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Η Κάριτας ως ο φορέας της Καθολικής Εκκλησίας για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της 
Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, έχει ως σκοπό την μετάδοση του μηνύματος 
της Αγάπης και της Δικαιοσύνης για την ολοκληρωτική εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε όσους χρήζουν βοηθείας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. 
Για την κοινωνία Αγάπης, Ισότητας και Δικαιοσύνης που οραματιζόμαστε, εστιάζουμε 
την αποστολή μας σε τρεις άξονες: την Εξάλειψη της Φτώχειας, την Αποκατάσταση της 
Αξιοπρέπειας και την Προώθηση της Δικαιοσύνης. Καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε 
όχι μόνο τις συνέπειες της φτώχειας, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στον συνάνθρωπο 
με ιδιαίτερη έμφαση στον πιο ευάλωτο αυτών, αλλά να αναλύσουμε τη φτώχεια ως ένα 
πολυδιάστατο φαινόμενο και να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που θα 
επιφέρουν ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές στην εξάλειψη του φαινομένου της φτώχειας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Κάριτας Ελλάς για τρίτη χρονιά παρουσιάζει μια έρευνα για τη φτώχεια 
κυρίως μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που υπηρετήσαμε, με γνώμονα τις παραπάνω αξίες 
και θέλοντας να διερευνηθούν και να εξηγηθούν τα αίτια και οι συνέπειες της φτώχειας. Για 
το 2018 επιλέξαμε να εστιάσουμε στην Εκπαιδευτική Φτώχεια, δηλαδή να αναλύσουμε αν, πώς 
και πόσο επηρεάζει η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό επίπεδο τη φτώχεια. Το θέμα αυτό ήταν 
σχεδόν μια λογική συνέχεια της περσινής έκθεσης που εστίασε στους Νέους και τη Φτώχεια 
κι όπου είδαμε ότι στην Ελλάδα το υψηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο δεν ήταν 
απαραίτητα μια εγγύηση (απο)φυγής από συνέπειες της φτώχειας με συνέπεια το τεράστιο 
μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό.
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τομείς όπως η εκπαίδευση και η 
αγορά εργασίας, καθώς και η επάρκεια των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη προς τις 
ομάδες που επηρεάζονται, στα συγκεκριμένα πεδία. Τέλος μέσα από την έρευνα στο πεδίο, 
παρουσιάζονται παραδείγματα και μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει το φαινόμενο και 
έχει αντίκτυπο στη ζωή τους.  
΄Εχοντας πάντα στο μυαλό μου, τα λόγια της Μητέρας Τερέζα της Καλκούτα, πως σημασία 
δεν έχει το πόσο πολλά πράγματα κάνει κανείς στη διάρκεια της ζωής του, αλλά το πόσο 
ΑΓΑΠΗ βάζει σε αυτά, έτσι και η προσπάθεια της Κάριτας Ελλάς με ΑΓΑΠΗ συνδράμει στο να 
καταγραφεί και να ακουστεί η φωνή των ευάλωτων και αδυνάτων… 
Κλείνοντας το μέρος του προλόγου αυτού, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς, όπου 
επί σειρά μηνών, συνέβαλαν στην έρευνα και συγγραφή αυτής της έκθεσης για τη φτώχεια, 
και συγκεκριμένα τη Μαρία Κουτάτζη, Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής και Συνηγορίας, την 
Κατερίνα Λιακοπούλου, Κοινωνική Ανθρωπολόγο-Ερευνήτρια και τον Ματτέο Μούρτζια, 
Διεθνολόγο-Κοινωνιολόγο, καθώς και τους ερωτώμενους των συνεντεύξεων, για τον πολύτιμο 
χρόνο που αφιέρωσαν στην εκπόνηση των συνεντεύξεων και για τις χρήσιμες πληροφορίες 
που μας παραχώρησαν βάσει των προσωπικών τους εμπειριών, διότι χωρίς αυτούς δεν θα είχε 
γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει στην πράξη με τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Ελισσάβετ Ιουστινιανού
Γενική Γραμματέας Κάριτας Ελλάς
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Η Κάριτας Έλλάς (Caritas σημαίνει Αγάπη στα λατινικά) έχει ως σκοπό την πραγμάτωση 
του Έυαγγελικού  μηνύματος  της  Αγάπης  και της Δικαιοσύνης, για την ολοκληρωτική 
εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν 
βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. 

Η Κάριτας υλοποιεί το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Έκκλησίας με οργάνωση, 
αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια σε όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η Κάριτας υλοποιεί το φιλανθρωπικό  
και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας  
με οργάνωση, αποτελεσματικότητα,  
συνέπεια και διαφάνεια  
σε όλο τον κόσμο.

Κάριτας
Έλλάς
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«ΚΑΡΙΤΑΣ»
ΈΙΝΑΙ  
Η ΈΚΚΛΗΣΙΑ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΜΑΣ

Ο Πάπας Βενέδικτος 16ος στην Αποστολική Έπιστολή του 
(11-11-2012) σε μορφή Ιδιόβουλου με τίτλο «Για τη διακονία 
της αγάπης» αναφέρει ότι «η διακονία της αγάπης είναι μια 
συστατική διάσταση της αποστολής της Εκκλησίας και μια 
αδιαμφισβήτητη έκφραση της ίδιας της ουσίας της. ΄Ολοι 
οι πιστοί έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να δεσμευτούν 
προσωπικά για να ζήσουν τη νέα εντολή που μας άφησε ο 
Χριστός: «Αυτή είναι η δική μου εντολή: να αγαπάτε ο ένας 
τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα» (Ιω. 15,12), προσφέροντας 
στον σύγχρονο άνθρωπο όχι μόνο την υλική βοήθεια αλλά και 
ανακούφιση και φροντίδα της ψυχής. Η Έκκλησία καλείται σε 
κοινοτικό επίπεδο, από τις πιο μικρές κοινότητες ως τις τοπικές 
Έκκλησίες και την παγκόσμια Έκκλησία, στην άσκηση της 
διακονίας της αγάπης. {...} Πιο συγκεκριμένα: έχουν αναπτυχθεί 
σε ενοριακό, τοπικό και διεθνές επίπεδο οι  δραστηριότητες των 
«Κάριτας», ένα θεσμό που προωθεί η εκκλησιαστική ιεραρχία, 
που έχουν δικαίως κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη 
των πιστών και πολλών άλλων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο 
για τη γενναιόδωρη και συνεπή μαρτυρία της πίστης, καθώς 
επίσης και για την συγκεκριμένη βοήθεια σε αυτούς που έχουν 
ανάγκη».

Η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας στην Έλλάδα αγκάλιασε 
επίσημα αυτό τον θεσμό για την υλοποίηση της «υπηρεσίας 
αγάπης-διακονίας» στον Έλλαδικό χώρο, ιδρύοντας σε ενοριακό, 
τοπικό και εθνικό επίπεδο την Κάριτας τον Μάιο 1980. Για την 
ιστορία δεν μπορούμε να παραλείψουμε την από το 1941 μέχρι 
το 1980 πολύπλευρη προσφορά της φιλανθρωπικής οργάνωσης 
της Έλληνικής Καθολικής Έξαρχίας «Η Θεία Πρόνοια», η οποία 
εκπροσωπούσε την Καθολική Έκκλησία της Έλλάδας στο 
Διεθνές Δίκτυο της Κάριτας. 

Από το 1994 η Κάριτας Έλλάς, ως συντονιστικό όργανο του 
έργου της φιλανθρωπίας, της αγαθοεργίας και της κοινωνικής 
συμπαράστασης της Καθολικής Έκκλησίας στην Έλλάδα,  
σε ενοριακό, επαρχιακό και εθνικό επίπεδο, είναι αναγνωρισμένο 
Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και  
Μη Κυβερνητική Οργάνωση από την Έλληνική Πολιτεία.  
Λειτουργεί στην Έλλάδα, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Έλλάδος.

Έίναι μέλος της Κάριτας Έυρώπης (http://www.caritas.eu) και της 
Διεθνούς Κάριτας (https://www.caritas.org) και εκπροσωπεί τις 
επί μέρους Κάριτας των Καθολικών Έκκλησιαστικών Έπαρχιών 
στην Έλλάδα σε Έθνικό, Έυρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΝΤΟΛΗ
«να αγαπάτε ο ένας τον άλλο,  

όπως εγώ σας αγάπησα»

(ΙΩ. 15,12)
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Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των αληθινών αιτιών που ενισχύουν 
και διατηρούν το φαινόμενο της φτώχειας σε συνάρτηση με εκπαιδευτικά 
ζητήματα και στην μετέπειτα προώθηση πολιτικών προτάσεων και δράσεων 
που θα ανακουφίζουν ή θα επιλύουν αυτά τα προβλήματα. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι ένας συνδυασμός μελέτης 
ακαδημαϊκών επιστημονικών βιβλίων, ανθρωπολογικής επιτόπιας συμμετοχικής 
παρατήρησης περιορισμένου χρόνου σε δομές που παρέχει η Κάριτας, 
ανάλυση μετρήσιμων δεδομένων που έχει στην διάθεση της μέσω του OSPO 
web, καθώς και διεξαγωγή συνεντεύξεων σε ωφελούμενούς της σε πλήθος 
περιοχών της Έλλάδας, με απώτερο σκοπό την ποσοτική αλλά και εν μέρει 
ποιοτική εμπειρική έρευνα. 

Αναλύοντας τα ευρήματα της έρευνας, επιχειρείται η διερεύνηση  
της αλληλένδετης σχέσης που υπάρχει μεταξύ φτώχειας και κοινωνικής, 
πολιτισμικής, οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας και ο τρόπος  
με τον οποίο ο κάθε φορέας συνδέεται με τον άλλο σε μια αναλογική και 
αντιστρόφως ανάλογη κλίμακα.

ΣΥΝΟΨΗ

Η εκπαιδευτική 
φτώχεια 
στην Έλλάδα 
του 2018
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ΈΙΣΑΓΏΓΗ Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά το φαινόμενο της φτώχειας 
και ζητήματα εκπαιδευτικών πρακτικών, που συντηρούν, 
αναπαράγουν και δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης 
μεγάλου αριθμού ατόμων στην Έλλάδα. Έκκινώντας για μια 
τέτοια μελέτη, είναι σημαντικό να σταθούμε αντικειμενικοί 
κριτές σε μια προσπάθεια εστίασης στις προαναφερθείσες 
παραμέτρους,χωρίς, όμως, να παραλείπουμε τα βαθύτερα αίτια 
ενός φαινομένου. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι κάτι 
περισσότερο από μεμονωμένα συμβάντα επιμέρους ελλείψεων 
στην κοινωνική δομή. 

Πρόκειται για το διαδραστικό πλαίσιο κοινωνίας - ατόμου 
και και για ένα αγώνα κυριαρχίας ετερογενών ιδεολογιών 
και προσωπικής θέασης του κόσμου. Αν δε, τοποθετήσουμε 
στην εξίσωση και τις στρατηγικές επιλογές του ίδιου του 
υποκειμένου και τους παράγοντες από τους οποίους υποκινείται 
η δράση του μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, θα καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα πως τίποτα δεν είναι προφανές και όλα 
επηρεάζονται από σχέσεις και συνθήκες. Έπομένως και το ίδιο 
το ζήτημα της εκπαιδευτικής φτώχειας διαπλέκεται και διαχέεται 
σε πολλά άλλα, τα οποία με μια πρώτη ματιά διαχωρίζονται, 
κατηγοριοποιούνται και κανονικοποιούνται1. 

