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βρίσκοµαι στο χώρο της κοινωνικής εργασίας.  
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Εισαγωγή.  
 

«Τρείς προκλήσεις και μια ελπίδα». 

Βασίλης Ιωακειμίδης 

 

Η προετοιμασία του παρόντος βιβλίου υπήρξε αρκετά πιο δύσκολη και 

χρονοβόρα από όσο αρχικά αναμενόταν. Παρά τον ενθουσιασμό των 

συγγραφέων, η κύρια δυσκολία σχετίζεται με την εξαιρετικά περιορισμένη 

αναφορά και καταγραφή δράσεων ριζοσπαστικής και κριτικής κοινωνικής 

εργασίας στην Ελλάδα. Αν και αρκετοί κοινωνικοί λειτουργοί κατά καιρούς 

αξιοποιούν στην πρακτική τους μεθόδους ριζοσπαστικής κοινωνικής 

εργασίας, ποτέ δεν έχει γίνει μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής και 

ανάλυσης αυτών των εμπειριών. Ενδιαφέρον άλλωστε είναι και το γεγονός 

πως κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν εμπλακεί κατά το παρελθόν σε 

ακτιβιστική δράση, τείνουν να διαχωρίζουν την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα από τον πολιτικό ακτιβισμό. Αυτό συμβαίνει συνήθως, όχι 

επειδή θεωρούν πως η κοινωνική δράση απειλεί την επαγγελματική τους 

ταυτότητα αλλά αντίθετα γιατί δεν γνωρίζουν το πώς ο ακτιβισμός μπορεί να 

αποτελεί μέρος και να εμπλουτίσει την επαγγελματική τους πρακτική. Για 

πολλούς από τους κοινωνικούς λειτουργούς πρώτης γραμμής η κοινωνική 

εργασία φαίνεται να είναι ένα επάγγελμα συντηρητικό με σχεδόν 

διεκπεραιωτικό χαρακτήρα που ταλανίζεται από επαγγελματική ανασφάλεια.  

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο είναι δύσκολο να βρεθεί –θεωρητικά και 

πρακτικά- χώρος για ανάπτυξη κριτικών και χειραφετητικών μοντέλων 

άσκησης κοινωνικής εργασίας.  

 

Στόχος όμως του παρόντος βιβλίου είναι να αναδείξει την άμεση σχέση της 

κοινωνικής εργασίας με την παράλληλη δράση για τα δικαιώματα των 

χρηστών κοινωνικών υπηρεσιών, τις κατακτήσεις στην κοινωνική πρόνοια, τη 

συλλογική δράση και τον προοδευτικό κοινωνικό μετασχηματισμό. Η 

κοινωνική εργασία που δε συνδέεται ισότιμα και οργανικά με τους χρήστες 



υπηρεσιών και τις πραγματικές τους ανάγκες, τότε μπορεί να εξελιχθεί έιτε σε 

κοινωνικά αδιάφορη δραστηριότητα, είτε σε θεσμό κοινωνικά καταπιεστικό.  

 

Κάτι τέτοιο άλλωστε είχε περιγράψει και η ΈΈλλη Παπθεοφίλου 

εμβληματική μορφή της Ελληνικής κοινωνικής εργασίας,το Δεκέμβρη του 

1978 στο δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο κοινωνικής εργασίας 1 , όταν 

ολοκλήρωσε την εισήγησή της με ένα ριζοσπαστικό για την εποχή «κάλεσμα 

στα όπλα». Αξιολογώντας κριτικά την εξέλιξη του επαγγέλματος στην Ελλάδα 

κάλεσε τους κοινωνικούς λειτουργούς να 

• Κηρύξουν πόλεμο κατά της γραφειοκρατίας και της ρουτίνας. Ας 

βεβαιωθούμε πως η κοινωνική εργασία που προσφέρουμε δεν γίνεται 

επειδή αργότερα θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποιο έντυπο, αλλά 

γιατί πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να ενεργήσουμε. 

• Δώσουν μάχη κατά των μέσων και των μεσαζόντων. Ας μην κάνουμε 

τίποτα και μην υπογράφουμε τίποτα που δεν το πιστεύουμε, που δεν 

είναι στα πλαίσια και τις αρχές της κοινωνικής εργασίας. 

• Οργανώσουν αντίσταση κατά της ατομικής μας βολής. Ας μην κάνουμε 

τίποτα μόνο και μόνο γιατί μας βολεύει. 

 

Η μνημειώδης αυτή εισήγηση έκλεισε με το κάλεσμα προς τους 

κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες που λόγω θέσης βιώνουν την 

ανισότητα και τη φτώχια περισσότερο από κάθε άλλον, να αρχίσουν να 

αξιοποιούν και ταξινομούν την εμπειρία και τα πολύτιμα στοιχεία που έχουν 

στα χέρια τους για να υπερασπιστούν τους εξυπηρετούμενους και να 

αναδείξουν την ανάγκη για δράση.  

 

Η «αιρετική», για τα δεδομένα της εποχής, παρέμβαση της Παπαθεοφίλου 

στο συνέδριο, ανέδειξε την ύπαρξη μιας κοινωνικής εργασίας, που σε 

διάσταση με τους επίσημους φορείς άσκησης/ εκπαίδευσης, έχει πολιτικούς 

προσανατολισμούς και αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη του επαγγέλματος μέσα 

από το πρίσμα της σύνδεσής του με την κοινωνική δικαιοσύνη και τα 
                                                
1 Παπαθεοφίλου Έλλη (1981), Η Εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα, 
Εισηγήσεις- συµπεράσµατα, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών, σ56, 
Αθήνα, ΣΚΛΕ  



κινήματα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, αν και εφαρμόστηκε απομονωμένα 

και διάσπαρτα από κοινωνικούς λειτουργούς πρώτης γραμμής, ποτέ δεν 

υιοθετήθηκε από του επίσημους φορείς της κοινωνικής εργασίας. Κλινικές 

προσεγγίσεις παθολογικοποίησης των κοινωνικών φαινομένων και 

μεταβίβασης ευθύνης από τις κοινωνικές ανισότητες στο «προβληματικό» 

άτομο και την «ανεπαρκή οικογένεια» κυριάρχησαν στην θεωρία της 

Ελληνικής κοινωνικής εργασίας για δεκαετίες. Τα λόγια της Παπαθεοφίλου 

ακούγονται ακόμα περισσότερο επίκαιρα σε μια εποχή που οι περισσότεροι 

κοινωνικοί λειτουργοί εξαρτώνται από πολιτικά συμφέροντα και πελατειακές 

σχέσεις για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας.  

 

Παράλληλα οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι νέοι 

κοινωνικοί λειτουργοί καθιστούν ακόμα πιο δυσδιάκριτη τη γραμμή μεταξύ 

κοινωνικών λειτουργών και εξυπηρετούμενων («προλεταριοποίηση» του 

επαγγέλματος) δημιουργώντας έτσι νέες συνθήκες για την αξιολόγηση των 

εμπειριών κοινωνικών λειτουργών και παραγωγή νέας γνώσης. Η παρούσα 

εκδοτική προσπάθεια φιλοδοξεί να αναδείξει την πολιτική διάσταση της 

κοινωνικής εργασίας τόσο αξιολογώντας κριτικά την ιστορία του 

επαγγέλματος στην Ελλάδα όσο και θέτοντας τις βάσεις για συζήτηση 

αναφορικά με εναλλακτικά μοντέλα άσκησης κοινωνικής εργασίας 

(ριζοσπαστική, αντικαπιταλιστική, αντιρατσιστική). 

 

 Η δεύτερη βασική πρόκληση που αντιμετωπίσαμε κατά τη συγγραφή 

του βιβλίου αφορά τη χρονική και ιστορική στιγμή κατά την οποία 

αποφασίστηκε να εκδοθεί ο συλλογικός αυτός τόμος. ΌΌταν πάρθηκε η 

απόφαση για την έκδοση του παρόντος βιβλίου και συζητήθηκε εκτενώς με 

τους συγγραφείς το προσχέδιο, είχαμε όλοι ξεκάθαρη αντίληψη του πολιτικού 

ρόλου του επαγγέλματος σε συνθήκες νεοφιλελευθεροποίησης του κράτους 

πρόνοιας. Αυτή ακριβώς ήταν και η κοινή συνισταμένη στην προσπάθειά μας 

να εξερευνήσουμε ,εναλλακτικές από την παραδοσιακή, προσεγγίσεις 

κοινωνικής εργασίας. ΌΌμως κατά τη διάρκεια της συγγραφής προέκυψε μια 

καθοριστική κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά εξέλιξη που ξεπερνούσε ακόμα 



και τις πιο καταστροφολογικές προβλέψεις αναφορικά με την βίαιη 

νεοφιλελευθεροποίηση του κράτους πρόνοιας και των εργασιακών σχέσεων. 

  

Τον Απρίλη του 2010, η Ελληνική Κυβέρνηση επισύναψε μνημόνιο 

συνεργασίας και δανειοληψίας με ένα τριμερή μηχανισμό στήριξης που 

εκπροσωπήθηκε από διεθνείς οργανισμούς-ιδεολογικούς ζηλωτές του 

νεοφιλελευθερισμού (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ). Τα άμεσα αποτελέσματα αυτού του 

μνημονίου έγιναν αντιληπτά με τον πιο καταστροφικό τρόπο από τις πιο 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού: τους ηλικιωμένους, νέους, κοινωνικά 

αποκλεισμένους, ΑμΕΑ, φτωχούς, μετανάστες, χρόνια ασθενείς. Αυτές οι 

ομάδες του πληθυσμού αποτελούν και εξορισμού το “αντικείμενο” εργασίας 

της κοινωνικής εργασίας. Επομένως η κοινωνική βία που ασκήθηκε μετά την 

επισύναψη του μνημονίου είχε έμμεσες επιπτώσεις στο επάγγελμα της 

κοινωνική εργασίας επηρεάζοντας καθοριστικά τους “εξυπηρετούμενους”. 

 

 Παράλληλα όμως, εκτός από τους χρήστες υπηρεσιών, η επιτάχυνση 

των νεοφιλελευθερων πολιτικών επηρέασε άμεσα και την ίδια επαγγελματική 

δομή της κοινωνικής εργασίας. Ενώ δείγματα εργασιακής επισφάλειας είχαν 

γίνει αντιληπτά από πριν, έπειτα από την σύναψη του μνημονίου οι κοινωνικές 

υπηρεσίες βρέθηκαν ξεκάθαρα στο στόχαστρο των προωθούμενων αλλαγών. 

