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Περίληψη 

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα αντιμετώπισε μια οικονομική κρίση η οποία 

άλλαξε τον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. Μέσα σε ένα 

διάστημα μίας εβδομάδας οι άνθρωποι, όλων των ηλικιών σε όλη την Ελλάδα, 

βομβαρδίζονταν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ιδίως από την τηλεόραση και τα 

δελτία ειδήσεων, με ειδήσεις και «ρεπορτάζ» για την επερχόμενη «οικονομική κρίση» που 

παρατηρούσαν οι οικονομολόγοι και η οποία θα έφερνε ριζικές αλλαγές και δυσκολίες 

στην ζωή των κατοίκων. Μάλιστα, μέσα σε ένα χρόνο, οι πολιτικοί της χώρας, διάφοροι 

πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές αλλά και ερευνητές πολλών άλλων πεδίων, 

εμφανίζονταν στα δελτία ειδήσεων, σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σε άρθρα εφημερίδων 

αναλύοντας την δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία είχε φτάσει η 

Ελλάδα.   

Το αποτέλεσμα όλης της κατάστασης που περιεγράφηκε παραπάνω είχε σαν 

συνέπεια την δημιουργία αισθημάτων πανικού, ανασφάλειας και φόβου για το μέλλον των 

ανθρώπων που ζούσαν στην Ελλάδα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι 

πολιτικές και οικονομικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν ενέτειναν αυτά τα αρνητικά 

συναισθήματα, αντί να καθησυχάσουν τους κατοίκους της Ελλάδας. Ειδικότερα, οι 

περικοπές μισθών και συντάξεων, οι απολύσεις προσωπικού, το κλείσιμο πολλών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι αυξήσεις των φόρων και των κρατήσεων, καθώς και η 

πολιτική αστάθεια που επικρατούσε, είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και το 

βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων.  

Τις παραπάνω συνθήκες διαβίωσης, η Ναόμι Κλάιν, πολύ εύστοχα,  ονομάζει 

«Δόγμα του Σοκ». Αναλυτικότερα, η πρόκληση αισθημάτων φόβου, αβεβαιότητας και 

πανικού, δημιουργεί «πειθήνια» άτομα τα οποία δέχονται οποιαδήποτε πολιτική και 

οικονομική «πρόταση-λύση» αγόγγυστα και χωρίς κανέναν δισταγμό. Παρατηρώντας το 

φαινόμενο αυτό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα δέκα χρόνια που πέρασαν 

προσέφεραν «τροφή για σκέψη». Μάλιστα, πολλά στοιχεία και γεγονότα, αναφορικά με 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα άτομα και την καθημερινή ζωή τους, 

αντιπροσωπεύονται απόλυτα στο έργο της Κλάιν. Στην εργασία αυτή θα γίνει μία 

προσπάθεια εκτενέστερης μελέτης γεγονότων και ανάλυσης θεωριών που σχετίζονται με 

την ελληνική οικονομική και κοινωνική κρίση.   
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Εισαγωγή  

 

Η διπλωματική αυτή εργασία, με θέμα Η Ελλάδα της Κρίσης Μέσα Από «Το Δόγμα 

του Σοκ», εκπονείται στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του 

τμήματος Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της ελληνικής οικονομικής 

κρίσης, από το 2008 έως και το 2018, μέσα από το έργο της Ναόμι Κλάιν «Το Δόγμα του 

Σοκ: Η άνοδος του καπιταλισμού της καταστροφής». Αναλυτικότερα, αφού γίνει μια 

παρουσίαση του έργου της Ναόμι Κλάιν, στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε 

και να κατανοήσουμε την ελληνική οικονομική κρίση την δεκαετία 2008 έως 2018, μέσα 

από «Το Δόγμα του Σοκ».  

Μέσα από αυτήν την έρευνα θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο η οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα μπορεί να μελετηθεί ως μια νέα περίπτωση «πρόκλησης Σοκ» σε μια 

κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κλάιν στο έργο της αναφερόμενη σε διάφορες 

χρονικές στιγμές και σε συμβάντα σε πολλές κοινωνίες και χώρες. Η Ναόμι Κλάιν στο 

έργο μελετά ιστορικά, πολιτικά, ή/και κοινωνικά γεγονότα που συνέβησαν σε διάφορες 

κοινωνίες ή/και χώρες, με σκοπό να στηρίξει την άποψη ότι πολλά γεγονότα και πολιτικές 

αποφάσεις, πάρθηκαν εσκεμμένα με σκοπό κάποιοι άνθρωποι να κερδίσουν πολλά 

χρήματα εις βάρος αθώων ανθρώπων και κοινωνιών.  

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο 

«Εισαγωγή», γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πλαίσια μέσα στα οποία διεξάγεται η 

έρευνα αυτή, καθώς και στους στόχους της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Θεωρητικό 

Πλαίσιο και Μεθοδολογία», επιχειρείται μια παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της 

εργασίας, αλλά και του τρόπου και των εργαλείων διεξαγωγής της.  

Το τρίτο κεφάλαιο, με  τίτλο «Η οικονομική κρίση»,  διακρίνεται σε δύο ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Το Δόγμα του Σοκ», γίνεται μια εκτενείς παρουσίαση του 

έργου της Ναόμι Κλάιν «Το Δόγμα του Σοκ: Η άνοδος του καπιταλισμού της 

καταστροφής» (2010), όπως και διάφορων κριτικών που ασκήθηκαν στο έργο αυτό. Στην 

δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Η περίπτωση της Ελλάδας», θα παρουσιαστεί όλο το χρονικό, 

αλλά και τα αίτια -σύμφωνα με πολλούς μελετητές- της δεκαετούς ελληνικής οικονομικής 
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κρίσης. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μία συσχέτιση και μια σύγκριση της ελληνικής 

οικονομικής κρίσης με στοιχεία και θεωρίες του έργου της Ναόμι Κλάιν.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομική Κρίση Σήμερα», θα γίνει 

η παρουσίαση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη στα 

πλαίσια της εργασίας αυτής, και η οποία στηρίχθηκε στη χρήση ερωτηματολογίων 

κλειστού τύπου. Στο πέμπτο κεφάλαιο, με τίτλο «Συμπεράσματα», θα γίνει μια 

ανασκόπηση της έρευνας αυτής, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν τα κυριότερα στοιχεία 

στα οποία κατέληξε η έρευνα αυτή.  

Στην συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί συνολικά η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της εργασίας. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο, με τίτλο 

«Παράρτημα», θα παρουσιαστεί το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, 

καθώς και τα γραφήματα από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.   
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Θεωρητικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία  

 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί λεπτομερώς τα θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο 

οποίο θα στηριχθεί η εργασία αυτή. Αναλυτικότερα, θα γίνει μια αναφορά στους βασικούς 

όρους της εργασία, όπως είναι η «μικροοικονομία», η «αγορά», η «κρίση» και η 

«οικονομική κρίση». Παράλληλα θα επιχειρηθεί μια πρώτη σύνδεση της θεωρίας και του 

έργου της Ναόμι Κλάιν με το ερευνητικό παράδειγμα της έρευνας αυτής, την Ελληνική 

οικονομική κρίση.  

Σύμφωνα με το διαδικτυακό λεξικό ΠΥΛΗ1 , ως «κρίση» χαρακτηρίζεται  

«…η κορύφωση μιας δύσκολης εξελικτικής πορείας με επιδείνωση όλων των 

αρνητικών φαινομένων, από το ξεπέρασμα της οποίας εξαρτάται η επιστροφή στη 

φυσιολογική κατάσταση…» 

στην εργασία αυτή εξετάζεται η «οικονομική κρίση» που βίωσε η Ελλάδα την δεκαετία 

2008 έως 2018.  

