
ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ  

 

Η οικονομικι κρίςθ, εκτόσ από τισ πρακτικζσ αλλαγζσ 

που φζρνει ςτο βιοτικό επίπεδο πολλϊν οικογενειϊν, 

επθρεάηει ψυχολογικά τα παιδιά και τουσ εφιβουσ με 

πολλοφσ τρόπουσ. Είτε μζςω των αλλαγϊν ςτον τρόπο 

ηωισ τθσ οικογζνειασ, είτε μζςω των αλλαγϊν ςτθν ψυχολογικι κατάςταςθ των γονζων (αν π.χ. 

ζχουν χάςει τθ δουλειά τουσ), είτε μζςω των ςτάςεων που προβάλλονται ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ. 

Τα παιδιά δε ηουν ςε μια μαγικι γυάλα. Ακόμθ κι αν ςτθ δικι τουσ οικογζνεια δεν υφίςτανται 

προβλιματα βιοτικοφ επιπζδου, απορροφοφν και ειςπράττουν το αίςκθμα τθσ περιρρζουςασ 

ατμόςφαιρασ, που αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει ςτθ χϊρα μασ. Μια ατμόςφαιρα που χαρακτθρίηεται 

από φόβο, κυμό, ζλλειψθ ελπίδασ και προοπτικισ για το μζλλον, αλλά και πλιρθ απαξίωςθ τθσ 

ζννοιασ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Κακϊσ, λοιπόν, βιϊνουν τθν οικονομικι και κοινωνικι κρίςθ 

ςε μια τρυφερι θλικία, όπου διαμορφϊνεται θ κοςμοκεωρία τουσ, θ αντίλθψι τουσ για τθ ηωι, 

είναι ςθμαντικό να φροντίςουμε να ζχουν υγιείσ τρόπουσ να τθν ερμθνεφςουν και να 

ανταποκρικοφν ςε αυτιν. Είναι ανζφικτο, αλλά και ανεπικφμθτο, να τα απομονϊςουμε από τθν 

πραγματικότθτα, ϊςτε να μθ βλζπουν τισ δυςκολίεσ. Αυτό που χρειάηεται να γίνει είναι να 

νοθματοδοτιςουν υγιϊσ όςα παρατθροφν και βιϊνουν.  

Ζνασ ςυνικθσ, μθ υγιισ τρόποσ ερμθνείασ είναι ο φόβοσ τθσ ζλλειψθσ με βακιά αρνθτικζσ 

πεποικιςεισ, όπωσ: «Τα λεφτά δεν είναι ποτζ αρκετά», «Δεν κα ζχω ποτζ αρκετά λεφτά ςτθ ηωι 

μου», «Οι άνκρωποι υποφζρουν για τα λεφτά», «Δεν κα καταφζρω να επιβιϊςω», «Κανείσ δεν 

νοιάηεται για κανζνα», «Οι άνκρωποι πατοφν επί πτωμάτων για τα λεφτά», «Ασ αρπάξω όςο 

περιςςότερα μπορϊ, αλλιϊσ κα το κάνουν οι άλλοι πριν από εμζνα».  Αυτζσ οι κεμελιϊδεισ 

αρνθτικζσ πεποικιςεισ υπάρχουν ςε πολλοφσ ενιλικεσ, ακόμθ και αν δεν εκφράηονται ρθτά. 

Επειδι οι αςυνείδθτεσ πεποικιςεισ είναι τόςο κεμελιϊδεισ, καταλιγουν να υπαγορεφουν τθ 

ςυμπεριφορά μασ, τισ επιλογζσ μασ, τα ςχόλιά μασ, ακόμθ και τθ ςτάςθ του ςϊματόσ μασ. Μζςα 

από αυτά τα κωδικοποιθμζνα μθνφματα, οι αρνθτικζσ πεποικιςεισ των ενθλίκων επθρεάηουν τα 

παιδιά, χωρίσ τα ίδια να το καταλαβαίνουν. 

