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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.
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Ο Απόστολος Καψάλης είναι νομικός, με ειδίκευ-
ση στο εργατικό δίκαιο. Διδάσκει στο Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
όπου διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στις εργα-
σιακές σχέσεις και στη μετανάστευση. Από το 2004 
είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 
Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ το 2015 διετέλεσε ειδικός 
γραμματέας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο Βαγγέλης Κουμαριανός είναι διδάσκων στο Τμή-
μα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, μεταδιδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και δρ. Νομικής στο Πανεπιστήμιο Paris 1. Το ερευ-
νητικό και συγγραφικό του έργο αφορά τις σύγχρο-
νες εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Νίκος Κουραχάνης είναι επίκουρος καθηγητής 
με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνική Πολιτική 
και Στέγαση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα εστιά ζονται στην έννοια 
της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη και σε πολι-
τικές κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομά-
δων, όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες. Μεταξύ των προηγούμενων βιβλίων του 
είναι και το Citizenship and Social Policy (Palgrave 
Macmillan, 2020).
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