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Πειραιάς, 06-06-19 

«ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ;» 

 

Αναζητώντας τον ορισμό της μεσαίας τάξης και τι είναι η μεσαία τάξη, θα βρούμε  τόσους 

πολλούς ορισμούς, που ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει κανένας. Το τι αποτελεί τη 

μεσαία τάξη είναι σχετικό, υποκειμενικό και ορίζεται δύσκολα. Κοινά αποδεκτός 

επιστημονικός ορισμός ή έστω επίσημος ορισμός στις στατιστικές δεν υπάρχει. Ωστόσο, όλοι 

γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για ποιό πράγμα μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στη 

μεσαία τάξη της Χώρας μας. Στο σημερινό δημόσιο διάλογο, ο ταυτολογικός ορισμός της 

μεσαίας τάξης είναι όσοι έχουν «μεσαία εισοδήματα». Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο, αφού 

δεν μπορούμε να ορίσουμε τη μεσαία τάξη αποκλειστικά και μόνο από το εισοδηματικό 

επίπεδο. Το βασικό χαρακτηριστικό της μεσαίας τάξης είναι η δυναμική προς τα πάνω, η 

κοινωνική κινητικότητα και μια ισχυρή ποιοτική αισιοδοξία που συνδέεται με μορφωτικές 

φιλοδοξίες.  

Σύμφωνα με τη τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ το 2017 έχουμε μία σχετική ενημέρωση για τον 

αριθμητικό προσδιορισμό της μεσαίας τάξης. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό στην Ινδία με 

ετήσιο εισόδημα 1.480 ευρώ ανήκει στη μεσαία τάξη. Το ίδιο και ένα μονοπρόσωπο 

νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 63.050 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Είναι τα δύο άκρα, στον 
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προσδιορισμό της μεσαίας τάξης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Δυστυχώς, η Ελλάδα το 2015 

βρισκόταν πιο κοντά στην Ινδία, ενώ το 2019 είναι πολύ μακριά από το Λουξεμβούργο. 

Ακόμα χειρότερα 9 στα 10 νοικοκυριά της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν δυσκολίες 

κάλυψης των βασικών τους αναγκών και σε ένα ποσοστό της τάξης του 75% δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν απροσδόκητα έξοδα. Στην Ελλάδα ως «μεσαία τάξη» νοείται ένα 

μονοπρόσωπο νοικοκυριό με εισόδημα από 7.040 ευρώ  έως και 18.800 ευρώ, όπως 

προκύπτει από μελέτη του ΟΟΣΑ.  

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

έχει συρρικνωθεί δραστικά και σε σύνολο 39 χωρών το εισοδηματικό εύρος της είναι στην 9η 

θέση από το τέλος. Σε καλύτερη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι χώρες οι οποίες επίσης 

πέρασαν από τη δοκιμασία των Μνημονίων, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, με υψηλότερα 

εισοδηματικά κλιμάκια από 8.800 ευρώ έως και 30.740 ευρώ. Καθώς το κόστος διαβίωσης 

αυξάνεται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα, το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι 

ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών της μεσαίας τάξης «δύσκολα τα φέρνουν 

βόλτα». Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη ΟΟΣΑ, περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά της μεσαίας τάξης 

σε 18 ευρωπαϊκές χώρες είναι οικονομικά «ευάλωτα», καθώς είναι αμφίβολο, εάν μπορούν 

να αντεπεξέλθουν σε μία απότομη μείωση των εισοδημάτων τους. Τα ποσοστά αυτά 

ποικίλουν ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, εκκινώντας από 12% στη Νορβηγία, με 

την Ελλάδα να έχει μία ακόμα αρνητική πρωτιά. Το 70% των νοικοκυριών της ελληνικής 

μεσαίας τάξης δεν μπορεί να καλύψει απροσδόκητα έξοδα. Σε 24 ευρωπαϊκές χώρες με 

διαθέσιμα στοιχεία, το 47% με μεσαία εισοδήματα νοικοκυριά ανέφεραν δυσκολίες στην 

κάλυψη των αναγκών τους. Η Ελλάδα όμως αγγίζει σχεδόν το απόλυτο, αφού ο «μέσος» 

Έλληνας, όπως προκύπτει σε ποσοστό 95% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των 

αναγκών του, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Νορβηγία και τη Σουηδία είναι 10% και μόνο 

στην Ουγγαρία, Λετονία και Βουλγαρία υπερβαίνει το 70%.  

Όπως διαπιστώνουμε τα χαρακτηριστικά για τη μεσαία τάξη ποικίλουν και κατά περίπτωση 

περιλαμβάνουν τη ποιότητα ζωής, το επάγγελμα, τη κατάσταση απασχόλησης και τη 

κουλτούρα. Για τους λόγους αυτούς έχει υιοθετηθεί ο ορισμός του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον 

οποίο ως «μεσαία εισοδηματική τάξη» ορίζεται ο πληθυσμός του οποίου το εισόδημα 

κυμαίνεται μεταξύ 75% και 200% του διαμέσου ετήσιου εισοδήματος του πληθυσμού κάθε 

χώρας. Ενδεικτικό είναι ότι, στην Ευρώπη, το ποσοστό του πληθυσμού 

που «αυτοπροσδιορίζεται», ως μεσαία τάξη ισούται με 65,7%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό 
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αυτό σχεδόν ταυτίζεται με το «μετρούμενο» 57%, σύμφωνα πάντα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ. 

Συγκριτικά όμως με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. και κυρίως της Ευρωζώνης η Ελλάδα διαθέτει 

τη «φτωχότερη» μεσαία τάξη με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για όλους 

τους Έλληνες. 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. 

Βασίλης Κορκίδης 
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