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ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
 

 ΑΡΧΗ ΚΡΙΣΗΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ – ΤΡΟΙΚΑ  

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ - ΔΑΝΕΙΑ 

Αρμενιάκος Σπυρίδωνας 

Πριμικύρης Σταύρος 

  



ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
 

 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

  

Ζαζάνης Ιωάννης 

Κλημεντίδης Παύλος 



ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 ΦΤΩΧΕΙΑ  
 ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ  
 ΑΣΤΕΓΟΙ 
 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

Κουρής Κωνσταντίνος 

Μέξας Σπυρίδων 

Τασιοπούλου Ελευθερία 

Φραγκιαδάκη Σωτηρία 





Δείκτης σχετικής φτώχειας 
  
 Το ποσοστό του πληθυσμού με διαθέσιμο εισόδημα 

χαμηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου 
εισοδήματος των κατοίκων της χώρας 



•Σύμφωνα με τον προηγούμενο δείκτη, η σχετική φτώχεια αυξήθηκε 
από  
•19,7% το 2008  
•σε 23,1% το 2011.  
•Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση που εμφανίζει το ποσοστό φτώχειας 
το 2011 σε σχέση με το 2010.  
•Να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή στη σχετική φτώχεια παρατηρήθηκε 
παρά τη σημαντική μείωση του ορίου φτώχειας για ένα μονομελές 
νοικοκυριό από 549 ευρώ το 2010 σε μόλις 476 ευρώ το 2011.  
 

•Το 2013 η φτώχεια αφορά το 23,7% του πληθυσμού. 



Απειλή φτώχειας  
 Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλούνταν  

με φτώχεια, σύμφωνα και με τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

 για το 2010 ήταν 27,7%, δηλαδή 1,3 εκατ. 
άνθρωποι.  

 Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στην 
έκτη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της 
Ε.Ε., μετά την Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Λιθουανία, Λετονία και Ουγγαρία.  

 Επίσης, για το 2012, ο κίνδυνος φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε σε 34,6% σε 
σχέση με 31% που ήταν το 2011. 

 Έκτοτε, το ποσοστό αυτό αναμένεται να έχει 
μεγάλη αύξηση. 
 
 



Φτώχεια και Ανεργία  
 Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό 
ανεργίας ανήλθε τον Ιούλιο του 2012 σε 25,1% 
από 17,8% το 2011, ένα ποσοστό που 
μεταφράζεται στον τεράστιο, για τα δεδομένα 
των τελευταίων δεκαετιών, αριθμό των 1.261.604 
ατόμων δίχως εργασία.  

 Το μέγεθος της αύξησης της ανεργίας των 
τελευταίων ετών, γίνεται αντιληπτό αν 
συγκριθεί με τα αντίστοιχα στοιχεία του Ιουλίου 
2008, που ήταν 7,4%, δηλαδή 364.164 άτομα. 

 Παράλληλα, η Ελλάδα κατέχει με 13,2%, 
το υψηλότερο ποσοστό φτωχών 
εργαζομένων στην Ευρωζώνη. 



Άστεγοι  
  Ο αριθμός των αστέγων στην Ελλάδα ανάλογα 

με τη μέθοδο έρευνας και την πηγή κυμαίνεται 
από 11.000 έως 40.000 άτομα.  

 Το σημείο στο οποίο συμφωνούν όλες οι 
έρευνες είναι ότι ο αριθμός έχει αυξηθεί πολύ 
τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας πρωτόγνωρα 
επίπεδα για τα δεδομένα μιας χώρας με ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής κατοικίας 
στον κόσμο (71%). 
 



 Κουρής  Κωσταντίνος  
 Μέξας  Σπύρος  
 Τασιοπούλου  Ελευθερία  
 Φραγκιαδάκη  Σωτηρία  



ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 ΑΝΕΡΓΙΑ: ΓΕΝΙΚΑ, ΝΕΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ   

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
 

 

Βλασσοπούλου Ειρήνη 

Γκουέν Φουόκ Αν 

Καλαματιανός Αθανάσιος 

Καμπέρης Χαρίλαος 

Κανελλοπούλου Πηνελόπη 

Καντίνης Κωνσταντίνος 





Ορισμός 
 

Ανεργία ορίζεται ως η έλλειψη εργασιακής απασχόλησης 
που οφείλεται σε μειωμένη προσφορά εργασίας. Φαίνεται 
ότι η ανεργία έχει αναδειχτεί σε μέγιστο κοινωνικό 
φαινόμενο-νόσημα προκαλώντας  ποικίλα προβλήματα.  



