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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία µε θέµα «  παγκοσµιοποίηση  και  οικονοµική κρίση » εκπονήθηκε 

στα πλαίσια του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της  Β’ τάξη του 4
ου

  Λυκείου  Λαµίας  

κατά το 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 η παγκοσµιοποίηση, ενισχύει τις 

οικονοµικές ανισότητες, τις διαφοροποιήσεις και τους κατακερµατισµούς τόσο σε διεθνές 

όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, το αναπτυξιακό χάσµα µεταξύ Βορρά και Νότου, που 

χαρακτηρίζει µεταπολεµικά την παγκόσµια οικονοµία, όχι µόνον δεν µειώθηκε αλλά, 

αντίθετα, βαθαίνει ολοένα και πιο πολύ. Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση δοκιµάζει τα όρια 

του κράτους φτάνοντας σε σηµείο να το υποκαθιστά, αφού σε πολλές περιπτώσεις 

παγκόσµιοι οικονοµικοί κύκλοι λειτουργούν ως σκιώδεις κυβερνήσεις. 

Η 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 .  

Οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται µε επιταχυνόµενους ρυθµούς, εξαιτίας της 

πρωτοφανούς ανεργίας, ενώ εκατοµµύρια ενήλικες και παιδιά αντιµετωπίζουν το φάσµα 

του κοινωνικού αποκλεισµού. 
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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  Β’ 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  έως  έξι (5-6) ατόµων, οι οποίες θα έχουν τακτές συναντήσεις Ολοµέλειας µε τη 

συµµετοχή όλων των οµάδων.   

Την οµάδα Α αποτέλεσαν οι µαθητές  Καραντώνη  Ευφροσύνη , Κερπινιώτης Νικόλαος , 

Κατσοµήτρος  Λάµπρος , Καραγιάννης  Ιωάννης , Καραγιάννης  Ευάγγελος 

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  παγκοσµιοποίηση . 

2. Ποιες οι  συνέπειες  της  παγκοσµιοποίησης  . 

3. Ποια  σχέση  υπάρχει  µεταξύ  παγκοσµιοποίησης  και  οικονοµικής κρίσης . 

4. Ποιες  οι  συνέπειες της  οικονοµικής  κρίσης . 

Την οµάδα Β αποτέλεσαν οι µαθητές Βασιλείου Ερµής Καραγκούνης Γεώργιος 

Καραγκούνης ∆ηµήτριος ,Κατόπης Ορέστης, Κεφάλας ∆ηµήτριος ,Καρακώστας  Κων.  

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

ώστε να προσδιοριστούν  οι  συνέπειες  της  παγκοσµιοποίησης  καθώς  και  οι  συνέπειες της  

κρίσης  όπως  και  να  γίνει  η  επεξεργασία  των  δεδοµένων  που  προέκυψαν. 

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

Την οµάδα Γ αποτέλεσαν οι µαθητές Κρικζώνη Στυλιανή ,Κουµπούρας Σπυρίδων , 

Καφάση  Ευθυµία , Κουτσικαρέλη  Ευαγγελία , Κρεµεζή  Γεωργία . 

Αποστολή  της οµάδας Γ ήταν  να  κάνει  την  διαγραµµατική  παρουσίαση  των 

αποτελεσµάτων  έρευνας . Η οµάδα κατέληξε σε συµπεράσµατα . 

Την οµάδα  ∆ αποτέλεσαν οι µαθητές  Καρανάσιος Χρήστος , Καραναστάσης Μάριος , 

Κουκούλης Αθανάσιος, Κατσάρας, Βασίλειος, Κατόπης Ιωάννης, Κοντοκώστας  

Αλέξανδρος . 

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 
 

Η οικονοµική κρίση, τις συνέπειες της οποίας βιώνει σήµερα ολόκληρη η 

ανθρωπότητα, δεν αποτελεί, βέβαια, «κεραυνό εν αιθρία», όπως θέλουν ορισµένοι να 

πιστεύουν, αλλά λογικό επακόλουθο της απελευθέρωσης των κεφαλαίων. Στο όνοµα της 

ανταγωνιστικότητας, οι κυβερνήσεις εφαρµόζουν διεθνώς την πολιτική των 

ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τη ριζική ανατροπή του καθεστώτος των εργασιακών 

σχέσεων. Έτσι, προωθείται συστηµατικά η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, η 

ελαστικοποίηση του ωραρίου απασχόλησης, η αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού 

συστήµατος µε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και αντίστοιχες περικοπές στην 

ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη καθώς και στις συντάξεις, τελικό στόχο την ενίσχυση 

της ιδιωτικής σε βάρος της δηµόσιας ασφάλισης . Ενόψει αυτών των εξελίξεων, τίθεται το 

ερώτηµα, αν και σε ποιο βαθµό είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί η οικονοµική κρίση µε τα 

εργαλεία που διαθέτει το σύστηµα. Λαµβάνοντας υπόψη τον άναρχο τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί το οικονοµικό σύστηµα, οι πιθανότητες εξεύρεσης λύσεων για την αντιµετώπιση 

αυτής της πρωτόγνωρης σε έκταση κρίσης είναι περιορισµένες  

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) Πόσο  έχει  επηρεάσει   η  κρίση ; 

β) Πως  έχει  επηρεάσει  η  παγκοσµιοποίηση  την  ελληνική  κρίση ; 

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

δ) Το  ρόλο  των  Μ.Μ.Ε  στην  οικονοµική κρίση ; 

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) 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η οικονοµική κρίση, τις συνέπειες της οποίας βιώνει σήµερα ολόκληρη η ανθρωπότητα, 

δεν αποτελεί, βέβαια, «κεραυνό εν αιθρία», όπως θέλουν ορισµένοι να πιστεύουν, αλλά 

λογικό επακόλουθο της απελευθέρωσης των κεφαλαίων.Η απόφαση των ΗΠΑ να 

εγκαταλείψουν το «χρυσό κανόνα», δηλαδή τη µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό, 

οδήγησε σταδιακά, στη γενική απελευθέρωση του κεφαλαίου από τους συναλλαγµατικούς 

ελέγχους, ενέργεια που είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθεί εντυπωσιακά η ροή υπερεθνικών 

κεφαλαίων, καθώς οι επιχειρήσεις επένδυαν στο εξωτερικό χωρίς κανέναν περιορισµό από 

τις κεντρικές τράπεζες. 

    Η απελευθέρωση των κεφαλαίων δροµολόγησε, σταδιακά, την  «παγκοσµιοποίηση» 

λέξη-κλειδί του νεοφιλελεύθερου πολιτικού λόγου από τις αρχές της δεκαετίας του '80 και 

εντεύθεν. Παγκοσµιοποίηση στην προκειµένη περίπτωση σηµαίνει πρωτίστως 

παγκοσµιοποίηση της κίνησης υπερεθνικών κεφαλαίων και εµπορευµάτων και όχι της 

ίδιας της οικονοµίας στο σύνολό της µε την έννοια της ενσωµάτωσης όλων των χωρών 

στο διεθνή καταµερισµό εργασίας. 

    Οι θιασώτες του νεοφιλελευθερισµού διατείνονται πως η παγκοσµιοποίηση των 

οικονοµικών και πολιτικών δοµών ενισχύει την οµογενοποίηση της αγοράς και 

συνακόλουθα της οικονοµίας, γεγονός που θα ωφελήσει, όπως ισχυρίζονται, 

µακροπρόθεσµα όλους τους λαούς της γης. Η παγκοσµιοποίηση, η οποία, αντί να 

συµβάλει στην υπέρβασή τους ενισχύει τις οικονοµικές ανισότητες, τις διαφοροποιήσεις και 

τους κατακερµατισµούς τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, το αναπτυξιακό 

χάσµα µεταξύ Βορρά και Νότου, που χαρακτηρίζει µεταπολεµικά την παγκόσµια 

οικονοµία, όχι µόνον δεν µειώθηκε αλλά, αντίθετα, βαθαίνει ολοένα και πιο πολύ. Το 

φάσµα της φτώχειας, ωστόσο, δεν απειλεί µόνον του «καταραµένους» του Τρίτου Κόσµου. 

