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Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 96-97, 1998, 337-341

Ντίνα Βαΐου - Κωστής Χατζημιχάλης, 1997, Με τη ραπτομηχανή στην κουζί
να και τους Πολωνούς στους αγρούς - πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, 
Αθήνα, Εξάντας, σελ. 250.

Με τον περίεργο αλλά παραστατικό 
τίτλο Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα 
και τους Πολωνούς στους αγρούς, οι 
συγγραφείς Ντίνα Βαΐου και Κωστής 
Χατζημιχάλης καταπιάστηκαν με ένα 
θέμα σχεδόν αδιερεύνητο στη χώρα 
μας: Την άτυπη εργασία σε διαπλοκή 
της με την τυπική, σε συνδυασμό με την 
περιφερειακή της κατανομή στον ελλα- 
δικό χώρο, με έμφαση στην ευελιξία 
των τοπικών αγορών εργασίας στη 
Βόρεια Ελλάδα. Σε δύο πόλους κινεί
ται η ανάπτυξη του θέματος: α) στην 
άτυπη μη επίσημη εργασία που συμβο
λικά την εκπροσωπούν δύο ομάδες, ί) 
οι φασονίστριες που τοποθετούν τη 
ραπτομηχανή παντού στο σπίτι και ίί) 
οι Πολωνοί που μπορεί να είναι και 
Αλβανοί, και Βούλγαροι και Ιρακινοί, 
δηλ. στην ουσία παράνομοι μετανάστες 
που απασχολούνται ως εργάτες γης σε 
διάφορες εργασίες, και β) στη διερεύ- 
νηση μιας προσέγγισης που «διαμεσο
λαβεί» μεταξύ των ειδικών χαρακτη
ριστικών ενός τόπου και του γενικό
τερου χωροκοινωνικού πλαισίου. 
Στοιχεία όπως τοπικές αγορές εργα
σίας, γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, 
εργασία, καθημερινή ζωή αποτελούν 
κεντρικά σημεία για τη μελέτη του 
χώρου. Η αντιμετώπιση της προβλημα
τικής γίνεται από πολλές πλευρές και

με ποικίλες προσεγγίσεις όπως κοινω
νιολογική, πολιτικής οικονομίας, περι
φερειακής ανάπτυξης, πολεοδομίας 
και κοινωνικής γεωγραφίας, και γι’ 
αυτό η σφαιρική αυτή εξέταση προσδί
δει στη συγκεκριμένη μελέτη-έρευνα τη 
μοναδικότητα και πρωτοτυπία, αν 
μάλιστα σκεφθούμε ότι μέχρι τώρα η 
άτυπη εργασία, ως συνήθως μη δηλω
μένη, εξεταζόταν μόνο στην οικονομι
κή της διάσταση στο πλαίσιο της παρα
οικονομίας.

Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφά
λαια. Στο πρώτο, με τον τίτλο «Κανονι
κότητες και αποκλίσεις», οι συγγραφείς 
δίνουν δείγματα των έντονων κοινωνι
κών και γεωγραφικών αλλαγών, που 
εντοπίστηκαν στις ελληνικές πόλεις και 
περιφέρειες από τη δεκαετία του ’70 
μέχρι σήμερα, και προσπαθούν να κατα
λάβουν τις συγκεκριμένες αλλά κρυφές 
ενδογενείς ιδιαιτερότητες στις ελληνι
κές πόλεις και περιφέρειες (σελ. 16).

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Ο τόπος 
και η εργασία» οροθετούνται οι έννοι
ες: τόπος, χώρος, εργασία, άτυπες μορ
φές εργασίας, παραγωγικές δραστηριό
τητες και τοπικές αγορές εργασίας, με 
τρόπο ιδιαίτερα διεισδυτικό και πρω
τότυπο μέσα από ένα κράμα κοινωνιο
λογικών και περιφερειακής ανάπτυξης 
προσεγγίσεων.
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Τι, αλήθεια, είναι η άτυπη εργασία; 
Είναι δραστηριότητες που παράγουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες νόμιμα ή και 
παράνομα, δεν καταγράφονται και 
επομένως φοροδιαφεύγουν, απασχο
λείται σ’αυτές εργατικό δυναμικό 
χαμηλά αμειβόμενο, όπως γυναίκες, 
μετανάστες, ξένοι, δεν ισχύουν γι’ 
αυτούς συλλογικές συμβάσεις, δεν 
έχουν κοινωνική ασφάλιση, εργάζονται 
δηλαδή χωρίς κεκτημένα δικαιώματα 
(σελ. 35).

