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Εκτεταμένη περίληψη εισήγησης 

 Ο στόχος της εισήγησης αυτής είναι διττός: αφενός, μεν, να αναδείξει τους διαφορετικούς 

ρυθμούς αναπαραγωγής και διάδοσης των ελαστικών/ επισφαλών μορφών εργασίας στην Ελλάδα 

της κρίσης με έμφαση στις δύο (2) μεγάλες ελληνικές περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας, αφετέρου, δε, να υποστηρίξει πως οι ευέλικτα / επισφαλώς εργαζόμενοι μαζί με τους 

εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και όσους εργάζονται παράνομα/ άτυπα συνηγορούν για την 

επανεμφάνιση ενός εκτεταμένου βιομηχανικού εφεδρικού στρατού (β.ε.σ.) ή σχετικού 

υπερπληθυσμού στις ελληνικές πόλεις και περιοχές. Στην εισήγηση επιχειρείται μια μαρξιστική 

ερμηνεία των εξελίξεων αυτών τονίζοντας πως ο εφεδρικός αυτός στρατός χρησιμοποιείται για την 

έξοδο του κεφαλαίου από την κρίση υπερσυσσώρευσης που το μαστίζει. Παράλληλα, πως μια 

βαθύτερη κατανόηση του γεωγραφικού καταμερισμού (ή κατακερματισμού) της εργασίας και των 

εφεδρειών αυτής, από πλευράς ριζοσπαστικού εργατικού κινήματος, είναι απαραίτητη ώστε να 

υπάρξει κλιμάκωση της διεκδίκησης και συντονισμένη αντίδραση ανάμεσα σε διαφορετικούς 

τόπους και περιφέρειες.  

Η μισθωτή εργασία και οι ποικίλες μορφές εργασιακών σχέσεων, (τυπικές, άτυπες, 

ευέλικτες, αδήλωτες, παράνομες κλπ) είναι προϊόν της ιστορικής εξέλιξης του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής. Σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία, οι επιμέρους εργοδότες οφείλουν ή είναι 

αναγκασμένοι να αναζητούν διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά κέρδους, και συνεπώς να διευρύνουν 

την υπεραξία που καταφέρνουν να αποσπούν υπερβαίνοντας το εκάστοτε ισχύον μέσο ποσοστό 

εκμετάλλευσης. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες οφείλουν ή είναι αναγκασμένοι να διαχειρίζονται 

ευέλικτα τους εργάτες τους και να προσαρμόζουν τη διαχείριση της εργατικής δύναμης που 

μισθώνουν στις διακυμάνσεις της ζήτησης και στις απαιτήσεις της παραγωγής. Οι δύο γενικοί 

τρόποι με τους οποίους το επιτυγχάνουν αυτό είναι, είτε μέσω διεύρυνσης της απόλυτης υπεραξίας 

(επέκταση ωραρίου εργασίας) είτε δια της απόσπασης σχετικής υπεραξίας (συνηθέστερα μέσω 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού) και, συνεπώς, μέσω πτώσης στην τιμή της εργατικής δύναμης. 

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, επιθυμούν ή αγωνίζονται για την αύξηση των 

αποδοχών τους και για την απασχόληση τους κάτω από σταθερές (τυπικές) και αξιοπρεπείς 

συνθήκες εργασίας. Η διεκδίκηση αυτή των εργαζομένων θέτει φραγμούς στην υπεραξία που οι 

εργοδότες καταφέρνουν να αποσπάσουν και έχει, κατά συνέπεια, επίπτωση στην ανταλλακτική 



αξία των προϊόντων που καταλήγουν για πώληση στην αγορά. Συνολικά, η αξία της εργατικής 

δύναμης, και οι εργασιακές σχέσεις (σταθερές ή ευέλικτες) στις οποίες αυτή υπόκειται, είναι 

φαινόμενα κοινωνικά προσδιορισμένα με έντονες πολιτιστικές, ιστορικές αλλά και γεωγραφικές 

διαφοροποιήσεις. 

