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 Οικονομική κρίση :διαρκής και αισθητή μείωση της 

οικονομικής  δραστηριότητας.  

 Η κρίση του 2008 ξεκίνησε στις Η.Π.Α. με την 

κατάρρευση της Lehman Brothers. 

  Η κρίση στη χώρα μας συνδέεται με την ύπαρξη 

διαρθρωτικών προβλημάτων πολύ πριν την εμφάνιση 

της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 

 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της θα 

επηρεάσουν όλο τον κοινωνικό ιστό καθώς και τη 

σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία των πολιτών . 



ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 



 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι 

ένα οικονομικό σύστημα, στηριγμένο 

στο χρηματικό αντίκρυσμα και την 

βαθμολόγηση της εμπιστοσύνης της 

διαθεσιμότητας των φυσικών και άλλων 

πόρων. Κύριο ρόλο στο σύστημα αυτό 

παίζουν οι διαμεσολαβητές οι οποίοι, 

πρώτον, συγκεντρώνουν την πληροφορία 

εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων 

και, δεύτερον, διεκπεραιώνουν τις 

συμφωνίες των συναλλαγών. Σκοπός του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η 

βελτίωση της κατανομής των πόρων στο 

χώρο και το χρόνο μέσα σε ένα αβέβαιο 

περιβάλλον συναλλαγών 



 Τράπεζες 

 Αμοιβαία Κεφάλαια 

 Πιστωτικές συνεταιριστικές ενώσεις 

 Συνταξιοδοτικά αμοιβαία κεφάλαια 

 Ασφαλιστικές εταιρείες 

 Τοκογλύφοι 

 





 Ίδρυση της Τράπεζας 

της Ελλάδος: 15 

Σεπτεμβρίου 1927 

 Αρχή εργασιών της 

τράπεζας:14 μαίου 

1928 

 Πρώτος 

διοικητής:Αλέξανδρος 

Διομήδης 

 



 Γρήγορη διόγκωση του χρέους λόγω των συνεχόμενων 
δανείων 

 Εκτίναξη του χρέους από 28.6%(1980) του Α.Ε.Π. ΣΕ 
111.6 % (1993) του Α.Ε.Π. 

 Προσπάθεια για διαχείριση δανείων με απόκρυψη 
δανείων-χρεών 

 Είσοδος στο ευρώ 

 Οικονομική απογραφή στην Ελλάδα. Αποκάλυψη για 
αποκρύψεις δαπανών προηγούμενων κυβερνήσεων. 

 Μείωση της αξιοπιστίας της Ελλάδος λόγω πλαστών 
οικονομικών στοιχείων.  





 Η κρίση χρέους στην Ελλάδα,σε συνδυασμό με την 
παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και την χρήση 
πακέτων βοηθειών από την ευρωπαϊκή ένωση έκαναν το 
τραπεζικό σύστημα να μην μπορεί να σταθεί  μόνο του 
και να χρειάζεται συνεχής ανακεφαλαιοποιήσεις. Οι 
εμπορικές τράπεζες δεν μπορούν να παρέχουν δάνεια 
και βοήθειες στον επενδυτικό κύκλο της Ελλάδας παρά 
μόνο τα απολύτως απαραίτητα για να διατηρηθούν .Τα 
προβλήματα θα συνεχίζονται όσο συνεχίζονται και οι 
αδιέξοδες πολιτικές των κυβερνώντων κομμάτων . Το 
τραπεζικό συστημα χρειάζεται βοήθεια για να μπορεί να 
βοηθήσει και τους ίδιους τους επιχειρηματίες της 
Ελλάδας. 



Γιώργος Γεωργιάδης 

Αριστοτέλης  Γιαννιώτης 

Στράτος Ζωγράφος 

Γιώργος Οκταποδάς 



 Ο τομέας της απασχόλησης αποτελεί πλέον το κύριο (αν όχι το μοναδικό) μέσο 
βιοπορισμού των νοικοκυριών. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την 
κάλυψη (καταναλωτικών και μη) βασικών αναγκών ενός νοικοκυριού ή μιας 
οικογένειας -ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές- εξαρτάται από την εργασία και το 
εισόδημα που προκύπτει από αυτή. 

