
Τίτλοσ ςτα Ελλθνικά : 
 
Ελλάδα και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 20οσ, 21οσ αιϊνασ: Οι επιπτϊςεισ τθσ κοινωνικισ αλλαγισ ςτισ 
ςτάςεισ και ςτουσ κεςμοφσ (με ζμφαςθ ςτον κεςμό τθσ εκπαίδευςθσ). 
Περίλθψθ ςτα Ελλθνικά: 
 
Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ μελζτθ τθσ ραγδαίασ κοινωνικισ αλλαγισ, θ οποία 
χαρακτθρίηει τον Δυτικό κόςμο από τισ αρχζσ του 21ου αιϊνα. Παρουςιάηονται ςυνιςτϊςεσ τθσ 
κοινωνικισ αλλαγισ που ςυνδζονται με τθ μεγάλθ οικονομικι κρίςθ ςτο ελλθνικό κράτοσ (2009-
2018). Διερευνάται αν αλλάηουν κακοριςτικά οι ςτάςεισ εκπαιδευτικϊν και γονζων απζναντι 
ςτουσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ οικογζνειασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) από το 2009 
ζωσ το 2016. Η ζρευνα πραγματοποιικθκε το 2016 ςτθν περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και 
Θράκθσ, και ο πλθκυςμόσ ιταν εκπαιδευτικοί και γονείσ με παιδιά ςχολικισ θλικίασ. Επιλζχκθκαν 
122 ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 934 εκπαιδευτικοί και οι γονείσ 
απάντθςαν ςε δομθμζνο ερωτθματολόγιο ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου. Σφμφωνα με τα 
ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, θ οικονομικι κρίςθ ζχει άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτουσ κεςμοφσ τθσ 
εκπαίδευςθσ και τθσ οικογζνειασ. Σθμειϊνονται αρνθτικζσ μεταβολζσ ςτισ απόψεισ των 
ςυμμετεχόντων για τισ ςχζςεισ Ελλάδασ και ΕΕ, το ευρϊ, και τθν ευρωπαϊκι ταυτότθτα. Παρόλα 
αυτά, θ πλειοψθφία τάςςεται υπζρ του κοινοφ μζλλοντοσ Ελλάδασ-ΕΕ. Παρατθροφνται 
μεταβολζσ ςτθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων και ςτο εκπαιδευτικό ζργο. Η κρίςθ επθρεάηει 
αρνθτικά τθ ςχολικι επίδοςθ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν. Ζχει μειωκεί το βιοτικό επίπεδο 
και ζχουν αυξθκεί οι περιπτϊςεισ υποςιτιςμοφ μακθτϊν. Ωσ απάντθςθ ςτθν κρίςθ, οι ςχολικζσ 
μονάδεσ αναπτφςςουν ςυςτιματα κοινωνικισ υποςτιριξθσ και νζεσ δεξιότθτεσ. Σθμειϊνεται 
πτϊςθ του βιοτικοφ επιπζδου τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ. Σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο 
μειϊνονται ζξοδα, ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, ψυχαγωγία και ταξίδια. Η οικογζνεια περιορίηει τον 
καταναλωτικό τρόπο ηωισ και εςτιάηει ςτισ παραδοςιακζσ αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Σε 
κοινοτικό επίπεδο αυξάνεται ο εκελοντιςμόσ και θ κοινωνικι προςφορά. 
 
ΤίτλοσςταΑγγλικά: 
Greece and the European Union 20th, 21st century: The effects of social change in attitudes and 
institutions (with emphasis on the institution of education)  
ΠερίλθψθςταΑγγλικά: 
 
The purpose of this doctoral thesis is the study of the rapid social change that characterizes the 
western world from the beginning of the 21st century. Τhe thesis presents components of social 
change that are connected with the big economic crisis of the Greek state (2009-2018). It 
investigates whether there is decisive change in the attitudes of teachers and parents towards the 
institutions of education, family and the European Union (EU). The research was conducted in 
Eastern Macedonia and Thrace region in 2016 and the population was teachers and parents with 
children who attended school.  122 primary and secondary education schools were chosen and 
934 teachers and parents answered a structured questionnaire with open and closed questions. 
The economic crisis has a direct impact on the institutions of education and family. There are 
negative shifts on participants’ attitudes regarding Greece and EU relations, the euro, and the 
European identity. However, the majority is in favor of the common future of Greece and the EU. 
There are changes in school operation and educational work. The crisis has a negative influence on 
school performance and students’ behavior. Students’ standard of living has been decreased and 
there is an increase in student undernourishment cases. Schools have developed social support 
systems and new skills. There is degradation of the standard of living of the Greek family. In 
individual and family level, expenses, various activities, entertainment and trips are decreased. 
The family objects to the consumerist way of living and focuses on the traditional values of the 
Greek civilization. In communal level, volunteerism and social offer are increased. 
 