O Μαρξ είχε ευθέως συνδέσει την καπιταλιστική συσσώρευση και την αναπαραγωγή 

κεφαλαίου και κερδών με την έννοια του β.ε.σ.. Παρά το ότι στις μέρες του δεν υπήρχε η τυπική 

εργασιακή σχέση (πενθήμερο ή εξαήμερο, οκτάωρο, σύμβαση αορίστου χρόνου κλπ) και η ελαστική 

εργασία, όπως αυτές καθιερώθηκαν στον 20ο αιώνα, ενέταξε στο β.ε.σ. τόσο τους άνεργους όσο και 

αυτούς που είναι ‘εν μέρει’ ή ‘μερικώς’ εργαζόμενοι. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε πως ο β.ε.σ. 

αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα: α) το ‘πλεονάζον’ που περιλαμβάνει όσους είναι άνεργοι, 

β) το ‘λανθάνον’ που περιλαμβάνει όλους τους υποαπασχολούμενους ή άτυπα εργαζόμενους σε 

τομείς που καπιταλιστική ανάπτυξη έχει θέσει στο περιθώριο (π.χ. πολύ μικρές ή παραδοσιακές ή 

αγροτικές επιχειρήσεις κλπ), και γ) το ‘στάσιμο’ που περιλαμβάνει όσους εργάζονται κάτω από 

επισφαλείς και ‘ιδιαίτερα μη τυπικές’ συνθήκες εργασίας. 

Σύμφωνα πάλι με τον Μάρξ: «Ο εργατικός αυτός υπερπληθυσμός … δημιουργεί για τις 

εναλλασσόμενες ανάγκες αξιοποίησής του κεφαλαίου το πάντα έτοιμο εκμεταλλεύσιμο υλικό, 

ανεξάρτητα από τα όρια της πραγματικής αύξησης του πληθυσμού. […] Η υπερβολική εργασία του 

απασχολημένου μέρους της εργατικής τάξης πληθαίνει τις γραμμές της εφεδρείας της, ενώ 

αντίθετα η αυξημένη πίεση, που η εφεδρεία ασκεί με το συναγωνισμό της στους απασχολημένους 

εργάτες, τους υποχρεώνει να εργάζονται υπερβολικά και να υποτάσσονται στις προσταγές του 

κεφαλαίου». 

Μπορεί να υποστηριχθεί πως ο β.ε.σ. στην πορεία ανάπτυξης του καπιταλισμού, και ειδικά 

κατά την περίοδο της μεταπολεμικής ανάπτυξης στην οποία συνδυάστηκαν οι ισχυρές πολιτικές 

πρόνοιας και η μείωση της ανεργίας με την καθιέρωση ενός τυπικού μοντέλου απασχόλησης για 

μεγάλο τμήμα του εργαζόμενου πληθυσμού, υποχώρησε σχετικά. Μίκρυνε, με άλλα λόγια, σε 

μέγεθος ενώ έχασε και μεγάλο μέρος της δυνατότητας του να λειτουργεί ως μηχανισμός 

πειθάρχησης για το τυπικά εργαζόμενο τμήμα της εργατικής τάξης. Αυτό ισχύει, παρά τις 

σημαντικές διαφοροποιήσεις και τα διαφορετικά πρότυπα καπιταλιστικής ανάπτυξης ανάμεσα στις 

χώρες του Ευρωπαϊκού Βορά, και σε χώρες όπως η Ελλάδα. Στην τελευταία μεγάλο τμήμα του 

εργατικού δυναμικού υπήρξε, και συνεχίζει να διαβιεί, εκτός τυπικής εργασίας ή απασχολούμενο 

με αδήλωτες ή παράνομες μορφές απασχόλησης. Επίσης, μεγάλο ρόλο στην υποχώρηση της 

σχετικής σημασίας του β.ε.σ. έπαιξε τόσο η μαχητικότητα του εργατικού κινήματος, η αντανάκλαση 

του βελτιωμένου ταξικού συσχετισμού στο θεσμικό πλαίσιο με τη μορφή εργατικών κατακτήσεων 

αλλά και η ύπαρξη των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού, παράγοντες που στο σύνολο τους 

οδηγούσαν σε εφαρμογή ισχυρών πολιτικών προστασίας της απασχόλησης. 