Τα ΚΑΠΗ και το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” θεωρήθηκαν δαπανηρά και 

δεν ενσωματώθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό ανοίγοντας το δρόμο για 

ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών και περιορισμό του αριθμού των 

εξυπηρετούμενων. Οι προσλήψεις στην Πρόνοια και την Υγεία πάγωσαν και 

το αυτοδιοικητικό σχέδιο “Καλλικράτης” μείωσε δραματικά τους διαθέσιμους 

πόρους για κοινωνικές υπηρεσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κοινωνική 

προστασία άρχισε να αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα με όρους «αγοράς» και πιο 

συγκεκριμένα ως οικονομικό βαρίδι. 

 

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες πολλοί κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν 

άνεργοι, ενώ άλλοι εργάζονται με αυταπάρνηση κάτω από εξαιρετικά 

δύσκολες συνθήκες που τους κατατάσσουν στην κατηγορία των 

“εργαζόμενων-φτωχών”. ΈΈτσι ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του 



επαγγέλματος, η διαχωριστική γραμμή (επαγγελματικό, οικονομικό και 

“ιεραρχικό” όριο) που διαχώριζε τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς 

από τους εξυπηρετούμενος τους σχεδόν εξαλείφτηκε. Οι κοινωνικοί 

λειτουργοί είναι και οι ίδιοι εν δυνάμει (ή εν ενεργεία) εξυπηρετούμενοι, και 

πολλοί από αυτούς ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ανασφάλειας. Αυτό το 

συνταρακτικό γεγονός από μόνο ανατρέπει τις παραδοσιακές θεωρίες τις 

κοινωνικής εργασίας που θεωρούσαν απαραίτητη συνθήκη για την άσκηση 

της κοινωνικής εργασίας, την ηθική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

διαφοροποίηση του κοινωνικού λειτουργού από τον εξυπηρετούμενο. Η ιδέα 

του κοινωνικού λειτουργού που λειτουργούσε ως υπόδειγμα και πρότυπο 

ήθους, επαγγελματικής επιτυχίας και πολιτικής ουδετερότητας φαίνεται πως 

εξαλείφτηκε δια παντός. Αν το επάγγελμα επιθυμεί να επιβιώσει ως φορέας 

κοινωνικής αλλαγής τότε εκ των πραγμάτων οφείλει να αφήσει πίσω τις παλιές 

συνταγές και να αναζητήσει καινούριες ριζοσπαστικές μεθόδους άσκησης του 

επαγγέλματος.  

 

  Το προαναφερθέν λοιπόν σκηνικό του οποίου γινόμαστε μάρτυρες 

καθημερινά μας ανάγκασε να καθυστερήσουμε προσωρινά την έκδοση του 

βιβλίου ώστε να αντιληφθούμε και να καταγράψουμε, στο βαθμό του 

δυνατού, τις συγκλονιστικές στιγμές που βιώνει η ελληνική κοινωνία και τις 

ανακατατάξεις που αυτές επιφέρουν στον επάγγελμα της κοινωνικής 

εργασίας. Αν και οι συνέπειες της καταστροφής του κοινωνικού κράτους δεν 

έχουν ακόμα ξεδιπλωθεί στην ολότητά τους, εκτιμήσαμε ότι η εκδοτική μας 

προσπάθεια –με κάποιες μικρές αλλαγές- δεν είναι εκτός στόχου. Αντιθέτως, 

σε συνθήκες κρατικής και κοινωνικής βίας απέναντι στις πιο ευάλωτες ομάδες 

του πληθυσμού, ο ρόλος της ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας είναι πιο 

επίκαιρος από ποτέ. 

 

Η τρίτη και τελευταία πρόκληση που αντιμετωπίσαμε αφορά τη 

συμμετοχή ξένων ακαδημαϊκών στο εγχείρημά μας. Η δυσκολία έγκειται στο 

γεγονός πως η άκριτη εισαγωγή γνώσης και τεχνογνωσίας από τη Μεγάλη 

Βρετανία και τις ΗΠΑ αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στην 

ανάπτυξη του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Μέχρι πρόσφατα η μετάφραση 



Αγγλοσαξονικών εγχειριδίων κοινωνικής εργασίας θεωρήθηκε επιστημονική 

πανάκεια στην ανυπαρξία Ελληνικής βιβλιογραφίας. Το πιο ενδιαφέρον είναι 

ότι τα περισσότερα από τα εγχειρίδια και τις θεωρίες που μεταφυτεύθηκαν 

στην Ελληνική κοινωνική εργασία αντανακλούσαν τις πλέον συντηρητικές 

μορφές άσκησης του επαγγέλματος, αποκρύπτοντας ότι πολλές από αυτές 

είχαν ήδη παταγωδώς αποτύχει στις χώρες προέλευσης. Γι αυτό το λόγο 

αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και κεφάλαια από γνωστούς Βρετανούς 

ακαδημαϊκούς που κριτικά περιγράφουν τη θεωρητική διαπάλη που 

εκτυλίσσεται στο χώρο της κοινωνικής εργασίας διεθνώς. Μέσα από τα 

κεφάλαιά τους απομυθοποιούνται και αποδομούνται πολλά χαρακτηριστικά 

και πρακτικές της Αγγλοσαξονικής κοινωνικής εργασίας που εισήχθησαν και 

παρουσιάστηκαν στην Ελληνική κοινωνική εργασία ως “απόλυτες αλήθειες”. 

Επίσης σκιαγραφούν και την ιστορική ανάπτυξη της ριζοσπαστικής 

κοινωνικής εργασίας στις χώρες τους που εν πολλοίς είναι άγνωστη στους 

ΈΈλληνες κοινωνικούς λειτουργούς. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι Βρετανοί ακαδημαϊκοί που 

συμμετέχουν στην παρούσα εκδοτική προσπάθεια μας τίμησαν προσφέροντας 

πρωτότυπα κείμενά τους, γραμμένα μόνο για τους σκοπούς του παρόντος 

βιβλίου και όχι μεταφρασμένα από προηγούμενες άλλες εργασίες τους. 

 

Παρά τους τρείς προβληματισμούς και δυσκολίες που 

προαναφέρθηκαν, το βιβλίο αυτό διαπνέεται και από μια μεγάλη ελπίδα και 

πεποίθηση. Οι νέες γενιές των κοινωνικών λειτουργών θα επαναδιεκδικήσουν 

τον κοινωνικό και χειραφετητικό χαρακτήρα του επαγγέλματος. Οι γενιές 

αυτές είναι απεξαρτημένες από τις πολιτικές και ηθικοπλαστικές αγκυλώσεις 

του σκιώδους παρελθόντος της κοινωνικής εργασίας. Στη διδασκαλία και την 

έρευνά συναντώ συνεχώς φοιτητές που δείχνουν τη διάθεση και την επιθυμία 

να υπερβούν τα θεωρητικά στεγανά του επαγγέλματος και να δημιουργήσουν 

νέες κατευθύνσεις. Πολλοί κοινωνικοί λειτουργοί πρώτης γραμμής έχουν ήδη 

αντιληφθεί πως η επαγγελματική επιβίωση του επαγγέλματος δεν περνάει πια 

μέσα από τις δημόσιες σχέσεις και το συντεχνιασμό αλλά από την κοινή δράση 

για την υπεράσπιση του κράτους πρόνοιας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για 



αυτούς ο “εξυπηρετούμενος” δεν αντιμετωπίζεται ως “πολυπροβληματικό 

υποκείμενο σε κρίση” αλλά ως σύμμαχος σε μια προσπάθεια κοινωνικής 

αλλαγής. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων και προβληματισμών 

συμπεριλαμβάνονται σε αρκετά κεφάλαια του παρόντος βιβλίου. Ελπίζουμε 

πως οι “μελέτες περίπτωσης”, οι θεωρητικές αναλύσεις και οι κριτικές 

προσεγγίσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο θα αποτελέσουν μόνο την 

απαρχή της καταγραφής και δημιουργίας οργανικών και κριτικών μοντέλων 

άσκησης κοινωνικής εργασίας.  

 

 

Το βιβλίο είναι δομημένο σε τρείς βασικές ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα παραθέτει κριτικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο Βασίλης Ιωακειμίδης στο 

πρώτο κεφάλαιο της ενότητας, περιγράφει και αναλύει την ιστορική ανάπτυξη 

του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και τη σχέση της με 

το μεταπολεμικό καταπιεστικό κράτος. Στο δεύτερο κεφάλαιο ο Michael 

Lavalette περιγράφει το πως ο νεοφιλελευθερισμός οδήγησε σταδιακά στη 

διάβρωση μερικών θεμελιακών αρχών του επαγγέλματος της κοινωνικής 

εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Η Ελένη Παπαδάκη στο τρίτο κεφάλαιο 

περιγράφει την επαγγελματική ζωή των κοινωνικών λειτουργών στις 

κοινωνικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα στην Κρήτη. Τα πορίσματα της 

έρευνας της σημειώνουν τις υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις σε συνθήκες 

περιορισμένη επαγγελματικής ανάπτυξης, μικρή υποστήριξης και εργασιακής 

επισφάλειας. Στο τέταρτο κεφάλαιο ο Γιώργος Μπιθυμήτρης σκιαγραφεί και 

αναλύει τις πολυεπίπεδες εργασιακές αλλαγές που επιφέρει ο 

μετασχηματισμός του χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης στις κοινωνικές 

υπηρεσίες, δίνονταν έμφαση στις εργασιακές και κοινωνικές συνέπειες του 

σχεδίου «Καλλικράτης». Ο Chris Jones κλείνει την πρώτη ενότητα 

παραθέτοντας μια κριτική ανάλυση της ανάπτυξης της κοινωνικής εργασίας 

στη Μεγάλη Βρετανία, αποδομώντας μυθεύματα που για δεκαετίες 

αναπαράγονταν και στην Ελληνική κοινωνική εργασία.  

