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφ-

ηεηαο. Καη ελψ  απηή ε δηαπίζησζε θαίλεηαη λα έρεη γεληθφηεξε ηζρχ ζην 

καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε δηαθνξνπνηεκέλα σζηφζν επίπεδα απφδν-

ζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπάξρνληα βαζκφ 

αλάπηπμεο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ,
229

 ζην κηθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ε λεν-

θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεψξεζε, ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ηεο επέλδπζεο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εηζνδήκα-

ηνο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο, θαίλεηαη λα κελ είλαη 

απφιπηα επαξθήο, ζην κέηξν ηνπιάρηζηνλ πνπ αγλνεί ηηο θαηαηκήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο.  

Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο είλαη ην αληηθείκελν πνι-

ιψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαζψο πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο απφ 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία (παηδαγσγηθή, θνηλσληνινγία, νηθνλνκηθά, 

ηερλνινγία θ.ιπ.). Μεηαμχ απηψλ, θπξίαξρεο αλαδεηθλχνληαη φζεο αληη-

                                                      

 

228
 Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέ-

ηεη κηα εληαία θαη αδηαθνξνπνίεηε αγνξά εξγαζίαο φπνπ φιεο ηεο νη παξάκεηξνη 

(εξγαδφκελνη, εξγνδφηεο, ζέζεηο εξγαζίαο) ιεηηνπξγνχλ ηζφξξνπα ζηε βάζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. ην πιαίζην απηφ, αλακέλεηαη νη πςειφηεξεο ακνηβέο 

λα αληαλαθινχλ ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα πνπ επηηπγράλνπλ νη εξγαδφκε-

λνη κε ηα πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, αλεμάξηεηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

229
 Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο απνηεινχλ πςειφηεξε 

παξαγσγηθή επέλδπζε γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Αληίζηνηρα, ζηηο αλαπηπγ-

κέλεο ρψξεο νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο αληηκεησπίδνληαη ζπρλά σο θαηαλαισηηθέο 

θαη απμάλνληαη παξάιιεια κε ην επίπεδν δσήο. 
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ιακβάλνληαη ηελ εθπαίδεπζε σο παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηηο θαηαηκή-

ζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη ζεσξίεο ησλ θαηαηκεκέλσλ αγνξψλ εξγαζίαο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη εληαία, αιιά απνηειείηαη 

απφ έλα ζχλνιν θαηαηκεκέλσλ ππν-αγνξψλ, ηεξαξρηθά δνκεκέλσλ, κε 

εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Δπζηξάηνγινπ, 

2006, ζζ. 106-107). Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζεσξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ 

πεξί θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηιέγνπκε λα αλαθεξζνχκε ζην 

ππφδεηγκα ησλ δπαδηθώλ αγνξώλ εξγαζίαο, ην νπνίν αθελφο πξνεγήζεθε 

ρξνληθά ησλ δηάθνξσλ ζεσξηψλ ησλ θαηαηκεκέλσλ αγνξψλ εξγαζίαο, α-

θεηέξνπ παξέρεη ζρεκαηηθά ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαηαηκεκέ-

λεο θαηά κήθνο κηαο δπαδηθήο γξακκήο ζε δπν απηφλνκα ππνζχλνια: ηελ 

πξσηεύνπζα θαη ηε δεπηεξεύνπζα  αγνξά εξγαζίαο (Μπαινχξδνο & 

Τθαληφπνπινο, 2001, ζζ. 8-9). Σν ππφδεηγκα απηφ δνκείηαη επί ηξηψλ βα-

ζηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο (Δπζηξάηνγινπ, 2006, ζζ. 99-105):  

i. Ζ αγνξά εξγαζίαο δηρνηνκείηαη ζε έλα πξσηεύνλ ηκήκα 

φπνπ θπξηαξρνχλ νη ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επηρεηξήζεηο 

θαζψο θαη εθείλεο ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη ζε έλα δεπ-

ηεξεύνλ ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο κηθξνχ κε-

γέζνπο, εληάζεσο εξγαζίαο θαη ρακειήο ηερλνινγηθήο ε-

μεηδίθεπζεο. 

ii. Ζ δεχηεξε ππφζεζε ηνλίδεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θαιέο 

θαη θαθέο εξγαζίεο θαη φρη αλάκεζα ζε θαινύο θαη θαθνύο 

εξγαδνκέλνπο. Οη θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πςεινχο κηζζνχο, θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζηα-

ζεξφηεηα, αζθάιεηα, επθαηξίεο πξναγσγήο θαη ζπλήζσο 

πςειφ βαζκφ ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. ηνλ αληίπνδα 

πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο κε ρακειέο δεμηφηεηεο, ρακε-

ινχο κηζζνχο, πεξηνξηζκέλεο πξφζζεηεο παξνρέο, θαθέο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κηθξέο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη έι-

ιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Ο αξηζκφο ησλ θα-

ιψλ ζέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε βηνκεραληθή δηάξζξσζε 

θαη ηελ ηερλνινγία θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ πξν-

ζθνξά εξγαζίαο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ζπληζηά ραξα-

θηεξηζηηθφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη φρη ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

iii. Ζ ηξίηε ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ρακειήο θηλε-

ηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ησλ 

αγνξψλ εξγαζίαο. Καζψο ηα δχν ηκήκαηα είλαη ηεξαξρηθά 

νξγαλσκέλα, ε θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε (ηνπιάρηζηνλ απφ ην δεπηεξεχνλ πξνο ην 
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πξσηεχνλ ηκήκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο), ελψ ππάξρεη ζε-

καληηθή θηλεηηθφηεηα εληφο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ππνδείγκαηα ησλ 

ζεσξηψλ θαηάηκεζεο (δπαδηθήο ή πνιιαπιήο) ηεο εξγαζίαο.
230

  

Πνιπάξηζκεο κειέηεο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ε-

ληεχζελ έδεημαλ ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο, απνηππψλνληαο 

θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, απμεκέλε απαζρνιεζηκφηεηα θαη πςειφηεξεο 

ακνηβέο γηα ηα άηνκα κε αλψηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, επηζεκαίλν-

ληαο παξάιιεια πσο ε απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ 

ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα ρακειά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα (Tinto, 1981), απνδεηθλχνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο παξάγνληα θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Παξφ-

ιν πνπ νη επηκέξνπο ζπλάθεηεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. δηάξ-

θεηα θνίηεζεο, θαηεχζπλζε θαη επίπεδν ηίηισλ) θαη δεηθηψλ εξγαζηαθήο 

επίηεπμεο (θχξνο, εμνπζία, ακνηβέο, δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ επί ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο) δελ ήηαλ δπλαηφλ πάληα λα απνηππσζνχλ 

(Kerckhoff, Cambell, & Trott, 1982, ζζ. 360-363), νχηε βέβαηα θαη λα α-

πνκνλσζεί ε εθπαίδεπζε απφ ην θνηλσληθφ πεξηθείκελφ ηεο, ζην βαζκφ 

πνπ νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζπλδένληαλ κε ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή, 

ηα πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά εθφδηα ζεσξνχληαλ γεληθψο σο ερέγγπα γηα 

ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ θαηφρσλ ηνπο.  

                                                      

 

230
 Σν ππφδεηγκα ησλ δπαδηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο ζπληζηά έλα εθιεθηηθφ 

ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα πνπ θέξεη εγγελείο πεξηνξηζκνχο, θπξίσο σο πξνο ηα 

επίπεδα ησλ θαηαηκήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νθείινπκε λα δερζνχκε πσο εληφο 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελππάξρνπλ ηεξαξρηθά δηαηεηαγκέλα ππν-

ηκήκαηα θαζψο θαη παξάιιειεο θαηαηκήζεηο πνπ δελ εθθηλνχλ εγγελψο απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, φπσο π.ρ. θπιεηηθέο (κεηνλνηηθέο) θαηα-

ηκήζεηο ή θαηαηκήζεηο ζηε βάζε ηνπ θχινπ (εξγαζίεο πξνζδηνξηδφκελεο σο θαηε-

μνρήλ «αληξηθέο» ή «γπλαηθείεο»¸ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ-γπλαηθψλ σο 

πξνο ηνπο κηζζνχο θ.ιπ.). Οη ζεσξίεο ησλ θαηαηκεκέλσλ αγνξψλ εξγαζίαο θηιν-

δνμνχλ λα απνηππψζνπλ επθξηλέζηεξα ηε ζξαπζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ εξγαζί-

αο, ζέηνληαο πεξηζζφηεξα επίπεδα δηαρσξηζκνχ. Βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ησλ ζεσξηψλ απηψλ ακθηζβεηείηαη, φπσο ηνπιάρηζηνλ ζπλάγεηαη απφ ηελ 

πιεζψξα πξνζεγγίζεσλ θαη ππνδεηγκάησλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο. Γηθή καο πξφζεζε είλαη λα παξνπζηάζνπκε ζρεκαηηθά 

ην ρψξν ηεο εξγαζίαο σο θαηαξρήλ δηαθνξνπνηεκέλν, ψζηε αθνινχζσο λα αλαδε-

ηήζνπκε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο θαη 

ησλ ακνηβψλ.  
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Καζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηνπ θνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ην δεκφζην 

θαη θαζνιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζέθεξε κε επηηπρία ζηελ παξαγσ-

γηθή δηαδηθαζία ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ηηο ηερληθέο θαη ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαλ. κσο, ε θνξληηθή παξαγσγή, απφηνθν ηνπ 

ηευινξηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ήηαλ δνκεκέλε ζην δηα-

ρσξηζκφ ηεο ζχιιεςεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Έηζη, ε δηεχζπλζε 

θαη ηα αλψηεξα επηζηεκνληθά ζηειέρε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ήηαλ 

επηθνξηηζκέλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ, ηε ζρεδίαζε, ηελ επη-

ινγή ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ., ελψ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ 

απιά εθηειεζηηθφ φξγαλν ζηε γξακκή παξαγσγήο, ε νπνία επέβαιε νκνη-

νκνξθία, ηππηθφηεηα, έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο θαη απζηεξή ηήξεζε πξνδηα-

γξαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πςε-

ιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Σν πεξηνξηζκέλν εχξνο επαγγεικαηηθψλ δεμη-

νηήησλ πνπ απαηηνχληαλ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ εχθνιν λα πξν-

ζθεξζεί ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ πξνγξακκάησλ επηηφπηαο θαηάξηηζεο ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο, πα-

ξάιιεια βέβαηα κε ηα ζεζκνζεηεκέλα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξ-

ηηζεο (Αιεμίνπ, 2011, ζ. 27). Σελ ίδηα ζηηγκή ινηπφλ πνπ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πξνσζνχζε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ θαη 

πξνζφλησλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ήηαλ πςειή ζην ρψξν ηεο πξσηεχνπζαο αγνξάο εξ-

γαζίαο, ελψ πξνζέθεξε δπζαλάινγα κηθξή απφδνζε ζηε δεπηεξεχνπζα 

αγνξά (Μπαινχξδνο & Τθαληφπνπινο, 2001, ζ. 10). 

ε έλα πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα φπνπ ε δηαξθήο νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε αχμαλε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε βηνκεραληθή πα-

ξαγσγή θαη ε δηεχξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνξξνθνχζε ηα άηνκα κε 

πςεινχο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο 

θαηλφηαλ άκεζε. Ωζηφζν, ε δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ιεη-

ηνπξγνχζε πεξηζζφηεξν σο θνηλσληθφ θαη δεκφζην αγαζφ, παξά σο γλσ-

ζηηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ εθηίκεζε απηή βέβαηα απέ-

ρεη πνιχ απφ ην λα κεηψζεη ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο εξγαζίαο, απιψο 

δηεπξχλεη ηελ νπηηθή καο πέξα απφ ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη ζπζζψξεπ-

ζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ζηελ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνπνηεηηθνχ θαη 

θαλνληζηηθνχ ηεο ξφινπ θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ θαηαηκήζεσλ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηνπο Bowles θαη Gintis (1975, ζζ. 77-78) ηα ζρνιεία 

πξάγκαηη παξάγνπλ «θαιχηεξνπο εξγαδνκέλνπο» άιια φρη ηφζν ιφγσ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ φζν ηεο δνκηθήο αληαπφθξηζήο 
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ηνπο πξνο ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ 

ηαμηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. ην πιαίζην απηήο ηεο ζεψξεζεο, ε εθ-

παίδεπζε, κέζα απφ ηελ απζηεξή θαη ηεξαξρηθή ηεο νξγάλσζε (αληίζηνηρε 

απηή ηνπ θνξληηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο), θαηαηέκλεη ην εξγαηηθφ δπλακη-

θφ, εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο ηαμηθήο ζπλείδεζεο θαη λνκηκν-

πνηεί ηελ νηθνλνκηθή αληζφηεηα ζηε βάζε αλνηθηψλ, αληηθεηκεληθψλ θαη 

θαηλνκεληθά αμηνθξαηηθψλ κεραληζκψλ πνπ θαηαηάζζνπλ ηνπο εξγαδνκέ-

λνπο ζε άληζεο εξγαζηαθέο ζέζεηο. Ωο απνηέιεζκα, πξάγκαηη ν εθπαηδεπ-

κέλνο εξγαδφκελνο κπνξεί λα θαζίζηαηαη πην παξαγσγηθφο κέζσ ηεο αλά-

πηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηαπηφρξνλα 

φκσο ε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ απζηεξά νξ-

γαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο, κε θαζνξηζκέλν πεξηερφκελν, ρξφλνπο, ξπζκφ 

κάζεζεο, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, πξνεηνηκάδεη ηνπο απν-

θνίηνπο ηεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο θνξληηθήο παξαγσ-

γήο. Άιισζηε, φπσο ζεκεηψζακε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν θνξληη-

θφο θαπηηαιηζκφο ζπληζηνχζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιφ κνληέιν ηερλν-

ινγηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ή καθξν-νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ζπζζψ-

ξεπζεο, θαη θαηείρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεζκηθνχ, αμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Βνχιγαξεο, 1998, 

ζ. 48 · Jessop, 1994, ζζ. 14-15). Έηζη ινηπφλ, αλαδεηθλχεηαη ε «εθπαίδεπ-

ζε σο ζήκα» (Αζεκαθνπνχινπ, 2009, ζ. 87) πνπ ζεκαηνδνηεί ζηνλ εξγν-

δφηε ηα πξνζφληα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ απαηηεί ε εξγαζία. Σέινο, ηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηνρήο εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, ζπλαξηψκελα κε ζέ-

ζεηο δηαθνξεηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο, θαηαηέκλνπλ 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εκπνδίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ εξγαηηθψλ ελψζεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα αληηπαιέςνπλ ηελ ηζρχ ησλ εξγνδνηψλ (Bowles & Gintis, 

1975, ζ. 80). 

