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Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» πνπ 

πινπνηείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. Δπηρεηξεί λα  δηεξεπλήζεη ηνπο 

παξάγνληεο  θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί   επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε Γήκν ηνπ Ν. Αξθαδίαο. 

 Με ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα θα Γέζπνηλα Σζαθίξε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε. Δπραξηζηψ ηνπο εμαηξεηηθνχο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηελ πνιχηηκε αξσγή 

θαη ζπλεξγαζία πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη ηνπο γνλείο πνπ αληαπνθξίζεθαλ άκεζα 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ ηελ έξεπλα. Δπραξηζηψ πνιχ ηνπο κηθξνχο αιιά 

ζπνπδαίνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ κνπ έδσζαλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Έλα επραξηζηψ δε θηάλεη ζην ζχδπγφ κνπ θαη ζηα παηδηά κνπ γηα ηηο αληνρέο 

ηνπο… 
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Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Σν  παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα δπλακηθή νηθνλνκηθή 

θξίζε ε νπνία επηδξά θαηαιπηηθά ζε πνιιέο ρψξεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη  ζηελ  Διιάδα. Δμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη κέζα απφ απηήλ αλαδχζεθαλ 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη επηβιήζεθαλ πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θπξίσο ζηα θαηψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ πιένλ ζε  κηα λεφπησρε θαη θνηλσληθά 

δνθηκαδφκελε ηάμε. ην πιαίζην απηφ αλαδείρζεθαλ πξσηφγλσξα απφ ηελ 

κεηαπνιίηεπζε θαη χζηεξα πξνβιήκαηα, φπσο ε επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα. Κάησ απφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο πινπνηήζεθαλ νξηζκέλα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα 

ηε ζηήξημε ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα απνζνβεζνχλ ηα 

ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο θαηαπνιεκψληαο ηελ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα θαη 

πξνζηαηεχνληαο ηελ πγεία ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ. Πέξαλ ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο  

αξσγνί  ζηελ πξνζπάζεηα απηή  είλαη θνξείο φπσο ε εθθιεζία, δηάθνξεο ΜΚΟ θαζψο 

θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε 

ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ελφο επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ  θαη 

λα θαηαγξάςνπκε ηηο επηπηψζεηο πινπνίεζήο ηνπ. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε 

κηα κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη ζηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ απφ ζεζκηθνχο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ. Σν  βαζηθφ απνηέιεζκα 

ηεο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, αλέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα ζηήξημεο φινπ ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ρσξίο απνθιεηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

ζηνρνπνίεζε ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε  εππαζείο νκάδεο, θάηη πνπ ζα επέηεηλε ην 

αίζζεκα ηεο κεηνλεμίαο θαη ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: Παγθνζκηνπνίεζε, νηθνλνκηθή θξίζε, ιηηφηεηα, θνηλσληθή 

πνιηηηθή, επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα, πξνγξάκκαηα ζίηηζεο καζεηψλ. 
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ABSTRACT 

 

Key Words: Globalization, Economic Crisis, Austerity, Social Policy, Food 

Insecurity, Pupil Feeding Programms. 

 

 The globalized economic status that determines the development path of most 

countries has faced in recent years a dynamic economic crisis that has had a catalytic 

effect on many countries of the European Union, including Greece. Because of the 

crisis and through it, social problems arose and austerity policies were imposed 

mainly on the lower social strata, which were now transformed into a newly-born 

poor and socially suffered class. 

 In this context, unprecedented problems have emerged, from the political-

changeover and later, such as food insecurity. Under these circumstances, certain 

social policy programs have been implemented to support vulnerable groups in order 

to avert the tragic results of the crisis by combating food insecurity and protecting the 

health of the child population. 

 In addition to state support, helpers in this effort are organizations as church, 

various Non-Governmental-Groups and private initiative. The aim of this paper is to 

investigate how to implement a food program in the school population and to record 

the implications of its implementation. This research was contacted with a 

methodology based on interviewing institutional stakeholders in the implementation 

of these programs. 

 The main result of this research effort emphasized the need to support the 

whole student population without any exclusions and not targeting students as 

members of vulnerable groups, which would exacerbate the feeling of disadvantage  

and social isolation. 
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Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

Δηζαγσγή 

 

 ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο  Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο (ΓΔ) ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηηο επίζεκεο δνκέο ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη επηβάιιεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα καο. 

Έλεθα ηεο πθηζηάκελεο θαη παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ δηαηππσζεί 

ζην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηθψλ θπβεξλεηηθψλ δειψζεσλ ησλ ΤΡΗΕΑ- ΑΝΔΛ 

(2015) κηα ζεηξά απφ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε πξσηνθαλήο ιηηφηεηα 

πνπ έπιεμε φιεο ηηο γεληέο. Ζ ζεκεξηλή θξίζε παξνπζηάδεηαη σο νηθνλνκηθή κε 

πξνεθηάζεηο θαη βαζχηεξεο ζπλέπεηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο φπσο ε 

εθπαίδεπζε. ην πιαίζην απηφ  δηαπηζηψλεηαη ε δεκηνπξγία θξαγκψλ θαη εκπνδίσλ 

πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε «ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο» θαη ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξψπε 2020» , 

παξφηη ε εθπαίδεπζε ζπληζηά ηελ θχξηα, βαζηθή θαη επηβεβιεκέλε επέλδπζε γηα ηελ  

αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαη αλαγλσξίδεηαη ζπλάκα σο  αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα λα 

αληηζηξαθεί ε θζίλνπζα πνξεία ηεο.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηηο επίζεκεο ζέζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ θαη ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 

ηνπ ΤΠΠΔΘ, ην νπνίν  βάζεη ησλ δηαθεξχμεσλ ηνπ (ΤΠΠΔΘ, 2016)
1
 θηινδνμεί λα 

ζηαζεί αξσγφο ζηνπο καζεηέο φρη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα φπσο ε ζίηηζε 

ησλ καζεηψλ ζε πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ έληνλα νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο 

παξαηεηακέλεο αλεξγίαο. ην πιαίζην απηφ, δηεξεπλάηαη ε εθηθηφηεηα επέθηαζεο ηεο 

                                                 

1
 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%

CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_

%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92

%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf   αλαθηήζεθε 4/2017 

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
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ελ ιφγσ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

Μέζα απφ ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα απεπζχλνληαη πξνο φινπο ηνπο 

καζεηέο ζεσξνχκε πσο εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη απνδνκείηαη ε 

εηθφλα επαηηείαο (Σζηάθαινο, 1999). Παξάιιεια ελδπλακψλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην ζρνιείν κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο καζεηηθήο  δηαξξνήο θαη ηελ 

άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο (ΦΔΚ 

3414/2016,ΤΠΠΔΘ,2016).
2
 

 Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ιηηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ζε θαηξνχο θξίζεο εζηηάδνληαο ζην πξφβιεκα ηνπ 

ππνζηηηζκνχ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνλνκηθά αζζελείο θαη θνηλσληθά 

επάισηεο νκάδεο. Σαπηφρξνλα δίλεηαη έκθαζε ζηηο  πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηα επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

πηνζεηνχληαη απφ ην ΤΠΠΔΘ εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο ιηηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά ζέκαηα φπσο ε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη 

πνξεία ησλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα νη πνιηηηθέο απηέο, κέζα απφ ηελ θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ   ζηνρεχνπλ ζηελ ίζε αληηκεηψπηζε θαη απνζηνρνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο. Δξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην 

ζέκα ππνζηεξίδνπλ πσο ε αλεπαξθήο ζίηηζε ζηελ επαίζζεηε παηδηθή ειηθία 

επεξεάδεη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ,  αθνχ παξαηεξνχληαη θαηλφκελα γηα ηα νπνία 

ππνζηεξίδεηαη πσο επζχλεηαη απηή, φπσο ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ ππφβαζξνπ γηα ζρνιηθή δηαξξνή, εληζρχνληαο θαη΄επέθηαζε ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (ΤΠΠΔΘ, 2017 · 

Νηνιηνπνχινπ, 2015). 

Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αθελφο 

κελ λα αλαδεηρζνχλ νη βαζηθέο πνιηηηθέο αξρέο πνπ ψζεζαλ ην ΤΠΠΔΘ λα 

πηνζεηήζεη κηα θνηλσληθή πνιηηηθή φπσο απηή ησλ πξνγξακκάησλ ζίηηζεο ησλ 

καζεηψλ θαη αθεηέξνπ λα απνηππσζνχλ θξηηηθά νη δπζθνιίεο νη δπζθνιίεο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο γηα ην καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

                                                 

2
 ΦΔΚ 3414/2016 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΧΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ 

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΣΗΖ»ΥΟΛΗΚΑ ΓΔΤΜΑΣΑ» 
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  Ο ζρνιηθφο ππνζηηηζκφο έπιεμε θπξίσο καζεηέο νηθνγελεηψλ πνπ βξέζεθαλ 

ζην θαηψθιη ηεο θησρνπνίεζεο κε ζνβαξέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε δηάζεζή ηνπο. Δπεξέαζε ηελ νκαιή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, επηηείλνληαο ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαζψο απνκάθξπλε ζηαδηαθά ηνπο καζεηέο απφ ηα ζρνιεία θαη 

παξεκπφδηζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη ζέζεη ε 

πνιηηεία (ΤΠΠΔΘ, 2016). 

 Αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη δηάηαμε ηεο εξγαζίαο, απηή αλαπηχζζεηαη ζε δχν 

κέξε. Σν πξψην κέξνο -ζεσξεηηθφ πιαίζην- απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. ην 

πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά, κέζσ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη επηρεηξείηαη δηαζαθήληζε ηφζν ησλ φξσλ πνπ 

ζπλδένπλ  ην θαηλφκελν ηεο  παγθνζκηνπνίεζεο κε απηφ ηεο ιηηφηεηαο φζν θαη ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη  ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ην πιαίζην απηφ 

αλαδεηθλχνληαη νη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ιφγσ  

ηεο επηβαιιφκελεο ιηηφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Δπίζεο 

αλαιχνληαη νξηζκέλα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα πνπ αλαιήθζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

καζεηψλ ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά νηθνγελεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζίηηζε 

ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα απνζνβεζνχλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο θαη 

λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε έσο ην 2020 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014-2020)
3
.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο, κέζα απφ έξεπλα βηβιηνγξαθηθψλ 

πεγψλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ θαη 

ησλ ηξφπσλ παξέκβαζεο κέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηείηαη. 

Δπηπξφζζεηα αλαδεηηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα ζίηηζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηηο ΖΠΑ ζε πεξηφδνπο ηαξαγκέλσλ ρξφλσλ 

θαη επνρψλ αλαζθάιεηαο. Σέινο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ πξνγξάκκαηα  

ζίηηζεο πνπ αλαθνηλψζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ην ΤΠΠΔΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Αιιειεγγχεο θαη ηδησηηθνχο θνξείο απφ ην 2015 έσο ζήκεξα (ΤΠΠΔΘ, 2017). 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηε ρξεζηκνπνηεζείζα 

κεζνδνινγία θαη  πεξηιακβάλεη ηα επφκελα ηξία θεθάιαηα. ην ηξίην θαηά ζεηξά 

                                                 

3
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014-2020 ζην http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework el 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework
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δηαηππψλεηαη  ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, πξνζδηνξίδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

απνζαθελίδεηαη ε αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία πνηνηηθνχ ηχπνπ ε νπνία βαζίζζεθε 

ζηε ιήςε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ απφ ζεζκηθνχο εκπιεθφκελνπο ζην ππφ 

κειέηε πξφγξακκα ζίηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα εθείλα ηα νπνία 

ζα καο επηηξέςνπλ λα δψζνπκε ζηνηρεία απάληεζεο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

εξγαζίαο καο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ζέζακε ηα εμήο ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα - 

άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη επηπιένλ ππνεξσηήκαηα: 

 

1
ν
 εξώηεκα : Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επέβαιαλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ελφο επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

2
ν
 εξώηεκα : Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ζεζκηθψλ ζπληειεζηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν θαη 

εηδηθφηεξα πνηεο δπζθνιίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο  πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ; 

3
ν
 εξώηεκα : Πνηα είλαη ε γλψκε ησλ εκπιεθνκέλσλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη 

καζεηψλ, γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνηεο είλαη νη βειηησηηθέο ηνπο 

πξνηάζεηο;   

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα  θπξηφηεξα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηέινο, ζην πέκπην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε κεηά απφ ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

επξεκάησλ θαζψο επίζεο πξνηείλνληαη ηδέεο θαη απφςεηο γηα πηζαλέο βειηηψζεηο. 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάιαην 1
ν
  Παγθνζκηνπνίεζε, Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη  

Ληηόηεηα 

1. Παγθνζκηνπνίεζε 

 

 Γηα ηελ αλάιπζε θαη επεμήγεζε  ηνπ φξνπ Παγθνζκηνπνίεζε, δελ ζα 

κπνξνχζακε λα κείλνπκε ζε έλαλ θαη κφλν νξηζκφ, αθνχ δηαπηζηψλεηαη κηα 

πνιπδηάζηαηε θαη πνιπεπίπεδε  εξκελεία. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε (globalilization ή globalization) σο φξνο ζηελ αγγιηθή 

ιεμηθνγξαθία είλαη ζρεηηθά λένο. χκθσλα κε ην Merriam-Webster Dictionary 

εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ην 1937 κε ηελ έλλνηα λα θαιχςεη ,λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα 

επεξεάζεη δξάζεηο ζε φινλ ηνλ θφζκν. Οη ξαγδαίεο αλαθαιχςεηο ζην ρψξν ησλ 

επηζηεκψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνχξγεζαλ έλα λέν ζθεληθφ φπνπ ε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηψλεηαη ζην ειάρηζην, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο 

ζπξξηθλψλνληαη, ην εκπφξην κεηαθέξεηαη ζηηο πιένλ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο νινθιεξψλνληαη ζε ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα. 

Απηφ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε κηα λέα αληίιεςε ηεο αλζξσπφηεηαο σο έλα φινλ, κηα 

θνηλφηεηα φπνπ θάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη άκεζν αληίθηππν ζε πνιιέο ,αλ φρη ζε φιεο 

ηηο παξακέηξνπο  ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

δηαβηνχλ ζε απηφλ ηνλ αηψλα. 

 Χζηφζν ε έλλνηα κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο πξνυπήξμε απφ ηελ αξραηφηεηα 

κε ηνλ φξν Οηθνπκέλε (Robertson, 2007) φξνο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Μ. 

Αιέμαλδξν έσο θαη ηνπο βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο. Ζ νηθνπκεληθή θαη παγθφζκηα 

ζπλέλσζε ιαψλ ππφ ην πξίζκα παλαλζξψπηλσλ αμηψλ κε  ηελ θαζνδήγεζε  ελφο 

θεληξηθνχ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ δελ είλαη ζχιιεςε ησλ ηειεπηαίσλ, αθνχ θαη ν Μ. 