 









 E Ε  Ελλάδα  
Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο  11 , 6  7 , 6  
Μέσο μορφωτικό επίπεδο  6 , 5  8 , 8  
Υψηλό μορφωτικό επίπεδο  3 , 8  6 , 3  
 



Το 2011, για κάθε 10 επιχειρήσεις που άνοιγαν αντιστοιχούσαν 9,2 
επιχειρήσεις που έβαζαν λουκέτο  
Το 2010 αντιστοιχούσαν 8,9 
Το 2009 αντιστοιχούσαν 8,6 
 

Αιτίες 
 Η έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών 
 Η αύξηση του κόστους χρήματος 
 Η καθίζηση του τζίρου 



 Nutriat - Κατσέλης (βιομηχανία τροφίμων) 

 Γεωργιάδης Καπνοβιομηχανία 

 Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ 

 Φίλκεραμ Johnson 

 Bodyline  

 Neoset 



 Τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Χρηματοοικονομικοί αναλυτές  

 Φυσιοθεραπευτές  

 Υπεύθυνοι μοντάζ φιλμ και βίντεο  

 Μοδίστρες 

 Όσοι ασχολούνται με τον Τουρισμό 



Ορισμός 
 

Μετανάστευση ορίζεται ως η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου 
εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου. Η μετανάστευση 
αποτελεί μία από τις τρεις δημογραφικές διαδικασίες. 



Έρευνα της Κάπα Research το 2011 
 

Λόγος 
 

Ποσοστό 

Καλύτερη ποιότητα ζωής 
 

66,4% 

Καλύτερη δουλειά 
 

44,7% 

Περισσότερη αξιοκρατία στην εξέλιξή 
του 

 

32,6% 

 



Χώρα προτίμησης Αριθμός Ελλήνων Ποσοστό αύξησης 
Γερμανία (2011) 

 
25.811 

 
 

Γερμανία (2012) 
 

35.811 
 

+43% 

Μ. Βρετανία (2012) 
 

8.680 
 

+44% 

Νορβηγία (2012) 
 

 
 

 

Νορβηγία (2013) 
 

 
 

+49% 

Αυστρία (2012) 
 

1.201 
 

 

Αυστραλία (2011-2012) 
 

134 
 

 

Αυστραλία (Ιούλιος 2012) 
 

325 
 

 

Αυστραλία (Ιούνιος 2013) 
 

525 
 

 

 



ΜΙΚΡΟΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

 ΑΝΕΡΓΙΑ  

 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

Ταγαρούλιας Παπακωνσταντίνου Λογοθέτης 

Τσελεπίδης Κωνσταντίνος 

Χανής Γεώργιος 

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
Φύλο 

56,44% 

43,56% 

ΑΝΔΡΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΑ 



Ηλικία 

68,71% 

31,29% 

16

17



Μορφωτικό Επίπεδο 

α λυκείου 
55% 

β λυκείου 
45% 

α λυκείου 

β λυκείου 



1.Υπάρχουν άνεργοι στην οικογένεια σας; 

85% 

12% 

2% 
1% 

 

0

1

2

3



2.Μπορείτε να ανταπεξέλθετε στα μηνιαία έξοδα σας; 

ναι 
78% 

όχι 
22% 

ναι 

όχι 



3. Πόσο έχει μειωθεί το ατομικό ή το οικογενειακό 
σας εισόδημα από την οικονομική κρίση; 

σταθερό 
11% 

10-20% 
34% 

κάτω από 10% 
5% 

30-40% 
25% 

- 
6% 

έχει αυξηθεί 
19% σταθερό 

10-20%

κάτω από 10% 

30-40%

-

έχει αυξηθεί 



4. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς έχετε 
αναγκαστεί να κάνετε κάποια περικοπή; 

Διασκέδαση 
17% 

ταξίδια 
44% 

τίποτα 
26% 

τρόφιμα 
6% άλλο 

3% 

ένδυση 
2% 

- 
2% 

Διασκέδαση 

ταξίδια 

τίποτα 

τρόφιμα 

άλλο 

ένδυση 

-



5. Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο μετανάστευσης 
για εσάς ή μελών της οικογένειας σας; 

