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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα εργασία µε θέµα «  Οικονοµικές και  κοινωνικές  συνέπειες  της  Οικονοµικής  

κρίσης » εκπονήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της  Α’ τάξη του 

4
ου

  Λυκείου  Λαµίας  στο  Α΄ τετράµηνο του σχολικό έτος  2013 - 2014 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο  από  25/10/2013 έως  29/10/2013 στην  περιοχή 

της  Λαµίας µε τη µέθοδο του Ερωτηµατολογίου. 

Βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι ότι οικονοµική κρίση προκαλεί δραµατικές 

επιπτώσεις στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, δεδοµένου ότι η µείωση ή και η απουσία 

εισοδήµατος προκαλεί απώλειες στην ευηµερία και ωθεί µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού 

στη φτώχεια  στην  εξαθλίωση  την  ανεργία  αλλά  και  σε  παραβατικές  συµπεριφορές . 

Τα ανθρωπιστικά προβλήµατα είναι εξίσου σηµαντικά. Οι κοινωνικές ανισότητες 

αυξάνονται µε επιταχυνόµενους ρυθµούς, εξαιτίας της πρωτοφανούς ανεργίας, ενώ 

εκατοµµύρια ενήλικες και παιδιά αντιµετωπίζουν το φάσµα του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Η εργασία που αποτελούσε µια σταθερά για αρκετά άτοµα, που έφερνε στην οικογένεια 

ασφάλεια και ικανοποίηση, δεν είναι πια τόσο δεδοµένη. Ούτε η διαρκής κατανάλωση. 

Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, άγχος, αναστάτωση, αποξένωση και 

ενδεχοµένως  σε επαναϊεράρχηση  αναγκών. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η εργασία  αυτή  πραγµατοποιήθηκε  µε  την  επίβλεψη  του  Φράγκου  Κων/νου (ΠΕ 9)  και  

εντάσσεται  στο  πλαίσιο του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας  της  Α’ τάξη του 4
ου

  

Λυκείου  Λαµίας  κατά το σχολικό  έτος  2013 – 2014 . 
Το θέµα εντάσσεται στο επιστηµονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών.  

και αποφασίστηκε  να προσεγγιστεί σε όλες του τις διαστάσεις από τέσσερις οµάδες των 

πέντε  ή  έξι (5-6) ατόµων, οι οποίες θα έχουν τακτές συναντήσεις Ολοµέλειας µε τη 

συµµετοχή όλων των οµάδων.   

Την οµάδα Α αποτέλεσαν οι µαθητές Τσάµπρα Ελένη, Σακελλιάδου ∆ανάη ,Σάββα 

Βασιλική ,Σοφιάς Ιωάννης ,Τσαπραζλής  Ευθύµιος και Τασιόπουλος  Βασίλειος. 

Στόχος της οµάδας Α ήταν να διαµορφώσει το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου θα  

κινηθεί η έρευνα µέσα από βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές, απαντώντας σε ερωτήµατα 

όπως:  

1. Τι  σηµαίνει  οικονοµική  κρίση . 

2. Ποιες οι  συνέπειες  της  κρίσης . 

3. Ποιοι  πλήττονται  περισσότερο  από  την  κρίση 

Την οµάδα Β αποτέλεσαν οι µαθητές, Σένιο Αναστασία, Σιδηράς Κων/νος , Στεργίου  

Αγγελική , Σαλικοπούλου  ∆ήµητρα, Ρένια  Μάργιους και Σκάρλα  Χριστίνα . 

Αποστολή  της οµάδας Β ήταν να διενεργήσει έρευνα µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου 

ώστε να προσδιοριστούν  οι  τοµείς  µε  τις  µεγαλύτερες  συνέπειες  της  κρίσης . 

Η  έρευνα  έγινε  σε  150  κατοίκους  της  πόλης  της  Λαµίας  ηλικίας  20  ετών  και  άνω.  

Συντάχθηκε  ερωτηµατολόγιο µε  10  ερωτήσεις  και  αφού  φωτοτυπήθηκε  διανεµήθηκε  σε  

150  πολίτες τα  οποία  και  επιστράφησαν  στην  οµάδα για  την  επεξεργασία  των  

δεδοµένων . 

Την οµάδα Γ αποτέλεσαν οι µαθητές Σταµατόπουλος Αλέξανδρος ,Σταυρογιάννης 

Ανδρέας ,Σταυρογιάννης Χρήστος, Σίγας Γεώργιος ,Στρατόπουλος Ανδρέας , και  

Στριφτάρας  ∆ηµήτριος 

Αποστολή  της οµάδας Γ ήταν  να  κάνει  την  διαγραµµατική  παρουσίαση  των 

αποτελεσµάτων  έρευνας . Η οµάδα κατέληξε σε συµπεράσµατα . 

Την οµάδα  ∆ αποτέλεσαν οι µαθητές Σέγκεζα Ροβιλένα , Τασσιού Ευθυµία, Ράντη  Άννα , 

Τσαούση Στελίνα ,Τρίγκα  Ελένη, και  Στάνκου 

Αποστολή  της οµάδας ∆ ήταν  να  δηµιουργήσει  ως  τέχνηµα Παρουσίαση του Office – 

Power Point  και  να  συντάξει γραπτή ερευνητική έκθεση . 

Σχηµατίστηκε φάκελος της ερευνητικής εργασίας που περιλαµβάνει τη γραπτή ερευνητική 

έκθεση,  άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία και το τέχνηµα. 

Τέλος προγραµµατίστηκε η παρουσίαση της εργασίας στη σχολική κοινότητα. 
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«Για τη συµβολή τους στη διεκπεραίωση της ευχαριστούµε όλους  όσους  
συνεργάστηκαν». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Όλοι µας λίγο ως πολύ, έχουµε υποστεί τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης όχι µόνο στο 

βιοτικό µας επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και βαθύτερα συναισθηµατικό επίπεδο. 

Υπάρχει φόβος και απόγνωση που δεν αφορά µόνο την εξάντληση των οικονοµικών 

αποθεµάτων. Στην ουσία πρόκειται για µια κρίση εµπιστοσύνης.  

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.  

Το πρώτο τµήµα της εργασίας, βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ το  

ερευνητικό κοµµάτι της, πραγµατοποιήθηκε µε δειγµατοληπτική έρευνα και µε δείγµα 150 

πολιτών  στην  πόλη  της  Λαµίας . 

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσουµε: 

α)Ποιους  τοµείς  έχει  επηρεάσει κατά  κύριο  λόγο  η  κρίση ; 

β) Ποιοι  πλήττονται  περισσότερο  από  την  κρίση ; 

γ) Αν  µπορούµε  µε  τα  µέσα  που  διαθέτουµε  να  αντιµετωπισθεί  η  σηµερινή  κρίση ; 

δ) Υπάρχει  προοπτική  για  έξοδο  από  την  κρίση  σύντοµα ; 

Στο  ερευνητικό  κοµµάτι  περιγράφονται η  µεθοδολογία καθώς και η δοµή του 

ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µε διαγράµµατα . 