Ζ άκεζε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαίλεηαη πσο θαζί-

ζηαηαη πξνβιεκαηηθή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη εληεχζελ, 

ζε κηα θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάζηεθε σο «θξίζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα πξνζθέξεη ηηο εξγαζηαθέο δεμηφηε-

ηεο θαη ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθνπνίεζε πνπ απαηηνχζε ε εξγαζηαθή δηα-

δηθαζία. Πξάγκαηη, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγη-

θή δηαδηθαζία, νη αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο, ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ε αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ λα επαλα-ξεπζηνπνηήζεη ηελ 

εξγαζία θαη λα ηε ζπιιάβεη εθ λένπ ζε λέα πεδία (π.ρ. βηνκεραλίεο αηρκήο) 

νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο δνκήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, πέξα 

απφ ηηο αθακςίεο ηνπ ηευινξηθνχ- θνξληηθνχ κνληέινπ. Ωο απνηέιεζκα, νη 

κνλνζήκαληεο πνηφηεηεο φπσο ν θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ θαη ε εξγαζη-

αθή εμεηδίθεπζε, ε ηεξαξρία θαη νη άθακπηεο γξακκέο παξαγσγήο ηνπ θνξ-
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ληηζκνχ, δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ απνθεληξσκέλε νκάδα εξγαδνκέλσλ, 

πνπ ζε θαζεζηψο ζρεηηθήο απηνλνκίαο αλαζέηεη θαη αλαζπλζέηεη νινθιε-

ξσκέλεο ελφηεηεο θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχλ ζπγθεξαζκφ γλψζεσλ, δεμην-

ηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δηαθηλνχληαη επρεξέζηεξα 

εληφο ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ ηεο νκάδαο.  

Ζ αλάγθε γηα θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζην ζρε-

δηαζκφ ππεξεζηψλ απαηηεί, πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, ηελ 

χπαξμε ζηνηρείσλ φπσο ε έκπλεπζε, ε θαληαζία, ε αηζζεηηθή αληίιεςε, ε 

δηαίζζεζε θαη θπξίσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Τπφ απ-

ηήλ ηελ έλλνηα, πξάγκαηη, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζπζηέξεζε λα α-

ληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία φκσο, 

κεηαηνπίδνληαο ην βάξνο απφ ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε πξνο ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαη‟ νπζίαλ απνζθνπνχζε ζηε δέζκεπζε ζην ρψξν 

ηεο παξαγσγήο, ζηνηρείσλ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θξίζηκσλ 

ηδηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο φπσο ε επηθνηλσλία, ε θνηλσληθφηεηα, 

ε ζπλεξγαηηθφηεηα θ.ιπ., ηα νπνία, θαζψο εμσηεξηθεχνληαη, γίλνληαη αληη-

θείκελν αληαιιαγήο (Αιεμίνπ, 2011, ζ. 26).  

Καζψο ινηπφλ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηα-

θψλ ζρέζεσλ, ζπλαθφινπζα θαη κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε επαλαπξνζδην-

ξίδεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο ζπλάξζξσζε πεξηερνκέλνπ θαη 

κεζφδσλ πνπ ελ δπλάκεη πξνεηνηκάδνπλ ηνλ εξγαδφκελν πνπ ηδενηππηθά 

πξνβάιιεηαη απφ ην κεηαθνξληηζκφ. Δλψ φκσο ζην εξγαζηαθφ επίπεδν ε 

πνιπ-εηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία κεηαηφπηζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαηά κήθνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,  κπνξεί θαη‟ νπ-

ζίαλ λα νδεγήζεη ζηελ απν-εηδίθεπζε ηνπ αηνκηθνχ εξγαδφκελνπ (φ.π., ζ. 

25), ε αμίσζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί πξνθξνύ-

ζηεηα ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ελέρεη ηνλ θίλδπλν απηφ λα κεηαηξαπεί απφ 

κεραληζκφ νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο θαη θαηνρήο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέ-

λνπ, ζε ζπκπιεξσκαηηθφ κεραληζκφ κεηάδνζεο ζπγθπξηαθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, γηα λα δηαηεξήζεη ην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ νξγαληθή ηνπ ζχλδεζε κε ηε ζθαίξα ηεο απαζρφ-

ιεζεο, θηλδπλεχεη λα απνιέζεη ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο 

ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο.
231

 

                                                      

 

231
 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα έρνπκε κεξηθή επαλαθνξά ηεο ππφζεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο παξαγλσξίδεηαη ε εθπαίδεπζε σο απηαμία, αγλνεί-

ηαη ν εμαλζξσπηζηηθφο ηεο ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ςπρν-δηαλνεηηθή αλά-

πηπμε ηνπ αηφκνπ θαη αληηκεησπίδεηαη πξσηαξρηθά σο επελδπηηθή πξαθηηθή, ελ 
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6.2.1 Δθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε: ε ειιεληθή εκπεηξία 

πσο ζεκεηψζακε παξαπάλσ, ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαζψο 

θαη ησλ θαηαηκήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ έλα βαζηθφ πιαί-

ζην γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ ζχδεπμεο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο. Γηα 

ηελ πιεξέζηεξε εξκελεία ηεο ζρέζεο απηήο πξναπαηηείηαη ν πξνζδηνξη-

ζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

φζν θαη ηεο εξγαζίαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην ηνπ νηθν-

λνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ κηαο δνζκέλεο ηζηνξηθήο πξαγκαηη-

θφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο, ε πξνζπάζεηα λα 

αλαδεηρζεί ην ζρνιείν σο ρψξνο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη σο παξάγν-

ληαο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεηψπηζε πνιιαπιέο δπζθνιί-

εο, ηφζν ιφγσ ησλ ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ ζηαζεξψλ πνπ ραξα-

θηήξηδαλ ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο φζν 

θαη ιφγσ ηνπ ηδηφκνξθνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ. 

Ζ επί καθξφλ πξνζθφιιεζε ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο, κε επίηαζε ηνπ ξφινπ ηεο θιαζζηθήο παηδείαο εηο βάξνο 

ηεο ηερληθν-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010, 

ζ. 52), θαη ε αλάζρεζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 1964 απφ 

ηελ αληηκεηαξξχζκηζε ηεο δηθηαηνξίαο, ζηέξεζαλ ηε ρψξα, θαηά ηελ θξί-

ζηκε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηεο, απφ πςειά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακη-

θφ. Έηζη, ηα αλακθίβνια ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

1976, πνπ επηδίσμε εθ λένπ λα αλαδείμεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφ-

ηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα πξνσζήζεη ηε ζχλδεζε επαγγεικαηηθήο εθ-

παίδεπζεο θαη ζπζηήκαηνο απαζρφιεζεο, είραλ λα αληηπαιέςνπλ ηηο ζπ-

λέπεηεο ηεο δηεζλνχο πεηξειατθήο θξίζεο θαη ηα ρακειά πηα πνζνζηά αλά-

πηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, θαηαγξάθεηαη ζεηηθή ζπλάθεηα κε-

ηαμχ εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κνινλφηη ν βαζκφο απηήο 

είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πνξείαο θαηά ηα έηε 1945-1974, 

ππήξρε αλακθίβνια ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη ηερλνινγη-

θνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ππφ ην πξίζκα βέβαηα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ δηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ κεηαπνιεκηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

                                                                                                                          

 

αλακνλή πξνζπνξηζκνχ κειινληηθήο ππεξαμίαο απφ ηελ έληαμε ηνπ εθπαηδεπκέ-

λνπ αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο  (Κνιιηνπνχινπ, 2010, ζζ. 141,143). 
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ζρεκαηηζκνχ.
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  Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ήηαλ ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο παξαγσγηθήο βάζεο απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηηο ρακειήο-κέζεο πα-

ξαγσγηθφηεηαο βηνκεραλίεο έληαζεο εξγαζίαο πνπ αμηνπνηνχζαλ ην ζπ-

γθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ρακειψλ εκεξνκηζζίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ, ε δηεπξπλφκελε ζπκκεηνρή παξαδνζηαθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ εκπνξίνπ, ε 

εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκψλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη βεβαίσο ε δηφγθσζε ηνπ 

γξαθεηνθξαηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Ωο  ραξαθηεξηζηηθά ινηπφλ απηνχ ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο, βξίζθνπκε κηα εμαξηεκέλε, πεξηθεξεηαθή, 

εκη-βηνκεραλνπνηεκέλε αζηηθή νηθνλνκία, κε πεξηνξηζκέλε εγρψξηα θαζε-

ηνπνίεζε θαη ηερλνινγηθά ππνβαζκηζκέλε παξαγσγή πνπ ζηεξίδεη ηελ π-

ςειή παξαγσγηθφηεηά ηεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θζελνχ απνζέκαηνο εξγα-

ηηθήο δχλακεο θαη ησλ πινχζησλ εγρψξησλ πξψησλ πιψλ. ε απηφ ην αλα-

πηπμηαθά εμαξηεκέλν κνληέιν, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε ηηο ηερλν-

ινγηθέο εθαξκνγέο, πξνζαξκφζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, παξάγν-

ληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ πνηνηηθά ζπκβάδηδε κε ηελ εμειηζζφκελε 

κνξθνινγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, θαζψο ην ζχζηεκα ζηα 

αλψηεξα επίπεδά ηνπ ζηειερσλφηαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο εθπαη-

δεπκέλνπο ζην εμσηεξηθφ, ε νγθνχκελε δήηεζε, θπξίσο ηνπ δεκφζηνπ ην-

κέα, ζηξάθεθε γηα ηελ θάιπςή ηεο ζηε εγρψξηα εθπαηδεπηηθή παξαγσγή. 

ε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Samuel Bowles, ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπ-

ζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαηά ηε δεθαεηία 1951-1961 

πξνζδηνξηδφηαλ ζην 3% ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Πνζνζηά 

απφ 3% κέρξη 5% έδσζαλ έξεπλεο θαη γηα ηε δεθαεηία 1961-1971 (Γεκά-

θνο, 1992, ζζ. 41-42), θαλεξψλνληαο ηελ πεξηνξηζκέλε  ζπκβνιή ηεο εθ-

παίδεπζεο, θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ αλαινγηζηνχκε πσο θαηά ην δηά-

ζηεκα απηφ παξαηεξνχληαη νη πςειφηεξνη αλαπηπμηαθνί ξπζκνί. Σν ζπ-

κπέξαζκα απηφ δελ θινλίδεη ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, απιψο 

νξηνζεηεί ηε ζπκβνιή ηεο κηαο επί ηεο άιιεο, ζην πεδίν εθείλν φπνπ ηα 

αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο είλαη ηέηνηα πνπ κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ απφ ηελ εμαζθάιηζε πςειά θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακη-

θνχ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, 

πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ γεληθψο απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή αιιά θαη ζηηο κέξεο καο, κε απμεκέλε παξνπζία ηφζν ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπκβνεζνχλησλ 
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 Αλαιπηηθφηεξα βι. ζηε ζπλέρεηα ηε ζρεηηθή ελφηεηα Σθάλμα! Το αρ-

τείο προέλεσζης ηης αναθοράς δεν βρέθηκε.-Σθάλμα! Το αρτείο προέλεσζης 

ηης αναθοράς δεν βρέθηκε.. 



 

[165] 

 

θαη κε-ακεηβφκελσλ κειψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νδεγνχζαλ ζε 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ κηζζσηψλ, άξα θαη πεξηνξηζκέλε επέθηαζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιά-

δα. Καζψο φκσο ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηαδηαθά 

δηεπξχλεηαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νξγαλσηηθέο, ηερλνινγηθέο, δεκν-

γξαθηθέο, πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη, αιιάδνπλ 

ηφζν ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο φζν  θαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζην καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν (Δπζηξάηνγινπ, 2010, ζζ. 79-80). πσο 

ζεκεηψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ Γεκάθνπ (2000, ζ. 247) γηα ηηο πεξηφδνπο 

1971-1981 θαη 1981-1991, ζηελ πξψηε ην πνζνζηφ ζπκβνιήο ηεο εθπαί-

δεπζεο ζηελ αλάπηπμε δηακνξθψλεηαη ζην 3,11%  γηα λα απμεζεί θαηαθφ-

ξπθα ζην 11,93% ζηελ πεξίνδν 1981-1991, παξά ην γεγνλφο πσο ε ρψξα 

βξηζθφηαλ ζε χθεζε. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ πηπρηνχ-

ρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο νδήγεζε 

ζηελ αλάινγε απμεηηθή πνξεία ηεο ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ επξχηεξνπ θνηλσλη-

θνχ θαη πνιηηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο.
233

 

Μεηαβαίλνληαο ηψξα ζην κηθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν κέλεη λα δνχ-

κε ην πψο ε εθπαίδεπζε ζπλαξζξψλεηαη κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ αλεξγία 

αιιά θαη ην επίπεδν ηνπ αηνκηθνχ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ βαζηθή 

ππφζεζε είλαη πσο ηα άηνκα κε πςειφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο αλα-

κέλεηαη λα επηηπγράλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απαζρφιεζεο θαη θαιχηεξνπο 

κηζζνχο. Ζ ππφζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε δχν «ππνδείγκαηα» 

(Αζεκαθνπνχινπ, 2009, ζ. 87). Σν ππόδεηγκα εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζην 

ζπιινγηζκφ πσο ε κφξθσζε απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέ-

λνπ,
234

 ζπλαθφινπζα θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπ κηζζφ, ελψ ηνλ θάλεη ηζρπξφηεξν 

                                                      

 

233
 Ζ Μαγνπιά (1988, ζζ. 161-162) ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο εζηηά-

δεη ζηελ πςειή θνηλσληθή απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, αλάινγε 

ηεο δήηεζεο γηα εθπαηδεπκέλν δπλακηθφ, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ε καδηθή εηζ-

ξνή ησλ νπνίσλ ζηελ παξαγσγή νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο. 

