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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

               Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 που είχε  και έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην Ελλάδα μας έδωσε την αφορμή να αναλύσουμε και  να ερευνήσουμε αυτό το 
φαινόμενο. Καθώς θα δούμε παρακάτω οικονομικές κρίσεις έχουν κάνει την 
εμφάνισή  τους στην  χώρα μας ήδη από την αρχαιότητα.  Θα διαπιστώσουμε 
όμως, ότι άλλες από αυτές ήταν επώδυνες και άλλες ανώδυνες καμία όμως από 
αυτές δεν έπαυσε να έχει τα χαρακτηριστικά μιας οικονομικής κρίσης. Ωστόσο 
εμείς επιλέξαμε να αναφέρουμε τις πέντε πιο σημαντικές ,σύμφωνα με την κρίση 
μας. 

        ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ 

 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. 

 ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 1893 

 1929 

 2008 

          Μελετώντας λοιπόν τις παραπάνω οικονομικές κρίσεις θα μπορέσουμε να 
κατανοήσουμε την σημασία των οικονομικών κρίσεων διαχρονικά σε όλες τους τις 
διαστάσεις, να προσεγγίσουμε κριτικά τη σημερινή πραγματικότητα, να 
συγκρίνουμε την κάθε οικονομική κρίση με τις υπόλοιπες και να αποβούμε στα 
προσωπικά συμπεράσματα. Παράλληλα θα διερευνήσουμε κατά πόσο οι έφηβοι 
της εποχής μας έχουν επηρεαστεί από το φαινόμενο της σύγχρονης οικονομικής 
κρίσης η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας. 



ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

          Όπως προαναφέραμε από οικονομικές κρίσεις είχαν  πληγεί και πόλεις στην αρχαιότητα, ας 

εστιάσουμε όμως στην αρχαία Αθήνα καθώς ήταν το πιο ισχυρό οικονομικό κέντρο της 

αρχαιότητας μέχρι την επικράτηση του Μ. Αλεξάνδρου στα κλασικά χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν 

μες τις πηγές μας η αρχαία Αθήνα είχε ένα πολύ έξυπνο φορολογικό σύστημα με πολύ 

έξυπνους μηχανισμούς συλλογής φόρων που μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και από έναν λαό 

που είναι αποφασισμένος να μην πληρώσει.  

          Μια λύση είναι λοιπόν να πληρώνουν οι πλούσιοι περισσότερους φόρους και να αναλαμβάνουν 

την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. Στην αρχαία Αθήνα οι πλούσιοι καλούνταν να 

πληρώσουν τα περισσότερα. Οι ασθενέστερες ομάδες πλήρωναν κυρίως τους έμμεσους 

φόρους, όπως για παράδειγμα τα λιμενικά τέλη. Οι πλούσιοι όμως, όπως μαρτυρείτε από τα 

αρχαία κείμενα έπρεπε να καλύπτουν τα έξοδα μιας θεατρικής παραγωγής ή της συντήρησης 

ενός πολεμικού πλοίου, τις λεγόμενες λειτουργίες, που απαιτούσαν τεράστια έξοδα Ωστόσο 

κάποιοι έκρυβαν τα εισοδήματά τους όμως επειδή οι Αθηναίοι ήταν έξυπνοι, Αν ανέθεταν σε 

κάποιον μια λειτουργία - όπως η τριηραρχία - και εκείνος υποστήριζε πως δεν μπορούσε να 

ανταποκριθεί οικονομικά, τότε όφειλε να υποδείξει κάποιον που τον θεωρούσε πλουσιότερο, 

κίνηση που σήμαινε ταυτοχρόνως πως θα δεχόταν να αναλάβει την υποχρέωση της λειτουργίας 

αν αντάλλασσε περιουσία με εκείνον που είχε υποδείξει.  

          Αν ο «αντίπαλος» δεν δεχόταν να γίνει η ανταλλαγή περιουσιών - η λεγόμενη αντίδοση - έπρεπε 

μέσα σε τρεις μέρες και οι δυο να καταθέσουν λεπτομερή κατάλογο με τα ακριβή περιουσιακά 

τους στοιχεία και το δικαστήριο αποφάσιζε. Το κράτος δεν ενδιαφερόταν για το ποιος θα 

πληρώσει αλλά να γίνει η λειτουργία».  

          Στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. οι πηγές μαρτυρούν πως ένας πλειοδότης πλήρωσε 30 τάλαντα ως 

φόρο για τα προϊόντα που εισάγονταν και εξάγονταν από το λιμάνι του Πειραιά. Εισέπραξε 36. 

Αν σκεφτεί κάποιος πως το μέσο μεροκάματο της εποχής ήταν μία δραχμή και πως ένα τάλαντο 

ισοδυναμούσε με 6.000 δρχ., ο πλειοδότης κατάφερε να κερδίσει περίπου 3.600 ημερομίσθια  



……….. 

          Και αν υπήρχε έκτακτη ανάγκη για χρήματα; Και γι' αυτό η αρχαία Αθήνα είχε τη λύση μέσω της 
προεισφοράς, ενός ειδικού φόρου για έκτακτες περιπτώσεις, όπως η ανάγκη ναυπήγησης 
πολεμικών πλοίων ή η επισκευή λιμανιών. «Αν υπήρχε άμεση ανάγκη για χρήματα, η πόλη 
ζητούσε από τους πλούσιους να δανείσουν τα χρήματα στην πολιτεία και κατόπιν να 
εισπράξουν οι ίδιοι το ποσό από άλλους εύπορους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα τους 
έδιναν το δικαίωμα να διοικούν και το πλοίο του οποίου τα έξοδα κάλυψαν. Ο φορολογούμενος 
τότε είχε ακόμη ισχυρότερο κίνητρο να δει το πλοίο του να κερδίζει στον πόλεμο για να μείνει 
στην Ιστορία» λέει ο αμερικανός καθηγητής.  

          Υπάρχει όμως κι ένα τελευταίο μάθημα από την οικονομία της αρχαίας Αθήνας και αφορά τις 
τράπεζες. Οι Αθηναίοι είχαν καταλάβει πως η τράπεζα μπορεί να βοηθά την οικονομία να 
προοδεύσει αλλά είναι πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Στην τράπεζα άφηναν τα χρήματα ως 
παρακαταθήκη, ένας όρος ηθικά φορτισμένος, που σημαίνει πως ο τραπεζίτης παίρνει χρήματα 
άλλων και έχει απόλυτη υποχρέωση να τα επιστρέψει, αλλά στο ενδιάμεσο διατηρεί το 
δικαίωμα να τα διαχειριστεί όπως επιθυμεί. Αυτός είναι ο ορισμός της αληθινής τράπεζας. 

          Η λέξη-κλειδί της όλης υπόθεσης είναι η «πίστις». Είναι δύσκολο να καταλάβουμε την έννοια 
στον σύγχρονο κόσμο, στα αγγλικά δεν μπορεί ακριβώς να μεταφραστεί. Είναι η εμπιστοσύνη. 
Ο Δημοσθένης υπερασπιζόμενος έναν τραπεζίτη που κατηγορείται για κατάχρηση λέει στους 
δικαστές: «Τιμωρώντας τον, θεωρείτε ότι πλήττετε μόνο εκείνον. Στην ουσία πλήττετε και τον 
εαυτό σας, διότι μαζί με εκείνον θα καταστραφεί και η "πίστις"». Η "πίστις" είναι σημαντική.  



                 ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

        Μετά τη διάλυση και της Β΄ Αθηναϊκής  Συμμαχίας , λίγο πριν 

από τα μέσα του 4ου αιώνα, οι Αθηναίοι βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα. 

Συνειδητοποίησαν ότι ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν έως 

τότε βασισμένος σε ξένα χρήματα που αποσπούσαν με τη 

δύναμη των όπλων από τους συμμάχους τους άνηκε στο 

παρελθόν. Η αντιμετώπιση που προέβαλαν ήταν σχετικά με 

την εγκατάλειψη των ηγεμονικών τους αξιώσεων και έτσι 

άρχισαν να προγραμματίζουν μία νέα οικονομική πολιτική η 

οποία βασιζόταν κατά κύριο λόγο στις δικές τους δυνάμεις. 

ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(431 π.Χ  – 362 π.Χ ) 



ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

         Στα βυζαντινά χρόνια πριν την αρχηγία του Ιουστινιανού 

πραγματοποιήθηκε  δυναμικό ξεκίνημα από τη βυζαντινή αυτοκρατορία 

στον οικονομικό τομέα. Οι πηγές εσόδων προήλθαν από την ανάπτυξη 

της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και του εμπορίου. Επίσης η ακμή στην 

οικονομία ήρθε από την αύξηση εξαγωγών προϊόντων και γενικά εκείνη 

την εποχή από τον τρόπο ζωής τους, που βασίζονταν κατά ένα μεγάλο 

μέρος στα κέρδη τους από τους πολέμους. Όταν ήρθε στη βασιλεία ο 

Ιουστινιανός, ήθελε να κατασκευάσει διάφορα έργα υποδομής,  με 

στόχο να βελτίωση την κατάσταση της αυτοκρατορίας. 



ΘΕΤΙΚΕΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

 ΘΕΤΙΚΕΣ 
 Βελτίωση της εικόνες του 

Βυζαντίου. 

 Ανοικοδόμηση του Βυζαντίου 
σύμφωνα με το ρυμοτομικό της 
Ρώμης. 

 Προίκιση της Πόλης με νέα 
τύχη, επιβλητικές λεωφόρους 
και το φόρουμ ( πλατεία ) του 
Κωνσταντίνου 

 Στολισμός της με λαμπρά έργα 
τέχνης, όπως το Ιερόν 
Παλάτιον, το κτήριο της 
Συγκλήτου 

 Στολισμός και άλλων δημοσίων 
κτηρίων: εκκλησίες, λουτρά και 
δεξαμενές  

 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
 Δημιουργία οικονομικού 

αδιεξόδου στα ταμεία του 
Βυζαντινού κράτους. 

 Έλλειψη χρημάτων για την 
κάλυψη των αναγκών 

 Εξαναγκασμός για ζήτηση 
δανείων από γειτονικές και πιο 
ανεπτυγμένες οικονομικά 
αυτοκρατορίες. 

 Δημιουργία της λεγόμενης << 
κρίσης του Βυζαντίου >> 

 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

         ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 Παραμέληση στρατού 

 Εκδήλωση λοιμών 

 Αύξηση φτώχειας 

 Αγανάκτηση και εξαγρίωση λαού 

 Παρακμή εμπορίου, γεωργίας( 

συχνές 

 Κακές σοδειές), βιοτεχνίας 

 Μείωση των εσόδων της 

αυτοκρατορίας 

        ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Επιβολή πρόσθετων φόρων 

 Επιβολή έκτακτων εισφορών σε 

χρήματα και είδος 

 Θέσπιση αλληλέγγυας φορολογικής 

ευθύνης 

 Βελτίωση του μηχανισμού 

είσπραξης των φόρων και των 

έκτακτων εισφορών 

 Προσπάθεια να κάνουν το 

φορολογικό τους σύστημα 

αποδοτικότερο 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1893 

        Το 1880 έως το 1893 κατά διαστήματα την αρχηγία του ελληνικού 

κράτους την κατείχε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο πολιτικός αυτός 

προσπάθησε να βελτιώσει την οικονομία του κράτους μειώνοντας τους 

βουλευτές σε 150  για να περιορίσει το κόστος της διοίκησης. Επιπλέον 

πήρε δύο μεγάλα δάνεια για τη χρηματοδότηση των δημοσίων έργων 

και ένα τρίτο δάνειο για τη χρηματοδότηση τριών θωρηκτών. Όλα αυτά 

τα δάνεια δεν μπόρεσε να τα αντέξει η τότε οικονομία της Ελλάδας για 

αυτό και το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης κήρυξε την Τρίτη πτώχευση 

λέγοντας το ιστορικό << Δυστυχώς ἐπτωχεύσαμεν >>. Αυτός 

σήμαινε α τον μαρασμό της ελληνικής οικονομίας και τον κλονισμό  της 

δραχμής που χρειάστηκε να υποτιμηθεί στη μισή της αξία. Τελικά τα έτη 

1893 έως 1912 επιβλήθηκε στην Ελλάδα διεθνής οικονικικός έλεγχος 



1929 

        «Ο λαός πεινά - οι καρχαρίες πλουτίζουν». Κάπως έτσι θα μπορούσαν 

να περιγραφούν απλοϊκά οι επιπτώσεις της κρίσης του 1929-1933 στην Ελλάδα. Οι 

φράσεις αυτές κι άλλες παρόμοιες βρίσκονται -τότε- στην ημερήσια διάταξη. Οι 

συγκεκριμένες δεν προέρχονται από κομμουνιστικές εφημερίδες, αλλά από αστικές 

αντιβενιζελικές. Εκφράζουν σχηματικά τον τρόπο που βιώνει η κοινωνία τα όσα 

διαδραματίζονταν. Σ αντίθεση με την επίσημη εικόνα, που προβάλλει από τους 

οικονομικούς δείκτες της ίδιας περιόδου. Ότι , δηλαδή, οι επιπτώσεις του κραχ στη χώρα 

μας δεν είχαν τις δραματικές διαστάσεις που πήραν αλλού... 

