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Με το Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 
παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο επιλέγοντας να αναλύσει ζητήματα πολιτικής 
επικαιρότητας, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
 
Το Δελτίο αντιμετωπίζει την έννοια της πολιτικής συγκυρίας εκτατικά, 
επιχειρώντας να διασυνδέσει γεγονότα και συμβάντα της «στιγμής» με 
ευρύτερες συζητήσεις στο χώρο της πολιτικής ανάλυσης και της κοινωνικής 
θεωρίας. Αφετηριακή αρχή του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας αποτελεί η θέση 
ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μια συνθήκη ενός βαθύ μετασχηματισμού ο 
οποίος αναδιοργανώνει τις κοινωνικές σχέσεις, δίνει χώρο σε νέα πολιτισμικά 
πρότυπα, διαμορφώνει νέα δεδομένα στον πολιτικό ανταγωνισμό, ανασυνθέτει 
συλλογικές ταυτότητες και προσδοκίες. Στη συνάφεια αυτών των 
μετατοπίσεων αναδύονται διαφορετικά πολιτικά σχέδια, σε ανταγωνισμό 
μεταξύ τους, τα οποία διεκδικούν να αναζητήσουν απαντήσεις στις προκλήσεις 
που αναδεικνύει αυτός ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός. Είναι αυτονόητο ότι 
αυτός ο μετασχηματισμός εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
μετασχηματισμών που ιχνογραφούν την εικόνα ενός κόσμου σε ένταση, 
ρευστότητα και διαρκή κίνηση. Διαδικασίες που επιτείνει η κρίση πανδημίας 
που βρίσκεται σε εξέλιξη ανατρέποντας δεδομένα, αναδιατάσσοντας 
πραγματικότητες και δημιουργώντας νέα συνθήκες. Παρότι η αβεβαιότητα 
είναι ακόμη κυρίαρχη και η προβλεψιμότητα των εξελίξεων χαμηλή, το 
αποτύπωμα της κρίσης αυτής φαίνεται ότι θα είναι έντονο, με διαρθρωτική 
επίδραση στους όρους συγκρότησης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
ζωής. Κι όπως σε κάθε ανάλογη περίοδο,  μολονότι η συγκυρία αυτή έχει 
αυξημένο βαθμό πρωτοτυπίας εξαιτίας της φύσης της και του επιπέδου 
αλληλεξάρτησης του σύγχρονου κόσμου, οι ανακατατάξεις θέτουν προκλήσεις, 
οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν χώρο τόσο για νέες δυνατότητες 
όσο και για νέους κινδύνους. 
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΝΑ, προωθώντας μια αριστερή-προοδευτική-εναλλακτική 
στάση, επιχειρεί να ορίσει τα βασικά πολιτικά επίδικα της συγκυρίας, να 
επισημάνει τις θεματικές γύρω από τις οποίες οργανώνονται συζητήσεις και 
αντιπαραθέσεις στην πολιτική ανάλυση και την κοινωνική θεωρία, να αναδείξει 
τις έννοιες και τους όρους που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου 
διαλόγου, να προβεί σε ψύχραιμες αναλύσεις γύρω από εξελίξεις και γεγονότα 
που συνήθως αντιμετωπίζονται εν θερμώ. Στόχος του είναι να διερευνήσει 
θεωρητικά και εμπειρικά τις διανοητικές προϋποθέσεις ενός αριστερού-
προοδευτικού εναλλακτικού εγχειρήματος με αναφορά πάντοτε στην 
υπέρβαση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και της σε εξέλιξη πανδημικής, 
αλλά και παράλληλα να προσεγγίσει κριτικά τον τρέχοντα πολιτικό, ιδεολογικό 
και κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων, επισημαίνοντας τις δυνατότητες και τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται.  
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Η πανδημική κρίση είναι μια πολύπλευρη κρίση, η οποία έχει επιπτώσεις σε 
οικονομικό, κοινωνικό-ατομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Η διαχείριση της 
πανδημίας, οι μεταβολές που αυτή επέφερε και εξακολουθεί να επιφέρει, αλλά 
και οι διαφορετικές απόψεις για το στάτους της επόμενης μέρας, 
διαμορφώνουν μία πολύπλευρη συζήτηση, η οποία διέπεται από συγκεκριμένα 
πολιτικο- ιδεολογικά επίδικα. Στην έρευνα κοινής γνώμης που 
πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ σε 
συνεργασία με την Prorata από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου, οι ερωτώμενοι και 
οι ερωτώμενες κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το πώς διαχειρίστηκαν τα 
περιοριστικά μέτρα, για την επίδραση της κρίσης στην οικονομική τους 
κατάσταση, καθώς και για τις πολιτικές που πρέπει εφεξής να προωθηθούν, να 
αξιολογήσουν τη συμβολή διαφόρων θεσμών στη διαχείριση της κρίσης και να 
εκτιμήσουν την επίπτωση των περιοριστικών μέτρων στις ατομικές ελευθερίες.  

Στο πλαίσιο αυτό, το τρίτο τεύχος του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας του 
Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ εμπεριέχει έξι αναλύσεις οι οποίες 
βασίζονται σε επιμέρους ευρήματα της έρευνας και επικεντρώνουν σε 
διαφορετικές πτυχές της κοινωνικο-πολιτικής συνθήκης της πανδημικής 
κρίσης. 

Η Αιμιλία Βήλου στο κείμενό της με τίτλο «Covid-19 lockdown – η έμφυλη 
διάσταση», επιχειρεί να αναδείξει την έμφυλη διάσταση της πανδημικής 
κρίσης, εξηγώντας τις κρίσιμες αποκλίσεις της εμπειρίας των γυναικών τόσο 
στο πλαίσιο στου εγκλεισμού όσο και στο επίπεδο της επισφαλούς θέσης τους 
στην αγορά εργασίας.  

Ο Κώστας Ελευθερίου στο κείμενο «Η πανδημική κρίση και ο 
(δι)κομματικός ανταγωνισμός» επισημαίνει τις στάσεις που είχαν στην 
περίοδο του lockdown, αλλά και στο πρώτο διάστημα μετά την άρση του, οι 
ψηφοφόροι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει τις επιδράσεις αυτών των 
στάσεων στον κομματικό ανταγωνισμό. 

Ο Νίκος Ερηνάκης με το κείμενό του «Συναισθήματα εν μέσω πανδημικής 
κρίσης» εξετάζει τις διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις των ερωτώμενων 
στην έρευνα με βάση το φύλο, την ηλικία κ.ο.κ. και εντοπίζει τυπικότητες και 
διακυμάνσεις στη συμπεριφορά τους. 

https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/ENA_Survey.pdf
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Η Αγγελική Μητροπούλου στο κείμενο «Αλλαγή υποδείγματος στην 
εργασία εξαιτίας της πανδημίας; Από το σπίτι-δουλειά-σπίτι στο 
δουλειά-από-το-σπίτι» εξετάζει τις επιδράσεις της πανδημικής κρίσης στον 
κόσμο της εργασίας, τις μεταβολές στο εργασιακό στάτους των έγκλειστων 
και τους διαφαινόμενους μετασχηματισμούς στις εργασιακές σχέσεις, οι οποίοι 
ενδεχομένως να οδηγούν σε αλλαγή υποδείγματος.  

Ο Άγγελος Σεριάτος με το κείμενο «Εμπιστοσύνη στους θεσμούς: Η 
χωλαίνουσα δημοκρατία, οι μαρξιστές, ο Bourdieu και ο Putnam» 
εξετάζει την εμπιστοσύνη των ερωτώμενων σε διάφορους θεσμούς μετά το 
τέλος του lockdown, αλλά και την αποτίμηση της συμβολής ορισμένων από 
αυτούς στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης. 

Ο Παναγιώτης Σκευοφύλαξ στο κείμενο «Κοινωνικές εντάσεις μετά την 
πανδημία» επισημαίνει τις τρεις βασικές κοινωνικές εντάσεις που προέκυψαν 
από τα ευρήματα της έρευνας και επιχειρεί να αναδείξει την πολιτική τους 
σημασία. 
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1.Covid-19 lockdown – η έμφυλη διάσταση

Αιμιλία Βήλου1

Αν και ο κατ’ οίκον περιορισμός λόγω της πανδημίας του Covid-19 επιβλήθηκε, 
κατά βάση, οριζόντια, οι επιπτώσεις και οι επιδράσεις του αποτυπώθηκαν 
ελαφρώς διαφορετικά ανάλογα με τα υπό εξέταση κοινωνικά στρώματα, ενώ 
έλαβε (και) έμφυλους επικαθορισμούς. Θέτοντας ως πλαίσιο τη φύση της 
κρίσης, κατά πρώτον υγειονομική, κατά δεύτερον οικονομική και εν τέλει κρίση 
δικαιωμάτων και δημοκρατίας, προσπαθούμε να αποδεσμεύσουμε ορισμένα 
στοιχεία για την έμφυλη διάσταση του δίμηνου περιορισμού, όπως προέκυψαν 
από την έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών και προσπαθούμε να 
αποκωδικοποιήσουμε πλευρές της. Η έρευνα έχει προσεγγίσει τα φύλα ως 
δίπολο και την ίδια κατηγοριοποίηση ακολουθούμε στον προβληματισμό μας, 
χωρίς κατ’ ανάγκη να συμφωνούμε.  

Το πιο ασφαλές πρίσμα μέσα από το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε τα 
ευρήματα σχετίζεται με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και την 
αναπαραγωγή των «κλασικών» πατριαρχικών στερεοτύπων. Δηλαδή, ότι οι 
γυναίκες αντιμετωπίζονται από την κοινωνία και εν πολλοίς αντιμετωπίζουν 
εαυτές, ως φροντίστριες (με την έννοια του caretaker),και κατά συνέπεια, 
εντός του οικογενειακού καταμερισμού, είτε της πυρηνικής είτε της 
διευρυμένης οικογένειας, αναλαμβάνουν τη φροντίδα των παιδιών ή των 
νοσούντων/σουσών συγγενών . Όμως, καλώς ή κακώς (μάλλον κακώς) η 2

κοινωνία που ζούμε είναι ταξική και καπιταλιστική, συνεπώς οι γυναίκες 
υφίστανται μια διπλή καταπίεση, η οποία προέρχεται από την ταξική τους θέση 
και από την έμφυλη διαίρεση της κοινωνίας. Με βάση αυτό το πλαίσιο 
αντιμετωπίσαμε τα ευρήματα της έρευνας.  

Καταρχάς, τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δυο φύλων τις συναντάμε 
στην αλλαγή των εργασιακών συνθηκών, η οποία ήταν δραστική και έξω από 
τα συνηθισμένα ούτως ή άλλως. Για σχεδόν 4 στις 10 γυναίκες (39,8%) το 
lockdown δεν άλλαξε τις συνήθειες τους, μιας και δεν εργάζονταν πριν την  

 Η Αιμιλία Βήλου είναι Υποψήφια Διδακτόρισσα Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.1

 Βλ. https://blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender-gap/· http://ftp.iza.org/dp13562.pdf.2

http://ftp.iza.org/dp13562.pdf
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πανδημία, όπως και αντίστοιχα το 28,4% των ανδρών. Υπάρχει μια σαφής 
διαφοροποίηση μεταξύ των δυο φύλων η οποία αποτυπώνει τη γνωστή 
δυσάρεστη «πρωτιά» των γυναικών έναντι των ανδρών στα ποσοστά ανεργίας 
και ενώ συνδέεται με την οικονομική κατάσταση σαφώς δε συνδέεται, ακόμη 
με την περίοδο του ολικού lockdown . Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν για 3

όσες/ους είχαν εργασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα και με ποιο τρόπο 
αντιμετώπισαν το lockdown, εκείνες/οι και η εργοδοσία. Παρατηρούμε ότι για 
έναν στους τέσσερις άνδρες (25,1%) η περίοδος του lockdown δε διατάραξε, 
ιδιαιτέρως, τους εργασιακούς ρυθμούς τους, μιας και δεν άλλαξε την, 
εργασιακή, τους καθημερινότητα, ενώ το ίδιο συνέβη μόλις για το 9,4% των 
γυναικών. Επίσης από την έρευνα προκύπτει ότι σε αναστολή εργασίας τέθηκε 
το 15% των εργαζόμενων γυναικών και το 8,5% των εργαζόμενων ανδρών. 
(Πίνακας 1.1) 

Πίνακας 1.1

 

Φύλο
Total

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

A1 Παρακαλούμε 
επιλέξτε ποια από τις 
παρακάτω απαντήσεις 
εκφράζει καλύτερα 
την κατάσταση που 
βιώσατε κατά την 
περίοδο του lockdown 
(εγκλεισμού) σε σχέση 
με την εργασία σας:

Παρέμεινα στο σπίτι όπως 
και πριν την πανδημία, 
καθώς δεν εργαζόμουν ούτε 
πριν ούτε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας (άνερ

28,4% 39,8% 33,0%

Συνέχισα να εργάζομαι 
στον χώρο εργασίας μου 
με τις ίδιες ακριβώς 
συνθήκες που 
εργαζόμουν πριν την 
πανδημία

25,1% 9,4% 18,8%

Συνέχισα να εργάζομαι 
στον χώρο εργασίας μου 
εκ περιτροπής

11,3% 5,6% 9,0%

Εργαζόμουν από το σπίτι 
(μορφή τηλε-εργασίας) 23,5% 28,6% 25,5%

Τέθηκα σε αναστολή 
εργασίας 8,5% 15,0% 11,1%

ΔΞ / ΔΑ 3,2% 1,6% 2,6%

 http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF3

%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-19%CE
%BF-%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE
%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF
%CE%B1.pdf)

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-19%CE%BF-%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1.pdf


�8

Ωστόσο, αν επικεντρωθούμε μόνο στις εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες, 
παρατηρείται ότι τα ποσοστά μεταβάλλονται και η ψαλίδα ανοίγει μεταξύ των 
δύο φύλων (Πίνακας 1.2). Βλέπουμε ότι το ένα τέταρτο των εργαζόμενων 
γυναικών (24,9%), εν αντιθέσει με λιγότερο από έναν στους δέκα 
εργαζόμενους άνδρες (11,87%) τέθηκαν σε αναστολή εργασίας Η τάση αυτή 
ίσως μπορεί, εν μέρει, να ερμηνευτεί από τα ποσοστά απασχόλησης των 
γυναικών σε τομείς, κυρίως υπηρεσιών, οι οποίοι δεν προσφέρονται για τηλε-
εργασία, όπως ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο . Ωστόσο η τελευταία 4

απόπειρα ερμηνείας έρχεται σε αντίθεση με την επόμενη διαπίστωση πως 
σχεδόν οι μισές εργαζόμενες γυναίκες (47,5%) στράφηκαν στην τηλεργασία, 
ενώ αυτό ισχύει για το ένα τρίτο (32,8%) των ανδρών. Είναι απολύτως 
προφανές ότι η θέση των γυναικών στους εργασιακούς χώρους δυσχεράνθηκε 
περαιτέρω και αυτό αποτελεί μια απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη, μιας και 
αντανακλώνται οι πρότερες έμφυλες διαφοροποιήσεις που εμφανίζονταν στις 
εργασιακές σχέσεις και όπως ήταν αναμενόμενο, βάθυναν εν μέσω πανδημίας. 
Παράλληλα, το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, ενδεχομένως, να 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και να 
καθιστά τις γυναίκες πιο ευάλωτες στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 

Πίνακας 1.2 

 

Φύλο

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

A1 Παρακαλούμε επιλέξτε 
ποια από τις παρακάτω 
απαντήσεις εκφράζει 
καλύτερα την κατάσταση 
που βιώσατε κατά την 
περίοδο του lockdown 
(εγκλεισμού) σε σχέση με 
την εργασία σας:

Συνέχισα να εργάζομαι στον 
χώρο εργασίας μου με τις 
ίδιες ακριβώς συνθήκες που 
εργαζόμουν πριν την 
πανδημία. Επι του 
εργαζόμενου δυναμικού

35,1% 15,6%

Συνέχισα να εργάζομαι στον 
χώρο εργασίας μου εκ 
περιτροπής

15,8% 9,3%

Εργαζόμουν από το σπίτι 
(μορφή τηλε-εργασίας). Επι 
του εργαζόμενου δυναμικού

32,8% 47,5%

Τέθηκα σε αναστολή 
εργασίας. Επι του 
εργαζόμενου δυναμικού

11,9% 24,9%

ΔΞ / ΔΑ 4,5% 2,7%

 https://blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender-gap/.4
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Εξίσου ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν από τη μελέτη των 
συναισθημάτων που βιώθηκαν εν μέσω lockdown. Με την επιφύλαξη πως δεν 
γνωρίζουμε τα αντίστοιχα ποσοστά σε ομαλότερες περιόδους, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε και εδώ αποκλίσεις μεταξύ των δυο φύλων. Οι άνδρες 
αισθάνθηκαν μεγαλύτερη αβεβαιότητα εν μέσω πανδημίας, σε ποσοστό 41% 
έναντι του 36% των γυναικών. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες 
αντιμετώπισαν έντονο άγχος (28%) και ανασφάλεια (29%), ποσοστά που για 
τους άνδρες ήταν κατά 6 μονάδες χαμηλότερα. Και ενώ ένας στους τρεις 
άνδρες αισθάνθηκαν ηρεμία κατά τη διάρκεια του lockdown (32%), έναντι 
μιας στις τέσσερις γυναίκες (25%), οι γυναίκες αισθάνθηκαν φόβο (21%) στο 
σπίτι τους. Συναισθήματα που μπορούν να ερμηνευθούν από τις ήδη 
υπάρχουσες έμφυλες διαφορές, τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, την 
αύξηση της οικογενειακής βίας, αλλά και την οικονομική ανασφάλεια που 
προκύπτει από τόσο από το lockdown όσο και από την αναμενόμενη 
οικονομική κρίση. (Πίνακας 1.3) 

Πίνακας 1.3 

 
Σύνολο

Φύλο

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

A5 Κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας ποια 
ήταν τα πιο έντονα 
συναισθήματα που 
βιώσατε;

Αβεβαιότητα 39% 41% 36%

Άγχος 24% 22% 28%

Ανασφάλεια 25% 23% 29%

Απελπισία 4% 3% 5%

Γαλήνη 6% 6% 6%

Ελπίδα 9% 11% 6%

Ηρεμία 29% 32% 25%

Οργή 13% 14% 11%

Φόβος 15% 11% 21%

ΔΞ / ΔΑ 1% 2% 1%
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Τα βιωμένα συναισθήματα που αναφέραμε εξηγούν, εν πολλοίς και τη 
διαφορετική αντιμετώπιση της «επόμενης ημέρας». Όπου οι άντρε σε 
ποσοστό 34,6% έναντι του 24,8% των γυναικών, στην άρση των ταξιδιωτικών 
μέτρων βλέπουν την ευκαιρία για να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις από 
την πανδημία, ενώ οι γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό (66,9% έναντι 50,4%) 
αντιμετωπίζουν την άρση των μέτρων ως μια πιθανή πηγή έξαρσης δευτέρου 
κύματος του ιού. Φυσικά, η θέση της γυναίκας ως φροντίστριας της 
οικογένειας, αλλά και η απομάκρυνσή της από την εργασία, εφόσον ήδη 4 στις 
10 δεν εργάζονταν, προτεραιοποιεί την περιφρούρηση της δημόσιας υγείας, 
έναντι της κερδοφορίας. (Πίνακας 1.4) 

Πίνακας 1.4 

Η διαφορετική αντιμετώπιση των αλλαγών στην οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, θετικά απάντησε το 
49,9% των ανδρών έναντι του 51,3% των γυναικών. Ωστόσο, η εκτίμηση για το 
βαθμό επηρεασμού της οικονομικής κατάστασης του «νοικοκυριού» είναι 
διαφορετική: πολύ απάντησε το 66,0% των ανδρών, έναντι του 69,9% των 
γυναικών. Δυστυχώς, δεν έχουμε στοιχεία για τις οικονομικές απώλειες και τις 
συνακόλουθες επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο, Εντούτοις, ζητήθηκε από 
τους ερωτώμενους/ες να «απολογίσουν» τις ενδεχόμενες οικονομικές 
απώλειες που είχαν και τις επιπτώσεις που αυτές επέφεραν κατά την περίοδο 
του lockdown. Από τη διαφοροποίηση των απαντήσεων προκύπτει πως είτε 
δεν έγιναν με τον ίδιο τρόπο αντιληπτές οι απώλειες, είτε στις οικογένειες που 
στηρίζονται κυρίως από τη γυναικεία εργασία οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν 
σημαντικότερες. (Πίνακες 1.5 και 1.6) 

 

Φύλο
Total

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

B5 H άρση του 
lockdown & η 
απελευθέρωση των 
ταξιδιωτικών 
μεταφορών σας 
προκαλούν κυρίαρχα:

Αισιοδοξία για την 
οικονομία 34,6% 24,8% 30,7%

Φόβος για νέο κύμα 
ιού 50,4% 66,9% 57,0%

Αδιαφορία 13,8% 6,7% 10,9%

ΔΞ / ΔΑ 1,2% 1,6% 1,4%
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Πίνακας 1.5 

Πίνακας 1.6 

Όλες οι διαφοροποιήσεις που εντοπίζουμε έχουν έμφυλα χαρακτηριστικά τα 
οποία ήδη υπήρχαν στην παρούσα κοινωνία και βαθαίνουν σε περιόδους 
κρίσεις. Ωστόσο, η ερμηνεία, άρα και η αναζήτηση λύσης, δεν είναι 
μονοσήμαντη. Αν το φύλο ή η ταξική θέση αποτελούν πρωτεύοντα παράγοντα, 
αυτό είναι κάτι που έχει, εκτός από θεωρητικό, και πρακτικό ενδιαφέρον, μιας 
και είναι απαραίτητη η εν λόγω διαπίστωση για το σχεδιασμό της πολιτικής 
αντεπίθεσης. Δεδομένου ότι η ελληνική κοινωνία είναι βαθιά ταξική και η 
ελληνική οικονομία καπιταλιστική και στα πρόθυρα μίας ακόμη κρίσης, η δική 
μας εκτίμηση είναι ότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται, ενώ έχουν 
έμφυλα χαρακτηριστικά, είναι κατά βάση ταξικές. Φυσικά, στο εσωτερικό κάθε 
τάξης διακρίνουμε στρώματα και τα πιο αδύναμα, κυρίως οικονομικά, θα είναι 
τα πρώτα που θα δεχτούν την βαναυσότητα οποιασδήποτε μορφής κρίσης. Οι 
γυναίκες υφίστανται διπλή καταπίεση, τόσο από την πατριαρχική κοινωνία όσο 
και από το καπιταλιστικό σύστημα και η ανισοτιμία των γυναικών μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο όταν γίνει υπόθεση ταξική. Συνεπώς, το lockdown 
λειτούργησε ως ένας μεγεθυντικός φακός που μας επέτρεψε να 
παρατηρήσουμε τις έμφυλες διαστάσεις του εγκλεισμού και μας έδωσε τη 
δυνατότητα να τις μελετήσουμε (και) μέσα από ένα ταξικό πρίσμα. 

