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Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας πρόσφεραν 
στους Έλληνες ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και οποιαδήποτε τότε αναφορά για το 
ξέσπασμα μιας επικείμενης κρίσης θα αντιμετωπίζονταν με αμφισβήτηση και 
δυσπιστία. Το επιβεβλημένο πρότυπο ζωής παράλληλα με την απελευθέρωση του 
χρήματος οδήγησαν σε μια τεχνητή ευδαιμονία, στην υπερκατανάλωση και στην 
υπερχρέωση των πολιτών.   
Οι εξελίξεις που ακολουθούν σηματοδοτούν το τέλος της σταθερότητας και 
αποχαιρέτησαν οριστικά τα έως τότε ισχύοντα δεδομένα. Η οικονομική κρίση 
ξεκίνησε αρχικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια απλώθηκε σε αρκετές 
χώρες της Ευρώπης, με αρχικό στόχο την Ελλάδα συμπαρασύροντας στη δίνη της και 
άλλες χώρες.  
Έτσι η έκφραση “οικονομική κρίση”, έγινε κομμάτι της καθημερινότητας των 
Ελλήνων και πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση της, θα μπορούσε να ειπωθεί με 
ασφάλεια, πως εδραιώθηκε ολοκληρωτικά επισκιάζοντας όλους τους τομείς της 
κοινωνίας με καταστροφικές συνέπειες.  
Μέσα από την παρατεταμένη αυτή ύφεση των τελευταίων ετών δημιουργήθηκαν 
σοβαρά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και οικονομικής ζωής. Τα 
σφοδρότερο πλήγμα δέχτηκε ο εργασιακός τομέας, όπου στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης της λαμβάνονταν σκληρές, επώδυνες πολιτικές, πολιτικές λιτότητας οι 
οποίες επιφέρουν πρωτόγνωρες αλλαγές και καταργούν ακόμα και εργασιακά 
κεκτημένα. Τα μέτρα που εφαρμόζονται αφορούν σε μειώσεις μισθών, απολύσεις, 
βαριά επώδυνη φορολογία, ακυρώσεις συμβάσεων εργασία με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται έντονα φαινόμενα κοινωνικών ανισοτήτων. Τα συρρικνωμένα 
εισοδήματα, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, η 
εξασθένηση της βιομηχανίας και η ισοπέδωση των μικρομεσαίων στρωμάτων, έχουν 
ως φυσικό επακόλουθο την επιδείνωση της φτώχειας και τη δημιουργία ενός 
τεράστιου σύνθετου φαινομένου που ονομάζεται ανεργία. Οι άνεργοι συνεχώς 
πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά και το κομμάτι αυτό της κοινωνίας 
που προς το παρόν διατηρεί την εργασία του ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του με 
μεγάλη δυσκολία (λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων στους μισθούς).  
Η κρίση στην πληθώρα των προβλημάτων που δημιούργησε ανοίγει το δρόμο και 
επιτρέπει ακόμα και την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Η εργασία στην εποχή μας 
αποκτά μορφή σύγχρονής δουλείας μέσα από τον ανήθικο πλουτισμό απουσία 
ηθικής. Οι άνθρωποι μπροστά στο φόβο της πιθανής απολύσεως αλλά  ακόμα και 
στην εύρεση μιας οποιαδήποτε απασχόλησης γίνονται ευάλωτοι και συμβιβάζονται 
με οποιαδήποτε όρους.  
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Κάτω λοιπόν από το βάρος των συνθηκών που ο καθένας καλείται να ζήσει 
κυριαρχείται και από τα συναισθήματα του άγχους, της ανασφάλειας, της 
αβεβαιότητας συμπορευόμενα με το φόβο και τη μελαγχολία.  
Σημαντική παρατήρηση όταν ο φόβος φωλιάζει στις ψυχές των ανθρώπων τους 
καθιστά ανίσχυρους και δίνει το χώρο σε επιτήδειους και καιροσκόπους να 
επιβληθούν επιδεικνύοντας τάχα ένα κοινωνικό πρόσωπο, δίνει δηλαδή στην 
ανάπτυξη ολοκληρωτικών καθεστώτων που εμφανίζονται σαν σωτήρες του λαού. 
Λογικά συναισθήματα, αφού η εργασία αποτελεί  αναφαίρετο κατοχυρωμένο 
δικαίωμα της ζωής του ανθρώπου μέσα από το οποίο εξασφαλίζεται η ομαλή 
διαβίωση του ενώ παράλληλα λειτουργεί ως μέσο συγκρότησης της ταυτότητας του, 
προσφέροντας του δύναμη και αναγνώριση. 
Όταν το δικαίωμα αυτό αφαιρείται ο άνθρωπος οδηγείται   σε κοινωνικό αποκλεισμό 
και στην περιθωριοποίηση. Επιπλέον, ενώ το φαινόμενο της ανεργίας εντείνεται, 
πολλοί είναι αυτοί που δεν καταθέτουν τα όπλα και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν  
το πρόβλημα αναζητώντας νέες λύσεις. Αρχικά, οι νέοι φαίνεται πως επιλέγουν τη 
λύση της μετανάστευσης, ειδικά οι νέοι πτυχιούχοι που αντιλαμβάνονται πως το 
μέλλον στη χώρα τους είναι αβέβαιο. Επίσης, πολλοί είναι και αυτοί που 
αναγκάζονται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν 
της ανεργία. Ένας άλλος σημαντικός αριθμός κυρίως νέων στρέφεται προς την 
καλλιέργεια της γης, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι νέες εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού αξιοποιώντας δυνατότητες της χώρας μας που έως τώρα 
παρέμειναν ανεκμετάλλευτες. Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως αυτούς τους 
δύσκολούς καιρούς που περνά η χώρα ο Έλληνας γίνεται πιο δημιουργικός, 
αναθεωρεί και επανεκτιμά τα πράγματα παρουσιάζοντας μια επιστροφή στις ρίζες του 
και την παράδοση. Αναβιώνουν επαγγέλματα ξανά που είτε είχαν ατονήσει, είχαν 
ξεχαστεί και τώρα περισσότερο από ποτέ εστιάζει σε κλίσεις και δεξιότητες που  ίσως 
να μην είχαν καλλιεργηθεί. Σημαντικό εξίσου είναι πως στη παρούσα φάση οι 
Έλληνές αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα να στηρίζουν και να ενισχύουν την 
εγχώρια παραγωγή, ξεφεύγοντας από τακτικές προηγούμενων χρόνων. 
