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Κατά τη γνώμη του Μ. Αγγελάκα για την υποχώρηση της μεσαίας τάξης φταίνε πρώτα οι πολιτικές που ασκούνται.  
«Αυτές είναι μπορούν να φέρουν την ευημερία στους πολίτες ή να τους φτωχοποιήσουν...» λέει.

SMS >

Η 
αυριανή εκδήλωση στην Πάτρα του ΡΕΥΜΑ-
τος, μιας δεξαμενής πολιτικής σκέψης του κε-
ντροδεξιού χώρου, με θέμα την μεσαία τάξη, 
μας έδωσε την αφορμή για μια συζήτηση με τον 

γενικό γραμματέα του φορέα, Μανώλη Αγγελάκα. 
Πιστεύει ότι παρά την επίθεση που δέχεται από την 
κυβερνώσα Αριστερά εξακολουθεί να υπάρχει και 
δίνει τις εκτιμήσεις του στο ερώτημα αν η μεσαία τά-
ξη σήμερα αποτελεί δεξαμενή ψηφοφόρων για την 
Κεντροαριστερά ή την Κεντροδεξιά.

Πώς θα ορίζατε σήμερα τη μεσαία τάξη; Πού 
την τοποθετείτε σε κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο; Υπάρχει;
Κατά τη δική μας άποψη η μεσαία τάξη αποτελείται 
από δημιουργικούς ανθρώπους.  Ανθρώπους που 
εργάζονται ή και που μπορεί να έχουν χάσει τις δου-
λειές τους, οι οποίοι προέρχονται από διάφορα κοι-
νωνικά επίπεδα. Μπορεί να είναι αγρότες, αστοί και 
άλλα, ανεξάρτητα από κοινωνική μόρφωση και παι-
δεία. Είναι αυτοί που φοροδοτούν το ελληνικό κρά-
τος. Είναι αυτοί, όπως λέμε εμείς, τα 3-4 εκατομμύ-
ρια Ελληνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πα-
τρίδα μας. Ετσι ορίζουμε και αντιλαμβανόμαστε την 
μεσαία τάξη, η οποία έχει πολλές οικονομικές και 
κοινωνικές αναφορές. Η μεσαία τάξη υπάρχει στη 
χώρα μας. Βάλλεται και συρρικνώνεται διαρκώς. 
Υπάρχει όμως ακόμα…

Επικρατεί μια άποψη ότι ο άκρατος καπιταλι-
σμός έφερε την κατάρρευση της μεσαίας τάξης, 
η οποία αισθάνθηκε ότι θα μπορούσε εύκο-
λα να βρεθεί στην ανώτερη τάξη. Συμφωνεί-
τε ή διαφωνείτε;
Κατά τη δική μου άποψη η μεσαία τάξη απειλείται από 
τις ιδεοληψίες της κυβερνώσας αριστεράς. Είναι προ-
φανές ότι η κυβερνώσα Αριστερά, όπως εκφράζεται 
από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θεωρεί τη με-
σαία τάξη ταξικό αντίπαλο. Το έχει δηλώσει ο Πρωθυ-
πουργός και ο υπουργός Οικονομικών. Εχουν προβεί 

σε ενέργειες για μια βίαιη αναδιανομή του πλούτου, 
μία  φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης με σκοπό την 
επιδοματικού χαρακτήρα διανομή αντιδώρου στους 
φτωχότερους, όπως αυτοί τους αντιλαμβάνονται. Κατά 
συνέπεια η μεσαία τάξη απειλείται από την αριστερά. 
Υπάρχουν όμως προβλήματα και από τους άκρατους 
νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι θεωρούν ότι τα πάντα 
στη ζωή πρέπει να ρυθμίζονται από έναν χαοτικό 
ανταγωνισμό και θεωρούν ότι οι τραπεζίτες πρέπει 
να έχουν δικαίωμα ζωής ή θανάτου πάνω μας. Χω-
ρίς να είμαι αντικαπιταλιστής, θεωρώ ότι ο καπιτα-
λισμός πρέπει να τεθεί σίγουρα κάτω από κανόνες. 

