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Μεσαία στρώματα της πόλης, διαδικασίες καταστροφής και δημιουργίας στην 

Ελλάδα την περίοδο των Μνημονίων (2009-2014) 

 

Αρανίτου Βάλια, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

Η ανάπτυξη των μεσαίων στρωμάτων αποτέλεσε έναν δομικό μετασχηματισμό της 

κατανομής του πλούτου στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού κατά τη 

διάρκεια του 20ου αιώνα1 (). Τα μεσαία στρώματα, παραδοσιακά και νέα, 

αποτέλεσαν την νομιμοποιητική βάση του καπιταλισμού του 20ου αιώνα, της 

περιόδου επέκτασης της κοινωνικού κράτους, σε βαθμό μάλιστα που φάνηκε προς 

στιγμή να ακυρώνονται οι μαρξιστικές προβλέψεις για προλεταριοποίηση του 

μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Ωστόσο η σύγχρονη παγκόσμια κρίση φαίνεται 

ότι ανατρέπει αυτό το δεδομένο.  

 

Η ελληνική περίπτωση θα μπορούσε να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα όχι 

μόνο εξαιτίας του κεντρικής θέσης που κατέχει η μικροαστική τάξη στον ελληνικό 

κοινωνικό σχηματισμό, αλλά κυρίως, λόγω της τεραστίας κρίσης στην οποία εισήλθε 

η χώρα και των απαντήσεων που υιοθετήθηκαν (μνημόνια) στη λογική της 

επιθετικής λιτότητας. Απαντήσεις που φαίνεται να αμφισβητούν θεμελιωδώς τις 

προϋποθέσεις αναπαραγωγής αυτού στο πολυποίκιλου σχηματισμού που ορίζουμε 

ως μικροαστική τάξη,  η οποία από την αρχή της κρίσης βρίσκεται στην αιχμή των 

αλλαγών. Και αυτό μάλιστα με δεδομένο ότι η μικροαστική τάξη στην Ελλάδα από 

κάθε πλευρά –οικονομική, κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική- αποτελεί για όλη τη 

μεταπολεμική περίοδο τη βασική συνιστώσα της ελληνικής κοινωνίας.  Στόχος της 

παρακάτω ανάλυσης είναι:  α) Μια σύντομη αναφορά στην ιστορική συγκρότηση, 

εξέλιξη και την ανάπτυξή των μικρομεσαίων στρωμάτων στην Ελλάδα, β) Τις 

πολιτικές που υπονομεύουν δομικά την αναπαραγωγή τους καθώς και  γ) τις αιτίες 

που φαίνεται να προκαλούν αυτές τις πολιτικές. Ασφαλώς μια τέτοια ανάλυση δεν 

μπορεί, έστω και επιγραμματικά, να μην θίξει τις προφανείς επιπτώσεις που 

προκληθούν  στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και γενικότερα στο 

πολιτικό μας σύστημα.     

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα από τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

κοινωνικού σχηματισμού ήταν, για όλη την μεταπολεμική περίοδο, τα διογκωμένη 

αριθμητικά, πλούσια οικονομικά και με ειδικό πολιτικό βάρος μικροαστικά 

στρώματα. Η πρώτη αυτή κοινώς αποδεκτή διαπίστωση συνδυάζεται με το γεγονός 

ότι στην ελληνική περίπτωση καταγράφεται μια ακόμα ιδιαιτερότητα αφού βασική 

συνιστώσα των μεσαίων στρωμάτων είναι η κατά τον Πουλαντζά παραδοσιακή 
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μικροαστική τάξη2.  Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους αντιστοιχούν σε ένα 

ποσοστό που αγγίζει το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων.  Όπως, μπορεί να γίνει 

αντιληπτό – και σε αντίθεση με άλλες χώρες – η ελληνική επιχειρηματικότητα 

βασίστηκε σε εταιρίες πολύ μικρού μεγέθους, οι οποίες κάλυπταν ένα 

αξιοσημείωτο εύρος δραστηριοτήτων και διέθεταν ανέκαθεν τη μερίδα του λέοντος 

της απασχόλησης. Παράλληλα η κατακερματισμένη μικροιδιοκτησία σε όλα τα 

πεδία –αγροτικός κλήρος, κατοικία στα αστικά κέντρα, πολύ μικρές μονάδες στα 

νησιά-συμπληρώνει τον μικροαστικό χαρακτήρα.  

 

Το δεύτερο σημείο στο οποίο όλοι οι ερευνητές των ελληνικών πραγμάτων 

συμφωνούν  είναι ότι η μεσαία τάξη, η οποία χαρακτηρίστηκε και ως η 

«ραχοκοκαλιά» της ελληνικής κοινωνίας, αποτέλεσε τη θεμελιακή βάση της 

κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Σε τρεις διακριτές διαφορετικές περιόδους, η 

συναίνεση των οικονομικών και πολιτικών ελίτ με την μεσαία τάξη αποτέλεσε τη 

νομιμοποιητική βάση της εξουσίας τους.  Στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1950-

1980), αλλά και στην μακρά περίοδο της μεταπολίτευσης (1981-2009) με 

σημαντικές βέβαια διαφοροποιήσεις  η μεσαία τάξη τόσο ως "νοικοκυραίοι" όπως 

χαρακτηρίστηκαν από τη δεξιά παράταξη αρχικά, όσο και ως "μικρομεσαίοι" από το 

ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, αποτελέσαν τη βάση της πολιτικής και οικονομικής 

διευθέτησης.   Το τρίτο σημείο που επίσης θα συμφωνούσαν όλοι είναι ότι μεταξύ 

2010 και 2014 τα μέτρα ελήφθησαν εντός του πλαισίου των Μνημονίων –όπως θα 

φανεί από την ανάλυση που ακολουθεί-οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην 

καταστροφή της.  

