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1. Αντιφατικές ταξικές θέσεις κατά Erik Olin Wright και νέα ελληνική
πραγματικότητα
Μιχάλης Πουλημάς
1.1. Περίληψη
Στο κείμενο που ακολουθεί αρχικά αναπτύσσεται η εννοιολόγηση των κοινωνικών
τάξεων σύμφωνα με τη συλλογιστική του E.O.Wright. Ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο
μετασχηματίζει την ιδεολογική κατηγορία ‘μεσαίες τάξεις’ σε επιστημονική έννοια, στη
βάση συγκεκριμένων περιορισμών που επιβάλλει το μαρξικό θεωρητικό πλαίσιο 1. Κατόπιν
παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν στο πλαίσιο του
προγράμματος “Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα.”2
Τα αναλυτικά εργαλεία που παρέχει η θεωρητική ανασυγκρότηση της ταξικής
δομής των σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών από τον Wright, είναι κατάλληλα για την
εμπειρική ανάλυση, τόσο των εκμεταλλευτικών ταξικών σχέσεων, όσο και των εργασιακών
συνθηκών, στην παρούσα συγκυρία του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ωστόσο η
παραπάνω παραδοχή δεν συνεπάγεται ότι παραβλέπουμε τις θεωρητικές διαφωνίες που
εγείρονται στο πλαίσιο των άλλων μαρξιστικών προσεγγίσεων, αλλά και τις αδυναμίες
σχετικά τόσο με τον ορισμό των κοινωνικών τάξεων, όσο και την θεωρητική συνοχή του
πλαισίου της ταξικής δομής που προτείνει ο Wright.
1

Οι τρεις πρώτες ενότητες αποτελούν συνοπτικό μέρος της υπό εξέλιξη διδακτορικής μου εργασίας με τίτλο:
“Νέο-μαρξιστικές προσεγγίσεις της κοινωνικής δομής. Η έννοια της νέας μικροαστικής τάξης στη σκέψη του Erik
Olin Wright.” Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής υπήρξα υπότροφος του ΙΚΥ την περίοδο 2009-2012.
2

Η εγχειρηματοποίηση των ταξικών θέσεων και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται αντίστοιχα
στην τέταρτη και πέμπτη ενότητα του άρθρου, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού
προγράμματος “Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των
επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα,” όπου συμμετείχα ως ερευνητής. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου
είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Ζήση.
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1.2. Εισαγωγή
Όπως παρατηρήθηκε από τον Wright μελετώντας τα ιστορικά στοιχεία του
περασμένου αιώνα, τα προβλήματα εννοιολόγησης της ταξικής δομής προέκυψαν από την
αύξηση των επαγγελματικών και τεχνικών επαγγελμάτων και την επέκταση των
διευθυντικών ιεραρχιών στις μεγάλες εταιρείες και το κράτος, τουλάχιστον έως το
πρόσφατο παρελθόν. Η έκταση των αλλαγών ήταν τέτοια, ώστε να αμφισβητείται η μαρξική
υπόθεση της σταθερής πόλωσης της ταξικής δομής στους κοινωνικούς σχηματισμούς που
κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί την βάση του
ερευνητικού προγράμματος του Wright.
Με το έργο “Classes”, προσπαθεί να διατηρήσει στο θεωρητικό πεδίο τη μαρξική
έννοια της κοινωνικής τάξης, αποκαθιστώντας από τη μια μεριά την ερμηνευτική της
δύναμη με την απόδοση ενός νέου περιεχομένου, και από την άλλη, παρέχοντας τα
κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί εμπειρικά. Κύριο
θεωρητικό μέλημα είναι η γεφύρωση του κενού “ανάμεσα στην αφηρημένη πολωμένη
έννοια των ταξικών σχέσεων και τους συγκεκριμένους σύνθετους τύπους ταξικών
σχηματισμών και ταξικής πάλης.”3
Η προβληματική στο παρόν κείμενο περιστρέφεται γύρω από δυο κεντρικές ιδέες.
Η πρώτη αφορά την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου του Wright και την ερμηνευτική
του ισχύ στην ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας. Ειδικότερα, κατά πόσο “οι μεσαίες
τάξεις”, όπως χαρτογραφήθηκαν από τον Wright, διατηρούν τη διακριτότητα τους στην
ελληνική κοινωνική δομή, ή τείνουν προς μια προλεταριακή ταξική θέση. Η δεύτερη
κεντρική ιδέα αφορά την μελέτη των επιπτώσεων που έχει η δομική θέση των ατόμων στις
παραγωγικές σχέσεις, στη βιωμένη εμπειρία τους, τη συμπεριφορά και τις πρακτικές τους.
3

Βλ. Wright E.O., Classes, London, Verso, 1985, σελ. 9
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1.3. Θεωρητικοί περιορισμοί κατά το σχηματισμό της έννοιας της κοινωνικής τάξης
Ο Wright θέτει δύο βασικές αρχές σχετικά με τον επεξηγηματικό σκοπό της έννοιας
της ταξικής δομής στο πλαίσιο της μαρξιστικής θεωρίας:
α) οι ταξικές δομές θέτουν όρια στον ταξικό σχηματισμό, την ταξική συνείδηση και την
ταξική πάλη και,
β) οι ταξικές δομές σχηματίζουν τις ουσιώδεις ποιοτικές γραμμές κοινωνικής οριοθέτησης
στις ιστορικές πορείες κοινωνικής αλλαγής.
Με βάση την πρώτη αρχή υπογραμμίζεται ότι, οι κοινωνικές τάξεις έχουν δομική
ύπαρξη μη αναγώγιμη, δηλαδή ανεξάρτητη από τα είδη των συλλογικών οργανώσεων που
συγκροτούνται ή τις ιδεολογίες που υιοθετούν τα άτομα μέσα σ’ αυτές. Μάλιστα, είναι
αυτή καθαυτή η ύπαρξη ταξικών δομών που επιβάλλει όρια και περιορισμούς στα άλλα
στοιχεία της κοινωνικής τάξης, όπως για παράδειγμα τις οργανώσεις που συγκροτούν τα
άτομα, τη συνείδηση τους ή τη μορφή ταξικών αγώνων που επιτελούν. Η δεύτερη αρχή
υποδηλώνει ότι οι ταξικές δομές είναι κεντρικές οργανωτικές αρχές κάθε κοινωνίας. Με
άλλα λόγια, οι παραγωγικές σχέσεις που τις υποβαστάζουν, διαμορφώνουν τα όρια για μια
σειρά παραλλαγών στο κράτος, τις φυλετικές σχέσεις και άλλες πτυχές της κοινωνικής
δομής. Έτσι οι ιστορικές εποχές μπορούν να ταυτίζονται με τις κυρίαρχες ταξικές δομές.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ερμηνευτική ισχύ της ταξικής δομής και να είναι σε
θέση να εξηγήσει τα φαινόμενα του ταξικού σχηματισμού (για παράδειγμα, κομματικές
οργανώσεις και ταξικές συμμαχίες), η εννοιολόγηση των κοινωνικών τάξεων, πρέπει να
βασίζεται σε τέσσερις δεσμευτικές, αλληλοσυνδεόμενες ιδιότητες. Έτσι, “οι τάξεις είναι
σχεσιακές, οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές, οι ανταγωνισμοί οφείλονται στην
εκμετάλλευση, και η εκμετάλλευση βασίζεται στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής.”4 Οι
παραπάνω ιδιότητες έχουν μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο θα οριστούν οι
τάξεις, για αυτό το λόγο κρίνεται σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο.

4

Βλ. Wright E.O., όπ.π., σ. 34
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Η δήλωση ότι οι τάξεις είναι σχεσιακές, σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίζονται εντός
κοινωνικών σχέσεων και συγκεκριμένα σε σχέση με άλλες τάξεις, ενώ τα ονόματα που
παίρνουν προκύπτουν από τις σχέσεις εντός των οποίων τοποθετούνται. Ο χαρακτηρισμός
των σχέσεων ως ανταγωνιστικών υπογραμμίζει την ασυμμετρία τους και συνάμα την ειδική
ιδιότητα που πρέπει να έχουν, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διακριτών
ταξικών θέσεων εντός της κοινωνική δομής. Οι σχέσεις πρέπει να είναι εσωτερικά
ανταγωνιστικές, “υπό την έννοια ότι η πραγματοποίηση των συμφερόντων μιας τάξης
υπονοεί αναγκαστικά την πάλη ενάντια στην πραγματοποίηση των συμφερόντων μιας
άλλης τάξης.” Επιπρόσθετα ο ανταγωνισμός πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσμα της
εκμεταλλευτικής ιδιότητας της σχέσης. Με άλλα λόγια να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ
της ευημερίας μιας τάξης και της αποστέρησης μιας άλλης. Μια από τις τάξεις που
συγκροτούν τη σχέση, να είναι σε θέση να αποσπά το παραγόμενο πλεόνασμα από την
άλλη. Γράφει ο Wright “μια εκμεταλλευτική σχέση συνεπάγεται είτε ότι μερικοί άνθρωποι
πρέπει να κοπιάσουν περισσότερο, ώστε κάποιοι άλλοι να μπορούν να κοπιάσουν λιγότερο,
είτε ότι αυτοί πρέπει να καταναλώσουν λιγότερο σε ένα δεδομένο επίπεδο κόπου, ώστε
άλλοι να μπορούν να καταναλώσουν περισσότερο, είτε και τα δύο.”5 Η τέταρτη δομική
ιδιότητα υποδεικνύει ότι η θεμελιώδης βάση της εκμετάλλευσης αναφέρεται στις
κοινωνικές σχέσεις παραγωγής.
Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς για τον ορισμό των κοινωνικών τάξεων, ο
Wright

κρίνει

ανεπαρκείς

τις

θεωρήσεις

που

αναπτύχθηκαν

προκειμένου

να

αντιμετωπίσουν την πολεμική που δέχτηκε η μαρξική θεωρία σχετικά με την ανάπτυξη των
μεσαίων τάξεων. Η απάντηση ότι οι μεσαίες τάξεις αποτελούν ιδεολογική ψευδαίσθηση,
ουσιαστικά αποφεύγει το πρόβλημα. Αλλά και οι προσεγγίσεις που θεωρούν τις μεσαίες
τάξεις τμήμα της μικροαστικής τάξης, έχουν αδυναμίες. Συγκεκριμένα σε σχέση με την
θεωρία των κοινωνικών τάξεων του Πουλαντζά, ο Wright τονίζει ότι είναι δύσκολο να
επαληθευτεί ότι οι διάφορες κατηγορίες μη παραγωγικής εργασίας ή/και εποπτικής
εργασίας (π.χ. γραμματείς, επαγγελματίες, διευθυντές, μη παραγωγικοί χειρώνακτες σε
5
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κρατικούς θεσμούς, πωλητές) συγκροτούν μια ομοιογενή τάξη σε σχέση με ζητήματα γύρω
από τον ταξικό σχηματισμό, την ταξική συνείδηση και την ταξική πάλη.
Η λύση που προτείνει ο Wright για την αντιμετώπιση των μεσαίων τάξεων εντός
των εννοιολογικών περιορισμών που έθεσε, είναι ότι ορισμένες θέσεις στην κοινωνική
δομή έχουν πολλαπλό ταξικό χαρακτήρα, επομένως ανήκουν σε περισσότερες από μια
τάξη: “Η ταξική φύση τέτοιων θέσεων είναι παράγωγη και βασίζεται στις θεμελιώδεις
τάξεις με τις οποίες συνδέονται.”6 Συνεπώς, πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των νέων
μεσαίων τάξεων ως αντιφατικές ταξικές θέσεις, είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε την
ταξική φύση των τάξεων από τις οποίες αντλούν τις ιδιότητες τους. Ειδικότερα, θα
περιγραφεί ο τρόπος ορισμού της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης, καθότι οι νέες
μεσαίες τάξεις ορίζονται αντιθετικά σε σχέση με αυτή.
1.4. Η μικροαστική τάξη και οι αντιφατικές ταξικές θέσεις ως διασταυρούμενα
συμφέροντα
Σύμφωνα με τον Wright, υπάρχουν δυο είδη μη πολωμένων θέσεων στην κοινωνική
δομή. Αυτό συμβαίνει είτε διότι είναι εκτός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως η
παραδοσιακή μικροαστική τάξη, είτε εξαιτίας του σύνθετου, εσωτερικά αντιφατικού
χαρακτήρα τους. Ο χαρακτήρας αυτός είναι επαρκής συνθήκη προκειμένου να τους
παραχωρηθεί ένα διακριτό θεωρητικό υπόβαθρο στην κοινωνική δομή.
Σε σχέση με την ταξική φύση της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης, ο ίδιος έρχεται
σε ρήξη με την θέση αρκετών μαρξιστών. Συγκεκριμένα με τη θέση ότι τόσο οι μικροί
εργοδότες με περιορισμένο αριθμό εργατών, όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι δεν
μισθώνουν καθόλου εργασιακή δύναμη άλλων εργαζομένων, εντάσσονται σε μια ενιαία
τάξη.

Για

τον

Wright

η

παραδοσιακή

μικροαστική

τάξη

αποτελείται

από

αυτοαπασχολούμενους εμπορευματο-παραγωγούς, οι οποίοι δεν απασχολούν καθόλου
μισθωτή εργασία. Η διαφορά είναι κρίσιμη, καθώς όσοι δεν μισθώνουν εργασιακή δύναμη

6

Βλ. Wright E.O., όπ.π., σελ. 43
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άλλων είναι εκτός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ενώ οι μικροί εργοδότες που
μισθώνουν, εντάσσονται στο πλαίσιο καπιταλιστικών σχέσεων που εμπεριέχουν
εκμετάλλευση. Έτσι προκύπτει ο ακόλουθος ορισμός της μικροαστικής τάξης:
“Υπάρχουν

ταξικές

θέσεις

οι

οποίες

δεν

είναι

ούτε

εκμεταλλευτικές

ούτε

εκμεταλλευόμενες, δηλαδή άτομα που έχουν ακριβώς το κατά κεφαλήν επίπεδο από το
σχετικό πόρο. Ένας μικροαστός, αυτοαπασχολούμενος παραγωγός με μέσο κεφαλαιακό
απόθεμα για παράδειγμα, δεν θα είναι ούτε εκμεταλλευτής ούτε εκμεταλλευόμενος εντός
των καπιταλιστικών σχέσεων. Αυτά τα είδη θέσεων μπορούν να ονομαστούν η
‘παραδοσιακή’ ή ‘παλιά’ μεσαία τάξη ενός ιδιαίτερου ταξικού συστήματος.”7
Συνεπώς για τον Wright, η μικροαστική τάξη ταυτίζεται εννοιολογικά με τα άτομα που
έχουν την κυριότητα των μέσων παραγωγής τους, αλλά δεν εκμισθώνουν άλλους
εργαζομένους. Οι μικροί εργοδότες οι οποίοι εργάζονται στο πλευρό των υπαλλήλων τους,
καθότι το κεφάλαιο που έχουν δεν επαρκεί ώστε να μην εργάζονται καθόλου, συνιστούν
μια αντιφατική ταξική θέση εν μέρει καπιταλιστική, εν μέρει μικροαστική. Ουσιαστικά
υπάγονται σε ένα υβριδικό τρόπο παραγωγής που δανείζεται χαρακτηριστικά τόσο από τον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, όσο και από την απλή εμπορευματική παραγωγή.
Σε αυτό το σημείο, ας δούμε τις επιπτώσεις του ορισμού της παραδοσιακής
μικροαστικής τάξης, σε σχέση με τους εννοιολογικούς περιορισμούς που θέτει ο Wright για
τον ορισμό των τάξεων. Η πρώτη ιδιότητα που πρέπει να πληροί η έννοια της τάξης είναι να
είναι σχεσιακή. Στην περίπτωση όμως της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης, δηλαδή των
εμπορευματο-παραγωγών οι οποίοι δεν μισθώνουν εργασιακή δύναμη, δεν ισχύει το
σχεσιακό κριτήριο ως εσωτερικό συγκροτησιακό στοιχείο του ορισμού τους. Οι σχέσεις τους
με τους καπιταλιστές και τους εργάτες είναι ενδεχόμενες, αλλά όχι αναγκαίες. Ωστόσο,
όπως επεξηγεί ο Wright σε μια υποσημείωση “ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση […] η
έννοια εξακολουθεί βασικά να είναι σχεσιακή, οι μικροαστοί είναι τάξη μόνον εφόσον ως
μικροαστοί παραγωγοί προβαίνουν σε συστηματικές ανταλλακτικές σχέσεις με άλλες
7

Στο ίδιο, σελ. 86
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τάξεις.”8 Στο βαθμό μάλιστα που οι σχέσεις της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης με άλλες
τάξεις είναι εξωτερικές, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι είναι ‘αταξική,’ δηλαδή τα
συμφέροντά της δεν ταυτίζονται απαραίτητα, ούτε με την αστική, ούτε με την εργατική
τάξη.
Σχετικά με το εκμεταλλευτικό υπόβαθρο των εξωτερικών σχέσεων, η διατύπωση
που χρησιμοποιεί ο Wright για την παραδοσιακή μικροαστική τάξη, ως τα άτομα που
διαθέτουν ακριβώς το κατά κεφαλήν επίπεδο από το σχετικό πόρο έχεις σημαντικές
επιπτώσεις. Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οι εμπορευματο-παραγωγοί που δεν μισθώνουν
εργασιακή δύναμη, να είναι είτε εκμεταλλευόμενοι από το κεφάλαιο αν κατέχουν
περιορισμένα μέσα παραγωγής, είτε εκμεταλλευτές αν κατέχουν μέσα παραγωγής που
υπερβαίνουν το μέσο κατά κεφαλήν επίπεδο. Συνεπώς, στο πλαίσιο των ταξικών αγώνων
μπορούν να συμμαχήσουν, τόσο με την εργατική, όσο και με την αστική τάξη.
Οι “νέες μεσαίες τάξεις” είναι το δεύτερο είδος μη πολωμένων ταξικών θέσεων και
προκύπτουν ως αποτέλεσμα διασταυρούμενων εκμεταλλευτικών σχέσεων. Σύμφωνα με την
διατύπωση του Wright “από τη στιγμή που συγκεκριμένες κοινωνίες, σπάνια, αν όχι ποτέ,
χαρακτηρίζονται από ένα τρόπο παραγωγής, οι πραγματικές ταξικές δομές συγκεκριμένων
κοινωνιών θα χαρακτηρίζονται από διασταυρούμενες εκμεταλλευτικές θέσεις. Θα τείνουν
συνεπώς να υπάρχουν ορισμένες θέσεις οι οποίες είναι εκμεταλλευτικές ως προς μια
διάσταση των εκμεταλλευτικών σχέσεων, ενώ προς μια άλλη θα είναι εκμεταλλευόμενες.” 9
Κοντολογίς υποστηρίζεται ότι οι νέες μεσαίες τάξεις είναι και εκμεταλλευτικές και
εκμεταλλευόμενες. Αυτή είναι και η διαφορά τους με τις θέσεις της παραδοσιακής
μικροαστικής τάξης, οι οποίες δεν είναι ούτε εκμεταλλευτικές, ούτε εκμεταλλευόμενες.
Σύμφωνα με τον Wright υπάρχουν πολλές μορφές εκμετάλλευσης πέρα από την
παραδοσιακή που εδράζεται στη σχέση της εργασίας με το κεφάλαιο. Υπάρχουν μορφές
εκμετάλλευσης που βασίζονται σε δεξιότητες ή προκύπτουν από την άσκηση πραγματικού
8

9

Βλ. Wright E.O., όπ.π, σελ. 34
Βλ. Wright E.O., όπ.π., σελ. 87
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ελέγχου σε πόρους και τις επακόλουθες σχέσεις εξουσίας μέσα σε κάποιο τύπο οργάνωσης.
Οι θέσεις επομένως των νέων μεσαίων τάξεων, τις οποίες ονομάζει αντιφατικές,
χαρακτηρίζονται από την διασταύρωση διαφορετικών μορφών εκμεταλλευτικών σχέσεων,
όπως για παράδειγμα κεφαλαίου και δεξιοτήτων. Οι δυο αυτές σχέσεις αντιστοιχούν σε
διαφορετικά εκμεταλλευτικά συστήματα, ωστόσο είναι δυνατό να συνυπάρχουν και
επομένως συγκροτούν διακριτές θέσεις στην κοινωνική δομή. Τέτοια είναι η περίπτωση των
υψηλά ειδικευμένων μισθωτών, οι οποίοι με βάση τις δεξιότητες τους μπορεί να είναι
εκμεταλλευτές, αλλά ως μισθωτοί να είναι εκμεταλλευόμενοι από το κεφάλαιο. Ο
μηχανισμός στον οποίο στηρίζεται η εκμεταλλευτική διάσταση της θέσης τους εντοπίζεται
στην κατοχή σπάνιων δεξιοτήτων (ιδιαίτερα δεξιοτήτων που κατοχυρώνονται από
πιστοποιητικά ειδημοσύνης), οι τελευταίες είναι σπάνιες αναφορικά με την προσφορά τους
στην αγορά10. Στην περίπτωση όπου ο μισθός ενός ειδικευμένου ατόμου αντανακλούσε
απλά την ποσότητα του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη της δεξιότητας, τότε δεν θα
υπήρχε εκμετάλλευση βασισμένη στη δεξιότητα. Ο υψηλότερος μισθός σε σχέση με τους
ανειδίκευτους εργάτες, θα ήταν απλά αντιστάθμισμα για το πραγματικό κόστος που
πραγματοποιήθηκε. Η επιχειρηματολογία σχετικά με την εκμετάλλευση δεξιοτήτων είναι
ότι, τα άτομα με σπάνιες δεξιότητες λαμβάνουν μισθό που υπερβαίνει το κόστος
παραγωγής αυτών των δεξιοτήτων (π.χ. το κόστος μαθητείας). Οι μισθωτοί συνεπώς που
διαθέτουν τους παραπάνω πόρους, αντλούν ένα “ενοίκιο” βασισμένο στην κατοχή
πιστοποιητικών ειδημοσύνης.11 Η μεταχείριση των δεξιοτήτων ως εκμεταλλευτική διάσταση

10

Σε μια υποσημείωση ο Wright εξηγεί ότι η απόδοση πιστοποιητικών ειδημοσύνης περιορίζει την προσφορά
ειδικευμένης εργασιακής δύναμης. Αυτό συμβαίνει όταν για παράδειγμα οι άμεσες δαπάνες απόκτησης ενός
πιστοποιητικού ειδημοσύνης είναι απαγορευτικά υψηλές για ένα άτομο, ακόμα και εάν οι μελλοντικές
αποδόσεις υπερκαλύπτουν τις αρχικές δαπάνες. Βλ. Wright E.O., Classes, London, Verso, 1985, σελ.101
11

Για την απόδειξη του ισχυρισμού ότι οι κατέχοντες πιστοποιητικά ειδημοσύνης ιδιοποιούνται τους καρπούς
της εργασίας άλλων χρησιμοποιεί το ακόλουθο παράδειγμα όπου και συγκρίνει δυο υποθετικές καταστάσεις:
“μια κατά την οποία ένας μηχανισμός παροχής πιστοποιητικών ειδημοσύνης είναι σε λειτουργία και περιορίζει
την προσφορά μιας συγκεκριμένης δεξιότητας και μια κατά την οποία τα πιστοποιητικά ειδημοσύνης δεν
υπάρχουν. Όταν τα πιστοποιητικά ειδημοσύνης λειτουργούν, οι εργοδότες θα ανεβάσουν την τιμή προσφοράς
του μισθού για τους κατόχους των πιστοποιητικών ειδημοσύνης πάνω από το κόστος παραγωγής των
δεξιοτήτων. (Ελλείψει της διαδικασίας απόδοσης πιστοποιητικών ειδημοσύνης, επιπρόσθετοι εργάτες θα
αποκτούσαν τις δεξιότητες, εάν οι μισθοί ήταν πάνω από το κόστος παραγωγής των δεξιοτήτων, ώστε τελικά θα
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υποκείμενη ταξικών θέσεων δείχνει την ολίσθηση του Wright από την παραδοσιακή
μαρξική σύλληψη της εκμετάλλευσης εντός των σχέσεων παραγωγής, προς τη σφαίρα
διανομής των εισοδημάτων.
Όπως υπογραμμίζει ο Carchedi είναι “αδύνατο να αποσυνδεθούν οι δεξιότητες από
την εργασιακή δύναμη ως ξεχωριστός ‘παραγωγικός πόρος’: οι πρώτες είναι αυτές που
κάνουν τη δεύτερη περισσότερο ή λιγότερο ειδικευμένη και συνεπώς περισσότερο ή
λιγότερο παραγωγική […] Από την άποψη της μαρξικής εργασιακής θεωρίας της αξίας, το
γεγονός αυτό εξηγεί την καταβολή μισθών υψηλότερων από την αξία της εργασιακής
δύναμης, λόγω μιας κατάστασης ευνοϊκής προς τους πωλητές εργασιακής δύναμης: Εν
συντομία, οι εργάτες με πιστοποιητικά ειδημοσύνης περιορίζουν την εκμετάλλευσή τους.”12
Στο παρόν κείμενο υποστηρίζεται ότι η ικανότητα ορισμένων μισθωτών να
μειώνουν το ποσοστό εκμετάλλευσης της εργασιακής τους δύναμης, έχει σημαντικές
επιπτώσεις στον ταξικό σχηματισμό, την ταξική συνείδηση και την ταξική πάλη. Συνεπώς
τέτοιες ανισότητες θα πρέπει να συνυπολογιστούν σε μια ολοκληρωμένη θεώρηση των
ταξικών σχέσεων. Έτσι, παρά τις θεωρητικές ασυνέπειες που προκύπτουν σε σχέση με τη
μαρξική έννοια της εκμετάλλευσης, τα αναλυτικά εργαλεία που προτείνονται από τον
Wright, είναι ικανά να μετρήσουν την δυναμική ενός κοινωνικού σχηματισμού.

1.5. Η εγχειρηματοποίηση των ταξικών θέσεων στο ερευνητικό πεδίο
οδηγούσαν τους μισθούς κάτω από αυτό το κόστος). Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η των εμπορευμάτων που
παρήχθησαν με αυτές τις δεξιότητες θα είναι υψηλότερη από ότι θα ήταν με την έλλειψη πιστοποιητικών
ειδημοσύνης. Κατ’ ουσίαν, μπορούμε να πούμε ότι ενώ ο/η κάτοχος ενός πιστοποιητικού ειδημοσύνης
λαμβάνει μισθό ίσο με την τιμή του δικού του/της οριακού προϊόντος, αυτή η τιμή είναι πάνω από την ‘αξία’
του οριακού προϊόντος (ή, ισοδύναμα, την τιμή του οριακού προϊόντος ελλείψει πιστοποιητικών ειδημοσύνης).
Αυτή η διαφορά είναι η εκμεταλλευτική μεταφορά ιδιοποιούμενη από τον κάτοχο ενός πιστοποιητικού
ειδημοσύνης.” Βλ. Wright E.O., Classes, London, Verso, 1985, σελ. 76

12

Carchedi G., Classes and Class Analysis, σσ. 110-111, στο The Debate on Classes, Wright E.O., London, Verso,
1998.
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Μέσα από την διασταύρωση διαφορετικών μορφών εκμεταλλευτικών σχέσεων
βασισμένων σε κεφάλαιο, δεξιότητες και οργανωσιακούς πόρους, προκύπτουν μια σειρά
από νέες ταξικές θέσεις στην κοινωνική δομή. Ειδικότερα στο πλαίσιο της έρευνας
“Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των
επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα” όπου για την μέτρηση της κοινωνικής ανισότητας
εγχειρηματοποιήθηκε ο ταξικός χάρτης του Wright εντοπίστηκαν οι ακόλουθες ταξικές
θέσεις:
α) Αστική τάξη: με τον όρο γίνεται αναφορά σε εργοδότες με πάνω από 10 εργαζόμενους.
Πρόκειται για άτομα που κατέχουν επαρκές κεφάλαιο σε μέσα παραγωγής, ώστε να
εκμισθώνουν εργασιακή δύναμη άλλων και να μην χρειάζεται να εργαστούν οι ίδιοι. Η
έκφραση “δεν χρειάζεται να εργαστούν οι ίδιοι” δεν σημαίνει ότι αποκλείονται πλήρως από
την δέσμευση τους σε κοινωνικά παραγωγική εργασία. Με την έκφραση αυτή, ο Wright
εννοεί ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν προκειμένου να αποκτήσουν το μέσο κοινωνικό
βιοτικό επίπεδο.
β) Μικροί εργοδότες: ο όρος περιγράφει άτομα που κατέχουν αρκετά μέσα παραγωγής,
ώστε να εκμισθώσουν την εργασιακή δύναμη άλλων εργαζομένων, αλλά όχι τόσα ώστε να
έχουν την επιλογή να μην εργάζονται καθόλου τα ίδια13. Πρόκειται για εργοδότες οι οποίοι
εργάζονται δίπλα στους εργαζόμενους που εκμισθώνουν κατά τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας.

13

Ο Wright εγχειρηματοποίησε τις ταξικές κατηγορίες που προέκυψαν από την θεωρητική επεξεργασία της
κοινωνικής τάξης στο ερευνητικό του πρόγραμμα το 1985. Εκεί αναλύει και συγκρίνει τις ταξικές δομές της
Σουηδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του δεν του επέτρεπαν να
έχει μια καθαρή εικόνα για το ποιοι εργοδότες πραγματικά και αναγκαστικά εργάζονται δίπλα στους μισθωτούς
που προσλαμβάνουν. Εξαιτίας της αδυναμίας του αυτής υιοθετεί ένα αυθαίρετο αριθμητικό κριτήριο για τη
διάκριση μεταξύ αστικής τάξης και μικρών εργοδοτών. Θεώρησε ότι ακραιφνείς καπιταλιστές είναι όσοι
εκμισθώνουν πάνω από 10 εργαζόμενους και μικροί εργοδότες όσοι μισθώνουν μεταξύ 2 και 9 εργαζόμενους.
Βλ. Wright Ε.Ο., Classes, σελ.151.
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γ) Μικροαστική τάξη: Πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι κατέχουν επαρκή
μέσα παραγωγής για να αναπαράγουν τους εαυτούς τους, άλλα όχι αρκετά ώστε να
εκμισθώσουν την εργασιακή δύναμη άλλων εργαζόμενων.
δ) Υψηλά ειδικευμένοι μισθωτοί: οι φορείς των συγκεκριμένων ταξικών θέσεων είναι
καπιταλιστικά εκμεταλλευόμενοι επειδή δεν κατέχουν κεφαλαιακούς πόρους, αλλά
ταυτόχρονα είναι εκμεταλλευτές με βάση τις δεξιότητες που κατέχουν. Οι υψηλά
ειδικευμένοι είναι άτομα που κατέχουν εργασιακές θέσεις οι οποίες απαιτούν δεξιότητες
(ιδιαίτερα τέτοιες που συνοδεύονται από πιστοποιητικά ειδημοσύνης) και οι οποίες είναι
σπάνιες αναφορικά με την προσφορά τους στην αγορά. Οι μισθωτοί που διαθέτουν τους
παραπάνω πόρους, αντλούν ένα ‘ενοίκιο’ βασισμένο στην κατοχή πιστοποιητικών
ειδημοσύνης. Οι μισθοί τους είναι συνήθως πάνω από το κόστος της μαθητείας που
ακολουθούν για την απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Ουσιαστικά πρόκειται για
τη νέα μεσαία τάξη σύμφωνα με το ταξικό σύστημα ανάλυσης τους Wright όπως
παρουσιάστηκε και παραπάνω14.
ε) Ειδικοί διευθυντές: πρόκειται για άτομα άμεσα εμπλεκόμενα στη λήψη αποφάσεων που
αφορούν την πολιτική της εταιρείας εντός του εργασιακού χώρου. Επίσης ασκούν
πραγματικό έλεγχο σε υφιστάμενους στην ιεραρχία της οργάνωσης ή της εταιρείας.
ζ) Ημι-ειδικευμένοι εργάτες: πρόκειται για i) δασκάλους ii) δεξιοτέχνες/μάστορες iii)
υπάλληλους πωλήσεων με πτυχίο και αυτονομία στο περιεχόμενο της εργασίας τους και iv)
διοικητικούς υπάλληλους με πτυχίο και αυτονομία. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των
ταξικών θέσεων είναι ότι απαιτούν την κατοχή πιστοποιητικών ειδημοσύνης από τους
φορείς τους, ωστόσο άτομα με τέτοια πιστοποιητικά βρίσκονται σε υπερπροσφορά στην
αγορά εργασίας (κυρίως πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ).
η) Ανειδίκευτοι επόπτες: πρόκειται για ταξικές θέσεις που καταλαμβάνουν άτομα που δεν
διαθέτουν πτυχίο ή πιστοποιητικά ειδημοσύνης, αλλά ασκούν πραγματικό έλεγχο σε

14

Wright E.O., ό.π., σ.87
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οργανωσιακούς πόρους, γεγονός που τα διαφοροποιεί από τους ανειδίκευτους εργάτες, οι
οποίοι στερούνται οποιουδήποτε είδους έλεγχο σε οργανωσιακούς πόρους. Επίσης η
κατοχή τέτοιων πόρων, έστω και περιορισμένων, αυξάνει την αίσθηση ελέγχου και την
προβλεψιμότητα των φορέων τέτοιων θέσεων σε σχέση με την εργασιακή διαδικασία.
θ) Ανειδίκευτοι εργάτες: πρόκειται για άτομα που ασχολούνται i) σε χειρωνακτικές μητεχνικές εργασίες, ii) ως διοικητικοί υπάλληλοι χωρίς πτυχίο σε θέσεις εργασίας χωρίς
αυτονομία, iii) ως υπάλληλοι ή πωλητές χωρίς πτυχίο σε θέσεις εργασίας χωρίς αυτονομία.
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2. Χάρτης ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων του ερευνητικού αντικειμένου 1 :
Κοινωνικό στρες, καθημερινές πρακτικές, πρόσβαση σε πόρους και ψυχική υγεία
Αναστασία Ζήση και Μιχάλης Πουλημάς

Περιγραφή σχεδιασμού των ανοικτού τύπου ερωτήσεων
Η συγκριτική κοινοτική μελέτη που διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2013Απρίλιος 2014 στο γενικό πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης
σε κοινωνικο-οικονομικά αντιθετικές περιοχές, και σε μια τρίτη ενδιάμεση περιοχή με
μεικτή, κυρίως μικρο-αστική σύνθεση, στοχεύει στην εμπειρική διερεύνηση των συνθηκών
ζωής σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης για την χώρα και τους πολίτες της. Οι
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συνθήκες ζωής που μελετήθηκαν με ποιοτικές ανοικτού-τύπου ερωτήσεις καλύπτουν
διαφορετικές σφαίρες ζωής και βασικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως της
εργασίας, των οικονομικών, της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, και της υγείας.
Συγκεκριμένα, ως προς την υγεία (ενότητα Γ2. ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΑΠΩΛΕΙΑ), οι
συμμετέχοντες/ουσες ρωτήθηκαν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας που
να έχει επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους, εάν υπήρξαν πρόσφατα ιατρικά γεγονότα, και
πρόσφατη απώλεια αγαπημένου προσώπου.
Ως προς την σφαίρα της εργασίας (ενότητα Γ3. ΕΡΓΑΣΙΑ), οι συνεντευκτές απηύθυναν στους
εργαζόμενους ερωτώμενους/ες, και τις εργαζόμενες ερωτώμενες 08 ανοικτού τύπου
ερωτήσεις (Γ3.2, Γ3.3, Γ3.4, Γ3.5, Γ3.6, Γ3.7, Γ3.8, Γ3.9) οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες
της εργασιακής ζωής: αντικείμενο και αρμοδιότητες εργασίας (Γ3.1 και Γ3.3), εργασιακή
σταθερότητα και εργασιακό παρελθόν (Γ3.2, Γ3.4 και Γ3.7), εργασιακή προοπτική (Γ3.8),
αποτίμηση της εργασιακής ζωής (Γ3.5, Γ3.6, Γ3.9). Για τους άνεργους ερωτώμενους και τις
άνεργες ερωτώμενες υπήρξαν 06 ανοικτού τύπου ερωτήσεις που διερευνούν: τα χρόνια της
ανεργίας (Γ3.11), το πρόσφατο εργασιακό παρελθόν (Γ3.10, Γ3.13), αποτίμηση του
ψυχολογικού αντίκτυπου της ανεργίας (Γ3.12), στρατηγικές εύρεσης εργασίας (Γ3.14), και
εμπόδια στην εύρεση (Γ3.15). Όλοι οι ερωτώμενοι και όλες οι ερωτώμενες, ρωτήθηκαν για
την συνδικαλιστική τους δραστηριότητα.
Ως προς την σφαίρα των οικονομικών (Γ4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ), οι ερωτώμενοι/ες ρωτήθηκαν
από τους ερευνητές 03 ανοικτού τύπου ερωτήσεις που αφορούν τις αλλαγές στα
οικονομικά (Γ4.1), πρακτικές δανεισμού (Γ4.2), και την αποτίμηση τους για τον ψυχολογικό
αντίκτυπο της παρούσας οικονομικής τους κατάστασης (Γ4.3).
Ως προς την σφαίρα της προσωπικής ζωής (Γ5. ΓΑΜΟΣ/ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ), οι έγγαμοι/ες
ερωτώμενοι/ες και εκείνοι σε σταθερή συντροφική σχέση ρωτήθηκαν 05 ανοικτού τύπου
ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα γάμου ή της συντροφικής σχέσης: συνολική αποτίμηση
(Γ5.2, Γ5.4), σημαντικές αλλαγές/διαφωνίες και πρακτικές διαχείρισης (Γ5.1, Γ5.3),
οργάνωση της καθημερινότητας (Γ5.5).
Ως προς την σφαίρα της κοινωνικής ζωής και αναψυχής (Γ6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗ), οι ερευνητές απηύθυναν 03 ανοικτού τύπου ερωτήσεις σους ερωτώμενους/ες
που αφορούν στα χόμπυ (Γ6.1), την ποιότητα της κοινωνικότητας (Γ6.2) και τις διακοπές
(Γ6.3).
Γενική αποτίμηση ζωής (Γ7. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ): Οι ερευνητές απηύθυναν στους
συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας την ακόλουθη ερώτηση: Υπάρχουν δυσκολίες στην ζωή
σας που διαιωνίζονται και σας απασχολούν πολύ; Η ερώτηση αυτή διερευνά την παρουσία
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πιθανών χρόνιων δυσχερειών, και την κοινωνικο-οικονομική τους κατανομή. Γνωρίζουμε
για παράδειγμα από τη βιβλιογραφία, ότι οι κοινωνικές ομάδες που προέρχονται από
χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα
προσωπικές και άλλες αντιξοότητες σε σύγκριση με τις κοινωνικές ομάδες που προέρχονται
από προνομιούχα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.
Η τελευταία ανοικτού τύπου ερώτηση της συνέντευξης αφορά στα αξιακά συστήματα των
συμμετεχόντων/ουσων: Ποιές είναι οι αξίες με τις οποίες μεγαλώσατε και επηρεάζουν τη
ζωή σας μέχρι σήμερα;
Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση του Β
παραδοτέου ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με τις συνθήκες
ζωής των κοινωνικών δρώντων ανά ταξική θέση και γεωγραφική περιοχή. Η ανάλυση των
ποιοτικών δεδομένων επιτρέπει όχι μόνο την αποτύπωση των συνθηκών ζωής σε βασικές
σφαίρες της ανθρώπινης εμπειρίας αλλά και την σύγκριση αυτών ανά ταξική θέση. Η
ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων αναμένεται να απαντήσει τα ακόλουθα ερευνητικά
ερωτήματα:


Ως προς την υγεία

α) υπάρχουν διαφορές ανά ταξική θέση, φύλο και περιοχή ως προς την παρουσία
χρόνιων προβλημάτων υγείας;
β) υπάρχουν διαφορές ανά ταξική θέση, φύλο και περιοχή ως προς τις αναφορές
πρόσφατων απωλειών αγαπημένων προσώπων;


Ως προς την σφαίρα της εργασίας:

α) ποια είναι τα επαγγέλματα (αντικείμενο και αρμοδιότητες, Γ3.1 και Γ3.2) που
καταλαμβάνουν τα υποκείμενα των διαφορετικών ταξικών θέσεων ανά φύλο και
περιοχή;
β) πόσο σταθερές είναι οι εργασιακές σχέσεις των κοινωνικών υποκειμένων των
διαφορετικών ταξικών θέσεων ανά φύλο και περιοχή; (Γ3.2) και πώς αντίστοιχα
περιγράφουν το εργασιακό τους παρελθόν; (με ασυνέχειες, ετερο-απασχόληση;)
γ) τι απαντούν οι συμμετέχοντες/ουσες των διαφορετικών ταξικών θέσεων για τις
εργασιακές προοπτικές ανά φύλο και περιοχή; τι διαφορές αναδύονται; (Γ3.8)
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δ) πώς αποτιμούν τα ταξικά υποκείμενα την εργασιακή τους ζωή; (Γ3.5, Γ3.6 και Γ3.9).
Υπάρχουν διαφορές;


Ως προς την εμπειρία της ανεργίας;

α) πώς περιγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες τον ψυχολογικό αντίκτυπο της ανεργίας;
Διαφαίνονται διαφορές ανά φύλο και περιοχή (Γ3.12),
β) πώς περιγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας;
(Γ3.14). Διαφαίνονται διαφορές ανά φύλο και περιοχή;
γ) τι είδους εμπόδια αναφέρουν οι συμμετέχοντες/ουσες για την εύρεση εργασίας
(Γ3.15). Διαφαίνονται διαφορές ανά φύλο και περιοχή;
δ) πώς περιγράφουν το εργασιακό τους παρελθόν οι συμμετέχοντες /ουσες
(ασυνέχειες, απολύσεις, χρεοκοπίες, αδυναμία μετάβασης στην εργασιακή ζωή,
περιστασιακή/εποχική εργασία) και ποιο το εύρος της χρονικής της έκτασης;
Διαφαίνονται διαφορές ανά φύλο και περιοχή;
Σε ποια κοινωνική τάξη και τι είδους χαρακτηριστικά συγκεντρώνουν οι λίγοι
συμμετέχοντες /ουσες που δήλωσαν συνδικαλιστική δραστηριότητα;


Ως προς την σφαίρα των οικονομικών:

α) τι είδους αλλαγές αναφέρουν οι συμμετέχοντες/ουσες στα οικονομικά τους στη
δεδομένη πολιτική και οικονομική συγκυρία της χώρας ανά ταξική θέση, φύλο και
περιοχή (Γ4.1); Τι διαφορές αποτυπώνονται;
β) από το μικρό αριθμό των συμμετεχόντων/ουσων που δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να
δανειστούν χρήματα, ποια ταξική θέση καταλαμβάνουν και τι άλλα χαρακτηριστικά
συγκεντρώνουν (Γ4.2);
γ) πώς περιγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες τον ψυχολογικό αντίκτυπο των αλλαγών
που υπέστησαν στην οικονομική τους ζωή; Τι διαφορές καταγράφονται ανά ταξική
θέση, φύλο και περιοχή (Γ4.3)


Ως προς την προσωπική ζωή:

α) πώς αποτιμούν οι συμμετέχοντες/ουσες την προσωπική τους ζωή; (Γ5.2, Γ5.4).
Διαφαίνονται διαφορές ως προς την ταξική θέση, το φύλο και την περιοχή;
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β) πώς περιγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες τις διαφωνίες στην προσωπική τους ζωής
και τις πρακτικές διαχείρισης τους και πιθανές αλλαγές; (Γ5.3, Γ5.1). Διαφαίνονται
διαφορές ως προς την ταξική θέση, το φύλο και την περιοχή;
γ) πώς περιγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες την οργάνωση της καθημερινότητας ως
προς την προσωπική, συναισθηματική τους ζωή; (Γ5.5). Διαφαίνονται διαφορές ως προς
την ταξική θέση, το φύλο και την περιοχή;


Ως προς την κοινωνική ζωή και αναψυχή:

α) πώς περιγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες τα χόμπυ και τις αγαπημένες τους
δραστηριότητες; Διαφαίνονται διαφορές ως προς την ταξική θέση, το φύλο και την
περιοχή;
β) πώς περιγράφουν την κοινωνική τους ζωή και υπάρχουν διαφορές ως προς την
ταξική θέση, φύλο και περιοχή;
γ) ποιοι δήλωσαν ότι έχουν να πάνε διακοπές πάνω από τρία χρόνια, πάνω από πέντε
και πάνω από 10 χρόνια; Και ποιοι πάνε συστηματικά; Τι ταξικές θέσεις
καταλαμβάνουν; (Γ6.3).


Ως προς τη γενική αποτίμηση της ζωής:

α) καταγράφουν οι συμμετέχοντες/ουσες χρόνιες δυσχέρειες και αντιξοότητες στη ζωή
τους; Υπάρχουν διαφορές ως προς την συγκεκριμένη καταγραφή ανά ταξική θέση, φύλο
και περιοχή;
β) τι είδους αξιακά συστήματα αναφέρουν οι συμμετέχοντες/ουσες και υπάρχουν
διαφορές ανά ταξική θέση, φύλο και περιοχή;
Μεθοδολογία της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων
Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που συνελέγησαν από 300 πρόσωπο με
πρόσωπο συνεντεύξεις σε κοινωνικο-οικονομικά αντιθετικές γεωγραφικές περιοχές της
Θεσσαλονίκης, και μια τρίτη ενδιάμεση, μεικτής -μικρο-αστικής- κοινωνικής σύνθεσης,
ακολουθήθηκε μια βήμα προς βήμα προσέγγιση ανάλυσης. Συγκεκριμένα:
Πρώτο βήμα: Καταχώρηση και Αποδελτίωση
Τα ποιοτικά δεδομένα της κάθε ατομικής συνέντευξης αποδελτιώθηκαν και
καταχωρήθηκαν σε λογισμικό από τον υποψήφιο διδάκτορα και μέλος της ερευνητικής
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ομάδας Μιχάλη Πουλημά υπό την εποπτεία και την επιστημονική καθοδήγηση της κύριας
ερευνήτριας και επιστημονικής υπεύθυνης Αναστασίας Ζήση. Για την καταχώρηση της
κάθε ατομικής συνέντευξης, εισάγονταν τα αρχικά του/ης ερωτωμένου/ης, στοιχεία για την
παρούσα εργασιακή του/ης κατάσταση και το οικοδομικό τετράγωνο λήψης της
συνέντευξης (περιοχή μόνιμης κατοικίας του ερωτώμενου/ης). Για την αποδελτίωση της
κάθε ατομικής συνέντευξης, εισάγονταν σε λογισμικό οι αποκρίσεις των
συμμετεχόντων/ουσων στα διαφορετικά πεδία: υγεία, εργασία, οικονομικά, προσωπική
ζωή, κοινωνική ζωή και αναψυχή, αξίες, και γενική αποτίμηση της ζωής.
Δεύτερο βήμα: Ταξινόμηση των συμμετεχόντων/ουσών σε ταξικές θέσεις
Για κάθε υπο-δείγμα της έρευνας που διαμορφώθηκε στη βάση του φύλου και της
γεωγραφικής αστικής περιοχής μελέτης, αξιοποιήθηκαν οι ποιοτικές πληροφορίες της
συνέντευξης από την ενότητα Β (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) οι οποίες καλύπτουν:
εργασιακή θέση/αντικείμενο εργασίας (Β3), εργασιακά καθήκοντα και ώρες εργασίας (Β4.γ
και Β4.β), νομική μορφή της επιχείρησης/εταιρίας/οργανισμού (Β6.2/7.2/8.2/9.2), προϊόντα
παραγωγής/παροχή
υπηρεσιών
(Β6.3/7.3./8.3/9.3),
ετήσιο
κύκλο
εργασιών
(Β6.4/7.4./8.4/9.4), ετήσια κέρδη (Β6.5/7.5/8.5/9.5), και αριθμό εποπτευομένων
εργαζομένων (Β13.1). Δύο ποιοτικές, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, συμπληρώνουν τα
στοιχεία της παρούσας εργασιακής θέσης οι οποίες αφορούν: εκπαιδευτικούς τίτλους
(ειδικότητα, Β.16) και τη γνωστική συνάφεια (Β.17). Με βάση το θεωρητικό και εμπειρικό
σχέδιο του Erik Olin Wright (Classes, 1985), οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας
οριοθετήθηκαν σε φορείς ταξικών θέσεων ανά φύλο και γεωγραφική περιοχή μελέτης. Η
ταξική τυπολογία που δημιουργήθηκε δίνει στοιχεία για την κοινωνική δομή της σύγχρονης
Ελλάδας στη δεδομένη ιστορική και πολιτική συγκυρία, εμπειρικά στοιχεία για την
κατανομή των κοινωνικών θέσεων στην κοινωνική δομή, το είδος και τη μορφή των
εργασιακών σχέσεων, αλλά και στοιχεία για το μέγεθος και την ένταση της απόταξης
(χρεοκοπημένα νοικοκυριά), της ανεργίας, και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων
(εργασιακή επισφάλεια).
Τρίτο βήμα: Κατάρτιση βινιετών
Η ταξική τυπολογία εμπλουτίστηκε από την δημιουργία βινιετών που αντιστοιχούν σε
συνοπτικές περιγραφές των φορέων των ταξικών θέσεων ως προς τις διαφορετικές σφαίρες
ζωής και τις επιμέρους διαστάσεις που εξετάστηκαν μέσα από τις ανοικτού τύπου
ερωτήσεις. Η δημιουργία βινιετών αποτελεί μια γλαφυρή χαρτογράφηση των συνθηκών
ζωής ανά ταξική θέση δίνοντας εμπειρικά στοιχεία για την πραγματική εργασιακή,
οικονομική και κοινωνική ζωή των συμμετεχόντων/ουσών. Οι βινιέτες δίνουν επιπρόσθετες
πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα και το στυλ ζωής των φορέων των ταξικών θέσεων οι
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οποίες βάσει της βιβλιογραφίας θεωρούνται κρίσιμες για την εμπειρική τους τεκμηρίωση.
Η ταξική τυπολογία των συμμετεχόντων/ουσών που συνοδεύτηκε από την δημιουργία
βινιετών παρουσιάζεται λεπτομερώς σε έξι εκθέσεις αναφοράς με αντικείμενο την ανάλυση
ποιοτικών δεδομένων ανά φύλο και περιοχή μελέτης.
Τέταρτο βήμα: Μοτίβα ποιοτικών αποκρίσεων ανά ταξική θέση, φύλο και περιοχή
Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης,
συστηματοποιήθηκαν τα είδη των ποιοτικών αποκρίσεων ανά ταξική θέση, φύλο και
περιοχή ως προς τις διαφορετικές σφαίρες ζωής και τις διαστάσεις τους. Σ’ αυτή τη βάση,
κατεγράφησαν μοτίβα αποκρίσεων από την πλευρά των συμμετεχόντων για τις συνθήκες
ζωή, τις καθημερινές πρακτικές και την υποκειμενική αποτίμηση τους.

3. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων από το υπο-δείγμα
των ανδρών που είναι κάτοικοι της Καλαμαριάς και του Πανοράματος Θεσσαλονίκης
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Μιχάλης Πουλημάς & Αναστασία Ζήση
Αστική Τάξη Πανόραμα-Καλαμαριά-Άνδρες
Θεωρητικές διασαφηνίσεις
Στο ερευνητικό έργο «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές συνθήκες,
δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα» για την μέτρηση των
ανισοτήτων επιλέξαμε την έννοια της κοινωνικής τάξης. Το επιχείρημα πίσω από αυτή την
επιλογή είναι ότι μόνο μέσα από την έννοια της κοινωνικής τάξης μπορούμε να
αποτυπώσουμε τις σχέσεις κυριότητας και ελέγχου πάνω σε παραγωγικούς πόρους, οι
οποίες καθορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες. Με τη σειρά τους οι σχέσεις κυριότητας και
ελέγχου σε οικονομικούς ή φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών είναι η βάση πάνω στην οποία συγκροτούνται και αρθρώνονται
διάφορες εκμεταλλευτικές διαστάσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Wright η
εκμετάλλευση έννοια στενά συνδεδεμένη με την κοινωνική τάξη, «δεν ορίζει απλώς ένα
σύνολο από κοινωνικές θέσεις των κοινωνικών δρώντων, αλλά ένα πρότυπο συνεχών
διαδράσεων δομημένων από ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων, σχέσεων που συνδέουν
εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενο.»15
Η ανάλυση των δεδομένων του υπο-δείγματος (Ν=47) των ανδρών που κατοικούν
στις προνομιούχες περιοχές της Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά και Πανόραμα) βασίζεται στην
ταξική κατηγοριοποίηση που προτείνει ο Erik Olin Wright στο έργο του Classes (1985).16Από
την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων του υποδείγματος προκύπτει η ακόλουθη
κατανομή των ερωτώμενων ανδρών κατοίκων Καλαμαριάς-Πανοράματος σε ταξικές θέσεις:
α) αστική τάξη ή εργοδότες με 10 εργαζόμενους και πάνω ν=2, β) μικροί εργοδότες με 5
έως 9 εργαζόμενους ν=8, γ) μικροί εργοδότες με 2 έως 4 υπαλλήλους ν=9 δ), μικροαστική

15

Wright E.Ο., Class counts Comparative studies in class analysis, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997, σ.12
16

Wright E.O., Classes, London, Verso, 1985, σ.σ. σελ 148-154
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τάξη ή αυτοαπασχολούμενοι που δεν εκμισθώνουν εργασιακή δύναμη ν=12, ε) ειδικοί
διευθυντές ν=9, ζ) υψηλά ειδικευμένοι μισθωτοί ν=3, η) ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί ν=4.
Με τον όρο αστική τάξη γίνεται αναφορά σε εργοδότες που απασχολούν πάνω από
10 εργαζόμενους. Πρόκειται για άνδρες οι οποίοι κατέχουν επαρκές κεφάλαιο σε μέσα
παραγωγής ώστε να εκμισθώνουν εργασία και να μην χρειάζεται να εργαστούν οι ίδιοι. Η
έκφραση “δεν χρειάζεται να εργαστούν οι ίδιοι” δεν σημαίνει ότι αποκλείονται πλήρως από
την δέσμευση τους σε κοινωνικά παραγωγική εργασία. Με την έκφραση αυτή ο Wright
εννοεί ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν προκειμένου να αποκτήσουν το μέσο κοινωνικό
βιοτικό επίπεδο. Στο υπο-δείγμα ανδρών των προνομιούχων περιοχών εντοπίζουμε δύο
ερωτώμενους σε αυτή την ταξική θέση.
Εξαιτίας του μικρού δείγματος και της ανάγκης να αναδειχθεί το εύρος της
ανισότητας συνθηκών ζωής της αστικής τάξης σε σχέση με την εργατική και τη μικροαστική,
θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα ποιοτικά ευρήματα που εξάγαμε από την πιο
αντιπροσωπευτική συνέντευξη αυτής της ταξικής κατηγορίας. Ο ερωτώμενος είναι μέλος
της τρίτης γενιάς μιας οικογένειας που ανήκει στην παλιά αστική βιομηχανική τάξη της
Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση στη οποία προεδρεύει απασχολεί 200 άτομα. Κατέχει
διευθυντική θέση με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφιστάμενων. Στις
δραστηριότητές του είναι η χάραξη της στρατηγικής της βιομηχανίας, ο σχεδιασμός, και η
φιλοσοφία της επιχείρησης. Ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας είναι 29.000.000 ευρώ. Ο
ερωτώμενος συμμετέχει στο σύνολο των παρακάτω αποφάσεων: (α) αποφάσεις πολιτικής
της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων (γ)
αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασίας στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό όγκο
που παράγεται (δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με την
τεχνολογία και τις βασικές μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) αποφάσεις για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από τους
υφιστάμενους.
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Το ταξικό υπόβαθρο της θέσης του είναι σαφώς εκμεταλλευτικό, πράγμα που δεν
αναγνωρίζει o ίδιος. Συγκεκριμένα αρνείται την ύπαρξη τάξεων επομένως και των ταξικών
σχέσεων ως τρόπο αναπαράστασης και ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας.
Αναφέρει χαρακτηριστικά “η κοινωνία δεν χωρίζεται σε κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από
το που ανήκει κανείς υπάρχουν ικανοί και ανίκανοι, ο καθένας έχει την αξία του”. Θεωρεί
ότι τα άτομα είναι υπεύθυνα μέσω των επιλογών τους για τη ζωή που κάνουν.
Εξηγεί ότι μέσα από στην εταιρεία υπάρχουν παραδείγματα υπαλλήλων οι οποίοι
από ανειδίκευτοι απέκτησαν δεξιότητες και εξελίχθηκαν στην ιεραρχία. Σημαντικό
συστατικό της επιτυχίας του σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πέρα από την επιδίωξη του
κέρδους και τη διαρκή καινοτομία, η ύπαρξη ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλοτροφοδότησης μέσα στην εταιρεία. Σε κάθε φράση του ερωτώμενου ήταν εμφανής η
δέσμευση της ενέργειας του στην προάσπιση της κληρονομιάς που του άφησαν οι γονείς
του. Τόσο της υλικής όσο και της πνευματικής. Δίνει μεγάλη σημασία στη συνέχεια και την
εμπειρία των προηγούμενων γενεών: “να συνδέεις το παλιό με το καινούριο, να γίνεται
γέφυρα μεταξύ των παλαιών γενιών και των νέων, ο νέος δεν μπορεί να κάνει πραγματικές
αλλαγές. Η αλλαγή έχει μεγάλη ενέργεια αλλά όταν είναι αποτέλεσμα του παντρέματος των
γενιών. Σεβάστηκα τη γνώση και τη σοφία των παλαιοτέρων. Είναι σημαντικό πράγμα ο
σεβασμός”.
Ο ερωτώμενος έχει ακριβή αίσθηση της κατάστασης που επικρατεί στην
καπιταλιστική αγορά και τον ανησυχεί κυρίως το υψηλό ποσοστό ανεργίας. Η ταξική του
θέση, του δημιουργεί μεγάλο αίσθημα ευθύνης αλλά και καθημερινές εσωτερικές
συγκρούσεις, όταν αναγκάζεται να απορρίψει υποψήφιους εργαζομένους με πολύ υψηλή
ειδίκευση.
Στην παραπάνω αντίφαση προστίθεται άλλη μια. Αρχικά τονίζει ότι ενδιαφέρεται
πέρα από τα προσωπικά βιοτικά του συμφέροντα και για εκείνα των εργαζομένων τους.
Ωστόσο σε ένα μεταγενέστερο χρονικά σημείο της συνέντευξης αναφέρει ότι ένα από τα
κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή του είναι το υψηλό εργασιακό κόστος.
Θεωρούμε ότι η αντίφαση αυτή προκύπτει από την αντίθεση μεταξύ των Χριστιανικών
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αξιών με τις οποίες ανατράφηκε και την ανάγκη για μείωση του εργασιακού κόστους που
προκύπτει από τη λειτουργία του ως ενσάρκωση της λειτουργίας του κεφαλαιοκρατικού
τρόπου παραγωγής.
Ο ερωτώμενος έχει ευρεία μόρφωση, πέρα από τις μεταπτυχιακές σπουδές στα
οικονομικά και την διοίκηση επιχειρήσεων, μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου η μητέρα του
ασχολούταν με τη βιομηχανία και ο πατέρας του ήταν γιατρός. Γιατρός επίσης είναι ο
αδελφός του, ο οποίος ωστόσο δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελμα αλλά είναι διευθύνων
σύμβουλος στη βιομηχανία.
Η κουλτούρα του περιβάλλοντος στην οποία κοινωνικοποιήθηκε, δίνει έμφαση
στην αξία των ανθρώπων ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη, ενώ αποστρέφεται την
χυδαιότητα και τους άσχημους τρόπους. Είναι αδιαπραγμάτευτος ως προς την ποιότητα της
οικογενειακής του ζωής και δεν την θυσιάζει για την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερου κέρδους.
Αυτή η διάθεση απέναντι στη ζωή και ο χρόνος που αφιερώνει στην οικογένειά του,
αντανακλά τους πλούσιους πόρους, οικονομικούς, γνωστικούς και πολιτισμικούς που έχει
στην διάθεση του. Μια τέτοια κατάσταση είναι αδύνατη για τους μικρούς εργοδότες οι
οποίοι πρέπει να βρίσκονται δίπλα στους εργαζομένους τους όσο και στους
αυτοαπασχολούμενους.
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της ταξικής θέσης των μικρών εργοδοτών
κατοίκων Καλαμαριάς Πανοράματος, είναι απαραίτητο να σταθούμε σε ένα θεωρητικό
ζήτημα που προέκυψε κατά την ανάλυση των δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος.
Συγκεκριμένα ακολουθώντας τις θεωρητικές παραδοχές για τον προσδιορισμό και την
εννοιολόγηση των κοινωνικών τάξεων (κατατάσσοντας τα άτομα σύμφωνα με τους
σχετικούς με την εργασιακή τους θέση πόρους), 4 ερωτώμενοι φαίνεται να ανήκουν στην
ταξική κατηγορία των μικρών εργοδοτών (ν=17). Ωστόσο δήλωσαν επιπρόσθετα είτε ότι
κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, από την οποία εισπράττουν μισθώματα, είτε έχουν
εισοδήματα από αγοραπωλησίες μετοχών και ομολόγων. Παρότι εξετάζοντας τη θέση τους
στην

εργασιακή

διαδικασία,

δεν

εκμισθώνουν

πάνω

από

4

εργαζομένους,

πραγματοποιούνται μεταφορές εργασίας από φορείς άλλων ταξικών θέσεων με τη μορφή
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των ενοικίων ή των κερδών που εισπράττουν. Εξετάζοντας μάλιστα το εισόδημα τους καθώς
και τις συνθήκες ζωής τους το εκμεταλλευτικό τους υπόβαθρο έχει πολλά κοινά με εκείνο
της αστικής τάξης. Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω επιχειρηματολογία θα τους εντάξουμε
στην ανάλυση της αστικής τάξης. Με το ίδιο σκεπτικό ένας αυτοαπασχολούμενος
ταξινομείται στην αστική τάξη.
Υπό αυτές τις θεωρητικές προδιαγραφές, η ανάλυση του υποδείγματος των ανδρών
κατοίκων Καλαμαριάς-Πανοράματος κατανέμεται ακολούθως: αστική τάξη (ν=7), μικροί
εργοδότες (ν=13), μικροαστική τάξη (ν=11).
Σε μια συνολική θεώρηση της αστικής τάξης Θεσσαλονίκης, παρατηρούμε ότι οι
θέσεις τους στον τεχνικό καταμερισμό της εργασίας σχετίζονται με επαγγέλματα
διανοητικής εργασίας και οργάνωσης της συλλογικής εργασίας. Ιδωμένες από την πλευρά
του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας πρόκειται για θέσεις που συγκροτούνται στο
πλαίσιο σχέσεων κατοχής πάνω στα μέσα παραγωγής και άσκησης ελέγχου σε
εργαζομένους. Στις περιπτώσεις της επιχειρηματικής αστικής τάξης, οι ερωτώμενοι που
εξετάσαμε έχουν την νομική κυριότητα των μέσων παραγωγής (νομικοί τίτλοι ιδιοκτησίας)
αλλά και την οικονομική κυριότητα, με την έννοια ότι ασκούν άμεσο έλεγχο στην ροή των
επενδύσεων εντός της παραγωγικής διαδικασίας.
Τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι το βιοτικό επίπεδο των φορέων των
παραπάνω ταξικών θέσεων, παρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής
κρίσης. Η οικονομική τους κατάσταση είναι πολύ άνετη και οι επιπτώσεις της κρίσης
άφησαν ανεπηρέαστους τους φορείς της αστικής τάξης που εξετάσαμε.
Σε ένα παράλληλο επίπεδο ανάλυσης που εξετάζει τον τρόπο έμμεσων
προσδιορισμών της ταξικής θέσης των αστών, μέσω των συμβολικών ορίων που ορθώνουν
οι φορείς τους, οι διαφορές σε σχέση με τους φορείς εργατικών θέσεων στην ταξική δομή
προβάλουν εμφατικά. Οι κινήσεις τους, οι εκλεπτυσμένοι γλωσσικοί κώδικες που
χρησιμοποιούσαν καθώς και η αισθητική των χώρων που πραγματοποιήσαμε τις
συνεντεύξεις έδειχναν έναν ανεπιτήδευτο κοσμοπολιτισμό. Ο λόγος τους ήταν ήρεμος,
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διαρκής, το βάδισμα τους σταθερό και έδειχναν να είναι αποστασιοποιημένοι από τις
συγκρούσεις που προκύπτουν από τις ασύμμετρες-εκμεταλλευτικές σχέσεις των οποίων
απαιτούν τον ένα πόλο. Έχοντας πάρει απόσταση από την ανάγκη κάλυψης καθημερινών
βιοτικών αναγκών, αντλούν ευχαρίστηση από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και η
εργασιακή επιτυχία είναι το στοιχείο που νοηματοδοτεί την ύπαρξή τους. Χαρακτηριστική
είναι η παρακάτω φράση ενός ερωτώμενου “πηγή ευχαρίστησης είναι η ένταση της
επιτυχίας, όταν κλείνει μια δουλειά ..
Ως προς την προσωπική ζωή, σχεδόν όλοι έχουν καλή έως πολύ καλή ποιότητα
γάμου, και πλούσια κοινωνική ζωή με δραστηριότητες όπως τον αθλητισμό, τα ταξίδια και
τις τέχνες. Δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας ούτε και χρόνιες αντιξοότητες
εκτός από δύο που δήλωσαν ψυχολογική πίεση λόγω της τρέχουσας οικονομικής
συγκυρίας.
Οι αξίες που προβάλλουν τα μέλη της αστικής τάξης είναι η καθαρότητα, η
ειλικρίνεια, η συνέπεια, η διαφάνεια, ο σεβασμός, η ταπεινότητα, η οικογένεια, το ήθος και
η αλληλεγγύη. Όμως το περιεχόμενο που δίνουν στην καθαρότητα και την ειλικρίνεια δεν
αφορά τις σχέσεις τους στον εργασιακό χώρο, όπου σύμφωνα με το αναλυτικό μας πλαίσιο
επικρατούν συνθήκες εκμετάλλευσης και κυριαρχίας. Η ειλικρίνεια και η καθαρότητα είναι
μάλλον αυτο-αναφορικές αξίες, σημαίνει να είναι κανείς ειλικρινείς με τις ιδέες του και να
αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Η άκαμπτη και σχολαστική εμφάνιση της
πλειονότητας των ερωτώμενων ήταν έκφραση της ταπεινότητας και της γαλήνης που
διέθεταν ως μέλη αστικών οικογενειών, η θέση των οποίων είναι ριζωμένη στο χρόνο.
Μικροί εργοδότες – Πανόραμα – Καλαμαριά – Άνδρες
Όσον αφορά στους μικρο-μεσαίους εργοδότες (ν =6), κάτοικοι των περιοχών
Καλαμαριάς και Πανοράματος, οι οποίοι απασχολούν και εποπτεύουν στις επιχειρήσεις
τους 5-9 εργαζόμενους έχουν εισοδήματα μεταξύ 2.000 με 3.000 ευρώ το μήνα, και
ορισμένοι πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα.

Τα εισοδήματα προέρχονται από κέρδη,

μισθώματα, μερίσματα ή και μισθό από σύζυγο. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο φάσμα
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της παροχής υπηρεσιών, και της εμπορίας τροφίμων.

Οι θέσεις που κατέχουν είναι

διευθυντικές καθώς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με την πολιτική της επιχείρησης, των
προϊόντων και των εργαζομένων. Οι περισσότεροι ανέφεραν οικονομικές δυσκολίες και
σημαντική πτώση του τζίρου, και οι τρεις από τους έξι δήλωσαν ψυχολογική πίεση λόγω
των οικονομικών προβλημάτων.

Για την κοινωνική ζωή, οι δραστηριότητες που

περιέγραψαν ως πηγές ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός, το ψάρεμα, η κοινωνική
συναναστροφή, το διαδίκτυο και οι τέχνες. Ως προς την προσωπική και την γενική
αποτίμηση της ζωής, οι αποκρίσεις κατεγράφησαν ως αντιφατικές: καθώς οι μισοί δήλωσαν
μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα, και μέτρια έως κακή συζυγική σχέση. Οι αξίες που τους
αντιπροσωπεύουν είναι: σεβασμός και τιμιότητα, οικογένεια και φιλοπατρία.
Όσον αφορά τους μικρούς εργοδότες, επίσης κάτοικοι των περιοχών ΚαλαμαριάςΠανοράματος, οι οποίοι απασχολούν και εποπτεύουν 2-4 εργαζόμενους είναι κυρίως
καταστηματάρχες (εμπορία ειδών και παροχή υπηρεσιών), και δύο επαγγελματίεςεπιστήμονες. Οι εργοδότες-έμποροι δήλωσαν οικονομικό στρες, και σημαντική πτώση του
τζίρου. Σχεδόν όλοι κατέχουν θέση διευθυντική με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σε
σχέση με την επιχείρηση και τους εργαζόμενους. Αρκετοί ανέφεραν προβλήματα υγείας,
κυρίως του στενού συγγενικού τους κύκλου. Τα εισοδήματα που δηλώθηκαν ανήκουν στις
κατηγορίες των 2.000 με 3.000 ευρώ και 1.000 με 2.000 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένοι που
ανέφεραν προβλήματα γάμου ή προσωπικής ζωής. Ως πηγή ευχαρίστησης, ανέφεραν τις
αθλητικές δραστηριότητες. Δύο από τους επτά, δήλωσαν αντιξοότητες ζωής που αφορούν
προβλήματα οικογενειακά ή οικονομικά. Το αξιακό σύστημα περιλαμβάνει εντιμότητα και
ειλικρίνεια, ηθική και σεβασμό, συνέπεια και εργατικότητα, άμιλλα, αλληλοβοήθεια και
οικογένεια.
Αυτοαπασχολούμενοι – Πανόραμα – Καλαμαριά – Άνδρες
Οι 11 αυτό-απασχολούμενοι της περιοχής Καλαμαριάς-Πανοράματος είναι κυρίως
κάτοχοι τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και απασχολούνται ως
οικονομολόγοι, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι-μηχανικοί ενώ ορισμένοι εργάζονται ως
έμποροι
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ικανοποιημένοι από την αυτονομία της εργασίας τους αλλά ιδιαίτερα καταβεβλημένοι από
τη δραστική μείωση του εισοδήματος τους. Εξέφρασαν την απαισιοδοξία τους ως προς την
ανάκαμψη της δουλειάς και αξιολόγησαν πολύ αρνητικά το εργασιακό κλίμα που επικρατεί.
Κάποιοι δήλωσαν τον κίνδυνο της χρεοκοπίας για την ατομική τους επιχείρηση. Ως προς την
υγεία, οι μισοί ανάφεραν σοβαρά προβλήματα, κάποια ψυχολογικής φύσεως είτε για τους
ίδιους ή για συγγενικά τους πρόσωπα. Είναι ενδιαφέρον, ότι δήλωσαν ένα μεγάλο φάσμα
εισοδήματος: από 500 ευρώ έως 3000 ευρώ, από τα οποία εξαρτώνται 1 έως 5 άτομα. Οι
αξιολογήσεις της προσωπικής ζωής μοιράστηκαν: κάποιοι ήταν θετικοί ενώ κάποιοι
άλλοι εξέφρασαν τη μοναξιά τους είτε ως χήροι είτε ως εργένηδες. Η κοινωνική ζωή των
περισσοτέρων χαρακτηρίστηκε περιορισμένη είτε λόγω των οικονομικών δυσχερειών είτε
λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Όλοι εκτός από δύο, ανάφεραν την παρουσία
χρόνιων αντιξοοτήτων που αφορούν κυρίως την οικονομική αβεβαιότητα και την
οικονομική τους ανασφάλεια. Οι αξίες που τους εκφράζουν είναι εντιμότητα και
ειλικρίνεια, σεβασμός και αξιοπρέπεια, οικογένεια, πατρίδα και θρησκεία.
Ειδικοί Διευθυντές - Καλαμαριά – Πανόραμα – Άνδρες
Οι ειδικοί διευθυντές σύμφωνα με το Wright είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην λήψη
αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της εταιρείας εντός του εργασιακού χώρου και
ασκούν πραγματικό έλεγχο σε υφιστάμενους εργαζόμενους στην ιεραρχία της οργάνωσης ή
της εταιρείας. Στο υπο-δείγμα Καλαμαριάς Πανοράματος εντοπίζονται 9 ερωτώμενοι οι
οποίοι ασκούν έλεγχο σε οργανωσιακούς πόρους. Ειδικότερα εμπλέκονται στις παρακάτω
αποφάσεις: (α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν τα προϊόντα, την
παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση, (β) αποφάσεις για την
αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, (γ) αποφάσεις που
αφορούν στον ρυθμό εργασίας στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό όγκο που παράγεται,
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με την τεχνολογία και με
τις βασικές μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο, (ε) αποφάσεις
για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από τους υφιστάμενους.
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Το χαρακτηριστικό των ειδικών διευθυντών είναι η εκχώρηση εξουσίας που τους
παραχωρείται από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται. Είναι ειδικοί
συνεργάτες της διοίκησης, η εργασία τους είναι διανοητική, ασχολούνται με πληθώρα
δραστηριοτήτων και ο έλεγχος της απόδοσής τους γίνεται με βάση τα αποτελέσματα που
παρουσιάζουν (σε αντίθεση με τους εργάτες όπου ο έλεγχος ασκείται πάνω στη χρήση των
μέσων παραγωγής και την επιτέλεση εξειδικευμένων εργασιών). Στην πλειονότητά τους
διαθέτουν υψηλή εκπαίδευση, διοικητική, νομική ή οικονομική, η οποία συνδέεται με την
εργασιακή θέση. Επίσης ασκούν κατ’ εξουσιοδότηση του εργοδότη ή του διοικητικού
συμβουλίου του οργανισμού που εργάζονται, τον έλεγχο και την διοίκηση σε συνεργάτες
όπως υπαλλήλους, τεχνικούς, επόπτες, εργοδηγούς, τεχνικούς, μηχανικούς, ανειδίκευτους.
Σε πολλές περιπτώσεις πέρα από τον συντονισμό τον δράσεων εντός της επιχείρησης, είναι
επιφορτισμένοι με τις δημόσιες σχέσεις της εταιρείας με φορείς ή επιχειρηματικούς
δρώντες.
Η μεγάλη πλειοψηφία του υποδείγματος των ειδικών διευθυντών (ν=8) ασκεί
εποπτεία σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, από 8 έως 65 υπαλλήλους. Μόνο ένας
διευθυντής (ν=1) κατέχει θέση που δεν συνδέεται με άσκηση εποπτείας σε υπαλλήλους.
Ωστόσο συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την πολιτική του
οργανισμού και εφαρμόζει τις ειδικές γνώσεις που έχει αποκτήσει. Το σύνολο των
νοικοκυριών των ειδικών διευθυντών, εισοδηματικά βρίσκεται στην κατηγορία μεταξύ
2001-3000 ευρώ. Παρά τις μισθολογικές περικοπές που υπέστησαν, δεν αναφέρουν
οικονομικά προβλήματα. Μέσα από επενδυτικές στρατηγικές αξιοποίησης των υψηλών
εισοδημάτων τους την περίοδο που προηγήθηκε της καπιταλιστικής κρίσης, απέκτησαν
πρόσβαση σε επιπρόσθετους του μισθού τους πόρους. Συγκεκριμένα έχουν μετοχές ή
εισπράττουν μισθώματα από την ενοικίαση ακινήτων.
Παρόλο που το βιοτικό τους επίπεδο δεν εξέπεσε σημαντικά, ανέφεραν πληθώρα
προβλημάτων. Συγκεκριμένα οι διευθυντές σε δημόσιους φορείς, όπως σχολεία, εφορίες,
επιστημονικά κέντρα και νοσοκομεία ανέφεραν απογοήτευση από τις μισθολογικές
περικοπές αλλά και την εργασιακή επισφάλεια. Η ανασφάλεια και η απογοήτευση που
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ανέφεραν είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στις εργασιακές τους σχέσεις. Πριν τις
καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις με αφορμή την οικονομική κρίση, οι θέσεις τους
χαρακτηριζόταν από εργασιακή σταθερότητα και την προοπτική ανοδικής σταδιοδρομίας. Η
κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιφάσεις στους φορείς
των θέσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ένας διευθυντή σχολείου με 20
εκπαιδευτικούς, όπου ενώ μόλις είχε περάσει διαδικασία αξιολόγησης και είχε κριθεί
ικανός να ασκήσει τις αρμοδιότητές του για άλλη μια τετραετία, ανέφερε απειλή απόλυσης
και θυμό εξαιτίας των μισθολογικών περικοπών. Εμφατική στο λόγο ενός γιατρού με
διευθυντικές αρμοδιότητες είναι η αναφορά στην επισφάλεια (ανησυχία στην ενδεχόμενη
κατάργηση των ΙΚΑ) και η δυσαρέσκεια του εξαιτίας της υπο-στελέχωσης του ιατρικού
κέντρου όπου προΐσταται καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας του. Εξίσου
σημαντική πηγή δυσαρέσκειας είναι και οι μισθολογικές περικοπές. Στην ίδια κατεύθυνση,
ο διευθυντής ενός ερευνητικού κέντρου ανέφερε διαρκές άγχος σε σχέση με την εργασιακή
του απόδοση. Οι διευθυντές αξιολογούνται σε τακτά διαστήματα με βάση τα
αποτελέσματα.
Πηγή προβληματισμού για έναν διευθυντή στην επιθεώρηση εργασίας (ασκεί
εποπτεία σε 8 υπαλλήλους), είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών του οργανισμού, οι
οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα της εργασίας του. Επίσης οι αναδιαρθρώσεις στη δομή
της επιθεώρησης σε συνδυασμό με τις μισθολογικές μειώσεις σε όλες τις βαθμίδες,
οδήγησαν στην πτώση του ηθικού των υπαλλήλων. Τέλος, ένας επιθεωρητής/διευθυντής
στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ανέφερε υποβάθμιση του ρόλου του, εξαιτίας
της ελλιπούς διασύνδεσης με τα ανώτερα κλιμάκια στην ιεραρχία. Αναφέρει
χαρακτηριστικά: “λαμβάνονται αποφάσεις από τον υπουργό, την πολιτική ή υπηρεσιακή
ηγεσία χωρίς διαβούλευση.” Ενδεικτική της υποβάθμισης της εργασιακής του θέσης είναι η
αγωνία που εξέφρασε, σχετικά με πιθανή ιδιωτικοποίηση του υπουργείου οικονομικών,
επικείμενες μετακινήσεις, διαθεσιμότητα και απολύσεις στα χαμηλότερα κλιμάκια. Τέλος
ανέφερε δραματική μείωση εισοδήματος που τον ανάγκασε να δανειστεί χρήματα.
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Ανάλογη είναι η αναπαράσταση της εργασιακής κατάστασης από την πλειοψηφία
των διευθυντών του ερευνητικού δείγματος που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Ειδικότερα διευθυντής τηλεοπτικού σταθμού με αρμοδιότητες

την επίβλεψη, τον

συντονισμό και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και μηχανημάτων ανέφερε: “στην
παρούσα συγκυρία, η εργασία μου είναι περισσότερο ρουτίνα, διαχείριση, μειώνεται ο
όγκος δουλειάς, μειώθηκε το προσωπικό από 25 σε 9 εργαζόμενους, πλέον δεν με
ευχαριστεί τίποτα.” Η κρίση στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης του προκαλεί
άγχος, ωστόσο οι μισθολογικές μειώσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν ασήμαντες (5% του
μισθού του).
Η μόνη περίπτωση του δείγματος θέσης η οποία δεν επηρεάστηκε από την κρίση
της συγκυρίας, είναι εκείνη διευθυντικού στελέχους μεγάλης εταιρείας με αρμοδιότητες
εποπτείας 65 υπαλλήλων. Χαρακτηριστικά αναφέρει ως πηγή ευχαρίστησης την επιτυχία
που έχει ως διευθυντής, ενώ ως κυρίαρχη αξία προβάλλει τον σεβασμό στην ιεραρχία. Είναι
η περίπτωση όπου τα συμφέροντά του φορέα της θέσης ταυτίζονται απόλυτα με εκείνα της
εταιρείας και ο ίδιος με τη λειτουργία που ασκεί στο πλαίσιο της ιεραρχίας.
Ως γενικό συμπέρασμα παρατηρείται ένας περιορισμός της αυτονομίας στην
οργάνωση της εργασίας των θέσεων των ειδικών διευθυντών, ο οποίος αποτυπώνεται από
την υποχρέωση επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και την ετήσια ατομική
αξιολόγηση των δεξιοτήτων και της απόδοσής τους. Παράλληλα υποσκάπτεται η
σταθερότητα των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, περιορίζονται οι προοπτικές
σταδιοδρομίας και εντατικοποιούνται οι εργασιακοί τους ρυθμοί. Ωστόσο παρά τις
παραπάνω αρνητικές εξελίξεις και την «προλεταριοποίηση των συνθηκών εργασίας
ορισμένων ειδικών διευθυντών, δεν μπορούμε να πούμε ότι ταυτίζονται με την εργατική
τάξη καίτοι μισθωτοί εργαζόμενοι. Η θέση αυτή δικαιολογείται τόσο εξαιτίας της
εισοδηματικής διαφοράς που τους χωρίζει από τους φορείς εργατικών θέσεων στην
κοινωνική δομή, όσο και εξαιτίας των πτυχίων που διαθέτουν και τα οποία τους επιτρέπουν
να έχουν διαφορετικές στρατηγικές και περισσότερες επιλογές σε σχέση με την εργατική
τάξη.
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Αξίζει να σταθούμε στην απειλή απόλυσης που εξέφρασαν, την αύξηση του
εργασιακού φόρτου και την εργασιακή επισφάλεια, με την οποία οι περισσότεροι από
αυτούς έρχονται αντιμέτωποι για πρώτη φορά. Έτσι, σε περίπτωση που ενταθεί η
οικονομική ύφεση και υπάρξει περισσότερη υποβάθμιση του περιεχομένου της εργασίας
τους από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
είναι πολύ πιθανό η πολιτική συνεργασία με την εργατική τάξη να γίνει μια ελκυστική
επιλογή.
Στο σύνολό τους αποτίμησαν θετικά την προσωπική τους ζωή (εκτός από μία
περίπτωση που ο γάμος κρίθηκε αρνητικά). Η κοινωνική ζωή περιγράφηκε από μέτρια έως
καλή με ειδικές ενασχολήσεις όπως καταδύσεις, ανάγνωση επιστημονικών βιβλίων και
αθλητισμός. Τρείς ανέφεραν χρόνια προβλήματα υγείας προσώπων του άμεσου
συγγενικού περιβάλλοντος. Σχεδόν οι μισοί δήλωσαν χρόνιες δυσχέρειες κυρίως
σχετιζόμενες με εργασιακό άγχος και με προσωπικά θέματα.

Οι αξίες που αισθάνθηκαν

πως τους αντιπροσωπεύουν είναι οικογένεια και φιλοπατρία, συνέπεια και διαφάνεια,
αξιοκρατία και δικαιοσύνη, πνευματική καλλιέργεια.

3.1. ΒΙΝΙΕΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
125 Αρχικά: Ν.Π.
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Μεσήλικας 42 χρόνων, βιομήχανος, η επιχείρηση απασχολεί 200 άτομα. Διευθυντική θέση
με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και επόπτευση υφιστάμενων. Στις δραστηριότητές του
είναι η χάραξη της στρατηγικής της βιομηχανίας, ο σχεδιασμός, και η φιλοσοφία της
επιχείρησης. Ο ίδιος έχει τη θέση του γενικού διευθυντή και ο αδερφός του εκείνη του
διευθύνοντος συμβούλου. Δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση τροφίμων, ντομάτας,
αρτοποιίας, κονσέρβες. Ο ετήσιος τζίρος της εταιρείας είναι 29.000.000 ευρώ, τα ετήσια
κέρδη 50.000 ευρώ.
Ο ερωτώμενος συμμετέχει στο σύνολο των παρακάτω αποφάσεων και καθοδηγεί 200
εργαζόμενους.
(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Καλό μορφωτικό επίπεδο (μεταπτυχιακό). Το καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι 3000 ευρώ
και πάνω, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
Η εταιρεία έχει σταθερό κύκλο εργασιών, χαρακτηρίζεται από την επωνυμία της, την
συνέπεια της και την σωστή προσέγγιση των τάσεων της αγοράς. Πηγή ευχαρίστησης του
ερωτώμενου στην εργασία του είναι η δημιουργία και προώθηση στην αγορά νέων
προϊόντων, με έμφαση στην εξωστρέφεια στη διεθνή αγορά. Επίσης η διαχείριση του
ανθρώπινου κεφαλαίου.
Στα προβλήματα ανέφερε τη ζημία που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της
κρίσης (οι ισολογισμοί εμφανίζουν ζημία 50%). Στην παρούσα συγκυρία δίνεται έμφαση
στην επιβίωση της εταιρείας, να έχει ρευστότητα να καλύπτονται οι επιχειρηματικές
ανάγκες και να διατηρήσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της. Παρόλα αυτά σαν
επιχείρηση δεν είχαν πτώση, είχαν σταθερό κύκλο εργασιών.
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Γίνονται συνεχής αλλαγές στην εταιρεία και είναι ικανοποιημένος, οι εργαζόμενοι με την
εργοδοσία είναι σε ανοιχτή γραμμή. Επιχειρεί να κάνει μείωση κόστους. Το σημαντικό είναι
να μην μένει κανείς αδρανής. Στη φιλοσοφία του ‘η αλλαγή έχει μεγάλη ενέργεια αλλά και
το πάντρεμα των γενεών, σεβασμός στη γνώση, τη σοφία των παλαιότερων. Προσπάθεια
σύνδεσης του παλιού με το καινούριο.
Ο ερωτώμενος αρνείται ότι η κοινωνία χωρίζεται σε τάξεις, ανεξάρτητα από το που ανήκει
κανείς υπάρχουν ικανοί και ανίκανοι, ο καθένας έχει την αξία του.
Έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα ως πρόεδρος των βιομηχάνων. Ο ρόλος του
είναι συνδετικός, προσπαθεί να γεφυρώσει τις παλιότερες με τις νεότερες γενιές. Ωστόσο
δοκιμάζεται σε σχέσεις, και τον προβληματίζει η υψηλή ανεργία, ιδίως ατόμων νέων και με
υψηλή ειδίκευση.
Ευτυχισμένος στη συζυγική του σχέση, γνωρίζονται πολλά χρόνια, δεν έχουν προβλήματα.
Δυνατά στοιχεία της σχέσης είναι η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια, η
καθαρότητα και η διαφάνεια. Κοινές δραστηριότητες είναι τα παιδιά τους, οι εκδρομές, τα
ταξίδια και οι διακοπές.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι τα παιδιά του και ο αθλητισμός, συγκεκριμένα
το μπάσκετ και το τένις. Πλούσια κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε φέτος. Κάθε απόγευμα
17:00 με 20:00 ασχολείται με τα παιδιά του.
Στις αξίες ανέφερε καθαρότητα, ειλικρίνεια, διαφάνεια, συνέπεια, σεβασμός, χαμηλά τη
μπάλα, ταπεινότητα, αλληλεγγύη.
145 Αρχικά: Δ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Περιοχή: Πανόραμα
Αστική τάξη Μέτοχος εταιρείας /
εμπορία τροφίμων

Μεσήλικας, 44 χρόνων, μέτοχος σε εταιρεία εμπορίας τροφίμων, συνιδιοκτήτης
(Μεγαλομέτοχος) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, υψηλή αυτονομία. Τα συνολικά
κέρδη της εταιρείας είναι 100.000 ευρώ. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο, ΑΕΙ ΜηχανικόςΜηχανολόγος. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 3001 ευρώ και άνω, προέρχεται
από κέρδη επιχείρησης, ενοίκια και ομόλογα.
Στα πρόσφατα γεγονότα ανέφερε την απώλεια της γιαγιάς του, επηρεάστηκε έντονα,
σκεπτόταν τις καλές αναμνήσεις και με αυτό τον τρόπο το αντιμετώπισε.
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Πηγή ευχαρίστησης είναι η συνέπεια των πελατών, πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν
υπάρχει καλή συνεργασία με του εργάτες, όταν δεν είναι συνεργάσιμοι.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως χρηματιστής στο Αμβούργο, σε VIP εστιατόριο, στο εμπόριο
και σε διαφημιστική εταιρεία.
Δυσκολεύεται οικονομικά αναφέρει χαρακτηριστικά ‘παλαιότερα, δεν σκεφτόμουν τίποτα,
και τώρα δεν σκέφτομαι αλλά όπως και να το κάνεις έχω μάθει αλλιώς.’
Είναι μόνος και δεν αναζητά συντροφική σχέση. Πηγή ευχαρίστησης είναι το διάβασμα, η
κοινωνική του ζωή είναι λιτή, τελευταία φορά πήγε διακοπές πέρυσι.
Ως αξίες ανέφερε την καλοσύνη και την ειλικρίνεια.
ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 5 ΕΩΣ 9 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
131 Αρχικά: Γ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Εταιρείας

Μέτοχος Περιοχή:

Ηλικιωμένος 63 χρόνων, μέτοχος εταιρείας, διευθυντής Marketing, εργοδότης σε εταιρεία
εμπορίας τροφίμων. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 10.000.000 ευρώ και τα κέρδη
800.000 ευρώ. Εμπλέκεται άμεσα σε αποφάσεις για την πολιτική της εταιρείας που
αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Μέσα
στα εργασιακά του καθήκοντα είναι η εποπτεία 5 εργαζομένων. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο
ΑΕΙ οικονομολόγος. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με την θέση εργασίας. Εργάζεται 50
ώρες την εβδομάδα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι από 3001 ευρώ και πάνω,
εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Μέτοχος εταιρείας, 30 χρόνια, διευθυντής μαρκετινγκ. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η
δημιουργία νέων προϊόντων. Εξέφρασε απαισιοδοξία σε σχέση με το μέλλον της εργασίας
του. Με τα οικονομικά του αισθάνεται καλά.
Καλή συζυγική σχέση, με διαφωνίες για προσωπικά ζητήματα τα οποία επιλύονται με
συζήτηση. Δυνατές πλευρές της σχέσης είναι η συντροφικότητα και η κατανόηση, αδύναμες
η ρουτίνα. Κοινές δραστηριότητες με τη σύζυγο τα ταξίδια.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το ψάρεμα, ο αθλητισμός, η κηπουρική και η
φιλοζωία. Η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική, διακοπές πήγε πέρυσι το καλοκαίρι. Οι
αξίες του είναι σεβασμός στον συνάνθρωπο, ειλικρίνεια, τιμιότητα.
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114 Αρχικά: Θ.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση: Εργοδότης σε Περιοχή: Ανοίξεως
εταιρεία με 5 έως 9 εργαζομένους / Πανόραμα
Αστική Τάξη

/

Μεσήλικας 50 χρόνων, εργοδότης σε εταιρεία με 5 έως 9 εργαζόμενους, έμπορος
φωτιστικών. Ο τζίρος της επιχείρησης είναι 3.000.000 ευρώ και τα ετήσια κέρδη 240.000
ευρώ. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 8
υφισταμένων. Υψηλή αυτονομία. Καλό μορφωτικό επίπεδο (μεταπτυχιακό). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι από 3001 ευρώ και πάνω, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται
από κέρδη επιχείρησης και μισθώματα. Ασχολείται 20 χρόνια με το εμπόριο, τα τελευταία 2
χρόνια υπήρξε μείωση του τζίρου της επιχείρησης 50% και ανάλογη μείωση κερδών. Πηγή
ευχαρίστησης είναι ‘η ένταση της επιτυχίας, όταν κλείνει μια δουλειά.’ Αντιμετωπίζει το
επιχειρηματικό του μέλλον με επιφύλαξη, ωστόσο είναι ευχαριστημένος.
Η οικονομική του κατάσταση είναι καλή και δεν τον επηρεάζει οικονομικά, ωστόσο
ανέφερε ότι δεν μπορεί να κάνει αποταμίευση.
Μέτρια συζυγική σχέση με προβλήματα που διαιωνίζονται, διαφορετική αντίληψη των
πραγμάτων, τα προβλήματα δεν επιλύονται. Θετικά στοιχεία της σχέσης είναι η
εμπιστοσύνη και αρνητικά η διαχείριση των διαφωνιών. Κοινές δραστηριότητες είναι οι
βόλτες και οι διακοπές.
Οι δραστηριότητες που αποτελούν πηγή ευχαρίστησης του ερωτώμενου έχουν περιοριστεί.
Η εργασιακή κανονικότητα καθορίζει τη ζωή του, με ελάχιστες παρεκκλίσεις. Περιορισμένη
κοινωνική ζωή και εσωστρέφεια. Διακοπές πήγε φέτος.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε ζητήματα σχετικά με την ψυχολογία του.
Ως αξίες ανέφερε την εντιμότητα, το σεβασμό, τη συνέπεια και τη σχέση με το καθήκον.

