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Ανθεκτικότητα και Κρίση 

Δίνουμε έμφαση στη διαδικασία δηλαδή στα στάδια εξέλιξης της 
αλλαγής και στο πως το άτομο ανταπεξέρχεται μέσα στην κρίση,  
και εξετάζουμε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο όποιο εργάζεται  

και ζει και πώς αυτό επηρεάζει αυτή τη διαδικασία. 
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Το κοινωνικό παράδοξο 

 

Σε περιόδους κρίσης, θα περιμέναμε να υπάρχει μια τάση 
μεταναστευτικής διαδικασίας από τους μετανάστες ή 

κινητικότητας προς άλλα επαγγέλματα, εκτός αυτών που ήδη 
ασκούν. 

Αντί γι’ αυτό από τις μελέτες διακρίνουμε ότι όσο η κρίση 
παγιώνεται τόσο αυτό το εργατικό δυναμικό εγκλωβίζεται σε 

αυτά τα επαγγέλματα με πιο δυσμενείς συνθήκες 
απασχόλησης. 



  Στόχοι της έρευνας  
  

 (α) να διερευνήσει τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα 
της αγοράς εργασίας για τις οικιακές εργάτριες και  

  

 (β) να διαγνώσει και να αναλύσει την επίδραση των 
αλλαγών αυτών στις επαγγελματικές προσδοκίες των 
οικιακών εργατριών, στις οικογενειακές σχέσεις και 
τις σχέσεις με την ομάδα με την οποία συγκρίνονται, 
στις πρακτικές κοινωνικής προστασίας και στα κίνητρα 
εργασίας.  



Μεθοδολογία 
 Έμφαση σε ειδικές κατηγορίες μεταναστών και σε 

συγκεκριμένο επάγγελμα 

 Συγκριτική ανάλυση  
◦ 2005 – 2008: περίοδος «ευημερίας» 
◦ 2009 – 2014: περίοδος κρίσης 

 50 ημι- δομημένες σε βάθος συνεντεύξεις με την 
ίδια ομάδα οικιακών εργατριών 

 Αρχειακή ανάλυση – προσωπικά ντοκουμέντα 

 Ανάλυση κοινωνικών δικτύων 



Ευρήματα μελέτης (1) 

1. Μεταναστευτικές ροές σε περιόδους κρίσης. 

• Ch. Tilly (2011) - επιβράδυνση ροών 

• Hatton & Williamson - κρίση του ΄30 και 
ανεργία 

• Castles & Vezzoli - θετική συσχέτιση κρίσης και 
μετανάστευσης 

• Reyneri, Martin, Papadimitriou, κ.α. – θεσμικοί 
και διαρθρωτικοί παράμετροι εμποδίζουν την 
παλιννόστηση 



Ευρήματα μελέτης (2) 

Σε περιόδους κρίσης, οι μορφές ελέγχου στην 
εργασία διαφοροποιούνται  οι μετανάστες 
εγκλωβίζονται στην άτυπη αγορά εργασίας. 

Κανονικοποίηση οικιακής εργασίας  οι οικιακές 
εργάτριες εγκλωβίζονται και διαφοροποιούνται 
από τους άλλους μετανάστες. 

Από τη μετανάστευση εργατών το ΄70 στη 
μετανάστευση εργασίας το ΄80: οι διακρίσεις στο 
επάγγελμα παγιώνονται και θεσμοποιούνται. 



Ευρήματα μελέτης (3) 

2. Στα συγκεκριμένα επαγγέλματα οι αντιλήψεις 
και προσδοκίες προσωποποιούν την εργασία 
και δημιουργούν ανθεκτικότητα σε πιέσεις. 

3. Αντίστροφη πορεία στην καριέρα, με 
αποτέλεσμα τα υποκείμενα να αναζητούν τα 
αρχικά πρότυπα απασχόλησης του΄90.  

4. Διάρρηξη των δεσμών της οικογένειας, 
διαπροσωπικών σχέσεων και δεσμών με 
κοινωνικά δίκτυα. 

5. Απώλεια δικτύων κοινωνικής προστασίας και 
ενίσχυση άτυπων και έμμεσων μορφών. 



Συμπέρασμα 
  

  

 Στην κρίση η ανθεκτικότητα σε ορισμένα 
επαγγέλματα ενδυναμώνει τις εξαρτήσεις 
ενώ παράλληλα περιορίζει τις προσδοκίες 
των εργαζομένων, με αποτέλεσμα οι 
μετανάστες εργαζόμενοι να μην 
μετακινούνται σε άλλα επαγγέλματα. 



Η έρευνα συνεχίζεται… 

 Στην ίδια ομάδα οικιακών εργατριών και στο 
συγκεκριμένο επάγγελμα… 

 Δίνοντας έμφαση στον τόπο, στο νοικοκυριό, στο σύζυγο 
και στη σχέση ανάμεσα στους δυο συζύγους. 

  



 

 Σας ευχαριστούμε! 


