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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

   Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο 

γνλείο κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα φια φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζηε δηάξθεηα 

ησλ καζεηηθψλ θαη θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπο ζε 

θάζε κνπ επηινγή. 

   Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ θαη ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Νίθν Φσηφπνπιν γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ επέδεημε κέρξη ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη ζέκα ηελ Οηθνλνκηθή Κξίζε, ηηο Δθπαηδεπηηθέο Αληζφηεηεο 

θαη ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ φζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Φιψξηλαο. Η ηξέρνπζα εζληθή θαη θαη’ 

επέθηαζε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν ζεκείν ηεο 

χθεζήο ηεο κε απνηέιεζκα λα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε ζνβαξφηεξε φισλ ησλ 

επνρψλ. Απηφ έρεη σο αληίθηππν κηθξέο θαη κεγάιεο νηθνλνκίεο λα έρνπλ ράζεη ην 

θχξνο ηνπο, λα νδεγνχληαη ζε πηψρεπζε θαη φιν απηφ λα επηθέξεη ηελ αλεξγία. Η 

ζπλερήο κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ πνπ επηβάιιεη ην Γ.Ν.Σ., ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεξγία θέξλνπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ αληηκέησπν κε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο θαη αδπλακίαο δηαρείξηζεο θαη θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ.  

Η παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζηελ πγεία, θαζψο ην 

ειιεληθφ θξάηνο δε κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα ζπζηήκαηα πγείαο κε απνηέιεζκα 

λα επηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο δήηεζεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο ειιεληθφο ιαφο δε κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κηα ηφζν ζνβαξή θαηάζηαζε. 

Βιέπνληάο ην θαη έκπξαθηα απηφ απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο νη 

απηνθηνλίεο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν απμάλνληαλ. Όιεο απηέο νη δχζθνιεο θαη δπζκελείο 

ζπλζήθεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα καο, έρνπλ ππνβαζκίζεη ην βηνηηθφ 

επίπεδν, θαζηζηνχλ ηνπο αλζξψπνπο επάισηνπο θαη αλίθαλνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

απηέο ηφζν ζε ζσκαηηθφ, φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ζπλέπεηεο, ην άηνκν αληηκεησπίδεη θνηλσληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο. Απηέο νθείινληαη 

είηε ζηα νηθνλνκηθά-θνηλσληθά ζηξψκαηα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη θάπνηνο, είηε 

ζηελ θαηαγσγή, είηε ζε ζξεζθεπηηθνχο παξάγνληεο θ.ν.θ.  

Όια ηα παξαπάλσ, θαζηζηνχλ έλα θξάηνο «άξξσζην», νδεγψληαο ην άηνκν ζε 

παξάδξνκνπο ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, ηνπ αιθνφι θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα 

μεραζηεί απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπ. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis is the Economic Crisis, the Educational Disparities and the 

Social Exclusion regarding the qualitative investigation of their impacts on the local 

society of Florina. The current national and, by extension, global economic crisis is at 

its worst of recession, with the result that it has been characterized as the most serious 

of all time. This has the effect that small and large economies have lost their prestige, 

lead to bankruptcy and all this causes unemployment. The continuing reduction in 

wages and pensions imposed by the IMF, in combination with unemployment, bring 

the Greek people confronted with conditions of poverty and inability to manage and 

satisfy basic human needs. 
 

The current economic crisis has a serious impact on health as well, as it can’t fund 

healthcare systems and this put the public health service units in operation due to 

increased demand. This as well, affects the psychological health of people. The Greek 

people can’t manage such a serious situation. Suicides are increasing year after year, 

seeing this from the beginning of the economic crisis. All these difficult and 

unfavorable conditions that our country has to deal with have degraded the standard 

of living, making people vulnerable and incapable of responding to them both 

physically and psychologically. 

In addition to the above consequences, the people face social and educational 

inequalities, especially during the recession. These are due either to the economic-

social layers who someone originates, to the origin, or to religious factors etc. 
 

All of these facts, make a state "ill", leading the person abusing of prohibited 

substances, alcohol, etc. in order to be forgotten by his problems. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία επηρεηξεί κηα δηήζεζε ζην θαηλφκελν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο, ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αληζνηήησλ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ θαζψο 

θαη ζηελ επηξξνή πνπ έρνπλ αζθήζεη ηα παξαπάλσ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Φιψξηλαο, ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε 

ςπρνινγηθφ επίπεδν. 

Αξρηθά, ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ αλεξγία θαη ηε 

θηψρεηα. πγθεθξηκέλα, αλαιχεη ηα αίηηα, ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο θαη ηα κέηξα 

αληηκεηψπηζε ηνπο θαζψο θαη ηελ ζπζρέηηζε απηψλ κε ηελ πγεία -ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή- ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, ηηο κνξθέο θαη ηνπο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπο. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη αηηίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηπηψζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην εκπεξηθιείεη ζπλεληεχμεηο 5 δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ 

(κεηαλάζηεο, άλεξγνο, λένο εξγαδφκελνο, θνηηεηήο, Α.Μ.Δ.Α.) θαη, επηπξνζζέησο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

1.1.1. Ο γεληθόο νξηζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο 

   Οηθνλνκηθή θξίζε, έλαο φξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί πνηθηινηξφπσο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλή ιατθή νκνινγία, ε νηθνλνκηθή θξίζε γίλεηαη αληηιεπηή σο 

κηα πεξίνδνο πνπ ζπλάδεη κε ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη 

ηελ ςπρνινγηθή πίεζε. χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, 

«Οηθνλνκηθή θξίζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ιέκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπσο ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θ.ιπ. Ο 

βαζηθφηεξνο δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο φηαλ 

απμνκεηψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο θαη φια ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά 

κεγέζε.». 

   Η εμειηθηηθή πνξεία κηαο νηθνλνκίαο εληνπηζκέλε ζε κία πεξίνδν εηψλ 

δηαθπκαίλεηαη άιινηε αλνδηθά θαη άιινηε θαζνδηθά παξνπζηάδνληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή θπθιηθφηεηα. Οη θπθιηθέο απηέο δηαθπκάλζεηο νξίδνληαη θαη σο 

νηθνλνκηθνί θχθινη. Δπηπξφζζεηα, νη Άγγινη νλνκάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν 

«bysiness cycles» πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ εμέιημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. χκθσλα κε καθξφρξνλεο 

ζηαηηζηηθέο κειέηεο νη νηθνλνκηθνί θχθινη δηαξθνχλ πεξίπνπ απφ 7 έσο 11 ρξφληα. 

   Η νηθνλνκηθή θξίζε γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα είλαη ην 

ζεκείν (Γ,Δ) θνξχθσζεο ηεο αλνδηθήο πνξείαο ή κάιινλ ε απαξρή ηεο θαζνδηθήο 

φπνπ παξαηεξείηαη έλαο θνξεζκφο αλάπηπμεο θαη κηα γεληθεπκέλε αχμεζε ηηκψλ.  
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ρήκα 1: Οη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ 

(Παξαπνκπή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

C117/130/944,3464/) 

1.1.2. Χαξαθηεξηζηηθά ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο 

Κάζε νηθνλνκηθή θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή ηεο, ην θξάηνο, ηελ ππεξεζία, 

έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δκθαλίδεη κηα θιίκαθα σο πξνο ηελ έληαζε ηεο 

 Δκπεξηέρεη πςειφ αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θηλδχλνπ 

 Μεηαβάιινληαη νη ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο θαη ξπζκνί 

 Διινρεχεη πηζαλφ πιήγκα ζηελ δεκφζηα/δηεζλή εηθφλα ηεο κνλάδαο/ρψξαο 

 Θα επαθνινπζήζεη έιεγρνο απφ ηα αξκφδηα θξαηηθά-δηαθξαηηθά φξγαλα ή θαη 

ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.)  

 

1.1.3. Σηάδηα δσήο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Σα θχξηα ζηάδηα δσήο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηα εμήο:   

 

1. ηάδην Γηακφξθσζεο ηεο θαηάζηαζεο ή Πξφδξνκσλ ζπκπησκάησλ 

(Prodromal crisis stage). 

ην δηάζηεκα πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθχπηνπλ 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη παξαιείςεηο θαη νη αληίζηνηρεο ελδερφκελεο 

επηζεκάλζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ιακβάλνληαη κέηξα ή ελέξγεηεο. Όια 

απηά νλνκάδνληαη πξφδξνκα ζπκπηψκαηα θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία ζπκβαίλεη, έρεη ηα δηθά ηεο ζπκπηψκαηα. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C117/130/944,3464/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C117/130/944,3464/
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2.  ηάδην εθδήισζεο-θνξχθσζεο ηεο θξίζεο (Acute crisis stage). 

Δίλαη ην ζηάδην θνξχθσζεο ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο ε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο είλαη αλάινγε ησλ εθδεισκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

 

3.  ηάδην ησλ επηπηψζεσλ (Chronic crisis stage). 

ην ζηάδην απηφ θαλεξψλνληαη ηα πξψηα ίρλε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αηζζεηνπνηνχληαη ηεο ζε επξεία θιίκαθα. 

 

4.  ηάδην επίιπζεο-νκαινπνίεζεο (Crisis resolution stage). 

Σειηθή θάζε ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα 

επαλέξρεηαη ζηνπο αξρηθνχο ξπζκνχο πνπ είρε πξηλ ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

1.1.4.  Αίηηα ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη νη εμήο:   

1. Τπεξβνιηθή ρξήζε Γαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ 

2. Αλεπαξθήο δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ 

3. Ακνηβέο ζηειερψλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

4. Κίλεηξα γηα αιφγηζηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

5. ηεγαζηηθά δάλεηα γηα αγνξά θαηνηθίαο ρσξίο ζπκκεηνρή δαλεηνιήπηε 

(Παξαπνκπή: 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/1658/1/022010265.pdf, 

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Η Οικονομική κρίςη και οι επιπτώςεισ τησ ςτην 

καταναλωτική ςυμπεριφορά των ςπουδαςτών του Σ.Ε.Ι. Καβάλασ», Κατςιώνησ 

Αλζξανδροσ , Καλαθά Γεωργία) 

1.1.5.  Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ πγεία 

 Η επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε γεληθή πγεία δελ είλαη μεθάζαξε θαη 

θαίλεηαη λα πνηθίιιεη, θαζψο απνηειεί πνιππαξαγνληηθφ θαηλφκελν θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

 Οξηζκέλνη εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν γηα ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνλίδνληαο ηε κείσζε ηεο 

ππεξθαηαλάισζεο.  χκθσλα κε έξεπλεο ζε ΗΠΑ θαη Δπξψπε, ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη κείσζή ηεο ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο. Η χθεζε, κάιηζηα, θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηεο ρξήζεο 

αιθνφι, ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα. 

Απφ ηελ άιιε, έξεπλεο ζηελ Δπξψπε ππνζηήξημαλ ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/1658/1/022010265.pdf
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νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ησλ αλδξψλ. Σν ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ην ρακειφ εηζφδεκα, ε εξγαζία κεησκέλεο εμεηδίθεπζεο θαη ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο έδεημαλ λα ζπλδένληαη κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαζψο θαη κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν 

ζλεζηκφηεηαο. 

 ε έξεπλα ζηε Νφηηα Κνξέα, βξέζεθε φηη νη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ζλεζηκφηεηα ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο. Φαίλεηαη φηη νπνηαδήπνηε 

βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο επηθαιχθζεθαλ απφ ηε 

δπλακηθή ηεο κείσζεο ησλ ζαλάησλ απφ εγθεθαιηθά επεηζφδηα, θαξθίλν ηνπ 

ζηνκάρνπ θαη επαηηθή λφζν. 

 Έξεπλεο έδεημαλ φηη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) αλαγθάδεη ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, πνπ δέρνληαη ηε βνήζεηά ηνπ, ζε πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ζε ρξέσζε ησλ αζζελψλ ηεο πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο. 

Πξφζθαην άξζξν παξαηεξεί φηη ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ηεο ζεσξεηηθήο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην ΓΝΣ ζε ζρέζε κε ηα παξεπφκελα πνπ απηφ 

επηθέξεη ζηελ δεκφζηα πγεία.  

 Αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ πγεία ζε παγθφζκην επίπεδν θξίλνληαη νη καθξν-

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη απνηεινχλ ηζρπξφ παξάγνληα πνπ ππεξβαίλεη ηα εζληθά 

ζχλνξα θαη ηνλ εζληθφ έιεγρν. Έλα βαζηθφ εξψηεκα, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ην πψο ην 

ΓΝΣ κπνξεί λα ελζσκαηψζεη θαιχηεξα ηελ πγεηνλνκηθή πξφλνηα ζε έλα καθξν-

νηθνλνκηθφ πιαίζην, απνθεχγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε 

δεκφζηα πγεία, πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

επηθεληξψλνληαη κφλν ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Αλαθνξηθά, κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δαλεηζκνχ απφ ην ΓΝΣ ζηελ πγεία, νξηζκέλεο έξεπλεο δείρλνπλ 

νπδέηεξα απνηειέζκαηα, θάπνηεο αξλεηηθά αιιά πάλησο θακία ζεηηθά.  

(Παξαπνκπή: Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ, Αξγαιηά Δπηπρία, Καζθακπά Δπγελία, 

Μαθξή Αζαλαζία, «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία. Ση γλσξίδνπκε γηα ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα;», ΔΓΚΔΦΑΛΟ 50, 22-30, 2013:  

http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83

%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE

%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf

) 

http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
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1.1.6. Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ ςπρηθή πγεία 

Σν δήηεκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία απαζρνιεί 

ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε παξνρήο ηεο 

θαηάιιειεο παξέκβαζεο απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο.  

Η δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία 

ζηελ Διιάδα απνηέιεζε ζηφρν ηεο έξεπλαο ηνπ Γησηάθνπ θαη ζπλεξγαηψλ (Γησηάθνο 

O, Καξάκπειαο Γ, Καπθάο Α. Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηθή πγεία 

ζηελ Διιάδα. Φπρηαηξηθή 2011; 22:109– 119). πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε χπαξμε 

πηζαλήο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο 

εηθνζαεηίαο κε ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο ςπρηθήο πγείαο: εηζαγσγέο ζε ςπρηαηξηθή 

θιηληθή, επηζθέςεηο ζε εμσηεξηθά ηαηξεία θαη επείγνληα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, 

απηνθηνλίεο, αλζξσπνθηνλίεο, ζλεζηκφηεηα θαη δηαδχγηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Η 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηάζηεκα επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 

2010 απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη απφ ηα 

Ννζνθνκεία Αηγηλήηεην, Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο, Γεληθφ Κξαηηθφ Αζελψλ 

θαη Δπαγγειηζκφο. πγθεθξηκέλα, νη δείθηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ θάλεθε λα έρνπλ 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο είλαη νη επηζθέςεηο ζε ηαθηηθά 

εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηκήκαηα επεηγφλησλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, νη απηνθηνλίεο, νη 

αλζξσπνθηνλίεο θαη ν αξηζκφο δηαδπγίσλ. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ζηα επείγνληα ηνπ Αηγηλεηείνπ θαη 

ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ην κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη θαη νη δχν νηθνλνκηθνί δείθηεο ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν κε ηηο επηζθέςεηο ζηα ηαηξεία ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ, 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο νη δχν απηνί δείθηεο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά 

θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη πηζαλφηαηα αληαλαθινχλ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

αηηηψλ πνπ σζνχλ ηα άηνκν ζηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.  

Χζηφζν, ρακειφηεξν κέζν εηζφδεκα ζπζρεηίζηεθε κε πςειφηεξν πνζνζηφ αηφκσλ 

πνπ εμππεξεηήζεθαλ ζηα επείγνληα θαη ησλ ηεζζάξσλ λνζνθνκείσλ ζπλνιηθά. Σν 

ζηνηρείν απηφ θαη ε αληίζεζή ηνπ κε ηα επξήκαηα κφλν ζην Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν 

κπνξεί λα νθείινληαη ζηα δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο δεδνκέλα ησλ ηεζζάξσλ 

λνζνθνκείσλ, ζηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαη ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα ηνπο 

(π.ρ. ςπρηαηξηθέο θιηληθέο αληί ςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ ζε γεληθά λνζνθνκεία). 
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Βξέζεθε επίζεο φηη ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξν κέζν 

εηζφδεκα. Αθφκε, πςειφηεξν κέζν εηζφδεκα ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο ζε 

άηνκα ειηθίαο 15–70 εηψλ. εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ε χπαξμε ζεηηθήο 

ζπζρέηηζεο ηεο αλεξγίαο ηνλ αξηζκφ αλζξσπνθηνληψλ ελψ δελ βξέζεθε θάηη 

αληίζηνηρν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηνληψλ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ε απνπζία 

επξήκαηνο πνπ λα θαηαδεηθλχεη αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ κε ηελ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο πηζαλά νθείιεηαη ζηηο αθφκε βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο αιιά 

θαη ζηελ χπαξμε παξαδνζηαθψλ δνκψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο. 