139 Αρχικά: Ι.Μ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: / Καλαμαριά
εργοδότης με 20 εργαζόμενους.

Νέος 30 χρόνων, ιδιοκτήτης σε Ε.Π.Ε., εμπορία ψαριών. Υψηλή αυτονομία. Διευθυντική
θέση με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης και
έλεγχο 20 υφιστάμενων.
Εμπλέκεται άμεσα στις παρακάτω αποφάσεις:
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(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ ιχθυοκαλλιέργειας. Οι εκπαιδευτικοί του τίτλοι συνδέονται
άμεσα με το αντικείμενο της εργασιακής του θέσης και το αντικείμενο της επιχείρησης. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται
από μισθό.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την πτώση του τζίρου της εταιρείας, και την
κατάθλιψη των γονέως εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν (διαβήτηςρευματοειδήή αρθρίτιδα)
Εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, στις πωλήσεις, ευχαρίστηση για τον ερωτώμενο
είναι ότι διατηρούν την επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.
Μεγάλη μείωση του κέρδους της επιχείρησης, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από
τράπεζες, φίλους και τοκογλύφο. Η κατάσταση αυτή τον επηρεάζει πολύ στο ψυχολογικό
επίπεδο.
Είναι σε σταθερή συντροφική σχέση, την οποία χαρακτηρίζει εξαιρετική, κοινές
δραστηριότητες με τη σύζυγο είναι η παρακολούθηση ταινιών και το ψάρεμα.
Πηγή ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι το μπάσκετ και η οπαδική ενασχόληση με την
ομάδα του ΠΑΟΚ. Η κοινωνική του ζωή είναι καλή, τελευταία φορά διακοπές πήγε το
καλοκαίρι 4 μέρες.
Στις αξίες ανέφερε: οικογένεια, πίστη, πατρίδα, ότι καλό μπορείς να κάνεις για τον τόπο.
137 Αρχικά: Δ.Ν.
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Μεσήλικας 39 χρόνων, συνιδιοκτήτης σε εταιρεία με 5 έως 9 εργαζόμενους, η νομική
μορφή της επιχείρησης είναι Ε.Π.Ε. Σύμβουλος στη Q-Plan Building Excellence εταιρεία
σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών διοίκησης σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.
Εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη δημόσια διοίκηση, αναπτύσσει καινοτόμα προγράμματα
έρευνας και ανάπτυξης. Ο ετήσιος τζίρος της επιχείρησης είναι 600.000 ευρώ και τα ετήσια
κέρδη 300.000 ευρώ.
Εμπλέκεστε άμεσα στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης και
τον έλεγχο 4 υφιστάμενων.
(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων.
Υψηλή αυτονομία. Καλό μορφωτικό επίπεδο, ΑΕΙ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός υπολογιστών
και μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι από 3000 ευρώ και άνω, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από κέρδη επιχείρησης και μισθό της εργασίας του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απώλεια της μητέρας του και την αγορά
σπιτιού.
Το παιδί του αντιμετωπίζει ήπια αναπτυξιολογικά προβλήματα. Υποβάλλεται σε
φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες κάθε εβδομάδα με τη συνεπακόλουθη ψυχική
καταπόνηση. Προσαρμόστηκαν, αλλά άλλαξαν το πρόγραμμά τους, υπάρχει φόρτιση για το
άγνωστο, αγωνία στο πίσω μέρος του μυαλού του.
Την τελευταία δεκαετία, εργάζεται στον τομέα παροχής συμβουλών σε εταιρείες και
φορείς. Υπήρξε απώλεια τζίρου 25%. Πηγή ευχαρίστησης είναι η εναλλαγή των
αντικειμένων εργασίας και σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος. Στο εργασιακό πεδίο
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δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας καθότι δραστηριοποιούνται σε εργασίες στο
εξωτερικό, έτσι δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας και πληρώνουν τους υπαλλήλους τους.
Στο παρελθόν δίδαξε στο ΤΕΙ Σερρών στη Διοίκηση επιχειρήσεων και σε ιδιαίτερα
μαθήματα.
Σχετικά με το εργασιακό μέλλον, τα επόμενα 3 χρόνια φαίνεται ότι θα καλύπτουν τις
ανάγκες τους, ωστόσο μακροπρόθεσμα ανέφερε ότι οι τάσεις είναι αρνητικές.
Ως φοιτητής είχε έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα, ήταν υπεύθυνος ΠΑΣΠ Βορείου
Αιγαίου. Πλέον δεν ασχολείται ενεργά.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε πτώση τζίρου 20% και προσωπική απώλεια εισοδήματος 4045%. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από κάποιον, ωστόσο εξέφρασε αβεβαιότητα
για το επαγγελματικό του μέλλον, δεν προβλέπει να επιλύεται μελλοντικά η ευρωπαϊκή
κρίση με άμεσο αντίκτυπο στην εργασία του που είναι συνδεδεμένη με Ευρωπαϊκά θέματα.
Καλή συζυγική σχέση μα τριβές που προκύπτουν από την καθημερινότητα. Εμπιστοσύνη,
ειλικρίνεια τα θετικά, στα αρνητικά τριβές σχετικά με τις καθημερινές υποχρεώσεις. Κοινά
πράγματα είναι η ανατροφή των παιδιών τους, οι έξοδοι για φαγητό και οι διακοπές.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η συναναστροφή του με φίλους, η κοινωνική του ζωή είναι
μέτρια, διακοπές πήγε φέτος.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται ανέφερε την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της
ασθένειας του παιδιού του, αν θα είναι λειτουργικό.
Οι αξίες του είναι σεβασμός στον εαυτό και στους συνανθρώπους, ανοιχτομυαλιά, να μην
απορρίπτει τον κόσμο.

130 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Βαφοπούλου
Προγραμματιστής / Εργοδότης 5 με 9
εργαζόμενους

Ηλικιωμένος 64 χρόνων, προγραμματιστής, εργοδότης με 5 έως 9 εργαζόμενους. Εργάζεται
10 ώρες τη μέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Στις δραστηριότητές του είναι η δημιουργία
προγραμμάτων. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 180.000-200.000.
Εμπλέκεται άμεσα σε
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(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Μέσα στα εργασιακά του καθήκοντα, είναι η εποπτεία της εργασίας 3 εργαζομένων.
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων.
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, υψηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μερίσματα,
κέρδη και μισθούς.
Εργάζεται 40 χρόνια ως προγραμματιστής, πηγή ευχαρίστησης είναι το δημιουργικό
κομμάτι. Αναμένει ευχάριστες εξελίξεις μέσω της αύξησης των εργασιών.
Καλή συζυγική σχέση, οι διαφωνίες αφορούν τα παιδιά για τα οποία αποφασίζει η σύζυγός
του.
Κοινές δραστηριότητες είναι ο κινηματογράφος, οι ταβέρνες και η παρακολούθηση
τηλεόρασης.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ίδιο, η ενασχόληση με τους υπολογιστές, το περπάτημα και
άλλες δραστηριότητες. Καλή κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε φέτος στην Χαλκιδική.
Οι αξίες του είναι οικογένεια, θρησκεία, παιδιά.
135 Αρχικά: Μ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
μικρός Περιοχή: Μπάλα
εργοδότης με 5-9 εργαζόμενους

Μεσήλικας 39 χρόνων, μικρός εργοδότης 5 με 9 εργαζόμενους, συνιδιοκτήτης σε καφέSnack bar. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, επόπτευσης 8
εργαζόμενων και υψηλή αυτονομία. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο, απόφοιτος λυκείου. Το
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μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 3001 ευρώ και πάνω, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από τα κέρδη επιχείρησης και ενοίκια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την οικονομική κρίση, τον ερχομό του παιδιού του,
και την σοβαρή κρίση στο γάμο του (η γυναίκα του έφυγε ένα μήνα από το σπίτι, αλλά
επέστρεψε).
Στα προβλήματα υγείας ανέφερε την κατάθλιψη του αδελφού του λόγω χρεών. Ασχολείται
επιχειρηματικά με επιχειρήσεις καφέ και snack bar περίπου 15 χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια έκανε έναρξη επιχείρησης. Πηγή ευχαρίστησης είναι στη εργασία του
είναι όταν έχουν απήχηση οι υπηρεσίες που προσφέρει, η επιτυχία. Είναι αισιόδοξος ότι τα
πράγματα θα εξελιχθούν θετικά.
Στα εργασιακά προβλήματα ανέφερε το άδικο σύστημα φορολόγησης του κράτους, και τις
αυξημένες εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ.
Η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ δυσχερής, είχε απώλεια εισοδήματος 70%,
χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από φίλους, αισθάνεται κουρασμένος και επηρεάζεται
σημαντικά.
Μέτρια συζυγική σχέση με προβλήματα που ανακύπτουν από το οικονομικό. Κοινή
συνισταμένη το παιδί. Παλιότερα έκαναν διακοπές και διασκέδαζαν μαζί με τη σύζυγο,
αλλά πια δεν κάνουν τίποτα.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το τένις, οι βόλτες με το γιό του και η εργασία
του. Η κοινωνική ζωή του είναι καλή, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές φέτος.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τα οικονομικά.
Οι αξίες του είναι τιμιότητα και εργασία.

142 Αρχικά: Φ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
μικρός Περιοχή: Καλαμαριά
εργοδότης με 5-9 εργαζόμενους

Μεσήλικας 40 χρόνων, μικρός εργοδότης 5-9 εργαζόμενους, φωτοτυπικό κέντρο, εργάζεται
10 ώρες τη μέρα 6 μέρες την εβδομάδα, υψηλή αυτονομία. Ο ετήσιος τζίρος είναι 300.000
ευρώ και τα κέρδη 25.000 ευρώ. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και
επόπτευση 6 εργαζόμενων. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου) και ιδιωτική
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σχολή πληροφορικής. Η επιχείρηση λειτουργεί 17 χρόνια. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη
της επιχείρησης και το μισθό της συζύγου του.
Στις σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό πεδίο ανέφερε την απώλεια τζίρου 30%, πηγή
ευχαρίστησης είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα τα
οποία του δημιουργούν ψυχολογική πίεση, δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στην εργασία
του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απόκτηση παιδιού. Μέτρια συζυγική σχέση με
διαφωνίες που προκύπτουν από διαφορές χαρακτήρα και όχι οικονομικές.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι ο κινηματογράφος και ο υπολογιστής. Τα 2
τελευταία χρόνια δεν πήγε διακοπές εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οι αξίες του
είναι σεβασμός και τιμιότητα.
129 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καλαμαριά
Επιχειρηματίας με επιφάνεια / 6
εργαζόμενοι

Μεσήλικας 45 χρόνων, εργοδότης, συνιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας μηχανημάτων με 6
εργαζόμενους. Εμπλέκεται σε α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν τα
προϊόντα την παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση.
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Μέσα στα εργασιακά του καθήκοντα είναι η εποπτεία 6 εργαζομένων, διευθυντική θέση με
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων. Υψηλόβαθμος
επαγγελματίας ΑΕΙ πολυτεχνείο, υψηλή εργασιακή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από έσοδα.
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Εργάζεται 20 χρόνια στην διαχείριση εταιρείας εργαλείων. Στα σοβαρά προβλήματα η
πτώση τζίρου η οποία του προκαλεί άγχος και ανασφάλεια.
Σταθερός γάμος, όχι ιδιαίτερες διαφωνίες, κοινές δραστηριότητες οι εκδρομές και οι
διακοπές, οι δραστηριότητες με τα παιδιά του.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ίδιο τα ταξίδια, καλή κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε φέτος.
Οι αξίες του είναι εντιμότητα, ειλικρίνεια, όχι κοροϊδία, βιοπάλη, εργάζεται για να
βελτιώσει τους όρους ζωή του.

ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ 2 ΕΩΣ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
124 Αρχικά: Μ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
μικρός Περιοχή: Παύλου Μελά
εργοδότης με 2-4 εργαζόμενους
Μεσήλικας 44 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, ανασφάλιστος, ιδιοκτήτης café-bar,
λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διεύθυνση της επιχείρησης και εποπτεύει 4
εργαζόμενους, μέτρια αυτονομία. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΑΕΙ-ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης).
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από κέρδη και σύνταξη της μητέρας του.
Πάσχει από διαβήτη, το αντιμετώπισε η οικογένεια του αλλά όχι η σύζυγος καθότι είναι σε
διάσταση. Στα πρόσφατα γεγονότα ανέφερε χρεοκοπία επιχείρησης και έναρξη νέας. Στην
εργασία του τον ευχαριστεί η επαφή με τον κόσμο, ωστόσο εξέφρασε αγωνία για το μέλλον
καθότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη του κόσμου και δεν βγαίνει να καταναλώσει.
Υπάρχει κατακόρυφη πτώση τζίρου 70%-80%, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από την
αδερφή του. Η οικονομική του κατάσταση των επηρεάζει πάρα πολύ, δεν αισθάνεται
καθόλου καλά.
Βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και του
ωραρίου του μαγαζιού. Κύρια αιτία της διάστασης είναι η απότομη αλλαγή του τρόπου
διαβίωσης. Το μόνο πράγμα που τους συνδέει είναι το παιδί, μερικές φορές βγαίνουν όλοι
μαζί, ανησυχεί με την πορεία του παιδιού στο σχολείο.
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Νιώθει αμφίθυμα σχετικά με το γεγονός ότι είναι μόνος, ελπίζει ότι θα αλλάξει η
κατάσταση του μόλις βελτιωθούν τα οικονομικά του.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι η γυμναστική, η κολύμβηση, το ψάρεμα, το
γήπεδο και το παιχνίδι με το παιδί.
Η κοινωνική του ζωή είναι πλούσια, διακοπές πήγε φέτος, στις χρόνιες αντιξοότητες
ανέφερε το οικονομικό.
Οι αξίες του είναι η οικογένεια και η ευγενής άμιλλα.

136 Αρχικά: Κ.Ξ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Πανόραμα
εργοδότης με 2-4 εργαζόμενους

Μεσήλικας 44 χρόνων, μικρός εργοδότης 2-4 εργαζόμενοι (ξενοδοχείο ζώων). Οι υπηρεσίες
που προσφέρει είναι η φιλοξενία ζώων. Στις αρμοδιότητές του είναι η διοίκηση και ο
έλεγχος. Ο ετήσιος τζίρος είναι 250.000 ευρώ και τα κέρδη 100.000 ευρώ. Διευθυντική θέση
με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων. Οι βασικές του
δραστηριότητες αφορούν διοίκηση έλεγχο και εποπτεία των εργαζόμενων. Καλό μορφωτικό
επίπεδο (ΑΕΙ διοίκηση επιχειρήσεων). Το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001
ευρώ, εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται από κέρδη.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την αναπηρία της αδελφής του η οποία κατοικεί σε
διαφορετικό σπίτι.
Σημαντικές αλλαγές στην εργασία του είναι η μείωση των κερδών και των πελατών. Έπειτα
υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τους πελάτες. Παρόλα αυτά η δουλειά είναι ευχάριστη
και η οικονομική του κατάσταση θετική.
Είναι μόνος και αναζητά την κατάλληλη σύντροφο για σταθερή σχέση. Πηγή ευχαρίστησης
είναι το γυμναστήριο, η ιστιοπλοΐα και η εκπαίδευση σκύλων.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε οικογενειακά προβλήματα.
Οι αξίες του είναι ηθική, τιμιότητα, σεβασμός στον συνάνθρωπο.
140 Αρχικά: Κ.Η.
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Μεσήλικας 39 χρόνων, μικρός εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους, συνιδιοκτήτης της
επιχείρησης εμπορίας ηλεκτρικών ειδών με τον αδελφό του, σχετικά υψηλή αυτονομία. Ο
ετήσιος κύκλος της επιχείρησης είναι 500.000 ευρώ και τα κέρδη 100.000 ευρώ.
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 2 εργαζόμενων.
Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (λύκειο). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από κέρδη, ενοίκια και ομόλογα.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απώλεια στενού φίλου για την οποία
στεναχωρήθηκε και στην οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί με τον καιρό. Ο γάμος του
προήλθε έπειτα από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη της συντρόφου του, αναφέρει
χαρακτηριστικά ‘είμαι κατά του γάμου αλλά τι να έκανα, να το ρίξω; Την παντρεύτηκα.’
Ασχολείται με το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών 18 χρόνια, υπήρξε μείωση τζίρου 20% εξαιτίας
της μείωσης των τιμών που προσφέρει. Μοναδική πηγή ευχαρίστησης στην εργασία του
είναι ο βιοπορισμός.
Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, στο οικονομικό δεν είναι ικανοποιημένος αλλά
ανταπεξέρχεται.
Θετικό στοιχείο στο γάμο του είναι το παιδί του, ανέφερε μικροπροβλήματα στο
οικονομικό και συναισθηματικό επίπεδο, επίσης υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο
ανατροφής του παιδιού του. Μέτρια συζυγική σχέση, κοινή δραστηριότητα το παιδί και
κάποιες εκδρομές.
Οι δραστηριότητες που τον ευχαριστούν είναι η παρακολούθηση ποδοσφαίρου και το
ψάρεμα. Η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική, διακοπές πήγε στην Κρήτη.
Οι αξίες που ανέφερε είναι τιμιότητα, ειλικρίνεια, σεβασμός και αλληλοεκτίμηση.

138 Αρχικά: Ν.Π.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Αμισού
εργοδότης με 2-4 εργαζόμενους

Μεσήλικας 38 χρόνων, μικρός εργοδότης με 2 έως 4 εργαζόμενους, κατάστημα εμπορίας
τροφίμων, σχετική αυτονομία. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 350.000 ευρώ και τα κέρδη
20.000 ευρώ. Στην εμπορία τροφίμων υπάρχει μικρό περιθώριο κέρδους. Εργάζεται ο ίδιος
στη επιχείρηση και εποπτεύει δυο εργαζόμενους. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
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Στα προβλήματα υγείας ανέφερε την ρευματοειδή αρθρίτιδα του πατέρα του ο οποίος ζει
στην Κρήτη, η οποία του δημιουργεί προβλήματα στην κίνηση, δεν μπορεί να ταξιδέψει
στη Θεσσαλονίκη να τους δει και αυτό τους στεναχωρεί.
Ασχολείται 6 χρόνια επαγγελματικά με την πώληση προϊόντων, την προμήθεια προϊόντων
και την ανάπτυξη δικτύου εξαγωγών για τα προϊόντα και τους προμηθευτές τους. Τα
τελευταία 2 χρόνια υπήρξε απώλεια τζίρου περίπου 20%, στην εργασία του τον ευχαριστεί
η επαφή με τον κόσμο και κυρίως η επιβεβαίωση της καλής του εργασίας. Με την φύση της
εργασίας του είναι πολύ ικανοποιημένος. Ανέφερε οικονομικά προβλήματα, δεν υπάρχει
ευχέρεια να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους και τις υποχρεώσεις απέναντι
στο κράτος. Επιπρόσθετα υπήρξε αύξηση του κόστους λειτουργίας επιχείρησης.
Ο ερωτώμενος είναι πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Καλαμαριάς, με αρμοδιότητα την
ενημέρωση και το συντονισμό των ανεξάρτητων επαγγελματιών, όπως για τις αλλαγές στη
νομοθεσία (π.χ. λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή). Τέλος διοργανώνουν
διάφορες δράσεις και γιορτές.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε απώλεια τζίρου 20%, έχει πιστώσεις από προμηθευτές
(εμπορικές πιστώσεις). Η οικονομική του κατάσταση των επηρεάζει, αισθάνεται στρες,
δυσκολία και καταπόνηση όταν υπάρχουν δυσκολίες.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη γέννηση του γιού του, με την σύζυγό του έχει
εξαιρετική ποιότητα σχέσης που χαρακτηρίζεται από συντροφικότητα, κοινή οπτική και
φιλοσοφία ζωής. Τα πράγματα που τους συνδέουν είναι τα ταξίδια, η ανατροφή του
παιδιού και η εργασία.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι η εργασία του, η ασχολία με το παιδί του, το
θέατρο, οι έξοδοι για φαγητό και ο κινηματογράφος.
Η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική, διακοπές έκανε στο πατρικό του σπίτι στην
Κρήτη.
Οι αξίες του είναι: ακεραιότητα, εργατικότητα, συνέπεια, θετικότητα, αισιοδοξία,
φιλοδοξία.
134 Αρχικά: Κ.Ζ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Σοφούλη
εργοδότης με 2-4 εργαζόμενους

Μεσήλικας 44 χρόνων, συνιδιοκτήτης επιχειρήσεων (παιδικού σταθμού και παντοπωλείου)
που απασχολεί πάνω από 10 υπαλλήλους με σχετικά υψηλή αυτονομία. Ο ετήσιος κύκλος
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δραστηριοτήτων είναι 120.000 ευρώ και το κέρδος 40.000 ευρώ. Διευθυντική θέση με
αρμοδιότητες εποπτείας 8 εργαζομένων. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ βιολογίας). Κύρια
εργασιακά καθήκοντα οι πωλήσεις, η διαχείριση των οικονομικών και η εποπτεία του
προσωπικού. Το μηνιαίο εισόδημα είναι 3001 ευρώ και πάνω, εξαρτώνται 7 άτομα και
προέρχεται από μερίσματα, ενοίκια και έσοδα επιχείρησης. Με τα οικονομικά αισθάνεται
πολύ άνετα.
Καλή συζυγική σχέση, όταν υπάρχουν προβλήματα αφορούν ζητήματα της
καθημερινότητας. Πράγματα που τον συνδέουν με τη σύζυγο είναι τα ταξίδια, η γυμναστική
και το θέατρο.
Ως αξίες ανέφερε την τιμιότητα, την εργασία, τον αγώνα και την βοήθεια όταν μπορεί.
141 Αρχικά: Σ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Καλαμαριά
εργοδότης με 2-4 εργαζόμενους

Νέος 33 χρόνων, εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους, η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην
πώληση και τοποθέτηση κουφωμάτων, επίπλων και πορτών, εργάζεται 16 ώρες την ημέρα,
σχετικά υψηλή αυτονομία. Τα κέρδη της επιχείρησης κυμαίνονται από 60.000 ευρώ έως
30.000 ευρώ. Εποπτεύει 1 άτομο. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου). Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και
προέρχεται από κέρδη επιχείρησης, και μισθό της συζύγου (νοσηλεύτρια). Στην εργασία
του τον ευχαριστεί το δημιουργικό κομμάτι, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, τα
οικονομικά του είναι πολύ καλά.
Καλή συζυγική σχέση, χωρίς διαφωνίες, νιώθει ελευθερία μέσα στη σχέση, τους συνδέουν
όλα τα πράγματα της καθημερινότητάς τους.
Πηγή ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι το ψάρεμα και η ενασχόληση με το αυτοκίνητό
του. Η κοινωνική του ζωή είναι καλή και άνετη. Τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Οι αξίες που ανέφερε είναι εντιμότητα, ειλικρίνεια, φιλότιμος, θετικότητα, αλληλοβοήθεια.
133 Αρχικά: Α.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Αρχιτέκτονας Περιοχή: Καλαμαριά
/ Μικρός εργοδότης 2 με 4
εργαζόμενους

Μεσήλικας 47 χρόνων, αρχιτέκτονας, μικρός εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους. Εμπλέκεται
στις παρακάτω αποφάσεις:
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(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Εποπτεύει 2 υπαλλήλους, διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και
επόπτευσης υφισταμένων. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο, μεταπτυχιακό-πτυχίο στην
αρχιτεκτονική. Οι εκπαιδευτικοί του τίτλοι συνδέονται με την εργασιακή θέση. Υψηλή
αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα
και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε το πρόβλημα της κόρης του στα νεφρά, κάνουν
θεραπεία 3 φορές το χρόνο.
Εργάζεται 20 χρόνια ως αρχιτέκτονας, το 70% της εργασίας αφορά μελέτες, 30% οικοδομικά
και αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων.
Τα τελευταία δυο χρόνια απέλυσε 2 άτομα από την εταιρεία του. Πηγή ευχαρίστησης είναι
όταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έχουν απτό αποτέλεσμα. Είναι αρκετά ευχαριστημένος
με την εργασία του και αναμένει θετικές αλλαγές.
Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε την απώλεια εισοδήματος η οποία του δημιουργεί άγχος.
Ισορροπημένη σχέση με τη σύζυγο, οι διαφωνίες λύνονται με διάλογο. Στις δυνατές
πλευρές είναι η συντροφικότητα, τα πράγματα που τους συνδέουν είναι η κοινωνική ζωή,
οι εκδρομές, τα ταξίδια και οι διακοπές.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το γυμναστήριο. Έχει περιορισμένο χρόνο για
κοινωνική ζωή, τελευταία φορά διακοπές πήγε τον Αύγουστο. Οι χρόνιες δυσκολίες
αφορούν προσωπικά ζητήματα.
Οι αξίες του είναι: εντιμότητα, συνέπεια, καθήκον, διακριτικότητα.
128 Αρχικά: Γ.Μ.
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εργοδότης 2 με 4 υπαλλήλους

Μεσήλικας 43 χρόνων, ιδιώτης γιατρός, καρδιολόγος, εποπτεύει μια υπάλληλο. Υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ ιατρικής). Υψηλή αυτονομία, οι τίτλοι σπουδών συνδέονται με την
εργασιακή θέση. Το μηνιαίο εισόδημα είναι πάνω από 3001, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από έσοδα και ενοίκια.
3001 ευρώ και πάνω
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε αλλαγές στην επαγγελματική ζωή εξαιτίας της
κρίσης. Στα προβλήματα υγείας ανέφερε την σοβαρή ασθένεια του πατέρα του.
Εργάζεται 11 χρόνια ως ιδιώτης γιατρός, με βασικές δραστηριότητες την διάγνωση και την
παρέμβαση. Πηγή ευχαρίστησης είναι η ικανοποίηση που νιώθει από τους ασθενείς όταν
εφαρμόζει καλή θεραπεία, η θετική μεταβολή στην ποιότητα ζωής των ασθενών λόγω της
ιατρικής παρέμβασης, η επαφή με τους ασθενής.
Στα εργασιακά προβλήματα ανέφερε την ανασφάλεια που νιώθει. Επίσης, ο τρόπος που
αναγκάζεται να εργαστεί, η γραφειοκρατία του ΕΟΠΥΥ τον εξαντλεί.
Στο εργασιακό πεδίο ανέφερε τις συνεχείς απροειδοποίητες αλλαγές. Η εργασία του στην
παρούσα φάση με τον τρόπου που γίνεται δεν τον ικανοποιεί, αναφέρει χαρακτηριστικά
‘Μέτρια, μ’ αποσπά, δεν μ’ αφήνει να κάνω τη δουλειά μου αυτή η γραφειοκρατία’. Μεγάλη
αλλαγή στην εργασία του υπήρξε η μείωση των εσόδων, με ανάλογο ψυχολογικό αντίτυπο.
Μέτρια ποιότητα γάμου, διαφωνίες τις οποίες επιλύουν άλλοτε ήρεμα άλλοτε με καυγά.
Κοινές δραστηριότητες είναι το ψάρεμα, οι εκδρομές, οι διακοπές και οι κοινές έξοδοι.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι η οικογένεια, το ψάρεμα, η απόδραση στο εξοχικό,
το ψαροντούφεκο και η κατάδυση. Τελευταία φορά διακοπές πήγα φέτος.
Ως αξίες ανέφερε οικογένεια, δικαιοσύνη, καλλιέργεια.
132 Αρχικά: Κ.Ι.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Γρηγορίου
εργοδότης με 2 εως 4 εργαζόμενους /
καρδιολόγος

Μεσήλικας 44 χρόνων, ιδιώτης γιατρός, καρδιολόγος, εποπτεύει 1 υπάλληλο. Εμπλέκεται
στις παρακάτω αποφάσεις:
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(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων.
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο, διδακτορικό. Υψηλή εργασιακή αυτονομία. Το οικογενειακό
εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μισθούς και
ενοίκια.
Μεγάλες αλλαγές στη ζωή του τα 2 τελευταία χρόνια προκάλεσε, η πτώση της εργασίας,
των εσόδων και η μείωση των μισθών. Μείωση πελατείας 40%.
Στην παρούσα συγκυρία είναι ιδιώτης καρδιολόγος, εκκρεμεί ο διορισμός του ως λέκτορας.
Ωστόσο εξέφρασε ανασφάλεια σχετικά με τον διορισμό του. Εργάζεται 10 χρόνια, με
βασικές δραστηριότητες τις διαγνώσεις και τις επεμβατικές πράξεις. Στα οικονομικά του
υπήρξε μικρή προς μέτρια μείωση εσόδων. Τα οικονομικά του τον επηρέασαν ψυχολογικά.
Είναι σε σταθερό γάμο, όπου οι διαφωνίες λύνονται με συζήτηση. Δυνατές πλευρές είναι
κάποιος βαθμός έρωτα, η αλληλοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και η ύπαρξη παιδιών που
κάνει την σχέση πιο στιβαρή
Κοινές δραστηριότητες είναι οι διακοπές και τα παιδιά.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι οι εκδρομές με τα παιδιά, τα σπορκολύμβηση, ποδήλατο, τένις. Η κοινωνική ζωή του περιστρέφεται στον επαγγελματικό του
χώρο και έχει περιοριστεί. Τελευταία φορά διακοπές πήγε φέτος.
Ως αξίες ανέφερε: οικογένεια, ειλικρίνεια, συμπαράσταση, αγάπη με κοινωνική προοπτική.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
115 Αρχικά: Γ.Δ.
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Μεσήλικας 45 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, οδοντίατρος, σχετικά υψηλή αυτονομία,
καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (μεταπτυχιακό, εμφυματολόγος, χειρουργός στόματος). Οι
εκπαιδευτικοί του τίτλοι συνδέονται με τη θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε το γάμο και τη
γέννηση των παιδιών του. Εργάζεται ως οδοντίατρος 15,5 χρόνια, περισσότερο τον
ευχαριστεί το χειρουργικό κομμάτι, δυσκολίες υπάρχουν στην πληρωμή του από τους
πελάτες, υπήρξε μείωση πελατείας και εισοδήματος. Η οικονομική απώλεια δεν έχει φτάσει
να επηρεάζει την καθημερινότητά του και όταν αυτό συμβαίνει του δημιουργεί εκνευρισμό.
Εμφανίζεται αισιόδοξος σχετικά με το μέλλον, ελπίζει η εργασία το εισόδημά του να
επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν 4 χρόνια. Είναι ικανοποιημένος με το αντικείμενο της
εργασίας του.
Μεγάλη αλλαγή στο γάμο του υπήρξε ο ερχομός των παιδιών του, σε γενικές γραμμές
αισθάνεται πολύ καλά. Όταν υπάρχουν διαφωνίες επιλύονται με συζήτηση. Δυνατές
πλευρές της σχέσης είναι η αγάπη, τα παιδιά και η οικογένεια.
Τα πράγματα τα οποία τους συνδέουν είναι το χιούμορ, τα ταξίδια, τα σπορ και η
καθημερινή συνάντηση για φαγητό.
Πηγές ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός, τα ταξίδια και η ενασχόληση με τα παιδιά του. Η
κοινωνική του ζωή είναι καλή, διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Οι αξίες του είναι ήθος, αλήθεια, αξιοπρέπεια, αγάπη, οικογένεια.
116 Αρχικά: Α.Μ.

Εργασιακή
Αυτοαπασχολούμενος

Κατάσταση: Περιοχή: Πλούτωνος

Νέος 30χρόνων, αυτοαπασχολούμενος κτηνίατρος, ασφαλισμένος στο ΤΣΑΥ, στις βασικές
του δραστηριότητες είναι η περίθαλψη και η φροντίδα ζώων, υψηλή αυτονομία. Καλό
μορφωτικό επίπεδο (μεταπτυχιακό κτηνιατρική).
Η εργασία του τον ευχαριστεί τόσο ως πρακτική όσο και ως επιστήμη. Στα εργασιακά
προβλήματα αναφέρει την ιδιορρυθμία πελατών και την επικινδυνότητα ορισμένων ζώων.
Στις εργασιακές αλλαγές που αναμένει ανέφερε την αύξηση πελατείας και κερδών. Η
εργασία του τον ευχαριστεί ολοένα και περισσότερο.
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Προσπαθεί να μην επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, αισθάνεται ακόμη δυνατός και
αυτόνομος.
Είναι εργένης, νιώθει ισορροπημένα, επιθυμεί να αλλάξει αυτή η κατάστασή του με τις
κατάλληλες ευκαιρίας, αισιοδοξία και καλή διάθεση.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η εργασία του, η κοινωνική του ζωή είναι μέτρια, διακοπές πήγε
πέρυσι.
Οι αξίες του είναι εντιμότητα και ειλικρίνεια.
119 Αρχικά: Ζ.Κ.

Εργασιακή
Αυτοαπασχολούμενος

Κατάσταση: Περιοχή: Παπανικολάου

Νέος, 34 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος γραφίστας, στις δραστηριότητες ανέφερε τη
σχεδίαση, υψηλή αυτονομία. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 12.000 ευρώ και το κέρδος
10.000 ευρώ. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ γραφιστικής). Οι τίτλοι συνδέονται με τη
θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτάται ένα
άτομο και προέρχεται από κέρδη.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές, ανέφερε την περικοπή μισθού. Ασχολείται
5 χρόνια με έντυπα και σχεδίαση ιστοσελίδων. Πηγή ευχαρίστησης είναι η ελευθερία που
νιώθει όταν εργάζεται. Πρόβλημα είναι η καθυστέρηση πληρωμής από τους πελάτες.
Παλαιότερα έχει εργαστεί ως ανειδίκευτος εργάτης (πωλητής ρούχων).
Ως αλλαγή στην οικονομική κατάσταση ανέφερε τη μείωση εσόδων η οποία τον κάνει να
νιώθει άβολα και έχει αλλάξει την γενικότερη διάθεση του. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα.
Καλή συντροφική σχέση, χωρίς προβλήματα, στα θετικά στοιχεία η καλή επικοινωνία, και οι
κοινές έξοδοι.
Πηγή ευχαρίστησης η επικοινωνία με φίλους, όχι έντονη κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε πριν
δυο χρόνια.
Ως αξία ανέφερε την ειλικρίνεια.

121 Αρχικά: Π.Β.
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Αυτοαπασχολούμενος

Νέος, αυτοαπασχολούμενος αρχιτέκτονας, ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ, με υψηλή αυτονομία.
Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (Μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική τοπίου). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από
μισθούς.
Οι αξίες του είναι αίσθηση ευθύνης, δικαιοσύνη.
122 Αρχικά: Α.Χ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Δαβάκη
Αυτοαπασχολούμενος / Χρεοκοπία

Μεσήλικας 54 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος κατασκευή και πώληση ειδών λαϊκής τέχνης,
κοσμημάτων, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Σχετικά υψηλή αυτονομία. Ο ετήσιος κύκλος
εργασιών είναι 80.000 ευρώ και η ζημία τα δυο τελευταία χρόνια 20.000 ευρώ. Χρεοκοπία.
Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (γυμνάσιο), το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 5011000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της εργασίας του.
Στις μεγάλες αλλαγές ανέφερε την οικονομική κρίση.
Εργάζεται 25 χρόνια ως κεραμίστας κατασκευαστής και πωλητής, πηγή ευχαρίστησης είναι
η επιτυχία στην κατασκευή ενός αντικειμένου και οι οικονομικές απολαβές. Εξέφρασε
ανασφάλεια και έλλειψη σιγουριάς για την οικονομική του ύπαρξη. Αρκετά ικανοποιημένος
με το αντικείμενο της εργασίας του. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τοπικού
εμπορικού συλλόγου.
Δυσαρεστημένος από τις οικονομικές απολαβές, μείωση τζίρου 50%, χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα από φίλους, νιώθει ανασφαλής (στρες, θυμός), έχει αϋπνίες, συχνά
ξεσπά στη γυναίκα του. Έχει βάλει σε προσημείωση το σπίτι του προκειμένου να λάβει
επαγγελματικό δάνειο.
Μέτρια συζυγική σχέση, η συνύπαρξη στη δουλειά και στο σπίτι φέρνει γκρίνια, υπάρχει
έλλειψη ατομικού χώρου, το στρες ως αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας δημιουργεί
εκνευρισμό στο ζευγάρι. Οι διαφωνίες αφορούν κατά κύριο λόγο ανούσιες λεπτομέρειες
χωρίς ζωτική σημασία, υπάρχουν φωνές και έπειτα ηρεμία.
Ζουν και εργάζονται από κοινού με τη σύζυγο, πολύχρονη σχέση (33 χρόνια), έχει θετικά και
αρνητικά.
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Πηγές ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι η κεραμική, και διακοπές τα σαββατοκύριακα
στη Χαλκιδική. Περιορισμένη κοινωνική ζωή λόγω οικονομικών καταστάσεων. Τελευταία
φορά πήγε διακοπές το 1990.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία προσπαθούν να
επιλύσουν.
Οι αξίες του είναι οικογένεια, φίλοι, τσίπα, τιμιότητα.
161 Αρχικά: Λ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Πανόραμα / Περιοχή: Πανόραμα
Αυτοαπασχολούμενος

Μεσήλικας 41 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος γυμναστής, personal training, 7 ώρες την
ημέρα. Στις εργασιακές του δραστηριότητές συμπεριλαμβάνεται το κολύμπι, η ενόργανη
και η γυμναστική. Υψηλή αυτονομία. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ ΤΕΦΑ. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται
από ενοίκια, μισθούς και συντάξεις.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε προβλήματα με τη μέση του, υποβλήθηκε σε σειρά
επεμβάσεων και θα κάνει και άλλες. Το πρόβλημα αυτό επηρέασε την εργασία του ως
επαγγελματία πολίστα. Επίσης υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας του προβλήματος να σταματήσει
την εργασία του ως personal trainer.
Εργάζεται 7 χρόνια ως γυμναστής, στην ενόργανη και τη γυμναστική. Στην εργασία του τον
ευχαριστεί η επικοινωνία με τον κόσμο και όταν έχει αποτέλεσμα η δουλειά του.
Στις εργασιακές δυσκολίες ανέφερε την καθυστέρηση πληρωμών.
συνδικαλιστική δραστηριότητα.

Δεν έχει ενεργό

Υπήρξε μείωση των κερδών στην εργασία του, δεν αισθάνεται άνετα με τα οικονομικά.
Παλαιότερα ταξίδευε για αναψυχή, τώρα δεν μπορεί. Επηρεάζεται σημαντικά.
Είναι εργένης, αισθάνεται ήρεμος, προσπαθεί να βρει την κατάλληλη σύντροφο για να
κάνει σχέση. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη εξαιτίας των οικονομικών του.
Τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν τρία χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τη διακοπή της καριέρας του στο πόλο και αυτό τον
επηρεάζει.
Οι αξίες του είναι σεβασμός, αξιοπρέπεια, αγάπη.
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123 Αρχικά: Δ.Π.

Εργασιακή
Αυτοαπασχολούμενος

Κατάσταση: Περιοχή: Καλαμαριά

Ηλικιωμένος 65 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος βιβλιοπώλης, εργάζεται 6 μέρες την
εβδομάδα, 8 με 9 ώρες ημερησίως. Σχετικά υψηλή αυτονομία. Στις βασικές του
δραστηριότητες ανέφερε την πώληση βιβλίων, και την αναζήτηση τίτλων βιβλίων.
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι 40.000 ευρώ και τα ετήσια κέρδη 2.000 ευρώ.
Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ-ΑΕΙ, μεταπτυχιακό στη χημεία τροφίμων. Οι τίτλοι σπουδών
δεν συνδέονται με τη θέση εργασίας. Πέρα από το βιβλιοπωλείο πηγαίνει σε εκθέσεις,
στήνει πάγκους και κάνει παρουσιάσεις βιβλίων (περίπου 3 ώρες την εβδομάδα).
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ, εξαρτώνται δύο άτομα,
προέρχεται από μια σύνταξη που λαμβάνει ο ανήλικος γιός του εξαιτίας του χαμού της
μητέρας του.
Στις μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την απώλεια της γυναίκας του πριν 4 χρόνια.
Πολύ σημαντική απώλεια γιατί τον βοηθούσε και στη δουλειά. Ανέτρεψε τον
προγραμματισμό του ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει 67 χρόνια για
να βγει στη σύνταξη, είχε υπολογίσει ότι βγαίνει στα 65 και ξεπούλησε το εμπόρευμα.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε πτώση τζίρου 70%, μετακόμισε σε μικρότερο χώρο το
βιβλιοπωλείο λόγω αδυναμίας καταβολής ενοικίου στο προηγούμενο οίκημα.
Πηγή ευχαρίστησης στην εργασία του είναι η επαφή με τους συγγραφείς και τον κόσμο.
Επίσης η ανάγνωση βιβλίων. Αναφέρει χαρακτηριστικά «διάβασα το βιβλίο ‘η αγάπη
άργησε μια μέρα’ και απορροφήθηκα, δεν κατάλαβα πως πέρασε η ώρα.»
Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας στο καφενείο του πατέρα του,
στην ταβέρνα, ως πλασιέ βιβλίου και βιβλιοπώλης.
Έχει πλούσια συνδικαλιστική δραστηριότητα ως ‘πρόεδρος εκδοτών βιβλιοπωλών
Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της πανελλήνιας συνομοσπονδίας, εκπρόσωπος της ΕΟΚ για
θέματα βιβλίου, πρόεδρος συνοικιακού συμβουλίου φοίνικα, 20 χρόνια δημοτικός
σύμβουλος Καλαμαριάς, 3 φορές υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς
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Εξέφρασε έντονη ανησυχία για το γιό του ο οποίος είναι 16 χρονών και δεν έχει χρήματα να
πληρώσει τα φροντιστήρια. Θέλει 2.500 ευρώ για 2α λυκείου και 3.500 ευρώ για 3η λυκείου.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από φίλους. Νιώθει απογοητευμένος για τα οικονομικά
του.
Σε προσωπικό επίπεδο είναι χήρος εδώ και 4 χρόνια, η κατάστασή του μπορεί να αλλάξει
μόνο από σύμπτωση, τύχη με τη λογική δεν γίνεται. Δεν έχει χρήματα για σχέσεις, δεν
ενδιαφέρεται για τη δημιουργία σχέσης, περνά καλά με το γιό του.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η εργασία του, όταν έχει κίνηση στο βιβλιοπωλείο είναι
ευχαριστημένος. Η ζωή του είναι πλούσια αλλά δεν βγαίνει καθότι δεν έχει χρήματα. Τα
τελευταία 5 χρόνια δεν πάει διακοπές.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τα οικονομικά του και την αδυναμία να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του γιού μου ‘δεν έχω λεφτά για προετοιμασία για τις πανελλήνιες και τις
σπουδές του.’
Οι αξίες του είναι, δικαιοσύνη, σεβασμός στο συνάνθρωπο, είπε χαρακτηριστικά ‘θα νιώσω
δυστυχισμένος όταν η καρδιά μου στερέψει από αγάπη για τους άλλους.’
143 Αρχικά: Κ.Ο.

Εργασιακή
Αυτοαπασχολούμενος

Κατάσταση: Περιοχή: Καλαμαριά

Μεσήλικας 37 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, οικονομικός σύμβουλος (financial advisor),
εργάζεται 6 μέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα. Υψηλή αυτονομία.
Οι εργασιακές του δραστηριότητες είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο
κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι 30.000 ευρώ. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ
Οικονομικά και Μεταπτυχιακό στο Management. Οι εκπαιδευτικοί του τίτλοι συνδέονται με
το περιεχόμενο της εργασίας.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 3000 ευρώ και άνω, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
Στα οικογενειακά ζητήματα ανέφερε τον καρκίνο δέρματος που εμφάνισε ο πατέρας του
και το φόβο για ενδεχόμενη μετάσταση. Είναι υπεύθυνος για την φροντίδα του πατέρα
του, υπάρχει οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο.
Εργάζεται 12 χρόνια ως οικονομολόγος, financial analyst με βασικές δραστηριότητες την
χρηματοοικονομική ανάλυση, και τον καθορισμό των ορίων χρηματοδότησης.
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Τα τελευταία 2 χρόνια σε σχέση με την εργασία του αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στο
Λονδίνο, επέστρεψε Αθήνα και κατέληξε Θεσσαλονίκη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ‘πήγα για
καλύτερα στο Λονδίνο, αλλά ήταν μύθος. Έφυγα με σχέδιο ζωής να πάρω την οικογένεια
στο Λονδίνο.’
Στην εργασία του δεν τον ευχαριστεί κάτι ιδιαίτερα, ασχολείται με προβληματικές
εταιρείες. Παλιότερα τον ευχαριστούσε όταν πετύχαινε την αναδιάρθρωση του χρέους
μιας επιχείρησης και την μετέτρεπε σε βιώσιμη αλλά στην παρούσα συγκυρία δεν γίνεται
τίποτα, και δυσαρεστείται.
Στην εργασία του αντιμετωπίζει προβλήματα συνεννόησης, στο παρελθόν έχει εργαστεί
υπάλληλος σε κάβα ποτών, σερβιτόρος, τραπεζικός, λογιστής.
Προσδοκά θετικές εξελίξεις στην εργασία του, εξυγίανση της αγοράς και βελτίωση της
επαγγελματικής συμπεριφοράς των επιχειρηματιών. Δεν είναι αρκετά ικανοποιημένος με
την εργασία του.
Αισθάνεται ανασφαλής οικονομικά και επηρεάζεται.
Καλή συζυγική σχέση με πληθώρα κοινών δραστηριοτήτων. Πηγές ευχαρίστησης του
ερωτώμενου είναι η συγγραφή και η μουσική. Η κοινωνική του ζωή είναι πλούσια, Κάθε
χρόνο κάνει ελεύθερο camping.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει οικονομικά, ψυχολογικά και προβλήματα υγείας
ανθρώπων του κοντινού περιβάλλοντος του.
Οι αξίες του είναι οικογένεια, φιλία, δημοκρατία, ισότητα, ελευθερία.
146 Αρχικά: Κ.Α.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Παπάγου
Αυτοαπασχολούμενος - ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός

Μεσήλικας 52 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος ηλεκτρολόγος-μηχανικός, υψηλή αυτονομία,
εργάζεται 10 ώρες την ημέρα. Παρέχει υπηρεσίες μηχανικού. Καλό μορφωτικό επίπεδο
(ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, ηλεκτρολόγος μηχανικός). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς. Εργάζεται 25 χρόνια ως
ηλεκτρολόγος-μηχανικός.
Δραματική μείωση του εισοδήματος. Καλή συζυγική σχέση, με κατανόηση ωστόσο η
οικονομική αβεβαιότητα προκαλεί συγκρούσεις.
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Η κοινωνική του ζωή είναι πολύ περιορισμένη, λόγω οικονομικής στενότητας αλλά και
λόγου μικρού παιδιού. Τελευταία φορά διακοπές έκανε πέρυσι το καλοκαίρι. Στις χρόνιες
αντιξοότητες ανέφερε την οικονομική αβεβαιότητα.

144 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καλαμαριά
Αυτοαπασχολούμενος – Κρεοπώλης

Μεσήλικας 41 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος κρεοπώλης, σχετικά υψηλή αυτονομία, ο
ετήσιος κύκλος της επιχείρησης είναι 200.000 ευρώ. Λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν
την πολιτική της επιχείρησης. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (λύκειο).Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 500-1000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται
από κέρδη της επιχείρησης.
Απώλεια στενού φίλου, στεναχωρήθηκε γιατί ήταν νέος, με το πέρασμα του χρόνου
προσπαθεί να προσαρμοστεί.
Εργάζεται 8 χρόνια, στην πώληση κρεάτων, με δραστηριότητες την διαμόρφωση κρεάτων,
κομματιών και υποπροϊόντων. Στην εργασία του τον ευχαριστεί να μπορεί να βιοπορίζεται.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ψιλικατζίδικο, μπάρμαν, σερβιτόρος, security, αγροτικές
δουλειές, κρεοπώλης.
Στις επερχόμενες αλλαγές ανέφερε ανησυχία για τα οικονομικά των πελατών του.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από φίλους και συγγενείς για το άνοιγμα της επιχείρησης
του. Τα οικονομικά του τον επηρεάζουν έντονα, νιώθει ανασφάλεια.
Καλή συζυγική σχέση, εμπιστοσύνη, γνωρίζονται και αγωνίζονται από παιδιά μαζί με
πολλές δυσκολίες για να κερδίσουν τη ζωή τους. Κοινές δραστηριότητες είναι η εργασία, η
ανατροφή των παιδιών και η διαχείριση των οικονομικών.
Πηγή ευχαρίστησης είναι το ποδόσφαιρο, το κυνήγι και το ψάρεμα. Η κοινωνική του ζωή
είναι πλούσια, τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν δυο χρόνια.
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Οι αξίες του είναι οικογένεια, θρησκεία, καλοσύνη, αγάπη.
160 Αρχικά: Π.Π.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Σπετσών
Αυτοαπασχολούμενος / Αρχιτέκτονας

Μεσήλικας 43 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος αρχιτέκτονας, εργάζεται 3 ώρες την μέρα το
τελευταίο εξάμηνο. Στις δραστηριότητές του είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών. Τα
ετήσια κέρδη της επιχείρησης είναι 15.000 ευρώ. Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ
αρχιτεκτονική (Μεταπτυχιακό εν εξελίξει στο εξωτερικό στην Αρχιτεκτονική). Οι εργασιακοί
τίτλοι εξαρτώνται με τη θέση εργασίας. Σχετικά υψηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της
επιχείρησης.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την μείωση των κερδών της εργασίας του
Εργάζεται 15 χρόνια ως αρχιτέκτονας με βασική δραστηριότητα την εκπόνηση μελετών, στις
σημαντικές αλλαγές ανέφερε την μείωση των κερδών και την μείωση του αντικειμένου. Η
εργασία του είναι δημιουργική. Στα προβλήματα ανέφερε τους πελάτες που θέλουν να
κάνουν δουλειές χωρίς νόμιμες διαδικασίες. Επίσης η απελευθέρωση των αμοιβών
επέφερε μείωση στις απολαβές. Απαισιοδοξία σχετικά με το μέλλον της εργασίας. Πλέον
τον ευχαριστεί ελάχιστα. Δεν έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενείς, αισθάνεται να πνίγεται, επηρεάζεται ο
ύπνος του.
Καλή συζυγική σχέση, κοινή καθημερινότητα. Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι
η γυμναστική, η μουσική και το μεταπτυχιακό του. Καλή και άνετη κοινωνική ζωή.
Τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τα οικονομικά και τον εθισμό του αδερφού του στα
ναρκωτικά.
Οι αξίες του είναι εντιμότητα, τιμιότητα.
152 Αρχικά: Ι.Κ.
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Αυτοαπασχολούμενος διευθυντής ως
εξωτερικός
συνεργάτης
/
Χρηματοοικονομικά
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Μεσήλικας 49 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε
πολυεθνικές εταιρείες και ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων.
Ο ερωτώμενος εμπλέκεται στις παρακάτω αποφάσεις:
(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Ως εξωτερικός συνεργάτης σε πολυεθνικές εποπτεύει 8 εργαζόμενους.
Κατέχει διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης
υφισταμένων σε πολυεθνική εταιρεία. Εργάζεται εκεί 40 ώρες εβδομαδιαία.
Καλό μορφωτικό επίπεδο, απόφοιτος ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Σχετικά υψηλή
αυτονομία.
Έχει και δεύτερη εργασία ως αυτοαπασχολούμενος σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
(επίτευξη στόχων, πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού). Ελέγχεται από τα αποτελέσματα
της εργασίας του. Σ’ αυτή τη δεύτερη εργασία δεσμεύει 25 με 30 ώρες εβδομαδιαία.
Γενικότερα η έκφραση που χρησιμοποίησε είναι ‘ένας ελεύθερος επαγγελματίας δουλεύει
διαρκώς’.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από κέρδη, μισθούς, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα.
Η σύζυγός του πάσχει από, ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχει επηρεάσει σημαντικά τη ζωή τους,
αισθάνεται απογοήτευση αλλά προσαρμόστηκε.
Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος με βασικές
δραστηριότητες, τις επενδύσεις, τις ασφάλειες, τις τραπεζικές εργασίες και το ΕΣΠΑ.
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Σημαντική αλλαγή στην εργασία του τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν η αύξηση της
αποδοτικότητας σε συνδυασμό με τη μείωση μισθού, καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια
με μικρότερη ανταμοιβή. Πηγή ευχαρίστησης είναι η προσπάθεια που καταβάλει για
καλύτερο αποτέλεσμα. Ως πρόβλημα ανέφερε την αλλαγή του εργασιακού του
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την επιδείνωση του εργασιακού κλίματος.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρείες και εξοπλισμών κτηρίων.
Στις εργασιακές αλλαγές αναφέρουν, την επιδείνωση κλίματος και τη συρρίκνωση αγοράς.
Δεν είναι ικανοποιημένος με την εργασία του.
Στο οικονομικό επίπεδο είχε απώλεια εισοδήματος 50%, επηρεάζεται εν μέρει αρνητικά.
Μέτρια συζυγική σχέση με καθημερινές διαφωνίες και αμοιβαία υποχώρηση. Κοινές
κοινωνικές δραστηριότητες και αναψυχή με τη σύζυγο.
Πηγή ευχαρίστησης είναι το κολυμβητήριο και η έξοδος με φίλους. Η κοινωνική του ζωή
είναι ισορροπημένη, τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι τον Αύγουστο.
Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη ζωή του
Οι αξίες του είναι: οικογένεια, εντιμότητα, ηθική.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
117 Αρχικά: Ζ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ειδικός Περιοχή: Ανοίξεως
διευθυντής – Εθνικό κέντρο έρευνας Πανόραμα
τεχνολογίας

/

Μεσήλικας, 44 χρόνων, διευθυντής στο εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
(νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου). Εμπλέκετε άμεσα στην λήψη αποφάσεων που
αφορούν την πολιτική της επιχείρησης και τον έλεγχο 8 υπαλλήλων.
Εμπλέκεται στις παρακάτω αποφάσεις: (α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που
αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
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(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων. Καλό
εκπαιδευτικό επίπεδο απόφοιτος Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί του τίτλοι
συνδέονται με τη θέση εργασίας. Μέτρια εργασιακή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωή ς ανέφερε την μεταβολή επαγγελματικής σχέσης. Έφυγε από
την εταιρεία που εργαζόταν και έπειτα από διάστημα 4 μηνών βρέθηκα σε νέο πόστο ,
υπήρξε έντονη ψυχική φόρτιση.
Στα οικογενειακά προβλήματα υγείας ανέφερε τις αλλεργίες του παιδιού του, η κλασσική
ιατρική δεν έδωσε λύση. Μέσω εναλλακτικών θεραπειών έχει σταθερή βελτίωση
(βιοσυντονισμός).
Στις δραστηριότητές του είναι ο συντονισμός δράσεων, εξωστρέφεια, επαφές με φορείς,
βιομηχανίες, επιχειρήσεις.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η σχέση με το αντικείμενο, η επαφή με την τεχνολογία εκεί όπου
αυτή γεννιέται και η επαφή με τα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν την
ανθρωπότητα.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντής παραγωγής,
διευθυντής εφοδιασμού αλυσίδας.

διευθυντής προμηθειών,

Ανέφερε διαρκές άγχος σε σχέση με την εργασιακή του απόδοση.
Σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένος με την εργασία του.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε απώλεια ενός μισθού στην οικογένεια, αλλά δεν χρειάστηκε να
δανειστούν χρήματα, έκαναν περικοπή δαπανών.
Σταθερή συντροφική σχέση, καθρέφτης των παραμέτρων της συμπεριφοράς μου
ανακαλύπτω νέες πλευρές του εαυτού μου, νιώθω ασφάλεια, συντροφικότητα.
Κύρια ασχολία του είναι η οικογένεια, τα άλλα έρχονται σε δεύτερο βαθμό, υπάρχει
δυσκολία ισορροπίας ανάμεσα στην οικογένεια, το άτομο και το κοινωνικό.
Δεν είναι κοινωνικό το περιβάλλον του, διακοπές πήγε φέτος.
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Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε αόριστα ότι υπάρχουν και τον επηρεάζουν
συναισθηματικά.
118 Αρχικά: Θ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ειδικός Περιοχή: Ναυσικάς
διευθυντής – Εκπαιδευτικό κολέγιο

Μεσήλικας 43 χρόνων, στέλεχος σε ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό (Αμερικανικό
κολέγιο), μέτρια αυτονομία. Εμπλέκεται στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την πολιτική
της επιχείρησης και εποπτεύει 2 εργαζόμενους.
Είναι σε διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης
υφισταμένων, καλό μορφωτικό επίπεδο μεταπτυχιακό στο marketing.
Επίσης ο ερωτώμενος είναι μέτοχος σε διαφημιστική εταιρεία όπου ασκεί γενική εποπτεία
και βοηθά σε θέματα ανάπτυξης (ασχολείται περίπου 8 ώρες εβδομαδιαίως, στην κύρια
απασχόληση εργάζεται 45 ώρες)
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από μισθούς και ενοίκιο.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την χρεοκοπία οικογενειακής επιχείρησης.
Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως διευθυντής τμήματος marketing. Πηγή ευχαρίστησης
είναι η επαφή με διαφορετικά αντικείμενα, με νέους ανθρώπους και το κυριότερο η
ευκαιρία που έχει να γνωρίζει επιφανής επιστήμονες από κοντά. Είναι αρκετά
ευχαριστημένος με την εργασία του συνεκτιμώντας την γενικότερη οικονομική αστάθεια.
Το εισόδημα του έχει μειωθεί 40%, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από κάποιον,
ωστόσο νιώθει απίστευτη ανασφάλεια, απογοήτευση και έλλειψη οράματος για το μέλλον.
Καλός γάμος, οι διαφορές αφορούν στη προσέγγιση των θεμάτων. Εκείνος εστιάζει στο
πρόβλημα και η σύζυγό του στη λύση. Κοινά σημεία με τη σύζυγο είναι η κοινωνική ζωή.
Πηγή ευχαρίστησης του ερωτώμενου το γυμναστήριο και η μαγειρική. Η κοινωνική του ζωή
είναι έντονη εξαιτίας της φύσης της εργασίας του, διακοπές κάνει κάθε χρόνο.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τις οικονομικές δυσκολίες.
Οι αξίες του είναι τιμιότητα, σεβασμός, αυτοεκτίμηση.
153 Αρχικά: Β.Γ.

65

Εργασιακή Κατάσταση:
διευθυντής στο ΙΚΑ Πολίχνης

Ειδικός Περιοχή:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Μεσήλικας 45 χρόνων, επιθεωρητής εργασίας στο ΚΕΠΕΚ, με υψηλή αυτονομία, εμπλέκεται
στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης δεν ελέγχει
εργαζόμενους. Καλό επίπεδο εκπαίδευσης, ΑΕΙ δημόσια διοίκησης. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από
μισθούς.
154 Αρχικά: Γ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
σχολείου

Διευθυντής Περιοχή: Καλαμαριά

Μεσήλικας 47 χρόνων, εκπαιδευτικός, διευθυντής δημόσιας σχολικής μονάδας, στα
καθήκοντά του είναι διοικητική εργασία και ο διοικητικός έλεγχος.
Ασκεί εποπτεία 20 εργαζόμενων, διευθυντική θέση με εποπτεία των υφισταμένων αλλά
χωρίς αρμοδιότητες λήψης απόφασης. Μέτρια αυτονομία. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ
παιδαγωγικό. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται
4 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
Στην οικογένεια, η μητέρα του πάσχει από κατάθλιψη, η ποιότητα της ζωής του έχει
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει προσαρμοστεί απόλυτα. Προσπαθεί να το
αντιμετωπίσει ορθολογιστικά.
Είναι 6 χρόνια άνεργος, αξιολογήθηκε και κρίθηκε ικανός για μια ακόμη τετραετία. Πηγή
ευχαρίστησης είναι η ενασχόληση με το παιδιά και η συμβολή στη δημιουργία ενός
ευχάριστου περιβάλλοντος για τα παιδιά.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως οικοδόμος και αγρότης. Στις μελλοντικές αλλαγές, ανέφερε
τη μείωση αποδοχών, το ωράριο εργασίας και το ενδεχόμενο της απόλυσης. Είναι αρκετά
ικανοποιημένος από την εργασία του, δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε τη μείωση του μισθού του, αισθάνεται αδικία και θυμό,
για την κακή διαχείριση των οικονομικών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Προσπαθεί να μην
επηρεάζεται.
Καλός γάμος χωρίς προβλήματα, στηρίζουν ο ένας στον άλλο, αλληλοϋποστήριξη, οι
διαφωνίες αφορούν τον τρόπος αντιμετώπισης συγγενικών προσώπων τρόπος επίλυσης.
Κοινά ενδιαφέροντα λόγο εργασίας και κοινός τρόπος διασκέδασης.
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Πηγή ευχαρίστησης είναι η βελτίωση χώρου εργασίας, οι συναντήσεις και οι συνομιλίες με
την οικογένειά η ενημέρωση και βελτίωση προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις
της δουλειάς του.
Η κοινωνική του ζωή δεν είναι αρκετά πλούσια, θα ήθελε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο
στους φίλους του. Διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Οι αξίες του είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η οικογένεια.
150 Αρχικά: Λ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
με 65 άτομα

Διευθυντής Περιοχή: Αβδελά

Μεσήλικας 46 χρόνων, διευθυντής σε εταιρεία, εργάζεται πενθήμερο, 9-10 ώρες
ημερησίως.
Εμπλέκεται άμεσα στις παρακάτω αποφάσεις:
(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Στο πλαίσιο της εργασιακής του θέσης είναι η εποπτεία της εργασίας 65 άλλων
εργαζομένων;
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων.
Υψηλή αυτονομία. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ marketing. Οι εκπαιδευτικοί του τίτλοι
συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας εργασιακής σας θέσης. Υψηλό
εισόδημα, δεν ανέφερε ποσό, εξαρτώνται 4 άτομα.
Εργάζεται 10 χρόνια στην επιχείρηση, με δραστηριότητές την διεύθυνση προσωπικού, τις
πωλήσεις και τον έλεγχο προσωπικού. Πηγή ευχαρίστησης είναι η επιτυχία που έχει ως
διευθυντής. Πολύ ευχαριστημένος.

67

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως λογιστής και πωλητής.
Η αύξηση της φορολογίας μείωσε το εισόδημά του, αισθάνεται μέτρια από την οικονομική
του κατάσταση και επηρεάζεται.
Καλή συζυγική σχέση με κοινές δραστηριότητες, την τηλεόραση, τις βόλτες και τις διακοπές.
Πηγές ευχαρίστησης είναι οι καταδύσεις, ο αθλητισμός και η θάλασσα. Η κοινωνική του
ζωή είναι μέτρια, τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Στις αξίες του ανέφερε: ιεραρχία, καλοσύνη, γενναιοδωρία.
151 Αρχικά: Ε.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση:
διευθυντής σε νοσοκομείο

Ειδικός Περιοχή: Ύδρας

Ηλικιωμένος 65 χρόνων, διευθυντής ιατρός σε ακτινοδιγνωστικό-ακτινολογικό κέντρο
δημοσίου νοσοκομείου.Εμπλέκεται άμεσα στις παρακάτω αποφάσεις:
(α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Μέσα στα εργασιακά του καθήκοντα, είναι η εποπτεία και η καθοδήγηση της εργασίας
άλλων εργαζομένων.
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων. Καλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ Ιατρική-Ιταλία), υψηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από το μισθό.
Τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξαν οικογενειακές κρίσεις που επηρέασαν τη ζωή του. Στην
άμεση οικογένεια υπάρχει χρόνιο πρόβλημα υγείας, ιατρικά αντιμετωπίζεται, υπάρχει
προσαρμογή, αλλά τελευταία υπήρξε επιδείνωση.
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Εργάζεται 31 χρόνια, τώρα είναι διευθυντής ακτινολογικού-ακτινοδιαγνωστικού σε δημόσιο
νοσοκομείο. Στις δραστηριότητές του είναι διαγνώσεις και επεμβάσεις. Τα τελευταία δυο
χρόνια υπήρξε μεγάλη μείωση μισθού.
Πηγή ευχαρίστησης στην εργασία του είναι η σωστή διάγνωση και η προοπτική ίασης. Στα
προβλήματα ανέφερε την υπο-στελέχωση της κλινικής, δεν έχουν χειριστή ιατρό.
Ανησυχεί για την εργασία του όταν καταργηθούν τα ΙΚΑ. Στην εργασία του τη δεδομένη
στιγμή δεν ήταν πολύ ευχαριστημένους, έχουν αυξηθεί κάθετα οι εξετάσεις των εξωτερικών
ασθενών λόγω μη ύπαρξης συστημάτων να πάνε στα ιατρικά κέντρα.
Συνδικαλιστική δραστηριότητα είχε περιορισμένη στο παρελθόν.
Μεγάλη μείωση μισθού, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, τον επηρεάζουν αρκετά.
Σταθερός γάμος, δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι αρμονική σχέση. Η καθημερινότητα τον
συνδέει με τη σύζυγό του. Πηγή ευχαρίστησης είναι η μουσική, η κιθάρα και να ακούει τζαζ.
Πολύ καλή κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε φέτος.
Στις δυσκολίες ανέφερε τα χρόνια πρόβλημα υγείας.
Στις αξίες ανέφερε τον αγώνα της μητέρας του η οποία υπήρξε μια από τις πρώτες
φεμινίστριες και του δίδαξε τα πάντα. Περιγράφει τη μητέρα του ως διαφορετική και
κορυφαία. Επίσης ως αξία ανέφερε την πνευματική καλλιέργεια.
147 Αρχικά: Μ.Μ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ειδικός Περιοχή: Πυλίδη
διευθυντής / Επιθεωρητής εργασίας

Μεσήλικας 45 χρόνων, επιθεωρητής εργασίας, προϊστάμενος υγιεινής & ασφάλειας
(ΚΕΠΕΚ). Εμπλέκετε άμεσα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον έλεγχο της επιχείρησης
και συγκεκριμένα σε αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασίας στον εργασιακό χώρο
ή τον εργασιακό όγκο που παράγεται. Μέσα στα εργασιακά του καθήκοντα είναι η
εποπτεία 8 εργαζόμενων. Περιγράφει τη θέση του ως διευθυντική με εποπτεία
υφισταμένων αλλά χωρίς αρμοδιότητες λήψης απόφασης. Σχετικά υψηλή αυτονομία. Καλό
μορφωτικό πολυτεχνείο. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με το αντικείμενο της
εργασιακής θέσης.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται μόνο από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη δραματική μείωση των αποδοχών του
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Είναι στη θέση του επιθεωρητή σε Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ως
προϊστάμενος Τμήματος 14 χρόνια.
Στις βασικές του δραστηριότητες είναι ο έλεγχος επιχειρήσεων για θέματα υγείας και
ασφάλειας, εργατικά ατυχήματα, επιβολή προστίμων, έλεγχοι σε πρατήρια, παροχή
συμβουλευτικής.
Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε τη μείωση των αποδοχών του και τη μείωση των
λειτουργικών δαπανών στην εργασία του. Πηγή ευχαρίστησης είναι η δυνατότητα να
επισκέπτεται διαφορετικούς χώρους εργασίας.
Οι αλλαγές στον εργασιακό χώρο έχουν κάνουν με την περαιτέρω πτώση του ηθικού των
υπαλλήλων.
Είναι πολύ ευχαριστημένος από την εργασία του και τη βρίσκει ενδιαφέρουσα, αλλά τα
τελευταία δύο χρόνια υποτιμάται από κοινωνία, τα πανεπιστήμια, τα δικαστήρια και το
συνδικαλισμό.
Ως φοιτητής υπήρξε επικεφαλής της ΠΑΣΠ.
Μεγάλη μείωση των αποδοχών του τα 2 τελευταία χρόνια, επηρεάζεται και ενοχλείται.
Καλή οικογενειακή ζωή, έχουν δυο αγόρια των οποίων η φροντίδα και διαχείριση της
καθημερινότητας είναι σημείο επαφής με τη σύζυγο. Ωστόσο δεν αντλεί ερωτική
ικανοποίηση.
Στις δραστηριότητες που τον ευχαριστούν ανέφερε το διάβασμα επιστημονικών βιβλίων. Ο
G.Diarond είναι ο αγαπημένος του συγγραφέας. Η κοινωνική του ζωή είναι πολύ
περιορισμένη, διακοπές πήγε φέτος.
Ως αξία ανέφερε την οικογένεια.

148 Αρχικά: Ι.Μ.
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Μεσήλικας, επιθεωρητής στην υπηρεσία του ΣΔΟΕ, εμπλέκεται άμεσα στην λήψη
αποφάσεων που αφορούν την διοίκηση και το σχεδιασμό της εφορίας. Εποπτεύει έμμεσα
όλους τους υπαλλήλους στη Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο, την Αττική, την Κεντρική και
Ανατολική Μακεδονία .
Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων.
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ (δημόσια διοίκηση). Η θέση εργασίας έχει υψηλή αυτονομία
και οι εκπαιδευτική του τίτλοι συνδέονται με αυτήν.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 3 άτομα.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την τρομακτική
μείωση του μισθού του. Επίσης υπήρξε απώλεια του πεθερού του.
Η παρούσα εργασία του είναι επιθεωρητής στο υπουργείο οικονομικών, είναι 3 χρόνια στη
θέση αυτή και ασκεί εποπτεία, καθοδήγηση, διενέργεια προκαταρκτικών και ποινικών
ερευνών.
Υπήρξε μείωση μισθού 50%. Ωστόσο τον ευχαριστεί σε μεγάλο βαθμό να βρίσκει λύσεις,
και να εμπνέει σιγουριά σε υπαλλήλους και πολίτες.
Στα προβλήματα της εργασίας του ανέφερε τη διασύνδεση με τα ανώτερα κλιμάκια,
λαμβάνονται αποφάσεις από τον υπουργό, την πολιτική ή υπηρεσιακή ηγεσία χωρίς
διαβούλευση.
Πριν εισαχθεί στο δημόσιο, εργάστηκε ως αρτοποιός/μυλωνάς και υπάλληλος σε
λογιστήριο εργοστασίου. Εξέφρασε αγωνία στην περίπτωση που ιδιωτικοποιηθεί το
υπουργείο οικονομικών σχετικά με επικείμενες μετακινήσεις, διαθεσιμότητα και απολύσεις
στα χαμηλά κλιμάκια.
Με την εργασία του αισθάνεται πλήρης. Είχε συνδικαλιστική δράση ως ανεξάρτητος.
Υπήρξε μεγάλη μείωση, δραματική, κατά 80% του οικογενειακού εισοδήματος, χρειάστηκε
να δανειστεί χρήματα.
Αισθάνεται άσχημα με τα οικονομικά του, τον επηρεάζουν πολύ, άσχημη ψυχολογία,
σάκχαρο, χοληστερίνη.
Καλή συζυγική σχέση, η έκφραση που χρησιμοποίησε είναι ‘γι’ αυτό το γάμο πονέσαμε
πολύ’, είναι συνεχώς μαζί και κάνουν τα πάντα από κοινού.
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Πηγή ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι ο αθλητισμός, να κάνει τον διαιτητή σε αγώνες και το
περπάτημα.
Στην κοινωνική του ζωή απολαμβάνει ευρύτερη αποδοχή, αποφεύγει τις εξόδους.
Πρόσφατα πήγε διακοπές.
Οι αξίες του είναι: οικογένεια, σεβασμός στον συνάνθρωπο, φιλοπατρία, αλληλεγγύη,
αίσθηση δικαίου, διαφάνεια, αξιοκρατία.

149 Αρχικά: Α.Α.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ειδικός Περιοχή: Σοφούλη
διευθυντής σε τηλεοπτικό σταθμό
Καλαμαριά

/

Μεσήλικας 50 χρόνων, τεχνικός διευθυντής σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό της
Θεσσαλονίκης.
Εμπλέκεται σε: (α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή,
τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση
(β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
(γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό
όγκο που παράγεται
(δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο
(ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από
τους υφιστάμενους
Μέσα στα εργασιακά του καθήκοντα, είναι η εποπτεία της εργασίας 10 εργαζομένων.
Περιέγραψε τη θέση του ως διευθυντική με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και
επόπτευσης υφισταμένων. Απολαμβάνει υψηλή αυτονομία στο εργασιακό του περιβάλλον.
Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ΑΕΙ
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ.
Εργάζεται 20 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός προϊστάμενος στην επίβλεψη, τον
συντονισμό και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και μηχανημάτων.
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Στην παρούσα συγκυρία δεν τον ευχαριστεί τίποτε στην εργασία του ‘αυτή τη στιγμή είναι
ρουτίνα να διαχειριστείς περισσότερο, μειώνεται ο όγκος της δουλειάς λόγω της μείωσης
προσωπικού από 25 εργαζόμενους σε 9 εργαζόμενους.’
Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, είναι σχετικά ικανοποιημένος, θα επιθυμούσε να
έχει έργο να κάνει προκειμένου να σπάει η εργασιακή ρουτίνα.
Στις αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση ανέφερε μείωση 5%, δεν χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα.
Σταθερός γάμος, όταν υπάρχουν διαφωνίες λύνονται με συζήτηση. Οι δυνατές πλευρές
είναι αφοσίωση και αμοιβαία κατανόηση. Κοινές δραστηριότητες είναι οι διακοπές.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι η οικογένεια, ο Παναθηναϊκός, ο αθλητισμός
(μπάσκετ), οι διακοπές και οι εκδρομές. Η κοινωνική του ζωή είναι τυπική, διακοπές πήγε
φέτος.
Δεν ανέφερε χρόνιες αντιξοότητες.
Οι αξίες του είναι η οικογένεια, ο δεσμός, η συνύπαρξη, η κατανόηση, η αξιοπρέπεια, το
ήθος, η εντιμότητα, η συνέπεια, η διαφάνεια.
ΥΨΗΛΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
127 Αρχικά: Δ.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Υψηλά Περιοχή: Αβδελά
Ειδικευμένος Μισθωτός / Καθηγητής
ΤΕΙ

Ηλικιωμένος 63 χρόνων, υψηλά ειδικευμένος μισθωτός, καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
στο τμήμα πολιτικών μηχανικών. Εργάζεται 8 ώρες τη μέρα, στις δραστηριότητές του είναι η
διδασκαλία, η έρευνα και διοικητικές εργασίες.
Εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πολιτική του πανεπιστημίου, στις
αρμοδιότητές του είναι η λήψη αποφάσεων για ειδικά καθήκοντα ή ανατεθέντα έργα που
επιτελούνται από τους εργαζόμενους. Εποπτεύει 3 υποψήφιους διδάκτορες. Υψηλή
εργασιακή αυτονομία. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ΑΕΙ Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός,
Διδακτορικό Doctor Μηχανικός (Στουτγάρδης).
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και
προέρχεται από μισθούς και σύνταξη.
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Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη μείωση του μισθού του. Είναι 34 χρόνια
Καθηγητής πανεπιστημίου με βασική αρμοδιότητα τη διδασκαλία και την έρευνα. Στις
σημαντικές αλλαγές ανέφερε οικονομική μεταβολή 50%, πηγή ευχαρίστησης είναι η επαφή
με νέα παιδιά και η χαρά της προσφοράς.
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί στο ελεύθερο επάγγελμα, ως μεταφραστής, τοπογράφος
μηχανικός και μελετητής δημοσίων έργων. Εξέφρασε επιφυλακτικότητα σε σχέση με
επικείμενες αλλαγές στην δουλειά του με το σχέδιο Αθηνά, τόσο οργανωτικές όσο και
οικονομικές. Είναι αρκετά ικανοποιημένος με την εργασία του.
Περικοπή μισθού 50%, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, αισθάνεται φόβο για το
μέλλον, φοβάται να βγει στη σύνταξη μήπως είναι χειρότερα.
Στις διαφωνίες ανέφερε μικροπροβλήματα τα οποία επιλύονται με συζήτηση,
συμβιβασμούς και αμοιβαίες υποχωρήσεις.
Οι δυνατές πλευρές τις σχέσης είναι η αμοιβαία αναγνώριση, αγάπη και εμπιστοσύνη. Τα
κάνουν όλα από κοινού με τη σύζυγο.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι η ποδηλασία, η καθημερινή κυκλοφορία με
ποδήλατο και περπάτημα σε καθημερινή βάση. Η κοινωνική τους ζωή είναι πλούσια, και
βγαίνουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Διακοπές πήγαν πέρυσι.
Οι αξίες του είναι ειλικρίνεια, τιμιότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια.

156 Αρχικά: Ε.Ε.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Υψηλά Περιοχή: Καλαμαριά
Ειδικευμένος Μισθωτός / Μουσικός
Κεντρική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Νέος 27 χρόνων, υψηλά ειδικευμένος μισθωτός, μουσικός στην κρατική ορχήστρα
Θεσσαλονίκης. Μη διευθυντική θέση, δεξιοτέχνης, χαμηλή αυτονομία. Υψηλό μορφωτικό
επίπεδο oberlin conservatory (Αμερική). Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με τη θέση
εργασίας. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από μισθούς. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη γέννηση των δυο
παιδιών του, κάποιο μέλος της οικογένειας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.
Εργάζεται 4 χρόνια στην κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης (βιολί). Υπήρξε μείωση μισθού
και αντιμετωπίζει προβλήματα με συναδέλφους. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η φύση
και το αντικείμενο της εργασίας του.
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Υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων εξαιτίας της κρίσης. Δεν έχει
ενεργεί συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς της, οι διαφωνίες αφορούν τα παιδιά και
την καθημερινότητα. Στις δυνατές πλευρές ανέφερε τη εμπιστοσύνη, την αγάπη και την
νεότητα.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η μουσική, η συμμετοχή του στο νέο ελληνικό κουαρτέτο, η
μουσική δωματίου και η μπάλα με συναδέλφους του. Η κοινωνική του ζωή είναι
περιορισμένη εξαιτίας της μικρής ηλικίας των παιδιών του. Διακοπές πήγε πρόσφατα. Οι
αξίες του είναι σεβασμός και αλληλεγγύη με τους συνανθρώπους.

126 Αρχικά: Κ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση:
Υψηλά Περιοχή: Καλαμαριά
Ειδικευμένος Μισθωτός / Καθηγητής
ΑΕΙ Λέκτορας

Μεσήλικας 55 χρόνων, καθηγητής ΑΕΙ, λέκτορας, στις βασικές του δραστηριότητες είναι η
έρευνα. Υψηλόβαθμος επαγγελματίας, υψηλό μορφωτικό επίπεδο (διδακτορικό). Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτάται 1 άτομο και
προέρχεται από μισθό και ενοίκια.
Δεν υπήρξε κάποιο γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.
Τα 3 τελευταία χρόνια εργάζεται ως λέκτορας με αντικείμενο την διδασκαλία και την
έρευνα. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως χημικός σε βιομηχανία και στην εκπαίδευση.
Ευχαριστημένος με την εργασία του, αναμένει αλλαγές. Υπήρξε μείωση μισθού. Αισθάνεται
καλά με τα οικονομικά του, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα. Αισθάνεται καλά με τα
οικονομικά του.
Το γεγονός ότι είναι δίχως συντροφική σχέση τον αφήνει αδιάφορο και δεν του δημιουργεί
προβλήματα. Η κατάστασή του μπορεί να αλλάξει με την τύχη, συναντώντας το κατάλληλο
πρόσωπο.
Πηγή ευχαρίστησης για το ν ερωτώμενο είναι η εργασία του, η αναψυχή και τα ταξίδια. Η
κοινωνική του ζωή είναι μέτρια.
Ως αξίες ανέφερε την τιμιότητα, την οργανωτικότητα, την επιμονή και την αγάπη.
ΗΜΙ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
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158 Αρχικά: Α.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Αερίου

Εταιρεία Περιοχή: Μακροχωρίου

Νέος 34 χρόνων, μισθωτός υπάλληλος σε τεχνικό τμήμα εταιρείας με φυσικό αέριο.
Εργάζεται 8 ώρες την ημέρα. Στις βασικές του δραστηριότητες είναι η συναρμολόγηση
δικτύου και ενεργοποίηση παροχών. Μη διευθυντική θέση. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
ΙΕΚ Τεχνικός Αερίων Καυσίμων. Σχετικά υψηλή αυτονομία, οι εκπαιδευτικοί τίτλοι
συνδέονται με την θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 20013000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Εργάζεται 8 χρόνια σε εταιρεία φυσικού αερίου, ως συντηρητής δικτύου και η
ενεργοποίηση των παροχών. Περισσότερο τον ευχαριστεί η φύση της δουλειάς του.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε καζίνο, δεν αναμένει αλλαγές, είναι αρκετά ικανοποιημένος
από την εργασία του, ασκεί συνδικαλισμό στο σωματείο της εργασίας του, για εργασιακά
ζητήματα με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.
Στα σημαντικά γεγονότα ανέφερε τη μείωση του μισθούς του, αισθάνεται ανασφάλεια και
επηρεάζεται ψυχολογικά.
Καλή συζυγική σχέση, με συντροφικότητα, στοργή και αγάπη. Τα πράγματα που τον
συνδέουν με τη σύζυγο είναι οι διακοπές και τα ψώνια.
Πηγές ευχαρίστησης είναι οι εκδρομές. Καλή κοινωνική ζωή με αρκετούς φίλους. Τελευταία
φορά διακοπές πήγε πέρυσι. Δεν αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες.
Ως αξία ανέφερε την αγάπη.
157 Αρχικά: Α.Κ.

Εργασιακή
ειδικευμένη
Γεωπόνος

Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Σοφούλη
θέση
εργασίας
/ Καλαμαριά

/

Μεσήλικας 52 χρόνων, φιλοξενούμενος στο σπίτι στη Σοφούλη, εργάζεται 55 με 60 ώρες
την εβδομάδα σε καπνοβιομηχανία ως γεωπόνος. Δεν εμπλέκεται άμεσα στην λήψη
αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης ή τον έλεγχο σε υφιστάμενους;
Μέσα στα εργασιακά του καθήκοντα, είναι η εποπτεία της εργασίας 3 άλλων εργαζομένων.
Μη διευθυντική θέση. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ γεωπονικής και μεταπτυχιακό. Οι
εκπαιδευτικοί του τίτλοι συνδέονται με τη θέση εργασίας του, όχι όμως η ειδικότητα, έχει
ειδικότητα στην τεχνολογίας βιομηχανικών τροφίμων, αλλά δουλεύει στην ειδικότητα του
φυτοτεχνίτη. Μέτρια εργασιακή αυτονομία, εργάζεται 55 ώρες την εβδομάδα. Το μηνιαίο
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οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2001 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται
από το μισθό του.
Στα προβλήματα υγείας ανέφερε τη διαφραγματοκήκη που αντιμετωπίζει από 23 χρόνων,
την αδυναμία ομιλίας, τις αϋπνίες, και το θυρεοειδή.
Η ψυχική του υγεία κλονίστηκε τα τελευταία 2 χρόνια, χρειάστηκε να υποβληθεί σε
εγχείρηση, η εργασιακή του ασφάλεια δεν κάλυπτε τα έξοδα, έχασε χρόνο και χρήματα.
Επίσης είχε απώλεια συγγενή σε πολύ νέα ηλικία και πολύ αγαπητός για τον ερωτώμενο ο
οποίος έφυγε από εγκεφαλικό.
Αυτή τη στιγμή απασχολείται σε ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με το καπνεμπόριο, είναι
ιδιωτικός βιομηχανικός υπάλληλος. Γεωπόνος δουλεύει πάνω στην ειδικότητά του σε
βιομηχανία. Συνολικά εργάζεται 25 χρόνια.
Οι βασικές του δραστηριότητες είναι:
(1) Ένα διάστημα να επισκέπτεται καπνοπαραγωγούς και να τους συμβουλεύει να
βελτιώσουν την φυτεία προκειμένου να την αγοράσει έπειτα η βιομηχανία
(πρωτογενής παραγωγή)
(2) Μεταποίηση (μετατρέπει τον καπνό σε χαρμάνι να γίνει τσιγάρο)
(3) Γραφική δουλειά, επεξεργασία εκθέσεων, ταξίδια στο εξωτερικό.
Τα τελευταία δύο χρόνια αναγκάστηκε να δεχτεί συμβόλαιο σε επικίνδυνη περιοχή (Λίβανο,
Συρία, Ομάν, Νότια Τουρκία). Το έκανε για τα οικονομικά, για να βοηθήσει τα παιδιά μου,
αλλά συνέπεσε με τον πόλεμο στην Συρία, μόλις ξεκίνησε (Τιρο, Νότιος Λίβανος, 40 χλμ με
Ισραήλ).
Στην εργασία του τον ευχαριστούν τα ταξίδια και ότι η συνεργασία με αγρότες (έχει
διαμείνει σε 18 χώρες του κόσμου) και μιλάει 6 γλώσσες.
Το κύριο πρόβλημα του είναι ότι αμείβεται χαμηλά στην Ελλάδα (1.180 ευρώ), πιστεύει ότι
στο εξωτερικό θα αμειβόταν όσο άξιζε. Αναγκάζεται να περνάει τη μέρα του δαπανώντας
4,5 με 9,5 ευρώ καθημερινά.
Στο παρελθόν σαν φοιτητής έχει εργαστεί σερβιτόρος, πωλητής φαρμάκων, σε βιομηχανία
τροφίμων, αρχή καριέρας στην αρχή της καριέρας του.
Εξέφρασε άγχος για απόλυση, δεν είναι ευχαριστημένος με την εργασία του.
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Έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα ως αναρχο-συνδικαλιστής, στη λέσχη
εργαζομένων και ανέργων. Η λέσχη επιδιώκει την οργάνωση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο
ανεξάρτητα από κόμματα. Επίσης εδώ και τρία χρόνια αρθρογραφεί σε εφημερίδα.
Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε δραματική επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης
την οποία περιγράφει ακολούθως: ‘εκεί που δεν χρώσταγα τίποτα, έφτασα να χρωστά
πολλά λεφτά στις τράπεζες εξαιτίας της μείωση του μισθού κατά 30% (700 ευρώ μείωση
μισθού). Αναγκάστηκα να πάρω δάνεια γιατί τα 700 ευρώ που έπαιρνα ήταν για
καταναλωτικές ανάγκες, δεν τα αποταμίευα. Όταν δεν μπορούσα να δανειστώ από
τράπεζες δανειστικά από φίλους, οι οποίοι δανείστηκαν από τοκογλύφους.‘
Αισθάνεται αδιέξοδο, κατάθλιψη και αισθάνεται ότι το πρόβλημά του δεν θα λυθεί
Τα δυο τελευταία χρόνια, υπήρξε διάλυση σχέσης λόγω της οικονομικής κρίσης. Ήταν
μακροχρόνια σχέση περίπου 7 χρόνια, ωστόσο είχαν χρέη και οι δυο και δεν μπορούσαν να
ταξιδέψουν για να συναντήσει ο ένας τον άλλον.
Αυτή την περίοδο βρίσκεται και σχετικά πρόσφατα είναι σε νέα σχέση, η οποία
χαρακτηρίζεται από συνεννόηση χωρίς καταναγκασμό, σημείο τριβής είναι ότι προσδοκούν
διαφορετικά πράγματα από τη σχέση.
Κοινά πράγματα με τη σύντροφο είναι η μουσική, το διάβασμα, οι κοινωνικές εκδηλώσεις,
ο κινηματογράφος, το γράψιμο, η σύντροφός του μαζεύει τα κομμάτια ενός βιβλίου που
γράφει. Έχουν χόμπι με το μαγείρεμα, συνεργάζονται με την σύντροφο στην μαγειρική.
Πλούσια κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε πέρυσι τον Αύγουστο (για 3 βδομάδες) αλλά είχε να
φύγει 9 χρόνια διακοπές.
Οι αξίες του είναι αλληλεγγύη, συλλογικός αγώνας, αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας, μελέτη,
ευρυμάθεια.
155 Αρχικά: Γ.Μ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Καλαμαριά
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/
Δημόσιος Υπάλληλος

Μεσήλικας, γεωπόνος, δημόσιος υπάλληλος, μη διευθυντική θέση, μέτρια αυτονομία.
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ. Στις εργασιακές του δραστηριότητές είναι τα προγράμματα
ενίσχυσης νέων αγροτών. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ,
εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκιο.
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Εργάζεται 15 χρόνια ως γεωπόνος, στις δραστηριότητές του είναι η συνεργασία και ο
έλεγχος των αγροτών για την ένταξή του σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά
προγράμματα. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η γνώση της πραγματικότητας και ο
σχεδιασμός προτάσεων. Ωστόσο υπάρχει έλλειψη δημιουργικότητας, αναμένει αλλαγές
προς το χειρότερο, είναι μέτρια ικανοποιημένος με την εργασία του. Έχει ενεργή
συνδικαλιστική δραστηριότητα. Υπήρξε μείωση μισθού 35%, δεν χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα.
Τα πηγαίνει καλά με τη σύντροφό του, οι διαφωνίες λύνονται με διάλογο, οι δυνατές
πλευρές της σχέσης είναι η εμπιστοσύνη και οι αδύναμες η έλλειψη κοινού χρόνου. Τους
συνδέει η καθημερινότητα.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η ενασχόληση με τα κοινά και η ανατροφή των παιδιών του.
Χαρακτήρισε τη κοινωνική του ζωή μέτρια. Τελευταία φορά διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τη δυσκολία υλοποίησης των ονείρων του. Οι αξίες του
είναι: αγάπη, προσφορά, αλήθεια, αξιοπρέπεια, δημιουργία
159 Αρχικά: Π.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
ειδικευμένη Θέση Εργασίας

Ημι- Περιοχή: Καλαμαριά

Μεσήλικας 51 χρόνων, δημόσιο υπάλληλος στο γενικό επιτελείο στρατού, σε στρατιωτικό
εργοστάσιο με αντικείμενα εργασίας την ανακατασκευή υλικών αρμάτων και πολυβόλων.
Μη διευθυντική θέση. Εργάζεται 8 ώρες ημερησίως, πέντε μέρες την εβδομάδα. Καλό
μορφωτικό επίπεδο, ΤΕΙ μηχανικός-μηχανολόγος. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με τη
θέση εργασίας, σχετικά υψηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη διακοπή επιδόματος και τη μείωση του μισθού.
Στα προβλήματα υγείας ανέφερε τον θυρεοειδή της κόρης του και το σπάσιμο του ποδιού.
Εργάζεται 8 χρόνια ως στρατιωτικός, πηγή ευχαρίστησης είναι η ενασχόληση με το
αντικείμενο των σπουδών του. Στο παρελθόν έχει κάνει σειρά ανειδίκευτων εργασιών, 3
χρόνια στη Siemens, εργάτης, ως πεπειραμένος πλέκτης, τεχνικός, εργάτης παραγωγής
υφασμάτων.
Στις εργασιακές αλλαγές, ανέφερε την άνοδο του όγκου εργασίας, θα πρέπει να
κατασκευάζουν εξαρτήματα για τα μηχανήματα καθώς δεν μπορούν να τα αγοράζουν,
έντονο άγχος για εργατικό ατύχημα. Είναι αρκετά ικανοποιημένος με την εργασία του.