 

Το ερώτημα επομένως που μπορεί να τεθεί είναι: Πως είναι δυνατόν ένα τόσο 

ισχυρό στρώμα που επιβίωσε και αυξήθηκε μάλιστα σε όλη τη μεταπολεμική 

περίοδο να συρρικνώνεται και μάλιστα με τόσο γοργό ρυθμό σε λιγότερο από 

τέσσερα χρόνια;  Γιατί η πολιτική/οικονομκή ελίτ του τόπου φαίνεται να αποφάσισε 

με τόση ευκολία να φθείρει τη «ραχοκοκαλιά» της νομιμοποίησής της;  Γιατί 

υπονομεύει την κεντρική μετα—πολεμική –πολιτευτική της διευθέτηση;  Γιατί 

φαίνεται να χάνει το βασικό κοινωνικό της έρεισμα;  

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αδυναμία της οικονομικής και πολιτικής ελίτ να 

εξασφαλίσει την απαραίτητη  νομιμοποίηση σε συνδυασμό με την πολιτική 

ρευστότητα που υπήρχε μεταπολεμικά (πόλεμος, εμφύλιος, δικτατορία) ανέδειξαν 

την παραδοσιακή μικροαστική τάξη και τα μεσαία στρώματα σε καθοριστικό 

παράγοντα της διαδικασίας σταθεροποίησης των θεσμών του αστικού κράτους και 

απαραίτητη προϋπόθεση της σταθεροποίησης της πολιτικής της ηγεμονίας. Η 

                                                           
2
 Πουλαντζας Νίκος (19977), Οι κοινωνικές τάξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό, Αθήνα, Θεμέλιο. 
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αναπαραγωγή των μικροαστικών στρωμάτων αποτέλεσε περισσότερο πολιτική 

ανάγκη και λιγότερο οικονομική επιλογή.  Ωστόσο οι πηγές της ποιοτικής και 

ποσοτικής διαφοροποίησης της Ελλάδα αλληλοσυνδέονται. Είναι  α) οικονομικές β) 

πολιτικές και γ) κοινωνικές. 

 

 

 

1. Ιστορική συγκρότηση,  εξέλιξη και ανάπτυξη της  μεσαίας τάξης στην 

Ελλάδα 

 

Σε ότι αφορά την ελληνική περίπτωση αποφεύγοντας να μπούμε στη θεωρητική 

συζήτηση της ταξικής ανάλυσης και της συγκρότησης των τάξεων, διακρίνουμε 

διαχρονικά μια ευρεία μεσαία τάξη σε έναν ιδιόμορφο συνδυασμό παραδοσιακής 

και νέας μικροαστικής τάξης. Εκλάβουμε δε ως παραδοσιακή μικροαστική τάξη όλο 

εκείνο το φάσμα μικρών παραγωγών, μικρεμπόρων και μικροαγροτών αλλά και 

όλων εκείνων των ελεύθερων επαγγελματιών που συνθέτουν τον περίφημο κόσμα 

της οικοδομής. Στην νέα μικροαστική τάξη συμπεριλαμβάνονται τα ελεύθερα κατά 

κύριο λόγο επιστημονικά επαγγέλματα (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, 

φαρμακοποιούς) καθώς και την κατηγορία των υψηλά αμειβόμενων στελεχών, 

συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.   

 

Σε όλη λοιπόν την μεταπολεμική περίοδο διακρίνουμε την ανάπτυξη των 

παραδοσιακών μικροαστικών στρωμάτων αρχικά, και της νέας μικροαστικής τάξης 

στη συνέχεια. Δύο περίοδοι που διαχωρίζονται σύμφωνα με την έμφαση που 

δίνεται στην ανάπτυξη των όρων αναπαραγωγής αυτών των στρωμάτων. Την πρώτη 

περίοδο (1950-1980) η έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της παραδοσιακής 

μικροαστικής τάξης. Στη δεύτερη περίοδο (1981-2009) ενώ διατηρούνται/και 

ενισχύονται οι όροι διατήρησης της παραδοσιακής ταυτόχρονα μπαίνουν οι  βάσεις 

της νέας μικροαστικής τάξης.  Αυτή η διαδικασία συνδέεται με μακροχρόνιες 

διαδικασίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τον 

εξευρωπαϊσμό, σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η 

επέκταση των δομών του κοινωνικού κράτους που σηματοδότησαν τη δημιουργία 

νέων κοινωνικών κατηγοριών που κατεξοχήν εντάσσονται στην νέα μικροαστική 

τάξη. 

 

Α.  Η πρώτη περίοδος 1950-1980 μεταπολεμικά μέχρι και τα πρώτα χρόνια της 

Μεταπολίτευσης.  Ενισχύεται και αναπτύσσεται η παραδοσιακή μικροαστική τάξη 

και ταυτόχρονα επεκτείνεται εντυπωσιακά η μικρή ιδιοκτησία σε όλα τα στρώματα 

της κοινωνίας. Το τελευταίο έδωσε επιπλέον όλα τα κίνητρα για την εσωτερική 

μετανάστευση με αποτέλεσμα μα επεκτείνεται η μικροαστική τάξη όχι μόνο 
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οικονομικά αλλά κοινωνικά (νέα μεσαία τάξη) αναπαράγουν το ιδεολογικό 

υπόβαθρο μιας τάξης.  

Β. Η δεύτερη περίοδος 1981- 2009: επεκτείνονται όροι αναπαραγωγής της 

παραδοσιακής μικροαστικής τάξης και αναπτύσσονται τα νέα μικροαστικά 

στρώματα. Μια νέα πολιτική δύναμη που συνδέεται με την Αριστερά (ΠΑΣΟΚ) 

αγκαλιάζει αυτά τα στρώματα με διαφορετικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό 

ενδυναμώνονται τα νέα επαγγέλματα βασισμένα στη γνώση στην ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Φτιάχνονται επομένως και οι υποδομές της 

κουλτούρας (παιδεία). Παράλληλα μπαίνουν νέα προαπαιτούμενα από την 

ευρωπαϊκή πολιτική ένταξη για την στην ΕΕ  
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1950-1980 

Ενίσχυση και 
αναπαραγωγή 
της 
παραδοσιακής 
μικροαστικής 
τάξης 

1981-2009 

Διατήρηση 
παραδοσιακής 
+Ενίσχυση νέας 
μικροαστικής τάξης 

2009-2014 

Κατάρρευση 
παραδοσιακής και 
νέας μικροαστικής 
τάξης 

Συγκρότηση/όρο
ι αναπαραγωγής 

Απαιτήσεις της 
κοινωνικής 
οργάνωσης για 
την κοινωνική 
οργάνωση και 
ενσωμάτωση 
στο 
μετεμφυλιακό 
κράτος  

Εκσυγχρονισμός, 
εξευρωπαϊσμός, 
κοινωνικό κράτος 

Αναγκαιότητες κρίση 
/Επαναπροσδιορισμό
ς προτύπου 
συσσώρευσης 

Πολιτικός και 
ιδεολογικός 
λόγος 

Ατομική 
πρωτοβουλία, 
υπονόμευση 
συλλογικότητα
ς 

Επαναπροσδιορισμό
ς Μικρομεσαίων, 
ανάδειξη μη 
προνομιούχων 
στρωμάτων  

Πολιτική και 
ιδεολογική 
υποβάθμιση της 
μεσαίας τάξης  

Οικονομικές ελίτ Ασπίδα στην 
αμφισβήτηση 
της ηγεμονίας 
της. 
Αποφεύγουν 
επενδύσεις, για 
ριζική 
αστικοποίηση 
εξωτερικεύουν 
το κόστος 

Υπεργολαβίες, μέρος 
της ηγεμονίας.  
Συμμαχία και σε 
κόστος και σε 
τεχνογνωσία.  