 

Φύλο
Total

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

A8 Είχατε οικονομικές 
απώλειες συνολικά ως 
οικογενειακό 
εισόδημα κατά την 
περίοδο του 
Lockdown;

Ναι 49,9% 51,3% 50,5%

Όχι 49,0% 47,3% 48,4%

ΔΞ / ΔΑ 1,1% 1,3% 1,2%

 

Φύλο
Total

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

A9 Μου απαντήσατε 
ότι είχατε απώλεια στο 
οικογενειακό σας 
εισόδημα. Αυτή η 
απώλεια επηρέασε την 
οικονομική κατάσταση 
του νοικοκυριού σας;

πολυ/αρκετα 66,0% 69,9% 67,6%

λίγο/καθόλου 33,7% 29,5% 32,0%

ΔΞ / ΔΑ ,4% ,5% ,4%
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2. Η πανδημική κρίση και ο (δι)κομματικός 
ανταγωνισμός

Κώστας Ελευθερίου5

Η πανδημία του κορονοϊού έχει πλέον αναδειχθεί σε ένα κρίσιμο ορόσημο, που 
αναδιαμορφώνει πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις στο επίπεδο της κοινής 
γνώμης και αναδιατάσσει τον κομματικό ανταγωνισμό. Είναι δεδομένο ότι ο ιός 
θα είναι παρών και για τους επόμενους μήνες, διατηρώντας τους πολίτες σε 
μια κατάσταση επιφυλακής και ανησυχίας. Η κρίση της πανδημίας του 
κορονοϊού έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν το 
υγειονομικό επίπεδο και αγγίζουν πολλαπλές πλευρές της κοινωνικής, 
οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής. Σε πολιτικό επίπεδο φαίνεται πως 
τα επίδικά του εγχώριου κομματικού ανταγωνισμού μεταβάλλονται σε σχέση με 
την προ της πανδημίας περίοδο, νέες θεματικές καθίστανται προεξέχουσες και 
τα ίδια τα κόμματα υποχρεώνονται υπό το βάρος της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης να αναπτύξουν μια «εικονική» λειτουργία. Ο τρόπος 
διαχείρισης της κρίσης που επιλέχθηκε από την εκάστοτε κυβέρνηση, τα 
πραγματικά του αποτελέσματα στην απόκρουση της πανδημίας, αλλά και οι 
μορφές αντιμετώπισης της ανερχόμενης οικονομικής ύφεσης, ξαναφέρνουν 
στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου ερωτήματα για τη σχέση κράτους και 
κοινωνίας, το περιεχόμενο της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, τον 
ρόλο του συστήματος δημόσιας υγείας και το εύρος των παρεμβάσεων του 
κοινωνικού κράτους.   

Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί η ανάδειξη κάποιων πλευρών του 
κομματικού ανταγωνισμού - σε ό,τι αφορά κυβέρνηση και αξιωματική 
αντιπολίτευση - με βάση ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε το ΕΝΑ σε 
συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Prorata στο διάστημα 7-9 Ιουλίου 2020. 
Έμφαση θα δοθεί στη διασταύρωση των απαντήσεων σε διάφορα ερωτήματα 
με τις απαντήσεις σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα: «Ποιο κόμμα ψηφίσατε 
στις τελευταίες εκλογές», όπου εντοπίζεται η προηγούμενη πολιτική επιλογή  

 Ο Κώστας Ελευθερίου είναι συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του ΕΝΑ και διδάσκει πολιτική 5

κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
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των ερωτηθέντων και «ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», όπου επισημαίνεται η 
μελλοντική τους επιλογή (η πρόθεση ψήφου) και εκδηλώνεται επί της ουσίας η 
επίδραση της πανδημικής κρίσης στη διαμόρφωσή της. Τα βασικά ερωτήματα 
που τίθενται είναι δύο· γύρω από ποιες θεματικές εμφανίζεται μια σχετική 
σύγκλιση ανάμεσα σε ψηφοφόρους της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και σε ποιες 
διατηρείται η πόλωση της κομματικής ευθυγράμμισης; Η έμφαση θα δοθεί σε 
θεματικές διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, αλλά και πολιτικής διαχείρισης 
της επόμενης μέρας στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.  

2.1 Στάσεις γύρω από τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης

Στο πρώτο μέρος του παρόντος κειμένου προσεγγίζονται ερωτήματα που 
αφορούν τη διαχείριση της κρίσης σε υγειονομικό επίπεδο. Πρόκειται μια 
διαδικασία που κρίνεται καταρχάς με όρους πολιτικής αποτελεσματικότητας 
και εν συνεχεία σε σχέση με τις θεσμικο-πολιτικές της κληρονομιές για την 
επόμενη μέρα.    

Πρώτον, ως προς την υγειονομική διαχείριση της πανδημίας, το 92% των 
ψηφοφόρων της ΝΔ και το 58% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ την έκριναν 
θετικά (99% των μελλοντικών ψηφοφόρων της ΝΔ και το 45% του ΣΥΡΙΖΑ). 
Από την άλλη πλευρά, η αρνητική αποτίμηση προκύπτει κυρίως από τους 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (41% και 45% αντίστοιχα) (Πίνακες 2.1 και 2.2). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

B1 Πώς αξιολογείτε 
την υγειονομική 
διαχείριση της 
πανδημίας από την 
Πολιτεία;

ΘΕΤΙΚΑ 91,8% 58,0% 79,6%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 6,7% 41,1% 19,0%

ΔΞ / ΔΑ 1,5% ,9% 1,3%
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Το σημαντικό ως προς αυτό το ερώτημα έγκειται στο ότι προκύπτει η υψηλή 
αποδοχή της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης την άνοιξη, η οποία 
προφανώς απορρέει από τα τότε θετικά αποτελέσματά της και συνιστά ένα 
από τα ελάχιστα ερωτήματα που παρουσιάζει στις απαντήσεις του σαφή δια-
κομματικά χαρακτηριστικά. Παραταύτα, είναι εξίσου σαφές ότι από ένα μέρoς 
των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται μία αρνητική στάση, η οποία φαίνεται 
πως εδράζεται σε κάποιες επιμέρους προβληματικές πτυχές της υγειονομικής 
διαχείρισης που είχε αναδείξει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά 
κυρίως συνιστά μία στάση κομματικής ευθυγράμμισης, που αντιστοιχεί μεταξύ 
άλλων και στην απόρριψη της πολιτικής του αντιπάλου. Φαίνεται πως 
επιβεβαιώνεται η ανάδειξη αυτού του γεγονότος σε στοιχείο δημοσκοπικής 
υπεροχής για το κυβερνών κόμμα, με ξεκάθαρη διείσδυση και στη βάση του 
ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η εν λόγω δημοσκοπική επίδραση 
οριοθετείται και από τη μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και τη διάρκεια της 
επιτυχούς διαχείρισής της.   

Σε ό,τι αφορά το δίλημμα «νέο lockdown ή συνέχιση της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής», σε περίπτωση νέας έξαρσης της πανδημίας, οι ψηφοφόροι 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ το 2019 απαντούν με μια σχετική ομοιογένεια: το 58% των 
ψηφοφόρων ΝΔ είναι υπέρ του lockdown και το 54% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά για τη δεύτερη επιλογή είναι 41% και 42%. Από τους 
μελλοντικούς ψηφοφόρους της ΝΔ, υπέρ του lockdown τοποθετείται το 65% 
και υπέρ της συνέχισης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής το 34%, ενώ γι’ 
αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ τα αποτελέσματα είναι ισοκατανεμημένα - 47% αντίστοιχα 
(Πίνακες 2.3 και 2.4).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

B1 Πώς αξιολογείτε 
την υγειονομική 
διαχείριση της 
πανδημίας από την 
Πολιτεία;

ΘΕΤΙΚΑ 98,9% 44,7% 79,1%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ,3% 52,9% 19,5%

ΔΞ / ΔΑ ,8% 2,4% 1,4%
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Εάν σε περίπτωση νέας 
έξαρσης της 
πανδημίας, είχατε να 
επιλέξετε μεταξύ της 
εφαρμογής ενός νέου 
lockdown, το οποίο θα 
οδηγούσε σε νέα 
οικονομική κρίση αλλά 
θα διέσωζε ζωές και 
της συνέχισης της 
οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής, τι θα 
επιλέγατε;

Σίγουρα/Μάλλον να 
γίνει lockdown 58,1% 54,1% 56,7%

Σίγουρα/Μάλλον 
συνέχιση της 
οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής

41,1% 42,2% 41,5%

ΔΞ / ΔΑ ,8% 3,7% 1,8%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Εάν σε περίπτωση νέας 
έξαρσης της 
πανδημίας, είχατε να 
επιλέξετε μεταξύ της 
εφαρμογής ενός νέου 
lockdown, το οποίο θα 
οδηγούσε σε νέα 
οικονομική κρίση αλλά 
θα διέσωζε ζωές και 
της συνέχισης της 
οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής, τι θα 
επιλέγατε;

Σίγουρα/Μάλλον να 
γίνει lockdown 64,9% 46,9% 58,3%

Σίγουρα/Μάλλον 
συνέχιση της 
οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής

34,0% 47,3% 38,8%

ΔΞ / ΔΑ 1,1% 5,8% 2,8%
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Εδώ φαίνεται ότι το lockdown γίνεται αντιληπτό σαν μία κοινά αποδεκτή 
πρακτική διαχείρισης, η οποία μάλιστα στη συνάφεια της πανδημικής κρίσης 
υπερβαίνει την έντονα προωθούμενη αναγκαιότητα της οικονομικής 
επανεκκίνησης λόγω της διαφαινόμενης οικονομικής δυσπραγίας. Ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι πλέον επίμονοι υποστηρικτές ενός 
ενδεχόμενου νέου lockdown είναι οι ψηφοφόροι της ΝΔ, παρά το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση επέμενε και εξακολουθεί να επιμένει τόσο στο οικονομικό 
άνοιγμα όσο και στην ανάγκη αποφυγής ενός νέου lockdown. Η στάση αυτή 
εξηγείται κυρίως από την εν γένει θετική αποτίμηση του προηγούμενου 
lockdown, το οποίο θεωρείται επιτυχία της κυβέρνησης και επομένως κριτήριο 
υποστήριξής της, όπως επίσης και αξιολόγησης της πρακτικής του lockdown 
ως του βασικού και πιο επαρκούς τρόπου για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα. Ομοίως, στην περίπτωση των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ, η υποστήριξη της πρακτικής του lockdown είναι απόρροια της 
αποτελεσματικότητάς του την άνοιξη, ωστόσο οι επιφυλάξεις που 
διατυπώνονται είναι πιθανόν να εξηγούνται και από φόβους για περιορισμό της 
δημοκρατίας και περιστολή δικαιωμάτων.  

Συνεπώς, στα ερωτήματα εάν απειλούνται η δημοκρατία και οι ατομικές 
ελευθερίες από το lockdown, εμφανίζεται ένας σαφής διαχωρισμός των 
ψηφοφόρων (προηγούμενων και επόμενων) της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ: οι πρώτοι 
συντριπτικά απάντησαν αρνητικά (82% των προηγούμενων και 91% των 
επόμενων για τη  δημοκρατία, 74% και 82% για τις ατομικές ελευθερίες) και οι 
δεύτεροι θετικά (62% και 74% για τη δημοκρατία και 72% και 82% για τις 
ατομικές ελευθερίες). Επιπρόσθετα, το 71% των ψηφοφόρων της ΝΔ το 2019 
είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει μέρος της προσωπικής του ελευθερίας, 
αλλά το 69% των αντίστοιχων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το αρνείται (τα 
ποσοστά των μελλοντικών ψηφοφόρων και στις περιπτώσεις είναι κατά τι 
αυξημένα) (Πίνακες 2.5-2.10).  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5

Για να βεβαιωθούμε ότι ρωτήσαμε 
ανθρώπους που ψήφισαν διαφορετικά 
πολιτικά κόμματα, θα ήθελα αρχικά να 
μου πείτε και ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρείτε ότι τα 
µέτρα που 
λαµβάνονται 
(Lockdowns, 
επιτήρηση κ.ά.) 
θέτουν σε κίνδυνο 
τη δηµοκρατία ;

ΝΑΙ 16,7% 61,6% 32,8%

ΟΧΙ 82,3% 34,7% 65,2%

ΔΞ / 
ΔΑ

1,0% 3,7% 2,0%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρείτε ότι τα µέτρα 
που λαµβάνονται 
(Lockdowns, 
επιτήρηση κ.ά.) θέτουν 
σε κίνδυνο τη 
δηµοκρατία ;

ΝΑΙ 9,1% 74,4% 32,9%

ΟΧΙ 90,6% 21,7% 65,6%

ΔΞ / ΔΑ ,3% 3,9% 1,6%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρείτε ότι τα µέτρα 
που λαµβάνονται 
(Lockdowns, 
επιτήρηση κ.ά.) θέτουν 
σε κίνδυνο τις 
ατοµικές ελευθερίες;

ΝΑΙ 25,6% 71,7% 42,2%

ΟΧΙ 74,1% 26,9% 57,1%

ΔΞ / ΔΑ ,3% 1,4% ,7%
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Θεωρείτε ότι τα µέτρα 
που λαµβάνονται 
(Lockdowns, 
επιτήρηση κ.ά.) θέτουν 
σε κίνδυνο τις 
ατοµικές ελευθερίες ;

ΝΑΙ 17,7% 81,6% 40,9%

ΟΧΙ 82,0% 16,9% 58,3%

ΔΞ / ΔΑ ,3% 1,4% ,7%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Είστε διατεθειμένος 
να παραχωρήσετε 
μέρος της προσωπικής 
σας ελευθερίας με 
σκοπό τον έγκαιρο 
εντοπισμό & την 
ιχνηλάτηση νέων 
κρουσμάτων;

ΝΑΙ 71,0% 29,2% 56,0%

ΟΧΙ 27,9% 69,4% 42,9%

ΔΞ / ΔΑ 1,0% 1,4% 1,1%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Είστε διατεθειμένος 
να παραχωρήσετε 
μέρος της προσωπικής 
σας ελευθερίας με 
σκοπό τον έγκαιρο 
εντοπισμό & την 
ιχνηλάτηση νέων 
κρουσμάτων;

ΝΑΙ 78,2% 20,8% 57,3%

ΟΧΙ 20,7% 77,3% 41,3%

ΔΞ / ΔΑ 1,1% 1,9% 1,4%
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Εδώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως η αποτύπωση της περίφημης κλίμακας 
«αυταρχισμού-ελευθεριακότητας», όπου κατανέμονται οι στάσεις των πολιτών 
βάσει της υψηλότερης ή χαμηλότερης αποδοχής του rationale των 
περιοριστικών μέτρων σε μια κανονιστική βάση. Φαίνεται πως η πόλωση των 
απαντήσεων διαμορφώνει μία πόλωση κεντρο-δεξιάς/κεντροαριστεράς, η 
οποία υποδεικνύει και ορισμένες ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. Εντούτοις, 
κρίσιμη είναι και η σκοπιά της δυναμικής κυβέρνησης/αντιπολίτευσης, στο 
βαθμό που οι υποστηρικτές της κυβέρνησης αρνούνται να αποδεχθούν ότι οι 
ενέργειες της μπορούν δυνητικά κατατείνουν σε περιορισμό δημοκρατικών 
διαδικασιών και κατακτήσεων, ενώ αντίθετα οι υποστηρικτές της 
αντιπολίτευσης υπερτονίζουν αυτήν την τάση λόγω πεποίθησης, αλλά και λόγω 
αντικυβερνητικής προκατάληψης.  

Τέλος, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ (γύρω 
στο 90%) (τόσο του 2019 όσο και των επόμενων), το σύστημα δημόσιας 
υγείας είναι αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά καλύτερα μια πανδημική 
κρίση έναντι του ιδιωτικού τομέα, ενώ για περίπου το 65% των ψηφοφόρων 
της ΝΔ και το 95% του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενισχυθεί να ενισχυθεί κατά 
προτεραιότητα στο μέλλον το ΕΣΥ (Πίνακες 2.11-2.14). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Ποιος μπορεί στο 
μέλλον να 
αντιμετωπίσει 
καλύτερα μια 
πανδημική κρίση;

Σίγουρα/Μάλλον το 
δημόσιο σύστημα 
υγείας

88,9% 95,0% 91,1%

Σίγουρα/Μάλλον ο 
ιδιωτικός τομέας 
υγείας

6,9% 3,2% 5,6%

ΔΞ / ΔΑ 4,1% 1,8% 3,3%
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Ποιος μπορεί στο 
μέλλον να 
αντιμετωπίσει 
καλύτερα μια 
πανδημική κρίση;

Σίγουρα/Μάλλον το 
δημόσιο σύστημα 
υγείας

92,0% 94,2% 92,8%

Σίγουρα/Μάλλον ο 
ιδιωτικός τομέας 
υγείας

5,2% 3,8% 4,7%

ΔΞ / ΔΑ 2,8% 1,9% 2,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Αν έπρεπε να 
ενισχυθεί οικονομικά 
(προσωπικό, 
εξοπλισμός κλπ) το 
επόμενο διάστημα 
μόνο ένα από τα 
παρακάτω, ποιο θα 
ήταν αυτό;

ΕΣΥ (Εθνικό Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας) 64,3% 95,0% 75,3%

Ερευνητικά 
εργαστήρια και 
ινστιτούτα

15,7% 3,2% 11,2%

Αστυνομία 3,9%   2,5%

Πολιτική Προστασία 5,1%   3,3%

Στρατός 10,0% 1,8% 7,1%

ΔΞ /ΔΑ 1,0%   ,7%
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Πρόκειται για το ερώτημα με την πλέον ισχυρή διακομματική συναίνεση, που 
αποτελεί ενδεχομένως και το πιο ισχυρό πολιτικό συμπέρασμα από την 
υγειονομική διαχείριση. Η αύξηση της εμπιστοσύνης προς το ΕΣΥ αποδεικνύει 
ότι η ειδική συνθήκη της πανδημίας έδειξε στους πολίτες ότι υπάρχουν 
δημόσια προβλήματα τα οποία κατά προτεραιότητα επιδέχονται κυρίως την 
παρέμβαση των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τα 
διαχειριστούν σε επίπεδο ενός μεγάλου πληθυσμού και σίγουρα πιο 
αποτελεσματικά από τον ιδιωτικό τομέα. Η ένθερμη αποδοχή της υπεροχής 
του δημόσιου συστήματος υγείας υποδηλώνει ότι ο συνήθης αντικρατισμός που 
απορρέει από τη νεοφιλελεύθερη «κοινή λογική», μπορεί να προβεί επιζήμιος 
όταν προκύπτουν γεγονότα τέτοιας κλίμακας και σοβαρότητας που 
επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας.  