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα (θνηλσληθή θαη ηδησηηθή) ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε πξνβαίλεη θαη  ν Σζακαδηάο (2000, ζζ. 237-239), 

επίζεο ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή. 
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 Ο εξγαδφκελνο απνηειεί έλα κφλν ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγη-

θφηεηαο ηεο εξγαζίαο ε νπνία εμαξηάηαη απφ: α) ην θπζηθφ θεθάιαην πνπ επελδχ-

εηαη (θηίξηα θαη εμνπιηζκφο), β) ην αλζξψπηλν θεθάιαην (γλψζε, πξνζφληα θαη 

δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), γ) ηνπο  θπζηθνχο πφξνπο (γε, πινπηνπαξα-

γσγηθέο πεγέο), δ) ηελ ηερλνινγηθή γλψζε (ε γλψζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο 
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έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο εξγαζίαο, άξα δπλεηηθά 

εθηίζεηαη ιηγφηεξν ζηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο. Σν άιιν ππφδεηγκα αλαθέ-

ξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε σο ζήκα
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 θαη ππνζηεξίδεη πσο ε εθπαίδεπζε δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα απηή θαζ‟ εαπηή, 

αιιά ε θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ζεκαηνδνηεί ελ δπλάκεη ηα πξνζφληα 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ πηζαλφ εξγνδφηε, ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία ηεο ζπκπε-

ξηθνξάο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ επέδεημε ν εθπαηδεπφκελνο πξνθεη-

κέλνπ λα δηέιζεη απνηειεζκαηηθά ην εχξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

Σα ζηνηρεία απηά, ινηπφλ, αληηπξνζσπεχνληαο πέξα απφ ηε «γλσ-

ζηηθή κάζεζε» θαη ηελ «εζηθή», δηακνξθψλνπλ ηνλ εξγαδφκελν σο επεπί-

θνξν ζηελ απνδνρή ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσ-

γήο, ηνλ νδεγνχλ ζηελ εζσηεξίθεπζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ θαλφλσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ελ γέλεη ηνλ θαζηζηνχλ πξνηηκεηέν 

απφ ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ηνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ππνζέζεηο 

εξκελεχεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηέο 

ζπλαξζξψλνληαη, εθφζνλ θαη νη δχν θαίλεηαη λα έρνπλ γεληθφηεξε ηζρχ, ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηελ επίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

απαζρφιεζε αιιά θαη ζηνλ αηνκηθφ κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ Διιά-

δα, φπσο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α., ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξ-

γαζίαο θαίλεηαη πσο δηεπθνιχλεηαη φζν πςειφηεξν είλαη ην εθπαηδεπηηθφ 

                                                                                                                          

 

απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ). Ζ ππφζεζε εί-

λαη πσο αλ θξαηήζνπκε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο, ε αχμεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
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 Ο Michael Spence (1973, ζζ. 356-357) θάλεη ηελ εμήο δηαπίζησζε. 

Καηά ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο ν εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ κειινληηθνχ εξγαδφκελνχ ηνπ, παξά κφλν αθνχ δηέι-

ζεη έλα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απφθαζή ηνπ ινηπφλ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία φπσο π.ρ. ε ειηθία, ην θχιν, ε εζλνηηθή θαηαγσγή, ε 

εκπεηξία, ε εθπαίδεπζε θ.ιπ. Σα ζηνηρεία απηά ζπλεθηηκψληαη ζε κηα πξνζπάζεηα 

εμηζνξξφπεζεο ηνπ ξίζθνπ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ ππαιιή-

ινπ. Σα ζηαζεξά ζηνηρεία πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην ίδην ην άηνκν,  φπσο π.ρ. 

ειηθία, θχιν, εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα νλνκάδεη ελδείθηεο (indices), ελψ ζηνηρεία 

πνπ εμαξηψληαη απφ απηφ φπσο π.ρ. ε εκπεηξία ή ε εθπαίδεπζε ηα νλνκάδεη ζήκα-

ηα (signals). Με βάζε πηζαλνινγηθέο εθηηκήζεηο, νη εξγνδφηεο δίλνπλ ζηα ζήκαηα 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, πξνζδνθψληαο νπζηαζηηθά κεηά ηελ πξφζιεςε ηελ απην-

επηβεβαίσζή ηνπο, θαζηζηψληαο έηζη απηήλ ηε δηαδηθαζία ζεκαηνπνίεζεο ησλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ αθφκε πην ηζρπξή γηα ηηο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. 
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επίπεδν ηνπ εξγαδνκέλνπ. Έηζη, ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ 

είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ απνθνίησλ γπκλαζίνπ 

θαη ιπθείνπ, ελψ ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ ρσξίο ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε βξίζθεηαη εθηφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Πίλαθαο 9. Γείθηεο απαζρόιεζεο ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 2007 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν χλνιν 

Μεηαπηπρηαθφ 86,6 

Α.Δ.Η. 74,7 

Σ.Δ.Η. 73,1 

Λχθεην 54,1 

Γπκλάζην 42,9 

Υσξίο Τπνρξ. Δθπ/ζε 29,2 

χλνιν ρψξαο 48,5 

Πεγή: Δπζηξάηνγινπ (2010) 

Πίλαθαο 10. Γείθηεο αλεξγίαο ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 2007 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν χλνιν 

Μεηαπηπρηαθφ 6,4 

Α.Δ.Η. 5,9 

Σ.Δ.Η. 11,5 

Λχθεην 10,2 

Γπκλάζην 9,3 

Υσξίο Τπνρξ. Δθπ/ζε 8,0 

χλνιν ρψξαο 9,1 

Πεγή: Δπζηξάηνγινπ (2010) 



 

[168] 

 

Με βάζε πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ν Γείθηεο Aπαζρόιεζεο
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ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 15 εηψλ, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ επίπε-

δν, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. Σα ζηνηρεία απηά απνηππψλνπλ ηελ ηε-

ξαξρηθή θιηκάθσζε ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο, θαζψο φζν 

ρακειφηεξε είλαη ε θιίκαθα ησλ ζπνπδψλ ηφζν θαίλνληαη λα πεξηνξίδν-

ληαη νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηππψλεηαη θαη 

ζην Γείθηε Αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη κε βάζε ηηο 

ίδηεο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη σο έρεη ζηνλ Πί-

λαθα 10. Σα ζηνηρεία απηά απνηππψλνπλ ην ηδηαίηεξα ζχλζεην πιέγκα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο. Ζ παξαηεξεζείζα ηε-

ξαξρηθή θιηκάθσζε δηαηεξείηαη, θαζψο ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν εθπαί-

δεπζεο (Α.Δ.Η. & Μεηαπηπρηαθά) εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν εθηεζεηκέλα ζηνλ 

θίλδπλν ηεο αλεξγίαο. Αμηνζεκείσηνο είλαη ν πςειφο δείθηεο γηα ηνπο α-

πνθνίηνπο ησλ Σ.Δ.Η., θαζψο θαη ν θαηλνκεληθά ρακειφο δείθηεο αλεξγίαο 

ησλ αηφκσλ ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε 

δηαρξνληθά
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 πςειή αλεξγία ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Η. απνηππψλεη ηε 

ραιαξή δηαζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ κε 

ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ παξαγσ-

γηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο αιιά θαη ην γεγνλφο πσο πνιιέο απφ ηηο θα-

ηεπζχλζεηο ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. επηθαιχπηνληαη κε αληί-

ζηνηρεο ησλ Α.Δ.Η. ή αθφκα θαη απφ ιεηηνπξγίεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπ-

ζεο ζην δεπηεξνβάζκην ή κεηαδεπηεξνβάζκην επίπεδν πνπ δηεθδηθνχλ έλα 

κεγάιν ηκήκα ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Η.  

(Μπαινχξδνο θ. ζπλ., 1998, ζ. 661). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ 

ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη κελ ρακειφ, ζηελ πξαγκαηηθφηε-

ηα φκσο είλαη πνιχ πςειφ, αλ ζπζρεηηζηεί κε ην ρακειφ δείθηε απαζρφ-

ιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσην πσο ν δεί-

θηεο απηφο δηαρξνληθά απμάλεηαη κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο έλαληη ηνπ δεί-

θηε αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ, απνηπ-

πψλνληαο ηε βαζκηαία εθηφπηζε ησλ αηφκσλ ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαί-
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 Ο Γείθηεο Aπαζρφιεζεο πξνζδηνξίδεηαη σο θιάζκα κε αξηζκεηή ηνπο 

απαζρνινχκελνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (ελ πξνθεηκέλσ αληίζηνηρε κε 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν) θαη παξνλνκαζηή ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο. 

237
 Αλάινγα πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  απνθνίησλ  

θαηαγξάθεηαη θαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

(Μπαινχξδνο, θ. ζπλ., 1998, ζ. 662) .   
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δεπζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ εξγαδν-

κέλνπο κε πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά δηαπηζηεπηήξηα. 

Ζ έσο ηψξα αλάιπζε κάο νδεγεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα πσο ην 

ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά θαη θπξίσο ην ελδερφκελν εθπαηδεπηη-

θνχ απνθιεηζκνχ, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηε ζπλαθφινπζε δπζθνιία λα δηαηεξεζεί θάπνηνο ζε 

απηήλ. Σν ηξίην επίπεδν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη είλαη απηφ ηνπ αηνκηθνχ 

κηζζνχ. Ζ ζηαζεξή δηαρξνληθά αχμεζε ηνπ εθπαηδεπκέλνπ δπλακηθνχ σο 

πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε κείσζε ησλ πξνζθεξφκε-

λσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ηεο απνβηνκεράληζεο θαη ηνπ θνξε-

ζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δεκηνπξγνχλ έλα πιεφλαζκα εθπαηδεπηηθψλ 

ηίηισλ πνπ δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο ησλ δηαπη-

ζηεπηεξίσλ πνπ ν θάζε ελ δπλάκεη εξγαδφκελνο θαηέρεη.
238

 Ωο απνηέιε-

ζκα, παξαηεξείηαη κηα θαζνδηθή θίλεζε ησλ θαηφρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηίη-

ισλ, ζηελ νπνία αλαγθάδνληαη λα δερζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξννξίδν-

ληαη γηα απνθνίηνπο θαηψηεξσλ βαζκίδσλ.
239

 Ζ θίλεζε απηή, εθηφο ηνπ φηη 

πεξηζσξηνπνηεί ζηαδηαθά ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, πεξηνξίδεη δξακαηηθά θαη ην εηζφδεκά ηνπο, ην νπνίν εκθαλίδεη 

ηηο απνθιίζεηο ηνπ Πίλαθα 11, φπνπ  παξαηεξνχκε επθξηλψο ηε κεγάιε 
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 Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο ππεξεθπαίδεπζεο (Υσκαηά, 

2011, ζζ. 32-36) πνπ δεκηνπξγεί ν πιεζσξηζκφο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεησκέλεο αμίαο αληαιιαγήο ηνπο. Παξά ηελ 

θπξίαξρε δεκφζηα άπνςε φηη ππάξρεη πιεφλαζκα πηπρηνχρσλ, απηφ ζηελ πξάμε 

δελ απνηππψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην δείθηε αλεξγίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ε δήηεζε γηα ηξηηνβάζκηεο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απμά-

λεηαη δηαξθψο. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δείρλνπλ 

πσο ε απφθηεζε παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ ζπλδέεηαη κε πςειφηεξεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη πςειφηεξεο ακνηβέο. Καη ελψ αλακθίβνια παξαηεξείηαη αλα-

ληηζηνηρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηηο εθξνέο ησλ παλεπηζηεκί-

σλ, ε πξνβιεκαηηθή ηεο ζρέζεο απηήο δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλαπνηειεζκαηη-

θφηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ λα «αθνπγθξαζηνχλ» ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο φζν 

ζηα ηδηαίηεξα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο, ηηο θξί-

ζεηο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο π.ρ. π-

ςειή απαζρφιεζε ζην δεκφζην, «θιεηζηά επαγγέικαηα» θ.ιπ.  (Μπνπξίθνο, 

2006, ζ. 14) . 

239
 Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλα ηεο Υσκαηά (2011, ζ. 169), ην 48,7% ησλ θα-

ηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ππνζηήξημαλ πσο γηα ηελ εξγα-

ζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα πξνζιεθζεί θάπνηνο απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ (Α.Δ.Η. & 

Σ.Δ.Η.) ή αθφκε θαη Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ, θαζψο νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο 

εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο ππνιείπνληαη απφ 31% έσο θαη 52% ηνπ κέζνπ 

εηζνδήκαηνο.  