Στο τέλος, παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπεράσµατα . 
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ΠΡΩΤΟ  ΜΕΡΟΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Τον τελευταίο χρόνο, 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. Η χρηµατοπιστωτική κρίση 

επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγµένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσµο, 

µε δραµατικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστηµα και τις επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η κρίση µεταφέρεται µε σφοδρότητα στην πραγµατική 

οικονοµία, µε αποτέλεσµα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης .Η αντίδραση των 

χωρών ήταν άµεση σ’ ότι αφορά στη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης. Τα 

µέτρα αυτά, αν και διέφεραν από χώρα σε χώρα, ωστόσο είχαν έναν κοινό στόχο, τη 

βελτίωση της ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων µε σκοπό την αναθέρµανση 

της οικονοµίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης. 

Τι είναι όµως η οικονοµική κρίση; 

Οικονοµική κρίση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια 

διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας. 

Η οικονοµική κρίση προκαλεί δραµατικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, δεδοµένου ότι η 

µείωση ή και η απουσία εισοδήµατος προκαλεί απώλειες στην ευηµερία και ωθεί µεγάλα 

τµήµατα του πληθυσµού στη φτώχεια. Το διεθνές εµπόριο, ο ρυθµός της οικονοµικής 

ανάπτυξης και η απασχόληση αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η διεθνής οικονοµία 

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης διαφοροποιούνται όχι µόνο µεταξύ των χωρών, 

όπου οι χώρες χαµηλής και µέσης ανάπτυξης πλήττονται σε µεγαλύτερο βαθµό από τις 

αναπτυγµένες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό των χωρών, έτσι ώστε οι χειρώνακτες 

εργάτες και τα άτοµα µε χαµηλή εκπαίδευση να υφίστανται τις πλέον δυσµενείς επιπτώσεις 

σε σχέση µε τα άτοµα υψηλής εκπαίδευσης της µεσαίας και ανώτερης τάξης. Η παρούσα 

κρίση κινεί σε µηδενικό ή και αρνητικό ρυθµό την ανάπτυξη στην παγκόσµια οικονοµία, µε 

εξαίρεση την Κίνα, την Ινδία και µερικές άλλες νέες βιοµηχανικές χώρες. Η παγκόσµια 

οικονοµία αναµένεται να συρρικνωθεί το 2012 σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα. Το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) προβλέπεται να µειωθεί στις χώρες του Οργανισµού 
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Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2010). Η κατάσταση αυτή, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, απειλεί κυρίως τις χώρες χαµηλής και µέσης ανάπτυξης, 

καθώς και στο εσωτερικό των χωρών τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, ενώ αποδεικνύει 

τρία βασικά αλληλοσυνδεόµενα προβλήµατα: 

• Την αυξανόµενη τάση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών, 

• Την ανισοτιµία στις συνθήκες κοινωνικής προστασίας και υγείας, και 

• Τα επείγοντα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής και της οικολογικής υποβάθµισης 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Πέραν των  οικονοµικών  συνεπειών σηµαντικές  είναι  και  οι  κοινωνικές  συνέπειες. 

Η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού έχει 

τεράστιες συνέπειες κυρίως για τα παιδιά, για την υγεία, τη διατροφή, τη στέγη και 

την εκπαίδευσή τους. Εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, το δικαίωµα στην εκπαίδευση 

πλήττεται σήµερα όλο και περισσότερο µε ανυπολόγιστες συνέπειες, τόσο για τα παιδιά, 

όσο και για τους γονείς σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Ταυτόχρονα, πλήττεται η ίδια η 

δηµοκρατία και υπονοµεύεται το µέλλον της, δεδοµένου ότι τα τελευταία χρόνια οι 

κυβερνήσεις των αναπτυγµένων δηµοκρατιών της ∆ύσης, αλλά και οι διεθνείς οργανισµοί 

έχουν επενδύσει πολλά στην εκπαίδευση, ως µέσο για την αναζωογόνηση της 

δηµοκρατίας, αλλά και ως µέσο επίλυσης µιας σειράς κοινωνικών προβληµάτων, από τον 

κοινωνικό αποκλεισµό, την ειρηνική συνύπαρξη και τον σεβασµό των άλλων, µέχρι το 

φυσικό περιβάλλον. 

 Η οικονοµική κρίση, σε παγκόσµια κλίµακα, θέτει σε καθεστώς 

ευπρόσβλητης εργασίας το ήµισυ σχεδόν των εργατών, οι οποίοι βρίσκονται σε 

κίνδυνο απώλειας της εργασίας και συνεπώς σε κατάσταση εργασιακής ανασφάλειας. Από 

τα τέλη του 2008 η ανεργία άρχισε να αυξάνεται. O αριθµός των φτωχών εργαζοµένων θα 

αυξηθεί παγκόσµια κατά 200 εκατοµµύρια και θα ανέλθει στο επίπεδο των 700−800 

εκατοµµυρίων. 

 Η εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες συνδέεται όλο και περισσότερο στενά µε τη 

δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η εκπαίδευση θεωρείται σήµερα από τους 

διεθνείς οργανισµούς, όπως ο ΟΗΕ, ανθρώπινο δικαίωµα διότι χωρίς την εκπαίδευση 

δεν µπορούν να ασκηθούν και να υλοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Θεωρείται ότι αποτελεί το θεµέλιο τόσο για την ατοµική ανάπτυξη του ανθρώπου όσο και 

για την ανάπτυξη των κοινωνιών. Θεωρείται το µέσο για δοµικές αλλαγές στις σύγχρονες 
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κοινωνίες τόσο στην οικονοµία όσο και στην κοινωνία, για τη βελτίωση της ζωής όλων των 

ανθρώπων και κυρίως των αδυνάτων. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση αποτελεί σήµερα ένα 

από τα σηµαντικότερα ζητήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο και απασχολεί τις κυβερνήσεις, τις 

ΜΚΟ, τους ερευνητές και τα εκπαιδευτικά συστήµατα των περισσότερων χωρών του 

πλανήτη. 

  Στις δυτικές δηµοκρατικές κοινωνίες, το δικαίωµα στην εκπαίδευση αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέσο για την παροχή ίσων ευκαιριών στη ζωή, για την αντιµετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισµού, για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Η 

εκπαίδευση συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση του πολίτη, στην ανάπτυξη της 

αυτονοµίας, της ευθύνης και της ενεργού συµµετοχής του στα δηµόσια πράγµατα, για την 

ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των πολιτών και για την προώθηση του σεβασµού των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλα τα µέλη της κοινωνίας. Η ενίσχυση της δηµοκρατίας 

µέσα από τον εκδηµοκρατισµό των κοινωνικών θεσµών και των κοινωνικών πρακτικών 

αποτελούν λοιπόν έναν από τους πιο θεµελιώδεις στόχους της δηµοκρατικής εκπαίδευσης 

στις αναπτυγµένες δηµοκρατικές κοινωνίες της ∆ύσης. 

