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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης
οικονομική κρίση, η οποία, αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες
με επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία
εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. 
Το οικονομικό σύστημα καταρρέει, οι κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι έπρεπε
να μας προστατεύουν έχουν χάσει τον έλεγχο και η κρίση έχει κλονίσει όχι
μόνο την αίσθηση της οικονομικής μας ασφάλειας αλλά κυρίως την πίστη μας
στην ακεραιότητα των θεσμών και των ηγεσιών.

• Οι τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομική ζωή του τόπου και του
κόσμου ωθούν σε μία αναθεώρηση του καταναλωτικού προτύπου που επιβάλει
ο σύγχρονος τρόπος ζωής Η χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα
στις αναπτυγμένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, με
δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία
χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της
δραστηριότητας
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

• Ο κάθε νέος άνθρωπος με το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του έχει τις δικές του
φιλοδοξίες, τα δικά του πλάνα, τα δικά του όνειρα για το μέλλον. Ο κάθε νέος
άνθρωπος δίνει όλη του την ενέργεια για να εκπληρώσει αυτές τους τις
επιθυμίες. Ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων θυσιάζει τον χρόνο του, τα
λεφτά τα δικά του ή της οικογένειας του για να σπουδάσει, για να πάρει αυτό το
πολύτιμο χαρτί που θα ανοίξει τις πόρτες της καριέρας του και θα θέσει γερά
θεμέλια για να γίνουν τα όνειρα του πραγματικότητα. Με το ξεκίνημα της
καριέρας του ο κάθε άνθρωπος γίνεται παραγωγικός και βρίσκει περεταίρω
πόρους μέσα από τους οποίους ευελπιστεί να κτίσει καλύτερες συνθήκες ζωής, 
να δημιουργήσει οικογένεια, και να ετοιμαστεί να κάνει το επόμενο βήμα στη
ζωή του σύμφωνα με τις δικές του προσδοκίες. Στη κρίση αυτή που ζούμε ένα
μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων βλέπουν τα όνειρα τους να μπαίνουν
προσωρινά στο συρτάρι. Στη κρίση αυτή που ζούμε πολλοί νέοι βλέπουν την
καριέρα τους να τελειώνει πριν καν αρχίσει λόγω του ότι πολλοί νέοι δεν είναι
σε θέση να βρουν δουλειά στον τομέα τους, και ένα μεγάλο ποσοστό είναι
άνεργοι. Αυτή η οικονομική κρίση έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη κοινωνική
ζωή ενός νέου αλλά και στη ψυχική του υγεία. .



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η κρίση μπορεί να επηρεάσει τους νέους μέσω (1) της διαθεσιμότητας των
ευκαιριών για εργασία και (2) της εργασιακής απασχόλησης της οικογένειας
και της λειτουργίας της οικογένειας. 

Η κρίση επηρεάζει περισσότερο τους νέους μέσω της έλλειψης των
ευκαιριών για εργασία. 



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ανεργία σε συνδυασμό με την ακρίβεια οδηγούν τους νέους στο να
μένουν στην πατρική τους εστία. Για τους περισσότερους νέους το
βήμα της ανεξαρτησίας φαντάζει μακρινό όνειρο. Ενώ όσοι το
τόλμησαν το μετάνιωσαν… τα ακριβά ενοίκια, οι λογαριασμοί και οι
χαμηλοί μισθοί τους ανάγκασαν να το ξανασκεφτούν και να γυρίσουν
στη σιγουριά της οικογενειακής εστίας. 



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η χώρα να χάνει το πιο πολύτιμο και παραγωγικό της κομμάτι, τους
νέους της, οι οποίοι ως επιστημονικό προσωπικό ή μένει στην
αφάνεια όντας άνεργοι χωρίς να τους δίνονται ευκαιρίες για
απασχόληση στο αντικείμενό τους, ή αναγκάζονται να προσφύγουν
στο εξωτερικό



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Έρευνες δείχνουν ότι 6 στους 10 ανθρώπους δεν είναι ικανοποιημένοι
με τη δουλειά τους λόγο έλλειψης επαγγελματικών προοπτικών στους

τομείς ειδίκευσης τους. 
Δε μου αρέσει η δουλειά μου. Τί να κάνω;



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η οικονομική κρίση επίσης επηρεάζει τους σημερινούς στόχους των
νέων, τους καθιστά άνευ σημασίας ή ανέφικτους, ή να αλλάξει
σημαντικά τις παραμέτρους για την επίτευξή τους



ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Οι διαπροσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται καθώς τα άτομα που
επηρεάζονται από την οικονομική κρίση αρκετές φορές χάνουν
εύκολα την ψυχραιμία τους, κάνουν λάθος χειρισμούς σε διάφορες
καταστάσεις, και το γνωστικό τους σύστημα θωρακίζεται από
αρνητικές σκέψεις


