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Τη ζεκαίλεη αλζξσπηζηηθή θξίζε κέζα ζηελ θξίζε; Μήπσο απνηειεί δηέμνδν από 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε; 

 

Δλψ απφ ην 2010 ε Διιάδα βηψλεη κηα πξσηνθαλή αλζξσπηζηηθή θξίζε έξρεηαη ην 

πξνζθπγηθφ λα επηηείλεη ην πξφβιεκα κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχνπκε κε κηα 

κεγαιχηεξε θαη ζνβαξφηεξε αλζξσπηζηηθή θξίζε.  

 

 

Τα έμη ρξφληα ιηηφηεηαο επέθεξαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζην δηαζέζηµν εηζφδεµα 

ησλ λνηθνθπξηψλ. Η χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε ηε Μεγάιε 

Ύθεζε πνπ βίσζαλ νη ΗΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ '90. Η θαηαβχζηζε απηή πξνβάιιεη θαη 

κηα άιιε αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλππαξμία ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο. Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη κία απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πνπ έρεη πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα. Δθηηκάηαη φηη 1.200.000 

Έιιελεο είλαη ρσξίο ηαηξηθή πεξίζαιςε ή πξφζβαζε ιφγσ έιιεηςεο αζθάιηζεο ή 

θηψρεηαο. Η πνιπεηήο χθεζε επέθεξε αξλεηηθέο επηπηψζεηο νδεγψληαο ηε ρψξα ζε 

κηα πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή, αλζξσπηζηηθή θξίζε.  

 

 

Αιιά αο δνύκε ηη ζεκαίλεη αλζξσπηζηηθή θξίζε 
Δίλαη γεγνλφο πσο δελ ππάξρεη κηα γεληθή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά κηα 

αλζξσπηζηηθή θξίζε. Ωζηφζν ν νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εηδηθνχο είλαη 

πξαθηηθφο θαη απιφο. Μηα αλζξσπηζηηθή θξίζε ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ αχμεζε 

ηεο θηψρεηαο, ηεο αληζφηεηαο, ηδηαίηεξα απμεκέλεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

 

Αλζξσπηζηηθή θξίζε ππάξρεη όηαλ ε δσή νιόθιεξσλ πιεζπζκώλ βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν, - είηε απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, μεξαζίεο, 

επηδεκίεο… ) - είηε απφ θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε ν άλζξσπνο (ζπγθξνχζεηο, 

πφιεκνη…) φηαλ νη δσηηθέο αλάγθεο δελ εμαζθαιίδνληαη θαη ε ρψξα ηνπο δελ έρεη ή 

δελ έρεη πηα ηα κέζα γηα λα ηνπο βνεζήζεη. Τα ζχκαηα απηψλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ 

θξίζεσλ ζπρλά δελ έρνπλ παξά κηα κφλν ειπίδα δσήο: ηελ ειπίδα φηη νη άιιεο ρψξεο, 

εθείλεο πνπ δηαζέηνπλ ηα κέζα, ζα έξζνπλ λα ηα βνεζήζνπλ. Απηφ ην ιέκε «δηεζλή 

αιιειεγγχε». Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ινηπφλ κηα δξαζηεξηφηεηα – ην ιέκε 

«πνιηηηθή» - αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απνθάζηζε πσο έλα κέξνο 

ησλ ρξεκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζα ρξεζηκεχζεη ζην λα δνζεί γξήγνξε βνήζεηα ζηα 

ζχκαηα απηψλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ θξίζεσλ, παληνχ ζηνλ θφζκν. 

 

 

Η αλζξσπηζηηθή βνήζεηα νξίδεηαη, σο δσηηθή βνήζεηα, πνπ πξννξίδεηαη γηα φζνπο ηελ 

έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε, αλεμάξηεηα απφ ηε θπιή ηνπο, ηε ζξεζθεία ηνπο, ην θχιν 

ηνπο, ηελ εζληθφηεηά ηνπο ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ, κε ηε κνλαδηθή πξνυπφζεζε λα ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε. 