Μάλιστα, η Φυλαχτού Μαρία, στην διπλωματική εργασία της με τίτλο Οι 

Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Ψυχική Υγεία (Α.Π.Θ. 2014), ως «οικονομική 

κρίση» χαρακτηρίζει:  

«…το φαινόμενο κατά το οποίο μία οικονομία χαρακτηρίζεται από μια 

διαρκεί και αισθητή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας… αναφέρεται σε όλα 

τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 

οι τιμές, οι επενδύσεις …».  

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Ελλάδα κατά την περίοδο που διερευνάται. Το 

γεγονός που διαφοροποιεί όμως, την ελληνική οικονομική κρίση σε σχέση με άλλες, είναι 

ότι η αποδιοργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν έμεινε στο επίπεδο της 

μακροοικονομίας, αλλά εισχώρησε  και στο πεδίο της μικροοικονομία της χώρας.  

Στο σημείο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν οι ορισμοί των όρων 

«μακροοικονομία» και «μικροοικονομία», προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης. Η «μακροοικονομία» αναφέρεται στην μελέτη 

 
1Διαδικτυακό λεξικό ΠΥΛΗ http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CF%81%CE%
AF%CF%83%CE%B7+&dq= 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7+&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7+&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7+&dq=
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των οικονομικών φαινομένων και δραστηριοτήτων που αφορούν συνολικά την οικονομία 

μιας χώρας, όπως είναι ο πληθωρισμός, η ανεργία και η οικονομική μεγέθυνση, (G. 

Mankiw, M. Taylor 2011). Από τη άλλη, η «μικροοικονομία» αναφέρεται στην μελέτη της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μιας χώρας, (G. Mankiw, 

M. Taylor 2011).  

Επομένως, όπως παρατηρείται, η οικονομική κρίση δεν έπληξε μόνο την 

μακροοικονομία της χώρας, τις οικονομικές σχέσης και δραστηριότητες της στο σύνολό 

τους, ή σε σχέση με άλλες χώρες. Αντιθέτως, επηρέασε και τις εγχώριες αγορές, δηλαδή « 

… τις ομάδες των πωλητών και των αγοραστών μια υπηρεσίας ή ενός αγαθού… οι οποίες 

στηρίζονται πάνω σε σχέσεις προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

τους… », (G. Mankiw, M. Taylor 2011), και τα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλιστα, σύμφωνα 

με τη «θεωρία ενσωμάτωσης» του Polanyi, η οποία παρουσιάζεται στο έργο του The Great 

Transformation (Polanyi, 2001), η οικονομία μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την πολιτική, την κοινωνική και την θρησκευτική ζωή της.  

Το γεγονός αυτό δίνει σε μη οικονομολόγους  την δυνατότητα να μελετήσουν ένα 

οικονομικό φαινόμενο ως κοινωνικό. Συνεπώς, πέραν της ιδιαιτερότητας που φαίνεται να 

έχει η ελληνική οικονομική κρίση για την οικονομική επιστήμη, μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης ιδιόμορφων καταστάσεων αποτελεί το 

έργο της Ναόμι Κλάιν, καθώς και η θεωρία στην οποία κατέληξε, (Κλάιν, 2010). Πιο 

συγκεκριμένα, η Κλάιν στο έργο της, στηριζόμενη σε βιβλιογραφική έρευνα, σε 

αποχαρακτηρισμένα κρατικά έγγραφα και σε επιτόπιες έρευνες που έκανε, παρουσίασε 

την έννοια του «καπιταλισμού της καταστροφής».  

Αναλυτικότερα, η Κλάιν θεωρεί ότι πολλές περίοδοι κρίσεων, όπως είναι οι 

οικονομικές κρίσεις, οι πολιτικές κρίσεις, οι κοινωνικές κρίσεις, αλλά και οι φυσικές 

καταστροφές, μπορούν να ιδωθούν ως ευκαιρίες πλουτισμού από συγκεκριμένες ομάδες 

ανθρώπων μιας κοινωνίας. Το γεγονός αυτό, όμως, λειτουργεί αρνητικά για το σύνολο της 

κοινωνίας, ή της χώρας, καθώς η όποια κρίση υφίστατο την δεδομένη χρονική περίοδο, 

δεν ξεπερνάτε αλλά εντείνεται.  

Στην εργασία αυτή θα μελετηθεί η ελληνική οικονομική κρίση, και ιδιαίτερα οι 

επιπτώσεις της στην ζωή των ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, την περίοδο από το 2008 
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έως το 2018, μέσα από το πρίσμα τόσο την μικροοικονομίας, όσο και μέσα από την θεωρία 

της Κλάιν. Μάλιστα, για την διεκπεραίωση της έρευνας αυτής, πέραν από την 

βιβλιογραφία στην οποία στηριχθήκαμε, διαμοιράστηκαν και ερωτηματολόγια, τα οποία 

διερευνούσαν τις απόψεις και τα βιώματα των πληροφορητών αναφορικά με την 

οικονομική κρίση, καθώς και την άποψή τους για το έργο της Ναόμι Κλάιν.      

Αναλυτικότερα, τα ερωτηματολόγια διαμοιράστηκαν μέσω ηλεκτρονικών 

ταχυδρομείων, καθώς και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ήταν σε 

ηλεκτρονική μορφή. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον άμεσο διαμοιρασμό των 

ερωτηματολογίων, καθώς και στην συγκέντρωση των απαντήσεων μέσω της μορφής της 

«χιονοστιβάδας».2   

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στους 

πληροφορητές, ή/και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στις αρχές του Μαρτίου του 2019, ενώ 

η συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων ξεκίνησε στα τέλη του Ιουνίου του 2019. 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι ι πληροφορητές μας είναι Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας μεταξύ 

δεκαοκτώ και πενήντα εννέα ετών, και οι οποίοι διαμένουν σε διάφορες περιοχές της 

Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε κάποια νησιά του Αιγαίου.  

  

 
2 Μορφή «χιονοστιβάδας»: οι πληροφορητές αφότου συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο, εάν το 

επιθυμούσαν προωθούσαν το ερωτηματολόγιο σε τρίτα άτομα.   
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Η Οικονομική Κρίση  

 

• «Το Δόγμα του Σοκ» 

 

Η Ναόμι Κλάιν, γεννημένη το 1970, σύμφωνα με την περιγραφή που υπάρχει στο 

βιβλίο «Το Δόγμα του Σοκ» αλλά και από πολλές διαδικτυακές πηγές3, είναι μία 

δημοσιογράφος και κινηματογραφίστρια με πολλά έργα, πολλές διακρίσεις και 

βραβεύσεις. 

Το βιβλίο της Naomi Klein «Το Δόγμα του Σοκ: Η άνοδος του καπιταλισμού της 

καταστροφής» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2007 από την Klein Lewis Productions Ltd. 

Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 2010, από τον εκδοτικό όμιλο Λιβάνη, την μετάφραση του 

έργου έκανε ο Άγγελος Φιλιππάτος και την επιμέλεια η Δέσποινα Γιανναρούδη.  