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, με τα σημερινά της 
χαρακτηριστικά, αποτελεί δεξαμενή ψηφοφό-
ρων για την Κεντροαριστερά ή την Κεντροδεξιά;
Θεωρώ ότι η μεσαία τάξη εκφράζεται κυρίως από 
τις πολιτικές δυνάμεις που πρεσβεύουν την ελεύθε-
ρη οικονομία της αγοράς και τις ίσες ευκαιρίες για 
τους δημιουργικούς πολίτες. Εσχάτως βεβαίως και 
οι σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη και την Ελ-
λάδα προσπάθησαν την τελευταία τριακονταετία και 
κατάφεραν να προσεταιριστούν σημαντικά τμήματα 
της μεσαίας τάξης, αλλάζοντας όμως κομμάτια της 
φιλοσοφίας τους και ενσωματώνοντας φιλελεύθερες 
πολιτικές μέσα από τις οποίες εκφράζεται η μεσαία 
τάξη. Συνεπώς, και η κεντροαριστερά μπορεί να δι-
εκδικεί κομμάτι της μεσαίας τάξης, αλλά διαφορετι-
κού ύφους και προφίλ από αυτή που μας κυβερνά 
σήμερα. Αυτή η ομάδα που κυβερνά σήμερα είναι 
ένα κακέκτυπο της ευρωπαϊκής αριστεράς.  

Μια άλλη άποψη είναι ότι για την υποχώρηση 
της μεσαίας τάξης φταίνε οι πολιτικοί. Θα ήθε-
λα το σχόλιό σας.
Κατά τη γνώμη μου φταίνε πρώτα οι πολιτικές που 
ασκούνται. Αυτές είναι μπορούν να φέρουν την ευ-
ημερία στους πολίτες ή να τους φτωχοποιήσουν και 
κατά συνέπεια όσους κατατάσσονται στη μεσαία τά-
ξη. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό η μεσαία τάξη να 

αντιπροσωπεύεται στα κέντρα εξουσίας και λήψης 
αποφάσεων, και στα νομοθετικά κέντρα όπως είναι 
η Βουλή των Ελλήνων. Κάτι για το οποίο αμφιβάλ-
λω. Εδώ θα ήθελα να βάλω άλλη μια παράμετρο στη 
συζήτησή μας. Οποια χώρα έχει ισχυρή μεσαία τά-
ξη έχει και ισχυρή δημοκρατία. Οταν η μεσαία τάξη 
φθίνει, η απολυταρχία και η ολιγαρχία έχουν πρό-
σφορο έδαφος για να μεγαλώσουν τις δυνάμεις τους.  

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας έχει προ-
ταθεί σαν μια πολιτική που μπορεί να βελτιώ-
σει την οικονομική θέση της μεσαίας τάξης. Πι-
στεύετε ότι αρκεί και τι άλλο χρειάζεται να γί-
νει για να ανακτήσει την θέση της στην ελλη-
νική κοινωνία;
Αναμφισβήτητα η υγιής επιχειρηματικότητα και 
όχι η κρατικοδίαιτη μπορεί να την βελτιώσει. Μια 
επιχειρηματικότητα που δημιουργεί θέσεις εργασί-
ας, που δίνει πλούτο σε αυτούς που επιχειρούν και 
ταυτόχρονα φόρους στο κράτος είναι επιθυμητή και 
βεβαίως ενισχύει την μεσαία τάξη. Εμείς στο ΡΕΥ-
ΜΑ έχουμε κάνει μια μελέτη και θα παρουσιάσου-
με τις προτάσεις μας στην εκδήλωση της Πάτρας, 
διότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν άλλοι τέσσερις πο-
λιτικές που μπορούν να ενισχύσουν τη μεσαία τά-
ξη. Η πρώτη πολιτική είναι η μείωση την ανισο-
τήτων ξεκινώντας από την παιδική ηλικία. Ολα τα 
παιδιά, για παράδειγμα, πρέπει να έχουν δικαίω-
μα να λαμβάνουν την ίδια μόρφωση και πρόσβα-
ση στα σχολεία. Η δεύτερη είναι η αύξηση των ευ-
καιριών. Πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν 
τις ίδιες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν. Η τρίτη εί-
ναι αυτό που λέμε «παιδεία για όλους» που να προ-
άγει τον προβληματισμό, όχι την παπαγαλία, και να 
χτίζει ακέραιους ανθρώπους στο συναίσθημα και τη 
γνώση. Η τέταρτη πολιτική είναι η κοινωνική κινη-
τικότητα. Θέλουμε να μπορούν οι άνθρωποι να «με-
τακινούνται» από τη μία κοινωνική τάξη στην άλλη 
χωρίς πρόβλημα, να ονειρεύονται ότι μπορούν να 
ανέβουν και να βελτιώνουν τη ζωή τους.    