Για να μπορζςουμε να βοθκιςουμε τα παιδιά  είναι ςθμαντικό να αναρωτθκοφμε πωσ εμείσ οι 

ενιλικεσ αντιμετωπίηουμε τα εμπόδια και τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ και τι είδουσ πρότυπα δίνουμε 

ςε κείνα. Για να μπορζςουμε εμείσ οι ίδιοι να γίνουμε πθγι δφναμθσ και αιςιοδοξίασ, χρειάηεται 

να  μάκουμε να διαχειριηόμαςτε το άγχοσ μασ, να αποκτιςουμε ευελιξία ϊςτε να 



προςαρμοηόμαςτε ςτισ αλλαγζσ, να αναηθτάμε τισ εναλλακτικζσ που υπάρχουν και να παίρνουμε 

δφναμθ από τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ. Σε αυτι τθν διαδρομι, όμωσ, πολλζσ φορζσ μπορεί να 

αιςκανκοφμε ότι δεν ζχουμε τθ δφναμθ να αντιμετωπίςουμε τθ πίεςθ, τθν αγωνία, τθν 

αναςφάλεια ι /και τισ ενοχζσ,  με αποτζλεςμα να νιϊκουμε μόνοι. Όταν βριςκόμαςτε αντιμζτωποι 

με τζτοιου είδουσ δυςκολίεσ, είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι χρειάηεται να πάρουμε ςτιριξθ 

και βοικεια από ειδικοφσ ι  ακόμα και  από  άλλουσ ανκρϊπουσ που μποροφν να μασ 

ςυμπαραςτακοφν. 

ΣΙ ΜΠΟΡOYME ΝΑ ΚΑΝOYME ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗOYME: 

 Συηθτάμε για τα κζματα αυτά μαηί τουσ με τρόπο ανοιχτό, εποικοδομθτικό κι αιςιόδοξο 

για  να τα διδάξουμε να ςκζφτονται  κετικά  όπωσ: «Ζχω όςα πραγματικά χρειάηομαι», 

«Ό,τι και να γίνει, κα τα καταφζρω», «Υπάρχουν αρκετά για όλουσ», «Μου αξίηει να 

πετφχω», «Ζχω καλοφσ ανκρϊπουσ ςτθ ηωι μου». 

 Αποφεφγουμε να χρθςιμοποιοφμε εκφράςεισ φόβου μπροςτά ςτα παιδιά, π.χ. «τι κα 

απογίνουμε», «κα μασ καταςτρζψουν», «ςε λίγο δεν κα ζχουμε να φάμε» κλπ… Το  φόβο 

μασ  είναι ςθμαντικό να τον εκφράςουμε ςε κάποιον ενιλικα που μασ καταλαβαίνει και 

μπορεί να μασ υποςτθρίξει. Καλό όμωσ είναι να μθ μασ βλζπουν τα παιδιά εκτόσ ελζγχου. 

Για τα παιδιά, εμείσ είμαςτε θ αςπίδα προςταςίασ τουσ. Χρειάηονται να νιϊςουν ότι κα τα 

προςτατζψουμε. Αν μασ βλζπουν πανικόβλθτουσ, νιϊκουν πολφ ευάλωτα και μόνα, κάτι 

το οποίο δεν κατανοοφν και βζβαια δεν μποροφν να ελζγξουν, κάτι που μπορεί να τα 

οδθγιςει ςε ζντονο άγχοσ.  

 Λζμε ςτα παιδιά, όταν προκφψει ςτθν κουβζντα: «Ναι, υπάρχει θ κρίςθ, τα πράγματα είναι 

ςτενόχωρα για όλουσ, αλλά μθν ανθςυχείσ, εμείσ είμαςτε εδϊ, ξζρουμε πϊσ να το 

διαχειριςτοφμε κι όλα κα πάνε καλά». 