79

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Στα οικονομικά προβλήματα, ανέφερε τη διακοπή επιδομάτων: α) μηχανικού του δημοσίου
περίπου 250 ευρώ το μήνα, β) επίδομα τρίτεκνων 250 ευρώ το μήνα, γ) φύλλα πορείας 130
ευρώ το μήνα.
Στο οικονομικό επίπεδο ανέφερε 20% απώλεια μισθού (300 ευρώ), χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα από τους γονείς. Ανταποκρίνονται δύσκολα στις υποχρεώσεις τους, περιόρισαν τις
ανάγκες των παιδιών τους, δεν κάνουν έξοδα, περιόρισαν τις μετακινήσεις, δεν πετάν
φαγητό.
Καλή συζυγική σχέση, όταν υπάρχουν διαφωνίες επιλύονται με υπομονή, συζήτηση και το
χρόνο. Οι διαφωνίες αφορούν θέματα καθημερινότητας, την ανατροφή των παιδιών και
κάποιες δαπάνες.
Οι δυνατές πλευρές της σχέσης είναι εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, εκτίμηση, αγάπη. Στις
αδυναμίες ανέφερε ότι δεν μπορούν να συγχρονιστούν στην καθημερινότητα κάποιες
φορές. Κοινές δραστηριότητες είναι η αναψυχή, οι διακοπές και η ανατροφή των παιδιών.
Πηγή ευχαρίστησης είναι το διάβασμα και τα μαστορέματα. Στην κοινωνική του ζωή κάνει
προσπάθεια να διατηρήσει τους φίλους του και μερικές φορές βγαίνει για καφέ. Τελευταία
φορά πήγε διακοπές, πριν δύο χρόνια.
Οι αξίες του είναι οικογένεια, προσπάθεια να διατηρηθεί ενωμένη, εργατικότητα,
κοινωνικότητα, να σε δείχνουν με το δάχτυλο (αναγνώριση).

4. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων από το υπο-δείγμα
των γυναικών που είναι κάτοικοι της Καλαμαριάς και του Πανοράματος Θεσσαλονίκης
Στην

ανάλυση των δεδομένων του υπο-δείγματος Ν=50 των γυναικών που

κατοικούν στις εύπορες περιοχές της Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά και Πανόραμα) θα
ακολουθήσουμε δυο θεωρητικές αναλυτικές διαδρομές, όπου η κοινωνική τάξη επέχει
θέση ανεξάρτητης μεταβλητής. Η πρώτη αναλυτική διαδρομή αντλεί για την οριοθέτηση
των ταξικών θέσεων στον κοινωνικό σχηματισμό από την ταξική κατηγοριοποίηση του Erik
Olin Wright στο έργο του Classes (1985). Εκεί η κοινωνική τάξη γίνεται κατανοητή ως ένα
δίκτυο κοινωνικών σχέσεων περιορισμένο σε ένα μοναδικό δεσμό μεταξύ ατόμων και
παραγωγικών πόρων δηλαδή τον άμεσο προσωπικό έλεγχο ή ιδιοκτησία πόρων.
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Αφού γίνει μια πρώτη καταγραφή των ταξικών θέσεων με αυτό τον τρόπο θα
ακολουθηθεί μια δεύτερη διαδρομή, όπου η ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων θα
βασιστεί σε αναλυτικά εργαλεία από την ευρύτερη θεώρηση της κοινωνικής τάξης που
πραγματοποιεί ο Wright στο έργο του Class counts (1997). Η έμφαση στο επίπεδο της
ποιότητας ζωής και των συμφερόντων δεν θα βασιστεί απλά στις άμεσες προσωπικές
σχέσεις των ατόμων στους παραγωγικούς πόρους, αλλά και σε άλλες σχέσεις οι οποίες
συνδέουν έμμεσα τα άτομα με το σύστημα παραγωγής, όπως οι συγγενικές/συζυγικές
σχέσεις. Στη θεωρητική επεξεργασία του, ο Wright αναφέρει «τα είδη των έμμεσων δεσμών
μεταξύ ατόμων και παραγωγικών πόρων σαν διαμεσολαβημένες σχέσεις, σε αντίθεση με τις
άμεσες σχέσεις που είναι ενσωματωμένες στην άμεση εργασία των ατόμων και την
προσωπική κυριότητα παραγωγικών πόρων.»17

Η πρώτη θεωρητική διαδρομή εννοιολόγησης της κοινωνικής δομής
Η κατηγοριοποίηση των ταξικών θέσεων έγινε με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο και
την ταξινόμηση όπως την εγχειρηματοποιεί ο Wright στο έργο του Classes (1985).18Από την
ανάλυση των δεδομένων του υποδείγματος προκύπτει η ακόλουθη κατανομή των
ερωτώμενων

γυναικών

κατοίκων

των

σχετικά

εύπορων

περιοχών

Καλαμαριάς-

Πανοράματος σε ταξικές θέσεις: α) αστική τάξη ή εργοδότριες με πάνω από 10
εργαζόμενους και πάνω ν=1, β) μικρές εργοδότριες με 5 έως 9 εργαζόμενους ν=1, γ) μικρές
εργοδότριες με 2 έως 4 υπαλλήλους ν=5 δ) μικροαστική τάξη ή αυτοαπασχολούμενες που
δεν εκμισθώνουν εργασιακή δύναμη ν=8, ε) ειδικές διευθύντριες ν=1 ζ) υψηλά
ειδικευμένες μισθωτές ν=9, η) ημι-ειδικευμένες μισθωτές ν=10, θ) ανειδίκευτες επόπτριες
ν=2, ι) ανειδίκευτες ν=2, κ) συνταξιούχες ν=6, λ) απόταξη χρεωκοπία ν=2, μ) άνεργες ν=3.
Παρατηρήσεις
17

Στο ίδιο, σ.258

18

Wright E.O., Classes, London, Verso, 1985, σ.σ. σελ 148-154
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Με τον όρο αστική τάξη γίνεται αναφορά σε εργοδότριες με πάνω από 10
εργαζόμενους, πρόκειται για γυναίκες που κατέχουν επαρκές κεφάλαιο σε μέσα
παραγωγής ώστε να εκμισθώνουν εργασία και να μην χρειάζεται να εργαστούν οι ίδιες. Η
έκφραση δεν χρειάζεται να εργαστούν οι ίδιες δεν σημαίνει ότι αποκλείονται πλήρως από
την δέσμευση τους σε κοινωνικά παραγωγική εργασία. Με την έκφραση αυτή ο Wright
εννοεί ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν προκειμένου να αποκτήσουν το μέσο κοινωνικό
βιοτικό επίπεδο.
Με τον όρο μικρές εργοδότριες αναφερόμαστε σε εκείνες τις γυναίκες οι οποίες
κατέχουν αρκετά μέσα παραγωγής ώστε να εκμισθώσουν την εργασιακή δύναμη άλλων
εργαζομένων, αλλά όχι τόσα ώστε να έχουν την επιλογή να μην εργάζονται καθόλου οι
ίδιες19. Πρόκειται για εργοδότριες οι οποίες εργάζονται δίπλα στους εργαζόμενους που
εκμισθώνουν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Στο υπο-δείγμα μας Ν=50
γυναίκες κάτοικοι Καλαμαριάς-Πανοράματος και με βάση τα δεδομένα των ημι-δομημένων
συνεντεύξεων εντοπίζονται 5 ερωτώμενες οι οποίες ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία
των μικρών εργοδοτριών (συγχωνεύονται οι κατηγορίες μικρές εργοδότριες με 5 έως 9
εργαζόμενους με τις εργοδότριες με 2 έως 4 εργαζόμενους).
Η μικροαστική τάξη δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στην περιοχή
Πανοράματος Καλαμαριάς είναι 8. Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες κατέχουν επαρκή μέσα

19

Ο Wright εγχειρηματοποίησε τις θεωρητικές ταξικές κατηγορίες που προέκυψαν στην θεωρητική
επεξεργασία της κοινωνικής τάξης στο ερευνητικό του πρόγραμμα το 1985 όπου αναλύει και
συγκρίνει τις ταξικές δομές της Σουηδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο τα δεδομένα που
είχε στη διάθεσή του δεν του επέτρεπαν να έχει μια καθαρή εικόνα για το ποιοι εργοδότες
πραγματικά και αναγκαστικά εργάζονται δίπλα στους μισθωτούς που προσλαμβάνουν. Εξαιτίας της
αδυναμίας του αυτής υιοθετεί ένα αυθαίρετο αριθμητικό κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ αστικής
τάξης και μικρών εργοδοτών. Θεώρησε ότι ακραιφνείς καπιταλιστές είναι όσοι εκμισθώνουν πάνω
από 10 εργαζόμενους και μικροί εργοδότες όσους μισθώνουν μεταξύ 2 και 9 υπαλλήλους. Βλέπε
Wright Ε.Ο., Classes, σελ.151.
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παραγωγής για να αναπαράγουν τον εαυτό τους άλλα όχι αρκετά ώστε να εκμισθώσουν την
εργασιακή δύναμη άλλων εργαζόμενων.
Οι υψηλά ειδικευμένες μισθωτές: η συγκεκριμένη ταξική κατηγορία είναι
καπιταλιστικά εκμεταλλευόμενη επειδή οι φορείς της δεν κατέχουν κεφαλαιακούς πόρους,
αλλά ταυτόχρονα είναι εκμεταλλεύτριες με βάση τις δεξιότητες που κατέχουν. Οι υψηλά
ειδικευμένες είναι γυναίκες που κατέχουν εργασιακές θέσεις οι οποίες απαιτούν σπάνιες
δεξιότητες (ιδιαίτερα δεξιότητες που συνοδεύονται από πιστοποιητικά ειδημοσύνης) και οι
οποίες είναι σπάνιες αναφορικά με τη ζήτησή τους στην αγορά. Οι μισθωτές που διαθέτουν
τους παραπάνω πόρους, αντλούν ένα ‘ενοίκιο’ βασισμένο στην κατοχή πιστοποιητικών
ειδημοσύνης. Οι μισθοί τους είναι συνήθως πάνω από το κόστος αναπαραγωγής της
εκπαίδευσής που ακολουθούν για την απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
Ουσιαστικά πρόκειται για τη νέα μικροαστική τάξη σύμφωνα με το ταξικό σύστημα
ανάλυσης τους Wright20.
Ειδικές διευθύντριες: πρόκειται για γυναίκες οι οποίες είναι άμεσα εμπλεκόμενες
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της εταιρείας εντός του εργασιακού
χώρου και ασκούν πραγματικό έλεγχο σε υφιστάμενους εργαζόμενους στην ιεραρχία στην
οργάνωση ή εταιρεία. Στο δείγμα μας εντοπίζεται μία ερωτώμενη να ασκεί έλεγχο σε
τέτοιου είδους οργανωσιακών πόρων.
Ημι-ειδικευμένες

εργάτριες,

πρόκειται

για

i)

δασκάλες

ii)

δεξιοτέχνισσες/μαστόρισσες iii) υπάλληλοί πωλήσεων με πτυχίο και αυτονομία στο
περιεχόμενο της εργασίας τους και iv) διοικητικοί υπαλλήλους με πτυχίο και αυτονομία.
Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των θέσεων είναι ότι απαιτούν την κατοχή πιστοποιητικών
ειδημοσύνης από τους φορείς τους που βρίσκονται ωστόσο σε υπερπροσφορά στην αγορά
εργασίας. Κυρίως πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στο υπο-δείγμα γυναικών καλαμαριάς Πανοράματος οι
ημι-ειδικευμένες εργάτριες είναι 10

20

Wright E.O., ό.π., σ.87
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Ανειδίκευτες επόπτριες πρόκειται για γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πτυχίο ή
πιστοποιητικά ειδημοσύνης αλλά έχουν πραγματικό έλεγχο σε οργανωσιακούς πόρους,
γεγονός που τις διαφοροποιεί από τις ανειδίκευτες εργάτριες, οι οποίες στερούνται
οποιουδήποτε είδους έλεγχο σε οργανωσιακούς πόρους. Επίσης η κατοχή οργανωσιακών
πόρων έστω και περιορισμένων αυξάνει την αίσθηση ελέγχου και την προβλεψιμότητα των
φορέων τέτοιων θέσεων σε σχέση με την εργασιακή διαδικασία. Στο υπο-δείγμα γυναικών
Καλαμαριάς Πανοράματος εντοπίζουμε 2 ερωτώμενες.
Ανειδίκευτες εργάτριες, πρόκειται για γυναίκες που ασχολούνται i) σε
χειρωνακτικές μη-τεχνικές εργασίες, ii) ως διοικητικοί υπάλληλοι χωρίς πτυχίο σε θέσεις
εργασίας χωρίς αυτονομία iii) υπάλληλοι ή πωλήτριες χωρίς πτυχίο σε θέσεις εργασίας
χωρίς αυτονομία. Στην κατηγορία αυτή εντοπίζονται ν=2 ερωτώμενες. Συναθροίζεται η
ανειδίκευτη εργασία και η μαύρη-αδήλωτη εργασία.
Παρουσίαση των ποιοτικών ευρημάτων
Αστική Τάξη – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Αναφορικά την αστική τάξη, βρέθηκε μια ερωτώμενη (ν=1) η οποία έδωσε έμφαση
στην ηθική της εργασίας τονίζοντας τις οικονομικές πτυχές της εργασίας. Ανέφερε ότι στην
αστική κοινωνία η εργασία παρέχεται ελεύθερα και συντελεί στην ευημερία της κοινότητας.
Υπογράμμισε το θετικό περιεχόμενο της ελευθερίας ως ελεύθερης διάθεσης της
εργασιακής δύναμης η οποία ανήκει στο άτομο, παραβλέποντας το γεγονός της αρνητικής
ελευθερίας δηλαδή του διαχωρισμού του εργαζόμενου από τα μέσα παραγωγής. Δεν
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και έχει καλή συζυγική σχέση. Ως αξίες ανέφερε τη
συνέπεια στην επαγγελματική ζωή, τη φροντίδα για την οικογένεια και τη δίκαιη
αντιμετώπιση των ανθρώπων.
Μικρές Εργοδότριες – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Οι μικρές εργοδότριες (ν= 5) από τις προνομιούχες περιοχές Καλαμαριά-Πανόραμα
είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, είναι ιδιοκτήτριες δικών τους επιχειρήσεων (φαρμακεία,
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γυμναστήρια, φροντιστήρια, εμπορία ενδυμάτων) στις οποίες απασχολούν 2 έως 5
υπαλλήλους. Κατέχουν διευθυντικές θέσεις καθώς έχουν αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων
και εποπτεύουν εργαζομένους για τους οποίους παίρνουν αποφάσεις. Η εργασία τους είναι
πηγή ικανοποίησης αλλά ταυτόχρονα και πηγή άγχους λόγω της δραματικής πτώσης του
τζίρου τους. Μόνο μια από τις πέντε ανέφερε 'ψυχολογική πίεση' λόγω οικονομικών
προβλημάτων. Εκτός από μια, οι εισοδηματικές κατηγορίες που δήλωσαν είναι από 1.000
έως 2.000 ευρώ και από 3.000 ευρώ και πάνω. Δεν ανέφεραν ιδιαίτερα προβλήματα ως
προς την σφαίρα της προσωπικής τους ζωής. Αν και χαρακτήρισαν την κοινωνική τους ζωή
περιορισμένη, ανέφεραν μια ευρεία γκάμα ενδιαφερόντων όπως λογοτεχνία, ταξίδια,
κηπουρική, κατασκευές, γυμναστική, εκδρομές, ταξίδια, θάλασσα. Η γενική αποτίμηση της
ζωής τους ήταν σε γενικές γραμμές θετική. Οι αξίες που τις εκφράζουν είναι: ήθος και
συνέπεια, εργατικότητα και εντιμότητα.
Υψηλά Ειδικευμένες Μισθωτές – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Στο υπο-δείγμα γυναικών Καλαμαριάς-Πανοράματος εντοπίζονται εννέα υψηλά
ειδικευμένες μισθωτές. Κοινό τους χαρακτηριστικό συνιστά η υψηλά ειδικευμένη θέση
εργασίας σε συνδυασμό με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο που συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ειδημοσύνης που βρίσκονται σε σπανιότητα στην αγορά εργασίας. Η
πλειονότητα τους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και εργάζονται ως ανώτατοι
δημόσιοι λειτουργοί. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στις γυναίκες φορείς αυτών των θέσεων να
αποσπούν εισόδημα πάνω από το μέσο κατά κεφαλήν. Αυτό αποτυπώνεται και στα
εμπειρικά ευρήματα όπου το μηνιαίο οικογενειακό τους εισόδημα κυμαίνεται από 20013000 ευρώ καθώς και από 3000 ευρώ και πάνω. Βέβαια η σύνθεση του εισοδήματος
αποτελείται πέρα από το μισθό και από μισθώματα.
Η πλειονότητα αυτής της κατηγορίας δεν αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες αλλά
ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (δύο γυναίκες
είναι μητέρες παιδιών με αναπηρία και μια άλλη αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας
στο οποίο έχει προσαρμοστεί), η ύπαρξη υλικών πόρων σε συνδυασμό με την ύπαρξη
πολιτισμικού κεφαλαίου και κοινωνικών δικτύων κάνει τις καταστάσεις διαχειρίσιμες (π.χ.
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με την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού για την φροντίδα οικογενειακών μελών σε
δυσχέρεια). Όλες αξιολόγησαν θετικά το γάμο τους, και την κοινωνική τους ζωή
περιορισμένη. Βασικές πηγές ευχαρίστησης την άθληση και τα ταξίδια. Η γενική αποτίμηση
της ζωής αφορούσε κυρίως το θέμα της αναπηρίας, για τις μητέρες που έχουν την εμπειρία
τέτοιας ανατροφής. Οι αξίες που τους εκφράζουν είναι εντιμότητα και εργατικότητα,
δικαιοσύνη και διαφάνεια, αξιοπρέπεια και αγάπη στον συνάνθρωπο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις παρόλο που πρόκειται για υψηλά ειδικευμένες θέσεις
εργασίας ο τύπος της σύμβασης ή το μέτρο της διαθεσιμότητας σε θέσεις μέχρι πρότινος
μόνιμες δημιουργεί ανασφάλεια κυρίως στις γυναίκες άνω των 50χρόνων.

Είναι

ενδιαφέρον ότι οι υψηλά ειδικευμένες ερωτώμενες στο συγκεκριμένο υπο-δείγμα και ιδίως
οι γυναίκες ιατροί υπογράμμισαν το γεγονός ότι η μετατροπή των υπηρεσιών υγείας από
δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα που υπάγεται στην διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου
και τους νόμους της αγοράς σηματοδοτεί τη ρήξη για το υψηλά ειδικευμένο προσωπικό
των νοσοκομείων το οποίο είναι αντιμέτωπο με περιόδους ανεργίας [γιατροί σε αναμονή]
και ενδεχομένως με τον επανασχεδιασμό του εργασιακού προσανατολισμού τους
σύμφωνα με τις επιταγές της ελεύθερης αγοράς ιατρικών υπηρεσιών.
Παρά τις αντιξοότητες της συγκυρίας, η εργασία για τις υψηλά ειδικευμένες
μισθωτές φαίνεται να αποτελεί ένδειξη «επιτυχημένης ζωής», δεν είναι αποκλειστικά μέσο
επιβίωσης. Η εργασία βιώνεται από τη συγκεκριμένη ταξική κατηγορία ως μια
δραστηριότητα με θετικό περιεχόμενο, συνοδευόμενη από μια νέα ηθική. Οδηγεί τις
γυναίκες φορείς τέτοιων θέσεων σε μια απελευθερωτική κατάσταση, τόσο σε ατομικό όσο
και κοινωνικό επίπεδο. Οι αξίες της εργατικότητας, της επιμονής στους στόχους, στην
υπευθυνότητα, την οργάνωση και την πεποίθηση ότι όλα είναι πραγματοποιήσιμα
περιβάλλουν τη νέα ηθική. Αυτή η νέα ηθική είναι ενδεικτική ως προς τις πρακτικές που θα
πρέπει να ακολουθήσουν αυτά τα δυναμικά στρώματα. Οι εργασιακές τους δραστηριότητες
διακρίνονται από το επίπεδο δεξιοτήτων και τις ατομικές τους ικανότητες, καθορίζονται
ωστόσο από το βαθμό εκμετάλλευσης της εργασιακής τους δύναμης στο δεδομένο τρόπο
παραγωγής. Η σημασία της εργασίας ως μέσω αυτοπραγμάτωσης και απελευθέρωσης
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γίνεται φανερή και στην αγωνία που εμφανίζουν τα στρώματα αυτά για την εκπαίδευση, το
περιεχόμενο της εργασίας και το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους.
Οι αξίες που αναφέρουν είναι:
Εντιμότητα (5), αισιοδοξία (2), αγάπη στον συνάνθρωπο (3), αξιοπρέπεια,
σεβασμός (2), αλληλεγγύη, κοινότητα, εργατικότητα, προσφορά, υπομονή, ηθικότητα,
ειλικρίνεια, επιμονή στους στόχους, οικογένεια, αλήθεια, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια,
διαφάνεια, υπευθυνότητα, οργάνωση, δύναμη ότι όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Ειδικές Διευθύντριες – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Οι γυναίκες που ελέγχουν οργανωσιακούς πόρους σύμφωνα με την θεώρηση του
Wright δεν θεωρούνται εργάτριες. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν ανέλθει στην
ιεραρχία της επιχείρησης, ασκούν διοικητικές και εποπτικές δραστηριότητες και είναι ο
διαμεταβιβαστικός ιμάντας των οδηγιών της διοίκησης προς τους εργάτες καθώς και
όργανο άσκησης της διοικητικής εξουσίας. Ωστόσο όντας υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα
είναι αντιμέτωπες με την ίδια επισφάλεια στην οποία εκτίθεται το εργατικό προσωπικό,
όπως απολύσεις, μισθολογικές απώλειες και υπαγωγή σε διαταγές ανωτέρων.

Οι

διευθυντικές θέσεις συνδέονται με την εξουσία λήψης αποφάσεων πρόληψης, απόλυσης
και προαγωγής των μισθωτών της επιχείρησης.
Ημι-ειδικευμένες Μισθωτές – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Οι ημι-ειδικευμένες θέσεις εργασίας που κατέχουν οι γυναίκες από την περιοχή
Καλαμαριάς-Πανοράματος (ν=10) είναι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι σε διευθύνσεις
Υπουργείων,

σε

σχολεία

(καθηγήτριες),

διοικητικοί

υπάλληλοι

και

υπεύθυνες

καταστημάτων. Κατέχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ που είναι όμως σε κορεσμό. Τα θέματα
που τις απασχολούν στην εργασιακή σφαίρα είναι σημαντικά και σοβαρά, όπως η απειλή
της απόλυσης λόγω των μέτρων της ΤΡΟΙΚΑ για διαθεσιμότητα και κινητικότητα των
δημοσίων υπαλλήλων. Εκτός από δύο γυναίκες, οι υπόλοιπες δήλωσαν καλή υγεία. Ως προς
την σφαίρα των οικονομικών, τα εισοδήματα τους κυμαίνονται από 1000 έως 2000 ευρώ,
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και για ορισμένες από 2000 έως 3000 ευρώ, ενώ υπήρξαν και τρείς που δήλωσαν από 500
έως 1000 ευρώ. Ως προς την προσωπική ζωή, οι μισές αποτίμησαν αμφιθυμικά το γάμο
τους και άλλες σχετικά ικανοποιητικά. Η κοινωνική τους ζωή χαρακτηρίστηκε περιορισμένη
λόγω έλλειψης διάθεσης και οικονομικών. Σχεδόν όλες δήλωσαν αντιξοότητες που
εμφανίστηκαν κυρίως λόγω της κρίσης και αφορούν στα οικονομικά, τα εργασιακά αλλά και
προσωπικά ζητήματα. Οι αξίες που τις αντιπροσωπεύουν είναι: τιμιότητα και εργατικότητα,
συνέπεια και υπευθυνότητα, οικογένεια και σεβασμός στον συνάνθρωπο.
Η δεύτερη θεωρητική διαδρομή εννοιολόγησης της κοινωνικής δομής
Ακολουθώντας την πρώτη ερευνητική διαδρομή21, προκύπτει μια ταξική δομή
αρκετά διαφοροποιημένη και ικανή να συλλάβει και να ερμηνεύσει τη διαμεσολάβηση
κοινωνικής τάξης και ποιότητας ζωής-ψυχικής υγείας και καταπόνησης. Ωστόσο,
διαφεύγουν κάποιες σημαντικές πτυχές στην εξήγηση των αποτελεσμάτων των
εξαρτημένων μεταβλητών δηλαδή των δεικτών ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο μιας
συγκριτικής διασταύρωσης των εμπειρικών ερευνητικών αποτελεσμάτων παρατηρούμε ότι
τα αποτελέσματα ψυχικής καταπόνησης και ποιότητας ζωής των άνεργων γυναικών
κατοίκων Καλαμαριάς-Πανοράματος είναι θετικά και δεν φαίνεται να επηρεάζονται από
την κατάσταση της ανεργίας την οποία βιώνουν. Αντίθετα, οι άνεργες γυναίκες που
κατοικούν στις δυτικές υποβαθμισμένες συνοικίες φαίνεται να βιώνουν της ζωή τους στο
κοινωνικό περιθώριο. Τα αποτελέσματα μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι η ποιότητα ζωής
δεν επηρεάζεται μόνο από τις άμεσες σχέσεις παραγωγής και την πρόσβαση με
παραγωγικούς πόρους αλλά φαίνεται να διαμεσολαβείται επίσης από σχέσεις με άλλα
μέλη της οικογένειας.
Συνεπώς αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε ικανοποιητικά τους δείκτες της ποιότητας
ζωής και της ψυχικής υγείας/καταπόνησης των έγγαμων γυναικών του υπο-δείγματος Ν=50
Καλαμαριάς Πανοράματος, θα πρέπει να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο επηρεάζονται
21

Σύμφωνα με την πρώτη ερευνητική διαδρομή, η εννοιολόγηση των κοινωνικών τάξεων γίνεται με
βάση τον άμεσο προσωπικό έλεγχο ή ιδιοκτησία πόρων.
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από την άμεση ταξική τους θέση ή την ταξική θέση του συζύγου τους. Με άλλα λόγια θα
πρέπει να διερευνήσουμε τόσο τις άμεσες όσο και τις διαμεσολαβημένες σχέσεις τους με
παραγωγικούς πόρους. Όπως το θέτει ο Wright “ο μόνος λόγος για την εισαγωγή της
διάκρισης μεταξύ άμεσων και διαμεσολαβημένων θέσεων στην ταξική δομή είναι επειδή
πιστεύουμε ότι η ατομική θέση στην ταξική δομή είναι απότοκη (consequential) και ότι αυτή
η διάκριση παρέχει έναν καλύτερο προσδιορισμό της διαδικασίας παραγωγής των
αποτελεσμάτων (consequences)”22. Για να επανέλθουμε όμως στην προβληματική μας, το
θεωρητικό μας έργο αφορά την κατανόηση της θέσης των γυναικών στην ταξική δομή και
συνεπώς την προσπάθεια προσδιορισμού των αιτιωδών διαδικασιών που διαμορφώνουν
την σχετική υπεροχή των άμεσων και διαμεσολαβημένων ταξικών σχέσεων. Στο πλαίσιο της
εμπειρικής έρευνας που διενεργούμε θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα μέσω
της εμπειρικής σύγκρισης της σχέσης μεταξύ της ταξικής σύνθεσης των οικογενειών και της
ποιότητας ζωής (αυτό-ομολογούμενης ψυχικής κατάστασης) στις γυναίκες κατοίκους
Πανοράματος-Καλαμαριάς.23
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των περιγραφικών δεδομένων οι δείκτες
επαγγελματικού στρες για τις γυναίκες των περιοχών Καλαμαριάς-Πανοράματος δεν
εμφανίζουν σημαντική απόκλιση από τη μέση κατανομή. Αντίθετα οι γυναίκες κάτοικοι
δυτικών συνοικιών που τοποθετούνται σε ομόλογες ταξικές θέσεις παρουσιάζουν

22

Wright E.Ο., Class counts Comparative studies in class analysis, Cambridge, Cambridge University
Press, 1997, σ.260
23

Την ίδια διαδρομή ακολουθεί ο Erik Olin Wright. Προσπαθεί να προσδιορίσει τις αιτιώδεις
διαδικασίες που διαμορφώνουν την σχετική υπεροχή των άμεσων και διαμεσολαβημένων ταξικών
σχέσεων μέσω μιας εμπειρικής σύγκρισης της σχέσης ταξικής σύνθεσης οικογενειών και ταξικής
ταυτότητας στην Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιχειρεί επίσης να προσδιορίσει κατά πόσο
τα υλικά συμφέροντα των έγγαμων εργαζόμενων γυναικών εξαρτώνται από την δική τους άμεση
ταξική θέση ή την ταξική θέση των συζύγων τους και έπειτα αποτιμά το βαθμό στον οποίο τα άμεσα
και διαμεσολαβημένα ταξικά συμφέροντα επηρεάζουν τις ατομικές και συλλογικές οικογενειακές
στρατηγικές. Βλέπε Wright Erik Olin., Class counts Comparative studies in class analysis, Cambridge,
Cambridge University Press, 1997, σ.260
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υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικού στρες σε σχέση με εκείνα των γυναικών κατοίκων
Καλαμαριάς Πανοράματος. Ίδια είναι και τα αποτελέσματα αναφορικά και με άλλους
δείκτες ποιότητας ζωής. Αυτό ενισχύει την ερευνητική μας υπόθεση σύμφωνα με την
οποία, οι διαφορές επαγγελματικού στρες σε ομόλογες ταξικές θέσεις ενδέχεται να
οφείλονται στην σχετική υπεροχή των διαμεσολαβημένων ταξικών θέσεων σε σχέση με τις
άμεσες. Για παράδειγμα τα χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικού στρες που εμφανίζει μια
υψηλά ειδικευμένη μισθωτή-κάτοικος Πανοράματος είναι χαμηλότερα από μια υψηλά
ειδικευμένη μισθωτή κάτοικο Τούμπας ή Δυτικών Συνοικιών. Η αιτία είναι ότι η ταξικές
θέσεις της πλειονότητας των γυναικών κατοίκων Καλαμαριάς-Πανοράματος του δείγματός
μας, αλλά και σε μικρότερο βαθμό Τούμπας, διαμεσολαβήται από την ταξική θέση του
συζύγου τους. Οι τελευταίοι ανήκαν σε ταξικές θέσεις υψηλά ειδικευμένων μισθωτών,
μικρών εργοδοτών και αστικής τάξης.
Άνεργες – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Ειδικότερα στην ανάλυση της κατηγορίας των άνεργων γυναικών (ν=3) του υποδείγματος των γυναικών Καλαμαριάς-Πανοράματος, παρατηρούμε ότι ενώ στην άμεση
σχέση τους με παραγωγικούς πόρους εμφανίζονται αποκλεισμένες, η ψυχική τους
κατάσταση είναι ικανοποιητική και η ποιότητα ζωής τους υψηλή. Οδηγούμαστε επομένως
στο συμπέρασμα ότι οι διαμεσολαβημένες σχέσεις τους με πόρους, υπερέχουν αναφορικά
με τον καθορισμό τόσο των ταξικών τους συμφερόντων όσο και τον καθορισμό της
ποιότητας ζωής τους. Οι άνεργες γυναίκες της Καλαμαριάς και του Πανοράματος
συνδέονται έμμεσα με παραγωγικούς πόρους ως έγγαμες με επιχειρηματίες που ανήκουν
στην αστική τάξη.
Συνταξιούχες – Πανόραμα – Καλαμαριά – Γυναίκες
Το ίδιο συμβαίνει και με 4 συνταξιούχες του δείγματος όπου ενώ εμφανίζονται ως
συνταξιούχες δημοσίου με σημαντικές περικοπές στο εισόδημα, η ποιότητα ζωής τους
φαίνεται να μην επηρεάζεται από την οικονομική κρίση καθώς αντισταθμίζεται από
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διαμεσολαβήσεις που τις συνδέουν με πρόσθετους πόρους. Οι συγκεκριμένες γυναίκες
είναι έγγαμες με συζύγους στην αστική τάξη ή εισοδηματίες.

4.1. Βινιέτες των γυναικών που είναι κάτοικοι της Καλαμαριάς και του Πανοράματος
Θεσσαλονίκης
Εργοδότριες με 10 εργαζόμενους και πάνω
14
Ε.Α.
Εργοδότρια
Πυλαία / Χορτιάτη
Μεσήλικη (48 χρόνων), εργοδότρια, συνιδιοκτήτρια ομόρρυθμης εταιρείας με 10
εργαζόμενους και άνω (παιδικού σταθμού). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο «σχεδιασμό,
οργάνωση, προβολή, εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαίδευση στελεχών
τυπικής & άτυπης εκπαίδευσης» . Πρόκειται για διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης
αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων και σχετικά υψηλή αυτονομία. Εμπλέκεται σε: α)
αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις
υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση, β) αποφάσεις για την αύξηση ή την μείωση του
συνολικού αριθμού των εργαζομένων, γ) αποφάσεις που αφορούν στον ρυθμό εργασία
στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό όγκο που παράγεται, δ) αποφάσεις που αφορούν
την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους εργασίας και την τεχνολογία
που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο, ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή
τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από τους υφιστάμενους. Στα καθήκοντά της είναι η
εποπτεία 12-70 εργαζόμενους. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο και οι τίτλοι σπουδών
συνδέονται με το αντικείμενο της θέσης εργασίας. Εργάζεται 40 με 70 ώρες εβδομαδιαία
και οι πηγές εισοδήματός της είναι μισθοί και μερίσματα.
Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Καλή συζυγική σχέση με κατανόηση και εκτίμηση
μεταξύ των συντρόφων. Κοινά σημεία είναι όλα τα οικογενειακά θέματα, η ψυχαγωγία, οι
εκδρομές και οι διακοπές.
Πηγές ευχαρίστησης: «Να συναντώ φίλες, να διαβάζω το βιβλίο μου, βόλτα με το γιό μου,
οικογενειακές βόλτες ή εκδρομές, να μαγειρεύω για αγαπημένους ανθρώπους.»
Η κοινωνική της ζωή, δεν είναι πολύ έντονη, μάλλον ικανοποιητική.
Στις αξίες ανέφερε: συνέπεια στην επαγγελματική ζωή, φροντίδα για την οικογένεια, δίκαιη
αντιμετώπιση των ανθρώπων.
Εργοδότριες με 5 έως 9 εργαζόμενους
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36

Α.Λ.

Εργοδότρια

Καλαμαριά / Ιμέρας

Νέα (34 χρόνων), εργοδότρια-ιδιοκτήτρια σε Ε.Π.Ε. με 5 έως 9 εργαζόμενους με αντικείμενο
διαφημιστικές υπηρεσίες. Ο ετήσιος κύκλος υπηρεσιών είναι 1.100.000 ευρώ και τα κέρδη
40.000 ευρώ. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 7
υφισταμένων. Εμπλέκεται σε: α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν
προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση, β) αποφάσεις
για την αύξηση ή την μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, γ) αποφάσεις που
αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό όγκο που παράγεται,
δ) αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις βασικές μεθόδους
εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό χώρο, ε) λήψη
απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που επιτελούνται από τους
υφιστάμενους. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο (πτυχίο πολιτικού μηχανικού και διδακτορικό
στα ενεργειακά κτίρια). Οι εκπαιδευτική της τίτλοι δεν συνδέονται με την θέση εργασίας.
Εργάζεται 40-60 ώρες την εβδομάδα και το μηνιαίο εισόδημα είναι 3001 ευρώ και πάνω
από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα.
Στα πρόσφατα γεγονότα αναφέρει τη γέννηση του παιδιού της, δεν αντιμετωπίζει κάποιο
πρόβλημα υγείας. Την ευχαριστεί η δημιουργικότητα της εργασίας της, αλλά όχι η
επικοινωνία με του πελάτες.
Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα, υπήρξε μείωση των κερδών, χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα από συγγενείς. Στα οικονομικά αισθάνεται ανασφαλής, αναφέρει
χαρακτηριστικά «Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας
δεν μπορείς να πληρώσεις όλες τις υποχρεώσεις. Μας κυνηγάνε από παντού.»
Καλή ποιότητα γάμου, με εμπιστοσύνη, σεβασμό, κατανόηση, τα πράγματα που τους
συνδέουν είναι η φροντίδα του παιδιού και οι διακοπές. Πηγή ευχαρίστησης είναι η
μουσική και εξαιτίας των οικονομικών η κοινωνική της ζωή έχει περιοριστεί.
Αξίες: αξιοπρέπεια, ήθος, ειλικρίνεια, εργατικότητα.
Εργοδότριες με 2 έως 4 εργαζόμενους
8

Μ.Σ.

Μικρή
Εργοδότρια
Φαρμακοποιός

/ Παπαπέτρου/Καλαμαριά

Αυτοαπασχολούμενη, λήψη αποφάσεων που αφορά την πολιτική και τα προϊόντα που
διαθέτει η επιχείρηση και άσκηση εποπτείας σε εργαζόμενο. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο
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(ΑΕΙ φαρμακευτική) με οικογενειακό εισόδημα πάνω από 3001 ευρώ από το οποίο
εξαρτώνται 4 άτομα. Ο σύζυγός της είναι ιδιώτης γιατρός με υψηλό κύκλο εργασιών και
άσκηση εποπτείας σε εργαζομένους. Στο οικονομικό επίπεδο υπήρξε πτώση των κερδών
της επιχείρησης και εξαιτίας στάσης πληρωμών δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της.
Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, βρίσκεται σε καλή συζυγική σχέση. Κοινά
ενδιαφέροντα με το σύζυγό της είναι τα ταξίδια, οι διακοπές και το διάβασμα, αλλά έχουν
περιορισμένο κοινό χρόνου. Πηγές ευχαρίστησης για την ίδια είναι η γυμναστική, η
κηπουρική και οι αυτοσχέδιες κατασκευές. Έχει περιορισμένη κοινωνική ζωή από επιλογή.
Οι αξίες που αναφέρει είναι: ήθος, αγάπη, προσφορά.
30

Ν.Π.

Φαρμακοποιός
/ Σοφούλη
/
Αυτοαπασχολούμενη
Καλαμαριά
Νέα (27 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη συνιδιοκτήτρια σε φαρμακείο (Ο.Ε.), εξοντωτικό
ωράριο εργασίας (12 ώρες τη μέρα - 5 μέρες την εβδομάδα), διευθυντική θέση με
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων. Σχετικά υψηλή αυτονομία.
Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ φαρμακευτική). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 5001000 ευρώ, εξαρτάται 1 άτομο και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης. Στις χρόνιες
αντιξοότητες αναφέρει το καρδιοαγγειακό επεισόδιο του πατέρα της, την κατάθλιψη του
και το υψηλό κόστος φαρμακευτικής αγωγής. Αναφορικά με τα οικονομικά της αισθάνεται:
εκτεθειμένη, άγχος, πίεση αν θα τα καταφέρει. Είναι σε σχέση αλλά ο σύντροφός της δεν
εργάζεται και αυτό δυσκολεύει τη σχέση. Πηγή ευχαρίστησης είναι οι καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, χορός, καφές, βόλτες και εκδρομές.
Στις αξίες αναφέρει: ειλικρίνεια, εργατικότητα, νόμιμη, συνέπεια.
29

Ν. Κ.

Ιδιοκτήτρια
Φροντιστηρίου Πανόραμα
Ξένων γλωσσών

Μεσήλικη (42 χρόνων), εργοδότης 2 με 4 υπαλλήλους, ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων
γλωσσών, διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 4
υφισταμένων, και σχετικά υψηλή αυτονομία. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο, μεταπτυχιακό
στην αγγλική φιλολογία. Υψηλό πολιτισμικό επίπεδο (κόρη διπλωμάτη). Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ. Στο οικονομικό επίπεδο υπήρξε δραματική μείωση
εσόδων και χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τον πεθερό της, η κατάσταση αυτή έχει
ψυχολογικό αντίκτυπο. Πηγές ευχαρίστησης είναι οι οικογενειακές στιγμές και η
λογοτεχνία.
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Οι αξίες της είναι παραδοσιακές αξίες, σύνεση, ειλικρίνεια, εντιμότητα, απόλαυση των
μικρών καθημερινών πραγμάτων.
17

Α.Ζ.

Εισαγωγέας
Ενδυμάτων

και

Έμπορος Τ.Οικονομίδη
Καλαμαριά

/

Μικρή εργοδότρια (2 με 4 υπαλλήλους), εισαγωγή και εμπορία ενδυμάτων. Λαμβάνει
αποφάσεις σχετικά με την πολιτικής της εταιρείας που αφορούν προϊόντα/παραγωγή, τις
αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση και αποφάσεις για την αύξηση ή την
μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (λύκειο). Το
οικογενειακό εισόδημα είναι 3001 ευρώ και πάνω. Αντιμετωπίζει χρόνια αντιξοότητα.
Στις αξίες αναφέρει: ήθος
28

Ε.Τ.

Γυμνάστρια / Ιδιοκτήτρια Μοσχονήσων
/
Επιχείρησης
Καλαμαριά
Μεσήλικη (46 χρόνων), μικρή εργοδότρια σε γυμναστήριο 2 με 4 υπαλλήλους. Διευθυντική
θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 3 υφισταμένων, σχετικά υψηλή
αυτονομία. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο (διδακτορικό). Το οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2001 ευρώ , εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της
επιχείρησης. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του γυμναστηρίου είναι 130.000 ευρώ.
Διαζευγμένη, στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει το Parkinson του πατέρα της. Πτώση
κερδών 30% εξαιτίας της κρίσης, αισθάνεται άσχημα, άγχος στενοχώρια.
Είναι σε συντροφική σχέση αλλά υπάρχει διαφορά κουλτούρας, απόψεων, στάσης ζωής,
μεγάλες αντιθέσεις. Πηγή ευχαρίστησης είναι η γυμναστική, η φροντίδα παιδιών, η
θάλασσα, τα ταξίδια.
Οι αξίες που αναφέρει είναι: εργατικότητα, δικαιοσύνη, αυτάρκεια
Αυτοαπασχολούμενες
44

Αυτοαπασχολούμενη
Κιου / Καλαμαριά
/Πολιτικός μηχανικός
Μεσήλικη (35 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη πολιτικός μηχανικός, ετεροαπασχόληση, καλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ πολιτικός μηχανικός), διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης
αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων, (εποπτεύει 3 εργαζόμενους), υψηλή αυτονομία.
Έχει δεύτερη απασχόληση, το οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ, εξαρτάται 1
άτομο και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης (τεχνικό, μεσιτικό γραφείο).
Ουσιαστικά πρόκειται για ετεροαπασχόληση. Πριν ένα χρόνο απολύθηκε από τεχνική
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εταιρεία και της χρωστάνε πολλά χρήματα. Η οικονομική κατάσταση την αγχώνει και νιώθει
ανασφαλής. Πηγές ευχαρίστησης είναι το Kite Surf (Πάρο, Νάξο), οι εκδρομές και η
ορειβασία. Οι αξίες που αναφέρει είναι αυτάρκεια, όχι καταπίεση
9

Μ.Μ.

Νομικός / εισοδηματίας

Χλόης / Πανόραμα

Μεσήλικη (46 χρόνων), συμβοηθών μέλος στο συμβολαιογραφείο του συζύγου, υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ Νομική). Το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ και
εξαρτώνται 5 άτομα. Πηγές του εισοδήματος είναι μισθοί και μισθώματα. Στις χρόνιες
αντιξοότητες αναφέρει τον έντονο ανταγωνισμό του επαγγέλματος και τη μείωση εσόδων
κατά 50%, εξαιτίας της μείωσης των μισθωμάτων. Για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση
είπε: «μας κακοφαίνεται, υπάρχει άγχος στην οικογένεια». Σταθερός γάμος που διακρίνεται
από, συντροφικότητα, αλληλοσεβασμός, ειλικρίνεια, διάρκεια, δυνατά συναισθήματα,
αγάπη, ερωτική σχέση. Πηγές ευχαρίστησης είναι: γυμναστική, λογοτεχνία,
κινηματογράφος, εκδρομές με την οικογένεια
Στις αξίες αναφέρει: ειλικρίνεια
45

Α.Μ.

Αυτοαπασχολούμενη
Βιβλιοπώλης

/

Σοφούλη
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (43 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη, πολλές ώρες εργασίας (8-10 ώρες την ημέρα,
6 μέρες την εβδομάδα), καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ οικονομικά). Σχετικά υψηλή
αυτονομία, δεν αναφέρει εισόδημα αλλά προκύπτει από μισθό και ενοίκιο. Η εργασία της
την ευχαριστεί, ασχολείται 15 χρόνια και αφορά την πώληση βιβλίων, οργάνωση
εκδηλώσεων-συζητήσεων, ομάδα ανάγνωσης (12-15) μαζεύονται 1 φορά το μήνα
αποφασίζουν να διαβάσουν ένα βιβλίο και μετά συζητάνε πάνω σε αυτό. Διοργανώνει
εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίες. Αναζητά τίτλους βιβλίων, και διοργανώνει
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η οικονομική κατάσταση της είναι πολύ άσχημη: πτώση
εισοδήματος, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από γνωστό και το γεγονός αυτό της
δημιουργεί μεγάλη πίεση. Πηγές ευχαρίστησης είναι το διάβασμα και ο κινηματογράφος.
Δεν αναφέρει αξίες.
34

Αυτοαπασχολούμενη
/ Κομνηνών
/
Μοντελίστ
Καλαμαριά
Μεσήλικη (37 χρόνων), μοντελίστ/στυλίστ. Σχετικά υψηλή αυτονομία Καλό μορφωτικό
επίπεδο το οποίο περιγράφει ως εξής «Τελείωσα καλόγριες, έχω Sorbonne II, μπορώ να
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κάνω μαθήματα. Σχολή του Συνδικάτου της Υψηλής Ραπτικής στη Γαλλία». Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 2 άτομα.
Το γάμο της τον περιγράφει ικανοποιητικό, στις διαφορές αναφέρει «ο ένας είναι από τα
Λαγκαδά και ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη, μεγαλώσαμε διαφορετικά. Εγώ με γαλλικά και
νταντά και αυτός χωριάτης.» Πηγές ευχαρίστησης είναι: πράγματα σχετικά με τη δουλειά, η
κηπουρική, το κέντημα, η ζωγραφική.
Στις αξίες αναφέρει: ειλικρίνεια, ότι αρχίζουμε το τελειώνουμε, με όποιο κόστος, πρέπει να
το τελειώσουμε, ποτέ δεν σταματάμε. Σαν το μπόι σου θα βρεις σαν και σένα δεν θα βρεις.
Μην λαμβάνεις υπόψη σου κανένα.
5

Α.Ξ.

Ιατρός μικροβιολόγος

Αβδελά
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (35 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη αυτοαπασχολούμενη (ιατρός, μικροβιολόγος).
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Ιατρική)και είναι σε διαδικασία εκπόνησης διδακτορικού. Οι
τίτλοι σπουδών συνδέονται με την θέση εργασίας. Υψηλή αυτονομία, εργάζεται 30 ώρες
την εβδομάδα και το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και προέρχεται
από κέρδη ιατρείου και μισθό.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει τη γέννηση παιδιού. Αντιμετωπίζει κακή
συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ. Αντιμετωπίζει συνεχείς μειώσεις κερδών του
ιατρείου, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς της και αυτή η κατάσταση την
επηρεάζει.
Καλή ποιότητα γάμου, κατανόηση, κοινά ενδιαφέροντα, με κοινές δραστηριότητες εξόδους
και ταξίδια.
Πηγές ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια, η μουσική, τα βιβλία και οι συναντήσεις με φίλους.
Αξίες: εργατικότητα, συνέπεια
3

Ι.Β.

Φαρμακοποιός
Αυτοαπασχολούμενη

/

Χιλής / Καλαμαριά

Μεσήλικη (49 χρόνων), φαρμακοποιός, με σχετικά υψηλή αυτονομία και καλό μορφωτικό
επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001- 3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από ενοίκιο και κέρδη επιχείρησης. Αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας η
ίδια και ο σύζυγος.
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Στον οικονομικό τομέα υπήρξε απώλεια τζίρου& μείωση κερδών. Η δουλειά της έγινε
περισσότερο απαιτητική, περισσότερες ώρες εργασίας, γραφειοκρατικές δυσκολίες.
Η κατάσταση αυτή την κάνει ανασφαλή σχετικά με το μέλλον. Πηγές ευχαρίστησης είναι το
περπάτημα και η τηλεόραση.
Στις αξίες αναφέρει: αλήθεια, δικαιοσύνη, εργατικότητα, τιμιότητα, αλληλεγγύη.
4

Ν. Π.

Αυτοαπασχολούμενη
Συμβολαιογράφος

/ Μουδανιών
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (50 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη, συμβολαιογράφος, υψηλή αυτονομία, υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (νομική). Το οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ και εξαρτάται
1 άτομο. Προβλήματα ψυχικής υγείας, άγχος, εμμηνόπαυση, χαρακτηριστικά αναφέρει
«λαμβάνω αντικαταθλιπτικά και επισκέπτομαι νευρολόγο.» Δραματική μείωση εσόδων
80%, και επηρεάστηκε η καθημερινότητα της.
Δεν αναφέρει αξίες.

2

Β.Κ.

Φαρμακοποιός
Αυτοαπασχολούμενη

/ Κομνηνών
Καλαμαριά

/

Ηλικιωμένη (60 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη φαρμακοποιός, υψηλό μορφωτικό επίπεδο
(ΑΕΙ φαρμακευτικής) με μεταπτυχιακό. Υψηλή αυτονομία. Το οικογενειακό εισόδημα είναι
3001 ευρώ και πάνω από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα. Πηγές εισοδήματος είναι κέρδη,
συντάξεις, μισθοί. Μείωση κερδών, δανείστηκε χρήματα από φίλο, αισθάνεται άσχημα.
Καλή συζυγική σχέση, λιτή κοινωνική ζωή. Πηγές ευχαρίστησης κολύμπι, διάβασμα,
διάλογος.
Αξίες: πατρίδα, θρησκεία, αξιοπρέπεια, σεβασμός, οικογένεια.
Ειδικές Διευθύντριες
31 Λ. Κ.
Διευθύντρια Επιχείρησης
Καλαμαριά
Μεσήλικη (47 χρόνων), διευθυντική θέση, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την χάραξη
πολιτικής της εταιρείας, αποφάσεις σχετικά με την αύξηση ή μείωση του συνολικού
αριθμού, επίσης ασκεί εποπτεία σε 15 εργαζομένους. Σχετικά υψηλή αυτονομία με
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οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 2001-3000 ευρώ από το οποίο εξαρτάται μόνο η ίδια και
προέρχεται από το μισθό της. Δεν αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες.
Δεν ανέφερε αξίες.
Υψηλά Ειδικευμένες Μισθωτές
21

Χ.Α.

Ιατρός / Δερματολόγος

Πτωλαιμαίου / Καλαμαριά

Μεσήλικη (44 χρόνων), σε υψηλά ειδικευμένη θέση, δερματολόγος, με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο (ΑΕΙ Ιατρικής), σταθερό ωράριο εργασίας (πενθήμερο με οκτάωρο) και σχετικά
υψηλή αυτονομία. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται
4 άτομα. Εξαιτίας της επερχόμενης λήξης της σύμβασης της με το νοσοκομείο αισθάνεται
αβεβαιότητα για τα μέλλον. Πηγή άγχους είναι η μείωση του μισθού της, αναφέρει
χαρακτηριστικά «αισθάνομαι ότι εργάζομαι για λίγα χρήματα» και συνεχίζει «ενώ πληρώνω
οικιακή βοηθό για να μου προσέχει το παιδί όταν έχω εφημερίες, το νοσοκομείο δεν μας τις
πληρώνει». Χρόνια αντιξοότητα είναι η αναπηρία του παιδιού της.
Αξίες: εργατικότητα, προσφορά, υπομονή, τιμιότητα.

12

Ε.Ζ.

Καθηγήτρια νευρολογίας στο Ρωσίδου / Καλαμαριά
ΑΠΘ

Ηλικιωμένη (62 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασίας, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
(Διδακτορικό Ιατρικής). Πρόκειται να αναλάβει διεύθυνση κλινικής μονάδας γεγονός που
συνεπάγεται πρόσβαση σε οργανωσιακούς πόρους και δικαίωμα λήψης αποφάσεων που
συνδέονται με το διευθυντικό δικαίωμα. Το οικογενειακό της εισόδημα είναι πάνω από
3001 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια. Βρίσκεται σε καλή
συζυγική σχέση. Την ευχαριστεί η μουσική και το τένις. Θέλει περισσότερο χρόνο για
δραστηριότητες σχόλης. Δεν αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες.
Αξίες: εντιμότητα, αγάπη στον συνάνθρωπο.
6

98

Ι.Η.

Δικαστικός

Παπάγου / Καλαμαριά
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Νέα (34 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση, δικαστικός, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ
νομική) και σχετικά υψηλή αυτονομία. Υψηλό οικογενειακό εισόδημα (2001-3000 ευρώ
μηνιαία) από το οποίο εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στην εργασία της πηγή ευχαρίστησης είναι η αυτονομία της θέσης εργασίας. Αναφέρει
χαρακτηριστικά «έχω τη δυνατότητα να εργάζομαι σπίτι, επιλέγοντας το ωράριό μου, τη
δυνατότητα να εργάζομαι σε διαφορετικό μέρος από το τόπο διαμονής μου, είναι μια
εργασία χωρίς ρουτίνα».
Πηγή άγχους είναι οι μισθολογικές μειώσεις (μείωση αποδοχών 50%) της ίδιας και η πτώση
των εσόδων του συζύγου ο οποίος εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός. Χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα από τους γονείς της και αισθάνεται απαισιοδοξία σχετικά με το μέλλον.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την υπογονιμότητα. Καλή συζυγική σχέση, ωστόσο ο
σύζυγος έχει προβλήματα με τη μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη και την εργασία του. Πηγές
ευχαρίστησης είναι το σινεμά, οι έξοδοι για φαγητό και η παρακολούθηση ταινιών.
Ως περιοριστικούς παράγοντες της κοινωνικής της ζωής αναφέρει την έλλειψη χρόνου και
χρημάτων.
Αξίες: αξιοπρέπεια, ηθικότητα, αγάπη.
7

Τ.Δ.

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Πάριδος / Καλαμαριά

Μεσήλικη (43 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασίας, επίκουρη καθηγήτρια, υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (Διδακτορικό ψυχολογίας). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
1001-2000 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει τη μετανάστευση του συζύγου της στο εξωτερικό για
επαγγελματικούς λόγους, όπως και τις μισθολογικές μειώσεις στην εργασία της γεγονός
που επηρεάζει άμεσα τις ερευνητικές της δραστηριότητες. Χρειάζεται καλή οικονομική
διαχείριση για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.
Την αγχώνει η ενδεχόμενη αύξηση φόρτου εργασίας λόγω των εργασιακών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων.
Αξίες: εκτίμηση στον συνάνθρωπο και σεβασμός, ειλικρίνεια , επιμονή στους στόχους.
13

99

Β.Χ.

Γιατρός

Υψηλάντου
Πανόραμα

/
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Κατέχουν πολλούς πόρους μαζί με το σύζυγο της, ο οποίος είναι υψηλά ειδικευμένος
γιατρός, χαρακτηριστική περίπτωση αστικής τάξης της οποίας η εκμεταλλευτική σχέση
βασίζεται στην κατοχή σπάνιων δεξιοτήτων στην αγορά.
Μεσήλικη (39 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασίας, γιατρός καρδιολόγοςεντατικολόγος σε δημόσιο Νοσοκομείο, διευθυντική θέση με εποπτεία των υφισταμένων
αλλά χωρίς αρμοδιότητες λήψης απόφασης. Εποπτεύει 8 ειδικευόμενους γιατρούς. Υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (2 μεταπτυχιακά στην εντατικολογία), σταθερό ωράριο εργασίας.
Το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3000 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 4 άτομα
και προέρχεται από μισθούς. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
Στο οικονομικό επίπεδο είχε απώλεια εισοδήματος 50% αλλά δεν επηρέασε σημαντικά το
οικογενειακό εισόδημα καθότι ο μισθός του συζύγου δεν μειώθηκε. Η κρίση δεν τους έχει
αγγίξει.
Στο εργασιακό πεδίο η φύση της εργασίας την ευχαριστεί, προσφέρει κοινωνικό έργο και
είναι ανταποδοτική σε σχέση με το αποτέλεσμα. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα που
αφορούν την υποστελέχωση / υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου, την έλλειψη βασικών
υλικών και υποδομών. Πολύ καλή συζυγική σχέση. Πηγή ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός,
το κολύμπι και το ποδήλατο.
Οι αξίες που αναφέρει είναι οικογένεια, κοινότητα, σεβασμός, αλληλεγγύη.
22

Μ.Χ.

Προϊσταμένη σε ΔΕΚΟ

Ανοίξεως / Πανόραμα

Μεσήλικη (43 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασίας σε ΔΕΚΟ, με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο (πτυχίο και μεταπτυχιακό, πολιτική μηχανικός), διευθυντική θέση με εποπτεία
υφισταμένων αλλά χωρίς αρμοδιότητες λήψης απόφασης (επιβλέπει τα έργα του δήμου
και ασκεί εποπτεία σε 8 άτομα) με υψηλή αυτονομία. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται
με τη θέση εργασίας. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ από το
οποίο εξαρτώνται 4 άτομα. Την αγχώνει η πιθανότητα ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας που
εργάζεται. Τα οικονομικά την επηρεάζουν έντονα, είχε μείωση μισθού 35%.
Σταθερός γάμος, πηγή ευχαρίστησης ταξίδια, εκδρομές, διακοπές, καθημερινότητα.
Οι αξίες που αναφέρει είναι: αλήθεια, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, διαφάνεια, εντιμότητα,
αισιοδοξία.
38

100

Γ.Ξ.

Επίκουρη Καθηγήτρια

Σοφούλη
Καλαμαριά

/
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Ηλικιωμένη (63 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασίας (καθηγήτρια πανεπιστημίου),
υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Διδακτορικό στην προστασία του καταναλωτή). Ασκεί εποπτεία
σε 7 υποψηφίους διδάκτορες. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ από το
οποίο εξαρτώνται 2 άτομα. Πηγές του εισοδήματος είναι μισθοί, συντάξεις και ενοίκια.
Είναι ικανοποιημένη με τη φύση της εργασίας της αλλά έχει προβλήματα συνεργασίας με
τους συναδέλφους της. Καλή συζυγική σχέση. Πηγές ευχαρίστησης είναι η διδασκαλία, οι
βόλτες και τα ταξίδια.
Στις αξίες αναφέρει την εντιμότητα.
24

Π.Ε.

Ιατρός

Πανόραμα

Μεσήλικη (46 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασίας, παθολογοανατόμος στο ΝΠΙΔ
(Νοσοκομείο Παπαγεωργίου), μη-διευθυντική θέση, με σχετικά υψηλή αυτονομία, 50 ώρες
εβδομαδιαία εργασία. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
πάνω από 3001 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 5 άτομα.
Στην εργασία της, η έλλειψη υλικών στο νοσοκομείο, η συγχώνευση τμημάτων, η μείωση
προσωπικού δυσχεραίνουν την εργασία της. Χρόνια αντιξοότητα είναι η αναπηρία της
κόρης της.
Υπήρξε σημαντική αλλαγή στην οικονομική της κατάσταση εξαιτίας των μισθολογικών
μειώσεων και απώλειας μέρους του οικογενειακού εισοδήματος. Εξαιτίας των παραπάνω
νιώθει ανασφάλεια και έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής της.
Οι αξίες της είναι: εντιμότητα, υπευθυνότητα, οργάνωση, αισιοδοξία, δύναμη ότι όλα
μπορεί να τα κάνω.

20

Π. Κ.

Καθηγήτρια πανεπιστημίου

Καλαμαριά

Μεσήλικη (46 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη θέση εργασία, καθηγήτρια πανεπιστημίου, με
υψηλή αυτονομία, και υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Διδακτορικό). Το οικογενειακό
εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ. Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας (διαβήτη
τύπου Ι) στο οποίο έχει προσαρμοστεί. Υπέστη σοβαρή μισθολογική μείωση.
Δεν αναφέρει κάποιες αξίες
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Ημι-ειδικευμένες μισθωτές
19

Λ.Τ.

Πολιτικός
μηχανικός
/ Κρώμνης
Δημόσιος υπάλληλος
Μεσήλικη (50 χρόνων), ειδικευμένη (διεύθυνση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας), με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ, πολιτικός μηχανικός), σταθερό
ωράριο (πενθήμερο, οκτάωρο). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 1001—2000 ευρώ
από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα (πηγές είναι μισθός και ενοίκια).
Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Την αγχώνει η διαθεσιμότητα κινητικότητα των
δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα η μείωση μισθού και αύξηση φόρων είχαν ως συνέπεια
απώλεια μέρους του εισοδήματος, τα οικονομικά την κάνουν κατηφή και αναγκάστηκε να
δανειστεί χρήματα από τους γονείς της. Τα οικονομικά προβλήματα επιτείνει και η
απόλυση του συζύγου. Περιστολή δραστηριοτήτων σχόλης όπως ταξίδια, χορός, θέατρο,
σινεμά λόγω οικονομικής κρίσης.
Τα οικονομικά προβλήματα σε συνάρτηση με την έλλειψη καλής διάθεσης έχει περιορίσει
την κοινωνική ζωής της οικογένειας.
Αξίες: τιμιότητα, συντροφικότητα, συνέπεια.
50

Α.Φ.

Φιλόλογος καθηγήτρια

Σοφούλη
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (49 χρόνων), καθηγήτρια Αγγλικών στο Αρσάκειο με χαμηλή αυτονομία, καλό
μορφωτικό επίπεδο (Αγγλική φιλολογία), το πτυχίο της συνδέεται με τη θέση εργασίας της.
Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα. Πηγές
εισοδήματος είναι μισθός, κέρδη επιχείρησης συζύγου και ενοίκιο.
Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν έχει συνδικαλιστική δράση. Στο εργασιακό την
απασχολεί η απειλή απόλυσης και η μείωση μισθού. Υπήρξε μείωση αποδοχών και
οικογενειακού εισοδήματος και χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τη μητέρα της.
Μερικές φορές αισθάνεται ανασφαλής με τα οικονομικά της.
Έχει σταθερό γάμο, που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, αυθόρμητη οικειότητα και μέσα
στον οποίο αισθάνεται ο εαυτός της και μπορεί να εκφραστεί.
Πηγές ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια, οι έξοδοι με παρέες και φίλους, η μουσική και το
διάβασμα. Ως αξίες αναφέρει τις χριστιανικές.
39

102

Ε. Κ.

Φυσικός

Καλαβρύτων

/
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Καλαμαριά

Ειδικευμένη θέση εργασίας, καθηγήτρια φυσικής σε γυμνάσιο, με σχετικά υψηλή
αυτονομία, απασχολείται 30 ώρες την εβδομάδα. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ φυσικός).
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και προέρχεται από
μισθούς και κέρδη επιχείρησης συζύγου. Σοβαρά οικογενειακά προβλήματα της ίδιας και
του συζύγου.
Υπάρχει η απειλή απόλυσης στο εργασιακό πεδίο λόγω της διαθεσιμότητας. Υπήρξε μείωση
τμημάτων, επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με τους συναδέλφους της και τα
παιδιά.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενείς, το οικονομικό κομμάτι της προκαλεί
ανασφάλεια. Η κοινωνική της ζωή είναι περιορισμένη.
Οι αξίες της είναι: αγάπη στην οικογένεια και τους συνανθρώπους, σεβασμός και ειρήνη.
25

Γ.Χ.

Υπάλληλος πωλήσεων

Πυλαία

Νέα (27 χρόνων), υπάλληλος πωλήσεων σε μη διευθυντική θέση, με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο (διεθνολόγος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) το οποίο δεν συνδέεται με την θέση
εργασίας της. Σχετικά υψηλή αυτονομία. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2001 ευρώ
και εξαρτώνται 2 άτομα.
Παντρεύτηκε πρόσφατα, η θεία της αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας αλλά αντιμετωπίστηκε
με ψυχραιμία καθότι η οικογένεια είχε την οικονομική δυνατότητα μα πάρει γνώμες
πολλών γιατρών με βάσει τις οποίες προχώρησαν και το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε.
Με τα οικονομικά τα καταφέρνουν ίσα ίσα. Στις αξίες ανέφερε ότι: τα δικαιώματα έχουν και
υποχρεώσεις, πρώτα κοιτάμε να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις για να έχουμε λόγο να
διεκδικούμε τα δικαιώματα.
40

Ημι-ειδικευμένη
θέση Πανόραμα
εργασίας
Μεσήλικη (53 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, λογίστρια-γραμματέας, χαμηλό
προς μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (Μέση τεχνική σχολή λογιστικής), μη διευθυντική θέση
με μέτρια αυτονομία. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ από το οποίο
εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
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Υπήρξε μισθολογική μείωση 50%, απειλή απόλυσης από την εργασία της και ο σύζυγός της
είναι άνεργος. Δανείστηκε χρήματα από συγγενή και βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική
κατάσταση.
Οι αξίες που αναφέρει είναι τιμιότητα και εργατικότητα.
43

Β.Κ.

Ημι-ειδικευμένη
θέση Καλαμαριά
εργασίας / Χημικός
Μεσήλικη (48 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, καθηγήτρια χημείας σε δημόσιο
σχολείο, καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΑΕΙ), υψηλή αυτονομία. Υπήρξε μισθολογική μείωση
35%. Η ερωτώμενη πάσχει από χρόνιο φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου. Είναι συνέπεια
του στρες, στην αρχή πολύ δύσκολη η προσαρμογή.
Στην εργασία της την ευχαριστεί η επαφή με τα παιδιά και η αναγνώριση της δουλειάς της
από τους μαθητές. Πηγή έντασης στον εργασιακό χώρο προκύπτει από τις σχέσεις με την
διεύθυνση του σχολείου και τη σχέση με τους συναδέλφους της.
Ανταπεξέρχεται οριακά στις οικονομικές της υποχρεώσεις και επηρεάζεται ψυχολογικά.
Με το σύζυγο της υπάρχουν διαφορές χαρακτήρα και τριβή στην διαχείριση των
οικονομικών ζητημάτων. Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι το περπάτημα, το
κολύμπι, το διάβασμα, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι παρέες και τα ταξίδια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει ζητήματα υγείας. Την καθημερινή υποχρέωση παροχής
φροντίδας σε ηλικιωμένους και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών.
Οι αξίες που αναφέρει είναι: αλληλεγγύη, προσφορά στην οικογένεια, αίσθημα ευθύνης.
32

Κ.Β.

Ημι-ειδικευμένη
εργασίας - καθηγήτρια

θέση Καλαμαριά

Μεσήλικη (51 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, καθηγήτρια σε δημόσιο σχολείο,
καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΑΕΙ), υψηλή αυτονομία. ΤΟ οικογενειακό εισόδημα είναι
2001-300 ευρώ και προέρχεται από μισθούς και έσοδα συζύγου ελεύθερου επαγγελματία.
Στη εργασία της την ευχαριστεί που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της, αλλά την προβληματίζει
η αστάθεια λόγω διαθεσιμότητας. Υπήρξε εισοδηματική απώλεια ωστόσο δεν φαίνεται να
την επηρέασε ψυχολογικά. Με το σύζυγο της αλληλοσυμπληρώνονται και σε γενικές
γραμμές τα πάνε καλά. Πηγές ευχαρίστησης είναι η οικογενειακή ζωή, οι έξοδοι με φίλους
και οι διακοπές. Δεν αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες
Οι αξίες που αναφέρει είναι: οικογένεια
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42

Τ.Μ.

Ημι-ειδικευμένη
θέση Κρώμνης
εργασίας
/
Καθηγήτρια
φιλολογίας

Μεσήλικη (39 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ως
καθηγήτρια φιλολογίας , καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΑΕΙ), υψηλή αυτονομία. Το
οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ και προέρχεται από κέρδη δικά της και κέρδη
από το ιατρείο του συζύγου της και εξαρτώνται 3 άτομα. Η μετακόμιση στη θεσσαλονίκη
από την Κοζάνη είχε ως συνέπεια την απώλεια πελατείας. Στο εργασιακό πεδίο
αντιμετωπίζει δυσχέρειες καθώς πολλές φορές μένει απλήρωτη.
Με τα οικονομικά της αισθάνεται άσχημα. Χαρακτηριστικά αναφέρει «αισθάνομαι ότι δεν
μπορώ να λειτουργήσω σαν άνθρωπος, κάτι το οποίο έκανε παλιότερα. Θέλω να είμαι
ανεξάρτητη από τον σύζυγο μου». Καλή συζυγική σχέση, οι διαφορές επιλύονται με γέλιο,
υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες.
Πηγές ευχαρίστησης είναι η ενασχόληση με το παιδί τα και το θέατρο. Στην κοινωνική της
ζωή είναι επιλεκτική.
Υπάρχουν χρόνιες δυσκολίες στο συγγενικό της περιβάλλον, η αδελφή της αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα.
Στις αξίες αναφέρει: τιμιότητα, ειλικρίνεια, αλληλοβοήθεια, εμπιστοσύνη στους
ανθρώπους.
23

Ε.Τ.

Ημι-ειδικευμένη
εργασίας

θέση Λογοθέτη
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, διοικητική υπάλληλος, καλό μορφωτικό
επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 4
άτομα. Την ευχαριστεί η φύση της εργασίας της αλλά δεν είναι ευχαριστημένη από τις
εισοδηματικές αποδοχές. Τα οικονομικά της είναι περιορισμένα και την επηρεάζουν.
Διακοπές έχει 4 χρόνια να κάνει. Οι αξίες που ανέφερε είναι: σεβασμός στο συνάνθρωπο.
33

105
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Ημι-ειδικευμένη
εργασίας

θέση Σοφούλη
Καλαμαριά

/
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Νέα (29 χρόνων), ιδιωτική υπάλληλος πωλήτρια σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων, Καλό
μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος ΑΕΙ marketing). Σχετικά υψηλή αυτονομία. Το εισόδημά της
είναι 501-1000 ευρώ και εξαρτάται 1 άτομο. Η εργασία της την ευχαριστεί, είναι υπεύθυνη
πωλήσεων, προσπαθεί να αυξήσει το τζίρο της επιχείρησης. Με το σύντροφό της τα πάει
σχετικά καλά. Οι αξίες που αναφέρει είναι: η αίσθηση του δικαίου, ο νόμος της έλξης,
αισιοδοξία.
Ανειδίκευτες Επόπτριες
26

Σ. Ν.

Διευθύντρια σε διαγνωστικό Σοφούλη
κέντρο
Καλαμαριά

/

Ηλικιωμένη (55 χρόνων), διευθυντική θέση με εποπτεία 7 υφισταμένων αλλά χωρίς
αρμοδιότητες λήψης απόφασης. Μέτρια αυτονομία. Χαμηλό προς μέτριο εκπαιδευτικό
επίπεδο (ΙΕΚ διακόσμησης). Το οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ και
εξαρτώνται 2 άτομα. Απώλεια γονέων. Απειλή απόλυσης, μείωση μισθού, επιδομάτων.
Πηγές ευχαρίστησης είναι οι φίλοι της, οι βόλτες με το σκύλο, η ζωγραφική, το κολύμπι, το
διάβασμα και η διακόσμηση.
Αξίες: εντιμότητα, γενναιοδωρία, κατανόηση, φιλοφροσύνη, ευγένεια.
49

Τ.Ι.

Διευθύντρια
τμήματος σε
κέντρο

οικονομικού Καλαμαριά
διαγνωστικό

Ηλικιωμένη (60 χρόνων), διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και
επόπτευσης 10 εργαζομένων προϊσταμένη στο οικονομικό τμήμα διαγνωστικού κέντρου.
Σχετικά υψηλή αυτονομία. Λαμβάνει: (α) αποφάσεις πολιτικής της εταιρείας που αφορούν
προϊόντα/παραγωγή, τις αγορές ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση, (γ) αποφάσεις
που αφορούν στον ρυθμό εργασία στον εργασιακό χώρο ή τον εργασιακό όγκο που
παράγεται, (ε) λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα που
επιτελούνται από τους υφιστάμενους.
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (λύκειο). Το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ
και εξαρτώνται 3 άτομα. Η σύνθεση του εισοδήματος είναι μισθοί, συντάξεις, μισθώματα.
Μείωση μισθού, αλλά αναλογιζόμενη την κατάσταση του κοινωνικού συνόλου αισθάνεται
καλά.
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Αξίες: στην ζωή πρέπει να νιώθεις ευτυχισμένος με ότι έχεις προσπαθώντας για κάτι
καλύτερο χωρίς να σου γίνεται η επιδίωξη άγχος.

Ανειδίκευτες θέσεις εργασίας
46

Υ.Β.

Ανειδίκευτη θέση εργασίας / Αργοναυτών
υπάλληλος πωλήσεων
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (51 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασίας, υπάλληλος πωλήσεων, με καμιά
αυτονομία και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη ΙΕΚ). Το οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 10001-2000 ευρώ και εξαρτώνται 3 άτομα. Πηγές του εισοδήματος είναι μισθός και
ενοίκιο. Εργάζεται πολλές ώρες. Διαζευγμένη / μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά.
Προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις με κόπο.
Πηγή ευχαρίστησης το γυμναστήριο και η παρέα με τις αδελφές της. Εκφράζει ανησυχία για
το μέλλον των παιδιών της.
Οι αξίες που αναφέρει είναι τιμιότητα, ηθική, πίστη, αλληλοβοήθεια, καλοσύνη, στήριξη
στον συνάνθρωπο, αξιοπρέπεια.
41

Χ.Α.

Ανειδίκευτη θέση εργασίας / Σοφούλη
συμβοηθόν
μέλος
σε Καλαμαριά
οικογενειακή επιχείρηση

/

Μεσήλικη (56 χρονών), συμβοηθόν μέλος στην επιχείρηση του συζύγους της (στην υποδοχή
του γυμναστηρίου), μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη ΙΕΚ). Το οικογενειακό εισόδημα
είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα. Η επιχείρηση είχε πτώση τζίρου 1015 %. Οι απαιτήσεις των πελατών έχουν αυξηθεί, διεκδικούν καλύτερη ποιότητα σε
χαμηλότερες τιμές. Οι εργασίες που έχει κάνει στο παρελθόν είναι επίσης ανειδίκευτες
εργασίες Baby sitting, πωλήτρια σε κατάστημα. Τα οικονομικά της δημιουργούν
ανασφάλεια, άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον.
Βρίσκεται σε συζυγική σχέση με αυταρχικό σύζυγο. Την ευχαριστεί η εργασία και τα ταξίδια
και η κοινωνική της ζωή είναι φτωχή. Πήγε διακοπές πριν 3 χρόνια.
Αξίες: ειλικρίνεια, συνέπεια, οικογένεια.
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Άνεργοι
16

Τ.Ν.

Γραφίστρια / Εισοδηματίας

Σοφούλη/Καλαμαριά

Μεσήλικη (50 χρόνων), εισοδηματία, καλό μορφωτικό επίπεδο, με σχετικά υψηλό
οικογενειακό εισόδημα, πηγές του οποίου είναι μισθώματα και μισθός συζύγου. Δεν
αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες. Ψάχνει εργασία ως γραφίστρια στο σχεδιασμό
κοσμημάτων. Η οικονομική κρίση τους ανάγκασε να παγώσουν ένα δάνειο, αλλά η
ψυχολογική επίδραση είναι αμελητέα. Σταθερός γάμος, με τον σύζυγο τη συνδέουν οι
διακοπές και η καθημερινότητα. Πηγή ευχαρίστησης είναι η οικογένειά της και η
δημιουργικότητα που αντλεί από το σχεδιασμό κοσμημάτων.
Αξίες: οικογενειακοί δεσμοί
27

Δ.Μ.

Άνεργη / ο σύζυγος ανήκει Παπάγου
/
στην αστική τάξη
Καλαμαρά
Μεσήλικη (38 χρόνων), ασχολούμενη με τα οικιακά και την ανατροφή των παιδιών, ο
σύζυγός της είναι εργοδότης σε επώνυμη επιχείρηση που απασχολεί 65 άτομα. Μέτριο
εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-300 ευρώ και
εξαρτώνται 4 άτομα. Πηγές εισοδήματος είναι τα κέρδη της επιχείρησης του συζύγου. Η
κρίση δεν τους επηρέασε, δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα μήτε προβλήματα
υγείας. Σταθερός γάμος.
Οι αξίες είναι: να είσαι ο εαυτός σου, ειλικρίνεια, πίστη, εμπιστοσύνη και να μην είσαι
καχύποπτος.
1

Π.Ζ.

Καθηγήτρια / εισοδηματίας

Λεβαντή
/
Πανόραμα
Μεσήλικη (55 χρόνων), καθηγήτρια αγγλικών, καλό μορφωτικό επίπεδο (Αγγλική
φιλολογία). Το οικογενειακό εισόδημα είναι 3000 ευρώ και πάνω και εξαρτώνται 4 άτομα.
Πηγές εισοδήματος είναι μισθοί και μισθώματα. Με το σύζυγό της είναι μαζί από το
γυμνάσιο. Πηγές ευχαρίστησης είναι αποδράσεις στο εξοχικό, το φουσκωτό σκάφος, η
θάλασσα και τα ταξίδια. Ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών της.
Οι αξίες της είναι: ειλικρίνεια, αλληλοβοήθεια, εντιμότητα, σεβασμός, δημοκρατία.

Συνταξιούχοι
48
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Συνταξιούχος

Σοφούλη

/
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Καλαμαριά
Ηλικιωμένη (56 χρονών), συνταξιούχος, με οικογενειακό εισόδημα από 3001 ευρώ και
πάνω από το οποίο εξαρτώνται 4 άτομα και το οποίο προέρχεται από συντάξεις και
μισθώματα. Το τελευταίο διάστημα ο γιός της χώρισε και παράλληλα έπρεπε να αρχίσει
νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες. Άτυπα βοηθά
το γιό της στην εμπορία και πώληση οπτικών. Εκφράζει έντονο άγχος σχετικά με την
αποκατάσταση του γιού της.
Με το σύζυγο υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, τους συνδέει η
κοινή διαβίωση και η διασκέδαση.
Στις αναφέρει: οικογενειακή ηθική, δημιουργικότητα, γονική μέριμνα για την καλή
μόρφωση των παιδιών.
37

Ε.Φ.

Συνταξιούχος

Κρώμνης
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (55 χρόνων), συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, καλό μορφωτικό
επίπεδο. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 4
άτομα. Πηγές εισοδήματος είναι μισθός και σύνταξη. Μεγάλη αλλαγή υπήρξε η
συνταξιοδότηση της ερωτώμενης, άλλαξε τους ρυθμούς της ζωής της. Απώλεια στενού
συγγενικού προσώπου, προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές συνθήκες. Καλή
συζυγική σχέση, κοινές δραστηριότητες με το σύζυγο είναι οι φίλοι και οι παρέες, Shopping,
διακοπές, κινηματογράφος, θέατρο.
Πηγές ευχαρίστησης: η ενασχόληση με τα οικιακά, συμμετοχή σε συλλόγους κοινωνικής
προσφοράς, διάβασμα, μουσική, κινηματογράφος.
Οι αξίες της είναι, ηθική, σεβασμός στο συνάνθρωπο, αυτοσεβασμός, ο φόβος του θεού.
15

Κ.Κ.

Συνταξιούχος Καθηγήτρια και Παπάγου
εισοδηματίας
Καλαμαριά

/

Ηλικιωμένη, συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, καλό μορφωτικό επίπεδο, το
οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται
από συντάξεις και μισθώματα. Στα σημαντικά γεγονότα αναφέρει τη συνταξιοδότησή της.
Πηγές ευχαρίστησης είναι η χορωδία, τα ταξίδια, το περπάτημα και η θάλασσα. Η
κοινωνική ζωή της είναι ήρεμη.
Στις αξίες αναφέρει: συνέπεια, «αποτελεσματική σ’ αυτό που θα ξεκινήσω», εργασιομανής.
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11

Κ. Α.

Εισοδηματίας / Συνταξιούχος Σοφούλη
Καθηγήτρια
Καλαμαριά

/

Μεσήλικη (54 χρόνων), συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, καλό μορφωτικό
επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3001 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και
προέρχεται από σύνταξη και μηνιαίο εισόδημα του συζύγου που είναι γιατρός.
Αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας και έχει προσαρμοστεί απόλυτα σε αυτό. Η
οικονομική κρίση δεν τους επηρέασε.
Οι αξίες που αναφέρει είναι: τιμιότητα, εκτίμηση όλων των ανθρώπων, φιλαλήθεια,
προσφορά στην οικογένεια και ειδικά στους ηλικιωμένους.
10

Σ.Ε.

Εισοδηματίας συνταξιούχος

Παπαπέτρου
Καλαμαριά

/

Ηλικιωμένη (65 χρόνων), συνταξιούχος, εισοδηματίας, υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
(διδακτορικό στην αρχαιολογία). Το οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ και
εξαρτώνται 3 άτομα. Πηγές εισοδήματος είναι μισθώματα, μισθός και σύνταξη. Πηγές
ευχαρίστησης είναι το διάβασμα, η συγγραφή, το σινεμά, το θέατρο, οι φίλοι. Έντονη
ανησυχία έχει σχετικά με το μέλλον και τις σπουδές της κόρης της.
Στις αξίες αναφέρει: κλασσικές αξίες, εντιμότητα, ηθική, ειλικρίνεια.
18

Α. Α.

Εισοδηματίας/ συνταξιούχος

Παπάγου
/
Καλαμαριά
Ηλικιωμένη (66 χρόνων), συνταξιούχος, καλό μορφωτικό επίπεδο. Το οικογενειακό
εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ , εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από συντάξεις. Είναι
υπεύθυνη για τη φροντίδα της μητέρας της η οποία πάσχει από σοβαρά προβλήματα
υγείας. Υπήρξε απώλεια οικογενειακού εισοδήματος γεγονός που τους επηρέασε
σημαντικά. Ασχολείται με δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της,
μέσω της αναβάθμισης της περιοχής της. Η οικονομική κρίση την κάνει να αισθάνεται θυμό
και οργή για τη διαχείριση των κοινών. Σταθερός γάμος, αδύναμο σημείο η εσωστρέφεια
του συζύγου. Πηγές ευχαρίστησης είναι οι βόλτες, τα χαρτιά και το κολύμπι.
Οι αξίες της είναι: εντιμότητα στις σχέσεις μας και στη ζωή μας, καλή έξωθεν εικόνα
με επηρεάζει τι θα πουν οι άλλοι, αισιοδοξία, να κοιτάμε μπροστά.
Απόταξη
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35

Ν.Γ.

Χηρεία
και
χρεοκοπία Κρώμνης
/
επιχείρησης συζύγου
Καλαμαριά
Μεσήλικη (53 χρόνων), συνταξιούχος από σύζυγο, με μέτριο μορφωτικό επίπεδο (λύκειο),
το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και εξαρτώνται 2 άτομα. Πηγές
εισοδήματος είναι ενοίκια, σύνταξη και μισθός.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει αδυναμία υποστήριξης των σπουδών του παιδιού της
στο εξωτερικό, αναγκαστική μετανάστευση του δεύτερου παιδιού της στην Αγγλία, διάλυση
οικογενειακού δεσμού με τα παιδιά. Αδυναμία πληρωμής εφορίας και ενοικίου του
παιδιού στο εξωτερικό. Χηρεία.
Ο αδερφός της πάσχει από σοβαρή ασθένεια, έχασε το σύζυγό της και τους γονείς της,
κάνει ψυχοθεραπεία και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την αδυναμία λόγω ηλικίας (53) χρονών εύρεσης
εργασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «από τις αγγελίες, βλέπεις ότι δεν έχεις τη
δυνατότητα να απευθυνθείς πουθενά, ούτε στην τελευταία (χειρότερη) δουλειά δεν
μπορείς να πας 52 χρονών στην δουλειά». Έχασε μεγάλο μέρος του εισοδήματος,
αναγκάστηκε να δανειστεί από φίλους και τοκογλύφους. Αναφορικά με την οικονομική της
κατάσταση αισθάνεται «απαίσια, κατάθλιψη, απόγνωση».
Στις αξίες αναφέρει: πατρίδα, οικογένεια, τις ιδέες της Χούντας εκτός από τη θρησκεία.
47

Κ.Μ.