 



Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου παρατίθενται συγκεκριμένα 

παραδείγματα απο την άσκηση ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας στην 

Ελλάδα και εξωτερικό. Αρχικά η Laura Penketh, στο έκτο κεφάλαιο του 

βιβλίου περιγράφει την ανάπτυξη αντιρατσιστικών μοντέλων στη εκπαίδευση 

Κοινωνικής Εργασίας στη Βρετανία και παράλληλα καυτηριάζει τις 

προσπάθειες για συντηρητικοποίηση και έλεγχο του επαγγέλματος. Στο 

έβδομο κεφάλαιο, η Δήµητρα-Δώρα Τελώνη περιγράφει τη δημιουργία ενός 

μοντέλου κοινωνικής εργασίας “απο τα κάτω” στα πλαίσια της Κίνησης 

υπεράσπισης των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών στην πόλη της 

Πάτρας. Η Μαρία Πενταράκη και η Σιακαβέλλα Ελένη, στο όγδοο κεφάλαιο 

αναπτύσσουν κριτικούς φεμινιστικούς προβληματισμούς περί πορνείας και 

προτείνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τη συγκρότηση φεμινιστικής 

κοινωνικής εργασίας. Η Δήμητρα Γιάννου στο ένατο κεφάλαιο αναφέρεται σε 

ένα ζήτημα ταμπού για την Ελληνική κοινωνική εργασία αναλύοντας την 

έκταση και το χαρακτήρα των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού 

προσανατολισμού και έκφρασης φύλλου. Παράλληλα προτείνει και ένα σχέδιο 

δράσης για τον εμπλουτισμό της ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας. Ο 

Στέφανος Σπανέας, κλείνει τη δεύτερη ενότητα αναδεικνύοντας τη δυναμική 

της κοινωνικής έρευνας ως μεθόδου προώθησης της ριζοσπαστικής 

κοινωνικής εργασίας. 

 

Στην τρίτη ενότητα του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται τρία κεφάλαια 

που αναπτύσσουν διάλογο για την κατεύθυνση και το χαρακτήρα της 

ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας. Η Δήμητρα Γιάννου, στο ενδέκατο 

κεφάλαιο του βιβλίου κριτικά αναλύει ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της 

κοινωνικής εργασίας, ενώ ο Iain Ferguson στο δωδέκατο κεφάλαιο 

αναδεικνεύει πως «μια άλλη κοινωνική εργασία είναι εφικτή» και περιγράφει 

την αναγκαιότητα έμφασης στην κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτική δράση. 

Στο δέκατο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, ο Βασίλης Ιωακειμίδης, 

αντί επιλόγου ανασυνθέτει μερικά από τα κεντρικά επιχειρήματα του βιβλίου 

προσκαλώντας σε κοινή δράση για την υπεράσπιση της κοινωνικής εργασίας 

που συνδέεται με τα κοινωνικά κινήματα και την κοινωνική δικαιοσύνη.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Αντί Επιλόγου 

 

Κοινωνική Εργασία για την Κοινωνική Δικαιοσύνη 
Βασίλης Ιωακειμίδης 

 

 
Είναι περίπου τρία χρόνια από τότε που ένας καλός φίλος και 

συνάδελφος άρχισε να μου στέλνει ενημερωτικά e-mails αναφορικά με την 

κοινωνική εργασία στη Λατινική Αμερική. Συνήθως η λήψη κάθε μηνύματος 

ανοίγει και ένα μεγάλο κύκλο συζήτησης με τους φοιτητές μου, που αν μη τι 

άλλο δείχνει πόσο κοινές είναι οι ανησυχίες, τα προβλήματα και οι ελπίδες των 

κοινωνικών λειτουργών διεθνώς.  

 

Πάντοτε διαβάζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως και λίγη ζήλια, τα νέα 

που αφορούν την οργανική και ουσιαστική σχέση της κοινωνικής εργασίας με 

τα κοινωνικά κινήματα στη Νότια Αμερική. Αυτή η αυθεντική σχέση παράγει 

μοντέλα άσκησης κοινωνικής εργασίας εξαιρετικά δημιουργικά, 

αποτελεσματικά και συλλογικά. Δεν είναι τυχαίο που δύο από τις βασικές 

πηγές έμπνευσης για τη ριζοσπαστική κοινωνική εργασία έχουν προέλθει από 

τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η θεολογία της απελευθέρωσης και η 

χειραφετητική κοινωνική παιδαγωγική του Paulo Freire, έχουν μπολιάσει τη 

θεωρία και δράση της κοινωνικής εργασίας με τρόπο μοναδικό και έχουν 



προσδώσει μια αυθεντικά προοδευτική ταυτότητα στο επάγγελμα. 

Παράλληλα έχουν οδηγήσει σε μια  λαϊκή αποδοχή που όμοιά της δεν είδε 

ποτέ η κοινωνική εργασία σε καμία χώρα που υιοθέτησε τα Αγγλοσαξονικά 

μοντέλα.  

 

Αν και γνώριζα για τα ριζοσπαστικά αντανακλαστικά της κοινωνικής 

εργασίας στη Λατινική Αμερική, ένα συγκεκριμένο μήνυμα που έλαβα στις 

αρχές του 2010 και αφορούσε την κοινωνική εργασία στην Αργεντινή με 

σοκάρισε. Σύμφωνα με αυτό το μήνυμα ο σύνδεσμος των κοινωνικών 

λειτουργών της Αργεντινής διέγραψε έναν κοινωνικό λειτουργό και 

εισηγήθηκε την ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με την 

κατηγορία της «ανήθικης πολιτικά δράσης». ΈΈπειτα από συστηματική 

καταγραφή μαρτυριών εξυπηρετούμενων, αποδείχτηκε πως ο συγκεκριμένος 

κοινωνικός λειτουργός συνεργάστηκε στενά με το στρατιωτικό καθεστώς του 

Βιντέλα. Ενώ εργαζόταν σε Γενικό Νοσοκομείο αποσπούσε πληροφορίες για 

την πολιτική δράση και τις πεποιθήσεις ασθενών, κάνοντας χρήση της 

επαγγελματικής του ιδιότητας και έπειτα τις προωθούσε στο αυταρχικό 

καθεστώς. Η γνωμοδότηση της ομοσπονδίας επίσης ανέφερε πως « είναι 

σηµαντικό να αναδειχθεί µια πολιτική της µνήµης αλήθειας και δικαιοσύνης 

καθιστώντας σαφή τη δέσµευσή µας ως κοινωνικούς λειτουργούς της Αργεντινής, να 

ενισχύσουµε τη διαδικασία της κοινωνικής χειραφέτησης της Λατινικής Αµερικής 

λαών µας.»2 

 

 

Το συγκεκριμένο γεγονός είναι και το μοναδικό, από όσο δύναμαι να 

γνωρίζω, που στοχοποιεί έναν κοινωνικό λειτουργό για τη θεσμικά και 

πολιτικά καταπιεστική του δράση. Από μια πλευρά θα μπορούσε κανείς να 

παρατηρήσει ότι ο συγκεκριμένος κοινωνικός λειτουργός δεν έκανε τίποτα 

άλλο από το να σεβαστεί τις οδηγίες του εργοδότη του (το κράτος της 

Αργεντινής), υπακούοντας στο νομικό πλαίσιο που διαμόρφωσε η κυρίαρχη 

τάξη. Παρόμοιες καταπιεστικές πρακτικές άλλωστε έχουν υιοθετήσει και 

                                                
2 Η επιστολή αναδηµοσιεύεται και στην εξής ιστοσελίδα 
http://www.margen.org/wp/?p=960 (πρόσβαση 30/1/2010 



χιλιάδες κοινωνικοί λειτουργοί/ κοινωνικοί παιδαγωγοί, σε διαφορετικό 

βαθμό και υπό άλλες συνθήκες, στην Ναζιστική Γερμανία, την περίοδο της 

Χούντας στην Πορτογαλία, στην Ισπανία του Φράνκο, στο Ελληνικό 

μετεμφυλιακό κράτος στην, στην Αφρική του Απαρτχάιντ, στη Θατσερική 

Βρετανία, στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και σε διάφορες άλλες χώρες (βλ 

δεύτερο κεφάλαιο). Οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί λειτουργοί εκτιμώντας ότι το 

επάγγελμα και η δράση τους είναι πολιτικά ουδέτερη και υπακούοντας 

πειθήνια στους νόμους και τις εργοδοτικές εντολές, ενεπλάκησαν σε μερικές 

από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. ΌΌμως 

αναγνωρίζοντας πως ότι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό για τις 

λαϊκές τάξεις, ο σύνδεσμος των κοινωνικών λειτουργών της Αργεντινής, 

υπογράμμισε την ανάγκη της αναγνώρισης της ταυτότητας των κοινωνικών 

λειτουργών ως επαγγελματιών που οφείλουν να υπερασπίζονται τα 

δικαιώματα των πλέον καταπιεσμένων ομάδων του πληθυσμού και όχι των 

καταπιεστών (ακόμα και αν οι δεύτεροι συγκροτούν το οργανωμένο κράτος). 

Η συγκεκριμένη πρόταση απαιτεί μια συστηματική ανάλυση του ορισμού, της 

θεωρίας και της πρακτικής του επαγγέλματος. Κυρίως όμως προϋποθέτει τη 

διατήρηση της ιστορικής μνήμης. 

 

 Η αναμόχλευση των ιστορικών αυτών γεγονότων δεν έχει βεβαίως 

στόχο, ούτε να οδηγήσει σε ένα πογκρόμ κατά κοινωνικών λειτουργών αλλά 

ούτε και να υπονομεύσει την κοινωνική εργασία. Η αναφορά σε αυτό το 

ιστορικό γεγονός γίνεται για να αποδομήσει δύο κυρίαρχους μύθους: ότι η 

κοινωνική εργασία μοιράζεται μια και μοναδική ταυτότητα (πολιτικά, 

μεθοδολογικά και θεωρητικά) και ότι αποτελεί δραστηριότητα πολιτικά 

ουδέτερη. ΆΆλλωστε ξεκάθαρος σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αναδείξει  

ότι η κοινωνική εργασία αποτελεί μια επαγγελματική δραστηριότητα 

εξαιρετικά χρήσιμη, όταν όμως αναπτύσσεται σε ισότιμη συνεργασία με τους 

εξυπηρετούμενους και δεν εγκλωβίζεται σε συντεχνιακό αυτισμό.  Η άσκηση 

της κοινωνικής εργασίας προϋποθέτει κοινωνικούς λειτουργούς που είναι σε 

θέση να αντιληφθούν το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής τους και 

να συντονίσουν πάντοτε τη δράση τους στην επιδίωξη της κοινωνικής 



δικαιοσύνης. Κάτι τέτοιο βεβαίως απαιτεί κριτική ικανότητα, θεωρητική 

κατάρτιση και συστηματική δράση. 

