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5Σημείωμα της σύνταξης

Πέρασαν περίπου δέκα χρόνια από το ξέσπασμα της σημερινής παγκόσμιας οικονομι-
κής και κοινωνικής κρίσης. Η κρίση συνεχίζεται, αλλά οι λαοί τουλάχιστον της Ευρώπης 
όπως και των ΗΠΑ, δηλαδή προπαντός οι λαοί των αναπτυγμένων (τεχνολογικά και οικο-
νομικά) χωρών στρέφονται προς τα δεξιά. Η ακροδεξιά καθώς και τα καθαυτό νεοναζι-
στικά κινήματα αποτελούν την απάντηση σε μια πορεία της ανθρωπότητας προς τον όλε-
θρο, ακόμα και στο ενδεχόμενο της πυρηνικής αυτοκαταστροφής.

Η κρίση του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού οξύνεται. Η λύση, αντίθετα με τη 
γραμμική αντίληψη της ιστορίας και της μονοδιάστατης ιδεολογίας της προόδου, μπορεί 
να λυθεί, κατά τον Μαρξ, με την καταστροφή του ενός πόλου (του καπιταλισμού) ή των 
δύο πόλων της αντίθεσης. Στο πρώτο ενδεχόμενο: Επιστροφή, κατά τον Μαρξ, στην αρχέ-
γονη κοινότητα όπως είχε επιβιώσει σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, της Ρωσίας, και 
όχι μόνον. Επιστροφή αλλά σε ανώτερο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, με συνειδη-
τό έλεγχο του ιστορικού γίγνεσθαι.

Αλλά τώρα τι; Η ΟΥΤΟΠΙΑ έχει αφιερώσει τεύχη και έχει δημοσιεύσει άρθρα για τον 
χαρακτήρα της κρίσης, την αιτία της και τις ενδεχόμενες ιστορικές προοπτικές. Κείμενα γε-
νικού χαρακτήρα και άλλα για τη συγκεκριμένη κατάσταση της χώρας μας. Έχουμε ασχο-
ληθεί με την πορεία της Ελλάδας μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, και 
ειδικά κατά την περίοδο των «μνημονίων». Και τώρα τι;

Στο σημερινό τεύχος επιχειρούμε να αναλύσουμε τις συνέπειες της κρίσης στο μικρο-
κοινωνικό επίπεδο: στην οικογένεια, στις κοινωνικές της σχέσεις και στα άτομα. Επειδή η 
κρίση είναι γενικήκοινωνική, αλλά βιώνεται ατομικά ως διαταραχή, ψυχική ασθένεια, κα-
ταφυγή στην αυτοκτονία. Η Ελλάδα ήταν η χώρα της Ευρώπης με το μικρότερο ποσοστό 
αυτοκτονιών. Πού βρίσκεται σήμερα; Και τι γίνεται με την ανεργία, τη φτώχεια, την υπο-
γεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού; 

Πέρα από τις διαπιστώσεις και την αναζήτηση των αιτίων και των συνεπειών, στο ση-
μερινό τεύχος θέτουμε κυρίως το ερώτημα: Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε 
τις καταστροφικές συνέπειες της κρίσης στον ατομικό ψυχισμό και να δημιουργήσουμε 
συνθήκες για μια, κατά το δυνατόν, πραγματοποιήσιμη κατάσταση ψυχικής υγείας; Συγκε-
κριμένα: Στο πρώτο άρθρο του αφιερώματος γίνεται μια ανασκόπηση των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης στον ψυχισμό (Θ. Καράβατος). Ακολουθεί η συμπύκνωση των αποτε-
λεσμάτων έρευνας για το συλλογικό συναισθηματικό κλίμα και την πολιτική συμπεριφορά 
στην Ελλάδα (Μπετίνα Ντάβου). Στη συνέχεια ο Γιώργος Γουρνάς, αναλύει το πρόβλημα 
της αντιμετώπισης της κρίσης ομαδικά και κλείνει το μελέτημά του με τα λόγια του Σεφέρη: 
«Σ’ αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους».

Τα ναρκωτικά είναι ένα «καταφύγιο» από τις αφόρητες ψυχολογικές συνέπειες της κρί-
σης. Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Όπως αναλύει συγκεκριμένα η γνωστή ψυχίατρος Κατε-
ρίνα Μάτσα, αντί για τη θετική αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων, συνεπειών της 
οικονομικής, κοινωνικής και οικογενειακής κρίσης, της εξάρθρωσης των κοινωνικών και 
προσωπικών σχέσεων, τα ναρκωτικά «αξιοποιούνται» από κρατικούς και άλλους «μηχανι-
σμούς», ως μέσον κοινωνικού ελέγχου.

