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Περίληψη
Το δίχτυ προστασίας αποτελεί θεσµική έκπτωση των αναπτυξιακών διαστάσεων του Κοινωνικού
Κράτους. Η εφαρµογή του στην Ελλάδα κατά την περίοδο της παρατεταµένης ύφεσης είναι συνεπής µε τους κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και τις πολιτικές δηµοσιονοµικής προσαρµογής
και εσωτερικής υποτίµησης. Στο παρόν κείµενο εξετάζεται το γενικότερο δηµοσιονοµικό σκεπτικό λειτουργίας του νέου υποτιµηµένου µηχανισµού επιδοµατικής πολιτικής και ο ρόλος του
στη διαχείριση της εισοδηµατικής φτώχειας. Παράλληλα, προτείνεται ένας διαφοροποιηµένος
δείκτης αποτύπωσης του ποσοστού φτώχειας, ώστε να παρακαµφθούν οι αδυναµίες που χαρακτηρίζουν τη συµβατική εκδοχή του. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων βασίζεται σε πρωτότυπη
επεξεργασία µικροδεδοµένων των Ερευνών Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC).

Abstract
A safety net constitutes no less than an institutional alteration of the former Social Welfare System
the developmental aspects of which were abruptly degraded. Its gradual implementation was
accelerated during the period of prolonged recession in Greece and was in complete aligment
with the rules of fiscal discipline and the policies of fiscal consolidation and internal devaluation.
Throughout the essay, the main operational features of the safety net are examined along with
its role on managing income poverty. In addition, an alternative to the conventional index of
measuring poverty is proposed, constructed so as to incorporate the severe depreciation of
household’s disposable income. All results are based on original micro-data processing of the
Surveys of Income and Living Condition (SILC).

1. Ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω να απευθύνω προς τους δύο ανώνυµους κριτές, οι παρατηρήσεις των οποίων συνέβαλλαν στη βελτίωση του περιεχοµένου και των επιχειρηµάτων που εκφράζονται στο παρόν κείµενο. Ως είθισται,
όποια λάθη και παραλείψεις βαραίνουν αποκλειστικά τον συγγραφέα. Για επικοινωνία: vmissos@kepe.gr
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1. Εισαγωγή
Μία από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης του 2009 στην Ελλάδα αντανακλάται στην θεσµική υποβάθµιση του Κοινωνικού Κράτους (παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση/
προστασία κτλ.) και τη µετατροπή του σε δίχτυ προστασίας2 (Cox, 1997, p. 397, Graham, 2010).
Tην περίοδο 2010-2018, το παλαιότερο και από πολλές απόψεις προβληµατικό (Γράβαρης, 1998,
Παπαθεοδώρου και Πετµεζίδου, 2004) Σύστηµα Κοινωνικής Προστασίας (ΣΚΠ) αντικαταστάθηκε από µία νέα θεσµική οντότητα, συνεπή µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους των προωθούµενων
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που αναλήφθηκαν µε γνώµονα τα τρία Προγράµµατα Οικονοµικής Προσαρµογής (ΠΟΠ, Αργείτης κ.α., 2018). Το παρόν κείµενο αποτελεί απόπειρα κριτικής
προσέγγισης και διαφοροποιηµένης ανάγνωσης των απώτερων στόχων του νέου πλέγµατος κοινωνικών επιδοµάτων και παροχών, αποσαφηνίζοντας το πολιτικό περιεχόµενο των προδιαγραφών του. Το δίχτυ προστασίας αποτελεί συµβιβαστική λύση στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου
προσανατολισµού που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση γεγονός που περιγράφεται και από τη σχέση µεταξύ του ΣΚΠ και των κανόνων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Η ιδεολογική κυριαρχία του
νεοφιλελευθερισµού στην Ευρώπη έχει επιφέρει βαθιές αλλαγές στο πλαίσιο χάραξης της ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής, οι οποίες κατορθώνουν και εκτοπίζουν την αναπτυξιακή σηµασία και
λειτουργία του Κοινωνικού Κράτους στο περιθώριο της οικονοµικής ζωής (Beck 2000).
Στην επικρατούσα αφήγηση για την άσκηση οικονοµικής πολιτικής, η ιδέα για ένα δίχτυ
προστασίας απαντάει στην ανάγκη συγκρότησης ενός ελάχιστα παρεµβατικού και περιορισµένα
αναδιανεµητικού κράτους ως απαραίτητη θεσµική προϋπόθεση για την ύπαρξη στοιχειώδους
κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης που απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής εφαρµογή των πολιτικών περιστολής δηµόσιων δαπανών (IMF, 2014). Ταυτόχρονα, η περιορισµένου
επιπέδου αναδιανεµητική επίδραση ενός αντίστοιχου πλέγµατος παροχών, ενταγµένη στη λογική της επίτευξης υψηλών δηµοσιονοµικών στόχων και πρωτογενών πλεονασµάτων, συµβάλλει
στην αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας (Bastagli et al., 2012) που κατά την περίοδο
2010-2018, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους των µέτρων λιτότητας που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, και όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω ενότητες, η άσκηση
κοινωνικής πολιτικής κατέστη σταδιακά δευτερεύουσας σηµασίας, ή αποτέλεσµα προηγούµενης
ταµειακής επάρκειας του δηµοσίου ώστε να είναι συµβατή µε τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες
περιορισµού των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.
Στον αντίποδα µίας τέτοιας προσέγγισης τοποθετείται η δυνατότητα συγκρότησης ενός Κοινωνικού Κράτους µε αναπτυξιακό χαρακτήρα, δηλαδή µε αρµοδιότητες πρόγνωσης, διάγνωσης
και παρέµβασης, αναφορικά µε τους κινδύνους που εκπορεύονται από την εισοδηµατική ανισότητα και φτώχεια, καθώς επίσης και σε άµεση σύνδεση µε το παραγωγικό σύστηµα (Huber
and Stephens, 2001). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και ο περισσότερο µετριοπαθής προσδιορισµός του Κοινωνικού Κράτους από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας, ως ένας κεντρικής
σηµασίας θεσµός που «διαδραµατίζει σηµαίνοντα ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και
της παραγωγικότητας, υποβοηθώντας τη διαρθρωτική µεταµόρφωση της εθνικής οικονοµίας,
2. Ως µετάφραση του αγγλικού όρου ‘safety net’, στον δηµόσιο λόγο αποδίδεται ως «δίχτυ ασφαλείας/προστασίας»
αλλά και ως «ιστός ασφαλείας/προστασίας».
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προωθώντας αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας» (ILO, 2017, σελ. v). Όπως γίνεται κατανοητό, ο
παρεµβατικός ρόλος και δυναµική ενός αναπτυξιακού Κοινωνικού Κράτους απέχει παρασάγγας
από ένα παθητικό και πλαισιωµένο από δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, κράτος πρόνοιας. Οι
διαφορές µεταξύ τους εντοπίζονται σε διάφορα επίπεδα.
Πρωτίστως, η κυρίαρχη-νεοφιλελεύθερη σκέψη υποστηρίζει ότι οι διαρθρωτικές περικοπές
του δηµόσιου τοµέα µπορούν να έχουν σταθερή θετική επίδραση στο ΑΕΠ µιας χώρας (Alesina
et al., 1998, Ardagna, 2009). Ο ρόλος των ∆απανών Κοινωνικής Προστασίας (∆ΚΠ) θεωρείται
ότι είναι επιβαρυντικός και ανασταλτικός, εφόσον δηµιουργεί πληθώρα αντικινήτρων για την
ανάληψη ιδιωτικής πρωτοβουλίας. ∆ευτερευόντως, σε επίπεδο άσκησης πολιτικής, ενσωµατώνει τα πολλαπλά σχήµατα Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος (∆ηµουλάς, 2017), αποδεχόµενο την ορθότητα των δραστικών περικοπών (εξορθολογισµού) του κρατικού προϋπολογισµού,
προσβλέποντας παράλληλα στο άνοιγµα της αγοράς ασφάλισης, µέσω παροχής ιδιωτικών προγραµµάτων υγείας και συνταξιοδότησης.
Από µία διαφοροποιηµένη άποψη οι αναπτυξιακές διαστάσεις του Κοινωνικού Κράτους υπηρετούνται από την καθολικότητα των κοινωνικών παροχών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονες αναδιανεµητικές επιδράσεις των δηµόσιων πόρων και από υψηλή, ανταποδοτική φορολογία. Η απρόσκοπτη λειτουργία του, απαιτεί σειρά παράλληλων πρωτοβουλιών και παραγωγικού
σχεδιασµού, µε απώτερο στόχο την ενεργοποίηση αναξιοποίητων πόρων σε τοµείς παραγωγής
υψηλής προστιθέµενης αξίας που να εντάσσονται στο συνολικότερο αναπτυξιακό πρότυπο µιας
µεικτού τύπου οικονοµίας (Βαΐτσος και Μισσός, 2018). Το παρόν κείµενο περιορίζεται στην κριτική εξέταση και προβληµατική που απορρέει από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το κράτος,
δηλαδή στην οικονοµική σκέψη που πλαισιώνει το δίχτυ προστασίας.
Συγκεκριµένα, στην ενότητα 2 σκιαγραφείται η πολιτική οικονοµία του «νεοφιλελεύθερου»
συστήµατος παροχών στην Ελλάδα και αποσαφηνίζεται η συµβατότητά του µε περιοριστικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Στην ενότητα 3 εξετάζεται το δίχτυ προστασίας στη βάση των
δηµοσιονοµικών κανόνων που το περιγράφουν και των σκοπών που επιτελεί. Η τεκµηρίωση των
θέσεων βασίζεται κυρίως σε κείµενα διεθνών φορέων και οργανισµών οι οποίοι διαδραµάτισαν
κεντρικό ρόλο στην υποβάθµιση της κοινωνικής προστασίας κατά την περίοδο της παρατεταµένης ύφεσης. Στην ενότητα 4 στοιχειοθετείται η βασική προβληµατική επί του συγκριτικού ύψους
των ∆ΚΠ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ, στην ενότητα 5, προτείνεται µια διαφορετική προσέγγιση στη µέτρηση του ποσοστού φτώχειας, που να λαµβάνει υπόψη την επίπτωση
των εφαρµοζόµενων πολιτικών και της ύφεσης στο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Η
παρουσίαση των αποτελεσµάτων βασίζεται σε πρωτότυπη επεξεργασία των µικροδεδοµένων της
Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC).