         Η «μαύρη Πέμπτη» της 24ης Οκτωβρίου 1929 θα περάσει απαρατήρητη στην Ελλάδα. 

Το ίδιο και οι επόμενες «μαύρες» μέρες για τα διεθνή χρηματιστήρια. Τα πρώτα 

τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων περί χρηματιστηριακού πανικού θα 

δημοσιευτούν στον ελληνικό Τύπο σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη θυελλώδη έναρξη του 

κραχ. 

 



….. 

             Στο μείζον ερώτημα αν υπάρχει ή όχι οικονομική κρίση, η κυβέρνηση του Ελ. 

Βενιζέλου σπεύδει να δώσει κατηγορηματικά αρνητική απάντηση. Οπως αρνητικά 

απαντά στο ίδιο ζήτημα αν όσα συμβαίνουν διεθνώς (χρηματοπιστωτική - τραπεζική 

κρίση και οικονομική ύφεση) είναι δυνατόν να φθάσουν στη χώρα μας. 

            Διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις και τους φόβους, ο ίδιος ο πρωθυπουργός δίνει και 

φραστικές εγγυήσεις για τη «δημόσια πίστη και τις καταθέσεις» (Νοέμβριος 1929)! 

          Ενώ η κρίση απλώνεται στον χρηματιστηριακό τομέα, στον τραπεζικό και την 

πραγματική οικονομία όλοι οι αρμόδιοι, ακόμη και το 1931, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα 

έχει αποφύγει τις χειρότερες συνέπειες. Αυτάρεσκα προβάλλονται ως απόδειξη 

οικονομικής υγείας οι τρεις συνεχόμενοι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί (1929-1931). 

         Ούτε η αντιβενιζελική αντιπολίτευση, όμως, έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Επιρρίπτει 

ευθύνες στην πολιτική της ΤτΕ (πολιτικός στόχος της είναι η συγχώνευση με την Εθνική) 

και στο σπάταλο κράτος. 

        Αργησαν απελπιστικά πολιτικοί και οικονομολόγοι να αντιληφθούν ότι η παλιά διεθνής 

οικονομική τάξη είχε ανατραπεί. Εμειναν καθηλωμένοι σε οικονομικές αρχές του 

φιλελευθερισμού. Δηλαδή της κυρίαρχης τότε «ορθοδόξου οικονομίας» που κατέρρεε. 

          Ισως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ της κρίσης του 1929-1933 και των 

ημερών μας, σε κυβερνητικό επίπεδο. 

 



……… 

         Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ της κρίσης του 1929-1933 και των 

ημερών μας, σε κυβερνητικό επίπεδο. 

         Οι περίοδοι της κρίσης 

Τυπικά, οι επιπτώσεις της κρίσης έγιναν αισθητές με τρία διαδοχικά κύματα: 1) Από την 

αρχή της κρίσης έως τον Σεπτέμβριο του 1931, όταν εγκαταλείπεται η σύνδεση της 

δραχμής με την αγγλική λίρα (μέσω στερλίνας συνδέεται η δραχμή με τον «χρυσό 

κανόνα»). 2) Από τη σύνδεση της δραχμής με το δολάριο έως την εγκατάλειψη του 

«κανόνα του χρυσού» τον Απρίλιο του 1932. 3) Από την κήρυξη πτώχευσης μέχρι την 

τυπική λήξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 1933. 

         Η πορεία της πτώσης 

Το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο (ένα σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που 

συστήθηκε τη δεκαετία του 1930) χωρίζει την περίοδο και τις επιπτώσεις της στην 

οικονομία σε πέντε στάδια. Σε καθένα αποδίδει κι ένα χαρακτηριστικό, με βάση τις 

εκτιμήσεις του για τις παρενέργειες που είχε: 1929: μικρή πτώση 1930: γρήγορη πτώση 

της οικονομίας τέλος 1931: απότομη και κατακόρυφη πτώση 1932: μικρή άνοδος 1933: 

ακόμη μικρότερη άνοδος. 