Όπως δείχνουν όμως τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, η κρίση υπερσυσσώρευσης που 

ξέσπασε την περίοδο 2008-2009 και συνεχίζεται ως σήμερα, φαίνεται να οδηγεί σε μια 

επανάκαμψη της σχετικής αξίας και του ρόλου του β.ε.σ. σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η κρίση έπληξε 

με ιδιαίτερη οξύτητα την χώρα μας: ενδεικτικά, η πτώση του ελληνικού ΑΕΠ (περίπου 30%) είναι 

συγκρίσιμη μόνο με αντίστοιχες σε χώρες που βρίσκονται σε συνθήκες πολέμου. Όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 1, το 2012 η ανεργία κυριολεκτικά σκαρφάλωσε στο 24.8%, αυξημένη κατά +218.5% 

ως προς το 2008, ενώ ο αριθμός των επίσημα ανέργων ξεπέρασε το 1.25 εκατομμύριο.  



 Πίνακας 1. Μεγέθη και μεταβολές στην απασχόληση, την ανεργία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, σύγκριση των δύο μεγάλων ελληνικών 

περιφερειών με το σύνολο της χώρας και την Ευρωζώνη (2008-2012). 

  Απασχολούμενοι Άνεργοι Μερική 

απασχόληση 

Αύτο-

απασχόληση
*
 

Οικογενειακή 

εργασία 

Προσωρινή 

εργασία
**

 

Μόνιμη 

εργασία
***

 

Σύνολο ελαστικά 

εργαζομένων
****
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Μεταβ 

(%), 08-
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(%), 

2012 

Μεταβ 

(%), 08-

12 

(%), 

2012 

Μεταβ 

(%), 08-

12 

(%), 

2012 

Μεταβ 

(%), 08-

12 

(%), 

2012 

Μεταβ 

(%), 08-
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(%), 
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Μεταβ 

(%), 08-

12 

(%), 
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Μεταβ 

(%), 08-

12 

Αθήνα Αττική 1,404.4 -18.4% 25.3% +301.7 7.6% +54.0% 15.2% -6.8% 2.5% -44.2% 6.5% -38.0% 72.4% -16.7% 22.0% -20.2% 

Θεσ/νίκη Κεν. 

Μακεδον

ία 

614.8 -19.6% 26.0% +211.4 

% 

6.8% -20.0% 26.4% -4.1% 4.7% -40.4% 10.3% -34.5% 54.3% -19.5% 37.3% -16.9% 

Ελλάδα  3,763.0 -17.5% 24.2% +218. 

5% 
7.7% +13.8% 24.7% -3.1% 5.0% -30.6% 10.0% -29.8% 56.9% -17.9% 36.0% -13.6% 

Ευρωζώνη  140,584 -2.7% 11.3% +52.7% 21.4% +8.1% 10.1% +2.0% 1.1% -26.4% 15.2% -8.5% 71.2% -1.4% 23.8% -5.2% 

 Απασχολούμενοι αφορούν σε πληθυσμό 15 ετών και άνω, * αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, ** ως ποσοστό του συνόλου των μισθωτών, *** ως ποσοστό του συνόλου των 

απασχολουμένων, **** προσωρινά εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι και οικογενειακή εργασία ως ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, ανασχεδιασμένο από Gialis (2014:223). 