2. Η µετάλλαξη του Κοινωνικού Κράτους σε δίχτυ προστασίας
Μία από τις πλέον ουσιαστικές προεκτάσεις της οικονοµικής κρίσης του 2009 στην Ελλάδα εντοπίζεται στο ότι ο ρόλος και η σηµασία του Κοινωνικού Κράτους στην προώθηση της ευηµερίας
διήλθε µέσα από µια διαδικασία θεσµικής µετάλλαξης και ριζικού µετασχηµατισµού. Αν και µε
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κάποια µικρή καθυστέρηση, οι εγχώριες εξελίξεις ακολούθησαν τις ευρύτερες διεθνείς, που στις
βιοµηχανικά προηγµένες καπιταλιστικές χώρες εκφράστηκαν από τη σταδιακή εµπέδωση, τη
θεσµική ένταξη καθώς και ενίσχυση των ιδεών του νεοφιλελευθερισµού (Schram, 2015, κεφ.
1). Όπως αναλύεται στη συνέχεια, αυτό µπορεί να διαπιστωθεί και από το γεγονός ότι οι βασικοί
άξονες παροχής κοινωνικής προστασίας αναθεωρήθηκαν έτσι ώστε να είναι συµβατοί µε τους
αγοραίους όρους ενός ιδιότυπου σχήµατος δηµοσιονοµικού κόστους-οφέλους. Από την άλλη
µεριά, µια διαφορετική όψη της νεοφιλελεύθερης αναµόρφωσης του νέου συστήµατος παροχών
αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Όπως σηµειώνεται από τον Harcourt (2010), σύµφωνα µε τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το ρόλο της κοινωνικής προστασίας, το γενικό σκεπτικό παροχής των
επιδοµάτων προϋποθέτει την σχεδόν αποκλειστική αποδοχή και ανάληψη προσωπικής ευθύνης
των ατόµων/δικαιούχων για την οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Σε αυτό το
πλαίσιο, τα άτοµα ή τα νοικοκυριά προσεγγίζονται µε την υπόθεση ότι λαµβάνουν τις αποφάσεις
τους ατοµικά, αποδεχόµενοι τον περιορισµένο ορίζοντα των εισοδηµατικών τους δυνατοτήτων,
αντιµετωπίζοντας µόνοι τους τις συνέπειες ενός καθεστώτος προστασίας που τους προτρέπει συνεχώς προς έναν ολοένα και πιο πειθαρχηµένο, περισσότερο εγκρατή και λιτό βίο.
Παράλληλα, ο διεθνώς µεταβαλλόµενος χαρακτήρας του υπό διαµόρφωση συστήµατος
προστασίας στη χώρα µας φαίνεται να ακολουθεί µια επαρκώς διαφοροποιηµένη εκδοχή του
παλαιότερου, «φιλελεύθερου» τύπου, όπως αυτός περιγράφεται στο κλασικό πλέον έργο του
Esping-Andersen (1990). Σύµφωνα µε τον Palley (2018) τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της
νεοφιλελεύθερης άποψης για την παροχή κοινωνικής προστασίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: i) φθίνουσα γενναιοδωρία, τόσο σε όρους χρηµατικών αξιών, όσο και διάρκειας
επιδόµατος στους δικαιούχους ii) αντικατάσταση του είδους των παροχών από καθολικά, σε
επιδόµατα που δίδονται κατόπιν ελέγχου πόρων των δικαιούχων (means-tested), iii) περαιτέρω αποχώρηση του δηµόσιου τοµέα από τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και iv) χρηµατοδότηση της κοινωνικής ευηµερίας από φόρους οι οποίοι επιβάλλονται
στην εργασία παρά στο κεφάλαιο. Παρακάτω, αναφερόµενοι στην περίπτωση της Ελλάδας,
η ανάλυση επικεντρώνεται στα δύο πρώτα γνωρίσµατα, µέσα από την υιοθέτηση της λογικής
που διέπει το δίχτυ προστασίας και µε δεδοµένους τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους
στους οποίους εντάσσεται.
Το νέο πλαίσιο δηµοσιονοµικής πολιτικής της ΕΕ (European Commission, 2017) δεν επιδέχεται παρερµηνειών. Η αυστηρότητα της δηµοσιονοµικής ουδετερότητας που εφαρµόστηκε µετά
το 2010 στη χώρα µας επιβάλλει ότι κάθε επιπλέον δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού, θα
πρέπει να αντισταθµίζεται από αντίστοιχα έσοδα, έτσι ώστε να τηρείται ο «χρυσός κανόνας» (Υπ.
Οικονοµικών, 2014, σελ. 15) του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Η θεσµοθέτηση της διηνεκούς λιτότητας στην οποία υποβάλλονται οι χώρες της ΕΕ περιγράφεται επίσης µε σαφήνεια
στα κείµενα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and Growth Pact) καθώς
και στο πιο περιοριστικό ∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο (Fiscal Compact). Το πρώτο αναθεωρείται
συνεχώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και περιλαµβάνει ένα γενικό πλαίσιο καθορισµού
των όρων επίτευξης δηµοσιονοµικής φερεγγυότητας. Το δεύτερο αποσκοπεί στην περαιτέρω
ενίσχυση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας ως όχηµα για τη βελτίωση των µεγεθών του χρέους
και της συρρίκνωσης των ελλειµµάτων και περιλαµβάνει ένα σύνολο περιοριστικών κανόνων, οι
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βασικές προτάσεις των οποίων θα µπορούσαν να στοιχειοθετηθούν ως εξής:3
• ∆έσµευση κυβερνήσεων για επίτευξη ισοσκελισµένου ή πλεονασµατικού προϋπολογισµού. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, το κατώτατο όριο του διαρθρωτικού ελλείµµατος
τοποθετείται στο 0,5% του ΑΕΠ.
• Σε περίπτωση που το δηµόσιο χρέος κυµαίνεται κάτω του 60% του ΑΕΠ, το διαρθρωτικό4
έλλειµµα δύναται να ανέλθει στο 1%, ενώ σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η ενεργοποίηση αυτόµατων µηχανισµών διόρθωσης, κατόπιν προηγούµενης συµφωνίας µε την
κυβέρνηση.
• Εάν το δηµόσιο χρέος υπολογίζεται να είναι µεγαλύτερο του 60%, τίθεται ρήτρα µέσης
ετήσιας αποκλιµάκωσης ίση µε 1/20.
• Τέλος, στην περίπτωση υπερβολικού ελλείµµατος, κατόπιν συνεννόησης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρµόζεται πρόγραµµα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εποπτεύεται
σύµφωνα µε το πλαίσιο που περιγράφεται εντός του Συµφώνου Σταθερότητας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η περιστολή των ∆ΚΠ και γενικά των λειτουργιών που προσδιορίζουν το ρόλο του Κοινωνικού Κράτους, προκύπτει ως προέκταση των όρων δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης. Η αρχή της περιστολής των δηµόσιων δαπανών θεωρείται πλέον κοινός τόπος και
οδηγός κατά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Οι ευρύτατα χρησιµοποιούµενοι όροι της «αποτελεσµατικότητας» (effectiveness) και του «εξορθολογισµού» (rationalization), προβάλλονται ως
οι αδιαµφισβήτητοι κριτές της µεταρρυθµιστικής επιτυχίας των τριών ΠΟΠ που εφαρµόστηκαν
την περίοδο 2010-2018, καθώς συντελούν στη µετατροπή και υποκατάσταση του παρελθόντος
ΣΚΠ, µε ένα νέο που διέπεται από το κριτήριο της στόχευσης (targeting).
Η ιδέα των στοχευµένων δαπανών αποτελεί τον µανδύα ευαισθησίας ενός συρρικνωµένου
και ανίσχυρου συστήµατος προστασίας προς εξυπηρέτηση των πολιτικών λιτότητας. Σε έκθεση
της Παγκόσµιας Τράπεζας επί του ελληνικού ΣΚΠ αναφέρεται ότι οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις σκοπεύουν «στον εξορθολογισµό και ενοποίηση των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας […] ώστε οι πόροι του να δροµολογούνται σε περισσότερο στοχευµένα προγράµµατα και
ως εκ τούτου να προστατεύουν αποτελεσµατικότερα τους φτωχότερους κάτοικους στην Ελλάδα»
(World Bank, 2016; 4). Οι πολυάριθµες εξοικονοµήσεις από την περιστολή των λογαριασµών
του κρατικού προϋπολογισµού εξασφαλίζουν ένα επίπεδο δηµοσιονοµικού χώρου, απαραίτητου
3. Αναφορικά µε το οικονοµικό και πολιτικό σκεπτικό των δηµοσιονοµικών κανόνων, βλ. Degryse, 2012 και
Eichengreen and Wyplosz (1998).
4. Η διάκριση µεταξύ «κυκλικού» και «διαρθρωτικού» ελλείµµατος που περιλαµβάνεται στα κείµενα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσµικών φορέων άσκησης πολιτικής (ιδιαίτερα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), δεν είναι ευρέως αποδεκτή (Hein and Truger, 2013). Η αποδοχή της διάκρισης υπονοεί την ύπαρξη µιας µακροχρόνιας ισορροπίας που προσδιορίζεται από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
της αγοράς εργασίας, κυρίως την προώθηση αµφισβητούµενων κανόνων ευελιξίας. Η συγκεκριµένη ευελιξία είναι
ανεξάρτητη από τις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της ζήτησης ή του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος. Η διάκριση
µεταξύ «κυκλικού» και «διαρθρωτικού» ισοζυγίου µπορεί να χαρακτηριστεί ως µεροληπτική. Και αυτό διότι το διαρθρωτικό σκέλος είναι ενδογενές, αφού µε τη σειρά του βασίζεται σε µια δυνητικά καλύτερη λειτουργία της οικονοµίας
και του ΑΕΠ. Για παράδειγµα, εάν υποτεθεί ότι η µεγέθυνση του ΑΕΠ µιας οικονοµίας είναι –επί σειρά ετών– απρόσµενα υψηλή και ότι βασίζεται σε πολλαπλά παροδικά και έκτακτα µέτρα τόνωσης της ζήτησης, τότε ενδεχοµένως και
το δυνητικό ΑΕΠ από το οποίο εκπορεύεται η έννοια του «διαρθρωτικού ισοζυγίου» δεν αναµένεται να παραµείνει
ανεπηρέαστο.
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για την κάλυψη ενός ικανού αριθµού ατόµων/νοικοκυριών που χρήζουν άµεσης ανάγκης παροχών και στήριξης.
Παράλληλα, η βελτίωση της στόχευσης προϋποθέτει την θέσπιση κατάλληλων εισοδηµατικών κριτηρίων που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τον φτωχό και όχι τον γενικό πληθυσµό, εξωθώντας τους δικαιούχους προς έναν διαρκή και έµµεσο στιγµατισµό, αλλά και υφέρποντα αποκλεισµό και διαχωρισµό. Η προστασία που παρέχεται από το νεοφιλελεύθερο δίχτυ προστασίας,
διέρχεται µέσα από την σταδιακή εµπέδωση και αποδοχή ενός κοινωνικο-οικονοµικού προφίλ,
άµεσα συνδεδεµένου µε τα χαµηλότερα κλιµάκια της εισοδηµατικής κατανοµής. Παράλληλα,
το ύψος των µεταβιβαστικών πληρωµών σχετίζεται µε τον υφιστάµενο χαρακτήρα της εισοδηµατικής φτώχειας, επιτελώντας έναν ρόλο οριακής ενίσχυσης των πολύ χαµηλών εισοδηµάτων.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, έµµεσα, το δίχτυ προστασίας προβαίνει σε µια θεσµική αναγνώριση των
συνθηκών φτώχειας, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση µιας ιδιαίτερης οµάδας ευάλωτου πληθυσµού που δεσµεύεται να ζει στο όριο ενός µεταβαλλόµενου, ελάχιστου εισοδηµατικού επιπέδου.
Ενδεικτικό παράδειγµα αυτής της λογικής αποτελεί και η εφαρµογή του προνοιακού προγράµµατος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης στο οποίο αναγνωρίζεται µια νέα –για τα
ελληνικά δεδοµένα– υπό-κατηγορία «φτωχών», οι «ακραία φτωχοί». Η εισαγωγή του νέου όρου
συντελεί στον περαιτέρω θρυµµατισµό της κοινωνικής συνοχής, αναβαθµίζοντας εµµέσως την
κατάσταση της µη-ακραίας φτώχειας στην αντίληψη του νοµοθέτη και υποβαθµίζοντας –κατ’ επέκταση– την ανάγκη κρατικής στήριξης προς αυτούς. Η εννοιολογική έκπτωση συντελείται µέσω
ενός σχήµατος αρνητικής διαλεκτικής κατά την οποία, η παραγωγή του νέου όρου σηµατοδοτεί
τον υποβιβασµό των κατώτατων ορίων ενεργοποίησης εισοδηµατικής στήριξης. Η επικέντρωση
και ανάδειξη του χαµηλότατου εισοδηµατικού επιπέδου διαβίωσης της ακραίας φτώχειας αποτελεί βάση σχετικοποίησης της θέσης των µη-ακραία φτωχών και διαµορφώνει ένα πεδίο πολιτικής νοµιµοποίησης για τη θεµελίωση της αποτελεσµατικότητας των στοχευµένων παροχών.
Σύµφωνα µε το ίδιο σκεπτικό, σηµαντικό τµήµα των παροχών κατευθύνεται προς νοικοκυριά
που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή σοβαρής υλικής αποστέρησης (severe material
deprivation). Με τον τρόπο αυτό, το χαρακτηριστικό γνώρισµα της καθολικότητας των παροχών
υπόκειται σε περαιτέρω εξασθένιση και αντικαθιστάται από µία πολύπλοκη περιπτωσιολογία,
άµεσα συνδεδεµένη µε τους κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Στο δίχτυ προστασίας, η έννοια της φτώχειας είναι µεταβαλλόµενη και προσδιορίζεται από το
γενικό επίπεδο εισοδήµατος της οικονοµίας. Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδηµα συρρικνώνεται και οι πόροι του δηµοσίου περιστέλλονται –όπως συνέβη κατά την περίοδο 2009-2016 στην Ελλάδα– η κατανοµή των ∆ΚΠ µετατρέπεται σε τυπική άσκηση νεοκλασικής
θεωρίας. Έτσι, ο πληθυσµός που χαρακτηρίζεται ως «ακραία φτωχός» προσαρµόζει το επίπεδο
διαβίωσής του στους µειωµένους πόρους και όχι το αντίθετο. Το πολιτικό πρόσχηµα περί αξιοποίησης των ελάχιστων πόρων κοινωνικής προστασίας προς εκείνο το τµήµα του πληθυσµού
που τους έχει πραγµατικά ανάγκη, επιτελεί δύο τουλάχιστον στόχους. Από τη µία µεριά σέβεται
τη θεσµοθέτηση της λιτότητας στη δηµοσιονοµική διαχείριση, ενώ από την άλλη εµφανίζει µια
συµπονετική όψη του νεοφιλελεύθερου κράτους προς εκείνους που έχουν πολύ χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα, δηλαδή τους ακραία φτωχούς. Παρ’ όλα αυτά, η επίδρασή του στην διαχείριση
των συνθηκών φτώχειας, όπως δείχνεται στην ενότητα 4 και 5, κρίνεται αµφισβητήσιµη.
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3. Κανόνες που περιγράφουν το δίχτυ προστασίας
Από την έναρξη της κρίσης του 2009 και ύστερα, η λογική των στοχευµένων παρεµβάσεων ή ενισχύσεων ή φορο-ελαφρύνσεων στη βάση του εξορθολογισµού των δηµοσιονοµικών δαπανών,
σηµατοδότησε ριζικές αλλαγές στη φυσιογνωµία του εγχώριου συστήµατος προστασίας. Μεταξύ
άλλων, η έλευση µιας ουσιαστικής αναδιάρθρωσης επετεύχθη µε την απόδοση των παροχών
να διέρχεται µέσω αυστηρών διαδικασιών ελέγχου πόρων των δικαιούχων. Επί παραδείγµατι,
ύστερα από την υπογραφή του πρώτου ΠΟΠ από την ελληνική κυβέρνηση το 2010 ενεργοποιήθηκε η συζήτηση για την θέσπιση ενός νέου συστήµατος συνταξιοδότησης, το οποίο θα είχε τη
δυνατότητα απόδοσης συντάξεων βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων των ασφαλισµένων. «Το νέο
σύστηµα θα περιλαµβάνει επίσης και µία κοινωνική σύνταξη βάσει ελέγχου πόρων των δικαιούχων, για όλους τους πολίτες άνω της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης, έτσι ώστε να παρέχεται
ένα σηµαντικό δίχτυ προστασίας, συνεπές µε την δηµοσιονοµική βιωσιµότητα» (IMF, 2010, p.
33).
Στην προηγούµενη µεταρρυθµιστική πρόταση του ∆ΝΤ, η προσθήκη «για όλους τους πολίτες»
αντισταθµίζεται από τον κανόνα περί απόδοσης της εν λόγω σύνταξης «βάσει ελέγχου πόρων των
δικαιούχων», κανόνας ο οποίος δύναται να περιορίσει αισθητά το εύρος των δικαιούχων. Βεβαίως, εδώ, δεν υπονοείται ότι η χρηµατική ενίσχυση δεν θα πρέπει να δίνεται µε ένα πλαίσιο ιεράρχησης προς όλους όσους έχουν ανάγκη, αλλά το ζήτηµα που εξετάζεται εδώ αναφέρεται στον
τρόπο καθορισµού αυτού του ύψους, βάσει του οποίου κάποιοι αποκλείονται και δεν καθίσταται
δικαιούχοι, καθώς επίσης και στις πολιτικές του στοχεύσεις. Με τη θέσπιση εξαιρετικά χαµηλών
επιπέδων εισοδήµατος, σηµαντική µερίδα του πληθυσµού αποκλείεται από την επιδοµατική πολιτική και αφήνεται έκθετη στους κινδύνους και τα αδιέξοδα που προκαλούνται από την ύφεση
και την οικονοµική δραστηριότητα. Η θέσπιση εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για
τη λήψη κοινωνικών επιδοµάτων υπαγορεύθηκε από την στενότητα δηµόσιων πόρων, τον εκτοπισµό του ελληνικού δηµοσίου από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και την αυστηροποίηση του
πλαισίου στοχοθεσίας του κρατικού προϋπολογισµού, στο πλαίσιο εφαρµογής των κανόνων του
∆ηµοσιονοµικού Συµφώνου. Ως εκ τούτου και µε κριτήριο την εξοικονόµηση πόρων, το εύρος
των επιδοµάτων περιορίστηκε δραστικά, παρά την απότοµη αύξηση του πληθυσµού που βρισκόταν σε κατάσταση αδυναµίας να ανταποκριθεί στις καθηµερινές του υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας, πρόκειται για µια καθοριστική µετάλλαξη βασικών αρχών λειτουργίας του
παλαιότερου κράτους πρόνοιας και την µετατροπή του σε πολλαπλά προγράµµατα επιδοµάτων
που πραγµατοποιούνται κατόπιν ελέγχου πόρων των δικαιούχων, σεβόµενα τις επιταγές του νεοφιλελεύθερου προτύπου κοινωνικής προστασίας (Palley, 2018). Το νέο ΣΚΠ δεν προσπαθεί
να συµβάλλει ώστε να αναχαιτίσει την πτωτική πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας µέσω
της ενίσχυσης των συνιστωσών της ζήτησης (βλ. σηµαντική παρατήρηση του ILO στην εισαγωγή) αλλά αντιθέτως, ακολουθεί ή παρασύρεται από την καθοδική τάση της παραγόµενης αξίας,
περιορίζοντας το εύρος του πληθυσµού στο οποίο µπορεί να παρέχει εισοδηµατικές και άλλου
τύπου, ενισχύσεις.
Κριτήρια όπως το ύψος του εισοδήµατος, ο αριθµός των µελών του νοικοκυριού και η κατάσταση απασχόλησης (άνεργοι-εργαζόµενοι) διαδραµατίζουν τον πλέον σηµαντικό ρόλο στην
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απόδοση επιδοµάτων. Βασικό στόχο των µεταρρυθµίσεων αποτελεί η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης των δηµοσιονοµικών πόρων περιορίζοντας εµµέσως και το πλήθος των δικαιούχων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ότι σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Eurostat, την περίοδο
2009-2016, ο πληθυσµός των δικαιούχων σύνταξης αναπηρίας µειώθηκε κατά περισσότερο από
20 χιλιάδες άτοµα. Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η µεταρρύθµιση προωθήθηκε µε όχηµα την
οικονοµική κρίση (Papatheodorou, 2015) καθώς η στήριξη των χαµηλότατων εισοδηµατικών
οµάδων κρίθηκε επιτακτική ώστε να επιτευχθεί µια ελάχιστη κοινωνική και πολιτική συναίνεση
για τη στήριξη των πολιτικών λιτότητας (IMF, 2014).
Όπως παρατηρείται από τους Frabizio and Flamini (2015), πολλές χώρες που επλήγησαν από
την οικονοµική κρίση έρχονται αντιµέτωπες µε µια δύσκολη πρόκληση που έχει να κάνει µε τη
διαχείριση της κοινωνικής αντίδρασης και αναταραχής. Κατά την εν λόγω προσέγγιση, οι κυβερνήσεις, υπό συνθήκες ενός εύθραυστου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, στην προσπάθειά τους να
περιορίσουν το µέγεθος των δηµόσιων δαπανών, αντιµετωπίζουν δυσκολίες από την αυξανόµενη
κοινωνική ένταση και τη σθεναρή αντίδραση των οργανωµένων µαζικών διαµαρτυριών, την υψηλή συµµετοχή στις γενικές απεργίες και την άρνηση συναινετικής στάσης από τις δυνάµεις της αντιπολίτευσης. Η έρευνα καταλήγει ότι για την άµβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων απαιτείται
περιορισµός της ανισότητας που προκαλείται από τα µέτρα περικοπής του διαθέσιµου εισοδήµατος
και άρα ένας περισσότερο δίκαιος καταµερισµός των επιπτώσεων της δηµοσιονοµικής περιστολής.
Κατά συνέπεια, η κατανόηση των συνεπειών των προγραµµάτων προσαρµογής στην κατανοµή εισοδήµατος ανάγεται σε µία εκ των βασικών προτεραιοτήτων των ασκούντων οικονοµική πολιτική.
Έτσι, αρκετές έρευνες που τάσσονται υπέρ της αναγκαιότητας της εφαρµογής λιτότητας (Cournéde
κα, 2013, Vegh and Vuleting, 2014) συµφωνούν στο ότι για την επιτυχή έκβαση των µέτρων και
την επίτευξη θετικών και διατηρήσιµων ρυθµών µεγέθυνσης απαιτείται µια όσο το δυνατόν δικαιότερη κατανοµή των βαρών της δηµοσιονοµικής περιστολής στον πληθυσµό.5
Σε περιόδους ραγδαίας ύφεσης, οι κρατικές δαπάνες που αποδίδονται στο γενικό πληθυσµό
χωρίς έλεγχο πόρων των δικαιούχων, εκλαµβάνονται ως κοινωνικά άδικες λόγω έλλειψης κάποιου είδους αναλογικότητας προς τις ανάγκες των ωφελούµενων. Αποδεχόµενοι την αδυναµία
πραγµατοποίησης ελλειµµατικού προϋπολογισµού όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων στην κατανοµή µεταβιβαστικών πληρωµών γίνεται αποδεκτή στη βάση του ότι καλύπτει την αίσθηση µιας γενικευµένης
αδικίας. Σύµφωνα µε έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό ΣΚΠ, προτείνεται η κατάργηση των
καθολικών παροχών και η µετατροπή της απόδοσης του συνόλου των επιδοµάτων ύστερα από
έλεγχο πόρων των δικαιούχων (OECD, 2013, p. 33).
5. Στο αντίστοιχο πλαίσιο αξιολόγησης περί δίκαιης κατανοµής των βαρών της δηµοσιονοµικής προσαρµογής στην
Ελλάδα, το 2014 διοργανώθηκε ηµερίδα υπό την αιγίδα του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή
(ΓΠΚ 2014). Κατά την ανάπτυξη των εισηγήσεων, η περικοπή των ∆ΚΠ θεωρήθηκε δεδοµένη και εξετάστηκαν οι
διάφορες κρίσιµες όψεις και ενδείξεις ανισοκατανοµής των βαρών καθώς και τρόποι για τη βελτίωσή της. Για να
αντιληφθούµε το πνεύµα των τοποθετήσεων, αξίζει η αναφορά στον Πρόλογο των εισηγήσεων όπου επισηµαίνεται
το εξής: «Η διεθνής εµπειρική έρευνα ισχυρίζεται ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράµµατος δηµοσιονοµικής
προσαρµογής αυξάνονται όταν βελτιώνεται η στόχευση των κοινωνικών παροχών και η αποτελεσµατικότητά τους [...].
Συµπερασµατικά δηλαδή, η υποστήριξη των πιο αδύναµων τµηµάτων της κοινωνίας, σε περίοδο δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, πέρα από τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι και κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία του
προγράµµατος» (ΓΠΚ, 2014, σελ. v).
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∆ιάγραµµα 1: Ετήσιες µεταβολές δαπανών κοινωνικής προστασίας, µε ή χωρίς έλεγχο
πόρων των δικαιούχων, δισεκατοµµύρια €, τρέχουσες τιµές, 2010-2015, Ελλάδα

