


Κεντρικά ερωτήματα:
• Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο;

• Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της 
Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος για την υπέρβαση της κρίσης;

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις των ελίτ για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο 
πλαίσιο των μνημονίων;

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις των  ελίτ  σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το ρόλο της  Γερμανίας στη διαχείριση της κρίσης;



• Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face).

• Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Πρόκειται για Πιλοτική Έρευνα.

Ορίστηκαν τέσσερις μεγάλες ομάδες στόχου:

1. Πολιτικά πρόσωπα

2. Δημοσιογράφοι

3. Τεχνοκράτες

4. Κοινωνικοί φορείς/ εταίροι





Ειδικότερα, ανταποκρίθηκαν:

1. Δεκαεννέα (19) κυβερνητικά στελέχη, μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου 
και στελέχη κομμάτων (ΝΔ, ΠαΣοΚ, ΣυΡιΖα, ΔηΜαρ, Ποτάμι, ΛαΟΣ, 
Κοινωνική Συμφωνία)

2. Δεκατέσσερις (14) τεχνοκράτες, σύμβουλοι Υπουργών, στελέχη think-
tank και ερευνητικών ινστιτούτων.

3. Δεκαεφτά (17) εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και ενώσεων επαγγελματιών.

4. Δεκαεφτά (17) εκδότες και δημοσιογράφοι του έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου.



Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 0 έως το 10, όπου το 0
σήμαινε αριστερά και το 10 σήμαινε δεξιά, ζητήσαμε από τους
συμμετέχοντες να δηλώσουν ποιος αριθμός εκφράζει το
ιδεολογικό τους υπόβαθρο.

Ενημερώσαμε τους συμμετέχοντες ότι για τις ανάγκες της
έρευνας από το 0 έως το 3 θεωρείται αριστερά, από το 4 έως το
6 κέντρο και από το 7 έως το 10 δεξιά.



Περιορισμοί στη διεξαγωγή της έρευνας με προσωπικές 
συνεντεύξεις.

•Ο χρόνος πραγματοποίησης της έρευνας:  
- Μάιος 2014 : Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές.

- Καλοκαιρινές άδειες.

-Ιανουάριος 2015: Εθνικές εκλογές

•Άρνηση/ καχυποψία.



Πολιτικοί:

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων πολιτικών από όλα τα
κόμματα συμφώνησαν ότι η κρίση δεν είναι αμιγώς
οικονομική αλλά έχει και ηθική, πολιτική, αξιακή και
κοινωνική διάσταση. Μόλις δυο πολιτικά πρόσωπα
εστίασαν στην οικονομική διάσταση της κρίσης.



«Οικονομική κρίση, κρίση αξιών που διαπερνά όλα τα 

στρώματα της κοινωνίας.» (Βουλευτής ΝΔ)

«Τα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι κοινά για όλα τα μέλη
της κοινωνίας. Οι Έλληνες πολίτες έχουν χάσει την
εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς.» (Βουλευτής ΠαΣοΚ)

«Η κρίση ξεκίνησε ως οικονομική αλλά μετεξελίχθηκε σε
κρίση αξιών, πολιτιστική και ηθική κρίση, δηλαδή έχει κάνει
τους ανθρώπους να συμβιβάζονται εύκολα.» (Βουλευτής
ΣυΡιΖα)



Τεχνοκράτες:

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων τεχνοκρατών (11/14)
συμφώνησαν ότι αυτό που αποκαλούμε «ελληνική κρίση»
συνδέεται με τη δομή τις ελληνικής οικονομίας, τη
«λανθάνουσα» ανάπτυξη των τελευταίων δύο δεκαετιών
και τις σημαντικές διαφορές μεταξύ του ελληνικού
οικονομικού μοντέλου και των οικονομικών μοντέλων των
υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ.

Μόλις τρεις τεχνοκράτες συνέδεσαν την οικονομική κρίση
με την ηθική κρίση και την κρίση του πολιτικού
συστήματος.



«Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης είχε κυρίαρχο ρόλο 
στην εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα. Θα ήθελα να 
αναφερθώ στο περιορισμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση των κρατών 
μελών, στις παραγωγικές επενδύσεις, καθώς και στη 
διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού 
συστήματος». (Στέλεχος Think-tank, αυτ.προσδ. ως 
αριστερός)

«Η κρίση ανέδειξε πόσο απροετοίμαστοι ήμασταν , 
καθώς δεν υπήρχε δίχτυ ασφαλείας στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού». (πρ. Σύμβουλος Υπουργού, κέντρο)



Εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων/ φορέων:

Μόλις τρεις από τους ερωτηθέντες εκπροσώπους αυτής

της ομάδας (εκπρόσωποι οργανώσεων εργατών και
εργοδοτών) περιέγραψαν την κρίση με οικονομικούς
όρους.

«Πολλά μπορούν να ειπωθούν για την οικονομική
κρίση. Είναι κυρίως κρίση του παραγωγικού μοντέλου
με έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά». (Στέλεχος
Τριτ/θμιας Συνδικαλιστική Οργάνωσης, αριστερά)



Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκπροσώπων κοινωνικών
φορέων και εταίρων περιέγραψαν την ελληνική κρίση
πρωτίστως ως κρίση αξιών, που απειλεί την κοινωνική
συνοχή και επηρεάζει συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα:
τη μεσαία τάξη.

«Είναι αναγκαίο να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη που
επλήγη περισσότερο στα χρόνια της κρίσης».
(εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, αριστερός)



Εκδότες και Δημοσιογράφοι:

Δημοσιογράφοι και εκδότες, παρά τις διαφορετικές πολιτικές
τους τοποθετήσεις, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική
διάσταση της κρίσης.

Η πλειονότητα αναφέρθηκε στην κρίση ως διαδικασία
υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας

που οδήγησε στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας , τ ην αύξηση του
αριθμού των αστέγων και στον κοινωνικό αποκλεισμό στρωμάτων της
κοινωνίας.



8/17 δημοσιογράφους, χαρακτήρισαν την κρίση, ως αποτυχία
του πολιτικού συστήματος και των ελίτ να
αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των τελευταίων

δυο δεκαετιών για την ελληνική οικονομία, όπως η
εύκολη και «φθηνή» χρηματοδότηση.

«Η οικονομική κρίση είναι συνέπεια και αιτία της
κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Η περίοδος μετά τη
μετάβαση στη δημοκρατία το 1974 έληξε επώδυνα με την
οικονομική κατάρρευση, εξαιτίας κακής διαχείρισης.»

(Δημοσιογράφος στον έντυπο τύπο, κέντρο)



Οι απαντήσεις των δημοσιογράφων και των εκδοτών ήταν
περισσότερο προτροπές και προτάσεις για:

- δομικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία,

- τη διατήρηση και διαφύλαξη της κοινωνικής
συνοχής,

- αλλαγή κλίματος και ψυχολογίας της ελληνικής
κοινωνίας.



«Πρέπει να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι
υπάρχει μέλλον επέκεινα της συλλογικής
κατάθλιψης». (Δημοσιογράφος έντυπου τύπου,
αριστερά)

«Η βασική πρόκληση είναι να βρούμε τις
ψυχικές μας ισορροπίες και να αποφύγουμε τις
κοινωνικές διαμάχες.» (Δημοσιογράφος,
έντυπου και ηλ/κού τύπου, αριστερά)



1.2. Τα αίτια της Κρίσης.

Πολιτικοί:



Τεχνοκράτες:



Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων/ Εταίρων:



Δημοσιογράφοι:



1.2.3. Οι αιτίες για τη σημερινή κατάσταση στην
Ελλάδα.

Πολιτικοί:

13/19 πολιτικούς δήλωσαν ότι είναι

1. Αποτέλεσμα των τόσο των πολιτικών επιλογών
που εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό της χώρας μετά
την έναρξη της κρίσης και ταυτόχρονα

2. Αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων.



Εξωτερικοί παράγοντες :

1. παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση

2. κερδοσκοπία των αγορών

3. η διαχείριση της κρίσης από την ΕΕ

4. τα εθνικά συμφέροντα ορισμένων κρατών
μελών της ΕΕ, κυρίως της Γερμανίας



Τεχνοκράτες

10/14 τεχνοκράτες δήλωσαν ότι είναι

1. Αποτέλεσμα των τόσο των πολιτικών επιλογών
που εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό της χώρας μετά
την έναρξη της κρίσης και ταυτόχρονα

2. Αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων.