Χρεοκοπία /
Κατάστημα Καλαμαριά
υφασμάτων και κουρτινών
Μεσήλικη (54 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη, χρεοκοπία επιχείρησης. Χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 3 άτομα.
Πηγές εισοδήματος είναι κέρδη και σύνταξη.
Έκλεισε κατάστημα και χονδρική πώληση καθότι έμειναν ακάλυπτες επιταγές λόγω
χρεωκοπίας και πτώχευσης εργοστασίων. Ο σύζυγός της αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
υγείας. Η ίδια αδυνατεί να προσαρμοστεί στη χρεοκοπία και στο πρόβλημα του συζύγου
της.
Στις αντιξοότητες αναφέρει αδυναμία πληρωμής λογαριασμών και την μείωση των κερδών.
Αισθάνεται χάλια και νευρική. Στις πηγές ευχαρίστησης αναφέρει τις παρέες και την
μπιρίμπα. Την απασχολεί η ανεργία του παιδιού της.
Στις αξίες αναφέρει: να είμαι καλό παιδί.
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5. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων από το υποδείγμα των ανδρών που είναι κάτοικοι της Τούμπας Θεσσαλονίκης
Στο υποδείγμα Ν=50 των ανδρών κατοίκων Τούμπας, το δείγμα κατανέμεται στις
αναλυτικές κατηγορίες της ταξικής ανάλυσης ακολούθως: μικροί εργοδότες 5, μικροαστική
τάξη (αυτοαπασχολούμενοι) 15, υψηλά ειδικευμένοι μισθωτοί 1, ημι-ειδικευμένες θέσεις
εργασίας 6, ανειδίκευτοι εργάτες-μισθωτοί 11, αδήλωτη (μαύρη) εργασία 3, άνεργοι 7,
συνταξιούχοι 2.
Μικροί εργοδότες
Η περιοχή της Τούμπας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου στον πληθυσμό
κυριαρχεί η παλιά μικροαστική τάξη και οι αυτοαπασχολούμενοι. Τα ευρήματα δείχνουν
την αδυναμία αυτών των στρωμάτων να επιτύχουν τους όρους κοινωνικής αναπαραγωγής
τους. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης
των επιχειρήσεών τους εξαιτίας του περιορισμού της ζήτησης αλλά και της έλλειψης
ρευστότητας από τις τράπεζες. Η επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων και ιδιοκτησίας, οι
αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ και η απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας
κυριολεκτικά κατέστρεψε κάθε δυνατότητα αναπαραγωγής της κοινωνικής τους θέσης.
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Στο υποδείγμα ν=5 των μικρών εργοδοτών αναφέρθηκε μια απόπειρα αυτοκτονίας
από ένα ερωτώμενο, εξαιτίας της ολοκληρωτικής απώλεια τους εισοδήματος. Επίσης, ν=3
ερωτώμενοι ανέφεραν εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση, χαρακτηριστικό είναι ότι
πολλοί αναγκάζονται περιστασιακά να κάνουν και δεύτερη εργασία προκειμένου να
ανταπεξέλθουν. Τέλος, ένας νέος επιχειρηματίας έκανε έναρξη επιχείρησης παροχής
τουριστικών υπηρεσιών, στηριζόμενος στις συντάξεις των γονέων του προκειμένου να
ανταπεξέλθει.
Αυτοαπασχολούμενοι Τούμπα
Η κατηγορία των αυτό-απασχολούμενων ν=15 είναι η πολυπληθέστερη του
ερευνητικού υπο-δείγματός στην περιοχή της Τούμπας. Τα επαγγέλματα των περισσοτέρων
είναι τεχνικά, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και μηχανικοί. Επίσης σημαντική παρουσία
έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών εστίασης καθώς και
προσωπικών υπηρεσιών. Στο σύνολό τους ανέφεραν πτώση εισοδήματος και δυσκολία
κάλυψης των ασφαλιστικών και ιατροφαρμακευτικών τους εισφορών.
Στο σύνολό τους είναι άνθρωποι της εργασίας οι οποίοι απέκτησαν κάποια άνεση
τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Χαρακτηριστική είναι η φράση ενός ερωτώμενου ‘μετά
από χρόνια σκληρής εργασίας καταφέραμε να ζούμε όπως όλος ο κόσμος’. Αυτή η
κατάσταση άλλαξε ριζικά από την στιγμή εφαρμογής της μνημονιακής λιτότητας. Το
αποτέλεσμα ήταν συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, και η προλεταριοποίηση της
κοινωνική τους θέσης με πολλούς να εξωθούνται στην μισθωτή εργασία.
Ημι-ειδικευμένοι Υπάλληλοι
Στην ταξική κατηγορία των ημι-ειδικευμένων υπαλλήλων εντάσσονται ν=6
ερωτώμενοι. Πρόκειται για νέους και μεσήλικες μεταξύ 30-40 χρόνων. Η ειδίκευση της
πλειονότητας κατοχυρώνεται από πτυχία που βρίσκονται σε πληθώρα στην αγορά, ενώ
ένας ερωτώμενος που διορίστηκε μέσω κομματικού μηχανισμού σε δημόσια υπηρεσία
απέκτησε εξειδίκευση στο πλαίσιο της εργασιακής διαδικασίας και των σεμιναρίων που του
προσέφερε η υπηρεσία.
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Οι περισσότεροι ερωτώμενοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια σχετικά με ορισμένες
διαστάσεις της εργασιακής τους διαδικασίας. Συγκεκριμένα δυο ερωτώμενοι, ένας εναρίτης
και ένας βοηθός τηλεοπτικού συνεργείου/boom εξέφρασαν δυσαρέσκεια εξαιτίας των
αντίξοων καιρικών συνθηκών που έχουν να αντιμετωπίσουν. Επίσης ένας καθηγητής,
εργάζεται ως αναπληρωτής βιολόγος και χρειάζεται να πηγαινοέρχεται καθημερινά σε άλλο
νομό, με αποτέλεσμα να δαπανά συνολικά 3 ώρες για την μετακίνησή του. Ο μισθός που
κερδίζει δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του με αποτέλεσμα να κάνει ιδιαίτερα
μαθήματα σε καθεστώς μαύρης εργασίας.
Οι θέσεις των ερωτώμενων προλεταριοποιήθηκαν ύστερα από τις περικοπές στο
μισθό τους. Η αξία της εργασιακής τους δύναμης μειώθηκε με αποτέλεσμα να μην επαρκεί
για την αναπαραγωγή της. Η ελαστικότητα της εργασίας και η απόσπαση απόλυτης
υπεραξίας, εξαιτίας του αυξημένου ωραρίου επιτείνει την εκμετάλλευση τους. Οι συνθήκες
εργασίας και οι όροι ζωής τους γίνονται ανυπόφοροι. Στο σύνολο τους είτε δανείζονται
χρήματα από συγγενείς, είτε ματαιώνουν τις επιθυμίες με τις οποίες κοινωνικοποιήθηκαν.
Οι προσδοκίες τους για κοινωνική άνοδο διαψεύστηκαν, παρότι έχουν καλύτερη μόρφωση
από εκείνη των γονιών τους. Αισθάνονται ανασφάλεια και βιώνουν την βίαιη περιστολή
τόσο των βιοτικών όσο και των πολιτισμικών αναγκών τους. Είναι η γενιά της οποίας οι όροι
αναπαραγωγής ενδεχόμενα θα είναι χειρότεροι από εκείνους της προηγούμενης.
5.1. Βινιέτες ανδρών κατοίκων Τούμπας Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
279 Αρχικά: Μ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή:
Ανατολικής
εργοδότης 2 με 4 εργαζομένους / Θράκης / Τούμπα
Οικογενειακή επιχείρηση

Μεσήλικας 51 χρονών, μικρός εργοδότης 2 με 4 εργαζομένους, με κατασκευή και
τοποθέτηση τεντών και μουσαμάδων. Εντατικοί ρυθμοί εργασίας 12 ώρες τη μέρα, 6 μέρες
την εβδομάδα. Λήψη αποφάσεων και επόπτευση υφισταμένων στο πλαίσιο της
οικογενειακής επιχείρησης. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (δημοτικό-έχει δυσλεξία και οι
δάσκαλοι δεν το κατάλαβαν), εργάζεται από 13 ετών σε σιδεράδικο. Το μηνιαίο
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οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται
από τα κέρδη του και το μισθό της γυναίκας του που εργάζεται ως γαζώτρια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε απόπειρα αυτοκτονίας (αποπειράθηκε να
κρεμαστεί) γιατί το εισόδημα του έπεσε 95%. Στα χρόνια προβλήματα υγείας ανέφερε τη
δυσλεξία, ενώ στα πρόσφατα ένα σπάσιμο πλευρού το οποίο δεν αντιμετώπισε σε
νοσοκομείο αλλά δουλεύει παρά το πόνο. Έχασε τη μητέρα του και στενοχωρήθηκε πολύ.
Η εργασία του πάει πολύ άσχημα, αλλά κρατάει το μαγαζί για να μην μείνουν άνεργοι οι
γιοί του, εργάζεται στη δουλειά αυτή 37 χρόνια και 23 χρόνια έχει δικό του μαγαζί.
Πιστεύει ότι θα φτιάξει η κατάσταση σχετικά με την εργασία του, το περιεχόμενο τον
ευχαριστεί. Η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη και είναι απογοητευμένος. Δεν
δανείζεται χρήματα, χαρακτηριστικά αναφέρει:
‘Ποτέ από κανέναν και κρατώ αυτό που μπορώ. Μέχρι που φτάνει το πάπλωμα να σκεπάσω
τα πόδια μου.’ Καλή συζυγική σχέση, περιορισμένη κοινωνική ζωή, έχει να πάει διακοπές 4
χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει ζητήματα επιβίωσης ‘από μικρός δούλευα για να
παντρέψω τις αδελφές μου, είχε ατύχημα ο πατέρας μου. Η επιβίωση, να ανταπεξέλθω στις
οικογενειακές υποχρεώσεις. Μια ζωή αφήνω τον εαυτό μου πίσω για να είναι ευτυχισμένη
τα παιδιά μου.’
Στις αξίες ανέφερε: εργατικότητα, συνέπεια, τιμιότητα, οικογένεια
239 Αρχικά: Δ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή:
εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους
Τούμπα

Τήνου

Νέος 34 χρονών, εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους, συνιδιοκτήτης σε ψητοπωλείο. Στις
εργασιακές του δραστηριότητες είναι το πακετάρισμα και η κουζίνα. Μέτριο μορφωτικό
επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και
προέρχεται από μισθούς. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η επικοινωνία με τον κόσμο.
Στα οικονομικά ζορίζεται γιατί έχασε τη δεύτερη δουλειά του. Καλή συζυγική σχέση όπου
τους συνδέει το παιδί.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το ψάρεμα, έχει 3 χρόνια να πάει διακοπές
Δεν ανέφερε αξίες.
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246 Αρχικά: Κ.Δ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή:
Κλεάνθη
εργοδότης 2 με 4 υπαλλήλους / Βικελίδου / Τούμπα
Έμπορος ρούχων σε λαϊκές αγορές

Μεσήλικας 45 χρονών, μικρός εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους, έμπορος ρούχων σε λαϊκές
αγορές. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 120.000 ευρώ και τα ετήσια κέρδη 50.000 ευρώ.
Ασκεί εποπτεία σε 1 υπάλληλο. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (διέκοψε τις σπουδές του στη
Νομική). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 2 άτομα.
Αποτελείται από κέρδη επιχείρησης και εισοδήματα από ενοίκιο.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει την απόλυση της συζύγου του από υπαλληλική
θέση εργασίας (υπάλληλος λογιστηρίου) καθώς και την απότομη αναπροσαρμογή της ζωής
τους. Απέσυραν ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, σταμάτησαν να πηγαίνουν διακοπές
και βγαίνουν ελάχιστα.
Έχασε ένα πρόσφατα ένα φίλο του, στενοχωρήθηκε και με τον καιρό το ξεπερνά.
Στο εργασιακό πεδίο αισθάνεται καλύτερα γιατί έπειτα από την απόλυση της συζύγου του,
τον βοηθά στην δουλειά του και πάνε καλύτερα. Η ευελιξία πωλήσεων και η ελευθερία που
έχει στην εργασία του τον ευχαριστεί. Ωστόσο πολλές φορές είναι αντιμέτωπος με αντίξιοες
καιρικές συνθήκες καθώς στήνουν πάγκους σε λαϊκές αγορές.
Η οικονομική του κατάσταση είναι ζορισμένη καθότι έχουν πολλές υποχρεώσεις και τα
φέρνουν πέρα ίσα-ίσα.
Καλή συζυγική σχέση με πολλές κοινές κοινωνικές και εργασιακές δραστηριότητες.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι να ακούει μουσική, να παρακολουθεί
αθλητικά δρώμενα, να βγαίνει έξω με τη σύζυγό του. Πηγή ευχαρίστησης επίσης είναι τα
ταξίδια αλλά πλέον δεν έχει την δυνατότητα να τα πραγματοποιήσει.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την ανασφάλεια σε σχέση με το εργασιακό.
Χαρακτηριστική φράση ‘δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.’
Στις αξίες ανέφερε: εργασία και ταπεινότητα, με προσπάθεια ο άνθρωπος μπορεί να
καταφέρει τα πάντα, τέλος πιστεύει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος, κάπου
υστερεί.
274 Αρχικά: Α.Ε.
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Ηλικιωμένος 64 χρόνων, μικρός εργοδότης 2 με 4 εργαζόμενους σε κατάστημα με αθλητικά
είδη. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος γυμνασίου). Δεν ανέφερε το ύψος του
οικογενειακού εισοδήματός του, το οποίο απαρτίζεται από κέρδη επιχείρησης και σύνταξη
της μητέρας του.
Γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του είναι η πτώση εισοδήματος με την
συνεπακόλουθη απώλεια εισοδήματος 40% καθώς και η σοβαρή ασθένεια της ηλικιωμένης
μητέρας του. Σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος από την εργασία του, τα οικονομικά
τον επηρεάζουν αλλά όχι σημαντικά, δεν έχει κάποια συντροφική σχέση και αισθάνεται μια
χαρά.
Πηγές ευχαρίστησης είναι οι υπαίθριες δραστηριότητες, η κοινωνική του ζωή είναι καλή και
πηγαίνει διακοπές κάθε χρόνο.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την ασθένεια της μητέρας του. Οι αξίες που ανέφερε
είναι η τιμιότητα.
277 Αρχικά: Π.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή:
εργοδότης 2με 4 υπαλλήλους
Τούμπα

Βάρναλη /

Νέος 31 χρονών, μικρός εργοδότης με 2 έως 4 υπαλλήλους, σε τουριστικό γραφείο.
Ουσιαστικά πρόκειται για νέα επιχείρηση με συνιδιοκτησία και 2 εργαζόμενους, τον ίδιο
και τον συνέταιρό του. Αυξημένο ωράριο εργασίας 12 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την
εβδομάδα. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ-Γερμανικής φιλολογίας). Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από κέρδη και
συντάξεις γονέων.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει το χωρισμό από τη κοπέλα του έπειτα από
μακροχρόνια σχέση 5 χρόνων και την έναρξη της επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών πριν
2 μήνες (ταξιδιωτικά πακέτα φυσιολατρικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.).
Πριν ανοίξει την επιχείρηση ήταν ένα χρόνο άνεργος και τον χρηματοδοτούσαν οι γονείς
του. Στο παρελθόν επίσης έχει εργαστεί ως groom σε ξενοδοχεία. Η οικονομική του
κατάσταση των αγχώνει και δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάληξη.
Σε προσωπικό επίπεδο αισθάνεται πιο ήρεμος έπειτα από το χωρισμός και ελπίζει η
κατάστασή του να αλλάξει μέσα από νέα γνωριμία.
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Στις δραστηριότητες που τον ευχαριστούν ανέφερε συναντήσεις με φίλους, συναυλίες και
παρακολούθηση αγώνων μπάσκετ. Σε γενικές γραμμές είναι κοινωνικός αλλά έχει ανάγκη
επίσης να αποσύρεται. Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει το εργασιακό και την ανάγκη να
ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά από τους γονείς του.
Στις αξίες αναφέρει αυτοσεβασμό, σεβασμό στο συνάνθρωπο, αξιοπρέπεια, θάρρος της
γνώμης, αντίδραση στα κακώς κείμενα.
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
275 Αρχικά: Μ.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Ανατολικής
Αυτοαπασχολούμενος / Μικροαστική Θράκης / Τούμπα
τάξη
Νέος 33 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος με σχετικά υψηλή αυτονομία, με ετήσια
κέρδη 5.000 ευρώ. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο υποψήφιος διδάκτορας. Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και συνίσταται από τα κέρδη του και το μισθό της
συζύγου του. Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την
οικονομική κρίση, το γάμο και την εγκυμοσύνη της συζύγου της.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την ασθένεια του πεθερού της.
Ως εργασιακές δραστηριότητες αναφέρει την ακαδημαϊκή έρευνα καθώς και αγωγές,
μηνύσεις, αστικό και ποινικό δίκαιο. Πηγή προβληματισμού αποτελεί η πτώση των
αποδοχών. Θεωρεί ότι υπάρχει δυσαναλογία ως αποτέλεσμα του αυξημένου φόρτου
εργασίας και των μειωμένων αποδοχών . Στην εργασία του τον ευχαριστεί να βελτιώνει τη
ζωή των ανθρώπων μέσω της δικηγορίας.
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί σε ανειδίκευτες εργασίες όπως διαφημιστικά φυλλάδια,
γκάλοπ και συμβασιούχος στον ΟΤΕ.
Είναι εκλεγμένος μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης με συνδυασμό που
στηρίζεται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Υπήρξε απώλεια εισοδήματος, αναγκάστηκε να δανειστεί από τον πατέρα του και η
κατάσταση αυτή του δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος.
Σημαντική αλλαγή το τελευταίο διάστημα είναι ο γάμος του, διαφωνίες υπάρχουν σχετικά
με την διαχείριση του κοινού τους χρόνου, αλλά επιλύεται με διάλογο. Τα πράγματα που
τους συνδέουν είναι η πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα.
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Πηγές ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το διδακτορικό του και η πολιτική
ενασχόληση. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη, τελευταία φορά διακοπές πήγε το
χρόνο που έγινε η έρευνα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το εργασιακό και ως αξίες την αλληλεγγύη και το
σοσιαλισμό.
245 Αρχικά: Μ.Τ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Βιζύης /
Αυτοαπασχολούμενος / ψητοπωλείο
Τούμπα
Μεσήλικας 48 χρονών, αυτοαπασχολούμενος σε ψητοπωλείο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών
είναι 180.000 ευρώ και τα ετήσια 40.000 ευρώ. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ ανωτάτη
βιομηχανική). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από 3000 ευρώ και
προέρχεται από κέρδη της επιχείρησης. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η αυτονομία, η
ανεξαρτησία και οι υψηλές αποδοχές, στα αρνητικά ανέφερε την αυξημένη κούραση, τη
ρουτίνα και τη δυσοσμία. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος, σερβιτόρος
και εργοστασιακός εργάτης. Τα τελευταία χρόνια ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ήταν
ανοδικός.
Είναι σε σταθερή συντροφική σχέση όπου υπάρχει συνεννόηση ωστόσο υπάρχει
περιορισμένος χρόνος για κοινές οικογενειακές δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες που τον ευχαριστούν είναι το shopping, ο κινηματογράφος, οι διακοπές,
τα ταξίδια και η ερωτική επαφή.
Στις αξίες ανέφερε: αξιοπρέπεια, τιμιότητα, εργατικότητα, πίστη στην οικογένεια –
επιθυμία, υπευθυνότητα.
278 Αρχικά: Ι.Μ.

Εργασιακή
Αυτοαπασχολούμενος
ειδών θέρμανσης

Κατάσταση: Περιοχή:
/
Εμπορία Τούμπα

Μεγακλέους /

Μεσήλικας 35 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος σε εμπορία ειδών υπέρυθρης θέρμανσης.
Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ ιατρικής), οι εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν συνδέονται με τη θέση
εργασίας / ετεροαπασχόληση. Αυξημένο εργασιακό ωράριο 10 ώρες τη μέρα και 6 μέρες τη
βδομάδα, στις εργασιακές δραστηριότητες είναι η κατάρτιση μελετών και η εμπορία. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται
από κέρδη της επιχείρησης και μισθό της συζύγου.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη γέννηση του παιδιού του και την απώλεια
εισοδήματος 30%. Στα προβλήματα επίσης είναι η εργασιακή η έλλειψη ρευστότητας στην
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αγορά. Στο παρελθόν έχει κάνει σειρά από ανειδίκευτες εργασίες: πωλητής, σερβιτόρος,
παρκαδόρος σε bar, σε εργοστάσιο αλουμινίου, υποδοχή σε θέατρο, στο εργοστάσιο
Παπαστράτος.
Η οικονομική του κατάσταση δεν τον ευχαριστεί, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από
τους γονείς του.
Καλή συζυγική σχέση. Πηγές ευχαρίστησης είναι το σινεμά, το διάβασμα, οι βόλτες και η
παρέα με φίλους. Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει το οικονομικό.
Οι αξίες του είναι δικαιοσύνη, τιμιότητα, όχι αγνωμοσύνη, όχι αχαριστία, δοτικότητα.
273 Αρχικά: Δ.Ζ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αυτοαπασχολούμενος / Βιομηχανικοί Τούμπα
αυτοματισμοί

Σεμελης /

Μεσήλικας 54 χρονών, αυτοαπασχολούμενος σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς (επισκευές
ραπτομηχανών), δεν πληρώνει εισφορές στον ΟΑΕΕ οπότε αν χρειαστεί να νοσηλευτεί δεν
τον καλύπτει η ασφάλεια. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 24.000 ευρώ και τα κέρδη
10.000 ευρώ. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΤΕΙ αυτοματισμών). Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι
συνδέονται με τη θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ,
εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από κέρδη και συντάξεις.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απώλεια εισοδήματος 60% τα δύο τελευταία
χρόνια. Επίσης η γυναίκα είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή φροντίδα της πεθεράς
του η οποία πάσχει από άνοια. Η κατάσταση αυτή τους ζορίζει νιώθουν μεγάλη ευθύνη.
Στο εργασιακό ανέφερε τη αναγκαστική μετακίνησή του σε χώρες των Βαλκανίων καθώς οι
πελάτες, μετέφεραν τις βιομηχανίες τους εκεί. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η επαφή με
τον κόσμο και το γεγονός ότι βγαίνει από το σπίτι. Πηγή προβλημάτων είναι η μη πληρωμή
του από τους πελάτες και το γεγονός ότι ψάχνουν πρόχειρες λύσεις.
Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί σε ανειδίκευτες εργασίες σε οικοδομή, σε αγροτικές εργασίες
και το εμπόριο. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το οικονομικό, αναγκάστηκε να
δανειστεί χρήματα καθώς δυσκολεύεται, έχει πολλές υποχρεώσεις και λίγα έσοδα.
Στη σχέση με τη σύζυγο του υπάρχει εκνευρισμός λόγω διαφορετικών συνηθειών, η
οικονομική δυσκολία εντείνει τις διαφορές. Τα πράγματα που τους συνδέουν είναι τα
ψώνια και οι δουλειές του σπιτιού.
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Πηγές ευχαρίστησης του ίδιου είναι η διακόσμηση, τα χειροτεχνήματα και μαστορέματα
στο σπίτι. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη και διακοπές πήγε τελευταία φορά πριν
10 χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες είναι το οικονομικό. Οι αξίες που ανέφερε είναι οικογένεια και
ενσυναίσθηση.
276 Αρχικά: Θ.Μ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αυτοαπασχολούμενος/ Κομμωτήριο
Τούμπα

Επταλόφου /

Μεσήλικας 40 χρονών, αυτοαπασχολούμενος κομμωτής, ετήσια κέρδη 13.000 ευρώ από τα
οποία δηλώνει στην εφορία τα 4.500. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (Σχολή κομμωτικής
Τριανταφυλλίδη). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ
εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από κέρδη επιχείρησης και μισθό της συζύγου.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την απώλεια
εισοδήματος 50%. Επίσης η σύζυγός του υποβλήθηκε σε δυο επεμβάσεις, αφαίρεση δίσκου
και εγχείρηση στα χέρια. Είχε παραλύσει, έπαιρνε φάρμακα γεγονός που την επηρέασε και
ψυχολογικά. Τα προβλήματα υγείας της συζύγου δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους
γιατρούς από τις πολλές ώρες εργασίας ως κομμώτρια.
Η εργασία του τον ευχαριστεί, είναι το αγαπημένο κομμάτι της καθημερινότητάς του και το
κάνει με ενδιαφέρον. Ο πατέρας και ο παππούς του ήταν επίσης κομμωτές. Στα αρνητικά
της εργασίας του είναι η πολύωρη ορθοστασία, έχει κάνει εγχείριση χόνδρου και μηνίσκου
και είναι αναγκασμένος να κάθεται όρθιος πράγμα που επιβαρύνει το πρόβλημά του.
Σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένος με την εργασία του ωστόσο τον προβληματίζει το
οικονομικό. Υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός εξαιτίας της εργασίας νέων κομμωτών και
συνταξιούχων οι οποίοι ρίχνουν τις τιμές. Επίσης ανέφερε ότι σαν επαγγελματία δεν τον
βοηθάει το κράτος. Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς του. Τα οικονομικά
επηρεάζουν αρκετά την καθημερινή του ψυχολογία. Αισθάνεται πικρία, ‘παρόλο που είναι
υγιής επιχείρηση 20 χρόνια, χωρίς δάνεια και είμαι εγκλωβισμένος οικονομικά χωρίς να έχω
κάνει κάτι περιττό.’ Η οικονομική δυσκολία επηρεάζει και την συζυγική σχέση,
περιορίζονται οι δραστηριότητες που κάνουν. Κοινές δραστηριότητες με τη σύζυγο είναι η
εργασία, τα παιδία, τα κοινά ενδιαφέροντα και η συμφωνία χαρακτήρων.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι ο υπολογιστής και το ψάρεμα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το εργασιακό και ζητήματα υγείας.
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Οι αξίες με τις οποίες μεγάλωσε είναι η θρησκεία, η οικογένεια, η πατρίδα, τα ήθη και
έθιμα.
240 Αρχικά: Π.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Αμφιπόλεως /
Αυτοαπασχολούμενος
/ Τούμπα
ηλεκτρολογικές εργασίες

Μεσήλικας 49 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος σε ηλεκτρολογικές εργασίας, μέτριο
μορφωτικό επίπεδο (Τεχνική επαγγελματική σχολή ηλεκτρολογίας). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται
από μισθούς και μεροκάματα.
Μεγάλη πτώση της δουλειάς, ανέφερε ότι στη γειτονιά του υπάρχουν 30 ηλεκτρολόγοι. Οι
20 εργάζονται σε οικοδομή και οι υπόλοιποι όπως και ο ίδιος κάνουν μερεμέτια.
Η εργασία του τον ευχαριστεί, ωστόσο η οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια την
κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας. Στο παρελθόν είχε απασχοληθεί ως ράφτης,
αλλά τα παράτησε για την ηλεκτρολογία.
Αισθάνεται φόβο για το μέλλον ‘δεν σταματάει η κατρακύλα’.
Το εισόδημα του μειώθηκε 70%, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα ωστόσο τον
επηρεάζει σημαντικά αυτή η κατάσταση.
Σταθερός γάμος, αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες της ζωής από κοινού, συνεργάζονται σε
όλα, δεν βρίσκει αδυναμίες. Κοινή ασχολία είναι τα παιδιά.
Πηγή ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι το περπάτημα, η κοινωνική του ζωή είναι
ικανοποιητική, πήγε φέτος διακοπές. Δεν ανέφερε χρόνιες αντιξοότητες στη ζωή του.
Οι αξίες που ανέφερε είναι οικογένεια, ειλικρίνεια, ‘τα παιδιά να είναι σωστοί ως πολίτες,
μακριά από το φανατισμό και τα ακραία γεγονότα , καθετί ακραίο είναι άσχημο. Να μην
είναι ακραίοι στη σκέψη τους, να μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η πραγματικότητα και
να μην αφήνουν το άγχος και να ενοχλήσει την δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.’
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244 Αρχικά: Τ.Α.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Κυζίκου /
Αυτοαπασχολούμενος
/
Γραφείο Τούμπα
Τελετών
Μεσήλικας 48 χρονών, αυτοαπασχολούμενος σε γραφείο τελετών με χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο (απόφοιτος γυμνασίου). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ,
εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μισθούς. Στην εργασία του δεν τον ευχαριστεί
τίποτα και βλέπει το μέλλον δυσοίωνο. Δεν έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα. Την
οικονομική του κατάσταση την περιγράφει ‘χάλια μαύρα’ και τον επηρεάζει σημαντικά στο
ψυχολογικό επίπεδο. Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την οικονομική του κατάσταση.
Καλή συζυγική σχέση. Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι το κυνήγι.
Ως αξίες αναφέρει σωστός στην οικογένεια, να στηρίζεις τον συνάνθρωπο και μακριά από
κόμματα.
248 Αρχικά: Π.Μ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Πανταζίδου /
Αυτοαπασχολούμενος / Μηχανικός Τούμπα
Ηλεκτρολόγος
Νέος 33 χρονών, Μηχανικός ηλεκτρολόγος, αυτοαπασχολούμενος ο ετήσιος κύκλος
εργασιών είναι 9.000 ευρώ και τα κέρδη 3.600 ευρώ. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο πτυχίο και
μεταπτυχιακό (ΑΕΙ ηλεκτρολόγος μηχανικός). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 20013000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από κέρδη και συντάξεις.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την μείωση του
εισοδήματός του κατά 40% και την απώλεια του παππού του από καρκίνο η οποία
προκάλεσε θλίψη στην οικογένεια και προσπαθεί να προσαρμοστεί με το πέρασμα του
χρόνου.
Στην εργασία του είναι ευχαριστημένος καθότι κάνει εκείνο που σπούδασε. Αντιμετωπίζει
δυσοίωνα το μέλλον, εξέφρασε το ενδεχόμενο μετανάστευσης στη κεντρική Ευρώπη
κατάσταση η οποία δεν τον ευχαριστεί.
Η οικονομική του κατάσταση τον περιορίζει και προσπαθεί να είναι συγκρατημένος στις
ενέργειές του. Τα τελευταία χρόνια είναι εργένης, ελπίζει η κατάστασή του να αλλάξει
μέσω γνωριμιών.
Οι πηγές ευχαρίστησής του είναι το τρέξιμο, η κολύμβηση και το μεταπτυχιακό που κάνει
στο σχεδιασμό φωτισμού. Ως αξίες αναφέρει την ακεραιότητα, την αξιοκρατία και την
αντικειμενικότητα.
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247 Αρχικά: Λ.Π.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Ερυθραίας /
Αυτοαπασχολούμενος
/
Εμπόριο Τούμπα
παιδικών ενδυμάτων
Μεσήλικας 44 χρονών, αυτοαπασχολούμενος στο εμπόριο παιδικών ενδυμάτων. Καλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ οικονομικά). Δεν αναφέρει το εισόδημα του. Αντιμετωπίζει
προβλήματα στην εργασία του ‘αναδουλειές, κεσάτια’ ενώ το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από την τράπεζα, οι δουλειές δεν πάνε καλά και
αισθάνεται πολύ πιεσμένος. Είναι χωρίς συντροφική σχέση, υπάρχουν στη ζωή του
δυσκολίες που διαιωνίζονται.
Ως αξία αναφέρει το σεβασμό στη διαφορετικότητα.
250 Αρχικά: Γ.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Δερκών
/
Αυτοαπασχολούμενος / Καθηγητής σε Τούμπα
φροντιστήριο
Μεσήλικας 37 χρόνων, καθηγητής σε ιδιωτικό φροντιστήριο αυτοαπασχολούμενος και
ιδιαίτερα μαθήματα. Καλό μορφωτικό επίπεδο (καθηγητής μαθηματικός, φυσικός). Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-2000 ευρώ και προέρχεται από μισθούς
και ενοίκια.
Υπήρξε απώλεια στενού του φίλου η οποία τον επηρέασε πολύ και προσπαθεί να την
ξεπεράσει.
Στην εργασία του τον ευχαριστεί η βοήθεια που προσφέρει στους μαθητές του και η
βελτιωμένη επίδοση που παρουσιάζουν. Πηγή προβλημάτων είναι η τεμπελιά ή η
αυθάδεια των μαθητών του. Είναι αρκετά ευχαριστημένος με την εργασία του.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση των αποδοχών του, αλλά στο βαθμό που
κάνει ότι περνά από το χέρι του στην εργασία του δεν τον επηρεάζουν σημαντικά.
Είναι χωρίς συντροφική σχέση, νιώθει μοναξιά, ελπίζει μέσω κάποια γνωριμίας ή γνωστών
και φίλων να κάνει μια σχέση.
Στις δραστηριότητες που τον ευχαριστούν αναφέρει τη μουσική, τις εξόδους, τις ταινίας και
τους φίλους. Η κοινωνική του ζωή είναι πολύ καλή. Στις αξίες ανέφερε σεβασμό στον
άνθρωπο και τα ζώα, η αποφυγή διακρίσεων.
283 Αρχικά: Χ.Σ.
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Αυτοαπασχολούμενος / Μουσικό Θράκης / Τούμπα
εργαστήρι
Μεσήλικας 36 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος καθηγητής μουσικής σε μουσικό εργαστήρι,
παράλληλα εργάζεται και ως μισθωτός σε ωδείο και κάνουν συναυλίες με μουσικό group.
Καλό μορφωτικό επίπεδο, πτυχίο κιθάρας και πτυχίο & μεταπτυχιακό στα οικονομικά. Οι
εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με τη θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς και
ημερομίσθια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε το χωρισμό του πριν 1,5 χρόνο ο οποίος τον πήγε
πίσω και τη δημιουργία νέας σχέσης.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την αρθρίτιδα της μητέρα του. Χρειάζεται κάποιο μέλος
της οικογένειας να την φροντίζει καθημερινά. Ωστόσο έχουν προσαρμοστεί. Επίσης
αντιμετωπίζει πρόβλημα δισκοκοίλης στη μέση του
Η εργασία του τον ευχαριστεί, κάνει αυτό που του αρέσει, εργάζεται με παιδιά, νιώθει
δημιουργικός. Στα προβλήματα αναφέρει προβλήματα πληρωμής. Στο παρελθόν έχει
ασχοληθεί σε ανειδίκευτες εργασίας σε τυροπιτάδικο, ως σερβιτόρος, λαντιζέρης.
Δεν υπήρξε αλλαγή ως προς την οικονομική του κατάσταση, ωστόσο κάποιες φορές δεν τον
πληρώνουν και αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από τον καλύτερό του φίλο.
Καλή συντροφική σχέση με σημείο τριβής την επαφή του ερωτώμενου με πρώην φίλες του,
γεγονός που ενοχλεί τη φίλη του. Κοινές δραστηριότητες τα ταξίδια, τα όνειρα, το θέατρο, η
μουσική.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι να παίζει και να γράφει μουσική, οι έξοδοι για
μπύρες και λουκάνικα με φίλους. Η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική, διακοπές πήγε
πρόσφατα.
Ως αξία ανέφερε: να κάνει κανείς την εργασία που τον κάνει ευτυχισμένο, γιατί έτσι είναι
ευτυχείς και οι γύρω του.
243 Αρχικά: Σ.Ψ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Ανατολικής
Αυτοαπασχολούμενος / Ηλεκτρολόγος Θράκης / Τούμπα
Μεσήλικας 43 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος ηλεκτρολόγος, μέτριο μορφωτικό επίπεδο
(Τεχνικό λύκειο-άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων)
Λύκειο (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος – Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, δεν είναι σταθερό, εξαρτώνται 5
άτομα και προέρχεται από τα ημερομίσθια του.
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Στα προβλήματα υγείας ανέφερε πίεση και χοληστερίνη, αλλά έχει προσαρμοστεί. Η
εργασία του τον ευχαριστεί, η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πτώση του κύκλου
εργασιών. Στο παρελθόν εργάστηκε και ως οικοδόμος.
Παλαιότερα είχε συνδικαλιστική δράση.
Η Οικονομικής του κατάσταση επιδεινώθηκε προς το χειρότερο και χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα από συγγενείς.
Μέτρια συζυγική σχέση η οποία ωστόσο έχει δοκιμαστεί στο χρόνο, πηγή κρίσεων το
οικονομικό και η συνεχής απουσία του από το σπίτι. Πηγή ευχαρίστησης για τον
ερωτώμενο είναι το ποδόσφαιρο, η κοινωνική του ζωή είναι καλή, τελευταία φορά πήγε
διακοπές πριν 4 χρόνια. Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε την έλλειψη απασχόλησης.
Οι αξίες του είναι εργατικότητα και ειλικρίνεια.
242 Αρχικά: Κ.Α.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αυτοαπασχολούμενος / Υδραυλικός
Τούμπα

Δαγκλή

/

Μεσήλικας 52 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, υδραυλικός, μέτριο μορφωτικό επίπεδο. Το
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται
από μισθούς και ενοίκια. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απώλεια του πατέρα
του. Στην εργασία του δεν τον ευχαριστεί κάτι, την κάνει για βιοπορισμό. Τα οικονομικά του
δεν τον προβληματίζουν στο βαθμό που μπορεί να εξασφαλίζει τα βασικά για την επιβίωση
του. Καλή συζυγική σχέση στην οποία μοιράζονται τα πάντα. Πηγές ευχαρίστησης του
ερωτώμενου είναι το διάβασμα και το ποδόσφαιρο. Διακοπές πήγε φέτος. Ως αξίες
ανέφερε: αγάπη, κατανόηση και σεβασμό.
264 Αρχικά: Ν.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αυτοαπασχολούμενος / Οδηγός ταξί
Τούμπα

Τσέλιου /

Μεσήλικας 37 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος οδηγός ταξί, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ
φωτογραφίας). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτάται
ένα άτομο και προέρχεται από τα μεροκάματά του ως οδηγός ταξί.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την αλλαγή εργασίας από οδηγός βυτιοφόρου σε
οδηγό ταξί. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η εξυπηρέτηση και η επικοινωνία του κόσμου,
είναι ελαφριά δουλειά, κάνει βόλτες, η εναλλαγή εικόνων και η οδήγηση καθαυτή. Τον
προβληματίζει η πτώση του τζίρου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως αποθηκάριος,
ναυαγοσώστης και αυτοκινητιστής. Η οικονομική του κατάσταση είναι δυσχερής, μειώθηκε
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το εισόδημά του, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς του, επηρεάζεται
ψυχολογικά και σχετικά με το μέλλον εκφράζει άγχος και αβεβαιότητα. Είναι εργένης και
ανησυχεί, πιστεύει ότι ε τύχη θα αλλάξει η κατάστασή του. Στις δραστηριότητες που
αποτελούν ευχαρίστηση είναι η γυναίκα και η ερωτική επαφή. Η κοινωνική του ζωή είναι
καλή, διακοπές πήγε το καλοκαίρι. Ως αξίες ανέφερε: την οικογένεια, την πατρίδα, τη
θρησκεία και συγκεκριμένα την ορθοδοξία.

241 Αρχικά: Γ.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Ανατολικής
Αυτοαπασχολούμενος / Φωτογράφος
θράκης / Τούμπα

Νέος 37 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος φωτογράφος, μέτριο μορφωτικό επίπεδο, ΙΕΚ
τεχνικός λήψης φωτογραφίας. Στις εργασιακές του δραστηριότητες είναι η λήψη
φωτογραφιών και βίντεο και η επεξεργασία τους. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από το μισθό του.
Είναι αρκετά ικανοποιημένος με την εργασία του, ωστόσο υπήρξε μείωση εισοδήματος και
αισθάνεται πιεσμένος σε σχέση με τα οικονομικά του.
Καλή συζυγική σχέση, οι χαρακτήρες τους μοιάζουν πολύ. Τα προβλήματα προκύπτουν από
το αυξημένο ωράριο εργασίας και τις οικονομικές δυσκολίες.
Οι δραστηριότητες που του προκαλούν ευχαρίστηση είναι η ασχολία με το παιδί και η
συναναστροφή με φίλους του. Η κοινωνική του ζωή δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, τελευταία
φορά πήγε διακοπές πριν 5 χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το οικονομικό.
Οι αξίες του είναι: δικαιοσύνη, φιλία, σεβασμός.
ΥΨΗΛΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
249 Αρχικά: Α.Α.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Υψηλά Περιοχή: Θ Στρατήγη /
ειδικευμένοι μισθωτοί
Τούμπα
Μεσήλικας 42 χρονών, υψηλά ειδικευμένος μισθωτός, ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο
(διδακτορικό). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ,
εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από το μισθό του.
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Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στην εργασία του τον ευχαριστεί η επικοινωνία με
τους ασθενείς. Είναι αρκετά ικανοποιημένος με την εργασία του ωστόσο αναμένει αύξηση
ωραρίου. Το εισόδημα του μειώθηκε κατά 40% γεγονός που τον κάνει να αισθάνεται πολύ
άσχημα. Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τη θεία του.
Καλή συζυγική σχέση, του συνδέουν ψυχαγωγία, φίλου και οικιακές εργασίες. Πηγές
ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι το διάβασμα και ο κινηματογράφος.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τις νευρωσικές διαταραχές που αντιμετωπίζει.
Οι αξίες που ανέφερε είναι: σεβασμός του άλλου, αποφυγή βίας, αλληλεγγύη.

ΗΜΙ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
255 Αρχικά: Ι.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
ειδικευμένη θέση εργασίας

Ημι- Περιοχή: Πλαταμώνος /
Τούμπα

Μεσήλικας 38 χρονών, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, συντηρητής σταθμών παροχής
φυσικού αερίου. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ τεχνικών αερίων καυσίμων). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και απαρτίζεται
από το μισθό του, ενοίκιο και σύνταξη. Οι εργασιακές του δραστηριότητες αφορούν τη
συντήρηση του δικτύου και των σταθμών παροχής φυσικού αερίου, ωστόσο δεν τον
ευχαριστούν καθότι έχει κακή συνεργασία με του συναδέλφους του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει το χωρισμό με τη σύζυγό του.
Η οικονομική κατάσταση του ερωτώμενου είναι άθλια όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Χειροτέρεψε εξαιτίας δικηγορικών εξόδων προκειμένου να εκδοθεί το διαζύγιο του.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς του. Σημαντική αλλαγή στη ζωή του
ήταν ο χωρισμός από τη σύζυγό του. Πηγές ευχαρίστησης είναι η ενασχόληση με τα παιδιά
του. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τη σχέση με τη σύζυγό του.
Οι αξίες που ανέφερε είναι οικογένεια και σεβασμός.
251 Αρχικά: Γ.Μ.
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Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή:
ειδικευμένος μισθωτός/ Αναπληρωτής Τούμπα
καθηγητής βιολογίας.

Αρτάκης

/
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Νέος 31 χρόνων, αναπληρωτής καθηγητής σε δημόσιο σχολείο με σύμβαση ορισμένου
χρόνου. Το ωράριο του είναι πενθήμερο από 3 ώρες την ημέρα. Οι βασικές του
δραστηριότητες είναι η διδασκαλία, η προετοιμασία του μαθήματος και η διόρθωση
γραπτών. Συμπληρώνει το εισόδημά του κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα περίπου εξι ώρες
την εβδομάδα υπό το καθεστώς αδήλωτης εργασίας. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΙΕ
βιολογίας). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα
και προέρχεται από 2 μισθούς και 1 ενοίκιο. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής που έφεραν
μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε τη εργασία του ως αναπληρωτής βιολόγος σε
σχολείο στο νομό Πέλλας όπου και πηγαινοέρχεται καθημερινά με αφετηρία την
Θεσσαλονίκη (η διαδρομή είναι 3 ώρες (aller retour).
Αντιμετωπίζει οισοφαγίτιδα και διαφραγματοκοίλη και πρόκειται να εγχειριστεί.
Μεγάλη αλλαγή ήταν η πρόσληψη του ως αναπληρωτή, είναι ευχαριστημένος γιατί
ασχολείται με αυτό που σπούδασε, τον ευχαριστεί η επαφή με τα παιδία. Αν δεν είχε το
κόστος μετακίνησης στην Έδεσσα θα ήταν πολύ ικανοποιημένος.
Στο παρελθόν εργάστηκε ως υπάλληλος στον Κωτσόβολο, ιατρικός επισκέπτης από όπου
απολύθηκε εξαιτίας της κρίσης.
Το εργασιακό του μέλλον τον προβληματίζει, μπορεί να μην έχει δουλειά έπειτα από τον
Ιούνιο που λήγει η σύμβασή του, μείωση μισθού, μείωση ωραρίου, απώλεια εργασίας.
Στα οικονομικά είναι ικανοποιητικά αλλά έχει περιορίσει τις ανάγκες του ‘Θα ήθελα να έχω
περισσότερα χρήματα για να ικανοποιήσω κάποιες ανάγκες, αλλά δεν μου λείπουν τα
βασικά. Θα ήθελα ένα αυτοκίνητο SAAB, αλλά δεν θα σκάσω κιόλας. Θα ήθελα να πάω στην
Βραζιλία’
Δεν έχει συντροφική σχέση και νιώθει μοναξιά, η κατάστασή του ελπίζει να αλλάξει με
γνωριμίες νέων ανθρώπων, κυκλοφορώντας, και με τύχη.
Στις ασχολίες που είναι πηγή ευχαρίστησης ανέφερε το γυμναστήριο, το καφέ με φίλους,
την τηλεόραση, το περπάτημα και τις βόλτες.
Η κοινωνική του ζωή είναι μέτρια, διακοπές πήγε πριν τρία χρόνια.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται ανέφερε την ανάγκη να βρει μια σταθερή δουλειά και να
κάνει σχέση.
Οι αξίες του είναι: ειλικρίνεια, αξιοκρατία, εντιμότητα.
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252 Αρχικά: Μ.Ε.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή:
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Τούμπα
Λογοθεραπευτής

Παπάφη

/

Μεσήλικας 38 χρόνων, ιδιωτικός υπάλληλος σε κέντρο λογοθεραπείας, ασφαλισμένος στο
ΙΚΑ. Οι βασικές του δραστηριότητες είναι, διεξαγωγή συνεδρίων λογοθεραπείας, σύνταξη
εκθέσεων προόδου, κατάρτιση υλικού εκπαίδευσης. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ
λογοθεραπείας και ΑΕΙ γεωπονίας). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000
ευρώ εξαρτώνται δύο άτομα και προέρχεται από μισθό και ενοίκια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την υποχρεωτική διακοπή κύησης της συζύγου του
στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Το γεγονός αυτό είχε έντονο αντίκτυπο στην ψυχική τους
υγεία και το αντιμετωπίζουν με νέα εγκυμοσύνη.
Στην εργασία του είναι επαρκώς ικανοποιημένος, τον ευχαριστεί η επαφή και η
αλληλεπίδραση με τα μικρά παιδιά. Πηγή προβλημάτων είναι η ελλιπής συνεργασία των
θεραπευόμενων και η καθυστέρηση πληρωμής. Επίσης παρατηρεί περιορισμός του
πελατολογίου λόγω ελάττωσης ή απώλειας της επιδότησης από τα ταμεία.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως εξωτερικός πωλητής, υπεύθυνος παραγωγής σε εργοστάσιο
παραγωγής τροφίμων και οδηγός ταξί.
Σχετικά με το οικονομικό η κατάσταση του είναι επισφαλής. Καλή συντροφική σχέση με
πηγή διαφωνιών και έντασης το οικονομικό. Τα πράγματα που τους συνδέουν είναι η
εργασία, ο κινηματογράφος και το θέατρο.
Οι ασχολίες που είναι για αυτόν πηγή ευχαρίστησης είναι η μουσική, ο αθλητισμός, η
ζωγραφική και το σκάκι. Η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική και πήγε διακοπές
πρόσφατα.
Οι αξίες του είναι: αγάπη, πίστη, οικογένεια, επικοινωνία.
254 Αρχικά: Δ.Β.

Εργασιακή
Κατάσταση:
ειδικευμένη θέση εργασίας

Ημι- Περιοχή:
Καπετάν
Ντόγκρα / Τούμπα

Νέος 34 χρονών, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, ηχολήπτης σε ιδιωτική εταιρεία με
χαμηλή αυτονομία, οι βασικές δραστηριότητες είναι στήσιμο ήχου σε βαν, βοηθός σε
τηλεοπτικό συνεργείο ή boom. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (δημόσιο ΙΕΚ ηχοληψίας). Έχει
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και δεύτερη απασχόληση κάνοντας τον ηχολήπτη υπό το καθεστώς της μαύρης εργασίας
(σε στήσιμο συναυλιών ιδίως το καλοκαίρι). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 5011000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από τα ημερομίσθια του ερωτώμενου.
Μεγάλες αλλαγές στη ζωή του επέφερε ο γάμος και η επερχόμενη γέννηση του παιδιού
του. Σημαντικό επίσης γεγονός είναι η απόλυση της γυναίκας του από την ερτ3, δεν
υπάρχει ελπίδα επαναπρόσληψης καθότι έκλεισε οριστικά.
Η σοβαρή ασθένεια της θείας του επηρεάζει ψυχολογικά όλη την οικογένεια, πέρα από την
ασθένεια καθεαυτή η θεία του αναγκάστηκε να πωλήσει το σπίτι της για να κάνει τη
θεραπεία και να μετακομίσει σε μικρότερο σπίτι. Προβληματίζεται σχετικά με το μέλλον
του παιδιού του.
Στο εργασιακό επίπεδο υπήρξε δραματική μείωση του μισθού ως αποτέλεσμα της
γενικότερης κρίσης στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Στην εργασία του ευχαριστιέται την ελευθερία στην ενδυματολογική επιλογή: ‘πηγαίνω
ντυμένος casual’, την επαφή με τον κόσμο και το μέρος που απαιτεί δημιουργικότητα όπως
η μουσική επένδυση της εικόνας. Στα αρνητικά ανέφερε τα χαμηλά μεροκάματα, τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ τώρα που πρόκειται να αποκτήσει παιδί το ασταθές
ωράριο τον προβληματίζει.
Αντιμετωπίζει το μέλλον δυσοίωνα αναφορικά με περαιτέρω μισθολογικές περικοπές,
ασφαλιστική κάλυψη, ελαστικότητα εργασίας, αυξημένο ωράριο εργασίας με μικρότερες
αποδοχές.
Παλαιότερα είχε δραστηριότητα στο συνδικαλιστικό των ηχοληπτών ραδιοφώνων, πλέον π
έχει μόνο κινηματική δράση μέσα από διαδηλώσεις.
Έπειτα από τις μειώσεις μισθού και την απόλυση της συζύγου το οικογενειακό εισόδημα
μειώθηκε 60% χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς του πράγμα για το οποίο
αισθάνεται ανασφαλής.
Καλή συζυγική σχέση με κοινά ενδιαφέροντα το σινεμά, τη μουσική, τις συναυλίες, τα
βιβλία και τα ταξίδια.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι να παίζει και να ακούει μουσική, να πηγαίνει
στο γήπεδο να βλέπει τον ΠΑΟΚ αν και πλέον δεν μπορεί λόγω των οικονομικών, το σινεμά,
και τα βιβλία.
Διακοπές πήγε πέρυσι στο εξοχικό της θείας του στο ποσείδι.
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Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την εργασιακή ανασφάλεια.
Οι αξίες του είναι αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, να μη βλάπτεις τον συνάνθρωπο και να είναι
αρχικά θετικός ο άνθρωπος στην προσέγγισή του με άλλους ανθρώπους.
270 Αρχικά: Η.Α.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή:
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Κωνσταντινουπόλεως
Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
Τούμπα

/

Νέος 23 χρόνων, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, υπάλληλος σε τουριστικό γραφείο,
αναλαμβάνει ξενάγηση, nightlife, συνοδός σε βραδιές ελληνικής κουζίνας κυρίως σε
ρώσους και ρουμάνους. Ωστόσο δεν μπορεί να κάνει ξενάγηση σε μνημεία γιατί δεν έχει
άδεια ξεναγού. Παράλληλα εργάζεται ως επαγγελματίας παλαιστής σε αγώνες
ελληνορωμαϊκής πάλης εδώ και 7 χρόνια. Για να ανταπεξέλθει προπονείται 2 ώρες την
ημέρα όλη την εβδομάδα (cross fit, φυσική κατάσταση, μαραθώνιος – 60 χιλιόμετρα μέχρι
την Καλλικράτεια και πίσω). Για κάθε αγώνα η αμοιβή είναι 300 ευρώ είτε χάσει είτε
κερδίσει. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων. Τα πιστοποιητικά
ειδημοσύνης συνδέονται με τη θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και ένα κατοικίδιο (σκύλος). Πηγές του
εισοδήματος είναι τα ημερομίσθια του ιδίου και της συντρόφου του (λογίστρια).
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τις ασθένειες των γονέων του, οι οποίες επηρεάζουν
τη γενικότερη κατάσταση της οικογένειας οικονομικά και ψυχολογικά. Τα παραπάνω έχουν
αντίκτυπο στην ψυχική του υγεία αλλά σταδιακά τα ξεπερνά.
Σχετικά με τον εργασιακό τομέα, στο τουριστικό γραφείο εργάζεται για βιοποριστικούς
λόγους. Με τους αγώνες ελληνορωμαϊκής ασχολείται γιατί αγαπά το άθλημα, τον
ευχαριστεί, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το κάνω για βιοπορισμό. Τον Ιούλιο τελειώνει το
συμβόλαιο. Σημαντική μείωση μισθού στο τουριστικό γραφείο από 500 ευρώ σε 380 ευρώ.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας ως σερβιτόρος, σε οικοδομή,
ως μπογιατζής και στην έκθεση Helexpo.
Αναζητά εργασία στέλνοντας βιογραφικά και ελπίζοντας ότι κάτι θα προκύψει. Μιλάει 5
γλώσσες, η μητέρα του είναι από την Αρμενία, ο πατέρας Ισραηλίτη, επίσης γνωρίζει
Γαλλικά, Αγγλικά, Ρώσικα.
Δεν έχει καμιά συνδικαλιστική δραστηριότητα.
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Αναφορικά με την οικονομική του κατάσταση ανέφερε: ‘μείωση μισθού, αδυναμία
πληρωμής των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., το αέριο ανέβηκε από 150 ευρώ σε 190 ευρώ.
Γενικότερα ανέβηκαν οι τιμές και εκτροχιαστήκαμε.’ Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα
αλλά αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση.
Βρίσκεται σε σχέση, που χαρακτηρίζεται από ηρεμία και εμπιστοσύνη αλλά δεν είναι
αρκετά ικανοποιημένος ‘Δεν είναι πολύ όμορφη η σύζυγος. Οι Ισραηλίτες λένε παντρέψου
μια γυναίκα πιο άσχημη από σένα για να πατάς στη γη. Από την μία μεριά καλό, από την
άλλη όχι.’
Τα πράγματα που τον συνδέουν με τη σύζυγο είναι η έξοδος για ποτά, η τηλεόραση και το
βιβλίο.
Στις δραστηριότητες που τον ευχαριστούν ανέφερε την ασχολία με τον εαυτό, μέσω της
γυμναστικής, της καλλιέργειας διαβάζοντας βιβλία. Επίσης του αρέσει να αγοράζει ωραίες
μπλούζες και να φλερτάρει, γενικότερα ότι έχει να κάνει με τον εαυτό του. Πλούσια
κοινωνική ζωή, έχει πολλούς γνωστούς και φίλους, του αρέσει να δικτυώνεται. Διακοπές
έχει να πάει 4 χρόνια.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται και τον απασχολούν ανέφερε τα οικονομικά ζητήματα.
Επίσης έντονα τον απασχολούν τα ζητήματα θρησκείας, ο ερωτώμενος πιστεύει αλλά ο
πεθερός του όχι. Σύμφωνα με τη θρησκεία του (εβραϊκή) θα πρέπει το παιδί να πάρει το
θρήσκευμα της μητέρας.
Ως αξίες ανέφερε: πειθαρχία, πίστη στο θεσμό της οικογένειας, φιλοχρηματία καθότι
ανάλογα με το χρηματικό ποσό που έχεις κερδίζεις και τον ανάλογο σεβασμό.
253 Αρχικά: Σ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Κερασούντος /
ειδικευμένη θέση εργασίας / Δημόσιος Τούμπα
υπάλληλος

Μεσήλικας 37 χρόνων, δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ. Οι βασικές του
δραστηριότητες είναι υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
διαχείριση έργων, αναπτυξιακές μελέτες, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες εντός των
διοικητικών ορίων του δήμου. Καλό μορφωτικό επίπεδο (Μεταπτυχιακό στην
περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μισθούς το ιδίου και της συζύγου
του.
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Στις πρόσφατες αλλαγές στην εργασία του ανέφερε την μετάταξη του σε θέση εργασίας
στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Από την εργασία του είναι μέτρια ικανοποιημένος, πηγή
ευχαρίστησης είναι η ολοκλήρωση των εργασιών και η επίτευξη των στόχων που τίθενται.
Περικοπή του οικογενειακού εισοδήματος κατά 50% έπειτα από την μισθολογική μείωση
του ιδίου και της συζύγου του. Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς του,
νιώθει αβεβαιότητα αναφορικά με το οικονομικό παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά
την ψυχολογία του. Καλή συζυγική σχέση, πρόσφατη αλλαγή η γέννηση του παιδιού του, με
διαφωνίες για θέματα της καθημερινότητας.
Πηγή ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια, η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική και διακοπές
πήγε φέτος.
Ως αξίες ανέφερε: ειλικρίνεια και τιμιότητα.
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
263 Αρχικά: Γ.Δ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Πύργου
/
θέση εργασίας
Τούμπα
Μεσήλικας 38 χρόνων, υπάλληλος πωλήσεων, ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή
αυτονομία. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ
εξαρτώνται 3 άτομα και αποτελείται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής είναι ο γάμος του και η γέννηση του παιδιού του. Είναι
υπάλληλος πωλήσεων 7 χρόνια, πριν ήταν λογιστής αυτοαπασχολούμενος αλλά έκλεισε το
γραφείο.
Στην εργασία του υπήρξε μείωση μισθού ωστόσο δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα,
επίσης η εμπορική κίνηση μειώθηκε. Με τα οικονομικά του αισθάνεται χάλια. Συζυγική
σχέση με προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας. Συνδετικός κρίκος του
ζευγαριού είναι το παιδί. Πηγές ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι οι βόλτες, τα ταξίδια και η
ενασχόληση με το παιδί του. Ήρεμη κοινωνική ζωή, τελευταία φορά πήγε διακοπές πέρυσι
το καλοκαίρι. Στις αξίες αναφέρει: οικογένεια, σεβασμός, εκτίμηση.
265 Αρχικά: Α.Ζ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: 25ης Μαρτίου
θέση εργασίας
/Τούμπα
Μεσήλικας 47 χρονών, δημόσιος υπάλληλος σε ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή
αυτονομία (υπάλληλος γραφείου-αποθήκης στη ΔΕΣΦΑ). Μέτριο μορφωτικό επίπεδο,
απόφοιτος λυκείου. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ εξαρτώνται 3
άτομα και προκύπτει από μισθούς. Δεν έχει συνδικαλιστική δράση.
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Μέτρια συζυγική σχέση με ανεπίλυτα οικονομικά προβλήματα. Συνδετικός κρίκος η ύπαρξη
παιδιού.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι οι βόλτες και τα ταξίδια. Πήγε διακοπές τη
χρονιά που διεξάγεται η έρευνα.
Στις αξίες ανέφερε: σεβασμό και εκτίμηση.
262 Αρχικά: Ι.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Βιζύης /
θέση εργασίας / Σιδηροκατασκευές
Τούμπα
Νέος 34 χρονών, ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία, εργαζόμενος
χειρώνακτας σε μαγαζί με σιδηροκατασκευές. Εντατικοί εργασιακοί ρυθμοί, 9 ώρες την
ημέρα ωστόσο οι ημέρες εργασίας κυμαίνονται ανάλογα με τη δουλειά από 3 έως 5
ημέρες. Η αμοιβή του γίνεται με βάση τα ημερομίσθια. Βασικές εργασιακές δραστηριότητες
είναι η ηλεκτροκόληση, οι στράτζες, ο χειρισμός μηχανημάτων στο εργοστάσιο και η
παράδοση του εμπορεύματος.
Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ αεροπλοϊας). Ο ερωτώμενος ασχολείται και σε δεύτερη
εργασίας ως διανομέας φυλλαδίων, η αμοιβή ήταν 20 με 25 ευρώ το οκτάωρο ανάλογα με
τον όγκο εργασίας. Όταν η διανομή γινόταν στα φανάρια η αμοιβή ήταν 20 ευρώ το 4 ωρο.
Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και εξαρτώνται 6 άτομα.
Προέρχεται από ημερομίσθια, μισθός συζύγου, σύνταξη γιαγιάς, πεθεράς και πεθερού.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την μακροχρόνια ανεργία του (3 χρόνια), όπου όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει έκανε ‘μεροκάματα εδώ και εκεί παρηγοριά στον άρρωστο’.
Επίσης είχε εργατικό ατύχημα, έκοψε το δάκτυλό του με μηχάνημα εργασίας αλλά υπήρξε
κάλυψη των νοσηλίων γιατί εργαζόταν.
Στην παρούσα εργασία είναι ευχαριστημένος, χαίρεται όπως ανέφερε για τα αυτονόητα
‘πληρώνομαι στην ώρα μου’.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την ανεργία του, το οικονομικό ζόρι που έπεσαν με τον
ερχομό του παιδιού του και την αναγκαστική μετακόμιση στο σπίτι του πεθερού του.
Επίσης χρειάστηκε να ζητήσει χρήματα από τους γονείς του τα οποία του τα χάρισαν. Στην
παρούσα συγκυρία αισθάνεται καλά καθότι εργάζεται.
Καλή συζυγική σχέση, κοινή συνισταμένη η ύπαρξη παιδιού και οι φίλοι. Παλιότερα όταν
δεν εργαζόταν ένιωθε πολύ καλά σχετικά με τις απαιτήσεις τις γονεϊκότητας, τώρα πια
επιστρέφει από τη δουλειά κουρασμένος και δεν μπορεί να ασχοληθεί όσο θα ήθελε.
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Σχετικά καλά, λόγω εργασίας δεν έχω χρόνο πια. Αλλά τα τρία χρόνια που ήμουν άνεργος
τα μεγάλωνα εγώ και είχα δεθεί πολύ. Τώρα πια δουλεύω 8 ώρες, 2 ώρες πηγαίνω στη
δουλειά, οπότε ασχολούμαι 2 ώρες και έπειτα αισθάνομαι κουρασμένος.
Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει τον ατομισμό της σύγχρονης κοινωνίας και τη δυσκολία
του να ενταχθεί σε ένα τρόπο ζωής που όλοι σκέφτονται τον εαυτό τους και δεν υπάρχει
τίποτα κοινωνικά οργανωμένο.
Στις αξίες αναφέρει, οικογένεια, ηθική, πατρίδα, θρησκεία.
286 Αρχικά: Σ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Στοβαίου /
θέση εργασίας
Τούμπα
Νέος 34 χρονών, ανειδίκευτη εργασία με χαμηλή αυτονομία ως υπάλληλος πωλήσεων σε
κατάστημα με κινητά. Εντατικό εργασιακό ωράριο 10 ώρες τη μέρα, 6 μέρες την εβδομάδα.
Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (μονοετής μεταλυκειακή σχολή - ΔΕΛΤΑ, ηλεκτρονικός). Το
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται
από μισθούς.
Πατερναλιστική σχέση με τον εργοδότη, η μείωση μισθού από 1000 ευρώ σε 700 είχε
αντίκτυπο στη ζωή του αλλά και στην σχέση τους.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τη σκλήρυνση κατά πλάκας της μητέρας του. Ανέφερε
απειλή απόλυσης εξαιτίας πιθανής συνταξιοδότησης του αφεντικού του. Η εργασία του τον
ευχαριστεί αλλά δεν είναι οικονομικά ικανοποιημένος.
Αναγκάστηκε να δανειστεί μικροποσά από τον πατέρα του, εναλλακτικό σχέδιο ζωής είναι η
επιστροφή στο χωριό του αν τα πράγματα χειροτερέψουν.
Στο συντροφικό επίπεδο είναι με μια κοπέλα η οποία δεν έχει την έγκριση των γονέων του,
ωστόσο για τον ίδιο είναι επιτυχία καθότι στο παρελθόν όπως αναφέρει έκανε σχέσεις με
αλλοδαπές. Σχέση με έλλειμμα εμπιστοσύνης, κοινές δραστηριότητες του ζευγαριού είναι
οι βόλτες.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι η μουσική και παλαιότερα η συλλογή από
τηλεκάρτες. Διακοπές πηγαίνει στο χωριό του.
Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει το εργασιακό. Οι αξίες του είναι: τιμιότητα, καλοσύνη, ‘να
μην κάνει κακό στο συνάνθρωπο γιατί ο θεός βλέπει και τιμωρεί’.
256 Αρχικά: Μ.Κ.
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θέση
εργασίας
/
Μηχανικός / Τούμπα
αυτοκινήτων
Νέος 34 χρονών, εργαζόμενος σε συνεργείο αυτοκινήτων, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (μέση
τεχνική σχολή). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2
άτομα και προέρχεται από μισθό και σύνταξη. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ανειδίκευτη
θέση εργασίας ως υπάλληλος πωλήσεων (sex shop). Δεν είναι ικανοποιημένος με την
εργασία του, έχει προβλήματα συνεργασίας με τους συναδέλφους, εκδήλωσε απειλή και
άγχος απόλυσης. Υπήρξε μείωση μισθού και χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους
γονείς του.
Σε προσωπικό επίπεδο είναι μόνος και κάνει εφήμερες σχέσεις.
Πηγή ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός, η κοινωνική του ζωή αρκετά καλή και διακοπές
πήγε πέρυσι.
Ως αξία ανέφερε το σεβασμό.
268 Αρχικά: Θ.Β.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
θέση εργασίας / Βοηθός μηχανικού σε Τούμπα
συνεργείο αυτοκινήτων

Απόλλωνος /

Νέος 31 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, βοηθός σε συνεργείο αυτοκινήτων με χαμηλή
αυτονομία. Στις δραστηριότητες του ανέφερε προετοιμασία για επισκευές, φέρνει εργαλεία
στους μάστορες, ξάπλες, λεκάνες για λάδια. Συμμετέχει σε μηχανολογικές εργασίες. Καλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ-πολιτικές επιστήμες). Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν συνδέονται με τη
θέση εργασίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ,
εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από μισθούς και κέρδη επιχείρησης.
Στην εργασία του είναι αρκετά ευχαριστημένος ‘κάνω πράγματα που δεν έκανα όταν ήμουν
σπίτι. Ασχολούμαι με κάτι, δεν κλείνει το μυαλό και το σώμα.’ Πηγή προβληματισμού είναι
η ανασφάλεια που νιώθουν οι άλλοι εργαζόμενοι αναφορικά με τη δουλειά που κάνει,
πάντα τον ελέγχουν, ωστόσο του αναθέτουν και πρωτοβουλίες. Σκοπεύει να συνεχίσει την
δουλειά του και για αυτό θα ακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης στην Αθήνα. Ακόμη
δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Τα οικονομικά του τον επηρεάζουν ψυχολογικά και στερείται πράγματα, ωστόσο βρήκε
δουλειά και είναι ευχαριστημένος.
Είναι χωρίς συντροφική σχέση, θεωρεί αναγκαίο να βρει μια σύντροφο. Γιαν να συμβεί
αυτό πρέπει να αναζητά, να γίνει πιο κοινωνικός και να αλλάξει τρόπο σκέψης.
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Πηγές ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός, η παρακολούθηση σπορ στην τηλεόραση, οι
παρέες και η συμμετοχή σε παρέες. Η κοινωνική του ζωή είναι αρκετά καλή. Διακοπές έχει
να φύγει από 6 χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε ότι έχει την εντύπωση να δημιουργεί μόνος του
προβλήματα. Ως αξίες ανέφερε: δικαιοσύνη, θράσος, διεκδίκηση πραγμάτων, ειλικρίνεια.

272 Αρχικά: Α.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Καισαρίας /
θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία / Τούμπα
εποχιακός πυροσβέστης
Μεσήλικας 39 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, εποχιακός πυροσβέστης, με χαμηλή
αυτονομία. Εργάζεται 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Οι βασικές του
δραστηριότητες είναι δασοπυρόσβεση και απεγκλωβισμοί. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο
(απόφοιτος λυκείου). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ,
εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε περικοπή εισοδήματος κατά 40% και προβλήματα
υγείας του πατέρα του.
Στις θετικές εξελίξεις στο εργασιακό πεδίο αναφέρει τη διαδικασία μονιμοποιήση στην
εργασία του και την ομογενοποίηση όλων στο πυροσβεστιικό σώμα. Πρωτύτερα ήταν
εποχιακοί. Επίσης ο μισθός του (740 ευρώ) δεν μειώθηκε κατά πολύ καθότι ήταν
χαμηλόμισθος.
Στην εργασία του τον ευχαριστεί ότι βοηθά το κοινωνικό σύνολο, συνεισφέρουν στον
πολίτη, σώζουν ζωές και επιτελούν ένα κοινωνικό λειτούργημα. Δεν αντιμετωπίζει
προβλήματα στην εργασία του, αναμένει την ενσωμάτωση στο πυροσβεστικό σώμα και
αισθάνεται αρκετά ικανοποιημένος.
Στις σημαντικές αλλαγές της οικονομικής του κατάστασης ανέφερε την απώλεια
αγοραστικής δύναμης, δεν πληρώνεται η σύζυγός του και αναγκάστηκε να δανειστεί λίγα
χρήματα από φίλους.
Με τα οικονομικά του αισθάνεται πολύ πιεσμένος και επηρεάζεται αρνητικά. Αναφέρει
χαρακτηριστικά ‘έρχεται το τέλος του μήνα και δεν ξέρω τι να κάνω, ούτε ψυχαγωγία, ούτε
ένδυση, ούτε ταξίδια.’
Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή σε σχέση με το γάμο του, γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις.
Κοινά σημεία η παρακολούθηση ταινιών, το θέατρο και οι συναυλίες.
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Στις δραστηριότητες που του προκαλούν ευχαρίστηση ανέφερε ζωγραφική, εικονογράφηση
βιβλίων και μουσική. Η κοινωνική του ζωή έχει περιοριστεί εξαιτίας της κρίσης (λίγοι και
καλοί φίλοι), έχει να πάει διακοπές 5 χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την εργασιακή αποκατάσταση, ‘ακόμα είμαι φλου, και
αυτό με ανησυχεί’.
Ως αξίες αναφέρει: αλληλεγγύη, ηθική, δικαιοσύνη, αλήθεια.
267 Αρχικά: Δ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Παπάφη /
θέση εργασίας / Ιδιωτικές υπηρεσίες Τούμπα
φύλαξης
Νέος 33 χρόνων, υπηρεσίες φύλαξης διασήμων (VIP), στις δραστηριότητές του ανέφερε
Judo, Crossfit, LougRumiry. Καλό μορφωτικό επίπεδο (διοίκηση επιχειρήσεων), οι
εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν συνδέονται με την εργασιακή θέση. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτάται μόνο ο ίδιος και προέρχεται από το
μισθό του.
Στην εργασία του τον ευχαριστεί η ένταση, οικονομική του κατάσταση δεν τον επηρεάζει
καθόλου.
Καλή συντροφική σχέση με κοινή δραστηριότητα την πτώση με αλεξίπτωτο.
Πηγή ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι το σινεμά.
Ως αξίες ανέφερε: πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
271 Αρχικά: Δ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Περεβού /
θέση εργασίας / Ψήστης
Τούμπα
Νέος 30 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, ψήστης, με χαμηλή αυτονομία, εργάζεται 5
ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των
500 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από ημερομίσθια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε το γάμο της και την απώλεια εισοδήματα κατά 150200 ευρώ. Ανέφερε προβλήματα υγείας στη μέση το οποίο αντιμετωπίζεται με χειρουργείο
(αρθρωσπόπηση, σπονδυλοθεσία), έχει προσαρμοστεί και σκέφτεται ότι πρέπει να το
κάνω.
Τον ευχαριστεί η μαγειρική, αλλά τον προβληματίζει το μισθολογικό, απώλεια μισθού 200
ευρώ καθώς και το ασταθές ωράριο (αμοίβεται με ημερομίσθια) άλλες φορές εργάζεται 8
ώρες και άλλες 10. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα.
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Καλή συζυγική σχέση, χωρίς προβλήματα, κάνουν σχέδια για την απόκτηση παιδιού. Οι
δυνατές πλευρές της σχέσης είναι συνεννόηση, συμπαράσταση, αλληλοκάλυψη. Είναι
πρόσφατα παντρεμένος.
Τα πράγματα που τους συνδέουν είναι έξοδοι, φαγητό και διασκέδαση.
Πηγές ευχαρίστησης του ίδιου είναι να βλέπει και να παίζει ποδόσφαιρο, και να ακούει
ελληνική μουσική. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη. Τελευταία φορά διακοπές πήγε
τα Χριστούγεννα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε κάποια προβλήματα στα πόδια όπου και εγχειρίστηκε.
Επίσης δεν συμφωνεί με τον τρόπο ζωής των αδελφών του.
Ευελπιστεί ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Ως αξίες ανέφερε τιμιότητα,
ηρεμία, δημιουργία οικογένειας και παιδιών.
285 Αρχικά: Β.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Λυκαώνης /
θέση εργασίας / Υπάλληλος πωλήσεων Τούμπα
Μεσήλικας, 48 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας οδηγός, διανομέας τροφίμων. Πριν 4
χρόνια είχε μαγαζί με είδη ταξιδιού, αλλά χρεοκόπησε. Παράλληλα παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα μαθηματικών σε αδύναμους μαθητές (6 ώρες την εβδομάδα). Είναι
ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. To μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ,
εξαρτώνται 4 άτομα και απαρτίζεται από μισθούς. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε
την απώλεια εισοδήματος κατά 80% (ήταν άνεργος 4 χρόνια) και την απώλεια ζωής του
πατέρα του. Επίσης η κόρη του, πάσχει από έλλειψη αυξητικής ορμόνης και
υποθυρεοειδισμός 4 χρόνια. Έχουν προσαρμοστεί.
Ο ερωτώμενος έχασε τον πατέρα μου, ένιωσε ότι εκείνη τη στιγμή έχασε ένα στύλο και ότι
έπρεπε να τρέξει περισσότερο για τη ζωή. Αισθάνεται την απουσία του, μέσα από την
δουλειά και την ενασχόληση με την οικογένεια ξεχνιέται.
Στην εργασία του δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, ξεκίνησε με μισθό ο οποίος μειώθηκε
μέσα σε λίγους μήνες κατά 45%. Την εργασία την κάνει για βιοπορισμός, πληρώνεται μόνο
500 ευρώ ενώ κουβαλά κούτες με 3 τόνους εμπόρευμα. Κάθεται, γιατί έχει την ασφάλιση
και συντάξιμο ένσημο. Συνδυάζει χαμηλό μισθό και έντονη σωματική καταπόνηση.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί στη μεταφορά προϊόντων συγκομιδής, διατηρούσε μαγαζί με
είδη ταξιδιού, παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, ήταν πωλητής σε μαγαζί με
ξηρούς καρπούς, οδηγός ταξί, μεσίτης, ελαιοχρωματιστής και μελισσοκόμος με τον γαμπρό
του.

140

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Με τα οικονομικά του τα καταφέρνει τσίμα – τσίμα, ‘προσπαθώ κάθε μήνα να
βιοπορίζομαι. Έχω ένα αυτοκίνητο 17 χρόνια και δεν μπορώ να το αντικαταστήσω. Μπορείς
να καταλάβεις.’
Η ποιότητα της συζυγικής σχέσης επηρεάστηκε εξαιτίας της γκρίνιας και τη κατήφειας για
τα οικονομικά.
Πηγές ευχαρίστησης για των ερωτώμενο είναι η ασχολία με το σπίτι του στο χωριό, τους
κήπους, τα κλαδέματα. Εκεί βρίσκει ησυχία, ηρεμία και μπορεί να σκεφτεί.
Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη, έχει λίγους φίλους δεν θέλει να πολύ βγαίνει,
αλλά δεν του λείπει κιόλας. Τελευταία φορά για διακοπές πήγε πριν τέσσερα χρόνια.
Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει την επαγγελματική του αποκατάσταση.
Οι αξίες τους είναι σεβασμός στους μεγαλύτερους και να μην αγνοεί τους ανθρώπους.
266 Αρχικά: Σ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Κίου / Τούμπα
θέση εργασίας / Δημόσιος Υπάλληλος
Μεσήλικας 48 χρόνων, ανειδίκευτη υπαλληλική θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία,
τακτοποίηση γραφειοκρατικών υποθέσεων των πολιτών στη εφορία. Μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (απολυτήριο λυκείου). Δεν ανέφερε το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Κάνει 18
χρόνια την εργασία αυτή και δεν τον ευχαριστεί τίποτα. Χώρισε πρόσφατα με τη σύζυγό
του, ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει και δεν τον απασχολεί να κάνει νέα σχέση προς το παρόν.
Πηγή ευχαρίστησης είναι οι φίλοι του, η κοινωνική του ζωή είναι καλή, διακοπές έχει να
πάει 3 χρόνια.
Στις αντιξοότητες ανέφερε άγχος σχετικά με το μέλλον του παιδιού του και τις επιπτώσεις
που θα έχει γι’ αυτό το διαζύγιο.
Ως αξία ανέφερε την οικογένεια.
ΜΑΥΡΗ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
269 Αρχικά: Φ.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή:
Δωρυλήου /
εργασία / Ανειδίκευτη θέση εργασίας / Τούμπα
Οδηγός επικαθίμενου φορτηγού
Νέος 32 χρόνων, αδήλωτη εργασία σε ανειδίκευτη θέση εργασίας, οδηγός επικαθήμενου
φορτηγού η άδεια του οποίου ανήκει στον πατέρα του. Στις εργασιακές του
δραστηριότητες αναφέρει: ‘μεταφορά φορτίων, τακτοποίηση – συντήρηση φορτηγού,
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κλείδωμα, σωστή τοποθέτηση, ασφάλιση φορτίων, συλλογή τιμολογίων εξόδων. Διαχείριση
εσόδων – εξόδων. Το φορτηγό είναι σαν μαγαζί.’
Δεν έχει συγκεκριμένο μισθό καθότι εργάζεται για τον πατέρα του. Καλό εκπαιδευττικό
επίπεδο (ΑΕΙ Οικονομικό), η εργασιακή θέση δεν συνδέεται με τον εκπαιδευτικό τίτλο.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι από 3001 ευρώ και πάνω, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από τα κέρδη του φορτηγού και αγροτικές εργασίες στην επαρχία.
Στην εργασία του τον ικανοποιεί η αμοιβή, όπως και η οδήγηση κάποιες φορές. Στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εργασία του ανέφερε: ‘καιρικές συνθήκες, αναμονή,
ετεροχρονισμοί της πληρωμής, δουλεύεις βερεσέ. Μεταχρονολογημένες επιταγές. Τεχνικά
θέματα, τίποτα δεν είναι στρωμένο. Καλοπληρωμένοι είναι αυτοί που κάνουν και
χειρωνακτική εργασία. Αν η πόρτα από το κοντέινερ είναι στραβωμένη, χρειάζεται μεγάλη
μυϊκή δύναμη να την ανοίξεις. Θέλει πρακτική γνώση πως θα γίνει η τοποθέτηση, η στατική
του εμπορεύματος. Έχει κάποιο βαθμό επικινδυνότητας , είσαι με 40% στο δρόμο, το λάθος
δεν συγχωρείται πως θα στρίψεις, πως θα φρενάρεις, σου τρώει όλη την ενέργεια του
μυαλού.’
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως υπάλληλος γραφείου, στη γεωργική ένωση, ως υπάλληλος
τράπεζας και σε αγροτικές δουλειές.
Στα σχέδια του είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές για να
αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό του ολιγοπωλίου των μεταφορικών εταιρειών.
Η οικονομική του κατάσταση είναι καλή, ωστόσο θα προτιμούσε η αμοιβή του να
προέκυπτε από διαφορετικό περιεχόμενο εργασιακής δραστηριότητας (π.χ. τραπεζικός
υπάλληλος).
Είναι εργένης και αισθάνεται μοναξιά. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της προσωπικής
του κατάστασης αλλά και του τρόπου αλλαγής της: ‘Με προσωπική πρωτοβουλία πιστεύω
να αλλάξει η κατάστασή μου, να το κυνηγήσω περισσότερο. Χρειάζομαι μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση. Είμαι άνετος οικονομικά, αλλά πως θα πάω να ζήσω μόνος μου. Το 70%
που δήλωσα ότι είμαι ευχαριστημένος στο φορτηγό είναι πλασματικό. Θα ήθελα να είμαι
στην τράπεζα. Αν με άφηνε ο πατέρας μου, δεν θα τα κατάφερνα. Θέλω να αυτονομηθώ για
να βρω γκόμενα. Τι θα της πω ότι είμαι φορτηγατζής; Είμαι μετέωρος και ανασφάλιστος;’
Πηγές ευχαρίστησης είναι η έξοδος για καφέ, η μουσική, το ίντερνετ, η συζήτηση με φίλους,
παλιότερα οι εφημερίδες και τέλος κανένα περιοδικό. Η κοινωνική του ζωή είναι ανοικτή
Λόγω της δυσκαμψίας της εργασίας και του ωραρίου, δεν μπορεί να κάνει διακοπές
ολόκληρη εβδομάδα, ωστόσο φεύγει τριήμερα.
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Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει τη συγκατοίκηση με τους γονείς του, και την
προσπάθεια ψυχολογικής ανάτασης.
Ως αξίες ανέφερε: τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός στους συνανθρώπους και αλληλεγγύη.

281 Αρχικά: Ν.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή:
Επιδαύρου /
εργασία / Γυμναστής
Τούμπα
Νέος 33 χρονών, γυμναστής μαύρη εργασία, υψηλό μορφωτικό επίπεδο (διδακτορικό ως
ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιών). Το μηνιαίο εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και
προέρχεται από ημερομίσθια ως γυμναστής και ότι πάρει από τους γονείς του. Στα
πρόσφατα γεγονότα ανέφερε το χωρισμό του έπειτα από 6 χρόνια, τη δημιουργία νέας
σχέσης και την επαγγελματική ενασχόληση του με τη γυμναστική.
Αντιμετώπισε σοβαρό ιατρικό πρόβλημα με την υγεία του (θρόμβωση) η οποία δεν
αντιμετωπίστηκε σωστά από τους γιατρούς. Το αντιμετώπισε με ψυχραιμία με τη βοήθεια
των γονιών του, των φίλων του και της νέας σχέσης του. Στα μελλοντικά του σχέδια είναι η
προσπάθεια ανάπτυξης δικής του επιχείρησης ως γυμναστής. Στην εργασία του τον
ευχαριστεί η διάδραση με τους πελάτες και η μεταβίβαση γνώσης που μπορεί να αλλάξει
τη φυσική τους κατάσταση.
Η οικονομική του κατάσταση είναι άσχημη και αισθάνεται ότι αν δεν αλλάξει άμεσα θα έχει
επιπτώσεις τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένεια που θέλει να δημιουργήσει.
Στη σχέση του υπάρχουν διαφορές γούστου καθότι εκείνη ακούει μπουζούκια, τους
συνδέουν το σεξ, τα ψώνια, τα ταξίδια, και οι συζητήσεις.
Στις δραστηριότητες που τον ευχαριστούν ανέφερε τη μουσική, την εκγύμναση, τις ταινίες
και το φαγητό.
Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε το τι θα κάνει με το μέλλον του αλλά τώρα πήρε τις
αποφάσεις του.
Στις αξίες ανέφερε καλοσύνη, να σκέφτεται μπροστά, να μην εξαρτάται από άλλους.
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238 Αρχικά: Δ.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Μαύρη- Περιοχή:
Αρτάκης /
αδήλωτη εργασία
Τούμπα
Μεσήλικας, 43 χρόνων, προγραμματιστής υπολογιστών, εικονογραφήσεις, κόμικς, μαύρη
εργασία, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου). Το οικογενειακό εισόδημα είναι
501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Σε προσωπικό επίπεδο είναι σε διάσταση, στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει την
ασθένεια της μητέρας του.
Είναι άνεργος 2 χρόνια. Το εισόδημα του μειώθηκε 50% αναγκάστηκε να δανειστεί από
πολλές πηγές. Βασικό εμπόδιο ανεύρεσης σταθερής εργασίας ανέφερε την ηλικία και την
διάθεσή του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απόλυση του, την περικοπή μισθού και την
αδυναμία εύρεσης εργασίας. Στην εργασία του δεν τον ευχαριστεί τίποτα. Στο παρελθόν
έχει κάνει ανειδίκευτες εργασίες με χαμηλή αυτονομία.
Οι δραστηριότητες που τον ευχαριστούν είναι η εικονογράφηση, οι παρέες και το σεξ. Η
κοινωνική του ζωή είναι πολύ καλή και πήγε διακοπές φέτος.
Δεν ανέφερε αξίες.
ΆΝΕΡΓΟΙ
259 Αρχικά: Σ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Άνεργος / Περιοχή:
Κων
Απόλυση
Καραμπάνη / Τούμπα
Μεσήλικας 49 χρονών, άνεργος, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (λύκειο). Πριν την ανεργία
εργαζόταν ως καθηγητής ηλεκτρολογίας εγκαταστάσεων σε τεχνικό λύκειο. Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από το μισθό
της συζύγου.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την μη πρόσληψη του ως αναπληρωτή καθηγητή σε
τεχνικό λύκειο και την μετέπειτα κατάργηση του κλάδου των τεχνολόγων τον Ιούνιο του
2013. Εργαζόταν ως καθηγητής 13 χρόνια. Η κατάσταση αυτή τον επηρέασε σημαντικά σε
ψυχολογικό επίπεδο. Ψάχνει εργασία μέσω του ΟΑΕΔ, αλλά το θεωρεί δύσκολο εξαιτίας
της υψηλής ανεργίας.
Έχει ενεργή συνδικαλιστική δράση. Ο ίδιος δεν έχει εισόδημα και αναγκάστηκε να δανειστεί
από συγγενείς.
Μέτρια συζυγική σχέση, του συνδέουν τα αυτοκίνητα και τα σπίτια που έχουν από κοινού.
Δεν βρίσκει ευχαρίστηση σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, θεωρεί ότι οτιδήποτε και να
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κάνει χρειάζεται χρήματα. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη, τελευταία φορά πήγε
διακοπές πρόπερσι μέσω κοινωνικού τουρισμού.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το οικονομικά.
Ως αξία προέβαλε την τιμιότητα.
280 Αρχικά: Μ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση:
Άνεργος / Περιοχή:
Παπάφη /
διπολική διαταραχή
Τούμπα
Μεσήλικας 49 χρονών, άνεργος με διπολική διαταραχή, ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ αλλά
δεν επισκέφθηκε τον ψυχίατρο για να του ανανεώσει τη νοσηλεία. Πήγε τεχνικό λύκειο
πήρε κατεύθυνση μηχανικού αυτοκινήτων, αλλά για ένα χρόνο δεν κατάφερε να τελειώσει.
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ εξαρτώνται 3 άτομα, προέρχεται
από τη σύνταξη του πατέρα του και την εκποίηση της περιουσίας του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη μείωση της σύνταξής του σε 640 ευρώ από 840
και τελικά την διακοπή της καθότι δεν πήγε να περάσει ιατρική επιτροπή για να του
ανανεώσουν το δικαίωμα.
Πάσχει από διπολική διαταραχή, χαρακτηριστικά αναφέρει ‘ψυχολογικό πρόβλημα,
διπολική διαταραχή, ανώριμο άτομο, δεν είναι σταθερό’. Επίσης οι γονείς του έχουν
γεράματα.
Είναι 20 χρόνια άνεργος, η τελευταία εργασία του ήταν κτηματομεσίτης στο γραφείο του
πατέρα του. Στα εμπόδια εύρεσης εργασίας αναφέρει την υγεία του. Του αρέσει η πολιτική
ενασχόληση παλαιότερα με το ΠΑΣΟΚ και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, το αντιμετωπίζει και ως μέσο
για να περνάει η ώρα του.
Σημαντική οικονομική αλλαγή εξαιτίας της διακοπής της αναπηρικής σύνταξής σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι 9 ακίνητα που έχει δεν τα έχει ενοικιασμένα. Δανείζεται
χρήματα από τη μητέρα του. Αισθάνεται άσχημα σχετικά με το οικονομικό, κύριο μέλημά
του να έχει 15 ευρώ τη μέρα προκειμένου να αγοράζει 3 πακέτα τσιγάρα που καπνίζει.
Σχέση είχε στην παιδική του ηλικία, από τότε που χώρισε πηγαίνει με γυναίκες επί
πληρωμή.
Αισθάνεται κενό που είναι χωρίς συντροφική σχέση. Για την προσωπική του κατάσταση
ανέφερε ‘εγώ την επέλεξα, για να αλλάξει πρέπει να είμαι εγώ αλλά κάποιος άλλος’.
Στις δραστηριότητες που του προσφέρουν ευχαρίστηση ανέφερε τη συγγραφή, την
οδήγηση, τα μαστορέματα σε αμάξια, την κιθάρα, το μπιλιάρδο, το ψάλσιμο στην εκκλησία

145

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

(ανέφερε ότι έχει καλή φωνή). Αυτή την περίοδο είναι πεσμένος γιατί κάνει ενέσεις και δεν
έχει καλή διάθεση.
Χαρακτηρίζει την κοινωνική του ζωή μειονεκτική. Διακοπές δεν πάει, το χόμπι του ήταν να
παίρνω το αμάξι μέχρι την Περαία και να γυρίζει πίσω. Επίσης όταν ήταν νεότερος και
ζούσε ο αδελφός του πήγαινε στη disco που διατηρούσε ο τελευταίος και διασκέδαζε.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την υγεία του και τα γηρατειά των γονέων του.
Στις αξίες ανέφερε: καλοσύνη

258 Αρχικά: Μ.Β.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Βοσπόρου /
Τούμπα
Ηλικιωμένος 58 χρόνων, άνεργος οικοδόμος, ανειδίκευτη εργασία με χαμηλή αυτονομία.
Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου). Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω
των 500 ευρώ και εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από επίδομα.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε απώλεια αγαπημένου του προσώπου την οποία ξεπέρασε με
περίπατο και άσκηση.
Η κατάσταση της ανεργίας του, τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ, στο παρελθόν και επί 33
χρόνια εργαζόταν σε οικοδομικές εργασίες. Προσπαθεί να βρει εργασία μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή και εφημερίδας. Βασικό εμπόδιο για την ανεύρεση εργασίας είναι η ηλικία του
ερωτώμενου. Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Σημαντική οικονομική δυσχέρεια τα 2 τελευταία χρόνια η οποία τον επηρεάζει ψυχολογικά,
χρειάστηκε να δανειστεί από φίλους και συγγενείς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ‘μείναμε
χωρίς λεφτά’. Σημαντικές οικονομικές διαφωνίες με τη σύζυγο εξαιτίας της οικονομικής
δυσχέρειας. Ωστόσο η ανάγκη να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ζωής τους συνδέει.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι ο αθλητισμός και η αναρρίχηση. Η κοινωνική
του ζωή είναι κακή, τελευταία φορά που έκανε διακοπές ήταν το 2005.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται αναφέρει την ανεργία και την φτώχια.
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Ως αξία αναφέρει τη δουλειά.
257 Αρχικά: Γ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή:
Ανατολικής
Θράκης / Τούμπα
Μεσήλικας 35 χρονών, άνεργος, υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Ιατρική). Ο ερωτώμενος
αντιμετωπίζει καρκίνο αλλά έχει προσαρμοστεί.
Ο ερωτώμενος είναι μακροχρόνια άνεργος (3 χρόνια), η προηγούμενη εργασία του ήταν ως
υπάλληλος γραφείου, επίσης εργάστηκε ως μεταφραστής σέρβικων και βουλγαρικών
κειμένων.
Τα βασικά εμπόδια για την εύρεση εργασίας είναι η οικονομική κρίση.
Η οικονομική του κατάσταση χειροτέρευσε, του δημιουργεί έντονη ψυχολογική φόρτιση,
τα τελευταία 2 χρόνια και χρειάστηκε να δανειστεί φίλους και συγγενείς.
Σημαντικές αλλαγές στη συντροφική σχέση είναι ο ερχομός του παιδιού του, οι διαφωνίες
αφορούν τα οικονομικά, τα ξεπερνούν με διάλογο και κάνουν όλες τις δραστηριότητες από
κοινού. Οι δραστηριότητες που είναι πηγές ευχαρίστησης είναι βόλτες, αθλητικά και η
παρέα. Τελευταία φορά πήγε διακοπές φέτος.
Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει το οικονομικό.
Οι αξίες που ανέφερε είναι σεβασμός, πίστη, αγάπη, αποδοτικότητα.
261 Αρχικά: Δ.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Βιζύης /
Τούμπα
Νέος 31 χρόνων, άνεργος 2 μήνες, καλό μορφωτικό επίπεδο, ΤΕΙ ηλεκτρονικής. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και αποτελείται
από το επίδομα ανεργίας του ερωτώμενου (360 ευρώ) και τη σύνταξη του πατέρα του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απόλυση του, τη διάλυση σχέσης και τη
δημιουργία νέας.
Η τελευταία του εργασία ήταν ως υπάλληλος γραφείου σε διαφημιστική εταιρεία. Η
απόλυση δεν τον επηρέασε τόσο καθότι την ανέμενε. Ουσιαστικά εργαζόταν σε ένα φίλο
του που έστηνε μια εταιρεία και του κάλυπτε την ασφάλεια επειδή έχει πρόβλημα με τα
πόδια (τεντονοπάθεια).
Αναζητά εργασία μέσω εφημερίδων, αγγελιών, φιλικά δίκτυα. Στα βασικά εμπόδια
αναφέρει ότι ζητούν προϋπηρεσία, και το αυξημένο ποσοστό εκμετάλλευσης της εργασίας.
Οι εργοδότες σου λένε ‘έλα με 300 ευρώ και άμα σ’ αρέσει’.