 

 

Το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της εμφάνισης της κοινωνικής εργασίας 

 

   Η βασική υπόθεση εργασίας στο παρόν βιβλίο αλλά και στην περίπτωση του 

Αργεντινού κοινωνικού λεπτουργού, συγκρούεται με την απλουστευτική 

αντίληψη πως η κοινωνική εργασία αποτελεί ένα διεθνώς ομογενοποιημένο 

επάγγελμα που διατηρεί μια μοναδική ταυτότητα (πολιτικά, θεωρητικά, 

πρακτικά). Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ανισότητες και 

συγκρουόμενα κοινωνικά συμφέροντα, η κοινωνική εργασία δε θα μπορούσε 

να μείνει ανέπαφη� εκτός και αν λειτουργεί σε κοινωνικό κενό, 

αποστειρωμένη ιδεολογικά και αποκομμένη από τα κοινωνικά δρώμενα. Σε 

ένα κόσμο όμως που ταλανίζεται από κοινωνικές ζυμώσεις είναι σχεδόν 

απίθανο για ένα επάγγελμα με σαφείς κοινωνικές αναφορές, να αναπτύσσεται 

σε κενό. 

 

 Οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν 

πολύ καθυστερημένα σε σχέση με τις βιομηχανοποιημένες χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης. Κάτι τέτοιο όμως δε συνεπάγεται πως η κατανομή του πλούτου 

στην Ελλάδα ακολούθησε τάσεις διαφορετικές από ότι στην ανεπτυγμένο 

καπιταλιστικά κόσμο ή –ακόμα πιο γενικευμένα- στην παγκόσμια πορεία 

αναπαραγωγής ανισοτήτων. ΌΌπως παρατηρεί η Susan George (in Lavalette and 

Pratt: 2006), η ανθρωπότητα είναι στις μέρες μας να παράγει μέσα σε μόνο δυο 

εβδομάδες το ισοδύναμο της παραγωγής πλούτου για ολόκληρο το έτος 1900. 

Για να γίνει αυτό αντιληπτό με μερική σαφήνεια θα πρέπει να αναφερθεί πως 

ο συσσωρευμένος πλούτος στις αναπτυγμένες χώρες για το έτος 2009 ήταν 

περίπου 39 τρισεκατομμύρια δολάρια 3 . Το αστρονοµικό αυτό ποσό  θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι ισοδυναµεί µε την άµεση κατασκευή 4 εκατοµµυρίων 

υπερσύγχρονων γενικών νοσοκοµείων. Αναλογιζόµενος κανείς τον συσσωρευµένο 
                                                
3 Σύµφωνα µε το world wealth report 2010, http://www.capgemini.com/services-and-
solutions/by-industry/financial-services/solutions/wealth/worldwealthreport/ 
πρόσβαση 30/1/2011 



πλούτο που υπάρχει στον πλανήτη µας αναπόφευκτα διαπιστώνει µια τεράστια 

ιστορική πραγµατικότητα που αντανακλάται στην αντίφαση που προκύπτει µεταξύ 

των τεράστιων δυνατοτήτων για την ανθρωπότητα και της αβυσσαλέας ανισότητας 

που µαστίζει τον πλανήτη. 

 

 Ενώ η παραγωγή και συσσώρευση πλούτου είναι αρκετή για να καλυφθούν 

όλες οι ανάγκες σίτισης, ένδυσης, υγείας, παιδείας, εργασίας όλου του πληθυσµού 

της γης, εντούτοις ευδοκιµούν σκανδαλωδώς παράλογες και απάνθρωπες ανισότητες. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες 

ανέχειας και παρακγουπόλεις. Παράλληλα, το πιο πλούσιο 1% του παγκόσµιου 

πληθυσµού κατέχει πλούτο περίπου ισοδύναµο µε το 40% του παγκόσµιου 

πληθυσµού που βρίσκεται στην βάση της οικονοµικής πυραµίδας. Αυτό γίνεται πιο 

εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούµε πως οι τρείς πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσµο 

διαθέτουν µεγαλύτερο πλούτο από ότι οι 48 φτωχότερες χώρες του πλανήτη 4. Αλλά 

και µέσα στα σύνορα της Ελλάδας τα επίπεδα φτώχειας και ανισότητας δεν είναι 

καθόλου ευκαταφρόνητα. Περίπου το 20% του πληθυσµού της χώρας ζει σταθερά σε 

συνθήκες φτώχειας5 ενώ το µερίδιο πλούτου του πλουσιότερου 20% είναι σχεδόν 6 

φόρες µεγαλύτερο από το φτωχότερο 20%, ποσοστό ανισότητας που φέρνει την 

Ελλάδα στην 21ή θέση της κατάταξης ανισοκατανοµής εισοδήµατος ανάµεσα στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µεγάλες επιχειρήσεις την περίοδο 2000-2005 

αύξαναν τα κέρδη τους µε ρυθµούς πάνω από 60% το χρόνο, την ίδια στιγµή που οι 

µισθωτοί έπαιρναν αυξήσεις φτώχιας, κάτω από τα όρια του πληθωρισµού.6 Αυτά τα 

ποσοστά αναδεικνύουν µε σαφήνεια πως τον πλούτο της χώρας κατά την περίοδο της 

οικονοµικής ανάπτυξης καρπώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά οι µεγάλες επιχειρήσεις 

και η ολιγοµελής ελίτ που βρίσκεται στην οικονοµική πυραµίδα της χώρας. Οι πιο 

ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού (συνταξιούχοι, νέοι, άτοµα µε αναπηρίες, χρόνια 

                                                
4 Σύµφωνα µε το  World	  Distribution	  of	  Household	  Wealth:	  5	  December	  2006 
http://www.wider.unu.edu/events/past-events/2006-events/en_GB/05-12-2006/ 
πρόσβαση 30/1/2011 
5 Στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας όπως παρουσιάστηκαν στο 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-  πρόσβαση 
30/1/2011themes?p_param=A0802&r_param=SFA10&y_param=2009_00&mytabs=
0 
6 Στοιχεία του ICAP όπως δηµοσιεύτηκαν στην Ελευθεροτυπία στις 4/12/2007 
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=04.12.2007,id=17137928,8905600
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ασθενείς, µονογονεϊκές οικογένειες) όχι µόνο δεν ενισχύθηκαν αλλά βρέθηκαν σε 

θέσεις ακόµα πιο επισφαλείς σε σχέση µε το παρελθόν κυρίως λόγω της αποδόµησης 

του –έστω υποτυπώδους- κράτους πρόνοιας.  

 

 Η παράλογη κατανοµή του πλούτου, η φτώχεια και ο αποκλεισµός των 

ευάλωτων οµάδων δεν αποτελεί ιστορική νοµοτέλεια. Αν εξαιρέσουµε τις πρώιµες 

κοινότητες κοινοκτηµοσύνης, οι ανθρώπινες κοινωνίες ιστορικά έχουν αναπτυχθεί εν 

πολλοίς σε συνθήκες ανισότητας πλούτου και δύναµης. Τα δίπολα ελεύθερος- 

δούλος, βαρόνος- δουλοπάροικος, πατρίκιος- πληβείος τσιφλικάς- 

µικρογαιοκτήµονας, χαρακτήρισαν διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης των 

ανθρώπινων κοινωνιών αντανακλώντας την συνεχή ύπαρξη ανισοτήτων αλλά και τον 

αέναο αγώνα των καταπιεσµένων να αποτινάξουν τα δεσµά της καταπίεσης. Παρά 

την ιστορική αυτή πορεία ανισότητας, η έννοια της απόλυτης φτώχειας είναι σχετικά 

νέα για την ανθρωπότητα. Εκτός από την καταπίεση και τη βία που οι λαϊκές µάζες 

ιστορικά βίωναν, υπό διαφορετικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, κατά 

κανόνα ήταν σε θέση να καλύπτουν τις απαραίτητες προς επιβίωση ανάγκες. Αυτό 

συνέβαινε συνήθως µε την καλλιέργεια γής, κτηνοτροφία, ανταλλακτικές συνήθειες, 

τις εκτεταµένες οικογένειες και το κοινοτικό πνεύµα. Εξαίρεση, βεβαίως 

αποτελούσαν οι περίοδοι φυσικών καταστροφών και εκτεταµένων πολέµων.  

 

 Η έννοια της απόλυτης φτώχιας και τις αδυναµίας µεγάλων τµηµάτων του 

πληθυσµού να καλύψουν τις βασικές του ανάγκες είναι σχετικά νέα για την 

ανθρωπότητα. Η αφετηρία της σύγχρονης µορφής απόλυτης και χρόνιας φτώχιας 

εντοπίζεται ιστορικά  κατά την εµφάνιση του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος 

παραγωγής και κατανοµής του πλούτου. Ο Harman παρατηρεί πως  

 

Ο καπιταλισµός ως σύστηµα οργάνωσης της συνολικής παραγωγής µιας χώρας έχει 

ηλικία περίπου τρεις ή τέσσερις αιώνες. Ως µέθοδος οργάνωσης της παγκόσµιας 

παραγωγής έχει ηλικία το πολύ 150 χρόνια (...) Παράλληλα οι άνθρωποι, µε τον ένα ή 

άλλο τρόπο, βρίσκονται στη Γή για πάνω από εκατό χιλιάδες χρόνια. Θα ήταν 

πραγµατικά αξιοθαύµαστο αν ένα σύστηµα που υπάρχει για λιγότερο από το µισό τοις 

εκατό της ανθρώπινης ιστορίας συνεχίσει να υπάρχει για το υπόλοιπο αυτής. (Harman, 

2008:v) 

 



Η συγκεκριµένη παρατήρηση του Harman υπογραµµίζει το γεγονός πως ο 

καπιταλισµός δεν αποτελεί φυσική νοµοτέλεια, δεν υπήρχε ούτε θα υπάρχει πάντοτε. 

Το ίδιο φυσικά συµβαίνει και µε τα παρεπόµενα και αποτελέσµατά του όπως η 

φτώχεια και η ανεργία. Η φτώχια λοιπόν ως έννοια και γεγονός αρχίζει να 

παρατηρείται και καταγράφεται κατά το τέλος του µεσαίωνα, όπου ο κύκλος του 

φεουδαρχικού συστήµατος παραγωγής κλείνει υποχωρώντας µπροστά στη δυναµική 

και την πρόοδο που έφεραν οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, το εµπόριο και οι 

πρόσβαση σε νέες πρώτες ύλες. Σταδιακά η παραγωγή από αγροτική άρχισε να 

γίνεται βιοµηχανική κυρίως έπειτα την ανακάλυψη των µηχανών ατµού. Εργοστάσια 

άρχισαν να δηµιουργούνται σε περιοχές που η γεωγραφική τους θέση επέτρεπε την 

µεταφορά και επεξεργασία πρώτων υλών σχηµατίζοντας έτσι τα αστικά κέντρα.  

