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 Γράφει ο Πάνος Αμυράς* 

 

 

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ 

 

Το συγγραφικό «βάπτισμα του πυρός» για τον αξιόλογο δημοσιογράφο Φοίβο Καρζή 

γίνεται με μια δυναμική καταγραφή ενός ιδιαίτερου τμήματος της κοινωνίας, το οποίο 

πολλές φορές έχει λειτουργήσει ως σπινθήρας στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 

της χώρας. Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος με τίτλο «Το 

μεσαίο κενό» και υπότιτλο «Η ακμή και η κρίση της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα και 

τον κόσμο», αποκωδικοποιεί τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομάδας που έχει 

καθοριστικό ρόλο στην εθνική μας πορεία. 

 

Με στρωτή γραφή, που προδίδει έρευνα ετών, ο συγγραφέας αναδεικνύει τις επιλογές 

αλλά και τα αδιέξοδα της μεσαίας τάξης, για να εξηγήσει την αλλαγή των παγκόσμιων 

συσχετισμών μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου περνά η 

καταβύθιση του μέσου αμερικανικού νοικοκυριού κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη δημιουργία νέων κοινωνικών ρευμάτων, όχι πάντα 

με ορθόδοξο τρόπο. 

 



Μεγάλο μέρος του βιβλίου ο Φοίβος Καρζής το αφιερώνει στην ελληνική μεσαία τάξη, 

στις πολιτικές της εκφάνσεις και στη δοκιμασία που υπέστη κατά την περίοδο των 

τελευταίων 15 ετών. Η πολιτική διαδρομή μιας συμπαγούς ομάδας από το «κόμμα των 

μη προνομιούχων», το ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών, μέχρι το αφήγημα του 

Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανασυγκρότηση της μεσαίας τάξης και κυρίως του 

κατώτερου τμήματός της, με ενδιάμεσο σταθμό την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για 

«κατάργηση του ΕΝΦΙΑ», που κατά πολλούς αναλυτές συνετέλεσε στην αυτοδυναμία 

του 2015, αναλύεται από τον συγγραφέα με τεκμηριωμένο τρόπο που κρατά αμείωτο 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

 

«Το μεσαίο κενό» έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό συγγραφικό κενό για τις 

προσδοκίες, τις ελπίδες αλλά και τα τραύματα που υπέστη η οικονομική τάξη που 

αποτελεί κινητήρια δύναμη της κοινωνίας και ρυθμιστής των πολιτικών διεργασιών, 

γι’ αυτό αξίζει να διαβαστεί… 

 

  

*Ο Πάνος Αμυράς είναι διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου 

 

Από την έντυπη έκδοση 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://bit.ly/2XSrJYH  

https://bit.ly/2XSrJYH