 

Η αλζξσπηζηηθή θξίζε ζύκθσλα κε ηνλ ΟΗΕ 
Ωο αλζξσπηζηηθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΗΔ, είλαη θαηαλνεηή κηα θαηάζηαζε θαηά 

ηελ νπνία ππάξρεη κηα αζπλήζηζηε θαη γεληθεπκέλε απεηιή γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, 

ηελ πγεία ή ηε δηαβίσζε. Οη θξίζεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζην πιαίζην κηαο 
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πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έιιεηςεο πξνζηαζίαο, θαηά ηελ νπνία κηα ζεηξά απφ πξν-

ππάξρνληεο παξάγνληεο (θηψρεηα, αληζφηεηα, έιιεηςε πξφζβαζεο ζε βαζηθέο 

ππεξεζίεο) επηδεηλψλνληαη απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή ή έλνπιε ζχξξαμε, 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. Απφ ην ηέινο ηνπ Ψπρξνχ 

Πνιέκνπ έρεη ππάξμεη εμάπισζε ηνπ είδνπο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ έρεη γίλεη 

γλσζηή σο ζχκπιεγκα έθηαθηεο αλάγθεο. Απηά ηα θαηλφκελα, πνπ είλαη επίζεο 

γλσζηά σο ζπκπιέγκαηα πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ηερλεηέο 

θξίζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα θαηάζηαζε βίαο πξνθαιεί αλζξψπηλεο απψιεηεο, 

εθηνπίζεηο, επηδεκίεο θαη πείλα. Απηά είλαη ζπλδπαζκέλα κε κηα απνδπλάκσζε ή 

νιηθή θαηάξξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δνκψλ θαη, κεξηθέο θνξέο, κε ηελ 

παξνπζία κηαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Τα ζπκπιέγκαηα θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο δηαθέξνπλ απφ ηηο θξίζεηο ζην φηη είλαη πην παξαηεηακέλεο, είλαη ζηε ξίδα 

ηνπο πνιηηηθέο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθηθέο θαη απνδνκεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο. Ωο απνηέιεζκα, ε απάληεζε ζε απηέο ηηο θξίζεηο 

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ παηθηψλ, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ην αλζξσπηζηηθφ έξγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ ζρεκάησλ. Οη δείθηεο 

κε βάζε ηνπο νπνίνπο ν ΟΗΔ θαηαγξάθεη ηηο ρψξεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ 

αλζξσπηζηηθή θξίζε αθνξνχλ ζηε ζνβαξφηεηα παξαγφλησλ, φπσο ε επηζηηηζηηθή 

θξίζε ή νη εθηνπίζεηο αλζξψπσλ ελ κέζσ βηαηνπξαγηψλ, νη νπνίνη άιισζηε 

ελεξγνπνηνχλ πφξνπο κέζα απφ αληίζηνηρα ηακεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Σην 

πιαίζην απηφ, εληάζζνληαη ρψξεο φπσο ην Νφηην Σνπδάλ, ε Ατηή, ε Σνκαιία, ην Ιξάθ 

θαη ε Σπξία. 

 

Ελ όςεη κηαο θαηαζηξνθήο, ην ζύζηεκα ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ ΟΗΕ παξέρεη 

ηξνθή, ζηέγε, θάξκαθα θαη πξαθηηθή ππνζηήξημε ζηα ζύκαηα, ηα πεξηζζόηεξα 

από ηα νπνία είλαη παηδηά, γπλαίθεο θαη ειηθησκέλνη.  
 

Ο ΟΗΔ ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζηηο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο κέζσ κηαο επηηξνπήο 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φια ηα θχξηα αλζξσπηζηηθά ζψκαηα, κε πξφεδξν ηνλ 

Σπληνληζηή ‘Έθηαθηεο Βνήζεηαο ηνπ ΟΗΔ. Μέιε ηνπ είλαη ην Τακείν ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα Παηδηά (UNICEF), ην Πξφγξακκα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε (UNDP), ην Παγθφζκην Πξφγξακκα Τξνθίκσλ (WFP), θαη ε Ύπαηε 

Αξκνζηεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR). Αθφκε 

εθπξνζσπνχληαη θαη άιιεο νξγαλψζεηο ηνπ ΟΗΔ, φπσο επίζεο θαη κε θπβεξλεηηθνί 

θαη δηαθπβεξλεηηθνί αλζξσπηζηηθνί νξγαληζκνί, φπσο ε Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ 

Δξπζξνχ Σηαπξνχ.  

 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηε δηαλνκή ηεο 

ζ’απηνύο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, ην Γξαθείν Σπληνληζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ 

Υπνζέζεσλ ηνπ ΟΗΕ θάλεη εθθιήζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ από ηνπο δηεζλείο δσξεηέο. Δπηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ είλαη ν 

Σπληνληζηήο Έθηαθηεο Βνήζεηαο ηνπ ΟΗΔ, ν νπνίνο ππεξεηεί θαη σο Βνεζφο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο γηα ηηο Αλζξσπηζηηθέο Υπνζέζεηο 
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