Έχοντας σαν θεωρητικό στήριγμα τις φουκωικές αντιλήψεις 
περί κυρίαρχης κουλτούρας και εξουσίας στη γνώση, την 
σημαντικότητα της πολιτισμικής ταυτότητας όπως την 
εκπροσώπησε ο Bourdieu, μια κριτική παιδαγωγική των McLaren 
και H.Giroux, καθώς και την επαγωγική μέθοδο της Κάριτας 
για την ανάλυση του φαινομένου της φτώχειας “βλέπω, κρίνω, 
δρω”, μια απλή προσέγγιση δεν είναι πλέον δυνατή. Τουναντίον, 
ο ίδιος ο διαχωρισμός των σφαιρών, όπως εκφράζεται σε 
αυτή την έρευνα (κοινωνία, πολιτισμός, οικονομία, πολιτική, 
πνευματικότητα), συμβάλλει στην εκπροσώπηση του 
επιχειρήματος ότι κανένα φαινόμενο - πόσο μάλλον η φτώχεια 
και η εκπαίδευση- δεν είναι αυθυπόστατο ανεξάρτητα από τις 
σχέσεις από τις οποίες προσδιορίζεται.

1 παρουσιάζονται ως μια κανονικότητα, ένα “φυσικό” γεγονός
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Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε αποτελείται από συνδυασμό 
ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας μέσα από τέσσερις μορφές. Οι 
ποιοτικές μέθοδοι καλύπτονται από επιτόπια ανθρωπολογική 
έρευνα με τη μορφή συμμετοχικής παρατήρησης και την μελέτη 
ακαδημαϊκών επιστημονικών βιβλίων, ενώ οι ποσοτικές ερευνητικές 
μας επιλογές συγκεντρώνονται στην εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων μέσω αρχείων έντυπης μορφής στα κέντρα βοήθειας και 
τις κοινωνικές υπηρεσίες της Κάριτας σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο 
του Έθνικού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια OspoWeb, αλλά και 
της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. 

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων OspoWeb (της Κάριτας Ιταλίας), 
στοχεύει στην υποστήριξη αναλυτικής καταγραφής και συλλογής 
κοινωνικού ιστορικού που σχετίζεται με τις ανάγκες/αιτήματα όσων 
απευθύνονται στις υπηρεσίες της Κάριτας σε επίπεδο ενοριακό, 
επαρχιακό (τοπική Κάριτας) και εθνικό, ώστε να είναι δυνατή μια 
ουσιαστικότερη κι εξατομικευμένη κοινωνική παρέμβαση.

ΜΈΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΡΙΤΑΣ
Κάριτας Αθήνας

Κάριτας Αρμενίων

Κάριτας Θεία Πρόνοια 

Κάριτας Θεσσαλονίκης

Κάριτας Κέρκυρας

Κάριτας Κρήτης

Κάριτας Νάξου-Τήνου

Κάριτας Ρόδου

Κάριτας Σύρου

Κάριτας Χίου

Σημείωση:  

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στη βάση OspoWeb 
είναι άτομα που βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας (με πολύ χαμηλό ή καθόλου εισόδημα)
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Οι ατομικές συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο αν 
κι αποτελούν εργαλείο ποσοτικής έρευνας, στην προκειμένη 
περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν ως πιο ανοιχτές συζητήσεις με εστίαση 
στα συγκεκριμένα ζητήματα που μελετώνται στην παρούσα έκθεση. 
Η ανθρωπολογική ερευνητική διαδικασία προτάσσει ότι κάθε 
κοινωνία/κοινότητα πρέπει να εξετάζεται με βάση τα δικά της 
κριτήρια. Η συμμετοχική παρατήρηση είναι βιωματική, καθιστά 
δυνατή τη διάδραση ώστε να μπορούμε να εννιολογούμε /
νοηματοδοτούμε «με τα μάτια του ιθαγενούς», οπότε και η γνώση 
μελετάται ως σχέση κι όχι ως αντικειμενική πραγματικότητα. Το 
δείγμα των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις επελέγη μέσα από το 
δίκτυο της Κάριτας στην Έλλάδα, σε συνεννόηση με συγκεκριμένους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς ή/και επιλεγμένες δομές, ώστε να κρίνουν 
ποιοι ωφελούμενοι θα ήταν γόνιμο να συμμετάσχουν ύστερα από τη 
συγκατάθεσή τους. Προτεραιότητά μας υπήρξε ο λεπτός χειρισμός 
των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων και ο απόλυτος 
σεβασμός των ορίων τους, καθώς το δείγμα μας αποτελείται και από 
μετανάστες και ανθρώπους που συχνά έχουν υποστεί σωματική και 
λεκτική βία. 
Το βασικό εργαλείο συλλογής προς ανάλυση μετρήσιμων 
δεδομένων που έχει στην διάθεσή της η Κάριτας μέσω του 
OspoWeb καθίσταται αξιόπιστο εργαλείο. Τα στοιχεία που διαθέτει 
η Κάριτας, δίνουν μια ουσιώδη και πλούσια επισκόπηση της ζωής 
όσων στράφηκαν προς τα κέντρα της, επομένως επιλέχθηκαν 
εκείνα τα στοιχεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στους 
συγκριτικούς σκοπούς της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 
που σχετίζονται με: την καταγωγή, τα ζητήματα εκπαιδευτικού 
υπόβαθρου, την οικονομική κατάσταση και των γενικότερων 
αναγκών, σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθούν 
υπόψη τα κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, δημογραφικά και 
εργασιακά δεδομένα που καταγράφονται στη βάση δεδομένων. 
Έπιπρόσθετα, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης, δόθηκε 
έμφαση στα στοιχεία απασχόλησης που αφορούσαν είτε την 
παρούσα απασχόληση του/της ερωτώμενου/ερωτώμενης είτε, στην 
περίπτωση όπου ήταν άνεργος/η ή μη-ενεργός/η, την αμειβόμενη 
απασχόληση που είχε στο παρελθόν εντός ή εκτός Έλλάδας, καθώς 
και τις τεχνικές - επαγγελματικές γνώσεις που κατέχει. Έπειτα, για 
τα ευρωπαϊκά δεδομένα στα ίδια ζητήματα καθοδηγητής υπήρξε η 
Eurostat που εμφανίζεται ως η πιο αξιόπιστη πηγή, σε συνδυασμό 
με τα στοιχεία από τις Κάριτας άλλων χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία, 
Γερμανία) για την πραγμάτωση έγκυρων αποτελεσμάτων. 
Έκφράστηκαν εκ των προτέρων και ανοιχτά οι προθέσεις, οι σκοποί 
της έρευνας και η μεθοδολογία που θα ακολουθούνταν, ενώ 
παράλληλα διασφαλίστηκε από την ομάδα πως ήταν όλοι ενήμεροι, 
ανεξαρτήτως προθυμίας για συμμετοχή. Η κίνηση στους χώρους 
υπήρξε διακριτική με αναμενόμενη και τη διαπροσωπική επαφή 
με τον κόσμο. Οι ενέργειες της ομάδας δεν περιορίστηκαν στα 
παραπάνω, αλλά υπήρξε και συμμετοχή σε δραστηριότητες. Όσον 
αφορά στο πρωτόκολλο, προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία και 
τα ραντεβού πραγματοποιήθηκαν σε χώρους όπου οι ερωτώμενοι 
ένιωθαν άνεση και ασφάλεια. Συμπληρωματικά, διεκπεραιώθηκαν 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με ωφελούμενους στην Τήνο και τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και επιτόπιες συναντήσεις από εμάς στη Σύρο. 
Να σημειωθεί εδώ πώς δόθηκε περισσότερο βάση στην ποιοτική 
συλλογή μαρτυριών και όχι τόσο στην ποσοτική συλλογή στοιχείων, 
αφού οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν μια επιβεβαίωση των στοιχείων 
που διαθέτουμε από το OspoWeb. 
Τέλος, για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών της έρευνας θα 
χρησιμοποιηθεί μέρος της συγκριτικής έρευνας-έκθεσης που 
συντονίζει η Κάριτας Ιταλίας πάνω στο ίδιο θέμα.

Στην αρχή έφτασα στην Τουρκία  
αλλά δεν ήμουν ασφαλής...  
ήταν όπως στη χώρα μου.  
Το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μου  
ήταν η Ελλάδα.  
Εδώ είχα μια ελπίδα: πήγα στον ΟΗΕ 
κι επειδή ξέρω πώς δουλεύουν τους 
παρακάλεσα να μη με στείλουν πίσω 
στη χώρα μου, γιατί θα με σκοτώσουν 
σίγουρα. Κι αν πρόκειται να σκοτωθώ, 
προτιμώ να γίνει εδώ, παρά μπροστά 
στους γονείς μου.  
Τελικά όμως ήταν όλο λόγια, λόγια,  
λόγια και καμία βοήθεια.  
Τελικά μην έχοντας άλλη επιλογή  
έμεινα στην Ελλάδα. 
Μ. 23 ετών
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Αναλογιζόμενοι τη συνθετότητα του φαινομένου, 
κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση μιας θέσης που 
θα αμφισβητήσει τις σταθερές των ίδιων των δομών. 
Το πρώτο βήμα είναι η αποσαφήνιση της προσωπικής 
εννοιολόγησης του κόσμου και η πλαισίωση με 
κοινούς γνώμονες για μια ορθή επεξήγηση των 
παρακάτω επιχειρημάτων. Με λίγα λόγια, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φουκωική προσέγγιση της ιδέας περί 
γνώσης, διαφωτίζονται οι όψεις της κοινωνίας οι 
οποίες μέχρι τώρα ίσως να φαίνονταν αυτονόητες ή 
και αυθύπαρκτες. Η έκφραση των εντυπώσεων και 
η εκάστοτε εννοιολογική προσπάθεια επηρεάζονται 
άμεσα από πλήθος σχέσεων κι ερεθισμάτων, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία νοημάτων με πολλαπλή 
ερμηνεία και αντιφατικές αναγνώσεις.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να γίνει μια 
προσπάθεια “ορισμού” της έννοιας της φτώχειας, 
ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πολλούς 
θεωρητικούς λόγω της εξαιρετικής ποικιλομορφίας 
που παρουσιάζει ως φαινόμενο το οποίο διαρρηγνύει 
τις δομές και εντοπίζεται σε όλες τις εκφάνσεις 
του κοινωνικού ιστού. Πολλά από τα ζητήματα στα 
οποία αναφέρεται ο όρος “φτώχεια” είναι σχεσιακά. 
Θα πρέπει δηλαδή να κατανοηθούν ως μια δέσμη 
σχέσεων μεταξύ υποκειμένων, δομών και αλληλο-
συνδεόμενων σφαιρών που συνιστούν μια κοινωνία. 
Με λίγα λόγια -αν και στην πραγματικότητα δεν 
υφίσταται- δημιουργείται μια κανονικότητα ως προς 
το ποιοι είναι οι φτωχοί και πώς αυτοί δημιουργούνται 
με στερεοτυπικά επιχειρήματα. Ένας λόγος γι’ 
αυτό είναι η υποστασιοποίηση της ταξικής δομής2: 
η αντίληψη, δηλαδή, ότι σε κάθε συγκεκριμένο 
κοινωνικό σχηματισμό υπάρχει μία αληθής δομή η 
οποία ερμηνεύει ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών 
και πολιτικών φαινομένων και η οποία συντίθεται 
από τάξεις που, στην πράξη ή εν δυνάμει, αποτελούν 
συλλογικά υποκείμενα στο επίπεδο των ιστορικών 
διαδικασιών. Η φτώχεια είναι ένα πολυδιάστατο 
φαινόμενο και ο ορισμός της επιτάσσεται να 
περιλαμβάνει και τις βιωμένες εμπειρίες των 
αποκαλούμενων “φτωχών ανθρώπων”, όπως 
εκφράζεται και μέσω του βιβλίου “Voices of the Poor”3 

(οι φωνές των φτωχών). 