Αιέμαλδξνο είρε νξακαηηζζεί  έλαλ ηέηνην πνιηηηζκφ (Γξεγνξάθνπ, 2013· Balabanov,  
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2013)
4
. Σαπηφρξνλα ηίζεηαη απφ ηνλ Robinson  κηα ηξηπιή ρξνληθά πξνζέγγηζε 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο,  απφ ηελ απγή ηεο 

ηζηνξίαο κέζα ζε έλα πιαίζην 5-10.000 εηψλ, κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ άξα νξηδφκελν ηα ηειεπηαία 500 ρξφληα θαη σο λέν 

θαηλφκελν ζχκθσλν θαη νξηδφκελν απφ ηηο δηαδηθαζίεο κεηαβηνκεραλνπνίεζεο, 

κεηακνληεξληζκνχ θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ, άξα ρξνληθά 

ηνπνζεηεκέλν ζηα ηειεπηαία 20-30 ρξφληα (Robinson,W.I,2007). Δπίζεο 

ππνζηεξίδεηαη πσο ε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηαπηίδεηαη κε  απηήλ ηεο 

δηεζλνπνίεζεο, κηαο δηαδηθαζίαο εληαηηθψλ δηαθξαηηθψλ αληαιιαγψλ θαη ζρέζεσλ 

(Hirst & Thompson, 2000), ελψ θαηά κηαλ άιιε αληίιεςε ε άξζε θξαηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ειέγρσλ, νη ειεχζεξεο  δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο αηφκσλ, αγαζψλ 

θαη θεθαιαίσλ ζπληζηνχλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή νινθιήξσζε, θάηη πνπ 

εληζρχεηαη απφ δηαδηθαζίεο φπσο ε θαηάξγεζε ηεο θάξηαο visa (πξνυπφζεζε γηα 

επίζθεςε ζε θάπνην θξάηνο) θαη ε πλζήθε Sengen ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αιιά 

θαη  ν  Υάκπεξκαο (2003) ππνζηεξίδεη πσο ε παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη κηα  ηειηθή 

θαηάζηαζε απνηειέζκαηνο ζηελ νπνία έρνπκε πεξηέιζεη αιιά κηα αέλαε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία , ε θπθινθνξία αγαζψλ, ε αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη ηδεψλ.  

 Γηαπηζηψλεηαη εχθνια πσο ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά πνιιέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Ο Petrella (1996) ζε κία 

πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ πεδίσλ πνπ  επεξεάδνληαη απφ απηήλ αλαθέξεη ηνκείο 

φπσο  

 ηνλ ηνκέα πνπ αλαπηχζζνληαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, 

  ην ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγία θαη ε έξεπλα,  

 ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε έκθαζε ζην θέξδνο,  

 ηελ πηνζέηεζε θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

πνιηηηζκηθά ηδεψδε θαη  

 ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ.  

                                                 

4
 Ο Αιέμαλδξνο, ην Διιεληθφ Κνζκνζχζηεκα θαη ε χγρξνλε Παγθφζκηα Κνηλσλία. Αθαδεκία 

Θεζκψλ θαη Πνιηηηζκψλ, Πξαθηηθά πλεδξίνπ. Θεζζαινλίθε 2013 
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Βέβαηα απηφ  πνπ νπζηαζηηθά καο απαζρνιεί είλαη νη κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ε 

παγθνζκηνπνίεζε θαη θαηά πφζν απηέο ηξνπνπνηνχλ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ζηνπο 

ηνκείο πνπ  επεξεάδεη. O Giddens (1990) νξίδεη ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

« σο εληαηηθνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ». Οπζηαζηηθά 

αληηιακβάλεηαη  ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο ηελ θηλεηήξηα δχλακε πνπ ζα σζήζεη ηνλ 

θφζκν λα νινθιεξψζεη έλα ζχλνιν απφ δξαζηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Τπνζηεξίδεη πσο ηα παγθφζκηα επηθνηλσληαθά , νηθνλνκηθά θαη 

παξαγσγηθά δίθηπα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επίδξαζε ησλ ηνπηθψλ  ζπλζεθψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ, αθνχ θάζε ζρέζε πιένλ, θνηλσληθή ή νηθνλνκηθή , δελ 

ππφθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο. Ζ επηθνηλσλία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε νινθιεξψλεηαη παξφηη ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ράξε ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο (Giddens, 1990). Ο 

Albrow (1996) ηελ νξίδεη σο κηα δηαδηθαζία φπνπ ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο 

δηαζπλδέεηαη ζε κηα εληαία θνηλσλία,
5
 ελψ ν Robertson (2007)

6
 ηνλίδεη ηελ πίεζε θαη 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ αλζξψπσλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν σο 

εληαίν ζχλνιν. Αιιά θαη ν Grey (1999)  ηνλίδεη πσο ε αλάπηπμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ επεξεάδνπλ αλαπφθεπθηα ηηο ήδε δηθηπσκέλεο θαη 

αιιεινεπεξεαδφκελεο νηθνλνκίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σν θαηλφκελν απηφ δελ ζα 

ήηαλ θαη΄αλάγθε αξλεηηθφ αλ δελ είρε ηαπηηζηεί κε ηελ θαπηηαιηζηηθή πνιηηηθή αθνχ 

κηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε ππνδεηθλχεη σο ππέξκαρνπο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζήο ηεο ηα εξγαηηθά θηλήκαηα θαη ηελ αξηζηεξά ελψ 

αληίζεηα ζήκεξα ππνζηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθνχο επελδπηέο θαη ηζρπξά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (Chomsky, 2006). 

 Γηαηππψλεηαη έλα ηζρπξφ εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ 

ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηνλ θφζκν ηεο παγθνζκηφηεηαο φρη κφλν κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

αιιά θπξίσο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο ηζηφο πνπ παξάγεη αληζφηεηεο ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ 

φζν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, ελψ είλαη βέβαην  πσο νη νηθνλνκηθέο απνδφζεηο δε 

δηαλέκνληαη δίθαηα θα ηζφηηκα παγθνζκίσο (Giddens,1998). 

                                                 

5
   Albrow, φπσο αλαθέξεηαη ζην «Ο Μχζνο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

Ηκπεξηαιηζκνχ » αθειιαξφπνπινο, π.2004. Gutenberg 

6
 Robertson  φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζ.10.  
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Ο Rodrik (1998) αλαθεξφκελνο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε πνπ αλαπηχρζεθε πξηλ ηνλ 

Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε απηή σο δηαρξνληθή, αθνχ θη εθεί, 

ζε αληηζηνηρία κε ηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνίεζε, ηα θέξδε θαη νθέιε θαηά θχξην 

ιφγν θαξπσλφηαλ ε ειίη θνηλσλία  ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθά δπλάκεσλ. Δπηπξφζζεηα 

παξαηεξείηαη ππνρψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ νπνίνπ νη 

ιανί πνιέκεζαλ ζθιεξά. Δμάιινπ ν Ενιψηαο (1982) ζηε κειέηε « Οηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη θζίλνπζα θνηλσληθή επεκεξία » ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αξρή θαηά 

ηελ νπνία ε αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) έρεη σο δεδνκέλε 

ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Με άιια ιφγηα, κηα νηθνλνκηθά εχξσζηε 

θνηλσλία ρσξίο λα ζέηεη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιήγεη ζε κηα θνηλσλία 

ππεξθαηαλάισζεο πνπ εμαληιεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη αδηαθνξεί γηα ηελ 

θνηλσλία ησλ αηφκσλ. 

 ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ  επηθξαηεί ν Rosenau (2000) ππνζηεξίδεη πσο ην 

αδχλακν θξάηνο παξαρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη αλαθαηαηάζζεη εμνπζίεο πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζηάηνπο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ππφζηαζή 

ηνπ. Δθφζνλ έρνπλ αθπξσζεί θξαηηθέο ξπζκίζεηο θαη έρνπλ δηαγξαθεί  δηαδηθαζίεο 

δηαθξαηηθψλ ειέγρσλ, απηή (ε παγθνζκηνπνίεζε) δξα αλεμέιεγθηα επεξεάδνληαο ηελ 

παγθφζκηα ηζνξξνπία θαηαιχνληαο ηελ  ππφζηαζε θαη ηελ εζληθή θπξηαξρία ησλ 

θξαηψλ. Πξνο ελίζρπζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο ν Reich (1993) ππνζηεξίδεη πσο 

ζχληνκα δελ ζα κηιάκε γηα  εζληθά πξντφληα ή επηρεηξήζεηο αιιά νχηε θαλ γηα εζληθέο 

νηθνλνκίεο κε ηε ζεκεξηλή κνξθή, αθνχ θάζε ζπληειεζηήο παξαγσγήο πνπ 

κεηαθέξεηαη αλεκπφδηζηα δηαζπλνξηαθά  θαηαιχεη ηελ  έλλνηα ηεο εζληθήο 

Οηθνλνκίαο
7
. 