147

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη, αναφέρει χαρακτηριστικά ‘προσπαθώ να
μην με επηρεάζει, αλλά όταν το σκέφτομαι, η μαυρίλα πέφτει.’
Καλή συντροφική σχέση, αρνητικός παράγοντας η γεωγραφική απόσταση και ο λίγος κοινός
χρόνος. Οι κοινές τους δραστηριότητες είναι η παρακολούθηση ταινιών και το παιχνίδι.
ΟΙ δραστηριότητες που αποτελούν πηγή ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι η κιθάρα, το
ποδήλατο και το αραλίκη. Πλούσια κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε το καλοκαίρι λίγες μέρες
σε φιλικό σπίτι και λίγες σε ξενοδοχείο.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε ένα χρόνιο πρόβλημα με τα πόδια του καθώς και τα
οικονομικά του, παράγοντες που τον περιορίζουν.
Ως αξίες ανέφερε: χαμόγελο, σεβασμό, φροντίδα, αλληλοβοήθεια.

260 Αρχικά: Μ.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Μικράς Ασίας /
Τούμπα
Νέος 28 χρόνων, άνεργος, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ γραφιστικής). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται
από μισθούς.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την αδυναμία να
βρει δουλειά. Η τελευταία του εργασία ήταν πωλητής ενδυμάτων-υποδημάτων για τρία
χρόνια. Η κατάσταση της ανεργίας του τον επηρεάζει πάρα πολύ και όσο περνά ο καιρός
και δεν βρίσκει εργασία επιτείνεται η ψυχολογική πίεση. Αναζητεί εργασία μέσω
εφημερίδας, διαδικτύου και γνωστούς. Βασικό εμπόδιο εύρεσης εργασίας θεωρεί την κρίση
στο κλάδο του.
Συνεχώς η οικονομική του κατάσταση γίνεται δυσχερέστερη, αναγκάζεται να δανείζεται
από τους γονείς του και τον επηρεάζει πολύ. Καλή συντροφική σχέση η οποία επηρεάζεται
από τη ρουτίνα, το άγχος της καθημερινότητας και τη ζήλεια.
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Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι οι ταινίες, τα βιβλία και οι κατασκευές
διαφόρων πραγμάτων. Η κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική, έχει να πάει διακοπές 2
χρόνια. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την ανεργία.
Οι αξίες του είναι αλληλεγγύη, σεβασμός, κατανόηση.
284 Αρχικά: Γ.Ζ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ανειδίκευτος

Άνεργος / Περιοχή:
Βιζύης και
Βοσπόρου / Τούμπα

Νέος 34 χρόνων, άνεργος 1,5 χρόνο, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου). Είναι
ανασφάλιστος μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται
τρία άτομα και προέρχεται από τις συντάξεις της μητέρας και της θείας του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την παραίτησή του από την ιδιωτική εταιρεία
ασφάλεια brinks όπου και εργαζόταν ως ελεγκτής επιβατών και ελεγκτής. Επίσης τον
χώρισε η αρραβωνιαστικιά του επειδή δεν είχε σταθερή εργασία.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη απώλεια του πατέρα του από καρκίνο. Ήταν μαζί
του μέχρι την τελευταία στιγμή, του στοίχισε και τώρα πρέπει να συμπαρασταθεί στη μάνα
του και στη θεία του.
Στην παρούσα συγκυρία αναζητά εργασία, κάνει δημόσιες σχέσεις σε φίλους του που έχουν
γυμναστήρια kick boxing. Ανέλαβε το κομμάτι της διαφήμισης και παίρνει ένα χαρτζιλίκι. Η
οικονομική του κατάσταση είναι άσχημη. Αισθάνεται πεσμένος περισσότερο, αναφέρει
χαρακτηριστικά ‘με πειράζει γιατί η κοπέλα μου με έδιωξε επειδή δεν έχω δουλειά.
Ήμασταν 5 χρόνια και ήταν να μετακομίσουμε στο σπίτι το πατρικό της, αλλά δεν ήθελε αν
δεν έβρισκα σταθερή δουλειά.’
Προσπαθεί να βρει εργασία από φίλους, αγγελίες. Περιμένει επίσης από πολιτικούς να τον
βοηθήσουν να ξεκινήσω κάτι με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
Υπεύθυνη για την ανεργία του θεωρεί την κρίση. Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα
Με τα οικονομικά του αισθάνεται χάλια, έχασε τον πατέρα του που τον στήριζε οικονομικά,
χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τη θεία του, θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα.
Χώρισε με τη φίλη του, προσπαθεί να σώσει την σχέση βρίσκοντας εργασία.
Πηγές ευχαρίστησης είναι το τρέξιμο, το μπάσκετ και το kick boxing. Καλή κοινωνική ζωή,
διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
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Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει αδυναμία να βρει εργασία.
Οι αξίες που ανέφερε είναι σεβασμός, καλοσύνη, πίστη, φιλία.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
287 Αρχικά: Θ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχος

Περιοχή: Ευτυχίδου /
Τούμπα
Ηλικιωμένος 60 χρονών, αναμονή για συνταξιοδότηση, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
(τεχνική σχολή διετούς διάρκειας). Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000
ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της συζύγου του. Αναμένει την
καταβολή της σύνταξης προκειμένου να ανέβει το εισόδημα.
Στις μεγάλες αλλαγές αναφέρει την εισοδηματική απώλεια κατά 40%. Παρότι συνταξιούχος
πηγαίνει και βοηθά το γιό του στο συνεργείο αυτοκινήτων. Τα οικονομικά του τον
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό καθότι πάσχει από σπαστική κολίτιδα και μόλις αγχωθεί τον
πιάνει . Σοκ προκάλεσε στον ερωτώμενο η απόπειρα αυτοκτονίας στενού φιλικού
προσώπου.
Καλή συζυγική σχέση, τους συνδέουν τα παιδιά, τα εγγόνια και οι εξορμήσεις τα
Σαββατοκύριακα στη Χαλκιδική.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το μαστόρεμα και η κηπουρική στο εξοχικό
που συντηρούν στην Χαλκιδική.
Ως σημαντικότερη αξία ανέφερε την εργατικότητα

282 Αρχικά: Μ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχος

Περιοχή:
Ανατολικής
Θράκης / Τούμπα

Μεσήλικας 59 χρονών, συνταξιούχος, υψηλό μορφωτικό επίπεδο (πολυτεχνείο). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται
από σύνταξη και ενοίκιο.
Μεγάλη αλλαγή στη ζωή του προκάλεσε η μείωση της σύνταξης του 50%. Στο παρελθόν
ήταν τραπεζικός στην αγροτική. Η μείωση του εισοδήματός του προκαλεί στεναχώρια και
έχει περιορίσει τις ανάγκες του. Είναι εργένης και αισθάνεται καλά με αυτό. Οι
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δραστηριότητες που τον ευχαριστούν είναι το διάβασμα, ο καφές και οι έξοδοι σε ταβέρνες
με φίλους. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη, διακοπές πήγε φέτος στην Κατερίνη.
Ως αξία ανέφερε τη χριστιανική πίστη

6. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων από το υπο-δείγμα
των γυναικών που είναι κάτοικοι της Τούμπας Θεσσαλονίκης
Παραδοτέο Μιχάλη Πουλημά
(Αναπληρώτριας Καθηγήτριας)

(Υποψηφίου

Διδάκτορα)

&

Αναστασίας

Ζήση

Στο υπο-δείγμα των γυναικών (ν=53) της περιοχής Τούμπα η οποία παραδοσιακά
συγκεντρώνει στοιχεία λαϊκής συνοικίας κυριαρχούν οι ανειδίκευτες μισθωτές εργάτριες
(ν=16) που απασχολούνται σε χειρωνακτικές εργασίες χαμηλών μορφωτικών
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προδιαγραφών, κυρίως ως υπάλληλοι πωλήσεων, βοηθητικό προσωπικό στην παροχή
υπηρεσιών, και τηλεφωνήτριες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασιακής
εποπτευόμενη πολύωρη εντατική εργασία
Καθώς η εργοδοσία είναι απρόσωπη και
εργαζομένων μεγάλη, οι ευκαιρίες και οι
υποκειμένου είναι περιορισμένες.

τους απασχόλησης είναι η αποκεντρωμένη
με απολαβές τη βασική κατώτατη αμοιβή.
ταυτόχρονα η γεωγραφική διασπορά των
δυνατότητες συγκρότησης ενός συλλογικού

Σ’ αυτό το πλαίσιο του εργασιακού βίου που έχει χαρακτήρα αποκλειστικά βιοποριστικό, τα
συναισθήματα που κυριαρχούν στις εγαζόμενες είναι η καταπίεση, η αλλοτρίωση, η
αίσθηση της πραγμοποίησης αλλά και η αγωνία μιας πιθανής απόλυσης, κάτι που τους
οδηγεί στην συμμόρφωση, και την άμβλυνση της ταξικής συνείδησης. Οι συνέπειες από τις
νέες μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης μετακυλύονται σ’ άλλες σφαίρες της ζωής, όπως
την προσωπική και την κοινωνική καθώς δεν δημιουργούνται οι κατάλληλες, κυρίως
οικονομικές, συνθήκες για τον σχηματισμό της προσωπικής οικογένειας και τη διάνοιξη
νέων οριζόντων σ’ άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής.
Η πολύ χαμηλή οικονομική αναγνώριση σε συνδυασμό με τις αλλοτριωμένες συνθήκες
μιας αποκλειστικά βιοποριστικής εργασίας έχει ως βασική συνέπεια την αφαίρεση από τις
εργαζόμενες ιδιότητες του κοινωνικού προσώπου, κάτι που καταδεικνύεται και από την
κακή ψυχική υγεία που οι ίδιες δήλωσαν. Οι συνθήκες που βιώνουν στην εργασιακή τους
ζωή δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τα απαραίτητα εξελικτικά επιτεύγματα και
εκείνους τους σταθμούς ζωής που προβλέπει η βιογραφική αλληλουχία κατά τις
διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής, όπως στεγαστική αυτονομία, δημιουργία
προσωπικής οικογένειας, διεύρυνση της οπτικής ζωής μέσα από εμπειρίες ταξιδιών και
αναβαθμισμένου ψυχαγωγικού χρόνου.
Η καχεκτική οικονομική ζωή απογυμνωμένη από χειραφετητικές εμπειρίες όπως η ταξική
και συλλογική αντιμετώπιση εργασιακών αιτημάτων δεν δημιουργούν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προσωπικού και κοινωνικού
εαυτού. Η από-κοινωνικοποίηση της εργασιακής ζωής ως θεμελιακής της ανθρώπινης
ύπαρξης έχει σημαντικά επακόλουθα στον τρόπο που συγκροτούνται σήμερα οι κοινωνικές
ταυτότητες και οι θέσεις στον κόσμο.
Όλοι οι συμμετέχουσες της συγκεκριμένης ταξικής κατηγορίας ανέφεραν χρόνιες
αντιξοότητες κυρίως οικονομικές, η ανεργία άλλων μελών της οικογένειας και εργασιακή
επισφάλεια, αρκετές βρέθηκαν να τις απασχολεί η προσωπική τους κατάσταση λόγω
μοναξιάς και αδυναμίας να συνάψουν προσωπική σχέση, και οι περισσότεροι/ες έκαναν
αρνητική αποτίμηση της ζωής τους συνολικά.
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Η κατηγορία των αυτό-απασχολούμενων γυναικών στην περιοχή της Τούμπας, επίσης, έχει
υψηλή παρουσία, και αφορά κυρίως χειρώνακτες τεχνίτριες και μικρο-εμπόρισσες. Τα
βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η δραματική μείωση του τζίρου, η ασφυκτική οικονομική
πίεση και η μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην
ψυχική τους υγεία αλλά και την σωματική.
Η συνολική αποτίμηση της ζωής τους είναι αρνητική καθώς αντιμετωπίζουν χρόνιες
αντιξοότητες οικονομικές και επαγγελματικές, ενώ ανέφεραν επίσης και προβλήματα
προσωπικών σχέσεων. Τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι το στρες, η πεσμένη
διάθεση και η έλλειψη προοπτικής. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον ότι τα γνωρίσματα μιας
παραδοσιακής λαϊκής συνοικίας διαμορφώνουν στάσεις διαφορετικές από εκείνες που
εντοπίσαμε στις δυτικές συνοικίες και το υποβαθμισμένο κέντρο.
Η παλαιότερη κοινωνικοποίηση μερίδας πολιτών σε πολιτικά σχήματα της αριστεράς, η
υψηλή παρουσία δημοτικών βιβλιοθηκών και η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτές, η
δραστηριοποίηση τοπικών συλλόγων και η ταυτότητα της συνοικίας ως εργατικής με ταξική
συνείδηση, της αποδίδει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία αποτυπώνονται στην
οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής και στα αξιακά συστήματα που δήλωσαν όπως
ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη, διαφοροποιημένα από
εκείνα που ακούστηκαν σ’ άλλες οικιστικές περιοχές.
Ως προς τις ημι-ειδικευμένες μισθωτές, το βασικό κοινό τους γνώρισμα είναι ότι συνθέτουν
μια κατηγορία κατόχων κορεσμένων πτυχίων που εργάζονται με πολύ χαμηλή οικονομική
αναγνώριση σε συνθήκες ελέγχου και επισφάλειας, και η βασική αντίφαση που βιώνουν
είναι ανάμεσα στην συμβολική παράσταση του επαγγέλματος στο οποίο επέλεξαν να
σταδιοδρομήσουν και το υποβαθμισμένο αντίκρισμα ως προς τις αποδοχές και τα
συνακόλουθα. Η κοινωνική και προσωπική τους ζωή είναι μέτρια λόγω των περιορισμένων
οικονομικών, και η γενική αποτίμηση της ζωής τους είναι αρνητική λόγω της εργασιακής
αβεβαιότητας που βιώνουν και της έλλειψης προοπτικής που σε αρκετές περιπτώσεις έχει
επιπτώσεις στην συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζουν την εργασία κυρίως ως βιοποριστικό
μέσο και βιώνουν αισθήματα ματαίωσης κυρίως γιατί οι αρχικές επαγγελματικές τους
προσδοκίες δεν δύνανται να εκπληρωθούν. Άλλα προβλήματα που απαρίθμησαν στην
επαγγελματική τους ζωή είναι η χαμηλή εργασιακή αυτονομία, η κακή συνεργασία και
συχνά το ασταθές ωράριο εργασίας. Πρόκειται για εργασιακές εμπειρίες που αποξενώνουν
και αλλοτριώνουν τους φορείς τους προκαλώντας αισθήματα αδικίας και αποστέρησης,
απειλής και αβεβαιότητας τα οποία έχουν αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία, όπως
φαίνεται από τις αξιολογήσεις που οι ίδιοι έκαναν για αυτήν.
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Οι νέες μορφές εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνουν την εντατική εργασία που συνδυάζεται
με τη χαμηλή αμοιβή και τη χαμηλή αναγνώριση, έχει κυρίως ψυχολογικό περιεχόμενο,
όπως την απειλή της απόλυσης και την επισφάλεια που οδηγούν το άτομο στην αναστολή
των βιογραφικών του σχεδίων, και την αδυναμία ή την αδυνατότητα να εκπληρώσει τους
βιογραφικούς σταθμούς που χαρακτηρίζουν την κάθε φάση του κύκλου ζωής. Η τροχιά
ζωής που διανύει είναι συχνά διακεκομμένη και απομακρυσμένη από χειραφετητικές
εμπειρίες της συλλογικής ζωής. Η αγωνία για την κατάκτηση μιας κοινωνικής θέσης, μιας
θέσης στην κοινωνική δομή ισοδυναμεί αποκλειστικά και μόνο με έναν προσωπικό αγώνα
ατομικής επιβίωσης.
Η κατηγορία των ανέργων γυναικών είναι κυρίως μακρόχρονα από απολύσεις και
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχικής και σωματικής και η συνολική τους
αποτίμηση είναι αρνητική λόγω της φτώχειας, της ανεργίας και της κακής υγείας.

6.1. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων από το υποδείγμα των γυναικών που είναι κάτοικοι Τούμπας στην Θεσσαλονίκη
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Παραδοτέο: Μιχάλη Πουλημά (Υποψηφίου Διδάκτορα) και Αναστασίας Ζήση
(Αναπληρώτριας Καθηγήτριας)
Το υπο-δείγμα γυναίκες κάτοικοι Τούμπας Ν= 53 κατανέμεται στις παρακάτω ταξικές
θέσεις: 2 μικρές εργοδότριες, 7 αυτοαπασχολούμενες, 2 υψηλά ειδικευμένες μισθωτές, 1
υψηλά ειδικευμένη με διευθυντική θέση, 1 διευθυντική θέση, 8 σε ημι-ειδικευμένες θέσεις
εργασίας, 16 ανειδίκευτες θέσεις εργασίας (εκ των οποίων οι πέντε είναι σε καθεστώς
μαύρης εργασίας και 1 μία συμβοηθών μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση), 7 άνεργες, 2
οικιακά, 5 συνταξιούχες, 1 σε ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας και δεύτερη απασχόληση
μαύρης εργασίας.
ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΕΣ
166 Αρχικά: Γ.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρή Περιοχή: Ικονίου 28 /
εργοδότρια 2 με 4 υπαλλήλους / Τούμπα
Κομμώσεις

Μεσήλικας 43 χρόνων, μικρή εργοδότρια 2 με 4 υπαλλήλους, κομμώσεις, ασφαλισμένη
στον ΟΑΕΕ, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη λυκείου) και σχολή κομμωτικής (2
χρόνια) και χαμηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000
ευρώ, εξαρτάται μόνο η ίδια και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
Στις πρόσφατες μεγάλες αλλαγές ανέφερε την μετακόμισή της στην Τούμπα από την
Καλαμαριά και το θάνατο του πατέρα της. Η απώλεια του πατέρα της την επηρέασε πολύ,
το αντιμετώπισε ψύχραιμα.
Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είχε απώλεια εισοδήματός 15%. Δεν χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα, είναι ολιγαρκής και είναι καλά παρ’ όλη την οικονομική στενότητα.
Στην εργασία της την ευχαριστεί η επικοινωνία με τον κόσμο, η δημιουργικότητα και η
επικοινωνία με διαφορετικές ηλικίες. Ωστόσο εξαιτίας της κρίσης, ο κόσμος είναι
απαισιόδοξος και οι αντιδράσεις των πελατών πολλές φορές αψυχολόγητες. Στο παρελθόν
έχει εργαστεί ως σερβιτόρα.
Χώρισε πρόσφατα από μια σχέση η οποία είχε μετεξελιχτεί από φιλική σε συντροφική. Την
πείραξε που χώρισε, ωστόσο επανήλθε και πιστεύει πως με γνωριμίες μπορεί να αλλάξει η
προσωπική της κατάσταση.
Στις δραστηριότητες που την ευχαριστούν ανέφερε το θέατρο, το κινηματογράφο, την
ανάγνωση βιβλίων, τις pilates και τη ζωγραφική.
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Η κοινωνική της ζωή είναι πλούσια, πριν λίγο καιρό ήταν διακοπές στο Παρίσι.
Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε την τρέλα των φίλων της, την ενοχλεί ότι έχουν χρόνια
άλυτα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν λύσει, έχουν αρχίσει και την
κουράζουν.
Στις αξίες ανέφερε: εμπιστοσύνη, αγάπη, σεβασμός, εργασία, παιδεία.
295 Αρχικά: Β.X.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μικρή Περιοχή:
Ανατολικής
εργοδότρια 2 με 4 εργαζόμενοι / Θράκης / Τούμπα
Φαρμακοποιός
Ηλικιωμένη 65 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη σε ειδικευμένη θέση εργασίας ως
φαρμακοποιός, ασφαλισμένη στο ΤΣΑΥ, στις δραστηριότητές της ανέφερε την πώληση
φαρμάκων. Λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την διοίκηση της επιχείρησης και εποπτεύει
ένα εργαζόμενο. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης
υφισταμένων. Καλό μορφωτικό επίπεδο, θέση εργασίας με υψηλή αυτονομία. Δεν ανέφερε
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την πίεση που
νιώθει, αλλά την ξεπέρασε. Εργάζεται 36 χρόνια ως φαρμακοποιός με κύρια αρμοδιότητα
την πώληση φαρμάκων. Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε την πτώση τζίρου. Πηγές
ευχαρίστησης είναι η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση του κόσμου. Στα εργασιακά
προβλήματα ανέφερε το άγχος της υποτίμησης και το άγχος της ρευστότητας. Στις
επερχόμενες αλλαγές ανέφερε την συνταξιοδότησή της. Είναι αρκετά ικανοποιημένη με την
εργασία της, δεν έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα. Σε οικονομικό επίπεδο υπήρξε
απώλεια τζίρου 60% τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα. Δεν
επηρεάζεται ψυχολογικά. Δεν υπήρξε αλλαγή στο γάμο της, τα πράγματα που τους
συνδέουν είναι η κοινή συμβίωση και το εξοχικό που κτίζουν.
Δεν έχει χρόνο για δραστηριότητες, περιμένει να συνταξιοδοτηθεί για να αποκτήσει. Της
αρέσουν τα ταξίδια. Η κοινωνική της ζωή είναι καλά, τελευταία φορά διακοπές πήγε στην
Ιταλία το καλοκαίρι.
Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ανέφερε την μετάβαση από την ενεργό επαγγελματική
ζωή στην σύνταξη.
Δεν αναφέρει αξίες .
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ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ
Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καρολίδου /
Αυτοαπασχολούμενη
Τούμπα
Μεσήλικη 46 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη, μεταποίηση ρούχων (στένεμα, φάρδεμα
ρούχων). Εργάζεται 8 ώρες την ημέρα 5 μέρες την εβδομάδα. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο
(απόφοιτη λυκείου). Μοδίστρα δεξιοτέχνισσα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
Ασκεί την εργασία 16 χρόνια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τον καρκίνο της μητέρας της, κατάσταση την οποία
δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη.
Στην εργασία της την ευχαριστεί το δημιουργικό μέρος ενώ στα προβλήματα ανέφερε την
πτώση της πελατείας. Είναι αρκετά ευχαριστημένη.
Σημαντική αλλαγή της οικονομικής της κατάστασης εξαιτίας της κρίσης, προσπαθεί να μην
επηρεάζεται η ψυχολογία της.
Καλή συζυγική σχέση
Πολύ καλά ‘είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον.’ Κοινό σημείο αναφοράς το παιδί.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι το παιδί της και οι βόλτες με φίλους. Η
Κοινωνική της ζωή είναι ικανοποιητική, τελευταία φορά διακοπές πήγε το καλοκαίρι του
2012.
Στις αξίες της αναφέρει την αυτάρκεια και την απόλαυση των μικρών πραγμάτων.
291 Αρχικά: Μ.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Χουρμούζη /
Αυτοαπασχολούμενη
Τούμπα
Μεσήλικη 42 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη στην εμπορία ετοίμων ενδυμάτων με σχετικά
υψηλή εργασιακή αυτονομία, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτη λυκείου). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από
μισθό.
Ασχολείται 5 χρόνια με την εμπορία και την πώληση ενδυμάτων, υπήρξαν σημαντικές
αλλαγές λόγω της οικονομικής κρίσης. Το αντικείμενο της εργασίας της δεν την ικανοποιεί
καθόλου παρά μόνο στο ότι βιοπορίζεται από αυτή. Δεν έχει συνδικαλιστική
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δραστηριότητα. Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε την ανεργία του συζύγου της. Τα
οικονομικά της είναι χάλια και την επηρεάζουν πολύ.
Μέτρια συζυγική σχέση με οικονομικά προβλήματα. Κοινές δραστηριότητες είναι τα ψώνια
και η ανατροφή των παιδιών.
Πηγή ευχαρίστησης είναι εξορμήσεις διήμερα ή τριήμερα, η κοινωνική της ζωή είναι καλή,
διακοπές έχει να πάει 3 χρόνια.
Αντιμετωπίζει χρόνιες δυσκολίες. Ως αξίες ανέφερε, σεβασμός, ειλικρίνεια και διάλογο.
292 Αρχικά: Ρ.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καρολίδου /
Αυτοαπασχολούμενη
Τούμπα
Μεσήλικας 46 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη μοδίστρα, υψηλή αυτονομία. Μέτριο
μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου). Εργάζεται 45 ώρες την εβδομάδα.
Μεταποίηση ρούχων, 8 ώρες 5 μέρες την εβδομάδα, στις εργασιακές δραστηριότητες
αναφέρει το στένεμα και φάρδεμα ρούχων. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την εμφάνιση καρκίνου της μητέρας της, είναι σε
δύσκολη κατάσταση και δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη.
Εργάζεται 16 χρόνια στην μεταποίηση ρούχων, η εργασία της την ευχαριστεί γιατί είναι
δημιουργική. Στα προβλήματα ανέφερε την μείωση της πελατείας. Στο παρελθόν εργαζόταν
στο μαγαζί του πατέρας του. Ανέφερε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένη με την εργασία της.
Σημαντικές οικονομικές αλλαγές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Δεν χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα και προσπαθεί να μην την επηρεάζουν τα οικονομικά της.
Πολύ καλή συζυγική σχέση, στηρίζει ο ένα τον άλλο. Οι διαφορές αναφέρουν την ανατροφή
των παιδιών. Κοινές δραστηριότητες είναι οι βόλτες και ότι αφορά το παιδί.
Πηγές ευχαρίστησης είναι το παιδί της και οι βόλτες με φίλες της. Καλή κοινωνική ζωή,
διακοπές πήγε φέτος το καλοκαίρι. Δεν ανέφερε δυσκολίες που διαιωνίζονται.
Οι αξίες της είναι η απόλαυση μικρών πραγμάτων και η αυτάρκεια.
293 Αρχικά: Μ.Β.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καλλιπόλεως /
Αυτοαπασχολούμενη / Φαρμακοποιός Τούμπα
Μεσήλικη, 42 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη φαρμακοποιός, ασφαλισμένη στο ΤΣΑΥ, καλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ φαρμακοποιός), θέση εργασίας με υψηλή αυτονομία. Το μηνιαίο
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οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτάται αποκλειστικά η ίδια και
προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές ανέφερε την οικονομική κρίση.
Στα χρόνια προβλήματα υγείας ανέφερε την ασθένεια των γονέων της, και τον περιορισμό
του ελεύθερου χρόνου της εξαιτίας της φροντίδας που πρέπει να του παράσχει.
Η ερωτώμενη εργάζεται 18 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας, με βασικές δραστηριότητες
την εξυπηρέτηση πελατών, την προμήθεια εμπορευμάτων και την διεκπεραίωση
γραφειοκρατικών υποχρεώσεων προς το δημόσιο.
Στις εργασιακές αντιξοότητες ανέφερε την οικονομική δυσπραγία τόσο από δημόσιους
φορείς όσο και από ιδιώτες πελάτες. Δυσκολεύεται επίσης στην ανεύρεση εμπορέυματος.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι η συναναστροφή με τους πελάτες της. Στις
επερχόμενες αλλαγές ανέφερε ένταση των εργασιακών δυσκολιών αναφορικά με τα
παραπάνω ζητήματα.
Δεν έχει ενεργό συνδικαλιστική δραστηριότητα. Τα τελευταία δυο χρόνια υπήρξε ραγδαία
μείωση του εισοδήματός της. Προς το παρόν δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, ωστόσο
αισθάνεται εξαιρετικά ανασφαλής στο οικονομικό με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά
η ψυχολογία της. Πηγές ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι τα ταξίδια, το σινεμά, το
θέατρο και οι έξοδοι με φίλους. Η κοινωνική της ζωή είναι ικανοποιητική.Τελευταία φορά
διακοπές πήγε το 2010.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται ανέφερε οικονομικές δυσκολίες.
Οι αξίες της είναι: να στηρίζεται στις δυνάμεις της και όχι σε άλλους, να μην κάνει σε
άλλους πράγματα που δεν θα άρεσαν σε εκείνη.
294 Αρχικά: Δ.Π.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Λαμπράκη /
Αυτοαπασχολούμενη / Κομμώτρια
Τούμπα
Μεσήλικη, 40 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη κομμώτρια, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας,
ασφαλισμένη. Στις βασικές της δραστηριότητες είναι κουρέματα και χτενίσματα.
Εμπλέκεται σε αποφάσεις που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης σχετικά με τις
βασικές μεθόδους εργασίας και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό
χώρο. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος μέσης τεχνικής σχολής κομμωτικής). Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και
προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
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Εργάζεται 25 χρόνια ως κομμώτρια, στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε την πτώση των τιμών.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, ενώ πρόβλημα αποτελεί η διαχείριση
της ψυχολογίας των πελατών και η αρνητική τους διάθεση. Η ικανοποίηση που αντλεί από
την εργασία της είναι μέτρια. Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε την μείωση του
εισοδήματος. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα και προσπαθεί να σκέφτεται θετικά.
Δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή σε σχέση με το γάμο της. Μέτρια συζυγική σχέση εξαιτίας
επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων. Οι διαφωνίες επιλύονται με διάλογο.
Έχουν αρκετές κοινές δραστηριότητες με το σύζυγο. Πηγές ευχαρίστησης είναι η
γυμναστική και ο περίπατος. Η κοινωνική τους ζωή είναι μέτρια, τελευταία φορά διακοπές
πήγαν πριν 2 χρόνια. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στη ζωή της που διαιωνίζονται.
Ως αξία ανέφερε να λέει ξεκάθαρα τα πιστεύω της.
296 Αρχικά: Σ.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Απόλλωνος /
Αυτοαπασχολούμενη / Ιδιοκτήτρια Τούμπα
φούρνου
Μεσήλικας 53 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη, ιδιοκτήτρια σε πρατήριο ψωμιού,
ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ, εργάζεται 12 ώρες τη μέρα, 6 μέρες την εβδομάδα. Ο ετήσιος
κύκλος εργασιών είναι 65.000 ευρώ και τα ετήσια κέρδη 7.000 ευρώ. Χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο, απόφοιτη γυμνασίου. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000
ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς, κέρδη επιχείρησης, σύνταξη
χηρείας συζύγου την οποία λαμβάνει η κόρης της (750 ευρώ).
Στα γεγονότα που προκάλεσαν αλλαγές στη ζωή της ανέφερε το χειρουργείο που έκανε
(μαστεκτομή) και τις χημιοθεραπείες. Επίσης η κόρη της πέρασε χειρουργείο υστεροκτομής,
πάσχει από ψυχοσωματικά και αγχώδεις διαταραχές.
Η ερωτώμενη είναι ιδιοκτήτρια φούρνου 7 χρόνια, με βασική δραστηριότητα την πώληση
αρτοσκευασμάτων. Υπήρξε πτώση της πελατεία 50% σε σχέση με την περυσινή περίοδο.
Πηγές ευχαρίστησης της ερωτώμενης είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, το μοίρασμα των
προβλημάτων τους, γίνεται ψυχολόγος των πελατών της.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε καφετέρια, σε φασόν και σε πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι
αρκετά ικανοποιημένη με την εργασία της, παρόλο που έχει μειωθεί η εργασία προσπαθεί.
Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αναφέρει χαρακτηριστικά
«δεν κυκλοφορούμε άνετα, είχαμε μάθει αλλιώς. Έξοδα φροντιστηρίων για την μικρή (3η
λυκείου). Απώλεια εισοδήματος 50%. Περιστολή αναγκών.»
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Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από το γιό της όταν χειρουργήθηκε καθότι έκανε
εγχείρηση σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν αγχώνεται για τα οικονομικά της, αρκεί να
συντηρείται.
Στις μεγάλες αλλαγές στη ζωή της ανέφερε τη χηρεία της. Έχει συμβιβαστεί που είναι μόνη
χωρίς συντροφική σχέση, ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε να κάνει σχέση. Δεν επιθυμεί.
Οι δραστηριότητες που την ευχαριστούν είναι να είναι ήρεμη (αναζητά ηρεμία), και να
κάνει τις δουλειές του σπιτιού.
Η κοινωνική της ζωή είναι ικανοποιητική, έχει αρκετές φίλες, δεν στερείται, αλλά
μαζεύονται στο σπίτι της και η μικρή της κόρη φτιάχνει πίτσες και πίτες.
Έχω να φύγω διακοπές 29 χρόνια αλλά ισχυρίζεται ότι δεν τις έχουν λείψιε, όταν θελήσει να
πάει κάπου θα πάει.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε προβλήματα υγείας.
Στις αξίες ανέφερε την ενότητα της οικογένειας, να κάθονται όλοι μαζί γύρω από το
τραπέζι.
Η ερωτώμενη μεγάλωσε μέχρι τα 12 χρόνια της στη Φλώρινα σε σπίτι χωρίς νερό και
ρεύμα.
288 Αρχικά: E.B.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Αθηναγόρα /
Αυτοαπασχολούμενη / Εμπόριο ειδών Τούμπα
γάμου.
Νέα 28 χρόνων, αυτοαπασχολούμενη με κατάστημα ειδών γάμου-βαπτίσεων. Οι
δραστηριότητές της είναι οργάνωση και διακόσμηση δεξιώσεων. Καλό μορφωτικό επίπεδο
ΤΕΙ Μηχανικός έργων υποδομής. Επίσης απασχολείται ως μηχανικός τεχνολογικής
εκπαίδευσης. Συνολικά εργάζεται 80-100 ώρες εβδομαδιαία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από κέρδη και
συντάξεις των γοένων.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη μεταμόσχευση νεφρού του πατέρα της. Στην
εργασία της την ευχαριστεί η συναναστροφή με τον κόσμο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως
τραπεζική υπάλληλος και ιδιωτική υπάλληλος σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Είναι μόνη, ανέφερε χαρακτηριστικά ‘δεν προλαβαίνω να αισθανθώ λόγω φόρτου
εργασίας, αν χαλαρώσω από την δουλειά θα κάνω σχέση’.
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Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι οι βόλτες με φίλους, η κοινωνική της ζωή είναι
υπέροχη, διακοπές πήγε πριν 2 χρόνια.
Ως αξίες ανέφερε την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια.
ΥΨΗΛΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΙΣΘΩΤΗ + ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
289 Αρχικά: Τ.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Διευθυντική Περιοχή:
Αρτάκης /
θέση με υψηλή ειδίκευση / Γιατρός Τούμπα
διευθύντρια νοσοκομείου
Μεσήλικη, διευθυντική θέση στο Θεαγένειο με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και
επόπτευση υφισταμένων, υψηλά ειδικευμένη μισθωτή, διαζευγμένη. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3001 ευρώ, προέρχεται από το μισθό της και
εξαρτάται η ίδια και το παιδί της. Την ευχαριστεί το αντικείμενο της εργασίας της αλλά
αντιμετωπίζει εχθρική συμπεριφορά από την πλευρά των συναδέλφων της.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την σημαντική περικοπή του μισθού της. Είναι
διαζευγμένη, η ποιότητα ζωής της θα ήταν καλύτερη με ένα κατάλληλο σύντροφο, αλλά το
θεωρεί δύσκολο εξαιτίας της ηλικίας της.
Πηγές ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι η ενασχόληση με το παιδί της, τα ταξίδια, το
κολύμπι, οι διακοπές, το φαγητό και η βραδινή διασκέδαση.
Στις αξίες ανέφερε: καλοσύνη, βοήθεια στο συνάνθρωπο, η αρχή της υπευθυνότητας,
εργατικότητα, ευγένεια, αγάπη και σεβασμό.
297 Αρχικά: Μ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ειδικευμένη Περιοχή: Νεόφ. Δούκα /
μισθωτή / Καθηγήτρια φιλολογίας στη Τούμπα
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Νέα 30 χρόνων, ειδικευμένη θέση εργασίας, φιλόλογος, εργάζεται 6 ώρες την μέρα, 5 μέρες
την εβδομάδα (35 ώρες). Σχετικά υψηλή αυτονομία. Στις εργασιακές της δραστηριότητες
είναι η εκμάθηση γλώσσα και ιστορίας σε μαθητές. Καλό μορφωτικό επίπεδο
(μεταπτυχιακό ιστορίας). Οι σπουδές συνδέονται με την εργασιακή θέση. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται
από μισθούς. Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή της ήταν η αλλαγή
του τόπου κατοικίας και το πρόβλημα υγείας της μητέρας της, το οποίο ξεπεράστηκε ννε
ψυχραιμία και άμεσε ενέργειες. Είναι διορισμένη φιλόλογος εδώ και 6 χρόνια, πήρε
απόσπαση από Παξούς για Θεσσαλονίκη. Πηγή ευχαρίστησης είναι η αγάπη για τα παιδιά.
Στις μελλοντικές εργασιακές αλλαγές, ανέφερε ότι θέλει να φύγει από την εκπαίδευση, για
προσωπικούς λόγους, θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα. Έχει συνδικαλιστική
δραστηριότητα (όχι ενταγμένη σε κάποιο χώρο, αλλά ευρύτερα). Δεν υπήρξαν σημαντικές
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οικονομικές αλλαγές, υποβάθμιση βέβαια λόγω μείωσης μισθού και επιστροφή στην
πατρική οικεία. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, αισθάνεται αρκετά καλά σε σχέση με
την γενικότερη κατάσταση, νιώθει ασφαλής και ήρεμη.
Είναι μόνη, το τελευταίο διάστημα, προσαρμόστηκε και αισθάνεται αρκετά καλά. Πιστεύει
ότι η κατάστασή της θα αλλάξει εξαιτίας της επιστροφής της στην πόλη της.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι η μουσική, τα πολιτιστικά και το διάβασμα, η
κοινωνική της ζωή είναι αρκετά ικανοποιητική με περιθώρια βελτίωσης πάντα. Τελευταία
φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Στις αξίες ανέφερε: αγάπη, ειλικρίνεια, εντιμότητα, αρχές αλληλεγγύης, καλοί φίλοι.
299 Αρχικά: Ε.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ειδικευμένη Περιοχή: / Τούμπα
μισθωτή / Οικονομολόγος
Μεσήλικη 49 χρόνων, οικονομολόγος, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, μη διευθυντική θέση, καλό
εκπαιδευτικό επίπεδο (μεταπτυχιακό). Εργασιακή θέση με μέτρια αυτονομία, οι τίτλοι
σπουδών συνδέονται με την εργασιακή θέση. Στις δραστηριότητές της ανέφερε τη
διαχείριση και τιμολόγηση συμβάσεων, εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτάται αποκλειστικά η ίδια και προέρχεται
από μισθούς.
Εργάζεται 4 χρόνια ως οικονομολόγος με αρμοδιότητες την διαχείριση και τιμολόγηση
συμβάσεων. Στην εργασία της την ευχαριστεί η καθημερινότητα. Ανέφερε άγχος σε
ενεχόμενη ιδιωτικοποίηση του οργανισμού που εργάζεται. Πηγή ευχαρίστησης είναι η
μουσική και οι βόλτες, η κοινωνική της ζωή είναι πλούσια, διακοπές πήγε φέτος.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται στη ζωή της ανέφερε τα εργασιακά και τα οικονομικά. Δεν
ανέφερε αξίες.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
308 Αρχικά: Κ.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Διευθυντική Περιοχή:
Καρακάση /
θέση εργασίας / Τραπεζικός
Τούμπα
Μεσήλικη 41 ετών, διευθυντική θέση εργασίας σε ιδιωτική τράπεζα. Σύμβαση αορίστου
χρόνου, εμπλέκεται στην λήψη απόφασης για τα ειδικά καθήκοντα ή τα ανατεθέντα έργα
που επιτελούνται από τους υφιστάμενους. Μέσα στα εργασιακά της καθήκοντα είναι η
εποπτεία 3 εργαζομένων. Διευθυντική θέση με εποπτεία υφισταμένων αλλά χωρίς
αρμοδιότητες λήψης απόφασης. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ λογιστικής. Οι τίτλοι
σπουδών συνδέονται με τη θέση εργασίας, σχετικά υψηλή αυτονομία, εργάζεται 45 ώρες
εβδομαδιαίως. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ,
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εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς. Στα γεγονότα που προκάλεσαν αλλαγές
στη ζωή της ανέφερε το διαζύγιο με το σύζυγό της.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε μείωση μισθού, πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι
η αποδοχή των συναδέλφων της και των πελατών. Ωστόσο αντιμετωπίζει άγχος, νιώθει
ανασφάλεια σε σχέση με την θέση εργασίας της και δεν υπάρχει σωστή συνεργασία με τους
συναδέλφους της. Στις επερχόμενες αλλαγές ανέφερε συγχωνεύσεις και μείωση
προσωπικού.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε μείωση μισθού, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα,
ωστόσο νιώθει ανασφαλής. Στα δυο τελευταία χρόνια υπήρξε διαζύγιο, πολύ κακή σχέση
με το σύζυγο της, διαφωνίες για τα οικονομικά και τις ανάγκες των παιδιών.
Πηγή ευχαρίστησης είναι οι φιλικές συναναστροφές και η επιτυχία στον εργασιακό τομέα.
Η κοινωνική της ζωή είναι εξαιρετική. Διακοπές πήγε φέτος.
Οι αξίες της είναι ειλικρίνεια και έκφραση συναισθημάτων.

ΗΜΙ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
176 Αρχικά: Π.Ν.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή:
Βιζύης /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας Τούμπα
/φιλόλογος
Νέα 30 χρόνων, εργαζόμενη, φιλόλογος, με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών σε ‘Πρόγραμμα
εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων’, ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ.
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο με διδακτορικό. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
501-1000 ευρώ, εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται από το μισθό της.
Ο πατέρας της αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας με συνέπεια να αλλάξουν οι διατροφικές
συνήθεις της οικογενείας και να ωφεληθούν συνολικά. Την επηρέασε σημαντικά η απώλεια
της γιαγιάς της ένιωθε άσχημα για διάστημα 6 μηνών. Επίσης ελαχιστοποίησε και διέκοψε
τις εξορμήσεις στο χωρίο της, τόπο κατοικίας και της γιαγιάς της, παρόλο που ήταν για την
ερωτώμενη από τις πιο ευχάριστες στιγμές όταν πήγαινε.
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Τα τελευταία 3 χρόνια διδάσκει την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη στην τυπική εκπαίδευση
σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές. Ωστόσο επήλθε αλλαγή στο τρόπο
ασφάλισης. Από το ΙΚΑ μεταφερθήκαν στον ΟΑΕΕ και πλέον ως ελεύθεροι επαγγελματίες
καταβάλουν εισφορές. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση του
καθαρού εισοδήματος της ερωτώμενης.
Στην εργασία της την ευχαριστεί η επαφή με τα παιδιά, η βοήθεια που τους παρέχει.
‘Νιώθω ικανοποίηση όταν αυτά αφενός κοινωνικοποιούνται ομαλά στους γηγενείς και
αφετέρου μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά χωρίς προβλήματα μέσω της
χρήσης της γλώσσας.’ Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην εργασία της, εξέφρασε φόβο για
περαιτέρω μείωση μισθούς και ανανέωση σύμβασης, κάθε καλοκαίρι απολύονται και
επαναπροσλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο.
Στο οικονομικό επίπεδο ανέφερε μείωση μισθού 20%, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη.
Αναφέρει χαρακτηριστικά ‘Σαφώς και επηρεάζεται η ψυχολογία, διότι δεν μπορείς να
κινηθείς ευέλικτα σε κάθε τομέα της ζωής (σπίτι, διακοπές, αγορές κ.α.).’ Είναι χωρίς
συντροφική σχέση, αισθάνεται μοναξιά, ανία, έλλειψη εύρεσης ενδιαφερόντων. Ελπίζει
πως η κατάστασή της θα αλλάξει με νέες γνωριμίες.
Πηγές ευχαρίστησης είναι η διασκέδαση με φίλους, η κοινωνική της ζωή είναι
ικανοποιητική. Τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Ως αξίες ανέφερε: αξιοπρέπεια, ήθος, σεβασμό στον άλλο, εκτίμηση, ειλικρίνεια.

298 Αρχικά: Π.Χ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή:
Ειδικευμένη
μισθωτή
/ Παπαναστασίου
/
Δημοσιογράφος,
απόφοιτος Τούμπα
φιλολογίας.
Μεσήλικη, 40 χρόνων, δημοσιογράφος απόφοιτη φιλολογίας, με αρμοδιότητες τη σύνταξη
και διόρθωση κειμένων. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ-ΑΕΙ φιλολογίας, οι τίτλοι σπουδών
σχετίζονται κατά το ήμισυ με την εργασιακή θέση. Εργάζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και
προέρχεται από το μισθό της. Εργάζεται 13 χρόνια στην εργασία της και πλέον δεν την
ευχαριστεί τίποτα. Στα εργασιακά προβλήματα ανέφερε την περικοπή μισθού, την
καθυστέρηση καταβολής μισθού, ενώ ανέφερε και κίνδυνο απόλυσης. Χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα από την μητέρα της, νιώθει αβεβαιότητα και ανασφάλεια σε σχέση με
τη δουλειά της.

165

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την παράδοση μαθημάτων.
Είναι μόνη, δεν νιώθει έλλειψη συντροφικής σχέσης και δεν επιδιώκει δημιουργία σχέσης.
Στις πηγές ευχαρίστησης είναι οι βόλτες με το παιδί της, το διάβασμα και η μουσική. Η
κοινωνική της ζωή χαρακτηρίζεται καλή, διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Οι αξίες της είναι: ειλικρίνεια, εργατικότητα, αλληλεγγύη.
300 Αρχικά: Μ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Αμφιπόλεως /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Τούμπα
Λογίστρια
Νέα 31 χρόνων, ημι-ειδικευμένη υπαλληλική θέση εργασίας, βοηθός λογιστή σε ιδιωτική
εταιρεία. Στις δραστηριότητες ανέφερε τιμολόγηση, πωλήσεις, αγορές, παραγγελίες,
χρηματοοικονομικά. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο, ΙΕΚ λογιστικής, ειδική κοστολόγησης,
βιομηχανίας-βιοτεχνίας. Εργάζεται 40 ώρες εβδομαδιαίως σε εργασιακή θέση με μέτρια
αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτάται η
ίδια και προέρχεται από το μισθό της. Υπήρξε οικογενειακό πρόβλημα υγείας το οποίο
διατάραξε της ψυχική υγεία και τα συναισθήματα της ερωτώμενης, ωστόσο
αντιμετωπίστηκε με υπομονή. Εργάζεται 13 χρόνια ως λογίστρια με αρμοδιότητες τα
χρηματοοικονομικά, τις πωλήσεις, αγορές και την τιμολόγηση.
Ως πηγή ευχαρίστησης στην εργασία της ανέφερε το μισθό της. Είναι αρκετά έως πολύ
ικανοποιημένη με την εργασία της. Τα τελευταία χρόνια υπήρξα αύξηση των οικονομικών
της υποχρεώσεων, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενικό πρόσωπο. Δεν
αισθάνεται καλά με τα οικονομικά της.
Τα τελευταία δυο χρόνια υπήρξε χωρισμός εξαιτίας προβλημάτων συνεννόησης τα οποία
δεν επιλυόταν. Αισθάνεται έλλειψη και ελπίζει η κατάσταση της να αλλάξει μέσω κάποιας
γνωριμίας. Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι το γυμναστήριο. Η κοινωνική της
ζωή το καλοκαίρι είναι καλή σε αντίθεση με το χειμώνα όπου είναι ανύπαρκτη. Τελευταία
φορά διακοπές πήγε πέρυσι. Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε το οικονομικό και τη σχέση με
τον πρώην της. Οι αξίες της είναι οικογένεια και θρησκεία.
301 Αρχικά: Ρ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Χουρμούζη /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Τούμπα
Λογίστρια
Μεσήλικη, 36 χρόνων, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας , ιδιωτική υπάλληλος, με σύμβαση
αορίστου χρόνου. Υπαλληλική θέση σε εταιρεία εμπορίας ειδών, με αρμοδιότητες την
γραμματειακή υποστήριξη και τα λογιστικά. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ, Οικονομία
& Διοίκηση). Εργασιακή θέση με χαμηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
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είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθό κα σύνταξη.
Εργάζεται 12 χρόνια σε αυτή την θέση εργασίας. Οι οικονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει, επηρεάζουν αρκετά την ψυχολογία της.
Αρκετά καλή συζυγική σχέση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που να την
ευχαριστούν. Υπάρχουν χρόνιες αντιξοότητες στη ζωή της.
302 Αρχικά: Μ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Αμφιπόλεως /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Τούμπα
Βρεφονηπιοκόμος
Νέα 22 χρόνων, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, βρεφονηπιοκόμος με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, εργάζεται 8 ώρες την ημέρα. Μέτρια αυτονομία. Στις δραστηριότητές της είναι η
φροντίδα των παιδιών και η δημιουργική τους απασχόληση με το παιχνίδι. Στις
αρμοδιότητές της είναι η εποπτεία ενός ακόμη εργαζόμενου. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙΑΕΙ βρεφονηπιοκομίας. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ,
εξαρτάται αποκλειστικά η ίδια και προέρχεται από το μισθό της.
Εργάζεται 6 μήνες στη συγκεκριμένη θέση και την ευχαριστεί το περιβάλλον και η φύση του
επαγγέλματος που έχει να κάνει με παιδιά καθώς και ότι δεν δουλεύει τα σαββατοκύριακα.
Είναι αρκετά ικανοποιημένη με την εργασία της.
Δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα από τους γονείς της. Είναι πολύ δυσαρεστημένη από την οικονομική της
κατάσταση, την επηρεάζει αρνητικά και αισθάνεται καταπίεση και στεναχώρια
αδυνατώντας να κάνει όλα όσα επιθυμεί.
Δεν έχει σχέση, αισθάνεται μοναξιά και της λείπει η συντροφικότητα. Πιστεύει ότι η
κατάσταση της θα άλλαζε αν έβρισκε ένα αξιόλογο και σοβαρό παιδί, καθώς και αν έριχνε
της προσδοκίες της. Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι ο χορός, η μουσική, η
έξοδος με φίλους και τα κοντινά ταξίδια.
Η κοινωνική της ζωή είναι ελλιπής, δεν της αρέσει να συναναστρέφεται με πολλά άτομα.
Προτιμά λίγους και καλούς φίλους. Διακοπές σε νησί έχει να πάει 4 χρόνια, λόγω
οικονομικών πηγαίνει σε πιο κοντινούς προορισμούς.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται στην ζωή της ανέφερε το χωρισμό των γονέων της, τις
διαμάχες τις οποίες έχουν και των αποτελεσμάτων τους για τη δική της ψυχική κατάσταση.
Γίνεται αποδέκτης του αρνητισμού και των παραπόνων κυρίως από την πλευρά του πατέρα
της.
Οι αξίες της είναι ηθική, αξιοπρέπεια, ανοιχτό μυαλό, διαλλακτικότητα.
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303 Αρχικά: Λ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Αγγελοπούλου
ειδικευμένη θέση εργασίας / Δημοτική / Τούμπα
υπάλληλος
Μεσήλικας 50 χρόνων, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, δημοτική υπάλληλος σε
βιβλιοθήκη. Μη διευθυντική θέση. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΤΕΙ-ΑΕΙ) βιβλιοθηκονομίας.
Μέτρια εργασιακή αυτονομία. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με τη θέση εργασίας. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από μισθό.
Στα χρόνια προβλήματα υγείας ανέφερε την ρευματοαθρίτιδα η οποία της προκαλεί
ισχυρούς πόνους στα χέρια και τα πόδια. Η ποιότητα της ζωής της επηρεάστηκε σημαντικά.
Επίσης τα προβλήματα των χρόνιων πόνων, επηρέασαν το θυμικό της, με αποτέλεσμα να
έχει αϋπνίες, αρνητική διάθεση και κατατονία, Κατέφυγε εδώ και λίγα χρόνια σε
αντικαταθλιπτικά που την βοήθησαν αρκετά, συγχρόνως με τα παυσίπονα. Το stress
(οποιουδήποτε είδους), την επηρεάζει πάντα αρνητικά. Εργάζεται 30 χρόνια ως
βιβλιοθηκονόμος, με κύριες δραστηριότητες την εξυπηρέτηση του κοινού, πληροφορίες για
βιβλία και εργασίες σε μαθητές και ενήλικες, δανεισμός, εκτυπώσεις από το internet,
τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μέσω διαδικτύου, κατάρτιση προϋπολογισμού, απολογισμών,
αγορών κ.α.
Στις εργασιακές αλλαγές ανέφερε την αλλαγή της συναδέλφου στην βιβλιοθήκη, είχε
εξαιρετική φιλική και συνεργατική σχέση με την προηγούμενη συνάδελφο. Πηγή
ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι η επαφή με το κοινό και η ενασχόληση με τη
μάθηση και τα βιβλία.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικών σε μαθητές, ντίλερ σε προϊόντα
υγιεινής διατροφής όπως και ρούχων και παπουτσιών, βραδινή εργασία σε καφετέριες (όλα
παράλληλα με την κύρια εργασία μου).
Στις επερχόμενες αλλαγές αναφέρει την αναμονή της για συνταξιοδότηση. Συνολικά
κάνοντας απολογισμό της εργασιακής της σταδιοδρομίας, νιώθει ευλογημένη.
Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν σημαντικές περικοπές τόσο στο μισθό της ίδιας όσο και
του συζύγου της, μα αποτέλεσμα να δανειστεί πολλές φορές από τους γονείς της.
Δυσκολεύονται πολλές φορές να βγάλουν τον μήνα, αλλά δεν επηρεάζεται σημαντικά γιατί
έχει ζήσει και χειρότερες καταστάσεις. Καλή συζυγική σχέση, η αγάπη και η εμπιστοσύνη
υπερτερεί σε σχέση με τα προβλήματα. Οι διαφωνίες επιλύονται με συζήτηση, προσευχή
και άμεσε υποχωρήσεις. Δυνατά στοιχεία της σχέσης είναι τα κοινά πιστεύω και οι
αδύναμες οι διαφορές χαρακτήρα.
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Κοινές δραστηριότητες με το σύζυγο είναι η προσευχή, ο εκκλησιασμός, η ενασχόληση με
το παιδί και η συζήτηση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.
Πηγές ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι το διάβασμα, το παιχνίδι με την κόρη της, οι
κοινωνικές συναναστροφές, ο εκκλησιασμός και οι συνεστιάσεις στο σπίτι.
Η κοινωνική της ζωή είναι από μέτρια έως αρκετά καλή. Τελευταία φορά διακοπές πήγε την
προηγούμενη βδομάδα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τους πόνους που έχει. Δεν ανέφερε αξίες.
304 Αρχικά: Ε.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Αγγελοπούλου
ειδικευμένη θέση εργασίας / Δασκάλα / Τούμπα
Μεσήλικη 42 χρόνων, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, δασκάλα στο δημόσιο. Μέτρια
αυτονομία. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ. Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι συνδέονται με τη θέση
εργασίας. Εργάζεται 30 ώρες την εβδομάδα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Εργάζεται 10 χρόνια ως δασκάλα, στα προβλήματα ανέφερε την απώλεια του μισθού της,
πηγή ευχαρίστησης είναι η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Είναι αρκετά
ικανοποιημένη με τη δουλειά της, αλλά εξέφρασε αγωνία σχετικά με περαιτέρω μείωση
του μισθού της καθώς και ανασφάλεια σε περίπτωση που χειροτερεύσει η οικονομική της
κατάσταση.
Με το σύζυγό της έχει πολύ καλή σχέση, τα πράγματα που τους συνδέουν είναι οι οικιακές
εργασίες, η διασκέδαση και οι υποχρεώσεις του παιδιού.
Πηγή ευχαρίστησης για την ίδια είναι οι περίπατοι, η γυμναστική και οι παρέες. Τελευταία
φορά διακοπές πήγε φέτος. Δεν ανέφερε αξίες.

306 Αρχικά: Γ.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Καππαδοκίας /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Τούμπα
Λογίστρια
Νέα 33 χρόνων, ημι-ειδικευμένη υπαλληλική θέση εργασίας, βοηθός λογιστή, με χαμηλή
αυτονομία ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Στις αρμοδιότητές της είναι η έκδοση τιμολογίων και ο
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έλεγχος βιβλίων. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο ΙΕΚ οικονομίας και διοίκησης. Εργάζετια 40
ώρες εβδομαδιαίος, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ,
εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς. Στις σημαντικές αλλαγές ανέφερε τη
γέννηση του παιδιού του. Εργάζεται 8 χρόνια ως λογίστρια, δεν την ευχαριστεί τίποτα στην
εργασίας της. Είναι χάλια, αντιμέτωπη με κακή συνεργασία και άσχημη επικοινωνία. Στις
επερχόμενες αλλαγές ανέφερε μείωση μισθού και εξαθλίωση των εργασιακών σχέσεων.
Ειδικά τα δυο τελευταία χρόνια δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη. Χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα αλλά δεν το έκανε γιατί οι συγγενείς της δεν είχαν να της δανείσουν. Σε δύσκολη
οικονομική κατάσταση, αισθάνεται χάλια και στεναχωριέται.
Σημαντική αλλαγή στο γάμο της υπήρξε ο ερχομός του παιδιού της. Κακή συζυγική σχέση
λόγω οικονομικών προβλημάτων. Οι διαφορές αφορούν λογαριασμούς και οικονομικά
προβλήματα τα οποία διαιωνίζονται και δεν επιλύονται. Δυνατές πλευρές της σχέσης είναι
το παιδί και η αγάπη και αδύνατες πλευρές η ανέχεια. Κοινές δραστηριότητες με το σύζυγο
είναι ότι έχει σχέση με το παιδί.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι οι βόλτες στα μαγαζιά, τα ταξίδια και το
διάβασμα βιβλίων.
Η κοινωνική της ζωή είναι ανύπαρκτη, έχει ξεχάσει από πότε έχει να πάει διακοπές.
Ως αξίες ανέφερε τιμιότητα και ευγένεια.
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
163 Αρχικά:

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Καππαδοκίας
Θέση Εργασίας
/ Τούμπα
Νέα 27 χρόνων, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, ανειδίκευτη υπαλληλική σχέση (τηλεφωνήτρια στον
ΟΤΕ) με ανύπαρκτη αυτονομία. Καλό μορφωτικό επίπεδο πτυχίο - μεταπτυχιακό στη
διοίκηση επιχειρήσεων το οποίο δεν συνδέεται με τη θέση εργασίας. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται
από μισθούς και ενοίκια. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές
ανέφερε την εύρεση εργασίας πριν 1,5 χρόνο. Πηγές ευχαρίστησης στη εργασία της είναι η
επαφή με τους ανθρώπους και η γνώση λογισμικών προγραμμάτων. Στα αρνητικά της
εργασίας της είναι οι χαμηλοί μισθοί και μεγάλη πίεση για τα αποτελέσματα της εργασίας.
Δεν ανέφερε σημαντική αλλαγή σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, δεν αφήνει να
την επηρεάζουν.
Είναι χωρίς σχέση, έχει την ανάγκη να δημιουργήσει δεσμό και προσπαθεί μέσω γνωριμιών
από τον κοινωνικό περίγυρο. Πηγές ευχαρίστησης είναι η γυμναστική, οι ταινίες και οι
βόλτες. Η κοινωνική της ζωή είναι ικανοποιητική, διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
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Ως αξίες ανέφερε τιμιότητα και αλληλεγγύη.
167 Αρχικά: Α.Φ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Ζυρίνη /
θέση εργασίας / τηλεφωνήτρια
Τούμπα
Μεσήλικη 40 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, τηλεφωνήτρια, προσωρινή απασχόληση
χωρίς συμβόλαιο. Καλό μορφωτικό επίπεδο, ΤΕΙ τουριστικές επιχειρήσεις. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από
μισθό. Στην εργασία της την ευχαριστεί το κλίμα με τους συναδέλφους. Στο παρελθόν έχει
απασχοληθεί πάλι σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
Στις πρόσφατες αλλαγές ανέφερε την μείωση μισθού του συζύγου και το δανεισμό
χρημάτων από τους γονείς. Αισθάνεται έντονη πίεση από την οικονομική της κατάσταση.
Υπάρχουν διαφωνίες με το σύζυγο που αφορούν τα παιδιά και τα οικονομικά. Στις
δραστηριότητες που της προκαλούν ευχαρίστηση ανέφερε την έξοδο για φαγητό και τον
κινηματογράφο.
Έξοδο για φαγητό, κινηματογράφος, τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι. Δεν ανέφερε
αξίες.
168 Αρχικά: Π.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Λαμπράκη /
θέση εργασίας / Υπάλληλος πωλήσεων Τούμπα
Νέα 34 χρόνων, υπάλληλος πωλήσεων με χαμηλή αυτονομία, προσωρινή απασχόληση
χωρίς συμβόλαιο. Καλό μορφωτικό επίπεδο Σχολή διοίκησης οικονομίας, τμήμα
τουριστικών επιχειρήσεων. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ,
εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται από το μισθό της.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε το κλείσιμο της επιχείρησης που εργαζόταν, αλλαγή
πόλης διαμονής λόγω εργασίας.
Μέλος της οικογενείας πάσχει από χρόνια πάθηση, το αποδέχτηκαν και ζουν φυσιολογικά.
Στην τωρινή της εργασία απασχολείται 8 μήνες, υπάρχει καλό εργασιακό περιβάλλον, αλλά
αντιμετωπίζει οικονομικής φύσης δυσκολίες. Επίσης το αντικείμενο εργασίας δεν την
ευχαριστεί και εξέφρασε φόβο περεταίρω μείωσης του μισθού.
Στις πρόσφατες αλλαγές ανέφερε τη χρεοκοπία της επιχείρησης στην οποία απασχολούταν
με καλό μισθό και την χειροτέρευση της οικονομικής της κατάστασης. Χρειάστηκε να
ζητήσει χρήματα από τους γονείς της.
Σε σχέση με τα οικονομικά της πλέον δεν αισθάνεται καθόλου καλά, αλλά δεν αφήνει να
την επηρεάζουν τόσο στην ψυχολογία. Ελπίζει ότι θα είναι προσωρινή αυτή η κατάσταση.
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Τα τελευταία δυο χρόνια υπήρξε διάλυση σχέσης. Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη
είναι η πεζοπορία στη φύση, το τέννις, η φωτογραφία, οι εκδρομές και το διάβασμα.
Η κοινωνική της ζωή είναι καλή, τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Ως αξίες ανέφερε: αυθεντικότητα, αντοχή και δύναμη στις δυσκολίες, να στηρίζουμε και να
βοηθάμε όσο μπορούμε τον περίγυρό μας.
169 Αρχικά: Ο.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Ανατολικής
θέση εργασίας / Τηλεφωνήτρια
Θράκης / Τούμπα
Μεσήλικη 36 χρόνων, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, ανειδίκευτη θέση εργασίας τηλεφωνήτρια, με
μέτρια αυτονομία. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη Λυκείου). Εργάζεται 38 ώρες
εβδομαδιαία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ, εξαρτάται ένα
άτομο και προέρχεται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την μετανάστευση και εγκατάστασή της στην
Ελλάδα από την Γερμανία και την πάθηση (διαβήτη) του πατέρα της η οποία την έχει
επηρεάσει. Στην εργασία της αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας του χαμηλού μισθού και
της ψυχολογικής πίεσης που της ασκείται. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην γραμμή
παραγωγής της Siemens. Με την εργασία της αισθάνεται χάλια, Η συζυγική σχέση είναι
στάσιμη, με διαφωνίες οικονομικής υφής.
Τα πράγματα που τους συνδέουν με το σύντροφό της είναι το σινεμά, οι βόλτες και το σεξ.
Πηγές ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια, η κοινωνική της ζωή είναι κανονική, διακοπές πήγε
πέρυσι.
Ως αξίες ανέφερε σεβασμό και οικογένεια.
Αρχικά: Ι.Ρ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Βοσπόρου /
θέση εργασίας / Κομμώτρια
Τούμπα
Μεσήλικη 56 χρόνων, εργαζόμενη κομμώτρια, μισθωτή, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
(λύκειο), σχετικά υψηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 10012000 ευρώ, εξαρτώνται τρία άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκιο. Είναι 16 χρόνια
κομμώτρια, την ευχαριστεί η επαφή με τον κόσμο. Στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες
ανειδίκευτες εργασίες.
Η οικονομική της κατάσταση είναι σταθερή, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από
συγγενείς και προσπαθεί να μην επηρεάζεται.
Είναι χωρίς συντροφική σχέση και η κατάσταση αυτή δεν την ενοχλεί, ούτε την απασχολεί.
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Πηγές ευχαρίστησης είναι οι βόλτες και τα παιδιά της. Η κοινωνική της ζωή είναι
ικανοποιητική. Διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται ανέφερε το θάνατο του συζύγου της.
Οι αξίες της είναι η ανεξαρτησία και η βοήθεια στο συνάνθρωπο.
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ + ΣΥΜΒΟΗΘΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
164 Αρχικά: Μ.Ρ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Ανατολικής
θέση εργασίας / Συμβοηθών μέλος σε Θράκης 60 / Τούμπα
οικογενειακή επιχείρηση.
Μεσήλικη 48 χρόνων, εργαζόμενη, ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ, συμβοηθών μέλος σε
οικογενειακή επιχείρηση, υπάλληλος πωλήσεων σε κατάστημα ρούχων. Η επιχείρηση
απασχολεί πάνω από 10 εργαζομένους. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο μέση τεχνική σχολή
(αισθητικός). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται
3 άτομα και προέρχεται από μισθό. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε πυρκαγιά στο
σπίτι που ενοικίαζε και αλλαγή εργασιακού χώρου. Η οικονομική της κατάσταση είναι
δυσχερής και αισθάνεται άθλια. Καλή συζυγική σχέση.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η θάλασσα και τα λουλούδια. Η κοινωνική της ζωή είναι
ανύπαρκτη, τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν ένα χρόνο. Ως αξία ανέφερε το σεβασμό.
307 Αρχικά: Ρ.Β.

Εργασιακή Κατάσταση: ανειδίκευτη Περιοχή: 25ής Μαρτίου /
θέση
εργασίας
/ Τούμπα
Απομαγνητοφωνήτριαδακτυλογράφος
Νέα 26 χρόνων, ανειδίκευτη υπαλληλική θέση εργασίας, με χαμηλή αυτονομία, προσωρινή
απασχόληση χωρίς συμβόλαιο. Εργάζεται 9 με 10 ώρες ημερησίως, 5 μέρες την εβδομάδα.
Στις δραστηριότητές της είναι η απομαγνητοφώνηση κασετών από δικαστήρια, σε εταιρεία
που συνεργάζεται με το υπουργείο δικαιοσύνης. Πληρώνεται κατ’ αποκοπή, πηγαίνει σε
ειδικό γραφείο της εταιρείας που εργάζεται και κάθε ώρα που ακούει και
απομαγνητοφωνεί πληρώνεται 17 ευρώ. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ μηχανικών
πληροφορικής και επικοινωνίας. Το μηνιαίο εισόδημά της είναι κάτω των 500 ευρώ,
εξαρτάται αποκλειστικά η ίδια και προέρχεται από ημερομίσθια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την αλλαγή κατοικίας έπειτα από χωρισμό, είχε
σχέση 5 χρόνια.
Στα τελευταία 2,5 χρόνια υπήρξε μείωση αποδοχών, επίσης υπήρχε κίνδυνος να μην
πληρωθεί τα δεδουλευμένα της με αποτέλεσμα να διακόψει για ένα μήνα την εργασία της
ως μέσο πίεσης. Τελικά της κατεβλήθησαν και επαναπροσλήφθηκε.
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Στην εργασία της την ευχαριστούν οι αποδοχές και η ποιότητα εργασίας που παρέχει. Πηγή
προβλημάτων είναι η ανταγωνιστικότητα των συναδέλφων της. Εξέφρασε κίνδυνο για
αλλαγή πόστου όπου θα της ανατεθούν επιπλέον αρμοδιότητες με λιγότερες αποδοχές.
Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα, παρ’ όλα αυτά στο τμήμα της εργασίας της είναι η
μόνη που μιλάει και προσπαθεί να διεκδικεί τα δικαιώματά της.
Σημαντική οικονομική αλλαγή, μείωση αποδοχών 30%, δεν χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα. Η οικονομική κρίση δεν την επηρεάζει σημαντικά, όπως ανέφερε έχει
περιορισμένες ανάγκες.
Πριν 2,5 χρόνια διέλυσε πολύχρονη σχέση. Στην παρούσα φάση είναι σε σχέση με
προβλήματα. Ο σύντροφός της είναι ανώριμος, δεν την παρουσιάζει στους γονείς του. Όταν
έχουν διαφωνίες καυγαδίζουν. Παρόλο που είναι σε σχέση νιώθει μοναξιά καθότι
υπάρχουν στιγμές που ο σύντροφός της δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η εκμάθηση της ρώσικης γλώσσας και οι pilates.
Περιορισμένη κοινωνική ζωή με λίγους φίλους, όπως ανέφερε δεν τους χρειάζεται.
Διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την αποκατάστασή της μέσω γάμου.
Οι αξίες της είναι εργατικότητα και δικαιοσύνη.
309 Αρχικά: Φ.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: / Τούμπα
θέση εργασίας / Υπάλληλος πωλήσεων
Νέα 28 χρόνων, ανειδίκευτη υπαλληλική θέση, πωλήσεις προϊόντων, σύμβαση αορίστου
χρόνου, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ, εξαρτάται αποκλειστικά η ίδια
και προέρχεται από το μισθό της.
Είναι ικανοποιημένη από το εργασιακό περιβάλλον, δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα
και δεν την αγχώνει η οικονομική της κατάσταση. Είναι χωρίς συντροφική θέση, αισθάνεται
μια χαρά και όταν θελήσει θα αλλάξει η κατάστασή της. Πηγή ευχαρίστησης για την
ερωτώμενη είναι το γυμναστήριο, τα βιβλία και η μουσική. Είναι πολύ κοινωνική, διακοπές
πήγε το καλοκαίρι.
Οι αξίες της είναι: οικογένεια, φίλοι, θρησκεία.
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310 Αρχικά: Α.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Πόντου /
θέση εργασίας / Υπάλληλος πωλήσεων Τούμπα
Μεσήλικη 38 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, υπάλληλος πωλήσεων, με μέτρια
αυτονομία, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη λυκείου).
Εργάζεται περίπου 40 ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων οι 4 ώρες δεν αμείβονται. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, προέρχεται από μισθούς και
εξαρτώνται 4 άτομα.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.
Στα εργασιακά προβλήματα ανέφερε την καθυστέρηση πληρωμής της ενώ δήλωσε φόβο
σχετικά με πτώση μισθού και πιθανή απόλυση. Η εργασία της την ικανοποιεί μέτρια, αλλά η
ηλικία και η οικογένεια είναι εμπόδια στο να βρει μια νέα εργασία.
Έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα ως μέλος εργασιακού σωματείου.
Υπήρξε μεγάλη πτώση στα οικονομικά της, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα και
αισθάνεται πολύ χάλια με τα οικονομικά της.
Μέτρια συζυγική σχέση με καυγάδες για τα οικονομικά. Πράγματα που τους συνδέουν η
τηλεόραση και οι έξοδοι.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι οι βόλτες στην παιδική χαρά. Όχι ιδιαίτερη
κοινωνική ζωή. Τελευταία φορά διακοπές πήγε το 2011. Δεν ανέφερε αξίες.
290 Αρχικά: Κ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Παλιγγενεσίας
θέση εργασίας / Αισθητικός
/ Τούμπα
Νέα 26 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας ως αισθητικός, με δραστηριότητες την
περιποίηση προσώπου και σώματος, τον καλλωπισμό. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΙΕΚ
εφαρμογής αισθητικής. Δεν ανέφερε εισόδημα από το οποίο ωστόσο εξαρτώνται 3 άτομα
και προέρχεται από το μισθό της. Εργάζεται 6 χρόνια ως αισθητικός, πηγή ευχαρίστησης
είναι η επαφή με τον κόσμο. Στα εργασιακά προβλήματα ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνηση
στην εργασία της, και αναμένει περαιτέρω μείωση της πελατείας. Η εργασίας της την
ευχαριστεί μέτρια. Δεν έχει ενεργεί συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Σημαντική απώλεια εισοδήματος, αισθάνεται ανασφαλής και επηρεάζεται αρνητικά. Είναι
μόνη, δεν την ενοχλεί, πιστεύει ότι αν κοινωνικοποιηθεί περισσότερο θα κάνει σχέση.
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Πηγή ευχαρίστησης είναι η γυμναστική, ταινίες και το πλέξιμο. Η κοινωνική της ζωή είναι
ικανοποιητική, τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι. Ως αξίες ανέφερε το σεβασμό και
την ειλικρίνεια.

312 Αρχικά:

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Τεμπών /
θέση εργασίας / Σερβιτόρα
Τούμπα
Νέα 25 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας ως σερβιτόρα σε καφετερία με σύμβαση
αορίστου χρόνου, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, χαμηλή εργασιακή αυτονομία. Δεν έχει σταθερό
ωράριο. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ-ΑΕΙ. Δεν ανέφερε το εισόδημά της από το οποίο
εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τροχαία ατύχημα το οποίο ξεπερνά, παλιά ήταν
δύσκολα, τώρα καλύτερα. Στην εργασία της δεν την ευχαριστεί τίποτα, την κάνει
αποκλειστικά για βιοπορισμό. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα.
Πολύ καλή συζυγική σχέση, δεν έχουν προκύψει ακόμη προβλήματα με το σύζυγο,
πρόσφατη σχέση, κάνουν τα πάντα μαζί.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι οι έξοδοι, η κοινωνική της ζωή είναι αρκετά
καλή. Τελευταία φορά πήγε διακοπές το καλοκαίρι. Οι αξίες της είναι: να στέκεται στα
πόδια της, να μην αφήνει άλλους να την επηρεάζουν.
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ + ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
165 Αρχικά: Δ.Δ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Λαμπράκη 21
εργασία - Ανειδίκευτη θέσης εργασίας / Τούμπα
τηλεφωνήτρια + Ημι-ειδικευμένη
εργασία ως μεταφράστρια.
Νέα 28 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου σε γερμανική
εταιρεία με χαμηλή αυτονομία, προσωρινή απασχόληση χωρίς συμβόλαιο, 45 ώρες την
εβδομάδα. Καλό μορφωτικό επίπεδο (πτυχίο μετάφρασης-διερμηνείας). Η ερωτώμενη έχει
και δεύτερη εργασία ως μεταφράστρια στην οποία απασχολείται περίπου 20-30 ώρες
εβδομαδιαία ανάλογα την εργασία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 5011000 ευρώ εξαρτάται 1 άτομο και προέρχεται από μισθό και ημερομίσθια.
Αντιμετώπισε σοβαρό ιατρικό γεγονός σχετικά με την υγεία της αλλά δεν την έχει
επηρεάσει.

176

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν δύο απολύσεις για την ερωτώμενη από εργασία η μία
ύστερα από σεξουαλική παρενόχληση του εργοδότη στην οποία δεν ενέδωσε και η άλλη
χωρίς προφανή λόγο.
Στην τωρινή της εργασία αντιμετωπίζει πίεση, εκμετάλλευση και δεν υπάρχει κατανόηση.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως γκαρσόνα, hostess διερμηνέας, διανομή φυλλαδίων,
μεταφράστρια και καθηγήτρια αγγλικών και γερμανικών.
Στην εργασία υπάρχει καλό κλίμα με τους συναδέλφους και τους ιδιοκτήτες, ωστόσο
αντιμετωπίζει προβλήματα με τους προϊστάμενους της.
Προσπαθεί να ανταπεξέρχεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της ανεξάρτητα από τους
γονείς της, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από φίλο της.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η έξοδος για καφέ, η θάλασσα και σύντομα ταξίδια αν
περισσεύουν χρήματα. Η κοινωνική της ζωή είναι έντονη, τελευταία φορά διακοπές πήγε
πέρυσι.
Ως αξίες ανέφερε, σεβασμό, αγάπη για την πατρίδα και τις ρίζες της, διακριτικότητα,
αγάπη/λατρεία για τον αδελφό μου, να μην λέει ψέματα (φιλαλήθεια).
179 Αρχικά: Θ.Ζ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή:
Ιλισσού /
εργασία / Ανειδίκευτη θέση εργασίας
Τούμπα
Ηλικιωμένη 59 χρονών, ανειδίκευτη θέση εργασίας ανασφάλιστη εργαζόμενη ως
αντιπρόσωπος-εξωτερική υπάλληλος πωλήσεων (free lancer), αμείβεται με ποσοστά. Στα
εργασιακά καθήκοντα της ερωτώμενης είναι η εποπτεία και καθοδήγηση 15 υπαλλήλων.
Διευθυντική θέση με εποπτεία των υφισταμένων αλλά χωρίς αρμοδιότητες λήψης
απόφασης. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος γυμνασίου). Εργάζεται 35 ώρες την
εβδομάδα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3
άτομα και προέρχεται από σύνταξη συζύγου και ποσοστά πωλήσεων από την εργασία της.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε πρόβλημα στο μάτι εξαιτίας της μεγάλης
ψυχολογικής πίεσης, επίσης στον εργασιακό τομέα αποχώρησε η υπεύθυνη προϊσταμένη
της με την οποία είχε καλή επικοινωνία. Στην εργασία της την ευχαριστεί η επικοινωνία με
τον κόσμο και όταν καταφέρνει να πουλήσει τα προϊόντα της. Ωστόσο αντιμετωπίζει
προβλήματα οικονομικής φύσης και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Στις οικονομικό επίπεδο χειροτέρεψε η κατάσταση της εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων,
η πίεση που αισθάνεται επιτείνεται εξαιτίας της ανεργίας του γιού της και της μείωσης της
σύνταξης του συζύγου της.

177

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Καλή συζυγική σχέση, με συνισταμένη του ζευγαριού τα παιδιά.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη αποτελούν τα μπουζούκια και η εκκλησία. Καλή
κοινωνική ζωή, έχει να πάει διακοπές 8 χρόνια.
Υπάρχουν χρόνιες αντιξοότητες στη ζωή της.
Ως αξίες ανέφερε την ηθική, την αγάπη και την πίστη.