πγθεθαιαηψλνληαο, ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ απαζρφιεζεο είλαη ηζρπξή, απνηππψ-

λνληαο ηδηαίηεξα ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ 

γηα ηα άηνκα ηα νπνία πεξηζσξηνπνηνχληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, θαη 

αθφκα θαη φηαλ εηζέξρνληαη ζε απηήλ εγθισβίδνληαη αλαγθαζηηθά ζηα 

θαηψηεξα επίπεδα ησλ θαηαηκήζεσλ, ζε απαζρνιήζεηο ρακειψλ απνια-

βψλ θαη απμεκέλεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, νη νπνίεο είλαη θαη νη πξψηεο 

πνπ πιήηηνληαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη επίζεο πσο νη 

ζπλέπεηεο ηεο εξγαζηαθήο απηήο ππνβάζκηζεο ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα ζε 

φιν ην θάζκα ηεο δσήο ηνπο, αθνχ ε απνζπαζκαηηθή παξνπζία ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ζπρλά ζην ρψξν ηεο παξανηθνλνκίαο ή ηεο αδήισηεο εξ-

γαζίαο, ζπλνδεχεηαη απφ πιεκκειή θάιπςε αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

κε απνηέιεζκα ηε ζπληαμηνδνηηθή αλαζθάιεηα ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ηνλ 

πιήξε θνηλσληθννηθνλνκηθφ εθηνπηζκφ ηνπο κε ηελ παξέιεπζε ηεο εξγα-

ζηαθήο ηνπο πεξηφδνπ. Σέινο, ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο πξέ-

πεη λα ζεσξείηαη εληφο ησλ θαηαηκήζεσλ ηεο εξγαζίαο, αθνχ ε επίδξαζε 

ηεο πξψηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κφλν ζηα αλψηεξα επίπεδα ησλ θαηαηκήζεσλ ηεο πξσηεχνπζαο αγνξάο 

εξγαζίαο, δηαηεξψληαο φκσο πάληα ηελ αμία ηεο σο ζήκα ζε φιν ην θάζκα 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Πίλαθαο 11. Δηήζην εηζόδεκα αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο 1993-1994 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν Απφθιηζε % επί ηνπ 

Μέζνπ Δηζνδήκαηνο 

Α.Δ.Η. 0,24 

Σ.Δ.Η. 0,14 

Λχθεην -0,05 

Γπκλάζην -0,08 

Γεκνηηθφ -0,19 

Με νινθιήξσζε θνίηεζεο ζην Γεκνηηθφ  -0,31 

Αγξάκκαηνη -0,52 

Πεγή: Μαγνπιά (1999) 
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6.3 Παξάγνληεο εθπαηδεπηηθνύ απνθιεηζκνύ 

εκεηψζακε παξαπάλσ πσο ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζπληειείηαη: α) 

ζε ηξεηο θάζεηο (Σξέζζνπ, 2009, ζζ. 242-243): i) κε-αξρηθή εγγξαθή ζην 

ζρνιείν, ii) ζηαδηαθή πεξηζσξηνπνίεζε εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη iii) αδπλα-

κία νινθιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ θχθινπ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

θαη β) κέζα απφ ηε ζπλέξγεηα παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη: i) κε ηα θνη-

λσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ii) κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αθνινχζσο, ζα ζθηαγξαθήζνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο παξά-

γνληεο πνπ ηεθκεξηψλνληαη βηβιηνγξαθηθά γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθ-

παίδεπζε, θαη ζπλαθφινπζα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. 

6.3.1 Κνηλωληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο 

Σα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο 

απνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ πιαίζην παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε 

ησλ κειψλ ηεο κε ην ζρνιείν. Τηνζεηψληαο ηε δηάθξηζε ηνπ Coleman 

(1988), δηαθξίλνπκε ηξία ζηνηρεία πνπ δπλεηηθά θαζνξίδνπλ ηε κνξθσζην-

γφλν ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Σν πξψην ζηνηρείν αθνξά ην νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην πνπ δηαθηλείηαη εληφο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη αλαθέξεηαη 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηεο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ θξαηηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζηαδηαθή κεηάπησζε ηεο ζεψ-

ξεζήο ηεο απφ θνηλσληθφ δηθαίσκα ζε δήηεκα αηνκηθήο επηινγήο, νδεγεί 

ζηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ εθπαίδεπζεο γηα ηα λνηθνθπξηά, ηα 

νπνία αγνξάδνπλ ππεξεζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδην-

δξνκία ησλ κειψλ ηνπο, πνπ είηε δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο είηε δελ ππάξρνπλ θαλ ζε απηήλ.
240
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 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγη-

ζκψλ (2004-2005) ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ 

ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ γηα ππεξεζίεο θαη αγαζά εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεη 

ζπλερή αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1982-2004, ε νπνία απνδίδεηαη αθελφο ζηε ζρε-

ηηθή αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, αθεηέξνπ ζηελ αλά-

γθε ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην επίπεδν νξγά-

λσζεο ησλ ζπνπδψλ, φπσο π.ρ. ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο θξνληηζηεξηαθψλ κα-

ζεκάησλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ, νη 

νηθνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο γηα ζπνπδέο ζε ηφπν εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο, ρνξνχ, ππνινγηζηψλ, ηα 

δίδαθηξα ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, αθφκε θαη νη δαπάλεο γηα αζιεηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή αθελφο απνδεηθλχεη ην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο ηνπ 
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Δπίζεο ε επηκήθπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ, ηφζν σο απν-

ηειέζκαηνο ηεο δηεχξπλζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο απ-

μαλφκελεο αλάγθεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δεκηνπξγεί 

πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ νηθνγε-

λεηψλ, ζην κέηξν πνπ νη δαπάλεο απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Σέινο, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο εθπαίδεπζεο θνζηίδνπλ 

αλαινγηθά αθξηβφηεξα, φζν αζζελέζηεξα είλαη ηα νηθνλνκηθά ησλ νηθνγε-

λεηψλ (Υξπζάθεο, 1996, ζ. 109), απνζαξξχλνληαο ή εκπνδίδνληαο ηνπο 

θησρνχο απφ ην λα επελδχζνπλ ζην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ 

ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε πξφσξε είζνδνο ησλ λέσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη επηβαιιφκελε γηα ηελ θάιπςε αδήξη-

ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Πέξαλ ηεο αδπλακίαο πιεξσ-

κήο γηα εθπαηδεπηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, ην κεησκέλν εηζφδεκα ησλ νη-

θνγελεηψλ ζπλδέεηαη θαη κε παξακέηξνπο φπσο ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο 

θαη ε πνηφηεηα θαηνηθίαο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θ.ιπ. πνπ αζθνχλ έκκε-

ζε επίδξαζε σο παξάγνληεο αλάζρεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δηδηθφηεξα ζην επίπεδν ηεο άκεζεο ζρέζεο εηζνδήκαηνο θαη εθ-

παίδεπζεο, ν πεξηνξηζηηθφο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο σο πξνο 

ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ απνηππψλεηαη επθξηλέ-

ζηαηα ζηα πνζνζηά θαηαλνκήο ηνπ θησρνχ θαη κε-θησρνχ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

12. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ζπνπδψλ, ν 

θησρφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ππν-αληηπξνζσπεχεηαη, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

έρνπκε ππεξ-αληηπξνζψπεπζε ζηα ίδηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ηνπ κε-

θησρνχ πιεζπζκνχ.
241

 Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ είλαη βέβαηα απνθιεη-

                                                                                                                          

 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ, αθεηέξνπ εληείλεη ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δλδεηθηηθά γηα ην έηνο 2005 νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ην 

36,2% ησλ ζπλνιηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ηεο ρψξαο, ηε ζηηγκή πνπ νη Δζλη-

θνί πφξνη θάιππηαλ ην 50,5% θαη νη Κνηλνηηθνί πφξνη ην ππφινηπν 13,3% 

(Βεξγίδεο, Γθιαβάο, Κνπηνχδεο, & Φσηφπνπινο, 2012, ζζ. 24-25 · 

ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζ. 307). Αλαιπηηθή εηθφλα γηα ην εχξνο θαη ηελ θαηεγνξην-

πνίεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ εθπαίδεπζεο αλά επίπεδν ζπνπδψλ παξέρεηαη ζην 

ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ (2001). 

241
 Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηε κειέηε ηνπ Γνπβηά 

(2010, ζζ. 110-123) ν νπνίνο, κε βάζε ην Γείθηε Αληηπξνζψπεπζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζην επάγγεικα ησλ γνλέσλ (Γ.Α.ΔΠ), δηαπίζησζε ζεκαληηθή ππεξ-

αληηπξνζψπεπζε ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο ησλ αλψηεξσλ επαγ-

γεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ (κέιε βνπιεπνκέλσλ ζσκάησλ, αζθνχληεο επηζηεκνληθά 
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ζηηθά ειιεληθφ, θαζψο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν (Bourdieu & Passeron, 1993). ηελ ειιεληθή πεξίπησζε 

ην ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ δπν θαηαλνκψλ είλαη πεξίπνπ ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ηνπ δεκνηηθνχ, νξηνζεηψληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο σο ην φξην, εθείζελ ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή αληζφηεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ κεηαπίπηεη ζε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα. 

Πίλαθαο 12. Πνζνζηό θηωρνύ θαη κε-θηωρνύ πιεζπζκνύ ζε ζρέζε κε 

ην ζπλνιηθό αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Πνζνζηό θηωρνύ 

πιεζπζκνύ ζε 

ζρέζε κε ην ζπλν-

ιηθό 

Πνζνζηό κε-

θηωρνύ πιεζπ-

ζκνύ ζε ζρέζε κε 

ην ζπλνιηθό 

χλνιν 21,0 79,0 

Γελ πήγε ζρνιείν 54,2 45,8 

Γελ ηειείσζε ην δεκνηηθφ 50,1 49,9 

Γεκνηηθφ 30,0 70,0 

Γπκλάζην 18,3 81,7 

Λχθεην / Δμαηάμην Γπκλάζην 10,0 90,0 

ΣΔΛ, ΣΔ, Πνιπθιαδηθφ Λχθεην 8,8 91,2 

ΗΔΚ ή Αλψηεξε ρνιή 7,0 93,0 

Σ.Δ.Η.,  ΚΑΣΔΔ 5,4 94,6 

Α.Δ.Η. 4,2 95,8 

Μεηαπηπρηαθφ 1,4 98,6 

Γηδαθηνξηθφ 0,0 100,0 

Πεγή: ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ (2008) 

                                                                                                                          

 

ή δηεπζπληηθά επαγγέικαηα, επαγγεικαηίεο γξαθείνπ θαη άιια παξεκθεξή επαγ-

γέικαηα κε ηνπιάρηζηνλ πηπρίν Α.Δ.Η.), έλαληη φισλ ησλ ππφινηπσλ επαγγεικαηη-

θψλ θαηεγνξηψλ (απηναπαζρνινχκελνη, γεσξγνί, ηερλίηεο θ.ιπ.) πνπ ππν-

αληηπξνζσπεχνληαη. Μάιηζηα απφ ην δηάζηεκα 2003-2004 θαη κεηά νη ηάζεηο απ-

ηέο είλαη απμεηηθέο, δειψλνληαο εκθαλψο ηελ έληαζε ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνί-

εζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κνξθσζηνγφλν επηξξνή 

ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ γνλέσλ, φπσο απηφ πξν-

θχπηεη απφ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο κνξ-

θσηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ θιεξνδνηείηαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά θαη 

δηακνξθψλεη ελ πνιινίο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο κέιινλ, αλαδεηθλπφκελν 

ζπρλά ζε παξάγνληα εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην εηζφδεκα.
242

 Γηεπξχλνληαο 

ηα φξηα ηνπ  αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχκε λα δαλεηζηνχκε ηελ ηαμη-

λφκεζε ηνπ Bourdieu (1997, ζ. 47) πεξί πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

ηξηψλ κνξθψλ απηνχ, ελζσκαησκέλνπ, αληηθεηκελνπνηεκέλνπ θαη ζεζκνζε-

ηεκέλνπ. Σν θεθάιαην απηφ, ππφ κνξθή πνιηηηζκηθψλ ζηάζεσλ, πξνηηκή-

ζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζπρλά θαινχκε «θνπιηνχξα ή θαιιηέξγεηα», 

ζε ζπλδπαζκφ κε πνιηηηζκηθά πιηθά αγαζά φπσο βηβιία, πίλαθεο δσγξαθη-

θήο, εξγαιεία (π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) ηα νπνία έρνπλ ηφζν πιηθή 

αμία (ιφγσ ηεο επέλδπζεο νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ) φζν θαη ζπκβνιηθή, 

επηθπξψλεηαη απφ ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ πη-

ζηνπνηνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ππεξνρή ησλ θνξέσλ ηνπο θαη 

ηνπο εληάζζνπλ ζηα φξηα ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, ηεο νπνίαο ην ζρν-

ιείν είλαη θνξέαο θαη εθθξαζηήο. Έηζη, ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε νη-

θνγέλεηεο κε πςειά επίπεδα κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, κέζσ ηεο καθξφρξν-

λεο, θπζηθήο θαη αβίαζηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηα έξγα ησλ ηδεψλ θαη ηηο 

δηαλνεηηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηηκά ζεηηθά ην ζρνιείν, 

φηαλ εηζέξρνληαη ζε απηφ αληηκεησπίδνληαη σο «θχζεη ηθαλφηεξα», κέζσ 
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 Ζ Φξαγθνπδάθε (1985, ζζ. 66-67) επηζεκαίλεη πσο επί ησλ πεξηπηψ-

ζεσλ νηθνγελεηψλ ίδηαο νηθνλνκηθήο ηζρχνο, νη δηαθνξέο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέ-

δνπ ησλ γνλέσλ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ. Βέβαηα, ε 

κνξθσζηνγφλνο επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ κπνξεί απφ κφλε 

ηεο λα εμαιείςεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

νηθνγελεηψλ, φκσο ε απνπζία απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο επηδεηλψλεη ζε απφιπηα 

κεγέζε ηελ εθπαηδεπηηθή πεξηζσξηνπνίεζε (Υξπζάθεο, 1996, ζ. 116). Ζ κνξθσ-

ζηνγφλνο επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη αλάινγε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ζπνπδψλ, επηηπγράλνληαο ηνλ πςειφηεξν ζπζρεηηζκφ ζηελ ηξηην-

βάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Γνπβηάο (2010, ζζ. 123-133), κε βάζε ην Γείθηε Αληηπξν-

ζψπεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (Γ.Α.ΔΚ), δηαπί-

ζησζε ζεκαληηθή ππεξ-αληηπξνζψπεπζε ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γν-

λείο κε αλψηαηεο ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαη  πηπρίν Α.Δ.Η.), ζρεηηθή 

ππεξ-αληηπξνζψπεπζε απηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ  θαη ππν-

αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηεγνξηψλ κε απνιπηήξην δεκνηηθνχ ή ρσξίο ηελ νινθιή-

ξσζε ηεο θνίηεζεο ζε απηφ, ελψ ε θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ κε γνλείο απνθνίηνπο 

γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα επηηπγράλεη ηζφξξνπα πνζνζηά αληηπξνζψπεπζεο.  



 

[175] 

 

κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εξκελεχεη ην θνηλσληθφ θεθηεκέλν σο θπζηθφ πξν-

λφκην (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζζ. 165-169). 

Σν ηξίην κνξθσζηνγφλν ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην θνηλσλη-

θφ θεθάιαην απηήο (Bourdieu, 1997, ζ. 51), δειαδή ην ζχλνιν ησλ ζρέζε-

σλ εληφο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηα κέιε ηεο ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θνηλφρξεζηνπ θεθαιαίνπ (νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζηη-

θνχ).
243

 Σν θεθάιαην απηφ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εχξνο θαη ηελ πνηφ-

ηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (δεζκψλ) θαζψο θαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ κέζσλ (πφξσλ) ζηα νπνία απνθηνχλ πξφζβαζε ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, ιακβάλεη δχν κνξθέο: 

i. πλεθηηθφ (bonding), ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ γνλέσλ θαη ηέθλσλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε δνκή 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη ηέθλσλ. 

ii. Γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο (bridging), ην νπνίν πξνθχ-

πηεη απφ ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε-

ηαμχ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγν-

ληεο ε θπζηθή χπαξμε θαη ησλ δχν γνλέσλ, ν ρξφλνο πνπ απηνί δαπαλνχλ 

αζρνινχκελνη κε ηα παηδηά ηνπο, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ θαη βέβαηα νη 

πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ (Coleman, 1988, ζ. S111).
244

 Δληφο ελφο θιίκαηνο 
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 Βι. παξαπάλσ ηελ ελφηεηα 5.2.2-Κνηλσληθό θεθάιαην θαη θνηλσληθόο 

απνθιεηζκόο. 

244
 Ζ θπζηθή χπαξμε θαη ησλ δχν γνλέσλ ζεσξείηαη σο πιενλέθηεκα γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν σο πξνο ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αιιε-

ιεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ην ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνπο γνλείο ζηα 

παηδηά φζν θαη σο πξνο ηε κείσζε ηνπ δείθηε νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο ηεο νηθν-

γέλεηαο. Δλδεηθηηθά γηα ηελ Διιάδα νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ελψ απνηεινχλ 

ην 1,6% ηνπ ζπλφινπ, αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,2% ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ, αληη-

κεησπίδνληαο πςειά επίπεδα νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο, ππεξδηπιάζηα ηνπ αληί-

ζηνηρνπ δείθηε ησλ νηθνγελεηψλ κε δχν ελήιηθεο (Κηθίιηαο, Παπαιηνχ, & 

Φαγαδάθε, 2008, ζ. 45). Ζ απνπζία ηνπ ελφο γνλέα εθιακβάλεηαη σο δπζιεηηνπξ-

γηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνγέλεηαο κε ζπλέπεηεο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ ειιηπή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ζε θαίξηεο 

πηπρέο ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο, φπσο απηέο ηνπιάρηζηνλ απνηππψλνληαη ζηηο αμην-

ινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μπφκπαο, 1999, ζ. 463). Ο Coleman (1988, ζ. 

S112) ππνζηεξίδεη πσο ππάξρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ κηαο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηηεπγκάησλ, ιφγσ ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ 
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ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, νη γνλείο βνεζνχλ ηα παηδηά λα αληηκεησ-

πίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη  εκπιέθνληαη ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε απηά, έρνληαο επίγλσζε πσο ε επηηπρία ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν θαη ηε δσή δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νξγάλσζε θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ αιιά θαη απφ ηηο δηθέο ηνπο παηδεπηηθέο 

ελέξγεηεο (ζπδήηεζε, παξαθνινχζεζε ζρνιηθήο επίδνζεο, εζηθέο εληζρχ-

ζεηο θ.ιπ.). Έηζη, ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο πξνο έλαλ έγθαηξν ζρεδη-

αζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κέιινληνο ησλ παηδηψλ, ν νπνίνο κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο φζκσζεο εηζπξάηηεηαη θαη εζσηεξηθεχεηαη απφ απηά σο λνν-

ηξνπία, ηξφπνο βίσζεο θαη ελέξγεηαο επί ηνπ θφζκνπ (Μπισλάο, 1999, ζ. 

443). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηνλίδεηαη ε αμία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νηθν-

γέλεηαο θαη ζρνιείνπ, νη νπνίεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο γνλέσλ, καζεηψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο δηεπξχλνπλ ην δίθηπν ησλ αιιε-

ιεπηδξάζεσλ θαη κεγηζηνπνηνχλ δπλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
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 Βαζηθή επηζήκαλζε σο 

πξνο ηε κνξθσζηνγφλν επηξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη φηη 

νη θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην ζεκειηψδεο ζηνηρείν 

πνπ επηηξέπεη ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ γνλέσλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ηέθλσλ ηνπο.
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δηαζέζηκσλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ) ζε πεξηζζφηεξα κέιε. Δθφ-

ζνλ δερζνχκε ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηεο, κπνξνχκε λα αηηηνινγήζνπκε ηε ζέζε 

ηνπ  Coleman, θαζψο ν δείθηεο νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο ησλ ειιεληθψλ νηθνγε-

λεηψλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, απφ 13,2 γηα έλα εμαξηψκε-

λν ηέθλν, ζε 15,6% γηα δχν θαη θηάλεη ην 35,2% γηα ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά 

(Κηθίιηαο, θ. ζπλ, 2008, ζ. 45). 
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 Ζ εηνηκφηεηα θαη ε πξφζεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ είλαη βέβαηα 

δεδνκέλε νχηε κνλνδηάζηαηε. Γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο, ηηο 

επηδξάζεηο ηεο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε δπζρεξαίλνπλ βι. Μπξνχδνο  

(2007). 
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 Ζ γνλετθή εκπινθή ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Coleman είλαη κφ-

λν κία εθ ησλ πνιιαπιψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εδψ επηιέρζεθε γηαηί 

επηηξέπεη ηε δηαπινθή ησλ ηξηψλ κνξθψλ θεθαιαίνπ (νηθνλνκηθνχ, κνξθσηηθνχ, 

θνηλσληθνχ) θαη ηε ζπλέξγεηά ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα.  ε εκπεξη-

ζηαησκέλε αλαθνξά ηνπ εχξνπο ησλ δηάθνξσλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ην 

ξφιν ηεο γνλετθήο εκπινθήο πξνβαίλεη ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ν Κιαδάθεο 

(2012), ελψ εηδηθφηεξα ην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ ην πξνζεγγίδεη ν Μνπζηαΐξαο (2004). 
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6.3.2 ρνιηθή θηλεηηθόηεηα 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεη-

ζκφ είλαη νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο θαη νη αιιαγέο ζρνιείσλ, θαηάζηαζε πνπ 

δηεζλψο απνδίδεηαη κε ηνλ φξν ζρνιηθή θηλεηηθόηεηα (school mobility).
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ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο εζσηεξηθήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιε-

ζπζκνχ, νη ζπρλέο αιιαγέο ζρνιείνπ αθνξνχζαλ δηαρξνληθά ζπγθεθξηκέ-

λεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κεηαθηλνχληαλ ζπρλά γηα επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο, φπσο π.ρ. ην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκά-

ησλ Αζθαιείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζρεηηθή έξεπλα ζην πεδίν ήηαλ απφ πεξη-

νξηζκέλε έσο αλχπαξθηε. Ζ εηζξνή αξρηθά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παιηλλν-

ζηνχλησλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ε καδηθή ππνδνρή κεηαλαζηψλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εληεχζελ έζεζαλ ην ζέκα ησλ ζπρλψλ αι-

ιαγψλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηα παηδηά εθείλα πνπ εληάρζεθαλ 

ή πξνζπαζνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αθνινπ-

ζνχζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Παξάι-

ιεια, ε αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη 

ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηελ ζρνιηθή ηνπο έληαμε νδήγεζαλ 

ζηε ζχλδεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζρεδφλ απν-

θιεηζηηθά κε ηα ηδηαίηεξα εζλνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ 

απφ ηηο νπνίεο απηνί πξνέξρνληαλ. Απνηέιεζκα ηνχησλ, ήηαλ ε ζρνιηθή 

θηλεηηθφηεηα λα ζεσξεζεί ελ γέλεη σο παξάγνληαο δπλεηηθήο εθπαηδεπηη-

θήο αλάζρεζεο, απνδίδνληαο ζε απηήλ αηηηάζεηο γηα ηε κεησκέλε πξνζαξ-

κνζηηθφηεηα θαη επίδνζε, ηελ ειιηπή θνίηεζε αιιά θαη ηελ ίδηα ηε ζρνιη-

θή δηαξξνή ησλ κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ. Ζ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ κε-

ιεηψλ επί ηνπ πεδίνπ απηνχ θαη ε κνλνδηάζηαηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε κεηνλεθηνπζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ νδήγεζαλ ζηε γεληθεπκέλε ζεψξεζή ηεο σο απεπθηαίνπ εθπαηδεπ-

ηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Καζψο ην ζέκα ηεο πςειήο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ ηζηγγαλν-

παίδσλ ελππάξρεη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο γηα απηνχο, ζα αλα-

δεηήζνπκε ελ ζπληνκία ηηο βαζηθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δηα-

ζηάζεηο ηνπ θαη, ειιείςεη εμεηδηθεπκέλσλ ειιεληθψλ κειεηψλ, ζα αμην-
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 Δλαιιαθηηθά, ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία αμηνπνηείηαη θαη ν φξνο 

καζεηηθή θηλεηηθόηεηα (student mobility). Ωο ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ραξαθηεξίδε-

ηαη θάζε αιιαγή ζρνιείνπ πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν 

ζπνπδψλ ζην άιιν (π.ρ. απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην). 
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πνηήζνπκε ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξα-

θία. Καηαξράο, δηαδεδνκέλε είλαη ε άπνςε πσο νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο 

ησλ καζεηψλ αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζή ηνπο, ιφγσ ηεο 

δηαηάξαμεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ νηθνδνκνχληαη κε 

ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηεο αζπλέρεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδη-

θαζίαο – θαζψο νη δηάθνξεο ηάμεηο/ζρνιεία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηα-

θνξεηηθφ επίπεδν θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο χιεο – θαζψο θαη ηεο δηαξθνχο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέα πεξηβάιινληα, λέα πξφ-

ηππα νξγάλσζεο ηεο χιεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θ.ιπ. Ζ ζεσξία ηνπ Cole-

man (1988, ζ. 113) πξνζθέξεη έλα αξρηθφ πιαίζην εξκελείαο ηεο αξλεηη-

θήο επίδξαζεο ησλ πνιιαπιψλ νηθνγελεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, σο απνηέιε-

ζκα ηεο θαηαζηξνθήο ησλ δεζκψλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κεηαμχ ζπκκα-

ζεηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληζηνχλ απφζεκα θνηλσληθνχ θε-

θαιαίνπ γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο. Οη Heinlein θαη Shinn (2000) απα-

ξηζκνχλ κηα ζεηξά κειεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, σζηφζν, αληηθξνπφκελα α-

πνηειέζκαηα, θαζψο παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ζηηο πε-

ξηζζφηεξεο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, δε ιείπνπλ 

θαη νη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, ελίνηε δε ζηηο ίδηεο έξεπλεο ζπλππάξρνπλ θαη νη 

δχν θαηεπζχλζεηο. Έηζη, αλ θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

αλαγλσξίδεη πσο νη κεηαθηλνχκελνη καζεηέο πθίζηαληαη ηηο ςπρνινγηθέο, 

θνηλσληθέο θαη αθαδεκατθέο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο πεξηβάιινληνο, ε 

πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ παξάγν-

ληεο φπσο ν αξηζκφο απηψλ ησλ αιιαγψλ, ε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία 

ζπκβαίλνπλ, ηα αίηηα, θαζψο θαη ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ καζεηψλ. ε έξεπλα ησλ Temple θαη Reynolds (1999) επί νκά-

δαο αθξνακεξηθαλψλ καζεηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο, ε πιεηνςεθία απηψλ 

( 73% επί ηνπ ζπλφινπ) άιιαμε ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δηάξ-

θεηα ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ελψ γηα ην 21% εμ απηψλ νη αιιαγέο 

ήηαλ ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο. Οη καζεηέο απηνί πζηεξνχζαλ θαηά θαλφλα 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο σο πξνο ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, σζηφζν κφλν ην 

50% ηεο δηαθνξνπνίεζεο κπνξνχζε κε αζθάιεηα λα απνδνζεί ζηε ζπρλή 

θηλεηηθφηεηα, ελψ παξέκελαλ αλεμηρλίαζηνη νη παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ 

ην ππφινηπν πνζνζηφ, δηαπίζησζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ θαη άιιεο έ-

ξεπλεο (Heinlein & Shinn, 2000). Οη Xu, Hannaway θαη D' Souza (2009) 

επηβεβαηψλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ επί ηεο 

αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ειέγρνληαο ηε ζσξεπηηθή δξάζε απ-

ηψλ, θαζψο ε αθαδεκατθή πζηέξεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξψηε κεηαθίλεζε 

ησλ καζεηψλ δε θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θαηά ηε δεχηεξε ή θαη ηελ ηξίηε 

θνξά πνπ νη ίδηνη ζα αιιάμνπλ μαλά ζρνιείν, ίζσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο εθ 

κέξνπο ηνπο δεμηνηήησλ πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, φηαλ 

ε θαηάζηαζε ησλ αιιαγψλ ηείλεη λα γίλεη ρξφληα, νη καζεηέο πνπ ζα αληη-
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κεησπίζνπλ πάλσ απφ πέληε αιιαγέο ζρνιείσλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή π-

ζηέξεζε ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο (φ.π., ζ. 26). 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε πεξίνδνο ησλ ζπνπδψλ θαηά ηελ νπνία 

ζπκβαίλνπλ νη αιιαγέο, θαζψο φζν πην κηθξή είλαη ε ηάμε πνπ παξαθν-

ινπζνχλ νη καζεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη, είλαη θαη πςειφηεξε ε επίδξαζε 

ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ επίδνζή ηνπο. Οη Heinlein θαη Shinn (2000, ζ. 356) 

ζεσξνχλ πσο νη αιιαγέο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο 

(πξηλ απφ ηελ ηξίηε ηάμε) είλαη πην θαζνξηζηηθέο, αθνχ ε πεξίνδνο απηή 

είλαη θξίζηκε γηα ηελ απφθηεζε κηαο δέζκεο βαζηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηή-

ησλ, ε απνπζία ησλ νπνίσλ επηθέξεη κφληκα απνηειέζκαηα ζηηο επφκελεο 

ηάμεηο. 