   Απφ ην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 5000 πεξίπνπ ελειίθσλ ειηθίαο 18-74 εηψλ. Γηα ην ζθνπφ 

ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζηα ζπίηηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2009 έσο θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, 

θάλεθε δξακαηηθή αχμεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ζε άηνκα κε κηθξφηεξν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ή ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο. Σα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ αξθεηέο έσο πνιιέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

(αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο) ήηαλ ζρεδφλ 3 θνξέο πην πηζαλφ λα 

εκθαλίζνπλ ζνβαξή ςπρνπαζνινγία ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ αληηκεηψπηδαλ 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, άηνκα ρσξίο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

εκθάληζαλ ζπρλφηεηα ζνβαξήο ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

3% θαη θαηάζιηςε ζε πνζνζηφ 1% ελψ ηα πνζνζηά ζηα άηνκα κε πνιιέο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ήηαλ 22% θαη 12% αληίζηνηρα. ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ηε κηθξφηεξε 

ζπρλφηεηα ζνβαξήο ςπρνπαζνινγίαο είραλ φζνη εξγάδνληαη (είηε πιήξνπο, είηε 

κεξηθήο απαζρφιεζεο). Οη άλεξγνη είραλ δηπιάζηα ζρεδφλ πηζαλφηεηα λα εκθαλίδνπλ 

ζνβαξή ςπρνπαζνινγία αθφκε θαη φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε θαη φινη νη άιινη 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ζπζρέηηζε π.ρ. εηζφδεκα. Δπηπιένλ, ήηαλ 

δπφκηζη θνξέο πην πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ «επρέο ζαλάηνπ» θαη ηδέεο αλαμηφηεηαο 

γηα ηελ δσή αθφκε θαη φηαλ έιαβαλ ππφςε ζηελ αλάιπζε ην εηζφδεκα θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

   χκθσλα κε ηνπο Bouras & Lykouras έρεη ππάξμεη κηα άλνδνο ζηελ αλεξγία κε ην 

πνζνζηφ λα θηάλεη ζην 12.4% ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα Τπνδνρήο θαη 

Αιιειεγγχεο (ΚΤΑΓΑ) πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ πξψησλ αλαγθψλ (ζίηηζε, ζηέγαζε, 

θάξκαθα θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε). Ο αξηζκφο εθείλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα θέληξα 
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ζίηηζεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εθθιεζία έρεη πνιιαπιαζηάζεη θπξίσο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζε απηήλ ηελ ιχζε (35%-40% 

θαη ειηθίαο 50 έσο 70 εηψλ). Σα γεχκαηα πνπ πξνζθέξνληαη θαζεκεξηλά έρνπλ 

δηπιαζηαζηεί απφ 5.000 έσο 10.000 θαη απηφ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο κφλν. 

   ην άξζξν ησλ Kentikelenis et al. ζπλνςίδνληαη ζηνηρεία θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο έρεη ρεηξνηεξέςεη ηδηαίηεξα ζηηο επάισηεο νκάδεο. Δπίζεο, 

εληνπίδεηαη αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ηα πνζνζηά ησλ αλζξσπνθηνληψλ θαη 

θινπψλ λα έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ζην δηάζηεκα κεηαμχ 2007 θαη 2009. Μία 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο 

(ΗΙV) έιαβε ρψξα ζηα ηέιε ηνπ 2010. Ο επηπνιαζκφο ηεο ρξήζεο εξσίλεο θέξεηαη 

λα απμήζεθε θαηά 20% ην 2009 ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά. Οη πεξηθνπέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ην 2009 θαη ην 2010 είραλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ ελφο 

ηξίηνπ ησλ street-work πξνγξακκάησλ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ε ειιεληθή νξγάλσζε ησλ 

Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ εθηηκά φηη ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ αλαδεηά ηαηξηθή 

πεξίζαιςε απφ ηηο θιηληθέο ηνπ δξφκνπ απμήζεθε απφ 3-4% πξηλ ηελ θξίζε ζε 

πεξίπνπ 30%. 

   Ο Madianos et al. πξαγκαηνπνίεζαλ παλειιαδηθή ηειεθσληθή έξεπλα δχν θάζεσλ, 

ην 2008 κε δείγκα 2,197 θαη ην 2009 κε δείγκα 2,192, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο 

πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ Μείδνλνο 

Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ. ηηο ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 

SCID I module of MDE θαη ην Index of Personal Economic Distress (IPED). Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα έδεημε φηη ηα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

είραλ κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ. Όζνλ 

αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν θάζεσλ, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ επηπνιαζκνχ ηνπ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,1 

ην έηνο 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. 

   ε επφκελε έξεπλα ησλ Economou et al. πνπ αθνινχζεζε ηηο ίδηεο κεζφδνπο, 

παξαηεξήζεθε φηη ην 2011 ππήξμε 36% αχμεζε ζηηο αλαθνξέο (34) απφπεηξαο 

απηνθηνλίαο ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έλαληη ησλ 

αλαθνξψλ (24) ην 2009. Σα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην 
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Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) θαη ην financial 

strain was measured by the Index of Personal Economic Distress(IPED).  

   Έξεπλα ηνπ ΔΠΙΦΤ επεμεξγάζηεθε θαη αλέιπζε ην πεξηερφκελν ησλ θιήζεσλ ζηελ 

Σειεθσληθή Γξακκή Βνήζεηαο γηα ηελ Καηάζιηςε απφ ην Μάην ηνπ 2008 έσο ηνλ 

Ινχλην ηνπ 2011 κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη ησλ αηηεκάησλ γηα ηελ ηειεθσληθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Όπσο 

θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα, απφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 ππήξμε απμαλφκελνο 

αξηζκφο θιήζεσλ απφ άηνκα πνπ αλέθεξαλ άκεζα ή έκκεζα φηη επεξεάδνληαλ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα άηνκα απηά ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςή απφ φηη εθείλα πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζηελ θξίζε. 

Τςειφ πνζνζηφ ησλ ηειεπηαίσλ, κάιηζηα, βξέζεθε λα εκθαλίδεη 

ππεξέληαζε/ηελησκέλα λεχξα θαη θαηαρξήζεηο αιθνφι ή νπζηψλ. Γελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ή ηελ 

απηνθηνληθφηεηα. Σέινο, ην άγρνο θάλεθε λα επηβαξχλεη θαηά θχξην ιφγν ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, πηζαλψο ιφγσ ηεο έιιεηςεο αζθάιεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

βηψλνπλ θαζεκεξηλά. 

    Μειεηψληαο ηα δεδνκέλα απφ ηνλ Π.Ο.Τ. γηα ηνπο δείθηεο απηνθηνλίαο ζηελ 

Διιάδα παξαηήξεζαλ φηη ην 2009, έηνο έλαξμεο ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ν 

αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ ήηαλ ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ 2000 θαη ρακειφηεξνο απηψλ ηνπ 

2005 θαη 2006. Δπίζεο, ν θαπηλάθεο πξνζζέηεη ζηα παξαπάλσ φηη θαη ζε 

πξνεγνχκελα έηε, ελ απνπζία νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη δείθηεο απηνθηνλίαο εκθάληζαλ 

απμνκεηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 20% εζηηάδνληαο φπσο θαη νη Fountoulakis et al. ζην 

κεγάιν πξφβιεκα ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο, 

ζεκεηψλεηαη ε επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Οη κεηψζεηο ησλ δαπαλψλ ζε κηζζνχο θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ησλ λνζνθνκείσλ ιφγσ πεξηθνπψλ ηνπ θξάηνπο νδεγνχλ ζε κηα πηψζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ ζε έλα πεξηβάιινλ εληαηηθνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ έρεη πξνθαιέζεη πηψζε ηνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

   ηελ Διιάδα, κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο λα απμάλνληαη θάζε κέξα, νη εξεπλεηέο 

ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην ελεξγεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. Απηφ ζα 
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κπνξνχζε λα γίλεη κε ρακειφ θφζηνο κε ηελ ζπλεξγαζία π.ρ. ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Δπηπιένλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο Γηαθήξπμεο (Declaration) ηεο Alma-Ata φζνλ αθνξά ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη θαιχηεξνπο δείθηεο πγείαο θαη 

ρακειφηεξν θφζηνο γηα φιεο ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, φπσο θαίλεηαη ζε άιιεο ρψξεο.        

Έηζη, έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ γηα ηελ πγεία ζχζηεκα, πην θνληά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ, αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο γεληθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε ηνλ πξνζσπηθφ 

γηαηξφ λα έρεη θεληξηθφ ξφιν. Δπίζεο, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε εζηίαζε ζηνλ θαιχηεξν 

ζρεδηαζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαζψο ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα 

ηνπ Γησηάθνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, 

ηεο εγγχηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηνπο δείθηεο απηνθηνλίαο. Η 

αλάπηπμε λέσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη ε ηαρεία ηξνπνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ 

πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο θαη ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε.  

(Παξαπνκπή: Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ, Αξγαιηά Δπηπρία, Καζθακπά Δπγελία, 

Μαθξή Αζαλαζία, «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία. Ση γλσξίδνπκε γηα ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα;», ΔΓΚΔΦΑΛΟ 50, 22-30, 2013: 

http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83

%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE

%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf

) 

1.1.7. Επηπηώζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο 

   Η νηθνλνκηθή θξίζε, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ πξνζβνιήο ηεο νηθνλνκίαο ζα 

εθδειψζεη ζπλάκα θαη επηπηψζεηο ζε θαζνιηθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε 

ηελ θξίζε ζηα πιαίζηα κηαο ρψξαο, ηα απνηειέζκαηα ζα γίλνπλ νξαηά –πιελ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ– ζηνλ θνηλσληθφ θαζψο θαη ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο Marmot θαη Bell: “H νηθνλνκηθή θξίζε 

πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή θαη 

ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια ηκήκαηα 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα. Σν δηεζλέο εκπφξην, ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ε απαζρφιεζε αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία”.  

http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
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  πγθεθξηκέλα, άκεζν απφηνθν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ηα πςειά πνζνζηά ζε 

κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, έθδειεο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ζηελ 

αγνξά. Η κεησκέλε δήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ κεηαβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο 

πσιήζεηο απηψλ θαη ην γεληθφηεξν ζχζηεκα ζε φινλ ηνλ ζρεδηαζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη επηρεηξεκαηίεο 

ληψζνληαο επάισηνη κεηψλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη απνθεχγνπλ 

νπνηαδήπνηε κειινληηθή επέλδπζε. Δπηπιένλ, αλ δελ σζνχληαη ζε καδηθή κείσζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, νη ζπαζκσδηθέο ηνπο θηλήζεηο κεηαδίδνπλ ην θιίκα 

αβεβαηφηεηαο ζ’ απηφ δεκηνπξγψληαο εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. Έηζη, ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζηέθεηαη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο ηνπ ή απιψο πξνζηίζεηαη ζηνλ ξαγδαία απμαλφκελν αξηζκφ ησλ αλέξγσλ 

ηεο ρψξαο.  

    Έλαο άιινο κεγάινο θαζεγεηήο ηεο Μαθξννηθνλνκηθήο, ν Joseph Stiglitz έθηαζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη: “Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη φρη 

κφλν κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπνπ νη ρψξεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο πιήηηνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, 

έηζη ψζηε νη ρεηξψλαθηεο εξγάηεο θαη ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηα 

ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα λα πθίζηαληαη ηηο πιένλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο”. Η θαηάζηαζε 

απηή επηθέξεη ζην πξνζθήλην ηξία βαζηθά αιιεινζπλδεφκελα πξνβιήκαηα:  

 Σελ απμαλφκελε θνηλσληθή πφισζε θαη ηε δεκηνπξγία αληζνηήησλ ζε 

εζσηεξηθφ επίπεδν 

  Σελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη πγείαο 

 Σα θιέγνληα ζέκαηα ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο  

   ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ βξίζθνληαη φζνη εληνπίδνπλ ηε ζεηηθή φςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαζψο αλακέλνπλ ηελ πξνβιεπφκελε αλάπηπμε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε 

ζσζηή πιένλ ιήςε απνθάζεσλ θαη κεζφδσλ ηαθηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

Ιδηαίηεξα, ππνζηεξίδνπλ πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε θέξνληαο ζην πξνζθήλην φινπο 

ηνπο δηεθζαξκέλνπο κεραληζκνχο ηνπ παξειζφληνο ζα απνηειέζεη ην ζεκείν 0 γηα 

ηελ αξρή ηεο εμπγίαλζεο ηεο θνηλσλίαο. 
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Δλδεηθηηθά, ινηπφλ, νη βαζηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη νη εμήο:  

1. Κξίζε ξεπζηφηεηαο, θαζψο µέζσ ηεο µε ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ζα ηεζεί πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηελ 

θαηαλάισζε 

2. Γπζθνιία παξνρήο δαλείσλ 

3. Αχμεζε επηηνθίσλ, βξαρππξφζεζκα κείσζε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

πεξηνξηζκφο θαηαλαισηηθήο πίζηεο  

4. Μείσζε παξαγσγήο, κείσζε θαηαλάισζεο, κείσζε εζληθνχ εηζνδήκαηνο 

5.  Μείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ  

6. Γξακαηηθή πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη, ζπλεπψο, κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο 

7. Πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη, ζπλεπψο, ζε επφκελε θάζε δεκηνπξγία δήηεζεο 

8.  Πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζπλεπαθφινπζε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 

9. Πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαη άξα επθαηξίεο γηα αγνξέο  

10. Δπηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ 

(Παξαπνκπή: ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη νη 

Παζνγέλεηεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο» - «Financial Crisis and the 

Afflictions of the Greek Economy», (Λεηβαδάξνο Παλαγηψηεο,Γαξγαιηάλνο 

Γεψξγηνο): 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2086/de_201400

192.pdf?sequence=1) 

   Δπηπξφζζεηα, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πξφθιεζε θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ηξνρνπέδε απηήο 

θαζψο ηαιαλίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά, απαξηζκνχληαη παξαθάησ ηα βαζηθφηεξα επαθφινπζα απνηειέζκαηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ. 

1. Η πίεζε ησλ απμαλφκελσλ ζπλερψο θφξσλ σζεί ηνπο πνιίηεο ζηε 

θνξνδηαθπγή κε άκεζε απφξξνηα απηψλ ηελ αχμεζε ηειηθά ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο. 

2.  Γπζιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ εμαηηίαο ηεο κε θαηαβνιήο ησλ 

απαηηνχκελσλ αζθάιηζηξσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδφκελσλ  

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2086/de_201400192.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2086/de_201400192.pdf?sequence=1
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3.  Έληνλε Γξαθεηνθξαηία  

4. Τςειά πνζνζηά αλεξγίαο 

5. Πάγσκα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

6. Γηζηαγκφο κειινληηθψλ επελδχζεσλ 

7. Κψιπκα ζην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαίνπ  

8. Τπεξθαηαλαισηηζκφο  

1.2.1 Γεληθόο νξηζκόο ηεο Αλεξγίαο 

Αλεξγία νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ αλέξγσλ κηαο πεξηνρήο πξνο ην ζπλνιηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε απηήλ. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ηεο εθαηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Όπνπ εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ αλέξγσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

1.2.2. Είδε αλεξγίαο  

1. Η δηαξζξσηηθή αλεξγία, πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία θάιπςεο θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο απφ πνιίηεο πνπ δελ θαηέρνπλ ηα αλάινγα πξνζφληα γη’ απηέο. Σν 

είδνο απηφ ζεσξείηαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο αλεξγίαο θαζψο 

πξνβάιιεη ηελ δπλαηφηεηα εμνηθείσζεο κηαο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηα αληίζηνηρα επηηεχγκαηα ηεο. 

