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Απολογισμός της ΚΡΙΣΗΣ 

Ο Χριστόφορος Κάσδαγλης έχει, συχνά, μια από τις αιρετικές ματιές πάνω σε ζητήματα που 

αφορούν όλους μας. Στο συγκεκριμένο άρθρο του, από τον ΑΝΤΙΛΟΓΟ του περιοδικού 4 

ΤΡΟΧΟΙ, ασχολείται με το αν και κατά πόσο η ανθρωπότητα, όπως πολλοί υποστηρίζουν, 

κερδίζει από το «ξέσπασμα» κάθε είδους κρίσεων, αφού αυτές οδηγούν αναπόφευκτα στην 

«κοινωνική προσαρμογή» και στην αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων «πιο δημιουργικών» 

τρόπων θέασης και βίωσης της πραγματικότητας. Τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, 

παρόλα τα πιθανά κέρδη που ευαγγελίζονται οι υποστηρικτές του κοινωνικού δαρβινισμού, η 

κρίση αποδεδειγμένα δεν ευνοεί τον «μέσο» πολίτη και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία. 

 

 

 

 

Τι μας δίδαξε η κρίση 

Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο για αυτό το θέμα, προτίμησα όμως να 

περιοριστώ προς το παρόν στο ταπεινό άρθρο που ακολουθεί. 

Άλλωστε, το πρώτο πράγμα που μας έμαθε η κρίση είναι να είμαστε ταπεινοί. Να μη 

θεωρούμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από εμάς, για 

να μας υπηρετεί και να θερμαίνει το υπερτροφικό εγώ μας. 

Το δεύτερο δίδαγμα είναι η αξία της αλληλεγγύης. Αλλά το τρίτο δίδαγμα είναι πως η 

αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη, δεν προκύπτει από κάποιον κοινωνικό αυτοματισμό. 

Αντιθέτως! Η κρίση ανοίγει μπροστά στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες δύο 

αντιδιαμετρικούς δρόμους: αριστερά ο δρόμος της αλληλεγγύης και δεξιά ο δρόμος 
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του ανάλγητου ανταγωνισμού. Ποιος θα φάει τον άλλον, ποιος θα βρει ένα πτώμα να 

πατήσει για να μπορέσει να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από το νερό. 

0 δεύτερος δρόμος είναι συνήθως πιο εύκολος, αλλά τελικά κοστίζει περισσότερο - 

κάποιος άλλος πάντα θα προσπαθήσει να πατήσει πάνω στο πτώμα εκείνου που επέλεξε 

να πατήσει στο πτώμα ενός άλλου. Ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, ο οποίος εντέλει 

επιδεινώνει όλα τα προβλήματα που συνιστούν τις ποικίλες εκφάνσεις της κρίσης. 

Είναι αλήθεια ότι η κρίση μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Πιο σοφό, πιο 

ευαίσθητο, πιο διορατικό. Να σου διδάξει, με το σκληρό όμως τρόπο, την αξία των 

μικρών πραγμάτων που περιφρονούσες παλιότερα, τη θαλπωρή των παλιών 

αντικειμένων που κάποτε βαριόσουνα γρήγορα και τα άλλαζες σαν τα πουκάμισα, την 

προστιθέμενη αξία της ανακύκλωσης και της ομορφιάς. Την ικανότητα να 

ξαναμετρήσεις αλλιώς το χρόνο σου. Τελικά το καλύτερο μάθημα είναι να μάθεις να 

ανακαλύπτεις τις αιτίες που παράγουν κρίσεις, ώστε να επιχειρήσεις στο μέλλον να τις 

προλάβεις. 

Σε πείσμα των οπαδών του κοινωνικού δαρβινισμού, από πουθενά δεν προκύπτει ότι 

η κρίση αποτελεί ευκαιρία. Τουλάχιστον όχι για το κοινωνικό σύνολο, για τους 

πολλούς. Πάντα βέβαια υπάρχουν κάποιοι που επωφελούνται, μαυραγορίτες, 

δωσίλογοι, μάνατζερ της κακιάς ώρας και πάσης  φύσεως αρπακτικά. 

Τελικά, μάλλον δε θα το γράψω εκείνο το βιβλίο. Δε θα 'θελα ούτε εμμέσως να 

προσπαθήσω να επωφεληθώ, να ενισχύσω εμμέσως τη θεωρία ότι θα μπορούσε ίσως 

η κρίση να αποτελεί ευκαιρία. 

 

 