  Τα τελευταία χρόνια, χάρη στη δράση των διεθνών οργανισµών και των 

προγραµµάτων βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, ο αριθµός των µαθητών στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε σηµαντικά, φτάνοντας το ποσοστό του 84% στα τέλη 

του 2000. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 1998, 113 εκατοµµύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο 

σχολείο. Ο στόχος που έθεσαν οι διεθνείς οργανισµοί για 100% το 2015 σήµερα 

φαίνεται ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα, παρατηρείται το αντίθετο φαινόµενο της 

µείωσης των µαθητών, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 

  Στις αναπτυγµένες δηµοκρατίες, ιδίως σε εκείνες που επλήγησαν περισσότερο από 

την κρίση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όπως η χώρα µας, τα ανθρωπιστικά 

προβλήµατα είναι εξίσου σηµαντικά. Οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται µε 

επιταχυνόµενους ρυθµούς, εξαιτίας της πρωτοφανούς ανεργίας, ενώ εκατοµµύρια ενήλικες 

και παιδιά αντιµετωπίζουν το φάσµα του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα φαινόµενα του 

ρατσισµού και της ξενοφοβίας εντείνονται, µε αποτέλεσµα ακροδεξιές πολιτικές 

δυνάµεις να έρχονται στο προσκήνιο και να επηρεάζουν µεγάλα τµήµατα των πολιτών. Η 

δηµοκρατική εκπαίδευση βάλλεται από ξενοφοβικά ιδεολογήµατα και ταυτόχρονα 

µειώνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση, γεγονός που έχει επιπτώσεις κυρίως στα 

παιδιά των φτωχών οικογενειών. Το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση πλήττεται 

σε µεγάλη έκταση, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για το µέλλον εκατοντάδων χιλιάδων 

παιδιών και για τη βιωσιµότητα της δηµοκρατίας. 
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  Στη χώρα µας, η οποία πλήττεται από την οικονοµική κρίση περισσότερο από τις 

άλλες δυτικές χώρες, τα προβλήµατα που προκύπτουν για εκατοντάδες χιλιάδες 

οικογένειες και, κυρίως, για τα παιδιά είναι τεράστια. Η φτώχεια, η ανεργία, ο κοινωνικός 

αποκλεισµός και η στέρηση βασικών αγαθών έχει δηµιουργήσει συνθήκες 

απελπισίας, µε αποτέλεσµα µια ανθρωπιστική καταστροφή που εκτυλίσσεται µπροστά 

στα µάτια όλων µας καθηµερινά. 

  Η δηµοκρατία και οι αξίες της πλήττονται και το µέλλον είναι αβέβαιο, ειδικά για 

τις νέες γενιές. Το κοινωνικό κράτος έχει αποσυντεθεί και η κοινωνική αλληλεγγύη, όπως 

οφείλει να εκφράζεται από το δηµοκρατικό κοινωνικό κράτος, δοκιµάζεται. Τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, παραβιάζονται µε πολλαπλούς 

τρόπους και η κοινωνική συνοχή απειλείται.  

 

Φτιάχνοντας, λοιπόν, το παζλ των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, 

εύκολα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η ανεργία αποτελεί την σηµαντικότερη 

επίπτωση της κρίσης. Χιλιάδες άνθρωποι πρόκειται να χάσουν τις δουλείες τους εξαιτίας 

αυτής της νέας πολιτικής κατάστασης. Χιλιάδες νέοι, µε πτυχία και µη, µένουν άνεργοι.  

Οι περισσότεροι πτυχιούχοι δεν έχουν πλέον το δικαίωµα να δουν τους κόπους 

τόσων χρόνων (σπουδές) να ευοδώνονται τόσο σε επαγγελµατικό όσο και πνευµατικό 

επίπεδο. Η µόνη λύση για αυτούς τους ανθρώπους είναι η µετανάστευση η οποία αποτελεί 

απόρροια του φαινόµενου της ανεργίας καθώς και ακόµα µία µακροπρόθεσµη κοινωνική 

συνέπεια της οικονοµικής κρίσης. Οι νέοι άνθρωποι θα επιδιώξουν την πραγµάτωση των 

στόχων τους και των ονείρων τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού εφόσον η γενέτειρα 

χώρα τους δεν µπορεί να γίνει αρωγός σε µια τέτοια διαδικασία.  

Η εγκληµατικότητα είναι ένα άλλο κοµµάτι της κοινωνικής ζωής, το οποίο 

επηρεάζεται εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης. Οι άνθρωποι για να ζήσουν θα προβούν σε 

εγκληµατικές πράξεις για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Όταν 

συµβαίνουν τέτοια γεγονότα σε µια κοινωνία, καταρρέει το σύστηµα αξιών και το σύστηµα 

κοινωνικού ελέγχου αδυνατεί να ελέγξει την όλη κατάσταση. Πλέον, αρχίζουµε να µιλάµε 

για µια ζοφερή και χαοτική κοινωνική πραγµατικότητα.  

Ως υγεία, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ορίζεται όχι µόνο η 

απουσία νόσου αλλά και η κατάσταση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας.  Έτσι, λοιπόν, γίνεται 

αντιληπτό ότι η οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της θα επηρεάσουν τη σωµατική, 

ψυχική και κοινωνική υγεία.  
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Η συµπεριφορά των ανθρώπων είναι ένα άλλο εξίσου σηµαντικό κοµµάτι το 

οποίο πλήττεται από την οικονοµική κρίση. Στην ιδέα της οικονοµικής κρίσης, οι άνθρωποι 

νιώθουν άγχος, ανασφάλεια και φόβο για το τι µέλλει γενέσθαι. Επιπλέον, δηµιουργούνται 

σηµαντικά προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το οικονοµικό χρέος είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας που προδιαθέτει σε κατάθλιψη. Τέλος, δεν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι οι κακοί οικονοµικοί δείκτες είναι ανάλογοι µε την κακή υγεία, γι' αυτό η 

φτώχεια θεωρείται διεθνώς η πρώτη αιτία θανάτου.  

Λόγω της οικονοµικής κρίσης, αυξάνεται και η θνησιµότητα. Η οικονοµική κρίση 

οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών, η οποία σχετίζεται 

πάντα µε την αύξηση της ανεργίας. Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν στην Ευρώπη, η 

οικονοµική ύφεση επηρεάζει τα ποσοστά θνησιµότητας και παρατηρήθηκε ότι για κάθε 

αύξηση 1% στην ανεργία, υπάρχει αύξηση 0,8 % στις αυτοκτονίες. Πλέον, η αυτοκτονία 

θεωρείται πρωτίστως κοινωνικό φαινόµενο.  

 

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην καθηµερινή ζωή 

 των οικογενειών. 

  Αναπόφευκτα το  κλίµα  της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα αντανακλάται  και 

µέσα στην οικογένεια, την επηρεάζει και τη  διαταράσσει και µάλιστα σε µια περίοδο κατά 

την οποία η  οικογένεια  µετασχηµατίζεται και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς σε ένα κόσµο 

σε µετάβαση. Η κρίση αυτή είναι πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιµη µέσα στις οικογένειες, 

γιατί τα µέλη της βρίσκονται αντιµέτωπα µε µια  πραγµατικότητα πολύπλοκη και 

πολυδιάστατη, η οποία επιβάλλεται από έξω και δεν παράγεται ενδοοικογενειακά. 

Επιπλέον, πρόκειται για κρίση την οποία δεν µπορούν να κατανοήσουν πλήρως σε όλες 

τις διαστάσεις της και έτσι αισθάνονται όλο και πιο ανήµπορα να ανταποκριθούν 

γενικότερα στις απαιτήσεις αυτών των αλλαγών. 

