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Διάταξη τίτλου και περιεχομένου με λίστα 

 

 

 

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 
• Τι είναι μεσαία τάξη; 

 
• Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα: Από τους Νοικοκυραίους στους 
Μικρομεσαίους 
 

• Η κρίση της μεσαίας τάξης 
 

• Νέα μικροαστική τάξη vs. παραδοσιακής: Κατανομή βάση του 
επαγγέλματος 
 

• Κατάρρευση ή ανθεκτικότητα; Μια πρώτη αποτίμηση   
 

 



Για τη μεσαία τάξη (;)  

 «ο ταξικός χαρακτηρισμός της μικροαστικής τάξης είναι πραγματικά η λύδια λίθος 
της μαρξιστικής θεωρίας για τις κοινωνικές τάξεις» Νίκος Πουλαντζάς (1974), 
Φασισμός & Δικτατορία 

 «Τα παλαιά κατώτερα στρώματα των μεσαίων τάξεων, οι μικροβιομήχανοι, οι 
έμποροι και οι εισοδηματίες, οι χειροτέχνες και οι χωρικοί, όλες τούτες οι τάξεις 
ξεπέφτουν στο προλεταριάτο. Είτε γιατί τα μικρά τους κεφάλαια δεν τους φτάνουν 
για να γίνουν μεγαλοβιομήχανοι και τσακίζονται από τον ανταγωνισμό του 
μεγαλύτερου κεφαλαίου είτε γιατί η τεχνική τους επιδεξιότητα δεν έχει πια πέραση 
μπροστά στους καινούργιους τρόπους παραγωγής»  Marx and Engels (1848), 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο 

 Στο πεδίο της οικονομικής θεωρίας οι όροι «μεσαίο εισόδημα» και «μεσαία τάξη» 
χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μεταξύ των 
οικονομολόγων, οι οποίοι συνηθέστατα καθορίζουν τη μεσαία τάξη με κριτήριο το 
εισόδημα ή/και την κατανάλωση. 

 Όπως όμως και να ορίσουμε τη «μεσαία τάξη» ‒οικονομικά, εισοδηματικά, 
πολιτιστικά, σύμφωνα με τη θέση και τον ρόλο της στην παραγωγική διαδικασία ή 
περιγράφοντας την «αντιφατική» της θέση στη δυναμική των σύγχρονων 
κοινωνικών σχηματισμών‒, είναι γεγονός ότι αυτή πλέον βρίσκεται σε σημαντική 
κρίση αναπαραγωγής 

 

 



Νίκος Πουλαντζάς 

 Στην ανάλυσή του ο Πουλαντζάς ονομάζει τα νέα μισθωτά σύνολα νέα 
μικροαστική τάξη, νέα όχι με την έννοια ότι δεν μοιάζει καθόλου με την 
παραδοσιακή, η οποία είναι καταδικασμένη στη φθορά, αλλά με την έννοια ότι οι 
παράμετροι που καθορίζουν την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της είναι η ίδια η 
διευρυνόμενη αναπαραγωγή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και το 
πέρασμά του στο στάδιο του μονοπωλιακού καπιταλισμού.  

 Τα δύο μικροαστικά υποσύνολα, η παραδοσιακή και η νέα μικροαστική τάξη, 
εντάσσονται στην ίδια τάξη, παρά τη διαφορετική τους δομική ένταξη στις 
κοινωνικές σχέσεις παραγωγής.  

 «Αν μπορούμε να θεωρούμε ότι ανήκουν σε μία και την ίδια τάξη σύνολα που 
από την πρώτη ματιά κατέχουν διαφορετικές θέσεις στις οικονομικές σχέσεις, 
τούτο συμβαίνει γιατί έχουν στο πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο το ίδια 
αποτελέσματα». 

 



Ποιους ορίζουμε τη μεσαία τάξη 

 Σύμφωνα με τον Mann η μεσαία τάξη αποτελείται από: 

 1. Την μικροαστική τάξη (ιδιοκτήτες μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων).  

 2. Τους καριερίστες (μισθωτοί υπάλληλοι που ανεβαίνουν τις εταιρικές και γραφειοκρατικές 
ιεραρχίες).  

 3. Τους επαγγελματίες («μορφωμένα» συλλογικά οργανωμένα επαγγέλματα που ασκούνται με 
άδεια του κράτους).  