  

2. Η αλεξγία ηξηβήο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηεο γεληθήο 

αλεξγίαο κα ζηαζεξά ακείσην, ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ηεο αγνξάο λα 

απνξξνθήζεη άκεζα άηνκα κε δηαλνεηηθέο ή άιιεο ζσκαηηθέο αλαπεξίεο πνπ 

απνηεινχλ θψιπκα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα εμεχξεζε εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, ζην πνζνζηφ απηφ ζπγθαηαιέγνληαη θαη άηνκα πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ζπλερψο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ ηεο αζηάζεηαο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο δήηεζεο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο.  

3. Η επνρηαθή αλεξγία, έλα εθήκεξν, βξαρχβην θαη εηήζηα επαλαιακβαλφκελν 

είδνο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζπλάγνπλ αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο.  

4. Η αλεξγία αλεπαξθνύο δήηεζεο, είλαη αθξηβψο ην είδνο εθείλν πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο θαζφδνπ θαη χθεζεο. 
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Αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κευλζηαλήο
1
 αλεξγίαο, θαηά ηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη γεληθεπκέλε πηψζε ηεο δήηεζεο ησλ κηζζψλ ρσξίο ηελ 

αλάινγε πηψζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ πνπ ζα επαλέθεξαλ 

ηελ νηθνλνκία ζε επίπεδν πιήξνπο απαζρφιεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ππεξέρεη ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ κε θξηηήξην ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απέρνπλ απφ ηελ εξγαζία. πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ε 

αλεξγία δηαθξίλεηαη ζε βξαρπρξφληα αλεξγία (δηάξθεηα απφ 1 έσο 4 κήλεο), 

κέζεο δηάξθεηαο θαη ζε καθξνρξφληα (πάλσ απφ 12 κήλεο).   

 

Άλεξγνο βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο, ζεσξείηαη 

θάπνηνο ν νπνίνο “δελ εξγάδεηαη, ελδηαθέξεηαη λα εξγαζηεί, είλαη δηαζέζηκνο 

γηα λα εξγαζηεί θαη ςάρλεη γηα εξγαζία” θαη Αλεξγία είλαη ε θαηάζηαζε ελφο 

αηφκνπ, πνπ ελψ είλαη ηθαλφ, πξφζπκν θαη δηαζέζηκν λα απαζρνιεζεί, δελ 

δχλαηαη λα βξεη εξγαζία. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ CEDEFOP, (Τπεξεζία 

Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Λνπμεκβνχξγν 1996) σο 

αλεξγία νξίδεηαη «ε θαηάζηαζε φζσλ πξνζθέξνληαη γηα εξγαζία θαη δε 

βξίζθνπλ απαζρφιεζε έλαληη ακνηβήο, αλάινγε κε ηελ εηδίθεπζε θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ. Ο άλεξγνο δηαθέξεη απφ ηνλ άεξγν. 

Ο ηειεπηαίνο επίζεο δελ έρεη απαζρφιεζε, αιιά θαη δελ ελδηαθέξεηαη λα 

απνθηήζεη.» Αιιειέλδεηεο κε ηελ αλεξγία έλλνηεο είλαη θαη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ην κε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο. 

Αξρηθά, ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζπγθαηαιέγνληαη ηφζν άηνκα πνπ εξγάδνληαη 

(απαζρνινχκελνη), φζν θαη εθείλα πνπ δειψλνπλ πξφζπκα θαη δηαζέζηκα ζε 

ελδερφκελεο επθαηξίεο. Καηφπηλ, σο κε εξγαηηθφ δπλακηθφ νξίδεηαη ην ηκήκα 

ησλ ελήιηθσλ αλζξψπσλ πνπ είηε αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά, είηε έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί, είηε πάζρνπλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

αλίθαλνπο γηα εξγαζία, είηε, ηέινο, δελ ελδηαθέξνληαη γη’ απηήλ. Δλψ, 

πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ 

αλέξγσλ κε ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Παξφηη, ινηπφλ, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη κηα πηψζε ηνπ 

πνζνζηνχ απηνχ ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο, ην θαηλφκελν 
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ζπλερίδεη λα παίξλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη λα 

απαζρνιεί έληνλα ηνλ λεαληθφ πιεζπζκφ.  

 

 ηε βάζε ηεο θνηλήο θαηαγξαθήο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο αλεξγίαο 

ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο έλσζεο έρεη δνζεί, έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο 

(Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1897/2000 ηεο Δπηηξνπήο 7-9-2000). χκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ άλεξγνη είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 15 έσο 74 εηψλ ηα νπνία: α) 

δελ είραλ εξγαζία θαηά ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο, δειαδή δελ είραλ νχηε 

κηζζσηή εξγαζία νχηε κε κηζζσηή εξγαζία (γηα κία ψξα ηνπιάρηζηνλ) β) ήηαλ 

δηαζέζηκα γηα εξγαζία, δειαδή γηα έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο σο κηζζσηνί ή κε 

κηζζσηνί εληφο δχν εβδνκάδσλ απφ ηελ εβδνκάδα αλαθνξάο) αλαδεηνχζαλ 

ελεξγά απαζρφιεζε, δειαδή είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 

κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε κηζζσηήο ή κε κηζζσηήο απαζρφιεζεο γηα πεξίνδν 

ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ πνπ ιήγεη ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο, ή ηα 

νπνία είραλ βξεη εξγαζία θαη ζα ηελ άξρηδαλ εληφο ηξηψλ κελψλ ην πνιχ. 

  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, εμάγνληαη δχν κείδνλνο ζεκαζίαο εξσηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα. Α) Πνηνο ζεσξείηαη άλεξγνο αιιά θαη Β) 

Πσο πξνθχπηεη ην πνζνζηφ αλεξγίαο. Απηά ηα δπν είλαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

δερζεί θαηά θαηξνχο νμεία θξηηηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ην θαηαγεγξακκέλν. Ο ηχπνο ηνπ 

εξγαδφκελνπ πιήξνπο 5λζήκεξεο απαζρφιεζεο, 8σξνπ ζε 40σξε 

εβδνκαδηαία βάζε θαη κε πιήξεηο απνιαβέο έρεη ζρεδφλ εθιείςεη. Χζηφζν, σο 

εξγαδφκελνο ραξαθηεξίδεηαη θαη δειψλεηαη θαη ν αλαζθάιηζηνο εκη-

απαζρνινχκελνο ή εκη-ακεηβφκελνο ζε 3κελε, 6κελε ή, ζπάληα, ζε 12κελε 

ζχκβαζε. Δπηπιένλ, σο εξγαδφκελνο δειψλεηαη θαη απηφο ζπζηάδνληαο ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ζπκκεηέρεη ζε επηδνηνχκελα ζεκηλάξηα γηα λα απνθνκίζεη έλα 

πεληρξφ εηζφδεκα. Δλψ, ηέινο, εξγαδφκελνο ζεσξείηαη θαη ν άλσ ησλ 50 εηψλ 

πνπ εξγάδεηαη ρσξίο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη ηα 

απαξαίηεηα έλζεκα θαη λα θαηνρπξψζεη δηθαίσκα ζηελ θαηψηαηε ζχληαμε.  

1.2.3. Αίηηα ηεο Αλεξγίαο 

Σν θαηλφκελν αλεξγία ηαιαλίδεη, αλακθίβνια, ηελ Διιάδα, ρσξίο λα παξνπζηάδεη 

ζεκάδηα θάκςεο παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο εμνκάιπλζεο ηεο απφ ηνπο 
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θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Αμηνζεκείσην θξίλεηαη, σζηφζν, θαη ην πςειφ πνζνζηφ 

αλεξγίαο ζηελ θιίκαθα ησλ λέσλ. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ θαη θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη πξαθηηθά, πσο ην πξφβιεκα έρεη απνθηήζεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο θαζψο 

δελ έρεη γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε εζληθφ 

επίπεδν, αιιά αληηκεησπίδεηαη κε ηα θνηλά κέηξα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. 

Δλδεηθηηθά, θάπνηεο απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο αλεξγίαο είλαη:  

1. Οη εξγαδφκελνη δελ επηιέγνπλ ηελ αγξνηηθή απαζρφιεζε ζε κηα ρψξα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο γεσξγηθή 

2.  Τςειφ πνζνζηφ πξνζθχγσλ θαη ιαζξνκεηαλαζηψλ αληηθαζηζηά ηα 

ειιεληθά εξγαηηθά ρέξηα 

3.  Η δπλακηθή είζνδνο ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αχμεζε ηνλ 

αξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

4. Η ζηαζηκφηεηα ή θαη κείσζε ησλ δεκφζησλ πξνζιήςεσλ 

5. Η κε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ αλάινγε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο 

6. Η απνπζία κηαο ζηαζεξήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο εμπγίαλζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο. 

Οη παξαπάλσ ιφγνη δηφγθσζεο ηεο αλεξγίαο ίζσο λα παξαηεξνχληαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Δληνχηνηο, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί πσο αίηην ηεο 

αλεξγίαο ζηελ Διιάδα είλαη ε αδπλακία ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ζηα αληίζηνηρα επηηεχγκαηα ηεο ζην πιαίζην 

ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, θαζεκεξηλά δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηερλνινγηθά εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ, πνπ, φκσο, εθιείπεη, ελψ απαμηψλνληαη εηδηθφηεηεο θαη 

επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο.   

1.2.4. πλέπεηεο ηεο Αλεξγίαο 

   Η αλεξγία ησλ λέσλ είλαη έλα γεγνλφο κε δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ πνπ επεξεάδεη 

άκεζα θαη θαζνιηθά ηηο δσέο ηνπο φρη κφλν ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά επίζεο, θαη 
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ζε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη θπξίσο, ςπρνινγηθφ. Βαζηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο ζηε 

δσή ησλ λέσλ είλαη :   

1. Καζψο νη «λένη» σο θνηλσληθή θαηεγνξία εκπεξηθιείεη θαη αλήιηθνπο 

άλσ ησλ 15 εηψλ, ην γεγνλφο απηφ θαζηζηά δπζλφεηα ηα γελεζηνπξγά 

αίηηα ηεο λεαληθήο αλεξγίαο. Βέβαηα, αλ δνζεί έκθαζε ζηε κεηάβαζε 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είλαη πηζαλφ λα 

πξνθχςνπλ ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε λεαληθή 

ζηαδηνδξνκία ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. 

 

2. Πιήζνο θνηλσληθψλ παξαγφλησλ επεξεάδνπλ εμίζνπ ηελ νκαιή ή φρη 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο, θαη ηε ζέζε ζηε δνκή 

απαζρφιεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ε 

νηθνγέλεηα, ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ λένπ θαη ην νηθνγελεηαθφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ην 

εξγαζηαθφ status ηνπ λένπ.  

3. Η αλεξγία ησλ λέσλ θαη απηή κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά εξγαδφκελσλ 

είλαη δπν αιιειέλδεηα αλάινγα πνζά. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε αλεξγία 

ησλ «κεγαιχηεξσλ» απμάλεηαη, ηελ ίδηα αλνδηθή πνξεία αθνινπζεί θαη 

ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ, θαζψο θαη αληίζηξνθα. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ίδηα αίηηα θαη νη ίδηνη κεραληζκνί πνπ θαζνξίδνπλ 

ην πνζνζηφ αλέξγσλ ησλ λέσλ, θαζνξίδνπλ, γεληθά, ην θαζνιηθφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο. Βέβαηα, νη άλεξγνη λένη θαηαιακβάλνπλ 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πνζνζηνχ έλαληη ησλ άιισλ. 

4. Σν εξγαζηαθφ αδηέμνδν κπξνζηά ζην νπνίν βξίζθνληαη νη λένη νδεγεί 

ζηελ απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, ε κείσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάινγε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο, ε νπνία, φκσο, δελ πξνθχπηεη απφ ηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο 

εξγαζηαθήο αλαδήηεζεο. 

5. Οη λένη πνιιέο θνξέο εξγάδνληαη ζε θαηψηεξεο πνηνηηθά ζέζεηο 

εξγαζίαο, δηαθνξεηηθέο απφ αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο. Σν παξαπάλσ, 

κάιηζηα, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ρακειά επίπεδα ακνηβψλ, ηελ 

εξγαζηαθή επηζθάιεηα θαη ηα παξερφκελα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Η 
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θαηάιεςε κηαο νπνηαζδήπνηε ζέζεο εξγαζίαο δελ απνηειεί ηνλ ζηφρν 

παξά ην κέζν γηα ηελ αλαγθαία είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

6. Σν θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο πνπ νινέλα δηνγθψλεηαη, σζεί ηνπο λένπο 

ζε επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηζρλέο αλ φρη αλχπαξθηεο 

πξννπηηθέο εξγαζηαθήο εμέιημεο θαη κε ππνηηκεηηθέο απνιαβέο. 

7. Οη ελαιιαζζφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

επηδξνχλ δξακαηηθά ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ 

λέσλ, φζν θαη ζηελ παξαγσγή. Αλαιπηηθφηεξα, νη λένη ιφγσ ηνπ 

αζηαζνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ απνθηνχλ ηελ εξγαζηαθή θαη 

ηερληθή εκπεηξία, ηελ ιεγφκελε «άπιε γλψζε», ε νπνία απνθνκίδεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ εμάζθεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ.  

8. Οη εξγνδφηεο, πνιιέο θνξέο, αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία ηνπο λένπο, 

θαζψο πηζηεχνπλ πσο δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ηελ 

αλαγθαία εκπεηξία είηε δελ δηαθξίλνληαη απφ δεμηφηεηεο, φπσο ε 

εξγαηηθφηεηα, ε ζπλέπεηα, ε ππαθνή, ε πξνζπκία ή ην επηθνηλσληαθφ 

πλεχκα, είηε δελ δείρλνπλ ηε δηάζεζε λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ επηρείξεζε 

ζηελ νπνία εξγάδνληαη. 

9. Η νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη ε αδπλακία θάιπςεο ησλ βαζηθψλ 

πξψησλ αλαγθψλ είλαη άκεζν απφηνθν ησλ επηειψλ κηζζψλ ή ηεο 

αλεξγίαο.  

10. Η αδπλακία εμεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ε παξάιιειε πίεζε γηα 

παξνρή ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ  ζηελ νηθνγέλεηα σζεί ηα λεαξά άηνκα 

ζε θξνχζκαηα βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο. Η ινγηθή αληηθαζίζηαηαη 

απφ ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο θαη ν λένο νδεγείηαη γξήγνξα ζηελ 

παξαβαηηθφηεηα. 

11. Σν ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο αλέξγνπο ηνπο 

δεκηνπξγεί ηελ εζθαικέλε πεπνίζεζε πσο εθφζνλ δελ είλαη 

παξαγσγηθνί, ζεσξνχληαη «παξάζηηα» ηεο θνηλσλίαο. Η ιαλζαζκέλε 

απηή αληίιεςε ηνπο σζεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηελ 

εζσζηξέθεηα. 

12. Οη λένη δελ είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη κα πνιιέο θνξέο 

εληζρχνληαη νηθνλνκηθά απφ ην νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 
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13. Η εξγαηηθή αδξάλεηα ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν λένο, πνιιέο θνξέο, 

νδεγεί ζε κηα γεληθεπκέλε αλία. Σν άηνκν ράλεη ην λφεκα ηεο δσήο, 

θαζψο δελ έρεη κηα ζηαζεξή εξγαζία πνπ λα ηνλ αλαδσνγνλεί ςπρηθά. 

14. Ο λένο δηαθαηέρεηαη απφ ππαξμηαθά πξνβιήκαηα. 

15. Ο λένο πέθηεη ζχκα εθκεηάιιεπζεο εξγνδνηψλ πνπ θαηαπαηνχλ ηα 

εξγαζηαθά ηνπ δηθαηψκαηα επηβάιινληαο ππεξσξίεο άλεπ απνδνρψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζεη ην ελδερφκελν λα μαλαβξεζεί αληηκέησπνο 

κε ηελ αλεξγία. 

16. Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ λένπ, 

επεηδή ληψζεη θζφλν γηα νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν κε θαιχηεξεο 

κειινληηθέο πξννπηηθέο απφ ηνλ ίδην. Έηζη, απνκνλψλεηαη ζηνλ εαπηφ 

ηνπ. 

17. Ο λένο δελ ληψζεη ην αίζζεκα ηεο παξαγσγηθήο ηθαλνπνίεζεο δηφηη αλ 

θαη δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαλείο δελ πξνηίζεηαη λα ηηο 

αμηνπνηήζεη πξνζθέξνληαο ηνπ κηα ζέζε εξγαζίαο. 