  Παρά το γεγονός ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης  πλήττουν 

περισσότερο τις οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερες οµάδες, όπως είναι οι γυναίκες 

και τα άτοµα ή νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος, οι περισσότερες οικογένειες 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες, προσπαθούν να φτιάξουν «σχέδια επιβίωσης» και να 

βρουν ψύχραιµα τρόπους για να διαχειρισθούν τη κρίση, χωρίς όµως αυτό να είναι 

δυνατόν για όλες.  

  Στην προσπάθεια να µην περικόψουν τα απαραίτητα, αλλάζουν συχνά τον τρόπο 

ζωής τους. Για παράδειγµα, ορισµένες οικογένειες που νοικιάζουν κατοικία µετακοµίζουν 
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σε φτηνότερο σηµείο ή σε κατοικία µε χαµηλότερα έξοδα συντήρησης και κόστος 

ενοικίου ή επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους µόνιµα. ∆εν λείπουν και οι 

περιπτώσεις που λόγω ανεργίας αναγκάστηκαν να πουλήσουν την κατοικία τους ή να 

υπάρχει κίνδυνος κατάσχεσής της. Επίσης, συνήθης επιλογή για τον περιορισµό  εξόδων 

στην οικογένεια είναι η αναγκαστική παραµονή στο σπίτι και η εξεύρεση  εναλλακτικών 

διεξόδων για τον ελεύθερο χρόνο.  

  Είναι προφανές, ότι η κρίση δηµιουργεί περισσότερα υπερχρεωµένα νοικοκυριά 

που αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικά έξοδα διαβίωσης και χρησιµοποιούν τον 

δανεισµό για να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Όπως υπάρχουν και 

οικογένειες, που η οικονοµική κρίση άλλαξε άρδην την ήδη δύσκολη ζωή τους και τις 

οδήγησε  στις ουρές των συσσιτίων,  στα κοινωνικά ιατρεία και φαρµακεία,  στα 

κοινωνικά παντοπωλεία, στις τράπεζες ρουχισµού και σε άλλα δίκτυα και δοµές 

αλληλεγγύης. 

  Η εργασία που αποτελούσε µια σταθερά για αρκετά άτοµα, που έφερνε στην 

οικογένεια ασφάλεια και ικανοποίηση, δεν είναι πια τόσο δεδοµένη. Ούτε η διαρκής 

κατανάλωση. Αυτή η µετάβαση  αποτελεί  µια κρίση που µπορεί να αποκαλύψει 

 προϋπάρχοντα προβλήµατα  στην οικογένεια, καθώς και να οδηγήσει σε συγκρούσεις, 

άγχος, αναστάτωση, αποξένωση και ενδεχοµένως  σε επαναϊεράρχηση  αναγκών.  

   Η έκβαση της µετάβασης εξαρτάται από την οργάνωση της οικογένειας και τον 

τρόπο που θα επαναπροσδιορίσει  τις ανάγκες, τις αξίες και τις πρακτικές της, έτσι ώστε 

να εντάξει λειτουργικά τις αλλαγές που επιφέρει η οικονοµική κρίση στην νέα της 

καθηµερινότητα. Αυτό είναι το «καλό» σενάριο. Σύµφωνα, όµως  µε δεδοµένα άλλων 

κρατών, υπάρχει και άλλο σενάριο που άρχισε να διαφαίνεται ήδη και εδώ.  Η οικονοµική 

κρίση µπορεί να δηµιουργήσει  προβλήµατα στις  οικογένειες, όπως αύξηση της βίας, 

πιθανότητα  χρήσης  ουσιών –νόµιµων ή µη - και άλλων µορφών εθισµού, όπως είναι τα 

τυχερά παιχνίδια, αλκοόλ και  ψυχοφάρµακα. Ειδικότερα,, τα τυχερά παιχνίδια λειτουργούν 

ως µία φαντασιωσική επένδυση ή ελπίδα συσσώρευσης πλούτου, ιδιαίτερα για 

ανθρώπους που δεν βλέπουν άλλες διεξόδους στη ζωή τους.  

  Πάντως, η κρίση µπορεί να επηρεάσει τη σχέση  ζευγαριών, που δεν στηρίζεται 

σε κάτι ουσιαστικό και στις οποίες κυριαρχεί µια  γενικότερη τάση κατανάλωσης και 

απόκτησης υλικών αγαθών.  Γενικότερα,  δύσκολα  αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της 

οικονοµικής κρίσης ζευγάρια, στα οποία προϋπήρχε έλλειµµα  επικοινωνίας, ένταση και 

 βία.  
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  Σίγουρα η οικονοµική κρίση πλήττει σε µεγαλύτερο βαθµό  τις εργαζόµενες 

γυναίκες, οι οποίες όχι µόνο απολύονται πρώτες σε περίοδο κρίσης ή υποαµείβονται, 

αλλά αυξάνονται και οι περιπτώσεις βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.  Η 

απώλεια της αµειβόµενης εργασίας, η επισφάλεια ή η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας 

και η γενική ρευστότητα πυροδοτούν γενικότερους επαναπροσδιορισµούς των έµφυλων 

σχέσεων.  

Πάρα πολλές γυναίκες επιστρέφουν στο σπίτι ή δεν έχουν καν την ευκαιρία να 

βγουν στην αγορά εργασίας και αυτό µπορεί να έχει επίδραση, τόσο στον καταµερισµό της 

οικιακής ευθύνης και της φροντίδας για την ανατροφή των παιδιών, όσο και στους ρόλους 

των φύλων. Ταυτόχρονα αυξάνει η φτώχεια των γυναικών και τις καθιστά εξαρτώµενες 

από τον άνδρα παραγωγό εισοδήµατος στην οικογένεια (αν πρόκειται για διγονεϊκή 

οικογένεια  και αν ο άνδρας έχει δουλειά...). Γενικότερα, η οικονοµική κρίση δηµιουργεί 

σοβαρά προβλήµατα σε θέµατα που αφορούν στην ισότητα των δυο φύλων καθώς 

µειώνονται οι προϋπολογισµοί που διατίθενται για την υλοποίηση των πολιτικών ισότητας, 

υποβαθµίζονται, συρρικνώνονται ή καταργούνται αρκετές κοινωνικές υπηρεσίες και 

απειλείται ακόµα και η ποιοτική λειτουργία ορισµένων βασικών τοµέων της 

καθηµερινότητας που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες και υποδοµές.  

  Πολλά νεαρά άτοµα - που δεν µεταναστεύουν για εξεύρεση εργασίας -  

παρατείνουν την παραµονή τους στο οικογενειακό νοικοκυριό καθώς δεν βρίσκουν 

δουλειά και αναβάλλουν τη δηµιουργία οικογένειας . Σε αυτό πρέπει να 

συνυπολογίσουµε, ότι στην Ελλάδα τα νεαρά άτοµα παρέµεναν πολύ περισσότερο στα 

οικογενειακά νοικοκυριά συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρώπης,  

  

Οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Κρίσης 

Όχι µόνο οικονοµικά αλλά και ψυχικά κοστίζει η συνεχοµένη οικονοµική ύφεση στην 

χώρα µας, καθώς όλο και περισσότεροι συµπολίτες µας κατευθύνονται στο ντιβάνι του 

ψυχολόγου. 