2.2 Στάσεις για την επόμενη μέρα

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι ερωτήσεις αφορούσαν τη διαχείριση της επόμενης 
ημέρας, ιδίως σε οικονομικό επίπεδο. Η οικονομική διαχείριση είναι προφανώς 
εν εξελίξει, ωστόσο η διαφαινόμενη δυσπραγία  είναι αναμενόμενο ότι πολώνει 
έτι περαιτέρω τις απόψεις (προηγούμενων και επόμενων) ψηφοφόρων ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ. Για τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση (τουλάχιστον έως το 
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οπότε και έλαβε χώρα η έρευνα), η θετική  

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Αν έπρεπε να 
ενισχυθεί οικονομικά 
(προσωπικό, 
εξοπλισμός κλπ) το 
επόμενο διάστημα 
μόνο ένα από τα 
παρακάτω, ποιο θα 
ήταν αυτό;

ΕΣΥ (Εθνικό Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας) 66,3% 96,1% 77,2%

Ερευνητικά 
εργαστήρια και 
ινστιτούτα

17,1% 3,4% 12,1%

Αστυνομία 3,3%   2,1%

Πολιτική Προστασία 5,5%   3,5%

Στρατός 7,2% ,5% 4,7%

ΔΞ /ΔΑ ,6%   ,4%
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αξιολόγηση προέρχεται από το 82% των προηγούμενων ψηφοφόρων της ΝΔ 
και το 94% των μελλοντικών, ενώ οι αρνητικές από το 76% και το 91% των 
αντίστοιχων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 23% των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 προέβαλε μια θετική αποτίμηση των μέτρων, 
όπως επίσης αρνητική εξέφρασε το 16% των αντίστοιχων ψηφοφόρων της ΝΔ 
(Πίνακες 2.15 και 2.16).  

Στο πλαίσιο αυτό, η πορεία της οικονομίας φαίνεται πως θα αποτελέσει μία 
κρίσιμη παράμετρο για τη διαμόρφωση των πολιτικών στάσεων στο επόμενο 
διάστημα. Η εν λόγω παράμετρος της οικονομικής κρίσης θα πρέπει πάντα να 
λαμβάνεται υπόψη σε συνάφεια στη διαχείρισης και εξέλιξη της υγειονομικής 
κρίσης. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θεωρείται η επιτυχία στο υγειονομικό πεδίο 
ως το στοιχείο που θα υπερκαλύψει τυχόν ανεπάρκειες στο οικονομικό, αλλά 
δεν θα πρέπει να υποτιμάται η σημασία του υγειονομικού ζητήματος για τη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αγνόηση του οποίου θα συνιστά σφάλμα 
οικονομισμού. Επιπλέον, όλα αυτά αναπτύσσονται σε μία κοινωνία που βιώνει 
μια μόνιμη κρισιακή κατάσταση εδώ και μία δεκαετία, κάτι που σημαίνει ότι ναι 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Σύνολο

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Πώς αξιολογείτε τα 
οικονομικά μέτρα της 
Πολιτείας για την 
αντιμετώπιση των 
συνεπειών της 
υγειονομικής κρίσης;

ΘΕΤΙΚΑ 82,3% 22,8% 60,9%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 16,4% 75,8% 37,8%

ΔΞ / ΔΑ 1,3% 1,4% 1,3%

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.16

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;
ΣύνολοΝέα 

Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Πώς αξιολογείτε τα 
οικονομικά μέτρα της 
Πολιτείας για την 
αντιμετώπιση των 
συνεπειών της 
υγειονομικής κρίσης;

ΘΕΤΙΚΑ 93,6% 7,2% 62,1%

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 6,4% 90,9% 37,2%

ΔΞ / ΔΑ   1,9% ,7%
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μεν υφίστανται μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων στην κοινωνία, αλλά 
ταυτόχρονα η διάψευση της προσδοκίας για «επιστροφή στην κανονικότητα» 
να παράξει αντίθετες στάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να προωθήσει 
στην επόμενη μέρα η κυβέρνηση, για τους ψηφοφόρους της ΝΔ πρώτη 
έρχεται αυτή της «ανεργίας, των μισθών και των συνθηκών εργασίας», 
δεύτερη αυτός της «μείωσης της φορολογίας» και τρίτη αυτή της «ενίσχυσης 
του κοινωνικού κράτους». Για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ πρώτη έρχεται η 
«ανεργία, οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας», δεύτερη η «ενίσχυση του 
κο ινων ικού κράτους» και τρ ίτη η «ε ισοδηματ ική στήριξη των 
αδυνάμων» (Πίνακες 2.17 και 2.18).  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.17

Σύνολο

Για να βεβαιωθούμε ότι 
ρωτήσαμε ανθρώπους που 
ψήφισαν διαφορετικά 

πολιτικά κόμματα, θα ήθελα 
αρχικά να μου πείτε και 
ποιο κόμμα ψηφίσατε.

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Σε ποια δύο (2) από τα 
παρακάτω θα πρέπει 
κυρίαρχα να εστιάσει η 
κυβερνητική πολιτική 
το επόμενο διάστημα;

Ενίσχυση κοινωνικού 
κράτους 43% 32% 62%

Ρύθμιση κόκκινων 
δανείων 9% 9% 8%

Δάνεια επιχειρήσεων 8% 10% 3%

Ανεργία, μισθοί και 
συνθήκες εργασίας 63% 58% 72%

Εισοδηματική στήριξη 
αδυνάμων 18% 17% 21%

Μείωση φορολογίας 39% 52% 16%

ΔΞ / ΔΑ % % 1%
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Για το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων η οικονομική κρίση μεταφράζεται 
σε κρίση της εργασίας και για αυτόν τον λόγο ορίζουν το εν λόγω πεδίο ως το 
πρώτο για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, ο 
προσδιορισμός της μείωσης των φόρων εντάσσεται σε ένα προφίλ οικονομικού 
φιλελευθερισμού που προσήκει στους ψηφοφόρους της ΝΔ, ενώ η 
εισοδηματική στήριξη των αδυνάμων προσιδιάζει στις προνοιακές 
προτεραιότητες των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αμφότεροι οι ψηφοφόροι των 
δύο κομμάτων συνομολογούν στην ανάγκη στήριξης του κοινωνικού κράτους, 
κάτι που συνδέεται με τις θετικές αποτιμήσεις του ρόλου του δημοσίου 
συστήματος υγείας. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.18
Σύνολο

Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;

Νέα 
Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ

Σε ποια δύο (2) από τα 
παρακάτω θα πρέπει 
κυρίαρχα να εστιάσει η 
κυβερνητική πολιτική 
το επόμενο διάστημα;

Ενίσχυση κοινωνικού 
κράτους 47% 33% 71%

Ρύθμιση κόκκινων 
δανείων 8% 9% 7%

Δάνεια επιχειρήσεων 7% 10% %

Ανεργία, μισθοί και 
συνθήκες εργασίας 63% 58% 71%

Εισοδηματική στήριξη 
αδυνάμων 18% 15% 25%

Μείωση φορολογίας 38% 54% 9%

ΔΞ / ΔΑ % % 1%
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2.3 Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές η πανδημική κρίση ανέδειξε αρκετές θεματικές οι οποίες 
άλλοτε δίχασαν και άλλοτε οδήγησαν τις εκλογικές βάσεις των δύο μεγάλων 
κομμάτων σε σχετική σύγκλιση. Το lockdown κρίθηκε ως μία επιτυχημένη και 
αποδεκτή πρακτική, προκαλώντας, ωστόσο και κάποιες δικαιωματικού τύπου 
αντιρρήσεις εξ αριστερών. Το άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
ήταν μεν επιθυμητό, αλλά όχι κατ' ανάγκην αποδεκτό από το σύνολο της 
κοινωνίας. Το δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί τον θεσμό-εχέγγυο για την 
επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τρία συμπεράσματα: Πρώτον, οι εκλογικές 
βάσεις των κομμάτων εξακολουθούν να είναι πολωμένες μεταξύ τους, καθώς 
η ευθυγράμμισή τους με το κόμμα που υποστηρίζουν επηρεάζει προφανώς τον 
σχηματισμό απόψεων για τις αποτιμήσεις κάποιων θεμάτων. Σίγουρα ανάμεσα 
στους προηγούμενους και στους επόμενους ψηφοφόρους υπάρχει ένα μικρό 
χάσμα, με τους τελευταίους να αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της 
υποστήριξης για κάθε κόμμα και να εκδηλώνουν τις πιο συνεκτικές κομματικές 
στάσεις. Υπ’ αυτήν την έννοια, για ένα κομμάτι της της κοινής γνώμης έχει 
σημασία το τι λένε τα κόμματα και σε τι διαφοροποιούνται μεταξύ τους και 
αυτοί οι ψηφοφόροι δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην μέρος ενός ασαφούς 
«μεσαίου χώρου» χωρίς συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά.  

Δεύτερον, η πανδημική κρίση δημιούργησε κοινούς τόπους ανάμεσα στους 
ψηφοφόρους των δύο κομμάτων, τόσο στο επίπεδο της αποδοχής της 
αναγκαιότητας αλλά και της επιτυχίας του lockdown όσο και στο επίπεδο της 
αποτίμησης της συνεισφοράς και της χρησιμότητας του ΕΣΥ. Στην πρώτη 
περίπτωση επρόκειτο για έναν δεξιόστροφο κοινό τόπο που λειτούργησε εν 
πολλοίς δημοσκοπικά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και στη δεύτερη 
περίπτωση για έναν αριστερόστροφο και σίγουρα περισσότερο διευρυμένο 
κοινό τόπο, ο οποίος παραταύτα δεν έχει ακόμα επιφέρει τα αναμενόμενα 
οφέλη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται, επίσης, πως δύο 
βασικά ιδεολογικά προτάγματα τόσο της φιλελεύθερης δεξιάς όσο και της 
ελευθεριακής αριστεράς - η ελευθερία ως αυταξία και ο αντι-κρατισμός - 
βρίσκονται σε μια συγκυριακή υποχώρηση στην κοινή γνώμη .  
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Τρίτον, η ΝΔ έχει να διαχειριστεί το γεγονός ότι για τη εκλογική βάση της η 
διατήρηση του οικονομικού ανοίγματος δεν προκρίνεται ως η βέλτιστη επιλογή, 
στην περίπτωση που υπάρξει ένα νέο ξέσπασμα της πανδημίας, όπως επίσης 
ότι για τους ψηφοφόρους της η στήριξη του κοινωνικού κράτους και η 
προστασία της εργασίας έχει τουλάχιστον ίδια σημασία με τη στήριξη της 
οικονομίας και των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να επενδύει αποκλειστικά στην 
επιτυχημένη υγειονομική διαχείριση της άνοιξης – ιδίως όταν επίκειται και 
δεύτερο κύμα της πανδημίας – και δεν μπορεί επίσης να προσδοκά ισχυρή 
νομιμοποίηση σε μία business as usual οικονομική ανάκαμψη με περικοπή 
κρατικών δαπανών, ελαστικοποίηση εργασιακών κ.ο.κ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ είναι 
αντιμέτωπος με την πρόκληση της επανα-ιδιοποίησης πολιτικών προταγμάτων 
(όπως η δημόσια υγεία ή το κοινωνικό κράτος), τα οποία θεωρούνται μεν 
αριστερά, αλλά διαθέτουν στη συγκυρία μια πιο διευρυμένη αποδοχή, την 
οποία προς το παρόν δείχνει ότι δυσκολεύεται να εκμεταλλευτεί πολιτικά. Για 
τον ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία του να προσδιορίσει τα αίτια 
της εκλογικής ήττας του το καλοκαίρι του 2019, τα οποία δεν του επιτρέπουν 
να εκμεταλλευθεί κάποια παράθυρα ευκαιριών στη συγκυρία, καθώς και στον 
οικονομισμό που διέπει ορισμένες από τις παρεμβάσεις του.   
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3. Συναισθήματα εν μέσω Πανδημικής Κρίσης

Νίκος Ερηνάκης  6

Μέσα στην πολλαπλότητα της πανδημικής κρίσης προκλήθηκαν και βιώθηκαν, 
ομολογουμένως, έντονα συναισθήματα για την πλειοψηφία των πολιτών, τα 
οποία μάλιστα για μέρος του πληθυσμού έλαβαν μέχρι και πρωτόγνωρες 
μορφές. Επικράτησαν ισχυρές εναλλαγές, ως επί το πλείστον αρνητικών, 
συναισθημάτων, αναδείχθηκαν όμως και ενδιαφέρουσες αντιφάσεις. Άλλωστε 
το βίωμα της κρίσης, σε διαφορετικές μορφές και επίπεδα, αποτελεί πλέον 
οριακά οντολογικό χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων. Δεν λειτουργεί σε 
διαφορετικά, αλλά σε κοινά πεδία, και μάλιστα σωρευτικά, προκαλώντας μια 
βαθιά και διαρκή συναισθηματική αμφιθυμία. Οι αναγκαίες ενέργειες για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όπως η φυσική αποστασιοποίηση, και δη όταν 
αυτή μεταφράζεται εντόνως και σε κοινωνική αποστασιοποίηση, μπορούν να 
κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται απομονωμένοι και αποκλεισμένοι, 
πυροδοτώντας έτσι συναισθήματα άγχους και απελπισίας. Ο φόβος και η 
ανασφάλεια για μια νέα ασθένεια και το τι μπορεί να συμβεί μπορεί να 
καταστούν υπερβάλλοντα σε εύρος και ένταση και να προκαλέσουν 
ενισχυμένες ψυχικές επιπτώσεις σε πολλές ομάδες του πληθυσμού και δη στις 
πιο αδύναμες.  

Εν γένει ας λάβουμε υπόψη μας ότι το πώς ανταποκρίνεται συναισθηματικά το 
κάθε πρόσωπο αλλά και οι κοινωνικές ομάδες συλλογικά κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας εξαρτάται από το ιστορικό, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, το 
ευρύτερο συναισθηματικό υπόβαθρο, την κοινωνική υποστήριξη από την 
οικογένεια, τους φίλους, την εργασία αλλά και τους θεσμούς της πολιτείας εν 
γένει, όπως και πολλούς άλλους παράγοντες. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις 
σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη προφανώς περιλαμβάνουν μικτά συναισθήματα 
και όχι μεμονωμένα. Πολλές φορές αυτά τα μικτά συναισθήματα, όπως 
διαπιστώνουμε, είναι αντιφατικά μεταξύ τους, προκαλώντας με τη σειρά τους  

 Ο Νίκος Ερηνάκης είναι Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΝΑ και Διδάσκων Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και την 6

ΑΣΚΤ.
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νέα ποικιλόμορφα συναισθήματα ή μια εν γένει συναισθηματική ένταση και 
αμφιθυμία που επιβαρύνουν τον ψυχισμό σε προσωπικό αλλά και συλλογικό 
επίπεδο. Φόβος και ανησυχία για την προσωπική υγεία αλλά και αυτή των 
αγαπημένων προσώπων· άγχος από την εμπειρία του (αυτο)περιορισμού αλλά 
και από την παρακολούθηση του εαυτού ή/και της παρακολούθησης από 
άλλους· θλίψη, θυμός, απογοήτευση και ενοχή που όλα όσα θα έπρεπε να 
κάνουμε ως προς τους άλλους, τον εαυτό μας, την εργασία μας, τον 
καθημερινό μας βίο εν γένει, δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε στο βαθμό που θα 
μπορούσαμε κ.ά. 

Ας εστιάσουμε όμως πιο συγκεκριμένα στα αποτελέσματα της έρευνας που 
διεξήγαγε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. Αρχικά παρατηρούμε ότι 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και δη του γενικού lockdown —καθώς η 
πανδημική κρίση ακόμα δεν έχει φτάσει στο τέλος της— κάποια από τα 
συναισθήματα που βίωσαν πιο έντονα οι πολίτες ήταν τα αναμενόμενα βάσει 
μιας τέτοιας κρίσης, ενώ κάποια άλλα όχι. Για παράδειγμα, το ότι το 
συναίσθημα της αβεβαιότητας είναι το υψηλότερο (39%) μοιάζει κάπως λογικό 
και αναμενόμενο. Εντούτοις, αυτό που θα έμοιαζε μη αναμενόμενο, αλλά 
μπορεί εν τέλει να αποδεικνύεται λογικό, είναι το συναίσθημα της ηρεμίας που 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση (29%). Ακολουθούν σε, μάλλον αναμενόμενη, 
σειρά η ανασφάλεια (26%), το άγχος (24%), ο φόβος (15%) και η οργή  (13%). 
Ωστόσο, έκπληξη ίσως προκαλεί πως η ελπίδα (9%) και η γαλήνη (6%) 
βρίσκονται σε υψηλότερη θέση από την απελπισία (4%). Βάσει αυτού, για τους 
ίδιους λόγους που η ηρεμία βρίσκεται στη δεύτερη θέση θα μπορούσαμε να 
αντιληφθούμε και γιατί η γαλήνη βρίσκεται σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από την 
απελπισία. Η ελπίδα όμως που πλησιάζει το ένα δέκατο του δείγματος, 
αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πτυχή συναισθηματικής αισιοδοξίας έναντι της 
γενικευμένης πρακτικής απαισιοδοξίας.  

Ως προς τις διαφοροποιήσεις αναφορικά με το φύλο, οι άνδρες ένιωσαν 
περισσότερο αβεβαιότητα από τις γυναίκες, ενώ οι γυναίκες ένιωσαν 
περισσότερο άγχος και ανασφάλεια. Γαλήνη ένιωσαν εξίσου, όπως και κοντινά 
ήταν τα ποσοστά για την οργή και την απελπισία. Ο άνδρες ένιωσαν 
περισσότερο ήρεμοι (32%) σε σχέση με τις γυναίκες (25%), ενώ οι γυναίκες 
παραδέχτηκαν ότι ένιωσαν πολύ περισσότερο φόβο (21%) σε σχέση με τους 
άνδρες (11%) — σημειωτέον όμως ότι συχνά ο ανδρικός πληθυσμός λόγω  
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κοινωνικών στερεοτύπων και κατασκευών δυσκολεύεται να παραδεχτεί και 
αποδεχτεί την ύπαρξη τέτοιων συναισθημάτων μέσα του.  