180 Αρχικά: Ε.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Βοσπόρου /
εργασία / Ανειδίκευτη θέση εργασίας
Τούμπα
Ηλικιωμένος 56 χρόνων, ανασφάλιστη κομμώτρια, ανειδίκευτη θέση εργασίας, μαύρη
εργασία. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (Λύκειο). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκιο.
Εργάζεται ως κομμώτρια 16 χρόνια και περισσότερο την ευχαριστεί η επαφή με τον κόσμο
και είναι αρκετά ικανοποιημένη. Στο παρελθόν έκανε και άλλες εργασίες, ‘ό,τι μπορούσε’.
Η οικονομική της κατάσταση είναι δυσχερής και στάσιμη τα δυο τελευταία χρόνια,
χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενείς και καταβάλει προσπάθεια να μην
επηρεάζεται.
Είναι μόνη, δήλωσε ότι δεν την ενοχλεί και δεν την απασχολεί να αλλάξει η κατάσταση της.
Πηγές ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι οι βόλτες και τα παιδιά της. Η κοινωνική της
ζωή είναι ικανοποιητική, τελευταία φορά διακοπές έκανε φέτος.
Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε το θάνατο του άνδρα της.
Ως αξίες ανέφερε: αυτάρκεια, ανεξαρτησία, αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο.
181 Αρχικά: Χ.Ψ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Αρτάκης
/
εργασία / Ανειδίκευτη θέση εργασίας
Τούμπα
Ηλικιωμένη ετών 64, σύνταξη συζύγου, περιστασιακή αδήλωτη εργασία φύλαξη και
φροντίδα παιδιών (2 μέρες την εβδομάδα, 6 ώρες την ημέρα) και οικιακά. Χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο, απόφοιτη δημοτικού. Η ερωτώμενη είναι σε χηρεία. Το μηνιαίο
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οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτάται ή ίδια και προέρχεται από
τη σύνταξη του συζύγου της και το εισόδημα από τη μαύρη εργασία.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη διάρρηξη του σπιτιού της και την κλοπή των
χρυσαφικών της.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη διάρρηξη του σπιτιού της και την κλοπή των
χρυσαφικών της.
Πάσχει από θυρεοειδή, χοληστερίνη, ζάχαρο, προσπαθεί να ξεπερνά τις δυσκολίες μέσα
από συζήτηση με φίλους.
Η περιστασιακή εργασία την κάνει να νιώθει παραγωγική και συναισθηματικά γεμάτη, την
ευχαριστεί η επαφή με τα παιδιά. Είναι αρκετά ικανοποιημένη, εξέφρασε ανασφάλεια
σχετικά με το εργασιακό μέλλον, πιθανολογεί μείωση ωρών.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως συμβοηθών μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση (έκθεση
επίπλων συζύγου), παράλληλα ασκεί το baby sitting περιστασιακά 15 χρόνια. Δεν έχει
συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Στα οικονομικά μειώθηκε το εισόδημα της 50%, αισθάνεται πιεσμένη και στενάχωρα.
Βρίσκεται 8 χρόνια σε χηρεία, αισθάνεται μοναξιά, δεν επιδιώκει να φτιάξει εκ νέου τη ζωή
της.
Είναι ενταγμένη σε πλέγμα οικογενειακών σχέσεων (ανιψιά, ανιψιός) πράγμα που μετριάζει
τη μοναξιά της. Στις δραστηριότητες που της προκαλούν ευχαρίστηση ανέφερε τη φροντίδα
του γιού της ανιψιάς της, τον οποίο θεωρεί εγγονό της και την μπιρίμπα. Διακοπές πήγε
πέρυσι.
Ως αξίες ανέφερε: τιμιότητα, αγάπη, οικογένεια, ενότητα, σύμπνοια με αδέλφια και γονείς.
311 Αρχικά: Π.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Φιλοχώρου /
Εργασία / Ανειδίκευτη Θέση εργασίας Τούμπα
- Τηλεφωνήτρια
Μεσήλικη 46 χρόνων, ανειδίκευτη υπαλληλική θέση εργασίας, τηλεφωνήτρια, καμιά
αυτονομία, προσωρινή απασχόληση χωρίς συμβόλαιο. Εργάζεται 7 ώρες ημερησίως.
Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη λυκείου). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
κάτω των 500 ευρώ, προέρχεται από μισθό και εξαρτάται η ίδια.
Εργάζεται 18 μήνες ως τηλεφωνήτρια υπό καθεστώς μαύρης εργασίας. Στο παρελθόν έχει
εργαστεί ως υπάλληλος γραφείου, καθαρίστρια και σερβιτόρα.
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Τα τελευταία 2 χρόνια χώρισε και μετακόμισε, έντονες διαφωνίες για τα οικονομικά.
Αισθάνεται χάλια που είναι μόνη, η προσωπική της κατάσταση μπορεί να αλλάξει με ένα
θαύμα. Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, η
κοινωνική της ζωή είναι καλή. Τελευταία φορά πήγε διακοπές το 1999.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το οικονομικό.
Οι αξίες της είναι: οικογένεια, τιμιότητα, ειλικρίνεια, καλοσύνη.
ΑΝΕΡΓΕΣ
177 Αρχικά: Α.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Ανατολικής
Θράκης / Τούμπα
Ηλικιωμένη 50 χρόνων, άνεργη, ασφαλισμένη στο σύζυγο, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
απόφοιτη λυκείου. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ,
εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από επίδομα βοηθείας. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής
ανέφερε το θάνατο του πατέρα της, σοβαρή κρίση στο γάμο της που την έφτασε στα όρια
της και τέλος την ανεργία της.
Πριν καταλήξει ο πατέρας της νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο και ταλαιπωρήθηκαν αρκετά με
γιατρούς και εξετάσεις.
Πριν 7 χρόνια εργαζόταν ως οικονομική διαχειρίστρια και υπεύθυνη προσωπικού σε
εταιρεία η οποία χρεοκόπησε. Η κατάσταση αυτή δεν την επηρέασε. Πλέον δεν ψάχνει
εργασία εντατικά. Παλαιότερα ήταν συνδικαλίστρια αλλά τα παράτησε.
Τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια εξαιτίας της ανεργίας του
συζύγου της και της δικής της. Ο σύζυγός της ήταν εργάτης στην τοποθέτηση πλακών.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς της. Εδώ και τρία χρόνια ζουν στην
ανέχεια και την επηρεάζει σοβαρά.
Κακή ποιότητα συζυγικής σχέσης, περιγράφει χαρακτηριστικά ‘ανέκαθεν υπήρχαν
προβλήματα, αλλά όταν υπερφορτώθηκα έπαθα κρίση και πήγα στο νοσοκομείο, αλλά ο
άντρας μου δεν μου συμπαραστάθηκε.’
Προβλήματα στο γάμο με αδυναμία επικοινωνίας, έλλειψη σεξ και συναισθηματική
απομάκρυνση. Συνεχείς διαφωνίες, αδυναμία επικοινωνίας.
Στις πηγές ευχαρίστησης της ερωτώμενης είναι η ενασχόληση με τα θεία, τη μουσική, το
χορό, την αγιογραφία, τη ζωγραφική, και οι διακοπές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην
ευχαρίστηση που αντλεί από την ενασχόληση με τα θεία σε σημείο να δηλώσει ότι δεν θα
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ήταν αρνητική στον ασκητισμό. Η κοινωνική της ζωή είναι ανύπαρκτη επιδιώκει να
αποκτήσει δραστηριότητες προκειμένου να ξεπεράσει την ανασφάλεια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε προβλήματα γάμου και άσχημη ζωή με το σύζυγό της.
Ως αξίες ανέφερε: τιμιότητα, ειλικρίνεια, ηθική, δικαιοσύνη.
Ενδιαφέρον έχει η περιγραφή της ζωής του πατέρα της: ο πατέρας μου ήταν σκουπιδιάρης
αλλά πολύ τίμιος, ο καλύτερος στο μπιλιάρδο. Είχε κάνει εξορία με αδελφό σκοτωμένο και
αδελφό εξόριστο, ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο λόγω φρονημάτων στα 17. Στην
οικογένεια είμαστε συνδικαλισμένοι, υπάρχει κομματική αλληλεγγύη, είμαστε δεμένο σόι.
175 Αρχικά: Α.Χ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Ιωνίας /
Τούμπα
Νέα 34 χρόνων, άνεργη, ιδιωτική ασφάλεια. Καλό μορφωτικό επίπεδο, ΑΕΙ (marketing). Δεν
ανέφερε το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, από το οποίο εξαρτώνται 5 άτομα και
προέρχεται από μισθούς και ενοίκια. Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη
ζωή της ανέφερε την ανεργία, είναι 4 χρόνια άνεργη. Η κατάσταση αυτή τη επηρεάζει πολύ
αρνητικά, δεν αισθάνεται καλά, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από την οικογένειά της.
Η τελευταία της εργασία ήταν σε ανειδίκευτη θέση εργασίας σε κατάστημα με εποχιακά
είδη για 2 χρόνια ως πωλήτρια.
Αναζητά εργασία μέσω εφημερίδας και διαδικτύου, υπεύθυνη για την ανεργία της θεωρεί
την οικονομική κρίση. Είναι μόνη χωρίς συντροφική σχέση, επιθυμεί να αλλάξει η
κατάστασή της με περισσότερων γνωριμιών. Οι δραστηριότητες που την ευχαριστούν είναι
η ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο αθλητισμός. Η κοινωνική της ζωή είναι καλή, τελευταία
φορά διακοπές πήγε πέρυσι.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται στη ζωή της ανέφερε την ανεργία. Ως αξίες ανέφερε την
αποτροπή της εκμετάλλευσης και να μην είναι αχάριστη.
174 Αρχικά: Α.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Άνεργη / Περιοχή:
Αρτάκης /
δασκάλα ζωγραφικής
Τούμπα
Μεσήλικη ετών 45, άνεργη, ανασφάλιστη. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο, μέση τεχνική
σχολή (ζωγραφική, σχέδιο μόδας, αρχιτεκτονική). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στη ζωή της ανέφερε τη μείωση του
εισοδήματος, και τα σοβαρά προβλήματα της μητέρας της στα οποία έχει προσαρμοστεί.
Είναι 3 μήνες άνεργη, εργαζόταν 6 χρόνια ως δασκάλα ζωγραφικής, την επηρεάζει
σημαντικά η ανεργία αλλά δεν το βάζει κάτω.
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Μείωση μισθού, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς της, αντιμετωπίζει
άγχος στην καθημερινότητα αλλά παραμένει αισιόδοξη.
Σε προσωπικό επίπεδο υπήρξε διάλυση δεσμού και επανασύνδεση, οικονομικές διαφωνίες
με προέκταση στην κακή επικοινωνία του ζευγαριού. Κυκλοθυμικός σύζυγος. Κοινά
ενδιαφέροντα τα καλλιτεχνικά, η ζωγραφική, η μουσική και οι συζητήσεις για βιβλία.
Πηγές ευχαρίστησης της ερωτώμενης είναι η μουσική, οι έξοδοι με φίλους και η
ζωγραφική. Η κοινωνική της ζωή είναι έντονη, τελευταία φορά διακοπές πήγε πριν 7
χρόνια. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την αδυναμία να χάσει βάρος.
Οι αξίες της είναι: σεβασμός, υπομονή, κατανόηση.
178 Αρχικά: Ε.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Δελφών /
Τούμπα
Μεσήλικη 45 χρόνων, άνεργη γιατρίνα πρόκειται να αρχίσει ειδικότητα στη μαιευτική,
υψηλό μορφωτικό επίπεδο (διδακτορικό γενικής ιατρικής).
Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 3001ευρώ και πάνω, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την ολοκλήρωση του διδακτορικού της. Λόγω
αναμονής στη Ελλάδα αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στη Αμερική από όπου και
επέστρεψε.
Είναι 3 μήνες άνεργη αλλά δεν ψάχνει συστηματικά. Η ανεργία τν επηρεάζει και θέλει να
τακτοποιηθεί. Σκοπεύει να απευθυνθεί σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε περίπτωση
που αναζητούν κάποια με την ειδικότητα της.
Θεωρεί το συνδικαλισμό ως στίγμα. Το πρόβλημα της είναι οι υψηλή φορολογία που
επιβάλλει η κυβέρνηση και κάνει δύσκολη την κατάστασή της.
Στα οικονομικά υπήρξε απώλεια εισοδήματος 50%. Αισθάνεται αδικία για την υψηλή
φορολογία που απονέμει. Είναι χωρίς συντροφική σχέση, αισθάνεται μοναξιά, ωστόσο έχει
καλή κοινωνική ζωή με καλούς φίλους. Διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Στις προσωπικές δυσκολίες είναι η αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου συντρόφου.
Οι αξίες της είναι αλήθεια και να μην έχει κακία.
171 Αρχικά: Ρ.Μ.
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Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Τούμπα

Μυρτιάς /
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Μεσήλικη 34 χρόνων, άνεργη, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ βρεφονηπιοκόμος). Το
μηνιαίο οικογενειακά εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από μισθό. Η τελευταία εργασία της ήταν ιατρική επισκέπτρια (προώθηση
φαρμάκων σε γιατρούς). Είναι 6 χρόνια άνεργη. Αναζητεί εργασία μέσω διαδικτύου και
γνωστών. Εμπόδιο εύρεσης εργασίας θεώρει την οικονομική κρίση.
Τα τελευταία δύο χρόνια μειώθηκε ο μισθός του συζύγου της, χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα από τους γονείς της, αισθάνεται πιεσμένη και στρεσσαρισμένη.
Κακή ποιότητα γάμου με εντάσεις και φωνές, σημείο επαφής τα παιδιά.
Πηγές ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια και οι βόλτες.
Η κοινωνική της ζωή είναι ήπια, τελευταία φορά διακοπές πήγε φέτος.
Ως αξίες ανέφερε: οικογένεια, σεβασμό στον άνθρωπο.
Ηλικιωμένη 58 χρόνων, οικονομικά μη ενεργή, οικιακά. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο
(αισθητικός). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται
4 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε σοβαρή ορθοπεδική εγχείρηση. Αντιμετωπίζει
επίσης θυρεοειδή. Η ποιότητα ζωής της έχει επηρεαστεί από το ορθοπεδικό πρόβλημα
καθότι δεν μπορεί να κινηθεί όπως επιθυμεί.
Στον οικονομικό τομέα ανέφερε μείωση εισοδήματος 70%, αισθάνεται χάλια, αναγκάστηκε
να δανειστεί χρήματα από τον αδελφό της.
Μέτρια ποιότητα συζυγικής σχέσης με διαφωνίες σχετικά με την καθημερινότητα. Κοινές
δραστηριότητες η μαγειρική. Οι δραστηριότητες που είναι πηγή ευχαρίστησης για την
ερωτώμενη είναι το σινεμά, το θέατρο και οι συναυλίες. Τελευταία φορά διακοπές πήγε
πέρυσι. Η ερωτώμενη αντιμετωπίζει χρόνιες δυσκολίες.
Ως αξίες ανέφερε: ηθική, εργασία, τιμιότητα.
Αρχικά: Ράνια

Περιοχή: 26/9/2013 /
Τούμπα
Μεσήλικη 34 χρόνων, ασχολούμενη με τα οικιακά. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ
βρεφονηπιοκόμος). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ,
εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από μισθό.
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Η ερωτώμενη είναι άνεργη 6 χρόνια, τελευταία της εργασία ήταν ιατρική επισκέπτρια με
αντικείμενο την προώθηση φαρμάκων σε γιατρούς. Αναζητά εργασία μέσω διαδικτύου και
γνωστών. Βασικό εμπόδιο θεωρεί την ανυπαρξία θέσεων εργασίας. Δεν έχει συνδικαλιστική
δραστηριότητα.
Στις αλλαγές των τελευταίων 2 χρόνων ανέφερε την μείωση του μισθού του συζύγου της.
Αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς της. Η οικονομική της κατάσταση την
κάνει να αισθάνεται πιεσμένη και στρεσαρισμένη.
Μέτρια συζυγική σχέση με αιτία έντασης τα οικονομικά και τα παιδιά. Έντονες διαφωνίες
με φωνές. Κοινή δραστηριότητα τα παιδιά.
Πηγή ευχαρίστησης της ερωτώμενης είναι τα ταξίδια και οι βόλτες. Τελευταία φορά
διακοπές πήγε φέτος.
Στις αξίες ανέφερε την οικογένεια και το σεβασμό στον άνθρωπο.
Αρχικά:

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Ιωνίας /
Τούμπα
Μεσήλικη 34 χρόνων, άνεργη, καλό εκπαιδευτικό επίπεδο ΑΕΙ-ΤΕΙ marketing. Δεν ανέφερε
το εισόδημα από το οποίο εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από μισθούς και ενοίκια.
Είναι μακροχρόνια άνεργη (4 χρόνια), η τελευταία της εργασίας ήταν πωλήτρια σε
κατάστημα με εποχιακά, η κατάσταση αυτή την επηρεάζει πολύ αρνητικά. Αναζητεί
εργασία μέσω διαδικτύου και εφημερίδας. Βασικό εμπόδιο η μη ύπαρξη θέσεων εργασίας
‘Δεν υπάρχουν δουλειές’.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από την οικογένειά της πράγμα που την επηρεάζει και
την κάνει να μην νιώθει αρκετά καλά.
Επιθυμεί να συνάψει συντροφική σχέση και πιστεύει ότι μπορεί να το επιτύχει μέσω
γνωριμιών.
Πηγές ευχαρίστησης της ερωτώμενης είναι το διαδίκτυο και ο αθλητισμός. Η κοινωνική της
ζωή είναι καλή, τελευταία φορά διακοπές πήγε πέρυσι. Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται
ανέφερε την ανεργία.
Ως αξίες ανέφερε την κατάργηση της εκμετάλλευσης και να μην είναι αχάριστη.
ΟΙΚΙΑΚΑ
170 Αρχικά: Β.Κ.
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/
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Ασχολούμενη με τα οικιακά
Τούμπα
Μεσήλικη 50 χρόνων, οικονομικά μη ενεργή, ασχολούμενη με τα οικιακά, ασφαλισμένη στο
σύζυγο (ΙΚΑ). Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (λύκειο). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από το μισθό του συζύγου. Στα
πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τη μείωση του μισθού του συζύγου. Αντιμετωπίζει
σοβαρό πρόβλημα με το πόδι (μηνίσκο και άξονα του ποδιού), το οποίο επηρεάζει την
ποιότητα ζωής της και προσπαθεί να προσαρμοστεί.
Σημαντική αλλαγή στην οικονομική κατάσταση της οικογένειας προς το χειρότερο η οποία
την επηρεάζει πολύ ψυχολογικά.
Κακή ποιότητα συζυγικής σχέσης με δυσκολίες, προβλήματα και καυγάδες. Δεν κάνουν
τίποτα από κοινού με το σύζυγο.
Πηγές ευχαρίστησης είναι οι απογευματινές έξοδοι και οι δραστηριότητες με τα παιδιά. Η
κοινωνική της ζωή είναι φτωχή, τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν 7 χρόνια.
Στα χρόνια προβλήματα ανέφερε το γάμο της και το οικονομικό.
Οι αξίες της είναι: εντιμότητα, ενάρετη ζωή απέναντι στο κακό, ενάρετη ζωή απέναντι στους
άλλους.
173 Αρχικά: Α.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Οικιακά / Περιοχή:
Ανατολικής
Άνεργη
Θράκης / Τούμπα
Μεσήλικας 55 χρόνων, η ερωτώμενη δήλωσε άνεργη αλλά καθότι δεν ψάχνει ενεργά για
εργασία την κατατάσσουμε στις ασχολούμενες με τα οικιακά. Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης
(λύκειο), δεν ανέφερε το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο προέρχεται από
το μισθό του συζύγου και εξαρτώνται 3 άτομα. Υπάρχουν προβλήματα υγείας της
ερωτώμενης τα οποία αντιμετωπίζει με αγωνία και ελπίδα. Διατηρούσε βιοτεχνία 25
χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια είναι άνεργη και η κατάσταση αυτή την επηρεάζει
ψυχολογικά.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε σοβαρή μείωση μισθού του συζύγου και χρειάστηκε να
δανειστεί χρήματα από τον αδελφό της, αγωνιά καθημερινά σε σχέση με τα οικονομικά της.
Με το σύζυγό της οι διαφωνίες αφορούν καθημερινά προβλήματα τα οποία επιλύουν
συζητώντας. Γάμος με αγάπη αλλά και ρουτίνα από τα πολλά χρόνια συμβίωσης. Η
κοινωνική της ζωή είναι περιορισμένη, με το σύζυγο την συνδέει η παρέα με κοινούς
φίλους. Τελευταία φορά διακοπές πήγε φέτος, στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε
οικονομικές υποχρεώσεις.
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Οι αξίες της είναι ειλικρίνεια και τιμιότητα.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕΣ
184 Αρχικά: Β.Ο.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχα

Περιοχή: Δημητσάνας /
Τούμπα
Μεσήλικη 51 χρόνων, συνταξιούχος ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Πριν τη σύνταξη η εργασία της
ήταν σε ανειδίκευτη θέση εργασίας ως υπάλληλος γραφείου. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο
(λύκειο). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ήταν κάτω των 500 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα
και προέρχεται από τη σύνταξη.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την νομική επικύρωση του διαζυγίου και την εξ’
ολοκλήρου ανάληψη της φροντίδα των δύο ανήλικων παιδιών της με ανεπαρκή οικονομικά
μέσα (μικρή σύνταξη). Ο πρώην σύζυγός της ήταν και είναι άνεργος, δεν είχε ούτε έχει
καμία οικονομική ή άλλη βοήθεια ούτε από εκείνον ούτε από άλλον.
Στα χρόνια προβλήματα υγεία ανέφερε την πάθηση από αλλεργικό άσθμα και ΓΟΠ. Η
φαρμακευτική αγωγή δεν εξαλείφει το πρόβλημα τελείως οπότε συνεχώς έχει κρίσεις βήχα.
Όταν επιτείνονται από το άγχος δεν μπορεί να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, αισθάνεται
άσχημα. Επίσης πολλές φορές δεν αθλείται γιατί βήχει κατά την διάρκεια της άθλησης και
είναι ενοχλητικό.
Ο πατέρας της υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς στα 83 του χρόνια, πέρασε
μεγάλη αγωνία: ‘η στιγμή που τον συνάντησα στην ανάνηψη μετά την εγχείριση ήταν
σοκαριστική, αλλά χαμογελούσε και το ίδιο έκανα και εγώ’.
Η ερωτώμενη εξωθήθηκε στην σύνταξη καθότι έχει ανήλικα παιδιά και αναγκάστηκε να
πάρει μειωμένη σύνταξη. Την τρέχουσα περίοδο της συνέντευξης η ερωτώμενη λάμβανε
έναντι από τη σύνταξή της ένα ελάχιστο τελείως ανεπαρκές να καλύψει τις ανάγκες της.
Είναι σε μια διαρκή ανησυχία για το μέλλον των παιδιών της και αισθάνοται ανασφαλής
που δεν έχει οικονομική άνεση. Αισθάνεται άσχημα και άχρηστη μια που δεν της φτάνουν
τα χρήματα να καλύψει όλες τις ανάγκες της.
Βρίσκεται σε νέα σχέση, αλλά ως διαζευγμένη με παιδιά σε σχέση με διαζευγμένο επίσης
με παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν πράγματα από κοινού όπως εξόδους, εκδρομές,
κινηματογράφο και θέατρο ή έστω μια ταβερνά. Οι δυσκολίες τους αφορούν τα οικονομικά,
την έλλειψη χρόνου και τη δυσκολία επικοινωνίας μιας και έχουν πολλές υποχρεώσεις με
τα παιδιά.
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Κοινές δραστηριότητες με το σύντροφό της είναι η μαγειρική, οι βόλτες στηνπόλη, τα
ταξίδια και οι συναντήσεις με φίλους.
Πηγές ευχαρίστησης της ερωτώμενης είναι το περπάτημα για γυμναστική αλλά και
ευχαρίστηση 2-3 φορές την εβδομάδα, η έξοδοι για καφέ με φίλους και οι συναντήσεις με
τον σύντροφό της.
Η κοινωνική της ζωή είναι μέτρια αλλά ικανοποιητική, διακοπές πήγε φέτος 4 μέρες στη
Χαλκιδική.
Φέτος το καλοκαίρι για 4 μέρες πήγα στην Χαλκιδική.
Στις χρόνιες αντιξοότητες είναι τα οικονομικά και η άρνηση οποιασδήποτε μορφής
βοήθειας από τον πρώην σύζυγο και πατέρα των παιδιών μου.
Οι αξίες της είναι: εντιμότητα, ειλικρίνεια, αγάπη προς τους άλλους, αλληλοβοήθεια και
συντροφικότητα.
185 Αρχικά: Χ.Δ.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχα

Περιοχή:
Ανατολικής
Θράκης / Τούμπα
Μεσήλικη 48 χρόνων, συνταξιούχα ιατρός επισκέπτης (39 χρόνια), ασφαλισμένη στο ΙΚΑ.
Καλό μορφωτικό επίπεδο γαλλική ακαδημία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από συντάξεις.
Στα χρόνια οικογενειακά προβλήματα υγεία ανέφερε το σύνδρομο Asperger της κόρης της.
Σχετικά με το οικονομικό δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα καθώς ήταν αρκετά συντηρητικοί,
έκαναν μεγάλες οικονομίες και προέβλεψαν την κρίση.
Καλή συζυγική σχέση, με σεβασμό, αγάπη, λογική. Διαφορές χαρακτήρα ο σύζυγος πιο
κλειστός εκείνη περισσότερο allegra.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι η οικογένεια, το παιδί της, χαρακτηριστικά
ανέφερε ‘είναι ένας άγγελος’, η ζωγραφική, η συμμετοχή στα κοινά κυρίως στα σχολικά
συμβούλια.
Η κοινωνική της ζωή είναι καλή, διακοπές πήγε φέτος.
Οι αξίες της είναι σεβασμός στον συνάνθρωπο, σεβασμός σ’ όλες τις μορφές ζωής, ισότητα,
όχι φυλετικές διακρίσεις (η ερωτώμενη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ζαΐρ), πνευματική και
ψυχική καλλιέργεια, καλή πρόθεση.
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183 Αρχικά: Α.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχα

Περιοχή: Χειροκράτου 911 / Τούμπα
Ηλικιωμένη 61 χρόνων, συνταξιούχος, οικονομικά μη ενεργή, ασφάλεια δημοσίου.
Εργάζονταν ως νοσηλεύτρια-προϊσταμένη σε νοσοκομείο. Καλό μορφωτικό επίπεδο. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
προέρχεται από τη σύνταξη.
Στο οικονομικό επίπεδο περιόρισε τις σπατάλες, είναι μόνη, αισθάνεται μοναξιά και
προσπαθεί να το ξεπεράσει κάνοντας παρέα με συγγενείς και φίλους.
Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η
κοινωνική της ζωή είναι σχετικά καλή, τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν λίγες μέρες.
Ως αξία ανέφερε το σεβασμό προς όλους
186 Αρχικά: Π.Χ.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχα

Περιοχή:
Ιλισσού /
Τούμπα
Ηλικιωμένη 65 χρόνων, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, συνταξιούχα λογίστρια. Μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (λύκειο), το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ εξαρτάται μόνο
η ίδια και προέρχεται από τη σύνταξή της.
Στις σημαντικές αλλαγές στη ζωή της ανέφερε τη μείωση της σύνταξής της, η κοινωνική τη
ζωή είναι σχετικά καλή, διακοπές πήγε το φέτος το καλοκαίρι.
Ως αξίες ανέφερε: δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, εντιμότητα.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ + ΣΥΜΒΟΗΘΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
182 Αρχικά: Μ.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Ανατολικής
Συνταξιούχος / Συμβοηθών μέλος σε Θράκης / Τούμπα
οικογενειακή επιχείρηση
Ηλικιωμένη 61 χρόνων, συνταξιούχος ΤΕΒΕ, συμβοηθών μέλος στην επιχείρηση του γιού
της. Η ερωτώμενη παρόλο που έχει συνταξιοδοτηθεί απασχολείται κανονικά στο
φωτογραφείο του γιού της. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο, απόφοιτη λυκείου. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από
συντάξεις. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε το διαζύγιο των παιδιών της. Στην
εργασία, την απασχολεί η επαφή με τον κόσμο, πριν αναλάβει ο γιός της είχε εκείνη το
φωτογραφείο (40 χρόνια). Την ανησυχεί η μείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος σχετικά
με φωτογραφικές υπηρεσίες. Είναι μέτρια ικανοποιημένη.
Μεγάλη εισοδηματική και αγοραστική μείωση απόρροια της ταυτόχρονης αύξησης των
φόρων και της μείωσης των αποδοχών. Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από φίλους,
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αισθάνεται άσχημα, έχει χάσει τον ύπνο της. Μέτρια συζυγική σχέση, με προβλήματα
οικονομικής φύσεως, τους συνδέουν οι οικιακές ασχολίες (στρώσιμο τραπεζιού, πλύσιμο
πιάτων). Οι δραστηριότητες που την ευχαριστούν είναι η ασχολία με τον κήπο, η κοινωνική
της ζωής είναι φυσιολογική, τελευταία φορά πήγε διακοπές φέτος.
Υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή της που διαιωνίζονται.
Ως αξίες ανέφερε: δοτικότητα, προθυμία, αλληλεγγύη.
ΠΟΛΥΣΘΕΝΕΙΑ
Ιδιωτική Υπάλληλος σε φροντιστήριο + Ιδιαίτερα μαθήματα Μαύρη Εργασία
305 Αρχικά: Φ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Υψηλά Περιοχή:
Παπάφη /
ειδικευμένη μισθωτή / Καθηγήτρια Τούμπα
φιλολογίας σε φροντιστήριο
Νέα 28 χρόνων, ιδιωτική υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στις δραστηριότητές της
ανέφερε υπηρεσίες γραφείου, οργάνωση, συντονισμό. Μη διευθυντική θέση με μέτρια
αυτονομία. Παράλληλα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογίας σε εργασιακό καθεστώς
μαύρης εργασίας. Στην δεύτερη εργασία ο τίτλος σπουδών συνδέεται με την εργασιακή
θέση. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ / Φιλοσοφική-Παιδαγωγική. Εργάζεται 40 ώρες στην
κύρια εργασία και 26 ώρες στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτάται η ίδια και προέρχεται από το μισθό της.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε ότι βρήκε εργασία με ασφάλιση, ‘εντάχθηκε’ όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εργάζεται ταυτόχρονα ως ιδιωτική υπάλληλος σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό και
παράλληλα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ως φιλόλογος.
Στις αρμοδιότητές της είναι η γραμματειακή υποστήριξη, ο συντονισμός σε έργα, η
οργάνωση και κατάρτιση ενηλίκων. Εργασιακή ένταξη σε άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Αναπτυξιακή σύμπραξη για χρόνια πάσχοντες, εργασία χωρίς διακρίσεις.
Πηγή ευχαρίστησης στην εργασία της είναι η αποδοχή από τους συνεργάτες της, η ομαλή
επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς, το feedback από τον κόσμο και τις εταιρείες.
Πρόβλημα αποτελεί η δυσχερής επικοινωνία με μια συνάδελφό της.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί 2,5 χρόνια με πρόγραμμα stage ως διοικητική υπάλληλος.
Σημαντικό για την ερωτώμενη είναι ότι με την παρούσα εργασία της απέκτησε ασφάλεια
υγείας, κατοχύρωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και απέκτησε επιπρόσθετο εισόδημα.
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Η οικονομική της κατάσταση είναι καλή σε σημείο να δανείζει φίλους της. Έχει οικονομική
άνεση, εξαιτίας του ότι εργάζεται όλη μέρα και δεν έχει χρόνο για κατανάλωση.
Την ενοχλεί που είναι χωρίς συντροφική σχέση: ‘Δεν έχω ένα στήριγμα πιο προσωπικό.
Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μου και δεν έχω να τα μοιραστώ. Δεν θέλω να φορτίζω τους
γονείς μου με αυτά. Έχω έλλειψη συντροφικότητας, επιθυμώ κοινή πορεία με κάποιον και
κοινούς στόχους.’ Πιστεύει ότι η κατάστασή της θα αλλάξει αν γίνει πιο ανοικτή, αν κάνει
γνωριμίες και με την τύχη.
Εξαιτίας των πολλών ωρών εργασίας έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον για την εργασία της, μόνη
της δεν ευχαριστιέται δραστηριότητες. Πηγή ευχαρίστησης για την ερωτώμενη είναι τα
ταξίδια. Η κοινωνική της ζωή είναι ικανοποιητική αν συνυπολογιστούν οι πολλές ώρες
εργασίας της ερωτώμενης. Τελευταία φορά διακοπές πήγε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε προσωπικά προβλήματα. Οι αξίες της είναι ειλικρίνεια,
να ολοκληρώνουμε ότι αρχίζουμε, να προσπαθούμε, να είμαστε σωστοί.
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7. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων από το υπο-δείγμα
των ανδρών & γυναικών που είναι κάτοικοι Δυτικών Συνοικιών & Υποβαθμισμένου
κέντρου
Παραδοτέο Μιχάλη Πουλημά
(Αναπληρώτριας Καθηγήτριας)

(Υποψηφίου

Διδάκτορα)

&

Αναστασίας

Ζήση

Σύμφωνα με τον μεθοδολογικό σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος:
“Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες
των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα,” διεξήχθη συγκριτική, κοινοτική μελέτη
στο γενικό πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.
Ολοκληρώθηκαν 300 συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο στις οικίες των
συμμετεχόντων και σε ορισμένες περιπτώσεις στους χώρους εργασίας τους.
Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα
InMeD δομημένη συνέντευξη για τους ειδικούς σκοπούς της έρευνας. Έτσι,
καταγράφηκαν οι σχετικές με την ταξική θέση των ερωτώμενων πληροφορίες και
κατόπιν έγινε αντιστοίχιση με τις ταξικές θέσεις που περιγράφηκαν στην
προηγούμενη ενότητα. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με εσωτερική διαδρομή
που απευθύνεται σε μισθωτούς, εργοδότες και αυτό-απασχολούμενους και εξετάζει
την πρόσβαση αυτών σε πόρους οργανωσιακού ελέγχου, εποπτεία εργαζομένων και
σπάνιες δεξιότητες και ταλέντα.
Με βάση το μεθοδολογικό σχεδιασμό και τα ερευνητικά ερωτήματα του
έργου, οι κοινότητες ή οι περιοχές της εμπειρικής μελέτης σχεδιάστηκαν από την Α.
Ζήση με τρόπο που να μεγιστοποιεί τις κοινωνικο-οικονομικές αντιθέσεις του
ερευνητικού πληθυσμού. Η στρατηγική της χωρικής αποτύπωσης των αντιθέσεων
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ως το δειγματοληπτικό πλαίσιο της μελέτης οδήγησε στο να επιλεγούν οι παρακάτω
περιοχές: Καλαμαριά-Πανόραμα ως περιοχές που κατοικούν κυρίως μικροαστικά
και εύπορα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα), Δυτικές Συνοικίες (Συκιές, Κορδελιό,
Σταυρούπολη, Εύοσμος, Ξηροκρήνη) και υποβαθμισμένο κέντρο (Κασσάνδρου,
Διοικητηρίου, πλατεία Αντιγονιδών) ως περιοχές που κατοικούν εργατικά και φτωχά
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και η περιοχή της Τούμπας ως ενδιάμεση,
αντιπροσωπευτική της μικροαστικής τάξης.
Οι καταστάσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η ερευνητική ομάδα κατά τη
διάρκεια της συλλογής του εμπειρικού υλικού στις περιοχές των Δυτικών Συνοικιών
και του υποβαθμισμένου κέντρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης, είχαν μεγάλο βαθμό αντιξοότητας, εξαιτίας της ανέχειας και της
ακραίας φτώχειας των κατοίκων τους. Η στέρηση βασικών βιοποριστικών μέσων, οι
κακές στεγαστικές συνθήκες, οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, όπως η έλλειψη
θέρμανσης και τροφής, και η αίσθηση της παραίτησης καταγράφονταν σε κάθε
νοικοκυριό που μπήκα για τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης. Τα μέλη
αυτών

των

νοικοκυριών

βρίσκονταν

σε

κατάσταση

χρόνιας

εργασιακής

εκμετάλλευσης ή αποκλεισμού από τον εργασιακό κόσμο με σοβαρό αντίκτυπο
στην σωματική, ψυχική και την κοινωνική τους υγεία. Οι αντιθέσεις σε σχέση με τις
ανατολικές οικιστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης προβάλουν εμφατικά. Οι ταξικές
ανισότητες αποτυπώνονται στον χώρο δημιουργώντας αξιοπρόσεκτες ομολογίες.
Στο υποδείγμα κατοίκων, ανδρών και γυναικών, των Δυτικών Συνοικιών και
του υποβαθμισμένου κέντρου (ν=100) κυριαρχούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (ν=30).
Οι ανειδίκευτες θέσεις εργασίας χαρακτηρίζονται από αντικειμενικές αντιξοότητες
εκτέλεσης (πχ. μη λήψη μέτρων υγιεινής), μηδαμινή εργασιακή αυτονομία,
υπάγονται σε υψηλή εποπτεία και έλεγχο, ουσιαστική υπαγωγή των φορέων τους
στο κεφάλαιο και είναι ιδιαίτερα χαμηλά αμειβόμενες. Υψηλός είναι και ο αριθμός
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των ανέργων (ν=25). Στην πλειονότητα τους είναι ανειδίκευτοι, βρίσκονται σε
κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας και στο παρελθόν ασχολούνταν με χειρωνακτικά
επαγγέλματα ή σε εργασίες οι οποίες απαξιώθηκαν έπειτα από τις καπιταλιστικές
αναδιαρθρώσεις και την επακόλουθη οικονομική κρίση. Στην παρούσα συγκυρία η
εργασιακή τους δύναμη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί επικερδώς για το κεφάλαιο
εντός της παραγωγικής διαδικασίας.
Αναλυτικότερα, οι συνθήκες εργασίας των ανειδίκευτων ανδρών εργατών
(ν=10), κυρίως χειρώνακτες, είναι επίπονες και χαρακτηρίζονται από υψηλή
επισφάλεια με τρόπο που το εργασιακό τους μέλλον να πλέει στην πλήρη
αβεβαιότητα. Ο σωματικός μόχθος που καταβάλουν οι χειρώνακτες εργαζόμενοι,
στην

οικοδομή,

στις

υπηρεσίες

καθαριότητας,

στις

μεταφορές

και

φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων και το πεζοδρόμιο ως πλανόδιοι πωλητές είναι
μεγάλος. Στο σύνολο τους, είναι διαρκώς εκτεθειμένοι σε τοξικές ουσίες, ακραίες
θερμοκρασίες, υψηλή ηχητική πίεση και μεγάλα βάρη. Πρόκειται για εργασιακές
συνθήκες που σχετίζονται με την εμφάνιση μυο-σκελετικών παθήσεων.
Οι ανειδίκευτοι άνδρες υπάλληλοι (ν=4), σε πολυκαταστήματα ή σε πόστα
κατώτατα στην ιεραρχία, μπορεί να προφυλάσσονται εν μέρει από τις
περιβαλλοντικές

αντιξοότητες,

υπόκεινται

ωστόσο

σε

οργανωσιακούς

καταναγκασμούς μέσω ιεραρχικού ελέγχου και μέσω της πιεστικής ή ακατάλληλης
συμπεριφοράς μερίδας πελατών. Το περιεχόμενο των εργασιών τους είναι
επαναληπτικό, μονότονο, και σωματικά επίπονο, κυρίως λόγω της ορθοστασίας.
Είναι επίσης εκτεθειμένοι σε ψυχολογικούς κινδύνους, όπως συμπεριφορές
ταπείνωσης και ευτελισμού από ανωτέρους ή πελάτες.
Ανάλογες είναι οι εργασιακές συνθήκες των ανειδίκευτων γυναικών οι
οποίες βρέθηκαν να εργάζονται σε ιδιαίτερα κοπιαστικές, κουραστικές,
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επαναληπτικές χειρωνακτικές εργασίες, όπως καθαριότητα μεγάλων επιφανειών,
προετοιμασία κουζίνας, λάντζα και παραλαβή εμπορευμάτων σε χώρους εστίασης.
Η υψηλή εργασιακή επαναληπτικότητα σε συνδυασμό με την υψηλή εποπτεία
καταγράφεται, επίσης, σε πωλήτριες πολυκαταστημάτων και super market. Oι
συνθήκες εργασίας τους είναι καταπιεστικές. Καθημερινά πρέπει να διαχειριστούν
ένα τεράστιο όγκο εμπορευμάτων, να τα τοποθετήσουν στα ράφια, να σκανάρουν
τους γραμμοκώδικες (code-barres) στο ταμείο και να επισπεύδουν τις κινήσεις τους
στις ώρες αιχμής της πελατειακής κίνησης. Πέρα όμως από το εκτελεστικό
περιεχόμενο, η εργασία τους περιλαμβάνει και ένα σχεσιακό περιεχόμενο. Πρέπει
ανά πάσα στιγμή να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στις
εντολές των εργοδοτών, να απαντούν στα αιτήματα των πελατών, αλλά και να
ελέγχουν για ενδεχόμενες κλοπές24.
Η οργάνωση της εργασίας στα μεγάλα πολυκαταστήματα τείνει προς έναν
ανασχεδιασμό των θέσεων εργασίας που βασίζεται σε μια πολυειδίκευση με
οριζόντιο χαρακτήρα δηλαδή περισσότερα καθήκοντα του ίδιου επιπέδου
ειδίκευσης, εναλλαγή των εργασιακών θέσεων και διεύρυνση καθηκόντων.

25

Τη

στιγμή που αυτές οι οργανωσιακές αλλαγές λαμβάνουν χώρα, απορρυθμίζεται το
εργασιακό καθεστώς των φορέων ανειδίκευτων θέσεων εργασίας, γίνεται
επισφαλές και ασυνεχές οξύνοντας τις εργασιακές αντιφάσεις. Από την μια αύξηση
του όγκου εργασίας, διαρκής εναλλαγή, υψηλότεροι εργασιακοί ρυθμοί και από την
24

Η ικανότητα να ακούν, να ερμηνεύουν και να απαντούν στους πελάτες είναι στοιχεία που υπογραμμίζουν την
σχεσιακή διάσταση των ανειδίκευτων θέσεων και τον εμπλουτισμό τους σε σχέση με τις ανειδίκευτες θέσεις
εργασίας του ταυλορικού τρόπου οργάνωσης της εργασιακής διαδικασίας. Συμφωνούμε με την θέση που
παίρνει ο Jean Lojkine, αναλύοντας το περιεχόμενο εργασιών σε ταχυφαγεία και τηλεφωνικά κέντρα, ‘η
αλληλεπίδραση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των πελατών σίγουρα εξουδετερώνεται από την τεράστια
πίεση για αποδοτικότητα, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί στην ταυλορική εργασία των εργατών στην γραμμή
συναρμολόγησης’. Βλ. Lojkine J., L’adieu à la classe moyenne, Paris, La Dispute, 2005, σ.102
25

Για την διάκριση μεταξύ οριζόντιας και κάθετης πολυειδίκευσης, Βλ. Πετράκη Γ., Οι νέες μορφές οργάνωσης
της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg, 2007, σ. 85
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άλλη καμιά εγγύηση για το εργασιακό μέλλον και χαμηλές αποδοχές. Τα ευρήματα
αποτυπώνουν ότι το μέσο καθαρό οικογενειακό εισόδημα των ανειδίκευτων
εργατών είναι μεταξύ 500-1000 ευρώ το οποίο επιμερίζεται προκειμένου να
καλυφθούν κατά μέσο όρο οι ανάγκες 3,5 ατόμων ανά οικογένεια. Στον τομέα της
υγείας

η

εμφάνιση

αγχωδών

διαταραχών

στις

παραπάνω

περιπτώσεις

αποτυπώνεται στα ευρήματα.
Οι εργαζόμενες γυναίκες (ν=2) σε ανειδίκευτες υπαλληλικές θέσεις του
δημόσιου

τομέα

ανέφεραν

σημαντικές

μισθολογικές

περικοπές,

αύξηση

εργασιακού όγκου και επισφάλεια έπειτα από την εφαρμογή του μέτρου της
διαθεσιμότητας. Η εξέλιξη του περιεχομένου και η περιστολή των προνομίων των
συγκεκριμένων εργασιακών θέσεων στην παρούσα συγκυρία, καταδεικνύει την
ανεπάρκεια των

κοινωνιολογικών προσεγγίσεων οι οποίες στη βάση των

προνομιών που απολάμβαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι πριν την οικονομική κρίση
προσπάθησαν να τους συνομαδώσουν σε μια διακριτή κατηγορία υπό την ονομασία
τάξη των υπηρεσιών.
Στο σύνολο των παραπάνω ταξικών θέσεων οι εργασιακοί ρυθμοί
εντείνονται, ενώ οι ασυνέχειες στα ωράρια εργασίας στις οποίες υποχρεώνονται
δεν τους επιτρέπουν το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Ιδιαίτερα εμφανές γίνεται αυτό σε εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα οι
οποίες επιθυμούν και αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν τις ανελαστικές ανάγκες
των βρεφών τους, τον πρώτο χρόνο έπειτα από τη γέννησή τους.
Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου εργάτες και υπάλληλοι απασχολούνται σε
μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 10 εργαζομένους και υπάρχει φυσική και άμεση
παρουσία των εργοδοτών, δημιουργούνται πατερναλιστικές σχέσεις. Σε τέτοιου
είδους επιχειρήσεις ασκείται άμεσος έλεγχος της εργασίας όπου σύμφωνα με τον
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R.Edwards «ο εργοδότης έχει κάτω από τη επίβλεψή του εργαζομένους με τους
οποίους, λόγω εγγύτητας ή προηγούμενων σχέσεων (συγγενικών ή κοινοτικών)
μπορεί να αναπτύσσει προσωπικές σχέσεις».26 Η επιβολή άμεσου ελέγχου στην
εργασιακή διαδικασία σε συνδυασμό με την υιοθέτηση από την πλευρά των
εργοδοτών στρατηγικών διαφορικής μεταχείρισης των εργαζομένων αναφορικά με
τα ωράρια και τον εσωτερικό καταμερισμό της εργασίας, αλλά και την
πολυδιάσπαση των εργαζομένων σε πολλές μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να είναι
ανασταλτικός παράγοντας όσον αφορά τη δημιουργία συλλογικών ταυτοτήτων και
την οργάνωσή των ανειδίκευτων εργατών σε συνδικάτα.
Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους σε αυτή την περιοχή ή τους
μικρούς εργοδότες οι συνθήκες εργασίας τους φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί
εξαιτίας των αγοραίων πιέσεων που τους ασκούνται από την πολιτική των μεγάλων
επιχειρήσεων όσο και το κράτος (αύξηση φορολογικών και ιατροφαρμακευτικών
εισφορών). Τις συνθήκες δυσχεραίνει επιπρόσθετα η πίεση των πελατών, αλλά και
οι αποστάσεις που πρέπει να διανύουν προκειμένου να προσφέρουν την υπηρεσία
ή το εμπόρευμα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι των αυτοαπασχολούμενων
σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς αλλά και επιδιορθώσεις ραπτομηχανών οι οποίοι
αναγκάζονται να πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες όπου βρίσκονται τα εργοστάσια
έπειτα από την από-βιομηχάνιση που άρχισε στη Θεσσαλονίκη το 1980.
Συμπερασματικά, οι οργανωσιακές αναδιαρθρώσεις που εφαρμόζονται
στους εργασιακούς χώρους αποδομούν τις εργασιακές σχέσεις και εισάγουν νέες
μορφές εκμετάλλευσης. Το σύνολο των ταξικών θέσεων χαρακτηρίζεται από την
αντίφαση μεταξύ αφενός της εξοικονόμησης του αναγκαίου χρόνου για το

26

Βλ. Πετράκη Γ., Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg, 2007, σ. 42

196

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

δεδομένο επίπεδο παραγωγής και αφετέρου την επισφάλεια τόσο για τις δεδομένες
θέσεις εργασίας όσο και για το γενικότερο επίπεδο απασχόλησης της κοινωνίας.
Η θεωρητική επεξεργασία του Wright πάνω στις ταξικές δομές σύγχρονων
κοινωνικών σχηματισμών αποτελεί το πλαίσιο για την ανάλυση της ανεργίας στις
περιοχές των δυτικών συνοικιών και του υποβαθμισμένου κέντρου. Συγκεκριμένα
υποστηρίζει ότι σε συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες ο καπιταλισμός δεν
χρειάζεται την εργασία των ανέργων που ζουν στα αστικά κέντρα. Έτσι ενώ οι
άνεργοι φαίνεται τυπικά να ελέγχουν την εργασιακή τους δύναμη, το καπιταλιστικό
σύστημα δεν αποδίδει οικονομική αξία στις εργασιακές ικανότητες που διαθέτουν.
Οι άνεργοι ‘είναι καταπιεζόμενοι διότι έχουν αποκλειστεί από την πρόσβαση σε
διαφόρων ειδών παραγωγικές πηγές, και κυρίως τα αναγκαία μέσα για την
απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων που θα έκαναν την εργασιακή τους δύναμη
εμπορεύσιμη.’27 Ο αποκλεισμός από πόρους και η απαξίωση της εργασιακής τους
δύναμης από το καπιταλιστικό σύστημα οδηγεί το Wright να εισάγει την έννοια της
‘υποτάξης’ στο θεωρητικό του σχήμα προκειμένου να ταξινομήσει τους ανέργους. Η
κατάσταση των ανέργων στις λαϊκές συνοικίες που διεξαγάγαμε τις συνεντεύξεις
που συγκροτούν το δείγμα μας, δεν απέχει από την παραπάνω περιγραφή.
Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, τα μέλη της ‘υποτάξης’ των δυτικών
συνοικιών και υποβαθμισμένου κέντρου στην πλειονότητά τους είναι μακροχρόνια
άνεργοι. Οι δεξιότητές τους είναι απαξιωμένες στο πλαίσιο του καπιταλισμού ενώ
δεν τους προσφέρεται πρόσβαση σε εργασιακές ή εκπαιδευτικές δομές όπου θα
μπορούσαν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Σε υποκειμενικό επίπεδο ανάλυσης οι
άνεργοι βιώνουν την καταπίεση που τους ασκείται από την λειτουργία του
27

Υπό αυτή την έννοια οι άνεργοι είναι καταπιεζόμενοι αλλά όχι συστηματικά εκμεταλλευόμενοι στο πλαίσιο
του καπιταλιστικού συστήματος. Βλέπε Wright E.O., Class counts. Comparative studies in class analysis,
Cambridge, Maison des Sciences de l’Homme and Cambridge University Press, 1997, σ.28
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καπιταλιστικού συστήματος ως αίσθημα ανημποριάς, απόγνωσης και έλλειψης
αξιοπρέπειας. Στο σύνολο τους είναι αποκομμένοι από την κοινωνική κανονικότητα
που δομεί ο χρόνος της εργασίας. Δεν υπάρχουν εργασιακά ωράρια,
χρονοδιαγράμματα, και εργασιακοί ρυθμοί για να τηρηθούν. Η εργασία ως
οργανωμένη δραστηριότητα που παρακινεί σε δράση και εντάσσει το άτομο στην
κοινωνική ζωή ελλείπει, συνεπώς ο ελεύθερος χρόνος της καθημερινότητας δεν
βιώνεται από τους ανέργους ως χρόνος αφιερωμένος στην σχόλη και την αναψυχή.
Το άγχος και η αγωνία να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές βιοποριστικές ανάγκες
είναι διαρκώς παρόν. Ιδιαίτερα στις περιοχές των δυτικών συνοικιών αλλά και του
υποβαθμισμένου κέντρου, η αδράνεια κυριαρχεί κυρίως στην καθημερινότητα των
ανδρών. Στο σύνολό τους οι άνεργοι αυτών των περιοχών περνούν τον χρόνο τους
σε καφενεία, σε μικρά μαγαζιά και συνεργεία της γειτονιάς τους. Η μόνη εξαίρεση
στην ατονία που δημιουργούσε η έλλειψη εργασίας ήταν ο χρόνος κατά των οποίο
οι γυναίκες έπρεπε να προετοιμάσουν τα παιδιά για το σχολείο και να ετοιμάσουν
το μεσημεριανό γεύμα.
Αναλυτικότερα, οι άνδρες άνεργοι (ν=9), κάτοικοι του υποβαθμισμένου
κέντρου και των δυτικών συνοικιών, είναι μακροχρόνιοι και προέρχονται όλοι από
χειρωνακτικές, ανειδίκευτες εργασίες (συνεργείο καθαρισμού, πωλητές, οδηγοί,
σερβιτόροι), εκτός από μια περίπτωση. Όλοι υποφέρουν από ψυχολογικά
προβλήματα, κυρίως κατάθλιψη. Σχεδόν όλοι ανήκουν στην οικονομική κατηγορία
των 500 ευρώ έως 1000, από τα οποία εξαρτώνται από 2 έως 5 άτομα. Τα
οικονομικά προβλήματα κάνουν την συζυγική ζωή δύσκολη και για εκείνους που
είναι χωρίς σχέση, χωρίς προοπτική. Όλοι εκτός από έναν δήλωσαν φτωχή
κοινωνική ζωή, χωρίς δυνατότητες για διακοπές ή κοινωνικές συναναστροφές. Η
αποτίμηση της ζωής τους συνολικά είναι αρνητική λόγω της ανεργίας, της φτώχειας,
της αδυναμίας να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών και των προβλημάτων υγείας.
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Οι αξίες που τους εκφράζουν είναι οικογένεια και θρησκεία, εντιμότητα και ηθική,
και ανθρωπισμός.
Οι περισσότερες γυναίκες είναι άνεργες (ν=16), κυρίως μακροχρόνια, αλλά
και προσφάτως απολυμένες, με φτωχό έως μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο. Οι
περισσότερες δήλωσαν μεγάλη αδυναμία να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και
ότι βιώνουν αυτή την αδυναμία ως αίσθημα ανημποριάς, απόγνωσης και
απελπισίας. Σχεδόν όλες ανέφεραν σοβαρά προβλήματα υγείας, δικά τους ή των
άμεσων συγγενικών τους προσώπων. Ένα μέρος αυτών των προβλημάτων αφορούν
στην επιβαρυμένη ψυχική τους υγεία. Ως προς την σφαίρα των οικονομικών, αυτά
υπολογίζονται είτε κάτω από 500 ευρώ το μήνα, ή από 500 με 1000 ευρώ από τα
οποία εξαρτώνται από 2 έως 5 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναγκάζονται να
επιβιώνουν από τις συντάξεις των ηλικιωμένων, από δανεικά, ή από τις λιγοστές
αποταμιεύσεις του παρελθόντος. Παραπάνω από τις μισές, βιώνουν μέτρια
συζυγική σχέση, άλλες είναι διαζευγμένες, χήρες ή φιλοξενούμενες. Όλες
κατέγραψαν μεγάλες και διαχρονικές οικονομικές δυσκολίες που έχουν επίπτωση
στην κατάσταση της υγείας τους, αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
ανατροφής, αδυναμία βιοπορισμού, μονογονεϊκότητα και χρέη. Οι αξίες που της
εκφράζουν είναι: αγάπη και σεβασμός, τιμιότητα και ηθική, ειλικρίνεια και
οικογένεια.
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την παραδοσιακή
μικροαστική τάξη, μπορεί να υποστηριχτεί ότι στην παρούσα συγκυρία η ταξική της
τοποθέτηση είναι κοντύτερα στην εργατική τάξη. Κυρίως επειδή οι φορείς τέτοιων
ταξικών θέσεων εμπλέκονται με εξωτερικές σχέσεις με τον καπιταλιστικό τρόπο
παραγωγής, Στην προσπάθεια αναπαραγωγής τους ως ιδιοκτήτες των μέσων
παραγωγής που διαθέτουν, πλήττονται από την καπιταλιστική κρίση εξαιτίας: α) της
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έντασης της εκμετάλλευσης τους μέσω των ανταλλακτικών σχέσεων με το μεγάλο
κεφάλαιο, β) της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, και γ) των φορολογικών
εισφορών που πρέπει να καταβάλουν στο κράτος. Ωστόσο το γεγονός ότι μέσω της
δράσης τους επιδιώκουν την διατήρηση και αναπαραγωγή της ιδιοκτησίας τους
θέτει όρια στον αντικαπιταλισμό τους και τις συμμαχίες που μπορούν να συνάψουν
με την εργατική τάξη.
Σχετικά με τις ταξικές θέσεις των ανειδίκευτων εποπτών, οι οποίοι ελέγχουν
οριακούς πόρους στην οργάνωση, συγκεκριμένα ασκούν έλεγχο σε ανειδίκευτους
εργάτες, παρατηρήθηκαν δυο τάσεις. Σύμφωνα με την πρώτη, είναι τέτοια η ένταση
της εκμετάλλευσης και η υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, ώστε η εποπτεία
των ανειδίκευτων εργατών, ασκείται άμεσα από τον εργασιακό ρυθμό και τις
απαιτήσεις της πελατείας. Φαίνεται ότι οι αναδιαρθρώσεις των τελευταίων χρόνων,
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση εποπτικών θέσεων στην ιεραρχία των εταιρειών ή
των οργανώσεων. Η δεύτερη τάση δείχνει ότι το εισόδημα των ατόμων που ασκούν
εποπτεία, διαφέρει ελάχιστα από το εισόδημα εκείνων που εντάσσονται στην
εργατική τάξη. Στην έρευνα μας, το εισόδημα χρησιμοποιείται ως ένα δευτερεύον
κριτήριο για την απόφανση της ταξικής τοποθέτησης των αντιφατικών θέσεων. Έτσι,
από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προκύπτει ότι η ταξική τοποθέτηση
των ανειδίκευτων εποπτών είναι κοντύτερα στην εργατική τάξη, παρότι ασκούν και
λειτουργίες του κεφαλαίου (άσκηση ελέγχου στο πλαίσιο της οργάνωσης για την
απόσπαση της υπεραξίας). Ασφαλέστερα συμπεράσματα για την ταξική τοποθέτηση
τους ενδεχόμενα θα προκύψουν από την εξέταση των γνωστικών πόρων που
διαθέτουν, με βάση τους οποίους συγκροτούν την συνείδησή τους.
Από την ανάλυση των δεδομένων του ερευνητικού προγράμματος,
προκύπτει επίσης μια τάση προλεταριοποίησης των φορέων ταξικών θέσεων με
οριακούς πόρους πιστοποιητικών ειδημοσύνης. Τόσο ο πληθωρισμός ατόμων με
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αντίστοιχα διαπιστευτήρια στην αγορά εργασίας, όσο και η υποβάθμιση του
περιεχομένου της εργασίας τους, εξαλείφει την εκμεταλλευτική διάσταση της θέσης
τους (βασιζόμενη στην κατοχή σπάνιων πόρων) και ενισχύει την σχεσιακή της
διάσταση ως εκμεταλλευόμενοι (μισθωτοί εργαζόμενοι). Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αρκετοί από αυτούς αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη εργασία προκειμένου να
διατηρήσουν το βιοτικό και πολιτισμικό επίπεδο συντήρησης που είχαν πριν την
καπιταλιστική κρίση. Έτσι, παρά τον ρόλο τους στην διάδοση της κυρίαρχης
ιδεολογίας, φαίνεται να ριζοσπαστικοποιούνται με την υιοθέτηση φιλο-εργατικών
θέσεων. Η εξέλιξη αυτή, όπως και η ένταξη τους ή δημιουργία συνδικάτων με
καθαρά αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα, δεν εξαλείφει ωστόσο εντελώς τον
αντιφατικό χαρακτήρα των σχέσεων που συγκροτούν την ταξική τους θέση.
Η λήψη θέσης σχετικά με την ταξική τοποθέτηση των υψηλά ειδικευμένων
μισθωτών είναι αρκετά επισφαλής. Όπως αναλύθηκε στην τρίτη ενότητα του
κειμένου, αυτό το είδος αντιφατικών ταξικών θέσεων συγκροτείται από δυο
διασταυρούμενες διαστάσεις: του κεφαλαίου και των δεξιοτήτων. Έτσι, στην
περίπτωση για παράδειγμα υψηλά ειδικευμένων γιατρών ή καθηγητών
πανεπιστημίου, δεν είναι σαφές πάντοτε ποια διάσταση υπερισχύει από τις σχέσεις
που συγκροτούν τη θέση τους στην ταξική δομή. Η μονοπώληση σπάνιων
πιστοποιητικών ειδημοσύνης, συνιστά ικανή συνθήκη ώστε να αποσπούν μέρος του
κοινωνικού πλεονάσματος, μέσω του μισθού που λαμβάνουν; Ή αντίθετα απλά
καρπώνονται το αποτέλεσμα της εργασίας τους, στο βαθμό που η εργασιακή
δραστηριότητα των εν λόγω μισθωτών συμβάλλει στη δημιουργία του κοινωνικού
πλεονάσματος; Στην τελευταία περίπτωση, το μόνο προνόμιο που αποφέρει η
κατοχή σπάνιων πιστοποιητικών ειδημοσύνης, είναι η ιδιοποίηση της δικιάς τους
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υπερεργασίας. Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων του ερευνητικού
προγράμματος θα δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.

Ελληνική Βιβλιογραφία
Πετράκη Γ., (2007) Οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg

Ξένη Βιβλιογραφία
Carchedi G., (1998) “Classes and Class Analysis.” σσ. 105-125 στο The Debate on Classes, Erik
Olin Wright et al., London, Verso
Lojkine J., (2005) L’adieu à la classe moyenne, Paris, La Dispute
Wright E.O., (1985) Classes, London, Verso
Wright E.O., (1997) Class counts. Comparative studies in class analysis, Cambridge, Maison
des Sciences de l’Homme and Cambridge University Press

7.1. Βινιέτες ανδρών κατοίκων των περιοχών του Υποβαθμισμένου Κέντρου και των
Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης
Μιχάλης Πουλημάς και Αναστασία Ζήση
Οι φορείς των ταξικών θέσεων του υπο-δείγματος (Ν=54) των ανδρών που κατοικούν στις
υποβαθμισμένες περιοχές του Κέντρου και τις Δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης με βάση την
οριοθέτηση των ταξικών θέσεων που προτείνει ο Erik Olin Wright στο έργο του Classes
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(1985)28κατανέμεται ακολούθως: α) αστική τάξη ή εργοδότες με 10 εργαζόμενους και πάνω
ν=1, β) μικροί εργοδότες με 5 έως 9 εργαζόμενους ν=1, γ) μικροί εργοδότες με 2 έως 4
υπαλλήλους ν=3 δ), μικροαστική τάξη ή αυτοαπασχολούμενοι που δεν εκμισθώνουν
εργασιακή δύναμη ν=13, ε) ειδικοί διευθυντές ν=1, ζ) ημι-ειδικευμένοι μισθωτοί ν=6, η)
ανειδίκευτοι μισθωτοί ν=14 θ) απόταξη χρεωκοπία ν=3, ι) άνεργοι ν=9, κ) αδήλωτη εργασία
ν=3.
Αστική τάξη
99 Αρχικά:

Εργασιακή Κατάσταση: Εργοδότης σε Περιοχή: Αλ. Παπάγου /
εταιρεία
με
πάνω
από
10 Κορδελιό
εργαζομένους / Αστική Τάξη
Μεσήλικας (50 χρόνων), εργοδότης συνιδιοκτήτης σε ομόρρυθμη εταιρεία παροχής
τεχνικών υπηρεσιών με 12 εργαζόμενους (μελέτες βιομηχανικών έργων, διυλιστήρια και
ενεργειακά). Ο τζίρος της επιχείρησης είναι 800.000 ευρώ και τα κέρδη 120.000 ευρώ. Η
θέση του στην εταιρεία είναι διευθυντική με υψηλή αυτονομία και αρμοδιότητες λήψης
αποφάσεων και επόπτευσης υφισταμένων (12 υπαλλήλοι). Καλό μορφωτικό επίπεδο
(Μηχανολόγος-Πολυτεχνίτης από εκπαίδευση στην Ιταλία). Το μηνιαίο εισόδημα είναι
μεταξύ 2001-3000 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 4 άτομα και συνίσταται από μισθούς και
κέρδη επιχείρησης.
Στις αντιξοότητες αναφέρει την απώλεια στενού φίλου. Πηγή ευχαρίστησης είναι η
επιτυχής ολοκλήρωση ενός project. Αντιμετωπίζει το μέλλον αισιόδοξα καθώς
επεκτείνονται οι δραστηριότητες της εταιρείας σε σκάφη και αυτοματισμούςενδοεπικοινωνία εργοστασιακών μονάδων. Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα. Άνετη
οικονομική κατάσταση και στο γάμο του αισθάνεται ‘επιτυχημένος’ ενώ οι διαφορές
λύνονται με διάλογο και τη λογική. Θετικό στοιχείο η ειλικρίνεια. Περνάει πολλές ώρες στο
σπίτι με τη σύζυγο. Πηγές ευχαρίστησης του είναι η παρακολούθηση αθλητικών και
επικαιρότητας. Καλή κοινωνική ζωή. Το καλοκαίρι πήγε διακοπές σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Στις αξίες αναφέρει τον θεσμό της οικογένειας, συγκεκριμένα χρησιμοποιεί την φράση ‘η
οικογένεια πρέπει να είναι στιβαρή, να έχει διάλογο.’
Μικρός εργοδότης με 5 έως 9 εργαζόμενους
71 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή:
Μακεδονίας
εργοδότης 5-9 εργαζόμενους
Αμύνης / Διοικητήριο
Μεσήλικας (59 χρόνων), εργοδότης με 5-9 εργαζόμενους, εισαγωγές εμπόριο οικιακών
ειδών. Εργάζεται δίπλα στους εργαζομένους του 10 ώρες τη μέρα και 60 ώρες την
28

Wright E.O., Classes, London, Verso, 1985, σ.σ. σελ 148-154
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εβδομάδα. Οι δραστηριότητες του αφορούν πωλήσεις, παραγγελίες, μεταφορές. Ο τζίρος
της επιχείρησης είναι 80.000 ευρώ και τα κέρδη 20.000 ευρώ. Διευθυντική θέση με
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και εποπτεία 5 υπαλλήλων. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
(απόφοιτος γυμνασίου). Το οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 5
άτομα και προέρχεται από κέρδη και ενοίκια. Ασχολείται με το εμπόριο 30 χρόνια και τον
ευχαριστεί η επικοινωνία με τον κόσμο και οι οικονομικές αποδοχές. Καλή συζυγική σχέση,
η μόνη δραστηριότητα που τον ευχαριστεί είναι η εργασία του, η κοινωνική του ζωή είναι
φτωχή, διακοπές πήγε πέρυσι. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τα καρδιακά
προβλήματα. Οι αξίες που ανέφερε είναι: οικογένεια, εντιμότητα, εργατικότητα.
Μικρός εργοδότης με 2 έως 4 εργαζόμενους
109 Αρχικά:

Εργασιακή Κατάσταση:
μικρός Περιοχή: Κολωνιάρη /
εργοδότης με 2-4 υφιστάμενους
Ξηροκρήνη
Νέος (33 χρόνων), μικρός εργοδότης συνιδιοκτήτης καφετέριας με 4 υπαλλήλους. Ο τζίρος
της επιχείρησης είναι 40.000 ευρώ και το κέρδος 10.000 ευρώ. Διευθυντική θέση με
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 4 εργαζομένων. Μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (απόφοιτος λυκείου). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000
ευρώ προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης και εξαρτώνται 3 άτομα. Τα τελευταία δυο
χρόνια έγινε πατέρας, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στην εργασία του τον
ευχαριστεί το γεγονός ότι είναι αυτόνομος (δεν έχει κανένα να τον εποπτεύει). Ωστόσο
οικονομικά δεν είναι ικανοποιημένος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σερβιτόρος. Υπήρξε
σημαντική απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της κρίσης και αναγκάστηκε να δανειστεί
χρήματα από τους γονείς του, η κατάσταση αυτή τον κάνει να αισθάνεται ανασφαλής. Καλή
συζυγική σχέση με επικοινωνία, κοινά ενδιαφέροντα η φροντίδα του παιδιού, ταινίες,
έξοδος για καφέ. Πηγές ευχαρίστησης του ίδιου η φροντίδα του παιδιού, η παρέα με
φίλους, το ψαροτούφεκο και οι καταδύσεις. Στις αξίες ανέφερε: δικαιοσύνη, σεβασμό,
τιμιότητα.
78 Αρχικά: Δ. Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Πτολεμαίων /
εργοδότης με 2-4 εργαζόμενους
Κέντρο
Νέος (25 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος, πωλήσεις κοσμημάτων στο διαδίκτυο. Εποπτεύει
4 εργαζόμενους, διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης
υφισταμένων. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΤΕΙ-ΑΕΙ μηχανολογίας). Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, από το οποίο εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται
από τα κέρδη της επιχείρησης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σερβιτόρος και σε
εργοστάσιο. Καλή συντροφική σχέση με κοινή ενασχόληση τον αθλητισμό. Στις αξίες
ανέφερε: ηθική, αγάπη.
75 Αρχικά:
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εργοδότης με 2-4 υπαλλήλους
Ρεγκούκου / Ξηροκρήνη
Ηλικιωμένος (56 χρόνων), μικρός εργοδότης, εργάζεται 10-12 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την
εβδομάδα δίπλα στους εργαζόμενους που εκμισθώνει. Εμπορεύεται υλικά συσκευασίας, ο
ετήσιος τζίρος είναι 700.000 ευρώ. Η επιχείρηση έχει ζημία. Διευθυντική θέση με
αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης 4 εργαζομένων. Καλό μορφωτικό
επίπεδο (Πτυχίο - Μεταπτυχιακό Μαθηματικά). Η εργασία του έχει υψηλή αυτονομία
ωστόσο οι εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν συνδέονται με την θέση εργασίας. Το οικογενειακό
εισόδημα είναι πάνω από 3001 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα, προέρχεται από κέρδη και
μισθούς. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την διακοπή του τρίτου προγράμματος της
ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι λάτρης της Jazz και της κλασσικής. Τώρα κλασσική μουσική
δεν μεταδίδει κανείς. Η γυναίκα του αντιμετωπίζει καρκίνο, έχει επηρεάσει η ποιότητα
ζωής του. Έχει προσαρμοστεί καθότι είναι ανθρώπινο πρόβλημα, μπορεί να χτυπήσει κάθε
πόρτα. Απώλεια τζίρου 50% στην επιχείρηση, την εργασία του την κάνει για βιοποριστικούς
λόγους αλλά τον ευχαριστεί κιόλας. Αντιμετωπίζει με απαισιοδοξία το μέλλον, αναμένουν
ότι θα έρθουν δυσκολότερες μέρες καθότι έπεσε η αγοραστική δύναμη των συνανθρώπων
μας.
Η οικονομική κρίση τον οδήγησε να περιορίσει όλες τις δραστηριότητες που έχουν ένα
κόστος και δεν είναι αναγκαίες. Περιορίζεται σε εμπορικές και βιοτικές πράξεις (π.χ. να
κάνεις ένα τραπέζι σε πελάτες.) Καλή συζυγική σχέση με ειλικρίνεια, αλληλοσεβασμό,
υποστήριξη. Τα πράγματα που ενώνουν το ζευγάρι είναι η συμβίωση, γευματίζουν μαζί σαν
οικογένεια, το θεωρεί σημαντικό να ενώνεται η οικογένεια. Πηγές ευχαρίστησης είναι το
διάβασμα βιβλίων, λογοτεχνίας, η παρακολούθηση κινηματογράφου, βγάζει βόλτα το
δάσκαλο, περπατά και όταν το κάνει περνάει flash back όλη του η ζωή. Πλούσια κοινωνική
ζωή, δέχεται φίλους στο σπίτι. Έχει να φύγει διακοπές 8 χρόνια, αλλά κάνει 3 ήμερες
εκδρομές. Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει τον καρκίνο της συζύγου και την οικονομική
κρίση. Στις αξίες ανέφερε: αξιοπρέπεια, κοινωνική αλληλεγγύη.
Αυτοαπασχολούμενοι
107 Αρχικά:

Εργασιακή Κατάσταση:
αδήλωτη Περιοχή:
Αγίου
εργασία-αυτοαπασχολούμενος
/ Δημητρίου / Κέντρο
Πολεμικές τέχνες
Μεσήλικας (45 χρονών), αυτοαπασχολούμενος σε χειρωνακτική εργασία, δάσκαλος
πολεμικών τεχνών. Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο που δεν συνδέεται με την εργασιακή θέση
(Πολιτικός Μηχανικός) και χαμηλό εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το οποίο εξαρτάται μόνο
ο ίδιος. Τα τελευταία δυο χρόνια το εισόδημα μειώθηκε αρκετά, ωστόσο προσπαθεί να μην
τα σκέφτεται. Χαρακτηριστικά αναφέρει ‘Δεν το σκέφτομαι, όπως έρθει η μέρα’. Στο
παρελθόν έχει εργαστεί στο εμπόριο και σε μαγαζί εστίασης. Νιώθει ανασφάλεια για το
μέλλον, η εργασία του τον ευχαριστεί αλλά τον προβληματίζει η μείωση τζίρου.
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Στις αξίες αναφέρει: οικογένεια.

76 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Δωδεκανήσου /
Αυτοαπασχολούμενος – Ανταλλακτικά Εύοσμος
αυτοκινήτων
Μεσήλικας (61 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος (πώληση ανταλλακτικών, αποκόλληση
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, είδη φανοποιείου). Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (νυχτερινό
γυμνάσιο). Το μηνιαίο εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ και εξαρτώνται 2 άτομα. Ο τζίρος
της επιχείρησης είναι περίπου 1000 ευρώ το μήνα. Η οικονομική κρίση τον επηρέασε
σημαντικά, έχασε τη διάθεσή του, βαρέθηκε. Νιώθει απογοήτευση έπειτα από 40 χρόνια
που κάνει αυτή τη δουλειά. Χρειάστηκε να δανειστεί από γνωστούς, συγγενείς και φίλους.
Η οικονομική δυσχέρεια δημιουργεί προβλήματα στη συζυγική σχέση (γκρίνια).
Στην εργασία του τραυματίζεται συχνά στα χέρια και τα μάτια. Στο παρελθόν έχει
απασχοληθεί σε ανειδίκευτες εργασίες (κουλουρτζής). Πηγή ευχαρίστησης του
ερωτώμενου είναι η παρακολούθηση αθλητικών εκπομπών.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε προβλήματα επιβίωσης. Έχει να πάει διακοπές 40
χρόνια.
Στις αξίες ανέφερε: «σωστός απέναντι στους φίλους και συναδέλφους, μοίρασμα αγαθών»
73 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καραολή &
Αυτοαπασχολούμενος / αρχιτέκτονας
Δημητρίου / Κέντρο
Ηλικιωμένος 59 (χρόνων), αρχιτέκτονας αυτοαπασχολούμενος – σχεδίαση κτιρίων,
επίβλεψη κτιριακών προγραμμάτων. Τα τελευταία 6 χρόνια έχει πέσει κατακόρυφα ο όγκος
εργασίας. Σε εποχές πριν την οικονομική κρίση είχε 50.000 ευρώ κέρδη. Όταν υπάρχει
δραστηριότητα μπορεί να επιβλέπει και 60 άτομα. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο πτυχίο και
μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική. Το μηνιαίο εισόδημα του είναι ασταθές, ωστόσο όταν
εργάζεται είναι πάνω από 3000 ευρώ, προέρχεται από τα κέρδη της εργασίας του ως
αρχιτέκτονας και εξαρτάται αποκλειστικά ο ίδιος.
Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα
να μην εργάζεται. Ενοχλείται από την το γεγονός ότι δεν προτιμούνται έλληνες αρχιτέκτονες
για μεγάλα project. Ο ίδιος είχε μείωση εισοδήματος 50%. Στην εργασία του τον ευχαριστεί
το δημιουργικό κομμάτι, αντιμετωπίζει το εργασιακό μέλλον μάλλον απαισιόδοξα,
αναφέρει χαρακτηριστικά ‘ήλπιζα ότι θα υπάρξει εκσυγχρονισμός του κτηριακού στόλου
αλλά το βλέπω δύσκολο.’
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Τα τελευταία 6 χρόνια είναι χωρίς δραστηριότητα πράγμα που τον ενοχλεί, αναφέρει ο
ερωτώμενος ‘αισθάνομαι ανασφαλής, πρέπει να τρώω από τα έτοιμα. Από εκεί που
πήγαινα με 160 πάω με 140 με το αμάξι για να εξοικονομήσω καύσιμα. Έκοψα το ένα
τηλέφωνο. ‘ Δυσκολία να δεσμευτεί, κάνει σχέσεις οι οποίες διαρκούν 7-8 μήνες και έπειτα
διαλύονται. Οι διαφωνίες του με τις σύγχρονες γυναίκες είναι αισθητικού τύπου κυρίως,
δεν του αρέσουν τα νύχια, τα extension, τα tattoo.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι τα ταξίδια, η μουσική ενασχόληση, η
φωτογραφία, η ζωγραφική, η ιστιοπλοΐα, η μοτοσυκλέτα και η κιθάρα. Η κοινωνική του ζωή
είναι περιορισμένη.
Στις αξίες ανέφερε: αγάπη για τη ζωή, ξύπνημα με καλή διάθεση, καταρχήν εμπιστοσύνη
στους ανθρώπους, αγάπη για την καλή δουλειά, τα ζώα, τα φυτά, την επιστήμη, κάθε
άνθρωπος μπορεί να διαβάσει εκλαϊκευμένη επιστήμη και να είναι καλός. Συμμετοχή στα
κοινά, συμμετοχικό σύστημα.
Χωρισμένος πριν 5 χρόνια. Ένας από τους λόγους διάλυσης του γάμου η μη ύπαρξη
παιδιών, με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάτι να τους κρατήσει έπειτα από τη φθορά του
χρόνου.
77 Αρχικά: Ν.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Κασσάνδρου /
αυτοαπασχολούμενος / κλειδαράς
Κέντρο
Μεσήλικας (54 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος κλειδαράς (πώληση και κατασκευή
κλειδιών), μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (μέση τεχνική σχολή). Το μηνιαίο εισόδημα είναι
501-1000 ευρώ από το οποίο εξαρτάται 1 άτομο. Πηγές εισοδήματος είναι τα κέρδη. Ασκεί
το επάγγελμα 35 χρόνια. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των κερδών, αλλά έχει
μάθει να ζει στην οικονομική επισφάλεια και δεν επηρεάστηκε. Είναι μόνος και δεν ψάχνει
σχέση, χαρακτηριστικά ανέφερε ‘ότι προκύψει’. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη, το
μόνο που φάνηκε να τον απασχολεί είναι να είναι υγιής. Οι αξίες που ανέφερε είναι:
σεβασμός και οικογένεια.
103 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Μόσχων /
Αυτοαπασχολούμενος
/ Κορδελιό
Αρτοζαχαροπλαστείο
Νέος (27 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος σε μαγαζί με αρτοποιήματα, χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο (απόφοιτος λυκείου, διέκοψε τις σπουδές του σε ΤΕΙ). Το οικογενειακό του
εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα, προέρχεται από κέρδη
επιχείρησης και συντάξεις. Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από την αδελφή του. Πηγές
ευχαρίστησης είναι το θέατρο και ο χορός. Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την
εργασιακή ανασφάλεια. Στις αξίες αναφέρει την πίστη στο θεό.
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72 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Ολύμπου
/
Αυτοαπασχολούμενος / είδη γάμου Κέντρο
βαπτίσεων
Ηλικιωμένος
(61 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος (βιοτεχνία προσκλητήρια γάμουβαπτίσεων). Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (λύκειο). Τα ετήσια κέρδη είναι 10.000 ευρώ. Το
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα
και προέρχεται από κέρδη και μίσθωμα. Η οικονομική κρίση τον επηρέασε σημαντικά,
κυρίως σε ότι αφορά την εξασφάλιση των παιδιών του. Το εισόδημα του μειώθηκε 30%,
εξαιτίας της μείωσης τζίρου, μερικές φορές δεν τον πληρώνουν οι πελάτες. Στο παρελθόν
είχε εργαστεί ως εφημεριδοπώλης.
Εξέφρασε άγχος και ανασφάλεια σχετικά με το αν θα πάρει σύνταξη και αν θα μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες του με αυτή. Κύριο μέλημα και του ίδιου και της συζύγου του είναι η
αποκατάσταση των παιδιών τους. Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι η εργασία
του, οι εκδρομές και το ψάρεμα. Καλή κοινωνική ζωή αλλά λίγους φίλους. Στις αξίες
ανέφερε: οικογένεια, συνέπεια, εργατικότητα.
97 Αρχικά: Γ.Τ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Ρακτιβάν /
Αυτοαπασχολούμενος / φωτογράφος
Διοικητήριο
Ηλικιωμένος (58 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος φωτογράφος, καλό μορφωτικό επίπεδο
(ΤΕΙ-ΑΕΙ). Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ και προέρχεται από ενοίκια.
Μεγάλη απώλεια εισοδήματος, αδυναμία κάλυψης των αναγκών του έπειτα από 25 χρόνια
που κάνει το επάγγελμα του φωτογράφου. Δεν βρίσκεται σε συντροφική σχέση και
αισθάνεται άσχημα γι’ αυτό.
Πηγές ευχαρίστησης, είναι η φωτογραφία, η μαγειρική, τα ταξίδια και οι κοινωνικές
συναναστροφές. Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε την τετραπληγία του ανιψιού του και την
δυσκολία να συνάψει σχέση με γυναίκα. Στις αξίες ανέφερε: να είναι καλοπροαίρετος,
ηθικός, φιλικός.
74 Αρχικά: Ε.Ζ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Ρεγκούκου /
Αυτοαπασχολούμενος
Ξηροκρήνη
Μεσήλικας (48 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος (βιομηχανικοί αυτοματισμοί). Εργάζεται 10
ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα. Πωλήσεις και προγραμματισμός φωτοβολταϊκών
και βιομηχανικών συστημάτων. Ο τζίρος της επιχείρησης είναι 150.000 ευρώ και τα κέρδη
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50.000 ευρώ. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων αλλά χωρίς την
εποπτεία υφισταμένων. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΤΕΙ ηλεκτρολόγων), οι εκπαιδευτικοί
τίτλοι συνδέονται με τη θέση εργασίας. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης.
Ασχολείται 30 χρόνια με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Στην παρούσα συγκυρία και παρά την
κρίση, υπήρξε αύξηση τζίρου, καθότι οι καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικέςοικονομικές μορφές ενέργειας. Στη δουλειά του τον ευχαριστεί το δημιουργικό κομμάτι,
ωστόσο προβλήματα δημιουργούνται αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής, και τις μεγάλες
οφειλές των πελατών του. Το επαγγελματικό του μέλλον το αντιμετωπίζει θετικά καθότι
ξεκινά συνεργασίες με επιχειρηματίες στην Βουλγαρία και την Αλβανία. Όπως τόνισε ιδίως
το κομμάτι των βιομηχανικών αυτοματισμών είναι εξειδικευμένο, θέλει γνώσεις και
εμπειρία και αυτό τον γεμίζει αυτοπεποίθηση. Αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματα από
φίλο καθότι έχει πρόβλημα ρευστότητας, του οφείλουν αμοιβές οι πελάτες του, ωστόσο το
κράτος τον πιέζει να εισπράξει.
Καλή συζυγική σχέση, λειτουργούν από κοινού με τη σύζυγο. Πηγές ευχαρίστησης είναι να
παίζει και να ακούει μουσική. Η κοινωνική του ζωή είναι πλούσια, συμμετέχει και σε
συγκρότημα που παίζει λαϊκά και ρεμπέτικα. Υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή του που
διαιωνίζονται αλλά δεν θέλησε να τις αναφέρει. Στις αξίες αναφέρει: τιμιότητα, αφοσίωση
στην οικογένεια, στόχοι, εργατικότητα.
58 Αρχικά: Ι.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αυτοαπασχολούμενος / Ηλεκτρολογείο Πολίχνη
αυτοκινήτων

Κανάρη

/

Νέος 21 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος σε συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων.
Ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε., αυξημένο ωράριο εργασίας 9 ώρες τη μέρα 6 μέρες την
εβδομάδα. Οι δραστηριότητές του είναι επισκευές αυτοκινήτων, ηλεκτρικά, μπαταρίες. Ο
τζίρος της επιχείρησης είναι 18.000 ευρώ και τα κέρδη 10.000 ευρώ. Μέτριο επίπεδο
εκπαίδευσης (επαγγελματικό λύκειο οχημάτων). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης
και τη σύνταξη του πατέρα του.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την έναρξη της επιχείρησης, ουσιαστικά ανέλαβε
την επιχείρηση – συνεργείο του πατέρα του στο οποίο εργαζόταν από παιδί. Στις
εργασιακές αντιξοότητες ανέφερε την πτώση τζίρου, τα παζάρια που κάνουν οι πελάτες και
τις εκπτώσεις που κάνουν μόνοι τους. Πηγή ευχαρίστησης στην εργασία του είναι η επαφή
με τους πελάτες, λέει χαρακτηριστικά ‘γινόμαστε καφενείο, μαζεύεται πολύ κόσμος’.
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Στο παρελθόν έχει εργαστεί σερβιτόρος, αναμένει ότι η παρούσα εργασία του θα πάει
καλύτερα, ενώ τόνισε εμφατικά ότι δεν είχε συνδικαλιστική δράση ποτέ.
Δεν υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή αλλά έχει κοινό ταμείο με τον πατέρα του. Γενικά
δυσκολεύεται πάρα πολύ εξαιτίας των οικονομικών του. Είναι σε συντροφική σχέση, κοινά
ενδιαφέροντα είναι το bowling, οι έξοδοι και οι ταινίες, πρόβλαμα είναι η απόσταση
εκείνος μένει Πολίχνη και η κοπέλα του στη Βέροια.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι η ασχολία με την ομάδα ποδοσφαίρου του
Άρη και το στοίχημα. Πλούσια κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε το καλοκαίρι.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την κατάσταση της χώρα.
Οι αξίες του είναι οικογένεια, τιμιότητα, σεβασμός στον άλλο.
69 Αρχικά: Ν.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Αμπελόκηποι /
Αυτοαπασχολούμενος / Ηλεκτρολογείο Δαβάκη
αυτοκινήτων
Μεσήλικας 56 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων ασφαλισμένος
Ο.Α.Ε.Ε., μέτριο μορφωτικό επίπεδο – μέση τεχνική εκπαίδευση (σχολή ευκλείδη). Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης και τη σύνταξη του συζύγου.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε 40% πτώση τζίρου, καθώς και το γεγονός ότι έγινε
παππούς. Στα οικογενειακά προβλήματα υγείας ανέφερε την πάθηση της καρδιάς της
μητέρας τους. Στην εργασία του τον ευχαριστεί όταν δημιουργεί, πρόβλημα είναι η
δυστροπία των πελατών και όταν δεν των πληρώνουν. Οι εργασιακές απολαβές είναι
πενιχρές και δεν τον ικανοποιούν. Στο παρελθόν εργάστηκε σε βυρσοδεψείο, σε κατασκευή
καλουπιών και δερματοκόπτης. Έχει ενεργό συνδικαλιστική δραστηριότητα στο σωματείο
ηλεκτρολόγων Θεσσαλονίκης.
Η μείωση της πελατείας και η απώλεια εισοδήματος τον επηρεάζουν, αισθάνεται
ζορισμένος, ‘πληρώνω ένα λογαριασμό και έρχονται δύο. Παλιά βγαίναμε χαμογελαστοί
έξω και τώρα βγαίνουμε με το κεφάλι κάτω.’
Μέτρια συζυγική σχέση, εξαιτίας τον πολλών χρόνων, συνήθεια, ρουτίνα, ψυχοφθόρα, η
οικονομική πίεση που βιώνει έχει επιπτώσεις και στη σεξουαλική του ζωή. Οι διαφωνίες
αφορούν κυρίως τα οικονομικά του σπιτιού. Ωστόσο ο ερωτώμενος θεωρεί τον γάμο
απαραίτητο, η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας δήλωσε. Κοινές δραστηριότητες
με τη σύζυγο το σεξ, τα ψώνια και οι εκδρομές.
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Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι να ακούει μουσική, εκδρομή, αλκοόλ
(τσιπουράκι, κρασάκι), χορός, τραγούδι. Επίσης είναι έφορος μπάσκετ στην ομάδα
γυναικών των Αμπελοκήπων. Η κοινωνική του ζωή είναι καλή, διακοπές πάει κάθε
καλοκαίρι στο εξοχικό του στην Χαλκιδική.
Ανέφερε άγχος αν θα πάρει σύνταξη και πόσο θα πάρει.
Οι αξίες του είναι: αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, φιλαλήθεια, εργατικότητα, αποταμίευση.
Εξέφρασε πικρία σχετικά με την έλλειψη κοινωνικής μέριμνας για την οικογένεια(π.χ.
κάποιος να κρατήσει το παιδί της κόρης του να πάει να εργαστεί.) Θεωρεί ότι αν υπήρχε
κάποιο επίδομα θα εξέλειπαν τα οικογενειακά προβλήματα.

67 Αρχικά: Α.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αμπελόκηποι
Αυτοαπασχολούμενος / έπιπλα
/Γευγελή
Μεσήλικας 37 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος κατασκευή και εμπορία επίπλων,
ασφαλισμένος στον Ο.ΑΕ.Ε, μέτρια αυτονομία. Η επιχείρηση είναι ζημιογόνος. Χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο (γυμνάσιο). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000
ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από συντάξεις.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε ότι δεν υπάρχει εργασία, καθημερινά η επιχείρηση
έχει ζημίες ‘μπαίνουμε μέσα, ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε.’ Ο πατέρας του ερωτώμενου
έχει πρόβλημα καρδιάς, η κατάστασή του επιτείνεται εξαιτίας της ζημιάς που παρουσιάζει
η επιχείρηση (το ξυλουργείο είναι οικογενειακή επιχείρηση-πατέρας, γιός, θείος),
στενοχωριέται και όλη η οικογένεια είναι σε κατάσταση επιφυλακής σε περίπτωση που
υποτροπιάσει. Ο ερωτώμενος εργάζεται από 15 χρόνων, είναι 25 χρόνια ξυλουργός, πλέον
έχουν ζημία και η επιχείρηση τρώει τη σύνταξη του πατέρα του. Είναι σε διαδικασία να την
κλείσουν.
Στην εργασία του δεν τον ευχαριστεί κάτι, εργάζεται και μπαίνουν μέσα. Η επερχόμενη
αλλαγή είναι το κλείσιμο της επιχείρησης. Η απόχη του για το συνδικαλισμό είναι αρνητική
‘όπου βλέπεις συνδικαλιστή να φεύγεις μακριά. Με τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα δεν
είναι καλός, κοιτάμε το προσωπικό συμφέρον.’
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από τους γονείς του, η κατάσταση αυτή τον επηρεάζει
πολύ αρνητικά, ανέφερε ότι ‘δεν έχει καθαρό μυαλό να σκεφτεί, δεν βλέπει προοπτική να
βρει εργασία.’
Είναι χωρίς συντροφική σχέση και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, στη δεδομένη
συγκυρία δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, υπευθύνους για την κατάστασή του θεωρεί τους
πολιτικούς.
Δεν έχει καμιά δραστηριότητα ή ασχολία που να τον ευχαριστεί, επιθυμεί να πάει για
ψάρεμα αλλά δεν έχει χρήματα. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη, δεν μπορεί να
βγει έξω. Τελευταία φορά διακοπές πήγε πριν 5 χρόνια.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται ανέφερε το εργασιακό και τη μοναξιά που νιώθει στα
προσωπικά του.
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Ως αξίας ανέφερε την εργασία του, ‘χωρίς δουλεία, δεν υπάρχει κατεύθυνση’

68 Αρχικά: Μ.Χ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Αλ.Παπάγου /
Αυτοαπασχολούμενος / Βιβλιοπωλείο
Αμπελόκηποι

Μεσήλικας 49 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος, ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου, μέτρια
αυτονομία, ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε. Οι δραστηριότητές του είναι η πώληση βιβλίων και
αναλώσιμων. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (γυμνάσιο).
Παράλληλα και περίπου 16 ώρες την εβδομάδα εργάζεται ως οδηγός σε parking, το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από τα
κέρδη της επιχείρησης και το ημερομίσθιο.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απώλεια του οικογενειακού εισοδήματος (50%).
Στα οικογενειακά προβλήματα υγείας ανέφερε την κύρωση ύπατος της μητέρας του και την
νευρική ανορεξία της πεθεράς του παθήσεις οι οποίες έχουν επηρεάσει την ποιότητα ζωής
τους, ωστόσο έχουν προσαρμοστεί.
Έχασε στενό συγγενή, νέο άνθρωπο, στεναχωρήθηκε πολύ, με τον καιρό προσαρμόστηκε.
Στην εργασία του είχε απώλεια εισοδήματος 50%, τον ευχαριστεί όταν εργάζεται και έχει
κέρδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις βαφές αυτοκινήτων. Από την παρούσα εργασία
είναι μέτρια ευχαριστημένος. Η φράση που χρησιμοποίησε είναι ‘Να έχει ο κόσμος δουλειά
και να μπορούμε να εργαστούμε και εμείς.’
Μεγάλη πτώση τζίρου, αναγκάστηκαν να δανειστούν από την εξαδέλφη του, αισθάνεται
χάλια. Καλή συζυγική σχέση με αδύναμο σημείο την γκρίνια που προκύπτει από το
οικονομικό πρόβλημα της οικογένειας. Κοινές δραστηριότητες η έξοδος για καφέ και έξοδοι
σε κέντρα διασκέδασης.
Πηγή ευχαρίστησης είναι ο καφές με την παρέα του και οι ευχάριστες στιγμές που έχουν. Η
κοινωνική του ζωή είναι μέτρια, διακοπές πήγες του 2010 στην αμμολιανή. Χρόνια
αντιξοότητα η οικονομική δυσχέρεια.
Ως αξία ανέφερε το ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον.
64 Αρχικά: Χ.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή: Καραολή /
Αυτοαπασχολούμενος / Κυλικείο

Μεσήλικας 48 χρόνων, αυτοαπασχολούμενος ιδιοκτήτης καφέ-κυλικείου, με χαμηλή
αυτονομία. Είναι ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε. αλλά δεν πληρώνει τις εισφορές του. Ο τζίρος
της επιχείρησης είναι 16.000 ευρώ. Η επιχείρηση είναι ζημιογόνος ‘ίσα βάρκα ίσα νερά’,
δεν επαρκούν τα έσοδα για να βγει ο μισθός του. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΤΕΙ ιατρικά
εργαστήρια), οι εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν συνδέονται με την εργασία του. Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται
από το μισθό της συζύγου του.
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Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την ολοκληρωτική απώλεια του εισοδήματός του
(100%), και κλείσιμο της εταιρείας στην οποία εργαζόταν 21 χρόνια και χρεοκόπησε
(εξαγωγική βιοτεχνία ρούχων)
Ο ερωτώμενος πάσχει από διαβήτη, οι επιπτώσεις ήταν ο περιορισμός της τροφής του και η
συχνοουρία. Άλλαξε τις διατροφικές του συνήθεις. Έχει προσαρμοστεί καθότι πέρασαν 8
χρόνια ωστόσο πρέπει να ελέγχεται κάθε μέρα.
Επίσης ανέφερε άγχος καθότι πάσχει από παγκρεατίτιδα και πρόκειται να κάνει αφαίρεση
χολής. Το γεγονός της εγχείρισης του προκαλεί άγχος αλλά δεν κυριαρχεί στη ζωή του.
Τα τελευταία δυο χρόνια άνοιξε κυλικείο, ο τίζρος είναι χαμηλός, μειώνεται συνεχώς και θα
κλείσει την επιχείρηση σύντομα.
Η άποψη του για τους συνδικαλιστές είναι πολύ αρνητική. Ο ίδιος είναι πρώην
συνδικαλιστής και πλέον δεν θέλει καμία σχέση. Η φράση του είναι χαρακτηριστική: ‘Να
κρεμαστούν οι συνδικαλιστές, όπως έλεγε ο Στάλιν για τους παπάδες.’
Δεν δανείστηκε χρήματα, ωστόσο δεν καταβάλει τις εισφορές του στον Ο.Α.Ε.Ε., νιώθει
έλλειψη αξιοπρέπειας.
Καλή συζυγική σχέση, το λιμάνι του, το μόνο κομμάτι στη ζωή του που πάει καλά. Δεν έχουν
κοινές δραστηριότητες με τη σύζυγό του λόγω διαφορετικών εργασιακών ωραρίων, ωστόσο
μια δυο φορές την εβδομάδα κανονίζουν να βγουν έξω.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι η έξοδος για καφέ με ένα φίλο του και
περίπατοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη,
τελευταία φορά διακοπές πήγε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική μέσω κοινωνικού τουρισμού 4
ημέρες.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται ανέφερε την εργασία του από το 2010 και έπειτα.
Οι αξίες του είναι δικαιοσύνη και ειλικρίνεια και πίστη με την έννοια της αφοσίωσης, όχι
στο θεό.
Ημι-ειδικευμένες θέσεις εργασίας
104 Αρχικά:

Εργασιακή
Κατάσταση:
ημι- Περιοχή: Γλαύστωνος /
ειδικευμένη θέση εργασίας - μουσικός Κέντρο
Μεσήλικας (41 χρόνων), δεξιοτέχνης μουσικός, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο. Το
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και εξαρτάται ένα άτομο. Τα
τελευταία χρόνια αισθάνεται έντονη απαισιοδοξία. Στην προσωπική του ζωή είναι μόνος
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και δεν αναζητά ενεργά σχέση. Οι δραστηριότητες που τον ευχαριστούν είναι τα ταξίδια, η
δημιουργική απασχόληση, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η συνεύρεση με φίλους.
Στις αξίες αναφέρει: οικογένεια, φιλία, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, συντροφικότητα.
90 Αρχικά: Ζ.Ο.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Κρυστάλλη /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Κέντρο
Νοσηλευτής
Νέος (29 χρόνων), νοσηλευτής σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας,
ασκεί εποπτεία σε 4 νοσηλευτές. Διευθυντική θέση με εποπτεία των υφισταμένων αλλά
χωρίς αρμοδιότητες λήψης απόφασης. Καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ-ΑΕΙ – νοσηλευτικής. Το
οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ, εξαρτάται ένα άτομο και πηγή
εισοδήματος είναι ο μισθός του. Στις εργασιακές του δραστηριότητες είναι η νοσηλεία και η
φροντίδα των ασθενών, η φύλαξη και η σίτισή τους. Ακριβώς εκεί εστιάζονται και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εργασία του, καθώς η φύλαξη, η καθαριότητα και η
φύλαξη δεν συμπεριλαμβάνονται στην ειδικότητα του νοσηλευτή.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σερβιτόρος, μπάρμαν, αγρότης και σε ταβέρνα. Εξέφρασε
ενδεχόμενο απόλυσης καθώς εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η εργασία του δεν τον
ευχαριστεί την κάνει για βιοπορισμό, αν ήταν καλές οι συνθήκες νοσηλείας, θα ήταν
ευχαριστημένος. Είχε απώλεια εισοδήματος 50%, χρειάστηκε να δανειστεί από τους γονείς
του και χρησιμοποίησε τη λέξη ‘σκατά’ για να περιγράψει πως νιώθει.
Καλή σχέση με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, με κοινές δραστηριότητες το φαγητό, τα
ταξίδια και την επικοινωνία.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ίδιο είναι η μηχανή, οι πτήσεις από μοντελισμό μέχρι
κανονικές πτήσεις με αεροπλάνα αερολέσχης, οι δραστηριότητες της φύσης και οι
εκδρομές. Καλή κοινωνική ζωή.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το οικονομικό.
Οι αξίες του είναι: οικογένεια, ήθος, κρίση, κριτική, κατανόηση, εργατικότητα, τιμιότητα.
105 Αρχικά: Κ.Λ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Μον. Σαμουήλ
ειδικευμένη θέση εργασίας / Εναρίτης / Ξηροκρήνη
Νέος (34 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, μέτρια αυτονομία, βοηθός
ηλεκτροτεχνίτη (εναρίτης) σε εταιρεία η οποία αναλαμβάνει εργολαβίες από μεγάλες
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ). Το οικογενειακό εισόδημα
είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από ημερομίσθια. Στην
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εργασία του τον ευχαριστεί το κλίμα με τους συναδέλφους και η εργασία καθαυτή. Δεν
αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα πέρα από τη μείωση του εισοδήματος κατά 20%.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σερβιτόρος και πωλητής. Καλή συντροφική σχέση, που
χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό. Κοινές δραστηριότητες είναι οι
δουλειές του σπιτιού και το περπάτημα.
Ο ίδιος ασχολείται με το μπάσκετ, το τρέξιμο και το κολύμπι. Περιορισμένη κοινωνική ζωή
με λίγους και καλούς φίλους. Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που ενοχλεί τον καθένα.
Στις αξίες ανέφερε: ειλικρίνεια, αγάπη, σεβασμός, εμπιστοσύνη και να σκέφτεσαι και τον
άλλο όχι την πάρτη σου.
93 Αρχικά: Ν.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Δερβενακίων /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
– Πολίχνη
Υπάλληλος ΚΕΠ
Ηλικιωμένος (57 χρόνων), υπάλληλος σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ),
διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Καλό μορφωτικό επίπεδο (οικονομικό ΑΠΘ).
Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και
αποτελείται από το μισθό του. Είναι ικανοποιημένος με την εργασία του εκτός από την
μείωση μισθού που υπέστη κατά 40%. Καλή προσωπική σχέση, με κοινωνικές εξόδους. Τον
ίδιο τον ευχαριστεί το ποδόσφαιρο, η καλή παρέα, ο αθλητισμός και η ενασχόληση με τα
παιδιά του.
Στις αξίες αναφέρει: καλοσύνη και βοήθεια στο συνάνθρωπο.
94 Αρχικά: Β.Μ.