Επανάκτηση χαμένου 
εδάφους. Τους 
ακυρώνουν και 
επέκταση στα πεδία 
των ΜΜΕ.  

 

 

Α. Η πρώτη περίοδος 1950-1980: αυτοαπασχόληση, μικρή επιχείρηση και μικρή 

ιδιοκτησία 

 

Η συγκρότηση και οι όροι αναπαραγωγής   

Στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της μεταπολεμικής Ελλάδας η παραδοσιακή 

μικροαστική τάξη κατείχε έναν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια, ως ένα βαθμό, 

ακύρωσης της πολιτικής και ιδεολογικής  ηγεμονίας της αριστεράς και βεβαίως τους 

κινδύνους για το καθεστώς.  Μέσα από την κοινωνική  ενσωμάτωση της 

μικροαστικής τάξης θα μπορούσε να διασφαλιστεί η διαμόρφωση ενός άλλου 
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ιδεολογικού πλαισίου, ενώ ταυτόχρονα, η επιχειρηματική της δράση θα μπορούσε 

να συμβάλλει στη γρήγορη οικονομική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, είναι γεγονός ότι  η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημαντικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης τις πρώτες δεκαετίες μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ενδεικτικό ότι 

στην περίοδο 1950-1960 η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ ήταν 6,2% ενώ 1960-1970 

φτάνει στο 7,7%!!  Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι για όλη την μεταπολεμική 

περίοδο η συσσώρευση τροφοδοτείται κυρίως από εξωτερικούς πόρους. Ναυτιλία, 

μεταναστευτικά εμβάσματα, τουρισμός, δάνεια τροφοδότησαν αυτή την ταχύτατη 

αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Η βιομηχανική παραγωγή παραμένει 

εξαρτημένη από τη διαδικασία επέκτασης της κατανάλωσης. Το μοντέλο της 

συσσώρευσης θεμελιώνεται στην επέκταση είτε σε τομείς που δεν υπάρχει διεθνής 

ανταγωνισμός- αγροτική παραγωγή, δημόσια έργα, οικοδομή- είτε όπου 

επιβάλλονται δασμοί-όπως η ελαφρά βιομηχανία. Αναπτύσσεται έτσι μια πληθώρα 

βιοτεχνικών μονάδων αρχικά μέσω της κρατικής πολιτικής του δασμολογικού 

προστατευτισμού. Το περιορισμένο μέγεθος της αγοράς, η τάση για ανεξάρτητη 

απασχόληση, ο εσωστρεφής  προσανατολισμός των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, ο περιορισμένος επιχειρηματικός ορίζοντας και ατελείς συνθήκες 

ανταγωνισμού, συνετέλεσαν επομένως στην ανάπτυξη και διεύρυνσή τους.  Παρά 

την αρχική επιλογή από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ για εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας μέσα από την εκβιομηχάνιση με μεγάλου μεγέθους επενδύσεις 

(Ζολώτας), η ελληνική κοινωνικοοικονομική δομή διατηρεί αναλλοίωτα τα 

χαρακτηριστικά μιας δομής με μια πλειάδα μικρών επιχειρήσεων, ελεύθερους 

επαγγελματίες και υψηλά ποσοστά μικρής ιδιοκτησίας.  Με άλλα λόγια κυριάρχησε 

η επιλογή μιας διευρυμένης αναπαραγωγής της μικροαστικής δομής με τη 

κατακερματισμένη βιομηχανική παραγωγή αποτέλεσαν μικρές και, κατά κύριο 

λόγο, μονοπρόσωπες ή οικογενειακές επιχειρήσεις έντασης εργασίας και χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δραστηριοποιούνταν κατά βάση, αν όχι 

αποκλειστικά, στους παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής καταναλωτικών αγαθών 

για την εγχώρια αγορά 

 

Η αγροτική οικονομία βασίστηκε στον τεμαχισμένο μικρό κλήρο και την 

μικροϊδιοκτησία. Η λογική του μικρού κλήρου ουσιαστικά αναπαρήγαγε τη 

νοοτροπία λογική της μικροαστικής τάξης.  Ο κύριος τομέας της διεύρυνσης της 

αναπαραγωγής των μικροαστικών στρωμάτων είναι αρχικά ο τομέας της οικοδομής. 

Ο κύριος όγκος των επενδύσεων κατευθύνθηκε προς τις οικοδομές σε βαθμό που 

έφτασε κατά περιόδους στις δεκαετίες 1950-1960 στο 35% των συνολικών 

επενδύσεων όταν για την μεταποίηση, το αντίστοιχο διάστημα, έφτανε μόλις το 

2,1%.  Εδώ λαμβάνει χώρα το «οικονομικό θαύμα» της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η 

οικοδομή με τα πολλαπλά επαγγέλματα που συνθέτουν τον κλάδο συνέβαλε 

καθοριστικά στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή μιας σειράς δραστηριοτήτων της 

παραδοσιακής μικροαστικής τάξης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η Ελλάδα 
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γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο στην κατασκευή νέων οικοδομών. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το 1969 δημιουργούνται 130.000 νέες κατοικίες, το 1973 188.000, 

ενώ το 1984 72.000.  Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν όχι μόνο την κατεύθυνση της 

επενδυτικής δραστηριότητας αλλά και την αναπαραγωγή της μικροιδιοκτησίας σε 

ευρεία πλέον κλίμακα.   Πρόκειται για ένα μοντέλο που εντείνει την κατάτμηση της 

ιδιοκτησίας με μικρές οικοδομές.  Χτισμένες σε πολύ μικρά οικόπεδα παλαιών 

μονοκατοικιών και βασισμένες στο νόμο της αντιπαροχής, οι νεοδόμητες οικοδομές 

συνέβαλαν στη δημιουργία ενός μοντέλου με καταστήματα προς ενοικίαση στα 

ισόγεια και κατοικίες στους ορόφους. Το μοντέλο αυτό είχε σοβαρές συνέπειες στο 

σύνολο της οικονομίας. Α) Την κατασκευή αναλάμβαναν συνήθως ανεξάρτητοι 

εργολάβοι –χτεσινοί οικοδόμοι ή πολύ μικρές οικογενειακές κατασκευαστικές 

εταιρείες, Β) Οι τομείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας που παράγουν για την 

οικοδομή γιγαντώνονται  Γ) Δημιουργούνται άφθονοι διαθέσιμοι χώροι για την 

επέκταση του λιανικού εμπορίου σε μικρή κλίμακα.   Έτσι, η πρώτη μεγάλη 

επέκταση της οικοδομικής βιομηχανίας τροφοδοτείται από τους Έλληνες της 

διασποράς, (Αίγυπτος, Αφρικής, Κωνσταντινούπολη) ενώ στη συνέχεια από τους 

μετανάστες της Αμερικής αρχικά και της Γερμανίας στη συνέχεια.  Έτσι στην 

ελληνική περίπτωση η μετανάστευση όχι μόνο δεν κατέστρεψε την μικροιδιοκτησία 

αλλά συνέβαλλε στην αναπαραγωγή της. 