Σε επίπεδο ηλικιακής διαφοροποίησης, πέραν του συναισθήματος της 
αβεβαιότητας που για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ήταν το πρώτο σε ένταση 
και μάλιστα με ποσοστό οριακά εφάμιλλο ανά ηλικιακή κατηγορία, ενδιαφέρον 
έχει η διαφορά έντασης ως προς το συναίσθημα του άγχους, καθώς το 33% 
των ηλικιών 17-34 και το 26% των ηλικιών 35-54 δήλωσαν ότι το βίωσαν σε 
ισχυρό βαθμό, ενώ το ίδιο δήλωσαν μόνο το 18% από τις/ους άνω των 55. Το 
ίδιο ισχύει και για την απελπισία την οποία ένιωσαν οι νεότεροι μέχρι και 34 
ετών κατά 10%, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μόνο 3% και 2% αντιστοίχως.  
Βεβαίως αυτά έρχονται σε αντίφαση με τις απαντήσεις ως προς το 
συναίσθημα της ηρεμίας, αναφορικά με το οποίο η εικόνα αντιστράφηκε και οι 
νεότεροι (36%) το ένιωσαν σε ισχυρότερο βαθμός από τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία (30%). Συνεπώς, παρατηρούμε εμφανώς ένα τμήμα νεότερων σε ηλικία 
να χωρίζονται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις ως προς τα αρνητικά και τα 
μάλλον πιο θετικά συναισθήματα, ήτοι κάποιοι εγγύτερα προς την απελπισία 
και κάποιοι άλλοι προς την ηρεμία. Τούτο πιθανώς είναι ενδεικτικό και της 
συλλογικής ανάγκης για μια παύση, ακόμα και υπό αυτές τις τόσο δυσάρεστες 
συνθήκες, από την αγχωτική, διασπαστική και αποπροσανατολιστική ταχύτητα 
και ένταση της καθημερινότητας, που εστιάζει μόνο στην επιφανειακή 
εξωτερικότητα, αφήνοντας έρμαιο την ουσιαστική διαχείριση και ανάπτυξη του 
προσωπικού και συλλογικού βίου. 

Σε επίπεδο μορφωτικού επιπέδου, το 41% που έχει λάβει πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση νιώθει αβεβαιότητα, ενώ το ίδιο συναίσθημα νιώθει μόνο το 34% 
όσων δεν έχουν λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  Αντίστροφη είναι η 
κατάσταση αναφορικά με το συναίσθημα της ανασφάλειας, όπου οι μη 
έχοντες λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση ανησυχούν εμφανώς περισσότερο 
(29%) από όσους έχουν (24%). Οριακά κοινό είναι το ποσοστό και στις δύο 
κατηγορίες αναφορικά με το άγχος, την απελπισία, την ελπίδα, την ηρεμία και 
τον φόβο.  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι διαφορές αναφορικά με το αν οι 
ερωτηθείσες και ερωτηθέντες εργάζονται. Ως προς την ανασφάλεια 
παρατηρούμε το λογικό αποτέλεσμα των ανέργων να νιώθουν ανασφαλείς σε 
μεγαλύτερο ποσοστό από τους εργαζόμενους, όπως ακριβώς και με την οργή. 
Ωστόσο, ως προς το συναίσθημα της αβεβαιότητας παρατηρούμε μια  

 



�30

ενδιαφέρουσα ανατροπή με την έννοια ότι το βίωσαν το 36% των άνεργων, 
ενώ αναφορικά με τους εργαζόμενους το ποσοστό έφτασε το 41%. Τούτο 
πιθανώς να εξηγείται λόγω της εντονότερης ανησυχίας των εργαζομένων ότι 
θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα μειωθεί το εισόδημά τους. Όπως επίσης και 
επειδή πολύ πιθανόν οι άνεργοι ήδη νιώθουν έντονη αβεβαιότητα και μην 
έχοντας πλέον ιδιαίτερη ελπίδα για αλλαγή της κατάστασής τους, δεν 
αυξάνεται τόσο η ένταση της αβεβαιότητας, όσο περισσότερο η ένταση 
ανασφάλειας για την κανονικοποίηση και μονιμοποίηση της δυσμενούς 
συνθήκης στην οποία ήδη βρίσκονταν και προ πανδημικής κρίσης. Το ίδιο 
ακριβώς ισχύει πιθανώς και για το φόβο. Τούτων δοθέντων, παρατηρούμε μια 
ενδεικτική ανάδυση του δίπολου ανασφάλειας και οργής από τη μία και 
αβεβαιότητας και φόβου από την άλλη, που στο εγγύς μέλλον μπορεί να 
αναδείξει αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις, με νέα αιτήματα και διεκδικήσεις 
σε πολλαπλά επίπεδα του κοινωνικο-οικονομικού και ηθικο-πολιτικού πεδίου.   
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4. Αλλαγή υποδείγματος στην εργασία εξαιτίας της 
πανδημίας; Από το σπίτι-δουλειά-σπίτι στο δουλειά-           

από-το-σπίτι

Αγγελική Μητροπούλου7

4.1 H νέα τάξη πραγμάτων διεθνώς

Είναι κοινός τόπος ότι η πρωτοφανής έκταση και ένταση της πανδημίας 
οδήγησαν σταδιακά ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους να 
απασχολούνται από το σπίτι. Έρευνες δείχνουν ότι το 98% των ατόμων που 
συμμετείχαν σε αυτές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να έχουν την επιλογή να 
εργαστούν απομακρυσμένα για το υπόλοιπο της καριέρας τους . Ωστόσο, δεν 8

είναι όλα ρόδινα με αυτή τη νέα συνθήκη, καθώς πολλοί εργαζόμενοι 
επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η «αποσύνδεση» από τη 
δουλειά, δηλαδή η οριοθέτηση που δεν μπορεί να επιτευχθεί πια σε μεγάλο 
βαθμό εξαιτίας της ασάφειας που προκαλεί η απώλεια συγκεκριμένου χώρου 
εργασίας. Εκεί έγκειται ίσως και μια μεγάλη παγίδα: η τηλεργασία είναι ένας 
εναλλακτικός τρόπος να προσφέρει κανείς την εργασία του. Μπορεί όμως να 
λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για τις εργασιακές σχέσεις και λόγω 
των εγγενών χαρακτηριστικών της  και λόγω του ότι δεν εφαρμόζεται 
ουδέτερα ούτε με πρόσημο την διευκόλυνση των εργαζομένων, αλλά 
εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική για περισσότερη ευελιξία 
στις εργασιακές σχέσεις, που μπορεί να ελλοχεύει o κίνδυνος της 
παγίωσης.

Είναι κοινός τόπος ότι χωρίς αυτή τη μαζική και παγκόσμια αλλαγή εργασιακού 
υποδείγματος βάσει του οποίου εκατομμύρια εργαζόμενοι, σχεδόν εν μια νυκτί, 
εγκατέλειψαν τα γραφεία τους και άρχισαν να δουλεύουν από τα σπίτια τους,  

 Η Αγγελική Μητροπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 7

Αιγαίου, διευθύντρια ερευνών της Prorata και επιστημονική συνεργάτιδα του ΕΝΑ. 

 Routley, N., “6 charts that show what employers and employees really think about remote working”, 2020, 8

διαθέσιμο στο https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-
employers. [Προσπελάστηκε 06.08.2020].
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τα lockdowns σε πολλές χώρες δε θα είχαν λειτουργήσει αποτελεσματικά και 
οι οικονομίες θα είχαν καταρρεύσει ολοκληρωτικά.  Η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ILO) ήδη από το Μάιο του 2020  εξέδωσε ειδικό οδηγό για όλες τις 9

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρωτόκολλα τηλεργασίας στο πλαίσιο μιας 
«προσωρινής προσαρμογής εξαιτίας της πανδημίας». Πόσο όμως προσωρινή 
αναμένεται αυτή η κατάσταση και πόσο λειτουργική όταν εφαρμόζεται 
μαζικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα;

O καθηγητής του Στάνφορντ Νίκολας Μπλουμ  (2020) επισημαίνει ότι η 10

πανδημία δημιούργησε ήδη μια «ωρολογιακή βόμβα για την ανισότητα». 
Έρευνες δείχνουν ότι εκείνοι που είναι περισσότερο μορφωμένοι και με 
υψηλότερους μισθούς είναι πιθανότερο να εργάζονται από το σπίτι, να 
πληρώνονται, να αναπτύσσουν δεξιότητες και να εξελίσσουν την καριέρα τους. 
Ταυτόχρονα υστερούν, όσοι δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι είτε λόγω 
εξαιτίας της φύσης της δουλειάς τους είτε επειδή δεν έχουν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό. Αντιμετωπίζουν επίσης δυσοίωνες προοπτικές στο βαθμό που οι 
δεξιότητές τους και η εργασιακή τους εμπειρία επηρεάζονται αρνητικά και επί 
της ουσίας εμποδίζονται εξαιτίας εκτεταμένων lockdown και της φθίνουσας 
πορείας της οικονομίας. 

4.2 Ευρήματα της έρευνας σχετικά με την επιρροή της πανδημίας στα 
εργασιακά

Από την έρευνα του ΕΝΑ σε συνεργασία με την Prorata S.A. που διενεργήθηκε 
στις αρχές Ιουλίου του 2020 προέκυψαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα για τη διαμόρφωση της καθημερινότητας των πολιτών και για 
επιμέρους τομείς όπως οι εργασιακές συνθήκες. Ενδεικτικά, μόνο το 19% των 
ερωτηθέντων συνέχισε να εργάζεται στο χώρο εργασίας του με τις ίδιες 
συνθήκες όπως  πριν από την πανδημία, ενώ το 33% απάντησε ότι παρέμεινε 
στο σπίτι γιατί ούτε πριν την πανδημία εργαζόταν. Αυτό σημαίνει ότι το 
υπόλοιπο (περίπου) 48% βιώνει μια κάποιου είδους μεταβολή στις 
εργασιακές του συνθήκες. Μόνο το 9% συνέχισε να πηγαίνει στο χώρο  

 ILO, An employers’ guide on working from home in response to the outbreak of COVID-19, 2020, διαθέσιμο στο 9

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf 
[Προσπελάστηκε 06.08.2020].

 Bloom, D., “Stanford research provides a snapshot of a new working-from-home economy”, συνέντευξη, 2020, 10

διαθέσιμο στο: https://news.stanford.edu/2020/06/29/snapshot-new-working-home-economy/ (Προσπελάστηκε 
06.08.2020).

https://news.stanford.edu/2020/06/29/snapshot-new-working-home-economy/
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εργασίας του, αλλά εκ περιτροπής, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός,  το 
11%  είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, ενώ το 26% εργαζόταν από το σπίτι 
(μορφή τηλε-εργασίας).  

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έμφυλη διάσταση, καθώς διαπιστώνεται ότι 
οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με την έλευση της 
πανδημίας. Το 39,8% των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι παρέμειναν 
στο σπίτι καθώς δεν εργάζονταν ήταν γυναίκες, έναντι του 28,4 % που 
ήταν άνδρες. Κατ' αντιστοιχία, το 15% των γυναικών απάντησε ότι 
τέθηκε σε αναστολή και το 8,5% των ανδρών, ενώ μόλις το 9,4% των 
γυναικών απάντησαν ότι συνέχισαν να εργάζονται κανονικά στο χώρο 
εργασίας τους, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες να κινείται 
στο 25,1%. 

Πίνακας 4.1. Εργασιακή κατάσταση κατά 
την περίοδο της πανδημίας σε σχέση με το 
φύλο

Φύλο
Σύνολο

ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Παρακαλούμε 
επιλέξτε ποια από 
τις παρακάτω 
απαντήσεις 
εκφράζει 
καλύτερα την 
κατάσταση που 
βιώσατε κατά την 
περίοδο του 
lockdown 
(εγκλεισμού) σε 
σχέση με την 
εργασία σας:

Παρέμεινα στο σπίτι όπως 
και πριν την πανδημία, 
καθώς δεν εργαζόμουν 
ούτε πριν ούτε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας . 

28,4% 39,8% 33,0%

Συνέχισα να εργάζομαι 
στον χώρο εργασίας μου 
με τις ίδιες ακριβώς 
συνθήκες που εργαζόμουν 
πριν την πανδημία.

25,1% 9,4% 18,8%

Συνέχισα να εργάζομαι 
στον χώρο εργασίας μου 
εκ περιτροπής.

11,3% 5,6% 9,0%

Εργαζόμουν από το σπίτι 
(μορφή τηλε-εργασίας). 23,5% 28,6% 25,5%

Τέθηκα σε αναστολή 
εργασίας. 8,5% 15,0% 11,1%

ΔΞ / ΔΑ 3,2% 1,6% 2,6%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%
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Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι περίπου για τους μισούς συμμετέχοντες 
στην έρευνα δεν υπήρξε κάποια σημαντική μεταβολή είτε γιατί παρέμειναν στο 
σπίτι, όπως και πριν αφού δεν εργάζονταν ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας (άνεργοι, συνταξιούχοι κ.λ.π.) είτε γιατί συνέχισαν να εργάζονται με 
τις ίδιες ακριβώς συνθήκες όπως και πριν από την πανδημία.  Για το υπόλοιπο 
περίπου μισό των ερωτηθέντων υπήρξε κάποιου είδους διαφοροποίηση στην 
εργασιακή τους καθημερινότητα. Ενδεικτικά, 1 στους 4 του συνόλου των 
συμμετεχόντων στην έρευνα απασχολείται με τη μορφή τηλεργασίας.  

Πίνακας 4.2. Εργασιακή κατάσταση κατά 
την περίοδο της πανδημίας σε σχέση με το 
αν ο/ ερωτώμενος/η εργάζεται την περίοδο 
της έρευνας 

Εργάζεστε αυτή την 
περίοδο;

Σύνολο
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΑ

Παρακαλούμε 
επιλέξτε ποια 
από τις 
παρακάτω 
απαντήσεις 
εκφράζει 
καλύτερα την 
κατάσταση που 
βιώσατε κατά 
την περίοδο 
του lockdown 
(εγκλεισμού) σε 
σχέση με την 
εργασία σας:

Παρέμεινα στο σπίτι όπως και 
πριν την πανδημία, καθώς δεν 
εργαζόμουν ούτε πριν ούτε 
κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας .

3,2% 77,7% 25,0% 32,8%

Συνέχισα να εργάζομαι στον 
χώρο εργασίας μου με τις 
ίδιες ακριβώς συνθήκες που 
εργαζόμουν πριν την 
πανδημία.

30,0% 2,2%   18,8%

Συνέχισα να εργάζομαι στον 
χώρο εργασίας μου εκ 
περιτροπής.

14,6% 1,1%   9,1%

Εργαζόμουν από το σπίτι 
(μορφή τηλε-εργασίας). 37,5% 7,8% 12,5% 25,6%

Τέθηκα σε αναστολή 
εργασίας. 13,7% 7,3% 12,5% 11,1%

ΔΞ / ΔΑ 1,1% 4,0% 50,0% 2,7%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Σημαντική ήταν η παράμετρος του μορφωτικού επίπεδου, καθώς το 31,1% 
όσων απάντησαν ότι εργάστηκαν με τη μορφή τηλεργασίας από το σπίτι είχαν 
ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ το 12,5% είχε μη πανεπιστημιακή 
μόρφωση. Αυτό το ποσοστό ενδεχομένως να φανερώνει δημιουργία ενός 
ακόμα μεγαλύτερου χάσματος ανισότητας ανάμεσα στους εργαζόμενους επί 
τη βάσει του μορφωτικού επιπέδου.  Δεν είναι αμελητέο ότι όσοι δεν κατέχουν 
πανεπιστημιακή μόρφωση βρίσκονται ήδη σε δυσμενέστερη θέση ακόμα και 
πριν την έλευση της πανδημίας. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στο 
σχετικό πίνακα το 41% όσων απάντησαν ότι παρέμειναν όπως και πριν στο 
σπίτι δεν κατέχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, γεγονός που αναδεικνύει ότι 
ενδεχομένως η ανεργία να είχε ήδη πλήξει αυτή τη μερίδα των πολιτών. Σε 
αυτό το ήδη αρκετά υψηλό ποσοστό, προστίθεται το 13,6% των 
συμμετεχόντων στην έρευνα που δεν έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 
τέθηκαν σε αναστολή εργασίας. 
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Πίνακας 4.3.  Εργασιακή 
κατάσταση κατά την 
περίοδο της πανδημίας σε 
σχέση με το μορφωτικό 
επίπεδο.

Μορφωτικό επίπεδο

ΣύνολοΜη 
πανεπιστημιακή Πανεπιστημιακή ΔΑ

Παρακαλούμε 
επιλέξτε ποια 
από τις 
παρακάτω 
απαντήσεις 
εκφράζει 
καλύτερα την 
κατάσταση που 
βιώσατε κατά 
την περίοδο 
του lockdown 
(εγκλεισμού) 
σε σχέση με 
την εργασία 
σας:

Παρέμεινα 
στο σπίτι 
όπως και πριν 
την πανδημία, 
καθώς δεν 
εργαζόμουν 
ούτε πριν 
ούτε κατά τη 
διάρκεια της 
πανδημίας .  

41,0% 29,5% 40,0% 32,9%

Συνέχισα να 
εργάζομαι 
στον χώρο 
εργασίας μου 
με τις ίδιες 
ακριβώς 
συνθήκες 
που 
εργαζόμουν 
πριν την 
πανδημία.

21,6% 17,7%   18,8%

Συνέχισα να 
εργάζομαι 
στον χώρο 
εργασίας μου 
εκ 
περιτροπής.

6,6% 10,2%   9,1%

Εργαζόμουν 
από το σπίτι 
(μορφή τηλε-
εργασίας).

12,5% 31,1%   25,6%

Τέθηκα σε 
αναστολή 
εργασίας.

13,6% 9,8% 40,0% 11,0%

ΔΞ / ΔΑ 4,8% 1,7% 20,0% 2,7%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Αναφορικά με το φύλο, μπορεί κανείς να παρατηρήσει δύο κύριες διαφορές 
που εντοπίζονται κυρίως μεταξύ του συνόλου του πληθυσμού και της νεολαίας, 
δηλαδή της ηλικιακής ομάδας 17 – 34. Πρώτον, το 31,9% των ερωτηθέντων 
που εργάζονται με τη μορφή τηλεργασίας είναι μεταξύ 17 και 34 των έναντι 
του συνόλου που είναι 25,5% και δεύτερον το 14,9% των ερωτηθέντων αυτής 
της ηλικιακής κατηγορίας τέθηκε σε αναστολή εργασίας έναντι του 11,1% του 
συνόλου του πληθυσμού.  

 

Πίνακας 4.4.  Εργασιακή 
κατάσταση κατά την περίοδο της 
πανδημίας σε σχέση με την 
ηλικία.

Ηλικία

Σύνολο
17-34 35-54 Άνω των 55 ΔΑ

Παρακαλούμε 
επιλέξτε ποια 
από τις 
παρακάτω 
απαντήσεις 
εκφράζει 
καλύτερα την 
κατάσταση που 
βιώσατε κατά 
την περίοδο του 
lockdown 
(εγκλεισμού) σε 
σχέση με την 
εργασία σας:

Παρέμεινα στο 
σπίτι όπως και πριν 
την πανδημία, 
καθώς δεν 
εργαζόμουν ούτε 
πριν ούτε κατά τη 
διάρκεια της 
πανδημίας.

29,1% 20,4% 50,3% 30,0% 32,9%

Συνέχισα να 
εργάζομαι στον 
χώρο εργασίας 
μου με τις ίδιες 
ακριβώς συνθήκες 
που εργαζόμουν 
πριν την πανδημία.

14,9% 25,3% 12,9%   18,9%

Συνέχισα να 
εργάζομαι στον 
χώρο εργασίας 
μου εκ 
περιτροπής.

5,7% 10,0% 8,9% 20,0% 9,0%

Εργαζόμουν από 
το σπίτι (μορφή 
τηλε-εργασίας).

31,9% 29,6% 17,4% 40,0% 25,6%

Τέθηκα σε 
αναστολή 
εργασίας.

14,9% 12,4% 8,0% 10,0% 11,1%

ΔΞ / ΔΑ 3,5% 2,3% 2,6%   2,5%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Το πιο ανησυχητικό ίσως εύρημα που επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι για εκείνους 
που υπήρξε κάποια έντονη μεταβολή στις συνθήκες εργασίας τους, δηλαδή 
εκείνους που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας ή εκείνους που στράφηκαν στην 
τηλεργασία, η οικονομική τους κατάσταση χειροτέρεψε. Από το σχετικό πίνακα 
που ακολουθεί μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι όσοι συνέχισαν να εργάζονται 
στο χώρο εργασίας εκ περιτροπής κατά ένα ποσοστό 56,%% είχαν 
οικονομικές απώλειες, ομοίως το 43,8% όσων εργάζονται στο σπίτι με τη 
μορφή τηλεργασία. 9 στους 10 που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας είχαν 
επίσης οικονομικές απώλειες, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της 
οικονομικής καταστροφής που υπέστησαν τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας μέλη των οποίων τέθηκαν σε αναστολή εργασίας.  