Εργασιακή
ειδικευμένης
Δάσκαλος

Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Σουρή / Κέντρο
θέσης εργασίας –

Μεσήλικας (48 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας (δάσκαλος). Καλό μορφωτικό
επίπεδο (παιδαγωγική ακαδημία). Το οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ,
εξαρτάται ένα άτομο και προέρχεται από μισθούς. Μεγάλη αλλαγή στη ζωή του προκάλεσε
η διάλυση του δεσμού που διατηρούσε. Στο εργασιακό επίπεδο αντιμετωπίζει προβλήματα
συνεργασίας με τους συναδέλφους του και εξαιτίας της περικοπής του μισθού.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ανειδίκευτες εργασίες (ελαιοχρωματιστής, σερβιτόρος,
delivery boy).
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Η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει τον επηρεάζει ψυχολογικά, αισθάνεται άσχημα.
Δεν τον ευχαριστεί κάποια δραστηριότητα, δεν έχει κοινωνική ζωή, διακοπές πήγε πέρυσι.
Στις αξίες ανέφερε: τιμιότητα και ευθύτητα.
89 Αρχικά: Π.Ι.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Φιλίππου /
ειδικευμένη
θέση
εργασίας
/ Κέντρο
Ηλεκτρολόγος
Νέος (34 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας-ηλεκτρολόγος συντηρητής σε
ξενοδοχείο. Καλό μορφωτικό επίπεδο (ΤΕΙ ηλεκτρολογίας). Μέτρια αυτονομία. Το χειμώνα
εργάζεται και ως αυτοαπασχολούμενος κάνοντας ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε σπίτια
και μαγαζιά. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα
και προέρχεται από μισθούς και ημερομίσθια. Τα τελευταία δυο χρόνια παντρεύτηκε, άλλη
μεγάλη αλλαγή ήταν η διάρρηξη του σπιτιού του με απώλειες 6.000 ευρώ.
Στο εργασιακό επίπεδο ανέφερε μείωση μισθού και εισοδήματος εξαιτίας της πτώσης της
οικοδομικής δραστηριότητας, οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά για ανακαινίσεις και τα
μπαλώματα δεν δίνουν λεφτά.
Καλή συζυγική σχέση με εμπιστοσύνη, αγάπη, ακολουθούν θεραπεία προκειμένου να
αποκτήσουν παιδί.
Πηγές ευχαρίστησης είναι οι βόλτες, έξοδοι σε ταβέρνες και ταξίδια. Άλλες πηγές
ευχαρίστησης είναι η μουσική, παίζει κιθάρα, και η παρακολούθηση αθλητικών εκπομπών.
Η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη. Στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε την αδυναμία να
κάνει παιδί, την πατρότητα.
Στις αξίες ανέφερε: οικογένεια, πίστη, εργατικότητα, τιμιότητα.

Ανειδίκευτες θέσεις εργασίας
102 Αρχικά: Κ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Αγίου
θέση εργασίας / Υπάλληλος πωλήσεων Δημητρίου / Κέντρο
Νέος (28 ετών), ανειδίκευτη θέση εργασίας, υπάλληλος πωλήσεων σε γνωστή αλυσίδα
ηλεκτρονικών ειδών. Σύμβαση αορίστου χρόνου, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, εργάζεται 6 ώρες
ημερησίως 5 μέρες την εβδομάδα. Καλό μορφωτικό επίπεδο (Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων-Μακεδονίας), το αντικείμενο των σπουδών δεν συνδέεται άμεσα με το
πτυχίο. Χαμηλή αυτονομία στον εργασιακό χώρο. Το εισόδημά του είναι μεταξύ 501-1000
ευρώ και προέρχεται αποκλειστικά από το μισθό του.
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Στις αντιξοότητες αναφέρει την απώλεια της θείας του και την διάλυση του δεσμού που
διατηρούσε. Στην εργασία του τον ευχαριστούν οι διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους
υπαλλήλους και η επαφή με τους πελάτες. Πηγή δυσαρέσκειας το μισθολογικό του
καθεστώς το οποίο όμως δεν αποδίδει στην εταιρεία αλλά στην γενικότερη οικονομική
κρίση. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σερβιτόρος, πωλητής και στην παράδοση ιδιαίτερων
μαθημάτων.
Θεωρεί την εύρεση εργασίας ως υπάλληλος ως θετική εξέλιξη καθότι αυτονομήθηκε
οικονομικά από τους γονείς του. Τα οικονομικά του δεν τον επηρεάζουν πολύ λαμβάνοντας
την γενικότερη κατάσταση του κοινωνικού του περιβάλλοντος.
Η ανυπαρξία συντροφικής σχέσης δεν τον επηρεάζει σημαντικά, θεωρεί ότι για να
αποκατασταθεί πρέπει να ‘χαμηλώσει τα στάνταρ του’. Πηγές ευχαρίστησης είναι η βόλτα
με φίλους, έντονη κοινωνική ζωή και γεμάτη.
Ως αξίες αναφέρει: ο θεσμός της οικογένειας, εμπιστοσύνη, σεβασμός, ειλικρίνεια.
86 Αρχικά: Γ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Ανδρέα Λόντου
θέση εργασίας / Υπάλληλος Ράφτης
/ Ξηροκρήνη
Ηλικιωμένος (61 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασία, μισθωτός υπάλληλος-ράπτης σε
κατάστημα ρούχων (διορθώσεις ρούχων) με χαμηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα προέρχεται από το μισθό του ερωτώμενου, είναι 501-1000 ευρώ και εξαρτώνται
2 άτομα. Στις αντιξοότητες αναφέρει την μισθολογική μείωση που υπέστη τα 2 τελευταία
χρόνια, πηγή άγχους είναι η περαιτέρω μείωση μισθού ή η απόλυση. Επίσης του προξενεί
πικρία το γεγονός ότι δυσκολεύεται να στηρίξει οικονομικά το παιδί του, το οποίο
παντρεύτηκε αλλά δεν εργάζεται.
Με τα οικονομικά αισθάνεται πολύ άσχημα, αναφέρει χαρακτηριστικά ‘δεν έχω τη
δυνατότητα με τη σύζυγο να πάμε ένα Σάββατο σε μια ταβέρνα που πηγαίναμε παλιά.’
Καλή συζυγική σχέση, κάνουν τα πάντα από κοινού. Πηγή ευχαρίστησης είναι η βόλτα στο
χωριό και τα εγγόνια του. Ενώ έχει φίλους η κοινωνική του ζωή περιορίστηκε εξαιτίας της
κρίσης, δεν είναι ευχαριστημένος καθότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα.Έχει να πάει διακοπές
10 χρόνια.
Δεν πήρε αξίες από την οικογένεια του, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια.
82 Αρχικά: Τ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση: ανειδίκευτη Περιοχή: Καποδιστρίου /
θέση εργασίας – οδηγός φορτηγού
Εύοσμος
Μεσήλικας (48 χρόνων), οδηγός φορτηγού καυσίμων, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
(γυμνάσιο), χαμηλή αυτονομία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000
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ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από το μισθό του ερωτώμενου. Στις χρόνιες
αντιξοότητες ανέφερε το αυτοάνοσο νόσημα της συζύγου του.
Στο εργασιακό πλαίσιο υπήρξε ένταση του εργασιακού ρυθμού και αύξηση του ωραρίου
12-15 ώρες τη μέρα και πολλές φορές 12-18 ώρες. Πολλές ώρες εργασίας, μη πληρωμή
υπερωριών, χαμηλή αμοιβή. Η εργασία του δεν τον ευχαριστεί, μεγάλη ρουτίνα, την ασκεί
για καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Αισθάνεται ανασφάλεια στο εργασιακό, περιμένει
χειρότερες εξελίξεις. Υπήρξε απώλεια εισοδήματος 30%, χρειάστηκε να δανειστεί από
συγγενείς, η κατάσταση του τον επηρεάζει έντονα, αισθάνεται απογοήτευση
Δεν έχει καθόλου συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Οι διαφωνίες με την σύζυγό του αφορούν την καθημερινότητα των παιδιών, υπάρχει
λογομαχία και επιλύεται με συζήτηση. Οι δυνατές πλευρές είναι εμπιστοσύνη, φιλία,
σεβασμός και οι αδύναμες ζήλεια.
Πηγές ευχαρίστησης είναι το ψαροντούφεκο, οι βόλτες και τα ταξίδια. Η κοινωνική του ζωή
είναι καλή, ανταμώνουν με φιλικά ζευγάρια. Τελευταία φορά διακοπές πήγε πριν 2 χρόνια.
Στις αξίες ανέφερε: τιμιότητα, εργασία, ειλικρίνεια, αγάπη προς το συνάνθρωπο, πατρίδα.
87 Αρχικά: Ν.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Κασσάνδρου /
εργασία – Οδηγός σε εργοστάσιο
Κέντρου
Μεσήλικας ετών 47, ανειδίκευτη εργασία – οδηγός σε εργοστάσιο, με χαμηλή αυτονομία.
Πολλές ώρες εργασίας (10 ώρες τη μέρα). Σύμβαση αορίστου χρόνου. Το οικογενειακό
εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ, προέρχεται από το μισθό του και εξαρτώνται 5 άτομα.
Μεγάλη αλλαγή στη ζωή του επέφερε το διαζύγιο με τη σύζυγό του. Τώρα είναι σε νέα
σχέση η οποία διακρίνεται από εμπιστοσύνη και αγάπη. Κοινή δραστηριότητα με τη σύζυγο
είναι το μαγείρεμα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε πρόβλημα με τη μέση του.
Στο εργασιακό πεδίο η εργασία του δεν τον ικανοποιεί, αναγκάστηκε να την κάνει, υπήρξε
περικοπή του μισθού ενώ δεν λείπει ο ανταγωνισμός με τους συναδέλφους του. Εξέφρασε
αβεβαιότητα σχετικά με το εργασιακό του μέλλον στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Στο παρελθόν έχει κάνει ανειδίκευτες εργασίες σε εργοστάσιο με ξυλεία και μαγαζί με
καφέδες και μπουγάτσες.
Η περικοπή του μισθού τον επηρέασε, αναγκάστηκε να περικόψει δραστηριότητες που τον
ευχαριστούσαν όπως ψάρεμα και θάλασσα. Πηγές ευχαρίστησης είναι οι οικογενειακές
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συγκεντρώσεις τα σαββατοκύριακα. Η κοινωνική του ζωή έχει περιοριστεί εξαιτίας των
οικονομικών. Τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν τρία χρόνια.
Στις χρόνιες αντιξοότητες είναι τα οικονομικά και ο αγώνας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες
των παιδιών καθώς μεγαλώνουν.
Στις αξίες ανέφερε: αγάπη προς τα παιδιά, στήριξη της οικογένειας/συντρόφου,
εργατικότητα.
95 Αρχικά: Δ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Εθνικής
θέση εργασίας / υπάλληλος πωλήσεων Αντιστάσεως / Κορδελιό
Μεσήλικας (46 χρόνων), ανειδίκευτη εργασία με χαμηλή αυτονομία- υπάλληλος πωλήσεων
σε duty free. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ δημοσιογραφίας). Το οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα. Στα πρόσφατα γεγονότα
ζωής που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές ανέφερε την απώλεια του πατέρα του και την
αλλαγή επαγγέλματος.
Στο εργασιακό πεδίο τον δυσαρεστεί η μείωση του μισθού.
Καλή συζυγική σχέση η οποία χαρακτηρίζεται από αλληλοκατανόηση, εμπιστοσύνη και
ισορροπία.
Πηγή ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια.
81 Αρχικά: Σ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Κύπρου
/
θέσης εργασίας / φορτωτής
Παλιός Εύοσμος
Μεσήλικας (37 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασίας, φορτώσεις εκφορτώσεις, χαμηλή
αυτονομία, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Παράλληλα εργάζεται ως delivery boy σε
σουβλατζίδικο. Συνολικά εργάζεται 6 μέρες την εβδομάδα 10-12 ώρες την ημέρα.
Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα. Πηγές
εισοδήματος είναι μισθοί και μεροκάματα.
Πρόβλημα υγείας με τη μέση εξαιτίας της εργασίας του, ανέφερε χαρακτηριστικά ‘είχα
πρόβλημα με τη μέση και ακόμα πονάω από τη φόρτωση-εκφόρτωση, έχει πολύ χαμαλίκι,
δεν είμαι μόνο οδηγός’.
Εργάζεται πάνω από 12 ώρες τις τελευταίες μέρες με λιγότερα χρήματα. Δεν έχει
εναλλακτική επιλογή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αν δεν εργαστεί δυο εβδομάδες δεν
μπορεί να ζήσει.
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Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενείς. Η οικονομική του κατάσταση του
δημιουργεί δυσφορία, δεν βγαίνουν έξω με την οικογένεια του. Με τη σύζυγο του τους
συνδέει η ανατροφή των παιδιών, η ζωή τους έχει περιοριστεί λόγω υψηλού κόστους ζωής
‘μια βόλτα να βγεις θέλεις 20 euro, προτιμώ να καθόμαστε σπίτι.’
Με τη σύζυγό τους συνδέουν η ρουτίνα, οι βόλτες και οι ταινίες στην τηλεόραση.
Ο ίδιος πήγαινε γυμναστήριο αλλά διέκοψε εξαιτίας του κόστους.
Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει το στρες που έχει προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
οικονομικές του υποχρεώσεις καθώς και η ανεργία των αδελφών του.
Ως αξίες ανέφερε: οικογένεια, αγώνας να φτιάξουν τη ζωή των παιδιών τους, αδέλφια.
108 Αρχικά: Σ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
θέση εργασίας / πωλητής κουλουριών Μαργαροπούλου
/
Ξηροκρήνη
Μεσήλικας (46 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία, πωλητής
κουλουριών, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (λύκειο). Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω
των 500 ευρώ και εξαρτάται μόνο ο ίδιος. Η εργασία του δεν τον ευχαριστεί, την κάνει
αποκλειστικά για βιοπορισμό τα δυο τελευταία χρόνια.
Πριν ήταν βιοτέχνης για 18 χρόνια, αλλά η επιχείρησή του χρεοκόπησε. Αναζητά εργασία
μέσω διαδικτύου, φίλους, γνωστούς, κολώνες με αγγελίες στο δρόμο. Με τα οικονομικά
αισθάνεται πολύ άσχημα, απαισιοδοξία ‘ένα μάτσο χάλι, μαύρισμα’.
Έχει χωρίσει πριν 5 χρόνια, αναζητά σύντροφο, αλλά προς το παρόν συνάπτει μόνο
περιστασιακές σχέσεις. Πηγές ευχαρίστησης είναι η ενασχόληση με τον ΠΑΟΚ και ο
ποδόγυρος. Τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν 6 χρόνια. Στις αξίες αναφέρει: τιμιότητα,
πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εμμένει σε αυτές παρότι ο ίδιος θεωρεί ότι απέτυχε.
84 Αρχικά: Σ.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Μον Σαμουήλ /
θέση εργασίας
Ξηροκρήνη
Νέος (32 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασίας, βοηθός τεχνικού σε ΔΕΚΟ θυγατρική της
ΔΕΗ. Οι δραστηριότητες τους αφορούν την συντήρηση υποσταθμών. Πρόσφατα
αναγκάστηκαν να υπογράψουν σύμβαση με 450 ευρώ. Ο μισθός του μαζί με τα επιδόματα
φτάνει τα 780 ευρώ. Μέτριο μορφωτικό επίπεδο τεχνικό λύκειο (ηλεκτροτεχνίτης
εγκαταστάσεων) Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και
εξαρτάται ο ίδιος μόνο. Το εισόδημα του μειώθηκε 30% τα δύο τελευταία χρόνια. Η
εργασία του τον ικανοποιεί ωστόσο αρκετές φορές είναι αναγκασμένοι να εργάζονται υπό
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αντίξοες συνθήκες. Η οικονομική κρίση τον έχει επηρεάσει όχι μόνο ατομικά, αλλά και
γενικότερα καθώς φίλοι του είτε είναι άνεργοι είτε απολύονται.
Δεν έχει συντροφική σχέση και προσπαθεί πηγαίνοντας σε ομάδες και συλλόγους να κάνει
γνωριμίες.
Διακοπές πήγε φέτος στο Αιγαίο πέλαγος και τον αργοσαρωνικό με ιστιοπλοϊκό 7 μέρες.
Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται και τον απασχολούν πολύ, ανέφερε την αδυναμία να
συνάψει σταθερή σχέση, θεωρεί δύσκολο να βρεθεί γυναίκα για να κάνει οικογένεια.
Επίσης αισθάνεται μοναξιά, χαρακτηριστική φράση ‘το χειμώνα γύριζα σπίτι, ήταν άδειο.’
Στις αξίες ανέφερε: οικογένεια
85 Αρχικά: Τ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Σέκερη
/
θέση εργασίας
Ξηροκρήνη
Μεσήλικας (52 χρόνων), άνεργος, μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (τεχνική σχολή
μηχανολόγος, εργολάβος). Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ, προέρχεται
από το επίδομα που λαμβάνει από το ταμείο ανεργίας και εξαρτώνται 3 άτομα. Η εργασία
του σε ανειδίκευτες εργασίες κυρίως ως αποθηκάριος του δημιούργησε προβλήματα στη
μέση. Έμεινε κλινήρης για μεγάλο διάστημα, έκανε φυσιοθεραπείες, ενέσεις, πήγε σε
πρακτικό.
Υπήρξε απώλεια αγαπημένου προσώπου η οποία των στεναχώρησε καθότι ήταν νέος και
έφυγε απρόσμενα. Η τελευταία του εργασία ήταν αποθηκάριος σε εταιρεία, απολύθηκε και
‘ακόμη δεν έχω πάρει την αποζημίωση. Ο νόμος παρέχει χρονικά περιθώρια στις εταιρείες
μέχρι να καταβάλουν την αποζημίωση. Πιστεύω ότι θα την πάρω.’
Αντιμετωπίζει την απόλυση του ως σωτηρία τόσο γιατί εργαζόταν και δεν πληρωνόταν όσο
και γιατί ήταν αντίξοες οι συνθήκες εργασίας (σήκωνε βάρη). Στην παρούσα φάση
προσπαθεί να φτιάξει με το γιό του ένα e-shop όπου θα πουλάνε ανταλλακτικά
αυτοκινήτων. Τροχοπέδη στην εύρεση εργασίας αποτελεί η ηλικία του, αναγκάστηκε να
δανειστεί χρήματα από εξάδελφό του καθότι υπήρξε απώλεια εισοδήματος 80%.
Αισθάνεται άσχημα και τον απασχολεί έντονα. Είναι διαζευγμένος, δεν έχει σύντροφο και
πιστεύει πως η κατάστασή του θα αλλάξει αν βρει χρήματα. Η κοινωνική του ζωή είναι
φτωχή.
Στις αξίες ανέφερε αξιοπρέπεια.

60 Αρχικά: Μ.Π.
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Μεσήλικας 48 χρόνων, ανειδίκευτη υπαλληλική θέση στο ΙΚΑ, προσωπικό ασφαλείας,
συνοδεία χρηματαποστολών και φύλαξη κτηρίων, 8 ώρες την ημέρα, με χαμηλή αυτονομία.
Καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (ΑΕΙ) ανοικτό πανεπιστήμιο Πάτρας πτυχίο στον ελληνικό
πολιτισμό και μεταπτυχιακό στο ευρωπαϊκό δίκαιο (ανοικτό Πανεπιστήμιο). Οι
εκπαιδευτικοί τίτλοι δεν συνδέονται με την θέση εργασίας.
Ο ερωτώμενος ασχολείται επίσης στο ιχθυοπωλείο του αδερφού του 20 ώρες την
εβδομάδα, πηγαίνουν στην Ιχθυόσκαλα και αγοράζουν ψάρια. Το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 2 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η περιγραφή που δίνει ο ερωτώμενος ‘κατακόρυφη μείωση του μισθού, πάνω
από 40%, από τα 1635 ευρώ έπεσα στα 935 ευρώ. Επίσης η σύζυγος από 1300 σε 800 ευρώ.
Αυτά γίνανε σε ένα βράδυ, με τη μια, όχι σταδιακά. Από την 1/11/2011 που μας ενέταξαν
στο ενιαίο μισθολόγιο.’
Αντιμετωπίζει χρόνια πάθηση (σωματικό πρόβλημα), η οποία επιδεινώνεται όταν
αγχώνεται. Πηγή συνεχούς άγχους είναι η εργασία του, 25 χρόνια είναι συνοδός
χρηματαποστολών και φύλακας κτηριακών εγκαταστάσεων. Η εργασία του δεν τον
ευχαριστεί καθόλου, την κάνει αποκλειστικά για βιοποριστικούς λόγους. Νιώθει έντονη
ανασφάλεια, ‘τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δύο απόπειρες ένοπλης ληστείας, δεν ξέρω τι
κατάληξη θα έχει.’
Προέρχεται από αγροτική οικογένεια, στο παρελθόν έχει εργαστεί ως εργάτης σε
εργοστάσιο, περιπτεράς, σερβιτόρος, εργάτης σε εταιρεία με κατεψυγμένα, πλανόδιος
ιχθυοπώλης.
Ανέφερε απειλή απόλυσης εξαιτίας της διαθεσιμότητας, ‘η τρόικα και η κυβέρνηση θέλει να
μειώσει τον κόσμο και το μισθολογικό κόστος.’
Έχει συνδικαλιστική δράση ως ταμίας στο σύλλογο υπαλλήλων ΙΚΑ κεντρικής Μακεδονίας.
Το οικογενειακό εισόδημα του μειώθηκε πάνω από 45%, από 2900 ευρώ που έπαιρνε με τη
σύζυγο έπεσαν στα 1700 ευρώ. Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενείς. Τα
οικονομικά του τον επηρεάζουν πάρα πολύ, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
Καλή συζυγική σχέση (22 χρόνια), κοινή δραστηριότητα η μαγειρική και πολιτιστικές
δραστηριότητες στο χορευτικό Παύλου Μελά.
Πηγές ευχαρίστησης του ερωτώμενου είναι το διάβασμα (την τελευταία 7 ετία), οι
εκδρομές και τα ταξίδια.
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Η κοινωνική τους ζωή τα τελευταία δύο χρόνια περιορίστηκε πολύ εξαιτίας οικονομικών
προβλημάτων, τόσο δικών του όσο και των γνωστών του. Τελευταία φορά διακοπές πήγε
πριν δυο χρόνια.
Υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή του που διαιωνίζονται. Οι αξίες του είναι: σεβασμός προς τον
άλλο, η μητέρα του πίστευε τον έμαθα να μην κλέβει, να μην σκοτώνει, να μην κάνει κακό
στους άλλους.
65 Αρχικά: Ν.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Μεγάλου
θέση
εργασίας
/
υπάλληλος Αλεξάνδρου /
καθαριότητας
Μεσήλικας 48 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, δημοτικός υπάλληλος
καθαριότητας, με μέτρια αυτονομία, ασφαλισμένος στο ΤΥΔΚΥ, μέτριο εκπαιδευτικό
επίπεδο (λύκειο). Ο ερωτώμενος παραδίδει και μαθήματα κιθάρας σε ωδείο 10 ώρες την
εβδομάδα. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα
και προέρχεται από μισθούς.
Η σύζυγός του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας στο οποίο δεν κατάφερε να
προσαρμοστεί.
Οι δραστηριότητές του ως υπάλληλος καθαριότητας είναι η αποκομιδή απορριμμάτων και
η σάρωση. Εργάζεται 12 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Στα αρνητικά γεγονότα
ανέφερε την μείωση μισθού, την απώλεια παροχών και μέσων ατομικής προστασίας στον
εργασιακό χώρο. Ο δήμος τους προμηθεύει με χαμηλής ποιότητας σύνεργα (παπούτσια,
φόρμες, γάντια ασφαλείας τα οποίο φθείρονται εύκολα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να
αναλαμβάνουν το κόστος αντικατάστασης μόνοι τους. Οι συμβασιούχοι καθαριστές του
δήμου τα αγοράζουν όλα μόνοι τους. Εδώ και κάποια χρόνια εργάζονται 6 μέρες την
εβδομάδα δυο φορές το μήνα. Το ωράριο επίσης καταστρατηγείται.
Άλλοι αρνητικοί εργασιακοί παράγοντες είναι: α) η ακαταλληλότητα των
απορριμματοφόρων για την δημόσια ασφάλεια, είναι παλιάς τεχνολογίας β) τα
αντιτετανικά εμβόλια καθώς και της ηπατίτιδας Β και Α εδώ και 3 χρόνια τα κάνουν μόνοι
τους ενώ υποχρεούται να τους τα κάνει ο δήμος γ)ο επιστάτης που τον τοποθέτησε ο
δήμαρχος προκειμένου να τους ελέγχει είναι χαμηλού επιπέδου και έχει προβλήματα
συμπεριφοράς γ) δεν τηρείται το 5 ήμερο, γίνεται το 6 ήμερο και 7 ήμερο δ) οι υπερωρίες
δεν καταβάλλονται ε) Τα ρεπό ορίζονται αυθαίρετα από τον επιστάτη
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς του επιστάτη και των γενικότερων
συνθηκών εργασίας είναι η παρακάτω περιγραφή ‘η συμπεριφορά του επιστάτη είναι
ασεβής, φωνάζει, συμπεριφέρεται λες και είμαστε αλητάκια, λες και είμαστε σκουπίδια.
Επίσης δεν χρησιμοποιούνται υπηρεσιακά αυτοκίνητα για τη μεταφορά του προσωπικού σε
διάφορες υπηρεσίες την ώρα της εργασίας. Εξαναγκάζονται οι εργάτες να το κάνουν, δεν
είμαστε καλυμμένοι αν συμβεί κάποιο ατύχημα.’
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι η συναναστροφή με τους συναδέλφους του.
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Έχει ενεργή συνδικαλιστική δραστηριότητα στο σωματείο εργαζομένων καθαριότητας του
δήμου Παύλου Μελά, είναι γραμματέας στην επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας.
Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα ωστόσο αγχώνεται τις τελευταίες 10 μέρες κάθε
μήνα.
Κακή συζυγική σχέση , επιφανειακός γάμος τα τελευταία 7 χρόνια είναι διαζευγμένοι,
ωστόσο μένουν μαζί για τα παιδιά και οικονομικούς λόγους. Ο ερωτώμενος έχει ξεχωριστεί
προσωπική ζωή, εδώ και ένα μήνα είναι σε νέα σχέση και αισθάνεται καλά. Δεν έχει
συναισθηματική σχέση με τη σύζυγο, κοινές δραστηριότητες είναι τα οικονομικά του
σπιτιού και τα παιδιά.
Πηγή ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι οι τέχνες, συγκεκριμένα η μουσική (παίζει
κιθάρα και κρουστά), το θέατρο και ο κινηματογράφος. Η κοινωνική του ζωή είναι πλούσια,
τελευταία φορά διακοπές πήγε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική με πρόγραμμα κοινωνικού
τουρισμού.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τη σχέση με τη πρώην σύζυγό του, έχουν χωρίσει 7
χρόνια αλλά ζούνε μαζί. Ωστόσο τον τελευταίο καιρό τα πράγματα ξεκαθάρισαν και θα
φύγω από το σπίτι.
Οι αξίες του είναι σεβασμός στο συνάνθρωπο και το περιβάλλον και η ενασχόληση με τα
κοινά.
66 Αρχικά: Κ.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση:
θέση εργασίας

Ανειδίκευτη Περιοχή: Μελιτέως /

Μεσήλικας 41 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας, γενικών καθηκόντων και καθαριότητα
σε δήμο. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο, τεχνικό λύκειο
(ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ,
εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από το μισθό του.
Εργαζόταν 15 χρόνια υπάλληλος σε καπνομάγαζο και αυτός και η σύζυγός του. Το 2006
απολύθηκαν και από τότε εργάζονται με ασυνέχειες όπου προκύψει. Χαρακτηριστικά
αναφέρουν ‘πέντε μήνες εδώ και πέντε μήνες εκεί.’
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την επίσχεση εργασίας στο δήμο Πολίχνης όπου
εργαζόταν, δικαιώθηκαν στη δικαστική διαμάχη και πληρώθηκαν έστω και καθυστερημένα.
Ο πατέρα του ερωτώμενου πάσχει από λευχαιμία, κάνει χημιοθεραπείες και χρειάζεται
συνεχές φροντίδα από την πλευρά τους.
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Πριν μια εβδομάδα προσλήφθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου (5 μήνες) στο δήμο και οι
δραστηριότητές του είναι καθαρισμός γραφείων, από σκάλες και τουαλέτες. Πρωτύτερα
ήταν άνεργος για διάστημα 2,5 χρόνια, από το 2011 και των συντηρούσαν οι συνταξιούχοι
γονείς του. Εργάζεται ξεκάθαρα για βιοπορισμό και αποκλειστική πηγή ευχαρίστησης είναι
ότι θα αποκτήσει εισόδημα 490 ευρώ το μήνα, έστω και για 5 μήνες.
Στο παρελθόν έχει κάνει σειρά ανειδίκευτων εργασιών όπως αποθηκάριος σε καπνομάγαζο,
σε μεταφορική εταιρεία, εργάτης, πλακάς, οδηγός απορριμματοφόρου.
Θετική εξέλιξη ότι απέκτησε εισόδημα, μέχρι πρότινος δανειζόταν από τους γονείς του, δεν
είναι οικονομικά καλά με άμεση αρνητική αντανάκλαση στην ψυχολογία του.
Μέτρια συζυγική σχέση, έλλειψη χρημάτων και γκρίνια, τα βγάζουν δύσκολα πέρα, ωστόσο
πρόκειται να αποκτήσουν παιδί σύντομα. Κοινές δραστηριότητες είναι η παρακολούθηση
τηλεόρασης.
Πηγές ευχαρίστησης για τον ερωτώμενο είναι το καφενείο και η παρέα του εκεί όπου πάει
κάθε απόγευμα 18:00-21:00 και η παρακολούθηση ποδοσφαίρου.
Η κοινωνική του ζωή περιορίζεται στους φίλους του στο καφενεία, τελευταία φορά
διακοπές πήγε μια εβδομάδα στα Βρασνά της ασπροβάλτας.

70 Αρχικά: Γ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Πλάτωνος /
θέση εργασίας / σοβατζής
Συκιές
Μεσήλικας 38 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία,
σοβατζής, εργάζεται 10 ώρες την ημέρα 6 ώρες την εβδομάδα. Μέτριο εκπαιδευτικό
επίπεδο, νυχτερινό λύκειο. Παράλληλα κάνει μεροκάματα όταν προκύπτουν σε
οποιαδήποτε εργασία. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ,
εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται από τα μεροκάματα. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής
ανέφερε την καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ‘δεν έχω δουλειά, νέκρωσαν τα
πάντα, κάθε μέρα ρωτάω φίλους αν ξέρουνε κάτι για δουλειά, πάω και συνοδός σε οδηγούς
φορτηγών που κουβαλάνε χαλίκια και τσιμέντα και φτυαρίζω. ‘ Στα προβλήματα υγείας
ανέφερε τη δύσπνοια που τον ταλαιπωρεί όταν δεν είναι προσεκτικός στην εργασία του,
επίσης η μέση του επιβαρύνεται από τις εργασιακές συνθήκες. Περιγράφει ακολούθως της
δραστηριότητές του ‘εργάτης σε εργολάβους και υπεύθυνος χωματουργικών εργασιών, ότι
θέλεις κάνω, πιάνουν τα χέρια μου.’ Εργάζεται 20 χρόνια, από 12 χρόνων. Τον ευχαριστεί
όταν υπάρχει δουλειά και δημιουργεί, ‘βλέπω τη δουλειά μου και ευχαριστιέμαι, είναι
τέχνη, από παιδί το κάνω, πιάνουν τα χέρια μου, άμα δεις τη δουλειά μου θα καταλάβεις.’
Στα εργασιακά προβλήματα ανέφερε τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες.
Ανέφερε έντονο άγχος σχετικά με το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά του.
Δεν έχει συνδικαλιστική δραστηριότητα, δεν τον ενδιαφέρει.
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Δανείζεται χρήματα συνεχώς από τον πατέρα του, νιώθει ανασφάλεια, ξυπνάει κάθε μέρα
και δεν ξέρει αν θα δουλέψει την επόμενη. Καλή συζυγική σχέση, γνωρίζονται από παιδιά
και υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Κοινές ασχολίες είναι η παρακολούθηση ταινιών, οι
υποχρεώσεις στο σπίτι, το bowling.
Πηγές ευχαρίστησης είναι η οικογένεια, και η έξοδος για καφέ με φίλους μια φορά την
εβδομάδα. Η κοινωνική τους ζωή είναι καλή, έχει 3 χρόνια να πάει διακοπές λόγω των
παιδιών. Χρόνια αντιξοότητα είναι το οικονομικό.
Οι αξίες του είναι εργατικότητα, οικογένεια, ‘να κρατάει το λόγο του’.

59 Αρχικά: Μ.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή: Διος / Πολίχνη
θέση εργασίας / φορτοεκφορτωτής
Μεσήλικας 45 χρόνων, ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία,
φορτοεκφορτωτής από είδη τροφίμων, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Εργάζεται 8 ώρες την ημέρα
πενθήμερο. Οι βασικές του δραστηριότητες είναι η τυποποίηση των προϊόντων και η
αποστολή σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (λύκειο). Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται
από μισθούς.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την ανεργία του για διάστημα 7 μηνών την
τρέχουσα χρονιά.
Στις δραστηριότητές του ανέφερε την τυποποίηση των προϊόντων είναι σε ένα γραφείο
μόνος του μέσα στη μεταφορική, μπροστά σε μια ταινία με τρόφιμα τα οποία πακετάρει και
στέλνει σε διάφορα παντοπωλεία και μεζεδοπωλεία σε όλη τη χώρα.
Στις σημαντικές αλλαγές στη ζωή του ανέφερε την μείωση μισθού σε σχέση με την
προηγούμενη εργασία του. Παλαιότερα εργαζόταν σε κοφτήριο δέρματος με λείζερ το
οποίο ήταν κοντά στο σπίτι του, αλλά έκλεισε εξαιτίας του ανταγωνισμού που έφερε η
είσοδος στην αγορά των κινέζων και των πακιστανών.
Πηγή ευχαρίστησης στην εργασία του είναι ότι δεν στέκεται καθόλου, αναφέρει
χαρακτηριστικά ‘δεν κάθομαι άπραγος, πότε πάει 8:00 πότε έρχεται 10:00 δεν το
καταλαβαίνω.’ Δηλώνει αρκετά ικανοποιημένος.
Στις αλλαγές αναφορικά με την οικονομική του κατάσταση ανέφερε την απώλεια του
οικογενειακού εισοδήματος κατά 30%. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα, αλλά
αισθάνεται δύσκολα με τα οικονομικά του.
Μέτρια συζυγική σχέση με διαφωνίες αναφορικά με τα όρια που πρέπει να θέσουν στα
παιδιά τους που βρίσκονται στην εφηβεία. Επικοινωνούν και συνεννοούνται με τη σύζυγο
αλλά υπάρχει και ρουτίνα.
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Κοινές δραστηριότητες με το σύζυγο είναι τα ψώνια.
Στις δραστηριότητες που την ευχαριστούν ανέφερε την ενασχόληση του με τον πολιτιστικό
σύλλογο που συμμετέχει με κύριο αίτημα την μετατροπή του στρατοπέδου Καρατάσου στη
Θεσσαλονίκη σε χώρο πράσινου.
Η κοινωνική του ζωή είναι πλούσια κυρίως εξαιτίας της ενασχόλησης του με τον σύλλογο.
Διακοπές πήγε το καλοκαίρι του 2013.
Η αξία του είναι η ήρεμη οικογενειακή ζωή.
Μαύρη (Αδήλωτη) Εργασία
83 Αρχικά: Δ.Η.

Εργασιακή Κατάσταση: Ανειδίκευτη Περιοχή:
Δοξάτο
/
θέση
εργασίας-Αδήλωτη
εργασία Ξηροκρήνη
barman
Νέος (24 χρόνων), αδήλωτη εργασία ως barman, προώθηση προϊόντων σε εταιρείες
(απορρυπαντικά). Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ δομικών έργων). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ και εξαρτώνται 3 άτομα (ο αδερφός και η
μητέρα του). Πηγές του εισοδήματος είναι μισθώματα, τα ημερομίσθιά του ως barman και
η σύνταξη της μητέρας του.
Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές τον έκαναν να χάσει την εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους
‘έχω γίνει κλειστός τύπος, συγκεντρώνομαι στο στόχο μου να βγάζω 2000 ευρώ το μήνα,
θέλω να γίνω αυτάρκης και ανεξάρτητος από το σύστημα που ζούμε’. Στις χρόνιες
αντιξοότητες ανέφερε την απώλεια των παππούδων του. Ήταν στήριγμα για τον ερωτώμενο
καθώς ήταν παιδί διαζευγμένων γονέων. Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει ασθένεια
η οποία των επηρέασε ψυχολογικά.
Οι εργασιακές συνθήκες επιδεινώθηκαν έπειτα από την κρίση ανέφερε χαρακτηριστικά
‘Αλλαγή εργασιακών σχέσεων από συνεργάτες που ήμασταν κάποτε γίναμε δούλοι. Παλιά
άμα το αφεντικό είχε τα νεύρα του θα σου έλεγε πάμε παλικάρι μου, τώρα σου λέει πάμε
μαλακισμένο.’ Επίσης το μεροκάματο μειώθηκε από 50 σε 30 ευρώ. Στο παρελθόν έχει
κάνει ανειδίκευτες εργασίες όπως πωλητής, τεχνίτης οικοδομικών εργασιών και
αποθηκάριος.
Σχετικά με τον συνδικαλισμό ανέφερε ότι δεν έχει πια καμιά ανάμειξη ‘άμα ανακατεύεσαι
με τα πίτουρα σε τρώνε οι κότες. Πιτσιρικάς ήμουν στην ΚΝΕ από μια γκόμενα και από εκεί
που ήμασταν σύντροφοι γίναμε παλαίστρα. Γίνονται πιεστικοί, σε χρησιμοποιούν, γίνεσαι
πιόνι.’ Η επιχείρηση του πατέρα του χρεοκόπησε, ο ερωτώμενος χρειάστηκε να δανειστεί
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χρήματα από φίλους και τη μητέρα του. Τα οικονομικά του είναι χάλια, δεν μπορεί να κάνει
σταθερή σχέση.
Πηγές ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός, το ποδήλατο, το τρέξιμο, το σκι, το surf, το
ποδόσφαιρο και οι πολεμικές τέχνες. Στις χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει επίσης χρέη προς
την εφορία εξαιτίας τελών κυκλοφορίας αμαξιού και εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις.
Στις αξίες ανέφερε: χριστιανικές αξίες, οικογένεια, ελληνικός πολιτισμός. Απορρίπτει τις
δυτικές αξίες τον ατομισμό και την εμπορευματοποίηση των σχέσεων.
92 Αρχικά: Β.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Μικράς Ασίας /
εργασία - Ημι-ειδικευμένη θέση Κορδελιό
εργασίας – Μαθηματικός
Νέος (29 χρόνων), αδήλωτη εργασία, ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών. Καλό μορφωτικό
επίπεδο ΑΕΙ. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και
εξαρτώνται δυο άτομα. Πηγές εισοδήματος είναι τα ημερομίσθια από ιδιαίτερα.
Μεγάλες αλλαγές στη ζωή του τα δυο τελευταία χρόνια προκάλεσαν η απόλυση του από
φροντιστήριο όπου δίδασκε καθώς και η απώλεια του πατέρα του. Δεν έχει ενεργή
συνδικαλιστική δραστηριότητα. Απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της διακοπής της σύμβασης
από το φροντιστήριο, νιώθει ανασφάλεια για το μέλλον. Δεν χρειάστηκε να δανειστεί
χρήματα.
Καλή συντροφική σχέση, κοινά ενδιαφέροντα οι εκδρομές, το σινεμά, ο θέατρο και οι
έξοδοι. Ο ίδιος ασχολείται ως το ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά στην ομάδα του εύοσμο. Στις
χρόνιες αντιξοότητες αναφέρει την ανεργία και τα δάνεια-εκκερεμότητες που του άφησε ο
πατέρας του. Στις αξίες ανέφερε την οικογένεια, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό.
91 Αρχικά: Ε.Σ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
αδήλωτη Περιοχή: Κασσάνδρου /
εργασία / ανειδίκευτη θέση εργασίας / Κέντρο
ψητοπωλείο
Μεσήλικας (57 χρόνων), αδήλωτη ανειδίκευτη εργασία, ανασφάλιστος, υπάλληλος
πωλήσεων σε ψητοπωλείο, εργάζεται 10-12 ώρες την ημέρα 7 μέρες την εβδομάδα. Το
μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ, προέρχεται από μισθούς και
εξαρτώνται 3 άτομα. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας (κοίλη και προστάτη). Αντιμετωπίζει
σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οφειλές προς τον
Ο.Α.Ε.Ε. Όπως περιγράφει ‘έφτασε σε σημείο να ζητήσει 3 ευρώ για φαί και τσιγάρα.’
Χρειάστηκε να δανειστεί από φίλους και συγγενείς. Αισθάνεται χάλια ψυχολογικά.
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Κακή ποιότητα συζυγικής σχέσης με προβλήματα λόγω κρίσεως, γκρίνια. Δεν έχουν κοινά. Η
κοινωνική του ζωή είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει αναψυχή, εργάζεται όλη μέρα. Έχει 15
χρόνια να πάει διακοπές. Στις δυσκολίες που διαιωνίζονται είναι οι οικονομικές δυσκολίες.
Ως αξίες αναφέρει: μπέσα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, υπερηφάνεια, αγάπη στο συνάνθρωπο.
Ειδικός διευθυντής
100 Αρχικά: Β.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Ειδικός Περιοχή:
Αγίου
διευθυντής / Διευθυντική θέση σε Δημητρίου / Κέντρο
Casino
Μεσήλικας (34 ετών), ειδικός διευθυντής σε Casino, ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε 18
υπαλλήλους. Διευθυντική θέση με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και επόπτευσης
υφισταμένων και σχετικά υψηλή αυτονομία. Καλό μορφωτικό επίπεδο που συνδέεται με
την εργασιακή θέση (Μεταπτυχιακό Διοίκησης επιχειρήσεων). Το οικογενειακό εισόδημα
είναι μεταξύ 2001-3000 ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από μισθούς.
Στις αντιξοότητες αναφέρει την μείωση μισθού και την νοσηλεία και απώλεια αγαπημένου
προσώπου. Στην δουλειά του τον ευχαριστούν οι ευθύνες που αναλαμβάνει ωστόσο
ανέφερε ανασφάλεια εξαιτίας ενδεχόμενης απόλυσης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε
τουριστικό γραφείο και ως ξενοδοχοϋπάλληλος.
Καλή συζυγική σχέση, με κατανόηση και σεβασμό, αλλά διαφορές χαρακτήρα. Κοινές
δραστηριότητες είναι οι έξοδοι και η σχολή χορού. Στις δραστηριότητες αναφέρει το
κολύμπι, τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν δυο χρόνια.
Στις αξίες ανέφερε: σεβασμό και δικαιοσύνη.
Χρεοκοπία
80 Αρχικά: Α.Μ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Δημητρίου
αυτοαπασχολούμενος ηλεκτρολόγος / Πολιορκιτού / Κέντρο
χρεοκοπία
Μεσήλικας (50 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος ηλεκτρολόγος σε χρεοκοπία, χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος ιδιωτικής σχολής στην οποία εγγράφηκε όταν ήταν 14
χρόνων το πρωί εργαζόταν 8 ώρες και το βράδυ πήγαινε στην τεχνική σχολή). Το μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα είναι 500 ευρώ, εξαρτώνται από αυτό 3 άτομα και προέρχεται από
τα ημερομίσθια της γυναίκας ως οικιακή βοηθός.
Η επιχείρηση του χρεοκόπησε, είναι ανασφάλιστος και δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο
νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Σχετικά με την
επιχείρηση του ανέφερε ‘το μαγαζί δεν πάει καλά, το μαγαζί είναι βουλιαγμένο καράβι.’
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Σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυναμία αντιμετώπισης του. Περιγράφει την κατάσταση
του ακολούθως: ‘έπαθα έμφραγμα, είμαι διαβητικός, τρέμουν χέρια ποδάρια, δεν έχω
λεφτά να πάω στο γιατρό, είμαι άρρωστος, δεν έχω 50 ευρώ να κάνω μια απλή επέμβαση.’
Αναφέρθηκε με αποστροφή στον συνδικαλισμό. Η εργασία του δεν τον ευχαριστεί. Καλή
συζυγική σχέση, με διαφωνίες που προκύπτουν από την οικονομική αδυναμία.
Δυνατές πλευρές του γάμου, η εμπιστοσύνη και το παιδί. Δεν τον ευχαριστεί τίποτα, έχει να
πάει εκδρομές 15 χρόνια και στις χρόνιες δυσκολίες ανέφερε τα οικονομικά και τα θέματα
υγείας. Στις αξίες ανέφερε: τιμιότητα, οικογένεια.
79 Αρχικά: Β.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χρεοκοπία – Περιοχή: Κασσάνδρου /
Αυτοαπασχολούμενος
κέντρο
Ηλικιωμένος (60 χρόνων), αυτοαπασχολούμενος (κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού και
μικροεπισκευές). Εργάζεται 9 ώρες την ημέρα. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (μέση τεχνική
ηλεκτρολογική σχολή). Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ και
εξαρτώνται 2 άτομα. Περιμένει χρεοκοπία της επιχείρησης του.
Η οικονομική κρίση και η μείωση των κερδών είχε ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της
οικογενειακής γαλήνης. Εξαιτίας της στεναχώριας αναγκάστηκε να αρχίσει ξανά το
κάπνισμα. Η αδελφή της συζύγου του πάσχει από κατάθλιψη και τις συμπαραστέκονται.
Στο παρελθόν υπήρξε συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνική του ζωή είναι κλειστή λόγω
έλλειψης χρημάτων. Στις αξίες ανέφερε: τιμιότητα και ειλικρίνεια.

101 Αρχικά: Κ.Ζ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Μικρός Περιοχή: Χρ. Πυλειάδου
εργοδότης – Χρεοκοπία
/ Ξηροκρήνη
Μεσήλικας (52 χρόνων), χρεοκοπημένος μικρός εργοδότης κατασκευή από πλαστικές
κρεμάστρες, μέχρι το 2009 είχε 4 υπαλλήλους. Ο ετήσιος τζίρος είναι 80.000 ευρώ και η
ζημιά 15.000 ευρώ. Καλό μορφωτικό επίπεδο (Πτυχίο στο Marketing και πτυχίο
Βιομηχανικής). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ και προέρχεται
από κέρδη παλαιότερων χρόνων.
Σοβαρά οικονομικά προβλήματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες. Η εργασία του
δεν τον ευχαριστεί πλέον. Επίσης ο γαμπρός του ο οποίος εργάζονταν ως συντηρητής στη
βιοτεχνία τον εγκατέλειψε καθότι εργάζεται ως security. Αισθάνεται αποστροφή για το
συνδικαλισμό, εκνευρισμό, θυμό. Χαρακτηριστική φράση είναι ‘αισθάνομαι σιχαμάρα για
οτιδήποτε έχει σχέση με την πολιτική και αυτούς που την εκπροσωπούν. Η κατάσταση είναι
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προσχεδιασμένη.’ Σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να δανειστεί από τις
τράπεζες εξαιτίας παλαιότερων οφειλών. Μεγάλες οφειλές στον Ο.Α.Ε.Ε. Χρειάστηκε να
δανειστεί από συγγενείς και φίλους, αισθάνεται χάλια.
Με την σύζυγο έχουν καυγάδες για τα οικονομικά. Πηγές ευχαρίστησης είναι, οι μακέτες, ο
μοντελισμός τρένων. Επίσης ασχολείται με τα αυτοκίνητα, του αρέσουν τα αυτοκίνητα, του
αρέσει η ταχύτητα. Καλή κοινωνική ζωή, έχει πολλούς φίλους, τον καλούν να πάνε εκδρομή
αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει για οικονομικούς λόγους.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το οικονομικό.
Στις αξίες αναφέρει: φιλοτιμία, τιμιότητα, καλοσύνη, υγεία, τύχη.
Άνεργοι
98 Αρχικά: Α.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Άνεργος / Περιοχή: Αντιγονιδών /
Ιατρός
Υποβαθμισμένο Κέντρο
Μεσήλικας (48 χρόνων), άνεργος 3 μήνες, πριν έκανε την ειδικότητα του ως γιατρός, υψηλό
μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ ιατρικής), χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το
οποίο εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από το μισθό της συζύγου και μισθώματα. Στα
πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει το γάμο του. Δεν αναζητά εργασία. Στις χρόνιες
αντιξοότητες αναφέρει την ανεργία του, την μείωση του μισθού της συζύγου και το
οικονομικό. Η οικονομική δυσχέρεια τον επηρεάζει πάρα πολύ. Καλή συζυγική σχέση με
διαφωνίες που προκύπτουν από το οικονομικό πρόβλημα.
Πηγές ευχαρίστησης είναι το διάβασμα, η μουσική και η πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν 2 χρόνια και χαρακτηρίζει την κοινωνική του ζωή
περιορισμένη.
Στις αξίες ανέφερε τιμιότητα και ευθύτητα.
88 Αρχικά: Κ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Αφεντούλη /
Υποβαθμισμένο Κέντρο
Νέος (31 χρόνων), άνεργος, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου, σχολή
επαγγελμάτων κρέατος). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και
εξαρτώνται 5 άτομα και προέρχεται από το μισθό της συζύγου.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής αναφέρει την απόλυση του από κρεοπώλης σε super market.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί και σε αγροτικό συνεταιρισμό. Αναφέρει ότι βιώνει κατάθλιψη
χαρακτηριστική φράση ‘δεν μπορώ να χαρώ εύκολα’.
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Στο παρελθόν ασχολούταν σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας (κόψιμο κρεάτων, Delivery). Ο
ρυθμός εργασίας ως delivery που εργάστηκε για 7 χρόνια ήταν εξαντλητικός (12-13 ώρες
την μέρα 6 μέρες την εβδομάδα με αμοιβή περίπου 1200 euro).
Αναζητά εργασία
‘βύσματα’).

χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα (αγγελίες, γνωστούς,

Σχετικά με τους λόγους που δεν βρίσκει εργασία αναφέρει ‘η εποχή είναι άκυρη. Διαφορά
ζήτησης και προσφοράς, υπάρχει εκμετάλλευση, με 500 euro αμοιβή για 12 ώρες δεν πάω.’
Δεν έχει συνδικαλιστική δράση. Για να περιγράψει την οικονομική του κατάσταση
χρησιμοποιεί τη λέξη καταστροφή, τα οικονομικά του τον επηρεάζουν υπερβολικά,
αναγκάστηκε να δανειστεί από γονείς και φίλους.
Με τη σύζυγο υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου της
καθημερινότητας. Γίνονται αμοιβαίες υποχωρήσεις συνήθως, αν και στο βαθμό που δεν
εργάζεται στην παρούσα φάση, ασχολείται εκείνος περισσότερη ώρα με τα παιδιά. Οι
δυνατές πλευρές του γάμου είναι αλληλοϋποστήριξη και οι αδύναμες, η έλλειψη
προσωπικής ελευθερίας και προσωπικού χρόνου. Κοινές δραστηριότητες είναι η ανατροφή
των παιδιών.
Πηγές ευχαρίστησης είναι τα ταξίδια, το διάβασμα, η μουσική, ο κινηματογράφος και το
διαδίκτυο, ωστόσο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και να ασκήσει τις παραπάνω
δραστηριότητες εξαιτίας έλλειψης χρημάτων και χρόνου.
Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει οικονομικά και ψυχολογικά ζητήματα. Σχετικά με τα
δεύτερα αναφέρει ‘είχα πάντα χαμηλή αυτοεκτίμηση, απαισιοδοξία και κυκλοθυμία, ποτέ
δεν μου άρεσε η ζωή στην Ελλάδα.’
Στις αξίες αναφέρει: εντιμότητα, σεβασμό στο συνάνθρωπο, αξιοπρέπεια, ήθος.

112 Αρχικά: Λ.Λ.

Περιοχή: Γυμνασιάρχου
Κρατσίου / Κέντρο
Μεσήλικας (52 χρόνων), άνεργος, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (μέση σχολή, μηχανικός
αυτοκινήτων). Μηδενικό οικογενειακό εισόδημα, είναι 3 χρόνια άνεργος και η σύζυγός του
1 χρόνο. Η τελευταία του απασχόληση ήταν σερβιτόρος, η ανεργία τον έχει επηρεάσει
ψυχολογικά, αισθάνεται χάλια, ‘μισός άνθρωπος’. Αναζητά εργασία μέσω εφημερίδας. Οι
διαφωνίες με την σύζυγο προκύπτουν από τις οικονομικές δυσκολίες.
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Κοινή δραστηριότητα του ζευγαριού είναι η μπιρίμπα. Δεν βρίσκει ευχαρίστηση σε κάποια
δραστηριότητα, τελευταία φορά πήγε διακοπές πριν 10 χρόνια. Στις χρόνιες αντιξοότητες
ανέφερε τα οικονομικά ζητήματα και τις κακές έως ανύπαρκτες σχέσεις με τα 2 του παιδιά
από τον πρώτο του γάμου. Αρνούνται να τον συναντήσουν. Ως αξία ανέφερε: ‘να μην κάνεις
στους άλλους ότι δεν θέλεις να σου κάνουν.’
106 Αρχικά: Λ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Κολωνιάρη /
Ξηροκρήνη
Μεσήλικας (55 χρόνων), άνεργος, ανασφάλιστος, καλό μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ, θαλάσσια
βιολογία). Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ, προέρχεται από τη σύνταξη
της μητέρας του και εξαρτώνται 2 άτομα. Σημαντική αλλαγή στη ζωή του ήταν ο
επαναπατρισμός στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια, έπειτα από χρόνια που ζούσε και εργάζονταν
στη Γερμανία, επιλογή για την οποία δήλωσε μετανοιωμένος. Στη Γερμανία ήταν ιδιοκτήτης
εστιατορίου. Τα τελευταία 6 χρόνια είναι άνεργος. Ανέφερε ότι πέρασε μεγάλα διαστήματα
με κατάθλιψη, την ξεπέρασε με τη βοήθεια των φίλων του. Ως εστιάτορας εργάστηκε 35
χρόνια στη Γερμανία. Αναζητά εργασία στέλνοντας βιογραφικά και τηλεφωνώντας σε
αγγελίες. Αιτία της ανεργίας του θεωρεί το καπιταλιστικό σύστημα. Έχει ενεργή πολιτική
δράση α) στην αντικαπιταλιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης β) στην αντιφασιστική
πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης και γ) στο κοινωνικό στέκι μεταναστών. Αναγκάστηκε να
δανειστεί χρήματα από τους συγγενείς του. Πηγές ευχαρίστησης είναι ο πολιτικός και
κοινωνικός αγώνας που κάνει. Διακοπές πήγε πέρυσι με έξοδα της αδερφής του και η
κοινωνική του ζωή είναι ικανοποιητική. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε το εργασιακό.
Οι αξίες του είναι: αγάπη για το συνάνθρωπο, ειλικρίνεια, ευθύτητα.
96 Αρχικά: Σ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Σουρμενίων /
Κορδελιό
Μεσήλικας (52 χρόνων), άνεργος, ανειδίκευτος μη δεξιοτέχνης, μέτριο εκπαιδευτικό
επίπεδο (μέση τεχνική εκπαίδευση). Το οικογενειακό εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ και
εξαρτάται ένα άτομο. Δεν ανέφερε πηγές εισοδήματος μόνο ότι κάνει περιστασιακά
μεροκάματα. Πάσχει από ζάχαρο.
Μένει με τη μητέρα του, πηγή ευχαρίστησης είναι το ουζερί.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε τις υποχρεώσεις απέναντι στο γιό του, χρέη και η
ανυπαρξία εισοδήματος ‘αν δεν έχεις λεφτά είσαι σκουπίδι.’
Δεν ανέφερε αξίες.
111 Αρχικά: Α.Σ.
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Νέος (31 χρόνων), άνεργος (χειρώνακτας μη δεξιοτέχνης), μέτριο μορφωτικό επίπεδο
(λύκειο). Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ και εξαρτώνται 2 άτομα.
Πηγές εισοδήματος είναι τα δανεικά.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε την απόλυση της μητέρας του από κρεπερί και την
χρεοκοπία του συνεργείου καθαρισμού που διατηρούσε. Είναι σχεδόν ένα χρόνο άνεργος,
και η κατάσταση αυτή τον κάνει να νιώθει απομόνωση, ανασφάλεια, απογοήτευση, αταξία.
Αναζητά εργασία μέσα από αγγελίες και γνωστούς. Στις δυσκολίες να βρει εργασία
αναφέρει την ηλικία του, και το φύλο του (άνδρας).
Είχε συνεργείο καθαρισμού 16 χρόνια. Εργαζόταν από 13 ετών ως καθαριστής τζαμιών σε
τράπεζες, πολυκατοικίες καθώς και μοκετών. Ολοκληρωτική απώλεια του εισοδήματός του,
αναγκάστηκε να δανειστεί από φίλους και συγγενείς.
Χώρισε εξαιτίας της οικονομικής του κατάστασης, δεν μπορούσαν να κινηθούν και επήλθε
πλήξη στη σχέση, ρουτίνα. Πρόσφατα μπήκε σε νέα σχέση.
Οι διαφωνίες τους είναι για πράγματα της καθημερινότητας, η επίλυση γίνεται μέσα από
συζήτηση, χαβαλέ και το σεξ. Πηγές ευχαρίστησης είναι η μοτοσυκλέτα, οι παρέες, οι
εκδρομές και η κατασκευή και επιδιόρθωση υπολογιστών και μηχανών. Περιορισμένη
κοινωνική ζωή, έχει να πάει εκδρομές 8 χρόνια.
Στις αξίες ανέφερε: Ήθος, αξιοπρέπεια, τιμιότητα, οικογένεια, θρησκεία.
110 Αρχικά: Ν.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Πτολεμαίων /
Κέντρο
Μεσήλικας (52 χρόνων), άνεργος, το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ,
εξαρτάται από αυτό 2 άτομα και προέρχεται από τη σύνταξη της μητέρας του. Μεγάλες
αλλαγές προκλήθηκαν εξαιτίας της διακοπής του επιδόματος που λάμβανε, τώρα τον
συντηρεί η μητέρα του.
Αντιμετωπίζει ψύχωση λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή εδώ και πολλά χρόνια. Η κατάστασή
αυτή τον εμποδίζει να βρει δουλειά αλλά σαν διαταραχή έχει προσαρμοστεί σε αυτό. Είναι
17 χρόνια άνεργος, παλιά εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος. Δεν αναζητεί εργασία, το
θεωρεί απίθανο να βρει τόσο λόγω της κατάστασης υγείας του όσο και λόγω της κρίσης.
Δανείζεται χρήματα από τους γονείς του. Πηγές ευχαρίστησης είναι η επαφή με τους
γείτονές του. Δεν έχει κοινωνική ζωή. Στις αξίες ανέφερε: σεβασμό στο άλλον.
61 Αρχικά: Σ.Μ.
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Μεσήλικας 43 χρόνων, άνεργος, υπάγεται στην ασφάλεια ΙΚΑ τη συζύγου του. Πριν την
ανεργία του ήταν οδηγός. Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (ΙΕΚ). Το οικογενειακό εισόδημα
είναι κάτω των 500 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα.
Στα πρόσφατα γεγονότα ζωής ανέφερε τον αυτισμό και το σύνδρομο asperger του γιού του.
Η οικονομική του κατάσταση είναι χάλια και αισθάνεται άσχημα. Τον βοηθούν οι συγγενείς
και οι αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών.
Ανέφερε ότι ο γάμος του είναι πολύ πετυχημένος, δεν έχουν σημαντικές διαφορές, κάνουν
τα πάντα από κοινού.
Στις δραστηριότητες που αποτελούν πηγή ευχαρίστησης είναι ο αθλητισμός και το μπάσκετ.
Η κοινωνική του ζωή είναι καλή, διακοπές πήγε το καλοκαίρι μια εβδομάδα.
Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε την ανεργία του και την αναπηρία του παιδιού του.
Ως αξίες ανέφερε το θεσμό της οικογένειας, την εντιμότητα, την εργατικότητα και την
ηθική.
62 Αρχικά: Β.Ν.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργος

Περιοχή: Φειδία /

Ηλικιωμένος 58 χρόνων, άνεργος, καλό μορφωτικό επίπεδο (ΤΕΙ ηλεκτρονικός). Το
οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ (συγκεκριμένα 170 ευρώ), εξαρτώνται 3
άτομα και προέρχεται από το μίσθωμα που εισπράττει από ένα σπίτι.
Στα πρόσφατα γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή του ανέφερε την οικονομική κρίση. Στο
παρελθόν έχει εργαστεί ως δημοσκόπος στην MRB σε πολιτικές έρευνες. Επίσης mystery
Shopping , δηλαδή έρευνες για τράπεζες και δημόσιες επιχειρήσεις όπου υποδυόταν τον
πελάτη προκειμένου να ελέγξει αν οι υπάλληλοι εργάζονται σωστά (π.χ. στην audi και σε
εργοστάσια). Πιο πριν ήταν έμπορος διαμαντιών (γεμολόγος), είχε επιχείρηση, την οποία
έκλεισε το 2005.
Είναι 1,5 χρόνο άνεργος, άλλαξε η κοινωνική του θέση και αισθάνεται πολύ άσχημα.
Αναζητά εργασία μέσω του συμβουλευτικού σταθμού του δήμου, από τις ανακοινώσεις και
τις αγγελίες.
Στα εμπόδια για ανεύρεση εργασίας ανέφερε την ηλικία του (58 χρόνων).
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει σχετικά με την οικονομική του κατάσταση τα
δύο τελευταία χρόνια, ‘απόλυση, απώλεια εισοδήματος, οικτρή οικονομική κατάσταση. Δεν
γνωρίζω αν αύριο θα έχουμε να φάμε, δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος και η σύζυγός μου

235

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

είναι στην ανεργία. Ήταν διευθυντικό στέλεχος στην ΑΣΠΙΔΑ που έκλεισε. Τεράστια
απώλεια εισοδήματος.’ Αισθάνεται χάλια.
Χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα από την πεθερά του (σύνταξη) η οποία βοηθάει
υποτυπωδώς τη σύζυγο του.
Δεν υπάρχουν διαφωνίες με τη σύζυγο αλλά επειδή είναι και οι δύο άνεργοι και μένουν
σπίτι, εκτονώνονται ο ένας στον άλλο. Η αδυναμία της σχέσης είναι η ανεργία τους. Δεν
κάνουν τίποτα από κοινού, εκτός από σεξ και το μεγάλωμα του παιδιού τους που είναι 5
χρονών. Κάνουν υπομονή.
Πλέον δεν τον ευχαριστεί τίποτε στη ζωή του, εκτός από το να έχει το γιό του δίπλα του. Οι
σχέσεις φιλίας του έχουν καταστραφεί, είμαι παγωμένες και η ζωή του στάσιμη. Διακοπές
πηγαίνει στο εξοχικό της πεθεράς του στην Ασπροβάλτα. Στις χρόνιες αντιξοότητες ανέφερε
την ανεργία. Οι αξίες του είναι η οικογένεια, η πατρίδα, ο ανθρωπισμός και η θρησκεία.
Σύντομο ιστορικό της ζωής του: Ο ερωτώμενος έχει 3 γάμους με 4 παιδιά. Μια κόρη 31
χρόνων από τον πρώτο. Δυο κόρες 20 και 16 από τον δεύτερο και ένα γιο από τον τρίτο του
γάμο. Ο πατέρας του ήταν γιατρός νευροχειρουργός, η μητέρα του νοικοκυρά. Όλο του το
σόι ήταν χρυσοχόοι, ασχολήθηκε και ο ίδιος αλλά χρεοκόπησε.
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7.2. Βινιέτες γυναικών κατοίκων των περιοχών του υποβαθμισμένου Κέντρου και των
Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης
Εισαγωγικά
Σ’ αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά από το υπο-δείγμα των γυναικών
που διαμένουν στις δυτικές συνοικίες και τις υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της
Θεσσαλονίκης (Ν=56).
Η ανάλυση βασίστηκε στην επεξεργασία των ποιοτικών
πληροφοριών που δόθηκαν στις ανοιχτού-τύπου ερωτήσεις της ημι-δομημένης
συνέντευξης και οργανώθηκαν σε πέντε θεματικούς άξονες: α) θέση στην κοινωνική δομή
με βάση την κατοχή παραγωγικών πόρων, β) ανάλυση και χαρακτηριστικά της εργασιακής
θέσης και σχέσης, γ) παρουσία αντίξοων συνθηκών ζωής, δ) ποιότητα ζωής και ε) αξιακό
σύστημα.
Με βάση το θεωρητικό μοντέλο του Wright29, προκύπτουν οι ακόλουθες ταξικές θέσεις
στον κοινωνικό σχηματισμό:
α) ανειδίκευτες εργάτριες, πρόκειται για γυναίκες που ασχολούνται i) σε χειρωνακτικές μητεχνικές εργασίες, ii) ως διοικητικοί υπάλληλοι χωρίς πτυχίο σε θέσεις εργασίας χωρίς
αυτονομία iii) υπάλληλοι ή πωλήτριες χωρίς πτυχίο σε θέσεις εργασίας χωρίς αυτονομία.
β) ανειδίκευτες επόπτριες πρόκειται για γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πτυχίο ή
πιστοποιητικά ειδημοσύνης αλλά έχουν περιορισμένο πραγματικό έλεγχο σε
οργανωσιακούς πόρους, γεγονός που τις διαφοροποιεί από τις ανειδίκευτες εργάτριες, οι
οποίες στερούνται οποιουδήποτε είδους έλεγχο σε οργανωσιακούς πόρους. Επίσης η
κατοχή οργανωσιακών πόρων έστω και περιορισμένων αυξάνει την αίσθηση ελέγχου και
την προβλεψιμότητα των φορέων τέτοιων θέσεων σε σχέση με την εργασιακή διαδικασία.
γ) ημι-ειδικευμένες εργάτριες, πρόκειται για i) δασκάλες ii) δεξιοτέχνισσες/μαστόρισσες iii)
υπάλληλους πωλήσεων με πτυχίο και αυτονομία στο περιεχόμενο της εργασίας τους και iv)
διοικητικούς υπαλλήλους με πτυχίο και αυτονομία. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των
θέσεων είναι ότι απαιτούν την κατοχή πιστοποιητικών ειδημοσύνης από τους φορείς τους

29

Wright Erik Olin., Classes, London, Verso, 1985, σ.σ. 148-154
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που βρίσκονται ωστόσο σε υπερπροσφορά στην αγορά εργασίας. Κυρίως πτυχία ΑΕΙ και
ΤΕΙ.
γ) ειδικευμένες μισθωτές, πρόκειται για υψηλά ειδικευμένες μισθωτές με ανώτερα και
ανώτατα πιστοποιητικά ειδημοσύνης, οι οποίες είναι καπιταλιστικά εκμεταλλευόμενες
επειδή δεν κατέχουν πόρους σε κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα είναι εκμεταλλεύτριες με
βάση τις δεξιότητες που κατέχουν. Οι υψηλά ειδικευμένες είναι εκείνες οι γυναίκες που
κατέχουν εργασιακές θέσεις οι οποίες απαιτούν σπάνιες δεξιότητες (και ιδιαίτερα
δεξιότητες που συνοδεύονται από πιστοποιητικά ειδημοσύνης) και οι οποίες είναι σπάνιες
αναφορικά με τη ζήτησή τους στην αγορά. Οι μισθωτές με τέτοιου είδους πόρους
απολαμβάνουν ένα ‘ενοίκιο’ βασισμένο στην κατοχή πιστοποιητικών ειδημοσύνης στο
βαθμό που οι μισθοί τους είναι συνήθως πάνω από το κόστος αναπαραγωγής της
εκπαίδευσής τους. Ουσιαστικά πρόκειται για τη νέα μικροαστική τάξη σύμφωνα με το
ταξικό σύστημα ανάλυσης τους Wright30. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η έμφαση για τον
χαρακτηρισμό αυτής της ταξικής θέσης εντός της κοινωνικής δομής δίνεται στην κατοχή
σπάνιων πόρων και συγκεκριμένα πιστοποιητικών ειδημοσύνης, επομένως ο ορισμός των
τάξεων γίνεται στη βάση των παραγωγικών πόρων που ελέγχουν και όχι από το
αποτέλεσμα των αγοραίων συναλλαγών.
δ) αυτοαπασχολούμενες, ε) μικρές εργοδότριες ζ) αδήλωτη εργασία , η) συμβοηθούντα
μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων , θ) ασχολούμενες με οικιακές εργασίες, ι) άνεργες κ)
φοιτήτριες λ) συνταξιούχες.
Για αναλυτικούς λόγους στο ερευνητικό ερωτηματολόγιο συμπεριλάβαμε την κατηγορία
της αδήλωτης εργασίας και των συμβοηθούντων μελών σε οικογενειακή επιχείρηση.
Ωστόσο στο βαθμό που επιθυμούμε μια αυστηρή ανάλυση σε ταξικούς όρους βασισμένη
στο θεωρητικό σχήμα του Erik Olin Wright, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτές τις στατιστικές
κατηγορίες με την ταξική δομή. Αυτό συνεπάγεται να εξετάσουμε τους πόρους που
διαθέτουν οι φορείς αυτών των κατηγοριών. Στο υπο-δείγμα μας (Ν=56) γυναίκες δυτικές
συνοικίες-Κέντρο Θεσσαλονίκης εντοπίζονται δυο γυναίκες ν=2 που απασχολούνται ως
συμβοηθούντα μέλη σε οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν βρίσκονται σε
ιδιοκτησιακή σχέση με μέσα παραγωγής, δεν ελέγχουν οργανωσιακούς πόρους και δεν
έχουν δεξιότητες. Συγκεκριμένα η μια ασκεί χειρωνακτική-μη τεχνική εργασία και η άλλη
είναι πωλήτρια σε εργασιακή θέση χωρίς αυτονομία. Επομένως οι γυναίκες αυτές
εμπίπτουν στην κατηγορία των ανειδίκευτων εργατριών. Ακολουθώντας την ίδια διαδρομή
για τις περιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας (ν=7) εντοπίζουμε ν=6 σε ανειδίκευτες θέσεις
υπαλληλικής ή χειρωνακτικής εργασίας και ν=1 σε ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας.
30

Wright E.O., ό.π., σ.87
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Αναλύοντας συνολικά τα δεδομένα από το ερευνητικό υπο-δείγμα των γυναικών που είναι
κάτοικοι των δυτικών συνοικιών και του υποβαθμισμένου κέντρου της Θεσσαλονίκης Ν=56
καταλήγουμε στην κατανομή του στις ακόλουθες ταξικές θέσεις στην κοινωνική δομή.
α) ανειδίκευτες εργάτριες ν=17 , β) ημι-ειδικευμένες εργάτριες ν=6, γ) ειδικευμένες
μισθωτές ν=3, δ) αυτοαπασχολούμενες ν=4, ε) μικρές εργοδότριες ν=2, ζ) οικιακή εργασία
ν=2, η) άνεργες ν=16 θ) φοιτήτριες ν=2 ι) συνταξιούχες ν=4.

Ανειδίκευτες Θέσεις Εργασίας
Από το συγκεκριμένο υπο-δείγμα (Ν=56), οι 9 ανήκουν στην κατηγορία των ανειδίκευτων
εργατριών καθώς απασχολούνται σε θέσεις χειρωνακτικής εργασίας με καθόλου εργασιακή
αυτονομία, υπαγόμενες σε υψηλή εποπτεία και έλεγχο, και είναι χαμηλά αμειβόμενες. Οι
φορείς των θέσεων δεν διαθέτουν εκπαιδευτικούς τίτλους ή άλλα πιστοποιητικά
ειδημοσύνης. Από τις 9 ανειδίκευτες εργάτριες, οι 5 δήλωσαν απειλή απόλυσης. Και οι 9
ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν χρόνιες αντιξοότητες που σχετίζονται με οικονομικά
προβλήματα, αδυναμία να ανταποκριθούν σε ανάγκες επιβίωσης καθώς και στις γονικές
τους υποχρεώσεις. Τέλος 4 ανειδίκευτες εργάτριες παρουσιάζουν κακή υγεία.
Οι αξίες που ανέφεραν είναι: Σεβασμός (3), Ηθική (2), Δικαιοσύνη (1), Οικογένεια (2),
Προσωπική ανάπτυξη, Ειλικρίνεια, Καλοσύνη, Θρησκεία, Πατρίδα, Τιμιότητα, Εργασία,
Υπομονή , Προσφορά, Αλληλεγγύη, Κατάργηση της εκμετάλλευσης.
Ημι-ειδικευμένες Θέσεις Εργασίας
Από το υπό-δείγμα (Ν=56), οι 5 κατέχουν ημι-ειδικευμένες θέσεις εργασίας, όπου το κύριο
χαρακτηριστικό των φορέων τους είναι η κατοχή διαπιστευτηρίων (πιστοποιητικών
ειδημοσύνης), συγκεκριμένα πτυχία ΤΕΙ ή ΑΕΙ που βρίσκονται σε υπερπροσφορά στην
αγορά εργασίας.
Το σύνολο των ερωτώμενων γυναικών αναφέρει οικονομικές αντιξοότητες οι οποίες
σχετίζονται με την οικονομική κρίση της χώρας. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, ως απόρροια
των δανειακών συμβάσεων της χώρας, κατακρήμνισαν το βιοτικό επίπεδο αυτών των
εργαζομένων. Συγκεκριμένα η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων στο ενιαίο μισθολόγιο
είχε εισοδηματικές απώλειες που έφτασαν το 50%. Κυρίαρχο επίσης σε αυτή την ομάδα
γυναικών-φορέων ημι-ειδικευμένων θέσεων εργασίας ήταν το άγχος απώλειας εργασιακής
θέσης, έπειτα από τη θέσπιση του μέτρου της διαθεσιμότητας.
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Οι αξίες που ανέφεραν είναι: Σεβασμός/βοήθεια στον συνάνθρωπο (5), Ειλικρίνεια (2),
Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη, Ηθική, Αυτοσεβασμός, Συνέπεια, Υπευθυνότητα, τιμιότητα,
εμπιστοσύνη, πίστη, αλήθεια στις συναντήσεις με τον συνάνθρωπο, όχι αγνωμοσύνη.
Ειδικευμένες Θέσεις
Στο υπο-δείγμα (Ν=56), έχουμε 3 ειδικευμένες μισθωτές, με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα και απειλή απώλειας εργασιακής θέσης. Επίσης μια υψηλά ειδικευμένη θέση
εργασίας χαρακτηρίζεται ως επισφαλής, επειδή η σύμβαση εργασίας του φορέα της θέσης
είναι ορισμένου χρόνου.
Αξίες: εντιμότητα (2), προσφορά (2), ακεραιότητα, συνέπεια, μετριοφροσύνη, ειλικρίνεια,
υπευθυνότητα, αλληλεγγύη
Αυτοαπασχολούμενες
Από το υπο-δείγμα (Ν=56), οι 4 είναι αυτοαπασχολούμενες με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, απειλή χρεοκοπίας (2) και χρεοκοπία της επιχείρησης εξαιτίας δραματικής
μείωσης του τζίρου και των κερδών (2).
Αξίες: Τιμιότητα (4), εργατικότητα (3), υπομονή, σεβασμός στο συνάνθρωπο, οικογένεια,
ειλικρίνεια, πίστη, ελπίδα.
Μικρές εργοδότριες
Στο υπο-δείγμα (Ν=56), έχουμε 2 μικρές εργοδότριες-συνιδιοκτρίτριες σε οικογενειακές
επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια συνιδιοκτήτρια σε mini market συνολικά με τρεις
εργαζόμενους και μια συνιδιοκτήτρια σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων με
4 εργαζόμενους. Έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, οικογενειακά μέλη σε ανεργία και
σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.
Αξίες: οικογένεια, σεβασμός, αλληλοεκτίμηση, δημοκρατία.
Αδήλωτη Εργασία
Στο υπο-δείγμα (Ν=56), υπάρχουν 7 γυναίκες που ασχολούνται σε ανειδίκευτες θέσεις
εργασίας υπό το καθεστώς μαύρης/αδήλωτης εργασίας. Οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι
δυσχερείς, και το οικογενειακό τους εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 500-1001 ευρώ. Η ομάδα
αυτή αντιμετωπίζει χρόνιες οικονομικές αντιξοότητες και 3 από αυτές έχουν να
διαχειριστούν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας.
Συμβοηθούντα μέλη σε οικογενειακές επιχειρήσεις
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Από το υπο-δείγμα (Ν=56), οι 2 είναι συμβοηθούντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.
Πρόκειται για μια ηλικιωμένη μητέρα (65 χρόνων) η οποία εργάζεται εξαντλητικά ωράρια
και κρατά σχεδόν εξολοκλήρου το ψιλικατζίδικο του γιού της προκειμένου εκείνος να
απασχολείται σε δεύτερη εργασία για να συμπληρώνεται το οικογενειακό εισόδημα. Η
άλλη περίπτωση είναι έγγαμη γυναίκα η οποία κάνει βοηθητικές εργασίες στο κατάστημα
του συζύγου της.
Οικιακά
Στο υπο-δείγμα (Ν=56), εντοπίστηκαν 2 γυναίκες ασχολούμενες με οικιακά, οι οποίες
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυναμία στήριξης των παιδιών τους.
Οι αξίες που ανέφεραν είναι τιμιότητα, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, ολιγάρκεια, πνευματική
καλλιέργεια, όχι μιζέρια.
Άνεργες
Στο υπο-δείγμα (Ν=56), υπάρχουν 16 άνεργες, πρόκειται για γυναίκες με χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο οι οποίες έχασαν την εργασία που είχαν σε ανειδίκευτες θέσεις
εργασίας. Οι χρόνιες οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν σε συνδυασμό με
προβλήματα υγείας πέρα από το στίγμα που τους εγχαράσσει και την διάλυση της
κοινωνικής τους ταυτότητας, τις καθιστά ανήμπορες να διαχειριστούν την καθημερινότητά
τους. Ακόμη πιο ευάλωτες είναι εκείνες που δεν βρίσκονται σε σχέση (6), οι μονογονεϊκές
οικογένειες (3) και τα νοικοκυριά στα οποία είναι και ο σύζυγος άνεργος (4). Μια
περίπτωση άνεργης από το δείγμα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είναι σε διαδικασία
μετανάστευσης με σκοπό την ανεύρεση εργασίας. Στο σύνολο του δείγματος τα
οικογενειακά εισοδήματα είναι κάτω των 500 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις
κυμαίνονται μεταξύ 500-1000 ευρώ αλλά με δυσκολία να καλυφθούν βασικές βιοτικές
ανάγκες.
Αγάπη (5), σεβασμός (4), τιμιότητα (4), θρησκεία (4), αλληλεγγύη (3), ηθική (2),
οικογένεια(2), αξιοπρέπεια (2), ειλικρίνεια (3), φιλία, δικαιοσύνη, ελευθερία, καλοσύνη,
αξιοκρατία, να κοιτάει πρώτα τι κάνει η ίδια, ανυστεροβουλία, φιλότιμο, αισιοδοξία, να μην
υπάρχει εκμετάλλευση, εργατικότητα, να μην κατακρίνω.
Φοιτήτριες
Στο υπο-δείγμα (Ν=56), υπάρχουν 2 φοιτήτριες, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν
χρόνιες σοβαρές οικονομικές αντιξοότητες.
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Συνταξιούχες
Από το υπο-δείγμα Ν=56, οι 4 είναι συνταξιούχες. Το σύνολο του δείγματος έχει χαμηλά
εισοδήματα από τα οποία εξαρτώνται και άλλα μέλη της οικογένειας καθώς και σημαντικά
προβλήματα υγείας σε 2 περιπτώσεις.
Αξίες: σεβασμός στον συνάνθρωπο (3), αξιοπρέπεια (2), φιλαλήθεια, τιμιότητα, ανθρωπιά,
υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, αγάπη.
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
219 Αρχικά: Λ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας- Περιοχή: Δερβενακίων /
τραπεζοκόμος
Πολίχνη

Μεσήλικη, χειρώνακτας με χαμηλή εργασιακή αυτονομία, χαμηλό ως μέτριο εκπαιδευτικό
επίπεδο (γυμνάσιο) και χαμηλό ως μέτριο εισόδημα (501-1000 ευρώ), καταπόνηση από
διαχρονική κακή ποιότητα γάμου, περιορισμένες ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και
αξίες που αντλούν από την χριστιανική ηθική (υπομονή, σεβασμός). Πολύ περιορισμένα
οικονομικά εξαιτίας σπουδών του παιδιού της. Δραστηριότητες σχόλης: περίπατος,
γυμναστική και έξοδος με φίλους.
213 Αρχικά: Ε.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή:
Αγίου
/ Πωλήτρια
Δημητρίου / Περιφέρεια
Κέντρου

Μεσήλικη, ανειδίκευτη εργασία με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και μέτριο οικογενειακό
εισόδημα 1001-2000 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 4 άτομα με αποτέλεσμα να καλύπτουν
τις ανάγκες τους οριακά. Η συζυγική της σχέση χαρακτηρίζεται από ρουτίνα. Οι
δραστηριότητες που την ευχαριστούν περιορίζονται σε βόλτες. Την απασχολεί έντονα το
επαγγελματικό μέλλον των παιδιών της.

214 Αρχικά: Ε.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή: Σωκράτους /
/ πωλήτρια
Πολίχνη

Νέα (33), ανειδίκευτη εργασία, υπάλληλος πωλήσεων σε γνωστή αλυσίδα με καταστήματα
παιχνιδιών, χωρίς καθόλου εργασιακή αυτονομία με μέτριο μορφωτικό επίπεδο, μέτριο
εισόδημα (1001-2000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα.
Υπήρξε σημαντική αλλαγή στο εργασιακό της καθεστώς: από μια θέση εργασίας με σταθερό
ωράριο, χωρίς σωματική καταπόνηση ως τηλεφωνήτρια στο ΙΚΑ, τώρα εργάζεται σε
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πολυκατάστημα παιχνιδιών σε μια επισφαλή θέση εργασίας με μεγάλη σωματική
καταπόνηση, ασταθές ωράριο και αμοιβή 400 ευρώ το μήνα. Το οικογενειακό εισόδημα
επίσης μειώθηκε κατά 20%.
Η εργασία της είναι καθαρά μέσο βιοπορισμού και διαφυγής από το σπίτι. Χαρακτηρίζεται
από υψηλή ρουτίνα: τοποθέτηση, ανεφοδιασμός και τακτοποίηση ραφιών. Την αγχώνει η
απειλή της απόλυσης στη νέα της εργασία: «Οι μισθοί είναι χαμηλοί και δεν το έχουν σε
τίποτα να καταβάλλουν την αποζημίωση και να σε απολύσουν.»
Η έλλειψη χρημάτων τους καθηλώνει σπίτι, η κοινωνική ζωή είναι περιορισμένη.
Αξίες: ηθική, δικαιοσύνη και την προσπάθεια να γίνεται συνεχώς καλύτερος άνθρωπος.
215 Αρχικά: Σ.Σ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή: 25 Μαρτίου /
/ ανειδίκευτη υπάλληλος
Πολίχνη

Μεσήλικη (48 χρόνων), ανειδίκευτη υπαλληλική εργασία (διεκπεραίωση ασφαλιστικών
ενημεροτήτων, ρυθμίσεις οφειλών ως υπάλληλος του ΙΚΑ) με καθόλου αυτονομία. Χαμηλό
έως μέτριο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη λυκείου) και χαμηλό έως μέτριο εισόδημα
(1001-2000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 4 άτομα.
Στον οικονομικό τομέα ανταπεξέρχεται πολύ δύσκολα στις υποχρεώσεις της καθότι έχουν
μείωση μισθού κατά 45% και έχει δυο παιδιά που σπουδάζουν εκτός Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε σοβαρό ιατρικό γεγονός στην υγεία μέλους της οικογενείας της το οποίο την
αγχώνει και την απασχολεί ακόμη.
Αισθάνεται απειλή απόλυσης λόγω της διαθεσιμότητας.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η συμμετοχή στον σύλλογο Ποντίων.
Αξίες: σεβασμός, ειλικρίνεια, ήθος
216 Αρχικά: Λ.Τ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή: Σωκράτους /
/ βοηθητικό προσωπικό
Συκιές

Μεσήλικη (51 χρονών), μένει στο ενοίκιο, ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία, βοηθητικό
προσωπικό σε παιδικό σταθμό (καθαριότητα, σερβίρισμα, παραλαβές εμπορεύματος).
Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το
οποίο εξαρτώνται 4 άτομα. Την απασχολούν έντονα τα οικονομικά της οικογένειας, ο
σύζυγος έχει ταβέρνα και δεν πάει καθόλου καλά. Τα τελευταία δυο χρόνια το εισόδημα
μειώθηκε κατά 80% με αποτέλεσμα να δανειστεί από όλες τις διαθέσιμες πηγές: τράπεζες,
συγγενείς φίλους. Είναι πολύ αγχωμένη για το αν και κατά πόσο θα είναι σε θέση να τα
επιστρέψει.
Τα παιδιά της έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (διαβήτη ινσουλοεξαρτώμενο και
θυρεοειδή).
Είναι σε σταθερό γάμο, τα πάνε αρκετά καλά με το σύζυγο.
Συνδικαλιστικά είναι οργανωμένη σε σωματείο εργαζομένων και στην τοπική οργάνωση
του ΠΑΣΟΚ.
Οι αξίες είναι: σεβασμός, ειλικρίνεια, όχι ζήλεια.
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206 Αρχικά: Α.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή:
/ βοηθητικό προσωπικό
Συκιές

Κονδύλη

/

Μεσήλικη (47 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασίας (προετοιμασία κουζίνας και λάντζα),
χαμηλό ως μέτριο μορφωτικό επίπεδο (Λύκειο) και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (5011000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 2 άτομα.
Η οικονομική κρίση τους διέλυσε: η ίδια τα τελευταία 2 χρόνια απολύθηκε και η
επιχείρηση του συζύγου χρεοκόπησε. Τα οικονομικά τους είναι δύσκολα και την
επηρεάζουν σημαντικά.
Πάσχει από θυρεοειδή, βρίσκεται σε σταθερό γάμο, η κοινωνική της ζωή είναι
περιορισμένη και διακοπές πήγε πριν 2 χρόνια.
Μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον: «δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο.»
Αξίες: οικογένεια, θρησκεία, πατρίδα.
202 Αρχικά: Ο.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή: 5 ή εργατική
/ καθαρίστρια
κατοικία / Ξηροκρήνη

Μεσήλικη (46 χρόνων), ανειδίκευτη θέση εργασίας (καθαρίστρια σε σχολείο). Χαμηλό ως
μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος λυκείου), με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (5011000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα, τα καταφέρνει πολύ δύσκολα.
Είναι διαζευγμένη, ζει με τις δυο κόρες της και έχει προβλήματα με τον πρώην σύζυγο
καθότι ο τελευταίος δεν θέλει να έχει καμιά επαφή με τα παιδιά.
Η ερωτώμενη πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια και η κόρη της έχει ζάχαρο. Η κατάσταση
αυτή την στεναχωρεί και προσπαθεί να εργάζεται για να μην νιώθουν τα παιδιά της
μειωμένα.
Η εργασία δεν την ευχαριστεί, απλά βιοπορίζεται και είναι ένα είδος διαφυγής. Αισθάνεται
την απειλή της απόλυσης λόγω της διαθεσιμότητας.
Η οικονομική της κατάσταση έπειτα και από την μείωση μισθού, είναι χάλια, έπαθε νευρικό
κλονισμό. Επίσης, χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα.
Η κοινωνική της ζωή είναι πολύ περιορισμένη και έχει να πάει διακοπές 15 χρόνια.
Ως αξία αναφέρει τον σεβασμό.
54 Αρχικά: Κ.Ο.

Εργασιακή Κατάσταση: Εργαζόμενη

Περιοχή:
Εθνικής
Αντιστάσεως / Κορδελιό

Μεσήλικη (57 χρονών), ανειδίκευτη εργασία (σχολική τροχονόμος). Το οικογενειακό
εισόδημα είναι 501-1000 ευρώ και εξαρτώνται 5 άτομα. Μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο
θηλέων της Λάρισας. Στην παιδική ηλικία βίωσε περιφρόνηση, είχε το στίγμα της ορφανής.
Έχει κάνει μαστεκτομή. Πριν 4 χρόνια έχασε το γιό της από ιατρική αμέλεια.
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Δεν πληρώνεται και δεν μπορούν να καλύψουν βασικές διατροφικές ανάγκες.
Οι αξίες της είναι υπομονή, προσφορά, αλληλεγγύη, κατάργηση της εκμετάλλευσης.
52 Αρχικά: Μ.Θ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας / Περιοχή:
Στρατηγού
βοηθητική νοσηλεύτρια
Δουμπιώτη / Πολίχνη

Νέα (33 χρονών), ανειδίκευτη εργασία (νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο), μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (ΙΕΚ νοσηλευτικής) με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το
οποίο εξαρτώνται 2 άτομα.
Αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με αλκοολισμό συγγενή, χρειάστηκε θεραπεία.
Χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα από συγγενείς και τοκογλύφο.
Απειλή απόλυσης από την προϊσταμένη με σκοπό να την αντικαταστήσει με άτομα του
δικού της κοινωνικού δικτύου.
Έχει έντονη αγωνία να αποκτήσει παιδί και να βρεθεί στο ίδιο μέρος με το σύζυγό της ο
οποίος υπηρετεί ως λοχίας σε μέρος εκτός Θεσσαλονίκης.
Οι αξίες της είναι: οικογένεια, τιμιότητα, εργασία.
ΗΜΙΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
191 Αρχικά: Β.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Καραολή και
ειδικευμένη / Δασκάλα ειδικής αγωγής Δημητρίου / Περιφέρεια
Κέντρου

Μεσήλικη (48 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, δασκάλα ειδικής αγωγής με
σχετικά καλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτη παιδαγωγικής ακαδημίας και
διδασκαλείου). Τα οικονομικά της είναι δύσκολα καθότι έχει υψηλό χρέος από
καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Εισοδηματικά είναι μεταξύ 1001-2000 ευρώ.
Αισθάνεται απειλή απόλυσης εξαιτίας της διαθεσιμότητας, ο σύζυγός της είναι άνεργος και
έχει έντονο στρες εξαιτίας των οικονομικών της.
Στις αξίες αναφέρει: αυτοσεβασμό, αγάπη για τον συνάνθρωπο, συνέπεια, υπευθυνότητα
και ειλικρίνεια.