Πηγή: Eurostat

Μία από τις πλέον κρίσιµες όψεις της προσαρµογής που συνετελέσθη στην Ελλάδα κατά την
περίοδο 2009-2015, αποτελεί η αλλαγή της ποσοστιαίας σύνθεσης των κατηγοριών των ∆ΚΠ
που περιορίστηκαν, διαχωρίζοντας µεταξύ του τµήµατος που παρέχεται ύστερα από έλεγχο και
µη-έλεγχο πόρων των δικαιούχων. Στο ∆ιάγραµµα 1 απεικονίζονται οι ετήσιες µεταβολές σε
δισεκατ. €, τρέχουσες τιµές, µεταξύ των δύο κατηγοριών, ώστε να διαφανεί εάν οι επιβληθείσες
µειώσεις ήταν σηµαντικότερες και οξύτερες των αυξήσεων που καταγράφηκαν στο σκέλος των
δαπανών που αποδίδονταν κατόπιν ελέγχου πόρων των δικαιούχων. Στη διάρκεια των ετών
2010 έως και 2012, οι µειώσεις των δαπανών που προέκυπταν χωρίς έλεγχο πόρων ήταν πολύ
υψηλότερες από τις αντίστοιχες µειώσεις αυτών που πραγµατοποιούνταν µέσω διαδικασιών
ελέγχου των πόρων. Κατά συνέπεια, σε αυτή τη πρώτη φάση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα το σύνολο των ∆ΚΠ και ολόκληρο το ΣΚΠ προσαρµοζόταν στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Συγκεκριµένα οι δαπάνες που αποδίδονταν χωρίς έλεγχο πόρων σηµείωσαν
σωρευτική µείωση της τάξεως των €5,1 δισεκατ., ενώ οι δαπάνες που δίδονταν κατόπιν ελέγχου
πόρων, µειώθηκαν κατά €0,34 δισεκατ. Η επιλεκτική περικοπή του είδους των δαπανών είναι
συνεπώς, πέραν από προφανής.
Επιπλέον, τα έτη 2013 και 2014 ήταν καθοριστικά αναφορικά µε τη διαµόρφωση της νέας
φυσιογνωµίας της κοινωνικής προστασίας και της απόδοσης επιδοµάτων στην Ελλάδα. Η περαιτέρω σηµαντική προσαρµογή που συρρίκνωσε το ύψος των δαπανών χωρίς έλεγχο πόρων
ανήλθε σε €7,95 δισεκατ. και προστέθηκε στις ήδη προηγούµενες, υποδηλώνοντας µια ουσιαστική µεταβολή του συνολικού πλαισίου άσκησης πολιτικής, καθώς αυτού του είδους οι περικοπές αφορούσαν µεταρρυθµίσεις, οι οποίες πρέπει να αντιµετωπίζονται ως «διαρθρωτικές» και
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µόνιµες. Παράλληλα, η αύξηση των δαπανών που υπόκεινται σε έλεγχο πόρων και που αγγίζει
το ύψος των €1,06 δισεκατ., δεν ήταν ικανή να αντισταθµίσει τις καταγεγραµµένες απώλειες του
διαθέσιµου εισοδήµατος. Συνολικά, για ολόκληρη της περίοδο 2009-2015, οι αθροιστικές µειώσεις των δαπανών που αποδίδονταν χωρίς έλεγχο ήταν εξαιρετικά δυσανάλογες των αυξήσεων
των δαπανών που πραγµατοποιούνταν κατόπιν ελέγχου πόρων των δικαιούχων.
Στα εφαρµοζόµενα ΠΟΠ, οι κοινωνικές µεταβιβάσεις αντιµετωπίστηκαν αποκλειστικά από
την πλευρά του κόστους που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό και οι οποίες θα έπρεπε να
καλύπτονται από αντίστοιχου επιπέδου δηµοσιονοµικά έσοδα (φορολογία). Σύµφωνα µε τον
κανόνα του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, κάθε νέα –µη προϋπολογισµένη– δαπάνη είναι
απαραίτητο να αντικρίζεται από ένα αντίστοιχο ύψος εσόδων και άρα απαιτεί τη λήψη νέων
µέτρων περικοπής του διαθέσιµου εισοδήµατος ώστε ο στόχος του τελικού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος να διατηρείται σταθερός. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η διασφάλιση της δηµοσιονοµικής
ουδετερότητας υπακούει µια πολιτικά φορτισµένη λογική, αυτή της αποτελεσµατικής κατανοµής των περιορισµένων πόρων. Υπό τους υφιστάµενους κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας,
η επίτευξη δηµοσίων εσόδων ή (πρωτογενών) πλεονασµάτων, θα πρέπει να προηγείται των
αντίστοιχων δαπανών. Το γεγονός αυτό καθιστά τις νέες παροχές αποκλειστικά ως έκτακτες, σε
άρρηκτη σύνδεση µε το επίπεδο δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων και κατά συνέπεια, αδύνατο
να θεσµοθετηθούν, παρά τη µόνιµη φύση των αναγκών που ενδεχοµένως να καλύπτουν.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα και µε όλες σχεδόν τις µηνιαίες και
τριµηνιαίες εκθέσεις του Υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύονταν την περίοδο 2014 έως
2018, για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού, η επίτευξη των υψηλών πρωτογενών πλεονασµάτων οφείλεται περισσότερο στη συγκράτηση των δαπανών έναντι του καθορισµένου στόχου, παρά στην άντληση υψηλών εσόδων. Το δίχτυ προστασίας αποτελεί τη θεσµοθέτηση
ενός ελάχιστου επιπέδου µεταβιβάσεων (σε χρήµα και σε είδος) και επιδοµάτων (θέρµανσης,
στέγασης, διατροφής), ώστε η οποιαδήποτε επιπλέον κοινωνική δαπάνη, να εξαρτάται από την
επίδοση του Κρατικού Προϋπολογισµού, µε τρόπο που να υπερκαλύπτονται οι δηµοσιονοµικοί
στόχοι. Η διαδικασία απόδοσης και λήψης έκτακτων παροχών και επιδοµάτων προς ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού –πλέον– ανάγεται σε κεντρική λειτουργία του νέου δικτύου κοινωνικής
προστασίας και συνδέεται µε την υπερ-απόδοση των δηµοσιονοµικών µέτρων, στη βάση µιας
µικροοικονοµικής λογικής κινήτρου-αποτελέσµατος, στην οποία υποβάλλεται πλέον το κράτος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι προς το τέλος του 2017, λίγο πριν και
την οριστικοποίηση των µεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισµού, η κυβέρνηση εξήγγειλε το κατ’
εκτίµηση ποσό της υπερ-επίδοσης των εφαρµοζόµενων µέτρων –δηλαδή το ποσό που υπερκάλυπτε τον δηµοσιονοµικό στόχο– το οποίο θα ήταν διαθέσιµο να παράσχει ως έκτακτη ενίσχυση σε
διάφορες κατηγορίες του πληθυσµού, µέσω διαδικασίας ελέγχου πόρων των δικαιούχων. Στο
άρθρο 1 της αιτιολογικής έκθεσης του σχεδίου νόµου για τη ∆ιανοµή του Κοινωνικού Μερίσµατος που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Νοέµβριο του 2017, αναφέρεται ότι: «Η υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 1,75% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος, και η προοδευτική
επιστροφή σε συνθήκες οικονοµικής σταθερότητας δηµιουργούν τον αναγκαίο δηµοσιονοµικό
χώρο, προκειµένου να διανεµηθεί στοχευµένα κοινωνικό µέρισµα για το έτος 2017 στα οικονοµικά ασθενέστερα νοικοκυριά που έχουν αντικειµενικά πληγεί περισσότερο από τις συνέπειες
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Με τις διατάξεις του προτεινόµενου νόµου θεσπίζεται εφάπαξ
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κοινωνική παροχή […] προς ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας». Η χρήση της νέας
γλώσσας της έκθεσης, απόλυτα συµβατή µε το λεξιλόγιο που επιβάλλει το δίχτυ προστασίας,
επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση θα πραγµατοποιηθεί άπαξ, διασφαλίζοντας την επίτευξη του στόχου
που επιβάλλεται από την ανάγκη ανάκτησης δηµοσιονοµικής αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές.

4. Συγκριτική επισκόπηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας µεταξύ
Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο πρώτο ΠΟΠ που εφαρµόστηκε από τα µέσα του 2010, αναφέρεται ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι αναµένεται να επιτευχθούν τόσο από τη µεριά των εσόδων, όσο και των δαπανών.
Αναφορικά µε τις τελευταίες, επισηµαίνεται ότι: «Από την είσοδο στο Ευρώ [έως και το 2010]
η Ελλάδα έχει αυξήσει τις πρωτογενείς δαπάνες κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών των δηµόσιων υπαλλήλων, την κατανάλωση και τις κοινωνικές
µεταβιβάσεις, τα οποία έχουν επιβάλλει ένα υπερβολικά υψηλό βάρος στο κράτος. Αυτό πρέπει
να αντιστραφεί» (IMF, 2010, p. 8). Ο τρόπος δηµοσιονοµικής προσαρµογής ήταν προαποφασιµένος, αφού σύµφωνα µε την αφήγηση του ∆ΝΤ, το «υπερβολικό» ύψος των κρατικών δαπανών δεν προέκυψε µέσα από τη σύγκριση µε το αντίστοιχο επίπεδο δαπανών των χωρών
της Ευρωζώνης, αλλά σε σχέση µε τις µακροχρόνια ασθενείς επιδόσεις των κρατικών εσόδων.
Η υποστήριξη της θέσης ότι το έλλειµµα του ελληνικού δηµοσίου κατά την πρώτη δεκαετία του
2000, οφείλεται σε ανεπαρκή έσοδα αντί σε υπερβολικές δαπάνες έχει υποστηριχτεί σε διάφορες
ερευνητικές εργασίες (βλ. Αργείτης, 2012, ∆αφέρµος και Παπαθεοδώρου, 2011). Ως εκ τούτου,
στη συνέχεια, το ζήτηµα εξετάζεται αποκλειστικά από την πλευρά των εξόδων.
Οι ∆ΚΠ περιλαµβάνουν το σύνολο των χρηµατικών µεταβιβάσεων του κράτους προς όλους
τους δικαιούχους. Πρόκειται για ένα σηµαντικό τµήµα του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισµού
που, σε απολογιστική βάση, αποδίδει τα έξοδα του κράτους για συντάξεις, επιδόµατα όλων των
κατηγοριών (οικογενειακά τέκνων, φοιτητικά, αναπηρίας, στεγαστικά, ανεργίας κτλ.), καθώς
επίσης και το ύψος του διοικητικού κόστους διαχείρισης και λειτουργίας των δοµών κοινωνικής
προστασίας. Για τη συγκριτική απεικόνιση των µεγεθών µεταξύ Ελλάδας και των χωρών που
απαρτίζουν την ΕΕ15, προβαίνουµε σε δύο ξεχωριστές κανονικοποιήσεις. Πρώτον, το σύνολο
των δαπανών διαιρείται µε το πλήθος των κατοίκων κάθε περιοχής στην οποία αναφέρεται. Έτσι,
το ζήτηµα των διαφορετικών µεγεθών των συγκρινόµενων οικονοµιών εξαλείφεται. ∆εύτερον,
λόγω της διαφορετικής αγοραστικής δύναµης του χρήµατος στις χώρες που απαρτίζουν την οµάδα της ΕΕ15, τα δεδοµένα κανονικοποιούνται και ως προς ένα κοινό καλάθι αγαθών. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, διορθώνονται οι διαφορές στη σχέση εισοδήµατος και γενικού επιπέδου των τιµών.
Καταλήγοντας, στο ∆ιάγραµµα 2 απεικονίζεται η µακροχρόνια διακύµανση των κατά κεφαλήν
∆ΚΠ σε όρους κοινής αγοραστικής δύναµης (PPS) µεταξύ Ελλάδας και ΕΕ156.

6. Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Φινλανδία, Σλοβενία και Κύπρος.
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∆ιάγραµµα 2: Κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε όρους κοινής
αγοραστικής δύναµης, Ελλάδα και ΕΕ15, 2000-2015

Πηγή: Eurostat

Ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, εκτιµάται ότι η κατά κεφαλήν αξία των
∆ΚΠ στην Ελλάδα υπολείπονταν από την αντίστοιχη της ΕΕ15 κατά 48,8%. Στη διάρκεια των
επόµενων εννέα ετών (2001-2009), η διαφορά µειώνεται αισθητά, κατά περίπου 20 ποσοστιαίες
µονάδες. Με άλλα λόγια, αναφορικά µε το αντίστοιχο επίπεδο κατά κεφαλήν δαπανών σε PPS
στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας, εµφανίζονται ισχυρές τάσεις σύγκλισης µεταξύ Ελλάδας και
ΕΕ15. Από το 2009 και ύστερα, η πορεία αντιστρέφεται, και η προηγούµενα καταγεγραµµένη
τάση αντιστρέφεται, διερχόµενη µιας σαφούς περιόδου απόκλισης. Τέσσερα έτη δηµοσιονοµικής περιστολής ήταν ικανά να µεταστρέψουν την θετική πορεία της προηγούµενης δεκαετίας.
Έτσι, από το 2010 έως το 2013 η διαφορά των δύο µεγεθών επανέρχεται στα επίπεδα των αρχών
του 2000, µε την αξία των ∆ΚΠ να σηµειώνουν εµφανή σηµάδια απόκλισης. Έκτοτε και µέχρι
το 2015, η απόσταση µεταξύ Ελλάδας και ΕΕ15 διατηρείται στο αντίστοιχο επίπεδο. Η σαφής
αύξηση της µεταξύ τους απόστασης κατατάσσει την Ελλάδα σε υποδεέστερη θέση, ενώ τα στατιστικά δεδοµένα επιδεικνύουν ότι οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα του Κοινωνικού Κράτους, είναι
εµµένουσες και διαρθρωτικές.
Σηµαντική διαπίστωση αποτελεί επίσης το γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια της περιόδου
2000-2015, η αξία των ∆ΚΠ της χώρας µας, είναι συγκριτικά µικρότερη σε σχέση µε τον µέσο
όρο της ΕΕ15. Από αυτή την άποψη, το σχετικό κόστος του ελληνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ούτε «υψηλό», ούτε «υπερβολικό». Παρ’ όλα αυτά,
κατά την οκταετή περίοδο της ύφεσης (2009-2016), όσο κι αν η εφαρµοζόµενη πολιτική εσωτερικής υποτίµησης και δηµοσιονοµικής προσαρµογής ενέτεινε τις ανάγκες εισοδηµατικής στήριξης
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του πληθυσµού, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού µειώνονταν αισθητά.
Μεταξύ άλλων, η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης αντανακλάται και στις µεταβολές
των υποκατηγοριών που απαρτίζουν το σύνολο των ∆ΚΠ. Σε σύγκριση µε την ΕΕ15, η διαφοροποίηση ορισµένων εκ των υποκείµενων συνιστωσών είναι αρκετά πιο σηµαντική και η
εξέλιξή τους κατά την περίοδο 2009-2015, αναδεικνύει τους απώτερους πολιτικούς στόχους των
προγραµµάτων προσαρµογής. Ως εκ τούτου, στο ∆ιάγραµµα 3 παρουσιάζονται ορισµένα βασικά
δεδοµένα των κατά κεφαλήν ∆ΚΠ τροποποιηµένα επίσης σε όρους κοινής αγοραστικής δύναµης
(PPS).
Όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως, σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της ΕΕ15, το ύψος των
συνολικών αλλά και των επί µέρους ∆ΚΠ στην Ελλάδα, δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί «υψηλό».
Ήδη από το 2009 (βλ. ∆ιάγραµµα 3) τα µεγέθη στην περίπτωση της Ελλάδας υπολείπονται σηµαντικά των αντιστοίχων της ΕΕ15 ενώ, µέχρι το 2015, η απόκλισή τους οξύνθηκε περαιτέρω.
Η µικρότερη απόκλιση υπολογίζεται σε ότι αφορά τις δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων για
συντάξεις γήρατος (-9,4% το 2009 και -13,4% το 2015), ενώ η µεγαλύτερη αφορά τις δαπάνες
επιδοµάτων ανεργίας. Στον συγκεκριµένο τοµέα και λαµβάνοντας υπόψη το αυξηµένο επίπεδο
και τη µακρά διάρκεια παραµονής στην ανεργία σηµαντικού ποσοστού του εργατικού δυναµικού
στην Ελλάδα, φαίνεται ότι τα συγκεκριµένα επιδόµατα υπέστησαν ένα δυσανάλογο βάρος των
συνολικών περικοπών. Άλλωστε, το συµπέρασµα ότι «τα περισσότερο γενναιόδωρα επιδόµατα
ανεργίας συµβάλλουν στην αύξησή της και στην επέκταση της χρονικής διάρκειας που απαιτείται
για την εύρεσης εργασίας» (RSAS, 2010) αποτέλεσε και µία από τις βασικές προτάσεις ερευνητικής τεκµηρίωσης στην οποία απονεµήθηκε το Νόµπελ οικονοµικών το 2010.

∆ιάγραµµα 3: Κατά κεφαλήν ∆απάνες Κοινωνικής Προστασίας, σε όρους κοινής
αγοραστικής δύναµης (PPS), ΕΕ15 και Ελλάδα, 2009 και 2015
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Πηγή: Eurostat

Τέλος, το σκέλος των εσόδων, τις συνέπειες του οποίου θα εξετάσουµε εµµέσως παρακάτω
µέσα από την ανάλυση των µεταβολών του διαθέσιµου (µετά φόρων) εισοδήµατος, απαιτεί µια
διαφορετική προσέγγιση. Η εξεύρεση δηµοσίων εσόδων µέσω αύξησης των συντελεστών φορολόγησης, διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, συµπερίληψης του τεκµαρτού εισοδήµατος και
µείωσης του αφορολόγητου ορίου, αποτελεί την άλλη όψη της λιτότητας και της ανισοκατανοµής
στην Ελλάδα (Μισσός, 2018). Παρ’ όλα αυτά, στην επόµενη ενότητα, η έµφαση δίδεται στη διαχείριση των δεδοµένων της φτώχειας, όπως εκφράζεται από τη δειγµατοληπτική έρευνα για τον
καθορισµό του επιπέδου διαθέσιµου εισοδήµατος. Τα στοιχεία των ερευνών περιέχουν τόσο τις
µειώσεις των εισοδηµάτων λόγω περικοπών, όσο και λόγω της αύξησης της άµεσης φορολογίας.

5. Οι µεταβολές του διαθέσιµου εισοδήµατος στη διάρκεια της ύφεσης
στην Ελλάδα
Για τις ανάγκες παρουσίασης του δείκτη φτώχειας η ανάλυση στηρίζεται σε πρωτότυπη επεξεργασία µικροδεδοµένων της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία προέρχονται από την έρευνα Εισοδήµατος και
Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC). Η SILC αποτελεί µια ετήσια δειγµατοληπτική
έρευνα και στην παρούσα µελέτη, τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα µικροδεδοµένα είναι αυτά του
2017 (τα οποία αναφέρονται σε εισοδήµατα του 2016). Ο ορισµός του εισοδήµατος που υιοθετείται για τον προσδιορισµό του δείκτη φτώχειας είναι αυτός του διαθέσιµου εισοδήµατος.
Πρόκειται δηλαδή για το συνολικό εισόδηµα των νοικοκυριών µετά την αφαίρεση των άµεσων
φόρων (εισοδήµατος) και των ασφαλιστικών εισφορών. Ως µονάδα ανάλυσης χρησιµοποιείται
το άτοµο. Για να είναι συγκρίσιµο το επίπεδο διαβίωσης των ατόµων που ζουν σε νοικοκυριά
µε διαφορετικό µέγεθος και σύνθεση, δεχόµενοι ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις
οικονοµίες κλίµακας της κατανάλωσης, τα εισοδήµατα σταθµίζονται µε βάση την τροποποιηµένη
κλίµακα ισοδυναµίας του ΟΟΣΑ (η οποία συχνά αναφέρεται και ως κλίµακα της Eurostat).
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Σύµφωνα µε την κλίµακα αυτή, το πρώτο µέλος του νοικοκυριού σταθµίζεται µε 1, κάθε επιπλέον
ενήλικος µε 0,5 και κάθε παιδί µε 0,3 (Παπαθεοδώρου, κ.α., 2008).
Στον δηµόσιο διάλογο, για την ανάλυση της φτώχειας και τον υπολογισµό των αντίστοιχων
ποσοστών, επικρατεί ο ορισµός της σχετικής φτώχειας. Σύµφωνα µε αυτόν, «φτωχό» θεωρείται
το άτοµο που το εισόδηµά του είναι χαµηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος της χώρας που κατοικεί. Η υιοθέτηση αυτού του δείκτη δεν αντανακλά την
υπεροχή του έναντι άλλων εναλλακτικών δεικτών που έχουν κατά καιρούς προταθεί στη σχετική βιβλιογραφία.7 Αντιθέτως, θα µπορούσε εύκολα να υποστηριχτεί ότι αποτελεί έναν µάλλον
αυθαίρετο δείκτη, χωρίς κάποια ισχυρή εµπειρική τεκµηρίωση. Η επιλογή όµως του συγκεκριµένου δείκτη επιβλήθηκε από το γεγονός ότι είναι εύκολα κατανοητός, µπορεί να υπολογιστεί
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα (ή δεν απαιτεί τη συλλογή πολύπλοκων και πολυδάπανων δεδοµένων) και αυξάνει τη συγκρισιµότητα των εκτιµήσεων µε αυτές των
επίσηµων στατιστικών των χωρών της EE.
Για την πληρέστερη αξιολόγηση του επιπέδου εισοδηµατικής φτώχειας στη χώρα µας, προβαίνουµε σε δύο τροποποιήσεις των δεδοµένων των ερευνών της SILC. Πρώτον, τα µεγέθη
υπολογίζονται ξανά, διορθωµένα ως προς τον δείκτη τιµών καταναλωτή (πληθωρισµό). Συγκεκριµένα, ως έτος βάσης λαµβάνεται το 2015 και τα ατοµικά διαθέσιµα εισοδήµατα των ερευνών
µετατρέπονται σε σταθερές τιµές. Με το τρόπο αυτό, εκτιµάται η πραγµατική µεταβολή του εισοδήµατος διαχρονικά. ∆εύτερον, υπολογίζεται ένας επιπρόσθετος δείκτης φτώχειας, του «διαχρονικά σταθερού και αποπληθωρισµένου ορίου φτώχειας του 2009», που ακολουθεί µια διαφορετική προσέγγιση έναντι της επίσηµης ρητορείας. Για λόγους συντοµίας, θα τον αποκαλούµε
«δείκτη σταθερού ορίου».
Ο συγκεκριµένος δείκτης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το αποπληθωρισµένο κατώφλι φτώχειας που προέκυψε από την έρευνα της SILC του 2010 (εισοδήµατα 2009) για την Ελλάδα και
εξετάζει το κατ’ έτος ποσοστό του πληθυσµού που κατά τα επόµενα έτη διαβιούσε κάτω από αυτό
το σταθερό και αποπληθωρισµένο επίπεδο εισοδήµατος. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης του ποσοστιαίου πληθυσµού που – σύµφωνα µε τα δεδοµένα των
ερευνών της SILC – ζούσε µε διαθέσιµο εισόδηµα χαµηλότερο από το αποπληθωρισµένο όριο
φτώχειας του 2009, δηλαδή το έτος τυπικής έναρξης της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα.
Όπως διακρίνεται στο ∆ιάγραµµα 4, ο ευρέως διαδεδοµένος δείκτης ποσοστού σχετικής φτώχειας κατά την περίοδο της ύφεσης, δεν υπόκειται σε σηµαντικές διακυµάνσεις. Το 2009, το
20,1% των κατοίκων ζούσαν µε ένα διαθέσιµο εισόδηµα που ήταν µικρότερο του 60% του αποπληθωρισµένου σε τιµές του 2015 διάµεσου, δηλαδή µε λιγότερα των 7.571€ ετησίως (630€
µηνιαίως). Ύστερα από 6 χρόνια ύφεσης, το 2015, το ποσοστό σχετικής φτώχειας εκτιµάται πως
ανερχόταν στο 21,2%, πολύ κοντά στα επίπεδα του 2009, όµως το αντίστοιχο «όριο φτώχειας»
υπόκειται σε σταδιακή συρρίκνωση και υπολογίζεται µειωµένο στο επίπεδο των 4.500€ ετησίως
(375€ µηνιαίως). Γίνεται έτσι κατανοητό ότι ο υπολογισµός του ποσοστού σχετικής φτώχειας
αποδίδει το τµήµα του πληθυσµού που διαβιώνει κάτω από ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο όριο
φτώχειας, το όποιο κατά την εν λόγω περίοδο υπόκειται σε πραγµατική µείωση της τάξης του
7. Βλ. Atkinson, 1983, 1998, Gordon and Townsend, 2000, Townsend 1979, 1993. Η επιλογή ενός δείκτη επηρεάζει
σηµαντικά τη µέτρηση και την αποτίµηση της φτώχειας, επηρεάζοντας τη διαδικασία χάραξης αλλά και αξιολόγησης
των σχετικών πολιτικών.
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40,5%, ξεπερνώντας κατά περίπου 15 ποσοστιαίες µονάδες το σωρευτικό επίπεδο της ύφεσης
στο ΑΕΠ! Αντίστοιχα, το 2016, το όριο φτώχειας –σε σταθερές τιµές 2015– υπολογίζεται οριακά
αυξηµένο (κατά 1,3%) και ο δείκτης σχετικής φτώχεια βαίνει µειούµενος κατά 1 ποσοστιαία
µονάδα, πολύ κοντά στο 20,2%. Η εν λόγω εξέλιξη εξετάζεται παρακάτω. Προς το παρόν πρέπει να τονιστεί ότι ο συγκεκριµένος ορισµός του σχετικού ποσοστού φτώχειας, ενσωµατώνει τις
αποπληθωριστικές τάσεις της οικονοµίας και εµπεριέχει τις πολλαπλές περικοπές που υπέστη το
διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, υποβιβάζοντας αισθητά το µέγεθος των επιπτώσεων της
εφαρµοζόµενης πολιτικής. Συνεπώς, µια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα των µεταβολών του
ποσοστού φτώχειας επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης του δείκτη σταθερού ορίου.