Η μεσαία τάξη υπάρχει 
ακόμα στην Ελλάδα

«Κατά τη δική μου 
άποψη η μεσαία 
τάξη απειλείται 
από τις ιδεοληψίες 
της κυβερνώσας 
Αριστεράς. Είναι 
προφανές ότι 
η κυβερνώσα 
Αριστέρα, όπως 
εκφράζεται από 
τη συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
θεωρεί τη μεσαία 
τάξη ταξικό 
αντίπαλο»

Του ΜΙΧΑΛΗ 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ

«Ελλάδα χωρίς μεσαία τάξη;» είναι το θέμα της εκδήλω-
σης που διοργανώνει αύριο Δευτέρα (18:00) η Ριζοσπαστι-
κή Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση (ΡΕΥ-
ΜΑ) στο ξενοδοχείο «Αστήρ» της Πάτρας. 
Το ΡΕΥΜΑ αναδεικνύει τις δημιουργικές εκείνες δυνάμεις 
της ελληνικής παραγωγής και του μόχθου των εργαζομέ-
νων που έχουν την ικανότητα να σπάσουν τον φαύλο κύ-
κλο της ύφεσης, δημιουργώντας σταθερές θέσεις εργα-
σίας, μεγάλη προστιθέμενη αξία, δυναμικές εξαγωγές και 
διάχυτα τοπικά και εθνικά οφέλη. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
18.00-18.30: Προσέλευση
18.30-18.40: Χαιρετισμός Αθανάσιου Σκορδά, πρόεδρου 
ΡΕΥΜΑτος, πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης, πρόεδρος 
ΔΣ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.
18.40-18.55: «Η επιχειρηματική μεσαία τάξη στην Πάτρα 
(Απειλές και Ευκαιρίες)» Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Αχαΐας, αντιπρόεδρος ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας, 
μέλος ΔΣ ΡΕΥΜΑτος
18.55-19.10: «Η μεσαία τάξη στο απόσπασμα της κρίσης» 
Τάκης Παπαδόπουλος, δικηγόρος
19.10-19.25: «Μεσαία τάξη : ελπίδα και προοπτική» Μανώ-
λης Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτήςδ/νων σύμβουλος 
ΛΑΜΠΟΚΕΜ ΑΕ, γεν. γραμματέας ΡΕΥΜΑτος 
19.25-19.40: «Για μια Ελλάδα με ευκαιρίες για όλους.» 
Γιώργος Μπάλτας, καθηγητής Οικονομικού Παν. Αθηνών, 
αντιπρόεδρος ΡΕΥΜΑτος
Την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος της «Π», 
Μιχάλης Βασιλάκης. 

Το πρόγραμμα  
της εκδήλωσης 
του ΡΕΥΜΑτος

«Αναμφισβήτητα 
η υγιής 
επιχειρηματικότητα 
και όχι η 
κρατικοδίαιτη 
μπορεί να 
βελτιώσει τη θέση 
της μεσαίας τάξης

«Είναι πολύ σημαντικό» λέει ο Μ. Αγγελάκης, «η 
μεσαία τάξη να αντιπροσωπεύεται στα κέντρα 
εξουσίας και λήψης αποφάσεων, και στα νομοθετικά 
κέντρα όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων».