Και μόνο η περιχαράκωση της 
έννοιας στα παραπάνω δείχνει την 
έντονη κοινωνική διάσταση του φαινο
μένου και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
σήμερα εμφανίζει, όταν ο όγκος της 
άτύπης εργασίας συνεχώς αυξάνεται. 
Η σημερινή ευρεία διάδοση αυτού του 
τύπου εργασίας δίνει τη δυνατότητα 
ευελιξίας, ιδιαίτερα σε περιόδους οικο
νομικής ύφεσης αλλά και πολιτικών 
ανακατατάξεων, οι οποίες συνοδεύτη
καν και από αναγκαστικές μετακινή
σεις πληθυσμών προς χώρες ανώτερου 
οικονομικού επιπέδου και πολιτικής 
σταθερότητας, που ωστόσο όμως αντι
μετωπίζουν και αυτές προβλήματα 
ανεργίας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
άτυπη εργασία λειτουργεί ως μία στρα
τηγική επιβίωσης για τις κοινωνικές 
εκείνες ομάδες που έχουν χαρακτηρι
στικά υψηλού κινδύνου κοινωνικού 
αποκλεισμού και αδυνατούν να εντα
χθούν στην τυπική-επίσημη αγορά 
εργασίας. Λειτουργεί ακόμη και ως 
μηχανισμός κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
αφού εξασφαλίζει κάποιο εισόδημα 
αλλά και επαφή με τον γηγενή πληθυ
σμό προκειμένου για μεταναστευτι- 
κούς πληθυσμούς, οι οποίοι χωρίς στη
ρίγματα, δίκτυα επικοινωνίας και με

έλλειμμα γλώσσας και ελληνικού εργα
σιακού κλίματος δεν μπορούν εύκολα 
να απασχοληθούν σε τυπικές εργασίες. 
Ταιριάζει, ωστόσο, αυτός ο τύπος 
εργασιακής πρακτικής και για όσους 
επιθυμούν το εύκολο και γρήγορο κέρ
δος και έχουν την τάση για «λούφα, 
κομπίνα, καπατσοσύνη και κλοπή του 
κράτους» (σελ. 217). Ασφαλώς, οι σχέ
σεις παραγωγής είναι ιδιόμορφες με 
κύριο χαρακτηριστικό τον έντονο 
ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων 
χωρίς κανένα κεκτημένο, ενώ οι εργο
δότες έχουν μεγάλες δυνατότητες επι
λογών.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμέ
νο στις άτυπες δραστηριότητες, την 
ευελιξία και την τοπική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της Νότιας Ευρώπης με ανα
φορές κυρίως στην Ισπανία, Γαλλία, 
Πορτογαλία και Ιταλία και ευκαιριακά 
στην Ελλάδα. Σ’ αυτές τις χώρες κυρι
αρχεί η οικογενειακή γεωργία, και η 
γυναικεία απασχόληση, με τη γυναίκα 
ως «συμβοηθούν και μη αμειβόμενο 
μέλος», κατέχει σημαντική θέση στον 
καταμερισμό εργασίας - άλλωστε επι- 
σημαίνονται συνδυασμοί δραστηριοτή
των άτυπου χαρακτήρα που διαφορο
ποιούνται από τον έναν τόπο στον 
άλλον. Από την άλλη μεριά, τέσσερα 
επίπεδα ευελιξίας, ως προς την οργά
νωση της παραγωγής, τη διαδικασία 
της εργασίας, τον γεωγραφικό καταμε
ρισμό της εργασίας και το θεσμικό 
πλαίσιο, περιγράφουν και ερμηνεύουν 
το φαινόμενο της άτυπης εργασίας.Οι 
ευέλικτες μέθοδοι παραγωγής σε αντι
παράθεση αλλά και σε συσχετισμό με 
τη μαζική παραγωγή είναι γνώρισμα 
του καπιταλισμού που συνδυάζει ταυ
τόχρονα ευελιξίες και ακαμψίες. Η
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τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο των 
αλλαγών στο γεωγραφικό καταμερι
σμό της εργασίας χαρακτηρίστηκε από 
ιδιαιτερότητες που οφείλονται στη 
μορφή της καπιταλιστικής ανάπτυξης 
- μάλλον τυχαία -, όπως επέκταση της 
μικρής κλίμακας βιοτεχνιών σε περιο
χές εκτός μεγαλουπόλεων, τρέχουσες 
συναλλαγές στη γεωργία και ανάπτυξη 
τουριστικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι πολιτικές τοπικής ανά
πτυξης με δυο κύριες κατευθύνσεις:(ί) 
αναγνώριση κάποιου τοπικού δυναμι
σμού και αναζήτηση τρόπων που θα 
τον στηρίξουν, (ii) αντίληψη ότι οι 
τοπικές πρωτοβουλίες αποτελούν δού- 
ρειο ίππο στο κεϋνσιανό παρεμβατικό 
κράτος, οφείλουν να γίνουν ανταγωνι
στικές για να επιβιώσουν και να προ
σαρμοστούν στις νεοφιλελεύθερες επι
λογές (σελ.73). Το φαινόμενο της Τρί
της Ιταλίας, με τις ανανεωτικές μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις και τα πυκνά 
τοπικά δίκτυα συνεταιρισμού, είναι 
ένα ιδιόμορφο παράδειγμα τοπικής 
ανάπτυξης που βασίστηκε (α) στη 
μεμονωμένη διάσπαση της παραγωγής 
μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων 
και διάχυση επί μέρους τμημάτων σε 
υπεργολαβικές επιχειρήσεις και (β) 
στα δίκτυα μικρομεσαίων μεταποιητι
κών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται 
σε ορισμένες περιοχές.