Προϊούσης της «παγκοσµιοποίησης» και υπό την επίδραση της τρέχουσας οικονοµικής 

κρίσης βαθαίνει επίσης το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών, µεταξύ «εχόντων και 

κατεχόντων» και των δεινοπαθούντων εργαζόµενων στις ίδιες τις αναπτυγµένες 

βιοµηχανικές χώρες της ∆ύσης. Στην Αµερική ο αριθµός των ατόµων που ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 80 εκατοµµύρια, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπερβαίνει τα εξήντα εκατοµµύρια. Αλλά και στη χώρα µας τα πράγµατα εξελίσσονται από 

το κακό στο χειρότερο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της Ευρωστατιστικής 
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για χώρες-µέλη της Ε.Ε., δύο και πλέον εκατοµµύρια Έλληνες, τουτέστιν το 20-22% του 

πληθυσµού της χώρας πένονται. 

    Ο άκρατος ανταγωνισµός µεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων, λόγω της πτωτικής 

τάσης του ποσοστού κέρδους είχε σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω 

«χρηµατιστηριοποίηση» της οικονοµίας, τη µετατόπιση, δηλαδή, των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων από τον παραγωγικό στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η µεταστροφή αυτή 

στην επιχειρηµατική συµπεριφορά οδήγησε στην «υπερ-χρηµατιστική οικονοµία» µε 

κυρίαρχο το κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Προκειµένου να εξασφαλίσουν εύκολα υψηλά κέρδη, 

οι τράπεζες άρχισαν να «εφευρίσκουν» νέα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία ανεξέλεγκτα 

πλέον, ανέτρεψαν τη σχέση µεταξύ πραγµατικού και πλασµατικού κεφαλαίου, 

δυναµιτίζοντας κυριολεκτικά την παγκόσµια οικονοµία. 

    Η εξέλιξη αυτή, παρά τις διακηρύξεις των υποστηρικτών του νεοφιλελευθερισµού που 

πίστευαν ακράδαντα στην «αόρατη χείρα της αγοράς» που θα ρύθµιζε ως «από µηχανής 

θεός» τα πάντα, οδήγησε, τελικά, στη λεγόµενη «casino society», στην «κοινωνία του 

τζόγου», µε απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή του πλανήτη 

µας, όπως αποδεικνύουν οι σπασµωδικές κινήσεις των κυβερνήσεων που συνεχίζουν να 

πιστεύουν ότι η οικονοµική κρίση θα ξεπεραστεί εφαρµόζοντας στρατηγικές ενίσχυσης των 

τραπεζών, µε χρήµατα των φορολογούµενων, αδιαφορώντας, µάλλον συνειδητά, πως η 

κρίση είναι δοµική και δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε αποσπασµατικά µέτρα, 

αµφιβόλου αποδοτικότητας, όπως δείχνουν τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα. 

   Τόσο ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας όσο και οι επιχειρήσεις γενικότερα, εκµεταλλευόµενες 

την οικονοµική κρίση προωθούν την επαναφεουδαρχοποίηση των οικονοµικών, 

κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων, βυθίζοντας τις δυνάµεις της εργασίας σε έναν νέο 

Μεσαίωνα. Στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, οι κυβερνήσεις εφαρµόζουν διεθνώς την 

πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τη ριζική ανατροπή του καθεστώτος των 

εργασιακών σχέσεων. Έτσι, προωθείται συστηµατικά η κατεδάφιση του κοινωνικού 

κράτους, η ελαστικοποίηση του ωραρίου απασχόλησης, η αναδιάρθρωση του 

ασφαλιστικού συστήµατος µε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και αντίστοιχες 

περικοπές στην ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη καθώς και στις συντάξεις, τελικό 

στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής σε βάρος της δηµόσιας ασφάλισης κλπ. Χαρακτηριστικό 

των εξελίξεων που σηµειώνονται στο χώρο των εργασιακών σχέσεων είναι το γεγονός ότι, 

κάτω από την πίεση της ανεργίας και της ανασφάλειας που επικρατεί µεταξύ των 

εργαζοµένων, η πρωτοβουλία στη διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων περνάει ολοένα 
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και πιο πολύ από τα συνδικάτα στις οργανώσεις των εργοδοτών, ασυδοτούν πλέον σε 

βάρος των εργαζόµενων. 

    Ενόψει αυτών των εξελίξεων, τίθεται το ερώτηµα, αν και σε ποιο βαθµό είναι δυνατόν να 

αντιµετωπιστεί η οικονοµική κρίση µε τα εργαλεία που διαθέτει το σύστηµα. Λαµβάνοντας 

υπόψη τον άναρχο τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το οικονοµικό σύστηµα, οι πιθανότητες 

εξεύρεσης λύσεων για την αντιµετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης σε έκταση κρίσης είναι 

περιορισµένες.Το µέλλον του συστήµατος θα εξαρτηθεί σε σηµαντικό βαθµό από τις 

δυνατότητες των ανθρώπων της εργασίας να συσπειρωθούν, να οργανωθούν αυτόνοµα 

και να αναδείξουν µέσα από τους αγώνες τους νέες συλλογικές ηγεσίες, ικανές να 

αµφισβητήσουν στην πράξη την επικυριαρχία των οργανωµένων οικονοµικών και 

εξουσιαστικών συµφερόντων, ανοίγοντας το δρόµο για µια πιο ανθρώπινη κοινωνία. 

    Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση δοκιµάζει τα όρια του κράτους φτάνοντας σε σηµείο να 

το υποκαθιστά, αφού σε πολλές περιπτώσεις παγκόσµιοι οικονοµικοί κύκλοι λειτουργούν 

ως σκιώδεις κυβερνήσεις. 

     Η παγκόσµια οικονοµική κρίση αποδεικνύει ότι η υποχώρηση του ρόλου του κράτους 

(και των πολιτών ως ρυθµιστών της µοίρας τους) εις το όνοµα µιας στρεβλής οικονοµικής 

ελευθερίας, επιφέρει καταστρατήγηση πανανθρώπινων δικαιωµάτων και αρχών, 

ενισχύοντας παγκόσµιες ανισότητες εις βάρος των µη προνοµιούχων και προς όφελος µια 

µικρής πλουτοκρατικής ελίτ. Η οικονοµική παγκοσµιοποίηση εθελοτυφλεί µπροστά στα 

δηµοκρατικά ελλείµµατα, στους κοινωνικούς αποκλεισµούς, στις οικονοµικές ανισότητες 

και στην περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί. Η περιβαλλοντική καταστροφή 

αποτελεί αναπότρεπτη απειλή όχι µόνο για το υπάρχον σύστηµα, αλλά πρωτίστως για 

τους ανθρώπους που υφίστανται τις συνέπειες της άλογης οικονοµικής ανάπτυξης διά της 

αφαίµαξης των ήδη περιορισµένων πόρων. Εξάλλου «η επέκταση των αγορών σκοντάφτει 

στα όρια του πλανήτη και η εκµετάλλευση των πόρων στους φραγµούς της φύσης». 