∆ιάγραµµα 4: Εξέλιξη δεικτών ποσοστού (%) φτώχειας και «όριο φτώχειας» σε €,
σταθερές τιµές (2015=100), Ελλάδα, 2009-2016

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργασία µικροδεδοµένων SILC

Η ανάδειξη του επιπέδου εισοδηµατικών περικοπών του πληθυσµού στην Ελλάδα απαιτεί µια
διαφορετική προσέγγιση. Το αυθαίρετο σχετικό όριο φτώχειας του 60% του εκάστοτε διάµεσου εισοδήµατος, δεν αποκρύπτει µόνο το επίπεδο της περικοπής, αλλά και κάτι άλλο εξίσου σηµαντικό,
τη διαφοροποίηση της εισοδηµατικής κατανοµής τόσο µεταξύ του πληθυσµού των φτωχών, όσο
και των µη-φτωχών. Άλλωστε, η υιοθέτηση αυτού του αυθαίρετου δείκτη είναι που κατά το 2012,
ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει µια σαφώς ωραιοποιηµένη εικόνα για την εισοδηµατική κατάσταση του πληθυσµού στην Ελλάδα αναφέροντας ότι «σύµφωνα µε ορισµένα ευρήµατα, οι εφαρµοζόµενες πολιτικές έχουν περιορίσει την αύξηση της φτώχειας» (EC, 2012, p. 51).
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Για την επίλυση του πρώτου ζητήµατος, δηλαδή της ενσωµάτωσης του επιπέδου των εισοδηµατικών περικοπών στα αποτελέσµατα της φτώχειας, παρουσιάζουµε τον δείκτη ενός διαχρονικά
σταθερού ορίου φτώχειας του 2009. Αναφορικά µε το δεύτερο ζήτηµα της διαφοροποίησης της
κατανοµής του διαθέσιµου εισοδήµατος στον πληθυσµό, παρακάτω γίνεται χρήση ενός άλλου
µεγέθους, του χάσµατος φτώχειας.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των ερευνών της SILC, δηµιουργείται το εξής παράδοξο: σηµαντικό ποσοστό των ατόµων που κατά το 2009 εντοπίζονταν να είναι πολύ κοντά στο «όριο φτώχειας»
του αντίστοιχου έτους (7.571€), επτά χρόνια αργότερα, το 2016, εκτιµάται ότι είχαν διαφύγει του
αντίστοιχου κινδύνου! Με άλλα λόγια, επειδή η συνολική επίδοση της οικονοµίας βρισκόταν σε
ύφεση, η σχετική τους θέση εµφανίζεται βελτιωµένη και µάλιστα σε «ασφαλή» απόσταση από το
να διατρέχουν τον κίνδυνο να περιληφθούν στον πληθυσµό των φτωχών. Η διασφάλιση αποφυγής µιας τέτοιας παραδοξότητας, ωθεί στην εκτίµηση του δείκτη σταθερού ορίου.
Τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας τροποποίησης εµφανίζουν το σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού
που επωµίστηκε τη συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος, ώστε να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι των προγραµµάτων λιτότητας. Η ανοδική πορεία του δείκτη σταθερού και αποπληθωρισµένου ορίου φτώχειας, αποδίδει µια ζοφερή εικόνα και καταδεικνύει την ένταση της
εισοδηµατικής περιστολής κατά τη νέα φάση στην οποία διήλθε η ελληνική οικονοµία. Σύµφωνα
µε τα δεδοµένα, κατά το 2015, το 47,4% του πληθυσµού ζούσε µε διαθέσιµο ισοδύναµο ατοµικό
εισόδηµα µικρότερο των 7.571€ (όριο φτώχειας του 2009 σε σταθερές τιµές 2015), ενώ το 2016,
το αντίστοιχο ποσοστό πληθυσµού υπολογίζεται σε 49,7%, δηλαδή αυξηµένο κατά 2,3 ποσοστιαίες µονάδες. Το συγκεκριµένο εύρηµα προβληµατίζει αναφορικά µε τη µείωση που εµφανίζεται
κάνοντας χρήση του διαδεδοµένου ορισµού της σχετικής φτώχειας που σύµφωνα µε αυτόν, το
ποσοστό φτώχειας του πληθυσµού κατά την ίδια χρονιά µειώνεται.
Υπό την προϋπόθεση ότι ο δείκτης σταθερού ορίου αποτελεί έναν ικανοποιητικότερο τρόπο
µέτρησης της φτώχειας και ότι αποδίδει το εισοδηµατικό επίπεδο στο οποίο επιθυµούµε την
επαναφορά του πληθυσµού, τότε αντιλαµβανόµαστε ότι οι πολιτικές εισοδηµατικής στήριξης που
είναι απαραίτητο να ασκηθούν πρέπει να απευθύνονται σε ένα πολύ πιο ευρύ τµήµα του συνολικού πληθυσµού και όχι µόνο στην επούλωση της ακραίας φτώχειας.

6. Χάσµα φτώχειας και ακραία φτώχεια
Μια επαρκώς διαφοροποιηµένη προσέγγιση της εισοδηµατικής κατάστασης του φτωχού –αποκλειστικά– πληθυσµού και των εισοδηµατικών αποστάσεων που εµφανίζονται µεταξύ τους, παρουσιάζεται µε τη χρήση του δείκτη χάσµατος φτώχειας. Το χάσµα φτώχειας υπολογίζεται από το
λόγο της διαφοράς µεταξύ του διάµεσου εισοδήµατος των φτωχών και του εκάστοτε ορίου φτώχειας προς το όριο φτώχειας. Με τον τρόπο αυτό, αποδίδεται ένα µέτρο υπολογισµού του βάθους
ή έντασης της φτώχειας αφού ουσιαστικά εκτιµάται το επίπεδο του διαθέσιµου εισοδήµατος κάτω
από το οποίο διαβιεί το φτωχότερο 50% του πληθυσµού των φτωχών. Παραδείγµατος χάριν,
όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 5, για το 2009, το χάσµα φτώχειας εκτιµάται ότι ήταν 23,4%
που σηµαίνει ότι το φτωχότερο 50% του πληθυσµού των φτωχών, ζούσαν µε ένα διαθέσιµο
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εισόδηµα που ήταν µικρότερο του 76,6% (100% – 23,4%) του ορίου φτώχειας (µικρότερο των
5.799€ ετησίως ή 483€ µηνιαίως). Αντίστοιχα, το 2015, το χάσµα φτώχειας υπολογίζεται να είναι περίπου στο 31,9%, που σηµαίνει ότι κατά το συγκεκριµένο έτος, το 50% του πληθυσµού των
φτωχών είχε στη διάθεσή του ένα εισόδηµα µικρότερο των 3.065€ ετησίως (255€ µηνιαίως)!8
Τέλος, κατά το 2016, το χάσµα φτώχειας υπολογίζεται µειωµένο κατά 1,6 ποσοστιαίες µονάδες,
σηµατοδοτώντας µια οριακή βελτίωση της εισοδηµατικής κατάστασης των φτωχών, καθώς το
διάµεσο εισόδηµά τους φαίνεται να πλησιάζει προς το ήδη αναβαθµισµένο όριο φτώχειας.

∆ιάγραµµα 5: Χάσµα φτώχειας και ετήσιο διάµεσο εισόδηµα του πληθυσµού των φτωχών
σε €, σταθερές τιµές (2015=100)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργασία

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα των ερευνών της SILC, η πτώση του διάµεσου διαθέσιµου εισοδήµατος του πληθυσµού των φτωχών κατά την περίοδο 2009-2016, ανέρχεται σε 45,2%, γεγονός
που υπογραµµίζει τη δυσανάλογη κατανοµή των βαρών της πολιτικής λιτότητας στην Ελλάδα.
Στη διάρκεια των οκτώ ετών οικονοµικής ύφεσης, η συρρίκνωση του εισοδήµατος των φτωχών
διαµόρφωσε µία υπό-οµάδα πληθυσµού που κινήθηκε πολύ πιο κάτω από το επίπεδο συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη άµεσης κρατικής παρέµβασης
8. Ο νόµος (ΦΕΚ Β128/2017) για τη θέσπιση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης έθετε ως βάση των δικαιούχων του επιδόµατος τα µονοπρόσωπα νοικοκυριά που ζούσαν µε εισόδηµα 200€ µηνιαίως, δηλαδή αρκετά πιο κάτω
από το υπολογιζόµενο χάσµα του 2015.
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και ενίσχυσης. Παράλληλα µε τις εντεινόµενες συνθήκες εισοδηµατικής εξαθλίωσης του πληθυσµού, η απειλή χρεοκοπίας της χώρας, συνοδευόµενη από δηµοσιεύµατα9 διεθνούς διασυρµού,
εξωθούσε στη λήψη άµεσων µέτρων εισοδηµατικής περικοπής, ενώ ενέτεινε την ανάγκη θεσµοθέτησης πολιτικών που θα κατένειµαν τους ελάχιστους δηµόσιους πόρους προς διασφάλιση ενός
χαµηλού επιπέδου στοιχειώδους κοινωνικής συνοχής. Η ένταση της ύφεσης και οι τοκοχρεολυτικές ανάγκες της χώρας, στοιχειοθέτησαν ένα πλαίσιο υπέρ της επίσπευσης των προτεινόµενων
από τους διεθνείς πιστωτές, µεταρρυθµίσεων, που θα εκκινούσε τη συζήτηση αναδιάρθρωσης
του δηµόσιου χρέους (BoG, 2014; 120).
Η απόπειρα συµβιβασµού των δύο αντικρουόµενων τάσεων, δηλαδή των ραγδαία διογκούµενων αναγκών του πληθυσµού και της αδυναµίας αξιοποίησης δηµόσιων πόρων (λόγω αναγκών αποπληρωµή δηµόσιου χρέους), κατέστησε την ανάγκη θεσµοθέτησης ενός ελάχιστου
δικτύου προστασίας, ως αναντίρρητη και συνάµα, προοδευτική πρόταση πολιτικής. Σ’ αυτό το
πλαίσιο θεσµοθετήθηκε και εισήχθη ένα περίπλοκο σχήµα του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, ώστε να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες νοικοκυριών µε «δύσκολα κοινωνικοοικονοµικά
προφίλ» (EC, 2012, p. 170) και να επουλωθούν πληγές πρωτοφανών –για τα µεταπολιτευτικά
δεδοµένα– επιπτώσεων ένδειας. ∆εδοµένων των θεσµοθετηµένων κανόνων περιστολής δηµόσιων δαπανών και του ιδεολογήµατος της στενότητας δηµόσιων πόρων, ο νόµος περί κοινωνικής
προστασίας περιόριζε τα εισοδηµατικά κριτήρια σε τέτοιο βαθµό, ώστε η παροχή βοήθειας να
απευθύνεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις µιας ειδικής κατηγορίας, εκείνης των ακραία φτωχών.
«Τη ραχοκοκαλιά του αναµορφωµένου συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα αποτελεί ένα νέο σχήµα Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, καλούµενο ως Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης, το οποίο προσφέρει ένα αποτελεσµατικό δίχτυ προστασίας ύστατης καταφυγής σε
νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας» (ESM, 2017, p. 85). Κατ’ αυτό τον
τρόπο, το κράτος κατέληξε να υποβιβάζει το επίπεδο παρέµβασης και να διενεργεί λειτουργίες
ελαχιστοποίησης του κόστους των παροχών του, υπό τον περιορισµό των δηµοσιονοµικών στόχων και της πρότερης ύπαρξης αντίστοιχων –φορολογικών– εσόδων.

6. Επίλογος
Το δίχτυ προστασίας συµβάλλει στον προσδιορισµό ενός ελάχιστου επιπέδου κρατικής ενίσχυσης που απευθύνεται κυρίως στα πολύ χαµηλά κλιµάκια της εισοδηµατικής κατανοµής, µε στόχο
την επίτευξη της απαραίτητης κοινωνικής συναίνεσης ώστε να προωθηθεί η απρόσκοπτη εφαρµογή των µέτρων δηµοσιονοµικής περιστολής. Η εφαρµογή του στην Ελλάδα κατά την περίοδο
της κρίσης συνιστά θεσµική έκπτωση και υποβάθµιση των λειτουργιών του Κοινωνικού Κράτους, που βασίζεται στην ιδέα της αποτελεσµατικής κατανοµής των σπάνιων δηµοσιονοµικών πόρων. Παράλληλα, η βελτίωση της στόχευσης των δαπανών εξυπηρετεί την βαθύτερη θεµελίωση
9. «Greek PM warns of return to fear of ‘Grexit’ if government falls», Renee Maltezou, Reuters, 11 ∆εκεµβρίου 2014.
«Markets prepare for new Greek currency as Grexit prospects grows», Roger Blitz και Philip Stafford, Financial
Times, 6 Ιουλίου 2015.
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των κανόνων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Ο κυρίαρχος τρόπος προσδιορισµού του ποσοστού
φτώχειας επισκιάζει την πραγµατική συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και περιορίζει την
έκταση του πληθυσµού που καθίσταται δικαιούχος εισοδηµατικών ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, η
παρουσίαση ενός εναλλακτικού δείκτη σταθερού και αποπληθωρισµένου ορίου φτώχειας, δύναται να αποτυπώσει καλύτερα τις δυσµενείς εισοδηµατικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την
περίοδο της παρατεταµένης ύφεσης. Η θεσµική διαφοροποίηση που συνετελέσθη και η στέρηση
αναπτυξιακών όψεων του νέου ΣΚΠ σηµατοδοτεί µια έντονη µεταβολή, οι κοινωνικές επιπτώσεις της οποίας θα σκιαγραφήσουν τα θέµατα µελλοντικής διερεύνησης.
Η κρίση του 2009 και η βαθειά ύφεση που ακολούθησε θα συνεχίσει να αποτελεί ορόσηµο
των σηµαντικών θεσµικών µεταβολών στην Ελλάδα. Όσο κι αν µοιάζει παράδοξο, η όξυνση των
ανισοτήτων της ελληνικής κοινωνίας έθεσε τις βάσεις για την αποδέσµευση της οικονοµικής πολιτικής από την κοινωνική ευηµερία και η αποτελεσµατικότητα της άσκησής της ετέθη στη βάση
επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων. Παράλληλα, η θεσµοθέτηση των νεοφιλελεύθερων
αντιλήψεων εκτόπισε το κράτος από την ενεργό οικονοµική δραστηριότητα υπέρ µιας απορυθµισµένης αγοράς, υποβιβάζοντας την σηµαντική κοινωνική αποστολή του.
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Τεχνολογίες πληροφορίες και επικοινωνιών και έφηβοι
μαθητές: χρήση και αντιλήψεις. Μελέτη περίπτωσης
(case study)
Ντάφλου Ι. Αικατερίνη
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Περίληψη
Ο 21ος αιώνας είναι µια εποχή για την οποία αναγνωρίζεται ότι η ψηφιακή τεχνολογία γίνεται όλο
και περισσότερο διάχυτη, φθηνότερη και ευκολότερη στη χρήση και ενσωµατώνεται στην καθηµερινότητα όλων, µικρών και µεγάλων. Τα παιδιά αποκτούν από πολύ νωρίς τεχνολογική εµπειρία
σε µια παγκόσµια κοινωνία όπου τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές κοινότητες είναι ουσιαστικές για τον τρόπο που επικοινωνούν, µαθαίνουν και αναπτύσσονται. Το παρόν άρθρο
αναλύει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων από Έλληνες εφήβους και συγκεκριµένα επικεντρώνεται
στη χρήση των τεχνολογιών κινητών τηλεφώνων, στον επικοινωνιακό προβληµατισµό και στη διαδικασία µάθησης µε τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την έρευνα διαπιστώθηκαν αφενός σχετικά υψηλά ποσοστά χρήσης ψηφιακών εργαλείων µε σκοπό την
επικοινωνία και τη χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών και αφετέρου υπογραµµίστηκε η σταθερή
επιθυµία των νέων για εκπαίδευση µε τη φυσική παρουσία των δασκάλων.

