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Κοινωνική Πολιτική, 
Αυταρχικός Νεοφιλελευθερισµός 
και Πανδηµία

Κοινω
νική Πολιτική, Αυταρχικός Νεοφ

ιλελευθερισµός και Πανδηµία

Επιστηµονική Επιµέλεια

Απόστολος Καψάλης, Βαγγέλης Κουµαριανός, Νίκος Κουραχάνης

Το ξέσπασµα της πανδηµίας Covid-19 αξιοποιήθηκε από τις κυρίαρ-
χες οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις ως πρόσχηµα περαιτέρω 
αυταρχικοποίησης και εµπορευµατοποίησης της κοινωνικής πολιτι-
κής. Έπειτα από µια δεκαετία επάλληλων κρίσεων (οικονοµική, προ-
σφυγική, κλιµατική), η υγειονοµική απειλή εργαλειοποιήθηκε για την 
αναβάθµιση πολιτικών προτεραιοτήτων του νεοφιλελευθερισµού. 
Μέσω της ατοµικής ευθύνης νοµιµοποιήθηκαν πρακτικές καταστο-
λής, αντί ενδυνάµωσης του κοινωνικού κράτους, για τη διαχείριση 
µιας πρωτόγνωρης και αδιάγνωστης κοινωνικής συνθήκης.

Στην Ελλάδα, ο καταναγκαστικός εγκλεισµός στο σπίτι, ο κοινωνικός 
στιγµατισµός της νεολαίας και η απαγόρευση των διαδηλώσεων, η εν 
γένει αστυνοµοκεντρική διαχείριση της πανδηµίας και οι ξυλοδαρµοί 
πολιτών, όπως και η κυνική διαχείριση του προσφυγικού, συµπορεύ-
τηκαν µε την προώθηση πρωτόγνωρων κοινωνικών απορρυθµίσεων: 
την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, την κατάργηση του 
οκτάωρου, τη θεσµοθέτηση του «Πτωχευτικού Νόµου», την ανεπαρκή 
ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, των δοµών υγείας και 
εκπαίδευσης και τη σύσταση της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας. Μια 
εκδοχή αυταρχικού νεοφιλελευθερισµού φαίνεται να κερδίζει διαρ-
κώς έδαφος επιχειρώντας να καθιερώσει τον νόµο και την τάξη των 
αγορών ως το παντοδύναµο δόγµα των καιρών µας.

ISBN: 978-960-499-393-2
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Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα
Εργασιακές σχέσεις και μεταναστευτική πολιτική  

στην εποχή των μνημονίων

Μ
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Οι απαντήσεις στα κεντρικά ερωτήματα που αφορούν στη μετανά-
στευση μοιάζουν σχεδόν αυτονόητες ή αυταπόδεικτες. Συνήθως, 
όμως, προκύπτουν από μια στατική, εάν όχι φωτογραφική, ανάγνω-
ση της πραγματικότητας. Οι περισσότερες από αυτές τις κυρίαρχες 
ιδέες για τους μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα χρήζουν αναθεώρη-
σης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. 

Ο συγγραφέας επικεντρώνει στον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτι-
κή για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών στην εξέ-
λιξη της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας, μέσω μιας συμπυ-
κνωμένης απεικόνισης των πολλαπλών εκδοχών εγκλωβισμού και 
ανελευθερίας των μεταναστών, σε ένα περιβάλλον κατάτμησης του 
εργατικού δικαίου και εκτεταμένης παραβατικότητας.

Στα χρόνια των μνημονίων, ένα σύμπλεγμα απορρύθμισης, ανισό-
τητας και παρανομίας καθορίζει την ελληνική κοινωνική πολιτική, 
επιβάλλοντας ένα τέλμα ακινησίας και αδιεξόδου, τόσο στους ίδιους 
τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, όσο και στην κρατική ή κινη-
ματική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνικής κινητικότητας. 

Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη 
για την επεξεργασία μιας ριζικά διαφορετικής μεταναστευτικής πο-
λιτικής, η οποία διατυπώνεται διεξοδικά στο εν λόγω βιβλίο.