 Η σύγχρονή μας οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές σε κάθε 
πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του πληθυσμού, ενώ 
φέρεται ως υπεύθυνη για σωρεία κοινωνικών προβλημάτων, από ψυχικές 
ασθένειες (κατάθλιψη κλπ), αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης (έλλειψη 
χρημάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών) μέχρι και αυτοχειρίες. 

 Όπως και σε παρελθόντα ανάλογα φαινόμενα, έτσι και τώρα, η κρίση 
δυσχεραίνει την συντήρηση και παρακωλύει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η αναγκαία κινητικότητα στην αγορά 
εργασίας (εισδοχή νέων ατόμων κλπ), αλλά και να “αφανίζονται” χιλιάδες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην αυξημένη 
φορολογία αλλά και την μειωμένη καταναλωτική κίνηση, αφήνοντας άπορους 
χιλιάδες εργαζόμενους. 

 



 Υψηλά ποσοστά ανεργίας 

 Κλείσιμο Επιχειρήσεων 

 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός 

 Ανασφάλιστη και Αδήλωτη εργασία 

 Καθυστέρηση μισθοδοσίας 

 Συνδυασμός πολλαπλών μορφών απασχόλησης 

 Χαμηλά εισοδήματα/αδυναμία κάλυψης βασικών 
αναγκών 

 Εκμετάλλευση εργαζομένων/υποβάθμιση 
εργασιακών σχέσεων 

 



 Αύξηση αριθμού άπορων (και εν συνεχεία 

αστέγων). 

 Μετανάστευση των νέων 

 Μείωση/απουσία εισοδήματος 

 Διακρίσεις με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης 

 Ψυχολογική καταρράκωση (κατανάλωση αλκοόλ, 

αυτοκτονίες κλπ) 

 Αστικός μαρασμός (υποβάθμιση κεντρικών 

περιοχών) 

 



Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή,  Έρευνα Εργατικου Δυναμικού: Β’ Τριμηνο 2015 



Μια εργασία πάνω στις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στους ανθρώπους σε 

σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο 

Βαγγέλης Μιχαλακάκος 

Βαγγέλης Αλιφραγκής 

Κωνσταντίνος Πολιάς 

Παναγιώτης Μακρής 



Δεν υπάρχει άγνωστο, μόνο άγνοια. 
                               William Shakespeare 



«Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις 
αναστατώσεις και τις πιθανές συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης, δεν πρέπει να 
ξαφνιαστούμε αν δούμε περισσότερες 
αυτοκτονίες και ψυχικές διαταραχές», 
σημειώνει δε ο Μ. Chan, Πρόεδρος ΠΟΥ στις 
13.10.2008 



• Ανεργία και φτώχεια περιθωριοποιούν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες 

• Μείωση κρατικών δαπανών που οδηγεί σε μείωση πόρων για τα 

συστήματα υγείας 

• Οι απαιτητικές οικονομικές συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους σε 

ακραίες συμπεριφορές (αθρόα κατανάλωση αλκοόλ ,αυτοκτονίες) 

• Η έλλειψη απασχόλησης σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες. 

• Η ανεργία δημιουργεί το αίσθημα μιας χαμένης ταυτότητας και 

συμβάλλει στην αντικοινωνική συμπεριφορά . 

• Η μείωση του εισοδήματος αισθάνεται μια συμβολική προσωπική 

κατάρρευση και του δημιουργείται το αίσθημα της ματαιότητας. 





 Χιλιάδες ελλείψεις στο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό. 