 

 



…….. 

         Το ελληνικό κραχ 

Ο πανικός καταλαμβάνει το ελληνικό πιστωτικό σύστημα από τις 21 έως τις 26 

Σεπτεμβρίου 1931. Δηλαδή, όταν αποφασίζετε η αποσύνδεση της αγγλικής λίρας από 

τον «χρυσό κανόνα» και αίρεται η μετατρεψιμότητα της δραχμής σε χρυσό (η 

μετατρεψιμότητα του ελληνικού νομίσματος γινόταν μέσω της στερλίνας). Μέσα σε έξι 

μέρες η Τράπεζα της Ελλάδος έχασε συνάλλαγμα συνολικής αξίας 3,6 εκατ. δολαρίων. 

Στο όργιο κερδοσκοπίας και φυγάδευσης κεφαλαίων στο εξωτερικό πρωτοστάτησαν όχι 

μόνο Έλληνες μεγαλοκαπιταλιστές, αλλά και τράπεζες. 



Σύγχρονη κρίση - 2008 

            Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα εισήλθε σε μία κρίσιμη καμπή της σύγχρονης 
ιστορίας της, καθώς οι οικονομικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών την έχουν 
οδηγήσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία, ωστόσο, είναι δυνατόν να 
αποτραπεί και η Ελλάδα να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης,  με την προϋπόθεση 
ότι θα νομοθετηθούν  και θα εφαρμοστούν  με συνέπεια σημαντικές οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, 

         Το φαινόμενο της κρίσης είναι γνωστό σε όλους, ανεξάρτητα από το πόσο 
επηρεάζει τη ζωή του καθενός, και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε απελπιστική 
κατάσταση. Το έλλειμμα και το χρέος  των Ελληνικών δημοσιονομικών αυξάνεται 
και προβλέπετε να φτάσει σε  ανησυχητικά επίπεδα.  Μία από τις σημαντικότερες 
συνέπειες  της κρίσης της οικονομίας  είναι η αύξηση της ανεργίας. Μεγάλο 
μερίδιο της ευθηνής  φέρει για αυτή την κατάσταση η άθλια διαχείριση των 
οικονομικών της ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής και του ασφαλιστικού αλλά 
και η παγκόσμια οικονομική κρίση. Ένα άλλο αίτιο  ήταν και η πολιτική διαφθορά 
και η αδιαφάνεια των συναλλαγών, πράγμα που συμβαίνει σε πολλές χώρες  με 
αναθέσεις μεγάλων οικονομικών έργων . Από την εποχή της ίδρυσης του 
ελληνικού κράτους   η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα πάγιο  καθεστώς στην Ελλάδα 
.Αλλά εκτός από την εσωτερική κακοδιαχείριση  της οικονομίας ας μην ξεχνάμε 
ένα άλλο βασικότερο  της σημερινής κρίσεις που έχει πλήξει την Ελλάδα και άλλα 
Ευρωπαϊκά κράτη είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 

        Η σύγχρονη οικονομικοί κρίση που πλήττει τη χώρα μας όπως 

αναφέραμε έχει επηρεάσει τον καθένα μας διαφορετικά,  οπότε είναι 

φανερό να έχει επηρεάσει σε ένα ποσοστό και τους νέους αυτής της 

εποχής. Μέσα από τη διαδικασία του project κάναμε μια σύντομη 

έρευνα , θέτοντας ερωτήσεις σε μαθητές ηλικίας 17 – 16 χρόνων. Έτσι 

καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Βέβαια εκτός από το πόσο έχει 

επηρεάσει η οικονομική κρίση την καθημερινότητα των νέων αυτών 

ανθρώπων , είναι και ότι σκέφτονται το μέλλον τους. Βλέπουμε λοιπόν 

ότι δεν είναι απλό για κανέναν καθώς σε κάθε ηλικία και ιδιαίτερα στις 

παραπάνω που τα παιδιά καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, 

που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αποφάσεις ζωής, υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν και σήμερα η 

κρίση ίσων παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο. 



         ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  Έχεις σκεφτεί να αφήσεις το σχολείο, 
συλλογιζόμενος ότι το να σπουδάσεις είναι χάσιμο 
χρόνου, αν για εσένα κανένα επάγγελμα δεν έχει 
μέλλον ? 