Abstract
The 21st century is a time when it is recognized that digital technology is becoming more
and more diffused, cheaper and easier to use and embodied in everyday life of all, children
and adults. Children have a very early technological experience in a global society where
social media and web communities are essential to how they communicate, learn and grow.
This article analyzes the use of digital tools by Greek teenagers and specifically focuses on
the use of mobile phone technologies, communication and learning through information and
communication technologies. The research found relatively high rates of use of digital tools
for communication and the use of specific applications, and on the other hand it stressed the
constant desire of young people for education with the physical presence of teachers.
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1. Εισαγωγή
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) εξελίσσονται καθηµερινά και τα οφέλη τους στη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονοµίας είναι µεγάλα. Ωστόσο κάθε τοµέας της
ανθρώπινης δραστηριότητας εµπεριέχει µε διάφορους τρόπους και σε διαφορετικό βαθµό κίνδυνους και ευκαιρίες. Η συνεχής µύηση/έκθεση των παιδιών στην τεχνολογία αφορά σε µια ανθρώπινη δραστηριότητα που µεγαλώνει καθηµερινά. Εξαιτίας αυτής της αύξησης ς µεγαλώνουν
κι οι ανησυχίες για την ασφαλή χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών και την αποτελεσµατική
µάθησή τους (Subrahmanyam & Lin 2007). Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν άρθρο υπογραµµίζεται ότι οι Τ.Π.Ε., παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην εφηβική συµπεριφορά και
στην διαχείριση της καθηµερινότητας τους, µέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Επιδρούν
σηµαντικά στην κοινωνικότητα των νέων ανθρώπων και στην ανταπόκριση που έχουν σε βασικά
ζητήµατα της ζωής τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, στη µάθηση και στη χρήση της γλώσσας ή
στην παραγωγή νέων τρόπων επικοινωνίας και εν τέλει της διαβίωσής τους.
Στο εµπειρικό κοµµάτι το άρθρο εξετάζει τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε ένα δείγµα 100 ανηλίκων χρηστών ηλικίας 11-16 χρόνων. Συγκεκριµένα, γίνεται
µια καταγραφή των προτιµήσεων σε ηλεκτρονικές εφαρµογές έφηβων χρηστών που φοιτούν
στην έκτη δηµοτικού και την γ΄ τάξη γυµνασίου σε σχολεία της περιοχής της Αθήνας. Επιδιώχθηκε η ταξινόµηση των απαντήσεών τους σε επιµέρους θεµατικές σχετικές µε τους στόχους της
έρευνας, που αναφέρονται στη διακρίβωση των συνηθειών και αντιλήψεων τους που αφορούν
στις ηλεκτρονικές εφαρµογές, τη χρονική διάρκεια των συνδέσεών τους και τη σύνδεση σχολείου
και τεχνολογιών.

2. Θεωρητικά ζητήµατα
2.1 Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην καθηµερινότητα.
Οι Τ.Π.Ε. ως τοµέας εµπλέκονται, όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις, το ίδιο δυναµικά στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή και µπορούν να επηρεάσουν θετικά τις επαγγελµατικές δεξιότητες
(Balwanz 2012), αλλά και το βιοτικό επίπεδο και να περιορίσουν τον κοινωνικό αλλά και τον χωρικό αποκλεισµό των ατόµων, ειδικά όσων διαµένουν σε αποµακρυσµένα και δυσπρόσιτα µέρη
(Ντάφλου, 2016). Εξάλλου η κακή χρήση-φραγµοί των τεχνολογικών εφαρµογών θεωρείται ότι
συµπεριλαµβάνεται στις παραµέτρους του αποκλεισµού (Dieter 1999·Jarboe 2001), και από την
άλλη αφορά στη δηµιουργία προσαρµόσιµων µαθησιακών περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν τις
πρακτικές ένταξης (Fox & Hoffman 2011·Alberta Education 2015).
Η παιδική-εφηβική ηλικία από την άλλη είναι µια περίοδος στη ζωή των ανθρώπων πολύ
σηµαντική για την ανάπτυξη υπεύθυνων ενηλίκων, καθώς κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους,
τα νεαρά άτοµα αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, επιλέγουν συνήθειες και δηµιουργούν το αξιακό
τους κεφάλαιο (Institute of Medicine and National Research Council of The National Academies, 2015). Ανάµεσα στα στοιχεία αυτά που επιλέγουν και στα οποία επικεντρώνονται οι νέοι,
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η υιοθέτηση και η τακτική χρήση της τεχνολογίας στην πράξη δείχνει να είναι βασικό συστατικό
της παγκόσµιας καθηµερινότητας και εκπαίδευσης τους (Goldsmith 2009·Motteram 2013). Φαίνεται µάλιστα ότι αποµακρυνόµαστε όλο και περισσότερο “από άκαµπτα δοµηµένες αίθουσες
διδασκαλίας”, (Dudeney et al. 2013:388), αντλώντας πληροφόρηση και κατάρτιση µέσα από τον
ψηφιακό χώρο, στοιχείο που κορυφώνεται στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Το ποσοστό
των νέων, ηλικίας 15-24 ετών, που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο (71%) είναι σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο (48%)
(International Telecommunication Union. (I.T.U. 2017).
Ένας µικρός αριθµός ερευνών για τα παιδιά και τη χρήση του ∆ιαδικτύου, επισήµανε τη
σηµασία των εµπειρικών στοιχείων για την ανάπτυξη προγραµµάτων και πολιτικών (UNESCONanyang Technological University 2014) που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη των εφαρµογών
Τ.Π.Ε. µε γνώµονα τα δικαιώµατα των παιδιών, την προστασία και την ευηµερία τους (Child
Online Protection Statistical Framework and Indicators. International Telecommunication
Union. Statistical Framework and Indicators 2010), αλλά και τη διεύρυνση των πρακτικών που
στηρίζουν την αποτελεσµατική µάθηση στην ψηφιακή εποχή (Caroll & Resta 2010).
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν αναφέρονται, κυρίως, στη διαδικασία της επικοινωνίας των
αυριανών ενηλίκων, κυρίως δε στις αξίες µε τις οποίες εφοδιάζονται για να ανταποκριθούν
στα ζητήµατα των οικονοµικό-κοινωνικών διαδικασιών (Helsper et al., 2013). Θα µπορούσε
να θεωρηθεί ότι η χρήση των τεχνολογιών µπορεί να είναι λόγος για αυξηµένη ανησυχία ή/
και γνωσιακά χάσµατα, εξαιτίας της ελλιπούς πρόσβασης στην τεχνολογία (Carvin 2000· Lievrouw 2000 George., & Odgers 2015) ή επειδή η χρήση της αφορά σε διαφορετικές δοµές και
µεγέθη (Mills 2016), ή ακόµη επειδή τα παιδιά συχνά απορρίπτουν τα πρότυπα προστασίας
για τη διαδικτυακή περιήγηση (Childwise 2010a). Η κοινωνικό-οικονοµική διαστρωµάτωση
επαναπροσδιορίζεται ως κοινωνική ένταξη ανισότητας και ευηµερίας, για να υπογραµµιστεί η
σηµασία της ένταξης ή η απουσία της ως πρόβληµα κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισµού,
όπου ενδεχοµένως η ανισότητα µπορεί να µετριαστεί για πολλά παιδιά από την παροχή κοινωνικής πρόνοιας (Helsper et al. 2013).
Κάθε διεργασία που επαναλαµβάνεται ωστόσο καθηµερινά και µάλιστα µε σταθερή χρήση,
όπως αυτή των Τ.Π.Ε., αποκτά κρίσιµη σηµασία όχι µόνο για ποσοτικούς, αλλά και ποιοτικούς
λόγους. Στην προκειµένη περίπτωση αφορά τόσο στη βέλτιστη ανάπτυξη των νεαρών ατόµων,
αλλά και στην πρόληψη µελλοντικών προβληµάτων, συναισθηµατικών/πνευµατικών και σωµατικών. Τα συσχετιζόµενα µε την τεχνολογία προβλήµατα υγείας, σωµατικά, ψυχολογικά και αναπτυξιακά δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένα. Από τις εστιασµένες έρευνες στην παράµετρο της
υγείας ωστόσο επισηµαίνεται ότι ο αντίκτυπός των Τ.Π.Ε. δε µπορεί να υποτιµηθεί (Καραµπάτσος 2008·Mitchell & Ybarra 2009· Smahel et al., 2012· Van Dijck 2013) και αυτό λαµβάνεται
σταθερά υπόψιν στους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και τις αντίστοιχες οδηγίες (Clarke et al.
2006·ETSI Guide 202 423, 2005).
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3. Η µεθοδολογία της έρευνας
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που προκαλούν νέες συµπεριφορές κι έχουν επηρεάσει σηµαντικά τον τοµέα
της εκπαίδευσης, αµφισβητώντας αφενός «συνεχώς την παλιά σχολική νοοτροπία» (McLeod
2017) και αφετέρου παρέχοντας µια νέα διάσταση στη µαθησιακή διαδικασία (Burnett, 2010),
θεωρήθηκε ότι θα ήταν χρήσιµο να εξεταστεί η χρήση της τεχνολογίας από έφηβους σε ζητήµατα
µάθησης αλλά και καθηµερινότητας. Συγκεκριµένα η έρευνα έγινε σε 100 άτοµα, κατά κύριο
λόγο σε έφηβους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (µαθητές γυµνασίου) και σε µικρότερο βαθµό συµµετείχαν νεαρά άτοµα που βρίσκονται στην προεφηβική ηλικία και τελειώνουν
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση (µαθητές δηµοτικού). Τα ευρήµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας
για τα παιδιά πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τη χρήση των τεχνολογιών εµπλουτίζονται καθηµερινά (Holloway, Green, and Livingstone 2013:27-33). Ως εκ τούτου αποκτά προστιθέµενη, σε
αυτές τις έρευνες, αξία η διερεύνηση του βαθµού στον οποίο Έλληνες µαθητές χρησιµοποιούν,
κατανοούν και είναι επικριτικοί ή αισιόδοξοι σχετικά µε αυτά τα εργαλεία και τον αντίκτυπό τους
στην σχολική και λοιπή καθηµερινότητά τους, ώστε να εκτιµηθεί ο τρόπος µε τον οποίο αυτές οι
τεχνολογίες που εξελίσσονται ταχέως επηρεάζουν τη ζωή των νέων.
Για τη διερεύνηση των ερωτηµάτων αυτών της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εφηβική ηλικία, επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης (case study Research). Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι µια
στοχευµένη αναζήτηση για τα χαρακτηριστικά των συνηθειών και αντιλήψεων τους σχετικά µε τις
ηλεκτρονικές εφαρµογές, τη χρονική διάρκεια των συνδέσεων αυτών, αλλά και η κατανόηση των
επιδιώξεών τους, τους τύπους δηλαδή των δραστηριοτήτων τους µε αυτές τις επιλογές. Η έρευνα
βασίσθηκε σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπληρώθηκε από έφηβους µαθητές ηλικίας 11-16 ετών, που φοιτούσαν στην έκτη δηµοτικού και την 3η Γυµνασίου, σε 2 σχολεία της Αθήνας. Επιλέχθηκε το σύνολο των µαθητών που βρίσκονταν σε όλες τις αίθουσες των αντίστοιχων
τάξεων των 2 σχολείων κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων
έγινε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.
Βασικά ερωτήµατα της έρευνας ήταν:
-Πώς οι έφηβοι «κάνουν έρευνα» στον σηµερινό ψηφιακό κόσµο;
-Ποιοι είναι οι βασικοί χώροι εστίασης των ενδιαφερόντων τους και τι φοβούνται ή θεωρούν
θετικά στοιχεία από τη χρήση της τεχνολογίας;
-Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας φέρει τις προσδοκίες και τα οφέλη µιας ‘καλής’ επικοινωνίας και πόσο επηρεάζει την αντίληψη που έχουν για το σχολείο;
Η µεθοδολογική προσέγγιση περιλαµβάνει, σε ένα πρώτο επίπεδο, έρευνα της γενικής εικόνας
των καθηµερινών και προσφιλών συνηθειών των έφηβων και, µέσω της αξιολόγησης των απαντήσεών τους, τον εντοπισµό των πιθανών ζητηµάτων που ανακύπτουν σχετικά µε την χρήση των Τ.Π.Ε.
∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε έρευνες η πλειοψηφία των εφήβων διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε
κινητό τηλέφωνο και στο διαδίκτυο από τα τηλέφωνά τους και αφιερώνουν κατά µέσο όρο πολλές
ώρες την ηµέρα σε ψηφιακά µέσα κάθε είδους (George et all.2015), αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία οι
έρευνες σχετικά µε τα πρότυπα της χρήσης της τεχνολογίας που έχουν οι σηµερινοί έφηβοι και προϊδεάζουν για εξίσου σηµαντικές µελλοντικές αλλαγές στην ενήλικη φάση της ζωής τους.
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Η πραγµατοποίηση του ελέγχου της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου
έγινε µε τη διεξαγωγή πιλοτικής µελέτης, η οποία σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται ένα ‘ζωτικό βήµα’ ενός καλού ερευνητικού σχεδιασµού (Hazzi & Maldaon 2015:53).