Η περίπτωση της Τρίτης Ιταλίας - 
έξω από την κλασική διάκριση Βορρά- 
Νότου - δεν μπορεί να αποδοθεί απο
κλειστικά στη βιομηχανική δομή και 
στις βιομηχανικές σχέσεις, αλλά στη 
συμπληρωματικότητα άλλων παραγό
ντων και στην κοινωνική συγκρότηση 
της τοπικής αγοράς. Βασίστηκε στις 
βιομηχανικές MME, στην εντατική

γεωργία και τον τουρισμό και στον 
κατά φύλο καταμερισμό της εργασίας 
με σημαντική συμμετοχή των γυναι
κών που με τις χαμηλότερες αμοιβές 
άφησαν περιθώρια ανάπτυξης μεγάλα. 
Ορισμένα χαρακτηριστικά, εξάλλου, 
που δεν είναι κοινά σε άλλες περιοχές, 
όπως είναι η σταθερή τοπική κοινωνία 
από τη δεκαετία του ’50, αφού δεν είχε 
μεταναστευτικές εκροές, και η πολιτι
κή σταθερότητα, ευνόησαν τις MME 
και την οικογενειακή και συνεταιριστι
κή παραγωγή. Οι άτυπες λοιπόν δρα
στηριότητες συναρτώνται άμεσα με το 
θεσμό της οικογένειας, γιατί διευκολύ
νουν τέτοιες πρακτικές, αλλά και γιατί 
μπορούν ως ένα βαθμό να ερμηνεύ
σουν τη γεωγραφική διαφοροποίησή 
τους.

Οι τοπικές αγορές εργασίας στη 
Μακεδονία και Θράκη στο σύνολό 
τους εξετάζονται στο τέταρτο κεφά
λαιο. Με τη βοήθεια στατιστικού υλι
κού επισημαίνονται οι αλλαγές που 
έχουν συντελεστεί στο γεωγραφικό 
καταμερισμό της εργασίας με σημαντι
κές διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία 
και βιομηχανία, με χαρακτηριστικά (ί) 
την πληθυσμιακή και παραγωγική ανά
καμψη σε αρκετές μη αστικές περιοχές, 
(ϋ) τη σταδιακή διείσδυση σε ορισμέ
νες κατηγορίες βιομηχανικών κατανα
λωτικών προϊόντων όπου οι MME 
ήταν ιδιαίτερα αποδοτικές και (iii) την 
κρατική παρέμβαση μέσω της κατανο
μής των δημοσίων επενδύσεων, της 
νομοθεσίας κινήτρων και της κατα
σκευής μεγάλων έργων. Αυτές οι εξελί
ξεις ενίσχυσαν τη γεωγραφική και κοι
νωνική διαφοροποίηση στο εσωτερικό 
της Βόρειας Ελλάδας με τρεις διακρί
σεις: (ί) ανεπτυγμένες αστικές περιο
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χές, (ϋ) περιθωριοποιημένες αγροτι
κές περιοχές, (iii) ενδιάμεσες περιφέ
ρειες με μεσαίου μεγέθους αστικά 
κέντρα και μεγάλες ημιαστικές αγροτι
κές περιοχές.