Το έργο αυτό χωρίζεται σε επτά μέρη, τα οποία περιέχουν από δύο έως πέντε 

κεφάλαια το κάθε ένα, και τα οποία στο σύνολό τους είναι είκοσι ένα. Στο τέλος του 

εικοστού πρώτου κεφαλαίο υπάρχει το συμπέρασμα της συγγραφέως, κάποιες σημειώσεις 

της και οι ευχαριστίες. Μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κλάιν στηρίζει το έργο της 

σε αποχαρακτηρισμένα αρχεία των μυστικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α., σε επιτόπιες 

έρευνες και συνεντεύξεις, καθώς και σε πολλά επιστημονικά έργα, τα οποία δημιουργούν 

μια αφήγηση για το «Δόγμα του Σοκ» και τον «καπιταλισμό της καταστροφής».  

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, σε πολλές περιπτώσεις, τις οποίες παρουσιάζει, μελετά 

και αναλύει στα επτά μέρη του έργου της, πολλές κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές, 

πολιτικές, καθώς και φυσικές καταστροφές έγιναν για κάποιους ανθρώπους «μέσα», ή/και 

«αφορμές» για να αυξήσουν τα προσωπικά τους κέρδη, έναντι των υπολοίπων μελών της 

κοινωνίας ή της χώρας τους. Μάλιστα, πολλοί επιστήμονες, όπως ο Μίλτον Φρίντμαν, 

καθοδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους, με πολιτικές και στρατηγικές που δυσχέραναν την 

κρίση που υφίστατο η κάθε χώρα, ή/και κοινωνία.  

Αναλυτικότερα, μέσα από την έρευνα της η Κλάιν παρατηρεί ότι ανάμεσα σε 

πρακτικές ανάκτησης πληροφοριών από ανθρώπους που εργάζονται σε πολλές υπηρεσίες 

 
3 http://www.naomiklein.org/meet-naomi  
 

http://www.naomiklein.org/meet-naomi
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ασφαλείας των Η.Π.Α. και σε πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες σε περιόδους κρίσεων, 

υπήρχε ένα βασικό μοτίβο δράσης, το οποίο ονομάζει «Δόγμα του Σοκ». Μάλιστα, η 

συγγραφέας, στηριζόμενη στην έρευνά της, αναφέρει ότι:  

«… Τα βασανιστήρια, ή «πιεστική ανάκριση», είναι μια σειρά από 

τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν στους κρατούμενους μια 

κατάσταση έντονου αποπροσανατολισμού και σοκ, με σκοπό να 

υποχρεωθούν να προβούν σε ομολογίες παρά τη θέλησή τους, … ο τρόπος για 

να σπάσουν «ανθεκτικές πηγές πληροφοριών» είναι να προκληθεί μια βίαιη 

ρήξη ανάμεσα στους κρατούμενους και στην ικανότητά τους να κατανοούν 

τον κόσμο που τους περιβάλλει. Στην αρχή οι αισθήσεις αποστερούνται κάθε 

εξωτερικό ερέθισμα, … ενώ στη συνέχεια το σώμα βομβαρδίζεται με 

εξαιρετικά έντονα ερεθίσματα. … Το δόγμα του σοκ μιμείται επακριβώς αυτή 

τη διαδικασία και προσπαθεί να επιτύχει σε μαζική κλίμακα ότι επιτυγχάνουν 

τα βασανιστήρια…». (Κλάιν, 2010, σελ. 32).  

Πιο αναλυτικά, η Κλάιν θεωρεί ότι κάθε γεγονός, ή /και κατάσταση που προκαλεί 

στους ανθρώπους την αίσθηση του φόβου, της ανασφάλειας και του πανικού μπορεί να 

ιδωθεί ως «αφορμή» για απότομες και ριζικές αλλαγές, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση 

από τα ίδια τα άτομα που βιώνουν τις αλλαγές αυτές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο 

οικονομολόγος, και πατέρας της οικονομικής «Σχολής του Σικάγο», Μίλτον Φρίντμαν,  σε 

ένα δοκίμιο του έγραψε ότι:  

«… όταν ξεσπάει μια κρίση, οι δράσεις που αναπτύσσονται 

εξαρτώνται από τις περιρρέουσες ιδέες. Πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι η 

βασική λειτουργία μας: να αναπτύσσουμε εναλλακτικές πολιτικές που θα 

αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες, να διατηρούμε ζωντανές και διαθέσιμες, 

έως ότου το πολιτικά αδύνατον καταστεί πολιτικά αναπόφευκτο. …». (Κλάιν, 

2010, σελ. 20).    

Επιπρόσθετα, ο Φρίντμαν σε ένα άλλο έργο του παρουσιάζει ένα βασικό «σχέδιο 

δράσης», στο οποίο αναφέρει ότι, από την στιγμή που θα επέλθει η όποια μορφή κρίσης, 

«σοκ», το σημαντικότερο στοιχείο για την επιτυχία του πλάνου «δράσεις» είναι η 

«ταχύτητα», το «εύρος» και η «αιφνιδιαστική» αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης των 
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ατόμων μια κοινωνίας, ή/και χώρας. Το «πλάνο δράσης», το οποίο χαρακτηρίζει ως 

«θεραπεία σοκ», το χωρίζει σε τρία βασικά στάδια:   

«… Πρώτον, οι κυβερνήσεις πρέπει να καταργήσουν όλους τους 

κανόνες και τις ρυθμίσεις που εμποδίζουν τη συσσώρευση κερδών. Δεύτερων, 

οφείλουν να πουλήσουν την δημόσια περιουσία σε ιδιωτικές εταιρίες, ώστε 

να την εκμεταλλευτούν επικερδώς. Και, τρίτον, πρέπει να προβούν σε 

δραματικές περικοπές στη χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων… 

». (Κλάιν, 2010, σελ. 85).  

   Επιβάλλοντας στα άτομα μιας κοινωνία, ή/και χώρα, αυτές τις αλλαγές, είτε στο 

σύνολό τους, είτε σταδιακά, επιτυγχάνεται η δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας, 

πανικού και φόβου. Το αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η αναντίρρητη αποδοχή 

των μεταρρυθμίσεων με αρνητικές συνέπειες, τόσο για το σύνολο των ατόμων, όσο και 

την ίδια την κοινωνία, ή/και χώρα.  

Μάλιστα, χαρακτηριστικά παραδείγματα της παραπάνω πρακτικής αποτελούν η 

περίπτωση του πραξικοπήματος στης Χιλή το 1973, στην Πολωνία το 1981, στην Ιαπωνία 

το 1989, καθώς και η οικονομική κρίση του Καναδά το 1993. Αυτές τις περιπτώσεις, αλλά 

και πολλές άλλες μελετά, αναλύει και σχολιάζει η Κλάιν στο έργο της.  

Ο σκοπός της όλης έρευνας και παρουσίασης είναι να δείξει πως μέσα από 

διάφορες  πολιτικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και πρακτικές μεθόδους κάποια άτομα 

αυξάνουν τα προσωπικά οικονομικά κέρδη τους, έναντι των συνανθρώπων τους. 

Ειδικότερα, η Κλάιν χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:  

«… ονομάζει αυτές οι ενορχηστρωμένες επιδρομές εναντίον της 

δημόσιας σφαίρας ύστερα από καταστρεπτικά συμβάντα, σε συνδυασμό με 

την αντιμετώπιση των καταστροφών ως επιχειρηματικών ευκαιριών, 

«καπιταλισμό της καταστροφής» …». (Κλάιν, 2010, σελ. 19).     