 Θυμίηουμε ςτα παιδιά μασ ,αλλά και ςτον εαυτό μασ ότι το χριμα δεν είναι το παν. Τα 

παιδιά, αν ζχουν τα απαραίτθτα, μποροφν να ηιςουν ευτυχιςμζνα ςε μια οικογζνεια, όπου 

υπάρχει το ψυχικό απόκεμα αγάπθσ κι αιςιοδοξίασ. Τα παιδιά δε κα ςτερθκοφν τόςο πολφ 

τα υλικά αγακά, αν και πολλζσ φορζσ φαίνεται να προςκολλοφνται ςε αυτά, γιατί τουσ 

λείπουν άλλα ουςιαςτικότερα. 

 Προβάλλουμε εμείσ τθ κετικι ςκζψθ και τθν αιςιοδοξία ότι κάτι καλό κα προκφψει ςτο 

τζλοσ. Αν δεν μποροφμε εμείσ να αντιμετωπίςουμε το μζλλον, πϊσ κα το κάνουν εκείνα;  

Με το παράδειγμά μασ τα διδάςκουμε. 



 Τουσ δίνουμε ελπίδα και κετικι οπτικι, αιςιοδοξία. Ασ τουσ ρωτιςουμε «Αν μποροφςαν 

να προκφψουν κάποια καλά από τθν κρίςθ, ποια κα ιταν αυτά;» Πϊσ κα μποροφςαμε να 

αντιςτρζψουμε αυτιν τθν κατάςταςθ ςτθν κοινωνία μασ ςε κάτι κετικό;» 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τθν μεγάλθ κοινωνικι αδικία που ςυντελείται αυτι τθ ςτιγμι ςε 

βάροσ του λαοφ, όχι μόνο του δικοφ μασ, αλλά και άλλων. Τα παιδιά δεν ζχουν ανοςία ςτα 

μθνφματα τθσ τθλεόραςθσ ι των κοινωνικϊν αναταράξεων. Βλζπουν τθν ατιμωρθςία αλλά και 

τθν εξακλίωςθ που υπάρχει ςτθ κοινωνία μασ. Ο κυμόσ που προκφπτει δεν είναι απαραίτθτα 

αρνθτικόσ, αρκεί να λειτουργιςει ωσ δθμιουργικι δφναμθ, παρά καταςτροφικι. Να 

ςτθρίξουμε και να νοιαςτοφμε όςο μποροφμε ο ζνασ τον άλλον . Ασ τουσ διδάξουμε με το 

παράδειγμά μασ, να προςεγγίςουν τον πιο αδφναμο. Ασ πάρουμε τθν πρωτοβουλία να 

δραςτθριοποιθκοφμε ςτθν αρωγι κι αλλθλεγγφθ μζςα από κατάλλθλεσ εκελοντικζσ 

οργανϊςεισ. Αυτό κα τα κάνει να νιϊςουν αςφαλι, γιατί βλζπουν ανκρωπιά. Θα τα κάνει 

επίςθσ να νιϊςουν δυνατά- γιατί εκείνοσ που επιμζνει να λειτουργεί καλοπροαίρετα, δφςκολα 

τον αγγίηει ο φόβοσ. Ασ τουσ διδάξουμε ότι μποροφμε να απαντιςουμε ςτθν ζλλειψθ αξιϊν, με 

τισ αξίεσ που ζχουμε εμείσ μζςα μασ. Όταν ηοφμε ςφμφωνα με τισ αξίεσ μασ, δεν γίνεται μόνο θ 

ηωι των άλλων καλφτερθ, αλλά και θ δικι μασ. Νιϊκουμε ολοκλθρωμζνοι, νιϊκουμε ιςχυροί, 

νιϊκουμε ότι ζχουμε αξιοπρζπεια και αυτό μασ προςκζτει μια αόρατθ δφναμθ. 

Α.Π. 
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