 

 Η δηµιουργία των πόλεων/ βιοµηχανικών κέντρων άλλαξε δια παντός τις 

παραδοσιακές, αγροτικές µορφές κοινοτικής οργάνωσης και παραγωγής. Όµως εκτός 

από τις µορφές κοινοτικής διαβίωσης άλλαξε καθοριστικά και ο τρόπος πρόσβασης 

των ανθρώπων στον πλούτο, που µε τη δυναµική των εργοστασίων άρχισε να 

παράγεται πια µαζικά καο συστηµατοποιηµένα. Η κοινωνία διαιρέθηκε σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες πληθυσµού (τάξεις). Κυρίαρχη θέση είχαν αυτοί που κατείχαν τα 

µέσα παραγωγής (εργοστάσια, µηχανές κλπ) και αποτελούσαν ισχνή µειοψηφία του 

συνολικού πληθυσµού. Εκτός από την κυρίαρχη (αστική) τάξη δηµιουργήθηκε µια 

πρωτοφανώς µαζική τάξη, που εν αντίθεση µε τις αγροτικές συνήθειες του 

παρελθόντος, ήταν πια συγκεντρωµένη στις πόλεις διαθέτοντας τίποτα άλλο παρά την 

δυνατότητά της να εργάζεται και να «πουλάει» την εργατική της δύναµη (εργατική 

τάξη) στην άρχουσα τάξη.  

  

 Στα πλαίσια του νέου συστήματος οι δύο αυτές τάξεις βρίσκονται σε 

σχέση «συνδιαλλαγής» αλλά και ανταγωνισμού. Η μεγαλύτερη αντίφαση 

αυτής της σχέσης έγκειται στο γεγονός πως οι πολυπληθέστερη τάξη, μέσω της 

εντατικής και σκληρής εργασίας της παράγει αμύθητο πλούτο, τον οποίο όμως 

καρπώνεται μια ελίτ. Η διάσπαση των εκτεταμένων οικογενειών και η 

αλλοίωση των αγροτικών κοινοτήτων σήμαινε παράλληλα πως οι πυρηνικές 

οικογένειες που δουλεύουν στις πόλεις είναι εν πολλοίς απομονωμένες και η 

επιβίωσή τους βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από τον εργοδότη και τη φυσική 

ικανότητα/ δυνατότητα τους να εργάζονται. Οι αδύναμες ομάδες του 



πληθυσμού, οι άρρωστοι και τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται εξ ορισμού σε 

συνθήκες επισφαλείς για την επιβίωσή τους. Εκτός όμως από αυτές τις ομάδες, 

δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ούτε άτομα υγιή που μπορούν να αποδίδουν 

και να εργάζονται κάτω από τις (απάνθρωπες) πολλές φορές συνθήκες 

εργασίας. Αυτή η ανασφάλεια είναι αποτέλεσμα ενός άλλου φαινομένου 

συνδεδεμένου με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής· την ανεργία. 

 

 

Σύμφυτες με το νέο σύστημα όμως είναι και οι περίοδοι οικονομικής κρίσης 

και περίοδοι ανάπτυξης. Οι κύκλοι αυτοί είναι αποτέλεσμα μιας δεύτερης 

αντίφασης που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό. Εκτός από διαίρεση σε τάξεις, 

μέσα στην ίδια την τάξη της οικονομικής ελίτ αναπτύσσονται αδυσώπητοι 

ανταγωνισμοί. ΊΊδιον του καπιταλισμού αποτελεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων, ιδιοκτητών και κεφαλαιοκρατών για το ποιός θα συγκεντρώσει 

μεγαλύτερο πλούτο και ισχύ. Η συγκεντροποίηση πλούτου σε λίγα χέρια, η 

μαζική παραγωγή προϊόντων που μένουν αδιάθετα και ο ανταγωνισμός για 

την εξασφάλιση των πρώτων υλών συχνά προκαλούν κύκλους οικονομικής 

κρίσης και ύφεσης. Μέσα σε αυτές τις περιόδους κρίσης πολλοί εργαζόμενοι 

βρίσκονται μαζικά χωρίς εργασία, ανατρέποντας το μύθο ότι ο καπιταλισμός 

είναι σύστημα που ευνοεί τους «σκληρά εργαζόμενους». Ακόμα και αν 

κάποιος εργαζόμενος κατ’επανάληψη βραβεύεται σε ένα εργοστάσιο ως «ο 

υπάλληλος του μήνα», όταν το εργοστάσιο αυτό θα κλείσει, ο ίδιος θα μείνει 

άνεργος. Η ανεργία και οι φτώχια, παράγωγα και παρεπόμενα του 

καπιταλισμού, δημιούργησαν και συνεχίζουν να δημιουργούν στρατιές 

ανθρώπων που βρίσκονται στα όρια της ανέχειας. 

 

ΌΌπως όμως προαναφέραμε, το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής 

ούτε υπήρχε πάντοτε ούτε για κάποιο μεταφυσικό λόγο θα συνεχίσει να 

υπάρχει για πάντα. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της 

πλειοψηφίας που μάχεται αναζητώντας κοινωνική δικαιοσύνη. Από τη στιγμή 

που ιστορικά το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής από δύναμη προόδου και 

ανάπτυξης μετατράπηκε σε καταδυναστευτικό για την πλειοψηφία σύστημα, η 

βιωσιμότητά βρέθηκε υπό λαϊκή αμφισβήτηση. ΌΌμως οι μετάβαση σε ένα 



κοινωνικά πιο δίκαιο σύστημα δεν πραγματοποιείται ως δια μαγείας αφού 

προϋποθέτει πως οι  άνθρωποι, ενεργητικά υποκείμενα της ιστορικής εξέλιξης, 

είναι σε θέση να επιβάλλουν την κοινωνική αλλαγή. 

 

Κάτι τέτοιο, βεβαίως απέχει πολύ από το να θεωρείται εύκολο η 

αυτονόητο. ΈΈνας λόγος είναι πως το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής έχει 

τη δυνατότητα να αναπαράγεται, ανταπεξέρχεται στις κρίσης και δυναμικά 

αντιστέκεται στην κοινωνική αλλαγή. Σε αυτό βοηθάει και η συγκρότηση του 

κράτους ως φορέα αναπαραγωγής και επιβολής των συμφερόντων της 

κυρίαρχης ελίτ. Οι κρατικοί θεσμοί και άλλοι φορείς είναι δομημένοι με τέτοιο 

τρόπο, ώστε ποικιλοτρόπως να επιβάλλουν τις θέσεις της κοινωνικής τάξης 

που βρίσκεται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας. Αυτό το δεδομένο 

διατρέχει κάθετα τις δομές του κράτους από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης 

(αστυνομία και στρατό) μέχρι και στους «κοινωνικούς φορείς» (πχ παιδεία, 

υγεία, πρόνοια κλπ).  O Lavalette σημειώνει πως 

 

H καπιταλιστική αγορά επιβάλλει την ύπαρξή της στην καθημερινότητά 

μας με μυριάδες τρόπους- η εργασία, διασκέδαση, οικογένεια και κοινωνική 

ζωή είναι διαμορφωμένες από την εμπορευματοποίηση της ζωής και την 

καταστροφική λειτουργία της αγοράς. Παραταύτα ενώ φαινομενικά αυτή 

παρουσιάζεται <αγορά> ως ένας πραγματικός κοινωνικός θεσμός που 

επηρεάζει τις ζωές μας, στην πραγματικότητα αποτελεί εξωτερίκευση των 

κοινωνικών σχέσεων παραγωγής (εκμετάλλευση των εργατών από το 

κεφάλαιο) που κυριαρχεί στην κοινωνία αλλά μεταμφιέζεται ως «λειτουργία 

της αγοράς» (Lavalette, 2006 51) 

 

H παρατήρηση αυτή του Lavalette, εύκολα επιβεβαιώνεται ιστορικά από 

το γεγονός πως όποτε απειλήθηκαν τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων 

στον καπιταλισμό τότε οι ελίτ απεκδύθηκαν το ένδυμα της προοδευτικότητας 

και δημοκρατίας και αξιοποίησαν ξεκάθαρα απάνθρωπες και 

αντιδημοκρατικές μορφές επιβολής της κυριαρχίας (δικτατορίες, πόλεμοι, 

συλλήψεις, βασανισμοί κλπ.). Στα πλαίσια αυτά η κυρίαρχη τάξη αναπτύσσει 



και ένα ηθικό και νομικό κώδικα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της 

αυτοπροστασίας και αναπαραγωγής της. 

 

Οι δύο όψεις της κοινωνικής εργασίας 

 

 ΈΈνας από τους θεσμούς που συγκροτήθηκαν στα πλαίσια της 

ανάπτυξης του καπιταλιστικού κράτους είναι και το σύστημα πρόνοιας και 

κατ’επέκταση η κοινωνική εργασία ως εσωτερική λειτουργία του 

συγκεκριμένου πλέγματος «κοινωνικής προστασίας». Η εμφάνιση του 

κράτους πρόνοιας είναι και η ίδια αποτέλεσμα της αντιφατικής φύσης του 

κεφαλαιοκρατικού συστήματος και επηρεάστηκε ιστορικά από δύο βασικούς 

λόγους: α) την ανάγκη της καπιταλιστικής αγοράς να αναπαράγει ένα υγιές 

εργατικό του δυναμικό ικανό να παράγει πλούτο και β) την ανάγκη του 

συστήματος να ελέγχει το δυναμικό αυτό και να αυτοπροστατεύεται. 

 

Α) ΌΌπως προαναφέραμε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο ο τρόπος 

με τον οποίο είναι δομημένο το παρόν οικονομικό σύστημα, από τη φύση του 

δημιουργεί τόσο ανεργία και φτώχια, όσο και περιόδους ανάπτυξης/ ύφεσης. 

Επίσης η ανάγκη εσωτερικού (μεταξύ εγχώριων επιχειρήσεων) και εξωτερικού 

(πολυεθνικές) ανταγωνισμού προϋποθέτει την ύπαρξη εργατικού δυναμικού 

που είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις του εργοδότη. 