Εξωτερικοί παράγοντες :

1. παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση

2. κερδοσκοπία των αγορών

3. η διαχείριση της κρίσης από την ΕΕ

4. τα εθνικά συμφέροντα ορισμένων κρατών
μελών της ΕΕ, κυρίως της Γερμανίας

5. ο ρόλος του ΔΝΤ



«Η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας είναι 
απόρροια (αποκλειστικά) της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης» (πρ. σύμβουλος σε 

υπουργείο, κέντρο) 

«(η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας) είναι 
αποτέλεσμα των κακών πολιτικών επιλογών που 
εφαρμόζονταν για δεκαετίες στο εσωτερικό της 
χώρας.» (πρ. σύμβουλος σε υπουργείο, κέντρο)

Δυο τεχνοκράτες απέφυγαν να απαντήσουν.



Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων/ εταίρων

Η πλειονότητα δήλωσε ότι είναι

1. Αποτέλεσμα των τόσο των πολιτικών επιλογών
που εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό της χώρας μετά
την έναρξη της κρίσης και ταυτόχρονα

2. Αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων



Δυο εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων (ένας
αυτοπροσδιοριζόμενος ως αριστερός και ένας
αυτοπροσδιοριζόμενος ως κεντρώος) εξαίρεσαν την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση από τους
εξωτερικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στη
διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης στη χώρα.

Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα θεωρεί ότι η
διαμορφωθείσα κατάσταση είναι αποτέλεσμα της
αποτυχίας της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό
κράτος



Δημοσιογράφοι και εκδότες:

•9/17 δήλωσαν πως η σημερινή κατάσταση είναι

αποτέλεσμα των τόσο των πολιτικών επιλογών που
εφαρμόστηκαν στο εσωτερικό της χώρας μετά την έναρξη
της κρίσης και ταυτόχρονα

αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων

•8/17 δήλωσαν πως η σημερινή κατάσταση είναι
αποκλειστικά

αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών που εφαρμόστηκαν
στο εσωτερικό της χώρας μετά την έναρξη της κρίσης



1.3. Οι αντιλήψεις για το ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση της
κρίσης.

Πολιτικοί:



Τεχνοκράτες:



Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων/ Εταίρων:



Εκδότες/ Δημοσιογράφοι:



1.4. Αντιλήψεις για το ρόλο της Γερμανίας στη 
διαχείριση της κρίσης:



«Έστω και με καθυστέρηση, η Γερμανια άσκησε πίεση 
ώστε να μη διαλυθεί η ευρωζώνη.» (πρ.Υπουργός, 

Βουλευτής ΝΔ)

«Η πίεση που άσκησε η Γερμανία για διαρθρωτικές 
αλλαγές λειτούργησε. Στην Ευρώπη οι πολιτικές 

λιτότητας ίσως να είναι λάθος, στην Ελλάδα είναι 
αναγκαίες.» (Δημοσιογράφος, κέντρο)



«Τα μέτρα που επέβαλε η Γερμανία δεν είχαν 
σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες και τις αδυναμίες 

της ελληνικής οικονομίας» (Εκπρ. Οργάνωσης 
εργοδοτών, αριστερά)

«Το ΔΝΤ ήρθε στην Ευρώπη εξαιτίας της έλλειψης 
εμπιστοσύνης της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

.» (Στέλεχος think tank, κέντρο)



1.5. Συμπεράσματα:
•Η Ελληνική κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ταυτόχρονα
κοινωνική, πολιτιστική, ηθική και θεσμική.

•Οι αιτίες της κρίσης θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στο
εσωτερικό της χώρας.

•Τα κόμματα εξουσίας, οι Έλληνες πολιτικοί εν γένει, η
διακυβέρνηση 2004-2009 και (λιγότερο) η διακυβέρνηση 2009-
2011 ευθύνονται για την έλευση της κρίσης.



•Οι εξωτερικοί παράγοντες για την έλευση της κρίσης στην
Ελλάδα αφορούν κυρίως στη διαχείριση από την ΕΕ και
ορισμένα κράτη μέλη και λιγότερο στην παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση, τις αγορές και το ΔΝΤ.

•Η Γερμανία θεωρείται ότι διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στη
διαχείριση της κρίσης σε επίπεδο ΕΕ, ρόλος ο οποίος
αξιολογείται μάλλον αρνητικά.



Τέλος Παρουσίασης