ναι 
45% 

όχι 
54% 

- 
1% 

ναι 

όχι 

-



6. Η οικονομική κρίση τι συναισθήματα σας έχει 
προκαλέσει; 

άγχος 
14% 

απογοήτευση 
36% 

αναστάτωση  
1% 

ανασφάλεια 
44% 

τίποτα 
2% 

τίποτα από τα παραπάνω 
2% 

όλα 
1% 

άγχος 

απογοήτευση 

αναστάτωση  

ανασφάλεια 

τίποτα 

τίποτα από τα παραπάνω 

όλα 



7. Με ποιο εισόδημα το μήνα ένας άνθρωπος 
θεωρείται φτωχός(κατά τη γνώμη σας); 

λιγότερο από 500 
62% 

Άλλο 300-400 
3% 800 

4% 
600 
30% 

700 
1% 

λιγότερο από 500 

Άλλο 300-400 

800

600

700



8. Υπάρχει κάποιος συγγενής από την οικογένεια σας που 
είναι στο ταμείο ανεργίας; Πόσο καιρό είναι άνεργος; 

όχι 
82% 

3 χρόνια και άνω 
1% 

1 χρόνο 
9% 2 χρόνια 

1% 

Κάποιους μήνες 
7% 

όχι 

3 χρόνια και άνω 

1 χρόνο 

2 χρόνια 

Κάποιους μήνες 



  
9. Πόσο πιστεύεις ότι θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η 

ανεργία τα επόμενα χρόνια λόγω της κρίσης; 

Β30-40% 
18% Β25-30% 

43% 

Γ 
6% 

Β 
3% 

Α 
1% 

Β περισσότερο 
4% 

Β 5-10% 
2% 

Γ 5-10% 
21% 

Γ περισσότερο 
1% 

σταθερό 
1% 

Β30-40% 

Β25-30% 

Γ 

Β 

Α 

Β περισσότερο 

Β 5-10% 

Γ 5-10% 

Γ περισσότερο 

σταθερό 



10. Αν μεταναστεύσετε σε άλλη χώρα πιστεύετε 
ότι θα υποστείτε κάποιου είδους ρατσισμού; 

ναι; 42% 

όχι; 57% 

-; 1% 
ναι 

όχι 

-



11. Σας έχει επηρεάσει ψυχολογικά η οικονομική κρίση; 

λίγο 
66% 

πολύ 
5% 

αρκετά 
17% 

καθόλου 
12% 

λίγο 

πολύ 

αρκετά 

καθόλου 



12. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά σας σε φιλικά ή 
κοντινά πρόσωπα λόγω της οικονομικής κρίσης; 

ναι 
6% όχι 

81% 

ίσως 
12% 

- 
1% 

ναι 

όχι 

ίσως 

-



13. Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης σας 
σχετικά με τους αλλοδαπούς γενικά; 

Τηλεόραση 
43% 

τύπος 
4% 

συζητήσεις με φίλους 
9% 

εφημερίδες 
4% 

προσωπικές σχέσεις 
3% 

Οικογενειακές σχέσεις με 
αλλοδαπούς 

1% 

- 
4% 

όλα 
1% 

προσωπικές σχέσεις με 
αλλοδαπούς 

31% 

Τηλεόραση 

τύπος 

συζητήσεις με φίλους 

εφημερίδες 

προσωπικές σχέσεις 

Οικογενειακές σχέσεις με αλλοδαπούς 

-

όλα 

προσωπικές σχέσεις με αλλοδαπούς 



14. Πιστεύετε ότι κάποιοι αλλοδαποί συγκεκριμένης καταγωγής αντιμετωπίζονται στην 
ελληνική κοινωνία ως κατώτεροι σε σύγκριση με άλλους; 

όχι 
12% 

ναι 
87% 

- 
1% 

όχι 

ναι 

-



15. Σας ενοχλεί η παρουσία ξένων στη χώρα μας; 

ναι 
28% 

όχι 
61% 

εξαρτάται 
10% 

- 
1% 

ναι 

όχι 

εξαρτάται 

-



16. Πιστεύετε ότι ευθύνονται και οι αλλοδαποί για 
τις επιπτώσεις της κρίσης; 