18. Η ελαζρφιεζε ηνπ λένπ κε ηνκείο δηαθνξεηηθνχο απφ ην αληηθείκελν 

ζπνπδψλ ηνπ, ηνπ πξνμελεί αλία θαη ηνλ νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή 

αιινηξίσζε. 

19. Η έληνλε πεπνίζεζε ηνπ λένπ πσο νη θπβεξλεηηθνί κεραληζκνί δελ 

δηαζέηνπλ έλα ζηαζεξφ πξφγξακκα εμάιεηςεο ηεο αλεξγίαο παξά 

αδηαθνξνχλ εηο βάξνο  ηνπ ηνλ νδεγνχλ ζ’ έλα θιίκα έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζε κηα 

παζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθά πξάγκαηα. Δλδεηθηηθφο 

ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ πνπ 

απέρνπλ απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία.  

20. Οη λένη πξνθεηκέλνπ λα απαηηήζνπλ έλα θαιχηεξν εξγαζηαθφ κέιινλ ή 

λα εθθξάζνπλ ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο απέλαληη ζηνπο θπβεξλψληεο 

δηεμάγνπλ πνξείεο πνπ πνιιέο θνξέο παξεθηξέπνληαη κε επεηζφδηα 

βίαο θαη νδεγνχλ ζηελ ακαχξσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηφρνπ. 

21. Η έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

22. Πνιινί άλεξγνη λένη παξαζπξκέλνη απφ ην εχθνιν θέξδνο 

δηαπξάηηνπλ αδηθήκαηα, φπσο ε πψιεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή ην 

εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο θαη φπισλ, αδηθήκαηα πνπ, ζρεδφλ πάληα, 
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θαηαιήγνπλ  ζε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ίδην ην άηνκν (ζάλαηνο, 

θπιάθηζε). 

1.2.5. Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο Αλεξγίαο ζε εζληθό επίπεδν 

ηελ Διιάδα, αμηφινγεο πξνζπάζεηεο γηα άκβιπλζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο αλεξγίαο 

θαηαβάιιεη ν «Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ» (Ο.Α.Δ.Γ). Ο 

ΟΑΔΓ είλαη ΝΠΓΓ (Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ) θαη αλήθεη ζην Τπνπξγείν 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 

 Ο ΟΑΔΓ έρεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο 

 Απνηειείηαη απφ θέληξα πξνψζεζεο απαζρφιεζεο αλά ηελ Διιάδα 

 Κάζε Κέληξν Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο εληάζζεηαη σο νξγαληθή κνλάδα 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Κέληξσλ Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

απαξηίδεηαη απφ 31 γξαθεία: 

1. Γξαθείν Τπνζηήξημεο 

2.  Γξαθείν Αζθάιηζεο  

3.  Γξαθείν Απαζρφιεζεο κε αληίζηνηρνπο ππεπζχλνπο ηα νπνία 

έρνπλ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:  

A. Γξαθείν Τπνζηήξημεο: επηκειείηαη φισλ ησλ 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο 

Τπεξεζίαο - παξαθνινπζεί πξνζέιεπζε 

απνρψξεζε ππαιιήισλ - αζρνιείηαη κε ηα 

νηθνλνκηθά - ηήξεζε αξρείσλ.  

B. Γξαθείν Αζθάιηζεο: αζρνιείηαη κε ηα πάζεο 

θχζεσο επηδφκαηα αλεξγίαο, επνρηθά, 

βνεζήκαηα, κεηξφηεηαο, πξαθηηθή άζθεζε 

ζπνπδαζηψλ ΣΔΙ, επηζρέζεηο θιπ.  

C. Γξαθείν Απαζρφιεζεο.  

4. Σν Κέληξν Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο κέζσ ηνπ γξαθείνπ 

Απαζρφιεζεο πξνζπαζεί γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ πξνζθνξάο θαη ζχδεπμεο, ελίζρπζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο, 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 
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νξγάλσζε επαθψλ κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 

ηνπηθήο αγνξάο (επηκειεηήξηα - εκπνξηθνί ζχιινγνη θιπ.) , 

νινθιήξσζε θηεξηαθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηελ επέθηαζε ηεο 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ζηειερηαθνχ ηνπ 

δπλακηθνχ. Έρεη σο απνζηνιή: 

i. ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

αλαδεηνχλησλ εξγαζία ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο ζπκβάιινληαο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

(απαζρνιεζηκφηεηα ζεκαίλεη ηε 

βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

λα δηεθδηθήζεη κε πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

κία ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο) θαη  

ii. ηε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο 

ηδηαίηεξα κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

αλαδεηνχληεο απαζρφιεζε. 

5.  Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Κέληξα Πξνψζεζεο 

Απαζρφιεζεο: 

i. Τπνδνρή - πιεξνθφξεζε  

ii. Δγγξαθή αλέξγνπ. 

iii.  Γηακεζνιάβεζε άκεζεο ηνπνζέηεζεο 

iv. Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε αλαδεηνχλησλ εξγαζία κέζσ 

ζπλέληεπμεο 

v.  Οινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε (θαλφλεο αγνξάο εξγαζίαο, 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο, απαζρφιεζεο, δξάζεσλ άιισλ 

θνξέσλ θιπ.)  

vi. Καηάξηηζε αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο  

vii. Καηαγξαθή θελψλ ζέζεσλ θαη παξαθνινχζεζε ηάζεσλ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο 
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viii.  Γηακεζνιάβεζε - παξαπνκπέο αλέξγσλ ζε δξάζεηο εληφο 

θαη εθηφο Κέληξνπ Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο.  

ix. Γηακεζνιάβεζε - ηνπνζέηεζε ζηελ αλνηρηή αγνξά 

εξγαζίαο 

x. Γηακεζνιάβεζε - ηνπνζέηεζε ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο  

xi. Παξαθνινχζεζε αηνκηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο πλεξγαζία κε 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο  

xii. Δθαξκνγή ζπκβνπιεπηηθήο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

xiii.  Δθαξκνγή επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ  

xiv. Δθαξκνγή ζπκβνπιεπηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

xv. Γηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ  

Σα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο, πξνζθέξνπλ ζηνπο αλέξγνπο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο έλα επξχ θάζκα 

ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, ηνπνζέηεζεο, θαηάξηηζεο γηα ηελ 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ε κεξηθά ΚΠΑ2 (Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο) 

εθαξκφδνληαη πξφηππεο δηαδηθαζίεο, φπσο ρσξηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ θαηά θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε ζχδεπμε θαη ην 

ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο.  

Δνεργηηικές πολιηικές απαζτόληζης: πγρξεκαηνδνηνχκελα ή 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε νκάδεο – ζηφρνπο 

1. Πξνγξάκκαηα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (ΝΘΔ)  

2. Πξνγξάκκαηα λέσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ) 

3.  Πξνγξάκκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΜΔΑ) ΝΘΔ / ΝΔΔ 

 ΝΘΔ  

i. π.ρ. 18-64 εηψλ 14€  ή 18€ εκεξεζίσο γηα 24 κήλεο 

ii.  18-30 εηψλ 22€  γηα ηνπο 2 πξψηνπο κήλεο θαη 18€ γηα ηνπο ππφινηπνπο  

 Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

i. Ληαληθνχ Δκπνξίνπ σο 3 άηνκα κεξηθήο απαζρφιεζεο  

ii. Δπηδνηνχκελσλ αλέξγσλ 

iii.  Πιεζίνλ ζχληαμεο ινγαξηαζκνχ απαζρφιεζεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο (ΛΑΔΚ) επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ 0,45%  
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 ΝΔΔ  

i. π.ρ. Δπηρεηξεκαηηθή απνθέληξσζε 12.000 €  

ii. Πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ 12.000 €  

iii. ΝΔΔ Γεληθφ  

iv. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

v. Δπηζηεκφλσλ  

 ΝΔΔ-ΝΘΔ/ΑΜΔΑ  

i. Απμεκέλεο επηρνξεγήζεηο - κεγαιχηεξε δηάξθεηα - ιεηηνπξγία εηδηθψλ 

γξαθείσλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα άηνκα 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ π.ρ. ΝΘΔ / 36 κήλεο επηδφηεζε θαη 12 

κήλεο δέζκεπζε / 25 € ηελ εκέξα θαη 1,50 € εάλ ην επηδνηνχκελν άηνκν 

είλαη γπλαίθα, ΝΔΔ / 16.000 ή 18.000 € γηα 2 ρξφληα θαη 1500 € εάλ είλαη 

γπλαίθα. 

ii. Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ρψξνπ εξγαζίαο 

ΑΜΔΑ πνπ εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ΝΘΔ ή ΝΔΔ π.ρ. θαηαζθεπή 

ξάκπαο, ηνπαιέηαο, πάγθνπ εξγαζίαο θιπ., κε ζπκκεηνρή ζηε δαπάλε σο 

90% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κέρξη 2.500 € γηα θάζε εξγνλνκηθή 

δηεπζέηεζε.  

iii. ην Γ’ ΚΠ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠ απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο πξνθεξχρηεθαλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο - εθκάζεζεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη πξνγξάκκαηα απφ θνξείο παξνρήο ζπλνδεπηηθψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε νκάδεο - ζηφρνπο ΑΜΔΑ φπσο 

απνθπιαθηζκέλνη, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, παξαβαηηθά 

άηνκα, ηζηγγάλνη, Πνκάθνη, αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θ.ιπ. πνπ 

εληάζζνληαλ ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ΝΘΔ - ΝΔΔ.  

iv. Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε - Πξναηξεηηθή αζθάιηζε.  

(Παξαπνκπή: ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΑΝΔΡΓΙΑ, ΑΙΣΙΑ, ΤΝΔΠΔΙΔ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ»,(ΜΑΡΟΤΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ): 

http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/SDO_XR

HMEL_00503_Medium.pdf?sequence=1) 

1.2.6. Πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΕΔ γηα ηελ Αλεξγία 

 εηξά δξάζεσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε 60.200 άλεξγνπο λένπο πινπνηεί ν ΟΑΔΓ κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη ε Διιάδα 

http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/SDO_XRHMEL_00503_Medium.pdf?sequence=1
http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/SDO_XRHMEL_00503_Medium.pdf?sequence=1
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θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ «27» σο πξνο ηνπο άλεξγνπο 

πηπρηνχρνπο παξά ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα έρεη κεησζεί 

θαη παξφιν πνπ θαηέρνπκε πνζνζηφ πηπρηνχρσλ θάησ απ' ηνλ κέζν φξν ηεο 

δηεπξπκέλεο Δ.Δ. Οη πηπρηνχρνη άλεξγνη ζηε ρψξα απφ 1,5% ην 1980, 

αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα ην 20% ησλ αλέξγσλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν ΟΑΔΓ 

πξνσζεί ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο.  

 «Νεαληθή Επηρεηξεκαηηθόηεηα»: ηελ θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο γηα 3.000 

αλέξγνπο πνπ επηζπκνχλ λα αλνίμνπλ δηθή ηνπο επηρείξεζε κε εληζρπκέλε 

επηδφηεζε πνπ θηάλεη ηηο 21.000 επξψ πξνρψξεζε ν ΟΑΔΓ. Δηδηθφηεξα ην 

ακέζσο επφκελν δηάζηεκα αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νένη 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 3.000 αλέξγνπο ειηθίαο 

απφ 22 σο 32 εηψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε αλέξγσλ 

λέσλ ζηελ απαζρφιεζε, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα θάζε λέν ειεχζεξν 

επαγγεικαηία πνπ ππάγεηαη ζην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ζηα 18.000 επξψ ζε 

ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ πνπ 

δηαθφπηνπλ ηελ επηδφηεζε αλεξγίαο κέρξη ην δεχηεξν κήλα ηεο επηδφηεζήο 

ηνπο, ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 3.000 επξψ (ζχλνιν 

21.000 επξψ).  

 Πξόγξακκα πξνώζεζεο αλέξγσλ ζηελ απαζρόιεζε: Με ην πξφγξακκα απηφ 

επηρνξεγνχληαη νη επηρεηξήζεηο γα ηελ πξφζιεςε 14.000 αλέξγσλ ειηθίαο έσο 

30 εηψλ (γπλαίθεο κε έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν, έσο 35 εηψλ), 

πηπρηνχρνη ΑΔΙ, ΣΔΙ, απφθνηηνη ΙΔΚ, δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

Γπκλαζίνπ, εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΓ δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Η δηάξθεηα 

επηρνξήγεζεο είλαη 21 κήλεο θαη επηπιένλ 3 κήλεο απαζρφιεζε ηνπ αλέξγνπ 

ζηελ επηρείξεζε ρσξίο επηδφηεζε 

 «Μηα Αξρή, Μηα Επθαηξία»: Έηζη νλνκάδεηαη έλα πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ θαη 

απεπζχλεηαη ζε 40.000 αλέξγνπο εηεζίσο, ειηθίαο απφ 16 σο 25 εηψλ πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, πξνυπνινγηζκνχ 150 εθαη. επξψ ηνλ 

ρξφλν. χκθσλα κε ην λέν απηφ πξφγξακκα νη λένη κπνξνχλ, αλάινγα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, λα επηιέμνπλ λα σθειεζνχλ 

απφ κία, κεηαμχ ησλ ηξηψλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο: 



~ 33 ~ 
 

1. πξφγξακκα απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο 

2. πξφγξακκα πηζηνπνηεκέλεο θαηάξηηζεο ζηελ πιεξνθνξηθή 

3. νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο  

 Πξόγξακκα απόθηεζεο πξνϋπεξεζίαο: Έρεη δηάξθεηα πέληε κήλεο. Οη λένη πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ, ζα ακείβνληαη κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ θαη ζα είλαη 

πιήξσο αζθαιηζκέλνη, γηα ζχληαμε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη 

επαγγεικαηηθφ θίλδπλν. Σν πξφγξακκα δηεμάγεηε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ζε απηναπαζρνινχκελνπο. Ο ΟΑΔΓ ζα 

θαιχςεη εμ νινθιήξνπ ηελ ακνηβή ηνπ λένπ εξγαδφκελνπ αιιά θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 Πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο: Γηεμάγεηε ζε 

ρνιέο Μαζεηείαο ή ζε πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 

Γηαξθεί 100 ψξεο θαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, ζα 

ακείβνληαη πξνο 6 επξψ ηελ ψξα. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα, ν 

λένο ζα δηαζέηεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα γηα λα θαιχςεη ηε ζεκειηψδε 

πιένλ απαίηεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη έλα πηζηνπνηεηηθφ ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε, κε βάζε ηα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ πνιηηεία 

πξφηππα.  

 Οινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο: Οη ζπκκεηέρνληεο λένη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

ζπκβνπιεπηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο (αλαπηχζζνληαη έλα-έλα ηα βήκαηα πνπ πξέπεη 

λα θάλεη έλαο λένο γηα λα δεηήζεη δνπιεηά, κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο). Δπίζεο ζηνλ θχθιν ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ν λένο καζαίλεη ην πψο κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ 

απηναπαζρφιεζή ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο δηαξθνχλ ζπλνιηθά 

60 ψξεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο λένη απνδεκηψλνληαη κε 10 επξψ ηελ ψξα.  

 «Πξνώζεζε απαζρόιεζεο» θαη γηα άηνκα πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην Γπκλάζην: 

Έρεη εγθξηζεί ε αλαλέσζε ηνπ «Δηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο λέσλ» 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΟΑΔΓ θαη αλακέλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ 

εκεξψλ λα πξνθεξπρζνχλ 3.200 λέεο ζέζεηο. Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζα είλαη νη λένη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ Γπκλαζίνπ ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ 

(θαη' εμαίξεζε κέρξη 35 εηψλ νη άλεξγεο γπλαίθεο, κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ). 
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Σν πξφγξακκα αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ακηγψο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (πνπ 

απαζρνινχλ έσο 50 άηνκα πξνζσπηθφ) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ 

Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. Οη 

άλεξγνη πνπ ζα επσθειεζνχλ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα κεηξψα αλέξγσλ ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ. Απφ ηηο σο άλσ ζέζεηο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 60% ζα 

είλαη γπλαίθεο.  

(Παξαπνκπή: ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΑΝΔΡΓΙΑ, ΑΙΣΙΑ, ΤΝΔΠΔΙΔ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ»,(ΜΑΡΟΤΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟ): 

http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/SDO_XRHM

EL_00503_Medium.pdf?sequence=1) 

Επηπξόζζεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο 

1. Η δηνηθεηηθή - νηθνλνκηθή – πνιηηηζηηθή θαη πιεζπζκηαθή απνθέληξσζε ζε 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ζα επηθέξεη κηα ηφλσζε θαη αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

2. Η εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

3. Δλζάξξπλζε ησλ λεαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αλνηγκάησλ θαη ηεο επαθφινπζεο 

αλάδεημεο ησλ λέσλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. 