Αν και το έργο της αυτό βρήκε έντονη αποδοχή από πολύ κόσμο, κερδίζοντας 

πολλά βραβεία και πολλούς υποστηριχτές δεν είναι λίγοι και εκείνοι που άσκησαν έντονη 

κριτική στο έργο αυτό. Αναλυτικότερα, πολύς κόσμος έσπευσε να χαρακτηρίσει την 

έρευνά  της προβληματική και μονοδιάστατη.  

Πιο συγκεκριμένα, πολλοί υποστηρικτές του Φρίντμαν, ή/και γενικότερα της 

ιδεολογίας του επέκριναν την Κλάιν ότι χρησιμοποίησε αρχεία που αμαύρωναν την θεωρία 
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και τις πράξεις του Φρίντμαν. Παρόλα αυτά, όπως και η ίδια αναφέρει, αλλά γίνεται 

φανερό και μέσα στο έργο της, η Κλάιν χρησιμοποιεί κείμενα του ίδιου του Φρίντμαν. 

Επομένως, η άποψη αυτή φαίνεται αρκετά παρωχημένη και αβάσιμη. 

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποδοκιμάζουν το έργο της, θεωρώντας 

ότι μέσα σε αυτό η Κλάιν επιχειρεί να κάνει μια προπαγάνδα υπέρ της «απελευθέρωσης 

της οικονομίας σε περιόδους καταστροφών». Βέβαια, αυτή η άποψη δεν μπορεί να σταθεί, 

από την στιγμή που όλο το έργο της αποτελεί μια εναντίωση σε αυτό το φαινόμενο. 

Μάλιστα, αυτό που η Κλάιν αναφέρει είναι ότι:  

«… το βιβλίο αυτό αμφισβητεί τον πιο κεντρικό και λατρεμένο 

ισχυρισμό της επίσημης ιστορίας: ότι ο θρίαμβος του απορυθμισμένου 

καπιταλισμού σήμαινε τη γέννηση της ελευθερίας, ότι οι χωρίς περιορισμούς 

αγορές συμβαδίζουν με τη δημοκρατία…». (Κλάιν, 2010, σελ. 36).  

Συνεπώς, έχοντας καταρρίψει τα περισσότερα επιχειρήματα εναντίον του  έργου 

της, θα επιχειρήσουμε να το εξετάσουμε σε αντιδιαστολή με την ελληνική περίπτωση.    
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• Η Περίπτωση της Ελλάδας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ερευνηθεί η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα 

την δεκαετία 2008 έως 2018, ως ένα παράδειγμα μελέτης του «Δόγματος του Σοκ». Πιο 

συγκεκριμένα, η οικονομική κρίση θα ιδωθεί ως ένα κοινωνικό και οικονομικό «σοκ» για 

την ελληνική κοινωνία, ενώ θα μελετηθούν και οι συνέπειες που αυτή είχε στα άτομα. 

Παράλληλα, θα μελετήσουμε την οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από την 

ελληνική κυβέρνηση και τις επιπτώσεις που αυτή είχε στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων που ζούσαν στην Ελλάδα.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι για τις ανάγκες της έρευνας, η αρχή 

της οικονομικής κρίσης θα οριστεί στις αρχές του 2008, ενώ τα τέλη του 2018 θα 

σηματοδοτούν την λήξη της. Επομένως, οι αναφορές σε διάφορες πηγές θα αφορούν την 

δεκαετία που εξετάζουμε, ή/και έναν με δύο μήνες πριν και μετά. Παράλληλα, για να είναι 

πιο κατανοητή και εύκολη στην μελέτη της, η οικονομική κρίση θα χωριστεί σε τρία 

χρονικά στάδια. Το πρώτο στάδιο θα αφορά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, δηλαδή την 

περίοδο 2008 έως 2010. Η δεύτερη περίοδο, η οποία θα αφορά την κορύφωση της κρίσης 

θα αφορά τα έτη 2011 έως 2016. Τέλος, η τρίτη περίοδο θα αφορά την αρχή λήξη της 

κρίσης, 2017 έως 2018.  

Όπως και στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης του Καναδά το 1993, που 

περιγράφει η Κλάιν στο έργο της, (Κλάιν, 2010 σελ. 346), έτσι και η οικονομική κρίση 

στην Ελλάδα λειτούργησε ως έναυσμα για την λήψη ακραίων και  «σκληρών» αποφάσεων 

και μέτρων, τα οποία χαρακτήριζαν «αναγκαίες» για την επίλυση της. Όμως πριν 

συνεχίσουμε, καλώ θα ήταν να δούμε από την αρχή τα γεγονότα.  

Η ελληνική οικονομική κρίση αποτελεί μια «συνέχεια» μια μεγαλύτερης κρίσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η αρχή του προβλήματος, ή/και το γεγονός που πυροδότησε μια σειρά 

γεγονότων τα οποία κλιμακώθηκαν με την δημιουργία οικονομικών κρίσεων σε πολλές 

χώρες, ήταν η κήρυξη πτώχευσης της αμερικανικής τράπεζας Lehman Brothers το 2008, 

(Γρηγορίου Χ., ). Το γεγονός αυτό ξεκίνησε μια σειρά αλυσιδωτών γεγονότων και 

κρίσεων, ένα από αυτά ήταν και η ελληνική οικονομική κρίση.  

Στην ελληνική περίπτωση, η κρίση βρήκε «γόνιμο έδαφος» δημιουργώντας μια 

κρίση την οποία δύσκολα θα μπορούσε να επιλυθεί. Η ελληνική οικονομία, πριν από το 
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2008 χαρακτηριζόταν από μεγάλο ποσό χρεών, εξαιτίας παλαιότερων δανείων που είχε 

πάρει. Επομένως, η κρίση του 2008 βρήκε μια χώρα, η οποία ήταν είδη χρεωμένη, 

δημιουργώντας έτσι μια δυσοίωνη κατάσταση. Μάλιστα, από τον προϋπολογισμό της 

χώρα που κατατέθηκε στα τέλη του 2008, το Α.Ε.Π.4 της για το 2008 έφτασε τα ποσοστά 

του 2002, (Φυλαχτού Μ., 2014), ενώ το «δημοσιονομικό αποτέλεσμα5» έφερε αρνητικό 

πρόσημο, καθώς τα έσοδα της χώρα φαίνονταν πολύ λιγότερα από τα έξοδα της.  

Το γεγονός αυτό μεταφράστηκε ως αδυναμία της χώρα να «εξοφλήσει» της 

υποχρεώσεις της εντός των συνόρων της, πληρωμή μισθών, συντάξεων, στήριξη του τομέα 

της υγείας, της παιδείας, καθώς και στην αποπληρωμή των χρεών της. Η αδυναμία αυτή, 

έγινε αφορμή για μια σειρά μέτρων και κανονισμών, προκυμμένου να επιλυθεί το 

οικονομικό ζήτημα που εμφανίστηκε. Το παράδοξο είναι, όμως, ότι από τα μέτρα και τις 

πρακτικές που ελήφθησαν η οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας 

χειροτέρεψε, αντί να καλυτερεύσει.  

Μάλιστα, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης ξεκίνησαν να σχολιάζουν και να αναφέρονται στη κρίση με φράσεις, σχόλια 

και αναφορές που δρούσαν αρνητικά στην όλη κατάσταση που επικρατούσε. 