Ο Απόστολος Καψάλης (Αθήνα, 1975), 
είναι νομικός-εργατολόγος (DEA, Droit 
Social) και διδάκτορας του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, όπου εκπονεί μεταδιδακτορική 
έρευνα στο αντικείμενο της Παραβατικό-
τητας στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια εργάζεται ως ερευνητής 
εργασιακών σχέσεων στο Ινστιτούτο Ερ-
γασίας της ΓΣΕΕ, ενώ κατά την περίοδο 
Μαρτίου-Ιουλίου 2015 διατέλεσε Ειδικός 
Γραμματέας στο Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας. Πολιτικά και επιστημονικά άρθρα 
και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά, ελληνικά ή διεθνή 
περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, στα 
γνωστικά πεδία των εργασιακών σχέσεων, 
του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, της μετανάστευσης, των διακρίσεων 
και του ρατσισμού.
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ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΣΤΈΓΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Προς την κοινωνική ενσωμάτωση 
ή την προνοιακή εξάρτηση;
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Ο Νίκος Κουραχάνης (Αθήνα, 1987) 
διδάσκει Κοινωνική Πολιτική στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητι-
κά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην 
έννοια της κοινωνικής ιδιότητας του 
πολίτη καθώς και σε πολιτικές αντιμε-
τώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευά λωτων ομάδων, όπως οι άστεγοι, 
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Εί-
ναι συγγραφέας των βιβλίων: Άστεγοι 
και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα 
της Κρίσης (2017, Τόπος, με την Καθη-
γήτρια Δ. Παπαδοπούλου), Κοινωνικές 
Πολιτικές Στέγασης (2017, Παπαζήσης), 
Κατοικία και Κοινωνία. Προβλήματα, Πο-
λιτικές και Κινήματα (2019, Επιμ., Διόνι-
κος). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε 
διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περι-
οδικά. Έχει συνεργασθεί ως ερευνητής 
με ποικίλους ακαδημαϊκούς φορείς και 
ερευνητικά κέντρα, καθώς και με την 
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 
Πρόσφυγες.

Η διαμονή σε σκηνές υποδηλώνει πολύ περισσότερα από 
μία κακή στεγαστική συνθήκη που παραβιάζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Λειτουργεί ως μέσο απώθησης νέων προσφυγι-
κών ροών, καθώς, αν καταφέρουν να μην πνιγούν στα νερά 
του Αιγαίου, θα ζήσουν σε συνθήκες ταυτόσημες με αυτές 
του θανάτου. 

Προλειαίνει, επίσης, το έδαφος για τη μελλοντική τοποθέ-
τησή τους στον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας στην κοινω-
νία υποδοχής με επαγγελματικές προοπτικές δυσμενέστερες 
από αυτές των οικονομικών μεταναστών των προηγούμενων  
τριών δεκαετιών.

Θεμελιώδες επιχείρημα του βιβλίου είναι ότι ο συγκεκρι-
μένος τρόπος διαχείρισης του προσφυγικού δεν συνιστά 
ένα μεμονωμένο συμβάν. Αντίθετα, αποτελεί μια ακόμη όψη 
της νεοφιλελεύθερης κοινωνικής πολιτικής για τους ακραία 
φτωχούς. Η μεταναστευτική πολιτική της Έ.Έ. είναι ένα από 
τα πολλά πρόσωπα της ‘σύγχρονης’ κοινωνικής πολιτικής 
που, διαβρώνοντας κάθε ακαδημαϊκή της υπόσταση, καθι-
στά τις απάνθρωπες στρατοπεδικές πρακτικές εγκλεισμού  
ως το νέο μέσο κοινωνικής διαχείρισης. Το δικαίωμα στη 
ζωή τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Πρόλογος: Δημήτρης Χριστόπουλος

Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός
στην Ελλάδα της Κρίσης

Δέσποινα Παπαδοπούλου • Νίκος Κουραχάνης
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Ο Νίκος Κουραχάνης (Αθήνα, 1987) είναι Μεταδι-
δακτορικός Ερευνητής και Διδάσκων Κοινωνικής 
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητι-
κά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα ιστορίας 
και θεωρίας κοινωνικής πολιτικής, καθώς και στις 
διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων 
ομάδων όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι 
άστεγοι. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε ευρωπαϊ-
κά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Επιστημο-
νικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι της Σέβης Κρητικού.

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου είναι Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Το επιστημονικό της αντι-
κείμενο είναι η Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού 
και της Κοινωνικής Μεταβολής. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα κοινωνικού 
αποκλεισμού και κοινωνικής ενσωμάτωσης, μετα-
νάστευσης, ευπαθών ομάδων και αστέγων. Κυριό-
τερα βιβλία της είναι:

Παπαδοπούλου Δ., 2012, Κοινωνιολογία του Απο-
κλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η 
διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού και η αδυναμία 
συμμετοχής στα κοινωνικά δικαιώματα υπό συν-
θήκες κρίσης, Αθήνα, εκδόσεις Τόπος. 