Οη αηηίεο ησλ αιιαγψλ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο, θαζψο πέξα απφ 

ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ γηα ιφγνπο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζεκα-

ληηθφ είλαη ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αιιάδεη ζρνιείν ζηα παηδηά ηνπ 

γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ζρνιεί-

σλ.
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 Ο Kerbow (1996, ζζ. 9-10) πξνζδηνξίδεη ηελ αιιαγή ηφπνπ δηακν-

λήο σο αηηία ζην 40,4% ησλ κεηαθηλήζεσλ, έλαληη 42,5% απηψλ πνπ αιιά-

δνπλ ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, κε ην ππνιεηπφκε-

λν πνζνζηφ ηνπ 17,1% λα απνδίδεηαη θαη ζηνπο δπν παξάγνληεο (κεηεγθα-

ηάζηαζεο θαη εθπαηδεπηηθνχο). Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηε δηαπίζησζε είλαη 

φηη απφ ηνπο καζεηέο πνπ αιιάδνπλ ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηη-

θνχο ιφγνπο, ε πιεηνςεθία (61,1%) κεηαθηλείηαη γηα ιφγνπο «δηαθπγήο» 

(exit reasons) απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ παιαηνχ ζρνιη-

θνχ πεξηβάιινληνο, έλαληη 23,5% απηψλ πνπ πξνζειθχνληαη απφ ηα ραξα-

θηεξηζηηθά ηνπ λένπ ζρνιείνπ (attraction) θαη 15,4% γηα απηνχο πνπ θη-

λνχληαη επεξεαδφκελνη θαη απφ ηνπο δχν παξάγνληεο. 

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επίδξαζε ησλ ζπρλψλ 

ζρνιηθψλ αιιαγψλ είλαη ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
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 Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αθνξά πξνθαλψο ηελ ειιεληθή εθπαη-

δεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ζηελ πεξίπησζή καο ηα φξηα ησλ ζρνιηθψλ πεξη-

θεξεηψλ είλαη θαζνξηζκέλα θαη νη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ γίλνληαη ζηε βάζε απ-

ηψλ. Ωζηφζν, θαζψο νη ζρεηηθέο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ θαη πεξηπηψζεηο ζεηηθήο 

ζπλάθεηαο ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ζηελ πεξί-

πησζε ησλ γνλέσλ πνπ επηιέγνπλ λα κεηαθηλήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα «απνηε-

ιεζκαηηθφηεξν» ζρνιείν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα δερζνχκε πσο ε αιιαγή ζρν-

ιείνπ απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα εξκελεχζεη ηνλ φπνην ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηε 

ρακειή επίδνζε, ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ 

φζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 
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καζεηψλ. Οη Xu θ. ζπλ. (2009, ζζ. 23-24) εληνπίδνπλ ηελ χπαξμε θπιεηη-

θήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηε-

ηαο. Έηζη, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο απηή επηθέξεη αξλεηηθά απν-

ηειέζκαηα ζηνπο αθξνακεξηθαλνχο θαη ηζπαλφθσλνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα 

ζηα καζεκαηηθά, ρσξίο λα επεξεάδεη σο πξνο ηελ επίδνζε ζε απηφ ην γλσ-

ζηηθφ αληηθείκελν ηνπο ιεπθνχο καζεηέο. Δπίζεο, ε ίδηα δηαδηθαζία θαίλε-

ηαη λα εληζρχεη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ ιεπθψλ θαη πην πξνλν-

κηνχρσλ καζεηψλ. Πέξαλ απηψλ, νη καζεηέο πνπ αιιάδνπλ ζπρλφηεξα 

ζρνιείν αλήθνπλ θαηά θαλφλα ζηελ νκάδα ησλ θησρψλ, πξνεξρφκελνη 

ζπρλά απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, κε γνλείο άλεξγνπο ή ρακεινχ κνξ-

θσηηθνχ επηπέδνπ. Έηζη, θαζψο ηα παηδηά ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ αλα-

γθάδνληαη λα κεηαθηλνχληαη ζπρλφηεξα (θαηά 50%) απφ ηηο κε-θησρέο νη-

θνγέλεηεο, ε επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα εηδσζεί πξψ-

ηα απ‟ φια κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ κεη-

νλεθηήκαηνο πνπ θαζηζηά ηνπο καζεηέο απηνχο πην επάισηνπο ζηηο αξλε-

ηηθέο επηπηψζεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, πξέπεη ηψξα λα θξίλνπκε αλ ε ζρνιηθή 

θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα σο 

δείθηεο ή σο αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. Σα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία απνηππψλνπλ κηα έκκεζε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

κε δηακεζνιαβνχζα έλλνηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Ζ ζρνιηθή θηλεηηθφ-

ηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πζηέξεζε επί ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ, ε νπνία, φπσο ζεκεηψζακε παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπ-

λαξηψκελε βαζκνινγία αλαδεηθλχεηαη σο ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο 

θαη κέζν επηιεθηηθήο θαηεχζπλζεο ησλ καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα επί-

πεδα θαη είδε ζπνπδψλ αιιά θαη ζπρλά ζηελ εγθαηάιεηςε απηψλ. Οξηζκέ-

λεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα, φπσο ε δηαηάξαμε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ηζρχνπλ πξνθαλψο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σζηφ-

ζν ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά πξνζδη-

νξίδνληαη απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα πξφηππα νξγάλσζεο ηεο 

χιεο θαη ησλ κεζφδσλ, ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θ.ιπ., ζηελ πεξίπησζή καο 

είλαη εληαία, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε ελδερφκελε ζχγρπζε ησλ 

καζεηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ην έλα ζρνιείν ζην άιιν. Σν γεγνλφο φηη 

σο έλλνηα θαη σο  δηαδηθαζία ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ζπλδέ-

ζεθε εμαξρήο θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηη-

θά κεηνλεθηνπζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαη κάιηζηα ζε πεξηφδνπο πνπ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ είρε κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ζεζκηθά θαη νπ-

ζηαζηηθά ηξφπνπο έληαμεο θαη απνδνρήο ηνπο, ζπλέηεηλε ζηνλ ελ γέλεη ζπ-

ζρεηηζκφ ηεο κε ηελ ειιηπή θνίηεζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή, απνθξχπην-
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ληαο ζπρλά ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζφξηδαλ ελ πνιινίο ην πιαίζην απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ. ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε, φπνπ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο έρεη πξνλνήζεη γηα 

ηε δηεπθφιπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θνίηεζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ καζε-

ηψλ, νη φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο απηή επηθέξεη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ πξσηί-

ζησο κε αλαθνξά ζηα επξχηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ. 

6.3.3 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ 

Πέξαλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέ-

λεηαο θαη επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηψλ, σο ζεκαληηθά αλα-

δεηθλχνληαη θαη αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδίσλ, φπσο ην θχιν θαη ε 

ειηθία θαηάηαμεο ζην ζρνιείν. Βέβαηα, θαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπρλά 

ζπληζηνχλ ιεηηνπξγηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη πνιη-

ηηζκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ απιψο πξνβάιινληαη επί θπζηθψλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ (θχιν-ειηθία) θαη ηα θαζηζηνχλ 

νξαηά θαη ζηνηρεία δπλεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο θα-

ηάζηαζεο. 

Οη ζεσξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην θχιν, βαζηθφ πεξηερφκελν 

ηεο θεκηληζηηθήο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, έζεζαλ ην θχιν σο δν-

κή θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ε θαηηζρχνπζα θνηλσληθή αληί-

ιεςε απέδηδε ζε απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ ην θνηλσληθφ θχιν (gender), ζε 

αληίζεζε κε ην βηνινγηθφ (sex), σο θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα θαζφξηζε θαη 

θαζνξίδεη ελ πνιινίο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Καζψο είλαη πέξαλ ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ε δηεξεχλεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πεδίσλ φπνπ ζπλαξζξψλεηαη ην θχιν κε ηελ εθπαίδεπζε,
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 Οη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαιχπηνπλ έλα επξχ 

πιαίζην ζεκάησλ. Δλδεηθηηθά ζεκεηψλνπκε ηε ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηηο επαγγεικα-

ηηθέο επηινγέο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πεξηερφκελν 

ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ νξγάλσζε 

ησλ ζρνιείσλ, ηε ζειπθνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ηελ αθαδεκατ-

θή επηηπρία ζηηο ηξηηνβάζκηεο ζπνπδέο, ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε ζπ-

γθεθξηκέλα καζήκαηα, ηε ζεζκνζέηεζε γπλαηθείσλ ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα, 

ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα θ.ιπ. Δθηεηακέλε ζπιινγή ζρεηηθψλ άξζξσλ ππάξρεη 

ζην θείκελν ησλ Arnot θαη Mac an' Ghaill (2008) θαζψο θαη βηβιηνγξαθηθή επη-

ζθφπεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ ζην ΚΔΘΗ (2001), φπσο θαη ζην θείκελν ηεο 

Κιαδνχρνπ (2005). Δπίζεο ζηνλ ηζηνρψξν http://www.isotita-epeaek.gr/ πνπ δε-

κηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Παξαγσγή βνεζεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιη-

http://www.isotita-epeaek.gr/
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ζα πεξηνξηζηνχκε ζηελ επηζήκαλζε ησλ έκθπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, πνπ παξαπάλσ απνδερζή-

θακε σο ζεκαληηθνχο δείθηεο εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο δπν απηέο παξακέηξνπο, δειαδή ηε ζρνιηθή 

δηαξξνή θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε, ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε ζηα εθπαηδεπ-

ηηθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ παξνπζηάδεη ηελ αθφινπζε εηθφ-

λα (Γίθηπν Δπξηδίθε, 2010). Ωο πξνο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δπν θχ-

ισλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ πα-

ξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, έηζη ψζηε αγφξηα θαη θνξί-

ηζηα
250

 λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηηο βαζκίδεο απηέο (ζπλεζέζηεξα ζε απηφ 

πνπ νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) ζε πνζνζηά αλάινγα ηεο ζπκ-

κεηνρήο ηνπο ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζην ηέ-

ινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ αξρίδεη λα απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ αγνξηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν,
251

 επηθέξνληαο ηε ζπλαθφ-

ινπζε αχμεζε θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ θνξηηζηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ππεξνρή απηή ησλ γπλαηθψλ κε-

ηαθέξεηαη φπσο είλαη θπζηθφ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ νη 

γπλαίθεο απνηεινχλ ην 55% ησλ θνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη ην 59% 

ησλ απνθνίησλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη εμειηθηηθά, ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ζπνπδψλ, ηα πςειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

άληξεο έλαληη ησλ γπλαηθψλ. 

Ωο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα, θαη κε βάζε ζηνηρεία απφ 

δηεζλείο κειέηεο αμηνιφγεζεο, πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξφηππα γηα 

ηα δπν θχια ζηνπο ηξεηο ππφ κειέηε γλσζηηθνχο ηνκείο, αλάγλσζε, καζε-

καηηθά θαη επηζηήκεο. Σα ζηνηρεία απηά θαηά βάζε ζπληείλνπλ ζηε ζηαζε-

ξή ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ αλάγλσζε, έλα 

πξνβάδηζκα πνπ αληρλεχεηαη  λσξίο θαη παξακέλεη ζε φιν ην εχξνο ησλ 

                                                                                                                          

 

θνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηα θχιια ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζί-

α», ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο. 

250
 Οη φξνη αγφξηα-άληξεο θαη θνξίηζηα-γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξάγξαθν απηή ελαιιαθηηθά γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ίδηα άηνκα αλάινγα κε ην 

επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο. Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζε απηφ ην θε-

θάιαην θαη αθνξνχλ ηνλ επξσπατθφ ρψξν πξνέξρνληαη φια απφ ην Γίθηπν 

Δπξηδίθε (2010).  

251
 ηελ Δ.Δ.-27 ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη πέξα 

απφ ην θαηψηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζην 17% 

ελψ ησλ θνξηηζηψλ ζην 13%. 
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ζπνπδψλ. ηα καζεκαηηθά ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε είλαη κηθξφηεξε θαη 

ππέξ ησλ αγνξηψλ, ηα νπνία επηηπγράλνπλ παξάιιεια θαη πςειφηεξα επί-

πεδα απηναληίιεςεο θαη πίζηεο ζηηο καζεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. ην πεδίν 

ηεο επηζηήκεο δελ εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνίεζε ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν θχ-

ισλ, θαηαγξάθεηαη φκσο πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ θνξηηζηψλ λα νξίδνπλ επαξθέζηεξα επηζηεκνληθά δεηήκαηα έλαληη 

ησλ αγνξηψλ πνπ είλαη ηθαλφηεξα ζηελ εμήγεζε θαηλνκέλσλ κε επηζηεκν-

ληθφ ηξφπν. ην επίπεδν ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηα θνξίηζηα επηηπγ-

ράλνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ηηο νπνίεο δηαηεξνχλ έσο θαη ηε θάζε εηζα-

γσγήο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία σζηφζν εληνπίδεηαη 

ηφζν νξηδφληηνο φζν θαη θαηαθφξπθνο έκθπινο δηαρσξηζκφο.
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Σα ειιεληθά ζηνηρεία απνηππψλνπλ αλάινγε εηθφλα. ηελ πξσην-

βάζκηα εθπαίδεπζε δελ παξαηεξείηαη θαλελφο είδνπο έκθπιε δηαθνξνπνί-

εζε σο πξνο ηα πνζνζηά  αδηθαηνιφγεηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ (0,5% αλεμαξηήησο θχινπ). Ωζηφζν, ζε φιν ην εχξνο ηεο δεπηε-

ξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα αγφξηα ηείλνπλ ζπρλφηεξα λα δηαθφπηνπλ αδη-

θαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ζεκεηψλνληαο αθφ-

κα θαη δηπιάζηα πνζνζηά ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο. Δλδεηθηηθά, ζην γπκλά-

ζην ην πνζνζηφ δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ αλέξρεηαη ζην 5,2% ησλ αγνξηψλ 

έλαληη 2,7% γηα ηα θνξίηζηα θαη αληίζηνηρα ζην ιχθεην είλαη 2,8% έλαληη 

1,6% θαη ζηα ΣΔΔ 18,4% έλαληη 13,8% (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζ. 221). 