Κάτι τέτοιο λοιπόν απαιτεί με τη σειαρά του την αναπαραγωγή εργατικού 

δυναμικού που καταρχήν είναι υγιές και κατά παράλληλα διαθέτει τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παράγει έργο. Για παράδειγμα οι 

μεταδιδόμενες και ανίατες ασθενείς του 18ου και 19ου αιώνα οδήγησαν στο 

θάνατο εκατομμύρια εργαζόμενους στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Πέρα από 

την ανθρωπιστική διάσταση του γεγονότος, τα Βρετανικά καπιταλιστικά 

συμφέροντα έγιναν πιο ευάλωτα στο διεθνή ανταγωνισμό αφού η χώρα 

βρέθηκε να υστερεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σε απαραίτητα εργατικά 

χέρια. Το συγκεκριμένο γεγονός φανέρωσε στην αναγκαιότητα επένδυσης 

στην ιατρική, προστασίας της υγιεινής των εργαζομένων, καλύτερες συνθήκες 

εργασίας αλλά και αρτιότερο πολεοδομικό σχεδιασμό των βιομηχανικών 

πόλεων.  



 

 

Επίσης η πολύωρη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες εργασίας 

οδηγούσαν πολλές οικογένειες στη διάσπασή τους, την ψυχοσυναισθηματική 

αδυναμία να συνεχίσουν να εργάζονται αλλά και την κατάχρηση αλκοόλ Η  

εξάντληση, έλλειψη επικοινωνίας και αλλοτρίωση ήταν οι βασικές αιτίες για 

αυτές τις «εκτροπές». Η κυρίαρχες τάξεις μπροστά στα φαινόμενα αυτά 

αναγκάζονταν να δημιουργούν προνοιακούς θεσμούς συνδυασμένους με 

αυστηρούς κώδικες αστικής ηθικής, που βοηθούσαν στην εξασφάλιση 

στοιχειωδώς υγιούς, ψυχικά και σωματικά, εργατικού δυναμικού. 

 

Θα ήταν βέβαια λάθος να πούμε πως μονοδιάστατα οι κυρίαρχες 

τάξεις παραχώρησαν συστήματα πρόνοιας στους εργάτες αποκλειστικά και 

μόνο επειδή επεδίωκαν την αναπαραγωγή του δυναμικού τους. Κατά τον 19ο 

αιώνα αναπτύσσονται εργατικά σωματεία και ενώσεις που οι απαιτήσεις τους 

κυμαίνονται από θεσμοθέτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας μέχρι και 

πλήρη ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Οι σοσιαλιστικές 

επαναστάσεις του 20ου αιώνα αποτέλεσαν τεράστια απειλή για τα συμφέροντα 

της άρχουσας τάξης που μπροστά στην προοπτική της πλήρους απώλειας του 

πλούτου παραχώρησαν σημαντικά ενίοτε δικαιώματα στην εργατικής τάξη, 

πρός αποφυγήν επαναστάσεων. 

 

Β) Εκτός όμως από τους υπολογισμούς της ελίτ για διατήρηση και 

επιπλέον αναπαραγωγή της κυριαρχίας της και των κερδών μέσω της 

εκμετάλλευσης ενός υγιούς εργατικού δυναμικού που διαθέτει σχετικές 

δεξιότητες, παράλληλα δημιουργήθηκε και η αναγκαιότητα ελέγχου της 

μαζικής τάξης των εργατών.  Αυτή η επιτακτική ανάγκη οδήγησε την αστική 

τάξη στη δημιουργία συγκεκριμένου κώδικα αξιών που διαμόρφωνε και 

καθόριζε τις ζωές ων ανθρώπων ανάλογα με την εξέλιξη των οικονομικών 

συμφερόντων της καπιταλιστικής αγοράς. Στον πυρήνα αυτού του ηθικού 

κώδικα είναι η αναπαραγωγή της πυρηνικής οικογένειας ως κυττάρου 

εργασίας και κατανάλωσης. Η οικογένεια έχει την κύρια υποχρέωση 

προστασίας των μελών της, με διακριτούς πατριαρχικά ρόλους. Ο άντρας έχει 



το ρόλο του εργαζόμενου που παράγει «τα προς το ζην», η γυναίκα είναι 

φροντίστρια και τα παιδιά πρέπει αυστηρά να ακολουθούν τα κοινωνικά 

πρωτόκολλα απορροφώντας την κυρίαρχη ηθική ώστε να αντικαταστήσουν 

μελλοντικά τους γονείς στις γραμμές παραγωγής. Τα συστήματα πρόνοιας που 

συνεπικουρούν την οικογένεια (σε διαφορετικό βαθμό ανά εποχή) είναι 

σχεδιασμένα με τρόπο διδακτικό της κυρίαρχης ηθικής που παράλληλα 

επιβάλλει και ελέγχει την αναπαραγωγή του συστήματος. Για παράδειγμα 

μέχρι πρόσφατα το ασφαλιστικό σύστημα θεωρούσε αυτονόητο πως η 

γυναίκα είναι εξαρτώμενη του άνδρα σε σχέση με τα προνοιακά δικαιώματα 

και όχι vice versa. Επίσης ακόμα και σήμερα δεν έχουν θεμελιωθεί προνοιακά 

δικαιώματα για ομοφυλόφιλα ζευγάρια ενώ σε μεγάλο βαθμό οι μονογονεϊκές 

οικογένειες θεωρούνται παρέκκλιση.  

 

Το περιεχόμενο των συστημάτων πρόνοιας και της κοινωνικής 

εργασίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε στις μητροπόλεις του καπιταλισμού (ΗΠΑ, 

Ηνωμένο Βασίλειο) έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ατομικής 

ευθύνης. ΈΈτσι η ευθύνη για τη φτώχια και την ανεργία μεταβιβάστηκε στο 

πεδίο του ατόμου και της οικογένειας, αθωώνοντας με αυτό τον τρόπο το 

κράτος και το εκμεταλλευτικό σύστημα.  Αυτή η στόχευση διανθίστηκε και με 

φιλανθρωπικές και θρησκευτικές προσεγγίσεις σε μια προσπάθεια να 

αναδειχθεί η ορθότητα της κυρίαρχης κοσμοθεωρίας. Η προνοιακές 

πρακτικές σύντομα υιοθέτησαν την τακτική του «καρότου και μαστιγιου». Ο 

Novak (1988:30 ) στη μελέτη του για την προέλευση της φτώχιας περιέγραψε 

πως «για τη διατήρηση του καπιταλισμού απαιτείται μια σειρά από κίνητρα 

και τιμωρίες». ΈΈτσι από την αρχή της σύστασης ιδρυμάτων για την περίθαλψη 

των φτωχών και ανέργων, αυτά σκόπιμα απέκτησαν χαρακτήρα τιμωρίας, 

δαιμονοποίησης και στιγματισμού.  

 

Ο στιγματισμός των φτωχών υπηρετεί ένα σημαντικό σκοπό. Καταρχήν 

αποπροσανατολίζει την προσοχή από τις πραγματικές αιτίες της φτώχιας και 

ανισότητας. Παράλληλα όμως απωθεί και τους ανθρώπους από το να 

συμπαρασταθούν σε αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως άθλιοι, τεμπέληδες, 

ανήθικοι και ανεπαρκείς. (...) οι διαχωρισμοί που δημιουργούνται στην 



κοινωνία βοηθούν στη μείωση των πιθανοτήτων κοινής και συλλογικής 

αντίδρασης (Novak, 2001:53). 

 

Οι ομάδες που δέχονται τις επιθέσεις αυτές κατά καιρούς μπορεί να 

αφορούν ασθενείς ψυχικής υγείας, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, άτομα με 

αναπηρίες, ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειας κ.α που κατά κανόνα έχουν 

ένα κοινό χαρακτηριστικό: ανήκουν σε χαμηλά οικονομικά στρώματα. Οι 

υπηρεσίες πρόνοιας είναι κατά κανόνα διαμορφωμένες (ακόμα και 

αρχιτεκτονικά) με τρόπο που να αναδεικνύεται η δύναμη του κράτους, η 

υποτίμηση της προσωπικότητας του χρήστη υπηρεσιών και η στιγματοποίηση 

της ανεπάρκειάς του ως ατόμου. Στις μέρες μας βεβαίως έχει αποτυπωθεί και 

ερευνηθεί με ακρίβεια το γεγονός πως οι κύριες αιτίες πίσω από τα χρονίζοντα 

κοινωνικά «προβλήματα» δεν εντοπίζονται στο άτομο αλλά στον 

κοινωνικοοικονομικό σύστημα που παράγει αβυσσαλέες ανισότητες και 

καταδικάζει μεγάλες ομάδες του πληθυσμού να ζουν στο περιθώριο (δες και 

Wilikinson and Picket, 2009) 

 

ΈΈτσι λοιπόν η πρόνοια και η κοινωνική εργασία ισορροπεί στο δίπολο 

«έλεγχος- φροντίδα». Η θεωρία και πρακτική της κοινωνική εργασίας, όπως 

τουλάχιστον την έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα,  συγκροτήθηκε ως επάγγελμα 

στα πλαίσια αυτού του τιμωρητικού κράτους πρόνοιας στα τέλη του 19ου 

αιώνα, αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ (για την ιστορία της 

Ελληνικής κοινωνικής εργασίας βλ κεφάλαιο 1). ΈΈνας συνδυασμός 

αριστοκρατικής φιλανθρωπίας, χριστιανικού δογματισμού και της φιλοσοφίας 

της ελεύθερης αγοράς, συγκρότησαν την θεωρία και πρακτική του 

επαγγέλματος που αναπτύχθηκε μέσα στις Charity Organisation Societies. Οι 

πρώτες κοινωνικοί λειτουργοί επισκέπτονταν οικογένειες που μαστίζονταν 

από τη φτώχια και επιδίδονταν σε μια προσπάθεια να αποδείξουν την 

«πολυπροβληματικότητα» και «κοινωνική δυσλειτουργία» των 

εξυπηρετούμενων ως άτομα, προσπαθώντας παράλληλα να τους διδάξουν 

«ορθούς» τρόπυς ζωής.   