 

Ένας άλλος ιδιαίτερος παράγοντας που συνέβαλε  στην άνθιση της «ατομικής» 

πρωτοβουλίας και συνδέεται ιδιότυπα  με την ελληνική ιστορία και πιο 

συγκεκριμένα με το μετεμφυλιακό κράτος. Είναι γνωστό ότι μέσω του περίφημου 

πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων και μιας σειράς εγκρίσεων 

γραφειοκρατικού τύπου, οι αριστεροί αποκλείονταν από την εργασία στο Δημόσιο 

οπότε είχαν ως μοναδική τους επιλογή την αυτοαπασχόληση και την δημιουργία 

μιας δικής τους επιχείρηση.  

 

Οι πολιτικές που ενίσχυσαν την αναπαραγωγή της παραδοσιακής μικροαστικής 

τάξης στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου κινούνται κυρίως σε δύο 

άξονες:  Άμεσα οικονομικά μέτρα όπως φοροαπαλλαγές, δασμοί στα εισαγόμενα 

προϊόντα,  και επιδοτούμενο βιοτεχνικό επιτόκιο και  έμμεσες νομοθετικές 

παρεμβάσεις που διευκόλυναν την ραγδαία ενίσχυση της μικοιδιοκτησίας. Σε αυτή 

την κατηγορία εντάσσονται μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος 

αντιπαροχής, κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα, απαλλαγή από φορολογία στην 

ακίνητη περιουσία.   

 

 

Β. Η δεύτερη περίοδος 1981-2009:  η επέκταση των όρων αναπαραγωγής της νέας 

μικροαστικής τάξης  
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 Με την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση καταγράφεται αφενός η διατήρηση 

της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης και αφετέρου η ανάδειξη των νέων μεσαίων 

στρωμάτων.  Αφού αποδόθηκαν αρχικά ευθύνες στην «κομπραδόρικη» 

«παρασιτική» αστική τάξη για την κακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας πραγματοποιείται η σύναψη μιας νέας συμμαχίας ανάμεσα στα 

μικροαστικά στρώματα και το κράτος.  Τα μεσαία στρώματα –παραδοσιακά και νέα- 

αποτέλεσαν τη βάση για μια «αυτόκεντρη ανάπτυξη» η οποία μάλιστα θα όφειλε να 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου. 

 

Έτσι ενώ παραμένουν και πολλές φορές ενισχύονται οι όροι διατήρησης της 

παραδοσιακής, ταυτόχρονα δημιουργούνται ισχυρές δομές αναπαραγωγής και 

επέκτασης της νέας μικροαστικής τάξης.  Η επέκταση του κοινωνικού κράτους, με τη 

δημιουργία κέντρων υγείας σε κάθε πόλη και κωμόπολη, την επέκταση του 

εκπαιδευτικού συστήματος με τη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και 

χιλιάδων νέων φοιτητών, τις βαθιές τομές στο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης, 

συμβάλλουν στη συγκρότηση των νέων μεσοστρωμάτων και δημιουργούν 

αναγκαιότητες για συνεργασίες με μια σειρά εμπειρογνώμονες που θα πλουτίσουν 

την αναδυόμενη νέα μικροαστική τάξη. Παράλληλα εντείνονται οι διαδικασίες του 

εξευρωπαϊσμού με την δημιουργία ομάδων «ειδικών» που μετέχουν σε δεκάδες 

νέες επιτροπές, την ανάπτυξη μιας νέας επαγγελματικής δραστηριότητας που 

σχετίζεται με την διαχείριση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την 

κατάρτιση, την επανακατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.  Όλα τα παραπάνω 

διαδραματίζονται μια περίοδο κατά την οποία, για περισσότερο από 10 χρόνια η 

Ελλάδα γίνεται ένα εργοτάξιο μεγάλα δημόσια έργα (δρόμοι, ολυμπιακοί αγώνες) 

που συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικών αλλά και τεχνικών 

επαγγελμάτων.   

 

Σε χώρες όπως η Ελλάδα η μικρή επιχείρηση είναι «μια μεγάλη οικονομική και 

κοινωνική δύναμη για τη χώρα» μπορεί να συμβάλλει στην ισόρροπη, 

αποκεντρωμένη και ορθολογική ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας στη μείωση 

της εξάρτησης. Εξιδανίκευση του αναπτυξιακού ρόλου των Μικρομεσαίων. Με τη 

μεταβίβαση του κοινωνικού πλεονάσματος προς τους μμ επιχειρηματίες μέσα από 

την κατανομή κρατικών πόρων (κοινωνικές κυρίως δαπάνες) και ειδικά τραπεζικών 

πιστώσεων. Παρεμβατική ικανότητα του κράτους με στόχο την προστασία της 

εγχώριας παραγωγής.   

 

Οι πολιτικές ……Η ανάπτυξη και επέκταση του κοινωνικού κράτους καθώς επίσης 

και οι πολιτικές που αφορούσαν στην αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

του εκπαιδευτικού συστήματος ..είχε σημαντικά αποτελέσματα στην αναπαραγωγή 

της νέας μικροαστικής τάξης.    Πολιτικές τιμών: μέτρα Υπουργείου εμπορίου μια 

πολιτική παρέμβαση  στη διαδικασία της έμμεσης ιδιωτικής ιδιοποίησης 
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πλεονάσματος που αποβλέπει κυρίως στην πάταξη αυτό που ο Γ Αρσένης ονόμασε 

«ιδιωτική ασυδοσία».  

Υπεργολαβίες, Κοινοπραξίες και Συνεταιρισμοί.  

 

 

Γ. Ιδεολογικό υπόβαθρο. Η συγκρότηση της ιδεολογικής ηγεμονίας της μεσαίας 

τάξης   

 

«Ατομισμός και κρατική προστασία αλλά πάντα με κρατικούς πόρους» 

 

Σύμφωνα με τον κυρίαρχο λόγο παρά τις όποιες αδυναμίες τους οι μικρές 

επιχειρήσεις φέρονται ότι διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην «οικονομική 

ανάπτυξη». Η εξέλιξή τους είναι συμπληρωματική με αυτή των μεγάλων σε μέγεθος 

επιχειρήσεων με τις οποίες και αναπτύσσουν καθόλα σχέσεις συνεργασίας, καθώς 

διαπιστώνεται πως οι μονάδες της δημιουργούν στεφάνη γύρω από αυτές με 

αποτέλεσμα να αναδεικνύονται ζωτικές για τη λειτουργία τους. Λειτουργικά 

γνωρίσματα, επίσης, όπως: η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η αντοχή τους στις 

διακυμάνσεις και ο άμεσος και αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής – χωρίς τα 

δαπανηρά συστήματα που χρειάζονται για το σκοπό αυτό οι μεγάλες μονάδες, τις 

καθιστούν αποδοτικότερες σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα τους 

παρέχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης 

και στη μείωση της ανεργίας.  Αποτρέπουν έτσι τον οικονομικό μαρασμό της  

περιφέρειας, συγκρατώντας  τον γηγενή πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης, όπως 

επίσης την εμφάνιση ολιγοπωλιακών  ή μονοπωλιακών συνθηκών. 