Η κοινωνικοοικονομική τάξη (σύμφωνα με το νεο-
βεμπεριανό μοντέλο επαγγελματικών τάξεων που 
εισήγαγαν οι Erikson & Goldthorpe και το οποίο 
τυποποιήθηκε στην Έυρωπαϊκή Κοινωνικοοικονομική 
Ταξινόμηση των Έπαγγελμάτων - ESeC) δεν επαρκεί 
για την κατανόηση του φαινομένου της φτώχειας 
καθολικά και πρέπει να συμπληρωθεί με τη 
βεμπεριανή έννοια της κοινωνικής θέσης (status).

Το status εδώ προσδιορίζεται από την ιεράρχηση των 
επαγγελμάτων σύμφωνα με το κοινωνικό τους κύρος 
(prestige) – ιεράρχηση που διαμορφώνει διακριτά 

ΟΡΙΣΜΟΣ -  
ΠΛΑΙΣΙΏΣΗ ΦΤΏΧΈΙΑΣ

2Δημήτρης Έμμανουήλ, Κοινωνικο-οικονομική τάξη, στρώμα status και κοινωνική καταγωγή στην Αθήνα του 2013 –Ένα δομικό 
σχήμα για την ανάλυση της αστικής κατανάλωσης

3 D. Narayan, R. Chambers, M. Shah, P. Petesch, 2000
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κοινωνικά στρώματα ως μερικώς “κλειστές” συλλογικότητες που, σε γενικές 
γραμμές αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και όλους όσους εντάσσονται στην 
ίδια στρωματική συλλογικότητα με αυτούς ως ίσους, και, επομένως,όλους όσους 
ανήκουν σε διαφορετικά στρώματα από αυτούς ως ανώτερους ή κατώτερους. Η 
κοινωνική θέση και τα σχετικά στοιχεία του πολιτισμικού κεφαλαίου των ατόμων 
(κυρίως η εκπαίδευση) και της κοινωνικής καταγωγής τους (βάσει στοιχείων 
κοινωνικής κινητικότητας) διαδραματίζουν εξίσου ή και περισσότερο σημαντικό 
ρόλο από την οικονομική τάξη, καθώς οι έννοιες της τάξης και της ταξικής δομής 
είναι συχνά επιφορτισμένες με ένα ισχυρό ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο.

Με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, παρακάτω παρουσιάζονται 
και αναλύονται τα δεδομένα που συλλέξαμε από την ευρωπαϊκή στατιστική 
υπηρεσία Eurostat. (http://ec.europa.eu/eurostat).

«Το κακό... Η φτώχεια το ξυπνάει. 
[...] η φτώχεια τον αλλάζει τον 
άνθρωπο. Από την άλλη, όσοι 
περάσαμε την πείνα της Κατοχής, 
δεν αλλοτριωθήκαμε. Ξέρετε 
γιατί; Επειδή εμείς είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένο 
εχθρό αλλά ταυτόχρονα, είχαμε και 
πολλές ελπίδες. Σήμερα, ο εχθρός 
δεν είναι συγκεκριμένος και η ελπίδα 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη.” 
Άλκη Ζέη, LIFO, 2015
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Για λόγους σαφήνειας, ο ορισμός των ατόμων που κινδυνεύουν από  
τη φτώχεια4 - σύμφωνα με την Eurostat - είναι ο ακόλουθος: «ο κίνδυνος 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με συντομογραφία AROPE, αναφέρεται 
στην κατάσταση των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή  
τα άτομα με σοβαρή στέρηση ή που ζουν σε ένα νοικοκυριό με πολύ χαμηλή 
απασχολησιμότητα στον εργασιακό τομέα». 

Ο ορισμός αυτός (κατηγοριοποίηση βάσει AROPE) πρακτικά αντιπροσωπεύει  
το ποσοστό των ανθρώπων που δεν μπορούν να να ανταποκριθούν οικονομικά 
τουλάχιστον σε τέσσερα από τα εννέα ακόλουθα στοιχεία:

Kαθυστερημένες πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων,  
λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δόσεις ή άλλες πληρωμές δανείων.

Δυνατότητα πραγματοποίησης ετησίων διακοπών μιας εβδομάδας  
μακριά από το σπίτι.

Προσφορά γεύματος με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι  
(ή χορτοφαγικό ισοδύναμο) κάθε δεύτερη μέρα.

Ικανότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων.

Δυνατότητα αγοράς τηλεφώνου  
(συμπεριλαμβανομένου του κινητού τηλεφώνου),

Δυνατότητα αγοράς τηλεόρασης,

Δυνατότητα αγοράς πλυντηρίου ρούχων,

Δυνατότητα αγοράς αυτοκινήτου,

Δυνατότητα παροχής θέρμανσης στο σπίτι όταν κρίνεται απαραίτητο

Στη δική μας έρευνα, η κατάσταση 
είναι τόσο άσχημη που σε είκοσι (20) 
συνεντεύξεις που διεξήχθησαν, όλα 
τα άτομα εμπίπτουν στην παραπάνω 
κατηγορία και αντιμετωπίζουν 
σοβαρές στερήσεις και οικονομικά 
προβλήματα, ενώ μόνο τρία (3) από 
τα άτομα αυτά δεν είναι οικονομικά 
εκτεθειμένα στο σύνολο των εννέα 
(9) στοιχείων που αναφέρονται ως 
AROPE. Τα παραπάνω προκαλούν 
και την εύλογη απορία του πόσα 
ακόμη στοιχεία θα πρέπει, μάλλον,να 
προστεθούν, ώστε να δώσουν την 
πραγματική εικόνα της φτώχειας  
στην Έλλάδα.

Έκκινώντας από τα ευρωπαϊκά 
στατιστικά, είναι σαφές ότι η 
Έλλάδα απέχει πολύ ακόμα από την 
επίτευξη των στόχων που θέτει η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020. 

Ένας από τους πέντε πρωταρχικούς 
στόχους των κύριων δεικτών της 
στρατηγικής «Έυρώπη 2020» είναι 
η μείωση της φτώχειας με την άρση 
τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων 
ατόμων από τον κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 
2020. Απέχοντας πλέον σχεδόν ένα 
χρόνο από το καθορισμένο έτος της 
προθεσμίας ολοκλήρωσης  
του προαναφερθέντος στόχου,  
ο αριθμός των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τη φτώχεια δεν έχει 
μειωθεί κατά τον επιθυμητό στόχο.  
Αντ’ αυτού, κατά την τελευταία 
δεκαετία σημειώθηκε ραγδαία αύξηση: 
τα άτομα που κινδυνεύουν από τη 
φτώχεια στην Έλλάδα έχουν ανέλθει 
στο 34,8% του πληθυσμού το 2017, 
από το 27,7%5 που αποτελούσαν το 
2010.

ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
5 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΈΈ (28 κράτη) 24,3 24,8 24,6 24,4 23,8 23,5 22,5 (e)

Βέλγιο 21 21,6 20,8 21,2 21,1 20,7 20,3

Βουλγαρία 49,1 49,3 48 40,1 (b) 41,3 40,4 (b) 38,9

Τσεχία 15,3 15,4 14,6 14,8 14 13,3 12,2

Δανία 17,6 (b) 17,5 18,3 17,9 17,7 16,8 17,2

Γερμανία 19,9 19,6 20,3 20,6 20 19,7 19

Eσθονία 23,1 23,4 23,5 26 (b) 24,2 24,4 23,4

Ιρλανδία 29,4 30,3 29,9 27,7 26 24,2 :

Έλλάδα 31 34,6 35,7 36 35,7 35,6 34,8

Ισπανία 26,7 27,2 27,3 29,2 28,6 27,9 26,6

Γαλλία 19,3 19,1 18,1 18,5 17,7 18,2 17,1

Κροατία 32,6 32,6 29,9 29,3 29,1 27,9 :

Ιταλία 28,1 29,9 28,5 28,3 28,7 30 28,9

Κύπρος 24,6 27,1 27,8 27,4 28,9 27,7 25,2

Λετονία 40,1 36,2 35,1 32,7 30,9 28,5 28,2

Λιθουανία 33,1 32,5 30,8 27,3 29,3 30,1 29,6

Λουξεμβούργο 16,8 18,4 19 19 18,5 19,8 (b) 21,5

Ουγγαρία 31,5 33,5 34,8 31,8 28,2 26,3 25,6

Μάλτα 22,1 23,1 24 23,8 22,4 20,1 19,2

Ολλανδία 15,7 15 15,9 16,5 16,4 16,7 17

Αυστρία 19,2 18,5 18,8 19,2 18,3 18 18,1

Πολωνία 27,2 26,7 25,8 24,7 23,4 21,9 19,5

Πορτογαλία 24,4 25,3 27,5 27,5 26,6 25,1 23,3

Ρουμανία 40,9 43,2 41,9 40,3 37,4 38,8 35,7

Σλοβενία 19,3 19,6 20,4 20,4 19,2 18,4 17,1

Σλοβακία 20,6 20,5 19,8 18,4 18,4 18,1 16,3

Φιλανδία 17,9 17,2 16 17,3 16,8 16,6 15,7

Σουηδία 18,5 17,7 18,3 18,2 18,6 18,3 17,1

Ηνωμένο Βασίλειο 22,7 24,1 (b) 24,8 24,1 23,5 22,2 :

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en 
(τελευταία ενημέρωση 18/10/2018) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΈΥΈΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΏΧΈΙΑ  
Ή ΤΟΝ ΚΟΙΝΏΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΈΙΣΜΟ

34,8% 
του πληθυσμού κινδυνεύει από φτώχεια 
στην Έλλάδα το 2017, έναντι του 27,7%5 

που ήταν το 2010.
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Μια πιο ακριβής εστίαση σε αυτά τα 
δεδομένα βοηθά να συγκρίνουμε τις 
οικονομικές μεταβολές διακρατικά και 
κατά την πάροδο του χρόνου. Όπως 
δείχνει ο πίνακας, η Έλλάδα βρίσκεται 
στην πρώτη θέση στην Έυρώπη των 28 
χωρών όπου οι ηλικίες μεταξύ 18 και 64 
ετών βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
-με τα ποσοστά να παρουσιάζουν 
αυξητική τάση από το 2012 μέχρι και το 
2014 - με αποκορύφωμα το 2014 όπου 
το 36% του πληθυσμού βρισκόταν σε 
ευάλωτη θέση φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού από ότι ο συνολικός 
πληθυσμός σε 20 από τα 28 κράτη 
μέλη της ΈΈ. Από το 2015 μέχρι και το 
2017 διακρίνεται μια ελάχιστη μείωση 
στα νούμερα, ωστόσο η γενική εικόνα 
είναι αποθαρρυντική, με σταθερά υψηλά 
ποσοστά ανάμεσα στους ευρωπαίους 
κατοίκους που βρίσκονται κάτω από τα 
όρια της φτώχειας. 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν 
την παιδική φτώχεια εξαρτώνται από 
την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 
των γονέων και τις συνθήκες στην 
αγορά εργασίας, η οποία συνδέεται 
με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, 
τη σύνθεση του νοικοκυριού 
στο οποίο ζουν τα παιδιά και την 
αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής 
παρέμβασης μέσω της στήριξης 
του εισοδήματος και της παροχής 
υπηρεσιών6. Υπάρχουν επίσης πιο 
ευάλωτες ομάδες παιδιών, όπως 
εκείνες με γονείς μετανάστες που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, 
παρόλο που παρατηρούνται μεγάλες 
διαφορές από χώρα σε χώρα -λόγω 
διαφορετικών παραγόντων όπως 
π.χ. η δομή του συνταξιοδοτικού 
συστήματος- το 2015 αντιμετώπισαν 
χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού από ό, τι ο 
συνολικός πληθυσμός, τόσο σε επίπεδο 
ΈΈ-28 όσο και σε 20 από τα 28 κράτη 
μέλη της ΈΈ. Ώστόσο, το φαινόμενο 
αυτό απεικονίζει μία Έυρώπη η οποία 
δίνει λιγότερες ευκαιρίες στους νέους, 
με τους τελευταίους να βρίσκονται 
συχνά αντιμέτωποι με απαράδεκτα 
επίπεδα κινδύνου φτώχειας.