 Αύξηση τιμών στα φάρμακα και στα νοσηλεία (σε συνδυασμό με την 

αύξηση του ΦΠΑ) 

 Κλείσιμο φαρμακοβιομηχανιών και μεγάλη αύξηση της ανεργίας στον 

συγκεκριμένο τομέα. 

 Πολλοί ασθενείς στρέφονται στα ιδιωτικά νοσοκομεία που ίσως να μην 

μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα (δεν τους καλύπτει πάντα η 

δημόσια ασφάλιση.) 

 Κλείσιμο νοσοκομειακών μονάδων. 



 Ορθή κατανομή των ελάχιστων οικονομικών πόρων. 

 Διατήρηση και ενδυνάμωση του οργανισμού κοινωνικής 
στήριξης. 

 Ενίσχυση των υποδομών πρόληψης . 

 Ορθός καταμερισμός ασθενών ανάμεσα σε ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα 

 Καταπολέμηση διαφθοράς και πελατειακής σχέσης ανάμεσα 
σε ιατρούς και ασθενείς. 



Ερευνητική εργασία Α Λυκείου 

Καραμάνης Γιάννης 

Κατσίπη Ευαγγελία 

Λαμπίρης Γιώργος 

Τσαγκάρη Χρυσάνθη 



 Είναι μια γενικότερη κρίση πνευματικού προσανατολισμού, 

που ασκεί δυσμενή επίδραση και στον οικογενειακό χώρο. 

 

 Οι αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (ηθική, μέτρο, 

ισότητα, αλληλεγγύη) αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

από τον υλισμό και τον ευδαιμονισμό 

 



  Ανεργία 

  Μειωμένο εισόδημα 

 Ανικανοποίητες υποχρεώσεις 

  Χαλαρή οικογενειακή δομή 

 

 

Επηρεάζουν την ατομική συμπεριφορά των μελών της 

οικογένειας 



 Η Οικογένεια – πεδίο αντιπαράθεσης, εκτόνωσης 

  Χώρος αποφόρτισης αρνητικών συναισθημάτων 

 Χώρος μόνωσης ατόμου/μέλους 

  Ψυχολογικές μεταπτώσεις στις σχέσεις ατόμων - 

μελών 



 Οι ρόλοι κλονίζονται 

 

 

 Πατέρας = ακάματος εργάτης, απόλυτα αφοσιωμένος 
στη συγκέντρωση περισσοτέρων χρημάτων/ έλλειψη 
στοργής προς τα παιδιά και τη μητέρα 

 Μητέρα = Ενταγμένη στο ίδιο κλίμα, δουλεύει 
νυχθημερόν για να καλύψει υποχρεώσεις/ Απομάκρυνση 
από την επιμέλεια και διαπαιδαγώγηση των παιδιών της 

 Παιδιά = Απομονωμένα στον εαυτό τους, επιρρεπή σε 
ό,τι τα δελεάζει 

 



 Επαναπροσδιορισμός της αγάπης και της αφοσίωσης α) των 

συζύγων μεταξύ τους, β) των συζύγων προς τα παιδιά 

 Κατάλληλη συναισθηματική – ψυχολογική υποστήριξη 

 Ορθή αξιοποίηση του οικογενειακού εισοδήματος για την 

κάλυψη αναγκών  



Από τους μαθητές : Ορφανός Δανιήλ, 

Σεϊταρίδης Βασίλης, Δρόσος Θοδωρής , 

Μένεγος Κωνσταντίνος 



 Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 

χρονια έχει τόσο αρνητικές όσο και θετικές επιδράσεις στην 

οικονομία. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πιστεύουν 

ότι η κρίση έχει μόνο καταστροφικές επιπτώσεις στην 

οικονομία, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να δώσει  λύση σε 

καποια προβλήματα της οικονομίας καθώς και της 

κοινωνίας. 



 Η δομή της οικονομίας. 
     Η οικονομία της Ελλάδας είναι δομημένη με τέτοιο 

τρόπο που αποθαρρύνει τις επενδύσεις.  