    Οι εκφραστές της πολιτικής αυτής δεν είναι κάτι ακαθόριστο, παρόλο που 

αποπροσωποποιούνται στα ΜΜΕ υπό την γενική έννοια «πλούτος» ή «αγορά». Είναι 

κυρίως µεγάλες τράπεζες και επενδυτικοί όµιλοι σε παγκόσµιο επίπεδο, ασφαλιστικές και 

πολυεθνικές εταιρείες, διεθνείς οργανισµοί (π.χ. ∆ΝΤ, ΟΟΣΑ), συνεπικουρούµενες από 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές απορρύθµισης (µε πρωτεργάτες τους Ρέιγκαν και Θάτσερ) και 

ανάλογη ακαδηµαϊκή υποστήριξη. 
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     Η σύγχρονη χρηµατοπιστωτική κρίση, ξεκίνησε ως κρίση των ακινήτων . η ασυδοσία 

παραχώρησης δανείων χαµηλής εξασφάλισης για αγορά ακινήτων, σε πολίτες που δεν 

είχαν την δυνατότητα αποπληρωµής τους, οδήγησε σε γενικευµένης µορφής οικονοµική 

κρίση . Υπό τη µορφή ντόµινο κατάφερε να εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Ο φόβος για 

περαιτέρω υφεσιακή µορφή οδήγησε στη συνέχεια την Ευρωζώνη, προεξάρχοντως της 

Γερµανίας, στη λήψη µέτρων για περιορισµό του χρέους, ιδιαίτερα στις χώρες-µέλη της 

ΟΝΕ που ανήκουν στον ευρωπαϊκό Νότο . Το 2007 είχε προηγηθεί µια µίνι κρίση στο 

Χρηµατιστήριο του Πεκίνο, µε πτώση 9%, φαινόµενο που έφτασε µέχρι τις ΗΠΑ 

επηρεάζοντας τον δείκτη Dow Jones. Το προµήνυµα επιβεβαίωσε τη θεωρία του Χάους.Η 

αστάθεια µεταδιδόταν από το ένα χρηµατιστήριο στο άλλο δίκην ιού. Τα µικρότερα κράτη, 

έχοντας επενδύσει σε µια σχέση στην οποία όλα τα µέρη θα είναι κερδισµένα , µένουν 

εκτεθειµένα. Έτσι, αντιλαµβάνονται ότι απειλείται η εθνική τους κυριαρχία.  Το παράδειγµα 

της δανειακής σύµβασης της Ελλάδας αποδεικνύει πως οι δανειστές της Τρόικας, 

προκειµένου να είναι βέβαιοι για το λαβείν τους, γίνονται επικυρίαρχοι, µέσω των όρων 

του µνηµονίου, στην κρατική περιουσία. 

    Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, αναπόφευκτα, οδηγεί στην ανάγκη της παγκόσµιας 

διακυβέρνησης, σε ότι αφορά τα ισχυρότερα κράτη, και στην εφαρµογή ενός κανονιστικού 

πλαισίου. Η «ανάγκη» αυτή πιέζει τα πιο αδύναµα κράτη, που βλέπουν την δική τους 

υπόσταση να απειλείται, να συµβάλουν στην εφαρµογή αυτού του πλαισίου µε την 

εκχώρηση κρατικής κυριαρχίας, γεγονός που δηµιουργεί ντόµινο εξελίξεων, τόσο σε 

τοπικό, αλλά, και σε παγκόσµιο επίπεδο. Το παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον, 

οι συνθήκες παγκόσµιου ηλεκτρονικού εµπορίου και η ευκολία κίνησης των κεφαλαίων 

επιτρέπουν την επώαση φαινοµένων «φούσκας». Όταν αυτές «σκάνε» παρασύρουν τις 

τοπικές οικονοµίες µε συνέπεια την ολοένα και εντονότερη αµφισβήτηση του µοντέλου της 

παγκόσµιας αγοράς. 

   «Στην εποχή µας, στα χρηµατιστήρια ρέει πολύ περισσότερο χρήµα απ’ ό,τι νοηµοσύνη 

για την καθοδήγησή του. Υπάρχουν πολύ περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια απ’ ό,τι 

οικονοµικά ευφυείς και άνδρες και γυναίκες µε ανεπτυγµένη ιστορική συνείδηση για να τα 

διαχειριστούν. ∆εν κάνω προβλέψεις. Όµως, εδώ έχουµε µια βασική και 

επαναλαµβανόµενη διαδικασία. Αρχίζει µε την άνοδο των µετοχών, ακινήτων, έργων 

τέχνης και άλλων. Αυτή η αύξηση προσελκύει την προσοχή και τους αγοραστές, που 

ωθούν ακόµη υψηλότερα τις τιµές. Η διαδικασία συνεχίζεται. η αισιοδοξία, µε τα 

αποτελέσµατά της στην αγορά, είναι στην ηµερήσια διάταξη. Τότε, για λόγους που θα είναι 

πάντα αντικείµενο συζήτησης, έρχεται το τέλος. Η πτώση είναι ακόµη πιο ξαφνική από την 
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άνοδο. Ένα µπαλόνι που σκάει δεν ξεφουσκώνει ποτέ ήσυχα». . Από το βιβλίο «Το µεγάλο 

κραχ του 1929» (1η έκδοση 1954) του Τζον Κένεθ Γκάλµπρεϊθ. 

Σε ένα τέτοιο παγκόσµιο ζήτηµα βέβαια,όπως η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, 

υπάρχουν και υποστηρικτές Η διεθνοποίηση έχει εκατοντάδες θετικές συνεισφορές στην 

ανθρωπότητα, σε όλους τους τοµείς. Ξεκινώντας από την οικονοµία, έχουν ανοίξει οι 

ορίζοντες του εµπορίου. Πλέον, υπάρχουν εµπορικές διαδροµές σε όλα τα µήκη και πλάτη 

της γης, οι οποίες εµπορεύονται κάθε λογής προϊόντα. Πετρέλαιο, πολύτιµους λίθους, 

τρόφιµα, πρώτες ύλες κτλ. Παλιότερα αυτό δεν γινόταν, και κάθε λαός αναγκαζόταν να 

πορευτεί µε υλικά που παράγονταν στο έδαφός του. Εξαιτίας του εµπορίου άρχισε να 

µοιράζεται και ο πλούτος, κάνοντας φτωχά κράτη πλουσιότερα, ή ακόµη και µεγάλες 

δυνάµεις (όπως για παράδειγµα οι αραβικές χώρες-εξαγωγείς πετρελαίου). ∆ίχως το 

άνοιγµα των συνόρων τίποτα από τα παραπάνω δε θα ήταν εφικτό, και οι άνθρωποι θα 

ζούσαν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τις σηµερινές. 

   Η παγκοσµιοποίηση σίγουρα έχει πάρα πολλά θετικά όπως και αρνητικά στοιχεία. Σε 

τοµείς όπως το εµπόριο και οι τηλεπικοινωνίες, τα αποτελέσµατα και η επιτυχία της είναι 

εµφανή. Ιδιαίτερα το ίντερνετ έχει δώσει απίστευτη ώθηση στις επικοινωνίες, και έχει φέρει 

την ανθρωπότητα πολύ κοντά. 