Πέρα όμως από αυτά, σαν φυσική συνέπεια της παρατεταμένης κρίσης αναδύονται 
και δεκάδες άλλα προβλήματα που διαταράσσουν τις κοινωνικές ισορροπίες και 
δοκιμάζουν τις αντοχές του κοινωνικού ιστού. Φαινόμενα, όπως η αύξηση της 
εγκληματικότητας, των κλοπών, των αυτοκτονιών και της εξαθλίωσης λειτουργούν 
ως συνέπειες του οικονομικού μαρασμού και φωτογραφίζουν ένα σύστημα αξιών που 
καταρρέει.  
Το πρόβλημα της ανεργίας και με όσα αυτό μέσα του περικλείει αναμφίβολα 
καθορίζει και τις αλλαγές ρόλων, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
Ειδικά τα τελευταία πέτρινα χρόνια η χειραφετημένη θέση της γυναίκας 
αποδεικνύεται σωτήρια, διότι καλείται να στηρίζει μόνη της την οικογένεια, αφού 
πλέον πολλοί άνδρες βρίσκονται στο σπίτι, λόγω απώλειας της εργασίας τους 
αποκτώντας όμως και αυτοί νέους ρόλους εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Αδιαμφισβήτητα οι νέες συνθήκες (οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές)  επηρεάζουν 
και τη δομή της Ελληνικής οικογένειας και θα πρέπει να διαχειρίζονται με σύνεση και 
λογική επειδή της περισσότερες φορές αυτή η νέα πραγματικότητα οδηγεί σε 
οξυθυμία και σε διατάραξη της οικογενειακής γαλήνης. 
Από την άλλη πλευρά όμως, το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης με ότι και αν 
εμπεριέχει, δίνει την αφορμή να προβληθεί και ένα άλλο πρόσωπο των Ελλήνων, 
αυτό της κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι πολίτες καλούνται καθημερινά να δείχνουν το 
κοινωνικό τους πρόσωπο, την ευαισθησία τους, να προσφέρουν την συμπαράσταση 
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τους οικονομική και ψυχολογική σε συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη να 
στηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με συστηματικές κινητοποιήσεις και 
δράσεις με μια πρωτόγνωρη ανταπόκριση.   
Επιπρόσθετα, στην παρούσα οικονομική συγκυρία η Ελληνική οικογένεια το 
κύτταρο, ο πυρήνας της Ελληνικής κοινωνίας έρχεται να επιδείξει για άλλη μια φορά 
το κυριότερο και διαχρονικότερο  έργο της, την στηρίξη των μελών της (να τους 
αγκαλιάσει, να τους προσφέρει ασφάλεια, συμπαράσταση ψυχολογική και ενίοτε 
οικονομική) αποτελώντας το συναισθηματικό τους καταφύγιο.  
Στη δίνη λοιπόν, αυτής της παγκόσμιας κρίσης είναι σωστό να επαναπροσδιοριστεί η 
σημασία της λέξης “κρίση”, γιατί η κρίση δεν ερμηνεύεται πάντοτε ως αδιέξοδο, 
μπορεί να οριστεί και ως επιλέγω σωστά, αποφασίζω, προσαρμόζομαι διότι πολύ 
απλά μπορώ να κρίνω (άλλωστε “κρίνω” σημαίνει διαχωρίζω, διακρίνω, αποφασίζω, 
δικάζω). Ο αναστοχασμός, η αισιοδοξία, το σθένος, το πείσμα και η λογική πρέπει να 
κυριαρχούν ως βασικά γνωρίσματα εκτός των άλλων της ανθρώπινης θέλησης καθώς 
επίσης και τη “ομαλή” προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Στη μακροχρόνια ιστορία τους 
οι Έλληνες και μέσα από δύσκολες καταστάσεις προηγούμενων ετών (πόλεμος, 
εμφύλιος, χρεοκοπίες) επέδειξάν με μοναδική ικανότητα τη δύναμη και το θάρρος 
τους.  
Έτσι για άλλη μια φορά καλούνται να πράξουν το ίδιο, αλλάζοντας όμως νοοτροπία 
και μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να πορευτούν για τη 
αντιμετώπιση ενός κοινού “Εχθρού” (της φτώχειας), για να αποκτήσουν ξανά η χώρα 
και οι πολίτες την ελπίδα, την αξιοπρέπεια, την περηφάνια αλλά και το δικαίωμα στο 
όνειρο που με βίαιο τρόπο τους αφαίρεσαν, αντιμετωπίζοντας όμως και εκείνες τις 
δυνάμεις που οδήγησαν τη χώρα σε ομηρία, αδυναμία και καθυστέρηση θέτοντας 
παράλληλα και το ερώτημα γιατί επιτρέπεται να συμβαίνουν όλα αυτά.  
 
 
 