 Το φορολογικό σύστημα. 
     Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και η 

φοροδιαφυγή έχει οδηγήσει στην εγκατάλειψη της 
Ελλάδας απο τις επιχειρήσεις. 

 Η παρασιτική νοοτροπία. 
     Το λανθασμένο σκεπτικό του να θέλεις να κερδίζεις 
χωρίς να επιστρέφεις την ίδια ποσότητα εργασίας έχει 

οδηγήσει στην παραοικονομία, δηλαδή στην 
φοροδιαφυγή. 



 Η οικονομική κρίση οδηγεί σε επισφαλή εργασία, ανεργία, 
και τελικά φτώχεια που οδηγούν στον κοινωνικό 
αποκλεισμό όλο και περισσότερων ομάδων. Η ανεργία 
σχετίζεται επίσης με αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης 
αλκοόλ, αύξηση στις αυτοκτονίες, στην ενδοοικογενειακή 
βία. Ειδικότερα η φτώχεια σχετίζεται με την εμφάνιση 
ασθενειών καθώς τα άτομα αναγκάζονται να διαβιώνουν σε 
υποβαθμισμένο περιβάλλον, να τρέφονται ανεπαρκώς και 
να εργάζονται σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλοντα. 

 Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ήταν ορατά ήδη 
από το 2008. Κατά το 2008, οι καθαρές συνολικές 
επενδύσεις υποχώρησαν στο 8% περίπου του ΑΕΠ, δηλαδή 
κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι του 2007. Αυτό 
σηματοδοτεί αφενός τη συρρίκνωση των εισοδημάτων και 
αφετέρου την αναβολή της υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων του ιδιωτικού τομέα ενόψει της μείωσης της 
ζήτησης που χαρακτηρίζει την οικονομική κρίση. 

 ( Λιαρόπουλος, 2010) 

 





 Η τρέχουσα οικονομική κρίση μπορεί να συγκριθεί με 
τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις του περασμένου 
αιώνα. Η διεθνής ιστορική εμπειρία έχει στην ουσία να 
προβάλει τρεις σοβαρές υφέσεις κατά την τελευταία 
εκατονταετία. Το κραχ του ’29, την οικονομική 
κατάρρευση των πρώην Σοβιετικών χωρών στις 
αρχές του ’90 και την ασιατική οικονομική κρίση 
στην εκπνοή του αιώνα. Σε όλες, ακολούθησε περίοδος 
ανάπτυξης. Επομένως δεν πρέπει να απελπιζόμαστε 
επειδή ζούμε σε περιόδο κρίσης,ούτε επίσης να 
πιστεύουμε πως η κρίση μας έχει επιφέρει μονάχα 
αρνητικές επιπτώσεις. Αν και ελάχιστοι, οι θετικοί 
παράγοντες της κρίσης είναι αρκετά σημαντικοί. 

 

 

 



Η κρίση αποτελεί μια ευκαιρία για να: 

 Αλλάξουμε: να αλλάξουμε συνήθειες και την 

καθημερινότητά μας. 

 Εκτιμήσουμε βαθύτερα:  τις στενές προσωπικές 

σχέσεις αγάπης φιλίας και οικογένειας. 

 Εκτιμήσουμε: αυτά που κάποτε θεωρούσαμε 

δεδομένα. 

 Επιβληθούμε στον εαυτό μας: δημιουργώντας μια 

«γέφυρα» ανάμεσα στο «θέλω» και το «πρέπει», 

χαλιναγωγώντας έτσι τον εαυτό μας. 

 



 Επομένως, η οικονομική κρίση, αποτελεί και μια ευκαιρία 

για κοινωνική αλλαγή. Είναι μια πρόκληση για 

αναθεώρηση μιας αδιέξοδης νοοτροπίας και 

συμπεριφοράς και την ανάδειξη μιας υγιούς συλλογικής 

συνείδησης, η οποία θα μας βοηθήσει να πάμε μπροστά 

και να προοδεύσουμε. 

 

 

 