European Commission, 2015, Facing the Crisis, 
The Coping strategies of unemployed people in 
Europe, 2014, Social Europe, Publication Office of 
European Commission, Luxembourg.

Μωυσίδης Α., Παπαδοπούλου Δ., (επιμ.), 2011, 
Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην 
Ελλάδα. Εργασία, Εκπαίδευση, Ταυτότητες, Αθήνα, 
εκδόσεις Κριτική. 

Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., (επιμ.), 2006, 
Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία, 2ος τόμος της Επιστημονικής 
Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, εκδόσεις 
Gutenberg.

Το βιβλίο πραγματεύεται τις διαδικασίες κοινωνικού αποκλει-
σμού που αποτυπώνονται στις ζωές των εξαθλιω μένων, και 
τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές πολιτικές επιχει-
ρούν να τις διαχειριστούν. Ζωές οι οποίες δεν καταφέρνουν 
να απολαύσουν την πολιτισμένη διαβίωση που ευαγγελίστη-
καν οι θεμελιωτές της νεωτερικότητας, του αστικού πολιτι-
σμού και κυρίως της μεταπολεμικής συναίνεσης. Ζωές που 
μετατρέπονται σε αόρατες από τον κυρίαρχο περί ευημερίας 
λόγο. Ωστόσο υπάρχουν. Και όσο υπάρχουν, υπενθυμίζουν 
τις αποτυχίες των σύγχρονων καπιταλιστικών δημοκρατιών 
να εκπληρώσουν θεμελιώδεις προϋποθέσεις του κοινωνι-
κού συμβολαίου που συνυπέγραψαν.

Ο πολλαπλασιασμός αυτών των ζωών στα χρόνια της κρί-
σης υπερτονίζει τις επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας στη 
συρρίκνωση του κράτους ευημερίας και την κοινωνική θέση 
των πολιτών. Θέση η οποία δεν διέπεται πλέον από ισότητα 
ευκαιριών, πρόσβασης και προοπτικών αναδιανομής πόρων 
για την άμβλυνση της κοινωνικής ανισότητας. Οι ‘γυμνές 
ζωές’ πολλαπλασιάζονται και ο πολλαπλασιασμός τους υπο-
δηλώνει ότι η ‘νέα’ κοινωνική πολιτική που κυοφορείται δεν 
στοχεύει στη διαφύλαξη του μεγαλύτερου ιδεολογικοπολιτι-
κού επιτεύγματος των αστικών δημοκρατιών, την κοινωνική 
ιδιότητα του πολίτη, αλλά, αντίθετα, στην οριακή διαχείριση 
της ανθρώπινης επιβίωσης.

Από την Εισαγωγή του βιβλίου

9 789604 992218

ISBN: 978-960-499-221-8

(υπό έκδοση, 2022)

Κουμαριανός Βαγγέλης
Η κοινωνική ασφάλιση  

ως θεσμός αλληλεγγύης

Ο Απόστολος Καψάλης είναι νομικός, με ειδί-
κευση στο εργατικό δίκαιο. Διδάσκει στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο, όπου διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα 
στις εργασιακές σχέσεις και στη μετανάστευση. 
Από το 2004 είναι επιστημονικός συνεργάτης του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ το 2015 διε-
τέλεσε ειδικός γραμματέας στο Σώμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας.

Ο Βαγγέλης Κουμαριανός είναι διδάσκων στο 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανε-
πιστημίου, μεταδιδάκτορας στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο και δρ. Νομικής στο Πανεπιστήμιο Paris 1.  
Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο αφορά 
τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνι-
κής ασφάλισης.

Ο Νίκος Κουραχάνης είναι επίκουρος καθη-
γητής με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική 
Πολι τική και Στέγαση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιά ζονται 
στην έννοια της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη 
και σε πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ευά-
λωτων ομάδων, όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες. Μεταξύ των προηγούμενων 
βιβλίων του είναι και το Citizenship and Social 
Policy (Palgrave Macmillan, 2020).
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Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου, Κοινωνική Πολιτική Αυταρχικός  
Νεοφιλελευθερισμός και Πανδημία, οι εκδόσεις Τόπος με τους επιμελητές  

της έκδοσης σας προσκαλούν στη συζήτηση με θέμα:


