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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

Η Ελληνική Οικονομία  

         Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, με ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και 

"πολύ υψηλό" δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης.  Κατατάσσεται 25η στον κόσμο το 2007 

 και 22η στον δείκτη του The Economist του 2005 για την ποιότητα ζωής παγκοσμίως. 

  Οι κύριοι μεγάλοι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η 

βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, η  επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χημικά, 

τα προϊόντα μετάλλου, η μεταλλευτική και οι μονάδες διύλισης πετρελαίου.  

        Εντούτοις, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, όπως 

είναι η  αύξηση των επιπέδων της ανεργίας, η  γραφειοκρατία και η  διαφθορά.  Το 

2009, η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη χαμηλότερη κατάταξη στην ΕΕ σύμφωνα, με το 

δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (μετά την Πολωνία), ενώ κατατάσσεται 

81η παγκοσμίως.  Η χώρα υποφέρει από υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονομικής 

διαφθοράς και χαμηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους 

της.   

        Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας γύρισε σε αρνητικό πρόσημο το 2009 για 

πρώτη φορά από το 1993.  Μια ένδειξη της τάσης υπερχρέωσης τα περασμένα χρόνια 

είναι το γεγονός ότι η αναλογία ιδιωτικών δανείων και  καταθέσεων ξεπέρασε τις 100 

μονάδες (αναλογία δηλαδή μεγαλύτερη του 1 προς 1) κατά τη διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου του έτους 2007.  Μέχρι το τέλος του 2009, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού 

της διεθνούς οικονομικής κρίσης και εσωτερικών παραγόντων (ανεξέλεγκτης σπατάλης 

μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009), η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε την πιο 

σοβαρή της κρίση από το 1993, με το υψηλότερο δημόσιο έλλειμα (κοντά σε αυτό της 

Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) ,καθώς και το δεύτερο υψηλότερο χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.  Τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους (στο 113% του ΑΕΠ το 

2009) οδήγησαν σε υψηλό κόστος δανεισμού, που προκάλεσε μια σοβαρή οικονομική 

κρίση.   Η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει το υπερβολικό δημόσιο έλλειμμά της στα 

ίχνη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  

 

  Υπάρχει διαφορετικός δρόμος 
« Φοβούμαι ότι δεν βρισκόμαστε στην αρχή διεξόδου από τη διεθνή καπιταλιστική 
κρίση, αλλά μάλλον στην αρχή νέων και πιο σύνθετων αδιεξόδων για τον παγκόσμιο 
καπιταλισμό, ο οποίος επιτείνει αντί να ανακόπτει τον αντικοινωνικό νεοφιλελεύθερο 
μονόδρομό του.  Και αυτό διότι οδεύουμε σε μια νέα φάση διεθνούς οικονομικής 
στασιμότητας που θα συνοδεύεται με εκρηκτικά ελλείμματα, βουνά από δημόσια 
αλλά και ιδιωτικά χρέη, πλημμυρίδα κοπής νομισμάτων, αυξημένες τιμές πρώτων 
υλών και εμπορευμάτων, αδυναμία επενδυτικών ευκαιριών, αβυσσαλέες κοινωνικές 
ανισότητες, επιδείνωση του περιβάλλοντος και κυρίως αδυναμία δημιουργίας νέων 
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θέσεων εργασίας.  
       Αν όμως για τη διεθνή οικονομία τα πράγματα μάλλον δεν είναι αισιόδοξα, η 
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μόνο απελπιστικές σκέψεις προκαλεί.  Όλα τα 
οικονομικά δεδομένα της χώρας βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο και κυρίως οι 
εξαγωγές, η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι επενδύσεις αλλά και ο τουρισμός.  Τώρα 
πλέον όλοι παραδέχονται ότι η χώρα έχει τεθεί σε τροχιά ύφεσης.  
    Αυτή την περίοδο ζούμε τη βαθιά χρεοκοπία όχι μόνο των κυβερνητικών 
πολιτικών αλλά και του πελατειακού κομματικοκρατικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου 
που επέβαλαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον την τελευταία 
εικοσαετία.  Όσο διατηρείται στη ζωή αυτό το οικονομικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς 
υπερασπίζεται με πάθος ακόμη και σήμερα η ηγεσία της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, όσο, επίσης, συνεχίζονται οι κυβερνητικές πολιτικές που ενισχύουν 
γενναιόδωρα τις τράπεζες και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και 
επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την έκρηξη της ανεργίας, η οποία στις πραγματικές 
της διαστάσεις τείνει να προσεγγίσει το 30%, με κάθε μορφής μαζικούς και 
επισφαλείς πελατειακούς διορισμούς στο Δημόσιο, τότε η ύφεση στην ελληνική 

οικονομία κινδυνεύει να γίνει βαθύτερη και μακρόσυρτη και να ακολουθηθεί από 
μία μακρόχρονη οικονομική στασιμότητα.  
      Το πρόβλημα για τη χώρα δεν είναι το ύψος του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού αλλά το πού κατευθύνεται αυτό το έλλειμμα και αν επιχειρεί να 
καλύψει πραγματικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς.  Το πρόβλημα, 
επίσης, είναι ότι αυτό το έλλειμμα αξιοποιείται προκειμένου να εξαπολυθεί μια 
δημοσιονομική τρομοκρατία, με στόχο την περαιτέρω κατεδάφιση των μισθών, των 
συντάξεων, των εργασιακών σχέσεων και ό,τι έχει απομείνει από τις κοινωνικές 
κατακτήσεις.  Τα 
     Το θέμα για την Ελλάδα δεν είναι τόσο το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά 
το μεγάλο έλλειμμα αποδοτικότητας της ελληνικής οικονομίας, το τρομακτικό 
παραγωγικό έλλειμμα (περιθωριοποίηση βιομηχανίας και αγροτικής παραγωγής) 
πρώτα απ' όλα στους σύγχρονους τεχνολογικά τομείς, και το πρωτοφανές έλλειμμα 
ενδογενούς δυναμικής της οικονομίας, αφού η ανάπτυξη όλα τα προηγούμενα 
χρόνια στηρίχτηκε κυρίως στα αυξημένα δημόσια και ιδιωτικά χρέη και στην 
παράδοση της χώρας στο πολυεθνικό κεφάλαιο.  Από κει και πέρα αυτά τα 
προβλήματα επιτείνονται από την άνιση κατανομή εισοδήματος, την υποβάθμιση 
μισθών και συντάξεων και τη μεγάλη ανεργία. »  

 

Το χρέος του 2010 

      Κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2010 παρατηρήθηκε μια ανανεωμένη ανησυχία 

για το υπέρογκο δημόσιο χρέος.   Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι η δυσχερής θέση 

μερικών χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας 

δεκαετίας πολιτικών δανεισμού που επιδίωξαν τοπικοί διαμορφωτές της πολιτικής από 

κοινού με αυτάρεσκους κεντρικούς τραπεζίτες της ΕΕ.  Πολλοί οικονομολόγοι έχουν 

προτείνει την επιβολή μιας δέσμης από διορθωτικές πολιτικές, για να ελέγξουν το 

δημόσιο χρέος, όπως την επιβολή δραστικών περιοριστικών μέτρων και ουσιαστικά 

υψηλότερους φόρους.  

        Μερικοί υψηλόβαθμοι Γερμανοί πολιτικοί αξιωματούχοι έφτασαν έως το σημείο 

να πούνε ότι τα επείγοντα μέτρα θα έπρεπε να επιφέρουν σκληρές ποινές στις χώρες 

που λαμβάνουν την Κοινοτική βοήθεια, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία.  Εντούτοις, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
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τέτοια σχέδια έχουν περιγραφεί ως απαράδεκτες παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας 

των κρατών- μελών της ευρωζώνης  και απορρίφθηκαν από χώρες στυλοβάτες της Ε. Ε.  

,όπως η Γαλλία.  Επίσης, ασκήθηκε σκληρή κριτική ενάντια στους κερδοσκόπους για 

χειραγώγηση των αγορών: η Άγκελα Μέρκελ έχει δηλώσει ότι "οργανισμοί που 

στηρίχθηκαν με δημόσια κεφάλαια εκμεταλλεύονται την δημοσιονομική κρίση στην 

Ελλάδα και αλλού".   

      Τον Απρίλιο του 2010 υπογράφηκε Μνημόνιο με το Δ. Ν. Τ., την Ε. Ε.  και την Ε. 

Κ. Τ., ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας.  

 
 

 

 
Αίτια της οικονομικής κρίσης 
 
Μη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω 

της απουσίας μεγάλων παραγωγικών μονάδων στην Ελλάδα και εξαιτίας της 

κοντόφθαλμης οπτικής των Ελλήνων επιχειρηματιών.  

Χρήση παλιών μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και  στασιμότητα των 

τεχνικών μέσων λόγω της απουσίας κεφαλαίων και της απουσίας μακροπρόθεσμου 

σχεδιασμού.  

Μη εκμετάλλευση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών.  

΄Ελλειψη προγραμματισμού στη δημόσια διοίκηση και κακώς οργανωμένες 

υπηρεσίες.  

΄Ελλειψη κεφαλαίων για επέκταση της παραγωγής και αποθάρρυνση λόγω της 

γραφειοκρατίας  των επενδυτών  

Αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων.  

΄Ελλειψη έργων υποδομής και απουσία κινήτρων για αποκέντρωση.  

Άδικη κατανομή του πλούτου και των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών 

(εργασιακός πόλεμος ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους).  

΄Ελλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, επιφανειακή εκπαίδευση και μαζοποιημένη 

σκέψη στο ελληνικό σχολείο.  

Κακή αξιοποίηση του τουρισμού.  

Κακή διαχείριση των κοινών από την  κυβέρνηση και τα κόμματα.  

 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
 
Δεν ικανοποιούνται καθόλου οι βιοτικές ανάγκες των πολιτών, δεν υπάρχει 

ευημερία.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%95
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Παρακμή της παιδείας, της έρευνας και της επιστήμης.  

Παρακμή των τεχνών και των γραμμάτων, απουσία ή υπερβολική ψυχαγωγία.  

΄Ελλειψη κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να  

νιώθουν ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον τους.  

Παρατηρούνται  κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια.  

Κράτος εξαρτημένο, ανίσχυρο και ανυπόληπτο από τη διεθνή κοινότητα.  

 

    

 

 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους νέους 

            «Οι νέοι είναι τα θύματα της ανεργίας αλλά και της κρίσης γενικότερα.  Αυτό 
αποτυπώνεται και στη χώρα μας, όπου η κρίση στην ελληνική οικονομία πλήττει 
ιδιαίτερα τη νεολαία.  Αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση 
είναι οι νέοι άνθρωποι, ηλικίας 15- 29 ετών.  Η ανεργία στους νέους αγγίζει το 25% 
για το 2010, κάτι που σημαίνει ότι το μέλλον είναι παντελώς αβέβαιο και απαισιόδοξο.  
Το ίδιο απογοητευτικό φαινόμενο επικρατεί και στους μισθούς.  Η εργασιακή, λοιπόν, 
ανασφάλεια σε συνδυασμό με την ακρίβεια έχουν ως συνέπεια να κρατούν όλο και 
περισσότερους νέους στο πατρικό τους σπίτι.  Κι ενώ για κάποιους το επόμενο βήμα 
της ανεξαρτησίας φαντάζει μακρινό όνειρο, κάποιοι άλλοι το τόλμησαν αλλά τα ακριβά 
ενοίκια, οι λογαριασμοί και οι χαμηλοί μισθοί τους ανάγκασαν να το ξανασκεφτούν 
και να γυρίσουν στη σιγουριά της οικογενειακής εστίας.  Επίσης, βλέπουμε την 
πατρίδα μας να χάνει το πιο πολύτιμο και παραγωγικό της κομμάτι τους νέους της, οι 
οποίοι ως άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες και θα διαπρέπουν εκεί. » 

      «Οι νέοι δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί αρκετά από την οικονομική κρίση και 
έχουν αλλάξει τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των χρημάτων τους.  Ο μόνος 
τομέας που ακόμη δεν έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση είναι οι εβδομαδιαίες τους 
έξοδοι.  Ωστόσο, έχουν μειώσει το ποσό που διαθέτουν για τις προσωπικές τους αγορές 
και για τις διακοπές τους και έχουν αρχίσει να μπαίνουν στη διαδικασία ιεράρχησης 
των αναγκών τους, προκειμένου να εξοικονομούν χρήματα.  Επιπλέον, θεωρούν ότι η 
οικονομική κρίση έχει αυξήσει σημαντικά την ανεργία, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύονται στην εύρεση εργασίας, ενώ τα έσοδά τους έχουν μειωθεί σημαντικά.  

        Η οικονομική κρίση φαίνεται να τους απασχολεί ιδιαίτερα, μια και δηλώνουν ότι 
φροντίζουν να ενημερώνονται σχετικά, τόσο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο όσο και από 
άλλους φορείς και αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης στις παρέες τους.  
Οι νέοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους νέους άλλων 
χωρών και φαίνονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τις συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης στη χώρα μας.                                                                                                  
Εφημερίδα «Καθημερινή» 

Τρόποι αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 

Αξιοποίηση των ικανοτήτων του παιδιού σε ένα σχολείο σύγχρονο, που παρέχει 

ανθρωπιστική παιδεία, ουσιαστική εκπαίδευση και διαμορφώνει ελεύθερους 

ανθρώπους με διευρυμένους ορίζοντες.  
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Εξέλιξη των τεχνικών μέσων και χρήση νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής.   

Εκμετάλλευση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και εύρεση 

κεφαλαίων για τη βελτίωση της παραγωγής.   

Χρήση σωστού προγραμματισμού και μακροπρόθεσμης πολιτικής από την 

κυβέρνηση και σωστά οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες.   

Μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και πάταξη της κερδοσκοπίας 

από μέρους διαφημιστών και επιχειρηματιών.  

΄Εργα υποδομής και εκσυγχρονισμός των θεσμών.  

Δίκαιη κατανομή του πλούτου και πάταξη της φοροδιαφυγής.   

Κατάλληλη  αξιοποίηση του τουρισμού.   

Καλή διαχείριση των οικονομικών του κράτους από μέρους του κράτους και των 

κομμάτων.  

 

Πηγές: Κώστας Αναστασιάδης 

http://sofiaepimorfosi2.blogspot.gr/search/label 

"Τα μέτρα για την ανάκαμψη" 
         "Αναμφίβολα, η κρίση αυτή επηρεάζει και επιβαρύνει άμεσα και την ελληνική 
οικονομία, αναδεικνύοντας, παράλληλα με τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις, χρόνιες, 
διαρθρωτικές, και όχι συγκυριακές, αδυναμίες της.  
Σ' αυτή τη δυσμενή συγκυρία, η ελληνική κυβέρνηση, αναλαμβάνει διορθωτικές, 
στοχευμένες, πρωτοβουλίες, με στόχο:  

 Την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας (με την ενίσχυση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και με την επιτάχυνση της χρηματοδότησης από 
το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων),  

 Την εγγύηση των καταθέσεων των αποταμιευτών και την προστασία των 
δανειοληπτών,  

 Τη στήριξη των επιχειρήσεων (με τη χρηματοδοτική εγγύησή τους, τις 
πρωτοβουλίες για την επιδότηση αντικατάστασης παλαιών και 
ενεργοβόρων κλιματιστικών μηχανημάτων, τα προγράμματα για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων),  

 Την ενίσχυση κλάδων και τομέων που πλήττονται περισσότερο από την 
κρίση (όπως είναι ο αγροτικός τομέας και οι κλάδοι του τουρισμού, της 
οικοδομής και της εμπορίας αυτοκινήτων),  

 Τη διανομή σημαντικού κοινωνικού μερίσματος (με τις αυξημένες 
δαπάνες και τις πρόσθετες πιστώσεις για την κοινωνική προστασία),  

 Την ενίσχυση των εσόδων (με παρεμβάσεις σε τομείς με μικρότερη 
φορολογική επιβάρυνση και με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών) και  

 Την περιστολή των δαπανών (με τη συγκρατημένη εισοδηματική    
πολιτική και τις περικοπές στις ελαστικές δαπάνες).  

         Αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες και επικροτούνται από τους διεθνείς 
οργανισμούς, συμβάλλουν στην άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης και αναμένεται 
να ενισχύσουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας.  Όμως, καθώς περιορίζεται η 
οικονομική δραστηριότητα, τα περιθώρια για δημοσιονομική χαλάρωση είναι σχεδόν 
ανύπαρκτα (ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της μειωμένης ανάπτυξης στο έλλειμμα 
θα ανέλθουν στο -2,5% για το 2009 και         -4,2% για το 2010), ενώ 

http://sofiaepimorfosi2.blogspot.gr/search/label/%22%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%22%28%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82%29


[6] 

 

αναδεικνύονται μακροχρόνιες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες (υψηλό 
δημόσιο χρέος και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας).. .   
        Είναι εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη για ένα εθνικό πρόγραμμα που θα 
περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες απαιτούν την προσήλωση της 
κυβέρνησης στην πραγματοποίησή τους.  Με την επίδειξη υπευθυνότητας και 
συνέπειας, διορατικότητας και ρεαλισμού στη λήψη των αποφάσεων,  με στόχο την 
οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, μακριά από 
ανέξοδες δόσεις υποσχεσιολογίας, αδιέξοδους δογματισμούς, μικροκομματικούς 
τακτικισμούς και ανεύθυνες προσεγγίσεις., οι πρωτοβουλίες αυτές  θα κινούνται σε 
τρεις κατευθύνσεις: 
1η κατεύθυνση: Πρωτοβουλίες σταδιακής διεύρυνσης των εσόδων, κυρίως μέσω της 
απλοποίησης του φορολογικού συστήματος.  
2η κατεύθυνση: Δράσεις για τη σταδιακή μείωση των δημόσιων δαπανών, κυρίως 
μέσω της αναδιοργάνωσης στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.  
3η κατεύθυνση: Πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση των δομικών αλλαγών, όπως είναι το 
άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και υπηρεσιών.. .  »   

 

   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

 

 Η θξίζε πνπ καζηίδεη ζήκεξα ηε ρώξα καο είλαη πάλσ απ’ όια θξίζε αξρώλ, θαλόλσλ, 

αμηώλ, ηδαληθώλ θξίζε, ηειηθά, πνιηηηθήο ζθέςεο θαη εζηθήο 

 

 

     Πξνζπαζώ λα πσ κε όζε δύλακε δεκόζηαο θσλήο δηαζέησ όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

καζηίδεη ζήκεξα ηε ρώξα καο είλαη πξηλ θαη πάλσ απ΄ όια  

 

 θξίζε αξρώλ, θαλόλσλ, αμηώλ θαη ηδαληθώλ, 

 θξίζε ππεύζπλσλ πνιηηώλ κε αίζζεζε ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ, 

 θξίζε ζθεπηόκελσλ πνιηηώλ κε δπλαηόηεηα εθηηκήζεσο πξνζώπσλ θαη πξαγκάησλ, 

 θξίζε ήζνπο θαη εζηθήο, 

 θξίζε επαηζζεζίαο θνηλσληθήο, 

 θξίζε πνιηηηθήο ζθέςεσο κε όξακα θαη πνιηηηθώλ κε ζπλείδεζε επζύλεο, κε πείξα 

δσήο θαη αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, 

 θξίζε ζπλαίζζεζεο ηεο νπζίαο θαη ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ελ 

γέλεη θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξώπνπ, 

 θξίζε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, 

 θξίζε εκπηζηνζύλεο ζε πξόζσπα θαη ζεζκνύο (ζηνλ δάζθαιν, ζηνλ δηθαζηή, ζηνλ 

ηεξέα, ζηνλ γηαηξό, ζηνλ πνιηηηθό, ζηνλ δεκνζηνγξάθν, ζηνλ δεκόζην ππάιιειν), 

 θξίζε ζύλεζεο θαη νξζνθξνζύλεο, 

 θξίζε απηνγλσζίαο, 

 θξίζε ζηνραζκνύ γηα ην ηη είλαη ζεκαληηθό ζηε δσή, 

 θξίζε... 

 

 

Μπνξώ εδώ λα ζηακαηήζσ ηελ απαξίζκεζε ησλ κνξθώλ θξίζεσο πνπ γέλλεζαλ, θαηά 

βάζνο, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη λα εζηηάζσ ζηελ θαξδηά ηεο θξίζεο: ζηελ θξίζε παηδείαο 

πνπ πεξλάεη πνιιά ρξόληα ηώξα ε ρώξα καο θαη πνπ είλαη απηή ε νπνία ππέζθαςε, αλ δελ 

δηέιπζε ήδε, ηνλ ηζηό ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  

     Η θξίζε παηδείαο, βαζύηεξεο δειαδή θαη νπζηαζηηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο 
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ηνύ αηόκνπ, πνπ πιήηηεη όρη κόλν ηε ρώξα καο αιιά ηνλ επξύηεξν ρώξν, απνπξνζαλαηόιηζε 

ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν θαη ππνλόκεπζε ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηηο 

επηδηώμεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο βηνηηθέο ηνπ πξνηεξαηόηεηεο, νιόθιεξε ηε δσή ηε δηθή ηνπ θαη 

ησλ γύξσ ηνπ. Η επηζπκία απόθηεζεο όιν θαη πεξηζζόηεξσλ πιηθώλ αγαζώλ εμειίρζεθε -

ειιείςεη νπζηαζηηθήο παηδείαο θαη ηθαλόηεηαο ηεξάξρεζεο αλαγθώλ θαη επηδηώμεσλ- ζε 

καλία θαηαλαισηηζκνύ, κε ην πνιπηειέο απηνθίλεην ή ζπίηη, ηα ζηληέ ξνύρα, ην ζθάθνο, ηηο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ηα θέξδε από ην Χξεκαηηζηήξην ή ηνλ ηδόγν λα αλάγνληαη ζε 

απηνζθνπνύο, ε θνξνδηαθπγή ζε εμππλάδα θαη ην ρξήκα ζε κέηξν αμηνιόγεζεο ηεο επηηπρίαο 

ηνύ αηόκνπ. Χάζεθε ην κέηξν. Έιεηςε ην όξακα. Παξαηνπνζεηήζεθε ην λόεκα ηεο δσήο. Σν 

θπλήγη ηνύ ρξήκαηνο έγηλε απηνζθνπόο. ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο κεηώλνληαη νη αλαζηνιέο, 

εθιείπνπλ ηα ζεκεία αλαθνξάο, ραιαξώλνπλ νη αληηζηάζεηο, αξρίδεη ε θζνξά, επηδίδεη ε δηα-

θζνξά. Παύνπλ δειαδή λα ιεηηνπξγνύλ νη νδνδείθηεο θαη νη δηθιίδεο αζθαιείαο κηαο 

πξαγκαηηθήο παηδείαο: νη ζσζηέο αμηνινγήζεηο ζηε δσή, ην ήζνο, ε αίζζεζε επζύλεο θαη, 

θπξίσο, ε αίζζεζε νξίσλ. Μηιάκε, βέβαηα, γηα κηα πξαγκαηηθή παηδεία ε νπνία έρεη κελ σο 

βάζε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά ζπλδηακνξθώλεηαη από πνιινύο παξάγνληεο: ηα 

ελδηαθέξνληα θαζελόο, ηηο πνηθίιεο επηινγέο ηνπ (θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, εζηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο), ηηο επαηζζεζίεο ηνπ, ηε δηάζεζε απηνκόξθσζεο θαη ηελ όιε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

πνιηηηζκό (κε ην βηβιίν, ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηα εηθαζηηθά, ηελ 

επηζηήκε, ηελ επξύηεξε δηαλόεζε). Μηιάκε γηα κηα παηδεία πνπ-κε επζύλε ηήο Πνιηηείαο- 

πξνζθέξνληαη: πνηνηηθή δεκόζηα εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο (ζρνιηθή εθπαίδεπζε- 

παλεπηζηήκηα), επθαηξίεο γηα επξύηεξε πνηνηηθή δηά βίνπ εθπαίδεπζε, πνηνηηθά θξαηηθά κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο (ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε), ζπλερήο θαη απνδεδεηγκέλε έκθαζε 

ζε όιεο ηηο κνξθέο ηήο ηέρλεο. 

     Δίλαη θαλεξό όηη κηιώληαο γηα παηδεία δελ ελλνώ ηηο απιέο γλώζεηο ή ηνπο όγθνπο ησλ 

αζύλδεησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρεη ήδε ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Γελ αλαθέξνκαη ζηνλ 

«γξακκαηηδνύκελν» αιιά ζηνλ «κνξθσκέλν» -δηάθξηζε πνπ θάλεη εύζηνρα ε ιατθή ζνθία. 

Μηιάσ γηα έλα ζρνιείν θαη κηα γεληθόηεξε παηδεία πνπ κνξθώλεη πνιίηεο ππεύζπλνπο, 

ζθεπηόκελνπο, θαιιηεξγεκέλνπο, θνηλσληθά επαίζζεηνπο, πνιίηεο κε ηδαληθά, αξρέο θαη 

αμίεο, πνιίηεο πνπ αγαπνύλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη λνηάδνληαη γη΄ απηήλ, πνιίηεο κε αλαθνξά 

ζε ξίδεο θαη παξαδόζεηο, πνιίηεο κε ηαπηόηεηα, πνπ μέξνπλ από πνύ έξρνληαη θαη πνύ πάλε, 

πνιίηεο πνπ ζέβνληαη ηνπο ζεζκνύο θαη ηηκνύλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Μόλν έηζη πηζηεύσ όηη 

κπνξείο λα αληηκεησπίζεηο ξηδηθά ό,ηη έρεη θζείξεη ςπρηθά θαη δηαλνεηηθά ζήκεξα ηνλ πνιίηε 

θαη ηνλ έρεη εθηξέςεη ζε θάζε κνξθήο παξαλνκία θαη δηαθζνξά. 

     Λέγνληαο απηά, έρσ ζπλείδεζε όηη αλαθέξνκαη ζε κηα αληηκεηώπηζε ησλ δεηλώλ πνπ κάο 

θαηαηξύρνπλ, ε νπνία απαηηεί ρξόλν, δπλάκεηο θαη, ην θπξηόηεξν, αιιαγή λννηξνπίαο, 

αιιαγή εζληθήο θαη θνηλσληθήο πιεύζεσο. Αιιά ζα ήηαλ αθειέο λα πηζηεύεη θαλείο όηη ην 

πξόβιεκα ηεο θζνξάο πνπ έρνπκε ππνζηεί σο θνηλσλία θαη ηνύ νπνίνπ ηώξα 

ζπλεηδεηνπνηνύκε κία κόλν πιεπξά πνπ είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε, επηθαηλόκελν θαη 

απόξξνηα ελόο πνιύ πην ζύλζεηνπ θαη νπζηαζηηθνύ πξνβιήκαηνο, όηη απηό ζα ιπζεί σο δηά 

καγείαο κε θάπνηα θαζαξώο νηθνλνκηθά κέηξα! Σα αίηηα πνπ ην πξνθαινύλ-θαη αλέθεξα έλα 

από απηά, ην θαη΄ εκέ θαζνξηζηηθό- θαη αλ αθόκε ηώξα ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ζα επαλαθέξνπλ ην πξόβιεκα πνιύ ζύληνκα, αλ δελ ππάξμεη ξηδηθή ζηξνθή. Καη κηα 

αθόκε δηαζάθεζε. Η θζνξά, ε δηαθζνξά θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκόο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο δελ πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο Έιιελεο. Δίλαη επηπρώο πνιινί, θαη ζε νξηζκέλα 

ζηξώκαηα ηεο θνηλσλίαο νη πεξηζζόηεξνη πνπ δελ έρνπλ δηαβξσζεί. Απηνί είλαη θαη ε δύλακε 

ζηελ νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε ρώξα.  

 

 

Καη κηα ζπρλή επσδόο: ηη θάλνπλ νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηεο ρώξαο; Μηινύλ; Παίξλνπλ 

ζέζε; Βνεζνύλ; Απάληεζε: ην δήηεκα δελ είλαη αλ κηινύλ, δηόηη είλαη πνιινί απηνί πνπ 
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κηινύλ δεκόζηα, πνπ ζπδεηνύλ, πνπ πξνηείλνπλ. Σν δήηεκα είλαη αλ ηνπο αθνύεη θαλείο... 

Καη κάιηζηα αλ ηνπο αθνύλ απηνί πνπ πξέπεη πξώηα απ΄ όια λα κάζνπλ λα ξσηνύλ.  

 

Σνπ Γ. Μπακπηληώηε www.babiniotis.gr 

Ο θ. Γεώξγηνο Μπακπηληώηεο είλαη θαζεγεηήο ηεο Γισζζνινγίαο, πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ 

Ιδξύκαηνο Πνιηηηζκνύ, η. πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Αζελώλ.  

Πεγή Σν Βήκα 30.4.2011 
 
ΘΕΜΑ:Η κρίση της ελληνικής οικονομίας είναι μια διαπίστωση με την οποία όλοι 
συμφωνούν. Η βιομηχανική καθυστέρηση και η χαμηλή παραγωγικότητα αναφέρονται 
ως οι σημαντικότεροι συντελεστές της οικονομικής δυσπραγίας. Ο μέσος Έλληνας 
όμως παρουσιάζεται απροβλημάτιστος και αδιάφορος για το πρόβλημα, ενώ στην 
καθημερι-νή του ζωή έχει αποδυθεί στον αγώνα της ατομικής ευζωίας και του 
πλουτισμού. 
Αναπτύξτε τις απόψεις σας για τις συνέπειες της συμπεριφοράς αυτής σε ατομικό και 

σε συλλογικό επίπεδο. Αν πιστεύετε ότι είναι εφικτή η αναστροφή της επικίνδυνης 
αυτής εξέλιξης, πώς μπορεί να επιτευχθεί; 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τείνει να εξελιχτεί σε ενδημικό φαινόμενο για την πατρίδα μας η 
οικονομική κρίση. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες και με παροδικά φαινόμενα όξυνσης 
και ύφεσης ο δημόσιος λόγος έχει αναλωθεί σε σημαντικό ποσοστό στο οικονομικό 
πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι αναφορές στην ουσία του θέματος που επιτυγχάνουν 
μιαν αρκετά ακριβή κατά τη γνώμη μας προσέγγιση του προβλήματος και των αιτίων 
του. Οι πιο βαθυστόχαστες αναλύσεις θεωρούν ως βαθύτερη αιτία την επιδίωξη του 
ευδαιμονισμού που κατατρύχει το μέσο Έλληνα και αποδεικνύει ότι και στο 
πρόβλημα αυτό ενυπάρχει ως γενεσιουργός παράγοντας η κρίση αξιών. 
Ζ1 §1 Αίτια αυτής της συμπεριφοράς: 
α. κρίση αξιών 
β. χαμηλό πνευματικό επίπεδο 
Ζ2 §6 Συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς 
α) σε άτομο 
α1. σπατάλη δημιουργικού χρόνου 
α2. πλήρης αδιαφορία και εγκατάλειψη του πνευματικού του επιπέδου 
β1. το άγχος της επιβίωσης υπερβαίνει τα ανεκτά όρια 
β2. αδιαφορία για τα κοινά 
γ1. αβέβαιη η οικονομική αποκατάσταση (αφού η ατομική οικονομική θέση επη-
ρεάζεται από εκείνη του συνόλου) 
γ2. οικονομική ανελευθερία 
δ1. αθέμιτος ανταγωνισμός 
δ2. καταφυγή σε απάτες, κλοπές και άλλες παράνομες μεθόδους 
β) σε σύνολο 
α1. πολιτιστική καχεξία 
α2. κρίση πολιτικού συστήματος: πελατειακές σχέσεις για εξασφάλιση θέσης στο 
δημόσιο 
β1. μείωση παραγωγικότητας και παραγωγής 
β2. οικονομική κρίση 
β3. εξωτερικός δανεισμός 
β4. εθνική εξάρτηση και υποτέλεια 
 
Ζ3 §3 Τρόποι αναστροφής της επικίνδυνης αυτής εξέλιξης 
α1. ενημέρωση για τις συνέπειες της κρίσης της εθνικής οικονομίας 
α2. συνειδητοποίηση της άμεσης σχέσης της εθνικής οικονομικής πορείας με την 
ατομική 
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β1. θεώρηση του επαγγέλματος όχι πια σαν μέσου αποκλειστικά για την επιβίωση 
αλλά και ως απασχόλησης δημιουργικής και ψυχικά επωφελούς. 
β2. επίδειξη διάθεσης συνεργασίας όλων των παραγωγικών τάξεων με θυσίες από όλες 
τις πλευρές. 
γ1. περιορισμός της καταναλωτικής μανίας 
γ2.για να επιτευχθεί ο περιορισμός αυτός, χρειάζεται να επανακαθορίσει ο άνθρωπος 
τις προτεραιότητες της ζωής του και τις αξίες που την κατευθύνουν 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Δεν είναι λοιπόν αυτή η μορφή συμπεριφοράς μια αποκλειστικά ατομική 
υπόθεση. Αντίθετα επαληθεύεται για άλλη μια φορά ότι ζώντας σε μια κοινωνία δεν 
είναι δυνατόν να ευημερεί κανείς για πολύ ως άτομο, ενώ η κοινωνία δυσπραγεί. Γι’ 
αυτό είναι αδήριτη ανάγκη η μεταβολή της ατομοκεντρικής σημερινής νοοτροπίας. 
 
Αναρτήθηκε από Θερσίτης στις 5/13/2010 12:01:00 μ. 
 

http://www.blogger.com/profile/10874154623316678712
http://mundusphilologiae.blogspot.gr/2010/05/blog-post_13.html