4. Αποτελέσµατα της έρευνας
Το παρόν άρθρο ερευνά το πώς οι έφηβοι συλλέγουν πληροφορίες online, επικοινωνούν µε
ψηφιακά εργαλεία και χρησιµοποιούν αυτά τα εργαλεία για την εκπαίδευσή τους. Η ηλικιακή
κατανοµή των συµµετεχόντων κυµαινόταν από 11 έως και 16 έτη και συγκεκριµένα, η πλειοψηφία τους (80,4%) είχε ηλικία 14 (32,9%) ή 15 ετών (47,4%). Η πλειοψηφία (82,6%) φοιτούσε
στην τρίτη Γυµνασίου, µε τους υπόλοιπους να είναι µαθητές της έκτης ∆ηµοτικού. Επιχειρήθηκε
αρχικά η έρευνα να εστιάσει στο εφηβικό κοινό (14-15), επειδή οι έφηβοι αντιπροσωπεύουν την
αιχµή της κινητής συνδεσιµότητας. Με την συλλογή των πρώτων στοιχείων όµως φάνηκε ότι, η
χρήση των Τ.Π.Ε. αρχίζει πολύ νωρίτερα και κρίθηκε σκόπιµο να διερευνηθεί σε ένα βαθµό και
η προεφηβική ηλικία αντίστοιχων µαθητών των ίδιων σχολείων.
Τα ευρήµατα της έρευνας σχετίζονται ιδιαίτερα µε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων παρόλο
που η κατοχή και άλλων τεχνολογικών µέσων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα: Οι συµµετέχοντες στην έρευνα, ρωτήθηκαν αρχικά κατά πόσον έχουν στην κατοχή τους δικό τους Tablet, PC,
ή κινητό τηλέφωνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των παιδιών, δήλωσαν ότι, έχουν δικό τους κινητό τηλέφωνο (96,8%), καθώς και δικό τους PC
(85,5%), ενώ το 48,3% εξ’ αυτών, είχε επιπλέον και Tablet.
Φαίνεται ότι, οι νέοι ηλικιακά χρήστες χρησιµοποιούν καθηµερινά τις τεχνολογίες, ειδικότερα
των έξυπνων τηλεφώνων και του διαδικτύου και λιγότερο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. ∆ηµιουργούν µε αυτόν τον τρόπο ένα οικείο σε κείνους περιβάλλον συνεχούς δικτύωσης, µέσω εφαρµογών, ανταλλαγής µηνυµάτων και αναρτήσεων υλικού στο προσωπικό τους ψηφιακό προφίλ.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν αφενός πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόµενο που προκύπτει
από τη δική τους έρευνα αλλά και σε κείνο των διαδικτυακών τους φίλων, οικοδοµώντας µια
ηλεκτρονική κοινωνία της οποίας αποτελούν µέρος, µε µια σηµαντική, αν όχι ευρεία αποδοχή.
Η χρήση των Τ.Π.Ε. φαίνεται ότι είναι ευρεία, σχεδόν το 94,8% των εφήβων της έρευνας
διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο. Από τις απαντήσεις τους ωστόσο φαίνεται
ότι µόνο ορισµένες δραστηριότητες µέσω της τεχνολογίας είναι διαδεδοµένες σε όλους τους
έφηβους χρήστες. Αυτές αφορούν συγκεκριµένες περιοχές ενδιαφερόντων τους που έχουν κυρίως επικοινωνιακό προσανατολισµό και οδηγούνται από την διάθεση να αλληλοεπιδράσουν µε
φίλους και γνωστούς. Το σχολείο στον αντίποδα αυτής της αυξηµένης χρήσης εξακολουθεί να
αποτελεί για τους εφήβους ένα χώρο ανεπηρέαστο από την τεχνολογία και δεν επιθυµούν στην
πλειοψηφία τους να αντικαταστήσουν το δάσκαλο και την αίθουσα διδασκαλίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αντικατοπτρίζουν πολλές από τις ανησυχίες για το ρόλο που διαδραµατίζουν τα
ψηφιακά εργαλεία. Ειδικότερα:
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4.1 Έφηβοι καταναλωτές Τ.Π.Ε.
Η τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών βελτιώνει κατά γενική οµολογία τον τρόπο
επικοινωνίας καθώς η έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσµατική λήψη των πληροφοριών επηρεάζει
σηµαντικά κάθε τοµέα της ζωής (Chen & Schulz 2016). Η χαρακτηριστική ταχύτητα µε την οποία
διεκπεραιώνεται κάθε τέτοια διεπαφή καθορίζει άλλο ένα στοιχείο µοναδικό των τεχνολογιών:
την αµεσότητα και την υπέρβαση του χρόνου κι όχι µόνο του τόπου (Ντάφλου 2016). Το στοιχείο
αυτό δείχνει από τις απαντήσεις των εφήβων να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Πρόκειται εξάλλου για
µια γενιά που ζει σ’ ένα περιβάλλον που ορίζεται από την ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον µοναδικό σε προϊόντα, υπηρεσίες και ευκολίες αναζήτησης
της γνώσης.
Ειδικότερα για τους εφήβους της έρευνας φαίνεται ότι το τεχνολογικό περιβάλλον είναι το
πρώτο στο οποίο αναζητούν την πληροφόρηση. ∆είχνουν µε άλλα λόγια να εµπιστεύονται την
τεχνολογία από πολύ µικρή ηλικία, παρότι δεν είναι βέβαιο (λόγω πολύ νεαρής ηλικίας) αν διαθέτουν δεξιότητες για την αξιολόγηση του υλικού που βρίσκουν. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα,
αγόρασαν το πρώτο τους κινητό τηλέφωνο ή Tablet ή υπολογιστή, πάνω από το ένα τέταρτο
του δείγµατος (26,6%), στα 8 έτη, ενώ πάνω από τους µισούς (56%) δήλωσαν ότι αγόρασαν το
πρώτο τους κινητό τηλέφωνο ή Tablet ή υπολογιστή σε ηλικία που κυµαινόταν από τα 9 έως και
τα 12 έτη.
Το 75,5% δήλωσε ότι:
-είχε καθοδήγηση για τα ψηφιακά εργαλεία (ασφαλή χρήση),
-µεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλλον που χρησιµοποιεί την τεχνολογία, (89,8% των γονιών τους ασχολούνται µε την τεχνολογία),
-ενώ όσοι είχαν αδέρφια (µικρότερα ή/και µεγαλύτερα) δήλωσαν ότι, αυτά ξεκίνησαν να
χρησιµοποιούν την τεχνολογία από αρκετά νωρίς, µε το 31,8% των ερωτηθέντων, να εκτιµάει την
ηλικία αρχικής ενασχόλησής των αδερφών τους µε την τεχνολογία στα 10 έτη. Οι περισσότεροι
όµως από αυτούς δεν έχουν πάρει την ενηµέρωση από γονείς, δασκάλους ή ειδικούς, αλλά από
τρίτους: φίλους και συµµαθητές, στοιχείο που αναδεικνύει δύο ζητήµατα: 1) Ότι η εισαγωγή στον
ψηφιακό χώρο γίνεται χωρίς επαρκή γνώση (στη βάση µιας καλά οργανωµένης και επιστηµονικά τεκµηριωµένης διδασκαλίας), και 2) Η µετάδοση της γνώσης της τεχνολογίας συνίσταται σε
διαπροσωπικές σχέσεις, που για τον καθένα ξεχωριστά αποτελούν µοναδικό στοιχείο, αστάθµητο δε παράγοντα ορθής διαχείρισης και αποτελεσµατικότητας.
Ωστόσο, κατά γενική οµολογία, οι έφηβοι µε ευκολία έχουν προσαρµοσθεί στη χρήση της και
πιστεύουν ότι είναι ασφαλείς στις ενέργειες που κάνουν χρησιµοποιώντας την. Η αίσθηση της
ασφαλούς περιήγησης είναι υποκειµενική και προκύπτει από την ατοµική κρίση των εφήβων.
Ενθαρρύνει όµως τους έφηβους χρήστες να χρησιµοποιούν πολλές ώρες τον ψηφιακό χώρο, να
αποκαλύπτουν στο δηµόσιο profile τους πολλά για τον εαυτό τους, να συζητούν στο διαδίκτυο
προσωπικές στιγµές, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν απόλυτα το δηµόσιο προσανατολισµό των
πληροφοριών αυτών. Σύµφωνα µε την έρευνα η συντριπτική πλειοψηφία (94,8%) δήλωσε ότι,
συνδέεται από 1 έως και 12 ώρες, µε µέσο όρο τις 4,4 ώρες/ηµέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι µόνο το 3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι, συνδέεται καθηµερινά µε τις τεχνολογίες
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αυτές για χρονικό διάστηµα λιγότερο από 1 ώρα, κι αυτό αφορά κυρίως τους µαθητές του δηµοτικού. Το στοιχείο αυτό αποκτά µεγαλύτερη σηµασία καθώς διαπιστώνεται ότι οι έφηβοι που
έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο στο σπίτι είναι χρήστες για περισσότερες ώρες, ειδικά το Σαββατοκύριακο και τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο σε απευθείας σύνδεση σε εβδοµαδιαία
βάση. Αποτελεί δε µια πρόσθετη ανησυχία για την αύξηση της χρήσης του διαδικτύου καθώς
µεγαλώνει ο έφηβος.
Η προστασία των εφήβων στα πλαίσια της χρήσης του διαδικτύου και των τεχνολογιών δείχνει
λοιπόν να αντιµετωπίζει 2 βασικά ζητήµατα: την αλόγιστη και πολύωρη χρήση και σε δεύτερο
επίπεδο τους κινδύνους που αυτή η παρατεταµένη χρήση µπορεί να φέρει. Είναι φανερό ότι ως διαδικασία δύσκολα µπορεί να προβλεφθεί και να ελεγχθεί. Η προσωπική ζωή των εφήβων δείχνει
να είναι έντονα προσανατολισµένη µέσα από τις τεχνολογίες. Τόσο το «πού» αλλά και το «πώς» ή
το «πόσο» χρησιµοποιούν το διαδίκτυο τα νεαρά άτοµα, έφηβοι και παιδιά, είναι µια τρέχουσα και
καθηµερινή διαδικασία η οποία γίνεται µέσα και έξω από το σπίτι. Ως εκ τούτου, διεξάγεται χωρίς
επίβλεψη, είναι απρόβλεπτη και µε ευµετάβλητα όρια. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το σύνολο
των εφήβων του δείγµατος είχε στην κατοχή του από την παιδική του ηλικία κινητά τηλέφωνα και
ταµπλέτες µε πληρωµένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα τεχνολογικά αυτά µέσα είχαν παρασχεθεί
στους εφήβους από τους γονείς. Κάθε τέτοια αγορά όµως αξιολογείται ως σηµαντική στο βαθµό
που προκαλεί αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων και εξαναγκάζει σε µια καινούργια γενιά αναγκών, ορίων αλλά και κανόνων για να είναι ασφαλής η χρήση τους. Ωστόσο αυτό είναι µια επιλογή
που δεν είναι πάντα εφικτή και συναρτάται από διάφορους παράγοντες.
Η διαχείριση της γνώσης (mindcraft), (Perelman 1992) στην ψηφιακή εποχή και η «ευηµερία ως αποτέλεσµα της χρήσης του ∆ιαδικτύου από τα παιδιά» (Livingstone & Bulger 2014)
σε κάθε τοµέα της ζωής επηρεάζει σηµαντικά την αύξηση του τεχνολογικού ενδιαφέροντος στη
ζωή των εφήβων και καθιστούν τις εφαρµογές των Τ.Π.Ε. αναπόσπαστα µέρη της γενικής τους
εκπαίδευσης (Purcell et al. 2013). Τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται ότι αποτελούν µέσο για να
διαµορφώνουν τις έρευνες, τις συνήθειες και τις δεξιότητες τους οι µαθητές. Η χρήση όµως των
τεχνολογιών σε ορισµένες περιπτώσεις εµποδίζει την αµοιβαιότητα στην επικοινωνία, η οποία
για τους νέους εξακολουθεί κι αποτελεί σηµαντικό θετικό παράγοντα της σχολικής κοινότητας
και προνόµιο της σχολικής αίθουσας. Ο καθοριστικός ρόλος που αποδίδουν στις τεχνολογίες οι
έφηβοι δε µπορεί να αντικαταστήσει τον δάσκαλο και την τάξη των συµµαθητών, µπορεί όµως
να αποτελέσει εφαλτήριο βελτίωσης των παραδόσεων και της ελκυστικότητας των µαθηµάτων.
Οι έφηβοι εξάλλου αποτελούν µια ηλικιακή κατηγορία που ψάχνει καθηµερινά διάφορα στο
διαδίκτυο, µαθαίνει και εκπαιδεύεται. Οι µαθητές που απάντησαν στην σχετική ερώτηση που
τους τέθηκε, είχαν πρόσβαση στο Ίντερνετ κατά (95,9%), στο Facebook κατά (79,6%) και στο
Twitter σε ποσοστό (20,4%), ενώ ένα ποσοστό της τάξης του (59,1%), δήλωσε ότι συνδεόταν
στο Instagram και στο YouTube (17,3%). Οι έφηβοι ρωτήθηκαν σχετικά µε το τι ψάχνουν πιο
συχνά, µέσα από τις τεχνολογίες. Αν εξαιρέσουµε τις αγνοούµενες τιµές, οι µαθητές (100%)
δήλωσαν ότι, ενδιαφέρονται για την ψυχαγωγία που προσφέρεται από ιστοσελίδες όπως το Youtube (47,3%), τις διαδικτυακές αγορές (26,3%), και την επικοινωνία µε φίλους (21%). Σε σηµαντικό βαθµό τα υπόλοιπα µέσα ενηµέρωσης βρίσκονται ανάµεσα στις προτιµήσεις των νέων,
αφού λίγο περισσότεροι από τους µισούς (57,1%) τα επιλέγουν ως µέσο καθηµερινής τους πληροφόρησης.
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Σε πλήθος 259 σχετικών απαντήσεων οι συµµετέχοντες αναφέρουν ως πιο δηµοφιλείς εφαρµογές καθηµερινής τους σύνδεσης και χρήσης, το Facebook (47 άτοµα), το Youtube (44 άτοµα),
το Instagram (43 άτοµα), το Messenger (34 άτοµα) και το Viber το οποίο επιλέχθηκε από 16
άτοµα συνολικά. Στο σύνολό τους οι έφηβοι της έρευνας αιτιολογούν την αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών µε σκοπό τη διασκέδαση και την ενίσχυση των κοινωνικών τους δεσµών.
Αναγνωρίζουν δε ότι απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες από πλευράς τους για την
ασφαλή χρήση των τεχνολογιών και την ευρύτερη κατάρτισή τους. Προκύπτει από τις µέχρι τώρα
απαντήσεις των εφήβων ότι η χρήση και η καθηµερινή ενασχόλησή τους µε τις Τ.Π.Ε. αντανακλά τη σύγχρονη ζωή και την «επιθετική» διείσδυση της τεχνολογίας σε κάθε τοµέα της. Ωστόσο
η εξοικείωση στη χρήση της δεν εξασφαλίζει άµεσα την επάρκεια της γνώσης, την καταλληλότητα των εργαλείων της και την ασφαλή χρήση της.

4.2 Επικοινωνία και έφηβοι
Κατά γενική οµολογία τα οφέλη των Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία και την εκµάθηση είναι ιδιαίτερα υψηλά όταν οι εφαρµογές είναι εκπαιδευτικές, χωρίς βλαβερά περιεχόµενα και στερεότυπα. Υποστηρίζεται δε ότι ενθαρρύνουν τη συνεργασία και επιτρέπουν στα παιδιά να ελέγχουν
τις µαθησιακές διαδικασίες τους (Siraj-Blatchford & Whitebread 2003). Στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι ο έφηβος χρήστης αλληλοεπιδρά και αναζητά την επικοινωνία, τη «συνοµιλία»
(conversation) µέσω µηνυµάτων και εικόνων. Η επικοινωνία για την οποία µιλούν οι έφηβοι
είναι ψηφιακή, συνεχής και αδιάλειπτη. Είναι επίσης ηλικιακά εξαρτώµενη και γίνεται κυρίως
µε τους συνοµήλικους τους/συµµαθητές κατά (96,9%), και λιγότερο τους συγγενείς (48%) και το
σχολικό περιβάλλον (16,3%). Αναφορικά µε τον τρόπο επικοινωνίας, προκύπτει ότι, το 39,8%
χρησιµοποιεί SMS, το 36,7% από αυτούς το Skype, το 45,9% το Viber, ενώ σε σηµαντικό ποσοστό (57,1%) το Messenger επιλέγετε ως µέσο επικοινωνίας τους. Όσον αφορά στα θέµατα προς
συζήτηση, επισηµάνθηκαν ως κύριες επιλογές, η καθηµερινότητα (65,3%), τα Dates (31,6%),
τα µαθήµατα (28,6%), τα αθλητικά (12,2%), τα προβλήµατα και οι σκέψεις τους (9,2%), τα παιχνίδια (6,1%) και ψυχαγωγικές εκποµπές ιδαίτερης προβολής όπως το Survivor (5,1%). Αυτά
τα πεδία επικοινωνίας εµφανίζουν µια µικρή διαφοροποίηση µε βάση το φύλο των εφήβων: Τα
αγόρια της έρευνας εστιάζουν περισσότερο από τα κορίτσια στα αθλητικά και τα dates. Τα κορίτσια από την άλλη πλευρά «συνοµιλούν» οµοίως για τα dates και την καθηµερινότητα.

4.3 Πρώιµη εισαγωγή στις Τ.Π.Ε.
Είναι µάλλον σηµαντικό να δοθεί προσοχή στον αριθµό των ωρών που καθηµερινά οι έφηβοι
χρήστες είναι συνδεδεµένοι και αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους. Ο χρόνος αυτός δείχνει να αυξάνεται ποσοτικά όσο αυξάνει και η ηλικία, ενδεχόµενα το πλήθος των ενδιαφερόντων, αλλά και
τα δίκτυα των επαφών τους. Επίσης ιδιαίτερη σηµασία έχει η πρώιµη ηλικία εισαγωγής τους
στη χρήση των Τ.Π.Ε. Στη σχετική ερώτηση «Αν χρησιµοποιούν τα αδέρφια των έφηβων την
τεχνολογία», οι απαντήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά-αδέρφια των εφήβων της έρευνας αρχίζουν
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σήµερα νωρίτερα τη χρήση των τεχνολογιών από ό,τι οι ερωτηθέντες έφηβοι. Υποθέτουµε ότι
αυτό συµβαίνει λόγω της επιρροής τους από τα µεγαλύτερα σε ηλικία αδέλφια. Η ‘πρώιµη’ όµως
αυτή χρήση δεν φαίνεται να σχετίζεται σηµαντικά µε την αντίστοιχη εξοικείωση των γονιών στην
τεχνολογία.
Θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η χρήση αυτή συνδέεται αρχικά µε την µεγάλη κατοχή κινητών
τηλεφώνων µεταξύ των εφήβων, αλλά και µε την ελκυστικότητα των ηλεκτρονικών εφαρµογών,
που βασίζεται στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Η ελκυστικότητά τους αυτή οδηγεί, όπως προείπαµε, σε πολύωρες χρήσεις των εφαρµογών, αν όχι σε εθισµούς σε αυτήν, µε αποτέλεσµα την
κατανάλωση πλήθους πληροφοριών και ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε υλικό, ενδεχοµένως ακατάλληλο µε προσβλητικό ή άλλο περιεχόµενο. Οι έφηβοι της έρευνας δείχνουν να χρησιµοποιούν
την τεχνολογία µε µια «επιλεκτική έµφαση» (Κέσλερ 1970). Αυτό πρακτικά περιλαµβάνει για την
έρευνα τρεις παράγοντες που συνδέονται: την σχεδόν καθολική για το σύνολο των ερωτηθέντων
εφήβων καθηµερινή και ευρεία επιλογή της, την υπερβολή στην πολύωρη χρήση της και την
απλούστευση των διαδικασιών χρήσης της, κι αποδεικνύει την εξοικείωσή τους µε τον τεχνολογικό χώρο. Η εξοικείωση αυτή εµπεδώνεται µε τη συχνή χρήση σε κάθε ιδιωτική αλλά και δηµόσια
συναλλαγή. Παρ ‘όλα αυτά όµως, από τα στοιχεία φαίνεται, ότι οι κίνδυνοι από τη χρήση των
τεχνολογικών µέσων αφορούν σε πραγµατικές ανησυχίες των εφήβων. Ειδικότερα, µε βάση τις
απαντήσεις που δόθηκαν, παρατηρήθηκε ότι, η πλειοψηφία (86,7%) από τους ερωτηθέντες δε βίωσαν κάποιο περιστατικό ηλεκτρονικής παρενόχλησης ή κακόβουλου λογισµικού. Εκείνοι όµως
(13,2%) που υπέστησαν µία τέτοια εµπειρία, αντιµετώπισαν το πρόβληµα σε ποσοστό 81,82%,
µε τη βοήθεια του οικογενειακού, ή σχολικού, ή φιλικού τους περιβάλλοντος.