              ΝΑΙ  

              ΟΧΙ   

              ΔΓ/ΔΑ 

  

 Συμφωνείς στην επιλογή των συνομηλίκων σου να 
εγκαταλείψουν το σχολείο για να υποστηρίξουν τον 
αγώνα επιβίωσης των γονέων τους εν μέσω κρίσης  

             ΝΑΙ                                                        

             ΟΧΙ   

             ΔΓ/ΔΑ 

   

 Αισιοδοξείς για ένα καλύτερο μέλλον ή είσαι 
πλήρως απογοητευμένος με την οικονομική 
κατάσταση της χώρας μας ?  

             ΝΑΙ                                                                  

             ΟΧΙ   

             ΔΓ/ΔΑ         

   Θα ήσουν πρόθυμος στο μέλλον να εγκαταλείψεις 
τη χώρα σου για μια πιο επικερδή δουλειά στο 
εξωτερικό ? 

            ΝΑΙ                          

            ΟΧΙ 

            ΔΓ/ΔΑ 

  Λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα 
μας έχεις περιορίσει ότι που συνήθιζες να κάνεις 
στο παρελθόν, όπως βόλτες, ψώνια κτλ ?  

             ΝΑΙ                                                            

             ΟΧΙ     

             ΔΓ/ΔΑ 

  

 Σε ενδιαφέρει να ενημερώνεσαι για την 
επικαιρότητα ?        

             ΝΑΙ                                              

             ΟΧΙ                  

             ΔΓ/ΔΑ 

 Θα ήθελες να ήσουν βασικό στέλεχος της 
κυβέρνησης έτσι ώστε να φτιάξεις μια καλύτερη 
Ελλάδα ? 

             ΝΑΙ                                                

             ΟΧΙ   

             ΔΓ/ΔΑ 

  

  Θεωρείς σωστό που  έκοψαν τους μισθούς και της 
συντάξεις ? 

              ΝΑΙ                                                  

              ΟΧΙ    

              ΔΓ/ΔΑ 

  

Α’ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ  ( Χ ) ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΔΙΚΤΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!!! 
Φύλλο 

Ηλικία  

  



…. 

  Πιστεύεις ότι οι διαδηλώσεις θα μας οδηγήσουν σε κάποιο ωφέλιμο 
αποτέλεσμα ? 

        ΝΑΙ                                                                      

        ΟΧΙ   

        ΔΓ/ΔΑ 

  

  Κρίνεις ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα έτσι ώστε να 
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας ? 

        ΝΑΙ                                                           

       ΟΧΙ    

       ΔΓ/ΔΑ  

  

  Κάνεις όνειρα για το μέλλον σου ? 

        ΝΑΙ                                                    

        ΟΧΙ    

       ΔΓ/ΔΑ 



Αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων 

 Από τις απαντήσεις των παιδιών 
συμπεραίνουμε ότι τα πιο πολλά παιδιά 
έχουν βιώσει την οικονομική κρίση που 
τους δημιουργεί άγχος, αβεβαιότητα για 
το μέλλον και πολλές φορές φτάνουν 
στα όρια της κατάθλιψης πιστεύοντας 
ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα στο 
μέλλον. Τα αποτελέσματα σε σύνολο 
60 παιδιών παρουσιάζονται στο 
διπλανό γράφημα που παρουσιάζει 
συνοπτικά τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Σύμφωνα με αυτά το 68% των 
παιδιών βιώνουν έντονα την κρίση στην 
καθημερινότητα τους ,το 20% δεν 
έχουν επηρεαστεί από την κρίση στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον και το 
12% έχουν επηρεαστεί σε μικρό βαθμό. 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΛΙΓΟ



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

      Πιστεύουμε με τα παραπάνω να επιτύχαμε να σας 

ενισχύσουμε με πληροφορίες από το παρελθόν και το παρόν 

για ένα θέμα που πολύ μας έχει απασχολήσει τα τελευταί α 

χρόνια και οι περισσότεροι προσπαθούμε να το 

κατανοήσουμε μήπως και καταφέρουμε να το 

αντιμετωπίσουμε. Επίσης πιστεύουμε να καταφέραμε να 

προβάλουμε από τη δική μας οπτική γωνία κάθε γεγονός μέσα 

από την ιστορική αναδρομή ξεκινώντας από την αρχαιότητα 

και τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης και φθάνοντας 

μέχρι σήμερα και αναλύοντας την σύγχρονη πραγματικότητα 

της οικονομικής κρίσης…. 