Οι επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης µπορεί να χωριστούν σε δυο επίπεδα:  

α) µακρο-κοινωνικά, που αφορούν την οικονοµική κατάσταση της χώρας, και  

β) µικρο-κοινωνικά, που αφορούν τον πολίτη. Τα πρώτα σηµάδια του ψυχολογικού 

αντίκτυπου της ύφεσης για πολλούς έχουν ήδη γίνει εµφανή. 

   Αρχικά, στο άκουσµα της πιθανότητας της οικονοµικής ύφεσης στη χώρα µας, 

γνωρίζοντας και την πορεία άλλων χωρών σε παρόµοια θέση, τα πρώιµα συναισθήµατα  
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άρνησης, άγχους και ανασφάλειας, έδωσαν τη θέση τους σε συναισθήµατα  θυµού και 

φόβου. Θυµού ως προς αυτούς που συντελέσαν στην τωρινή κατάσταση και φόβου καθώς 

αρχίζουµε να αντιλαµβανόµαστε την επερχοµένη αλλαγή του τρόπου ζωής µας. 

Μειώσεις µισθών / συντάξεων, απώλεια εργασίας, αυξήσεις τιµών κάποιων αγαθών 

πρώτης ανάγκης, είναι όλα αποτελέσµατα του οικονοµικού και κατά συνεπεία ψυχικού και 

ψυχολογικού κόστους της ύφεσης. Η οικονοµική αστάθεια σε προσωπικό επίπεδο 

µπορεί να επιφέρει προβλήµατα στις σχέσεις, δυσλειτουργικό χειρισµό καταστάσεων 

και συναισθηµάτων και άλλες διαταραχές, όπως κρίσεις πανικού και κατάθλιψη. 

Η οικονοµική κρίση αναµφίβολα, επηρεάζει τις ζωές  των ανθρώπων και όχι άδικα 

καθώς φαίνεται να υπάρχουν επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης 

υπόστασης. Πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο συχνά ακούγεται από ειδικούς και µη, ότι 

οι Έλληνες βιώνουν ένα είδος κατάθλιψης. Παρ’ ότι µε τον όρο κατάθλιψη κλινικά εννοούµε 

κάτι πολύ διαφορετικό, στον ελληνικό πληθυσµό στοιχεία της συναισθηµατικής διαταραχής 

καθρεπτίζονται στην ελληνική πραγµατικότητα.  Στενάχωρα συναισθήµατα λύπης, αλλά 

και σκέψεις απόγνωσης για το µέλλον είναι αυτά που βιώνουν άλλοι περισσότερο 

και άλλοι λιγότερο. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί µε ποιον συγκεκριµένα τρόπο 

βιώνουν οι άνθρωποι την οικονοµική κρίση. 

Η οικονοµική κρίση ως γεγονός που µας απασχολεί ιδιαίτερα πυροδοτεί- 

ενεργοποιεί αυτόµατα αρνητικές σκέψεις τύπου: θα καταστραφούµε (καταστροφοποίηση 

των πάντων, µεγιστοποίηση αρνητικών γεγονότων, ελαχιστοποίηση θετικών) που έχουν 

άµεσα αντίκτυπο στο συναίσθηµά µας (λύπη, άγχος, κατάθλιψη), στη συµπεριφορά µας 

(κοινωνική απόσυρση, διενέξεις στο οικογενειακό και επαγγελµατικό περιβάλλον) και 

πληθώρα σωµατικών συνεπειών (καρδιαγγειακά, εφύδρωση, ένταση σωµατική, αυπνίες). 
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Αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί στο παραπάνω σχήµα του φαύλου κύκλου είναι 

ότι εάν µε κάποιον τρόπο επέµβουµε στον δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης θα έσπαγε και ο 

φαύλος κύκλος που µας κάνει δυσλειτουργικούς στην καθηµερινότητά µας. Σε όλη την ζωή 

του το άτοµο µπορεί να βιώσει πολλά αρνητικά ή άσχηµα γεγονότα. Είναι δεδοµένο λοιπόν 

ότι είτε αυτό ονοµάζεται οικονοµική κρίση είτε κατάθλιψη είτε οτιδήποτε άλλο µας 

στεναχωρεί ή µας αγχώνει θα υπάρχει πάντα στην ζωή µας. Άρα όπως έλεγε και ο 

Αρχαίος Στωικός φιλόσοφος Επίκτητος δεν είναι τα πράγµατα που µας ταράζουν αλλά το 

πώς εµείς τα ερµηνεύουµε ή τα µεταφράζουµε. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό που διατυπώθηκε οριοθετήθηκε η διαπίστωση ότι εάν 

σκεφτούµε λειτουργικά ή διαφορετικά απ ότι συνήθως πράττουµε (εναλλακτικά) και βρούµε 

µικρές καθηµερινές λύσεις τότε ως επακόλουθο, θα µετατραπούν τα αρνητικά 

συναισθήµατα σε θετικά και οι συµπεριφορές που µας κάνουν δυσλειτουργικούς σε 

ευέλικτα σχήµατα και τρόπους αντιµετώπισης της καθηµερινότητας. 

 

Όλοι µας λίγο ως πολύ, έχουµε υποστεί τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης όχι 

µόνο στο βιοτικό µας επίπεδο αλλά και σε προσωπικό και βαθύτερα συναισθηµατικό 

επίπεδο. Υπάρχει φόβος και απόγνωση που δεν αφορά µόνο την εξάντληση των 

οικονοµικών αποθεµάτων. Στην ουσία πρόκειται για µια κρίση εµπιστοσύνης.  

Το οικονοµικό σύστηµα καταρρέει, οι κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι έπρεπε να 

µας προστατεύουν έχουν χάσει τον έλεγχο και οι άνθρωποι που εµπιστευτήκαµε µας 

πρόδωσαν. Σε ποιόν θα στραφούµε; Ποιόν µπορούµε να εµπιστευτούµε; Η κρίση έχει 

κλονίσει όχι µόνο την αίσθηση της οικονοµικής µας ασφάλειας αλλά κυρίως την πίστη µας 

στην ακεραιότητα των θεσµών και των ηγεσιών. 

Ας µη ξεχνάµε ότι το χρήµα είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύµβολα του πολιτισµού 

µας. Τα οικονοµικά θέµατα προφανώς συνδέονται στενά µε την αίσθηση της ασφάλειας, 

την αυτοεκτίµηση, την προσωπική ταυτότητα, την ισχύ, την ελπίδα και πολλά ακόµα.  

Ας δούµε ποιες είναι οι συναισθηµατικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. 