4.4 Τ.Π.Ε. & Ζητήµατα αξιολόγησης από τους έφηβους.
Οι έφηβοι χρήστες του δείγµατος χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες σε ποσοστό 85,71%, προκειµένου να αντλήσουν πληροφορίες για το σχολείο και για τις εργασίες τους. Οι µαθητές επεξεργάζονται στοιχεία για τις εργασίες τους χρησιµοποιώντας συνεργατικά εργαλεία όπως το portal της
Google (70,9%) και το Wikipedia (26,7%) που αναδεικνύονται ως πρώτες επιλογές τους. Είναι
σηµαντικό ότι ένα υψηλό ποσοστό (61,8%) των εφήβων που συµµετείχαν στην έρευνα, αξιολογούν ότι η εκπαίδευση στο σχολείο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά (7,2%) ή σε µεγαλύτερο
βαθµό (54,6%) µε τη χρήση τεχνολογιών γιατί αυτό είναι το µέλλον.
Πιστεύουν ότι οι τεχνολογίες θα προσέφεραν στο σχολείο και την εκπαίδευση τους, µε σειρά
σηµαντικότητας, άµεση ενηµέρωση (34,7%), ενδιαφέρον (20,4%), νέες δυνατότητες (17,3%),
διαδραστικότητα (6,1%), ευκολία (11,2%) και διασκέδαση (11,2%), αλλά πιστεύουν ότι η περιήγηση αυτή δεν θα ήταν ασφαλής. Θετική απάντηση ασφαλούς περιήγησης (1%). Μόλις το
(8,2%) αυτών, πιστεύει ότι οι τεχνολογίες δεν προσφέρουν τίποτε στο χώρο της εκπαίδευσης.
∆εν είναι εξάλλου λίγοι οι έφηβοι που πιστεύουν ότι η χρήση των τεχνολογιών δύναται να επιδράσει αρνητικά στην σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα, να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως
είναι το χάσιµο της άµεσης επαφής (43,9%), η υποβάθµιση των καθηγητών και των βιβλίων
(22,4%), ο εθισµός (5,1%) καθώς και η επίδραση στην νοητική (4,1%) και στην οφθαλµολογική
τους υγεία (3,1%).
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Στη συνέχεια, οι έφηβοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν, πάντα κατά την προσωπική τους άποψη, το πιο θετικό στοιχείο των τεχνολογιών. Το 85,7% από τους συµµετέχοντες θεώρησε την
ευκολία χρήσης ως το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα των τεχνολογιών, το 62,2% επέλεξε την πρόσβαση από παντού ως σηµαντική, το 54,1% την ταχύτητα ενηµέρωσης/πληροφόρησης, ενώ ένα
ποσοστό της τάξης του 5,1% θεωρεί ότι οι πληροφορίες που µπορεί να βρει µέσω αυτών είναι η
µεγαλύτερη προσφορά στους χρήστες.
Έχοντας αποτυπώσει την άποψη των εφήβων σχετικά µε τα θετικά στοιχεία των τεχνολογιών,
επιχειρήθηκε να εντοπιστούν οι πεποιθήσεις τους αναφορικά µε το ποιο θεωρούν ως το πιο
αρνητικό στοιχείο των τεχνολογιών. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, τα στοιχεία των Τ.Π.Ε. που
οι έφηβοι αξιολογούν ως αρνητικά, είναι αφενός σηµαντικά σε πλήθος και αφετέρου εστιάζουν
στην διατήρηση της υγείας και στην επικοινωνία. Τα βασικότερα έγκεινται στον εθισµό (37,8%),
στο κακόβουλο λογισµικό (19,4%), στις σωµατικές βλάβες (15,3%), στην µειωµένη επικοινωνία µε το περιβάλλον (10,2%), στην λιγότερη σκέψη και συνέργεια (6,1%), στα λάθος πρότυπα
(3,1%) και στο χάσιµο της άµεσης επαφής.

4.5 Συζήτηση
Η διεθνής επιστηµονική κοινότητα µε µια σειρά µελετών, (Livingstone & Bober 2003 και 2005),
εστίασε στη σηµασία της µέτρησης και της κατανόησης της πρόσβασης και της χρήσης του Internet
από τα παιδιά. Ένα βασικό ζήτηµα των ερευνών αυτών αποδείχθηκε ότι είναι η αποτελεσµατική
εισαγωγή των νεαρών ατόµων (παιδιών και εφήβων) στις Τ.Π.Ε. η οποία απαιτεί προσεκτικό
σχεδιασµό, όπως επεσήµανε ο Kleine (Kleine, et al. 2014). Καθοριστικό επίσης στοιχείο τους
αποδεικνύεται το πώς οι Τ.Π.Ε. αλλάζουν την καθηµερινή συµπεριφορά των νέων. Αυτό συµπίπτει µε την αυξανόµενη ανησυχία για την υγεία των παιδιών που ξοδεύουν πολύ χρόνο µπροστά
σε ταµπλέτες, υπολογιστές και τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Οι έρευνες δείχνουν ότι η
χρήση του ∆ιαδικτύου δεν έχει πάντοτε θετικά αποτελέσµατα. Υποστηρίζεται µάλιστα ότι τα κοινωνικά µέσα είναι πιο εθιστικά από τα τσιγάρα και το αλκοόλ και τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι που περνούν περισσότερο χρόνο µπροστά στις οθόνες τείνουν να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηµατικής δυσφορίας, άγχους και κατάθλιψης (Public Health England 2013· RSPH
2017· OECD 2015b) ή ακόµη και µακροπρόθεσµα προβλήµατα υγείας (Anuncibay 2017).
Σε σχετικές µε αυτές τις επιπτώσεις έρευνες (Madden, Lenhart, Cortesi, Gasser, Duggan,
Smith, Beaton 2013) σε παιδιά (ηλικίας 12-17 ετών) επιχειρήθηκε να δοθεί µια εικόνα των
δραστηριοτήτων των εφήβων στο διαδίκτυο και των κύριων ανησυχιών τους για τους online
κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί φαίνεται ότι αφορούν στην έκθεση σε µια σειρά ηλεκτρονικών µηνυµάτων αλλά και «επαφής/χρήσης» συγκεκριµένων διαδικτυακών εφαρµογών. Στην παρούσα
έρευνα οι ανησυχίες των εφήβων αφορούν και σε θέµατα υγείας λόγω της πολύωρης χρήσης
των τεχνολογικών εφαρµογών.
Τα βασικά συµπεράσµατα των µελετών αυτών επισηµαίνουν ότι «τα κοινωνικά µέσα έχουν
µετατοπίσει δραµατικά τον τρόπο κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και σχέσης. Ο αντίκτυπός τους
δε µπορεί να υποτιµηθεί.»...«∆ιαµορφώνουµε και οικοδοµούµε σχέσεις, την ταυτότητα µας, εκφρά106 • Κοινωνική Πολιτική 11 • Σεπτέμβριος 2019

ζουµε τον εαυτό µας και µαθαίνουµε τον κόσµο γύρω µας» (Cramer 2017) µέσα από κοινωνικά δίκτυα (όπως το Instagram και το Facebook ) που παρουσιάζουν εξαιρετικά επιµεληµένες εκδοχές
των ανθρώπων που γνωρίζουµε και του κόσµου γύρω µας, ώστε είναι εύκολο να παραµορφωθούν οι προοπτικές µας για την πραγµατικότητα. Τα συµπεράσµατα της έρευνας µας συνάδουν
µε τα στοιχεία αυτά, επιβεβαιώνοντας στην ουσία µια γενικότερη τάση στην κοινωνικοποίηση και
στην επικοινωνία των εφήβων.
Σε αυτό, κατά γενική οµολογία, συµβάλλει το γεγονός ότι «κάθε φορά που σχολιάζουµε ή
στέλνουµε µια πρόσκληση στο διαδίκτυο, δηµιουργούµε µια προσδοκία, κάνουµε «like»». «Αισθανόµαστε την αίσθηση ότι ανήκουµε και προωθούµε την ιδέα του εαυτού µας µέσω της κοινής
χρήσης». Τα ευρήµατα αποδίδουν δύναµη στο «κοινόχρηστο» περιεχόµενο αυτών των ψηφιακών δηµοσιεύσεων, άλλοτε µε θετική ανατροφοδότηση κι άλλοτε αναζητώντας περισσότερη
κοινωνική ενίσχυση. (RadiumOne).
Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα ψηφιακά µέσα ενηµέρωσης σχετίζονται µε τον ηλεκτρονικό αποκλεισµό και µε τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Ενώ η ηλεκτρονική πρόσβαση και χρήση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις γνώσεις των νέων και της µάθησης,
απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την καλύτερη κατανόηση του πλήρους αντίκτυπου του
∆ιαδικτύου. Οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στο
πώς χρησιµοποιείται το ∆ιαδίκτυο και σε ποιο βαθµό αυτό το δυναµικό µεγιστοποιείται.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων σ’ αυτές τις έρευνες πιστεύει ότι το διαδίκτυο
είναι ένα γενικό θετικό στοιχείο που βοήθησε τους ανθρώπους να αναπτύξουν και να αποκτήσουν γνώσεις. Ωστόσο, υπήρξε επίσης γενική συναίνεση ότι στα παιδιά χρειάζονται περιορισµοί
σχετικά µε το πότε τους επιτρέπεται να παίξουν παιχνίδια και πότε θα πρέπει να τους επιτρέπεται
να έχουν δικό τους κινητό επειδή η «ορθή» χρήση του διαδικτύου απαιτεί κάποια ωριµότητα.
(GSMA and LIRNEasia 2015). Η ενεργή γονική διαµεσολάβηση σχετίζεται σηµαντικά µε τη σοβαρότητα, την αποτελεσµατικότητα και την αυτό-αποτελεσµατικότητα των παιδιών-εφήβων στη
χρήση των ψηφιακών µέσων (Hwang et.al. 2017: 362-368).

5. Συµπεράσµατα
Τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:Οι έφηβοι εισάγονται στον
ψηφιακό κόσµο σε πολύ νεαρή ηλικία. Σχεδόν ταυτόχρονα µε την βασική τους εκπαίδευση µαθαίνουν να «κάνουν έρευνα» στον ψηφιακό κόσµο αλλά και να εξαρτούν σε σηµαντικό βαθµό
την καθηµερινότητά τους από τη νέα τεχνολογία.
Τα κύρια ενδιαφέροντα των εφήβων που ικανοποιούνται µε την πολύωρη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αφορούν κυρίως στις κοινωνικές επαφές, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την
εκπαίδευσή τους, ουσιαστικά δηλαδή καλύπτουν σηµαντικό εύρος των βασικών ζητηµάτων της
ζωής τους.
Η χρήση των Τ.Π.Ε. έχει σωρρευτικές επιρροές στον κύκλο της οικογένειας των εφήβων καθώς δεν αφορά µόνο στους έφηβους, ήδη χρήστες, αλλά και τον µικρότερο ηλικιακά κύκλο των
συγγενών τους, ο οποίος εισάγεται από εκείνους στον ψηφιακό χώρο, µέσω της παρατήρησης
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αρχικά στο οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως στην ψυχαγωγική χρήση του ∆ιαδικτύου.
Η χρήση αυτή δε φέρει στοιχεία µιας ‘καλής’ τεχνολογικής εκπαίδευσης αλλά και επικοινωνίας. Αφορά περισσότερο στη διαµόρφωση µιας ηλεκτρονικής συµπεριφοράς των εφήβων η
οποία βασίζεται στην ανάπτυξη αυτογνωσµένων δεξιοτήτων χρήσης του διαδικτύου παρά στις
πραγµατικές τους δεξιότητες. Η κατάρτιση και η βελτίωση των δεξιοτήτων των εφήβων σε αυτές
είναι άτυπη, γίνεται ανεπίσηµα και µε αµφίβολο περιεχόµενο και δυνατότητα µετάδοσης των
κατάλληλων πληροφοριών ασφαλούς και αποτελεσµατικής χρήσης.
Η στοχευµένη εκπαίδευσή τους αποτελεί κρίσιµη προϋπόθεση, µέρος µιας διαδικασίας δια
βίου µάθησης και ταυτόχρονα συνολική ευθύνη του σχολικού, οικογενειακού και οικονοµικού
περιβάλλοντός τους, αλλά και πρόσθετη ανησυχία που αντιµετωπίζει η διδασκαλία στο σηµερινό
ψηφιακό περιβάλλον.
Η ικανότητα µε την οποία χειρίζονται οι έφηβοι την τεχνολογία αποτελεί µια υπόθεση εργασίας λόγω χρήσης και δε µπορεί να αποτελεί γενίκευση. Με άλλα λόγια δε µπορεί να αποδειχθεί
ότι όλοι οι έφηβοι, είναι εξίσου εξοικειωµένοι στη χρήση (ασφαλή, εκπαιδευτική, χωρίς βλαβερά περιεχόµενα) των ψηφιακών εργαλείων. ∆ηµιουργεί όµως την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι
όλοι οι µαθητές είναι σε θέση να αποκτούν τις βασικές τεχνολογικές δεξιότητες για να ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη.
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών µέσα από αναγκαίες καινοτόµες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αποτελούν ζήτηµα καθηµερινής προσαρµογής για το σύγχρονο σχολείο, τόσο
στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο όσο και στις διαδικασίες εκµάθησης. Η κύρια πρόκληση αφορά
επίσης στην επικέντρωση στο τεχνικό/µηχανικό µέρος των τεχνολογιών, στην εδραίωση δηλαδή
της αντίληψης ότι οι ψηφιακές συσκευές είναι µηχανήµατα ή αλλιώς ψηφιακά εργαλεία µάθησης.
Αυτό παραπέµπει την σύγχρονη εκπαίδευση σε τρία επιπλέον βασικά συστατικά: στην εύρεση
των (χρήσιµων) πληροφοριών, στην αµφίδροµη και διαδραστική ανατροφοδότηση/επικοινωνία
και στην ασφαλή χρήση της. Αναδεικνύεται ως εκ τούτου το ζήτηµα της απόκτησης των απαραίτητων (αναλογικών) δεξιοτήτων, σύµφωνα και µε την προσέγγιση ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε στην Ατζέντα του ΟΗΕ για την ‘Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030’(United Nations Regional
Information Centre for Western Europe 2017), η οποία τονίζει ότι οι διάφορες συνιστώσες της
ανάπτυξης συνδέονται και δε µπορούν να αποµονωθούν.
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