 



Δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού η αναγνώριση του γεγονότος πως 

εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα της κοινωνικής εργασίας, για δεκαετίες το 

επάγγελμα υπήρξε αρκετά επαχθές και καθόλου δημοφιλές ανάμεσα στους 

εξυπηρετούμενους (δες και κεφάλαια 2,3). Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου 

αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο, υπό διαφορετικές βέβαια συνθήκες, 

αναπτύχθηκε και η κοινωνική εργασία στην Ελλάδα ακολουθώντας τα 

πρότυπα του Αγγλοσαξονικού μοντέλου και αγνοώντας τις πραγματικές 

ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. 

 

Σε έναν κόσμο λοιπόν που συγκλονίζεται από την ανισότητα και τη 

διαλεκτική αντίθεση μεταξύ της κυρίαρχης ελίτ και των μη προνομιούχων 

ομάδων του πληθυσμού, η κοινωνική εργασία δε θα μπορούσε να είναι 

πολιτικά ουδέτερη. Ως θεσμός, στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, 

συγκροτήθηκε, αναπτύχθηκε και «εξοπλίστηκε» με τρόπο τέτοιο ώστε να 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και να ενισχύει την 

αναπαράγωγή του συστήματος. Υπήρξε την ίδια στιγμή μια «κοινωνική 

ασπιρίνη» που είχε στόχο να διαχειριστεί άμεσες και επείγουσες κοινωνικές 

ανάγκες αποσοβόντας τον κίνδυνο οι κρίσεις να ξεφεύγουν από τον κεντρικό 

έλεγχο του συστήματος. Ο Leonard υπογραμμίζει πως,  

 

Η εξέταση της φιλοσοφίας και θεωρίας της κοινωνικής εργασίας 

φανερώνει το βαθμό της εξάρτησης του επαγγέλματος στις αξίες της 

άρχουσας τάξης και τα καπιταλιστικά μοντέλα πρόνοιας, για τα οποία επί της 

ουσίας οι περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν άγνοια. (Leonard, 1975: 

47) 

 

H τελευταία φράση της παρατήρησης του Leonard έχει ιδιαίτερη 

σημασία στην αναγνώριση του ρόλου της καθεστωτικής κοινωνικής εργασίας 

από τους κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και στην προσπάθεια αλλαγής και 

ριζοσπαστικοποίησης της θεωρίας της.  

 

Η κοινωνική εργασία δεν έχει μια ταυτότητα και δεν υιοθετεί ένα 

ομοιγενές πλέγμα αξιών. Σε μια διαιρεμένη κοινωνία, όπου τα συμφέροντα 



διαφορετικών τάξεων βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση δε θα μπορούσε η 

κοινωνική εργασία να είναι διαφορετική. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό να 

αναγνωρίζουμε πως εκτός από την κυρίαρχη Αγγλοσαξονική κοινωνική 

εργασία που αναπτύχθηκε «από τα πάνω» και επιβλήθηκε στους 

εξυπηρετούμενους, υπήρχαν πάντοτε και ριζοσπαστικά ρεύματα, κοινωνικών 

λειτουργών που βρίσκονταν σε συμμαχία με τους εξυπηρετούμενους. Αυτοί οι 

κοινωνικοί λειτουργοί αρνούνταν «να κατηγορήσουν το θύμα» και 

ανέπτυσσαν συλλογικές δράσεις που είχαν σκοπό την κοινωνική αλλαγή και 

χειραφέτηση των καταπιεσμένων ομάδων. Η ιστορία της ριζοσπαστικής 

κοινωνικής εργασίας είναι τόσο παλιά όσο είναι και η ιστορία του επίσημου 

επαγγέλματος. Εκτός από τα ριζοσπαστικά κινήματα στις Δυτικές χώρες, 

πλούσια προνοιακά κινήματα με προοδευτικό και ριζοσπαστικό χαρακτήρα 

αναπτύχθηκαν και στη Λατινική Αμερική (θεολογία της απελευθέρωσης, 

κοινωνική παιδαγωγική). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις χώρες αυτές η 

κοινωνική εργασία δεν ήταν αποτέλεσμα κατασκευής από τις κυρίαρχες 

τάξεις, αλλά απότοκος ζύμωσης και διεκδίκησης των κοινωνικών κινημάτων. 

Γι αυτό το λόγο άλλωστε χαίρουν και μεγάλης λαϊκής αποδοχής σε αντίθεση 

με την επίσημη Αγγλοσαξονική κοινωνική εργασία. 

 

Κοινωνική Εργασία για την Κοινωνική δικαιοσύνη 

 

Η ριζοσπαστική κοινωνική εργασία ακολούθησε παράλληλο δρόμο και 

συστηματικά αγνοήθηκε από την επίσημη ιστοριογραφία του επαγγέλματος 

(βλ. Προηγούμενο κεφάλαιο). Η συνεισφορά της όμως υπήρξε διττή. Αφενός 

ενίσχυσε καθοριστικά τα κινήματα των εξυπηρετούμενων (αντιρατσιστικά, 

φεμινιστικά, αντί-ψυχιατρικά, αντιαποικιακά). Αφετέρου η συμβολή της στην 

σταδιακή προσπάθεια απεξάρτησης του επαγγέλματος από τη συντηρητική 

της παράδοση είναι τεράστιο. Στο συνέδριο της παγκόσμιας ομοσπονδίας 

κοινωνικών λειτουργών το καλοκαίρι του 2010 (Χονγκ Κόνγκ), μαζικά 

κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις χώρες απαίτησαν τη σύνδεση της 

κοινωνικής εργασίας με την πολιτική δράση και την υπεράσπιση των πιο 

αδύναμων απέναντι σε ένα σύστημα που αναπαράγει ανισότητες. Αυτό το  

ψήφισμα που προσανατολίζει για πρώτη φορά το επίσημο επάγγελμα στην 



κοινωνική δράση, αφήνοντας πίσω τα τιμωρητικά και ατομικιστικά μοντέλα, 

ήταν αποτέλεσμα της μεθοδικής προσπάθειας των κριτικών και 

ριζοσπαστικών κινημάτων της κοινωνικής εργασίας που για δεκαετίες 

συντάχθηκαν με τους αγώνες των εξυπηρετούμενων. Πιο συγκεκριμένα η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) αποφάσισε πως το 

επάγγελμα οφείλει μέσα στα επόμενα χρόνια και εν μέσω οξείας οικονομικής 

κρίσης  

 

-Να διεκδικήσει/ επαναδιεκδικήσει την προτεραιότητα της «πολιτικής 

δράσης» και να αναπτύξει μια συλλογική φωνή για την κοινωνική ανάπτυξη, 

τους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς κοινωνικής εργασίας.  

-Να ξεκινήσει μια συλλογική διαδικασία για την συγκρότηση κοινής 

παγκόσμιας ατζέντας ικανή να ενώσει όσους εμπλέκονται στην κοινωνική 

εργασία και την κοινωνική ανάπτυξη. 

-Να οργανωθεί στρατηγικά γύρω από μηχανισμούς που στοχεύουν 

στην υλοποίηση κοινών δράσεων και την ανάπτυξη ευέλικτων εφαρμογών  για 

την παρακολούθηση των προσπαθειών μας  7 

 

Με αυτό τον τρόπο μπαίνει στο προσκήνιο της κοινωνικής εργασίας 

διεθνώς η προσπάθεια ριζοσπαστικοποίησης του επαγγέλματος και ανάπτυξης 

πολιτικής και συλλογικής δράσης απέναντι στα διογκούμενα αδιέξοδα του 

συστήματος. Κάτι τέτοιο απαιτεί υπεράσπιση των κοινωνικών κεκτημένων και 

προώθηση αλλαγών στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπό αυτή 

λοιπόν την έννοια η ριζοσπαστική κοινωνική εργασία δεν μπορεί να 

κατηγοριοποιείται αφαιρετικά ως «άλλη μια μέθοδος κοινωνικής εργασίας». Η 

ριζοσπαστική κοινωνική εργασία είναι μια γενικευμένη θεώρηση που πηγάζει 

από τα κοινωνικά κινήματα και ενημερώνει τη θεωρία και πρακτική του 

επαγγέλματος επιδιώκοντας κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή. Θα 

ήταν λοιπόν λάθος να πει κανείς ότι η κοινωνική εργασία είναι θεωρία χωρίς 

πρακτική ή πρακτική χωρίς θεωρία. Στα πλαίσια της ριζοσπαστικής 

κοινωνικής εργασία αυτή η διχοτόμηση είναι επίπλαστη. Η προσπάθεια 

                                                
7 Η ατζέντα του IFSW όπως αποτυπώθηκε µετά το συνέδριο του 2010, 
(http://www.ifsw.org/p38002163.html) πρόσαβαση 30/1/2011 



κοινωνικής αλλαγής δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο με ρητορικά 

επιχειρήματα. ΆΆλλωστε η θέση των κοινωνικών λειτουργών στην πρώτη 

γραμμή δεν αφήνει καν την πολυτέλεια της μη-δράσης. Αντιθέτως, είναι οι 

παραδοσιακές και συντηρητικές προσεγγίσεις στην κοινωνική εργασία που με 

τρόπο παρωχημένο υποτιμούν τη σημασία της θεωρητικής και πολιτικής 

ανάλυσης στο όνομα του «εφαρμοσμένου» επαγγέλματος υιοθετώντας μια 

μηχανιστική και τεχνική αντίληψη της παρέμβασης του κοινωνικού 

λειτουργού. 

 

Επίσης είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως οι ριζοσπαστικές 

προσεγγίσεις δεν έρχονται σε αντιπαράθεση προς τα κλινικά μοντέλα 

παρέμβασης, αντιθέτως υπάρχουν πολλά και άριστα παραδείγματα 

ριζοσπαστικής κλινικής εργασίας και κριτικής ψυχολογίας/ψυχανάλυσης 

(Abdullah, 1994; Kleinman, 1988, Martin Baro, 1994; Watknins,1992). Η 

ριζοσπαστική κοινωνική εργασία αποδομεί τις ατομικιστικές προσεγγίσεις που 

έχουν στόχο να παθολογικοποιήσουν την συμπεριφορά του ατόμου και να 

ηθικολογήσουν με όρους «ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας». Μοντέλα που 

αναλώνονται στο να διαγιγνώσκουν ψυχοκοινωνικές παθογένειες/ 

δυσλειτουργίες, ενώ εμβαθύνουν στο «πόσα εκατοστά απόσταση θα έχουμε 

από τον εξυπηρετούμενο στο γραφείο και που θα βάλουμε τη γλάστρα» δεν 

προσφέρουν κάτι στην ανάπτυξη συμμαχιών με τους εξυπηρετούμενος και την 

ψυχοσυναισθηματική τους ενίσχυση. Γιατί είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως 

οι εξυπηρετούμενοι προσεγγίζουν τις κοινωνικές υπηρεσίες με υπαρκτές και 

πιεστικές ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, που επιτείνουν το 

άγχος, την κατάθλιψη, την αλλοτρίωση και τις ενοχές. Αυτά τη ζητήματα 

απαιτούν άμεση αντιμετώπιση που πολλές φορές οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις στην κοινωνική εργασία δεν είναι ικανές να αντιμετωπίσουν 

αφού απαιτείται εκτός από τη θεραπευτική υποστήριξη, ανάλυση των 

κοινωνικών αντιφάσεων (ανεργία, φτώχια, ανισότητα) και συγκρουσιακή 

τακτική για διεκδίκηση πόρων σε ένα συρρικνούμενο κοινωνικό κράτος. 