Πίνακας 4.5. 
Εργασιακή κατάσταση 
κατά την περίοδο της 
πανδημίας σε σχέση 
με την ύπαρξη ή μη 
οικονομικής απώλειας 
συνολικά στο 
οικογενειακό 
εισόδημα κατά το 
Lockdown.

Παρακαλούμε επιλέξτε ποια από τις παρακάτω απαντήσεις εκφράζει 
καλύτερα την κατάσταση που βιώσατε κατά την περίοδο του lockdown 
(εγκλεισμού) σε σχέση με την εργασία σας:

Σύνολο

Παρέμεινα 
στο σπίτι 
όπως και 
πριν την 
πανδημία, 
καθώς δεν 
εργαζόμου
ν ούτε πριν 
ούτε κατά 
τη διάρκεια 
της 
πανδημίας.

Συνέχισα 
να 
εργάζομαι 
στον χώρο 
εργασίας 
μου με τις 
ίδιες 
ακριβώς 
συνθήκες 
που 
εργαζόμου
ν πριν την 
πανδημία

Συνέχισα 
να 
εργάζομαι 
στον χώρο 
εργασίας 
μου εκ 
περιτροπής

Εργαζόμου
ν από το 
σπίτι 
(μορφή 
τηλε-
εργασίας)

Τέθηκα σε 
αναστολή 
εργασίας

ΔΞ / ΔΑ

Είχατε 
οικονομικές 
απώλειες 
συνολικά ως 
οικογενειακό 
εισόδημα 
κατά την 
περίοδο του 
Lockdown;

Ναι 39,4% 51,4% 56,5% 43,8% 90,4% 56,0% 50,4%

Όχι 58,1% 48,0% 43,5% 55,8% 9,6% 36,0% 48,4%

ΔΞ / ΔΑ

2,6% 0,6% 0,4% 8,0% 1,3%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Σε γενικές γραμμές αξίζει να αναφερθεί ότι οι εργασιακές σχέσεις την επόμενη 
μέρα της πανδημίας φαίνεται να ιεραρχούνται ως αρκετά σημαντικές από τις 
διάφορες ομάδες ερωτώμενων, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία τους για 
τη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της επόμενης μέρας. Όπως έχει 
καταγράψει και ο Κώστας Ελευθερίου  στην εισαγωγική ανάλυση της 11

έρευνας, το 63% υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα 
ανάσχεσης της ανεργίας, στήριξης των μισθών και βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας και το 44% δηλώνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους εν γένει. Η αναστολή εργασίας ως μέτρο φαίνεται να είχε σημαντικά 
αρνητική επίδραση στα νοικοκυριά καθώς οδήγησε σε οικονομικές απώλειες γι’ 
αυτά, ενώ και για κάποια ποσοστά των εργαζομένων που δεν τέθηκαν σε 
αναστολή αλλά υπέστησαν κάποια μεταβολή στις εργασιακές τους συνθήκες, 
υπήρξε αρνητική επίδραση στο οικογενειακό τους εισόδημα όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω. Καταληκτικά, η έρευνα αναδεικνύει το κοινό αίσθημα που επικρατεί 
εδώ και κάποιο καιρό, ότι η κανονικότητα θα είναι πολύ διαφορετική και με 
σημαντικό πλήγμα για το εργατικό δυναμικό της χώρας.  

4.3 Η επόμενη μέρα για τις εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα 

Η επόμενη μέρα της νέας τάξης πραγμάτων και στα εργασιακά και στην 
Ελλάδα είναι ήδη εδώ.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τους πρώτους μήνες την 
άνοιξη του 2020, που η πανδημία έδειξε τα σημάδια της και στη χώρα μας, «η 
Ελλάδα κατατασσόταν ήδη στην κατηγορία των χωρών που θα επηρεαζόταν 
έντονα ενώ τουλάχιστον το 1/3 των θέσεων εργασίας απασχολείται σε 
κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα και δραστικά όπως ο τουρισμός, η εστίαση 
και το λιανικό εμπόριο» . Αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά οι επισημάνσεις της 12

Καραμεσίνη  που περιγράφουν ένα μάλλον ζοφερό τοπίο, το οποίο έρχεται να  13

 Ελευθερίου, Κ., «Πανδημική κρίση και επόμενη μέρα: Κοινωνικοοικονομικές, θεσμικές και πολιτικές 11

όψεις», 2020, διαθέσιμο στο https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/%CE%95%CE%A1%CE
%95%CE%A5%CE%9D%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A
%CE%97-%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%9D%CE%91-1.pdf. [Προσπελάστηκε 
06.08.2020].

 Κορφιάτης, Π., «Ο κόσμος της εργασίας απέναντι σε μια διπλή πρόκληση: Κορονοϊός και εργασιακή 12

πραγματικότητα», 2020, διαθέσιμο στο https://poulantzas.gr/wp-content/uploads/2020/04/NPI_Covid19_Panos-
Korfiatis.pdf [Προσπελάστηκε 24.08.2020].

 Καραμεσίνη, Μ., «Η ελληνική οικονομία και ο κόσμος της εργασίας ξανά στην εντατική», 2020,  διαθέσιμο 13

στο https://www.documentonews.gr/article/h-ellhnikh-oikonomia-kai-o-kosmos-ths-ergasias-xana-sthn-entatikh?
fbclid=IwAR0J2p9euCfv_wMdni8YX0uG7MpYO09jLnpiAwYvXltZ1CCYSbcGLw1oFXk. [Προσπελάστηκε 
06.08.2020].
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ανατρέψει την θετικότερη εικόνα που είχε οικοδομηθεί ως το καλοκαίρι του 
2019. Επισημαίνει καταρχήν το προβληματικό πλαίσιο στο οποίο είχε 
διαμορφωθεί η παραγωγική βάση και τα εισοδήματα κατά τα χρόνια της κρίσης 
και τα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας, συνθήκες που, για να ανατραπούν, 
διαμόρφωσαν την ατζέντα της προηγούμενης περιόδου η οποία περιελάμβανε 
τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, στήριξη των 
λαϊκότερων εισοδημάτων και ανάσχεση της διόγκωσης της μακροχρόνιας 
ανεργίας και των επίπεδων φτώχειας για μερίδα του πληθυσμού. Επιπλέον, 
κυρίαρχο ρόλο στη συζήτηση της επόμενης μέρας διαδραματίζει ήδη το είδος 
του αναπτυξιακού προτύπου στο οποίο πρέπει να επενδύσει η χώρα, καθώς 
εκείνο το οποίο κυριάρχησε τα χρόνια που οδήγησαν στην κρίση, είναι σαφές 
ότι δεν είναι πλέον βιώσιμο.  

Όμως, για τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο απαιτείται 
ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας, συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική που δε θα 
εξαρτάται μόνο από τον μαζικό τουρισμό, και ισχυροί θεσμοί που θα 
υποστηρίζουν και θα δημιουργούν όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση αυτής. Τέλος, η Καραμεσίνη  σωστά επισημαίνει ότι η προαγωγή 14

μιας οικονομίας της γνώσης που στηρίζεται στην ειδικευμένη εργασία επιβάλλει 
την αναγνώριση του κομβικού ρόλου των εργαζομένων στην καινοτομία και την 
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και προϋποθέτει την προστασία 
της εργασίας, τη μείωση της επισφάλειας και τη βελτίωση των όρων αμοιβής, 
επιβάλλει δηλαδή έναν σχεδιασμό στον οποίο ο εργαζόμενος θα είναι στον 
πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής με διασφάλιση δικαιωμάτων και 
δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής ανάπτυξης.  

4.4 Καταληκτικές επισημάνσεις

Από την έρευνα που διενήργησε το ΕΝΑ σε συνεργασία με την Prorata S.A. 
προκύπτουν κρίσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν βάση 
για γόνιμο διάλογο και αποτελεσματικό σχεδιασμό για τη διαχείριση της 
πανδημίας τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, αλλά και κομβικής σημασίας 
ερωτήματα για την επόμενη μέρα σε επίπεδο κρατικής παρέμβασης και 
πολιτικού αφηγήματος για κυβέρνηση και αντιπολίτευση. H «κληρονομιά» που 
αφήνει η πανδημία στις εργασιακές συνθήκες και την κοινωνία είναι 
βαριά. Πρώτον, για αρκετούς οι εργασιακές συνθήκες έχουν ήδη μεταβληθεί  

 Στο ίδιο14
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σε σημαντικό βαθμό, όπως είναι η αλλαγή στο χώρο εργασίας. Ειδικά για τις 
γυναίκες, διαφαίνεται ότι οι μεταβολές έχουν αρνητικότερη επίδραση. Τα 
ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι ίσως βρισκόμαστε 
αντιμέτωπες με μια ενίσχυση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, που 
αποτελεί δυσμενή εξέλιξη αν αναλογιστεί κανείς ότι θα έπρεπε να 
κινούμαστε προς την τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Μια πιθανή εξήγηση 
είναι ότι η κυρίαρχη τάση θέλει τις γυναίκες να τείνουν να απασχολούνται  
περισσότερο σε επισφαλείς μορφές εργασίας  και πιθανόν να είναι και στις 15

πιο ευάλωτες κατηγορίες μέσα σε αυτές. Επιπλέον, οι αλλαγές στις 
εργασιακές συνθήκες αυτές φαίνεται ότι είναι πιθανό, ανάλογα με την εξέλιξη 
της πανδημίας, να αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα. Συνεπακόλουθα, θα 
πρέπει όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί αλλά και οι θεσμοί που αφορούν στα 
εργασιακά να εκσυγχρονιστούν, ώστε να αντεπεξέρχονται στις νέες 
προκλήσεις που δε θα έχουν πια χαρακτήρα διαχείρισης έκτακτης 
συνθήκης και κρίσης. Όπως επισημαίνει ο Κορφιάτης , βασικός στρατηγικός 16

στόχος οφείλει να είναι «η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής άμβλυνσης των 
επιπτώσεων όσο βρισκόμαστε στην περίοδο εξέλιξης της πανδημίας και η 
‘επανεκκίνηση της κανονικότητας’, το πέρασμα δηλαδή από την ύφεση στην 
ανάκαμψη και η αποτροπή του να πάρει η κρίση αυτή δομικά χαρακτηριστικά».   

Ως εκ τούτου προκύπτουν τα εξής κρίσιμα ερωτήματα: Ποιος είναι ο ρόλος 
των υπαρχόντων θεσμών όπως ο ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) 
και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινούνται πλέον; Πώς θα 
διασφαλίζονται από εδώ και στο εξής δικαιώματα των εργαζομένων, 
όπως για παράδειγμα οι συνθήκες εργασίας τους και ο ελεύθερος 
χρόνος; Η τηλεργασία είτε ως δικαίωμα των εργαζομένων είτε ως υποχρέωση 
για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, αναδεικνύει και το χάσμα μεταξύ της 
ύπαρξης σχετικών νόμων που την ρυθμίζουν και της εφαρμογής τους. 
Παράλληλα ο τρόπος αυτός εργασίας για τον οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί 
σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στις 
νέες αυτές συνθήκες πώς μπορεί να δημιουργηθούν νομοθετήματα που είναι 
κενά περιεχομένου ενώ ταυτόχρονα δεν συνδυάζονται με αποτελεσματικές 
δικλείδες για την εφαρμογή τους. Τέτοιου είδους χάσματα κάνουν ακόμα πιο 
κρίσιμη την ύπαρξη και ορθή λειτουργία των σχετικών θεσμών.  

 Καραμεσίνη, Μ., «Η «επόμενη μέρα» μετά την πανδημία: Απειλές και προκλήσεις για τον κόσμο της 15

εργασίας», 2020, διαθέσιμο στο https://poulantzas.gr/wp-content/uploads/2020/06/NPI_Covid19_Maria-
Karamessini_second.pdf [Προσπελάστηκε 24.08.2020].

 Κορφιάτης, Π., «Ο κόσμος της εργασίας απέναντι σε μια διπλή πρόκληση», ο.π.16
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Επιπροσθέτως, από την έρευνα αναδεικνύεται η σημασία που δίνουν οι πολίτες 
στο κοινωνικό κράτος και τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων, με τη 
δεύτερη να έχει επιλεγεί ως ένας από τους δύο σημαντικότερους τομείς από 
όλα τα πολιτικά φάσματα που ανήκουν οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης 
έρευνας. Οι εργασιακές σχέσεις είναι μέρος του κοινωνικού κράτους και των 
πολιτικών που υλοποιεί, όπως η κοινωνική ασφάλιση, ο έλεγχος των ωρών 
εργασίας, η θεσμοθέτηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και η συμπεριληπτικότητα της εκπαίδευσης. Το ερώτημα 
που προκύπτει είναι πώς θα προσαρμοστούν αυτά τα εργαλεία σήμερα για 
να εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα το εργατικό δυναμικό στις νέες 
αυτές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η νέα συγκυρία και που οι 
εργοδότες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν σε αρκετές περιπτώσεις εις 
βάρος των εργαζομένων; 

Μια διάσταση της τηλεργασίας είναι πως η ευελιξία δεν αποτελεί πρόκληση 
μόνο για το χαμηλά ειδικευμένο-χαμηλά αμειβόμενο κομμάτι του εργατικού 
δυναμικού, αλλά αφορά οριζόντια τους εργαζόμενους, αν και δεν τους 
επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο. Μακροπρόθεσμα επιπλέον, η εξατομίκευση του 
εργατικού δυναμικού μέσα από τον κατακερματισμό του χώρου εργασίας, που 
μπορεί να οδηγήσει η γενίκευση της τηλεργασίας, είναι πολύ ανησυχητική. Η 
επικοινωνία, για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της εργασιακής διαδικασίας, θα 
περάσει μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, αλλά είναι ορατός ο κίνδυνος, η 
αλληλεγγύη , το αίσθημα κοινότητας και η δυναμική για οργάνωση των 
εργαζομένων που δημιουργεί η διαπροσωπική επαφή, να ατονήσουν ακόμα 
περισσότερο. 

Πώς διαμορφώνεται το κοινωνικό κράτος με τις νέες συνθήκες και 
ποιος ο ρόλος του σήμερα σε σχέση με το αναπτυξιακό μοντέλο που 
πρέπει να εφαρμοστεί για να αποφευχθεί μια νέα ολέθρια κρίση για την 
ελληνική κοινωνία; Το στοίχημα είναι πολλαπλό, καθώς δημιουργούνται 
πολλές διαφορετικές ανάγκες οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα. 
Πρώτη μεγάλη πρόκληση η προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν να 
διαχειριστούν νέα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν την παραγωγικότητά τους 
αλλά και την ίδια τους την  καθημερινότητα. «Ενδεικτικό πρόβλημα που 
προκύπτει είναι ότι στο πλαίσιο της τηλεργασίας, δεν μπορεί να ασκηθεί ίδιου 
τύπου έλεγχος όπως σε έναν φυσικό χώρο εργασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει  
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σε πρακτικές επιτήρησης», σύμφωνα με τον Νίκο Σμυρναίο . Δεύτερη διττή 17

πρόκληση είναι η ανακοπή της αύξησης της ανεργίας και η ουσιαστική στήριξη 
των ανέργων, ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων τους και η δημιουργία 
κατάλληλων θέσεων εργασίας με έμφαση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στους δείκτες ανεργίας και φτωχοποίησης. Τρίτη και 
μεγαλύτερη ίσως πρόκληση είναι ο ανασχεδιασμός του παραγωγικού μοντέλου, 
το οποίο θα ενσωματώσει τη διαχείριση της επίδρασης της πανδημίας, όχι 
πλέον ως μία έκτακτη κατάσταση, αλλά ως νόρμα.  

Είναι η πανδημία μια ακόμα αιτία για μια νέα κρίση του καπιταλισμού; 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η απάντηση είναι μάλλον καταφατική. Για το λόγο αυτό 
πρέπει αυτή τη φορά έγκαιρα και στοχευμένα να προστατευθεί ο κόσμος της 
εργασίας, ώστε να μην επαληθευτεί και αυτή τη φορά ότι όπως «σε κάθε 
κρίση του καπιταλισμού, έτσι και τώρα ο κόσμος της εργασίας κινδυνεύει να 
πληρώσει βαρύτατο ‘φόρο αίματος’ – ανεργία, υποαπασχόληση, μειώσεις 
μισθών, επιδείνωση εργασιακών σχέσεων – και ένα μέρος του παραγωγικού 
συστήματος να κινδυνεύει να καταστραφεί» .  18

 Σμυρναίος, Ν., «Συνέντευξη του Νίκου Σμυρναίου στο ΕΝΑ: Τηλεργαζόμενοι, εργοδότες & διαδικτυακοί 17

κολοσσοί στην εποχή του κορονοϊού», 2020, διαθέσιμο στο https://www.enainstitute.org/publication/%cf%84%ce
%b7%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce
%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce
%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1/ [Προσπελάστηκε 24.08.2020].

 Καραμεσίνη, Μ., «Η «επόμενη μέρα» μετά την πανδημία», ο.π.18

https://www.enainstitute.org/publication/%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bb%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b3%25ce%25b1%25ce%25b6%25cf%258c%25ce%25bc%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25b9-%25ce%25b5%25cf%2581%25ce%25b3%25ce%25bf%25ce%25b4%25cf%258c%25cf%2584%25ce%25b5%25cf%2582-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%2584%25cf%2585%25ce%25b1/
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5. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς: Η «χωλαίνουσα» 
δημοκρατία, οι μαρξιστές, ο Bourdieu και ο Putnam

Άγγελος Σεριάτος  19

5.1. Η έννοια των θεσμών και της εμπιστοσύνης προς αυτούς: οι 
θεωρητικές προσεγγίσεις 

Η συζήτηση για την καταγωγή, τη λειτουργία και τις μεταβολές των θεσμών δεν 
αποτελεί αντικείμενο του παρόντος. Μια τέτοια συζήτηση, άλλωστε, πάνω σε ένα 
θέμα που παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό βαθμό ακαδημαϊκής συναίνεσης θα ήταν 
εκ των πραγμάτων τόσο εκτενής που δεν θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί μέσα σε 
λίγες μόνο σελίδες. Σε γενικές γραμμές, οι ορισμοί της έννοιας του «θεσμού» 
ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων επιστημών, ενώ δεν είναι καθόλου ουδέτεροι και 
ανεξάρτητοι από τις θεωρητικές επεξεργασίες που τους συνοδεύουν. Διάφοροι, 
περισσότερο ή λιγότερο φορμαλιστικοί ορισμοί έχουν δοθεί, όπως αυτός του 
Douglas North , σύμφωνα με τον οποίο οι θεσμοί αποτελούν επινοημένους 20

από τον άνθρωπο περιορισμούς που διαρθρώνουν την πολιτική, οικονομική 
και κοινωνική αλληλεπίδραση και αποτελούνται τόσο από άτυπους (ταμπού, 
έθιμα, παραδόσεις και κώδικες δεοντολογίας) όσο και από τυπικούς 
κανόνες (συντάγματα, νόμους, δικαιώματα ιδιοκτησίας) ή ακόμα πιο 
διευρυμένους ορισμούς, όπως αυτόν των Campbell κ.α. , σύμφωνα με τον οποίο 21

οι θεσμοί δεν περιορίζονται σε άτυπους και τυπικούς κανόνες, αλλά πολύ 
περισσότερο περιλαμβάνουν σύμβολα, ρεπερτόρια δράσης και ηθικά 
υποδείγματα, τα οποία διαμορφώνουν τελικά ατομικές συμπεριφορές. 