 πκπεξαζκαηηθά δελ ζα ζεσξεζεί ππεξβνιή ε ζέζε ηνπ Υάκπεξκαο πσο 

κέζσ ηεο  παγθνζκηνπνίεζεο  θηάλνπκε ζε ζεκείν λα ππνθαζίζηαληαη ηα θξάηε θαη 

παγθφζκηνη νηθνλνκηθνί θχθινη λα ιεηηνπξγνχλ σο ζθηψδεηο αθαλείο θπβεξλήζεηο 

(Υάκπεξκαο, 2003:102) .  

  Αδηακθηζβήηεηα κία απφ ηηο πιένλ  ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε. Σν Γηεζλέο 

                                                 

7
 Reich,1993, φπ. αλ. ζην «Ο Μχζνο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Ηκπεξηαιηζκνχ 

»αθειιαξφπνπινο ,π.2004. Gutenberg 
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Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) ηελ νξίδεη σο «Τελ αχμνπζα νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε 

ησλ ρσξψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα κέζσ ηνπ απμαλφκελνπ φγθνπ  θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ.. θαη ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ, θαζψο επίζεο θαη 

κέζσ ηεο φιν θαη πην γξήγνξεο θαη επξείαο δηάρπζεο ησλ ηερλνινγηψλ»
8
. 

  Οη απφςεηο πεξί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο δηίζηαληαη αθνχ ε 

αηζηφδνμε ζέζε ππνζηεξίδεη ηελ αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 

θαη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο, ελψ ε απαηζηφδνμε ηνλίδεη ηνλ θίλδπλν 

απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ κε αιπζηδσηή αληίδξαζε θαη ηελ απνκχδεζε 

ησλ πνιηηψλ (Σζάιηαο, 1991 νπ. αλαθ. ζην αθειιαξφπνπινο, 2004). Οη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνληαη  ηδηαίηεξα απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ηε ζχλδεζε ησλ 

αγνξψλ κεηαμχ ηνπο θαη  ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαζψο  ε ρξήζε 

ησλ πξνεγκέλσλ ππνδνκψλ θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, γλσζηέο σο νηθνλνκία 

ηεο πιεξνθνξίαο ή ηεο γλψζεο κεηαζρεκαηίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο  παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (Castells, 2004). 

 Παξφηη  αληηιακβαλφκαζηε πσο ε επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή αλαθνξηθά κε ηα πεδία πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί, ζα πεξηνξηζηνχκε 

ζηελ  νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αθνχ απηή έρεη δεκηνπξγήζεη ην 

πιέγκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηάγνπκε ηελ επνρή απηή.   

2. Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο   

 

 χκθσλα κε ηνπο Κφηην θαη Παπιίδε (2012) θξίζε νξίδεηαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαηαξάζζεηαη , ζπλήζσο απφηνκα θαη βίαηα, ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηξνπνπνηνχληαη νη αξρηθέο  ηνπ ηδηφηεηεο. ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία ζπλαληψληαη θξίζεηο ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, θαηάξξεπζε θαζεζηψησλ  θαη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, εμάπισζε 

αζζελεηψλ, νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. Αλαιφγσο ησλ ηνκέσλ πνπ εδξάδεηαη ε θξίζε 

ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνινγηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θ.α. . Δίλαη 

                                                 

8
 ΓΝΣ, «Ο Μχζνο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Ηκπεξηαιηζκνχ» 

αθειιαξφπνπινο, π. 2004. Gutenberg 
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πξφδειν πσο ε εκθάληζε κηαο θξίζεο ζα δεκηνπξγήζεη αλαηαξαρέο, αλαζηάησζε θαη 

ηε βάζε γηα θνηλσληθή ζηαζηκφηεηα ή θαη ππνρψξεζε
9
. 

 Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο είλαη γλσζηή αιιά  θαη πνιχπινθε. Κξίζεηο έρνπλ 

ζεκεησζεί δεθάδεο θνξέο απφ ηα ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο θαη δελ είλαη ζεκεξηλή 

θαηλνηνκία. Παξά ηε   κεγάιε δηαθνξνπνίεζε θαη πνηθηιία ζηηο κνξθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη  νη Reinhart & Rogoff (2009)  ηηο θαηεγνξηνπνίεζαλ ζε δχν κεγάιεο 

νκάδεο: ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ε παγθφζκηα θξίζε πνπ 

δηάγνπκε έσο ζήκεξα  θαη ζηηο  κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο. Αλαιχνληαο αθφκα 

βαζχηεξα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή νκάδα γίλεηαη δηάθξηζε ζε ηέζζεξεηο ππννκάδεο: 

ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο, ηηο θξίζεηο ρξένπο, ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη ηέινο  ηηο 

θξίζεηο  ιφγσ δηαθνπήο ξνήο θεθαιαίσλ (Claessens & Kose, 2013). Έρεη απνδεηρζεί 

πσο νη θξίζεηο δελ έρνπλ ζαθέο  ρξνληθφ πιαίζην εθδήισζεο,  νχηε εκθαλίδνληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αληίζεηα  θνηλφο ηφπνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ε  κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνκείο φπσο  

ε παξαγσγή εζληθψλ πξντφλησλ , ε κείσζε ζηηο ηηκέο ηνπο,  κείσζε ζηηο επελδχζεηο 

ελψ αληίζεηα ππάξρεη αχμεζε ηεο αλεξγίαο (Κφηηνο & Παπιίδεο, 2012). 

 Χζηφζν νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε πσο παξά ηε ζαθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ νηθνλνκνιφγσλ, ππάξρνπλ επηπιένλ νκαδνπνηήζεηο ησλ θξίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζηα ζηάδηα εμέιημεο ή ζηα αίηηα μεζπάζκαηνο. Οη 

αλαηαξάμεηο  απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο- κε νηθνλνκηθνχο-

φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ,ζενκελίεο, πφιεκνη θαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο ή 

νηθνλνκηθνχο. Οη εμσγελείο παξάγνληεο είλαη κε πξνβιέςηκνη θαη ηπραίνη, δελ 

αθνινπζνχλ έλαλ νηθνλνκηθφ θχθιν (bysiness cycles) θαη ζπλήζσο επεξεάδνπλ 

κηθξφηεξεο έθηαζεο γεσγξαθηθή πεξηνρή (Παπαειίαο, 2011). Οη ελδνγελείο είλαη 

απηνί πνπ θαηά βάζε γελλψληαη θαη επελεξγνχλ κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα,  

                                                 

9
 Οη Reinhart θαη Rogoff (2009)  ζεκεηψλνπλ σο πεξίνδν θξίζεο φρη κφλν ηελ αηθλίδηα  θαη βίαηε 

κεηαβνιή κηαο θαηάζηαζεο αιιά θαη ηηο παξαηεηακέλεο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο απνδφζεηο 

ησλ αγνξψλ. Οη καθξάο δηάξθεηαο θαη  ζπλερηδφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαζειψζεηο αλαγθάδνπλ 

ηνπο κηθξνεπελδπηέο ζε απνηακηεχζεηο άηνθσλ θαηαζέζεσλ ή κε κηθξέο απνδφζεηο. Απηφ νπζηαζηηθά 

ηζνδπλακεί κε ζπλζήθεο κεξηθήο ρξενθνπίαο.  
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θαη επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη νη κεγάιεο απμνκεηψζεηο ζε επελδχζεηο ,ε κείσζε 