Αναλυτικότερα, παρουσίαζαν την οικονομική κρίση με τόση αρνητική οπτική και με τόση 

κινδυνολογία, που δημιούργησαν ένα κλίμα φόβου, ανασφάλειας και πανικού στους 

ανθρώπους. Παράλληλα, η πολιτική που ακολουθήθηκε, καθώς και οι αναταραχές στην 

πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας ενέτειναν τα αρνητικά αισθήματα που 

δημιουργήθηκαν στους ανθρώπους που ζούσαν στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της όλης κατάστασης που περιεγράφηκε 

παραπάνω είναι οι τίτλοι εφημερίδων και ειδησεογραφικών μεταδόσεων κατά την περίοδο 

που εξετάζουμε. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, στις 28 Δεκεμβρίου του 2008, βρίσκουμε 

άρθρο με τίτλο «Αυξημένοι οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία λόγω ελλείμματος και 

 
4 Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν): «Η συνολική χρηματική αξία των αγαθών και των 

υπηρεσιών που παράγονται εντός των εδαφών της χώρας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.» 
(Γρηγορίου Χ., Σκούμας Α. ).  

5  «Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα»: «Η διαφορά η οποία προκύπτει αφαιρώντας από τα δημόσια 
έσοδα τις δημόσιες δαπάνες κατά την διάρκεια ενός έτους. Αν η διαφορά που προκύπτει είναι θετική, τότε 
προκύπτει δημόσιο πλεόνασμα ενώ αν η διαφορά είναι αρνητική προκύπτει πρωτογενές έλλειμμα.» 
(Γρηγορίου Χ., Σκούμας Α. ).  

  

https://www.kathimerini.gr/344570/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ay3hmenoi-oi-kindynoi-gia-thn-ellhnikh-oikonomia-logw-elleimmatos-kai-xreoys
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χρέους» του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ενώ ένα άλλο άρθρο του Ανέστη Ντόκα, με ίδια 

μέρα δημοσίευσης με το προηγούμενο, φέρει τον τίτλο «Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το 

Χ.Α. και το 2009».  

Κατά τη  δεύτερη περίοδο της κρίσης, από το 2011 έως το 2016, οι τίτλοι των 

άρθρων και των ειδησεογραφικών μεταδόσεων δεν παρουσιάζουν μεγάλη αλλαγή. 

Αναλυτικότερα, η εφημερίδα Η Καθημερινή, στις 29 Δεκεμβρίου του 2013, δημοσίευσε 

άρθρο του Γιώργου Τερζή με τίτλο «Κρίσιμο για την κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 

‘14». Μάλιστα, στην εφημερίδα Το Βήμα δημοσιεύτηκε, στις 26 Μαΐου του 2016 από την 

ερευνητική ομάδα της εφημερίδας, ένα άρθρο με τίτλο «Η κρίση αύξησε κατά 500.000 τους 

θανάτους από καρκίνο».  

Τα άρθρα αυτά αποτελούν λίγα μόνο παραδείγματα της κινδυνολογίας και του 

πανικού που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τα Μ.Μ.Ε.. Το αποτέλεσμα της παραπάνω 

κατάστασης ήταν η δημιουργία ενός λαού γεμάτο με συναισθήματα άγχους, πανικού και 

ανασφάλειας. Κατά συνέπεια, και προκειμένου μα καμφθούν τα αρνητικά αυναισθήματα, 

οι πολίτες της χώρας δέχτηκαν μια σειρά μέτρων, αλλαγών και νόμων που σε διαφορετική 

περίπτωση δεν θα υπήρχαν στην πολιτική ατζέντα της χώρας.   

Τα μέτρα αυτά αποτελούνταν από αυξημένους φόρους, μειώσεις μισθών και 

περικοπές σε πολλές κρατικές παροχές. Παράλληλα, επετράπη μια σειρά 

ιδιωτικοποιήσεων και πώλησης μέρους της δημοσίας περιουσίας έναντι πενιχρών 

χρηματικών ποσών. Μολονότι υπό διαφορετικές συνθήκες όλα τα παραπάνω δεν θα 

γίνονταν δεχτά, τώρα, υπό το πέπλο της «θεραπείας» της κρίσης, όλα έγιναν δεκτά με 

ελάχιστες αντιδράσεις. Μάλιστα ακόμη και οι όποιες αντιδράσεις υπήρξαν, έπαυσαν λόγω 

της επιθυμίας των ανθρώπων για τη λήξη της κρίσης και την παύση των αρνητικών 

συναισθημάτων.   

 

  

https://www.kathimerini.gr/344570/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ay3hmenoi-oi-kindynoi-gia-thn-ellhnikh-oikonomia-logw-elleimmatos-kai-xreoys
https://www.kathimerini.gr/344578/article/oikonomia/epixeirhseis/dysoiwnes-oi-provleyeis-gia-to-xa-kai-to-2009
https://www.kathimerini.gr/344578/article/oikonomia/epixeirhseis/dysoiwnes-oi-provleyeis-gia-to-xa-kai-to-2009
https://www.kathimerini.gr/507437/article/epikairothta/politikh/krisimo-gia-thn-kyvernhsh-to-prwto-e3amhno-toy-14
https://www.kathimerini.gr/507437/article/epikairothta/politikh/krisimo-gia-thn-kyvernhsh-to-prwto-e3amhno-toy-14
https://www.tovima.gr/2016/05/26/finance/i-krisi-ayksise-kata-500-000-toys-thanatoys-apo-karkino/
https://www.tovima.gr/2016/05/26/finance/i-krisi-ayksise-kata-500-000-toys-thanatoys-apo-karkino/
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Ανάλυση Έρευνας 

 

Η Ελληνική Οικονομική Κρίση Σήμερα  

 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ελληνική οικονομική κρίση μέσα από το 

έργο της Ναόμι Κλάιν, θα πρέπει να διερευνηθεί η γνώμη που έχει ο ελληνικός λαός για 

την οικονομική κρίση κατά την περίοδο 2008 έως 2018. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που 

μοιράστηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας αυτής. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ένα ζήτημα που προέκυψε, καθώς αν και διαμοιράστηκαν πενήντα 

ερωτηματολόγια, μόνο τα 44 απαντήθηκαν.  

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε μπορεί να χωρισθεί σε τρία 

τμήματα. Το πρώτο μέρος περιείχε πέντε διερευνητικές ερωτήσεις, σχετικά με το φύλο, 

την ηλικία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τον τόπο διαμονής των συμμετεχόντων. Στην 

δεύτερο μέρος, ακολουθούσαν δώδεκα ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ανοιχτού τύπου, 

που ζητήσουν την γνώμη των πληροφορητών για την  οικονομική κρίση στην Ελλάδα. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος υπήρχαν τρείς ερωτήσεις κλειστού τύπου και δύο ερωτήσεις 

ανοιχτού, αναφορικά με την γνώμη που έχουν οι συμμετέχοντες για το έργο της Ναόμι 

Κλάιν και την συσχέτιση του με την ελληνική οικονομική κρίση.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, το 70,5% των συμμετεχόντων ήταν 

γυναίκες, (31 άτομα), ενώ μόνο το 28,9% άνδρες, (13 άτομα). Για τις ανάγκες της 

έρευνας, οι πληροφορητές χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά 

τις ηλικίες μεταξύ  δεκαοκτώ έως είκοσι επτά ετών και αποτελεί το 57,7% των 

πληροφορητών. Η δεύτερη ομάδα αφορά άτομα ηλικίας είκοσι οκτώ με τριάντα οκτώ 

ετών και αποτελεί το 24,2%. Η τρίτη ομάδα, με ποσοστό 17,6%, αφορά τις ηλικίες μεταξύ 

τριάντα εννέα έως πενήντα εννέα ετών.  