 Οι επαγγελματικές κατηγορίες κατατάσσονται αρχικά με βάση τη θέση τους στον κοινωνικό 
καταμερισμό εργασίας και συγκεκριμένα: α) εργοδότες, β) αυτοαπασχολούμενοι, γ) μισθωτοί και δ) 
οικογενειακή βοήθεια. Το δεύτερο κριτήριο κατάταξης σχετίζεται με την ιδιοκτησία ή όχι μέσων 
παραγωγής (κάτοχοι ή διαχειριστές που ασκούν έλεγχο μέσων παραγωγής). Το δε τρίτο κριτήριο 
σχετίζεται με τις σχέσεις κυριαρχίας, εάν δηλαδή κατέχουν μια θέση που είτε διευθύνουν κρατικά 
κεφάλαια ή είναι διευθυντικά στελέχη στον ιδιωτικό τομέα, εάν δηλαδή «αναλαμβάνουν» και 
«προνοούν» και φροντίζουν/επιβλέπουν/επιτηρούν τις συνθήκες αναπαραγωγής και επέκτασης 
των συμφερόντων του κεφαλαίου καθώς και της απόσπασης υπεραξίας από τους εργαζόμενους. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί από αυτούς που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία δεν έχουν 
σταθερή (παγιωμένη) κοινωνική θέση, οπότε άλλοτε «εκπίπτουν» στη θέση του μισθωτού και 
άλλοτε βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτό που έχει περιγραφεί ως αντιφατικές ταξικές θέσεις. 

 

 

 



Από τους Νοικοκυραίους στους Μικρομεσαίους 

 Η μεσαία τάση αποτελεί με μεγάλη διαφορά το πολυπληθέστερο κοινωνικό 
στρώμα του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Αυτό δικαιολογεί και το γιατί 
αυτό αποτελεί την βασική νομιμοποιητική βάση του δημόσιου διαλόγου καθώς και 
την προσφιλέστερη κοινωνική αναφορά σχεδόν όλων των πολιτικών δυνάμεων.  

 Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1950-1980), αλλά και στη 
μακρά περίοδο της Μεταπολίτευσης (1981-2009) ‒με σημαντικές βεβαίως 
διαφοροποιήσεις‒ η μεσαία τάξη άλλοτε ως «νοικοκυραίοι», όπως 
χαρακτηρίστηκαν από τη δεξιά παράταξη, και άλλοτε ως «μικρομεσαίοι», όπως 
αποκαλούνταν κατά την πρώτη κυρίως περίοδο του ΠΑΣΟΚ, αποτελέσαν τη βάση 
της πολιτικής και οικονομικής διευθέτησης, η οποία σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη 
πολιτικά και κοινωνικά περίοδο διασφάλισε το νομιμοποιητικό έρεισμα της 
εξουσίας των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της χώρας. 

 



Η μεσαία τάξη σε κρίση: ένα ιδεολόγημα ? 

Σε ιδεολογικό επίπεδο, η μεσαία τάξη, φορτίζεται με αρνητικό τρόπο: 

 «έντονη και κατά περιόδους μαχητική αντιδυτική στάση [και] χαρακτηρίζεται από 
έκδηλη εσωστρέφεια, έντονο κρατικιστικό προσανατολισμό σε συνδυασμό με βαθιά 
διχοστασία απέναντι στον καπιταλισμό και τον μηχανισμό της αγοράς, συνειδητή 
προτίμηση προς τον πατερναλισμό και τον προστατευτισμό μαζί με μια 
παρατεταμένη προσκόλληση σε προκαπιταλιστικές πρακτικές» Διαμαντούρος 

 «Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη και στον ΟΟΣΑ που να έχει τόσο 
πολλούς αυτοαπασχολούμενους και τόσα μικροαφεντικά όπως η Ελλάδα σε 
αναλογία με τον πληθυσμό […] Ενώ είμαστε από τις λιγότερο πλούσιες χώρες 
του ΟΟΣΑ έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής στα πανεπιστήμια και 
τους λιγότερους σπουδαστές σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουμε τους 
περισσότερους γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους, ενώ αντίθετα έχουμε πολύ λίγους 
νοσηλευτές. Έχουμε πάρα πολλούς δικηγόρους, φαρμακοποιούς, πολιτικούς 
μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Δεν είναι διογκωμένα μόνο τα ελεύθερα επαγγέλματα 
υψηλού κύρους, είναι και πολλά πτυχία που οδηγούν συνήθως σε εξαρτημένη 
εργασία με συγκεκριμένο τίτλο, όπως φυσικοί και φιλόλογο» Αρίστος Δοξιάδης  