6 Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Children_
and_active-age_people_more_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion_than_elderly_people_in_several_countries

(1) Περίπου    : Χωρίς στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΑ ΈΝΗΛΙΚΈΣ +65

ΈΈ-28 κράτη (1) 23,7 26,9 24,7 17,4

Βέλγιο 21,1 23,3 21,7 16,2

Βουλγαρία 41,3 43,7 37,4 51,8

Τσεχία 14,0 18,5 13,6 10,9

Δανία 17,7 15,7 20,9 9,9

Γερμανία 20,0 18,5 21,3 17,2

Έσθονία 24,2 22,5 21,0 37,0

Ιρλανδία : : : :

Έλλάδα 35,7 37,8 39,4 22,8

Ισπανία 28,6 34,4 31,2 13,7

Γαλλία 17,7 21,2 19,0 9,3

Κροατία 29,1 28,2 28,5 31,9

Ιταλία 28,7 33,5 30,4 19,9

Κύπρος 28,9 28,9 30,5 20,8

Λεττονία 30,9 31,3 27,3 42,1

Λιθουανία 29,3 32,7 26,4 36,0

Λουξεμβούργο 18,5 23,0 19,2 8,2

Ουγγαρία 28,2 36,1 28,9 17,1

Μάλτα 22,4 28,2 20,5 23,7

Ολλανδία 16,4 16,8 19,1 6,1

Αυστρία 18,3 22,3 18,4 14,0

Πολωνία 23,4 26,6 24,1 17,0

Πορτογαλία 26,6 29,6 27,4 21,7

Ρουμανία 37,4 46,8 35,7 33,3

Σλοβενία 19,2 16,6 19,7 20,2

Σλοβακία 18,4 24,9 17,8 12,8

Φιλανδία 16,8 14,9 18,1 14,5

Σουηδία 16,0 14,0 15,9 18,3

Ηνωμένο 
Βασίλειο

23,5 30,3 22,9 17,7

Ισλανδία 13,0 14,6 13,1 9,4

Νορβηγία 15,0 13,7 17,0 9,2

Σερβία 41,3 41,8 42,9 35,2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΈ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΏΧΈΙΑΣ  
Ή ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΈΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΈ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Children_and_active-age_people_more_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion_than_elderly_people_in_several_countries
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Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, στην ΈΈ των 28, περίπου το 8,1% του 
πληθυσμού υπέστη σοβαρές οικονομικές στερήσεις στη διετία 2014-2015. 
Φυσικά, τα δεδομένα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΈΈ: 
αφενός, 2,6% στις Κάτω Χώρες, 2,2% στη Φινλανδία, 2,0% στο Λουξεμβούργο 
και μόνο το 0,7% του πληθυσμού στερήθηκαν σοβαρά στη Σουηδία. 

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό στέρησης ήταν 22,2% στην Έλλάδα, 22,7% 
στη Ρουμανία και κορυφώθηκε στο 34,2% στη Βουλγαρία. Ένώ συνολικά σε 
επίπεδο ΈΈ, η σοβαρή υλική στέρηση μειώθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες 
μεταξύ του 2014 και του 2015, η κατάσταση όμως παραμένει διαφορετική 
σε άλλα κράτη-μέλη της ΈΈ: Στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες 
μονάδες, στην Έλλάδα κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες, στο Λουξεμβούργο 
κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες, στη Δανία κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες, στη 
Λιθουανία κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες και στην Κύπρο κατά 0,1 εκατοστιαίες 
μονάδες, αποδεικνύοντας και πάλι ότι η μεταρρύθμιση που έθεσε στην πράξη 
την αντιμετώπιση της φτώχειας και της υλικής στέρησης δεν επιτυγχάνει πάντα 
τους αναμενόμενους στόχους.

(1) 2015: Περίπου    (2) 2015: Προσωρινό    (3) 2015: Χωρίς στοιχεία
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στην Έυρώπη οι νέοι βρίσκονται 
συχνά αντιμέτωποι με απαράδεκτα 
επίπεδα κινδύνου φτώχειας.
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Ο πίνακας (από την Έλλάδα στα αριθμητικά στοιχεία) δείχνει το ποσοστό 
ανεργίας στις χώρες της ευρωζώνης, με την Έλλάδα στην πρώτη θέση: το 
ποσοστό ανεργίας το 2017 παραμένει στο 21.5% , παρουσιάζοντας ένα βαθμό 
βελτίωσης από το 2016 όπου το ποσοστό αυτό υπερέβαινε το 23%.

Η Έλλάδα σε αριθμούς, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018, σελ.114, ΈΛΣΤΑΤ

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2018Q3_
EN.pdf/5578f8ee-5db4-45fa-b729-090d9ae63411

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Κατάσταση της Ένωσης, 2018
Από την ετήσια ομιλία του Προέδρου της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής,  
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

«Κι έπειτα είναι και η Ελλάδα: ύστερα από επώδυνα -πρέπει να το αναγνωρίσουμε- 
χρόνια, πρωτόγνωρα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και εξίσου πρωτόγνωρη 
αλληλεγγύη, η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να σταθεί 
στα πόδια της. Συγχαίρω τον λαό της Ελλάδας για τις τιτάνιες προσπάθειές του, 
προσπάθειες που οι άλλοι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να υποτιμούν. Πάντοτε 
υπερασπίστηκα την Ελλάδα, την αξιοπρέπειά της, τον ρόλο της στην Ευρώπη και, 
ειδικότερα, την παραμονή της στην ευρωζώνη. Και παραμένω περήφανος γι’αυτήν.»

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018

28.0

23.0

18.0

13.0

8.0

3.0

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΝΈΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΏΡΈΣ ΈΈ (2017)

EL ES IT CY FR PT LV FI SK BE LT IE SI EE AT LU NE MT DE

21,5%
Έλλάδα 2017

ποσοστό ανεργίας

πρώτη στην Έυρωζώνη

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2018Q3_EN.pdf/5578f8ee-5db4-45fa-b729-090d9ae63411
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Ας δούμε τώρα την υλική στέρηση 
μέσα στη χώρα. Από το 2011 έως 
το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε 
κατά 10,1%. Έίναι φανερή μέσα από 
την παραπάνω ποσοστιαία αύξηση 
η ένταση και η διάσταση του 
προβλήματος. 
Έντούτοις, ένα θετικό γεγονός είναι 
ότι τα τελευταία δύο έτη, από το 
2014 έως το 2016, το επίπεδο άρχισε 
να μειώνεται ελαφρώς. 
Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να 
επιβεβαιωθεί το κατά πόσο έχει 
αρχίσει να μειώνεται πραγματικά 
ή αν πρόκειται για ένα προσωρινό 
γεγονός.

Όπως προκύπτει από το επόμενο 
γράφημα [κίνδυνος φτώχειας, 
Eurostat], το φαινόμενο 
επιβεβαιώνεται. Όσον αφορά το 
ποσοστό κινδύνου φτώχειας, 
είναι εμφανές το χάσμα μεταξύ 
2011 και 2016 (με το μέγιστο 
ποσοστό να ανέρχεται στο 23% 
του πληθυσμού στη διετία 2012-
2013) αλλά εξακολουθεί να είναι 
αξιοσημείωτη η μείωση του ρυθμού 
τα τελευταία 3 χρόνια. Και εδώ, δεν 
είναι δυνατόν να επιβεβαιώσουμε 
εάν τα στατιστικά στοιχεία που 
εμφανίζονται αντιπροσωπεύουν μια 
πραγματική αλλαγή στην κοινωνία, 
ή κάτι προσωρινό. Αντίθετα, ο 
αριθμός των αστέγων και των 
ατόμων που ζουν σε κατάλληλα 
καταλύματα έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Η ελληνική κρίση 
του 2008 ξεκίνησε την εφαρμογή 
πολλών ριζοσπαστικών αλλαγών 
στη ζωή του ελληνικού λαού: τα 
μέτρα λιτότητας απευθύνονταν 
κατά βάση σε μειώσεις και 
περικοπές των δαπανών για την 
κοινωνική πρόνοια και το σύστημα 
υγείας, καθώς και στην αύξηση της 
φορολογίας.

Η Έλλάδα σε αριθμούς, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018, σελ.126, ΈΛΣΤΑΤ

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2018Q3_
EN.pdf/5578f8ee-5db4-45fa-b729-090d9ae63411

Συνθήκες διαβίωσης στην Έλλάδα, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018, σελ. 45, ΈΛΣΤΑΤ.

http://www.statistics.gr/documents/20181/7146186/LivingConditionsInGreece_ 
0918.pdf/9a0b535f-aa0a-474a-b586-d330b85b0610

ΥΛΙΚΗ ΣΤΈΡΗΣΗ(1) 2012-2017
Ηλικιακή ομάδα 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Σύνολο 33.7 37.3 39.5 39.9 38.5 36.0

0-17 34.8 39.9 41.9 44.5 42.3 38.3

18-64 34.7 38.5 40.1 41.5 39.6 36.6

65+ 29.4 31.1 35.7 34.9 34.4 32.3

(1)Ο βαθμός υλικής στέρησης υπολογίζει  
το ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί  

να ανταπεξέλθει σε 3 από τα 9 ακόλουθα:

-Να πληρώσει δάνεια ή χρέη, ή ενοίκια  
ή κοινόχρηστα ή λογαριασμούς ΔΈΚΟ

-Να πάει μια βδομάδα διακοπές  
μακριά από το σπίτι μια φορά το χρόνο

-Να έχει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο,  
ψάρι (ή το αντίστοιχο χορτοφαγικό)  

 κάθε δεύτερη μέρα

-Να αντιμετωπίσει έκτακτα έξοδα

-Να έχει τηλέφωνο (συμπερ. κινητού)

-Να έχει έγχρωμη τηλεόραση

-Να έχει πλυντήριο

-Να έχει αυτοκίνητο

-Να έχει θέρμανση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΏΧΈΙΑΣ(%)

24.0

23.0

22.0

21.0

20.0

19.0

18.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ο αριθμός των αστέγων  
και των ατόμων που ζουν  
σε ακατάλληλα καταλύματα  
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2018Q3_EN.pdf/5578f8ee-5db4-45fa-b729-090d9ae63411
http://www.statistics.gr/documents/20181/7146186/LivingConditionsInGreece_
0918.pdf/9a0b535f-aa0a-474a-b586-d330b85b0610
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Οι κύριες προκλήσεις της Έλλάδας σχετίζονται με την εκπαιδευτική φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με πληθυσμό 10.816.286 κατοίκων, η Έλλάδα παραμένει η χώρα με το 
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Έυρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι από 15 έως 
29 ετών πλήττονται δυσανάλογα με το 38,4% εξ αυτών να είναι άνεργοι, 
έναντι του 23,6% που αποτελεί το ποσοστό ανεργίας του συνολικού ενεργού 
πληθυσμού. Το 27% του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 15-29 ετών δεν 
συμμετέχει ούτε στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει πολλαπλές συνέπειες όχι μόνο για την 
καθημερινή ζωή των νέων, αλλά και μακροπρόθεσμα στην κοινωνία, συνέπειες 
που θα γίνουν ορατές μόνο τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Οι νέοι, ιδιαίτερα αυτοί 
που ζουν  σε αγροτικές, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, μακριά από τα 
κέντρα, στερούνται επιλογών και ευκαιριών στη ζωή τους εξαιτίας της αδυναμίας 
τόσο της οικογένειας όσο και του κράτους να τους στηρίξουν πλήρως. Οι 
περισσότεροι νέοι που καταφέρνουν να ολοκληρώσουν πανεπιστημιακές 
σπουδές είτε παγιδεύονται σε θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με τις 
σπουδές τους και έχουν εξαιρετικά κακές συνθήκες εργασίας που θυμίζουν την 
κατάσταση που επικρατούσε κατά την μεταπολεμική εποχή. Πολλοί από αυτούς 
μεταναστεύουν σε πιο «εύπορες» χώρες. Ένόψει αυτής της πραγματικότητας, 
αυξάνεται ο αριθμός των νέων που επιλέγουν να μην ξεκινήσουν την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι δεν φαίνεται μία τέτοια επιλογή να 
τους εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Παρόλα αυτά, δίνεται 
προτεραιότητα στους πιο μορφωμένους εξ αυτών (υπερτιμημένους) και, ει 
δυνατόν, σε αυτούς που διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια. Οι μετανάστες δεύτερης 
και τρίτης γενιάς εξακολουθούν να αποκλείονται κοινωνικά. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, οι οποίοι φτάνουν στην Έλλάδα προκειμένου 
να ξεφύγουν από τον πόλεμο και προς αναζήτηση ενός ασφαλούς και 
αξιοπρεπούς μέλλοντος για τις οικογένειές τους, αντιμετωπίζουν τεράστια 
προβλήματα. Τα μέτρα, που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο δράσης για 
την κοινωνική ένταξη, επικεντρώνονται περισσότερο στους μετανάστες. 
Ώστόσο, τα μέτρα αυτά είναι περιορισμένα και, στην πραγματικότητα, ελλείψει 
αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής, είναι ανεπαρκή. Έπιπλέον, πρέπει να 
επισημάνουμε ότι το 58,8% των νέων που ζουν στην Έλλάδα δεν γεννήθηκαν 
στην ΈΈ και αντιμετωπίζουν (ιδιαίτερα) σοβαρά υλικά προβλήματα στην 
Έλλάδα. Το ποσοστό αυτό αποτελεί και το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών.

Η μετανάστευση ως μορφή διαφυγής από τα προβλήματα που σχετίζονται 
με την κρίση εντοπίζεται και στην Έλλάδα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει 
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις7. Έπιπλέον, αξιοσημείωτο εδώ είναι το γεγονός 
ότι ο ελληνικός πληθυσμός αποδυναμώνεται από τα μέτρα λιτότητας μετά το 
πολυσυζητημένο έτος οικονομικής κρίσης και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
το υψηλότερο ευρωπαϊκό ποσοστό κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με 
την Eurostat. Το πεδίο που εξετάζεται στην έρευνα δεν αφορά μόνο την 
εκπαιδευτική κατάσταση της Έλλάδας, ούτε αποτελεί το επίκεντρό της.  
Για να υπογραμμίσει το παραπάνω ζήτημα, η έκθεση ανοίγει ένα ευρύ πλέγμα 
συσχετιζόμενων και σιωπηρών ζητημάτων όπως η εκπαίδευση και η πολιτική 
που αντιμετωπίζει η Κάριτας καθημερινά κάθε φορά που κάποιος έρχεται να 
ζητήσει βοήθεια στα κέντρα ακρόασης: η ανεργία των νέων, οι δαπάνες των 
οικογενειών για την εκπαίδευση των παιδιών. Έίναι σημαντικό να μην υποτιμάται 
αυτή η ποικιλία καθόσον η συζήτηση δεν πρέπει να απομακρυνθεί από τα πολύ 
πρακτικά ζητήματα.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ
(εσωτερική - εξωτερική)

7 http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

58,8%
των νέων που 

ζουν στην Έλλάδα 
δεν γεννηθηκαν 

στην ΈΈ και 
αντιμετωπίζουν 
σοβαρά υλικά 
προβλήματα 
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Ώς συνέπεια αυτών των φαινομένων, η μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά 
σε γενιά είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Ένας ακόμα μεγαλύτερος αριθμός 
κατοίκων αντιμετωπίζει μεγάλα ζητήματα φτώχειας και δεν μπορούν να 
υποστηρίξουν τα παιδιά τους ακόμη και στην πρόσβαση σε δωρεάν κρατικές 
υπηρεσίες. Τα παιδιά και οι έφηβοι πολύ φτωχών οικογενειών καταλήγουν/
αναγκάζονται - μερικές φορές με δική τους πρωτοβουλία - να εγκαταλείψουν 
το σχολείο προκειμένου να στηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα με μικρές 
θέσεις εργασίας (συνήθως άτυπες)  ακόμη και σε τομείς όπως η γεωργία και 
μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους δεν θα 
επιστρέψουν στην εκπαίδευση ούτε στην επαγγελματική κατάρτιση ούτε στο 
πανεπιστήμιο και, ως εκ τούτου, μειώνονται οι ευκαιρίες για μία πιο αξιοπρεπή 
ζωή τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα παιδιά τους.

Η εγγενής φτώχεια και η μεταβίβασή της από γενιά σε γενιά επηρεάζει βαθιά 
την εικόνα του ίδιου του ατόμου, την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική του 
θέση. Η μεταβίβαση της φτώχειας, αποδυναμώνει το άτομο και ενθαρρύνει 
τη μοιρολατρεία,την πεποίθηση, για παράδειγμα, ότι η ταλαιπωρία εξαιτίας της 
φτώχειας είναι αναπόφευκτη, ή μια στάση αυτοσυνείδησης του τύπου: «Δεν 
αξίζω καλύτερα γιατί δεν είμαι σε θέση για περισσότερα», μέχρι οι άνθρωποι 
να πιστεύουν πλήρως ότι η φτώχεια είναι αυτό που τους αξίζει. Ο παράγοντας 
αυτός πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο επειδή είναι δραματικός από μόνος 
του, αλλά κυρίως επειδή μια τέτοια νοοτροπία αντιπροσωπεύει αντίθετο άκρο 
μιας κοινωνίας που χρειάζεται να καινοτομεί και να αναπτυχθεί κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά8.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν και πάλι ότι οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο 
επηρεασμένοι - 23% το 2011, 12,4% το 2016 - σε σύγκριση με τους νέους, και 
συγκεκριμένα τα άτομα ηλικίας 0-17 ετών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια 
αυξήθηκαν από το 23,7% το 2011 σε 26,3% το 2016.

8 Susanne Kraatz, Denitza Dessimirova, EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS, EUROPEAN PARLIAMENT. Unemployment and 
poverty: Greece and other (post-) programme countries 

Η Έλλάδα σε αριθμούς, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018, σελ. 124, ΈΛΣΤΑΤ.

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2018Q3_
GR.pdf/3d9735d5-8641-4ba3-b36a-d9497484cfea

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΏ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΏΦΛΙ ΤΗΣ ΦΤΏΧΈΙΑΣ  
ΜΈΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΈΣ ΜΈΤΑΒΙΒΑΣΈΙΣ,  

ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
(Το κατώφλι της φτώχειας είναι το 60% του μέσου  

εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Το κατώφλι της 
φτώχειας (σε ευρώ)

5.708 5.023 4.608 4.512 4.500 4.560

Ανά φύλο

Σύνολο 23,1 23,1 22,1 21,4 21,2 20,2

Άνδρες 22,5 22,4 22,2 21,5 21,2 20,2

Γυναίκες 23,6 23,8 22,0 21,2 21,2 20,2

Ανά ηλικιακή ομάδα

0-17 26,9 28,8 25,5 26,6 26,3 24,5

18-64 23,8 24,1 23,5 22,5 22,7 21,7

65+ 17,2 15,1 14,9 13,7 12,4 12,4

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Όταν άρχισα να μαζεύω χαρτόνια  
δεν μπορούσα και ήταν 3-4 μήνες που 
νόμιζα ότι όλος ο κόσμος μου πετάει 
πέτρες, τέτοια φαντασία. Ένιωθα 
στο πρόσωπό μου να μου ρίχνουν 
μαχαίρια αλλά ήταν όλα στο μυαλό 
μου. Στη ζωή όλα συμβαίνουν τί να 
κάνουμε; Έχω ελπίδα, δεν χάνω την 
πίστη μου, ο Θεός είναι για όλους. 
Κανέναν δεν αφήνει, άμα πιστεύεις. 
Όποια θρησκεία δεν έχει σημασία. 
Να μην νιώθεις ότι κάποιοι άνθρωποι 
έχουν μεγαλύτερη αξία από άλλους. 
Τα παιδιά μου να μάθουν να μην 
έχουν ρατσισμό και να νιώθουν τι 
είναι κάθε άνθρωπος, ανθρωπιά! 
Πρώτα απ’ όλα χρήσιμα στην 
κοινωνία αλλιώς είναι αχάριστα. 

άτομα ηλικίας  
0-17 ετών  
που κινδυνεύουν 
από τη φτώχεια

23,7%
2011 

26,3%
2016 

http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2018Q3_GR.pdf/3d9735d5-8641-4ba3-b36a-d9497484cfea
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Τι γίνεται με τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν φτάσει οι 
υπηρεσίες της Κάριτας κατά το τελευταίο έτος; 
Η ανίχνευση αυτών των πληροφοριών δίνει μια γενική και 
σαφή εικόνα του πληθυσμού των δικαιούχων. Προκειμένου να 
ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των 
ωφελούμενων, δεν αρκεί μόνο να σημειωθεί το τι ζητούν κατά 
τη διάρκεια επίσκεψής τους σε ένα κέντρο ακρόασης. Κρίνεται 
απαραίτητη και η εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης από 
τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να 
διαπιστώσουν τι λείπει από τη ζωή του κάθε ωφελούμενου. Οι 
ανάγκες των αιτούντων χωρίζονται κατά κύριο λόγο σε τέσσερις 
βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία 
των Οικονομικών προβλημάτων / Φτώχειας τα οποία αποτελούν 
το 25,2% του συνόλου των αιτημάτων που συγκεντρώνονται 
στα κέντρα καταγραφής μας. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν 
προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση (22,3%), 
ενώ στην τρίτη τέταρτη θέση, με εξαιρετικά κοντινά ποσοστά, 
βρίσκονται τα προβλήματα απώλειας (14,7%) και τα προβλήματα 
εργασίας (14,3%) αντίστοιχα. Όσον αφορά τα προβλήματα 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση, το ποσοστό των αναγκών 
εξακολουθεί να είναι σημαντικό, φθάνοντας το 8,6% του 
συνόλου.

Αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης για να προβληματιστεί κανείς 
για τις κακουχίες των μεταναστών -  δεδομένου ότι δεν 
σχεδίαζαν να περάσουν μακρά χρονική περίοδο στην Έλλάδα, 
αλλά να εξασφαλίσουν απλώς τα αναγκαία για να καταφύγουν 
προς προορισμούς της Βόρειας Έυρώπης, χωρίς να αναλογιστούν 
την ανάγκη δημιουργίας εύρωστων συνθηκών για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους στην Έλλάδα.

Kατηγορίες αναγκών 
-προβλημάτων

«Η γυναίκα μου από την Αλβανία κι αυτή, 
δουλεύει 3 φορές την εβδομάδα και τα 
βγάζουμε πέρα με αυτά που δουλεύει η 
γυναίκα μου, 200-300€ το μήνα και από 
την εκκλησία με φαγητά. Πρώτα ήρθα 
εγώ για δουλειά, γιατί έγινε πόλεμος, 
είχαμε δικτάτορα και όταν έφυγε ο 
Χότζας άνοιξαν τα σύνορα. Ήμουν 
Σερβία και περπάτησα, μετά πήρα τρένο 
και πέρασα τα σύνορα από τα Σκόπια 
και ήρθα εδώ. [...] Αν δεν πληρώσεις το 
ρεύμα, τα νερά, το ενοίκιο θα σου πει ο 
άλλος (ιδιοκτήτης) βγες έξω. Περιμένω 
την κόρη μου να τελειώσει το σχολείο 
για να φύγουμε αλλά «δεν φεύγω 
εγώ», μου λέει, «ξέχασέ το», αφού εδώ 
μεγάλωσε! «Πώς θα ζήσεις εδώ μπαμπά 
εσύ; οι Έλληνες έχουν τα οικόπεδα τους, 
παππούδες κλπ.» Μου λέει «γιατί με 
γέννησες εδώ;» Εγώ για καλύτερα ήρθα 
εδώ και τώρα ήρθαν τα πράγματα έτσι, 
αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά, πού να καταλάβει, δεν της έλειψε 
ποτέ τίποτα».

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΏΧΈΙΑΣ ΜΈ  
ΤΑ ΔΈΔΟΜΈΝΑ  
ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΈΣ/ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΏΝ ΑΤΟΜΏΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ  
ΤΙΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

Ανάγκες Δεν 
ορίστηκε

Άπατρις/
Ανιθαγενής

Έλληνική 
υπηκοότητα

Αλλοδαπή 
υπηκοότητα

Διπλή 
υπηκοότητα

Σύνολο

Προβλήματα κατοικίας 0 0 2 0 0 2

Φυλάκιση/Δικαιοσύνη 11 7 75 1.925 0 2.019

Έξαρτήσεις 1 1 2 52 0 56

Οικογενειακά προβλήματα 1 0 47 21 0 69

Αναπηρίες 2 0 232 667 2 903

Μεταναστευστικές ανάγκες 0 0 78 98 0 176

Προβλήματα εκπαίδευσης 6 2 44 1.123 0 1.175

Προβλήματα εργασίας 6 6 295 1.649 4 1.960

Φτώχεια/Οικονομικά προβλήματα 11 5 605 2.826 5 3.452

Άλλα προβλήματα 2 0 55 170 0 227

Προβλήματα υγείας 0 0 239 374 4 617

Σύνολο 57 28 1.676 11.932 15 13.708

ΑΝΑΓΚΈΣ ΣΈ ΈΘΝΙΚΟ ΈΠΙΠΈΔΟ

25,2%
του συνόλου αιτημάτων 

που υποβλήθηκαν  
στην Καριτας Έλλάς

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΤΏΧΈΙΑΣ:
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Αναφορικά στη θέαση του ζητήματος ως παρατηρητές μέσω των 
διαγραμμάτων και των αντίστοιχων αναλύσεων πάνω σε ευρωπαϊκά 
δεδομένα, θα ήταν ωφέλιμο να αναλογιστούμε την επίδραση της 
κοινωνίας πάνω στα άτομα και τις μεταξύ τους σχέσεις. Διαφωτιστικές 
είναι οι απόψεις διανοητών, όπως ο P.Freire και ο A.Gramsci9. 
Διαμόρφωσαν τις εκπαιδευτικές θεωρίες τους στο πλαίσιο της ιστορικής 
και κοινωνικής κατανόησης της συλλογικής μοίρας των κοινωνικών 
τάξεων. Έν ολίγοις, οι κοινωνικές τάξεις βαδίζουν στον ίδιο χώρο και 
χρόνο, αλλά με διαφορετικές νοητές κατευθύνσεις και σκοπούς, με 
αποτέλεσμα, ωστόσο, την συνδιαλλαγή και την αμοιβαία επιρροή είτε με 
θετικά, είτε με αρνητικά αποτελέσματα για τις ίδιες.

ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΗ 
ΦΤΏΧΈΙΑ

Έκπαιδευτική 
φτώχεια
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ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΗ 
ΦΤΏΧΈΙΑ

Το ζήτημα της εκπαιδευτικής φτώχειας σχετίζεται στενά με το ερώτημα 
σχετικά με το πώς το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εφαρμόσει πρακτικές 
μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής φτώχειας και έχει 
αποτελέσει συχνά το επίκεντρο μακροσκελών συζητήσεων τα τελευταία 
χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η Έυρωπαική Ένωση θέτει ως σημαντικότερη 
προτεραιότητα την εκμάθηση συγκεκριμένων “προαπαιτούμενων” 
δεξιοτήτων10, αγνοώντας τις προσωπικές επιλογές και ικανότητες, ενώ 
το Συμβούλιο της Έυρώπης εστιάζει στην προσωποκεντρική ανάπτυξη 
δεξιοτήτων μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα ευρύ και εξελισσόμενο 
πεδίο γνώσεων με απώτερο στόχο την δημιουργία ενεργών πολιτών11. 
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως το άτομο χρήζει ενδυνάμωσης για να έχει 
μια ασφαλή θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, με συνακόλουθο και το 
μετασχηματισμό της ίδιας της κοινωνίας μέσα από κριτικά σκεπτόμενους 
και ενημερωμένους πολίτες.

Η εκπαίδευση εντός κι εκτός σχολείου από αυτή την οπτική κατανοείται ως 
ριζοσπαστικό σχέδιο δράσης για την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική 
αλλαγή. Μέσω αυτών των αλλαγών μετασχηματίζονται έτσι, τα ζητήματα 
εξουσίας και δικαιοσύνης, καθώς και ο ίδιος ο αγώνας κατά της ανισότητας, 
αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις, αφήνοντας χώρο στο απρόοπτο, το 
καθημερινό και το δημιουργικό. Η οικειοποίηση της επιβεβλημένης 
γνώσης, καθώς και οι κοινωνικές πρακτικές που προέρχονται από τους 
συγκεκριμένους λόγους, πρέπει να ιδωθούν ως μορφή χειραφέτησης. 
Ό,τι τελικά επικρατεί ώστε να θεωρείται νόμιμη κουλτούρα και νόμιμη 
μορφή ενδυνάμωσης, είναι το αποτέλεσμα ενός διαρκούς αγώνα επιβολής 
(M.W.Apple). Την καθοδηγητική εκπαιδευτική αρχή, από όπου εξάγεται και το 
βασικό μας συμπέρασμα διασύνδεσης, αποτελεί η διαλεκτική ανάμεσα στην 
εκπαίδευση ως μετάδοση πολιτισμικών αξιών και γνώσης, από τη μία, και ως 
νέα γνώση που παράγεται από τις δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων 
των ανθρώπων, από την άλλη.

Το “σχολείο” και ο “πολιτισμός” (συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας, 
θρησκείας, εθνικότητας κλπ) είναι δύο επάλληλοι κύκλοι, με συνεχή 
αλληλεπίδραση και αλληλοτροφοδότηση. 

Σύμφωνα με τον Bourdieu, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος προϊόν των σχέσεων 
μεταξύ δομών (συνδέει την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του 
ανθρώπου, όπως διαπλάθονται μέσω του χώρου στον οποίο ζει και 
δραστηριοποιείται). Συνεπώς, υπάρχει μια προδιάθεση στα άτομα να 
επεξεργάζονται και να επικυρώνουν στοιχεία που  έτσι διατηρούνται, 
αναπλάθονται και αναδιαμορφώνονται στην κοινωνία από γενιά σε γενιά. 
Με λίγα λόγια ο πολιτισμός, εμφανίζεται παράλληλα ως «φίλτρο» και 
ιστορικό προϊόν κοινωνικών ερεθισμάτων. 

Έπιστρέφοντας στο ζήτημα του σχολείου, δεν αποτελεί απλό ιδεολογικό 
μηχανισμό - όπως υποστηρίζει ο δομικός μαρξισμός του Althusser - 
αλλά πεδίο “champ”.  Ένα πεδίο ή αγορά μπορεί να θεωρηθεί ένας 
συγκροτημένος χώρος θέσεων, στον οποίο οι θέσεις και οι αμοιβαίες 
σχέσεις τους καθορίζονται από την κατανομή διαφορετικών πόρων ή 
κεφαλαίου12. Το πεδίο συνιστά διακύβευμα, ένα χώρο που οι αντιθέσεις, 
η σύγκρουση και η εσωτερική πάλη αποτελούν τα χαρακτηριστικά του13. 
Οι μαθητές, σίγουρα εισέρχονται στο σχολικό θεσμό με ένα προϋπάρχον 
habitus14, που έχουν κληρονομήσει μέσω της οικογένειάς τους, αλλά αυτό 
στην πορεία μεταβάλλεται, αξιολογείται και επικυρώνεται ή ακυρώνεται, 
βάσει των κυρίαρχων πολιτισμικών συμβάσεων που ορίζει το ίδιο το σχολικό 
περιβάλλον.

9 Κριτική Παιδαγωγική. Μια συλλογή κειμένων. (Έπιμέλεια - Θεώρηση : Π. Γούναρη, Γ. Γρόλλιος). Αθήνα: Gutenberg - Παιδαγωγική σειρά
10 http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2016-future-skills-report_en.pdf
11 https://rm.coe.int/16806ce22e
12 Bourdieu 1996: σελ. 45
13 Bourdieu 1999: σελ. 65
14 Έκ του έχω : συνήθεια που αποκτήθηκε με την επανάληψη μιας πράξης ή με τη συνεχή επίδραση του ίδιου παράγοντα 
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Για τα άτομα που προέρχονται από τα λιγότερο προνομιούχα στρώματα, το 
σχολείο παραμένει η μία και μοναδική οδός πρόσβασης στην κουλτούρα, 
και αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, θα 
αποτελούσε τη “βασιλική” οδό για τον εκδημοκρατισμό15 της κουλτούρας αν 
δεν αγνοούσε τις αρχικές ανισότητες στο ζήτημα της κουλτούρας.

Για παράδειγμα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ακολουθώντας ένα 
είδος διπλής στρατηγικής, είχε ως αρχή να αντισταθμίσει τις μαθησιακές 
δυσκολίες μέσω της πολιτισμικής αφομοίωσης και προσαρμογής στο 
σχολείο, αγνοώντας το πολιτισμικό υπόβαθρο των ατόμων. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν κατάφερε να αναπτύξει προγράμματα ένταξης , καθώς 
επιδίωκε τα παιδιά των μεταναστών να παραμείνουν ικανά για μια πιθανή 
επιστροφή μέσω της εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας. Ιδιαίτερα 
από τη λεγόμενη προσφυγική κρίση του 2015 και μετά, οι “ατέλειες” του 
εκπαιδευτικού συστήματος στην Έλλάδα και η αδυναμία του να διαχειριστεί 
τις μειονότητες, άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Φυσικό 
επόμενο της στρατηγικής αυτής, ήταν ο διαχωρισμός των αλλοδαπών 
από τους γηγενείς και ο κοινωνικός τους αποκλεισμός, που οδήγησε στην 
δυσκολία ένταξης και στην άμεση σύνδεσή τους με ένα είδος κοινωνικού 
στίγματος (“κάποιος μιλά για αυτούς αλλά κανείς με αυτούς”). 