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, οι απαντήσεις 

στων ερωτηματολογίων έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πληροφορητών, 93,2% 

(41 άτομα), είναι φοιτητές ή απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το 4,5% (2 άτομα) των ερωτηθέντων 
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δήλωσε ότι έχει «Άλλο» εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ενώ μόνο ένα άτομο (2,3%) βρίσκετε 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την εργασιακή 

αποκατάστασή τους, παρατηρούμε ότι η τα μεγαλύτερα ποσοστά κατέχουν οι απαντήσεις  

«Άνεργος/-η», ή/και εργασία στον «Ιδιωτικό τομέα» με ποσοστά 31,8% έκαστος (14 

άτομα στην κάθε κατηγορία). Παράλληλα, το 15,9% (7 άτομα) απασχολούνται στον 

«Δημόσιο τομέα» και το 13,6% (6 άτομα) δήλωσαν ότι εργάζονται σε «Άλλο» τομέα. 

Τέλος, μόλις το 6,8% (3 άτομα) δήλωσαν «Ελεύθεροι επαγγελματίες».  

Το 45,5% (20 άτομα) των ερωτηθέντων δήλωσε ως τόπο διαμονής την 

«Θεσσαλονίκη». Το 40,9% (18 άτομα) των πληροφορητών δήλωσε «Άλλο» τόπο 

διαμονής, ενώ μόνο το 13,6% (6 άτομα) είναι κάτοικος «Αθηνών».  

Στην συνέχεια θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι του ερωτηματολογίου που 

εστίαζε στις απόψεις και τα βιώματα των πληροφορητών αναφορικά με την ελληνική 

οικονομική κρίση.  Η πρώτη ερώτηση εστίαζε στην χρονική διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, το 65,9% (29 άτομα) των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την 

άποψη ότι η ελληνική οικονομική κρίση είχε διάρκεια δέκα χρόνων.  

Μάλιστα, στην ερώτηση ανοιχτού τύπου που συνόδευε τη παραπάνω ερώτηση, οι 

περισσότεροι διεύρυναν τα χρονικά όρια της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά, το 27,3% 

(12 άτομα) συμφώνησαν με την δεκαετή διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ενώ τρία άτομα 

(6,8%) απάντησαν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».  

Στην δεύτερη ερώτηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, 70,5% (31 

άτομα), διαφώνησε με τη διάκριση της οικονομικής κρίσης σε τρία στάδια (έναρξη 

κρίσης/κρίση/έξοδος από την κρίση), ενώ μόνο δέκα άτομα, (22,7%), συμφώνησε με την 

παραπάνω διάκριση. Τέλος, τρία άτομα, (6,8%), δήλωσαν ότι «Δεν ξέρουν/Δεν 

απαντούν».  

Η τρίτη ερώτηση διερευνούσε τα αισθήματα που καλλιέργησαν τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης στον ελληνικό λαό κατά τη χρονική διάρκεια 2008-2010. Το 59,1% (26 

άτομα) των πληροφορητών δήλωσε ότι τα Μ.Μ.Ε. καλλιέργησαν αισθήματα ανασφάλειας 

και πανικού. Το 22,7% (10 άτομα) δήλωσε ότι καλλιεργήθηκε μόνο ένα αίσθημα 

ανασφάλειας από τα Μ.Μ.Ε., ενώ το 11,4% (5 άτομα) θεωρεί ότι μόνο ένα αίσθημα 
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πανικού καλλιεργήθηκε. Τέλος, τρία άτομα (6,8%) απάντησαν «Τίποτα από τα 

παραπάνω» στην ερώτηση.  

Η τέταρτη ερώτηση εστίαζε στα αισθήματα που καλλιέργησαν τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης στον ελληνικό λαό κατά τη χρονική διάρκεια 2010-2016. Το 77,3% (34 

άτομα) των πληροφορητών δήλωσε ότι τα Μ.Μ.Ε. καλλιέργησαν αισθήματα ανασφάλειας 

και πανικού. Το 11,4% (5 άτομα) δήλωσε ότι καλλιεργήθηκε μόνο ένα αίσθημα 

ανασφάλειας από τα Μ.Μ.Ε., ενώ το 6,8% (3 άτομα) θεωρεί ότι μόνο ένα αίσθημα 

πανικού καλλιεργήθηκε. Τέλος, δύο άτομα (4,5%) απάντησαν «Τίποτα από τα 

παραπάνω» στην ερώτηση.  

Στην ερώτηση εάν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιχείρησαν να 

αποπροσανατολίσουν το κοινό τους παρουσιάζοντας θέματα που δεν σχετίζονταν με την 

οικονομική κρίση,  το 63,9% (28 άτομα) των πληροφορητών συμφώνησε με την 

παραπάνω άποψη. Το 25% (11 άτομα) διαφώνησε, ενώ το 11,4% (5 άτομα) απάντησε 

«Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» στην ερώτηση.  

Στην ερώτηση που αφορούσε την οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων/μείωση 

μισθών)  που ακολουθήθηκε την περίοδο 2008-2010, το μεγαλύτερο ποσοστό, 59,1% (26 

άτομα), δήλωσε ότι επιδείνωσε τα αισθήματα ανασφάλειας και πανικού που 

επικρατούσαν. Το 18,2% (8 άτομα) απάντησε ότι η οικονομική πολιτική που 

ακολουθήθηκε επιδείνωσε μόνο το αίσθημα της ανασφάλειας, ενώ το 13,6% (6 άτομα) 

θεωρεί ότι μόνο το αίσθημα πανικού επιδεινώθηκε. Τέλος, τέσσερα άτομα (9,1%) 

απάντησαν «Τίποτα από τα παραπάνω» στην ερώτηση.   

Στην ερώτηση σχετικά με την οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων/μείωση 

μισθών)  που ακολουθήθηκε την περίοδο 2010-2016, το μεγαλύτερο ποσοστό, 68,2% (30 

άτομα), δήλωσε ότι αυτή καλλιέργησε αισθήματα ανασφάλειας και πανικού. Το 22,7% 

(10 άτομα) απάντησε ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε καλλιέργησε μόνο το 

αίσθημα της ανασφάλειας, ενώ το 6,8% (3 άτομα) θεωρεί ότι μόνο το αίσθημα πανικού 

καλλιεργήθηκε. Τέλος, ένα άτομο (2,3%) απάντησε «Τίποτα από τα παραπάνω» στην 

ερώτηση.    

Αναφορικά με την ερώτηση εάν η οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων/μείωση 

μισθών)  που ακολουθήθηκε την περίοδο 2016-2018 διατήρησε το αίσθημα της 

ανασφάλειας και του πανικού, το μεγαλύτερο ποσοστό, 65,9% (29 άτομα), συμφώνησε 
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με την παραπάνω άποψη. Το 27,3% (12 άτομα) απάντησε ότι η οικονομική πολιτική που 

ακολουθήθηκε διατήρησε μόνο το αίσθημα της ανασφάλειας, ενώ το 4,5% (2 άτομα) 

θεωρεί ότι μόνο το αίσθημα πανικού διατηρήθηκε. Τέλος, ένα άτομο (2,3%) απάντησε 

«Τίποτα από τα παραπάνω» στην ερώτηση.  