4. Αθχπληζε ηεο εξγαηηθφηεηαο ηεο λενιαίαο κε παξνρή θηλήηξσλ. 

5. Δπηδίσμε ζηαζεξνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε καθξνπξφζεζκεο εξγαζηαθέο 

ζπκβάζεηο. 

6. Η δεκηνπξγία κηαο αγνξάο εξγαζίαο απαιιαγκέλεο απφ θπιεηηθά ή θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα, κε νξγαλσκέλν ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνκνηψλνπλ νκαιά ηδηαίηεξεο θνηλσληθά 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, φπσο ηα Α.Μ.Δ.Α., νη αλεηδίθεπηνη ή νη κεηαλάζηεο.  

7. Αλέιημε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ παξνρή λέσλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ηα λέα 

δεδνκέλα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. 

8. Η επέθηαζε θαη ε νξγάλσζε απφ ην ππνπξγείν παηδεία ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

δεχηεξεο επθαηξίαο, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε εηθφλα ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε θαη 

πιένλ λα αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπ λένη εξγαζηαθνί νξίδνληεο. 

http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/SDO_XRHMEL_00503_Medium.pdf?sequence=1
http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16540/SDO_XRHMEL_00503_Medium.pdf?sequence=1


~ 35 ~ 
 

9.  Οξγάλσζε ελφο θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο απαζρφιεζεο πνπ ζα αθνπγθξάδεηαη 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζα παξέρεη ηα 

αλάινγα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ε θχθινπο ζεκηλαξίσλ. 

1.2.7. Η ζρέζε ηεο αλεξγίαο κε ηελ πγεία 

Ο αληίθηππνο ηεο αλεξγίαο ζηελ πγεία έρεη απνηειέζεη ην επίθεληξν πνιιψλ 

επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ. πγθεθξηκέλα, βξεηαληθέο κειέηεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

’70 θαη ’80, έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ ήηαλ 25% πςειφηεξν 

απφ εθείλν ησλ εξγαδνκέλσλ ηζνδχλακνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Δπηπιένλ, 

απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα θάλεθε λα πξνθχπηεη κεηά απφ καθξφρξνλε 

αλεξγία φηαλ ιεθζνχλ ππφςε θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ειηθία, θπιή, γάκνο, 

εηζφδεκα, επάγγεικα θαη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα. Η αλεξγία, 

επίζεο, πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ, φπσο ην 

θάπληζκα, θαζψο θαη κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη 

απηνθηνλίεο. ε κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Διζίλθη, ζηε Φηλιαλδία, ε 

ζλεζηκφηεηα γηα ηνπο αλέξγνπο, πνπ ππήξμαλ ζην παξειζφλ μαλά άλεξγνη, ήηαλ 2.5 

θνξέο πςειφηεξε απφ φηη ζε απηνχο πνπ δελ ήηαλ μαλά άλεξγνη. ε δηαρξνληθή 

έξεπλα ησλ Voss et al. ζε 20.632 δηδχκνπο βξέζεθε φηη ε αλεξγία νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ απηνθηνλία, ηνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη ηα αηπρήκαηα κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο λα είλαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ρακειφηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν. Παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ην επαγγεικαηηθφ status, ε ρψξα 

δηακνλήο θαη ε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

αλεξγίαο θαη ςπρηθήο πγείαο. ηηο ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ άληζε θαηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο ή ζε ρψξεο κε αδχλακν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ, ε 

αλεξγία έρεη ζεκαληηθφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία. Η κεηα-

αλάιπζε ησλ Paul & Moser θαηαδεηθλχεη φηη ε αξλεηηθή επίπησζε ηεο αλεξγίαο ζηελ 

ςπρηθή πγεία έρεη κέγεζνο d= 0.51, πνπ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν ηεο πγείαο ησλ 

αλέξγσλ είλαη κηζή ηππηθή απφθιηζε θάησ απφ εθείλν ησλ εξγαδνκέλσλ. Η εχξεζε 

εξγαζίαο κεηά απφ κία καθξά πεξίνδν αλεξγίαο ζρεηίδεηαη κε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. Σα επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε αλεξγία δελ ζπζρεηίδεηαη 

απιά κε ηελ ςπρηθή δπζθνξία αιιά νπζηαζηηθά ηελ πξνθαιεί.  

(Παξαπνκπή: Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ, Αξγαιηά Δπηπρία, Καζθακπά Δπγελία, 

Μαθξή Αζαλαζία, «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία. Ση γλσξίδνπκε γηα ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα;», ΔΓΚΔΦΑΛΟ 50, 22-30, 2013: 
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http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83

%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE

%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf

) 

1.2.8. Δπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο 

Η αλάγθε ησλ πνιηηψλ γηα ελεκέξσζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αλαθνξηθά 

κε ηηο δηαθαηλφκελεο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη θαηαλνεηή, σζηφζν απφ 

ηε ζρεηηθή αλαζθφπεζε ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν πξνθχπηεη φηη ε 

δηαρείξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη απνζπαζκαηηθή 

θαη πξνβιεκαηηθή. Αμίδεη, ινηπφλ, λα αλαξσηεζνχκε γηα ην ξφιν ησλ ΜΜΔ σο 

επηπξφζζεην, δηακεζνιαβεηηθφ, αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ ςπρηθή πγεία. Η 

επηηπρεκέλε παξέκβαζε ηεο Απζηξηαθήο Οξγάλσζεο γηα ηελ Πξφιεςε ησλ 

Απηνθηνληψλ (ÖVSKK), ε νπνία εθάξκνζε ηηο νδεγίεο πνπ εμέδσζε ν ΠΟΤ ζηηο 

αξρέο ηνπ 90ο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απηνθηνληψλ απφ ηα ΜΜΔ 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηνπ «Βέξζεξνπ» (copycat effect), 

είλαη έλα παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί θαη ζηελ Διιάδα. 

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα επαθφινπζα απηήο, φπσο ε αλεξγία, 

απνηεινχλ αλαγλσξίζηκνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί κηα 

ελαιιαθηηθή εξκελεία ησλ ζπκπησκάησλ ζε δηαγλσζηηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ε 

αλάπηπμε ζπγθηλεζηαθψλ ή ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ σο απάληεζε ησλ 

αηφκσλ ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηε δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία ηνπ DSM-IV-TR39 «Γηαηαξαρέο ηεο Πξνζαξκνγήο».  

(Παξαπνκπή: Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ, Αξγαιηά Δπηπρία, Καζθακπά Δπγελία, 

Μαθξή Αζαλαζία, «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία. Ση γλσξίδνπκε γηα ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα;», ΔΓΚΔΦΑΛΟ 50, 22-30, 2013: 

http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83

%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE

%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf

) 

 

 

http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
http://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf
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1.3.1. Γεληθόο νξηζκόο ηεο θηώρεηαο 

   Σν θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο νξίδεηαη σο ε έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα εμαζθάιηδε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαηαλάισζεο θαη έλα θιίκα επεκεξίαο 

γηα ην άηνκν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε επηζηήκε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα 

πξνζεγγίζεη θαη λα εμαιείςεη ηελ θηψρεηα , ζπλέηαμε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ 

πνπ βαζίδνληαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο θαη αλαιχζεηο. Καζέλαο ηνπο 

πιενλεθηεί ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ κεηνλεθηεί ζε άιια. 

Παξφια απηά ηξία ζεκαληηθά ζέκαηα δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή βάζε ησλ παξαπάλσ: 

1. Να πξνζδηνξηζηεί ε πξνζεγγηζηηθή κεηαβιεηή ηνπ επηπέδνπ ηεο αηνκηθήο 

επεκεξίαο 

2. Να πξνζδηνξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επεκεξίαο θάησ απφ ην νπνίν 

έλα άηνκν νξίδεηαη σο θησρφ 

3. Η ζπλάζξνηζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ επεκεξίαο ζε έλα 

δείθηε θηψρεηαο 

Σα δχν πξψηα ζέκαηα δηακνξθψλνπλ ην «πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ» 

(identification problem) ηεο κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο, ελψ ην ηξίην ζέκα είλαη γλψζην 

βηβιηνγξαθηθά σο ην «πξφβιεκα ηεο ζπλάζξνηζεο» (aggregation problem).  

(Παξαπνκπή: Μειέηεο (Studies)/1 «Η φτώχεια ςτην Ελλάδα. Ομοιότητεσ και διαφορζσ 

χρηςιμωποιώντασ εναλλακτικζσ μεθοδολογικζσ προςεγγίςεισ.», (Γιάννησ Δαφερμόσ, 

Αναςταςία Θεοφιλάκου, Χρήςτοσ Μαυροδημητράκησ, Πάνοσ Σςακλόγλου): 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON249/7.%20%CE%91%CE%B

D%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%B

A%CE%B1%CE%B9%20%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B

9%CE%B1/Dafermos,Mavrodimitrakis,Theofilakou%26Tsakloglou.pdf) 

 

1.3.2. Μέηξεζε θαη δείθηεο Φηώρεηαο 

   Αξρηθά, γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ θηψρεηαο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε κηα 

πξνζδηνξηζηηθή κεηαβιεηή πινχηνπ. πγθεθξηκέλα, ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ βαζκφ 

πνπ ην εηζφδεκα θαλεξψλεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε θάζε λνηθνθπξηνχ, ελψ άιιεο 

ζηελ θαηαλάισζε, ζεσξψληαο ηελ πην ελδεηθηηθή ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζε ράξε ζηε 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON249/7.%20%CE%91%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/Dafermos,Mavrodimitrakis,Theofilakou%26Tsakloglou.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON249/7.%20%CE%91%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/Dafermos,Mavrodimitrakis,Theofilakou%26Tsakloglou.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON249/7.%20%CE%91%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/Dafermos,Mavrodimitrakis,Theofilakou%26Tsakloglou.pdf
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON249/7.%20%CE%91%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%86%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1/Dafermos,Mavrodimitrakis,Theofilakou%26Tsakloglou.pdf
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ζηαζεξφηεηα πνπ ηε δηέπεη θαη ζην γεγνλφο πσο κέλεη ακεηάβιεηε απφ θαηλφκελα 

φπσο ε θνξνδηαθπγή. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ ηζρπξίδνληαη πσο αλ ην 

εηζφδεκα ηεθκεξησζεί, είλαη δπλαηφλ λα ππεξβεί ηέηνηνπ είδνπο θελά θαη λα 

πξνζδηνξίζεη αθξηβέζηεξα ηα πνζνζηά αληζφηεηαο θαη θηψρεηαο. 

   Αθνχ εμαρζεί ε πξνζδηνξηζηηθή κεηαβιεηή είλαη αλαγθαίν λα εμαθξηβσζεί ην 

αθξηβέο εηζνδεκαηηθφ (ή θαηαλαισηηθφ ελαιιαθηηθά) ζεκείν θάησ απφ ην νπνίν ζα 

πξνζεγγίδνληαη ηα επίπεδα θηψρεηαο. Δληνχηνηο ε χπαξμε «ζρεηηθήο θηψρεηαο» 

αλαηξεί ηελ παξαπάλσ ζεσξία, θαζψο απηή είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη, επξχηεξα, κε ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο. πκπεξαζκαηηθά, 

απηφ ην είδνο θηψρεηαο είλαη πηζαλφ λα κε κεηαβάιιεηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

αλφδνπ ή θάκςεο, εθφζνλ ε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

   ηνλ αληίπνδα ηεο «ζρεηηθήο θηψρεηαο» εληνπίδεηαη κηα ζηαζεξή γξακκή θηψρεηαο, 

αλεπεξέαζηε απφ ηελ εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή. Η γξακκή απηή, θαζψο δελ 

κεηαβάιιεηαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ππνδεηθλχεη ηε θηψρεηα ζπγθξηηηθά κε έλα 

ζηαζεξφ επίπεδν εηζνδήκαηνο. Δπηπιένλ, ε ζηαζεξή γξακκή θηψρεηαο ζα κπνξνχζε 

λα απνδεηρζεί έλαο ρξήζηκνο βνεζφο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

πεξηφδνπο κεγάιεο θαη γξήγνξεο ζεηηθήο, είηε αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο εμέιημεο κηαο 

ρψξαο. ε ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηάζεηο, ε θαηαλνκή κεηαηνπίδεηαη αλνδηθά ή θαζνδηθά 

κε ζπλέπεηα ε αληζφηεηα θαη θαηφπηλ ε ζρεηηθή θηψρεηα λα παξακέλνπλ αλαιινίσηεο. 

Σφηε, ινηπφλ, αμηφινγε ζεσξείηαη ε ζχγθξηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ελφο αηφκνπ φρη 

κε απηφ άιισλ αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο, παξά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο αηφκσλ πνπ 

δνχζαλ ιίγα ρξφληα λσξίηεξα, πξνηνχ, δειαδή, πξαγκαησζεί ε νηθνλνκηθή αιιαγή.    

1.3.3. Αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηώρεηαο ζηελ ςπρηθή 

θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ Ειιήλσλ 

   Σν θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο έρεη δηνγθσζεί ηφζν, ψζηε λα πάξεη ηηο 

δηαζηάζεηο ελφο παγθφζκηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

δηεξεχλεζεο ησλ ελδερφκελσλ επηδξάζεσλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

   Ιδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο αηζζεηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ρακειήο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, 

ησλ κεησκέλσλ, μέλσλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο παληεινχο έιιεηςεο ησλ 

δεκφζησλ. Απφηνθν φισλ απηψλ είλαη ε πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη, ηαπηφρξνλα, ε 



~ 39 ~ 
 

άλνδνο ηεο αλεξγίαο. Δπηπξφζζεηα, θπξηαξρεί ε ηάζε νη πνιίηεο λα ζηξέθνληαη 

κάιινλ ζηνλ δεκφζην πγεηνλνκηθφ ηνκέα αλαδεηψληαο ηελ πεξίζαιςε ηνπο, παξά 

ζηνλ ηδησηηθφ, παξφηη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ζηελ 

θπβέξλεζε επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Αλακθίιεθηα, ζεκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη 

θαη ε λνκηζκαηηθή ππνηίκεζε, αιιά θαη  ε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

εηζαγσγηθψλ πξντφλησλ, αθνχ βαζηθά εηζαγφκελα θάξκαθα είηε δελ δηαηίζεληαη 

πιένλ, είηε δελ πξνζεγγίδνληαη εμαηηίαο ηεο πςειήο ηηκήο ηνπο. Αζζέλεηεο, φπσο o 

HIV ή ε θπκαηίσζε επαλεκθαλίδνληαη σο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ, κε θίλδπλν λα 

πάξνπλ ηε κνξθή επηδεκίαο θαη λα εμαπισζνχλ πέξα απφ ηα φξηα ηνπ εζληθνχ 

θξάηνπο.    

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

2.1.1. Γεληθόο νξηζκόο ησλ Εθπαηδεπηηθώλ Αληζνηήησλ  

   Δθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο είλαη νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Μπνξεί λα είλαη ζεζκηθά νξηνζεηεκέλεο (εθπαηδεπηηθή 

ππνδνκή, ζρνιηθά εγρεηξίδηα θ.α.) ή άηππεο (άληζεο επθαηξίεο, άδηθε αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ θ.α.). Βαζίδνληαη ζε αληηθνηλσληθέο πεπνηζήζεηο θαη πξάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηα θπιεηηθά, ζξεζθεπηηθά, θπζηθά ή άιια θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα ηνπο σζνχλ ζε κεξηθφ ή νιηθφ 

απνθιεηζκφ. 

2.1.2 Παξάγνληεο δηακόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ 

Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο εθδειψλνληαη ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

1. Τελ θνηλσληθή αληζόηεηα, πνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη πνηθίισλ δηαθξίζεσλ, 

πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ή θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ έλαληη θαηψηεξσλ 

θνηλσληθά ζηξσκάησλ. 

2. Τε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θνπιηνύξα. Η νηθνγέλεηα ή ελδερφκελεο ρακειέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ειιεηπή λνεηηθή, ςπρνινγηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. 
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3. Τε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε. Αλακθηζβήηεηα, εκθαλίδνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ζε 

θάζε θνηλσλία, πνπ ζπλεπάγνληαη πιήζνο αληζνηήησλ. 