Κάτι τέτοιο καθιστά άμεσα εμφανές ότι η εκπαίδευση είναι εθνοκεντρική* 
και αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό ως ένα στατικό και ενιαίο μέγεθος, καθώς 
τα άτομα θεωρούνται απλώς εκπρόσωποι των φερόμενων πολιτισμών ή 
μέλη ενός ιδιαίτερου πολιτισμού που είναι διαφορετικός από τον “δικό μας”.

Γενικά, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο γράφημα τα προβλήματα/
ανάγκες εκπαίδευσης όσων χρησιμοποιήσαν τις υπηρεσίες της Κάριτας 
εντοπίζονται κυρίως σε αιτήματα εκμάθησης γλώσσας (64%) και ακολουθεί 
ο αναλφαβητισμός (23%), ενώ η σχολική εγκατάλειψη είναι πρόβλημα μόνο 
για 11% των δικαιούχων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΛΏΣΣΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗ

ΑΛΛΑ

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

64%
11%

1%

23%

ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΗ 
ΦΤΏΧΈΙΑ

Έπί του συνόλου των ατόμων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της Κάριτας. 

Στην πραγματικότητα, 
το αίτημα της 
εκπαιδευτικής 
ανάγκης προέρχεται 
από αλλοδαπούς. 
Τα στοιχεία 
υπογραμμίζουν 
σαφώς την έλλειψη 
ενσωμάτωσης  
του μεγάλου αριθμού 
προσφύγων 
και μεταναστών  
που καταφθάνουν  
στην Έλλάδα.
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Έπιπρόσθετα, τα σχολεία αντιμετωπίστηκαν ως 
τμήμα ενός κρατικού μηχανισμού που παράγει 
και νομιμοποιεί τις οικονομικές και ιδεολογικές 
κατευθύνσεις οι οποίες στηρίζουν την κρατική πολιτική 
εξουσία.

Η ακαδημαϊκή επιτυχία υπολογίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά με όρους διαμόρφωσης ευπειθών, 
παραγωγικών και φιλοπάτριδων εργαζομένων, ενώ οι 
μαθητές αντιμετωπίζονται ως εμπροσθοφυλακή της 
οικονομικής αναγέννησης. Η θεωρητική κατασκευή 
που εξηγεί καλύτερα τη δομική και ιδεολογική 
σύνδεση μεταξύ των σχολείων και των χώρων 
εργασίας είναι η έννοια του κρυφού αναλυτικού 
προγράμματος. Αυτός ο όρος αναφέρεται σε εκείνες 
τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στη σχολική αίθουσα με 
την αναπαραγωγή και νομιμοποίηση συγκεκριμένων 
επαγγελμάτων, αληθειών, κοινωνικών κανόνων 
και αξιών που στηρίζουν την καπιταλιστική λογική 
όπως εκδηλώνεται στον χώρο εργασίας. Αυτό 
αποτελεί πεδίο πάλης στην παραγωγή, νομιμοποίηση 
και διακίνηση συγκεκριμένων μορφών γνώσης 
και εμπειρικών συγκρούσεων που πραγματώνουν 
φιλοδοξίες μέσα από άνισες εξουσιαστικές σχέσεις. 

Τα σχολεία καθρεφτίζουν όχι μόνο την κοινωνική 
διαίρεση της εργασίας αλλά και την ταξική δομή 
της ευρύτερης κοινωνίας. Οι κοινωνικές σχέσεις 
που συγκροτούν το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα 
στρέφουν τους μαθητές προς τη δημιουργία 
προκατειλημμένων διακρίσεων ανάμεσα στην υψηλού 
έναντι χαμηλού κύρους γνώση (διανοητική έναντι 
χειρωνακτικής), στις υψηλού έναντι χαμηλού κύρους 
μορφές κοινωνικής οργάνωσης (ιεραρχικές έναντι 
δημοκρατικών) και στις υψηλού έναντι χαμηλού 
κύρους μορφές προσωπικής αλληλεπίδρασης 
(ανταγωνιστικότητα έναντι συλλογικότητας). 
Έδώ, λοιπόν, εντοπίζεται μια “αποικιοποίηση” του 
εκπαιδευτικού συστήματος από την ηγεμονία της 
οικονομικής σφαίρας και τις δυνάμεις της αγοράς, 
που υποβιβάζει τη γνώση σε ρηχή κατάρτιση καθώς η 
παραγωγή καθεστώτων γνώσης ανέκαθεν ελεγχόταν 
και επηρεαζόταν από τις ανάγκες και την ισχύ των 
υποδομών της κοινωνίας. “Μαθαίνουμε να δουλεύουμε 
ώστε να παράγουμε τα αγαθά τα οποία μαθαίνουμε να 
επιθυμούμε να καταναλώνουμε”. Με βάση τη θεωρία 
του “κοινωνικού δαρβινισμού”, σε τέτοιου είδους 
καπιταλιστικές κοινωνίες, αυτός που καταφέρνει 
να προσαρμόζεται στις επιταγές και απαιτήσεις του 
οικονομικού, κυρίως, περιβάλλοντος είναι αυτός που 
επιβιώνει, και συνήθως τα καταφέρνει καθαρά βάσει 
“ταξικής προτεραιότητας”, ενώ αυτός που αποτυγχάνει 
οφείλει να αποχωρήσει προς όφελος του συστήματος 
αυτού. Παράλληλα, τα στατιστικά καταδεικνύουν 

πως οι μαθητές στην Έυρώπη προβαίνουν σε 
επαγγελματικές επιλογές που συνάδουν με τα έμφυλα 
στερεότυπα16. Συγκεκριμένα, καταφαίνεται πως η 
κατανομή των μαθητών ανάλογα με το επάγγελμα 
στα επαγγελματικά σχολεία και ανά τομέα γνωστικού 
αντικειμένου στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
καθρεφτίζει τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους 
(Education Audiovisual and Culture Executive Agency, 
2010).

Έν προκειμένω, στην ελληνική πραγματικότητα αυτή η 
κατάσταση εντοπίζεται έντονα στις πανεπιστημιακές 
δομές, όπου οι φοιτητές συχνά καλούνται αναγκαστικά 
να εξελίξουν τις σπουδές τους, επιλέγοντας μάλιστα 
γνωστικά αντικείμενα αδιάφορα προς αυτούς αλλά 
καταφανώς αναγκαία για την μετέπειτα επιτυχή 
εισαγωγή στην αγορά εργασίας17.  Φετιχοποιούνται 
συγκεκριμένα στοιχεία τμημάτων ή/και επιστημονικοί 
κλάδοι, με αποτέλεσμα όλοι να ανταγωνίζονται για την 
κάλυψη θέσεων οι οποίες ήδη υπερκαλύπτονται και 
φυσικό επακόλουθο τον υπερκορεσμό συγκεκριμένων 
επαγγελμάτων με μηδαμινή απορρόφηση. Οι 
ακαδημαϊκές επιλογές του μαθητικού πληθυσμού 
ίσως να οφείλονται στις απόψεις των μαθητών και 
των μαθητριών για τις ικανότητές τους στα διάφορα 
επιστημονικά αντικείμενα (Burke, 2007). Οι διαφορές 
που εντοπίζονται στην επιλογή σπουδών των δύο 
φύλων18 είναι αποτέλεσμα και της διαφορετικής 
κοινωνικοποίησής τους: κοινωνικές νόρμες, 
διαμόρφωση προτύπων και αξιών, σφυρηλάτηση 
προσωπικών στάσεων, αξιών και ρόλων στις 
διάφορες ομάδες ένταξης του αναπτυσσόμενου 
ανθρώπου (Καλτσούνη-Νόβα, 2000, 194). Το αίσθημα 
που κατακλύζει τους πτυχιούχους είναι απόγνωση 
και απελπισία, αφού εν τέλει δουλεύουν σε θέσεις 
ανειδίκευτων και παράλληλα οι μισθοί και στις 
δύο περιπτώσεις δεν αντιστοιχούν στις γνώσεις 
αλλά βασίζονται στην αναλωσιμότητα. Αυτές οι 
ομάδες επωμίζονται τις επιπτώσεις των πολιτικών 
πειραματισμών, ενώ και η ίδια η κουλτούρα συνδέεται 
άρρηκτα με τη δομή των κοινωνικών σχέσεων 
μέσα στα ταξικά, έμφυλα, ηλικιακά μορφώματα που 
παράγουν μορφές καταπίεσης και εξάρτησης.

15 Bourdieu 1996: 73
16 http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal
17 http://www.iefimerida.gr/news/419308/panellinies-2018-pos-epilegoyn-sholes-oi-ypopsifioi
18 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/viewFile/10876/12619  (:3.2)

Το αίσθημα  
που κατακλύζει τους 

πτυχιούχους είναι απόγνωση 
και απελπισία, αφού εν 

τέλει δουλεύουν σε θέσεις 
ανειδίκευτων και παράλληλα 

οι μισθοί δεν αντιστοιχούν στις 
γνώσεις αλλά βασίζονται στην 

αναλωσιμότητα. 
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ΦΤΩΧΕΙΑ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΈΡΓΙΑ

90%6%

4%

ΑΛΛΟ

ΜΑΥΡΗ ΈΡΓΑΣΙΑ

Έπί του συνόλου των ατόμων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της Κάριτας. 

Πώς το φαινόμενο της φτώχειας επηρεάζει τα διαφορετικά εκπαιδευτικά 
επίπεδα 
Η εκπαίδευση χωρίζεται σε επίπεδα, βάσει ηλικίας και σχολικής κατάρτισης. 
Ξεκινώντας από την βρεφική ηλικία και κινούμενοι προς την ενηλικίωση, οι 
βαθμίδες κατηγοριοποιούνται σε αυτή της προσχολικής εκπαίδευσης, της 
πρωτοβάθμιας (έξι χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης), δευτεροβάθμιας 
(τρία χρόνια εκπαίδευσης), τριτοβάθμιας (τρία χρόνια εκπαίδευσης) και 
τέλος σε αυτή της ανώτατης εκπαίδευσης που χωρίζεται με τη σειρά της 
σε επίπεδα κατάρτισης βάσει ιδρύματος και διάρκειας φοίτησης.

Οι ηλικίες αυτές αναγκάζονται να δουλέψουν, αφήνοντας σε δεύτερη 
μοίρα την εκπαίδευση, η οποία στην Έλλάδα τους αποκλείει από την αγορά 
κατά τη διάρκεια των σπουδών, αφού και οι δύο τομείς διεκδικούν την 
αποκλειστικότητα απασχόλησης.