Όπως σε αρκετές επιστήμες (νομική, κοινωνιολογία κ.α.), έτσι και στην πολιτική 
επιστήμη, οι διάφορες θεωρητικές παραδόσεις προσεγγίζουν και με 
διαφορετικό τρόπο το φαινόμενο των θεσμών αλλά και την εστίαση της 
μελέτης του. Για παράδειγμα, όπως συνοψίζει η Τσακατίκα , η σχολή της 22

ορθολογικής επιλογής εστιάζει κυρίαρχα στους τυπικούς κανόνες και το 

 Ο Άγγελος Σεριάτος είναι υπ. Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Υπεύθυνος Πολιτικών Ερευνών της 19

Prorata.

 North, D. C., “Institutions”, Journal of Economic Perspectives, 5(1), 1991, pp. 97-112.20

 Campbell, J., Hollingsworth, R. & L. Lindberg, Governance of the American economy, Cambridge: Cambridge 21

University Press, 1991.

 Τσακατίκα, Μ., «Η αχίλλειος πτέρνα των νεο-θεσμικών προσεγγίσεων: πώς αλλάζουν οι πολιτικοί θεσμοί», 22

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 13, 204, σσ. 135-166.
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κανονιστικό τους πλαίσιο, η κοινωνιολογική προσέγγιση σε άτυπους αλλά 
και σε τυπικούς θεσμούς αντιμετωπίζοντας τους, ως πολιτιστικές 
πρακτικές που επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά, ενώ η ιστορική 
προσέγγιση εστιάζει στην εξέλιξη των θεσμών (άτυπων και τυπικών) μέσα 
στο ιστορικό πλαίσιο της οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης των 
κοινωνιών. Από μια ακόμα λιγότερο εστιασμένη οπτική, οι σύγχρονοι θεσμοί κατά 
την μαρξιστική και μαρξική παράδοση (συμπεριλαμβανομένου και του «δομικού» 
μαρξισμού) γίνονται αντιληπτοί, ως άτυποι και τυπικοί μηχανισμοί νομιμοποίησης 
και αναπαραγωγής του εκάστοτε κοινωνικοοικονομικού συστήματος, μη 
αποτελώντας, ωστόσο, κυρίαρχα επίδικο αλλά σφαίρες, πεδία εντάσεων γύρω και 
μέσα στα οποία διεξάγεται πάλη  . Αντίθετα, κατά την φιλελεύθερη παράδοση, οι 23

θεσμοί γίνονται αντιληπτοί ως μηχανισμοί ελέγχου της δημοκρατικής λειτουργίας 
και παράλληλα αποτύπωμα της τελευταίας.  

Γενικότερα μπορεί να ειπωθεί ότι σε όλες τις κοινωνίες, από τις πρωτόγονες έως 
τις σημερινές, αναπτύχθηκαν δομές, ικανοποιώντας οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές ανάγκες, μεταβαλλόμενες αργά, ραγδαία, βίαια ή ειρηνικά μέσα στην 
ιστορία: οικογενειακοί, εκπαιδευτικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και θρησκευτικοί 
θεσμοί. Υπό αυτή την έννοια, οι τελευταίοι μοιάζει να διαμορφώνουν και να 
εξελίσσουν, να διαμορφώνονται και να εξελίσσονται, ανάλογα με την πρόσληψη 
της λειτουργίας και της εμπιστοσύνης που αυτοί εμπνέουν στους πολίτες . Οι 24

θεσμικοί μηχανισμοί / πεδία είναι που επιχειρούν να διασφαλίσουν την 
σταθερότητα (είτε με πρόσημο αρνητικό κατά την μαρξιστική και μαρξική 
παράδοση, είτε με θετικό κατά τη φιλελεύθερη και τις νεότερες εκδοχές 
της) ενός συστήματος εξουσίας, με τον βαθμό εμπιστοσύνης προς αυτούς/
α να αποτελεί ενδεχομένως τον πιο αξιόπιστο δείκτη αξιολόγησης της 
συνολικότερης λειτουργίας του. 

 Ενδεικτικά, ο Lenin στην μπροσούρα «Τι να κάνουμε» υποστηρίζει ότι το επαναστατικό κόμμα οφείλει να 23

παρεμβαίνει σε όλους τους αστικούς θεσμούς, μοιάζοντας να μην πιστεύει ότι το κράτος αποτελεί κάποιου 
τύπου «μονολιθική δομή», άποψη την οποία εκφράζει ωστόσο με μεγαλύτερη σαφήνεια και βεβαιότητα ο 
Πουλαντζάς. Όχι ωστόσο, μέσω της κλασσικής σοσιαλδημοκρατικής μεταρρυθμιστικής αντίληψης του 
Eduard Bernstein αλλά αντίθετα μια άλλης, σύμφωνα με την οποία ο αγώνας δεν μπορεί να αποσκοπεί να 
κυριεύσει έναν προς έναν τους θεσμούς του κράτους, αλλά αντίθετα θα πρέπει να αφορά στην επίρρωση 
των αντιφάσεων τους και στην βαθύτατη αλλαγή του κράτους με παράλληλο αγώνα έξω από αυτό, μέσω 
της δημιουργίας λαϊκών και από τα κάτω συλλογικών δομών (βλ. «Το κράτος και η μετάβαση στο 
σοσιαλισμό. Συζήτηση του Νίκου Πουλαντζά με τον Henri Weber», Θέσεις, τχ. 27, 1989, διαθέσιμο στο:  http://
www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=29. (Προσπελάστηκε 09.09.2020). 

 Muller, P., & Surel, Y., Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους, μτφρ. Δ. Παπαδοπούλου, Μ. Ψύλλα. Αθήνα: 24

Τυπωθήτω, 2002.

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=29
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Σε σχέση με την μελέτη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους 
θεσμούς υπάρχουν δύο κατά βάση ομαδοποιήσεις προσεγγίσεων: Οι 
κοινωνιολογικές / πολιτισμικές και οι ορθολογικές / θεσμικές θεωρίες  . Οι 25

πρώτες αντιλαμβάνονται την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς ως 
κυρίαρχα εξωγενή, καθώς αυτή διαμορφώνεται από συλλογικές παραδόσεις και 
αξίες ή τη διαδικασία πολιτικής κοινωνικοποίησης των ατόμων, ενώ οι δεύτερες, 
ως κυρίαρχα ενδογενή, καθώς αυτή προκύπτει και αυξομειώνεται από την ίδια τη 
λειτουργία και αποτελεσματικότητα των ήδη εγκατεστημένων θεσμών . Υπό αυτή 26

την έννοια, οι πολιτικές έρευνες που μελετούν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς τους θεσμούς, είτε από την σκοπιά του Putnam , δηλαδή ως 27

σύνολο κανόνων και δικτύων που μπορούν να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και τον συντονισμό της κοινωνίας, είτε από την σκοπιά του 
Bourdieu , δηλαδή ως εκ των βασικών συντελεστών της αναπαραγωγής 28

των σχέσεων εξουσίας, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού 
δημιουργούν αναπόφευκτα και ένα ευρύ ρεπερτόριο ερμηνειών. 

5.2. Η - γενικά - χαμηλή εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και η - ειδικά - 
υψηλή προς τους θεσμούς που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του 
κράτους, ως δυσοίωνο μήνυμα; 

Μια τέτοια πολιτική έρευνα διεξήγαγε και το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 
ΕΝΑ σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών της κοινής γνώμης, Prorata, 
συμπεριλαμβάνοντας στο ερωτηματολόγιο και την κλασσική ερώτηση που αφορά 
στην γενική εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς: Σε μία κλίμακα από το 
0 έως το 10, όπου το 0 σημαίνει «μηδενική εμπιστοσύνη» και το 10 «απόλυτη 
εμπιστοσύνη», εσείς πόσο εμπιστεύεστε τον κάθε έναν από τους παρακάτω 
θεσμούς; Παράλληλα, σε μια απόπειρα να σφυγμομετρηθούν οι αξιολογήσεις των 
πολιτών ως προς τη συμβολή των εμπλεκόμενων, στη διαχείριση της τρέχουσας 
κρίσης, θεσμών, τέθηκε και ένα ακόμα ερώτημα, του οποίου τα ευρήματα 
αναπόφευκτα συσχετίζονται με την γενικότερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς 
τους θεσμούς: Πως αξιολογείτε τη συμβολή των παρακάτω θεσμών στη διαχείριση 

 Μια σύντομη αλλά κατατοπιστική σύνοψη της σχετικής συζήτησης επιχείρησαν η Χριστίνα Βαρουξή και ο 25

Νίκος Σαρρής στο άρθρο τους με τίτλο «Εμπιστοσύνη στους θεσμούς», στο οποίο επισκοπούνται τα 
ευρήματα του 4ου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας στην Ελλάδα που διεξήχθη το 2008 σε σχέση 
με τον βαθμό εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

 Mishler, W., & R. Rose, “What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-26

communist societies”, Comparative Political Studies, 34(1), 2001, pp. 30-62.

 Putnam, R., “The prosperous community: Social capital and public life”, The American Prospect, 13, 1993, pp. 27

35-42.

 Bourdieu, P., “Social space and symbolic power”, Sociological Theory, 7(1), 1989, pp. 14-25.28

https://www.ekke.gr/publication_files/empistosini-stous-thesmous
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της κρίσης; Παρακαλώ αξιολογείστε σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, όπου το 0 
αντιστοιχεί στην απάντηση «πολύ αρνητικά» και το 10 στην απάντηση «πολύ 
θετικά». 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια σύνθετη εικόνα, όπου σε πρώτη ανάγνωση, η 
γενικότερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς θεσμούς που ανήκουν στον 
σκληρό πυρήνα του κράτους (στρατός, αστυνομία, εκπαιδευτικοί 
μηχανισμοί) ανιχνεύεται σχετικά υψηλή, ενώ η εμπιστοσύνη προς άλλους, 
σχετικά αυτονομημένους, θεσμούς και εν δυνάμει απειλητικά για το  status 
quo πεδία (συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα, ΜΚΟ, 
πολιτικά κόμματα) σχετικά χαμηλή (βλ. Πίνακα 5.1). Αυτή η - μάλλον 
ανησυχητική κατά τη άποψη του γράφοντος σε σχέση τις τρέχουσες δυνατότητες 
εμβάθυνσης της δημοκρατίας - εικόνα συμπληρώνεται από την υψηλή 
αξιολόγηση των σωμάτων ασφαλείας, της πολιτικής προστασίας και της 
κυβέρνησης ως προς την συμβολή τους στη διαχείριση της τρέχουσας 
κρίσης, με τον κορυφαίο ίσως θεσμό εκπροσώπησης, τα πολιτικά κόμματα, 
να υστερεί έναντι του ειδικότερου θεσμού της κυβέρνησης και στους δύο 
δείκτες (βλ. Πίνακα 5.2). Το συσπειρωτικό αυτό αποτέλεσμα γύρω από όσους 
φορείς χειρίζονται εξαιρετικά υψηλής έντασης κρίσεις δείχνει να επιβεβαιώνει την 
ύπαρξη του φαινομένου που είχε προταθεί από τον John Mueller το 1970 , 29

γνωστό και ως «συσπείρωση γύρω από τη σημαία» (rally round the flag), το οποίο 
αναφέρεται σε μια προσωρινή αύξηση της δημοτικότητας που απολαμβάνουν 
κυβερνήσεις, ηγέτες και άλλοι εμπλεκόμενοι θεσμοί, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
- η οποία απαιτείται να γίνεται αντιληπτή ως εξωγενής - καθώς εκ των πραγμάτων 
κυριαρχούν στα ΜΜΕ, ηγούμενοι μιας εξαιρετικά κρίσιμης προσπάθειας. Ωστόσο, 
σε μια απόπειρα αποκωδικοποίησης των ευρημάτων δεν θα μπορούσε να 
παραβλεφθεί και η εντυπωσιακά χαμηλή γενική εμπιστοσύνη προς την 
συντηρητικότερη ίσως δομή - θεσμό του κράτους, την εκκλησία, η οποία με την 
στάση της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενδεχομένως να διέρρηξε περαιτέρω 
τις σχέσεις εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει με ορισμένες κοινωνικές μερίδες, 
όπως υποδεικνύει η εξίσου χαμηλή αξιολόγηση της συμβολής της στη διαχείριση 
της τρέχουσας κρίσης. 

 Mueller, J., “Presidential Popularity from Truman to Johnson”, American Political Science Review, 64(1), 1970, pp. 29

18-34.
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Πίνακας 5.1. Δείκτης 
γενικής εμπιστοσύνης 
προς τους θεσμούς

Μ.Ο απαντήσεων σε μια κλίμακα από 
το 0 (μηδενική εμπιστοσύνη) έως το 10 (απόλυτη 

εμπιστοσύνη)

17 έως 34 ετών Γενικός Πληθυσμός Διαφορά

Στρατός 4.4 6 -1.6

Πανεπιστήμιο 6 6 -

Σχολείο 5.4 5.8 -0.4

Αστυνομία 4.2 5.2 -1

Κυβέρνηση 3.5 4.8 -1.3

Δημόσιες υπηρεσίες 4.3 4.7 -0.4

Επιχειρήσεις 4.6 4.7 -0.1

Δικαιοσύνη 4.3 4.5 -0.2

Τοπική αυτοδιοίκηση 4 4.2 -0.2

Βουλή 3.2 3.9 -0.7

Κοινωνικά κινήματα 3.9 3.5 +0.4

Εκκλησία 2.5 3 -0.5

Πολιτικά κόμματα 2.6 2.9 -0.3

ΜΚΟ 2.9 2.2 +0.7

Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις

2.2 2 +0.2
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Σημείωση: Η τελευταία στήλη του πίνακα με τίτλο «διαφορά» αναφέρεται στη διαφορά της 
μέσης τιμής μεταξύ των νέων ηλικίας 17 έως 34 ετών και αυτής του γενικού πληθυσμού, του 
οποίοι οι πρώτοι αποτελούν υποσύνολο. Ως εκ τούτοι, οι πραγματικές «διαφορές» μεταξύ των 
νέων 17 έως 34 ετών και των υπόλοιπων ηλικιακών κατηγοριών είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από 
αυτές που αναγράφονται στη συγκεκριμένη στήλη.

5.3 Η εξαιρετικά χαμηλή εμπιστοσύνη των νέων προς τους θεσμούς και 
η ελπιδοφόρα διαφοροποίηση τους από τον γενικό πληθυσμό

Πόσο εμπιστεύονται ωστόσο τα νεότερα ηλικιακά άτομα τους θεσμούς και προς 
ποιους εξ’ αυτών διαφέρει σημαντικά ο βαθμός εμπιστοσύνης συγκριτικά με τον 
αντίστοιχο που ανιχνεύεται μεταξύ του γενικού πληθυσμού; Μια πρόσφατη έρευνα 
(2019) που διεξήγαγε το Pew Research Center  , κατέδειξε σημαντικές 30

ηλικιακές διαφοροποιήσεις ως προς τον βαθμό εμπιστοσύνης προς τους 
αμερικάνικους θεσμούς. Ενδεικτικά, ενώ για τα άτομα άνω των 50 ετών ο 
στρατός αποτελεί τον θεσμό που απολαμβάνει της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, 
μεταξύ όσων είναι 18 έως 29 ετών η μέση εμπιστοσύνη προς αυτόν υποχωρεί 
σημαντικά, κατατάσσοντας τον μεταξύ του συγκεκριμένου ηλικιακού γκρουπ στη 
μέση της σχετικής κατάταξης. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε σχέση με 
τους θρησκευτικούς ηγέτες, όπου η μέση εμπιστοσύνη που δηλώνουν προς 
αυτούς οι νέοι και οι νέες είναι εξαιρετικά χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη 
των μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων. Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο 

Πίνακας 5.2. Δείκτης 
αξιολόγησης της συμβολής των 
θεσμών στη διαχείριση της 
κρίσης

Μ.Ο απαντήσεων σε μια κλίμακα από το 0 
(μηδενική εμπιστοσύνη) έως το 10 (απόλυτη 

εμπιστοσύνη)

17 έως 34 ετών Γενικός 
Πληθυσμός Διαφορά 

Σύστημα Υγείας 6.9 7.3 -0.4

Σώματα ασφαλείας - Πολιτική 
Προστασία 5.3 6.3 -1

Κυβέρνηση 5 5.9 -0.9

Επιχειρήσεις 5.2 5.5 -0.3

Πολιτικά κόμματα 3.7 4.8 -1.1

ΜΜΕ 2.2 3.9 -1.7

Εκκλησία 2.4 3.2 -0.6

 Για την πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς και την οπτικοποίηση 30

των ευρημάτων της βλ. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/06/young-americans-are-less-trusting-of-
other-people-and-key-institutions-than-their-elders/. (Προσπελάστηκε 09.09.2020)

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/06/young-americans-are-less-trusting-of-other-people-and-key-institutions-than-their-elders/
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μόνος θεσμός που οι νέοι και οι νέες εμπιστεύονται σημαντικά περισσότερο, 
συγκριτικά με τους υπόλοιπους Αμερικανούς, είναι το πανεπιστήμιο.  

Η εικόνα που σκιαγραφείται από την ηλικιακά συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων 
της παρούσας έρευνας, σε σχέση με τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων 
και του υπόλοιπου πληθυσμού, ομοιάζει αρκετά με αυτήν που αποκομίζει κανείς 
από την έρευνα του Pew Research Center: Η γενική εμπιστοσύνη των νέων 
ανθρώπων προς τους θεσμούς αλλά και η αξιολόγηση τους ως προς τη 
συμβολή τους στην διαχείριση της τρέχουσας κρίσης είναι σαφώς 
χαμηλότερη και αρνητικότερη, αντίστοιχα, συγκριτικά με τον γενικό 
πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η μέση τιμή εμπιστοσύνης προς τον στρατό 
μεταξύ του γενικού πληθυσμού είναι 6 στα 10, μεταξύ των νέων είναι 4.4 στα 10, 
δηλαδή μειωμένη κατά 1.6. Αντίστοιχη διαφοροποίηση καταγράφεται και ως προς 
τον βαθμό εμπιστοσύνης προς τον θεσμό της κυβέρνησης, όπου μεταξύ του 
γενικού πληθυσμού η μέση τιμή είναι 4.8 και μεταξύ των νεαρότερων ατόμων 
υποχωρεί στο 3.5. Χαμηλότερης έντασης αλλά ίδιας κατεύθυνσης διαφοροποίηση 
ανιχνεύεται και ως προς τον βαθμό γενικής εμπιστοσύνης προς τη βουλή και την 
εκκλησία αλλά και συνολικά στους περισσότερους θεσμούς που συμπεριλήφθηκαν 
στην έρευνα, είτε από τη σκοπιά της συμβολής στη διαχείριση της πανδημίας, είτε 
από αυτήν της γενικότερης εμπιστοσύνης. Οι νέοι και οι νέες, εν τέλει, δείχνουν να 
διατηρούν έναν σχετικό βαθμό εμπιστοσύνης μόνο σε δύο θεσμούς: στο 
πανεπιστήμιο και το σχολείο.  