 

 



Η μεσαία τάξη σε κρίση: από την προετοιμασία στο ‘σοκ’ 

 Ήδη από το 2011 είχαμε υποστηρίξει ότι η κρίση δεν πρέπει να αποδοθεί μόνο 
στις προφανείς στρεβλώσεις και παθογένειες της μεταπολιτευτικής διευθέτησης. 
Περισσότερο αποτελεί τη λογική συνέχεια του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος 
(1996-2004) και εκείνου της «επανίδρυσης του κράτους» (2004-2008), που το 
ακολούθησε. Οι κεντρικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές που προτάθηκαν και 
υιοθετήθηκαν στις σχέσεις κράτους, κοινωνίας και αγοράς τις περιόδους εκείνες 
προοικονομούσαν τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της 
κρίσης. 

 Με την κρίση και την οικονομική προσαρμογή η περικοπή μισθών κατά τη 
διάρκεια της πενταετίας 2010-2013 καταγράφονται σωρευτικά μεσοσταθμικές 
μειώσεις από 25% έως 38% στις αποδοχές των δημόσιων υπαλλήλων, ανάλογα 
με το υπουργείο, την εκπαιδευτική βαθμίδα και τα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ στα 
ειδικά μισθολόγια οι περικοπές κυμαίνονται από 21% (σε αστυνομικούς) έως 35% 
(γιατρούς ΕΣΥ) ‒ανάλογα με τον βαθμό του εργαζομένου‒ σύμφωνα με στοιχεία 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

 



Μεσαία τάξη: ο φταίχτης 

 Η ιδεολογική αυτή κατασκευή και κυρίως η αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική αξιοποίηση των 
αντίστοιχων μέσων είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση αυτής της απλουστευτικής μυθοπλασίας, με 
αποτέλεσμα να φαίνεται ότι αυτά τα στρώματα έχουν ενσωματώσει τη λογική της ήττας και πλέον 
θεωρούν ότι «φταίνε». Επρόκειτο για ένα καθολικό ιδεολογικό οπλοστάσιο το οποίο δικαιολογούσε τα 
μέτρα αυτά ενώ ταυτόχρονα επιχείρησε την ιδεολογική διάλυση της μεσαίας τάξης Κύρκος Δοξιάδης  
 

 Ανάμεσα στα άλλα η εν λόγω στρατηγική μετέτρεψε σε στερεότυπο την άποψη ότι η μεσαία τάξη 
«φταίει» για τον οικονομικό μαρασμό και την «κατάντια» της πατρίδας· οι δε μικροί επιχειρηματίες 
εγκαλούνται ως φοροφυγάδες, αντιπαραγωγικοί και μη ανταγωνιστικοί, ενώ συγχρόνως λοιδορούνται για 
το ότι διαθέτουν υψηλά καταναλωτικά πρότυπα. Ως αποτέλεσμα της μηδενιστικής λογικής ότι «όλοι 
μαζί τα φάγαμε» κατηγορούνται ότι, αν και κρατικοδίαιτοι, είναι προσκολλημένοι στην ατομική τους 
ιδιοκτησία, ενώ ταυτόχρονα «αρνούνται» να εκσυγχρονιστούν. Πιο συγκεκριμένα στοχοποιούνται 
συλλήβδην επαγγέλματα όπως γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, υδραυλικοί και καθηγητές, οι οποίοι είτε 
«είναι τεμπέληδες», επειδή δουλεύουν λίγο, είτε είναι «φοροφυγάδες», αφού έχουν και δεύτερη 
απασχόληση. Είναι αυτοί που κάνουν «αλόγιστη» χρήση πιστωτικών καρτών για κατανάλωση και 
ταξίδια, ενώ την ίδια στιγμή θεωρείται υπερβολική η προσδοκία και η επιθυμία να σπουδάσουν τα 
παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο. 

 



 Μένει ωστόσο να απαντηθεί το ερώτημα εάν η υφιστάμενη 
κατάσταση της μεσαίας τάξης εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση και βεβαίως εάν οι 
όποιες μεταβολές καταγράφηκαν και στη μεγάλη εικόνα, στη δομή 
δηλαδή του σύγχρονου ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.  