επηηνθίσλ , ε κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ε κεησκέλε αγνξαζηηθή θίλεζε ιφγσ 

χθεζεο θαη αλεξγίαο, ν ηξαπεδηθφο παληθφο (bank run)
10

. Πξνο επίξξσζε ησλ 

παξαπάλσ ν Θενδψξνπ (2010) επηζεκαίλεη  σο ζεκεία εθδήισζεο  κηαο θξίζεο ηελ 

ππεξπξνζθνξά πξντφλησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ θαη έρεη σο 

επαθφινπζν ηελ επελδπηηθή κείσζε, ηε ρξεσθνπία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ,  ηελ εκθάληζε ηεο αλεξγίαο ( σο αλακελφκελν 

θπζηθφ επαθφινπζν ηεο κεησκέλεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο), ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ 

αθνχ ιφγσ απμεκέλεο αλεξγίαο ππάξρεη κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο.
11

  

Σα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά αλήθνπλ νπζηαζηηθά ζην δεχηεξν ζηάδην – 

θχθιν εθδήισζεο κηαο θξίζεο. Καηά ηνλ Coombs (2014)  νη θξίζεηο εθδειψλνληαη 

κέζσ ελφο  (νηθνλνκηθνχ) θχθινπ, ηνλ νπνίν ρσξίδεη ζε ηξία ζηάδηα:  

 ζην πξηλ ηελ θξίζε ζηάδην φπνπ ζηφρνο ησλ νηθνλνκνιφγσλ είλαη ε απνθπγή 

ηεο εθδήισζεο ηεο θξίζεο  ή ε πξνεηνηκαζία γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.  

Καίξην ζεκείν κηαο νηθνλνκίαο είλαη λα αληηιεθζεί  εγθαίξσο ηα  αξλεηηθά 

ζήκαηα , λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη λα δηαθπιάμεη ηνπο 

άκεζα ελδηαθεξφκελνπο απφ ην ρεηξφηεξν απνηέιεζκα 

                                                 

10
 Σξαπεδηθφο παληθφο ή καδηθή απφζπξζε θαηαζέζεσλ: καδηθή απφζπξζε θεθαιαίσλ απφ ηνπο  

θαηαζέηεο δηφηη ζεσξείηαη πσο ε ηξάπεδα είλαη, ή κπνξεί λα γίλεη αλαμηφρξεε. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία 

νξκή κε ηξφπν απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο: φζν πεξηζζφηεξνη πειάηεο απνζχξνπλ ηηο θαηαζέζεηο 

ηνπο, ηφζν ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ηεο ηξάπεδαο απμάλεηαη θαη απηφ ελζαξξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξεο 

απνζχξζεηο θαηαζέζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ ηξάπεδα ζε ζεκείν 

πηψρεπζεο. Μία ζπζηεκηθή ηξαπεδηθή θξίζε ζπκβαίλεη φηαλ πνιιέο ηξάπεδεο ππνθέξνπλ ηαπηφρξνλα 

απφ καδηθή απφζπξζε θαηαζέζεσλ θαη φιν ή ζρεδφλ φιν ην ηξαπεδηθφ θεθάιαην κίαο ρψξαο 

απαιείθεηαη. Ζ αιπζίδα ρξενθνπηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή χθεζε ( Βηθηπαίδεηα).  

11
 Οη Κφηηνο & Παπιίδεο (2012) αλαθέξνπλ κηα άιιε ζεψξεζε γηα ηελ χπαξμε κηαο θξίζεο. Σν 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κέζσ απηνξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηείλεη λα δηαγξάςεη ζηξεβιψζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ. Απηφ πνπ ζεσξείηαη θξίζε νπζηαζηηθά είλαη ε βίαηε επαλαθνξά ζε ζπλζήθεο 

νκαιφηεηαο.  Γηα παξάδεηγκα ην «ζθάζηκν κηαο νηθνλνκηθήο θνχζθαο» πνπ εθιακβάλεηαη σο θξίζε, 

νπζηαζηηθά είλαη ε αλαπφθεπθηε δηφξζσζε κηαο πξνυπάξρνπζαο παξάινγεο θαηάζηαζεο, κηαο 

ππεξβνιηθήο αχμεζεο ησλ ηηκψλ, πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα πξνζαξκνζηεί απφηνκα ζηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 
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 ζην ζηάδην ηεο εθδήισζεο  θαηά ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε θξίζε ,αθνχ 

εληνπηζηνχλ ηα  αδχλαηα ζεκεία ηεο 

 ζην ζηάδην απνδξνκήο ,θαηά ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ε νπζηαζηηθή ιήμε ηνπ 

επεηζνδίνπ θαη γίλεηαη απνινγηζκφο ,αλαδηνξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο λέαο 

πνιηηηθήο. 

 Ο Μαξμ ζην «Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην» αλαθέξεη ηνλ φξν (νηθνλνκηθή) 

θξίζε σο απνθχεκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ζεσξία (Μαξμ & Έγθειο, 1999). Ζ 

νηθνλνκία σο έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηέπεηαη απφ ζεσξίεο πνπ νξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Αληηιακβαλφκαζηε πσο ε απνδνρή ησλ αξρψλ κηαο Θεσξεηηθήο 

Οηθνλνκηθήο  ρνιήο απφ έλα θξάηνο ζρεκαηίδεη ην  πιαίζην εθείλν  πνπ θαζνξίδεη 

ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αζθεζεί . Καη‟ επέθηαζε ηα φπνηα γεγνλφηα εθδειψλνληαη  -

ζεηηθά ή αξλεηηθά- είλαη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ 

αθνινπζείηαη. Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Φιλελεςθεπισμόρ-Κλασσική Σσολή 

 Τπνζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο  κέζσ ηεο ειεχζεξεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πιήξνπο απαζρφιεζεο, ρσξίο θξαηηθνχο 

παξεκβαηηζκνχο. Οη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη  ηεο θιαζζηθήο ζρνιήο( Smith, Malthus, 

Ricardo) ζεσξνχλ άρξεζηε θαη επηδήκηα ηελ φπνηα θξαηηθή παξέκβαζε  κέζσ κηαο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ππέξ ησλ θησρψλ αθνχ απηή ζα εκπνδίζεη ηελ επξχηεξε 

θνηλσληθή επεκεξία. Όζνλ αθνξά ηηο ζηξεβιψζεηο θαη αληζνξξνπίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

κέζα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα
12

 πηζηεχεηαη πσο απηνξπζκίδνληαη αθνχ ην αφξαην 

ρέξη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζα επαλαθέξεη  ηελ νκαιφηεηα. 

 

Νεοκλασσική  Σσολή- Παπεμβατισμόρ κπάτοςρ ςπό σςνθήκερ  

 Με βάζε ηε ζέζε ηνπ Mill (φπ. αλ. ζην Καξακεζίλε,  2006)  ε θξαηηθή 

παξέκβαζε είλαη επηζπκεηή θαη εθηθηή εθφζνλ δελ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθέο θαη 

                                                 

12
 Οη νπνίεο ζεσξνχληαη  βξαρείεο θαη πξνζσξηλέο. 
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θνηλσληθέο παξελέξγεηεο. Έηζη γηα ηε λενθιαζζηθή ζρνιή   πξψηε επηινγή είλαη ε 

πιήξσο αληαγσληζηηθή αγνξά. Δθφζνλ απνηχρεη ε επηινγή απηή ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

ηφηε  επεκβαίλεη ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαδηαλείκεη κε δηθαηφηεξν ηξφπν ηα 

εηζνδήκαηα. Οπζηαζηηθά ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα γηαηί θαη πψο  ζα παξεκβαίλεη ην 

θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ θνηλσλία. 