 

 

Eίναι ενδεικτικό πως κάθε ώρα κάθε ημέρας του έτους 2012 σαράντα (40) εργαζόμενοι 

έχαναν τη δουλειά τους, ερχόμενοι να προστεθούν στις γραμμές του πλεονάζοντος τμήματος του 

β.ε.σ.. Οι περιφερειακές αγορές εργασίας της Ελλάδας, ειδικά αυτές της Αττικής (Αθήνα) και της 

Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) αποτελούν δύο από τα πλέον αρνητικά παραδείγματα αγορών με 

πολύ μεγάλη ανεργία και υποβαθμισμένη (ευέλικτη) απασχόληση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα 

ποσοστά των εργαζομένων που απασχολούνται με μορφές όπως η χαμηλά αμειβόμενη μερική 

απασχόληση ή είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό (βλ. οιονεί μισθωτοί χωρίς εργασιακά 

δικαιώματα) διευρύνονται. Παράλληλα, μορφές όπως η προσωρινή μισθωτή απασχόληση 

υποχωρούν λόγω μεγάλης αύξηση της ανεργίας και μάλιστα σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι 

υποχωρεί η μόνιμη εργασία. Επίσης, οι βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις συρρικνώνονται 

δραματικά, έμμεσο δείγμα της μεγάλης μείωσης του αριθμού των πολύ μικρών και οικογενειακών 

επιχειρήσεων. Συνολικά, περίπου 1 στους 3 εργαζόμενους στην Κεντρική Μακεδονία και 1 στους 4 

στην Αττική απασχολείται με κάποια ευέλικτη μορφή απασχόλησης. Ένα σημαντικό τμήμα αυτών 

των εργαζομένων, δεδομένης της αυξανόμενης ανασφάλειας που επικρατεί στις αγορές εργασίας 

αλλά και των δυσμενών εργασιακών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί, απασχολείται με ιδιαίτερα 

επισφαλείς συνθήκες και συμβάσεις (βλ. Πίνακα 1). 

Παρά τις ομοιογενείς τάσεις, οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών Αττικής και 

Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύουν πως η κρίση υπερσυσσώρευσης και η συνεπαγόμενη 

απαξίωση κεφαλαίων είναι περιφερειακά εξειδικευμένες και χωρικά άνισες διαδικασίες ενώ 

δημιουργούν, με τη σειρά τους, νέες χωρικές και κοινωνικές ανισότητες. Η Κεντρική Μακεδονία και 

η Θεσσαλονίκη ‘μπήκαν’ στην κρίση με μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και παραγωγικές δομές πιο 

βαριά ‘χτυπημένες’ από την αποβιομηχάνιση και τη φυγή επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Στη 

συνέχεια, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ανεργία στην εν λόγω περιοχή μεγαλώνει λιγότερο 

δραματικά από ότι στην Αττική αλλά παραμένει μεγαλύτερη από αυτήν την πρωτεύουσας. 

Παράλληλα, το μερίδιο όσων απασχολούνται με ελαστικές και επισφαλείς μορφές είναι πολύ 

μεγαλύτερο στην Κεντρική Μακεδονία από ότι στην Αττική. 

Με βάση τα παραπάνω υποστηρίζεται Από τα δεδομένα ότι στις ελληνικές περιφέρειες 

επανεμφανίζεται ένας εκτεταμένος βιομηχανικός εφεδρικός στρατός που αξιοποιείται πολλαπλά 

από το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις που υλοποιούν πολιτικές επανάκαμψης της κερδοφορίας του. 

Το πλεονάζον τμήμα του περιλαμβάνει όλους έχασαν τη δουλειά και είτε παραμένουν, στην 

πλειοψηφία τους, άνεργοι, είτε απασχολούνται, σε ένα μικρότερο ποσοστό σε διάφορες αδήλωτες 

ή και παράνομες εργασίες. Το λανθάνον τμήμα περιλαμβάνει όλους τους αυτοπασχολούμενους και 

μικρο-επιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα ή σε άλλους τομείς όπως η βιομηχανία και οι υπηρεσίες, 

που υπο-απασχολούνται καθώς ο ανταγωνισμός και η απαξίωση κεφαλαίων έχει καταστήσει τις 

δραστηριότητες τους μη βιώσιμες. Τέλος, το στάσιμο τμήμα αυτού του β.ε.σ. περιλαμβάνει όλους 