 



Αυτό υπήρξε σαφές για τη ριζοσπαστική κοινωνική εργασία ήδη από 

τη δεκαετία του 1970 όταν οι Bailey and Brake (1975, 9), στο κλασσικό πια 

βιβλίο τους «ριζοσπαστική  κοινωνική εργασία» ξεκαθάριζαν πως 

 

Στόχος μας δεν είναι να εξαφανίσουμε την κατά περίπτωση κοινωνική 

εργασία <ΚΕΑ> αλλά να εξαφανίσουμε αυτές τις μορφές κοινωνικής 

εργασίας που υποστηρίζουν την ηγεμονία της άρχουσας τάξης.  

 

Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να τόσο οι 

κοινωνικοί λειτουργοί όσο και οι εξυπηρετούμενοι να αντιληφθούν, 

κατανοήσουν και αναλύσουν τις ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές 

αναφορές των κοινωνικών προβλημάτων. Στόχος σε μια τέτοια προσπάθεια 

δεν είναι απλά η διαχείριση των προβλημάτων αλλά η ανατροπή των αιτιωδών 

σχέσεων που οδηγούν στην εκμετάλλευση, καταπίεση και αναπαραγωγή των 

κοινωνικών ανισοτήτων.  

 

Μια καλύτερη κοινωνία δε θα προκύψει αυτόματα, ανεξάρτητα από το 

πόσο προσπαθούμε εμείς ή όχι. ΈΈπειτα από δεκαετίες στις οποίες ζήσαμε με 

την καταπιεστική αίσθηση ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος από την 

κοινωνική και περιβαλλοντική αποτυχία των μοντέρνων κοινωνιών, μπορούμε 

πια να ξανακερδίσουμε την αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που προκύπτει από 

την επίγνωση πως τα προβλήματα μπορούν να λυθούν (Wilkinson and Picket, 

2008: 265) 

 

 Στον πυρήνα μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η διαδικασία ταξικής και 

κοινωνικής συνειδητοποίησης. Ο Freire περιέγραψε διεξοδικά τον τρόπο με 

τον οποίο οι πιο καταπιεσμένες ομάδες του πληθυσμού ζώντας υποταγμένες 

σε ένα σύστημα που αναπαράγει τη δυναμική του με κάθε τρόπο, σταδιακά 

εσωτερικεύουν την καταπίεση και τη δέχονται ως φυσιολογική και 

νομοτελειακή. Για την φτώχια, τον αποκλεισμό και τα παρεπόμενά τους δεν 

κατηγορούν κανέναν άλλο παρά τον εαυτό τους. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι 

αλλοτριωμένοι από την κοινωνική πραγματικότητα. Ο Freire (1993,50) λοιπόν 

υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την κοινωνική εργασία η προσπάθεια 



να καταλάβουν οι πλέον καταπιεσμένες ομάδες του πληθυσμού τις αιτίες της 

καταπίεσης και συνειδητά να αναπτύξουν δράση προς της εξάλειψη αυτών 

των αιτιών. Οι καταπιεσμένοι έχουν χάσει την «ανθρώπινη φύση» τους 

ακριβώς επειδή το σύστημα τους έχει μετατρέψει σε μονάδες ή «αντικείμενα» 

που καθημερινά απασχολούνται με το πως θα επιβιώσουν και δεν μπορούν να 

σκεφθούν και να αντιληφθούν τους λόγους που έχουν υπονομεύσει, με τον 

απάνθρωπο αυτό τρόπο, τις ζωές του. Επομένως η προσπάθεια για τη 

ριζοσπαστική διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης περνά μέσα από τον 

αγώνα για αναγνώριση της πραγματικότητας και των αιτιωδών της σχέσεων 

(συνειδητοποίηση). Αυτή η προσπάθεια αποτελεί εξορισμού μέθοδο και όχι 

μια απλή θεωρητική αναφορά.  

 

 Η μέθοδος αυτή της «συνειδητοποίησης» και του συντονισμένου αγώνα 

για κοινωνική αλλαγή μπορεί να ενημερώνει διάφορες τακτικές και πρακτικές 

της κοινωνικής εργασίας, είτε αυτή αφορά τη μικροκλίμακα έιτε τη 

μακροκλίμακα. Επίσης η διαδικασία αυτή προϋποθέτει δημιουργική σκέψη 

και όχι καθήλωση σε μηχανιστικές και αυτοματοποιημένες παρεμβάσεις (πχ 

αναγωγή στο κοινωνικό ιστορικό, το «συμβόλαιο», άγχος για τη διατήρηση 

των «ορίων», ενστικτώδης ανταγωνισμός προς άλλα επαγγέλματα). Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και 

προσανατολίζονται σε κριτικές παρεμβάσεις μπορούν να αξιοποιούν κάθε 

δυνατότητα που τους παρέχεται ή ακόμα και να δημιουργούν νέες 

δυνατότητες οι ίδιοι σε συνεργασία με τους εξυπηρετούμενους και τα 

κοινωνικά κινήματα. Οι τακτικές και οι μέθοδοι της κοινωνικής εργασίας δεν 

περιέχονται εξαντλητικά σε κάθε είδους εκπαιδευτικά «εγχειρίδια» αλλά 

δημιουργούνται μέσα από τη ζύμωση της εμπειρίας, θεωρίας και πρακτικής 

και έρευνας.   

 

 Μέσα από τα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου αναδείχθηκαν 

συγκεκριμένα μοντέλα ριζοσπαστικής παρέμβασης και σχετικές μελέτες 

περίπτωσης. Ανακεφαλιώνοντας αυτές τις προσεγγίσεις, όπως 

παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, θα λέγαμε πως οι βασικοί 

στόχοι της ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας είναι 



  

 

 

• Να αποκαλύψει τις καταπιεστικές και εκμεταλλευτικές σχέσεις 

αλλά και τις δομικές αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων 

• Να ενισχύσει με κάθε δυνατό τρόπο την κάλυψη άμεσων και 

πιεστικών ανάγκών (ψυχικών και κοινωνικών) των 

εξυπηρετούμενων, στοχεύοντας όμως στην ανατροπή των 

δομικών αιτιών των κοινωνικών προβλημάτων. 

• Να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης, ισοτιμίας και 

αυθεντικότητας με τους εξυπηρετούμενους, απορρίπτοντας τις 

ιεραρχίες.  

• Να συνηγορεί και υπερασπίζεται αποφασιστικά και χωρίς όρους 

τα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων. 

• Να αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, καταπίεσης και δαιμονοποίησης των 

εξυπηρετούμενων αλλά και επαγγελματιών.  

• Να προωθήσει μοντέλα και πρακτικές της κοινωνικής εργασίας 

που δε διαμορφώνονται από τη γραφειοκρατία και τις 

πελατειακές σχέσεις, αλλά αξιοποιούν τη φαντασία, 

δημιουργικότητα και καινοτομία, τόσο των κοινωνικών 

λειτουργών όσο και εξυπηρετούμενων (φεμινιστικά, αντι-

καταπιεστικά, αντι-ρατσιστικά, συνηγορία, συλλογική δράση 

κλπ) 

• Να αποδομήσει τα εισαγόμενα μηχανιστικά και συντηρητικά 

μοντέλα της κοινωνικής εργασίας δίνοντας έμφαση στις 

παραδόσεις, ιδιαιτερότητες και πραγματικές ανάγκες των 

τοπικών πληθυσμών. 

• Να ενισχύσει την κοινωνική/ ταξική συνειδητοποίηση των πιο 

ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  

• Να συγκροτήσει πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες που έχουν 

στόχο την ανατροπή των εκμεταλλευτικών μηχανισμών του 

συστήματος και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 



• Να αναπτύξει δημοκρατικά και συλλογικα συντονισμένη δράση 

με άλλους κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ακτιβιστές, 

εξυπηρετούμενους, φοιτητές αποφεύγοντας την επαγγελματική 

απομόνωση και το συντεχνιακό ανταγωνισμό. 

• Να διευρύνει το γνωστικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας, τόσο 

θεωρητικά όσο και πρακτικά, ανάλογα με τις κοινωνικές 

ζυμώσεις και κοινωνικές ανάγκες. 

 

Εν κατακλείδι, η ριζοσπαστική κοινωνική εργασία δεν είναι «αντικειμενική 

και ουδέτερη» αλλά ξεκάθαρα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των 

καταπιεσμένων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έχοντας ως κύριο 

στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί και μια 

πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης ριζοσπαστικών πρακτικών στην Ελλάδα 

αλλά και ανάπτυξης διαλόγου για το μέλλον του επαγγέλματος.  

 

 

 

 
Θέµατα προς συζήτηση 

 

1. Μέσα σε ποιό κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο αναπτύχθηκε το 

κράτος πρόνοιας και η κοινωνική εργασία; 

2. Τι σηµαίνει η φράση «η κοινωνική πρόνοια ισορροπεί στο δίπολο 

φροντίδα- έλεγχος»; 

3. Γιατί η κοινωνική εργασία στη Μεγάλη Βρετανία είναι επάγγελµα 

µη δηµοφιλές ανάµεσα την εργατική τάξη; 

4. Ποιές είναι οι «δύο ταυτότητες της κοινωνικής εργασίας»; 

5. Πώς αντιλαµβάνεστε τον όρο «συνειδητοποίηση» και µε ποιό 

τρόπο µπορεί να επηρεάσει την παρέµβαση των κοινωνικών 

λειτουργών; 

6. Γιατί η ριζοσπαστική εργασία δεν είναι αντίθετη προς την κλινική; 

 
 



 
 
 