Κεϋνσιανή Σσολή 

 Ο Keynes άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ θιαζζηθή ζρνιή θαη ηφληζε βαζηθά 

ζεκεία ηνπ σο αξλεηηθά ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Τπνζηήξημε πσο ην θαπηηαιηζηηθφ 

ζχζηεκα δελ εμαζθαιίδεη πιήξε απαζρφιεζε θαη πσο ε δηαλνκή πινχηνπ θαη 

εηζνδήκαηνο είλαη άδηθε θαη απζαίξεηε. Δπηπξφζζεηα ππνζηήξημε πσο θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε  είλαη απηή ηεο εκηαπαζρφιεζεο  θαη  ηεο αλεξγίαο κε κφληκεο ηάζεηο 

αζηάζεηαο  θαη θαη‟ εμαίξεζε παξνπζηάδεηαη ηζνξξνπία. Πξφηεηλε σο ιχζε ζηελ 

αλεξγία φρη ηε κείσζε ησλ κηζζψλ αιιά ηελ αχμεζε ηεο  ελεξγνχο δήηεζεο κέζσ 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ πξνέβαιε ην επηρείξεκα πσο ε αλαδηαλνκή 

εηζνδεκάησλ πξνο φθεινο ησλ θησρφηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ ιεηηνπξγεί πξνο 

φθεινο  ησλ επελδχζεσλ θαη  άξα πξνο ηελ νηθνλνκία. Ζ επηινγή ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κέζα απφ  θνηλσληθέο δαπάλεο ιεηηνπξγεί σο κνριφο αλάπηπμεο αθνχ 

απμάλεη ηε δήηεζε, αλαδηαλέκεη ην εηζφδεκα ππέξ ησλ θησρφηεξσλ, απμάλεη ηελ 

θαηαλάισζε θαη κέζσ απηήο έρνπκε αχμεζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο 

(Καξακεζίλε, 2006). 

Νεουιλελεςθεπισμόρ -Μονεταπισμόρ 

 Ο λενθηιειεπζεξηζκφο , κε πξσηεξγάηε ηνλ M. Friedman , σο κεηεμέιημε ηεο 

Κιαζζηθήο ρνιήο θαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο  ζπλζήθεο,  

αζθεί θξηηηθή ζηελ θξαηηθή παξέκβαζε θαη  ακθηζβεηεί ηα νθέιε κέζσ θνηλσληθψλ 

παξνρψλ. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε αγνξά πξέπεη λα είλαη ζε απφιπηε ειεπζεξία, κε 

πιήξσο αληαγσληζηηθή νηθνλνκία  θαη λα κελ ππφθεηηαη ζε  πεξηνξηζκνχο απφ ην 

θξάηνο. Ο επνλνκαδφκελνο θαη κνλεηαξηζκφο  εκθαλίζηεθε σο ην αληίπαιν δένο ζηελ 

θευλζηαλή πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε κεηαμχ 1945-1970.Γηα ηνλ Friedman θάζε είδνπο 

θξαηηθή  παξέκβαζε, επεθηαηηθή ή πεξηνξηζηηθή ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα 

απνξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη (Γθφηζεο,  

1990). 
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Μαπξιστική Θεωπία 

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ άπνςε πσο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη απφξξνηα ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ν Μαξμ θαηαθξίλεη έληνλα ηελ νηθνλνκία 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ ρψξν αλζξψπηλεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηαμηθψλ αληζνηήησλ 

(Jackson & Sorensen, 2006).Τπνζηεξίδεη πσο νη αηηίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

νθείινληαη ζηελ ππεξζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο άλαξρεο παξαγσγήο 

πξνθεηκέλνπ λα παξάμνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξντφληα. Ζ θξίζε 

ππεξζπζζψξεπζεο, θαηαιήγεη κεηαμχ άιισλ ζε κείσζε ή επηβξάδπλζε ηεο δήηεζεο. 

Ζ ππνθαηαλάισζε ησλ καδψλ εκθαλίδεηαη σο έλα απνηέιεζκα ηεο θξίζεο , ην νπνίν 

φκσο αλαδξά πάλσ ζην πνζνζηφ θέξδνπο θαη αλαηξνθνδνηεί ηελ θξίζε. Έηζη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε απηφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο σο ζεηηθφ feedback, έλαλ θαχιν θχθιν πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ θξίζε θαη 

εληζρχεη ηελ θξίζε (Ησαθείκνγινπ & Μειηφο , 1991). 

 Σν θνηλσληθφ πξφζηαγκα απαηηεί θαζνξηζκέλεο αλαινγίεο κεηαμχ παξαγσγήο 

θαη θαηαλάισζεο, -πξνζθνξάο θαη δήηεζεο- πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη 

ηζνξξνπία. ηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία επηθξαηεί ε αληίθαζε αλάκεζα ζηνλ 

θνηλσληθφ-ζπιινγηθφ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο θαη ηνλ  ραξαθηήξα ηεο ηδησηηθήο 

επηρείξεζεο θέξδνπο. Σν θξάηνο νθείιεη λα δηαηεξεί κεραληζκνχο ψζηε λα 

πξνζηαηεχεη ηελ θνηλσλία απφ ηελ  νηθνλνκηθά θπξίαξρε ηάμε πνπ  απνζθνπεί 

θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ (Καξακεζίλε, 2006). 

 Ο Υξηζηνδνπιάθεο (2009) αλαθεξφκελνο  ζηε ζέζε ηνπ Υέγθει ππνζηεξίδεη 

πσο ε Υ νηθνλνκηθή ζεσξία δνκείηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο αληίζηνηρεο επνρήο. Οη 

Wolff  θαη  Resnick, (2012)  ηνλίδνπλ πσο ε θαηαλφεζε ηνπ « ηί θαη πψο»  

ζπζηήλεηαη κηα θξίζε είλαη ην πξψην βήκα γηα ηε έμνδν απφ ηελ θξίζε, αθνχ ην 

ηειηθφ δηαθχβεπκα  αθνξά ζηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ ζα  θαηαιήμνπλ ζε επηηπρή 

έθβαζε θαη  απεκπινθή απφ ηελ θξίζε. Γηαπηζηψλεηαη  φηη, παξά ηελ αλάιπζε πνπ 

έρεη γίλεη ζηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ζην πέξαζκα ηφζσλ θξίζεσλ απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο, δελ κπνξνχλ πάληα λα  πξνβιέςνπλ θαη  λα απνζνβήζνπλ κηα 

επεξρφκελε λέα θξίζε ζε θαζνιηθφ πνζνζηφ. Οη θξίζεηο ιεηηνπξγνχλ σο έλα πεδίν 

πνπ κεηαβάιιεηαη, αλαηξνθνδνηείηαη θαη εληζρχεηαη κε λέα δεδνκέλα θάλνληαο ηελ 

θάζε λέα θξίζε αλζεθηηθφηεξε θαη πην πεξίπινθε (Υξηζηνδνπιάθεο, 
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2012)
13

.Τπάξρνπλ φκσο αμηνπξφζεθηεο νκνηφηεηεο ζηηο δνκέο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο 

θξίζεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη θνηλσλίεο ζην παξειζφλ , πνπ κηα ελδειερήο 

θαηαγξαθή ζα βνεζνχζε αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αθεηέξνπ ζηελ 

κείσζε θαη απνθπγή θάπνησλ ηξαγηθά δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ     (Reinhart & Rogoff, 

2009). 

 

3. Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε  θαη ε κεηάδνζε  ηεο ζηελ 

Διιάδα  

 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 μεθηλά ζηηο ΖΠΑ κηα κεγάιε νηθνλνκηθή αλαηαξαρή 

νξκψκελε απφ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ
14

 ε νπνία εληείλεηαη θαηά ην 

2008 κε ηε ρξενθνπία κεγάιεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο, ηεο Lehman Brothers θαη 

θαηαιήγεη ζηελ Δπξσπατθή θξίζε, ζχκα ηεο νπνίαο είλαη θαη ε Διιάδα. Ζ  αξρηθή  

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ησλ ΖΠΑ, κέζσ ησλ δηαχισλ ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο  

νηθνλνκηθήο αγνξάο  κεηαηξέπεηαη ζε δηεζλή θξίζε θεθαιαηαγνξψλ, αθνχ ρξφληα 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε βάζνο δεθαεηηψλ 

ελέηεηλαλ ηελ θαηάζηαζε θαη νδήγεζαλ ζηελ παγθφζκηα ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

(Mishkin, 1999). 