εκείνους τους ελαστικά εργαζόμενους που εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες, σε 

κακοπληρωμένες και προσωρινές θέσεις εργασίας. Η αξιοποίηση του αυξανόμενης βαρύτητας, 

β.ε.σ. από το κεφάλαιο είναι ποικιλόμορφη και παίρνει συνήθως τη μορφή της (απειλής) 

αντικατάστασης μόνιμα εργαζομένων με διαθέσιμους ‘εφεδρικούς’, την ανάθεση υπεργολαβιών σε 

επιχειρήσεις που απασχολούν ελαστικά εργαζόμενους, και άλλες μορφές υποκατάστασης πρώην 

μόνιμα εργαζόμενων με νέους που έχουν περάσει στις τάξεις του β.ε.σ.. 



Συμπερασματικά, ο προσδιορισμός του β.ε.σ. δεν είναι μια απλή προσπάθεια αποτίμησης 

του μεγέθους των τμημάτων του σχετικού αυτού υπερπληθυσμού, αλλά αποτελεί κυρίως μια 

προσπάθεια προσδιορισμού του πως ο β.ε.σ. αναπαράγεται και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 

καπιταλιστικής συσσώρευσης και των κρίσεων αυτής. Σε κάθε περίπτωση η αυξημένη βαρύτητα του 

β.ε.σ. στην Ελλάδα της κρίσης αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα ανάσχεσης και περιορισμού των 

αγωνιστικών διεκδικήσεων των ήδη εργαζομένων με σχετικά σταθερή θέση απασχόλησης. Είναι, 

αλλιώς ειπωμένο, ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας για τον εργατικό ριζοσπαστισμό που 

δρα επιβαρυντικά πλάι σε μια σειρά υφιστάμενων κατακερματισμών όπως ο κοινωνικός, ο ενδο-

ταξικός, αλλά και γεωγραφικός (ανάμεσα σε τόπους και περιοχές). Στο σύνολο τους οι 

κατακερματισμοί αυτοί εμποδίζουν τη σύγχρονη εργατική τάξη να συγκροτηθεί ως τάξη για τον 

εαυτός της και να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον για αυτήν και τα παιδιά της. Η σε βάθος μελέτη 

των αντιθέσεων αυτών, παρά τις δυσκολίες που επισημάνθηκαν, μπορεί να συμβάλει στη χάραξη 

χωρικά ολοκληρωμένων και πληροφορημένων στρατηγικών απάντησης από πλευράς των 

εργαζομένων και των σωματείων τους, τέτοιων που να οδηγήσουν σε ριζοσπαστική ανατροπή της 

υπάρχουσας κατάστασης προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων. 

 

Σημείωση  

Ο ενδιαφερόμενος για μια πιο αναλυτική μελέτη των εννοιών και δεδομένων που παρουσιάζονται 

στην εισήγηση αυτή μπορεί να ανατρέξει στο Gialis (2014). 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

Castree, N. (Ed.). 2004. Spaces of work: Global capitalism and geographies of labour. Sage. 

Gialis, S., & Herod, A. (2014). Of steel and strawberries: Greek workers struggle against informal and flexible 

working arrangements during the crisis. Geoforum, 57, 138-149.  

Gialis, S., 2014. Recession and atypical employment: a focus on contemporary Greek metropolitan regions. In 

S. Mavroudeas (ed.) Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses. Routledge, London. 

Harvey, D. (1999). The Limits to Capital (New Ed). London and New York: Verso. 

Harvey, D. (2011). The enigma of capital: and the crises of capitalism. Profile Books. 

Herod, A. 2001. Labor Geographies: Workers and the Landscapes of Capitalism. Guilford Press, New York. 

Marx, K. (1967). Capital: a critique of political economy, 3 vols. 

Mavroudeas S (Ed.) (2014). Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses. Routledge. 

Wright, E.O., 2000. Working-class power, capitalist-class interests, and class compromise. American Journal of 

Sociology 105(4), 957-1002. 

 