Η πολυαπασχόληση και η αύξηση 
της εξωαγροτικής απασχόλησης συνέ- 
τειναν στη δημιουργία MME σύγχρο
νων και παραδοσιακών, αλλά και 
εξαρτημένων από τις υπεργολαβίες 
(φασόν), όπως και επιχειρήσεων που 
αποτελούν δίκτυο, που αναπτύσσουν 
έναν οριζόντιο τοπικό καταμερισμό 
εργασίας και ακόμη επιχειρήσεων που 
εμφανίζουν συγκεντρωτισμό σε περιο
χές που ειδικεύονται σε ένα προϊόν. Το 
κόστος της εργασίας χαρακτηρίζεται 
χαμηλό, γιατί η υπερπροσφορά εργατι
κού δυναμικού, κυρίως στην Ανατολι
κή Μακεδονία και Θράκη, εντοπιζόταν 
στο γυναικείο πληθυσμό και στην εθνό
τητα (Μουσουλμάνοι). Και άλλα, όμως, 
στοιχεία, όπως είναι η ελλιπής εκπαί
δευση,η πολυαπασχόληση με υψηλά 
μάλιστα ποσοστά εποχιακής απασχόλη
σης, συνέτειναν στο φθηνό κόστος 
εργασίας σ’ αυτές τις περιοχές και στις 
έντονες κλαδικές και γεωγραφικές δια
φοροποιήσεις.

Δεν πρέπει, ασφαλώς, να παραγνω
ρίζουμε το ρόλο που έπαιξε ο προσφυ- 
γικός εποικισμός, που με τη «νέα ηθική 
της εργασίας» και τη μεταφορά τεχνο
γνωσίας συνέβαλε στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής.

Σήμερα «οι ευελιξίες στις τοπικές 
αγορές εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα 
οφείλονται στις έντονες διαρθρωτικές 
αλλαγές που άρχισαν την περίοδο 
1973-1988 με την εμφάνιση του 
εύθραυστου «ενδιάμεσου δυναμισμού» 
ο οποίος έδειξε τα όριά του στη διετία

1988-1990 για να εμφανίσει σαφή δείγ
ματα κρίσης μετά το 1991» (σελ. 128).

Οι συγγραφείς γίνονται πιο συγκε
κριμένοι στο πέμπτο κεφάλαιο για τις 
τοπικές αγορές εργασίας και τις ευελι
ξίες που τις χαρακτηρίζουν, δηλαδή τη 
διαπλοκή τυπικών και άτυπων μορφών 
παραγωγής που θα επιτρέψει την κατα
νόηση ανάπτυξης συγκεκριμένων τόπων 
με την επιτόπια έρευνά τους σε τρεις 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας: τη Θεσ
σαλονίκη, την Ημαθία και Πέλλα και 
την Καστοριά. Προφανώς, σε κάθε 
περιοχή κυριαρχούν ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά, όπως στη Θεσσαλονίκη, 
όπου η έμφαση επικεντρώνεται «στη 
βιομηχανική παραγωγή που δεν φαίνε
ται», γιατί λειτουργούν τα δίκτυα υπερ
γολαβιών. Στην Ημαθία και Πέλλα 
είναι έντονη η παρουσία ξένων εργα
τών, κυρίως Πολωνών και Αλβανών, οι 
οποίοι απασχολούνται στους αγρούς, 
στοιχείο που συνέβαλε στην αναδιάρ
θρωση της γεωργικής παραγωγής, 
αφού τις εργασίες αυτών δεν τις ήθε
λαν οι ντόπιοι. Με τις χαμηλές αποδο
χές και το εξοντωτικό ωράριο απασχό
λησης συνέβαλαν σημαντικά στην ανά
πτυξη της περιοχής.