Τα ναρκωτικά είναι μια τραγική κατάληξη. Αλλά δεν είναι η μόνη. Άλλες, «συμπληρω-
ματικές» συνέπειες αναλύει ο Θ. Μεγαλοοικονόμου, στη μελέτη του «Απορρύθμιση της ερ-
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γασίας, ψυχική υγεία και κοινωνικός έλεγχος». Στην κρίση «αρρωσταίνει και όποιος έχει 
δουλειά και όποιος δεν έχει». Ο γνωστός ψυχίατρος αναλύει την «οδύνη που βιώνει το άτο-
μο ως έκφραση της κοινωνικής κρίσης». Το μέλλον αντιμετωπίζεται όχι ως υπόσχεση, αλλά 
ως απειλή. Σήμερα τυπικά υποτίθεται ότι «βγαίνουμε» από τα μνημόνια; Βγαίνουμε; Και 
ποιο προβλέπεται να είναι το «μεταμνημονιακό τέλος της εργασίας»; Η απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων, συνεπάγεται μεταξύ άλλων, καταστάσεις στρες, άγχους και αύξηση 
των εργατικών ατυχημάτων. Και οι παρενέργειες των ιδιωτικοποιήσεων; Ο συγγραφέας 
σημειώνει τη διπλή, αντιφατική φύση της εργασίας, ως αλλοτρίωση και ως δημιουργική έκ-
φραση του εαυτού. Πώς λύνεται η αντίφαση: με τις «εν εξελίξει νέες μορφές βιοπολιτικής 
και κοινωνικού ελέγχου».

Τελικό «καταφύγιο». Η Ελλάδα είχε το μικρότερο ποσοστό αυτοκτονιών από όλες τις 
χώρες της Ευρώπης. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Τον πρώτο καιρό της κρίσης είχαμε 
ξεσπάσματα οργής, διαδηλώσεις, εφήμερα κινήματα κ.λπ. Ταυτόχρονα: αυτοκτονίες απελ-
πισμένων. Τότε τις περουσίαζε ο Τύπος. Σήμερα ο πληθυσμός «αντιδρά» παθητικά, βιώ
νει τα αδιέξοδα και την έλλειψη προοπτικής. Στη συγκεκριμένη μελέτη του ο Μ. Μοδιάνος 
δια πιστώνει μια αύξηση των αυτοκτονιών στη χώρα μας. (Συγκεκριμένα στατιστικά στοι-
χεία για άνδρες, γυναίκες, ηλικίες, χρονικές περίοδοι κ.λπ.) Τα στοιχεία δείχνουν σημαντι-
κή αύξηση των αυτοκτονιών μετά το 2008 και προβλέπεται περαιτέρω αύξηση, αν δεν γί-
νουν «συστηματικές παρεμβάσεις» για την άμβλυνση της διαδεδομένης επίδρασης της οι-
κονομικής ύφεσης στην ψυχική υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Συστηματικές παρεμβά-
σεις; Από πού; Από το ελληνικό κράτος; Ή από τις οχιές των «δανειστών» που πλούτισαν 
σε βάρος της Ελλάδας, αλλά επιμένουν, να πληρώσουμε και το τελευταίο ευρώ του παρά-
νομου, επαχθούς κ.λπ. χρέους.

Το σημερινό αφιέρωμα «κλείνει» με το άρθρο της Μaria Βοrcsa και της Κάτιας Χαρα-
λαμπάκη για τις επιπτώσεις της κρίσης στις ελληνικές οικογένειες, «ένα μεταμοντέρνο ελ-
ληνικό δράμα».

Ακολουθούν μελέτες για την ελληνική παιδεία (Κ. Διαμαντής), για την κανονιστική φύ-
ση της ορθολογικότητας στις κοινωνικές θεωρίες (Μ. Χριστοδούλου), το άρθρο του Σάβ-
βα Μιχαήλ «Ο Wakter Benjamin στη Μόσχα», άρθρο του Ι. Ν. Μαρκόπουλου για το ηθικό 
πλεονέκτημα της Αριστεράς, επίσης άρθρο του J. Fontaine για την ισραηλινή πολιτική για 
το νερό, κρίσιμο πρόβλημα στις πιέσεις του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, καθώς και 
επίκαιρο άρθρο του Λάμπρου Βαζαίου για το Μακεδονικό.

Και όπως πάντα: Επίκαιρα σχόλια και κριτική βιβλίου. Η εικονογράφιση και το σχετικό 
σημείωμα από τη ζωγράφο Μαρία Κοκκίνου.

Σημείωμα: Αυτές τις μέρες είχαμε την επίσκεψη του Γερμανού προέδρου. Ο «πρώτος 
πολίτης της συμμάχου χώρας», ζήτησε συγγνώμη για τις γερμανικές θηριωδίες σε βάρος 
του ελληνικού λαού, σημείωσε την «ηθική ενοχή» που βαραίνει τους συμπατριώτες του, 
εγκωμίασε τους Έλληνες για την αντοχή τους, μίλησε για τον σεβασμό του που αφήσα-
με πίσω τα μνημόνια, αλλά όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διπλωματικά, του θύμισε τις 
πολεμικές επανορθώσεις, ο πρόεδρος της κραταιάς Γερμανίας έκανε τον κουφό. Τι περι-
μένουμε από τη «φίλη» χώρα; Μας οφείλουν 280 δισ. για επανορθώσεις. Οι νεκροί (δολο-
φονημένοι, ψημένοι, εκτελεσμένοι κ.λπ.) δεν έχουν ανταλλακτική αξία. Αλλά όπως αποδει-
κνύει γερμανίδα ακαδημαϊκός, πέντε σεντ του ευρώ να έβαζε ο κάθε Γερμανός, η χώρα του 
θα εξοφλούσε τα δάνεια και τις καταστροφές. Λοιπόν; 