Στην ένατη ερώτηση διερευνήθηκαν οι αλλαγές που συνέβησαν στην 

καθημερινότητα την πληροφορητών κατά την χρονική περίοδο 2008-2010, και οι οποίες 

σχετίζονταν με την οικονομική κρίση. Οι ερωτηθέντες μπορούσαν είτε να επιλέξουν 

μεταξύ πέντε επιλογών (μείωση μισθού/απώλεια εργασίας/απώλεια κατοικίας/δημιουργία 

επαγγελματικών ευκαιριών/τίποτα από τα παραπάνω), είτε να γράψουν τις αλλαγές που 

τους συνέβησαν.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 43,2% (19 άτομα) απάντησαν «Τίποτα από τα 

παραπάνω» στην ερώτηση. Το 34,1% (15 άτομα) απάντησε ότι έγινε «μείωση του 

μισθού» που έπαιρνε, ενώ τέσσερα άτομα (9,1%) δήλωσαν ότι «έχασε την απασχόληση» 

που είχε. Παράλληλα, το 9,1% (4 άτομα) απάντησε ότι «δημιουργήθηκαν νέες 

επαγγελματικές ευκαιρίες». Ένα άτομο, (2,3%) δήλωσε ότι βίωσε «μείωση μισθών, 

αύξηση καθημερινού άγχους και ανασφάλειας για το μέλλον», ενώ ένα άτομο δήλωσε 

ανήλικο κατά την περίοδο που ερευνάμε.  

Στην δέκατη ερώτηση διερευνήθηκαν οι αλλαγές που συνέβησαν στην 

καθημερινότητα την πληροφορητών κατά την χρονική περίοδο 2010-2016, και οι οποίες 

σχετίζονταν με την οικονομική κρίση. Οι ερωτηθέντες μπορούσαν είτε να επιλέξουν 

μεταξύ πέντε επιλογών (μείωση μισθού/απώλεια εργασίας/απώλεια κατοικίας/δημιουργία 

επαγγελματικών ευκαιριών/τίποτα από τα παραπάνω), είτε να γράψουν τις αλλαγές που 

τους συνέβησαν.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 38,6% (17 άτομα) απάντησαν «Τίποτα από τα 

παραπάνω» στην ερώτηση, εξίσου το 38,6% (17 άτομα) απάντησε ότι έγινε «μείωση του 

μισθού» που έπαιρνε, ενώ από τρία άτομα (6,8% έκαστος) δήλωσαν ότι «έχασε την 

απασχόληση» που είχαν ή ότι «δημιουργήθηκαν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες». 

Παράλληλα, από ένα άτομο, (2,3% έκαστος) δήλωσε ότι βίωσε «έμαθε να ζει με 

λιγότερα», ή «μετανάστευσε», ή «ήταν φοιτήτρια, και άρα οικονομικά ευκατάστατη, 

σχετικά».  
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Η ενδέκατη ερώτηση διερευνούσε τις αλλαγές που συνέβησαν στην 

καθημερινότητα την πληροφορητών κατά την χρονική περίοδο 2016-2018, και οι οποίες 

σχετίζονταν με την οικονομική κρίση. Οι ερωτηθέντες μπορούσαν είτε να επιλέξουν 

μεταξύ πέντε επιλογών (μείωση μισθού/απώλεια εργασίας/απώλεια κατοικίας/δημιουργία 

επαγγελματικών ευκαιριών/τίποτα από τα παραπάνω), είτε να γράψουν τις αλλαγές που 

τους συνέβησαν.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 45,5% (20 άτομα) απάντησαν «Τίποτα από τα 

παραπάνω» στην ερώτηση, ενώ το 25% (11 άτομα) απάντησε ότι έγινε «μείωση του 

μισθού» που έπαιρνε. Πέντε άτομα (11,4%) δήλωσαν «δημιουργήθηκαν νέες 

επαγγελματικές ευκαιρίες», όμως τέσσερα άτομα (9,1%) απάντησαν ότι «έχασαν την 

απασχόληση» που είχαν. Παράλληλα, από ένα άτομο, (2,3% έκαστος) δήλωσε ότι «έχασε 

την κατοικία» του, «μηδενική επαγγελματική αποκατάσταση», ή «περιορισμός εξόδων 

στα απολύτως απαραίτητα».  

Η δωδέκατη ερώτηση ρωτούσε τους πληροφορητές εάν θεωρούν ότι η οικονομική 

κρίση έχει λάβει τέλος. Το 95,5% (42 άτομα) διαφώνησαν, ενώ μόλις ένα άτομο (2,3%) 

συμφώνησε με την παραπάνω άποψη. Τέλος, ένα άτομο (2,3%) απάντησε «Δεν ξέρω/Δεν 

απαντώ».  

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από το τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου, που αφορούσε το έργο της Ναόμι Κλάιν και την συσχέτιση του με την 

ελληνική οικονομική κρίση.  Αναλυτικότερα, στην ερώτηση αν γνωρίζουν οι ερωτώμενοι 

το έργο της Ναόμι Κλάιν «Το Δόγμα του Σοκ», μόλις το 34,1% (15 άτομα) απάντησαν 

θετικά στην ερώτηση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 63,6% (28 άτομα) απάντησε 

αρνητικά. Ένα άτομο (2,3%) απάντησε «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».  

Στην συνέχεια διερευνούσε εάν συμφωνούν με το έργο της Ναόμι Κλάιν με το 

μεγαλύτερο ποσοστό 57,1% (16 άτομα) να απαντάει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ», ενώ μόνο 

το 42,9% (12 άτομα) απάντησαν θετικά.  

Τέλος στην ερώτηση εάν πιστεύουν οι πληροφορητές ότι η θεωρία της Ναόμι 

Κλάιν μπορεί να συσχετιστεί με την οικονομική κρίση που βίωσε η Ελλάδα την 

περίοδο 2008-2010, το μεγαλύτερο ποσοστό 63,9% (23 άτομα) απάντησε «Δεν ξέρω/Δεν 

απαντώ». Το 33,3% (12 άτομα) απάντησε θετικά στην ερώτηση, ενώ ένα άτομο (2,8%) 

απάντησε αρνητικά στην ερώτηση.  
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Συμπεράσματα  

 

Όπως είδαμε μέσα από την παραπάνω έρευνα, η ελληνική οικονομική κρίση 

δημιούργησε μια «κατάσταση σοκ», την οποία επιδείνωσε η «θεραπεία» που λήφθηκε 

μέσα από οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά μέτρα. Διότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων, όχι μόνο δεν λύθηκε το πρόβλημα της κρίσης, αντιθέτως πολλοί 

θεωρούν ότι τίποτα δεν τελείωσε ακόμη και μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης και 

αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων.  

Παρόλα αυτά, αν και όπως είδαμε δεν υπήρξαν έντονε και σοβαρές αλλαγές στην 

ζωή των πληροφορητών, τα έντονα αρνητικά συναισθήματα του φόβου, του πανικού και 

της ανασφάλειας κατέλαβαν και τους ίδιους. Για τον λόγο αυτό οι όποιες αλλαγές έγινα 

στην οικονομία, τη νομοθεσία και την πολιτική έγιναν αποδεκτές και ακολουθήθηκαν από 

τους πληροφορητές μέχρι και σήμερα.  

Κατά αντιστοιχία, και στο έργο της Κλάιν, οι όποιες κρίσης και καταστροφές 

συνέβησαν έγιναν ένα χρήσιμο «εργαλείο» προκειμένου κάποιοι να πλουτίσουν έναντι των 

συνανθρώπων τους. Μάλιστα, το «σοκ», ο πανικός και η ανασφάλεια για το μέλλον 

μεταμόρφωσαν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας, ή/και χώρας, σε πειθήνια άτομα, 

πρόθυμα να ακολουθήσουν και να δεχτούν τα πάντα προκειμένου να σταματήσει η κρίση. 