   Εν κατακλείδι, το άνοιγµα των συνόρων βοήθησε και βοηθά πάρα πολύ την παγκόσµια 

κοινότητα, προσφέροντας οικονοµικά, πολιτιστικά και επιστηµονικά κέρδη. Αυτό που 

οφείλει η παγκόσµια κοινότητα να πράξει, είναι να εξαλείψει τα µειονεκτήµατα, 

προκειµένου ακόµη και οι πιο σκληροπυρηνικοί να δουν τα θετικά και να συµβάλλουν στην 

καλυτέρευση του  

Οικονοµική κρίση  

 

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 
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οικονοµία, µε αποτέλεσµα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης (Birdsall, 2009). Η 

αντίδραση των χωρών ήταν άµεση σ’ ό,τι 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. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο για την αντιµετώπιση της κρίσης, τη στήριξη και την 

ανάκαµψη της οικονοµίας κατατέθηκε το ∆εκέµβριο του 2008. Η ανάπτυξη κοινών 

στρατηγικών σε συνδυασµό µε την προώθηση των µακροπρόθεσµων στόχων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδίου. Στόχος είναι η 

τόνωση της αγοράς και η λήψη µέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της 

απασχόλησης. Οι βασικοί άξονες για την αντιµετώπιση της κρίσης είναι η εισαγωγή 

ρευστότητας στην οικονοµία ώστε να τονωθεί η ζήτηση και η προώθηση των επενδύσεων 

µε µακροπρόθεσµο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, πάντα 

όµως λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς του Συµφώνου Σταθερότητας, το οποίο 

δίνει έµφαση στη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη νοµισµατική σταθερότητα (European 

Commission, 2009) .    

 Η συµβίωση χωρών µε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης κάτω από τη «στέγη» του ίδιου 

νοµίσµατος οδήγησε σε πολύ διαφορετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και κερδοφορίας. Η 

ταχεία ανάπτυξη στις χώρες της «περιφέρειας» και η σχετική στασιµότητα του «κέντρου» 

µείωσε δραστικά την αναπτυξιακή «ψαλίδα» µεταξύ τους. Την ίδια στιγµή, οι υψηλότεροι 

ρυθµοί ανάπτυξης στις πρώτες συνοδεύτηκαν τόσο από ραγδαία µείωση στο κόστος του 

εγχώριου δανεισµού όσο και από εισροή ξένων «αποταµιεύσεων», γεγονός που 

δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την εµφάνιση σταθερών πλεονασµάτων στο ισοζύγιο 

των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Παρά την αρχική αµηχανία και τις άστοχες 

αµφιταλαντεύσεις, η κρίση αντιµετωπίζεται ως αφορµή για την ενίσχυση των 

νεοφιλελεύθερων στρατηγικών που συνδέονται µε το σχέδιο του ευρώ (Busch, 1986). 

 

 

Αίτια της οικονοµικής κρίσης 

Η πρόσφατη οικονοµική κρίση δεν ήταν ένα ανεξάρτητο και απρόσµενο φαινόµενο. Τα 

αίτια, η φύση και τα χαρακτηριστικά της συνδέονται µε την όλη ιστορία της µεταπολεµικής 

διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου στον ανεπτυγµένο καπιταλισµό και 

συγκεκριµένα τη «χρυσή εποχή» της συσσώρευσης του κεφαλαίου, την κρίση της 
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δεκαετίας του 1970, τον τρόπο µε τον οποίο «λύθηκε» ή αντιµετωπίστηκε η κρίση αυτή, 

την εµπειρία της «νεοφιλελεύθερης» περιόδου και ιδίως της τελευταίας της φάσης, όταν και 

εντάθηκε το φαινόµενο της χρηµατιστικοποίησης της καπιταλιστικής οικονοµίας 

(Υπουργείο Οικονοµικών, 2010). 

 

Τα αίτια της κρίσης πρέπει να αναζητηθούν αφενός στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα 

και τις πολιτικές που εφαρµόστηκαν αλλά και στη διεθνή συγκυρία της χρηµατοπιστωτικής 

και οικονοµικής κρίσης που τα ανέδειξε µε εντονότερο και οξύτερο τρόπο. Κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της οικονοµίας µας είναι ύπαρξη διαρθρωτικών προβληµάτων πολύ πριν 

την εµφάνιση της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, τα οποία διογκώθηκαν τα 

τελευταία χρόνια µε την εµµονή στην άσκηση πολιτικών στη κατεύθυνση των 

αυτορυθµιζόµενων αγορών (Μπούρας & Λυκούρας, 2011). 

Η σηµερινή κρίση ξεκίνησε από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των ακόλουθων τριών 

παραγόντων (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2008) : 

•Η φούσκα στις τιµές των ακινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, η οποία διευκόλυνε την 

υπέρ-κατανάλωση, µε αποτέλεσµα την υπέρ-θέρµανση της οικονοµίας και την αύξηση του 

ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών, όπως πολλές φορές συµβαίνει σε παρόµοιες 

κρίσεις. 

•Η ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, από 9% των συνολικών 

στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή µια αχαλίνωτη πιστωτική επέκταση σε 

κατηγορίες νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν 

δανειοδοτηθεί. Οι τράπεζες παρείχαν δάνεια µε µόνη εγγύηση την αναµενόµενη αύξηση 

στην τιµή της κατοικίας, ενώ διευκόλυναν τα νοικοκυριά µε ελκυστικά χαµηλά επιτόκια στα 

πρώτα χρόνια, τα οποία όµως θα αναπροσαρµόζονταν στη συνέχεια. Πολλές φορές οι 

τράπεζες αναλάµβαναν να πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, 

επειδή το νοικοκυριό είχε πρόβληµα αποπληρωµής. 

•Η µεταφορά του ρίσκου από τους ισολογισµούς των τραπεζών στο κοινό και τους 

επενδυτές µέσω τιτλοποιήσεων, πολλοί από τους οποίους αγνοούσαν το ύψος του 

κινδύνου και υπήρξαν επιρρεπείς στις τότε υψηλές αποδόσεις. Η µεταφορά αυτή του 

ρίσκου επέτρεπε στις τράπεζες να δανείζουν άφοβα σε µη φερέγγυους δανειολήπτες και 

στη συνέχεια να αποκτούν ρευστότητα για επιπλέον δανειοδοτήσεις, χωρίς να χρειάζεται 

να βρουν νέους καταθέτες. 
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Η περίπτωση της Ελλάδας 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη µιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης. 

∆ιανύουµε µια δύσκολη εποχή. Η διεθνής κοινότητα αντιµετωπίζει σήµερα την πιο µεγάλη 

οικονοµική σήµερα της µεταπολεµικής περιόδου. Ο πληθωρισµός της ευρωζώνης 

υπερδιπλασιάστηκε. Η ακρίβεια εξελίχθηκε σε µείζον κοινωνικό πρόβληµα για όλες τις 

χώρες. Η ανεργία απειλεί σοβαρά τις κοινωνίες. Οι ρυθµοί ανάπτυξης της Ε.Ε. έπεσαν στο 

µισό. Η χρηµατοοικονοµική κρίση έφτασε στην καρδιά της Ευρώπης και 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί κλονίζονται. Κάποιοι έχασαν κάθε επαφή µε τη διεθνή 

πραγµατικότητα και ισχυρίζονται ότι για όλα φταίει η Ελληνική Κυβέρνηση. Η οικονοµία δεν 

αποτελεί µεµονωµένη υπόθεση. Είναι συνδεδεµένη µε την πολιτική, µε την ανθρώπινη 

φύση και µε το τι θεωρείται ορθή συµπεριφορά. Σήµερα, η τρέχουσα οικονοµική κρίση 

ξεπερνά τα διαθέσιµα µέσα και δύσκολα µπορεί να υπάρξει λύση από τις αγορές και από 

το κράτος ξεχωριστά (Κουφάρης, 2010). 