Ωο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα, ηα θνξίηζηα επηηπγράλνπλ 

πςειφηεξεο επηδφζεηο. Έηζη, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηα 

θνξίηζηα ππεξαληηπξνζσπεχνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε επίδνζε «άξη-

ζηα» θαη «πνιχ θαιά», ελψ ππναληηπξνζσπεχνληαη ζηηο ππφινηπεο θαηε-

γνξίεο επίδνζεο, «θαιά» θαη «κέηξηα»,  φπσο θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κα-

ζεηψλ πνπ απνξξίπηνληαη (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009 · Σνπξηνχξαο, Μπαιή, & 

Αιηηληαζηψηεο, 2008).
253

 Απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν δηαθνξνπνηεί θάπσο 

                                                      

 

252
 Ο νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο αλαθέξεηαη ζηα ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέ-

λα πνζνζηά αληηπξνζψπεπζεο αληξψλ/γπλαηθψλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζρνιέο, 

πνπ δελ αηηηνινγνχληαη απφ ηηο δηαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηά ηνπο. Έ-

ηζη, νη γπλαίθεο ππεξαληηπξνζσπεχνληαη ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ηα 

επαγγέικαηα πξφλνηαο θαη νη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, ελψ νη άληξεο ζηνπο ηνκείο 

ηεο κεραλνινγίαο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Ο θάζεηνο δηαρσξηζκφο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαπηπρη-

αθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

253
 Δλδεηθηηθά ζηα γπκλάζηα φπνπ ηα θνξίηζηα απνηεινχλ ην 47,9% ησλ 

καζεηψλ, απνηεινχλ ην 64,4% ησλ «αξηζηνχρσλ»  θαη ην 53,7% ησλ «πνιχ θα-
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ηελ ειιεληθή θαηάζηαζε απφ ηα παξαηεξνχκελα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

ζηνηρεία (Γίθηπν Δπξηδίθε, 2010), ζχκθσλα κε ηα νπνία ζηηο ηάμεηο ησλ 

καζεηψλ κε ρακειή επίδνζε ε αλαινγία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είλαη πε-

ξίπνπ ίζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο θαίλεηαη πσο ε ρακειή επί-

δνζε έρεη έκθπια ραξαθηεξηζηηθά. Ωο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο επίδν-

ζεο αλά γλσζηηθφ πεδίν, ηζρχνπλ νη γεληθφηεξεο επξσπατθέο ηάζεηο, φπνπ 

ηα έκθπια ζηεξεφηππα κεηαθξάδνληαη φρη ηφζν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο επη-

δφζεηο φζν ζε νξηδφληην δηαρσξηζκφ θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ θαη ζπλαθφ-

ινπζα επαγγεικαηηθψλ δηαδξνκψλ. Ζ παξαηεξνχκελε ζε φιεο ηηο εθπαη-

δεπηηθέο βαζκίδεο ρακειφηεξε επίδνζε ησλ αγνξηψλ δελ κπνξεί κνλνζή-

καληα λα ζπλδεζεί κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, θαζψο απηή επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ λσξίηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα αγφξηα έμσ 

απφ ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, ιφγσ αλαγθαζηηθήο έληαμήο ηνπο ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο ή θαη εμαηηίαο αλάπηπμεο παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Έλα άιιν αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεηψλ πνπ έρεη ζπλδεζεί 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ είλαη ε ειηθία ηνπο. πγθεθξηκέλα, έρεη 

παξαηεξεζεί πσο νη καζεηέο κε κεγαιχηεξε ειηθία απφ απηήλ πνπ πξν-

βιέπεηαη γηα ηελ ηάμε ή ηε βαζκίδα πνπ παξαθνινπζνχλ, ηείλνπλ λα δηα-

θφπηνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο, ζε πνζνζηά πςειφηεξα φζσλ 

θνηηνχλ έρνληαο ηελ πξνβιεπφκελε ειηθία (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζζ. 59-

60). Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιά-

δα επηβεβαηψλνπλ απηήλ ηελ παξαηήξεζε, θαζψο ζηα γπκλάζηα, κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ πνπ δηαθφπηνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο, ην πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ ηελ θαλνληθή ππεξβαίλεη θαηά 

23,3% ην αληίζηνηρν ησλ καζεηψλ θαλνληθήο ειηθίαο, ελψ ζηα ιχθεηα πα-

ξαηεξείηαη αλάινγε απφθιηζε θαηά 15,7% θαη ζηα Σερληθά Δπαγγεικαηη-

θά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.) θαηά 17,3%   (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζ. 222). Ζ 

εξκελεία ηνπ ζέκαηνο είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε, θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ ειηθία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιιαπινχο θαη ελδερνκέλσο αιιειε-

μαξηψκελνπο παξάγνληεο.  

Ζ ζηαζηκόηεηα (retention) είλαη έλαο ζπρλφο παξάγνληαο δηαθνξν-

πνίεζεο ηεο ειηθίαο, θαζψο νη καζεηέο ζε θάπνην ζηάδην ηεο θνίηεζήο 

ηνπο ελδέρεηαη λα θξηζνχλ σο κε-πξναθηένη θαη λα επαλαιάβνπλ ηελ ηάμε. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ έρεη πηα ακθηζβεηεζεί δηεζλψο 

                                                                                                                          

 

ιψλ» καζεηψλ, ελψ κφιηο ην 30,8% ησλ «κεηξίσλ» (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζ. 

135). 
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(Jimerson & Kaufman, 2003) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιε-

ληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. ε θάζε πεξί-

πησζε φκσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη, δελ είλαη ε δηαθνξά ειηθίαο 

αιιά ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο πνπ θαη‟ νπζίαλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηά-

ιεηςε ηεο θνίηεζεο.  

Άιινο έλαο ιφγνο πνπ ζπληειεί ζηελ ειηθηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ είλαη ε θαζπζηεξεκέλε εγγξαθή ζηελ Α‟ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ γηα 

ιφγνπο πγείαο ή ζνβαξήο αδπλακίαο λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα 

ηεο ηάμεο. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπζρέηηζε κε ηελ ελδερφκελε 

εγθαηάιεηςε ηεο θνίηεζεο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνπο εηδηθνχο παξάγν-

ληεο (π.ρ. γλσζηηθή αλσξηκφηεηα, εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο θ.ιπ.) πνπ 

θαζηζηνχλ δπζρεξή ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη επίζεο αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ αλίρλεπζε 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο  

(Παπνχιηα-Σδειέπε & πηλζνπξάθε, 1999).  

Ο ζεκαληηθφηεξνο φκσο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ειηθίαο 

ησλ καζεηψλ πνπ αλαδείρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ε πξνέιεπζή 

ηνπο.  Πνιιά ηέθλα κεηαλαζηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα θαηά 

ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. βίσζαλ κηα δηαδηθαζία απφηνκεο 

«εκβχζηζεο» (Baker, 2001, ζ. 277) ζηελ πιεηνλνηηθή γιψζζα, φπνπ ζπλή-

ζεο επηινγή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε εγγξαθή ή ε θαηάηαμή 

ηνπο ζε ηάμε κηθξφηεξε απηήο πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ ειηθία ηνπο, πξν-

θεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπζρεηηζκνί ζα πξέπεη λα αλα-

δεηεζνχλ ζην δηαθνξνπνηεκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο, ζηηο ζπλέ-

πεηεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζνθ, ζηελ απνπζία πξνγξακκάησλ δίγισζζεο εθ-

παίδεπζεο θ.ιπ. ε έλα βαζκφ, ην δήηεκα αθνξνχζε θαη έλα ηκήκα ηνπ 

επηρψξηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ νπνίνπ ε πξψηε γιψζζα ήηαλ δηα-

θνξεηηθή (π.ρ. Σζηγγάλνη, Πνκάθνη, Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Θξάθεο), 

κε ηηο φπνηεο βέβαηα δηεπζεηήζεηο πξνβιέπνληαλ θαηά πεξίπησζε γηα ηε 

δηδαζθαιία απηψλ ησλ νκάδσλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, θξίλνπκε ζθφπηκν λα πξν-

βνχκε ζηελ αθφινπζε επηζήκαλζε. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηνλ εθπαηδεπ-

ηηθφ απνθιεηζκφ επηθεληξψλεηαη θαηαξράο ζηνπο θξαγκνχο πνπ εκπνδί-

δνπλ ηνπο λένπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, α-

θνχ άιισζηε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην ζπληαγκαηηθφ λνκνζέηε σο 
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βαζηθφ κέιεκα ηεο ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο.
254

 ην πιαίζην απηφ, ηδηαίηε-

ξν ελδηαθέξνλ δίδεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ γηα ην ζχλνιν ησλ λέσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

ζηηο ηδηαίηεξεο δηεπζεηήζεηο γηα κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθά νκάδεο (Σζηγγά-

λνη, κεηαλάζηεο, θάηνηθνη ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ).
255

 Ζ ζπδήηεζε απ-

ηή φκσο δελ κπνξεί λα παξαγλσξίδεη άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο εγγελείο αληζφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ 

αλψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
256

 ηα πνηνηηθά θαη πνζν-

ηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
257

 φζν 

                                                      

 

254
 Βι. ζρεη. χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2008, άξζξν 16. 

255
 Βι. ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ 

θαη αιινδαπψλ, ηζηγγαλνπαίδσλ θαζψο θαη ηελ ίδξπζε Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη 

Δληζρπηηθψλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ ζηηο Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφ-

ηεηαο (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 2012).  

256
 Κπξίσο σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ δηαξξνήο κεηαμχ 

γεληθήο θαη ηερλνινγηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ην πνζνζηφ ηεο δεχηε-

ξεο λα είλαη πνιιαπιάζην ηεο πξψηεο (12,32% γηα ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά 

Δθπαηδεπηήξηα έλαληη 1,87 ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζζ. 347-

348). 

257
 Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο βάζεο ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο δείρλεη πσο δηαρξνληθά ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ 

παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θνηλσληθήο επηιεθηηθφηεηαο, ζπγθξηλφκελε κε 

αληίζηνηρα δεδνκέλα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Σζνπθαιάο, 1975, ζζ. 21-22), ε 

αληζφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη 

εξκελεχεηαη ζηε βάζε ηεο αληζφηεηαο θαηαλνκήο πφξσλ, θαζφζνλ ε ειιεληθή 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλ θαη ηππηθψο δσξεάλ, είλαη άθξσο αληαγσληζηηθή 

θαη ε ζεκαζία ηεο εμσζρνιηθήο βνήζεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα ε πξνζπά-

ζεηα γηα ηελ «εμαζθάιηζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο» ζηε θάζε πξνεηνη-

καζίαο γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, φπσο θαη ε έιιεηςε ελφο επαξθνχο ζπζηή-

καηνο θνηηεηηθήο κέξηκλαο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλν-

κηθά θνηηεηέο (Γνπβηάο, 2010, ζ. 135 · Υξπζάθεο, 1996, ζζ. 109-110). Ζ θνηλσ-

ληθή δηαθνξνπνίεζε απνηππψλεηαη επθξηλέζηεξα ζηε δηα-ηδξπκαηηθή θαη ελδν-

ηδξπκαηηθή ηεξάξρεζε ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ (Γνπβηάο, 2010, ζ. 136) θαη ζηελ 

θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ζρνιέο θαη ηκήκαηα πνπ 

νδεγνχλ ζε «ηζρπξά πηπρία», φζν θπξίσο ζην επίπεδν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπ-

δψλ πνπ απαηηνχλ ηελ επέλδπζε κεγαιχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ (θαη ζπλαθφ-

ινπζνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο) φζν θαη έλαλ αλψηεξν «εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ» 

(π.ρ. άξηζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ) πνπ απνζαξξχλνπλ ηα αζζελέζηεξα νηθνλν-

κηθά ζηξψκαηα (Υαηδεγηάλλε & Βαιάζε, 2008, ζζ. 237-238 · Υαηδεγηάλλε & 

Κάιιαο, 2005, ζζ. 162-163). Σαπηφρξνλα, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηα-
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θαη ην επξχηεξν πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ηδηαίηεξα ε πξνζέγγηζε ηεο 

ηειεπηαίαο νθείιεη λα γίλεηαη πέξαλ ησλ ζηελψλ νξίσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ή ηελ επαλαθαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαηά ηηο θάζεηο ελαιιαγήο εξγαζίαο ή ηελ απφθηεζε πξφζζε-

ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ,
258

 θαη λα εθηείλεηαη ζην εχξνο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπλερνχο πνπ ζα θαιχπηεη φιε ηελ εκπεηξία δσήο ησλ αηφκσλ, απφ ηελ 

πξν-ζρνιηθή θαη πξψηκε ζρνιηθή θάζε έσο πξνγξάκκαηα πνπ ζα νδεγνχλ 

ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πιήξε έ-

ληαμή ηνπο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη.

                                                                                                                          

 

μηθνί θξαγκνί αίξνληαη, ηα ηέθλα ησλ αλψηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν πξνλνκηνχρσλ 

θαηεγνξηψλ εκθαλίδνπλ πνιχ θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηά-

ζηαζεο (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζ. 195), κεηαζέηνληαο έηζη ην θξηηήξην ηεο θνηλσλη-

θήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπνπδψλ φρη ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

ηίηινπ αιιά ζηελ αληαιιαμηκφηεηα απηνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

258
 Παξφηη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε επαλαθαηάξηηζε ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο παξνρήο 

δεμηνηήησλ πνπ απηά έρνπλ απνιέζεη ζηα πιαίζηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζί-

αο, είλαη πξνθαλψο ιάζνο λα ηε ζεσξνχκε σο παλάθεηα γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ ζηελ εξγαζία ηα ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκα-

ηα ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εθπαηδεπζηκόηεηα (trainability) ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί 

λα αληηζηαζκίζεη ηελ πνηνηηθή ξεπζηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, θαζφζνλ απηνί σο θπ-

ζηθά φληα δελ κπνξνχλ λα επαλεθπαηδεχνληαη απεξηφξηζηα ζην ρξφλν (πξντνχζεο 

ηεο ειηθίαο, ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ αληνρψλ, δπζθνιηψλ πξφ-

ζβαζεο θ.ιπ.), νχηε θαη λα θηλνχληαη αλεκπφδηζηα ζην ρψξν ( θξαγκνί πνπ ζέηνπλ 

ηα εζληθά ζχλνξα, νη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο,  νη νηθνγελεηαθέο δεζκεχζεηο, 

θ.ιπ.) (Αιεμίνπ, 1999).  
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7 ΤΝΟΦΗ 

7.1 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιά-

δα ηνπ 20νπ αηώλα: ε αλάδπζε ελόο «λένπ θνηλωληθνύ 

δεηήκαηνο» 

Ο επξσπατθφο πνιηηηθφο, νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ρψξνο ηνπ 20
νπ

 αη. 