Εν τούτοις, ένα στοιχείο που προκύπτει και μοιάζει αρκετά υποσχόμενο για 
πιθανές κοινωνικοπολιτικές διεργασίες τα επόμενα χρόνια, είναι ότι τα νεαρότερα 
άτομα παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένη εμπιστοσύνη σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό ως προς τους τρείς ενδεχομένως λιγότερο εξαρτημένους από το 
κράτος θεσμούς: τα κοινωνικά κινήματα (+0.4), τις ΜΚΟ (+0.7) και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις (+0.2). Φυσικά, η συγκριτική ανάλυση ενδεχομένως 
να έχει μηδενική ερμηνευτική αξία εφόσον δεν ληφθεί υπόψη η απόλυτη μέση τιμή 
εμπιστοσύνης προς τους παραπάνω θεσμούς, η οποία για τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και τις ΜΚΟ είναι εξαιρετικά χαμηλή, φτάνοντας το 2.9 και το 2.2, 
αντίστοιχα. Αντίθετα, η μέση τιμή εμπιστοσύνης των νέων προς τα κοινωνικά 
κινήματα είναι συγκριτικά υψηλότερη (3.9) και θα μπορούσε να είναι ακόμα 
υψηλότερη αν δεν συμπαρασύρονταν προς τα κάτω, λόγω της χαμηλής 
εμπιστοσύνης που δείχνουν στο θεσμό, όσοι και όσες νέοι/ες τοποθετούν εαυτούς 
στα δεξιά του πολιτικού - ιδεολογικού φάσματος. Η όχι απόλυτη, αλλά υπαρκτή, 
ωστόσο, πίστη των νέων στον πλέον αυτονομημένο από το κράτος θεσμό 
των κοινωνικών κινημάτων, διατηρεί αναμφίβολα ανοιχτό, ως δυνατότητα, 
το ενδεχόμενο να υπάρξουν έντονες και από τα κάτω κοινωνικές 
διεργασίες. Φυσικά, όχι με την σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα που υπήρχε 
κατά την περίοδο λίγο πριν από το ξέσπασμα (αλλά και κατά τη διάρκεια) 
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της προηγούμενης οικονομικής κρίσης - καθώς από τότε έχουν 
μεσολαβήσει υποχωρήσεις και βαριές ήττες - αλλά σε κάθε περίπτωση ως 
μια ιστορικά και εμπειρικά τεκμηριωμένη πιθανή υπόθεση εργασίας

5.4. Η σχολή του Σικάγο και η - κόντρα στις προβλέψεις - δυναμική 
παρουσία των - πράγματι - πιο ευπροσάρμοστων και ευέλικτων σε σχέση 
με το παρελθόν ιδεολογιών. 

Η συνολική εικόνα που αποκομίζει κανείς, εστιάζοντας στα δεδομένα που 
προκύπτουν σε σχέση με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι νέες και οι νέοι 
προς τους θεσμούς είναι εξαιρετικά σύνθετη και ενδεχομένως «ξένη» 
προς τις μικρές ή μεγαλύτερες μέχρι πριν από λίγα χρόνια παραδοχές μας 
για τις αντιλήψεις τους, όπως για παράδειγμα μια μάλλον καταρρέουσα 
υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η ηλικία και ο ιδεολογικός προσανατολισμός 
συσχετίζονται ως μεταβλητά μεγέθη  . Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί 31

επιστήμονες συγκλίνουν προς την άποψη ότι η σχέση μεταξύ ηλικίας και 
ιδεολογικού προσανατολισμού είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτή που συχνά 
υπονοείται πως είναι, ότι δηλαδή με γραμμικό και όχι ιδιαίτερα σύνθετο τρόπο οι 
νέοι / ες τείνουν προς τον προοδευτισμό, ενώ οι μεγαλύτεροι / ες ηλικιακά προς 
τον συντηρητισμό: το τέλος του ψυχρού πολέμου και η συνολικότερη ήττα 
του σοσιαλιστικού μπλοκ κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90’, αναπόφευκτα 
οδήγησε και σε υποχώρηση της έντασης μεταξύ δύο ευθέως 
αντιπαραθετικών μακροαφηγημάτων που συνόδευαν την οικονομική και 
πολιτική οργάνωση των δύο τότε κυρίαρχων πόλων, με τη νέα κατάσταση 
να επηρεάζει σαφώς και τις ιδεολογικές αναφορές των νεότερων γενεών 
εντός του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. 

Η μεγάλη, λιγότερο εστιασμένη, εικόνα που απεικονίζουν τα ευρήματα της 
έρευνας, είναι μια σχετικά εχθρική στάση των νέων προς την πλειοψηφία 
των θεσμών. Ενδεικτικό τούτου ότι μεταξύ των θεσμών προς τους οποίους 
ανιχνεύεται η υψηλότερη εμπιστοσύνη, απουσιάζουν όλοι εκείνοι, των 
οποίων η λειτουργία έχει τα τελευταία χρόνια ταυτιστεί σε ορισμένο 
βαθμό με τη δράση των πολιτικών ελίτ. Πολιτικά κόμματα, βουλή, 
κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, στις πρώτες θέσεις της 
σχετικής λίστας μπορεί κανείς να βρει θεσμούς που, είτε αποτελούν πεδία, 
απέναντι στα οποία έχει κυριαρχήσει μια γενικευμένη αίσθηση ότι δεν  

 Η συγκεκριμένη συσχέτιση είχε εισαχθεί, ως ιδέα, ήδη από την εποχή της βασιλείας του Λουδοβίκου 31

ΙΣΤ’ (1774 - 1792) και τον François Guizot, ο οποίος υποστήριξε ότι το να μην είναι κάποιος συντηρητικός στα 
20 του χρόνια αποτελεί απόδειξη ότι «διαθέτει καρδιά», ενώ το να είναι συντηρητικός στα 30 αποτελεί 
απόδειξη ότι έχει πλέον καλλιεργήσει ορθολογικό τρόπο σκέψης.
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προσφέρονται για εντάσεις, καθώς στον πυρήνα τους είναι πολιτικά 
ουδέτερα (στρατός, σχολεία, πανεπιστήμια), είτε άλλα, τα οποία σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του νεοφιλελευθερισμού αποτελούν πεδία που μπορούν 
εν δυνάμει να πραγματώσουν τα ατομικά οράματα οικονομικής ανέλιξης 
και καταξίωσης, δηλαδή τις επιχειρήσεις.  

Γενικά, σύμφωνα και με την άποψη του γράφοντα, οι πολιτικές ιδεολογίες 
αποτελούν «σχετικά συνεκτικά, συστηματικά σύνολα πολιτικών ιδεών που 
προτείνουν τη διατήρηση, τη μερική αλλαγή ή την ολοκληρωτική ανατροπή της 
υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, καθώς και των αρχών και των αξιών τους, μέσω 
κάποιου τύπου συλλογικής δράσης, το οποίο γίνεται αντικείμενο χαλαρότερης ή 
πιο συμπαγούς συλλογικής πίστης» . Και αν, με βάση τις πιο πρόσφατες 32

θεωρητικές επεξεργασίες και τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν, 
μπορούμε πράγματι να υποστηρίζουμε ότι οι κλασσικές ιδεολογίες έχουν 
εμπλουτιστεί ή / και κατακερματιστεί και εν τέλει αναπροσαρμοστεί, 
μπορούμε παράλληλα να υποστηρίζουμε ότι  διαψεύστηκε απόλυτα η 
πρόβλεψη περί τέλους των ιδεολογιών και της ιστορίας, η οποία εκφράστηκε 
από τις εργασίες του Fukuyama κατά τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές 
της επόμενης: oι ιδεολογίες, εξακολουθούν να είναι παρούσες, δυναμικές 
αλλά και πράγματι περισσότερο ευπροσάρμοστες και ευέλικτες απ’ ότι στο 
παρελθόν  ακόμα και αν αυτό συμβαίνει ανεπίγνωστα, δηλαδή χωρίς την 33

επαλήθευση τους από νέες θεωρητικές επεξεργασίες ή αναλύσεις 
εμπειρικών δεδομένων. Μάλιστα, η - μάλλον αλαζονική - θέση που πιο 
ανάγλυφα διατύπωσε ο σημαντικός στοχαστής της πολιτικής επιστήμης, 
Fukuyama  υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκε ο οριστικός θρίαμβος της 34

καπιταλιστικής, φιλελεύθερης δημοκρατίας, αποτελεί και την απόδειξη τούτου, 
αφού σαφώς πρόκειται περί θέσης η οποία δεν είναι καθόλου αξιολογικά 
ουδέτερη, καθώς συνοδεύεται από μια πίστη στην κατά τον ίδιο (και άλλους 
επιστήμονες του ίδιου ιδεολογικού ρεύματος) συντριπτική υπεροχή μιας πολύ 
συγκεκριμένης ιδεολογίας: τον πραγματιστικό νεοφιλελευθερισμό της σχολής του 
Σικάγο των δέκα Νόμπελ οικονομικών επιστημών μέσα σε δεκαοκτώ χρόνια (1990 
- 2017), που φυσικά δεν μπορεί να ειδωθεί χωριστά από τα πολιτικά γεγονότα της 
τελευταίας 20ετίας.  

 Βανδώρος, Σ., Εισαγωγή στις πολιτικές ιδεολογίες, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών 32

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4733. (Προσπελάστηκε 
09.09.2020)

 Βλ. εξαιρετικά ενδεικτικά τις εργασίες πάνω στους μετασχηματισμούς των διαστάσεων του πολιτικο-33

ιδεολογικού χώρου στο Kriesi, H., Grande, E., Lachat, R., Dolezal, M., Bornschier, S., & Τ. Frey, West European 
Politics in the Age of Globalization, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

 Fukuyama, F., Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος, (Α. Φακατσέλης, Μτφρ.) Αθήνα: 34

Α.Α.Λιβάνη, 1993.

http://hdl.handle.net/11419/4733
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5.5 Αντί επιλόγου: Ο αντικρατισμός των νέων ως κρίσιμο διακύβευμα 
για τη πορεία της «χωλαίνουσας» δημοκρατίας  

Επανερχόμενος κανείς στα εμπειρικά δεδομένα της παρούσας έρευνας μπορεί να 
διαπιστώσει ότι σε σύγκριση με παλαιότερες σχετικές μετρήσεις  , ο βαθμός 35

εμπιστοσύνης των νέων προς τις δημόσιες υπηρεσίες έχει αυξηθεί σημαντικά, 
διαπίστωση, η οποία σε συνδυασμό με την σχετικά υψηλή αξιολόγηση της 
συμβολής του συστήματος υγείας στη διαχείριση της κρίσης από την μεριά των 
νεότερων ηλικιακά ατόμων (6.9), φανερώνει πως οι στάσεις των τελευταίων 
απέναντι σε ορισμένες κρατικές δομές δεν είναι πάντοτε και με στατικό τρόπο 
εχθρικές: εντός των διαφόρων πεδίων διεξάγεται πάλη και δημιουργούνται 
υποκειμενικές ή αντικειμενικές δυνατότητες ανάδειξης των αντιφάσεων αυτών 
των δομών. Αρκεί κανείς να επαναφέρει στη μνήμη του μια προηγούμενη περίοδο 
- και να συγκρίνει με τις τρέχουσες αντιλήψεις - τον βαθμό νομιμοποίησης της 
ιδέας περί υπεράριθμου όγκου δημοσίων υπάλληλων ή αυτής, σύμφωνα με την 
οποία το σύστημα υγείας της χώρας είναι ένα περιφερόμενο και 
ακριβοπληρωμένο ζόμπι που θα πρέπει επιτέλους να θανατωθεί. 

Μοιάζει, λοιπόν, πως η τρέχουσα κρίση - όπως και κάθε άλλη κρίση  του 
συστήματος των σύγχρονων θεσμών - μπορεί πάντοτε να κυοφορήσει 
ευκαιρίες για μετασχηματισμούς των ιδεολογικών αφηγημάτων αλλά και 
των συσχετισμών σε αυτό το πεδίο. Αφηγήματα κατακερματισμένα, ευέλικτα, 
μεταβαλλόμενα αλλά πάντως συγκεκριμένες ανεπίγνωστες κατασκευές της νέας 
γενιάς, η οποία μεταξύ της συλλογικής οργάνωσης και δράσης από τη μια, και του 
ατομικού δρόμου επιβίωσης από την άλλη, επιλέγει πράγματι πιο εύκολα τον 
δεύτερο. Είναι οι ίδιοι νέοι και οι νέες, ωστόσο, που με ιδιαίτερη ένταση πιστεύουν 
πως η φορολογία δεν πρέπει να αυξηθεί για την αμυντική ενίσχυση της χώρας, που 
δεν εμπιστεύονται ακραία συντηρητικούς θεσμούς, όπως η εκκλησία ή 
αντιλαμβάνονται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κυρίαρχα, ως εργαλείο 
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, προς το οποίο κανείς οφείλει να δείχνει 
μηδενική εμπιστοσύνη.  

Οι σημερινές νέες/οι, πράγματι εμπιστεύονται το κράτος λιγότερο από 
κάθε άλλη γενιά, όχι μόνο ωστόσο ως αποτύπωμα της εντυπωσιακής 
επικράτησης του φιλελευθερισμού, αλλά και ως αποτύπωμα της μηδενικής 

 To σύνολο των ευρημάτων της έρευνας που διεξήγαγε η εταιρία ερευνών Prorata σε συνεργασία με το 35

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ το 2017 είναι διαθέσιμα εδώ: 
https://www.enainstitute.org/publication/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf
%83%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce
%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/ (Προσπελάστηκε 09.09.2020).

https://www.enainstitute.org/publication/%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2583%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25ad%25cf%2581%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b5%25ce%25bd%25ce%25b1-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25cf%2580/
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αξιοπιστίας, την οποία πιστεύουν ότι διαθέτει το πολιτικό σύστημα, εξέλιξη 
στην οποία φυσικά συνέβαλλαν καθοριστικά και γεγονότα, όπως η 
διαχείριση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015 και η 
συνολικότερη ήττα  των αντινεοφιλελεύθερων ιδεών την αμέσως επόμενη 
περίοδο. Η νέα γενιά της εποχής μας που δείχνει να μην επιθυμεί ενίσχυση του 
κοινωνικού κράτους, όχι γιατί έχει πειστεί ιδεολογικά για την αναγκαιότητα 
περιορισμού του, αλλά γιατί εκτιμάει ότι οι πολιτικές ελίτ είναι εντελώς αφερέγγυες 
να το θεμελιώσουν και να το εμβαθύνουν. Οι νέοι και οι νέες μοιάζει εν τέλει να 
είναι «αντικρατιστές» με οποιαδήποτε δομή εκτιμούν ότι για να λειτουργήσει με 
τρόπο κοινωνικά δίκαιο απαιτεί την διαμεσολάβηση έντιμου / αδιάφθορου 
πολιτικού προσωπικού.  

Εν κατακλείδι, οποιαδήποτε θεωρητικά εργαλεία που αφορούν στην 
εμπιστοσύνη των θεσμών κι αν χρησιμοποιήσει κανείς (μαρξιστικές 
προσεγγίσεις, Bourdieu ή Putnam) για την ερμηνεία των παραπάνω 
δεδομένων, θα διαπιστώσει ότι η συνολικότερη εμπιστοσύνη στη 
δημοκρατία χωλαίνει, με την νεότερη εκ των πολιτικά ενεργών γενεών να 
σκιαγραφείται ως η πλέον καχύποπτη απέναντι στους θεσμούς της. Είτε 
αυτή την εξέλιξη αντιλαμβάνεται κανείς, ως παράθυρο σημαντικής ευκαιρίας για 
ανάδειξη εγγενών αντιθέσεων του τυπικού και άτυπου συστήματος θεσμών της 
αστικής δημοκρατίας, είτε ως μήνυμα μειωμένης ανταποκρισιμότητας της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης και συνολικής αποευθυγράμμισης του πολιτικού 
προσωπικού από όσους και όσες ευαγγελίζεται ότι εκπροσωπεί. 
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6. Κοινωνικές εντάσεις μετά την πανδημία
 

Παναγιώτης Σκευοφύλαξ36

6.1 Εισαγωγή

Στην έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών 
Πολιτικών ΕΝΑ, σε συνεργασία με την Prorata για την επόμενη ημέρα της 
πρώτης φάσης της πανδημίας και του , εντοπίζονται τρεις βασικές εντάσεις 
που διαπερνούν το κοινωνικό σώμα: 

• Η πρώτη αφορά στην ένταση μεταξύ της ανάγκης διαφύλαξης της 
υγείας και της ζωής από τη μία και της διατήρησης ενός επιπέδου 
οικονομικής δραστηριότητας που επιτρέπει την «ομαλή» κοινωνική 
αναπαραγωγή από την άλλη. 

• Η δεύτερη αφορά στην αναγνώριση της ανάγκης ουσιαστικής ενίσχυσης 
του συστήματος Υγείας από τη μία, αλλά και στην ισχυρή εναντίωση 
στην ιδέα αυτή να προκύψει μέσα από μία φορολογική πολιτική 
αυξημένων δημόσιων εσόδων. 

• Η τρίτη αφορά στη θετική αποτίμηση της υγειονομικής διαχείρισης της 
πανδημίας από τη μία και στην αυξημένη επιφυλακτικότητα για την 
επάρκεια της οικονομικής διαχείρισης.  37

Μάλιστα, εντός των τριών αυτών μειζόνων εντάσεων, που εμφανίζουν 
οριζόντια διάσταση, η προσεκτική εξέταση των διασταυρώσεων με βάση 
παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η ιδεολογική αυτοτοποθέτηση κοκ, 
αναδεικνύει και επιμέρους εντάσεις και διχασμούς με έντονα 
κοινωνικοδημογραφικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. 

 Ο Παναγιώτης Σκευοφύλακας είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΕΝΑ.36

 σ.σ. Η έρευνα διεξάχθηκε πριν από την εκδήλωση αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού την περίοδο του 37

Αυγούστου κι εντεύθεν, καθώς και πριν από την κατώτερη του αναμενόμενου επίδοση της τουριστικής 
δραστηριότητας τον ίδιο μήνα, όπως, όμως, και πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για την 
εξέλιξη του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του έτους, με την οποία επιβεβαιώθηκε η άνευ προηγουμένου, 
μεταπολεμικά, πτώση του ΑΕΠ σ’ ετήσια βάση
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6.1 Νέο lockdown ή συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας;

Σε ό,τι αφορά την πρώτη ένταση, το 56% των ερωτώμενων εμφανίζεται 
διατεθειμένο να συναινέσει σε ένα νέο lockdown (33% «μάλλον» και 23% 
«σίγουρα»), εάν αυτό κριθεί απαραίτητο με υγειονομικούς όρους, όποιο κι αν 
είναι το οικονομικό κόστος. Αντίθετα το 40% (26% «μάλλον» και 14% 
«σίγουρα») εμφανίζεται να προκρίνει τη συνέχιση της οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας παρά το ενδεχόμενο υγειονομικό κόστος. Σε αυτό 
σημείο, λοιπόν, αναδεικνύεται μία ένταση που προκύπτει από τη στάθμιση 
μεταξύ της αυταξίας της υγείας και της ζωής από τη μία, και της αντίληψης ότι 
σε συνθήκες ενδεχόμενης οικονομικής καταστροφής, ακόμη και αυτή 
σχετικοποιείται.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας σε αυτή την ερώτηση, ο παράγοντας 
φύλο φαίνεται να μη διαδραματίζει κάποιο ρόλο, καθώς άνδρες και γυναίκες 
απαντούν σχεδόν «ομοιόμορφα».  Το ίδιο συμβαίνει και με το μορφωτικό 38

επίπεδο.  Αντίθετα, διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στις απαντήσεις των 39

ερωτώμενων ανάλογα με την ηλικία τους.  Έτσι, παρότι η απόφαση για έναν 40

νέο lockdown υποστηρίζεται πλειοψηφικά από όλες τις ηλικιακές ομάδες, εν 
τούτοις στην 1η ηλικιακή ομάδα (17-34 ετών) καταγράφεται το χαμηλότερο 
ποσοστό στήριξης ενός νέου lockdown και το υψηλότερο συνέχισης της 
οικονομικής δραστηριότητας, ενώ, αντίστροφα, στην 3η και τελευταία ηλικιακή 
ομάδα (άνω των 55 ετών) καταγράφεται αφενός το υψηλότερο ποσοστό 
στήριξης ενός νέου lockdown αφετέρου το χαμηλότερο συνέχισης της 
οικονομικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, 
ένα μέρος των οποίων είναι και οικονομικά μη ενεργό πλέον, φαίνεται να θέτει 
σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία από την υγειονομική απειλή. Ενώ, 
άτομα νεαρής ηλικίας ενδεχομένως αισθάνονται πιο «ασφαλή» ή και, ως 
οικονομικά ενεργά, βιώνουν μεγαλύτερη ανασφάλεια από την απειλή μιας νέας 
οικονομικής καθίζησης και απώλειας εισοδημάτων. Ένας ακόμη παράγοντας 

 Το 56,8% των ανδρών διάκειται θετικά προς ένα νέο lockdown, όπως και το 55,3% των γυναικών. 38

Αντίστροφα, το 40% των ανδρών και το 39,9% των γυναικών θα πρόκρινε τη συνέχισης της οικονομικής 
δραστηριότητας

 Το 55,3% όσων έχουν μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση διάκειται θετικά προς ένα νέο lockdown, όπως και το 39

56,8% όσων έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αντίστροφα, το 39,9% όσων έχουν μη πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση και το 39,7% όσων έχουν θα πρόκρινε τη συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας

 Στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών, το 53,2% δηλώνει πως θα στήριζε ένα νέο lockdown, ενώ το 44% τη 40

συνέχισης της οικονομική δραστηριότητας. Στην ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών τα αντίστοιχα αποτελέσματα 
είναι 54,3% και 41%, ενώ σε εκείνη των άνω των 55 ετών είναι 59,6% και 37% αντίστοιχα. Συμπερασματικά, 
όσο αυξάνεται η ηλικία των ερωτώμενων η στήριξη ενός νέου lockdown βαίνει κλιμακούμενη και αντίστροφα 
βαίνει αποκλιμακούμενη η στήριξη συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας.