 

Πρόκειται για μια συμμαχία που χτίζεται πάνω στην κερδοσκοπική και 

καταναλωτική επέκταση της δικτατορίας αντανακλάται και στη συνέχεια στην 

εκλογική κυριαρχία της ΕΡΕ και της Ε.Κ.  

 

Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη συνιστούν θεματοφύλακες της εθνικής 

παράδοσης, η οποία απαιτείται να διαφυλαχθεί στο ακέραιο. Η επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα στοιχειοθετεί μια καθόλα πατριωτική συμπεριφορά, καθώς 

συνάδει και «ευθυγραμμίζεται» με τα κελεύσματα του έθνους και της ιστορίας του. 

Μάλιστα οι βιοτέχνες, «…θα προταθούν ως φορείς μιας καλλιτεχνικής 

επιχειρηματικής δράσης η οποία, σε αντίθεση με τον απρόσωπο χαρακτήρα της 

βιομηχανίας, στο μεγαλύτερο μέρος της ενσωματώνει τη ψυχή τους στο προϊόν της 

εργασίας τους. Η συμμετοχή τους στο διάβημα της «οικονομικής ανάπτυξης» δεν 
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εξαντλείται, αλλά ούτε και θεμελιώνεται, στις αμιγώς ευεργετικές επιδράσεις που 

ενέχει η δράση τους…»3.  

 

Η κατασκευή των «μικρομεσαίων»  

 

Κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο επανακάμπτει μία συζήτηση για την οικονομική 

ανάπτυξη με άμεση αναφορά στο ρόλο της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας 

για την ανάταξη της οικονομίας εν καιρώ δημοκρατίας. Παράγεται ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικο-πολιτικών εγκλήσεων, όπου από σχεδόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις 

παράγονται κατηγορίες για την περιγραφή του ρόλου και της συγκρότησης της 

μεσαίας τάξης στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών τους στρατηγικών. Στη Νέα 

Δημοκρατία η έμφαση δίδεται στην ιδεολογικά φορτισμένη κατηγορία των 

«νοικοκυραίων» ως των στρωμάτων-εγγυξτών της κοινωνικής ειρήνης και του 

πατριωτισμού. Η ανάδειξη του εθνικού ρόλου των «νοικοκυραίων» τους καθιστά 

στρώμα-οδηγό της κοινωνίας και υπ’ αυτήν την έννοια θεματοφύλακα της 

σταθερότητας. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά συνδέει τις κατηγορίες 

«μικρομεσαίοι» -  που εκφράζει τη μεσαία τάξη – και «μη προνομιούχων» - που 

εκφράζει την κοινωνική συμμαχία μεσαίας τάξης και λαϊκών τάξεων – για να 

θεμελιώσει μία στρατηγική εξουσίας. Στην πραγματικότητα οι μισθολογικές 

παρεμβάσεις της πρώτης κυβερνητικής περιόδου και οι μέριμνες για τις Μμε 

επιχειρήσεις και τα ελεύθερα επαγγέλματα, παρότι φαντάζουν αντιφατικές μεταξύ 

τους, νομιμοποιούνται στο κοινό έδαφος μίας αναδιανομής προς όφελος των «μη 

προνομιούχων» της κοινωνίας. Η συμπεριληπτικότητα της έγκλησης «μη 

προνομιούχοι» καθόρισε και την πλαισίωση της έννοιας του «μικρομεσαίου» με μία 

καθαρά προοδευτική εκφορά. Τέλος για το ΚΚΕ, η μεσαία τάξη προφανώς δε γίνεται 

αντιληπτή ως μία ενιαία κατηγορία, αντίθετα χαρακτηρίζεται από εσωτερικές 

αντιθέσεις και συγκρούσεις και είναι αντικείμενο διεκδίκησης ως σύμμαχο στρώμα 

τόσο από την αστική τάξη· στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η κατηγορία των ΕΒΕ ως 

σύμμαχο στρώμα της εργατικής τάξης που σε μεγάλο βαθμό υποστυλώνει και την 

επαναστατική συμμαχία που εγκαλεί το κόμμα. 

 

Η ανάδειξη του ευρωπαϊκού στόχου ως συλλογικού στόχου της κοινωνίας και η 

ένταξη της Ελλάδας σε έναν νέο ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας, προσδίδει στα 

μεσαία στρώματα τον χαρακτηρισμό των «δυναμικών στρωμάτων». Τα «δυναμικά 

στρώματα» δε συγκροτούν κάποια ενιαία αφήγηση, αλλά αντίθετα 

νομιμοποιούνται στη βάση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και εν γένει της 

ανταγωνιστικότητας της κοινωνίας. Δυναμικά είναι τα στρώματα που δύνανται να 

προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι υπόλοιποι οφείλουν να 

                                                           
3
 Καραγιάννης, Γ., Πολιτική Εξουσία και Συγκρότηση Ταυτοτήτων. Η Κατασκευή των ‘Μικρομεσαίων’ 

στην Ελλάδα, 1974-1985, διδακτορική διατριβή, Αθήνα: 2003 
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αναζητήσουν νέα μοντέλα ζωής και εργασίας, να εκσυγχρονιστούν, να 

ακολουθήσουν την εξέλιξη. Το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει για να διευκολύνει 

τη δραστηριότητα των πρώτων και όχι για να διασφαλίζει την επιβίωση των 

δεύτερων. Η αντίληψη αυτή αναδύεται ως αναπόσπαστο τμήμα της 

εκσυγχρονιστικής μυθολογίας και συνιστά το έναυσμα για τη δαιμονοποίηση 

τμημάτων της μεσαίας τάξης ως υπεύθυνων για την παθογένεια της χώρας.  

 

2. Τρίτη περίοδος 2009-2014: η κατάρρευση της μικροαστικής τάξης στην 

Ελλάδα την περίοδο της κρίσης.   