Τα πραγµατικά όµως προβλήµατα της κρίσης τα οποία επεκτάθηκαν και στο σύνολο των 

πολιτών, είναι η άνοδος των επιτοκίων, η δύσκολη λήψη δανείων, η άνοδος των τιµών των 

εµπορευµάτων και των καυσίµων που επέφεραν ακρίβεια και τη µείωση της αγοραστικής 

δύναµης των καταναλωτών. ∆ηµιουργήθηκε πτώση των καταναλωτικών δαπανών, άρα και 

πτώση των κύκλων των εργασιών. Η ελληνική οικονοµία, πρώτη φορά µετά από δεκαέξι 

χρόνια, βρίσκεται παγιδευµένη ανάµεσα στην οικονοµική ύφεση και τη δηµοσιονοµική 

κατάρρευση (Κουφάρης, 2010). 

Έτσι, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, το πρώτο τρίµηνο του 2009 χάθηκαν 70.000 θέσεις 

εργασίας, ενώ, παρά τα 28 δισ. ευρώ που δόθηκαν στις τράπεζες, η ρευστότητα δεν 

πέρασε στις επιχειρήσεις. Οι σφραγισµένες επιταγές έχουν ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ 

(Μπακατσίακος, 2010). 

Τελικά, το µόνο που πετυχαίνουν τα µέτρα της κυβέρνησης είναι να βαθαίνουν την ύφεση 

και να επιδεινώνουν τη δηµοσιονοµική κρίση. Έτσι, η ανάπτυξη φέτος θα είναι αρνητική 

πρώτη φορά από το 1993, ενώ το έλλειµµα θα διαµορφωθεί κοντά στο 6% του ΑΕΠ, 

έναντι στόχου 3,7% και ο δηµόσιος δανεισµός θα ξεπεράσει τα 60 δις. ευρώ, έναντι 

στόχου 42 δις ευρώ (Υπουργείο Οικονοµικών, 2010). 

Αν το πρόβληµα της Ελλάδας µεγαλώσει τότε θα επιταχυνθεί και το πρόβληµα της 

Ισπανίας αλλά και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας µέσω του µηχανισµού µετάδοσης 

χρηµατιστηριακών ιών. Μία τέτοια εξάπλωση είδαµε στην Ανατολική Ευρώπη µετά τον 
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Αύγουστο, ενώ παλαιότερα είχαµε δει στην ασιατική κρίση, στην κρίση της Ρωσίας, του 

Μεξικού κλπ. (Σταµατόπουλος και Θαλασσινός, 2010). 

 

Το αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης 

Η οικονοµική κρίση οδηγεί σε επισφαλή εργασία, ανεργία, και τελικά φτώχεια που οδηγούν 

στον κοινωνικό αποκλεισµό όλο και περισσότερων οµάδων πράγµα που αποτελεί πηγή 

για διάφορες ψυχικές διαταραχές. Η ανεργία σχετίζεται επίσης µε αύξηση της ηµερήσιας 

κατανάλωσης αλκοόλ, αύξηση στις αυτοκτονίες, στην ενδοοικογενειακή βία, αλλά και 

µείωση των θανάτων από τροχαία κατά 1,4%. Ειδικότερα η φτώχεια σχετίζεται µε την 

εµφάνιση ασθενειών καθώς τα άτοµα αναγκάζονται να διαβιώνουν σε υποβαθµισµένο 

περιβάλλον, να τρέφονται ανεπαρκώς και να εργάζονται σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά 

περιβάλλοντα (Λιαρόπουλος, 2010). 

Τα αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης ήταν ορατά ήδη από το 2008. Κατά το 2008, οι 

καθαρές συνολικές επενδύσεις υποχώρησαν στο 8% περίπου του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 4,5 

εκατοστιαίες µονάδες έναντι του 2007. Αυτό σηµατοδοτεί αφενός τη συρρίκνωση των 

εισοδηµάτων και αφετέρου την αναβολή της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του 

ιδιωτικού τοµέα ενόψει της µείωσης της ζήτησης που χαρακτηρίζει την οικονοµική κρίση. 

Επιπλέον η κάµψη των επενδύσεων αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες πρόσβασης στον 

δανεισµό που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης, µέχρι 

τα µέσα του 2009, όταν οξυνόταν η κρίση των τραπεζών, όλες οι κυβερνήσεις των 

αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών χρηµατοδότησαν τη διάσωση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη διόγκωση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους. 

 

Αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης 

Η αντιµετώπιση της κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι τα µέτρα για την 

αντιµετώπισή τους θα κριθούν για την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητά τους και θα 

διδάσκονται ως ορθό ή ατυχές παράδειγµα στα πανεπιστήµια για πολλά χρόνια. Σήµερα, 

στο µέσον αυτής, µπορούµε να διαγνώσουµε ότι η κρίση απαιτεί την υιοθέτηση του 

κατάλληλου µείγµατος νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής και το συντονισµό σε 

διεθνές επίπεδο. Το κρίσιµο ερώτηµα, σε συνθήκες ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς, 

είναι πως εκείνοι που ευθύνονται για την κρίση θα πληρώσουν, χωρίς να υπάρξουν 

αδικαιολόγητες απώλειες στο παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ). Η νοµισµατική πολιτική 
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αντέδρασε µε δύο τρόπους: χαλαρώνοντας τη στάση της µειώνοντας τα επιτόκια και 

παρέχοντας ενέσεις ρευστότητας στο σύστηµα. Παράλληλα, διατέθηκαν αφειδώς 

δισεκατοµµύρια ευρώ, στερλίνες, γιέν και δολάρια από τις κεντρικές τράπεζες για την 

παροχή ρευστότητας στην διατραπεζική αγορά καθώς οι εµπορικές τράπεζες ήταν 

απρόθυµες να δανείσουν η µια στην άλλη. Τα περιθώρια επιτοκίων στους δείκτες Libor και 

Euribor παρέµειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα, υπογραµµίζοντας την έλλειψη εµπιστοσύνης 

µεταξύ των τραπεζών. Τα µεγαλύτερα χρηµατιστήρια του πλανήτη γνώρισαν δραµατικές 

απώλειες το 2008, κοντά ή και άνω του 50% (Κουφάρης, 2010). 

Όµως, παρά τις παρεµβάσεις των νοµισµατικών αρχών η πορεία προς την οµαλότητα στις 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίου ήταν αργή και εύθραυστη. Ήταν φανερό, ότι η παρέµβαση 

των κυβερνήσεων µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής ήταν απαραίτητη. ∆ιεθνείς 

οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ και το ∆ΝΤ συνέστησαν την στήριξη της οικονοµίας µέσω 

υιοθέτησης «δηµοσιονοµικών πακέτων» ώστε η οικονοµική πολιτική να δράσει αντικυκλικά 

στηρίζοντας την οικονοµική δραστηριότητα. Τέτοια δηµοσιονοµικά πακέτα υιοθετήθηκαν 

από οικονοµίες όπως των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ιαπωνία, του Ηνωµένο Βασίλειο, ακόµη και 

της Κίνας, συνδυασµένου ύψους τρισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Τα «δηµοσιονοµικά 

πακέτα» περιλαµβάνουν, εκτός από µέτρα διασφάλισης της σταθερότητας του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µέτρα όπως η µείωση της φορολογίας ή η ενίσχυση των 

δηµοσίων δαπανών για την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης (Μπακατσίακος, 2010) . 