4. Τε δηάθξηζε ησλ θύισλ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, νη άλδξεο θαηέρνπλ κεγαιχηεξν πξνβάδηζκα γηα ηελ θαηάιεςε 

κηαο ζέζεο εξγαζίαο κε πςειφ θχξνο θαη, παξάιιεια, θνηλσληθφ status. 

5. Τελ πξόζβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ. Η δπλακηθή είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δηακνξθψζεη λένπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο. 

Αθφκε, επέδξαζε έληνλα θαη ζην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο, θαζψο ζηελ ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνλ καζεηή. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηνπλ 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ρσξψλ πνπ νξίδνληαη θαη σο 

«ςεθηαθφ ράζκα» (digital gap,  digital divide). 

(Παξαπνκπή: 7o ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΟΛΜΔ, «ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ 

ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ – ΙΓΙΧΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΠΙΠΣΧΔΙ.» (Διέλε Βαξιάκε, Διέλε Γιαξέληδνπ, 

Βηβή Γειεθάξε, Γεκήηξεο Καιαληίδεο, Γέζπνηλα Μαπξνκαηάθε, Δπζηξάηηνο 

Μνπινπδάθεο, Βάληα Πηαδίηνπ, Μηράιεο Πιίηζεο, Αηκηιία Σζακνπξά, 

Γηψξγνο Σζηάιαο, ηέιια Σζνπθάηνπ, Παχινο Υαξακήο, Νίθε Ρνπκπάλε, 

Παξαζθεπή Ρεκπνχζθνπ): http://kemete.sch.gr/wp-

content/uploads/2011/12/eis-1-omada-7-syn.pdf) 

2.1.3. Μνξθέο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αληζνηήησλ 

Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο γίλνληαη αηζζεηέο πνηθηινηξφπσο, κε απνηέιεζκα λα 

επηδξνχλ δξηκχηαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά, 

ζεκεηψλνληαη νη εμήο κνξθέο:  

1. Η κε εγγξαθή ζην ζρνιείν. Δληνπίδεηαη, θπξίσο, ζε θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη ζε κεηνλφηεηεο πνπ παξαιείπνπλ ή αδηαθνξνχλ γηα ηελ 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ. 

2. Η πξώηκε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (ζρνιηθή δηαξξνή) θαη ν νξγαληθόο θαη 

ιεηηνπξγηθόο αλαιθαβεηηζκόο. χκθσλα κε έξεπλεο, κεγάινο αξηζκφο 

καζεηψλ δηαθφπηεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία πξηλ ηελ πιήξσζε ηεο 

http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2011/12/eis-1-omada-7-syn.pdf
http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2011/12/eis-1-omada-7-syn.pdf
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ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο θαη κνξθσηηθέο αληζφηεηεο. 

3. Τα θίλεηξα κάζεζεο. Παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο θαηψηεξσλ 

θνηλσληθά ζηξσκάησλ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ «δίςα» γηα κάζεζε, θαζψο 

απνγνεηεχνληαη απφ ηελ κε παξνρή ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα ηνπο σζνχζαλ ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ. 

4. Η ζρνιηθή επίδνζε. Αλαληίξξεηα, ρακειφηεξε επίδνζε πεηπραίλνπλ καζεηέο 

θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ έλαληη καζεηψλ απφ αλψηεξα ζηξψκαηα. 

5. Η θνίηεζε ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπ ζρνιείνπ. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη 

θαη ε χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηα νπνίαλ εγγξάθνληαη νη καζεηέο. Υαξαθηεξηζηηθά, ζρνιεία κε αθαδεκατθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ επηιέγνληαη κάιινλ απφ άηνκα κε ζηφρν ηελ θνίηεζε ζε 

θάπνην αλψηαην ίδξπκα. 

6. Τξηηνβάζκηεο ζπνπδέο/κεηαπηπρηαθά. Αθφκε θαη ζηνλ ρψξν απηφ πξνθχπηνπλ 

αληζφηεηεο κε θξηηήξηα ηελ κεγάιε δηάξθεηα ζπνπδψλ είηε ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο θνίηεζεο. 

(Παξαπνκπή: 7o ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΟΛΜΔ, «ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ 

ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ – ΙΓΙΧΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΠΙΠΣΧΔΙ.» (Διέλε Βαξιάκε, Διέλε Γιαξέληδνπ, 

Βηβή Γειεθάξε, Γεκήηξεο Καιαληίδεο, Γέζπνηλα Μαπξνκαηάθε, Δπζηξάηηνο 

Μνπινπδάθεο, Βάληα Πηαδίηνπ, Μηράιεο Πιίηζεο, Αηκηιία Σζακνπξά, 

Γηψξγνο Σζηάιαο, ηέιια Σζνπθάηνπ, Παχινο Υαξακήο, Νίθε Ρνπκπάλε, 

Παξαζθεπή Ρεκπνχζθνπ): http://kemete.sch.gr/wp-

content/uploads/2011/12/eis-1-omada-7-syn.pdf) 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

3.1. Γεληθόο νξηζκόο ηνπ Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ 

Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Γελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγην θαηλφκελν, κα γηα έλα βαζηά 

δηαρξνληθφ πξφβιεκα πνπ ηαιαλίδεη ηελ αλζξσπφηεηα αηψλεο ηψξα. Παξά ηε 

δηαρξνληθφηεηα ηνπ, ζρεηηθά πξφζθαηα δηεξεπλήζεθε, κνινλφηη δελ έρεη 

απνζαθεληζηεί πιήξσο ε έλλνηα ηνπ. Γεληθφηεξα, φκσο, θαηνλνκάζηεθε 

«απνθιεηζκφο». 

http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2011/12/eis-1-omada-7-syn.pdf
http://kemete.sch.gr/wp-content/uploads/2011/12/eis-1-omada-7-syn.pdf
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ηηο πξνεγνχκελεο κνξθέο θνηλσληψλ, ν απνθιεηζκφο αλαθεξφηαλ ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ απνθιείνληαλ απφ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα, έλαληη άιισλ 

πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ πνπ πιενλεθηνχζαλ. ήκεξα, ζεσξείηαη θαζνιηθφ, παγθφζκην 

πξφβιεκα πνπ δηέπεη ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ζε φιν ην 

θάζκα ησλ εμειίμεσλ ηνπο. 

 Κάζε απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δηαζέηεη σο 

θνηλή βάζε ηελ ζχλδεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο αληζφηεηεο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ. 

Δπηπιένλ, θαζψο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε, κπνξεί θαη εκπεξηθιείεη έλα πιήζνο θαηαζηάζεσλ πνπ απεηινχλ 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ κειινληηθή θνηλσληθή επξπζκία. 

 πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ε δπζθνιία λα εμαρζεί έλαο έγθπξνο νξηζκφο γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνδίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσληθήο παζνγέλεηαο θαη, 

ηδηαίηεξα, ζηνλ νξηζκφ, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ηνπο. 

3.2.Ιζηνξηθό πιαίζην 

Ο φξνο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή θηινζνθηθφ-

ζεσξεηηθή παξάδνζε, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην έξγν ησλ Durkheim θαη Weber. ηε 

ζχγρξνλε εθδνρή ηεο εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ζηε Γαιιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, 

φηαλ πνιηηηθνί, αθαδεκατθνί θαη δεκνζηνγξάθνη, αλαθεξφκελνη ζηνπο θησρνχο, 

θάλνπλ ιφγν γηα «θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο» (Οηθνλφκνπ, Φεξψλαο, 2005, ζ. 9). ε 

επηζηεκνληθφ θείκελν εκθαλίδεηαη ηε δεθαεηία ηνπ ’60 ζην έξγν ηνπ γεληθνχ 

γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ ρεδηαζκνχ ηεο Γαιιίαο, Pierre Masse κε ηίηιν: «Les 

dividendes du progres». 

Σν 1965, αλαθέξεηαη ζην έξγν «L’exclusion sociale» ηνπ J. Klanfer, ν νπνίνο αλήθε 

ζηελ νκάδα εζεινληηθήο παξέκβαζεο ηνπ Παηέξα Joseph Wresinki, εγέηε ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ ATD-Quart Monde (Παπαδνπνχινπ, 2002, ζ. 45). Απφ ηηο αξρέο ηνπ 

’70 ν φξνο εηζάγεηαη επίζεκα ζην Δπξσπατθφ Λεμηιφγην (Βηξηδηιάθε-νξσληάηε, 

1999, ζ. 570). Σν 1974, ν Rene Lenoir, αλψηαην ζηέιερνο ηεο γαιιηθήο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο, ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ηνπ «Les exclus, un Francais sur dix» 

(Παπαδνπνχινπ, 2002, ζ. 45).  
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Παξά ηε γαιιηθή θαηαγσγή ηεο, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εμαπιψζεθε 

ξαγδαία ράξε ζηνπο ζεζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 1988, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηνλ «θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

λέεο κνξθέο θηψρεηαο» (European Commission, 1988). Σνλ επηέκβξην ηνπ 1989, έλα 

δεχηεξν επίζεκν θείκελν, εκπεξηέρεη ηνλ φξν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 

έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ απφ ηελ Κνηλφηεηα. πξφθεηηαη γηα 

κηα απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη φηη «ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο θνηλήο αγνξάο». ην ηίηιν ηνπ 3νπ Κνηλνηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (1989-1994), δελ ζπλαληάκε 

πνπζελά ηνλ φξν «θηψρεηα». Ο ηίηινο παξνπζηάδεηαη σο «Μεζνπξφζεζκν πξφγξακκα 

Κνηλνηηθήο δξάζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ ιηγφηεξν 

επλνεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ» (Οηθνλφκνπ, Φεξψλαο, 2005, ζ. 10-1 1).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» εκθαλίζηεθε ζηα Κνηλνηηθά 

θείκελα, ε Κνηλφηεηα παξέκεηλε πηζηή ζ’ απηφλ. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη νη ιφγνη 

κεηάβαζεο απφ ηνλ φξν «θηψρεηα» ζηνλ φξν «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο», ήηαλ 

πνιηηηθνί. Ο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» είλαη ιηγφηεξν επηθξηηηθφο σο φξνο, γηα ηελ 

πεξηγξαθή ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Room, 1997).  

(Παξαπνκπή: ΔΡΓΑΙΑ «Μεηαλάζηεπζε - Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη Πνιηηηθέο 

Έληαμεο ζηελ Διιάδα», (Μαξία Βιαράδε) 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf) 

3.3. Αηηίεο Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ 

1. Η καθξνρξφληα αλεξγία 

2. Η βηνκεραληθή αιιαγή ζε κε εηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο 

3. Η εμέιημε ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ 

4. Η παξαθκή ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ αιιειεγγχεο 

5. Η αχμεζε ηνπ αηνκηθηζκνχ 

6.  Η παξαθκή ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ  

7.  Οη λέεο κνξθέο κεηαλάζηεπζεο (Πράςινο Βιβλίο (1994) τησ Επιτροπήσ των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)  

(Παραπομπή: ΔΡΓΑΙΑ «Μεηαλάζηεπζε - Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf
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Πνιηηηθέο Έληαμεο ζηελ Διιάδα», (Μαξία Βιαράδε): 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf) 

3.4  Η θύζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ  

   Σν θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε αληίζεζε κε ηε θηψρεηα είλαη έλα 

πνιχπιεπξν πξφβιεκα. χκθσλα κε ηνλ Walker (1997), ε θηψρεηα εθιακβάλεηαη 

«σο έιιεηςε πφξσλ, ηδηαίηεξα εηζνδήκαηνο, απαξαίηεησλ γηα ηε ζπκκεηνρή (...) ζηελ 

θνηλσλία», ελψ ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο «είλαη έλαο πην πεξηεθηηθφο φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κεξηθνχ ή νιηθνχ απνθιεηζκνχ απφ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά ή πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ελφο αηφκνπ ζηελ θνηλσλία».  

Σν άηνκν, δειαδή, είλαη πηζαλφ λα απνθιείεηαη απφ πνιινχο θνηλσληθνχο ηνκείο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, φπσο: ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ζηέγαζε, ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, ηνλ πγεηνλνκηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα θ.α.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο «ηνρνζεηεκέλεο Κνηλσληθν- Οηθνλνκηθήο Έξεπλαο» 

ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο (1995) σο ελδερφκελεο κνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ζεσξνχληαη:  

1. Η νηθνλνκηθή 

2. Η θνηλσληθή 

3. Η γεσγξαθηθή 

4. Η πνιηηηθή  

3.5. Χαξαθηεξηζηηθά Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ 

Η έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία, 

χκθσλα κε ηελ Παπαδνπνχινπ (2002), είλαη:   

1. Μία έλλνηα πνιπδηάζηαηε 

2.  Μία έλλνηα πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 

3.  Μία έλλνηα «νξίδνληαο» 

4.  Μία έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζε κία δηαδηθαζία θαη φρη ζε κία θαηάζηαζε  

(Παξαπνκπή: ΔΡΓΑΙΑ «Μεηαλάζηεπζε - Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη 

Πνιηηηθέο Έληαμεο ζηελ Διιάδα», (Μαξία Βιαράδε): 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf) 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf
https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf
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3.6. Κνηλσληθά εππαζείο νκάδεο 

   Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηνλ παξαγθσληζκφ ζε αηνκηθφ ή 

νκαδηθφ επίπεδν ζηα πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ζπζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε 

ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη, γεληθά, ζην 

πσο φια απηά έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ. Απηφο πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη, δειαδή, απφ ηνλ θνηλσληθφ θνκθνξκηζκφ, δέρεηαη σο ζπλέπεηα ηνλ 

άκεζν ή έκκεζν απνθιεηζκφ. 

Σα ζχκαηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη σο εππαζείο νκάδεο. ηηο 

νκάδεο απηέο εκπεξηέρνληαη:    

1. Οη κεηαλάζηεο, νη πξφζθπγεο θαη νη παιηλλνζηνχληεο 

2. Οη ρξφληα άλεξγνη 

3. Οη άπνξνη  

4. Οη άζηεγνη 

5. Οη ηζηγγάλνη 

6. Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

7.  Σα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 

8.  Οη απνθπιαθηζκέλνη 

9.  Οη (πξψελ θαη λπλ) ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

10.  Οη ςπρηθά πάζρνληεο 

11.  Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

12.  Οη θνξείο ηνπ AIDS 

13.   Σα ζχκαηα trafficking  

3.7. Η αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ  

Φαηλφκελα ζαλ ηελ θηψρεηα θαη ηελ θνηλσληθή παζνγέλεηα απνδνκνχλ ηηο ζχγρξνλεο 

αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ νηθνλνκηθή άλζεζε θαη έρνπλ 

ζεκειηψζεη ζεζκηθά ηα ίζα δηθαηψκαηα αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηνλ ζεβαζκφ 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Κξίλεηαη, ινηπφλ, αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί πσο θάζε 

απφπεηξα πξνβνιήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ πνιινχο κεραληζκνχο ιακβάλεηαη σο 

κνξθή αληζφηεηαο ή θνηλσληθήο δηάθξηζεο. ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ, 

βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο πνπ φρη κφλν αλαπαξάγνπλ ηηο θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο, αιιά ηαμηλνκνχλ θαη ηα άηνκα αλαιφγσο. Σν άηνκν αθνκνηψλεηαη απφ ην 
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θνηλσληθφ ζχλνιν θαη θαηέρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγηθή ζέζε βάζεη ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ θαη απηή ε ηεξάξρεζε είλαη εληειψο απνδεθηή. Αμηνζεκείσην, βέβαηα, είλαη ην 

γεγνλφο πσο ελψ ην ζχγρξνλν θξάηνο επέηπρε ηελ εηζνδεκαηηθή αλαδηαλνκή θαη 

θαηνρχξσζε ηνλ ζεζκφ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ εξγαζηαθή επηκφξθσζε, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο εληζρχζεθαλ. 