 

Η κρίση χρέους που ξεσπά στην Ελλάδα στο τέλος του 2009 είχε ως αποτέλεσμα την 

επιβολή ριζικά διαφορετικών πολιτικών οι οποίες εμφανίστηκαν ως η «μόνη λύση» 

για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Πολιτικές που αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό 

μέσα από ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς όλο το αναπτυξιακό 

πρότυπο των τελευταίων δεκαετιών και εμπεδώνονται με την υπογραφή των 

Μνημονίων. Ωστόσο για την επιλογή και την επιβολή αυτών των «διαρθρωτικών» 

πολιτικών που θα οδηγούσαν τη χώρα στην οικονομική ανάκαμψη προβλήθηκαν 

μια σειρά από όπως:  Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, χαμηλή παραγωγικότητα, ένα 

παραγωγικό μοντέλο στραμμένο στην κατανάλωση, «κλειστά επαγγέλματα», 

υπερβολικά μεγάλο ποσοστό ατομικής ιδιοκτησίας, τεράστιος δημόσιος τομέας, 

υπερβολικά μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων και βέβαια υψηλοί μισθοί. Αυτά 

ήταν, ανάμεσα σε άλλα, τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν ως οι αιτίες της 

κρίσης.  Οι πολιτικές αυτές εκτός από την εκτίναξη της ανεργίας και τις προφανείς 

αρνητικές επιπτώσεις στην εργατικής τάξη είχαν και καθολικές επιπτώσεις στα 

μεσοστρώματα. Η παραδοσιακή μικροαστική τάξη έχασε περισσότερο από το 40% 

του δυναμικού της, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό από τους εναπομείναντες 

φυτοζωούν. Η  νέα μικροαστική τάξη συνθλίβεται από τα δάνεια, τους φόρους, τα 

περιορισμένα έσοδα και φυσικά την κατά 40% μείωση των μισθών.  

 

Τα αριθμητικά δεδομένα της κατάρρευσης  

1. Η δομή της απασχόλησης αλλάζει δραματικά. 

2. Οι μικρές επιχειρήσεις συρρικνώνονται. Από το 2006 (τελευταία απογραφή 

της Στατιστικής Υπηρεσίας), όπου οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα όλων των 

κλάδων αριθμούσαν 923.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2013 οριακά 

ξεπερνούν τις 531.059.   

3. Όσοι μικρο-επιχειρηματίες επιβιώνουν βρίσκονται σε απόλυτη 

χρηματοδοτική ασφυξία (αδυναμία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, 

τραπεζικών δανείων -% επιχειρηματικών δανείων σε κόκκινο, αδυναμία 

προμήθειας εμπορευμάτων 

4. Ελεύθεροι επαγγελματίες Ταξί: μείωση κατά περίπου 40% του κύκλου 

εργασιών τους και απώλεια επιβατικής κίνησης που φτάνει και το 70% 
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καταγράφουν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, (αριθμός ταξί σε Αττική: 

περίπου 14.000 και άλλο τόσο σε όλη την Ελλάδα).  

5. Νέα μικροαστική τάξη ενδεικτικά: Μεταξύ 2009 -2013 οι δικηγόροι δεν 

έχουν πραγματοποιήσει ούτε μια παράσταση σε Δικαστήριο αυξήθηκε κατά 

33% (από 6.389 σε 8.497) ενώ εκείνοι με περισσότερες από 50 παραστάσεις 

μειώθηκαν περίπου 300%!!!! (από 1.832 σε 633).   

6. Μηχανικοί  

7. Στα ιατρικά επαγγέλματα, από το 2008  - 2013 οι απώλειες των θέσεων 

εργασίας είναι 16.218. 

8. Δραματική μείωση μισθών δημοσίων υπαλλήλων: το παράδειγμα των 

καθηγητών 

9. Αρχιτέκτονες και μηχανικοί μειώθηκαν την περίοδο 2008 – 2013 κατά 9.782 

ενώ επαγγέλματα νομικών και λογιστικών υπηρεσιών παρά τις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος μειώθηκαν την ίδια περίοδο κατά 9.796 

 
Ελλάδα 2010/2011 2012 2013

4
 

Επιχειρήσεις 745 677 727 883 531 059 

Ακαθ. Προστιθέμενη Αξία (mil€) 55 000 47 000 34 000 

Αριθμός προσληφθέντων ατόμων 2 150 438 1 998 453 1 426 840 

Μέσος όρος EΕ (27) 2010/2011 2012 2013 

Επιχειρήσεις 770 973 753 920 763 486 

Ακαθ. Προστιθέμενη Αξία (mil€) 126 186 125 755 127 036 

Αριθμός προσληφθέντων ατόμων 3 239 916 3 215 360 3 225 641 

Ελλάδα VS Μέσος όρος EΕ 27  2011 2012 2013 

Επιχειρήσεις GR 745 677 727 883 531 059 

Επιχειρήσεις Μέσος όρος ΕΕ 27  770 973 753 920 763 486 

Ακαθ Προστιθέμενη Αξία (mil €) GR 55 000 47 000 34 000 

Ακαθ Προστιθέμενη Αξία (mil €) Μέσος 

όρος ΕΕ 27 

126 186 

125 755 127 036 

Αριθμός προσληφθέντων ατόμων GR 2 150 438 1 998 453 1 426 840 

Αριθμός προσληφθέντων ατόμων Μέσος 

όρος ΕΕ 27 

 

3 239 916 3 215 360 3 225 641 

 

 

Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2005-2012 παρουσιάζει 

πτωτική πορεία, η οποία κορυφώθηκε τα έτη 2009-2011, ακολουθώντας την ύφεση 

στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία. Το 2010 σημειώθηκε η μεγαλύτερη 

μείωση του αριθμού των ΜΜΕ (4,77%). Ειδικά για το 2011, τον τέταρτο στη σειρά 

χρόνο ύφεσης για την χώρα, η εικόνα των ΜΜΕ ήταν αποθαρρυντική. Το 

συγκεκριμένο έτος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν λιγότερες κατά 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-

review/files/countries-sheets/2013/greece_el.pdf . Τα στοιχεία για το 2013 αποτελούν 

εκτίμηση. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/greece_el.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/greece_el.pdf
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62.287 σε σχέση με το 2009, καταγράφοντας ταυτόχρονα απώλεια 144.604 θέσεων 

εργασίας. 

 

Ως προς την εξέλιξη των θέσεων εργασίας το ίδιο διάστημα (2005-2012), η 

μεγαλύτερη συρρίκνωση σημειώθηκε το 2010 (3,8%) όπου οι θέσεις εργασίας 

μειώθηκαν περίπου κατά 84.800 σε σχέση με το 2009. Η ύφεση αυτή, εκφραζόμενη 

ως ποσοστό των θέσεων απασχόλησης που αντιπροσωπεύουν οι ΜΜΕ συνεχίστηκε 

πιο ήπια το 2011, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Cambridge Econometrics και 

του ECORYS, μειώθηκε σε σχέση με το 2010 κατά 2,78% (59.710 περίπου θέσεις 

εργασίας). Ειδικότερα οι θέσεις εργασίας του κλάδου εμπορίου, ο οποίος 

συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, συρρικνώθηκαν σημαντικά τα 

έτη 2010 και 2011 παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2009 και 2010 αντίστοιχα 

κατά 2,68% και 2,3%. Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε απώλεια συνολικά 43.704 

θέσεων εργασίας το διάστημα 2009-2011. Επιπλέον αξιοσημείωτη συρρίκνωση 

υπέστη ο τομέας των κατασκευών, στον οποίο το 2010 οι θέσεις εργασίας 

μειώθηκαν κατά 10,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό το 2011 ανήλθε σε 5,42% (σε απόλυτους αριθμούς η μείωση μεταξύ των 

ετών 2009-2011αντιστοιχεί σε 40.681 θέσεις εργασίας).   