 Φόβος & Απόγνωση για την οικονοµική κατάρρευση 

 Κρίση εµπιστοσύνης στους θεσµούς (κυβερνήσεις, πολιτικές ηγεσίες) 

 Αίσθηση προδοσίας 

 Ανασφάλεια για το παρόν και το µέλλον 

 Χάσιµο ελπίδας - Απελπισία 
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 Αίσθηση απώλειας ελέγχου  

 Μείωση της αίσθησης προσωπικής ισχύος.  Κλονίζεται η προσωπική ταυτότητα 

ιδιαίτερα σε κείνους που έχουν το ρόλο του πάροχου και του προστάτη της οικογένειας 

 Πτώση αυτοεκτίµησης  

Με τόσο σοβαρές επιπτώσεις, δεν είναι περίεργο ότι πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν 

κατάθλιψη ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης. Γιατί, τα συµπτώµατα της κατάθλιψης 

έχουν άµεση σχέση µε όσα προαναφέραµε. Ας δούµε ποια είναι: 

 Αδικαιολόγητη και επίµονη θλίψη, δυστυχία. 

 Έλλειψη ευχαρίστησης και ενδιαφέροντος για τη ζωή  

 Αισθήµατα ενοχής, αναξιότητας, απελπισίας, ανηµπόριας 

 Έλλειψη συγκέντρωσης που δυσχεραίνει την καθηµερινή δραστηριότητα 

 ∆ιαταραχές του ύπνου / της όρεξης 

 Έλλειψη ενέργειας, συνεχής αίσθηση κόπωσης 

 Σκέψεις αυτοκτονίας 

 Ευερεθιστότητα, ταραχή, νευρικότητα ή υπερβολική απάθεια. 

 Επίµονα σωµατικά προβλήµατα που δεν αποκαθίστανται παρά την θεραπευτική 

 αγωγή. 

Όσο περισσότερα απ’ αυτά τα συµπτώµατα αναγνωρίζουµε, τόσο περισσότερο 

µπορούµε να µιλάµε για διάγνωση κατάθλιψης, η οποία µπορεί να είναι ήπια ή αρκετά 

σοβαρή ανάλογα µε την ένταση των συµπτωµάτων.  
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ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ(ΕΡΕΥΝΑ) 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

Αφορά  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου. 

Τρόπος επικοινωνίας 

Η επιλογή του δείγµατος έγινε τυχαία. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν σε έντυπη µορφή.  

Χρονικό διάστηµα έρευνας 

Η δειγµατοληπτική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε τη διαδικασία των ερωτηµατολογίων. 

Η διανοµή, συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων έλαβε χώρα το χρονικό 

διάστηµα  25/10/2013  έως  29/10/2013. 

Η κωδικοποίηση και η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών πραγµατοποιήθηκε µε την 

χρήση των προγραµµάτων Microsoft Excel. 

∆είγµα 

Τον πληθυσµό του δείγµατος αποτέλεσαν 150 άτοµα άνω των 20 ετών. Το δείγµα ήταν 

τυχαίο από την περιοχή της Λαµίας . 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι οικονοµικές πολιτικές των τριών τελευταίων δεκαετιών έφεραν την Ελλάδα στα 

πρόθυρα της χρεοκοπίας. Μεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν σε άλλες χώρες πολλά 

χρόνια νωρίτερα αναβάλλονταν συνεχώς στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η χώρα 

να µείνει πολύ πίσω, και να βρεθεί µε ένα µη παραγωγικό δηµόσιο τοµέα, ένα άνισο και 

αναποτελεσµατικό σύστηµα συλλογής φόρων, ένα µη βιώσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα, 

και ένα περιοριστικό και αναποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο στην οικονοµία, η 

ανταγωνιστικότητα της οποίας είναι χαµηλή και µειώνεται συνεχώς. 

Η έλλειψη µεταρρυθµίσεων είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τη νέα γενιά. Η παιδεία που 

παρέχεται στους νέους υστερεί σε σύγκριση µε τα διεθνή πρότυπα. Μετά από την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι νέοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας, καθώς το περιοριστικό ρυθµιστικό πλαίσιο αποθαρρύνει τις 

επενδύσεις και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Όταν τελικά οι νέοι βρουν δουλειά, οι 

φόροι που θα τους επιβληθούν θα είναι υψηλοί ώστε να αποπληρωθεί το χρέος που 

συσσωρεύτηκε από προηγούµενες κυβερνήσεις, ενώ οι κοινωνικές εισφορές τους θα είναι 

αυξηµένες ώστε να καλύπτουν τις γενναιόδωρες συντάξεις. Αν η Ελλάδα δεν 

µεταρρυθµίσει άµεσα την οικονοµία της, υπάρχει κίνδυνος ένα µεγάλο µέρος της νέας 

γενιάς να µεταναστεύσουν στο εξωτερικό  

Το µόνο θετικό στοιχείο σχετικά µε την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα είναι 

ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Πράγµατι, υπάρχουν συγκεκριµένες 

µεταρρυθµίσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να ανακτήσει το χαµένο έδαφος. Οι 

µεταρρυθµίσεις τις οποίες συµφώνησε η Ελλάδα µε τους δανειστές της κινούνται προς τη 

σωστή κατεύθυνση και πρέπει να υποστηριχθούν.  

Η Οικονοµική κρίση απειλεί να λάβει παγκοσµίως διαστάσεις καταστροφής. Αυτή τη 

δύσκολη χρονική στιγµή θα πρέπει σε γενικές γραµµές όλο το «Σύστηµα» να λειτουργήσει 

θετικά, φροντίζοντας να µετατρέψει τις απειλές που προκύπτουν από την παγκόσµια 

ύφεση σε ευκαιρίες Ανασύνταξης δυνάµεων.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αναµφισβήτητα η µεγάλη οικονοµική κρίση αντιπροσωπεύει µια µεγάλη 

πρόκληση για την κοινωνία. Αποτελεί µια δοκιµασία για το πολιτικό και κοινωνικό 

σύστηµα και απαιτεί από την κοινωνία να δείξει και να αναπτύξει την ικανότητά της για 

προσαρµογή και ανανέωση. Ένα είναι σίγουρο, ότι µετά το τέλος της οικονοµικής κρίσης 

πολλά θα έχουν αλλάξει και ας ελπίσουµε ότι οι αλλαγές για τη χώρα µας θα είναι προς το 

καλύτερο για την πρόοδο και την εξέλιξη της. 

Βέβαια, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες που αναφέραµε υπάρχουν και 

ορισµένες θετικές. Η µείωση του υπερκαταναλωτισµού, µέσα από την ικανοποίηση 

των βασικών αναγκών, και η ανάπτυξη αξιών, όπως αγάπη, επικοινωνία, κατανόηση. 

Έτσι, θα σταµατήσουµε να έχουµε ως αυτοσκοπό την απόκτηση υλικών αγαθών και θα 

στρέψουµε το ενδιαφέρον µας σε αξίες πιο ανθρώπινες. 