Αλ θαη ν δείθηεο ηεο απφιπηεο θηψρεηαο έρεη πέζεη θαηαθφξπθα, απηφο ηεο ζρεηηθήο 

εληείλεηαη βαζκηαία. Κάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ 

αλάπηπμεο ηεο, πιήηηεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ θέξνπλ ζπλαθφινπζα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Η λέα ηάμε ηεξαξρίαο πνπ πξνέθπςε κεηά απφ 

ηα θνηλσληθά απηά γεγνλφηα, σζεί άηνκα ή νκάδεο πνπ θξίλνληαη αλάμηα ζηελ 

απψιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο status θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνπο. Έξεπλεο 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην παξφλ θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δε 

δηαθέξεη απφ ηηο ηαθηηθέο δηάθξηζεο πνπ εθάξκνδαλ νη ηζχλνληεο θάζε επνρήο 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηζσξηνπνηήζνπλ απηνχο πνπ έθξηλαλ επηθίλδπλνπο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο γαιήλεο θαη επξπζκίαο. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα έλαληη ησλ θαθψλ καζεηψλ 

ηνπο νπνίνπο απσζεί ην ζχζηεκα απφ ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία. Χο απνηέιεζκα 

απηνχ, ην άηνκν αληηκεησπίδεη ζπλαηζζεκαηηθή ζχγρπζε ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ θαη 

ζηξέθεηαη ζε ελαιιαθηηθέο θαη πην επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο. 

Δπξχηεξα, ινηπφλ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νξίδεηαη σο ε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε 

πνηθίιεο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. πνπδαηφηεξε φισλ ησλ κνξθψλ ε παξαγσγή. 

Σν πιήγκα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ θαη ηεο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ελίζρπζε ην θιίκα αλαζθάιεηαο θαη ηνπο δείθηεο αλεξγίαο θαη επέθεξε 

ηελ πιήξε ππνηίκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Δπηπξνζζέησο, αμηφινγεο 

είλαη θαη νη αληζφηεηεο πνπ εθδειψλνληαη κε θξηηήξην ην θχιν, ηελ θπιή, ηελ ειηθία 

ή ηα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

3.8. Απώιεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  

εκαληηθή απφξξνηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη ε 

παξαβίαζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Οη πξψηεο κειέηεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

εζηίαδαλ κφλν ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ, ελψ θάπνηεο άιιεο πξνζδηφξηδαλ θαη 

ηηο κνξθέο αληζφηεηαο. Με ηελ επίζεκε εξκελεία ηεο «Πξάζηλεο θαη Λεπθήο 
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Βίβινπ», ν απνθιεηζκφο ζεσξήζεθε σο «ε απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

θαη κάιηζηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή σο παξεκπφδηζε απνξξφθεζεο 

θνηλσληθψλ θαη δεκφζησλ αγαζψλ». Η έιιεηςε, δειαδή, ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ ή κε παξνρή ηνπο γελλά άκεζα ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

   Οη ειεπζέξηεο θνηλσλίεο ηνπ 20
νπ 

αηψλα φρη κφλν πξέζβεπαλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, κα δηακνξθψζεθαλ πάλσ ζ’ απηά. Δηδηθφηεξα, ην θξάηνο 

ήηαλ ππφρξεν λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ έλαλ αζθαιή ρψξν, ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

αλεκπφδηζηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαη λα αγσληζηνχλ ειεχζεξα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηνπο ρσξίο ηε ζπλερή παξέκβαζε ηνπ. ήκεξα, φκσο, ην θξάηνο 

ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθφ ή θξάηνο πξφλνηαο θη έηζη παξεκβαίλεη ελεξγά θαη 

δπλακηθά πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη θαη λα δηαθπιάμεη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ 

αλζξψπσλ, πνπ κάιινλ αθαηξέζεθαλ ιφγσ ηεο ππέξκεηξεο αζηηθήο ειεπζεξίαο ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Όπσο ζρνιηάδεη ν Φηιφζνθνο θαη Κνηλσληνιφγνο 

Raymond Aron «νη ηππηθέο ειεπζεξίεο, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ςήθν θαη νη αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο, δελ αξθνχλ γηα λα εγγπεζνχλ κία αμηνπξεπή χπαξμε ζε φινπο, δελ 

αλαπηχζζνληαη παξά κφλν ζ’ έλα θιίκα νπζηαζηηθψλ ειεπζεξηψλ, ή αιιηψο κε ηνλ 

φξν λα εμαζθαιηζηεί γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δσήο θαη 

αζθάιεηαο».  

   Η χπαξμε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαλεξψλεη άκεζα πσο παξά ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, 

πιήζνο αηφκσλ ή νκάδσλ πέθηνπλ, θαζεκεξηλά, ζχκαηα ηεο παξαβίαζεο ηνπο. 

Μείδνλνο, φκσο, ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο πσο ην ζχζηεκα ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ειέγμεη ην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εθαξκφδεη ηαθηηθέο θαη κεζφδνπο 

πνπ φρη κφλν ην δηαησλίδνπλ, αιιά ζηηγκαηίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα ζχκαηα πνπ 

πιήηηνληαη. πγθεθξηκέλα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη νη ηαθηηθέο εμάιεηςεο ηνπ 

είλαη εμίζνπ θνηλσληθά πξντφληα θη έηζη, ην πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απιψο 

αλαπαξάγεη ην θαηλφκελν. 

3.9. Δηαβαζκίζεηο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

 Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ, δελ 

εθιακβάλεηαη σο απφιπην γεγνλφο, αιιά σο ζρεηηθφ γεγνλφο, κε δηαβαζκίζεηο 

(δειαδή ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απνθιεηζκνχ) είλαη νη παξαθάησ:  
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1. Ο βαζκόο ηνπ θηλδύλνπ: εκπεξηθιείεη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ 

κεηνλφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ πιεζπζκνχ. Οη νκάδεο απηέο πθίζηαληαη άζρεκεο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζηέγαζεο, αλαιθαβεηηζκνχ θαη δχζθνιε νηθνγελεηαθή 

δσή, ζηνηρεία πνπ δελ απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο παξάγνληα ψζεζεο πξνο ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Δληνχηνηο, φηαλ έλα απξφζκελν γεγνλφο πιήηηεη ην 

άηνκν ησλ κεηνλνηήησλ απηψλ, ηφηε γίλεηαη έθδειν ην πφζν επάισην είρε 

θαηαζηεί απέλαληη ζηελ απεηιή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

2. Ο βαζκόο ηεο απεηιήο: αθνξά κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ. Αλαθέξεηαη ζε έλα 

πιήζνο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν 

κεηαλάζηεο ή ν πξνρσξεκέλεο ειηθίαο εξγάηεο πνπ απνιχεηαη απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ θαζψο αδπλαηεί λα εμνηθεησζεί κε ηνλ ηερλνινγηθφ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγαδφηαλ 

γηα ρξφληα. Δπηπιένλ, ε γπλαίθα πνπ θαζίζηαηαη αξρεγφο κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο έπεηηα απφ έλα δηαδχγην ή ηελ απψιεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, απηέο νη θαηαζηάζεηο δελ ζέηνπλ ην άηνκν ζε θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, κα ηνλ σζνχλ εγγχηεξα θη έηζη, ειινρεχεη ν 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ αηφκνπ θαη, ηειηθά, ηνπ παξαγθσληζκνχ ηνπ.  

3. Ο βαζκφο ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο: πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο 

ελδερφκελεο απεηιήο, φπσο είλαη ε απφιπζε ή έλα πξφβιεκα πγείαο ή κηα 

αλζξψπηλε απψιεηα. Ο ηξφπνο απηφο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ 

ην άηνκν έρεη αλαπηχμεη ζε νηθνγελεηαθφ, θνηλνηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Δηδηθφηεξα, νη ζρέζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα 

απνθχγεη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ή έζησ λα κεηψζνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο. Δλ 

αληηζέζεη, φηαλ ε απνζηαζεξνπνίεζε απηή δηαξθεί  πεξηζζφηεξν ηνπ 

αλακελφκελνπ, ηφηε ην άηνκν πηζαλψο λα δερηεί εθνχζηα ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ςπρηζκνχ ηνπ.  

4. Ο βαζκφο ηεο έθπησζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ δηαθνπή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

αιιά θαη ηελ αδπλακία επαλαδεκηνπξγίαο ηνπο χζηεξα απφ κηα 

ζπζζσξεπκέλε πιεζψξα παξαγφλησλ πνπ πιήηηνπλ ρξφληα έλα άηνκν (πρ. 

καθξνρξφληα αλεξγία, αλάινγε ζηέξεζε βαζηθψλ αγαζψλ, είηε ρξφληα 

νηθνλνκηθή εμάξηεζε πνπ δελ εμαζθαιίδεη πάιη έλα αμηνπξεπέο επίπεδν 

δηαβίσζεο. Καζψο ε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην άηνκν δηαησλίδεηαη, πιένλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο δεδνκέλε θαη σζεί άκεζα ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 
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5. Ο βαζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ απνθιεηζκνχ: πξνθχπηεη απφ ηελ απφιπηε ξήμε 

ησλ ζρέζεσλ ελφο αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εξγαζία, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ θαηνηθία. Σν άηνκν ζηελ πεξίπησζε απηή επηδεηθλχεη κηα 

παζεηηθφηεηα πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο πιήξνπο απάζεηαο. Γελ εθδειψλεη 

θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, είηε γηα ηελ θνηλσληθή 

ελεξγνπνίεζε ηνπ. (Παξαπνκπή: ΔΡΓΑΙΑ «Μεηαλάζηεπζε - Κνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο θαη Πνιηηηθέο Έληαμεο ζηελ Διιάδα», (Μαξία Βιαράδε): 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf) 

3.10. Αλαζθόπεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ Ειιάδα 

ηελ Διιάδα ν φξνο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» εκθαλίζηεθε επίζεκα γηα πξψηε 

θνξά ην 1990, ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ «Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ 

Καηαπνιέκεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ». (Οηθνλφκνπ, Φεξψλαο, 2006, ζ.29). 

χκθσλα κε ηνλ Σζηάθαιν (1998, ζ.42) ε ελαζρφιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 

ειιεληθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο δελ πξνέθπςε σο κεηεμέιημε ηνπ δηθνχ ηεο 

πξνεγνχκελνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα έλα μερσξηζηφ θαη νξαηφ -ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία- θαηλφκελν. (Παξαπνκπή: ΔΡΓΑΙΑ «Μεηαλάζηεπζε - 

Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη Πνιηηηθέο Έληαμεο ζηελ Διιάδα», (Μαξία Βιαράδε): 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf) 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

4.1. Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, θαζψο θαη νη ςπρνινγηθέο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί ην άηνκν θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 

1. Η θαηαγξαθή ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

2. Η θαηαγξαθή ηεο ςπρνινγίαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αιιαγψλ ζε απηή, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

3. Σα επίπεδα δπζθνιίαο ζηε ζηαδηνδξνκία ελφο απφθνηηνπ. 

4. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αλέξγσλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ Α.κε.Α. 

https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf
https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf
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5. Οη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλεξγνη, νη κεηαλάζηεο 

θαη ηα Α.κε.Α. 

 

4.2. Δείγκα έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αθνξά 5 άηνκα. Έλαλ λέν εξγαδφκελν, έλαλ 

άλεξγν, έλαλ θνηηεηή, έλαλ κεηαλάζηε θαη έλα Α.κε.Α. Γηα θάζε ζπλέληεπμε 

απαηηήζεθαλ 10-15 ιεπηά θαηά κέζν φξν. Οη ζπλεληεχμεηο γίλνληαλ ζηνλ πξνζσπηθφ 

ρψξν ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ν ρξφλνο ήηαλ θαηά ηνλ Απξίιην θαη Μάην ηνπο έηνπο 

2017. 

4.3. Μέζνδνη έξεπλαο-πνηνηηθή έξεπλα 

Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Η επηινγή απηή έγηλε θαζψο ππήξρε κηθξφ δείγκα γηα ηελ έξεπλα θαη ππήξρε 

ε δπλαηφηεηα λα πξνθχςνπλ λέεο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη νξηζηεί σο εθείλε ηεο νπνίαο «ην νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ θαη φρη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ 

δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σα βαζηθά κέζα ζπιινγήο ζηνηρείσλ είλαη ε παξαηήξεζε θαη ε 

ζπλέληεπμε.» (Πηέξξνο, 2000: 97) 

(http://index.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/1105/Liazos_Paulos.pdf?seque

nce=4) 

4.4. Μέζνδνο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε καγλεηνθψλεζε, θαζψο ήηαλ δπλαηφ λα 

μαλαθνπζηνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη επίζεο, ήηαλ πην εχθνιν 

αξγφηεξα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ. 

Πξηλ απφ θάζε ζπλέληεπμε δεηνχζα πάληα ηε ζπκθσλία ησλ εξσηεζέλησλ ζην λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε καγλεηνθψλεζε θαη ηνπο επηβεβαίσλα πσο ε έξεπλα είλαη 

αλψλπκε. 

 

http://index.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/1105/Liazos_Paulos.pdf?sequence=4
http://index.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/1105/Liazos_Paulos.pdf?sequence=4
http://index.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/1105/Liazos_Paulos.pdf?sequence=4


~ 51 ~ 
 

4.5. Πξνβιήκαηα θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

Γελ αληηκεηψπηζα θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα, αθνχ νη εξσηεζέληεο ήηαλ ιίγνη θαη 

κπφξεζα λα βξσ εχθνια έλα άηνκν γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. 

4.6. Σπκπεξάζκαηα έξεπλαο 

Με γλψκνλα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

απηψλ, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Αξρηθά, ν λένο εξγαδόκελνο δελ έρεη αληηκεησπίζεη πξνο ην παξφλ δπζθνιίεο ζηελ 

εχξεζε εξγαζίαο θαη βξήθε θαηεπζείαλ δνπιεηά. Σα ππφινηπα 4 άηνκα 

δπζθνιεχηεθαλ παξαπάλσ θαζψο ν θαζέλαο αληηκεηψπηζε ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν έλαο απφ απηνχο: «Σπλήζσο πξνηηκνύλ λα 

πξνζιακβάλνπλ άηνκα ηα νπνία γλσξίδνπλ θαη νη ππόινηπνη δπζθνιεπόκαζηε πνιύ λα 

βξνύκε θάηη πνπ είλαη πάλσ ζην αληηθείκελό καο.» 

 

Όζνλ αθνξά ηα κεληαία έμνδα, θαλέλαο απφ ηνπο 5 εξσηεζέληεο δε κνπ είπε φηη δε 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηα κεληαία ηνπ έμνδα, απιά θάλεη ιίγεο παξαπάλσ 

πεξηθνπέο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηαζθέδαζε, ψζηε λα δεη εππξεπψο. «Μπνξώ λα 

αληαπεμέιζσ ζηα κεληαία έμνδά κνπ, αιιά έρσ θάλεη πεξηθνπέο από πξάγκαηα 

πξνζσπηθήο δηαζθέδαζεο» 

 

Δπηπιένλ, ην θνκκάηη ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο γηα αξθεηφ δηάζηεκα θαη ηελ αλεξγία, 

ηελ έρεη βηψζεη κφλν ν εξσηψκελνο πνπ είλαη άλεξγνο. Σν Α.κε.Α αλαγθάζηεθε λα 

αθήζεη ηε δνπιεηά ηνπ ιφγσ ηεο αζζέλεηαο πνπ έρεη. Δλψ ν κεηαλάζηεο βξήθε 

δνπιεηά θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζπνχδαδε θαη αξγφηεξα. Χζηφζν, θαη ηα 5 άηνκα 

δελ έρνπλ βηψζεη ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ςπρνινγηθφ 

θνκκάηη.  

 

Δπηπξφζζεηα, ν λένο εξγαδφκελνο φπσο θαη ν θνηηεηήο γηα ην αλ πηζηεχνπλ πσο 

ππάξρεη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αλέξγσλ κνπ είπαλ ραξαθηεξηζηηθά: «Ννκίδσ 

πσο δελ ππάξρεη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ησλ αλέξγσλ, δηόηη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο έρνπλ δηεπθνιύλζεηο. Είηε νηθνλνκηθέο, είηε άιινπ είδνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπαίλνπλ ζε ζέαηξα δσξεάλ κε επίδεημε ηεο θάξηαο αλεξγίαο, λνκίδσ θαη ζηα γήπεδα 

ηζρύεη απηό. Σηα ΜΜΜ δελ πιεξώλνπλ εηζηηήξην θαη ζηηο ΔΕΚΟ έρνπλ εηδηθέο 

εθπηώζεηο», «Όρη λνκίδσ». Αληηζέησο, ν άλεξγνο ππνζηήξημε: «Ναη λνκίδσ πσο 

ππάξρεη, γηαηί ζε θάλνπλ πέξα θαζώο δελ έρεηο ρξήκαηα λα βγεηο θαη λα δηαζθεδάζεηο.» 