 

Στο παρακάτω πίνακα, παρατίθενται οι απώλειες θέσεων εργασίας (εργοδότες – 

αυτοαπασχολούμενοι - μισθωτοί) για τους παραδοσιακούς κλάδους της 

παραδοσιακής τάξης από το 2008 έως το 2014 (Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δ΄ Τρίμηνο 

2008/2014) 

  
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2008-2014 

 (ΕΛ.ΣΤΑΤ: Δ΄ Τρίμηνο 2008-2014) 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 

ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ 
ΜΕΛΗ 

Μεταποίηση 221.600 31.000 10.800 165.200 14.600 

Κατασκευές 236.200 36.000 9.200 185.800 5.300 

Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, 218.800 38.900 52.100 94.500 33.300 

Μεταφορά και 
αποθήκευση 48.500 3.300 5.200 38.200 1.800 

Καταλύματα και 
εστίασης 12.600 13.200 5.300 

+ 17.800 
(αύξηση) 11.800 

Επιστημονικές 
δραστηριότητες 44.500 11.100 + 6.000 (αύξηση) 35.100 4.300 

Εκπαίδευση 29.700 + 1.100 3.100 27.700 0 

Άλλη παροχή 
υπηρεσιών 21.300 3.900 6.000 11.300 200 
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-Πολιτικές και ιδεολογικό υπόβαθρο ή πως «ξεθεμελιώθηκε» μια σταθερή στο 

χρόνο κοινωνικοοικονομική δομή 

 

Η διαδικασία βάσει της οποίας μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια μια κοινωνία με 

διευρυμένη μεσαία τάξη μεταμορφώθηκε βασίστηκε κυρίως σε δύο άξονες: στις 

νομοθετικές ρυθμίσεις πρόκειται για τα περίφημα «προαπαιτούμενα» καθώς και 

στην ιδεολογική αιτιολογική βάση που αξιοποιήθηκε στην σε πρώτο επίπεδο 

αποδοχή των μέτρων αυτών από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Οι πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις μην μπορώντας, αφενός να απορροφήσουν το διογκούμενο 

λειτουργικό τους κόστος και αφετέρου να εκμεταλλευτούν, λόγω του μεγέθους 

τους, τις προκύπτουσες οικονομίες κλίμακας, μοιραίως και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να βιώνουν πολύ έντονα το φάσμα του 

αφανισμού. 

 

- Νομοθετικές ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις /μέτρα τα περίφημα προαπαιτούμενα 

(ενδεικτικά):  

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Ιούνιος 2011:  Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εμπόρους, ελεύθερους 

επαγγελματίες και λοιπούς επιτηδευματίες ανεξαρτήτως εισοδήματος, το οποίο θα 

ανέρχεται σε 650 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, σε 

1.000 € για  τις επιχειρήσεις και σε 600 € για κάθε υποκατάστημα επιχείρησης. 
 

Οκτώβριος 2011:  Επιβολή νέου έκτακτου φόρου στις κατοικίες που θα 

καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Το νέο «χαράτσι» 

(ειδικό τέλος ακινήτων) υπολογίζεται με βάση το ύψος της τιμής ζώνης, το εμβαδόν 

του ακινήτου (τ.μ.) και την παλαιότητά του (συντελεστής παλαιότητας), ενώ η 

αρχική διετής ισχύς του επεκτάθηκε κατά ένα επιπλέον έτος, δηλαδή μέχρι και το 

2013.  

Δεκέμβριος 2012 : Αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης των 

προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ), από  17,34% στο 29,50% ή στο 33,40%.  Αντίθετα, 

στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) μειώνεται ο φορολογικός 

συντελεστής επί των κερδών (από 26% σε 15%,  ενώ αντίθετα αυξάνεται η 

επιβάρυνση στη διανομή μερίσματος (από 10% σε 15%). Εξαιτίας λοιπόν των 

παραπάνω  φορολογικών μεταρρυθμίσεων, προκύπτει μία μέση ελάφρυνση των 

νομικών προσώπων από το 33,4% που ίσχυε μέχρι πρότινος, στο 27%. 

Ιανουάριος 2013: Αυξήσεις κατά  10% - 12% των τιμολογίων της ΔΕΗ, που αφορούν 

εμπορικές χρήσεις (αυξήσεις των εμπορικών τιμολογίων). Από τον Αύγουστο του 

2006 έως και το 2013, η ΔΕΗ έχει προβεί σε  17 αυξήσεις τόσο των οικιακών όσο και 
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των εμπορικών τιμολογίων της, με το ποσοστό τους (των αυξήσεων) να υπερβαίνει 

το 60%. 

Δεκέμβριος 2013: Η ψήφιση του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος στην 

ουσία νομιμοποιεί το χαράτσι της ΔΕΗ, αποτελεί ακόμη μία ενέργεια πασιφανούς 

φοροεισπρακτικού χαρακτήρα, που πλήττει τους μικροϊδιοκτήτες  και επιφυλάσσει 

προνομιακή μεταχείριση- προκλητικές φοροελαφρύνσεις, στους διαθέτοντες  

μεγάλη ακίνητη περιουσία.  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

 Ιούνιος 2013: Ανακίνηση του θέματος της άρσης της απαγόρευσης των 

πλειστηριασμών (ισχύς από το 2014), μία εξέλιξη άκρως επιβαρυντική  για 

τους Μικρομεσαίους εμπόρους, καθώς προβλέπεται η εξαίρεσή τους (όπως 

και του συνόλου των ελεύθερων επαγγελματιών) από τις ρυθμίσεις για τα 

ενήμερα και ενυπόθηκα δάνεια, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις 

κρατικές υπηρεσίες να προβούν σε  κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα 

χρέη προς το δημόσιο αλλά και άμεσης αυτοματοποιημένης πρόσβασης σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 Ιούλιος 2014: Με βάση την υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΑΝ.,  Κ1-1119/7-7-

2014, προβλέπεται η πλήρης απελευθέρωση της Κυριακάτικης Αργίας (πριν 

από ένα χρόνο είχε προβλεφτεί για (7 Κυριακές).  