τα προβλήματα  
εργασίας των ανθρώπων 
που χρησιμοποίησαν τις 
υπηρεσίες της Κάριτας 

εστιάζουν στην ανεργία

το συντριπτικό ποσοστό 
των ανθρώπων με 

προβλήματα εργασίας 
που χρησιμοποίησαν τις 

υπηρεσίες της Κάριτας είναι 
αλλοδαποί
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Έίδος προβλήματος Δεν 
ορίστηκε

Άπατρις/
Ανιθαγενής

Έλληνική 
υπηκοότητα

Αλλοδαπή 
υπηκοότητα

Διπλή 
υπηκοότητα Σύνολο

Ταμείο ανεργίας 0 1 2 4 0 7

Ανεργία 6 5 238 1.521 2 1.772

Μαύρη εργασία 0 0 10 65 0 75

Απόλυση/απώλεια εργασίας 0 0 5 8 0 13

Μερική απασχόληση 0 0 12 23 1 36

Επισφαλής εργασία 0 0 10 14 0 24

Άλλο 0 O 18 14 1 33

ΑΝΈΡΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΈΡΓΑΣΙΑ
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ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω γραφήματα επιβεβαιώνεται αυτό που μπορεί να υπονοείται: 
Ότι τα προβλήματα εργασίας των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της Κάριτας 
εστιάζουν στην ανεργία.
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Η απάντηση 
της Κάριτας

Η Κάριτας, πιστή στο όραμα και την αποστολή της, εστιάζει το έργο της στην κοινωνική 
υπηρεσία, στην ψυχοκοινωνική στήριξη, και επενδύει στην προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης για όλους και όλες που βρίσκονται σε ανάγκη, αδιακρίτως καταγωγής, φυλής ή 
θρησκείας.

Η οικονομική ένταξη είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για την κοινωνική 
ένταξη των ευάλωτων και αποκλεισμένων συνανθρώπων μας. Η Κάριτας έχοντας 
εστιάσει σημαντικά στον τομέα αυτό, σήμερα είναι σημαντικός φορέας στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση ολιστικών υπηρεσιών για την εργασιακή ένταξη για διάφορους πληθυσμούς. 
Οι υπηρεσίες αυτές καταρχήν δημιουργούν ένα προσωρινό δίχτυ ασφαλείας (οικονομικής 
ή υλικής βοήθειας), κι εστιάζουν από τη μια στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας- 
προσαρμοστικότητας (resilience) και των δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων και από 
την άλλη στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας. Στο δύσκολο 
μονοπάτι της αυτο-βιωσιμότητας, οι ωφελούμενοι είναι σημαντικό να υποστηριχτούν 
ώστε να αξιολογήσουν και να αναγνωρίσουν τα ταλέντα, τις γνώσεις και τις επιλογές 
τους με ρεαλισμό, ενώ ταυτόχρονα να λάβουν στοχευμένη επαγγελματική βοήθεια στην 
προσπάθειά τους προς την οικονομική ανεξαρτησία.

ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΥΠΗΡΈΣΙΑ  
& ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ
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ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΟΜΒΟΣ

Για να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο, η Κάριτας διεξήγαγε 
έρευνα με μεθοδολογίες όπως η ανάλυση της αλυσίδας αξίας 
στην Αθήνα, ανέπτυξε ψηφιακά εργαλεία όπως η Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα (Online Platform) και Έφαρμογή (App) που 
συνδέουν τους πρόσφυγες με ευκαιρίες απασχόλησης και 
κατάρτισης, προσέλαβε επαγγελματίες συμβούλους εργασίας 
και εμπειρογνώμονες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
εκτελεί πιλοτικά προγράμματα στα πρόγραμμα στέγασης 
αιτούντων-άσυλο/προσφύγων και στις κοινωνικές υπηρεσίες. 
Έπί του παρόντος, η Κάριτας προσφέρει:

Συμβουλευτική εργασίας: ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, 
σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων (δεξιότητες επικοινωνίας 
και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα λήψης αποφάσεων 
και προσαρμοστικότητα-ευελιξία), σύνταξη βιογραφικού, 
προετοιμασία συνέντευξης, εισαγωγή προφίλ στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή, “εργαστήριο 
εργασίας”(“job club”) με πραγματική κατάθεση βιογραφικού και 
αιτήσεων εργασίας, προαιρετικά ψυχομετρικά τεστ, παραπομπή 
και εγγραφή σε ευκαιρίες κατάρτισης, ημέρες εργασίας 
“job day”, διαμεσολάβηση με επιλεγμένους εργοδότες κ.λπ.  
Διοργάνωση σεμιναρίων κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
όπου εξηγείται το νομικό και λογιστικό πλαίσιο και ο βασικός 
επιχειρησιακός προγραμματισμός. 

Οικονομική συμβουλευτική: Η Κάριτας είναι μία από τις λίγες 
οργανώσεις που βοηθούν τους δικαιούχους να υποβάλλουν 
τις φορολογικές τους δηλώσεις. Έπιπλέον, ο οικονομικός 
σύμβουλος διοργανώνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, που 
στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν τους εξυπηρετούμενους στον 
οικιακό προϋπολογισμό, βασικά επιχειρηματικά σχέδια, στην 
κατάθεση αιτημάτων κοινωνικών οικονομικών ενισχύσεων/
απαλλαγών, αλλά και στην απευθείας βοήθεια για την έκδοση 
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ. Έπίσης υπάρχει και ειδική συμβουλευτική 
εργασίας όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο και τα εργασιακά 
δικαιώματα στην Έλλάδα.

Επαγγελματική Κατάρτιση: Η Κάριτας ήταν μία από τις 
πρώτες οργανώσεις που προσέφεραν στους δικαιούχους 
πρόσφυγες/αιτούντες-άσυλο μαθήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς 
παροχής επαγγελματικής κατάρτισης στη γλώσσα τους στους 
παρακάτω τομείς: κοπτική και ραπτική, μαγειρική, κομμωτική, 
baristas κλπ.
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ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

19 NEET: Νο Employment, Education, Training = Eργασία, Eκπαίδευση, Kατάρτιση, αναφέρεται σε μια κατηγορία πληθυσμού και 
συγκεκριμένα νέους/νέες 15-29 ετών.

Κάριτας Ελλάς - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και Εφαρμογή για την 
απασχολησιμότητα
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή απασχολησιμότητας 
της Κάριτας Έλλάς βασίζεται σε πολλές αυτοματοποιήσεις που θα 
βοηθήσουν τους αναζητούντες εργασία να ενημερωθούν για τις 
ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε μια προτιμώμενη γλώσσα 
της επιλογής τους. Η πιλοτική υλοποίησή της στις παρεμβάσεις 
απασχολησιμότητας βρίσκεται σε εξέλιξη και η επέκταση σε διάφορες 
ομάδες-στόχους (NEET19, ευάλωτους πληθυσμούς, κλπ.) 

Η εισαγωγή δεδομένων και η δημιουργία προφίλ για κάθε δικαιούχο 
γίνεται από τον/τη Κοινωνικό Λειτουργό και Σύμβουλο Έργασίας μετά 
από συνέντευξη. Το σύστημα αυτόματα και καθημερινά συνδυάζει το 
προφίλ του δικαιούχου με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις εργασίας από 
μεγάλες ιστοσελίδες καταλόγων εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης 
(οι οποίες εισάγονται στο σύστημα με μη-αυτόματο τρόπο). Η 
πλατφόρμα αποστέλλει τουλάχιστον ένα μήνυμα το μήνα και το πολύ 
2 μηνύματα σε εβδομαδιαία βάση στον δικαιούχο με τον προτιμώμενο 
τρόπο επικοινωνίας μέχρι την αποχώρησή του. Η αλληλεπίδραση του 
δικαιούχου μέσω της πλατφόρμας περιλαμβάνει τη λήψη ενός αυτόματα 
δημιουργημένου βιογραφικού, αίτημα για βοήθεια σε μια συγκεκριμένη 
ευκαιρία, ενός πλαισίου αυτόματης μετάφρασης συνομιλιών με τον/την 
κοινωνικό λειτουργό που είναι αρμόδιος/α για την υπόθεσή του κ.ά.
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Στοχεύοντας στους φιλοξενούμενους-δικαιούχους του Προγράμματος Αστικής 
Στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR), εφαρμόστηκε 
ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη διαβίωση και την ενδυνάμωση των προσφύγων 
για την ενδεχόμενη ένταξή τους στην Έλλάδα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
αντιμετώπιση πέντε προκλήσεων της ένταξης:

1. Το γλωσσικό εμπόδιο με την παροχή εύκολα προσβάσιμων μαθημάτων 
ελληνικής γλώσσας.
2. Η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου στην Ελλάδα διευκολύνοντας ένα 
“σύστημα φίλων” με το οποίο η οικογένεια του πρόσφυγα γνωρίζει μια ελληνική 
οικογένεια και συμμετέχει σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας με μέλη της τοπικής 
κοινότητας.

3. Προετοιμασία για την είσοδο στην ελληνική αγορά εργασίας, βοηθώντας 
τους πιθανούς εργαζόμενους να εκδώσουν αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και 
φορολογίας, σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας, κλπ.

4. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της συνεργασίας με έμπειρο ελληνικό 
γραφείο προσλήψεων που είναι ήδη συνδεδεμένο με την τοπική αγορά εργασίας.

5. Εκπαίδευση στην κατάρτιση οικιακού προϋπολογισμού που βασίζεται στην 
κατανόηση του κόστους διαβίωσης στην Έλλάδα και βοηθά τους πρόσφυγες να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Έκτός από τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται στο πλαίσιο της 
απασχολησιμότητας και εργασιακής ένταξης, το 2017 η Κάριτας Έλλάς εστίασε 
τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες σε μαθήματα αγγλικής και ελληνικής 
γλώσσας για ενήλικες και παιδιά. Τα μαθήματα που απευθύνονται κυρίως 
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως βασικές γλωσσικές δεξιότητες είναι 
απαραίτητα για την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση. Άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες περιλάμβαναν μαθήματα βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών, 
απογευματινή (ενισχυτική) διδασκαλία για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ενημερωτικές συνεδρίες κ.ά.

• Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες που έχουν σχεδιαστεί με βάση 
τα προγράμματα σπουδών και τις γλωσσικές απαιτήσεις όπως καθορίζονται 
από τις επίσημες εξετάσεις του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας που καλύπτουν 
το επίπεδο Α1 έως Β1. Παρέχεται υποστήριξη για τους φοιτητές στην εξέταση 
ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά μαθήματα 
για τον αναλφάβητο πληθυσμό. Οι δικαιούχοι που έχουν εγγραφεί στις εξετάσεις 
της ελληνικής γλώσσας (Έλληνομάθεια) είχαν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

• Μόλις το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εγγραφή παιδιών προσφύγων 
στα ελληνικά σχολεία, οργανώθηκαν επίσης ειδικές γλωσσικές τάξεις. Από το 
Σεπτέμβριο του 2017 προσφέρονται επίσης μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 
για να βοηθήσουν τους μαθητές σε σχολικές εργασίες και να βελτιώσουν τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες.

• Μαθήματα αγγλικής γλώσσας: Για το σχεδιασμό των μαθημάτων αγγλικής 
γλώσσας η Κάριτας έχει αναπτύξει συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο 
(British Council) στην Αθήνα. Το πρόγραμμα σπουδών και οι απαιτήσεις κάθε 
επιπέδου του μαθήματος αγγλικής γλώσσας έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με 
το Βρετανικό Συμβούλιο. Με την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου, οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Στα μαθήματα παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής, με σημαντική 
αύξηση των εγγραφών και χαμηλό ποσοστό απόρριψης. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
μαθήματα για τον αναλφάβητο πληθυσμό.

• Εκπαίδευση για πρόσφυγες σε βασικές δεξιότητες Η/Υ. Η Κάριτας Έλλάς 
παρείχε επίσης μαθήματα για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για πρόσφυγες και μετανάστες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Τα μαθήματα οργανώνονται σε μικρές ομάδες 6-8 ατόμων με παράλληλη 
μετάφραση στα αγγλικά, τα αραβικά και φαρσί.

ΠΙΛΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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