17. Θα ψηφίζατε κάποιο κόμμα που αναφέρεται 
κατά των ξένων; 

όχι 
74% 

ναι 
26% 

όχι 

ναι 



18. Είχατε ποτέ εργασιακές σχέσεις με αλλοδαπούς; 

συμμαθητές 
45% 

Εργάστηκαν για 
λογαριασμό σας 

4% 

όχι 
27% 

- 
24% 

συμμαθητές 

Εργάστηκαν για λογαριασμό σας 

όχι 

-



19. Πως θα χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά των 
Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες; 



20α. Θα κάνατε φιλία με ένα άτομο άλληςεθνικότητας; 

ναι 
86% 

ίσως 
9% 

- 
5% ναι 

ίσως 

-



20β. Θα κάνατε φιλία με ένα άτομο άλλης θρησκείας; 

ναι 
61% 

ίσως 
30% 

όχι 
4% 

- 
5% 

ναι 

ίσως 

όχι 

-



Η ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
 
 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 ΙΣΛΑΝΔΙΑ  

 ΙΣΠΑΝΙΑ 



ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
 

 ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: ΣΧΕΔΙΑ  
 ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΔΙΚΤΥΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ) 
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
 ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

 



Θετικές πλευρές της κρίσης 



 Τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 Χρηματοοικονομικοί αναλυτές  

 Φυσιοθεραπευτές  

 Υπεύθυνοι μοντάζ φιλμ και βίντεο  

 Μοδίστρες 

 Όσοι ασχολούνται με τον Τουρισμό 



 «Πράσινα» επαγγέλματα 



Μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Αθήνα που συστήθηκε το 
2010 με σκοπό την υποστήριξη των αστέγων και των κοινωνικά 
αποκλεισμένων ανθρώπων. 
 
Δράσεις 

 Περιοδικό «Σχεδία» 

 Εθνική ποδοσφαιρική ομάδα Αστέγων 

 Συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφιών κλπ. 
 
 



 
 
Περιοδικό που πωλείται στους δρόμους της Αθήνας παρέχοντας μια 
ξεχωριστή ευκαιρία σε αστέγους, ανέργους και άλλους ανθρώπους που 
προέρχονται από κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτους πληθυσμούς να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπώς ένα εισόδημα. 



Μια καμπάνια που ξεκίνησε το 2006 με στόχο την ανάδειξη των 
προβλημάτων και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας. 
Αξιοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή, η 
«Διογένης ΜΚΟ» έχει δημιουργήσει την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα 
Αστέγων, που συμμετέχει κάθε χρόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων. 



 Μπαρ ή καφετέριες (συνήθως) 
 

Επιχειρηματικές προτάσεις στηρίζει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Μαζί στην εκκίνηση».  
Στόχος: Η έμπρακτη στήριξη των νέων που έχουν μια καινοτόμα ιδέα και 
ενδιαφέρονται για την επιχειρηματική αξιοποίησή της. 



 Βελτίωση των διαπροσωπικών μας σχέσεων 

 Αναθεώρηση προτεραιοτήτων μας 

 Μείωση του καταναλωτισμού 

 Αύξηση μορφωτικού επιπέδου 
 
 



ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 



 Τη Δευτέρα 28/4/2014 έγινε επίσκεψη στο σχολείο μας εκπροσώπου της 
οργάνωσης : Διεθνής Αμνηστία. 

  

     Στόχος  

 η ενημέρωση μας για τη δράση της οργάνωσης,  

 η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,   

 αλλά και ενημέρωση για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη χώρα 
μας και η σχέση τους με την οικονομική και κοινωνική κρίση. 



 Τη Δευτέρα 5/5/2014 έγινε επίσκεψη στο σχολείο μας 
εκπροσώπων της οργάνωσης : Το Χαμόγελο του Παιδιού 

 
    Στόχος  
 η ενημέρωση μας για τη δράση της οργάνωσης,  
 η ευαισθητοποίηση σε θέματα δικαιωμάτων των παιδιών, 
  αλλά και ενημέρωση για τα προβλήματα που αφορούν τα 

παιδιά στη χώρα μας και η σχέση τους με την οικονομική 
και κοινωνική κρίση 
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