 Με άλλα λόγια πρέπει να εξακριβωθεί τόσο η σχετική όσο και η 
απόλυτη θέση της μεσαίας τάξης, αλλά και τα αριθμητικά δεδομένα 
που μαρτυρούν ή όχι την τόσο «θρυλούμενη» κατάρρευσή της.  

 Θα μπορούσε με μια δόση σχετικής ειρωνείας να διερωτηθεί 
κάποιος: πέτυχε ο στόχος;  

 Συρρίκνωση ή ανθεκτικότητα; Αποφασιστική μείωση ή αναπαραγωγή; 

 



 
Κοινωνική διαστρωμάτωση  

 
ΕΤΟΣ 2002 2006 2009 2010 2011 2013 2017 

Αστική  2,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2,8% 3,0% 3,0% 

Πλούσια αγροτική 1,0% 0,7% 0,9% 1,0% 0,8% 0,4% 0,7% 

Παραδοσιακή 

μικροαστική τάξη 13,7% 13,9% 13,6% 13,3% 12,2% 10,4% 11,1% 

Νέα μικροαστική τάξη 21,8% 24,0% 24,6% 26,5% 25,4% 26,9% 27,5% 

Εργαζόμενοι ΝΜΤ 20,3% 22,2% 22,8% 22,7% 22,8% 20,9% 22,0% 

Άνεργοι με 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 1,5% 1,8% 1,9% 2,7% 3,6% 6,0% 5,4% 

Μεσαία αγροτική  1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,2% 1,4% 1,3% 

Φτωχή αγροτική 10,3% 7,9% 7,3% 7,8% 6,7% 7,1% 6,5% 

Εργατική τάξη 49,0% 48,7% 48,9% 46,5% 50,9% 50,8% 50,0% 

Μισθωτοί 40,5% 41,7% 41,7% 36,7% 38,7% 29,5% 34,3% 

Υπόλοιπο Ανέργων 8,4% 7,1% 7,2% 9,8% 12,2% 21,3% 15,7% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΠ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 90,0% 91,1% 91,0% 87,4% 84,2% 72,7% 78,9% 

ΑΝΕΡΓΟΙ 10,0% 8,9% 9,0% 12,6% 15,8% 27,3% 21,1% 



Αριθμός επιχειρήσεων κατά κλάδο & τάξη μεγέθους απασχόλησης 
2009 - 2015 

2009 2015 

  
Σύνολο 

επιχειρήσεων  

Μικρές επιχειρήσεις 

 0 – 4 άτομα 

Σύνολο 

επιχειρήσεων  

Μικρές επιχειρήσεις 

 0 – 4 άτομα 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
82.456 71.328 57.792 48.704 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
309.522 292.319 237.716 219.576 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
40.584 37.881 60.247 57.006 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΣΗ 

108.788 99.348 110.122 89.340 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
130.437 126.471 62.615 58.588 

ΣΥΝΟΛΟ 
671.787 627.347 528.492 473.214 



 

 

  Σύνολο επιχειρήσεων  Μικρές επιχειρήσεις 

 0 – 4 άτομα 

  Αριθμητική μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή Αριθμητική μεταβολή Ποσοστιαία μεταβολή 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ‒24.664 
‒29,91% 

‒22.624 
‒31,72% 

ΕΜΠΟΡΙΟ ‒71.806 
‒23,20% 

‒72.743 
‒24,88% 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

19.663 

48,45% 

19.125 

50,49% 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΣΗ 1.334 
1,23% 

‒10.008 
‒10,07% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ‒67.822 
‒52,00% 

‒67.883 
‒53,67% 

ΣΥΝΟΛΟ ‒143.295 
‒21,33% 

‒154.133 
‒24,57% 

 

 

 

 

 

Μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων κατά κλάδο και τάξη μεγέθους 

απασχόλησης 2009/2015 

 



 
 
 
 

Σύνολο μεταβολών κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης 
 2009 - 2015 

  
 

 

Σύνολο επιχειρήσεων  

 

 

 

Μικρές επιχειρήσεις 

 0 – 4 άτομα 

 

 

 

Ποσοστιαία συμμετοχή 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 

 

‒143.295 

 

 

‒154.133 

 

 

108% 

 

Έξοδος 
 

‒164.292 

 

‒173.258 

 

105% 

 

Είσοδος 
 

+20.997 

 

+19.125 

 

91% 



ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 
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Π.Μ. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0-4 ΑΤΟΜΑ 