�57

που φαίνεται να διαδραματίζει κάποια σημασία είναι η ιδεολογική  
αυτοτοποθέτηση ειδικά σε όσους ερωτώμενους στηρίζουν τη συνέχιση της 
οικονομικής δραστηριότητας. Δηλαδή, ενώ σε όσους συντάσσονται με ένα νέο 
lockdown η ιδεολογική αυτοτοποθέτηση δεν φαίνεται να επηρεάζει σε κάτι,  41

σε όσους προκρίνουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας, 
παρατηρείται ότι όσο «δεξιότερη» είναι η αυτοτοποθέτηση τόσο κλιμακώνεται 
η στήριξη αυτή.  42

6.2 Ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά «ποιος πληρώνει»;

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ένταση, το 88% των ερωτώμενων (61% «σίγουρα» 
και 27% «μάλλον») υποστηρίζει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι εκείνο 
που μπορεί -σε σύγκριση με το αντίστοιχο ιδιωτικό- να αντιμετωπίσει καλύτερα 
στο μέλλον μία πανδημική κρίση. Το ποσοστό αυτό είναι τόσο αυξημένο που 
προφανώς είναι αποτέλεσμα οριζόντιας κοινωνικής εμπιστοσύνης και σύμφωνα 
με τα επιμέρους ευρήματα ούτε το φύλο, ούτε το μορφωτικό επίπεδο ή η 
απασχόληση (εργαζόμενος/η ή άνεργος/η) φαίνεται να διαδραματίζουν κάποιο 
ιδιαίτερο ρόλο στις απαντήσεις. Εκεί όμως που φαίνεται να υπάρχει 
αξιοσημείωτη διαφοροποίηση μεταξύ των ερωτώμενων, χωρίς να τίθεται υπό 
καμία αμφισβήτηση η πλειοψηφική εμπιστοσύνη προς το δημόσιο σύστημα 
υγείας, είναι στην ηλικία και στην ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. Έτσι, από τη μία 
παρατηρείται ότι η νεότερη ηλικιακή ομάδα (βλ. 17-34 ετών) είναι εκείνη που 
σημειώνει τη χαμηλότερη -αν και σε κάθε περίπτωση πολύ υψηλή- εμπιστοσύνη 
στο δημόσιο σύστημα υγείας (77%) και την αντίστοιχα μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στο ιδιωτικό σύστημα υγείας (12,8%). Αντίθετα όσο αυξάνεται η 
ηλικία τόσο κλιμακώνεται και η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας και 
αποκλιμακώνεται η αντίστοιχη προς το ιδιωτικό.  Από την άλλη, στο επίπεδο 43

της ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης, όσο «δεξιότερα» κινούμαστε τόσο 
αποδυναμώνεται -η πλειοψηφική βέβαια- εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα 
υγείας και ενισχύεται εκείνη προς το ιδιωτικό.  44

 Στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 σε ποσοστό 56,4%, οι από 4-6 σε ποσοστό 57,6% και οι 41

από 7-10 σε ποσοστό 57,9% απαντούν ότι θα πρόκριναν ένα νέο lockdown

 Στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 σε ποσοστό 37%%, οι από 4-6 σε ποσοστό 39,7% και οι 42

από 7-10 σε ποσοστό 40,5% απαντούν ότι θα πρόκριναν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας.

 Στην ηλικιακή ομάδα 35-54 η εμπιστοσύνη προς το δημόσιο σύστημα υγείας φθάνει στο 86,9% και στην 43

ομάδα άνω των 55 ετών φθάνει στο 94,8%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την εμπιστοσύνη στο ιδιωτικό 
σύστημα υγείας φθάνουν στο 7,5% και στο 2,9%.

 Στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 σε ποσοστό 93,8%, οι από 4-6 σε ποσοστό 90,5% και οι 44

από «-10σε ποσοστό 85,3% απαντούν ότι εμπιστεύονται το δημόσιο σύστημα υγείας. Αντίστοιχα στη 
10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 σε ποσοστό 3,3%, οι από«4-6 σε ποσοστό 5,7% και οι από 7-10 
σε ποσοστό 10% απαντούν ότι εμπιστεύονται το ιδιωτικό σύστημα υγείας.
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Παράλληλα, σε ποσοστό 75%, οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι εάν ένας και 
μόνο φορέας θα έπρεπε να ενισχυθεί οικονομικά το επόμενο διάστημα, αυτός 
θα έπρεπε να είναι το ΕΣΥ. Ακόμη, η «ενίσχυση του κοινωνικού κράτους» 
αξιολογείται ως 2η προτεραιότητα (1η η αντιμετώπιση της ανεργίας, των 
χαμηλών μισθών και των επισφαλών συνθηκών εργασίας) για την κυβερνητική 
πολιτική το επόμενο διάστημα.  

Κι εδώ, με το ποσοστό να είναι ιδιαίτερα υψηλό, το φύλο, η ηλικία και η 
απασχόληση εμφανίζονται ως μη διαφοροποιητικοί παράγοντες . 
Διαφοροποιητικοί παράγοντες όμως εμφανίζονται να είναι η ηλικία και η 
ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. 

Έτσι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ηλικία, παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά 
στις ηλικιακές ομάδες 17-34 (75,9%) και άνω των 55 ετών (80,2%), με το 
χαμηλότερο ποσοστό να σημειώνεται στην ομάδα 35-54 (70,7%). 
Παρατηρείται λοιπόν μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση στις λεγόμενες 
«παραγωγικές ηλικίες», η οποία ενδέχεται να εξηγηθεί με δύο τρόπους, όχι 
κατ’ ανάγκη αμοιβαία αποκλειόμενους. Ο ένας μπορεί να είναι ότι η ομάδα 
αυτή αισθάνεται λιγότερο «ευάλωτη» με όρους υγείας από την αντίστοιχη των 
55 και άνω, ενώ δεν έχει και με ηλικιακούς όρους την εμπειρία των 
μεγαλύτερης ηλικίας ως προς την «τομή» που αποτέλεσε, σε όρους 
υγειονομικούς, το ΕΣΥ τη δεκαετία του ‘80. Ο άλλος μπορεί να είναι ότι αυτή η 
ομάδα είναι που κατά βάση είναι αναλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος των 
φορολογικών βαρών και υποθέτει ότι μια περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος υγείας θα σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνσή της. Όταν μάλιστα, 
ενδεχομένως, το αντιλαμβάνεται και ως χαμηλής ανταποδοτικότητας, κάτι που 
ενδεχομένως στο πρακτικό επίπεδο την οδηγεί και στην επιλογή της ιδιωτικής 
υγείας για την αντιμετώπιση των «τρεχουσών» αναγκών του.  

Σε ό,τι αφορά την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση, εδώ παρατηρείται μια 
σημαντική απόκλιση μεταξύ των ιδεολογικών ομάδων. Έτσι ενώ το 
«αριστερόστροφο» κοινό των ερωτώμενων (0-3 στη 10βάθμια κλίμακα 
Αριστεράς-Δεξιάς) δίνει ένα συντριπτικό ποσοστό 95,3%, η ομάδα 4-6 δίνει 
78,3% και η ομάδα 7-10 μόλις 58,9%. Εδώ λοιπόν, φαίνεται ότι το κοινωνικό 
κράτος γίνεται κατανοητό, ως προς τη σημασία του, με σαφείς ιδεολογικούς 
όρους, πολύ πιο έντονα από το ΕΣΥ καθαυτό. 

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, βέβαια, τόσο το ΕΣΥ όσο και το 
κοινωνικό κράτος απολαμβάνουν, σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, υψηλή 
αποδοχή και αναγνώριση ανάγκης στήριξης. Όταν, όμως, διατυπώνεται η 
ερώτηση «συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ιδέα αύξησης της φορολογίας 
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ώστε να ενισχυθούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος», 
σύμφωνο είναι μόνο το 25% (8% «σίγουρα» και 17% «μάλλον»). Σε αυτό το 
σημείο λοιπόν αναδεικνύεται μία ένταση μεταξύ της αναγνώρισης ενός σκοπού 
(ενίσχυση κοινωνικού κράτους και στήριξη ΕΣΥ), αλλά της απόρριψης του 
πλέον συνήθους μέσου ικανοποίησής του. Κι εδώ, με το ποσοστό εναντίωσης 
στην ιδέα αυτή να είναι οριζόντια υψηλό, παράγοντες όπως το φύλο, το 
μορφωτικό επίπεδο ή και η απασχόληση δεν φαίνεται να διαδραματίζουν 
κάποιο ρόλο . Αντίθετα , φαίνεται να προκαλούν αξιοσημείωτες 
διαφοροποιήσεις η ηλικία και η ιδεολογική αυτοτοποθέτηση. 

Σε ό,τι αφορά την ηλικία κι εδώ η το χαμηλότερο ποσοστό συμφωνίας 
παρέχεται από την ηλικιακή ομάδα 35-54 (23,1% αντί 25,7% στην αντίστοιχη 
17-34 και 28,1% στην άνω των 55 ετών), ενώ η ίδια ομάδα εμφανίζει το 
υψηλότερο επίπεδο διαφωνίας (74,2%) σε σχέση με την αντίστοιχη 17-34 
(70,7%) και την άνω των 55 (69,6%). Παρατηρείται, δηλαδή, οι πιο 
παραγωγικές ηλικίες, να αντιτίθεται ενισχυμένα αντί των υπόλοιπων σε αυτό το 
ενδεχόμενο. Συνδυαστικά με τη στάση της ομάδας αυτής στην προοπτική 
ενίσχυσης του ΕΣΥ, μπορεί κι εδώ να διατυπωθεί η υπόθεση περί αίσθησης 
αυξημένου φορολογικού βάρους και περιορισμένης ανταποδοτικότητας από τις 
ηλικίες αυτές. 

Ακόμη, σε ό,τι αφορά την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση, σε σχέση με το ίδιο 
θέμα, δηλαδή την αύξηση της φορολογίας προς στήριξη του ΕΣΥ και του 
κοινωνικού κράτους, όσο «δεξιότερα» κινούμαστε στη δεκαβάθμια κλίμακα 
Αριστερά-Δεξιά τόσο η διαφωνία προς το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται, με τη 
σημείωση, πάντως, ότι σε όλες τις βαθμίδες η διαφωνία είναι πλειοψηφική.  45

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, παράλληλα με τη βασική ασυμφωνία 
στόχου-μέσων που ήδη διαπιστώθηκε, σε δεύτερο επίπεδο φαίνεται να  
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις διαμόρφωσης μιας «μεικτής ομάδας 
παραγωγικών ηλικιών» με πιο συντηρητική ιδεολογική τοποθέτηση, που 
εμφανίζει χαρακτηριστικά μικρότερης εμπιστοσύνης στο δημόσιο και 
μεγαλύτερης στο ιδιωτικό, καθώς και υψηλότερη διαφωνία στο ενδεχόμενο 
μεγαλύτερης στήριξης των φορολογικών εσόδων έναντι οποιουδήποτε 
σκοπού.  Ενδιαφέρον και ίσως υποστηρικτικό της διαπίστωσης αυτής είναι ότι 46

 Στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 συμφωνούν σε ποσοστό 35,5%, οι από 4-6 σε ποσοστό 45

26,6% και οι από 7-10 σε ποσοστό 20,8%. Αντίστοιχα, στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 
διαφωνούν σε ποσοστό 60,7%, οι από 4-6 σε ποσοστό 71,8% και οι από 7-10 σε ποσοστό 77,2%.

 Το αίτημα αναγωγής της μείωσης της φορολογίας σε κυβερνητική προτεραιότητα συγκεντρώνει το 46

υψηλότερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 35-54 (43%) αντί των άλλων δύο, ενώ σε όρους ιδεολογικούς το 
αντίστοιχο αίτημα τριπλασιάζεται ποσοστιαία μεταξύ των 0-3 (12%) και 4-6 (37%) στη 10βάθμια κλίμακα και 
τετραπλασιάζεται σχεδόν μεταξύ των 0-3 και 7-10 (59%)
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αυτή η μεικτή ομάδα φαίνεται να θεωρεί, με αξιοσημείωτα ποσοστά, ότι 
χρήζουν οικονομικής στήριξης οι ένοπλες δυνάμεις  και είναι διατεθειμένη να 47

επιτευχθεί η ενίσχυση της άμυνας της χώρας μέσω της αύξησης της 
φορολογίας.  Στις περιπτώσεις αυτές, μάλιστα, σε συνδυασμό με τις πιο 48

μεγάλες ηλικίες (άνω των 55) και το πιο «δεξιόστροφο» κοινό ερωτώμενων 
διαμορφώνεται ένα ισχυρό κοινωνικό σώμα με αυτές τις αντιλήψεις. 

6.3 Υγειονομικά «ασφαλείς» αλλά οικονομικά εκτεθειμένοι και κοινωνικά 
ευάλωτοι; 

Σε ό,τι αφορά την τρίτη ένταση, το 76% των ερωτώμενων (45% «σίγουρα» και 
31% «μάλλον») αξιολογεί θετικά την υγειονομική διαχείριση της κρίσης. Ως 
προς την οικονομική διαχείριση αυτής, όμως, οι συσχετισμοί μεταβάλλονται με 
το 56% να τους αποτιμά θετικά (23% «σίγουρα» και 33% «μάλλον») και το 
42% (16% «μάλλον» και 26% «σίγουρα») αρνητικά. Αυτά τα ευρήματα, σε 
συνδυασμό με το ότι το 50% των ερωτώμενων δήλωσε ότι υπέστη οικονομικές 
απώλειες εν μέσω lockdown -με το 64% αυτού να δηλώνει πως έχει 
επηρεαστεί ως προς την οικονομική του κατάσταση από τις απώλειες αυτές 
(34% «αρκετά» και 34% «πολύ»), καθώς και με το ότι το 42% θεωρεί ότι το 
επόμενο 12μηνο η οικονομική του κατάσταση θα έχει επιδεινωθεί (21% 
«αρκετά» και 21% «πολύ»)- αναδεικνύουν μία ακόμη ένταση. Ένταση μεταξύ 
της σχετικής ασφάλειας που προκαλούν τα υγειονομικά μέτρα που 
λαμβάνονται και θεωρούνται αποδοτικά και της αυξημένης ανασφάλειας που 
προκαλείται στο επίπεδο της οικονομίας και των εισοδημάτων. 

Σε αυτό το επίπεδο παρατηρείται αξιοσημείωτη επίδραση τόσο της ηλικίας όσο 
και της ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης, ενώ το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και 
η απασχόληση φαίνονται να μην επηρεάζουν τις απαντήσεις. 

 Η ομάδα 17-34 το πιστεύει αυτό σε ποσοστό 6,4%, η 35-54 σε ποσοστό 10,2% και η άνω των 55 σε ποσοστό 47

4,9%. Στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 συμφωνούν σε ποσοστό 0,9%, οι από 4-6 σε 
ποσοστό 6% και οι από 7-10 σε ποσοστό 14%.

 Η ομάδα 17-34 το πιστεύει αυτό σε ποσοστό 14,3%, η 35-54 σε ποσοστό 31,2% και η άνω των 55 σε 48

ποσοστό 39,8%. Στη 10βάθμια κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 συμφωνούν σε ποσοστό 12,7%, οι από 
4-6 σε ποσοστό 29,5% και οι από 7-10 σε ποσοστό 51%.
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Έτσι η υγειονομική διαχείριση κρίνεται ως επιτυχέστερη όσο αυξάνεται η ηλικία 
και η «δεξιόστροφη» ιδεολογική αυτοτοποθέτηση.  49

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση, η 
θετική αποτίμηση της οποίας αυξάνεται όσο μεγαλύτερης ηλικίας και πιο 
«δεξιόστροφο» είναι το κοινό των ερωτώμενων, ενώ η αρνητική αποτίμησής 
της εμφανίζει την ακριβώς αντίστροφη τάση, δηλαδή αυξάνεται όσο πιο 
«αριστερόστροφο» και νεότερο είναι το σώμα των ερωτώμενων.  50

6.4 Αντί συμπερασμάτων 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύουν εντάσεις που προκύπτουν από τη 
συγκυρία και οι οποίες δεν είχαν πρόσφατο προηγούμενο, όπως για 
παράδειγμα ο «ανταγωνισμός» μεταξύ των αγαθών της υγείας και της ζωής 
από τη μία και της ανάγκης για αξιοβίωτο βιοπορισμό από την άλλη. Εντάσεις 
που μοιάζουν να διαπερνούν οριζόντια την κοινωνία, δημιουργώντας σύνθετες 
και σε έναν ορισμένο βαθμό «πρωτότυπες» κοινωνικές συσπειρώσεις. 

Παράλληλα όμως χαρτογραφούν και εντάσεις και διχασμούς που έχουν τη 
βάση τους στις κλασικές διαιρετικές τομές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής 
και τις αποκλίσεις που προκαλούν κοινωνικο-δημογραφικά και ιδεολογικά 
χαρακτηριστικά. Αυτές αποτυπώνονται σε ανταγωνιστικές θεωρήσεις, για 
παράδειγμα, σε σχέση με το ρόλο του κοινωνικού κράτους ή και της 
φορολογίας για την παροχή δημόσιων αγαθών. 

Έτσι έπειτα από τη δεκαετή σχεδόν οικονομική κρίση και την σε εξέλιξη 
πανδημία, δημιουργούνται δεδομένα, ρευστά βεβαίως σε ένα βαθμό λόγω των 
συνθηκών, που θέτουν σημαντικές προκλήσεις στη διαδικασία σχεδιασμού, 
χάραξης και υλοποίησης πολιτικών από τους δημόσιους δρώντες.  

 Η ομάδα 17-34 την κρίνει ως επιτυχή σε ποσοστό 67,4%, η 35-54 σε ποσοστό 76,7% και η άνω των 55 σε 49

ποσοστό 78,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης είναι 29,8%, 22,2% και 19,2%. Στη 10βάθμια 
κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από 0-3 την αξιολογούν ως θετική σε ποσοστό 50,2%, οι από 4-6 σε ποσοστό 
81,1% και οι από 7-10 σε ποσοστό 91,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης είναι 48,3%, 16,5% 
και 7,3%.

 Η ομάδα 17-34 την κρίνει ως επιτυχή σε ποσοστό 40,7%, η 35-54 σε ποσοστό 56,3% και η άνω των 55 σε 50

ποσοστό 62,8%. Τα αντίστοιχα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης είναι 57,1%, 41,4% και 36,1%. Στη 10βάθμια 
κλίμακα Αριστερά – Δεξιά, οι από«0-3 την αξιολογούν ως θετική σε ποσοστό 18%, οι από 4-6 σε ποσοστό 
60% και οι από 7-10 σε ποσοστό 83,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης είναι 79,6%, 39,2% 
και 15.4%.



�62

Σε μία εποχή, μάλιστα, που κραταιές, προ κορονοϊού, πεποιθήσεις για την 
οργάνωση της οικονομίας και της πολιτικής έχουν υπονομευθεί. Με αυξημένες, 
λοιπόν οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες να διαμορφώνονται. για την 
ανταπόκριση στις οποίες δρομολογούνται νέα εργαλεία άσκησης δημόσιων 
πολιτικών και κινητοποιούνται πρωτοφανούς εύρους πόροι, όσα 
αποτυπώνονται στην έρευνα χρήζουν προσεκτικής ανάγνωσης. 