Στην Καστοριά, τέλος, αναδείχνε- 
ται η σχέση τοπικού και παγκόσμιου, 
αφού η τοπική ειδίκευση στη γουνοποι
ία είχε αγορές διάθεσης και στο εξωτε
ρικό, όπως και πολυαπασχόλησης στη 
γούνα και τη γεωργία, και αυτός ο συν
δυασμός εξασφαλίζει την ευελιξία.

Οι ευελιξίες λοιπόν, αποτέλεσμα 
των άτυπων απασχολήσεων και της 
διαπλοκής τους με τις τυπικές, έδωσαν 
στοιχεία ανάπτυξης σε ορισμένες 
περιοχές. Ωστόσο, στο καθαρό ανθρώ
πινο επίπεδο, το τίμημα ήταν μεγάλο:
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χαμηλές αποδοχές, εξοντωτικά ωρά
ρια, κοινωνική περιθωριοποίηση 
κυρίως για τους ξένους και εν πολλοίς 
παράνομους μετανάστες. Αλλά και για 
τους ντόπιους η κατάσταση δεν είναι 
αισθητά καλύτερη. Οι γυναίκες φασο- 
νίστριες ή απασχολούμενες ως συμβοη- 
θούντα μέλη μη αμειβόμενα στις αγρο
τικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις 
αποτέλεσαν για ορισμένες περιοχές το 
κυρίαρχο εργατικό δυναμικό, χωρίς 
ωστόσο κεκτημένα και χωρίς συνδικα
λιστική προστασία, αφού τα συνδικάτα 
επιμένουν σε στερεότυπα που αναγνω
ρίζουν ως φορείς διεκδικήσεων μόνο 
όσους απασχολούνται με τυπικές σχέ
σεις εργασίας, δηλαδή κυρίως τη 
μισθωτή ανδρική εργασία.

Οι συγγραφείς θέτουν ανοικτά ερω
τήματα που μια μελλοντική έρευνα 
ασφαλώς θα δώσει απαντήσεις, κι αυτή 
η διερεύνηση δεν πρέπει να σταματήσει.

Είναι το όλο εγχείρημα πολύ σημα
ντικό, γιατί με συστηματικό τρόπο από 
το θεωρητικό στο γενικό και εν συνε
χεία στο ειδικό οι συγγραφείς φώτισαν 
το φαινόμενο: άτυπη εργασία και ευε
λιξία σε συνάρτηση με τον τόπο και το

χώρο από πολλές οπτικές. Ανέδειξαν 
όχι μόνο την οικονομική πλευρά αλλά 
και την κοινωνική και πολιτικο-ιδεο- 
λογική, ενώ με ιστορικά και συγκριτι
κά στοιχεία στήριξαν τα επιχειρήματα 
και τις ερμηνείες τους. Η τεκμηρίωση, 
άλλωστε, της μελέτης τους είναι πλή
ρης, πολύπλευρη και σύγχρονη και δεί
χνει την εντιμότητα των συγγραφέων 
στο χειρισμό του υλικού τους, στην 
επισήμανση των αδυναμιών όπου δεν 
μπορούσαν να τις ξεπεράσουν, στην 
αγωνία τους να φωτίσουν όλες τις 
πλευρές του φαινομένου και στη φιλο
σοφία τους ότι δεν υπάρχει μόνο μία 
εκδοχή. Στα ανοικτά ερωτήματα που 
θέτουν οι συγγραφείς μπορούν να προ
σθέσουν, σε μια μελλοντική διερεύνη- 
ση, την οπτική του τομέα της οργάνω
σης αυτών των MME που έχουν ως 
κύριο χαρκτηριστικό την άτυπη απα
σχόληση και τις ευελιξίες και ιδιαίτερα 
όπου διαπλέκεται το τυπικό με το 
άτυπο. Ασφαλώς, θα αποδειχθεί χρήσι
μη και αυτή η πτυχή.

Κοΰλα Κασιμάτη
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου
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