Διάμεσο Διαθέσιμο Εισόδημα 

Έτος Διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα Διάμεσο-ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα Gini index 

2004 17.246 8.850 33,0 

2005 18.334 9.416 33,2 

2006  18.855 9.850 34,5 

2007 19.860 10.200 34,3 

2008 21.150 10.800 33,4 

2009 22.382 11.495 33,1 

2010 23.420 11.962 32,9 

2011 20.460 10.985 33,5 

2012 16.944 9.512 34,3 

2013 15.228 8.371 34,4 

2014 14.140 7.680 34,5 

2015 14.200 7.520 34,2 

2016 14.200 7.500 34,3 



Μεσαία Τάξη ως το μέσο 60% 

Έτος Κατώτερο 20% Μέσο 60% Ανώτερο 20% 

2004 6,7 53,8 39,5 

2005 7,0 52,7 40,3 

2006  6,8 51,9 41.2 

2007 6,8 51,6 41,6 

2008 6,9 52,7 40,4 

2009 7,0 52,7 40,3 

2010 7,2 52,7 40,1 

2011 6,8 53,0 40,3 

2012 6,1 53,5 40,4 

2013 6,2 53,3 40,5 

2014 6,4 52.6 41,0 

2015 6,3 53,1 40,6 

2016 6,2 53.3 40,5 



Κατανομή εισοδημάτων με βάση τη φορολογική κλίμακα 

Έτος <12.000 

[εργατική τάξη] 

12.001-30.000 

[κατώτερη μεσαία τάξη] 

30.001-50.000 

[πυρήνας μεσαίας 

τάξης] 

50.001- 75.000 

[ανώτερη μεσαία 

τάξη] 

>75.001 

[ανώτερη τάξη] 

2004 39,7% 46,1% 11,9% 1,8% 0,5% 

2005 36,4% 47,0% 13,0% 2,6% 1,0% 

2006  34,3% 47,1% 14,1% 3,1% 1,4% 

2007 32,4% 47,4% 15,0% 3,7% 1,5% 

2008 29,0% 48,2% 17,5% 3,8% 1,5% 

2009 27,8% 47,5% 18,1% 4,7% 1,9% 

2010 26,7% 46,3% 20,0% 5,1% 1,9% 

2011 31,3% 46,7% 17,1% 3,5% 1,4% 

2012 38,1 % 48,7 %  11,0% 1,5 % 0,7% 

2013 44,5% 45,8% 7,7% 1,4% 0,6% 

2014 50,1% 41,5% 6,7% 1,2% 0,5% 

2015 50,1% 42,2% 6,2% 1,1% 0,4% 

2016 49,8% 42,4% 6,4% 0,9% 0,5% 



Συμπέρασμα 

 Συνοψίζοντας η δομή της ελληνικής κοινωνίας δεν φαίνεται να μεταβάλλεται, 
τουλάχιστον όσο αναμενόταν στις απαρχές της κρίσης. Η ευρηματικότητα και η 
δημιουργική «ευφυΐα» της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης σε συνδυασμό με τις 
νέες τεχνολογίες είναι παράγοντες που οργανώνουν την επιβίωση αυτών των 
στρωμάτων. Τελικά η «τεχνολογία» από εμπόδιο φαίνεται να μετατράπηκε για πολλούς 
από αυτούς σε ευκαιρία και να έχει συμβάλει στον ενίσχυση και επέκταση της 
δυναμικής τους. Το τελευταίο έγινε εναργέστερα φανερό σε μια σειρά σε νέες 
επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών όπου η τεχνολογία μηχανολογικού εξοπλισμού 
υπολογιστών και ιδιαίτερα η καινοτομία νέου λογισμικού συνέδραμαν την ανθεκτικότητά 
τους και εν πολλοίς και την επέκτασή τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια από τις 
βασικές ερμηνευτικές παραμέτρους της εν μέρει μη αναμενόμενης προσαρμογής της 
ελληνικής κοινωνίας στην κρίση. Παράλληλα, η διατήρηση και η δημιουργία μικρών 
επιχειρήσεων μπορεί εν τέλει να λειτούργησε θετικά στη διατήρηση της συνοχής της 
κοινωνίας την εποχή της καθολικής κατάρρευσης. Ωστόσο στο πεδίο της νέας μεσαίας 
τάξης καταγράφεται αφ' ενός λιγότερη ευελιξία και αφ' ετέρου μια προς τα κάτω 
κινητικότητα.  

 


