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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από το 2008 η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε την οικονοµική κρίση και τα
προβλήµατα που προκαλεί η παρουσία της τόσο στην πλειοψηφία των λειτουργικών
της δοµών όσο και στην καθηµερινότητα των πολιτών της. Από τους καθαρά
οικονοµικούς δείκτες µέχρι τους τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής µορφής που έχει ένα κράτος, η οικονοµική κρίση έχει επιφέρει µια σειρά
δυσχερών µεταβολών, οι οποίες εντείνονται όλο και περισσότερο µε το πέρασµα του
χρόνου. Η παρούσα εργασία µελετά τις αλλαγές που επήλθαν από την εµφάνιση της
οικονοµικής κρίσης στη χώρα µέσα από την παράθεση στοιχείων που αποτυπώνουν
και επιβεβαιώνουν τις συνέπειες που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η ύπαρξή
της. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση των αποτελεσµάτων που
ακολουθούν την εµφάνιση ενός τέτοιου φαινοµένου, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από
την βασισµένη σε αριθµητικά και επιχειρηµατολογικά δεδοµένα τεκµηρίωσή της.

Λέξεις-κλειδιά: οικονοµική κρίση, κοινωνία, µεταβολές, κράτος.
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