ραξαθηεξίζηεθε ελ γέλεη απφ κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζεκε-

ιηαθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. ην πνιηηηθφ επίπεδν ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ ηζρπξνπνίεζε θαη ηελ παγίσζε ηεο αζηηθήο-

θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, ελψ ζην νηθνλνκηθφ απφ ηνπο κεηαζρεκαηη-

ζκνχο ησλ ζεκειηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσ-

γήο θαη ζπζζψξεπζεο. Απηνί νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηη-

ζκνί νδήγεζαλ αλαγθαζηηθά ζε δηαθνξνπνηεκέλνπο ηξφπνπο θξαηηθήο πα-

ξέκβαζεο θαη νξγάλσζεο ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, έηζη ψζηε λα εμπ-

πεξεηεζνχλ πξσηίζησο νη ζηφρνη ηεο νηθνλνκίαο, πνπ θαη‟ νπζίαλ απε-

ρνχζαλ κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζηελ ηδηνπνίε-

ζε ηεο ππεξαμίαο (Ησαλλίδεο & Μαπξνπδέαο, 1999). Αλάινγα ινηπφλ κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκίαο κεηαβάιινληαλ θαη νη κνξθέο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο, κέζσ ηεο άζθεζεο δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ή θνη-

λσληθήο πεηζάξρεζεο, πνπ σο ζηφρν είραλ ηελ απφζπαζε ησλ πξψελ κη-

θξνθαιιηεξγεηψλ, ηερληηψλ θαη εκπφξσλ απφ ηα απηνπαξαγσγηθά ζπζηή-

καηα ηνπ αγξνηηθνχ θαη εκη-αζηηθνχ ρψξνπ, πνπ δνκνχληαλ ζηε βάζε ηεο 

δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο, θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ζπλζήθεο πξνιεηαξην-

πνίεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιη-

ζκνχ (Αιεμίνπ, 2008, ζ. 25).  

Οη εδαθηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ αθν-

ινχζεζαλ ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν νξηνζέηεζαλ ηελ απαξρή ηεο πεξηφ-

δνπ ηεο «ρξπζήο επνρήο ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο» (Μνπδέιεο, 2005, παξ. 

6) ή ηεο «Έλδνμεο Σξηαθνληαεηίαο» (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 17). ην παξα-

γσγηθφ επίπεδν, ην θνξληηθφ κνληέιν εμαζθάιηδε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηερληθν-νξγαλσηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ ηππνπνίεζε, ηηο νηθνλνκίεο κεγάιεο θιί-

καθαο, ηελ ηεξαξρηθή γξαθεηνθξαηηθή κνξθή νξγάλσζεο θαη ηε δηαζχλδε-

ζε καδηθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ππφ ηελ επήξεηα θευλζηαλψλ 

πνιηηηθψλ πνπ ξχζκηδαλ ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη δήηεζεο, αλαδεηθλχ-

νληαο ην δηηηφ ξφιν ηνπ καδηθνχ εξγάηε-θαηαλαισηή βηνκεραληθψλ πξν-

τφλησλ (Περιηβαλίδεο, 2002). ην θνηλσληθφ επίπεδν, ην θξάηνο αλαδεί-

ρζεθε ζε ππνθείκελν θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κνλνπσιψληαο ηε δηαρείξηζε 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (π.ρ. κέζσ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο) θαη εμαζθα-

ιίδνληαο ηα πιηθά κέζα αλαπαξαγσγήο ηεο (π.ρ. παξνρέο ζην ρψξν ηεο 
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πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο) κέζσ ηνπ θξάηνπο πξφ-

λνηαο (Αιεμίνπ, 2007, ζ. 77· 2008, ζζ. 180-182). ην πνιηηηθφ επίπεδν, ε 

ζπλεξγαζία θξάηνπο, εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ εμαζθάιηζαλ έλα πιαίζην 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Απηή ζεκειησλφηαλ: α) ζην πιαίζην ηεο ληπξθε-

κηαλήο αιιειεγγχεο πνπ αλαδείθλπε ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ 

θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ δέλεη ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία 

(Silver, 1994, ζ. 552), β)  ζηε θηιειεχζεξε παξάδνζε πνπ, αίξνληαο ηνπο 

ζεζκηθνχο θξαγκνχο θαη ηε δηάθξηζε, εμαζθάιηδε ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ πινπξαιη-

ζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη γ) ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο δηαλεκεηηθήο ζχγθξνπ-

ζεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, πνπ δηεπζεηνχζε ηνλ αληαγσλη-

ζκφ ησλ βεκπεξηαλψλ δπλάκεσλ απνθιεηζκνχ/ζθεηεξηζκνχ κέζα απφ ζε-

ζκηθά θαλάιηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζην 

πεδίν ηεο εξγαζηαθήο ζχγθξνπζεο (Korpi & Shalev, 1979, ζζ. 170-172). 

Δληφο ινηπφλ ελφο πιαηζίνπ πξαγκαηηζηηθήο ζπλαίλεζεο, πνπ θα-

ηφξζσζε λα εμαλζξσπίζεη ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, νη αζηηθέο δεκνθξαηίεο ηεο Δπξψπεο γλψξηζαλ κηα πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ρακειφ πιε-

ζσξηζκφ θαη αλεξγία πνπ ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηηο καδηθέο δεκφζηεο επελ-

δχζεηο. Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζπλέηεηλαλ επίζεο ζηελ 

εδξαίσζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ, 

ππφ ηε κνξθή ηεο ζεακαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ησλ 

θαζνιηθψλ παξνρψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θ.ιπ. (Μνπδέιεο, 2005). Ζ θαηάζηαζε απηή, απφηνθν ησλ εμε-

ιίμεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπζρεηηζκνχ δπ-

λάκεσλ  (Παιαηνιφγνο, 2006, ζ. 202) δηαηεξήζεθε κέρξη ηα κέζα ηεο δε-

θαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ζηαδηαθά άξρηζε ε κεηάβαζε απφ ηελ επνρή ηνπ 

«νξγαλσκέλνπ θαπηηαιηζκνχ» (organized capitalism) (Lash & Urry, 1987, 

ζ. 4) ή ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ 

απνδηνξγαλσκέλνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη ηερλνινγηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη νη 

θξαηηθέο πνιηηηθέο πνπ, ππφ ην θάζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξη-

ζκνχ, πξνέηαζζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα νδήγεζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάδπζε λέσλ εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ. Δθηφο 

ινηπφλ ηεο επαλάθακςεο ηνπ θάζκαηνο ηεο αλεξγίαο, ε παξακέλνπζα κη-

ζζσηή εξγαζία ππέζηε πνηνηηθή κεηαιιαγή σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνπο 

φξνπο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ακνηβέο, αδπλαηνχζα πηα ζε κεγάιν βαζκφ λα 

επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ νκνγελνπνηεηή πνπ θαηαιάκβαλε ηελ 

πεξίνδν ηεο λεσηεξηθφηεηαο (Wacquant, 1996, 1999, 2000, 2008).  

Ζ θαηάζηαζε απηή ζεκαηνδφηεζε ηελ εκθάληζε ελφο «λένπ θνη-

λσληθνχ δεηήκαηνο» (Ρνδαλβαιφλ, 2003), φπνπ ε παξαθκή ηεο θνηλσλίαο 

ηεο αζθάιηζεο, φπσο εθθξαδφηαλ απφ ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, θαη 
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ηεο θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο, πνπ ραξαθηήξηδε ην θνξληηθφ θαπηηαιηζκφ, 

νδήγεζε ζηελ απνξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλσλία γηα παιαηέο θαη 

λέεο θαηεγνξίεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, φπσο καθξνρξφληα αλέξγσλ, 

λεφπησρσλ, αζηέγσλ, θησρψλ εξγαδνκέλσλ, εζληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

κεηνλνηήησλ. Ζ πξνζέγγηζε θαη ε εξκελεία ηεο δηακνξθνχκελεο απηήο 

θαηάζηαζεο επηρεηξήζεθε είηε ζηε βάζε πξνυπαξρνπζψλ ηδεψλ γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, φπσο ε ηαμηθή ζπγθξφηεζε, νη 

ζρέζεηο παξαγσγήο, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ε έλλνηα ηεο θηψρεηαο 

ή ηεο απνζηέξεζεο θ.ιπ., είηε απφ λένπο φξνπο φπσο ε ππνηάμε θαη ην πε-

ξηζψξην, πνπ πεξηφξηδαλ ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο ζε επη-

κέξνπο πξνβιήκαηα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, αδπλαηψληαο λα πξνζεγγί-

ζνπλ ζπλνιηθά ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο εληάζεηο πνπ δηαπεξλνχζαλ ηηο θνη-

λσλίεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην παξαδνζηαθψλ ηδεψλ θαη θαηλνθαλψλ 

φξσλ, αλαδχζεθε σο φξνο θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, γηα λα πεξηγξά-

ςεη κηα θαηάζηαζε θησρνπνίεζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο κεγάισλ θνηλσ-

ληθψλ νκάδσλ θαη ελ γέλεη κηα «δηεξγαζία θνηλσληθήο απνζχλζεζεο» 

(Gore, Figueiredo, & Rodgers, 1995, ζ. 2).  

7.1.1 Αλαδεηώληαο λένπο όξνπο θαη λέα εξκελεπηηθά πιαίζηα 

ηνλ πνιηηηθφ θαη γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξψπεο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θαη εληεχζελ, ν φξνο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» άξρηζε θαη θαηα-

ιακβάλεη θεληξηθή ζέζε ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 

θαη ηελ αληζφηεηα (Atkinson & Davoudi, 2000· Peace, 2001). Ζ έθηαζε 

ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο θαη ην εχξνο ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ φξνπ αλέδεημε 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη θνηλσληθά, ζπ-

ληζηψληαο έλα ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ (discourse) πνπ 

«βξίζθεηαη εδψ γηα λα κείλεη γηα ην άκεζν κέιινλ» (Atkinson R. , 2000, ζ. 

1042), παξά ην γεγνλφο πσο ν κνλνζήκαληνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δελ επε-

ηεχρζε, θαζψο ζπλαξηνχηαλ άκεζα απφ ηηο «ζεσξεηηθέο θαη ηδενινγηθέο 

απνζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ» (Silver, 1994, ζ. 544), δειαδή ηηο 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ ν φξνο δνκήζεθε θαη αμηνπνηήζεθε. 

χκθσλα κε ηε Levitas (1999a, ζ. 8), ν φξνο ιεηηνχξγεζε σο κεηα-

γσγέαο (shifter) κεηαμχ δηαθξηηψλ ηδενινγηθψλ παξαδφζεσλ  θαη πνιηηη-

θψλ πξαθηηθψλ. Αλάινγε είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Room  (1995, ζζ. 2-4) 

πνπ πξνζέγγηζε ηνλ φξν σο δηαδηθαζία «ελλνηνινγηθήο αλαδηακφξθσζεο» 

(reconfiguration) θαη κεηεμέιημεο  ήδε ππαξρνπζψλ ελλνηψλ, φπσο ε θηψ-

ρεηα θαη ε απνζηέξεζε. ην πιαίζην απηφ, ν φξνο αμηνπνηήζεθε αξρηθά σο 

πεξηγξαθηθή θαηεγνξία πνπ απνηχπσλε ηνπνγξαθηθά ηε δηρνηνκηθή δηά-

θξηζε ηεο θνηλσλίαο κεηαμχ απηψλ πνπ ήηαλ «εληφο» (insiders), θαη νξίδν-

ληαλ απφ ηδηφηεηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο, θαη εθείλσλ πνπ ήηαλ «ε-

θηφο» (outsiders) θαη είραλ απνιέζεη ηηο θνηλσληθέο ηδηφηεηεο πνπ θαηείραλ 



 

[192] 

 

(Levitas, 2004a, ζ. 226). ηελ πνξεία αλάπηπμήο ηνπ ζπλδέζεθε κε ηε 

θηψρεηα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Bhalla & Lapeyre, 1997), ηδηαίηεξα ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ δηακφξθσζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη εληεχζελ ν ηε-

ρληθν-νξγαλσηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη 

ζπλαθφινπζα ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Estivill, 2003, ζ. 8). Πξνζεγγίζηεθε 

επίζεο ζε αληηδηαζηνιή κε έλλνηεο φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή (Barry, 1998, 

2002 · Reimer, 2004) ή ε θνηλσληθή έληαμε, φπνπ ην δηακνξθνχκελν δίπν-

ιν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο/έληαμε απέθηεζε δηαλεκεηηθά φζν θαη ζρεζη-

αθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Μέζα απφ έλα πιήζνο νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πξφβαιε ε αλά-

γθε ελνπνίεζεο ησλ ζεσξηψλ πεξί απνθιεηζκνχ, θάηη πνπ επηρείξεζαλ λα 

θάλνπλ ε Levitas (1999a, 1999b, 2004a, 2004b) θαη ε Silver (1994, 1995) 

θαη απνηππψλεηαη αθνινχζσο ζε ζρεηηθή ελφηεηα ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνπο πνιηηηθν-ηδενινγηθνχο ιφγνπο πνπ ζεκαην-

δφηεζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  

(Beall, 2002), αλαδείρζεθε σο θνηλφο ηφπνο απηψλ ε πνιιαπιφηεηα θαη ε 

δπλακηθή δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ, δεια-

δή νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο, θαηάζηαζε πνπ 

απνηππψλεη θαη ην δηθφ καο πιαίζην αλάιπζεο θαη εξκελείαο Σέινο, ν δπ-

λακηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ε ζπζηεκηθή 

ηνπο θχζε, θαζψο εθηείλνληαη ζε πνιιαπιά θαη επηθαιππηφκελα ζπζηήκα-

ηα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Commins, 2004, ζζ. 69-70), νδεγεί 

ζηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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