Ενώ η νοµισµατική πολιτική ενδείκνυται να χρησιµοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, 

υπάρχει αρκετή επιφυλακτικότητα για τη χρήση της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε 

«κανονικές συνθήκες». Υπό το φως αυτών των εξελίξεων όλοι συµφωνούν για τη χρήση 

του εργαλείου της δηµοσιονοµικής πολιτικής αλλά αναπτύσσονται δύο κυρίως «σκέψεις» 

για το µέγεθος και την κατεύθυνση των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων. Από τη µια 

πλευρά όσοι υποστηρίζουν ότι γενικές και εκτεταµένες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις είναι 

η µόνη λύση για να αποφύγουµε µια παρατεταµένη ύφεση. Κατά αυτή την άποψη ο 

κίνδυνος είναι να δράσουν οι κυβερνήσεις πολύ αργά και πολύ λίγο και όχι το αντίθετο. 

Από την άλλη πλευρά, όσοι (Γερµανία) τονίζουν ότι δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για όλα τα 

κράτη και, σε κάθε περίπτωση, οι όποιες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι 

«έγκαιρες, προσωρινές και στοχευµένες», ώστε να µη θέτουν σε διακινδύνευση τη 

µακροχρόνια βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Για την άσκηση επεκτατικής 

πολιτικής θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα περιθώρια δηµοσιονοµικής ευελιξίας. 

Εκτεταµένες δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα, πέραν των ήδη 

νοµοθετηµένων µειώσεων των φορολογικών συντελεστών και ορισµένων «στοχευµένων» 
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δαπανών , θα είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του 

χρέους µε µακροπρόθεσµες αρνητικές συνέπειες. Επιπλέον, όταν οι δηµόσιες δαπάνες 

είναι ήδη υψηλές ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πιθανότερο ότι οριακά θα είναι µάλλον 

ατελέσφορες. Η αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για να µας βοηθήσει να εξέλθουµε 

από την παρούσα κρίση προϋποθέτει την ύπαρξη «ώριµων» επενδυτικών σχεδίων, ώστε 

η επιτάχυνση υλοποίησής των να έχει άµεσα αποτελέσµατα. Έτσι, ο χρόνος που 

µεσολαβεί από την λήψη της απόφασης για τη χρηµατοδότηση ενός έργου υποδοµής 

µέχρι την εκταµίευση των σχετικών κονδυλίων, είναι τέτοιος που δεν θα συµβάλει στην 

άµεση αντιµετώπιση της κρίσης αλλά θα λειτουργήσει πιθανότητα πληθωριστικά, σε άλλη 

φάση του οικονοµικού κύκλου. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιλεγούν 

βιαστικά δηµόσιες επενδύσεις µε κριτήριο τις προτιµήσεις ισχυρών πολιτικών 

παραγόντων, αµφίβολου άµεσου ή µελλοντικού πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος για 

την κοινωνία.  

Οι κυβερνήσεις, όµως, που έχουν µικρότερα περιθώρια δηµοσιονοµικής ευελιξίας, πιθανόν 

να φανούν, από ανάγκη, περισσότερο καινοτόµες και εφευρετικές στους τρόπους 

αντιµετώπισης των συνεπειών της κρίσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η χώρα µας. 

Έτσι, ενδεχοµένως η κρίση να αποτελέσει την αφορµή για εντατικοποίηση των 

απαραίτητων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Όµως, όλες οι µεταρρυθµίσεις δεν είναι 

εύκολο να προχωρήσουν σε περιβάλλον κρίσης, γιατί απλά δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικά 

περιθώρια για να αποζηµιωθούν, συνήθως προκαταβολικά, εκείνοι οι οποίοι νιώθουν ότι 

θίγονται από αυτές. Άλλες µεταρρυθµίσεις όµως, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

προχωρήσουν, καθώς µπροστά στο «κοινό καλό», που σε περιβάλλον κρίσης γίνεται 

ευκολότερα αντιληπτό και περισσότερο πιεστικό, κάµπτονται οι συντεχνιακές αντιδράσεις 

(European Commission,2009) 
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ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ(ΕΡΕΥΝΑ) 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από  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 

 

Η παγκοσµιοποίηση σίγουρα έχει πάρα πολλά θετικά όπως και αρνητικά στοιχεία. Σε 

τοµείς όπως το εµπόριο και οι τηλεπικοινωνίες, τα αποτελέσµατα και η επιτυχία της είναι 

εµφανή. Ιδιαίτερα το ίντερνετ έχει δώσει απίστευτη ώθηση στις επικοινωνίες, και έχει φέρει 

την ανθρωπότητα πολύ κοντά.  

Η παγκοσµιοποίηση προάγει την εξαφάνιση της διαφορετικότητας των λαών. Πιο 

συγκεκριµένα µέσα σ’ ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον δεν θα υπάρχει χώρος για την 

καλλιέργεια και την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών εκείνων που κάνουν τον κάθε λαό 

µοναδικό. Έτσι παραδόσεις, έθιµα, κουλτούρα υπάρχει κίνδυνος να αφανισθούν στο 

διεθνή ανταγωνισµό. 

Τα δικά µας πολιτισµικά αγαθά έχουν διαχρονική αξία και γι’ αυτό αν τα αξιοποιήσουµε 

κατάλληλα µέσα και έξω θα αντέξουν διεθνώς. Υπάρχει η άποψη σε πολλούς ότι τα 

χαρακτηριστικά της µοναδικότητάς µας ως λαού δεν θα κινδυνεύσουν από την 

παγκοσµιοποίηση.  

Η παγκοσµιοποίηση προάγει τον καταναλωτισµό και επιφέρει ανισότητες στην οικονοµική 

ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να υπάρχει κοινωνικός αποκλεισµός. 

Λέγεται ότι µε την αύξηση του καταναλωτισµού θα οδηγηθούµε στην εξάντληση των 

φυσικών πόρων σταδιακά. 

Με την παγκοσµιοποίηση εντείνεται η κοινωνική ανισότητα, η ανεργία, οι ασθένειες, 

µειώνεται σηµαντικά ο δείκτης κοινωνικής προστασίας, ο κόσµος νιώθει πως οδηγείται σ’ 

ένα  αδιέξοδο, ενώ κρύβει µέσα του την αγωνία.  

Αποτελεί κοινό τόπο ότι στη σύγχρονη εποχή ο κόσµος είναι περισσότερο 

διασυνδεδεµένος από ότι σε οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο. Οι εξελίξεις που 

ξεκίνησαν από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και επιταχύνθηκαν µε την πτώση του 

τείχους του Βερολίνου, έχουν κορυφωθεί στην αρχή του 21ου αιώνα. Η διαµόρφωση ενός 

Παγκόσµιου Οικονοµικού Περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό σηµείο και βασικό µοχλό της 

παγκοσµιοποίησης. Η σύναψη διεθνών συµφωνιών, η δηµιουργία παγκόσµιων 

οργανισµών, η εµφάνιση σχηµάτων οικονοµικής ολοκλήρωσης καθώς και το άνοιγµα των 

αγορών στο διεθνή ανταγωνισµό έχουν κυριολεκτικά µεταβάλει τον τρόπο λειτουργίας της 

οικονοµίας σε τοπική, περιφερειακή και εν τέλει παγκόσµια κλίµακα. 

Στα πλαίσια µιας τέτοιας σύνθετης, πολυεπίπεδης και ρευστής πραγµατικότητας, η 

σταθερότητα και η ανάπτυξη ανάγονται σε στόχους που δεν µπορούν να επιτευχθούν σε 

εθνική βάση. Η πρόσφατη οικονοµική κρίση κατέδειξε πέραν πάσης αµφιβολίας το 

συστηµικό κίνδυνο που µπορεί να ανακύψει από τµηµατικές δυσλειτουργίες, καθώς και την 
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αδυναµία των εθνικών οικονοµιών να αντιµετωπίσουν αυτόνοµα τις συνέπειες. Τα 

παγκόσµια προβλήµατα απαιτούν παγκόσµιες λύσεις. 

