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Η ελληνική κοινωνία εξελίχθηκε δειλά μετά τον καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τον εμφύλιο σπαραγμό που ακολούθησε. Την πρώτη μεταπολεμική 
περίοδο οι Έλληνες αγωνίζονταν να ικανοποιήσουν  τις ανάγκες τους σε  μικρά και  
καθημερινά πράγματα  που τόσο είχαν στερηθεί την περίοδο της κατοχή.  Η ανάγκη 
για την επιβίωση, αλλά η πίστη σε  ανθρώπινες αξίες - όπως η αλληλεγγύη, η 
εμπιστοσύνη του ενός στον άλλον -   υπήρξαν ισχυρά χαρακτηριστικά που 
συνόδευσαν αρκετές γενιές. Η ελπίδα και η επιθυμία για ένα καλύτερο αύριο, 
οδήγησε πολλές οικογένειες σε θυσίες, προκειμένου ένα έστω μέλος τους να 
σπουδάσει, να αποκτήσει τα κατάλληλα για τη «νέα εποχή» εφόδια και κοινωνική 
αναγνώριση. Μέθυσαν οι Έλληνες  από την ανάγκη τους να ξεχάσουν τις 
προηγούμενες κακουχίες. Τα πιο συνηθισμένα «μεγάλα όνειρα» των γονιών για τα 
παιδιά τους ήταν να τα «δουν» γιατρούς,  δικηγόρους, ή έστω να έχουν «βολευτεί» σε 
μια δημοσιοϋπαλληλική θέση. Σήμερα, τα  επαγγέλματα αυτά είναι κορεσμένα.  Οι 
νέες γενιές μεγάλωσαν με την λογική να μη βιώσουν την στέρηση των προηγούμενων 
και να εφοδιαστούν με προσόντα όσο το δυνατόν περισσότερα, να πραγματοποιήσουν  
τα προσωπικά τους όνειρα. Μοιραία λοιπόν γεννήθηκε ή ενισχύθηκε μια υποτιμητική 
νοοτροπία για πολλά επαγγέλματα, κυρίως χειρωνακτικά. 
 Μετά το 1970 αυξήθηκαν  στη χώρα μας οι εισαγωγές, η εισροή ξένων προϊόντων, 
αλλά  και αντιλήψεων και  συνηθειών. Την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων 
αντικατέστησαν  λογής κενών «επώνυμων» ειδών: ενδύματα, υποδήματα, οικοδομικά 
υλικά, αυτοκίνητα, ταξίδια.  Τα πάντα επηρεάστηκαν από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. 
Παράλληλα, η  πολύ ωφέλιμη κατά τα άλλα εξέλιξη της τεχνολογίας μπήκε με 
ραγδαία ταχύτητα στα νοικοκυριά.  Η κακή χρήση της τα σάρωσε. Είκοσι χρόνια 
αργότερα οι τράπεζες άρχισαν να «μοιράζουν»  απλόχερα  χρήμα. Η κάθε οικογένεια 
δεν είχε πια το ένα αυτοκινητάκι που στο  παρελθόν ήταν  όνειρο ζωής. Το κάθε 
μέλος της οικογένειας επιβαλλόταν να έχει το δικό του αυτοκίνητο.  
Αργά αλλά σταδιακά οι ισορροπίες διαταράσσονταν. Ο σεβασμός χάθηκε, οι  
χριστιανικές αξίες επίσης και οι άνθρωποι άρχισαν να διασκεδάζουν χωρίς μέτρο. 
Άρχισαν να μην πιστεύουν σε υψηλά ιδανικά, να τα θέλουν όλα έτοιμα. Η κατάληξη; 
Ναρκωτικά και ψυχίατροι. Καμία ελληνική οικογένεια δεν βγήκε αλώβητη από τις 
συνέπειες αυτών των αλλαγών. Τα προσωπικά συμφέροντα, η ιδιοτέλεια και οι 
προκαταλήψεις δημιούργησαν ένα ακόμα δρόμο προς την αποξένωση και την 
μοναξιά.  
Ως τις αρχές του έτους 2007 κράτησε η περίοδος του καταναλωτισμού και της του 
πυρετού για σπουδές,  μεταπτυχιακά και διδακτορικά.  Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, 
που πολύ κουράστηκαν να κατακτήσουν το αντικείμενο της εργασίας τους,  δεν 
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προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις,  διότι τα προσόντα τους και η εμπειρία τους που 
σε άλλη περίοδο εκτιμούνταν τώρα πλεονάζουν. Το όφελος των επιχειρήσεων 
βρίσκεται πλέον στις μειώσεις προσωπικού, στην ημιαπασχόληση, στην ανάθεση  
πρόσθετου εργασιακού φορτίου και  ευθυνών στο ήδη υπάρχον προσωπικό.  Συνήθως 
προτιμώνται νέοι  που μόλις αποφοίτησαν, επειδή  ο μισθός και η ασφάλιση τους 
έχουν χαμηλότερο κόστος! 
Η ανεργία έχει  ως συνέπεια την πλήρη  υποταγή του εργαζόμενου στις επιθυμίες του 
εργοδότη, συνιστά πίεσης για πιο χαμηλές απολαβές. 
Οι λιγοστές θέσεις εργασίας μεταφέρονται στόμα με στόμα, από κάποιον γνωστό για 
τον  δικό του γνωστό. Κυριαρχούν τα φόβου, άγχους, ανασφάλειας. Το παραλυτικό 
συναίσθημα του αποκλεισμού. Η άνιση κατανομή πλούτου. Η ανησυχία για την 
ικανοποίηση των βασικών πια αναγκών (τροφή, ενδυμασία, κατοικία) είναι το 
χαρακτηριστικό της σημερινής Ελλάδας. Η ψυχολογία μιας ολόκληρης χώρας από το 
2007 και μετά είναι το θύμα ενός ισχυρού οικονομικού πολέμου. 
 Το νέο οικονομικό κλίμα που επικρατεί αναγκάζει τον κόσμο να βρει 
οικονομικότερες λύσεις για να καλύψει της ανάγκες που δημιουργούνται. 
 