 

Ο λένο εξγαδφκελνο, ν θνηηεηήο θαη ν άλεξγνο δελ έρνπλ βηψζεη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. ε αληίζεζε κε ην Α.κε.Α θαη ηνλ κεηαλάζηε, νη νπνίνη αληηκεηψπηζαλ 

θαη αληηκεησπίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαζεκεξηλά, ιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα: 

«Ελλνείηαη πσο αληηκεησπίδσ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θάζε κέξα, γη’ απηό θαη 

απνθεύγσ λα βγαίλσ. Όινη λνκίδνπλ πσο δε ζέισ λα πεξπαηήζσ, δε ζέισ λα ζεθσζώ 

λα πάσ ζην κπάλην κόλε κνπ, δε ζέισ λα θάλσ δνπιεηέο. Δελ είλαη όηη δε ζέισ, είλαη 

όηη δε κπνξώ! Καη απηό δε κπνξνύλ λα ην θαηαιάβνπλ θαη θνπξάδνληαη. Κνπξάδνληαη 
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λα ηξέρνπλ από πίζσ κνπ ζπλερώο θη εγώ λεπξηάδσ. Έηζη, θη έμσ ζηελ θνηλσλία νη 

άλζξσπνη κε ιππνύληαη θαη απνκαθξύλνληαη γηαηί λνκίδνπλ όηη είλαη θνιιεηηθή ε 

αζζέλεηά κνπ. Ελλνείηαη πσο ππάξρεη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο ησλ Α.κε.Α θαη απηό δελ 

πξόθεηηαη λα αιιάμεη αλ δελ ην πάξνπλ όινη απόθαζε πσο αύξην-κεζαύξην κπνξεί λα 

ρηππήζεη θαη ηε δηθή ηνπο πόξηα», «Μόλν όηαλ πξσηνήξζα ζηελ Ειιάδα θαη κέλακε ζε 

έλα άιιν ρσξηό, εθεί ηα παηδηά καο θνξόηδεπαλ θαη κέλα θαη ηα αδέξθηα κνπ, γηαηί 

ήκαζηαλ από άιιε ρώξα θαη δελ μέξακε Ειιεληθά θαη ζηελαρσξηόκνπλ ιίγν». 

 

Όζνλ αθνξά ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη, ζπκπεξαίλνπκε πσο θαη ηα 5 άηνκα δελ έρνπλ 

βηψζεη ηξαγηθέο αιιαγέο. Σν Α.κε.Α φπσο κνπ είπε «Πεξηζζόηεξν κε επεξεάδεη 

ςπρνινγηθά ε αζζέλεηά κνπ, παξά ε νηθνλνκηθή θξίζε» θαζψο θαη ν κεηαλάζηεο «Δε 

ζα έιεγα πσο κε έρεη επεξεάζεη εμ νινθιήξνπ. Μνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κόλν άγρνο γηα 

ην κέιινλ, γηαηί ζα ήζεια λα εξγαζηώ πάλσ ζε απηό πνπ ζπνύδαζα ή λα δνθηκάζσ 

θαηλνύξηα πξάγκαηα, όκσο ιόγσ ηεο αλεξγίαο δελ ην έρσ επηρεηξήζεη αθόκε». 

 

Κιείλνληαο θαη κειεηψληαο ηηο απαληήζεηο απηψλ ησλ 5 αηφκσλ, θαηέιεμα πσο πξνο 

ην παξφλ ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη επεξεάζεη αθφκα ζε ηξαγηθφ βαζκφ ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, νχηε θαη ζε κεγάιν επίπεδν ηελ νηθνλνκηθή. Δπίζεο, 

δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πιελ ηνπ Α.κε.Α θαη ηνπ 

κεηαλάζηε. Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αθφκα θαη κέζα ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνλ βηψλνπλ νη κεηνλνηηθέο νκάδεο. Αθφκα θαη ζηα δχζθνια 

ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βαδίδνπκε, νη πεξηζζφηεξνη θξαηνχζαλ κηα 

νπδέηεξε πξνο ζεηηθή ζηάζε ζε φιν απηφ ην δήηεκα, κε ηελ ειπίδα πσο ζην κέιινλ ε 

ρψξα ζα βαδίδεη πξνο ην θαιχηεξν θαη φρη πξνο ην ρεηξφηεξν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

2 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ 

Νένο εξγαδόκελνο 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Φχιν: Άληξαο 

Ηιηθία: 26 

Σφπνο δηακνλήο (Αζηηθή- εκηαζηηθή- αγξνηηθή πεξηνρή): Φιψξηλα 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακνο 

πνπδέο: Αζηπλνκηθή ρνιή 

Δπάγγεικα (αλ ππάξρεη): Αζηπλνκηθφο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ  

 

1. Απηφ ην δηάζηεκα εξγάδεζαη; Αλ λαη, κε ηη αζρνιείζαη; 

Ναη, είκαη αζηπλνκηθφο. 

2. Έςαρλεο γηα αξθεηφ δηάζηεκα εξγαζία; Αλ λαη, γηα πφζν; 

Γελ έςαμα θαζφινπ γηα δνπιεηά. Με ην πνπ κπήθα ζηε ζρνιή αζηπλνκίαο μεθίλεζα 

θαη λα δνπιεχσ. 

3. Δξγάδεζαη αξθεηά ρξφληα; 

Δξγάδνκαη 8 ρξφληα ζχλνιν. 

4. Πηζηεχεηο φηη έρεηο ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο; 

Πηζηεχσ φηη αληαπνθξίλνκαη πνιχ εχθνια ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κνπ θαη 

γεληθφηεξα ζην αληηθείκελφ κνπ. 

5. Μπνξείο λα αληαπεμέιζεηο ζηα κεληαία έμνδά ζνπ; 

Ναη, κπνξψ λα αληαπεμέιζσ ζηα κεληαία έμνδά κνπ. 

6. Τπάξρνπλ άλεξγνη ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ; 

Όρη, δελ ππάξρνπλ άλεξγνη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. 

7. Μέλεηο κε ηνπο γνλείο ζνπ; 

Μέλσ κφλνο κνπ απφ ηα 18 κνπ. Απφ ηφηε δειαδή πνπ άξρηζα λα δνπιεχσ. 

 

 

 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ 

 

8. ε έρεη επεξεάζεη ςπρνινγηθά ε νηθ. θξίζε θαη ε αλεξγία; Αλ λαη, κε πνηνλ 

ηξφπν; 

Πξνζσπηθά δε κε έρεη επεξεάζεη, αθφκα ηνπιάρηζηνλ ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

9. Απηφ ην δηάζηεκα ηεο νηθ. θξίζεο έρεηο βηψζεη εληνλφηεξα θάπνηεο ζπλέπεηεο; 

(Οηθνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο) 

Γελ έρσ βηψζεη αθφκα έληνλα θάπνηεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

10. Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αλέξγσλ; 

Ννκίδσ πσο δελ ππάξρεη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αλέξγσλ. 

-Γηαηί ην ιεο απηφ; 
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Γηφηη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο έρνπλ δηεπθνιχλζεηο. Δίηε νηθνλνκηθέο, είηε άιινπ 

είδνπο. Γηα παξάδεηγκα, κπαίλνπλ ζε ζέαηξα δσξεάλ κε επίδεημε ηεο θάξηαο 

αλεξγίαο, λνκίδσ θαη ζηα γήπεδα ηζρχεη απηφ. ηα ΜΜΜ δελ πιεξψλνπλ εηζηηήξην 

θαη ζηηο ΓΔΚΟ έρνπλ εηδηθέο εθπηψζεηο. 

11. Έρεηο βηψζεη πξνζσπηθά ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ; Αλ λαη, έρεη επεξεάζεη 

ηελ ςπρνινγία ή ηελ πγεία ζνπ; 

Πξνζσπηθά δελ έρσ βηψζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, νπφηε δελ κε έρεη επεξεάζεη 

ςπρνινγηθά ή ζε ζέκαηα πγείαο. 

 

Φνηηήηξηα 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Φχιν: Γπλαίθα 

Ηιηθία: 22 

Σφπνο δηακνλήο (Αζηηθή- εκηαζηηθή- αγξνηηθή πεξηνρή): Ακθηινρία 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Άγακε 

πνπδέο: Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ 

Δπάγγεικα (αλ ππάξρεη): - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΙΟΣΗΣΔ 

1. Ση ζπνπδάδεηο θαη ζε πνηα πφιε; 

πνπδάδσ λεπηαγσγφο ζηε Φιψξηλα. 

 

2. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο γνλείο ζνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα κεληαία έμνδα ζνπ 

σο θνηηήηξηα; 

Δίλαη αξθεηά δχζθνιν εηδηθά ηψξα πνπ ν κπακπάο κνπ δε δνπιεχεη. 

3. Έρεηο απνθαζίζεη πνπ ζέιεηο λα εξγαζηείο φηαλ απνθνηηήζεηο απφ ηε ζρνιή 

ζνπ; 

Βαζηθά ζε λεπηαγσγείν ζέισ, αιιά ζθέθηνκαη πνιχ ζνβαξά λα θχγσ απφ ηελ 

Διιάδα θαη λα πάσ ζε θάπνην κέξνο ζην εμσηεξηθφ λα αλαδεηήζσ εξγαζία. 

4. Πηζηεχεηο φηη ππάξρεη επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα γηα ην επάγγεικα πνπ ζπνπδάδεηο, ζε ζρέζε κε άιια επαγγέικαηα 

ζηα νπνία ππάξρνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο; Αλ φρη, γηαηί επέιεμεο λα 

ζπνπδάζεηο ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα;  

Φπζηθά θαη φρη. Σίπνηα απφ ηα δχν. Αθφκα θαη  babysitting λα θάλεηο νη κηζζνί πνπ 

δίλνπλ θπκαίλνληαη απφ 200-400 επξψ θαη γηα αξθεηέο ψξεο θαη γηα λα δηνξηζηείο 

είλαη αθφκα πην δχζθνιν. Όζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ζε ζρέζε κε ηα άιια 

επαγγέικαηα, ζεσξψ φηη ζηελ Διιάδα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαλέλα επάγγεικα 

δελ έρεη κέιινλ. Σν ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ην επέιεμα γηαηί κνπ αξέζεη λα 

αζρνινχκαη κε ηα παηδηά θαη δε ζα ήζεια λα θάλσ θάηη πνπ δε κνπ αξέζεη κφλν θαη 

κφλν γηα ηελ κεηέπεηηα απνθαηάζηαζε.  
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5. Πηζηεχεηο πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε ζα επεξεάζεη -ή έρεη ήδε επεξεάζεη- ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζνπ;  

Φπζηθά. Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. 

6. θέθηεζαη ην ελδερφκελν λα αιιάμεηο ρψξα δηακνλήο πξνθεηκέλνπ λα βξεηο 

ηε ζσζηή δνπιεηά; 

Ήδε ην ζρεδηάδσ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηελ παξνχζα εξγαζία δφζεθε ζεκαζία ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη αλαπηχρζεθαλ ελ ζπλερεία άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

βηνηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ, ε θηψρεηα θαη ε αλεξγία. Η ρψξα καο 

δηαλχεη απηήλ ηε ζηηγκή ηε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα νηθνλνκηθή θξίζε, κε 

απνηέιεζκα ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα λα έρνπλ θηάζεη ζηα πςειφηεξα επίπεδα θαηά 

ηα ηειεπηαία έηε. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη δειαδή, είλαη λα απμάλεηαη ε αλεξγία θαη ην 

δεκφζην ρξένο, νη δαλεηζηέο λα επηβάινπλ ζπλερψο λέα κέηξα ιηηφηεηαο θη έηζη, 

κεηψλεηαη ην ΑΔΠ ηνπ θξάηνπο. Γηα λα ζηακαηήζεη ινηπφλ ε ζπλερφκελε θαηξαθχια, 

πξέπεη νη θπβεξλήζεηο λα βξνπλ δξαζηηθφηεξεο θαη πην απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ψζηε 

λα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζην κέιινλ ζε πνξεία αλάπηπμεο. ηα επφκελα θεθάιαηα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Όζνλ 

αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, βιέπνπκε πσο έρνπλ γίλεη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο 

πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο γηα παξάδεηγκα, φπσο ε γελίθεπζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε άλνδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ε κείσζε ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ θ.ά. Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη εμαπισζεί ζε φια ηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, φπσο παξά απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαη εμειίμεηο, νη εθπαηδεπηηθέο 

αληζφηεηεο ζπλερίδνπλ λα δηεηζδχνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Υξεηάδνληαη 

ξηδηθέο αιιαγέο, φρη κφλν απφ ην ζρνιείν, αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη ην εξγαιείν γηα λα 

πεξηγξαθεί ε «έμνδνο» απφ ηελ θνηλσληθή θαλνληθφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ ζην 

παξειζφλ αλήθε ζην δπλακηθφ ηεο ελζσκάησζεο ζηελ θνηλσλία. Παξφια απηά, δελ 

ππάξρεη κηα γεληθή ζεσξία ηνπ νξηζκνχ, αθνχ θάπνηνο κπνξεί απφ ηελ αξρή λα κε 

δηέζεηε ην θνηλσληθφ δπλακηθφ ηεο ελζσκάησζεο. Έηζη, νη άλζξσπνη πνπ πθίζηαληαη 

ηνλ απνθιεηζκφ, νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη 
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νλνκάδνληαη ν «ζηφρνο» ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ. Σέινο, ην ηειεπηαίν 

θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηα απνηειέζκαηα 5 ζπλεληεχμεσλ, γηα ην πψο βηψλνπλ 

φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα 5 δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο. 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ην βάξνο πέθηεη ζηηο θπβεξλήζεηο. Πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο, λα γίλνπλ ζπκθσλίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε 

ηνπο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ κέηξα φρη ιηηφηεηαο, αιιά ζηαδηαθήο 

αλάπηπμεο, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο ρψξαο. Η Διιάδα έρεη πνιιέο πξννπηηθέο 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο, αιιά απηφ πξνυπνζέηεη θαη «γεξά κπαιά». Μ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε Διιάδα ζα μαλαθεξδίζεη ην θχξνο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο πξνο ηελ Δ.Δ., 

αιιά θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεί ε ζηήξημε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ. Η αληηξαηζηζηηθή θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξέπεη 

λα απνηειέζνπλ κηα γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λα ππάξρεη ζε θάζε 

ζρνιείν. Δπίζεο, αλαγθαίεο είλαη θαη νη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Αθφκα, νη δηαθξίζεηο ηνπ θχινπ πξέπεη πηα λα εμαιεηθζνχλ θαη λα κελ 

ππάξρνπλ πηα θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. Σέινο, ε νκνηνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο επλννχλ ηα πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Γη’ απηφ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο ψζηε ην ζρνιείν λα εληνπίδεη θαη λα ιχλεη ηα 

πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη λα ππνζηεξίδεη πνιηηηθέο πνπ ακβιχλνπλ 

απηά ηα πξνβιήκαηα θαη δελ ηα αλαπαξαγάγνπλ.  

Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο ε θνηλσλία αληηκεησπίδεη απνζπαζκαηηθά ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ κε απνηέιεζκα λα κεηαβηβάδεη ην πξφβιεκα απηφ απφ ηελ ίδηα ηελ 

θνηλσλία, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηψληζή ηνπ, ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ πθίζηαληαη ηνλ απνθιεηζκφ. Η έληαμε ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ 

νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη αξθεηά πεξίπινθε θαζψο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα, κε ηελ θνηλσληθή 

πξνθαηάιεςε θ.ά. Όηαλ ινηπφλ φια απηά ηα ζηνηρεία εμαιεηθζνχλ ηφηε ζα κεησζεί 

θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφ. 
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ 

 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο-Βηβιίν καζεηή: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C117/130/944,3464/ 

 Βεληαλάθεο Μ, Γεκήηξεο Α. (2011), “Οη παζνγέλεηεο ηεο Διιεληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη πνιηηηθέο γηα λα βγεη απφ ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα”, Ιζηνζειίδα: 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/log/2011/VenianakisMichail,DimitrisAr

is/attached-document-1305269861-564299-6925/benianakis_dimitris2011.pdf 

 Βηθηβηβιίν: 
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https://dappolitikou.files.wordpress.com/2011/06/vivlio-koin-apokl-tel.pdf 

 Κσλζηαληίλνο Δπζπκίνπ, Αξγαιηά Δπηπρία, Καζθακπά Δπγελία, Μαθξή 

Αζαλαζία, «Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ςπρηθή πγεία. Ση γλσξίδνπκε γηα ηελ 
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https://www.ibrt.gr/edu/sites/default/files/%20%CE%BA%CF%81%CE%AF

%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%8

5%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%85%CE%B3%CE%B5

%CE%AF%CE%B1.pdf 
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