Οστόσο η εύρεση κοινής συνισταµένης ανάµεσα σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά 

σχήµατα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Μπορεί ο προστατευτισµός να έχει 

υποχωρήσει ως θεωρία και ως πρακτική, όµως συχνά ανακύπτουν ζητήµατα προς 

διευθέτηση ανάµεσα σε χώρες, η κάθε µία από τις οποίες διαµορφώνει τη δική της 

οικονοµική ατζέντα. Ακόµη περισσότερο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός των 

χωρών για το περιεχόµενο και τη στόχευση των ασκούµενων πολιτικών. 

Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει πως η παγκοσµιοποίηση, όπως έχει προχωρήσει 

µέχρι σήµερα, έχει να επιδείξει πολλές περιπτώσεις επιτυχίας, µε χαρακτηριστικότερη 

εκείνη της ανατολικής Ασίας όπου µέσα σε µια γενιά το επίπεδο διαβίωσης έχει βελτιωθεί 

δραµατικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν περιοχές όπως η υποσαχάρια Αφρική, στις 

οποίες η πρόοδος είναι από ελάχιστη έως µηδενική. Ακόµη περισσότερο υπάρχει 

διαφωνία σχετικά µε το σύνολο των πολιτικών που οδήγησαν σ’ αυτές τις επιτυχίες. 
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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. Γενικότερα η πρόσφατη οικονοµική κρίση δεν 

ήταν ένα ανεξάρτητο και απρόσµενο φαινόµενο. Τα αίτια, η φύση και τα χαρακτηριστικά 

της συνδέονται µε την όλη ιστορία της µεταπολεµικής διαδικασίας συσσώρευσης του 

κεφαλαίου στον ανεπτυγµένο καπιταλισµό και συγκεκριµένα τη «χρυσή εποχή» της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου, την κρίση της δεκαετίας του 1970, τον τρόπο µε τον οποίο 

«λύθηκε» ή αντιµετωπίστηκε η κρίση αυτή, την εµπειρία της «νεοφιλελεύθερης» περιόδου 

και ιδίως της τελευταίας της φάσης, όταν και εντάθηκε το φαινόµενο της 

χρηµατιστικοποίησης της καπιταλιστικής οικονοµίας. 

Εν κατακλείδι, το άνοιγµα των συνόρων βοήθησε και βοηθά πάρα πολύ την ανθρωπότητα, 

προσφέροντας οικονοµικά, πολιτιστικά και επιστηµονικά κέρδη. Αυτό που οφείλει η 

παγκόσµια κοινότητα να πράξει, είναι να εξαλείψει τα µειονεκτήµατα, προκειµένου ακόµη 

και οι πιο σκληροπυρηνικοί εχθροί της παγκοσµιοποίησης να δουν τα θετικά και να 

συµβάλλουν στην καλυτέρευση του τρόπου ζωής. 
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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: <ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ>). 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σχετικά µε ‘την  παγκοσµιοποίηση  και  την  οικονοµική  κρίση ’ 

 

Βάλτε Χ στο κουτάκι της επιλογής σας. 

1. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση είναι πραγµατική ή εικονική; 

□ Πραγµατική       □ Εικονική   □ ∆εν γνωρίζω 

2. Θεωρείτε ότι επηρεάζεστε από την οικονοµική κρίση; Αν ναι, κατά πόσο 

πιστεύετε; 

□ Πολύ   □ Μέτρια  □ Λίγο □ Καθόλου 

3. Σε σχέση µε πέρυσι, θα λέγατε ότι η οικονοµική κατάσταση της οικογενείας σας: 

□ Έχει βελτιωθεί     □ Έχει παραµείνει ίδια     □ Έχει χειροτερέψει 

□ ∆εν γνωρίζω           □ ∆εν απαντώ 

4. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τον τοµέα της παιδείας; 

□ Ναι      □ Όχι      □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ  

5. Πιστεύετε ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης πολλοί Έλληνες εγκαταλείπουν την 

Ελλάδα;  

□ Ναι       □ Όχι      □ ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ  

6. Κατά την άποψη σας, αν η χώρα επιστρέψει στο νόµισµα της δραχµής µπορεί να 

λυθεί η οικονοµική κρίση;  

□ Ναι        □ Όχι      □ ∆εν γνωρίζω /∆εν απαντώ  

7. Πως πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η παγκοσµιοποίηση την χώρα µας κατά την 

οικονοµική κρίση;  

□ Θετικά    □ Αρνητικά    □ ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 

8. Πιστεύετε πως η παγκοσµιοποίηση έχει ισοπεδώσει τα ήθη και τα έθιµα κάποιων 

λαών; 

□ Ναι        □ Όχι      □ ∆εν γνωρίζω /∆εν απαντώ 

9. Κατά τη γνώµη σας µπορεί µε την παγκοσµιοποίηση να λυθεί το πρόβληµα της 

οικονοµικής κρίσης; 

□ Ναι      □ Όχι      □ ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 
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10. Θεωρείτε ότι τα Μ.Μ.Ε στη χώρα µας  

□ παρουσιάζουν την οικονοµική κρίση στις πραγµατικές της διαστάσεις 

□ παρουσιάζουν την οικονοµική κρίση σε υπερβολικό βαθµό 

□ υποβαθµίζουν το µέγεθος της οικονοµικής κρίσης 

□ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ 
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: <∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΠΟΥ  ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ>). 
            

1. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση είναι πραγµατική ή εικονική; 

 Πραγµατική        

 Εικονική    

 ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ 

2. Θεωρείτε ότι επηρεάζεστε από την οικονοµική κρίση; Αν ναι, κατά πόσο 

πιστεύετε; 

 Πολύ    

Μέτρια 

   Λίγο  

Καθόλου 

3. Σε σχέση µε πέρυσι, θα λέγατε ότι η οικονοµική κατάσταση της οικογένειάς 
σας: 

 Έχει βελτιωθεί     

Έχει παραµείνει ίδια     

Έχει χειροτερέψει 

∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ           

4. Πιστεύετε πως η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τον τοµέα της παιδείας; 

Ναι       

Όχι       

∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ      

5. Πιστεύετε ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης πολλοί Έλληνες εγκαταλείπουν 

την Ελλάδα;  

   Ναι        

Όχι       

∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ  

6. Κατά την άποψη σας, αν η χώρα επιστρέψει στο νόµισµα της δραχµής µπορεί 

να λυθεί η οικονοµική κρίση;  

 Ναι        

 Όχι      

∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ  

78% 

20% 

2% 

62% 

30% 

4% 

4% 

6% 

9% 

50% 

35% 

90% 

5% 

5% 

76% 

16% 

8% 

24% 

57%

19% 
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7. Πως πιστεύετε ότι έχει επηρεάσει η παγκοσµιοποίηση την χώρα µας κατά την 

οικονοµική κρίση;  

 Θετικά    

 Αρνητικά     

∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ 

8. Πιστεύετε πως η παγκοσµιοποίηση έχει ισοπεδώσει τα ήθη και τα έθιµα 

κάποιων λαών; 

 Ναι        

 Όχι      

 ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ 

9. Κατά τη γνώµη σας µπορεί µε την παγκοσµιοποίηση να λυθεί το πρόβληµα της 

οικονοµικής κρίσης; 

 Ναι      

 Όχι       

∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ 

10. Θεωρείτε ότι τα Μ.Μ.Ε στη χώρα µας  

παρουσιάζουν την οικονοµική κρίση στις πραγµατικές της διαστάσεις 

παρουσιάζουν την οικονοµική κρίση σε υπερβολικό βαθµό 

υποβαθµίζουν το µέγεθος της οικονοµικής κρίσης 

  ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16% 

56% 

28% 

58% 

26% 

16% 

24% 

50% 

26% 

30% 

32% 

30% 

8% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: <∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ>. 
 