Επομένως, τόσο η ελληνική οικονομική κρίση όσο και τα παραδείγματα 

κοινωνικών αναταραχών που αναφέρει η Κλάιν στο έργο της μπορούν να ερμηνευτούν ως 

εργαλεία δημιουργίας κοινωνικών αναταραχών, ανασφάλειας και φόβου στους κατοίκους 

των κοινωνιών ή/και των χωρών αυτών. Μάλιστα, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Κλάιν 

στην έρευνά της, αλλά και εγώ η ίδια μέσα από την έρευνα μου, οι αναταραχές και τα 

αρνητικά βιώματα που προκαλούνται, δημιουργούν ένα έφορο έδαφος για την 

χειραγώγηση των χωρών, των κοινωνιών και των ατόμων που ζουν στην κοινωνίες αυτές. 

Συνεπώς, αυτό που θα πρέπει να εξεταστεί από επιστήμονες και ειδικούς είναι ο τρόπος 

δημιουργίας δομών κρατικών και κοινωνικών  προστατευμένες, ή/και απαλλαγμένες, από 

μελλοντικές παρεισφρήσεις τρίτων με αρνητικές επιδράσεις πάνω τους.        
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Παράρτημα Ι : Ερωτηματολόγιο 

 

ΠΜΣ: Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης 

Ερωτηματολόγιο Διπλωματικής Εργασίας  

Θέμα Έρευνας: Η Ελλάδα της κρίσης μέσα από το έργο « Το Δόγμα του Σοκ»  

   Το ερωτηματολόγιο αυτό, αποτελεί μια μέθοδο συλλογής δεδομένων αναφορικά 

με την διπλωματική εργασία με θέμα «Η Ελλάδα της κρίσης μέσα από το έργο « Το Δόγμα 

του Σοκ»: Μια συγκριτική ανάλυση», η οποία εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο σκοπός της έρευνας αυτής, είναι η 

λεπτομερής έρευνα και μελέτη της Ελληνικής οικονομικής κρίσης που βίωσε η ελληνική 

κοινωνία κατά την περίοδο 2008-2018. Παράλληλα, θα γίνει μια προσπάθεια μελέτης υπό 

το πρίσμα του έργου της Ναόμι Κλάιν «Το δόγμα του Σοκ».  

Φύλο 

Άνδρας □  Γυναίκα □ 

Ηλικία………………………………………………………………………… 

Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια □  Δευτεροβάθμια □  ΑΕΙ/ΤΕΙ □  Άλλο □   

Τόπος Διαμονής  

Αθήνα □  Θεσσαλονίκη □ Άλλο □  

Εργασία  

Δημόσιος Τομέας □ Ιδιωτικός Τομέας □  Ελεύθερος Επαγγελματίας □ Άλλο □  

Άνεργος □   
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Παρακαλώ μαυρίστε το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην απάντησή σας.   

1) Πιστεύετε ότι η Ελληνική οικονομική κρίση είχε διάρκεια δέκα χρόνια (από το 2008 

έως το 2018); 

Ναι  □ Όχι □  Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □  

1.1) Αν παραπάνω απαντήσατε όχι, αναφέρετε σε τι διαφωνείτε.  

…………………………………………………………………………………… 

2)Πιστεύετε ότι η Ελληνική οικονομική κρίση είχε τρία στάδια (Έναρξη 

κρίσης/Κρίση/Έξοδος από την κρίση); 

Ναι □  Όχι □  Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □   

3) Θεωρείτε ότι τα χρόνια 2008-2010 της οικονομικής κρίσης, από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης καλλιεργήθηκε:  

Αίσθημα ανασφάλειας □  Αίσθημα πανικού □ Όλα τα παραπάνω □ Τίποτα από τα 

παραπάνω □ 

4) Θεωρείτε ότι τα χρόνια 2010-2016 της οικονομικής κρίσης, μέσα από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης καλλιεργήθηκε:  

Αίσθημα ανασφάλειας □  Αίσθημα πανικού □ Όλα τα παραπάνω □ Τίποτα από τα 

παραπάνω □ 

5) Πιστεύετε ότι τα χρόνια 2016-2018 τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιχείρησαν να 

αποπροσανατολίσουν το κοινό τους παρουσιάζοντας θέματα που δεν σχετίζονταν με την 

οικονομική κρίση; 

Ναι □  Όχι □ Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □ 
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6) Θεωρείτε ότι η οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων, μείωση μισθών) που 

ακολουθήθηκε την περίοδο 2008-2010 επιδείνωσε:  

Το αίσθημα ανασφάλειας □  Το αίσθημα πανικού □ Όλα τα παραπάνω □ Τίποτα 

από τα παραπάνω □ 

7) Θεωρείτε ότι η οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων/μείωση μισθών) που 

ακολουθήθηκε την περίοδο 2010-2016 επιδείνωσε:  

Το αίσθημα ανασφάλειας □  Το αίσθημα πανικού □ Όλα τα παραπάνω □ Τίποτα 

από τα παραπάνω □ 

8) Θεωρείτε ότι τα χρόνια 2016-2018 η οικονομική πολιτική (αύξηση φόρων/μείωση 

μισθών) που ακολουθήθηκε διατήρησε:  

Το αίσθημα ανασφάλειας □  Το αίσθημα πανικού □ Όλα τα παραπάνω □ Τίποτα 

από τα παραπάνω □ 

9) Κατά την περίοδο 2008-2010 τι αλλαγές έγιναν στην καθημερινότητά σας, οι οποίες να 

σχετίζονται με την οικονομική κρίση; 

Μείωση μισθού □ Απώλεια εργασίας □ Απώλεια κατοικίας □ Δημιουργία 

επαγγελματικών ευκαιριών □ Τίποτα από τα παραπάνω □ Άλλο □ 

10) Κατά την περίοδο 2010-2016 τι αλλαγές έγιναν στην καθημερινότητά σας, οι οποίες 

να σχετίζονται με την οικονομική κρίση; 

Μείωση μισθού □ Απώλεια εργασίας □ Απώλεια κατοικίας □ Δημιουργία 

επαγγελματικών ευκαιριών □ Τίποτα από τα παραπάνω □ Άλλο □ 

11) Κατά την περίοδο 2016-2018 τι αλλαγές έγιναν στην καθημερινότητά σας, οι οποίες 

να σχετίζονται με την οικονομική κρίση; 

Μείωση μισθού □ Απώλεια εργασίας □ Απώλεια κατοικίας □ Δημιουργία 

επαγγελματικών ευκαιριών □ Τίποτα από τα παραπάνω □ Άλλο □ 
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12) Πιστεύετε ότι η Ελληνική οικονομική κρίση έχει λάβει τέλος; 

Ναι □  Όχι □ Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □ 

13) Γνωρίζετε το έργο της Ναόμι Κλάιν «Το Δόγμα του Σοκ»;  

Ναι □  Όχι □ Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □ 

13.1) Αν απαντήσατε Ναι, συμφωνείτε με την έρευνά της;  

Ναι □  Όχι □ Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □ 

13.2) Αν απαντήσατε Όχι, πάνω σε τι διαφωνείτε;  

……………………………………………………………………………………  

14) Πιστεύετε ότι η θεωρία της Ν. Κλάιν μπορεί να συσχετιστεί με την οικονομική κρίση 

που βίωσε η Ελλάδα την περίοδο 2008-2018;  

Ναι □  Όχι □ Δεν ξέρω/Δεν απαντώ □ 

14.1) Αν απαντήσατε Όχι, γιατί;  

……………………………………………………………………………………  

 

 

Σας Ευχαριστώ Πολύ. 
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Παράρτημα Ι I: Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 
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