Όπως όλα τα προβλήµατα στη ζωή, µας κάνουν πιο σοφούς, έτσι και η οικονοµική κρίση 

µας έδωσε και µας δίνει µαθήµατα για να αποφύγουµε παρόµοιες περιπτώσεις στο 

µέλλον. Η κρίση πέραν από τις δυσκολίες µας έδωσε και ευκαιρίες. Ευκαιρίες για να 

νοικοκυρευτούµε µέσα από ένα πιο στοχευµένο προϋπολογισµό όπου θα µειωθούν τα 

υπερβολικά και παράλογα έξοδα, αλλά από την άλλη θα περιοριστούν οι περικοπές σε 

τοµείς που βοηθούν την ανάπτυξη όπως είναι ο Τουρισµός. Επιβάλλεται να παρθούν όλα 

τα αναγκαία µέτρα τώρα που υπάρχει ακόµη χρόνος για να αποφασίσουµε εµείς για την 

οικονοµία µας πριν να φτάσουµε στην δυσάρεστη θέση να αποφασίζουν άλλοι για εµάς.  
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• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

� http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=391423 

� http://1gym-pylaias.thess.sch.gr/syllogos%20goneon/oikonomikikrisi.htm 

� http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=464 

� http://e-psychology.gr/selfhelp/615-oi-psychologikes-epiptoseis-ths-krishs 

� http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=1386&c=1 

� http://psycho-logia.gr/2011/12/koinwnikos-antiktypos-krisis/ 

� Μιχάλης Κ. Πούρος  
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: <ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ>). 
 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά µε ‘τις  συνέπειες  της  κρίσης ’ 

1. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση σας έχει στερήσει τα απαραίτητα; 
 
   α.                         Ναι  
 
 
  β.                          Όχι 
 
 
  γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
2. Πως θα κρίνατε τις αποφάσεις και τα µέτρα, που έχουν παρθεί τα  τελευταία χρόνια, για 
την αντιµετώπιση της κρίσης; 
 
α.                          Θετικά 
 
 
β.                          Αρνητικά 
 
 
γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
3. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση θα έχει αντίκτυπο στη νέα γενιά; 
 
α.                          Ναι 
 
β.                          Οχι 
 
 
γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
4. Πιστεύετε ότι τα µέτρα, που έχει λάβει η κυβέρνηση, θα έχουν θετικό αντίκτυπο για τη 
χώρα; 
 
α.                          Ναι 
 
 
β.                          Οχι  
 
 
 
γ.                          Ίσως 
 
 
δ.                          Καθόλου 
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5. Κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την ψυχολογία σας;  
 
α.                          Πολύ 
 
 
 
β.                          Αρκετά 
 
 
γ.                           Λίγο 
 
 
 
6. Θεωρείτε εύκολη την εύρεση εργασίας κάτω από τις σηµερινές  κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες; 
 
α.                           Ναι 
 
 
β.                           Αρκετά 
 
 
γ.                           Όχι 
 
 

δ.                          Αδύνατον 
 
 
7. Πιστεύετε ότι οι νέοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα εξαιτίας της  οικονοµικής κρίσης; 
 
 
α.                          Ναι 
 
 
β.                          Όχι 
 
 
γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
8. Συµφωνείτε µε την άποψη, πως τα αυξηµένα ποσοστά της εγκληµατικότητας οφείλονται 
στην οικονοµική κρίση και στην αύξηση των ποσοστών της ανεργίας; 
 
 
α.                          Συµφωνώ 
 
 
β.                          ∆ιαφωνώ 
 
γ.                           ∆.Ξ/∆.Α 
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9. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα βγει από το αδιέξοδο; 
 
α.                           Ναι 
 
 
 
β.                           Όχι 
 
 
γ.                           ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
10. Πότε πιστεύετε ότι η χώρα θα ανακάµψει από την οικονοµική κρίση; 
 
α.                           Σε έναν χρόνο 
 
 
β.                           Σε 2-5 χρόνια 
 
 

γ.                           Περισσότερο από 5 χρόνια 
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: <∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΠΟΥ  ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ>). 
            
1. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση σας έχει στερήσει τα απαραίτητα; 
 
   α.                         Ναι  
 
 
  β.                          Όχι 
 
 
  γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
2. Πως θα κρίνατε τις αποφάσεις και τα µέτρα, που έχουν παρθεί τα  τελευταία χρόνια, για 
την αντιµετώπιση της κρίσης; 
 
α.                          Θετικά 
 
 
β.                          Αρνητικά 
 
γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
3. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση θα έχει αντίκτυπο στη νέα γενιά; 
 
α.                          Ναι 
 
β.                          Οχι 
 
 
γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
4. Πιστεύετε ότι τα µέτρα, που έχει λάβει η κυβέρνηση, θα έχουν θετικό αντίκτυπο για τη 
χώρα; 
 
α.                          Ναι 
 
 
β.                          Οχι  
 
 
 
γ.                          Ίσως 
 
 
δ.                          Καθόλου 
 
 
 

   63% 

   35% 

   2% 

   7% 

   76% 

   17% 

   90% 

   3% 

  7% 

   10% 

   32% 

   43% 

   15% 
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5. Κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση την ψυχολογία σας;  
 
α.                          Πολύ 
 
 
 
β.                          Αρκετά 
 
 
γ.                           Λίγο 
 
 
 
6. Θεωρείτε εύκολη την εύρεση εργασίας κάτω από τις σηµερινές  κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες; 
 
α.                           Ναι 
 
β.                           Αρκετά 
 
 
γ.                           Όχι 
 
 
δ.                          Αδύνατον 
 
 
7. Πιστεύετε ότι οι νέοι εγκαταλείπουν την Ελλάδα εξαιτίας της  οικονοµικής κρίσης; 
 
 
α.                          Ναι 
 
 
β.                          Όχι 
 
 
γ.                          ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
 
8. Συµφωνείτε µε την άποψη, πως τα αυξηµένα ποσοστά της εγκληµατικότητας οφείλονται 
στην οικονοµική κρίση και στην αύξηση των ποσοστών της ανεργίας; 
 
 
α.                          Συµφωνώ 
 
 
β.                          ∆ιαφωνώ 
 
 
γ.                           ∆.Ξ/∆.Α 

  41% 

  40% 

  16% 

  2% 

  6% 

  68% 

  24% 

  91% 

  4% 

  5% 

  81% 

  11% 

  8% 
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9. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα βγει από το αδιέξοδο; 
 
α.                           Ναι 
 
 
 
β.                           Όχι 
 
 
γ.                           ∆.Ξ/∆.Α 
 
 
 
10. Πότε πιστεύετε ότι η χώρα θα ανακάµψει από την οικονοµική κρίση; 
 
α.                           Σε έναν χρόνο 
 
β.                           Σε 2-5 χρόνια 
 
 

γ.                           Περισσότερο από 5 χρόνια 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  42% 

  30% 

  28% 

   2% 

  22% 

  76 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: <∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ>. 
 
Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι πως  η  οικονοµική  κρίση  σας  έχει  στερήσει  τα  

απαραίτητα  ένα  µεγάλο  ποσοστό απαντά  πως  ναι . 

Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό, 63%, υποστηρίζει πως έχει  στερηθεί  τα  

απαραίτητα  σε πολύ µεγάλο βαθµό .Επίσης  ένας  στους  τρεις  θεωρεί  ότι  δεν  τον  

επηρέασε  η  κρίση  ενώ  ένα πολύ µικρό ποσοστό που ανέρχεται στο 2% αρνήθηκε  να  

απαντήσει .(∆ιάγραµµα 1) 

∆ιάγραµµα 1: Αν  η  κρίση  τους  έχει  στερήσει  τα  απαραίτητα 
 

Στην ερώτηση πως  θα  κρίνατε  τις  αποφάσεις  και  τα  µέτρα  που  έχουν  παρθεί  τα  

τελευταία  χρόνια για  την  αντιµετώπιση  της  κρίσης   η  συντριπτική  πλειοψηφία  

απάντησε  αρνητικά .Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό, 76%, υποστηρίζει πως οι  

αποφάσεις  και  τα  µέτρα  είχαν  αρνητική  εξέλιξη ένα  ποσοστό  7 %  θεωρούν  ότι  είχαν  

θετικό  αντίκτυπο  ενώ  ένα  ποσοστό  17% δεν  απάντησε . (∆ιάγραµµα 2) 

 

 
∆ιάγραµµα 2: Αν  τα  µέτρα  και  οι  αποφάσεις  ήταν  επαρκή  
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Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  οικονοµική  κρίση  θα  έχει  αντίκτυπο  στη  νέα  

γεννιά  η  συντριπτική  πλειοψηφία  απάντησε  πως  ναι .Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο 

ποσοστό, 90%, θεωρεί  ότι  η νέα  γεννιά  θα  επηρεασθεί  από  την  κρίση , ένα  ποσοστό  

3 %  θεωρούν  πως  όχι  ενώ  ένα  ποσοστό  7% δεν  απάντησε . (∆ιάγραµµα 3) 

 
∆ιάγραµµα 3: Αν  η  κρίση  θα  έχει  αντίκτυπο  στη  νέα  γενιά 

 
Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  οικονοµική  κρίση  θα  έχει  θετικό  αντίκτυπο  στη 

χώρα  τέσσερις  στους  δέκα  απάντησαν ίσως .Πιο συγκεκριµένα, ποσοστό 43%, θεωρεί  

ότι  ίσως  έχουν  θετικό  αντίτυπο ,  32%  όχι , ένα  ποσοστό  15 %  καθόλου  ενώ  ένα  

ποσοστό  10%  ναι . (∆ιάγραµµα 4) 

 

 
∆ιάγραµµα 4: Αν  τα  µέτρα  θα  έχουν  θετικό  αντίκτυπο  για  τη  χώρα  
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Στην ερώτηση κατά  πόσο  η  κρίση  έχει  επηρεάσει  την  ψυχολογία  σας οχτώ  στους  

δέκα  απάντησαν  από  αρκετά  έως  πολύ  .Πιο συγκεκριµένα, ποσοστό 41%, θεωρεί  ότι  

έχουν  επηρεασθεί  πολύ, 40 %  αρκετά ,  16%  λίγο ,ενώ  ένα  ποσοστό  3 % καθόλου . 
(∆ιάγραµµα 5) 

 
∆ιάγραµµα 5: Αν  η  κρίση  έχει  επηρεάσει  την  ψυχολογία  σας  

 

Στην ερώτηση κατά  πόσο  θεωρείτε  εύκολη  την  εύρεση  εργασίας  κάτω  από  τις  

σηµερινές  συνθήκες  το  68%  απάντησαν ότι  δεν  είναι  εύκολη ,ένα  ποσοστό  24 % 

αδύνατη , το  6 %  αρκετά  εύκολη  και  ένα  µικρό  ποσοστό 2 % εύκολη (∆ιάγραµµα 6) 

 

 
∆ιάγραµµα 6: Αν  είναι  εύκολη  η  εύρεση  εργασίας    

     εύκολη 
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Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  οικονοµική  κρίση  ευθύνεται  για  την  µετανάστευση  

των  νέων  η συντριπτική  πλειοψηφία  απάντησε  πως  ναι .Πιο συγκεκριµένα, το 

µεγαλύτερο ποσοστό, 91%, θεωρεί  ότι  οι νέοι  εγκαταλείπουν  την  Ελλάδα  λόγω  της  

κρίσης  , ένα  ποσοστό  4 %  θεωρούν  πως  όχι  ενώ  ένα  ποσοστό  5% δεν  απάντησε . 
(∆ιάγραµµα 7) 

 
∆ιάγραµµα 7:  Μετανάστευση  των  νέων και  οικονοµική κρίση   

 

Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  οικονοµική  κρίση  ευθύνεται  για  την  

εγκληµατικότητα  και  στην  αύξηση των  ποσοστών  ανεργίας  οχτώ  στους  δέκα  

συµφωνούν .Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό, 81%, θεωρούν  ότι  η  

εγκληµατικότητα  οφείλεται  στην  οικονοµική  κρίση  , ένα  ποσοστό  11 %  διαφωνούν 

ενώ  ένα  ποσοστό  8% δεν  απάντησε . (∆ιάγραµµα 8) 

 
∆ιάγραµµα 8:  Σχέση  εγκληµατικότητας  και  οικονοµική κρίση   
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Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  Ελλάδα  θα  βγει  από  το  αδιέξοδο  ένα ποσοστό, 

42%, απαντούν  ναι  , ένα  ποσοστό  30 %  θεωρούν  πως  όχι  ενώ  ένα  ποσοστό  28% 

δεν  απάντησε . (∆ιάγραµµα 9) 

 
∆ιάγραµµα 9: Θα  βγει  η  Ελλάδα  από το  αδιέξοδο;   

 

Τέλος  στην  ερώτηση  πότε  πιστεύετε  ότι  θα  ανακάµψει η  χώρα  από  την  κρίση  ένα  

ποσοστό 76%, απαντούν  σε  περισσότερα  από  πέντε  χρόνια  , ένα  ποσοστό  22 %  

πιστεύουν  ότι  θα  περάσουν  από  δύο  έως  πέντε  χρόνια  ενώ  ένα  ποσοστό  2% 

πιστεύουν  ότι  η  οικονοµική  κρίση  σε  ένα  χρόνο  θα  είναι παρελθόν. (∆ιάγραµµα10) 

 

 
∆ιάγραµµα 10: Πότε  θα  ανακάµψει η  χώρα  από  την  οικονοµική  κρίση;  

Ερώτηση 10: Πότε πιστεύετε ότι η χώρα θα ανακάµψει από την οικονοµική κρίση? 

22%

76%

2% Σε ένα χρόνο  

Σε 2-5 χρόνια    

Περισσότερο
από 5 χρόνια 
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• ΟΜΑ∆Α  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

1 ) Ράντη  Άννα 

2 ) Ρένια  Μάργιους 

3 ) Σάββα  Βασιλική 

4 ) Σακελλιάδου  ∆ανάη 

5 ) Σαλικοπούλου  ∆ήµητρα 

6) Σέγκεζα  Ροβιλένα 

7) Σένιο  Αναστασία 

8) Σίγας  Γεώργιος 

9) Σιδηράς  Κων/νος 

10) Σκάρλα  Χριστίνα 

11) Σοφιάς  Ιωάννης 

12) Σταµατόπουλος  Αλέξανδρος 

13) Σταυρογιάννης  Ανδρέας 

14) Σταυρογιάννης Χρήστος 

15) Στεργίου  Αγγελική 

16) Στρατόπουλος  Ανδρέας 

17) Στριφτάρας  ∆ηµήτριος 

18) Τασιόπουλος  Βασίλειος 

19) Τασσιού  Ευθυµία  

20) Τρίγκα  Ελένη 

21) Τσάµπρα  Ελένη 

22) Τσαούσι  Στελίνα 

23) Τσαπραζλής  Ευθύµιος 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΦΡΑΓΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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