192 Αρχικά: Π.Λ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή:
ειδικευμένη / Δημοτική υπάλληλος
Συκιές

Σουλίνη

/

Νέα (30 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας (διοικητική υπάλληλος δήμου). Καλό
μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη ΑΕΙ, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας).
Το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται σε 1001-2000 ευρώ και εξαρτώνται από αυτό 3 άτομα.
Αισθάνεται απειλή απόλυσης λόγω διαθεσιμότητας, είναι σε σταθερή συζυγική σχέση.
Ως αξίες αναφέρει: σεβασμό στον συνάνθρωπο, να μην υπάρχει αγνωμοσύνη.
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195 Αρχικά: Π.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση:
Ημι- Περιοχή: Πεύκα Ανθέων /
ειδικευμένη / Δημοτική υπάλληλος
Συκιές

Μεσήλικη (51 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας, λογίστρια στο δήμο Συκεών.
Μέτριο εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ Λογιστικής. Το πτυχίο της συνδέεται με τη θέση εργασίας.
Το οικογενειακό εισόδημα είναι 1001-2000 ευρώ και εξαρτώνται 2 άτομα.
Αναφέρει απώλεια εισοδήματος, κάνει υπερωρίες και έχει προβλήματα υγείας. Αισθάνεται
απειλή απώλειας θέσης εργασίας. Μείωση μισθού 45% εξαιτίας της υπαγωγής στο ενιαίο
μισθολόγιο.
Αξίες, να βοηθά τον συνάνθρωπο, να βοηθάμε όπου μπορούμε ακόμη και αν διαφωνούμε
με το τι πράττουν, αλήθεια σε συναντήσεις με φίλους και συγγενείς, ηθική.

193 Αρχικά: Τ.Π.

Εργασιακή
Κατάσταση:
ειδικευμένη νοσηλεύτρια

Ημι- Περιοχή: Χρυσοστόμου
Σμύρνης / Κέντρο

Μεσήλικη (49 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας (νοσηλεύτρια), μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (Μέση τεχνική επαγγελματική σχολή Γεώργιος Παπανικολάου.)
Χαμηλό ως μέτριο οικογενειακό εισόδημα (1001-2000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 3
άτομα.
Σημαντικά οικονομικά προβλήματα, μείωση μισθού (800 ευρώ) και χρεοκοπία επιχείρησης
συζύγου.
Οι εργασιακές συνθήκες επιδεινώθηκαν, μείωση μισθού, κόψιμο υπερωριών και δεν τους
πληρώνουν το μισάωρο 7:30 με 8:00.
Αισθάνεται απειλή εξαιτίας της διαθεσιμότητας και της συνοδευόμενης απειλής απόλυσης.
Ως αξίες αναφέρει: δικαιοσύνη, σεβασμό στο συνάνθρωπο και αλληλεγγύη.

194 Αρχικά: Β.Π.

Εργασιακή Κατάσταση: Εργαζόμενη

Περιοχή:
Δραγούμη

Φιλήμωνος

Μεσήλικη (48 χρόνων), ημι-ειδικευμένη θέση εργασίας (νοσηλεύτρια) σε δημόσιο
νοσοκομείο. Σχετικά καλό μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ νοσηλευτικής. Οι τίτλοι σπουδών
συνδέονται με την εργασιακή θέση.
Αναφέρει σημαντική απώλεια εισοδήματος και αισθάνεται μεγάλη ψυχολογική πίεση λόγω
των οικονομικών.
Οι αξίες της είναι τιμιότητα, ειλικρίνεια, σεβασμός στον συνάνθρωπο, εμπιστοσύνη και
πίστη.
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ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
203 Αρχικά: Φ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Εργαζόμενη

Περιοχή: Καραολή και
Δημητρίου
/
Υποβαθμισμένο κέντρο

Μεσήλικη (55 χρονών) σε μόνιμη εργασιακή σχέση, (καθηγήτρια αποσπασμένη σε μηδιευθυντική θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Υψηλό μορφωτικό επίπεδο (κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος).
Υπάρχει απειλή απόλυσης στο εργασιακό της καθεστώς εξαιτίας της διαθεσιμότητας.
Στις αξίες αναφέρει: ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.
204 Αρχικά: Μ.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Υψηλά Περιοχή:
ειδικευμένη / παιδοψυχίατρος
Κέντρο

Προξένων

/

Μεσήλικη (36 χρόνων), υψηλά ειδικευμένη, παιδοψυχίατρος, με υψηλή εργασιακή
αυτονομία. Υψηλό μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ παιδοψυχίατρος (Μεταπτυχιακό στην κοινωνική
ψυχιατρική).
Οι αξίες που αναφέρει είναι: προσφορά, εντιμότητα, συνέπεια και μετριοφροσύνη.
205 Αρχικά: Ν.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση: Φιλόλογος

Περιοχή:
Λόρδου
Βύρωνα
Μεσήλικη (53 χρόνων). Καθηγήτρια φιλόλογος, σχετικά υψηλή αυτονομία, καλό μορφωτικό
επίπεδο.
Χαμηλό ως μέτριο εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα. Έχει
απώλεια εισοδήματος και χρόνιες οικονομικές αντιξοότητες.
Οι αξίες της είναι εντιμότητα, ακεραιότητα και προσφορά.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ
209 Αρχικά: Ε.Δ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Αυτοαπασχολούμενοι / φαρμακοποιός Βενιζέλου

Ελευθερίου

Μεσήλικη, αυτοαπασχολούμενη σε ειδικευμένη θέση εργασίας με μέτρια αυτονομία. Το
οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 1001-2000 ευρώ και από αυτό εξαρτώνται 4
άτομα.
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Αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα έπειτα από την πτώση τζίρου του
φαρμακείου κατά 40-50%.
Οι αξίες που αναφέρει είναι: εντιμότητα, ειλικρίνεια, πίστη, ελπίδα.

210 Αρχικά: Δ.Λ.

Εργασιακή Κατάσταση:
με Ψιλικά

Κατάστημα Περιοχή:
Δημητρίου
Πολιορκητού

Ηλικιωμένη (65 χρόνων), ανειδίκευτη εργασία, αυτοαπασχολούμενη σε μαγαζί με ψιλικά.
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (Δημοτικό). Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με
χειρωνακτικές εργασίες όπως αγρότισσα και γαζώτρια σε βιοτεχνία.
Οικονομική αδυναμία, θύμα σωματικές επίθεσης, θύμα ενδο-οικογενειακής βίας.
Αξίες: Οικογένεια, εργατικότητα.

211 Αρχικά: Λ. Δ.

Εργασιακή Κατάσταση: Βιοτέχνισσα

Περιοχή:
Αντιγονιδών

Πλατεία

Μεσήλικη (40 χρόνων), αυτοαπασχολούμενη σε βιοτεχνία εσωρούχων. Μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (απόφοιτη λυκείου). Σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απώλεια τζίρου 50%.
Χαρακτηριστική φράση: «Επηρεάζομαι πάρα πολύ, δεν μπορείς να γλυτώσεις, πρέπει να
είσαι αναίσθητος.»
Οι αξίες που αναφέρει είναι: εργατικότητα, υπομονή, εντιμότητα, σεβασμός στο
συνάνθρωπο.
236 Αρχικά: Α.Β.

Εργασιακή Κατάσταση: Κατάστημα Περιοχή: Αγάθωνος
με Χαρτικά και είδη υγιεινής
Ξηροκρήνη

/

Μεσήλικη (45 χρονών), αυτοαπασχολούμενη (χαρτικά, είδη υγιεινής). Χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο (απόφοιτη δημοτικού). Σοβαρά οικονομικά προβλήματα: χρεοκοπία επιχείρησης, ο
σύζυγος σε ανεργία, σοβαρά ιατρικά προβλήματα.
Δεν υπάρχει κοινωνική ζωή και θέατρο έχει πάει μια φορά στη ζωή της.
Αξίες: τιμιότητα, εργατικότητα

ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΕΣ
220 Αρχικά: Μ.Β.
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Μεσήλικη (41 χρόνων), συνιδιοκτήτρια σε mini market με 2-4 εργαζομένους με μέτριο
εκπαιδευτικό επίπεδο (Λύκειο).
Σοβαρά προβλήματα με το σύζυγο της και σοβαρό πρόβλημα υγείας του παιδιού της.
Η αξία που αναφέρει ως καθοριστική για τη ζωή της είναι η δημοκρατία.
221 Αρχικά: Ζ.Κ.

Εργασιακή
Κατάσταση: Περιοχή:
Συνιδιοκτήτρια
σε
κατάστημα Πολίχνη
εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων

Διογένη

/

Μεσήλικη (45 χρόνων), εργοδότρια-συνιδιοκτήτρια σε οικογενειακή επιχείρηση με μέτριο
μορφωτικό επίπεδο.
Ο σύζυγος άνεργος , σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Στις αξίες αναφέρει: οικογένεια, σεβασμό, αλληλοεκτίμηση
ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
56 Αρχικά: Ε.Κ.
Εργασιακή Κατάσταση: Οικιακά
Περιοχή: Κορδελιό
Μεσήλικη (39 χρόνων), ασχολούμενη με τα οικιακά, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 4 άτομα και προέρχεται
από το μισθό του συζύγου.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τόνιζε ότι είναι ολιγαρκής ως άνθρωποι.
Οι αξίες της είναι ειλικρίνεια, ακεραιότητα, πνευματική καλλιέργεια, ολιγάρκεια και όχι
μιζέρια
57 Αρχικά: Τ.Ζ.

Περιοχή: Ζακύνθου /
Κορδελιό
Οικονομικά μη ενεργή, ασχολούμενη με τα οικιακά. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ
501-1000 ευρώ και προέρχεται από σύνταξη και επίδομα. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα,
αδυναμία στήριξης των παιδιών. Έχει ενήλικα παιδιά στην ανεργία. Ως αξία αναφέρει την
τιμιότητα.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕΣ
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212 Αρχικά: Χ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχος

Περιοχή: Αγίων Πάντων /
Ξηροκρήνη
Ηλικιωμένη (65 χρονών), συνταξιούχος με μέτριο μορφωτικό επίπεδο (Δημοτικό), το
οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 501-1000 ευρώ και εξαρτώνται από αυτό 4
άτομα. Αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας του συζύγου
(ψυχολογικά προβλήματα.)
Η αξία που ανέφερε είναι: σεβασμός
187 Αρχικά: Ρ.Κ.
Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχος Περιοχή: Κασσάνδρου
Ηλικιωμένη (61 χρόνων), συνταξιούχος, ανύπαντρη, καρκινοπαθής, με σημαντικά
οικονομικά προβλήματα που την επηρεάζουν σημαντικά. Οι αξίες της είναι φιλαλήθεια,
τιμιότητα και αξιοπρέπεια.
188 Αρχικά: Σ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχος

Περιοχή: Καλαβρύτων /
Ηλιούπολη
Μεσήλικη (58 χρόνων), συνταξιούχος φιλόλογος, με μέτριο εισόδημα από το οποίο
εξαρτώνται 4 άτομα. Εξωθήθηκε στη σύνταξη έπειτα από τις αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις και συνθήκες των καθηγητών.
Οι αξίες της είναι: αξιοπρέπεια, ανθρωπιά, σεβασμός στον συνάνθρωπο, υπευθυνότητα.
189 Αρχικά: Δ.Σ.
Εργασιακή Κατάσταση: Συνταξιούχος Περιοχή: Κασσάνδρου
Ηλικιωμένη (61 χρόνων), συνταξιούχος καθηγήτρια φυσικής. Διαζευγμένη πριν 25 χρόνια.
Μέτριο οικογενειακό εισόδημα (501-1000) και ανησυχίες ως προς την οικογενειακή
ανατροφή του παιδιού της.
Αξίες της είναι ειλικρίνεια, σεβασμός και αγάπη.
ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ
200 Αρχικά: Σ.Β.

Εργασιακή Κατάσταση: Συμβοηθών Περιοχή:
μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση
Μαργαροπούλου
Ξηροκρήνη

/

Μεσήλικη (47 χρόνων), οικιακά και συμβοηθών μέλος στο κρεοπωλείου του άντρα της.
Απασχολείται περίπου 30 ώρες τη βδομάδα με την καθαριότητα του κρεοπωλείου. Μέτριο
εκπαιδευτικό επίπεδο (τεχνολόγος-γεωπόνος).
Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 1001-200 ευρώ, εξαρτώνται 4 άτομα και
προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης του συζύγου. Έχουν πτώση κερδών στο
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κρεοπωλείο, δεν τους επηρεάζει ψυχολογικά αλλά ‘μαζεύτηκαν’ (περιόρισαν τις ανάγκες
τους).
Της ευχαριστεί όταν πηγαίνει στην εργασία του συζύγου η επαφή με τον κόσμο και το ότι
βγαίνει από το σπίτι.
Καλή συζυγική σχέση, με κοινή αναφορά τα παιδιά. Υπάρχει σεβασμός, κατανόηση, αγάπη.
Αδύναμο σημείο είναι η πολύωρη ενασχόληση του συζύγου με το συνδικαλισμό, πράγμα
που της δημιουργεί εκνευρισμός. Καθότι ο σύζυγος απουσιάζει σε συσκέψεις με
υπουργούς σε Αθήνα και Βρυξέλλες.
Η μητέρα της πάσχει από καρκίνο και η ίδια έχει θυρεοειδή.
Πηγή ευχαρίστησης είναι η έξοδος για καφέ με φίλες της, οι διακοπές και το διάβασμα. Η
κοινωνική τους ζωή είναι έντονη εξαιτίας της συνδικαλιστικής δραστηριότητας του συζύγου
(πολλές εξόδους κάθε Σαββατοκύριακο αλλά και καθημερινές).
Οι αξίες της είναι ειλικρίνεια, σεβασμός της γνώμης των άλλων, σεβασμός των γονέων της
και κριτική σκέψη.
208 Αρχικά: Σ.Μ.

Εργασιακή Κατάσταση: Συμβοηθών Περιοχή:
Μακεδονίας
μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση
Αμύνης 28
Ηλικιωμένη (65 χρόνων), ασφαλισμένη στο Ο.Α.Ε.Ε., συμβοηθών μέλος στο περίπτεροψιλικατζίδικο του γιού της. Ανειδίκευτη θέση εργασίας με χαμηλή αυτονομία και χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτη δημοτικού). Είναι ιδιοκτήτρια κύριας κατοικίας με
υποχρεώσεις στεγαστικού δανείου. Το εισόδημα της είναι κάτω από 500 ευρώ και
προέρχεται από τα χρήματα που της δίνει ο γιός της. Οι εργασιακές συνθήκες της
προκαλούν άγχος καθότι έχουν γίνει δυο ένοπλες (καλάσνικοφ, πιστόλι) ληστείες στο
περίπτερο στη μια εκ των οποίων ήταν παρούσα. Σε συνδυασμό με την μεγάλη πτώση του
τζίρου και το εξοντωτικό εργασιακό ωράριο 10 ώρες τη μέρα 7 μέρες την εβδομάδα
βρίσκονται κοντά στην απόφαση με το γιό της να το κλείσουν. Τα οικονομικά την αγχώνουν
πολύ, όλη μέρα μιλάει γι’ αυτά.
Πηγή ευχαρίστησης είναι να βγει για καφέ με φίλες αλλά πλέον δεν έχει να διαθέσει 3,5
ευρώ για καφέ και η μόνη ευχαρίστηση είναι η κουβέντα με την αδερφή της.
Είναι χωρισμένη εδώ και 30 χρόνια αλλά έχει εκτεταμένη οικογένεια αδερφές, παιδιά και
εγγόνια.
Οι αξίες που αναφέρει είναι εργατικότητα, τιμιότητα και οικογένεια.
ΦΟΙΤΗΤΗΤΡΙΕΣ
190 Αρχικά: Σ.Κ.
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Νέα (20 χρόνων), μένει στο ενοίκιο. Φοιτήτρια Βιολογίας και γενετικής. Το καθαρό
οικογενειακό εισόδημά της είναι 501-1000 ευρώ και προέρχεται από μισθούς γονέων.
Άγχος για τα οικονομικά της.
Στις αξίες ανέφερε: το σεβασμό

Αρχικά: Κ.Χ.

Εργασιακή Κατάσταση: Σπουδάστρια

Περιοχή: Αγίων Πάντων
201
Νέα (19 χρόνων), σπουδάστρια νοσηλευτικής σε επαγγελματικό λύκειο. Μέτριο μορφωτικό
επίπεδο (μετα-λυκειακές σπουδές). Φιλοξενούμενη, το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω
των 500 ευρώ, προέρχεται από συντάξεις και εξαρτώνται 3 άτομα. Σοβαρά οικογενειακά
προβλήματα υγείας, δυσκολία πληρωμής λογαριασμών και δανείων.
Οι αξίες της είναι καλοσύνη και αγάπη.
ΑΝΕΡΓΕΣ
237 Αρχικά: Ε.Σ.
Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη
Περιοχή: Πτολεμαίων
Μεσήλικη (38) χρόνων, ανασφάλιστη, άνεργη τα 2 τελευταία χρόνια. Μένουν στο ενοίκιο με
το σύζυγό της και το παιδί της. Το καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλό
(501-1000) και προέρχεται από το μισθό του συζύγου. Έχει καλό μορφωτικό επίπεδο (ΤΕΙ
βρεφονηπιοκομίας και ΑΕΙ βαλκανικών σπουδών). Δυσκολίες που διαιωνίζονται είναι η
οικονομική δυσχέρεια έπειτα από την μείωση μισθού του συζύγου καθώς και η ανεργία
της. Χαρακτηριστικά αναφέρει «η ανεργία με κάνει να νιώθω ανήμπορη.»
Βρίσκεται σε ικανοποιητική συζυγική σχέση χαρακτηριζόμενη από αγάπη, σεβασμό,
κατανόηση.
Οι αξίες που ανέφερε είναι σεβασμός και τιμιότητα.
222 Αρχικά: Κ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή: Παπαζώλη /
Αντιγονιδών
Μεσήλικη (48 ετών), άνεργη 3 χρόνια, ζει με αποταμιεύσεις των παρελθόντων ετών και το
μηνιαίο εισόδημα που δαπανά είναι κάτω των 500 ευρώ. Έχει σχετικά καλό εκπαιδευτικό
επίπεδο (απόφοιτη ΤΕΙ τεχνολόγων τροφίμων). Η μητέρα της πάσχει από Αλτσχαιμερ.
Αναζητά εργασία μέσω φιλικών και συγγενικών δικτύων, υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ, εφημερίδες
και διαδίκτυο.
Η οικονομική της κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθότι τελειώνουν οι
αποταμιεύσεις, ενώ έχει αναγκαστεί να δανειστεί χρήματα από αδέλφια και φίλους.
Οι αξίες της είναι σεβασμός και αγάπη
223 Αρχικά: Ζ.Κ.
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Αντιγονιδών
Μεσήλικη, άνεργη, μένει στο ενοίκιο. Πρόσφατη απόλυση από ανειδίκευτη εργασία
(πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων). Επίσης ο σύζυγος της απολύθηκε από την εργασία του
ως τεχνίτης τζαμιών. Το εισόδημά τους κυμαίνεται από 501-1000 ευρώ και προέρχεται από
την αποζημίωση απόλυσης, το ταμείο ανεργίας της ίδιας και τα χρήματα που λαμβάνει ο
σύζυγός της έναντι αφού έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά για να πάρει σύνταξη.
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (γυμνάσιο). Παρουσία χρόνιων αντιξοοτήτων τόσο σε
οικονομικό επίπεδο όσο και στην υγεία.
Οι αξίες της είναι εντιμότητα, ηθική, οικογένεια, φιλία.
224 Αρχικά: Χ.Ζ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή: Κισσάνης
Σταυρούπολη

/

Μεσήλικας (42 χρόνων), άνεργη με μέτριο μορφωτικό επίπεδο (διέκοψε τις σπουδές της σε
τμήμα οικονομικής επιστήμης).
Σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η δουλειά του συζύγου (πρακτορείο ΟΠΑΠ) πάει για
χρεοκοπία και ζουν με το όποιο κέρδος του πρακτορείου και δανεικά από τους γονείς τους
με 501-1000 ευρώ το μήνα.
Παρουσία χρόνιων οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας.
Είναι 10 χρόνια άνεργη, θέλει να εργαστεί και δεν βρίσκει. Η κατάσταση αυτή την κάνει «να
αισθάνεται άχρηστη». Επίσης της είναι δύσκολο να ζητά χρήματα από το σύζυγο και τους
γονείς της για τις ανάγκες του σπιτιού.
Οι αξίες της είναι δικαιοσύνη, ελευθερία, όχι ζήλεια και φθόνος, να είναι κανείς ο εαυτός
του.
225 Αρχικά: Β.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή: Αγίας Λαύρας /
Συκιές

Μεσήλικη (50 χρόνων), ελληνόφωνη ρωσίδα, άνεργη, ανήμπορη, μονογονεϊκή οικογένεια.
Δεν είναι ικανή για εργασίας έπαθε πολλαπλά εγκεφαλικά, απώλεια όρασης, υψηλή πίεση.
Απώλεια μνήμης έχει άγχος και φοβίες για το παιδί της. Έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός
στο Καζακστάν
Ζει με κάτω από 500 ευρώ, της έκοψαν τη σύνταξη που λάμβανε λόγω κατάθλιψης (620
ευρώ το δίμηνο) καθότι δεν ήταν σε θέση να πάει στο γιατρό στις ημερομηνίες που γινόταν
ο επανέλεγχος των συντάξεων. Προσπαθεί να πουλήσει μέρος της οικοσκευής της για να
ζήσει. Ο γιός της μοιράζει διαφημιστικά φυλλάδια 12,5 ευρώ το οκτάωρο.
Παλιότερα δούλευε σε ανειδίκευτη εργασία ως καθαρίστρια σπιτιών, λατζιέρισσα και ότι
έβρισκε.
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Σοβαρό τραυματικό γεγονός πριν 13 χρόνια. Κλείδωνε τον γιό της για να πηγαίνει για
δουλειά και ο μικρός έβαλε φωτιά στο σπίτι παίζοντας και από τύχη δεν κάηκε ζωντανός. Ο
σύζυγος της εγκατέλειψε μόλις έκαναν το παιδί και το μεγάλωσε μόνη της.
Άγχος και φόβος για το μέλλον του παιδιού της αν πεθάνει. Είναι μόνο του, ο πατέρας του
δεν το έχει αναγνωρίσει.
Αξίες: αγάπη στον συνάνθρωπο, καθαρό κούτελο, όταν έχεις ανάγκη να μην κλέβεις να
ζητάς.
226 Αρχικά: Ε.Β.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Συκιές

Αγραφών

/

Μεσήλικη (37 χρόνων), άνεργη με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Ειδική παιδαγωγός, με
διδακτορικό στο Exeter. Είναι άνεργη το τελευταίο διάστημα. Έκλεισε το γραφείο που είχε
ως αυτοαπασχολούμενη θεραπεύτρια βρίσκεται σε διαδικασία μετανάστευσης με
προορισμό την Τουρκία. Έχει γίνει δεκτή και θα διδάξει ζητήματα σχετικά με τον αυτισμό.
Η αξία που ανέφερε είναι αξιοκρατία.
227 Αρχικά: Τ.Σ.
Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη
Περιοχή: Ζαΐμη / Συκιές
Μεσήλικη (56 χρονών), με μέτριο μορφωτικό επίπεδο (Λύκειο). Παλιότερα εργαζόταν σε
ανειδίκευτες εργασίες ως κομμώτρια, κηπουρός, γαζώτρια, σε ανθόκηπους, βοηθός
λογιστή. Το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 500 ευρώ. Χρησιμοποιεί τη λέξη «χάλι»
για να περιγράψει την κατάστασή της. Αντιμετωπίζει χρόνιες αντιξοότητες όπως η ανεργία
των παιδιών της και η ανεργία του συζύγου της.
Την απασχολεί η ανεργία των παιδιών της, και η το γεγονός ότι δεν βρίσκει εργασία
προκειμένου να συμπληρώσει τα ένσημα της και να βγει στη σύνταξη.
Υιοθετεί της αξίες που προέρχονται από τη διδασκαλία του Ιεχωβά.
228 Αρχικά: Κ.Χ.
Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη
Περιοχή: Πτολεμαίων
Μεσήλικη (40 χρονών), άνεργη, κάτοχος κύριας κατοικίας. Καλό μορφωτικό επίπεδο
(απόφοιτη θεολογίας). Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και
προέρχεται από το μισθό του συζύγου και ένα ενοίκιο.
Οι αξίες της είναι θρησκεία, πίστη στο θεό, αγάπη για το συνάνθρωπο.
229 Αρχικά: Β.Ι.

Περιοχή:
Δοξάτου
/
Ξηροκρήνη
Μεσήλικη (47 χρόνων), φιλοξενούμενη στους γονείς της, καλό μορφωτικό επίπεδο
(γερμανική φιλολογία). Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι 600 ευρώ και προέρχεται
από ενοίκια. Είναι διαζευγμένη πολλά χρόνια και έχει δυο παιδιά. Δεν την ενδιαφέρει
σχέση στην παρούσα συγκυρία καθώς τα παιδιά της δεν είναι τακτοποιημένα.
Αντιμετωπίζει χρόνιες οικονομικές αντιξοότητες, ανεργία και είναι υπεύθυνη για τη
φροντίδα των γονέων της.
Οι αξίες της είναι ηθική, οικογένεια, τιμιότητα.
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232 Αρχικά: Α.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή: Κατερίνης /
Ξηροκρήνη
Μεσήλικη (40 χρόνων), άνεργη. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (σχολή ΟΑΕΔ – Ταχύρυθμοι
υπάλληλοι γραφείου). Το εισόδημά της είναι κάτω των 500 ευρώ και τα καταφέρνει
δύσκολα. Η ανεργία υπήρξε η πιο μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Σε άσχημη ψυχολογική
κατάσταση καθότι είναι 2,5 χρόνια άνεργη. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «νιώθω άχρηστη,
άμα έχεις μάθει να εργάζεσαι από τα 17…. τι να αισθάνομαι … νιώθω να χάνω την
αξιοπρέπειά μου, νιώθω απογοήτευση αλλά το παλεύω.»
Αναζητά εργασία μέσω διαδικτύου, γνωστών και εφημερίδας.
Οι αξίες της είναι να κοιτάει πρώτα τι κάνει η ίδια, να φροντίζει τον εαυτό της. Να
προσφέρει γιατί επιστρέφεται. Και όταν κάνει κάτι να το κάνει ανυστερόβουλα.
231 Αρχικά: Ι.Χ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Πετμεζά
/
Εύοσμος
Μεσήλικη (42 χρόνων), φιλοξενούμενη στη μητέρα της, το οικογενειακό εισόδημα είναι
μεταξύ 501-1000 ευρώ και εξαρτώνται 4 άτομα. Πηγή εισοδήματος είναι οι συντάξεις των
γονέων της. Καλό μορφωτικό επίπεδο (Ιστορικό και αρχαιολογικό). Παρουσία προβλημάτων
υγείας και σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Η κατάσταση αυτή την επηρεάζει πολύ έντονα.
Δεν μπορεί να αγοράσει τα πράγματα που έχει ανάγκη και αισθάνεται «μισή».
Οι αξίες της είναι: θρησκεία, αξιοπρέπεια, φιλότιμο και αγάπη.
233 Αρχικά: Σ.Π.
Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη
Περιοχή: Ξηροκρήνη
Μεσήλικη (53 χρόνων) με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 500 ευρώ από το οποίο
εξαρτώνται 2 άτομα. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας. Είναι άνεργη
4 χρόνια όπως και ο σύζυγός της 2 χρόνια.
Οι αξίες της είναι αγάπη και ειλικρίνεια.
235 Αρχικά: Α.Γ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή: Βασιλειάδου/
Ξηροκρήνη
Νέα (29 χρονών), εισόδημα κάτω των 500 ευρώ από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα, χαμηλό
με μέτριο μορφωτικό επίπεδο (Λύκειο). Χρεοκόπησε η επιχείρηση του συζύγου της (μαγαζί
με υδραυλικά είδη) και η ίδια απολύθηκε από τραπεζοκόμος και είναι άνεργη 6 μήνες. Η
κατάσταση αυτή την επηρεάζει έντονα καθώς δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα
επιβίωσης. Τα προβλήματα που διαιωνίζονται αφορούν τα οικονομικά της.
Η αξία που αναφέρει είναι η αγάπη.
207 Αρχικά: Σ.Π.
Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη
Περιοχή: Πύλη Αξιού
Νέα (25 χρονών), άνεργη, απολύθηκε από το δήμο όπου δούλευε ως καθαρίστρια, ο
σύζυγος επίσης εργαζόταν ως μουσικός σε μπουζουξίδικο και τον απέλυσαν.
Έχουν 3 παιδιά, ζουν 5 άτομα σε ένα υπνοδωμάτιο με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 500
ευρώ.
Ψάχνει για εργασία αλλά δεν βρίσκει, θεωρεί υπεύθυνους τους αλλοδαπούς για την
ανεργία της, «οι αλλοδαποί μας πήραν όλες τις δουλειές».
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Στις χρόνιες δυσκολίες αναφέρει τα οικονομικά χρέη που έχουν.
Οι αξίες που ανέφερε είναι αισιοδοξία και σεβασμός.
51 Αρχικά: Μ.Ξ.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή: Ιασωνίδου /
Κορδελιό
Άνεργη, το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από 500 ευρώ, προέρχονται από σύνταξη του
πατέρα της (127 ευρώ σύνταξη χηρείας) και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας που
παίρνει η ίδια. Χρόνιες αντιξοότητες είναι η ανεργία του ενήλικου παιδιού της.
Οι αξίες της είναι: σεβασμός γονέων, πίστη στην ανώτερη δύναμη, να μην υπάρχει
εκμετάλλευση μεταξύ των ανθρώπων, εργατικότητα.
55 Αρχικά: Θ.Α.

Εργασιακή Κατάσταση: Άνεργη

Περιοχή:
Αθανασίου
Διάκου / Κορδελιό
Άνεργη, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000
ευρώ, εξαρτώνται 3 άτομα και προέρχεται από το μισθό του συζύγου της. Μεγάλη
οικονομική δυσχέρεια έπειτα από τη μείωση του μισθού του συζύγου (μηχανικός
αυτοκινήτων στον όμιλο Χ). Παρουσία προβλημάτων υγείας.
Οι αξίες της είναι: ειλικρίνεια, κοινωνική προσφορά, αγάπη, να μην κατηγορώ το
συνάνθρωπο.
ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
196 Αρχικά: Λ.Ε.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Αριστάρχου /
Εργασία
Συκιές
Ηλικιωμένη (65 χρονών), ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία στο δήμο, ανασφάλιστη.
Φτιάχνει καφέδες στο κυλικείο του δήμου και κάνει διανομή γάλατος στους υπαλλήλους
του δήμου. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (γυμνάσιο). Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (5011000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 3 άτομα.
Οι αξίες της είναι η οικογένεια (ο πρώτος διδάξας είναι η οικογένεια), η τιμιότητα, η
ειλικρίνεια, ο σεβασμός στους ανθρώπους, ο αυτοσεβασμός, και ο άνθρωπος να μην
επαναπαύεται ο άνθρωπος στη ζωή, «η ζωή είναι γήπεδο που πρέπει να τρέχεις.»
197 Αρχικά: Π.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή: Αντιγονιδών
/ Μαύρη εργασία
Μαύρη εργασία. Ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία (μασέρ), μέτριο μορφωτικό επίπεδο
(ΙΕΚ φυσιοθεραπείας) και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (κάτω από 500 ευρώ).
Ως αξία ανέφερε την ηθική.
198 Αρχικά: Μ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Μαύρη Περιοχή: Παπαζόλη &
Εργασία
Αντιγονιδών
Νέα (26 χρονών), ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία, μέτριο μορφωτικό επίπεδο (ΙΕΚ Δέλτα,
βοηθός φυσικοθεραπεύτρια). Εξοντωτικό ωράριο εργασίας 10 ώρες τη μέρα, 6 μέρες την
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εβδομάδα. Το οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 1001-2000 ευρώ, πηγές είναι ο
μισθός και η σύνταξη και εξαρτώνται 2 άτομα.
Οι αξίες που αναφέρει είναι εντιμότητα, εργατικότητα και αγάπη.
199 Αρχικά: Σ.Σ.

Εργασιακή
Εργασία

Κατάσταση:

Μαύρη Περιοχή:
Παύλου
Νιρβάνα
/
Υποβαθμισμένο κέντρο
Μεσήλικη (46 χρόνων), μαύρη εργασία, ιδιαίτερα μαθηματικών, καλό μορφωτικό επίπεδο
(ΑΕΙ μαθηματικός). Το εισόδημά της κυμαίνεται από 501-1000 ευρώ το μήνα. Αντιμετωπίζει
χρόνιες οικονομικές αντιξοότητες και προβλήματα υγείας.
Οι αξίες της είναι τιμιότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα.
230 Αρχικά: Χ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση: Χειρώνακτας Περιοχή: Ξηροκρήνη
/ Μαύρη εργασία
Νέα (28 χρόνων), ανειδίκευτη χειρωνακτική εργασία (κομμώτρια), μένει στο ενοίκιο.
Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (λύκειο και μαθητεία σε ΙΕΚ κομμωτικής 1 χρόνο). Χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα (501-1000 ευρώ) από το οποίο εξαρτώνται 2 άτομα.
Στις χρόνιες δυσκολίες είναι τα οικονομικά και η καθημερινή φροντίδα ατόμου με σοβαρή
ασθένεια στην οικογένεια.
Οι αξίες της είναι: τιμιότητα, δύναμη (να μην λυγίζω), εργασία

201 Αρχικά: Ο.Χ.

Εργασιακή Κατάσταση: Πωλήτρια / Περιοχή:
Γρηγορίου
Μαύρη Εργασία
Βασιλειάδη / Αντιγονιδών
Μεσήλικη (48 χρόνων), μαύρη εργασία, ανειδίκευτη θέση εργασίας (πωλήτρια σε
κατάστημα ρούχων). Μέτριο μορφωτικό επίπεδο (Μέση τεχνική σχολή δομικών έργων).
Μέτρια αυτονομία. Το οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ 501-1000 ευρώ και προέρχεται
από μισθούς και συντάξεις.
Τα τελευταία 2 χρόνια απολυθεί δύο φορές. Βιώνει μεγάλη εργασιακή καταπίεση,
αναφέρει χαρακτηριστικά «όταν η δουλειά δεν πάει καλά ο εργοδότης ξεσπά πάνω μας.»
Η αξία της είναι η ηθική.
234 Αρχικά: Μ.Κ.

Εργασιακή Κατάσταση:
Οικιακή Περιοχή: Κολωνιάρη /
βοηθός / Μαύρη εργασία
Ξηροκρήνη
Νέα (29 χρόνων), φιλοξενείται από τη γιαγιά της σε σπίτι με κακές στεγαστικές συνθήκες.
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (νυχτερινό γυμνάσιο) και χαμηλό εισόδημα. Στο παρελθόν έχει
εργαστεί σε συνεργεία καθαρισμού, ως σερβιτόρα, διανομή διαφημιστικών. Χρόνια
οικογενειακά προβλήματα και αντιξοότητες. Είναι ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της
την εγκατέλειψε. Αδυναμία επαγγελματικής ένταξης.
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8. Κείμενο ποσοτικής ανάλυσης: Κοινωνικό στρες, καθημερινές πρακτικές, πρόσβαση σε
πόρους και ψυχική υγεία
Αναστασία Ζήση, Γιώργος Σταλίδης & Μιχάλης Πουλημάς
Ευρήματα EA1

Το συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζει τα ευρήματα της περιγραφικής στατιστικής
επεξεργασίας των ποσοτικών στοιχείων της συνέντευξης που διενεργήθηκε από
τους κοινωνικούς ερευνητές του έργου InMeD και την Επιστημονική Υπεύθυνη και
Κύρια Ερευνήτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση με 312κατοίκους του
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της οικονομικής
κρίσης με κορύφωση το καλοκαίρι του 2013 -χρονική περίοδος συλλογής
δεδομένων/επιτόπια έρευνα- σε τρείς αστικές περιοχές, δύο κοινωνικο-οικονομικά
αντιθετικές και μια τρίτη, ενδιάμεσης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Τα
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ποσοτικά ευρήματα παρουσιάζουν την κοινωνικο-δημογραφική σύνθεση των
περιοχών μελέτης, τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων,
τις συνθήκες διαβίωσης τους, την οργάνωση της καθημερινότητας τους και την
αποτίμηση της προσωπικής τους ψυχικής υγείας.
Γεωγραφική πόλωση
Οι περιοχές μελέτης είναι τρείς: Περιοχή Α είναι η Καλαμαριά και το Πανόραμα ως
αντιπροσωπευτικές των σχετικά προνομιούχων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων,
Περιοχή Β είναι οι Δυτικές συνοικίες και το υποβαθμισμένο κέντρο ως
αντιπροσωπευτικές των εργατικών, χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων
και Περιοχή Γ είναι η Τούμπα ως αντιπροσωπευτική λαϊκή συνοικία που
συγκεντρώνει ένα μείγμα από εργατικά και μικρο-αστικά κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα. Από την στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι τρείς περιοχές διαφέρουν
στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους ως προς την κοινωνικο-δημογραφική τους
σύνθεση και τις στεγαστικές συνθήκες. Συγκεκριμένα βρέθηκαν στατιστικώς
σημαντικές συσχετίσεις της περιοχής με την ηλικιακή κατανομή (Cramér's V=0.209,
p=0.001), την οικογενειακή κατάσταση (Cramér's V=0.267, p<0.001), την κατοχή
κύριας κατοικίας (Cramér's V=0.215, p=0.001), το καθεστώς χρήσης της κατοικίας
τους (Cramér's V=0.198, p<0.001) και την ποιότητα της κατοικίας τους (Cramér's
V=0.377, p<0.001), καθώς επίσης και με το εργασιακό τους καθεστώς (Cramér's
V=0.283, p<0.001), το επίπεδο εκπαίδευσης (Cramér's V=0.312, p<0.001) και το
συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού τους (Cramér's V=0.473,
p<0.001).
Οι κοινωνικο-οικονομικά προνομιούχες περιοχές της μελέτης, ως προς την
κοινωνικο-δημογραφική τους σύνθεση συγκεντρώνουν κυρίως εργαζόμενους με
μόνιμη σύμβαση εργασίας, μεσήλικες μισθωτούς με προσωπική εμπλοκή στην
λήψη αποφάσεων στα αντικείμενα της εργασίας τους και δικές τους προσωπικές
οικογένειες, συνήθως τετραμελή νοικοκυριά. Είναι κάτοχοι κύριας κατοικίας πολύ
καλής κατάστασης, έχουν σχετική οικονομική άνεση καθώς αρκετοί/ες από
αυτούς/ες είναι διευθυντικά ή υψηλόβαθμα στελέχη, υψηλού μορφωτικού
επιπέδου, και έχουν εισοδήματα από 3.000 και άνω ή από 2.000 έως 3.000
μηνιαίως.
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Στον αντίποδα, οι περιοχές των Δυτικών συνοικιών και του παλαιού κέντρου της
πόλης -από το Διοικητήριο και πάνω- συγκεντρώνουν κυρίως νέους, μόνους ή
διαζευγμένους/ες, ενοικιαστές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ανέργους ή
ανειδίκευτους εργάτες/τριες με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 500 ευρώ ή από 500
έως 1000 ευρώ. Αρκετοί από αυτούς είναι ανασφάλιστοι λόγω αδήλωτης (μαύρης)
εργασίας. Ως προς τα μορφωτικά προσόντα, οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου. Αξιολόγησαν τις στεγαστικές τους συνθήκες
με προβλήματα.
Η περιοχή της Τούμπας είναι μια παραδοσιακά λαϊκή συνοικία που συγκεντρώνει
επίσης αρκετούς νέους, μόνους/ες που φιλοξενούνται από την πατρική τους
οικογένεια καθώς οι ίδιοι αδυνατούν να νοικιάσουν δικό τους σπίτι, εργάζονται ως
συμβασιούχοι, και διαθέτουν μέτριου επιπέδου εκπαιδευτικά προσόντα (απόφοιτοι
ΙΕΚ, Μέσης Τεχνικής Σχολής). Οικονομικά δηλώνουν ότι τα καταφέρνουν ίσα-ίσα. Τα
νοικοκυριά της Τούμπας ανήκουν στην εισοδηματική κατηγορία από 1.000 έως
2.000 ευρώ μηνιαίως. Αξιολόγησαν τις στεγαστικές τους συνθήκες ως αποδεκτές.
Εργασιακές σχέσεις και θέση στην εργασία
Από το σύνολο του δείγματος της μελέτης (ν=312), οι περισσότεροι των
συμμετεχόντων είναι εργαζόμενοι (78%), ενώ οι άνεργοι είναι 14%, και ένα μικρό
ποσοστό (8%) βρίσκεται στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών που καλύπτει
τους φοιτητές/τριες, συνταξιούχους, ασχολούμενες με τα οικιακά, εισοδηματίες.
Από την κατηγορία των εργαζομένων του δείγματος (78%), ως προς την εργασιακή
τους σχέση βρέθηκε ότι σε μόνιμη (εργασιακή σχέση) βρίσκεται η πλειονότητα που
αντιστοιχεί στο 68% των εργαζομένων, ενώ σε σύμβαση αορίστου ή ορισμένου
χρόνου είναι το 22%.
Ως προς τη θέση της εργασίας, οι μισοί και παραπάνω, εκ των εργαζομένων, είναι
μισθωτοί (52%). Ένα σημαντικό ποσοστό είναι αυτό-απασχολούμενοι (28,5%) και
16% είναι κυρίως μικρο-μεσαίοι εργοδότες. Συγκεκριμένα, επτά συμμετέχοντες
/ουσες είναι εργοδότες/ιδιοκτήτες επιχείρησης με αριθμό εργαζομένων άνω των
10, και 34 είναι μικροί εργοδότες/ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν από 2
έως 9 εργαζόμενους. Το 32,5% των εργαζομένων απάντησε ότι εμπλέκεται άμεσα
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πολιτική της επιχείρησης ή ασκούν
εποπτεία/έλεγχο σε προσωπικό/υφισταμένους, και το 26% δήλωσε ότι είναι μέσα
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στα εργασιακά του καθήκοντα η εποπτεία της εργασίας άλλων εργαζομένων. Το
28% των εργαζομένων απαντούν ότι έχουν υψηλή αυτονομία στην εργασία τους,
και ένα επιπλέον ποσοστό 30% θεωρούν ότι διαθέτουν σχετικά υψηλή αυτονομία
στην εργασία τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 1/3 των συμμετεχόντων έχουν
πρόσβαση σε παραγωγικούς ή οργανωσιακούς πόρους στην εργασία, και ένα
αρκετά υψηλό ποσοστό απολαμβάνει αυτονομία στην εργασιακή του ζωή.
Επαγγελματικές κατηγορίες
Από τους εργασιακά ενεργούς/ες, ένα σημαντικό ποσοστό 24% είναι υψηλόβαθμοι
επαγγελματίες, όπως δικαστές, μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες σε ΤΕΙ, γιατροί, δικηγόροι,
πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, συμβολαιογράφοι, 11% είναι εκπαιδευτικοί
(μέσης ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τεχνικές σχολές), 4% είναι δεξιοτέχνες,
όπως μουσικοί, σκηνογράφοι, και 8% είναι διευθυντές ή τεχνικοί διευθυντές σε
φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού φορέα.
Από το συνολικό δείγμα, 21% είναι ασχολούμενοι με προσωπικές εργασίες ή
υπάλληλοι πωλήσεων (καθαριότητα, φροντίδα, εστίαση, περιποίηση), 17% είναι
χειρώνακτες μη δεξιοτέχνες, όπως οδηγοί, φορτοεκφορτωτές, αποθηκάριοι,
οικοδόμοι, μάστορες, και 8% είναι έμποροι.
Είναι φανερό ότι το δείγμα της παρούσας μελέτης καλύπτει μια ευρεία γκάμα
επαγγελματικών κατηγοριών, ένα είδος εργασιακής πυραμίδας από τα
υψηλόβαθμα στελέχη στους ανειδίκευτους εργάτες/τριες.
Μορφωτικό επίπεδο
Από το σύνολο του δείγματος, ένα σημαντικό ποσοστό είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
(38%), 11% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, και 6% κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Σε ποσοστό 21% είναι απόφοιτοι Λυκείου, και 15% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ
ή κάποιας μέσης τεχνικής σχολής. Είναι ενδιαφέρον ότι ένα πολύ σημαντικό
ποσοστό 55% του συνολικού δείγματος είναι κάτοχοι ανώτατων τίτλων σπουδών.
Καθαρό μηνιαίο εισόδημα: Πόλωση
Από το δείγμα της μελέτης, το 30% δήλωσε καθαρό μηναίο εισόδημα από 500 έως
1000 ευρώ, και 12% κάτω από 500 ευρώ. Αυτό δείχνει ότι περίπου οι μισοί του
δείγματος (42%) είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια.
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Στον αντίποδα, ένα ποσοστό 16% ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία από 2001
έως 3000 ευρώ, και 13% δήλωσε καθαρό μηνιαίο εισόδημα από 3000 ευρώ και
πάνω. Φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως 29% είναι οικονομικά
εύρωστοι.
Το 29% του δείγματος βρέθηκε να ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία από 1001
έως 2000 ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτει η ύπαρξη εισοδηματικής πόλωσης, τουλάχιστον όπως
αυτή αποτυπώνεται στο παρόν δείγμα.
Προσδιορισμός της κοινωνικής τάξης
Με βάση την ταξική τυπολογία του Erik Olin Wright, όπως αυτή αναπτύχθηκε από το
κείμενο του υποψηφίου διδάκτορα και μέλους της ερευνητικής ομάδας InMeD
Μιχάλη Πουλημά, το δείγμα της παρούσας μελέτης συγκροτείται από κατόχους
μέσων παραγωγής/ αστική τάξη σε ποσοστό (2%), μικρο-μεσαίους εργοδότες /
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν στην εποπτεία τους από 2 έως 9 εργαζομένους
(11%), αυτό-απασχολούμενους υψηλής ειδίκευσης (5.4%), ειδικούς διευθυντές
(7%), υψηλά ειδικευμένους μη διευθυντές (5%). Αυτά τα ποσοστά δείχνουν ότι το
1/3 του δείγματος είναι κάτοχοι παραγωγικών ή οργανωσιακών πόρων.
Στον αντίποδα, βρίσκονται αυτοαπασχολούμενοι χαμηλής ειδίκευσης που δεν
εκμισθώνουν εργασία (15%), ανειδίκευτοι (21%), και άνεργοι 14%.
Στην κατηγορία των ημι-ειδικευμένων ανήκει το 12%, είναι κάτοχοι κορεσμένων
πτυχίων ΑΕΙ, κατέχουν θέσεις εργασιακά επισφαλείς και λαμβάνουν χαμηλές
οικονομικές απολαβές.
Υπάρχει ισχυρή στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ κοινωνικής τάξης και περιοχή
διαμονής ή τόπο κατοικίας: στις εύπορες περιοχές της Καλαμαριάς και του
Πανοράματος διαμένουν σχεδόν όλοι της αστικής τάξης, πολλοί ειδικοί διευθυντές
και υψηλά ειδικευμένοι ενώ ελάχιστοι είναι οι ανειδίκευτοι και οι άνεργοι. Στην
Τούμπα επικρατούν οι μέσες τιμές, και στις δυτικές συνοικίες, και το
υποβαθμισμένο κέντρο επικρατούν οι ανειδίκευτοι και οι άνεργοι.
Υπάρχει επίσης στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ κοινωνικής τάξης και
φύλου: οι άντρες επικρατούν στην αστική τάξη, τους μικρο-μεσαίους εργοδότες και
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τους αυτοαπασχολούμενους ενώ οι γυναίκες στους υψηλά ειδικευμένους μη
διευθυντές, τους ημι-ειδικευμένους και στο ανενεργό τμήμα.

Η συνολική εικόνα του προφίλ κάθε τάξης και των σχέσεων μεταξύ τους ως προς τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά και τη γενική υγεία αναδείχτηκε με χρήση
Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών. Η ανάλυση εφαρμόστηκε στον πίνακα
διασταύρωσης της κοινωνικής τάξης με τις μεταβλητές Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία,
Επίπεδο εκπαίδευσης, Οικονομική κατάσταση (η απάντηση στην ερώτηση «Πόσο
καλά τα καταφέρνετε με τα οικονομικά σας») και Γενικό δείκτη υγείας. Στο Σχήμα 1
προβάλλεται το παραγοντικό επίπεδο 1Χ2 που συγκεντρώνει το 60% της συνολικής
ερμηνείας.
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Σχήμα 1. Τα προφίλ των κοινωνικών τάξεων σε σχέση με τα δημογραφικά τους
χαρακτηριστικά και τη γενική υγεία.
Στο παραγοντικό επίπεδο παρατηρούμε ότι στην αριστερά πλευρά προβάλλονται οι
υψηλότερες τάξεις, που συνδέονται με τα άνετα οικονομικά και την καλή γενική
υγεία, ενώ στη δεξιά πλευρά οι πιο ευάλωτες τάξεις με χαμηλότερο μορφωτικό
επίπεδο, οικονομικές δυσκολίες και κακή γενική υγεία. Οι τάξεις των ειδικών
διευθυντών, των υψηλά ειδικευμένων μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων
υψηλής ειδίκευσης συνδέονται με μόρφωση σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού και μαζί με την αστική τάξη προβάλλονται στην πλευρά των άνετων
οικονομικών και της καλής γενικής υγείας.
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Οι ημιειδικευμένοι χαρακτηρίζονται επίσης από καλή υγεία αλλά δε συνδέονται
τόσο έντονα όσο οι προηγούμενες 4 τάξεις με τα άνετα οικονομικά. Επικρατεί
μορφωτικό επίπεδο ΑΕΙ και το γυναικείο φύλο.
Προς το επάνω μέρος του επιπέδου φαίνεται ότι οι ανενεργοί συνδέονται με
μεγάλες ηλικίες και το γυναικείο φύλο, ενώ για αυτούς υπάρχει ανεξαρτησία ως
προς τη γενική υγεία. Προς τη δεξιά πλευρά διακρίνεται ότι οι άνεργοι και
αυτοαπασχολούμενοι χωρίς ειδίκευση συνδέονται με άσχημα ως πολύ άσχημα
οικονομικά, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Λύκειο) και βρίσκονται ιδιαίτερα κοντά
στην κακή ψυχική υγεία. Οι ανειδίκευτοι συνδέονται με επίπεδο εκπαίδευσης
Γυμνασίου, ηλικίες 26-35 και συνδέονται επίσης με πολύ άσχημα οικονομικά και
κακή γενική υγεία. Οι μικροί εργοδότες, με ηλικία 36-50 και με την ιδιότητα τα
καταφέρνω ίσα-ίσα προβάλλονται στο κέντρο των αξόνων, που δείχνει ότι
βρίσκονται σε μια μέση κατάσταση, κοντά στο μέσο προφίλ του συνολικού
δείγματος.
Παρούσα Κατάσταση και Πρόσφατα Γεγονότα Ζωής
Η συγκεκριμένη ενότητα της προσωπικής συνέντευξης καλύπτει τις συνθήκες ζωής
σε διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, τις χρόνιες αντιξοότητες, τα
ανεπιθύμητα απροσδόκητα γεγονότα ζωής και τις ατομικές στρατηγικές διαχείρισης
των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και την κατανομή τους ανά ταξική θέση, και
άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως τόπος κατοικίας/περιοχή διαμονής, φύλο,
ηλικιακή κατηγορία, και επίπεδο εκπαίδευσης.
Αιφνίδια και αρνητικά γεγονότα ζωής
Από το σύνολο του δείγματος, 21% δήλωσαν απώλεια εργασίας (προσωπική ή
μέλους της οικογένειας) κατά τα τελευταία δύο χρόνια, 22% ανεργία (προσωπική ή
μέλους της οικογενείας) πάνω από 12 μήνες, 11% κατάσταση εργασιακής
επισφάλειας ή επίσχεση εργασίας, 8% χρεοκοπία της επιχείρησης, 45% σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες, όπως εξόφληση λογαριασμών, και 18% αλλαγή κοινωνικής
θέσης.
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Η αλλαγή κοινωνικής θέσης βρέθηκε να είναι συχνότερη στους άντρες (Cramer’s
V=0.165, p=0.04) και σε διαμένοντες των δυτικών συνοικιών (Cramer’s V=0.216,
p=0.001) ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αλλαγή
κοινωνικής θέσης, την ηλικιακή κατηγορία και την κοινωνική τάξη. Με μειωμένη
στατιστική αξιοπιστία, η αλλαγή κοινωνικής θέσης φαίνεται συχνότερη στους
αυτοαπασχολούμενους χαμηλής ειδίκευσης και στους ανέργους και σπανιότερη
στους ειδικούς διευθυντές (10 στους 47 αυτό-απασχολούμενους χαμηλής
ειδίκευσης και 13 στους 43 ανέργους δήλωσαν ότι άλλαξαν κοινωνική τάξη, ενώ
μόνο 1 στους 21 ειδικούς διευθυντές δήλωσε κάτι τέτοιο).
Για τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα γεγονότα ζωής και την κοινωνική τάξη,
διεξήχθη Ανάλυση Παραγόντων (MCA), η οποία ανέδειξε ότι οι
αυτοαπασχολούμενοι χαμηλής ειδίκευσης κατέγραψαν ισχυρότερα εργασιακή
επισφάλεια ή επίσχεση εργασίας, χρεοκοπία της επιχείρησης και αλλαγή κοινωνικής
θέσης και επαλήθευσε ότι οι άνεργοι κατέγραψαν το βίωμα από μακροχρόνια
ανεργία. Οι τάξεις των ανέργων και των αυτοαπασχολούμενων χαμηλής ειδίκευσης
ήταν αυτές που κυρίως συνδέονται με σημαντικά οικονομικά προβλήματα, όπως
αδυναμία πληρωμής λογαριασμών και δανείων.
Διαχρονικές οικονομικές αντιξοότητες
Οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας κλήθηκαν να αποτιμήσουν αναδρομικά το
βαθμό οικονομικών δυσκολιών που είχαν να αντιμετωπίσουν ως παιδιά με το εξής
ερώτημα: εάν σκεφτείτε τη ζωή σας μέχρι τα 18 σας χρόνια, πόσο δύσκολο ήταν για
την οικογένεια σας να ανταποκριθεί σε βασικές υλικές ανάγκες;
Είναι ενδιαφέρον, ότι ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος (42%), αποτίμησαν
αναδρομικά την οικονομική τους κατάσταση κάπως δύσκολη έως πολύ δύσκολη.
Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με το φύλο και την κοινωνική
τάξη. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε με την περιοχή διαμονής (Cramer’s
V=0.183, p=0.006): στις Δυτικές συνοικίες και το παλαιό κέντρο παρατηρήθηκε
αυξημένο ποσοστό κατοίκων με οικονομικές δυσκολίες κατά τα νεανικά τους
χρόνια, ενώ αντίθετα στην Καλαμαριά/Πανόραμα το ποσοστό αυτό ήταν μειωμένο
και στην Τούμπα ίσο με τη μέση κατανομή. Επίσης συσχέτιση βρέθηκε με τις
ηλικιακές κατηγορίες (Cramer’s V=0.259, p<0.001): αυξημένες συχνότητες όσων
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είχαν δυσκολίες εντοπίστηκαν στις ηλικίες 18-25 και 51-70, σε αντίθεση με τις
ηλικίες 26-35 και 36-50.
Το ερώτημα: Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να ανταποκριθείτε σε βασικές υλικές
ανάγκες τέθηκε για τρεις διαφορετικές περιόδους της ζωής των ερωτώμενων,
συγκεκριμένα για τα χρόνια της νεότητας (18-35), τα χρόνια της μέσης ηλικίας (3550) και μετά τη μέση ηλικία (50-65). Τα περιγραφικά ευρήματα έδειξαν ότι
σημαντικά ποσοστά δήλωσαν ότι πράγματι είχαν δυσκολίες οικονομικές, τόσο κατά
τα χρόνια της νεότητας (45%), όσο και κατά τη μέση ηλικία (61% όσων τους
αφορούσε η ερώτηση) και ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό είχε δυσκολίες κατά τα χρόνια
μετά τη μέση ηλικία (76% όσων τους αφορούσε η ερώτηση).
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις δυσκολίες στα χρόνια της
νεότητας και την ταξική θέση (V=0.209, p=0.141). Αντίθετα, οι δυσκολίες κατά τα
χρόνια της μέσης ηλικίας και κατά τα χρόνια μετά τη μέση ηλικία, βρέθηκε ότι
σχετίζονται με την ταξική θέση (Cramer’s V=0.370, p<0.001 και V=0.600, p=0.001,
αντίστοιχα) και συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν αυξημένα ποσοστά ατόμων που
δηλώνουν
οικονομικές
δυσκολίες
κατά
τα
χρόνια
αυτά,
στους
αυτοαπασχολούμενους χαμηλής ειδίκευσης, στους ανειδίκευτους και τους
ανέργους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι μειωμένα στους ειδικούς διευθυντές
και τους οικονομικά μη ενεργούς.
Οι διαφορές ως προς το δείκτη γενικής υγείας ανάμεσα σε αυτούς που είχαν και
αυτούς που δεν είχαν οικονομικές δυσκολίες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σε
όλες τις περιπτώσεις (Mann-Whitney Test Ζ=-2.076, p=0.038, Z= -5.07, p<0.001 και
Z= -5.07, p<0.001, αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας ότι η δυσκολία ανταπόκρισης στις
βασικές υλικές ανάγκες, σε οποιαδήποτε ηλικιακή φάση, σχετίζεται με επιβαρυμένη
ψυχική υγεία.
Μορφές κοινωνικότητας και αναψυχής
Η συγκεκριμένη ενότητα καλύπτει την επαφή των συμμετεχόντων/ουσών με τις
τέχνες και τον πολιτισμό ως μορφή κοινωνικής δραστηριότητας και αναψυχής. Η
στατιστική ανάλυση υπέδειξε τρείς ομαδώσεις: η πρώτη περιλαμβάνει 149
συμμετέχοντες (48% του δείγματος) και είναι αυτοί που τείνουν να μην έχουν
καθόλου επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό, η δεύτερη περιλαμβάνει 88
συμμετέχοντες (28%) που έχουν μια μέτρια επαφή -συχνότερα πηγαίνουν στον
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κινηματογράφο- και η τρίτη περιλαμβάνει 69 συμμετέχοντες (22%) και είναι αυτοί
που τείνουν να πηγαίνουν συχνότερα θέατρο και σινεμά και μερικές φορές στα
υπόλοιπα. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της πολιτισμικής
καλλιέργειας και περιοχής διαμονής (V=0.194, p<0.001): ενώ το μέσο ποσοστό
αυτών που δεν έχουν επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό είναι 47% στις δυτικές
συνοικίες, στις εύπορες περιοχές το ποσοστό αυτό είναι 33%. Συχνή συμμετοχή σε
κοινωνικές/καλλιτεχνικές δραστηριότητες παρατηρείται στους ειδικούς διευθυντές,
τους υψηλά ειδικευμένους, τους αυτοαπασχολούμενους υψηλής ειδίκευσης και
τους ημι-ειδικευμένους ενώ τάση για σπάνια συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες
παρατηρήθηκε
στους
ανειδίκευτους,
τους
άνεργους
και
τους
αυτοαπασχολούμενους χαμηλής ειδίκευσης.
Από αυτούς που συμμετέχουν σπάνια σε κοινωνικές /καλλιτεχνικές δραστηριότητες,
το 28,2% είναι ανειδίκευτοι, 18,1% είναι άνεργοι και το 20,8% αυτοαπασχολούμενοι
χωρίς υψηλή ειδίκευση.
Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση κοινωνικής ζωής και μορφωτικού επιπέδου
(V=0.275, p<0.001) καθώς τα ποσοστά όσων συμμετέχουν συχνά σε
κοινωνικές/καλλιτεχνικές δραστηριότητες είναι πάνω από το μέσο όρο για όσους
έχουν μορφωτικό επίπεδο ΤΕΙ-ΑΕΙ και πιο υψηλό. Επίσης, βρέθηκε στατιστικά
σημαντική σχέση καλλιτεχνικής κοινωνικότητας και εισοδήματος (V=0.282,
p<0.001): το ποσοστό όσων συμμετέχουν συχνά σε κοινωνικές/καλλιτεχνικές
δραστηριότητες είναι 43,1% για όσους έχουν εισόδημα 1000-2000€ και γενικά είναι
αυξημένο για όσους έχουν εισόδημα υψηλό. Συνολικά, επαληθεύεται ότι οι άνεργοι
και οι ανειδίκευτοι εργάτες, από υποβαθμισμένες περιοχές με φτωχά οικονομικά
έχουν μικρή πρόσβαση σε κοινωνικές/καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Γενική αποτίμηση της ψυχικής υγείας
Το 1/3 των συμμετεχόντων/ουσών (31.3%) αποτίμησαν την ψυχική τους υγεία
αρνητικά. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο, (V=0.045,
p=0.43) ή την ηλικία (V=0.111, p=0.443). Βρέθηκε ωστόσο στατιστικά σημαντική
σχέση με τον τόπο κατοικίας (V=0.287, p<0.001): το 54% όσων αξιολογούν την
ψυχική τους υγεία μη ικανοποιητική μένουν στα δυτικά και το 36% στην Τούμπα, σ’
αντίθεση με το 15% που μένουν στις εύπορες περιοχές, Καλαμαριά/Πανόραμα.
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Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ταξική θέση (V=0.362, p<0.001).
Συγκεκριμένα, το 21% όσων αξιολογούν την ψυχική τους υγεία ως μη ικανοποιητική
είναι αυτοαπασχολούμενοι χαμηλής ειδίκευσης, 24% είναι ανειδίκευτοι και 28%
είναι άνεργοι.. Αντιθέτως, τα ποσοστά ατόμων που αξιολογούν αρνητικά την ψυχική
τους υγεία είναι μικρότερα από τη μέση κατανομή για τους συμμετέχοντες που
ανήκουν στην αστική τάξη, τους μικρο-μεσαίους εργοδότες και τους υψηλά
ειδικευμένους μη διευθυντές.
Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη μη ικανοποιητική ψυχική
κατάσταση και την ύπαρξη αιφνίδιων γεγονότων (V=0.349, p<0.001): το 92% όσων
αποτίμησαν αρνητικά την ψυχική τους υγεία, ανέφεραν ότι βίωσαν τουλάχιστον ένα
ανεπιθύμητο αρνητικό γεγονός κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων.
Συγκριτικά, μόνο στο 56,3% όσων απαντούν ικανοποιητική ψυχική κατάσταση
συνέβησαν αιφνίδια γεγονότα. Το 32% όσων αποτιμούν επιβαρυμένη την ψυχική
κατάσταση, δηλώνει και αλλαγή κοινωνικής θέσης.
Οι χρόνιες αντιξοότητες βρέθηκαν να συσχετίζονται με στατιστικά σημαντικό τρόπο
με την αποτίμηση της ψυχικής υγείας (V=0,233, p=0.001): η παρουσία χρόνιων
αντιξοοτήτων βρέθηκε να συνδέεται με αυξημένα ποσοστά μη ικανοποιητικής
ψυχικής υγείας. Έχει ενδιαφέρον, ότι ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού
δείγματος, που φτάνει το 38%, ανέφερε ότι ενεργοποιεί αρνητικές στρατηγικές
διαχείρισης του στρες, όπως κάπνισμα, αλκοόλ ή αποφυγή. Αυτού του τύπου οι
στρατηγικές διαχείρισης δε βρέθηκαν να συσχετίζονται με το μορφωτικό επίπεδο
και την ηλικία, αλλά βρέθηκε να συσχετίζεται με την περιοχή /τόπο κατοικίας
(Cramer’s V=0.220, p=0.001) και τη συνολική αποτίμηση της ψυχικής υγείας
(Cramer’s V=0.278, p<0.001). Όσοι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με
αποφυγή ή με αλκοόλ, έχουν σε ποσοστό 47,4% μη ικανοποιητική ψυχική υγεία, και
επιβαρυμένο δείκτη γενικής υγείας (median=4.5), σε σύγκριση με τους υπόλοιπους
(median =2).
Είναι φανερό ότι η αρνητική αποτίμηση της ψυχικής υγείας συσχετίζεται με την
κοινωνική τάξη (άνεργοι, ανειδίκευτοι, αυτό-απασχολούμενοι χαμηλής ειδίκευσης),
την παρουσία ανεπιθύμητων και απροσδόκητων γεγονότων ζωής, και τις χρόνιες
αντιξοότητες, όπως και με την ενεργοποίηση στρατηγικών αποφυγής ή αρνητικές
στρατηγικές διαχείρισης (αλκοόλ, κάπνισμα). Με άλλα λόγια, αυτοί που αποτίμησαν
αρνητικά την ψυχική τους υγεία προέρχονται από τα εργατικά, χαμηλά κοινωνικο-
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οικονομικά στρώματα, έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα αιφνίδιο και ανεπιθύμητο
γεγονός ζωής, αντιμετωπίζουν χρόνιες αντιξοότητες, κυρίως οικονομικές, και έχουν
την τάση να καταφεύγουν στο αλκοόλ ή το τσιγάρο ή στην αποφυγή.
Χρόνιοι ψυχοπιεστικοί παράγοντες
Η τέταρτη ενότητα της δομημένης συνέντευξης έχει την ονομασία: Χρόνιο Στρες και
περιλαμβάνει συνολικά 51 λήμματα τα οποία αποτιμούν χρόνιες στρεσογόνες
συνθήκες ζωής των συμμετεχόντων σε εννέα διαφορετικά πεδία ζωής: πιέσεις της
καθημερινότητας, οικονομικές δυσχέρειες, εργασιακές συνθήκες, γάμος και
συντροφικότητα, γονεϊκότητα και οικογενειακή εστία, κοινωνικότητα, συνθήκες
κατοίκισης, αναπηρία και φροντίδα. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δόθηκαν σε
3βάθμια κλίμακα (1. Δεν αληθεύει 2. Αληθεύει εν μέρει 3. Αληθεύει). Τα λήμματα
που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από την ερευνητική εργασία των
κοινωνιολόγων Turner & Lloyd (1999).
Οικονομικές δυσχέρειες
Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτωμένων του συνολικού δείγματος, της τάξεως
43%, δεν βρέθηκε να αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες. Ωστόσο,
παραπάνω από τους μισούς του δείγματος (56%) δήλωσε σημαντικές οικονομικές
δυσκολίες οι οποίες κυρίως εκπροσωπήθηκαν στα λήμματα: Δεν έχω αρκετά
χρήματα για να αγοράσω αυτά που εγώ ή τα παιδιά μου έχουν ανάγκη και Δεν έχω
αρκετά χρήματα για να κάνω διακοπές.
Δε βρέθηκε σχέση ανάμεσα στην ύπαρξη οικονομικών δυσχερειών και το φύλο, ενώ
η σχέση με την ηλικία είναι οριακά στατιστικά σημαντική (Cramer’s V=0.160,
p=0.046), δείχνοντας αυξημένα ποσοστά δυσκολιών στις ηλικίες 51-70. Σημαντική
είναι η σχέση με την περιοχή κατοικίας (Cramer’s V=0.304, p<0.001), εφόσον η
εμφάνιση των οικονομικών δυσχερειών είναι σπανιότερη στις περιοχές Καλαμαριάς
/Πανοράματος και συχνότερες στις Δυτικές συνοικίες/παλαιό κέντρο.
Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις οικονομικές δυσχέρειες και την κοινωνική
τάξη (Cramer’s V=0.348, p<0.001). Υψηλά ποσοστά ατόμων που δηλώνουν ότι Δεν
έχω αρκετά χρήματα για να αγοράσω αυτά που εγώ ή τα παιδιά μου έχουν ανάγκη
εμφανίζονται κυρίως στους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς υψηλή
ειδίκευση και τους ανειδίκευτους, ενώ είναι μειωμένα στους μικρο-μεσαίους
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εργοδότες/επιχειρηματίες, τους υψηλά ειδικευμένους και αυτοαπασχολούμενους
υψηλής ειδίκευσης και σχεδόν μηδενικά στην αστική τάξη και τους ειδικούς
διευθυντές.
Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις οικονομικές δυσχέρειες και το γενικό
δείκτη υγείας (χ2=57.8, p<0.001). Τα άτομα που δηλώνουν ότι δεν έχουν αρκετά
χρήματα για να αγοράσουν αυτά που οι ίδιοι ή τα παιδιά τους έχουν ανάγκη,
κατέγραψαν επιβαρυμένο μέσο δείκτη υγείας (μ.ο.= 7.8, median = 6).
Με άλλα λόγια οικονομικές δυσχέρειες οι οποίες εκφράστηκαν με τη δήλωση Δεν
έχω αρκετά χρήματα για να αγοράσω αυτά που εγώ ή τα παιδιά μου έχουν ανάγκη
αφορούν στους ανειδίκευτους, τους αυτοαπασχολούμενους χαμηλής ειδίκευσης,
τους ανέργους, και τους διαμένοντες στις δυτικές συνοικίες. Οι οικονομικές
δυσχέρειες, όπως προβλέπει η βιβλιογραφία, σχετίζονται με την επιβαρυμένη
ψυχική υγεία.

Εργασιακό άγχος
Η συγκεκριμένη υπο-ενότητα καλύπτει ζητήματα του εργασιακού κόσμου και των
εργασιακών σχέσεων. Ενδεικτικά λήμματα είναι τα εξής: Το αφεντικό σας ελέγχει
διαρκώς τι κάνετε στη δουλειά σας, Θέλετε να αλλάξετε εργασία ή καριέρα αλλά
δεν έχετε τις κατάλληλες ευκαιρίες να το κάνετε, Η δουλειά σας δημιουργεί
αίσθημα πνευματικής και σωματικής κόπωσης. Με την εφαρμογή της Ανιούσας
Ιεραρχικής Ταξινόμησης, προέκυψαν τέσσερις ομάδες ερωτωμένων: η πρώτη είναι
εκείνοι που δήλωσαν υψηλό εργασιακό στρες και φτάνουν σε ποσοστό 44%. Αυτή η
ομάδα συγκεντρώνει συμμετέχοντες που έχουν την τάση να αισθάνονται ότι η
δουλειά τους δημιουργεί αίσθημα πνευματικής και σωματικής κόπωσης, αδυναμία
να πετύχουν αυτά που επιθυμούν στην εργασία γιατί οι συνθήκες δεν τους το
επιτρέπουν, και δεν πληρώνονται αρκετά για αυτά που κάνουν. Η δεύτερη ομάδα
είναι εκείνοι που δήλωσαν ότι είναι ελεύθεροι του εργασιακού στρες (26%), ενώ
ένα σημαντικό ποσοστό δεν απάντησε την συγκεκριμένη ενότητα πολύ πιθανά λόγω
του ότι βρίσκονται εκτός εργασίας (19%). Τέλος, ένα χαμηλό ποσοστό της τάξεως
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11% εξέφρασε μέτρια δυσφορία για την εργασιακή του ζωή που εκδηλώθηκε με την
επιθυμία για κάτι καλύτερο, αλλά που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
Εξετάζοντας την σχέση ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και το επαγγελματικό στρες
(αφαιρώντας από την ανάλυση τους ανέργους και τους μη οικονομικά ενεργούς),
φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Cramer’s V=0.238, p=0.005).
Συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό εργαζομένων με υψηλό στρες είναι 52,3%, ενώ για
τους αυτοαπασχολούμενους χαμηλής ειδίκευσης είναι αυξημένο στο 70% και για
τους αυτοαπασχολούμενους υψηλής ειδίκευσης στο 65%.
Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο
(Cramer’s V=0.142, p=0.117) και την ηλικία (Cramer’s V=0.086, p=0.942). Ωστόσο,
παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την περιοχή (Cramer’s V=0.180,
p=0.015). Συγκεκριμένα, μεταξύ των εργαζομένων, αυξημένο εμφανίζεται το
ποσοστό ατόμων με υψηλό επαγγελματικό στρες στις Δυτικές συνοικίες και
μειωμένο στην Τούμπα, ενώ στις προνομιούχες περιοχές Καλαμαριά /Πανόραμα
δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση από τη μέση κατανομή.
Προσωπική ζωή
Η συγκεκριμένη υπο-ενότητα περιλαμβάνει εννέα λήμματα τα οποία καλύπτουν
δυσκολίες ή προβλήματα στην σφαίρα της προσωπικής ζωής, όπως: καυγάδες με
τον σύντροφο, καταπίεση, έλλειψη συνεννόησης, υπερβολικές προσδοκίες, χαμηλή
φροντίδα και αφοσίωση, απειλές και μη κάλυψη σεξουαλικών αναγκών. 14% του
συνολικού δείγματος, απάντησε ότι πράγματι αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου
δυσκολίες.
Εξετάζοντας πιθανές συσχετίσεις της ποιότητας της συντροφικής σχέσης με το
φύλο, την περιοχή διαμονής και την ηλικία δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις (φύλο V=0,165, p=0,065, περιοχή V=0,129, p=0,167, ηλικία
V=0,122, p=0,647). Ωστόσο, οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρείται
με την κοινωνική τάξη (V=0,273, p=0,037). Συγκεκριμένα, 39% των ανέργων, απαντά
«Αληθεύει εν μέρει» στην ερώτηση σχετικά με το αν «Έχετε πολλούς καυγάδες με
τον σύντροφο σας», ενώ το μέσο ποσοστό στο συνολικό δείγμα είναι μόλις 16%.
Τέλος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρατηρείται στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση ως προς το δείκτη ψυχικής υγείας (Kruskal-Wallis Test
χ2= 22.2, p<0.001). Είναι αξιοσημείωτη η επιβάρυνση της ψυχικής υγείας για
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αυτούς που απαντούν ότι έχουν δυσκολίες σημαντικές ή μέτριες με τον/ην
σύντροφο τους (μ=10.3, median=12) και (μ=7.1, median=6) αντίστοιχα σε σχέση με
αυτούς που απαντούν δεν αληθεύει (μ=3.7, median=2).
Μοναξιά και αναζήτηση προσωπικής σχέσης
Οι ερωτώμενοι/ες καλούνταν να απαντήσουν εάν αισθάνονται μοναξιά, εάν
αισθάνονται δύσκολο να βρουν κάποιον με τον οποίο να ταιριάζουν και κατά πόσο
αναρωτιούνται εάν θα παντρευτούν ποτέ. Από τα περιγραφικά ευρήματα, βρέθηκε
ότι το 45% αυτών στους οποίους εφαρμόζει η ερώτηση (ή το 16% του συνολικού
δείγματος), δήλωσε ότι πράγματι αναρωτιέται εάν ποτέ θα παντρευτεί, 26% δήλωσε
ότι βρίσκει πολύ δύσκολο να βρει κάποιον να παντρευτεί, και 25% του συνολικού
δείγματος νιώθει πολλή μοναξιά.
Φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο λήμμα: «Σας
φαίνεται δύσκολο να βρείτε κάποιον με τον οποίο ταιριάζετε» και το γενικό δείκτη
ψυχικής υγείας (χ2=9.1, p=0.011), όπως επίσης και μεταξύ του λήμματος
«Αισθάνομαι πολύ μοναξιά» και το γενικό δείκτη ψυχικής υγείας (χ2=48.8, p<0.001).
Να σημειωθεί ότι το 31% του δείγματος, ανάφερε ότι έχει λίγους ή και καθόλου
φίλους, αν και η τάση είναι οι περισσότεροι να έχουν ένα δίκτυο από φίλους.
Τέλος, ως προς την αντιλαμβανόμενη στήριξη από φίλους, ένα μικρό ποσοστό ~6%
αισθάνεται ότι δεν έχει στήριξη από φίλους. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
σχέση με το φύλο, την περιοχή και την κοινωνική τάξη. Υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση με την ψυχική υγεία (Ζ=3.148, p=0.002). Τα άτομα που δεν έχουν
στήριξη από φίλους έχουν επιβαρυμένο δείκτη ψυχικής υγείας μ=9.06, median=10,
σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (μ=4.6, median=3).
Γονεϊκό άγχος
Η συγκεκριμένη ενότητα καλύπτει έξι λήμματα που αφορούν σε δυσκολίες
συμπεριφοράς παιδιών και ανατροφής. Τέτοια λήμματα είναι (ενδεικτικά): Ένα από
τα παιδιά σας φαίνεται πολύ δυστυχισμένο, Η συμπεριφορά ενός από τα παιδιά
σας, σας δημιουργεί έντονη ανησυχία, Ένα ή περισσότερα από τα παιδιά σας δεν τα
καταφέρνουν καλά στο σχολείο. Έντονο γονεϊκό άγχος φαίνεται να έχει το 8,3% του
δείγματος (Ν=26) και μέτριο να αναφέρει το 16% του δείγματος (Ν= 49). Δεν
φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση γονεϊκού άγχους με το φύλο. Ωστόσο, φαίνεται να
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υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με την περιοχή (Cramer’s V=0.188, p=0.001).
Το ποσοστό ατόμων με έντονο γονεϊκό άγχος είναι αυξημένο στις δυτικές συνοικίες.
Παράλληλα, παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση με την ηλικία (Cramer’s
V=0.309, p<0.001). Το ποσοστό ατόμων με έντονο γονεϊκό άγχος είναι αυξημένο
στις ηλικίες 51-70. Τέλος, η σχέση γονεϊκού άγχους- κοινωνικής τάξης δε φαίνεται
στατιστικά σημαντική (Cramer’s V=0.197, p=0.106), όπως επίσης και η σχέση
γονεϊκού άγχους- γενικού δείκτη ψυχικής υγείας (Ζ=-1.86, 0.062).
Μικρός ήταν ο αριθμός των ερωτωμένων που δήλωσε ότι επιθυμεί παιδί και
αντιμετωπίζει δυσκολίες απόκτησης, όπως επίσης, μόνο 7 άτομα δήλωσαν ότι έχουν
πρόβλημα πρόσβασης στα παιδιά τους λόγω του χωρισμού ή του διαζυγίου. Δεν
εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με άλλες κοινωνικο-δημογραφικές
μεταβλητές ή το δείκτη ψυχικής υγείας λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των
ερωτώμενων που είχαν τέτοιου τύπου δυσκολίες.
Συνθήκες κατοίκισης
Σ’ αυτή την υπο-ενότητα, καλούνται οι ερωτώμενοι να αξιολογήσουν τις συνθήκες
της κατοίκισης τους. Ενδεικτικά είναι τα λήμματα: Θα θέλατε να μετακομίσετε
αλλά δεν μπορείτε, Το μέρος όπου μένετε είναι μολυσμένο και θορυβώδες. Ως προς
το λήμμα: «Θα θέλατε να μετακομίσετε αλλά δεν μπορείτε» προκύπτουν στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν να μετακομίσουν και
την περιοχή στην οποία ζουν (Cramer’s V=0.281, p<0.001). Το μέσο ποσοστό για
όσους θέλουν να μετακομίσουν είναι 34%. Για την Καλαμαριά είναι μειωμένο στο
14%, ενώ για την Τούμπα και τις δυτικές συνοικίες είναι αυξημένο στο 43%.
Παράλληλα, στατιστικά σημαντική σχέση παρατηρείται ανάμεσα σε αυτούς που
θέλουν να μετακομίσουν και την ηλικία (Cramer’s V=0.28, p<0.001). Συγκεκριμένα,
εμφανίζονται αυξημένες συχνότητες στις νεαρές ηλικίες (18-25 και 26-35) και
μειωμένες στις υπόλοιπες. Τέλος, παρατηρούνται αυξημένες συχνότητες στους
ανειδίκευτους και ανέργους και μειωμένες στην αστική τάξη, μικρούς εργοδότες και
τους ειδικούς διευθυντές.
Ως προς το λήμμα: «Το μέρος που μένετε είναι μολυσμένο και θορυβώδες»,
παρατηρείται, όπως αναμενόταν, ισχυρή εξάρτηση από την περιοχή (Cramer’s
V=0.434, p<0.001). Παράλληλα, εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα
σε αυτούς που μένουν σε θορυβώδες και μολυσμένο περιβάλλον και την κοινωνική
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τάξη (Cramer’s V=0.372, p<0.001). Αυξημένες συχνότητες παρατηρούνται στους
αυτοαπασχολούμενους χαμηλής ειδίκευσης, τους ανειδίκευτους, τους ανέργους και
αντίστοιχα μειωμένες στην αστική τάξη, τους μικρούς εργοδότες, και τους ειδικούς
διευθυντές.
Νοσήματα και εξαρτήσεις
Η συγκεκριμένη υπο-ενότητα καλύπτει ερωτήματα σχετικά με ανάγκες φροντίδας
συγγενικών προσώπων ή των ίδιων λόγω αναπηρίας, χρόνιου νοσήματος, χρήσης
αλκοόλ ή άλλων προβλημάτων. Ως προς το ερώτημα: «Έχετε κάποιο μέλος της
οικογένειας το οποίο κάνει κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ» δεν παρατηρούνται
στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις με το φύλο (V=0.51, p=0.368), την περιοχή
(V=0.047, p=0.709) και την κοινωνική τάξη (Cramer’s V=0.183, p=0.326). Ωστόσο,
υπάρχει οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία (V=0.187, p=0.029).
Συγκεκριμένα, σε σχέση με το μέσο ποσοστό 7,8%, αυξημένα φαίνονται τα ποσοστά
στους νέους ηλικίας 18- 25 (30%), όπως επίσης και στα άτομα ηλικίας 51- 70 (11%).
33% απάντησαν ότι έχουν κάποιο στενό συγγενικό πρόσωπο με πρόβλημα χρόνιου
νοσήματος ή κάποιας μορφής αναπηρίας, και 21% δήλωσε ότι είναι φροντιστές
ηλικιωμένου ατόμου ή προσώπου με αυξημένες ανάγκες.
Κοινωνική συμμετοχή
Σχετικά με την κοινωνική συμμετοχή σε δίκτυα και συλλόγους, ένα σχετικά χαμηλό
ποσοστό που φτάνει το 25% δήλωσε ότι συμμετέχει συχνά ή μερικές φορές σε
κοινωνικά δίκτυα. Αντίθετα, οι περισσότεροι/ες (75%) δε βρέθηκαν να συμμετέχουν
σε οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα όπως πρωτοβουλίες πολιτών, εθελοντικές
οργανώσεις, συνδικαλιστικά όργανα, επαγγελματικές ενώσεις, πολιτιστικούς
συλλόγους, δανειστική βιβλιοθήκη και ΚΑΠΗ. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
εξάρτηση αυτής της μεταβλητής από την περιοχή (Cramer’s V=0.067, p=0.502) ούτε
και από το φύλο (Cramer’s V=0.026, p=0.647) και την ηλικία (Cramer’s V=0.08,
p=0.740), αλλά ούτε και την κοινωνική τάξη (Cramer’s V=0.225, p=0.074). Ομοίως,
δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση με το γενικό δείκτη ψυχικής υγείας
(Mann-Whitney Z=-0.543, p=0.587).
Ποιότητα γάμου/ συντροφικής σχέσης
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Το 6.4% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει στήριξη από τον σύντροφο.
Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση με την περιοχή (Cramer’s V=0.120,
p=0.199). Ωστόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με το φύλο (Cramer’s
V=0.226, p=0.001). Τα άτομα που δεν έχουν στήριξη από το σύντροφο
(εξαιρουμένων όσων δεν απάντησαν) είναι κυρίως γυναίκες (17 στους 20 ή 85%
όσων δεν έχουν στήριξη). Η σχέση με την ψυχική υγεία είναι οριακά σημαντική (Z=2.083, p=0.042). Για όσες αισθάνονται ότι δεν έχουν στήριξη από σύντροφο, ο μ.ο.
για την ψυχική υγεία = 6,75, median=5 ενώ για τις υπόλοιπες, (εξαιρουμένων όσων
δεν απάντησαν) ο μ.ο. = 4.156, median=3.
Στην κατηγορία της κακής ποιότητας συντροφικής σχέσης ή γάμου κατατάσσονται
41 άτομα δηλαδή 13% του δείγματος (ή 18.2% όσων απάντησαν). Δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση με το φύλο, ηλικία, περιοχή και κοινωνική τάξη.
Υπάρχει, ωστόσο, στατιστικά σημαντική σχέση με την ψυχική υγεία (Ζ=3.323,
p=0.001). Τα άτομα που ανέφεραν κακή ποιότητα συντροφικής σχέσης έχουν
επιβαρυμένη ψυχική υγεία (μ=7.39, median=6).
Στήριξη από συναδέλφους
Προκειμένου να μετρηθεί η αντιλαμβανόμενη στήριξη από τους συναδέλφους, οι
ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια 5 βάθμια κλίμακα τύπου Likert κατά
πόσο διαφωνούν ή συμφωνούν με τα παρακάτω λήμματα: α) αισθάνομαι κοντά με
τους περισσότερους από τους συναδέλφους μου, β) αισθάνομαι ότι έχω ανθρώπους
από τη δουλειά οι οποίοι είναι πρόθυμοι να με ακούσουν όταν έχω ανάγκη να
μιλήσω, γ) σε γενικές γραμμές, αισθάνομαι ότι με εκτιμούν στο χώρο της εργασίας
μου. Με βάση τις απαντήσεις στις παραπάνω προτάσεις και με εφαρμογή μεθόδου
ταξινόμησης, δημιουργήθηκαν 2 κύριες ομάδες ερωτωμένων: 71 άτομα (36% των
εργαζομένων) που δεν έχουν στήριξη από συναδέλφους, για τα οποία επικράτησαν
αρνητικές ή ουδέτερες απαντήσεις στα παραπάνω λήμματα και 127 άτομα τα οποία
έδωσαν θετικές απαντήσεις και επομένως εκφράζουν στήριξη από συναδέλφους
(114 άτομα δεν απάντησαν: είτε ήταν άνεργοι είτε ανενεργοί). Δεν βρέθηκε να
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση της μεταβλητής «στήριξη από τους
συναδέλφους» με την περιοχή (Cramer’s V=0.027, p=0.930), με το φύλο (Cramer’s
V=0.024, p=0.735) και την κοινωνική τάξη (Cramer’s V=0.247, p=0.21).
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Ειδικότερα από τη συσχέτιση με τις ταξικές θέσεις προκύπτει με μειωμένη
στατιστική αξιοπιστία, ότι αυτοί που δεν έχουν στήριξη από συναδέλφους είναι
λιγότεροι από τη μέση αναλογία στους μικρούς εργοδότες και περισσότεροι στους
υψηλά ειδικευμένους μη διευθυντές. Η σχέση με την ψυχική υγεία βρέθηκε οριακά
στατιστικά σημαντική (Ζ=-1.98, p=0.048). Αυτοί που δεν έχουν στήριξη από
συναδέλφους έχουν, όπως αναμενόταν, ελαφρά χειρότερο δείκτη ψυχικής υγείας
μ.ο.=5,62, median=3, έναντι μ.ο.=4.047, median=2 των υπολοίπων.
Ψυχολογικές δυνάμεις
Στην ενότητα Ε της συνέντευξης, οι ερωτώμενοι/ες καλούνται να αποτιμήσουν τις
προσωπικές τους δυνάμεις: την αίσθηση ελέγχου, δηλαδή το βαθμό κυριότητας που
αισθάνονται ότι έχουν ή δεν έχουν στη ζωή τους, και την αυτοεκτίμηση, πώς
αποτιμούν δηλαδή τον προσωπικό τους εαυτό. Είναι ενδιαφέρον ότι τα
περιγραφικά ευρήματα έδειξαν ότι ένα σχετικά μικρό ποσοστό των ερωτωμένων επί
του συνόλου δήλωσε χαμηλή ή έλλειψη κυριότητας αυτών που συμβαίνουν στη ζωή
του (20%).
Το 59% από αυτούς/ες που αισθάνονται έλλειψη ελέγχου, βιώνει δυσκολίες στην
ψυχική του υγεία και η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (χ2=25.36,
p<0.001), επιβεβαιώνοντας τη διεθνή βιβλιογραφία που συσχετίζει τις
διαμεσολαβήσεις της ψυχικής υγείας με την αίσθηση και την έδρα ελέγχου. Δεν
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της αίσθησης ελέγχου και των
κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών της ηλικίας, του φύλου, του τόπου διαμονής
και της κοινωνικής τάξης, αν και παρατηρήθηκε, όπως είναι αναμενόμενο, μια τάση
έκπτωσης αυτής της αίσθησης μεταξύ των ανέργων, των ανειδίκευτων και των μη
ενεργών.
Ως προς την αυτοεκτίμηση, η τάση του δείγματος είναι για μια θετική συνολική
αποτίμηση και ένας μικρός μόνο αριθμός ερωτωμένων αισθάνεται ότι έχει αποτύχει
στη ζωή του (8.4%). Τα άτομα που αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει έχουν την τάση
να αισθάνονται και αδύναμοι στο να ελέγξουν τα πράγματα στη ζωή τους (Cramer’s
V=0,171, p=0.006). Είναι κυρίως άνεργοι και ανειδίκευτοι με ιδιαίτερα επιβαρυμένο
το δείκτη ψυχικής υγείας (μ.ο. = 9.615, median = 9, χ2=23.17, p<0.001).
Ψυχική υγεία
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Για όλο το δείγμα είναι μ.ο. = 4.84, median=3, με ποσοστό ατόμων με δείκτη >4 =
38.3%. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς το φύλο (Ζ=1.76, p=0.078). Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ως προς την περιοχή
κατοικίας (χ2=15.11, p=0.001) με επιβαρυμένη εικόνα στα δυτικά και την Τούμπα. Η
σχέση με την κοινωνική τάξη είναι στατιστικά σημαντική (χ2=33.7, p<0.001):
σημαντικά επιβαρυμένη στους ανέργους.
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