 Σεπτέμβριος 2013: Κατάργηση των δόσεων για την εξόφληση επιπλέον 

φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων μετά από έλεγχο. 

 Σεπτέμβριος 2013: Σε απενεργοποίηση  του ΑΦΜ των επιτηδευματιών 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ  

 Οκτώβριος 2013: Πλήρης απελευθέρωση της χρονικής διάρκειας όλων των 

επαγγελματικών μισθώσεων.  

 Ιούλιος 2014: Αναστολή του ΑΦΜ για όσους οφείλουν και βαριές ποινές και 

υψηλά πρόστιμα για τους επιχειρηαμτίες που οφείλουν.  

 

-Το καθολικό ιδεολογικό οπλοστάσιο της αιτιολογικής βάσης.  

 

Το σύνολο των μέτρων και των «μεταρρυθμίσεων» που εισάγονται με την 

υπογραφή των Μνημονίων έχουν ως υποστηριχτικό μηχανισμό μια σχεδιασμένη 

ιδεολογική πλατφόρμα που προωθείται συστηματικά από σχεδόν το σύνολο των 

ΜΜΕ και η οποία δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις αποδοχής της από μεγάλα 

τμήματα της κοινωνίας ενώ παράλληλα επιχειρεί να βασίσει την νομιμοποίησή της.  

Η μεσαία τάξη «φταίει» για την «κατάντια» της πατρίδας. Οι μικροί επιχειρηματίες 
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εγκαλούνται καθημερινά από τα ΜΜΕ ως φοροφυγάδες, αντιπαραγωγικοί, μη 

ανταγωνιστικοί, και κυρίως εκείνοι που αντιγράφουν υψηλά καταναλωτικά 

πρότυπα. Προσκολλημένοι στην ατομική τους ιδιοκτησία δεν θέλουν να 

εκσυγχρονιστούν.  Γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, υδραυλικοί, κατηγορούνται 

ότι δεν κόβουν αποδείξεις, οι καθηγητές ότι δουλεύουν λίγο ενώ όλοι μαζί έχουν 

και άλλη απασχόληση.  Θεωρούνται τεμπέληδες που  κάνουν χρήση πιστωτικών 

καρτών για κατανάλωση και ταξίδια.  Θέλουν όλοι τα παιδιά τους να σπουδάσουν 

στο Πανεπιστήμιο. Η παραδοσιακή και η νέα μικροαστική τάξη εγκαλείται ως 

κρατικοδίαιτη και ότι καταφεύγει  πάντα στην αγκαλιά του κράτους.  Η στρατηγική 

αυτή υποβαθμίζει ιδεολογικά τη μικροαστική τάξη ενώ ταυτόχρονα την οδηγεί στην 

εσωτερίκευση  της «ήττας» της αφού πλέον θεωρεί ότι «φταίει» για τη θέση της.   

 

 

Επίλογος  

 

Οι κίνδυνοι για τη Δημοκρατία  

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση ενεργοποίησε μία ιδιαίτερα έντονη κοινωνική 

μηχανική που συνίσταται κυρίως στον οικονομικό περιορισμό της ελληνικής 

μεσαίας τάξης. Αυτό τεκμαίρεται σαν στρατηγική κατεύθυνση τόσο από τις 

διακηρύξεις των οικονομικών και πολιτικών ελίτ όσο και από τις αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις των μνημονιακών κυβερνήσεων – έως και το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, 

αναπτύσσεται και μία παράλληλη αλλά εξίσου σημαντική ιδεολογική συζήτηση, που 

επιχειρεί να δικαιολογήσει στο επίπεδο της κοινής γνώμης αυτήν την επιδίωξη. Και 

όπως κάθε ιδεολογική συζήτηση αυτή χαρακτηρίζεται από αποσιωπήσεις και 

διογκώσεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε κάτι σε όλες τις 

φιλελεύθερες δημοκρατίες οι μεσαίες τάξεις είναι οι κρίσιμοι κοινωνικοί φορείς 

που λειτουργούν ως ρυθμιστές των συναινέσεων που χρειάζεται μία δημοκρατική 

πολιτεία. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της Ελλάδας, με την κατάρρευση της 

μεσαίας τάξης φθείρεται και η νομιμοποιητική βάση της μεταπολιτευτικής 

δημοκρατίας. Ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο της μνημονιακής διευθέτησης, 

αναζητείται η κοινωνική συμμαχία που θα στηρίξει τη νέα διευθέτηση. 

 

Η περίοδος του Μνημονίου, στην πραγματικότητα, συνιστά ‘ένα σημείο καμπής. 

Ένα σημείο στο οποίο αμφισβητείται και εν τέλει μεταβάλλεται ο πολυετής 

καταμερισμός εργασίας στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό – τελευταία φορά που 

συνέβη αυτό η Ελλάδα είχε εξέλθει από Κατοχή και Εμφύλιο Πόλεμο. Η ίδια η 

μείωση της σημασίας της μεσαίας τάξης σε διαδικασίες αναπαραγωγής της 

κοινωνίας, αλλά και ατομικής και συλλογικής επιβίωσης, δημιουργεί εκ των 

πραγμάτων ένα κενό εκπροσώπησης το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
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μετεξελιχθεί και σε έλλειμμα νομιμοποίησης. Και εδώ εντοπίζονται και οι βασικές 

επιδράσεις της εν λόγω συνθήκης στη δημοκρατική σταθερότητα.  

 

Η μεσαία τάξη, ειδικά κατά τη δεκαετία του 1990, είχε προσδιοριστεί από τις 

πολιτικές ελίτ ως ο κοινωνικός μοχλός της ανάπτυξης, της νομιμοποίησης του 

εξευρωπαϊσμού και της λειτουργίας μίας συναινετικής δημοκρατίας. Εξ ου και οι 

περίφημες στρατηγικές κάλυψης του «μεσαίου χώρου» από τα δύο κυβερνητικά 

κόμματα. Η απαξίωση της μεσαίας τάξης στην περίοδο της κρίσης σημαίνει τρία 

πράγματα: (α) κατάρρευση ενός αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο στόχευε σε μία 

σχετική αναδιανομή – με όρους καθαρά νομιμοποίησης της κοινωνικοπολιτικής 

διευθέτησης· (β) στη διολίσθηση της κοινωνία σε σαφείς ευρωσκεπτικιστικές 

στάσεις· και (γ) στη διαμόρφωση ενός ημι-αυταρχικού πλαισίου προώθησης 

πολιτικών, το οποίο δεν βασίζεται στην επιδίωξη συναινέσεων αλλά στην επιβολή 

των εν λόγω πολιτικών στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, τίθεται ένα άμεσο ζήτημα 

δημοκρατικής λειτουργίας αλλά και νομιμοποίησης το οποίο αναδεικνύεται σε 

κεντρικό πολιτικο-θεσμικό απότοκο της κρίσης.  
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