Στην ερώτηση αν πιστεύετε πως  η  οικονοµική  κρίση  είναι  πραγµατική  ή  εικονική  ένα  

µεγάλο  ποσοστό απαντά  πως  ναι . 

Πιο συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό, 78%, υποστηρίζει πως  είναι  πραγµατική. 

Επίσης  δύο  στους  δέκα  θεωρούν  ότι η  κρίση  είναι  εικονική ενώ  ένα πολύ µικρό 

ποσοστό που ανέρχεται στο 2% αρνήθηκε  δεν  γνωρίζει .(∆ιάγραµµα 1) 

 
∆ιάγραµµα 1: Είναι  πραγµατική  ή  εικονική  η  κρίση ; 

 

Στην ερώτηση  πόσο  επηρεάζεστε  από  την  κρίση η  πλειοψηφία  απάντησε  πολύ  .Πιο 

συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό, 62%, υποστηρίζει πως επηρεάζετε  πολύ ένα  

ποσοστό  30 % µέτρια , ένα  ποσοστό  4% λίγο  και  ένα  ποσοστό  4% καθόλου . 

(∆ιάγραµµα 2) 

 
∆ιάγραµµα 2: Πόσο  επηρεάζεστε  από  την  κρίση ; 
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Στην ερώτηση αν η  οικονοµική  κατάσταση  της  οικογένειάς  σας βελτιώθηκε  ή  

χειροτέρευσε σε  σχέση  µε  πέρυσι το µεγαλύτερο ποσοστό, 50%, θεωρεί  ότι έχει  

χειροτερεύσει , ένα  ποσοστό  35 %  ότι έχει  παραµείνει  η  ίδια , ένα  ποσοστό  9% δεν  

απάντησε ενώ  το  6 %  απάντησαν  ότι  βελτιώθηκε. (∆ιάγραµµα 3) 

 
∆ιάγραµµα 3: Αν  βελτιώθηκε  ή  χειροτέρευσε  η  οικονοµική  κατάσταση  της οικογένειας 

 

Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  οικονοµική  κρίση έχει  επηρεάσει  την  παιδεία  εννιά  

στους  δέκα  απάντησαν ναι .Πιο συγκεκριµένα, ποσοστό 90%, θεωρεί ότι έχει  επηρεασθεί  

η  παιδεία , 5%  όχι , ενώ  ένα  ποσοστό  5%  δεν  απάντησαν . (∆ιάγραµµα 4) 

 
∆ιάγραµµα 4: Αν  έχει  επηρεασθεί  ο τοµέας της  παιδείας  
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Στην ερώτηση αν  πολλοί  Έλληνες  εγκαταλείπουν  την  Ελλάδα  λόγω  της  κρίσης 

ποσοστό 76%, θεωρεί  πως  ναι , 40 %  αρκετά ,  16%  όχι ,ενώ  ένα  ποσοστό  8 % δεν  

απάντησαν . (∆ιάγραµµα 5) 

 

 

∆ιάγραµµα 5:Αν οι Έλληνες  εγκαταλείπουν  την  Ελλάδα  λόγω  της  κρίσης 

 

Στην ερώτηση κατά  πόσο  µε  την  επιστροφή  στη  δραχµή  θα  αντιµετωπισθεί  η  κρίση    

το  57%  απάντησαν  πως  όχι ,ένα  ποσοστό  24 % ναι , ενώ  το  19 %  απάντησαν  ότι 

δεν  γνωρίζουν  ή  δεν  ήθελαν  να  απαντήσουν (∆ιάγραµµα 6) 

 
∆ιάγραµµα 6: Αν  µε  την  επιστροφή  στη  δραχµή  θα  αντιµετωπισθεί  η  κρίση     
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Στην ερώτηση πως πιστεύετε   ότι  έχει  επηρεάσει η  παγκοσµιοποίηση την  Ελλάδα το 

µεγαλύτερο ποσοστό, 56%, θεωρεί  αρνητικά , ένα  ποσοστό  16 %  θετικά  ενώ  ένα  

ποσοστό  28% δεν  απάντησε . (∆ιάγραµµα 7) 

 
∆ιάγραµµα 7:  Πως  επηρέασε  η  παγκοσµιοποίηση  την  Ελλάδα 

   

Στην ερώτηση αν  πιστεύετε  πως  η  παγκοσµιοποίηση  έχει  ισοπεδώσει  τα  ήθη  και  

έθιµα  των  κάποιων λαών  περίπου  έξι  στους  δέκα  συµφωνούν  πως  ναι .Πιο 

συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο  ποσοστό, 58%, θεωρούν  ότι  ευθύνεται η  

παγκοσµιοποίηση , ένα  ποσοστό  26 %  διαφωνούν ενώ  ένα  ποσοστό  16% δεν  

απάντησε . (∆ιάγραµµα 8) 

 
∆ιάγραµµα 8: Αν  ευθύνεται η παγκοσµιοποίηση για  την  ισοπέδωση των ηθών και εθίµων 
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Στην ερώτηση αν  µε  την  παγκοσµιοποίηση  µπορεί  να  λυθεί το  πρόβληµα  της  κρίσης 

το  50%, απαντούν  όχι  , ένα  ποσοστό  24 %  θεωρούν  πως  ναι  ενώ  ένα  ποσοστό  

26% δεν  απάντησε . (∆ιάγραµµα 9) 

 
∆ιάγραµµα 9: Μπορεί η παγκοσµιοποίηση  να  λύση το  πρόβληµα  της  κρίσης;   

 

Τέλος  στην  ερώτηση  αν  τα  ΜΜΕ  παρουσιάζουν  την  κρίση  στην  πραγµατική  της  

διάσταση  ή  όχι  αν  εξαιρέσουµε αυτούς  που  δεν  απάντησαν που  το  ποσοστό  

ανέρχεται  σε  8 % το  υπόλοιπο  µοιράζεται  µεταξύ  των  υπολοίπων  τριών  

απαντήσεων. (∆ιάγραµµα10) 

 
∆ιάγραµµα 10: Πως  εµφανίζουν  τα  ΜΜΕ  την  οικονοµική  κρίση.  
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• ΟΜΑ∆Α  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

• 1 ) Καραγιάννης  Ευάγγελος        
• 2 ) Καραγιάννης  Ιωάννης  
• 3 ) Καραγκούνης  Γεώργιος 
• 4 ) Καραγκούνης Κων/νος 
• 5 ) Καρακώστας  Κων/νος 
• 6) Καρανάσος  Χρήστος 
• 7) Καραναστάσης  Μάριος 
• 8) Καραντώνη  Ευφρσύνη 
• 9) Κατόπης  Ιωάννης 
• 10) Κατόπης  Ορέστης 
• 11) Κατσαϊτης  Ερµής 
• 12) Κατσάρας  Βασίλειος 
• 13) Κατσοµήτρος  Λάµπρος 
• 14) Καφάση  Ευθυµία 
• 15) Κερπινιώτης  Νικόλαος 
• 16) Κεφάλας  ∆ηνήτριος 
• 17) Κοντοκώστας  Αλέξανδρος 
• 18) Κουκούλης  Αθανάσιος 
• 19) Κουµπούρας  Σπυρίδων 
• 20) Κουτσικαρέλη  Ευαγγελία 
• 21) Κρεµεζή  Γεωργία 
• 22) Κρικζώνη  Στυλιανή 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

• Κωνσταντίνος Φράγκος 
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