 Οη παγθφζκηα ζπλδεδεκέλεο νηθνλνκίεο θαη ηα δηεζλνπνηεκέλα ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

σο ε πιένλ ζνβαξή κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2004) θαη κε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πξνθαιεί  παληθφ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. ε 

έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε ζρέζεηο  

αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ,νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο ησλ αζθνχλησλ 

εμνπζία κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε έζλε ,θνηλφηεηεο θαη νκάδεο 

                                                 

13
 ην Υξηζηνδνπιάθεο, Οηθνλνκηθέο Θεσξίεο θαη Κξίζεηο (2015) 

14
 Ολνκάζηεθε Κξίζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, Cecchetti, 2007) 
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αλζξψπσλ άιισλ επείξσλ (Mc Grew, 1997)
15

.  Δμάιινπ ν  Καξακνχδεο (2009)
16

  

ζεκεηψλεη πσο νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο δελ δεκηνπξγνχληαη απφ έλα κφλν αίηην. Δίλαη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνιιψλ ζχλζεησλ  θαη αιιεινεμαξηψκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κεηαμχ 

ηνπο. 

 Ζ επηθξάηεζε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ  αληηιήςεσλ απφ ηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα, γηα ηελ θαιχηεξε θαη δπλακηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ψζεζε πξνο ηελ απνδνρή ησλ αξρψλ  ηνπ λενθηιεπζεξηζκνχ 

θάησ απφ ηελ δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Σα θξάηε αλαιακβάλνπλ ξίζθα θαη 

θάλνπλ επηινγέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ νθείινπλ λα θαιχςνπλ θαη ηηο επηηαγέο 

ηεο θνηλσλίαο ή ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Όκσο φιεο νη επηινγέο θαη απνθάζεηο πιένλ 

γίλνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. Μηα ζεηξά απφ 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο (ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Κίλαο, ζηαζηκφηεηα ησλ 

ΖΠΑ, πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Δ.Δ)
17

 δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ εθδήισζε ηεο επφκελεο θξίζεο. Σαπηφρξνλα , φπσο αλαθέξεη ν Καξακνχδεο 

(2009), κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ζεσξείηαη  θαη ε κεηαηφπηζε ησλ ζηφρσλ 

ησλ ηξαπεδψλ. Έηζη νη ηξάπεδεο απεπελδχνπλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη 

ζηξέθνληαη ζηελ θεξδνζθνπία, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρήκαηα θαη ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαηλνηνκία ρσξίο νηθνλνκηθή ρξεζηκφηεηα, νη νπνίεο έγηλαλ, ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη γηα νξηζκέλεο κεγάιεο δηεζλείο 

ηξάπεδεο απηνζθνπφο . 

 ηελ Δ.Δ. ε θξίζε εμειίρζεθε ζηεξηδφκελε ζε δχν ππιψλεο: ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σν αθξηβφ θαη κε αληαγσληζηηθφ δεκφζην παξάγεη 

                                                 

15
 «Ο Μχζνο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηνπ Ηκπεξηαιηζκνχ» αθειιαξφπνπινο, 

π., 2004. Gutenberg 

16
 ην  Δηζεγήζεηο ηεο Ζκεξίδαο «Απφ ην θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009» 12 Ννεκβξίνπ 2009 

Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. 

17
 Κνιιίληδαο, Σ. Φαιηδφπνπινο, Μ. Απφ ηελ θξίζε ηνπ 1929 ζηελ θξίζε ηνπ 2009. Ζκεξίδα ηνπ 

Ηδξχκαηνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 12/11/2009 
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θαη επαπμάλεη ειιείκκαηα, θπξίσο ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία, ελψ ν 

ηξαπεδηθφο ρψξνο  επάισηνο απφ επηζθαιείο ηίηινπο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ 

ηξίηεο ρψξεο είλαη αληηκέησπε πιένλ κε πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Ζ δηάζσζε ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ θξαηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

θαηάξξεπζή ηνπο κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο. Σν ρξένο κεηαιιάζζεηαη απφ ηδησηηθφ 

ζε δεκφζην αθνχ ηα θξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ απνπιεξσκή ηνπ κε άκεζν αληίθηππν  

άγλσζηεο πξνεθηάζεηο ζηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσδψλεο.  

 Ζ κεηάδνζε ηεο θξίζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έγηλε κέζσ ηεο Δπξσπατθήο 

θξίζεο, αθνχ νη νηθνλνκίεο ιεηηνπξγνχλ  σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία.  To έηνο 2001 

θαζψο ε Διιάδα γίλεηαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο πηνζεηεί ην 

εληαίν λφκηζκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζδνθψληαο κεγάιε αλάπηπμε θαζψο 

ζεσξείηαη κέινο ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Χζηφζν  ε 

ειιεληθή θνηλσλία επέιεμε  ηελ θαηαλάισζε αληί ησλ επελδχζεσλ θαη ν θφβνο ηνπ 

πνιηηηθνχ θφζηνπο απνζάξξπλε ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα αλαιάβνπλ 

απνθαζηζηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ζε 

νηθνλνκηθφ, δηνηθεηηθφ θαη παξαγσγηθφ επίπεδν (Πξνβφπνπινο, 2014). Τπήξμε  

εζσζηξεθήο αλάπηπμε ζηεξηδφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ζε 

δαλεηζκνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ αθφκα πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο. ε κηα αγνξά 

παγθνζκηνπνηεκέλε  ε παξαγσγηθή βάζε νθείιεη λα αλαπξνζαξκνζηεί θαη λα γίλεη 

αληαγσληζηηθή, θάηη πνπ δελ έγηλε ζηελ Διιάδα, κε άκεζν επαθφινπζν ηε αχμεζε 

ηνπ ειιείκκαηνο  ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπξφζζεηα  νη 

δεκφζηεο δαπάλεο ζπλέρηζαλ ηνλ απμεηηθφ ξπζκφ, ηα έζνδα είραλ κεηνχκελε ηάζε θαη 

απηφ νδήγεζε ζε πξσηνθαλή επίπεδα ην δεκφζην ρξένο. Ζ παγθφζκηα θξίζε βξίζθεη 

ηελ Διιάδα αλνρχξσηε, κε ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη κεγάιν δεκφζην 

ρξένο. Καζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο κηαο εζληθήο ρξενθνπίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζεη ην Διιεληθφ θξάηνο εθαξκφδεηαη πνιπεηέο πξφγξακκα κε ζηφρνπο  αθελφο 

ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο  θαη ηνλ έιεγρν ηεο δπλακηθήο ηνπ ρξένπο, 

αθεηέξνπ ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα 

ζηεξίμνπλ ην πιαίζην επαλεθθίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Καζψο πινπνηείηαη ην 

πξφγξακκα θαη αθνχ δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία λα πεηχρεη απφ κφλν ηνπ ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο ε θπβέξλεζε δεηά απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 
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(ΓΝΣ)
18

 θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε. 

Οπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πνιηηηθψλ πνπ έζεζε ηε ρψξα ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ 

παξαπάλσ ζεζκψλ πξνθεηκέλνπ λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο κηαο νιηθήο ρξενθνπίαο 

θαη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ επάλνδν ηεο νηθνλνκίαο κε φξνπο επαρζείο γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

Πολιτικέρ Λιτότηταρ 

 Ζ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο θξίζεο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε άκεζεο 

βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί. Ζ 

Δ.Δ. έιαβε κηα ζεηξά απφ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηα θξάηε κέιε. Χζηφζν νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ Διιάδα λα ιάβεη νηθνλνκηθή ζηήξημε 

απφ ην ΓΝΣ, φπσο ν απμαλφκελνο πιεζσξηζκφο, ηα κεγάια ειιείκκαηα θαη ε 

κεδεληθή αλάπηπμε είλαη απηέο πνπ  δηαθφπηνπλ ηελ πνξεία πξνο ηελ αλάθακςε πνπ 

πεηπραίλνπλ άιιεο ρψξεο κε πγηή νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Δπηβαξπληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ Διιάδα δηαπηζηψλεηαη πσο είλαη θαη νη εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ηνπ 2009 αθνχ 

αλαπαξάγεηαη ε θιαζζηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κε κεγάιεο απψιεηεο δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο ιφγσ ηεο ραιάξσζεο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ, αιιά θπξίσο 

ιφγσ ηεο αδπλακίαο πνιηηηθήο ζχγθιηζεο θαη ζπλελλφεζεο  ησλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε νηθνλνκηθή θαηαηγίδα πνπ έρεη έξζεη (Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο, 2014).  Σν 2010 βξίζθεη ην ειιεληθφ θξάηνο ζε κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε 

κε ηαπηφρξνλε ηεξάζηηα πζηέξεζε δεκνζίσλ εζφδσλ, έμαξζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε πξσηνθαλή 

πςειά επίπεδα. 

 

                                                 

18
 Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (International Monetary Fund – IMF) είλαη ζεζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ . Χο δηεζλήο νξγαληζκφο ζπζηήζεθε ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

1945κε έδξα ηηο ΖΠΑ, θαηφπηλ ζπλνκνιφγεζεο 29 Υσξψλ πνπ είραλ ζπκβάιεη ζην 80% ηνπ 

θεθαιαίνπ. Παξεκβαίλεη κε δηαξζξσηηθά νηθνλνκηθά θαη ηερληθά κέηξα πξνο βνήζεηα ζε φπνηα ρψξα 

δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ θαη εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. 
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 ην πιαίζην απηφ ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Πξνβφπνπινο, 

2014) δειψλεη πσο  

“Ζ κφλε αζθαιήο κέζνδνο γηα ηε ζσξάθηζε ηεο νηθνλνκίαο καο […]είλαη ε 

ζαξξαιέα αληηκεηψπηζε ησλ αληζνξξνπηψλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ, 

ψζηε λα πξνσζείηαη δηαξθψο κηα καθξφπλνε, εμσζηξεθήο, ηζρπξή θαη δηαηεξήζηκε 

αλαπηπμηαθή δπλακηθή. Τέηνηα δπλακηθή είλαη κφλν απηή πνπ ζηεξίδεηαη 

πξσηίζησο: ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο κέζσ ησλ επελδχζεσλ, ζηε 

δηαξθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε φιεο ηηο αγνξέο, θαζψο επίζεο, 

θαη πξνπαληφο, ζε έλα εθηεηακέλν πιέγκα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θπξίσο 

ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα… …θαη φζν ρσιαίλεη ε δηαξζξσηηθή ζπληζηψζα ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ καο, δχζθνια ζα απνθαζίζηαηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ 

θαη ησλ αγνξψλ ζηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο καο”, 

 ζεσξψληαο φηη ε επηβνιή κηαο πνιηηηθήο βαζηζκέλεο ζηε ιηηφηεηα θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ,  είλαη «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ. Δμάιινπ κεζνπξφζεζκα πηνζεηήζεθαλ αιιαγέο ψζηε λα ππνζηεξηρζεί 

θαη λα ζπλερηζηεί ε επξσπατθή βνήζεηα θαη αιιειεγγχε αιιά θαη καθξνπξφζεζκα 

αλαδεηήζεθαλ πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ν δνκηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη λα ελαξκνληζηεί ζηα επξσπατθά θξηηήξηα θαη ηελ επξσπατθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ επηινγή απηή ήηαλ κνλφδξνκνο θαη ζαθψο επίπνλε θαη ζθιεξή. 

Απφ ηηο δξαζηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ αλαθέξνληαη: κεηψζεηο ζε δεκφζηεο 

δαπάλεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε ή ζηελ άκπλα ηεο ρψξαο, 

ζπγρσλεχζεηο ή θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο δεκφζησλ θνξέσλ  πνπ θξίζεθαλ 

αληηπαξαγσγηθνί,   δξαζηηθή κείσζε  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

ηε κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πεξηθνπή ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο, πεξηνξηζκφο ησλ πηζηψζεσλ, κείσζε ή θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ. 

Αληίζεηα παξνπζηάζηεθαλ απμήζεηο ζηε θνξνιφγεζε, ζηα ηηκνιφγηα ησλ δεκφζηα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φπσο ην λεξφ θαη ην ξεχκα, πξνγξακκαηίζηεθε ε 

νινθιήξσζε ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο 

ΟΔ θαη ηέινο δξνκνινγήζεθε ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε φζα απηφ ζπλεπάγεηαη
19

. Χο αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ 

                                                 

19
 Οπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ Μνλεηαξηζκνχ φπσο 

αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν(ζει. 19). 
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παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ρξενθνπία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ 

,πεξηνξηζκφο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ, επηβξάδπλζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

αθηλήησλ, κείσζε ζε παξαδνζηαθά ηζρπξνχο ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο φπσο ν 

ηνπξηζκφο θαη θαη΄ επέθηαζε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014). Οη λένη, απζηεξνί θαη θαηά ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο-

πξφλνηα νηθνλνκηθνί φξνη πνπ θιήζεθαλ νη ρψξεο ηεο Δ.Δ. (καδί κε ηελ Διιάδα)  λα 

πξνζππνγξάςνπλ ην 2010,ήηαλ θαηά ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο-πξφλνηα θαη 

πηνζεηήζεθαλ  απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ φξηδε ε παγθνζκηνπνίεζε ψζηε λα θαηαζηεί ε Δ.Δ. 

απνδνηηθφηεξε θαη αληαγσληζηηθφηεξε. Ζ Διιάδα πξσηίζησο φθεηιε λα 

απνθαηαζηήζεη ηε ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ εηαίξσλ θαη απηφ ζα γηλφηαλ  κε ηελ 

εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ  απζηεξά εληφο ησλ πξνζπκθσλεζέλησλ 

πξνζεζκηψλ θαη ρσξίο «εθπησηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο» επί ηνπ πεξηερνκέλνπ. Με 

απιά ιφγηα ην ίδην ην θξάηνο μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ 

ιηηφηεηαο θαη ζπξξίθλσζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ πνπ επηηεχρζεθαλ κε 

αγψλεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Μηα καθξνρξφληα 

πεξίνδνο ιηηφηεηαο εκθαλίδεηαη θαη ε κφληκε παξνπζία ηεο ζα επεξεάζεη  ζε βάζνο 

ηελ θνηλσλία.  
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Κεθάιαην 2
ν
   Πξνγξάκκαηα  ίηηζεο  Μαζεηώλ 

 

4. Δπηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ζηνλ παηδηθό- καζεηηθό 

πιεζπζκό 

 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θέξεη κηα ζεηξά επηπηψζεσλ νη νπνίεο αθήλνπλ λα 

δηαγξαθνχλ  νη αδπλακίεο ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ πξνλφεζε λα 

ζηεξίμεη ηηο επάισηεο νκάδεο φηαλ κάιηζηα ην δηάζηεκα πξηλ ηε θξίζε ππήξμε 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία. Οη θαηαζηξνθηθέο 

επηπηψζεηο πνπ εθδειψλνληαη ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο  θνηλσληθήο 

νπηζζνδξφκεζεο αιιάδνληαο- κάιινλ φρη πξνο ην θαιχηεξν-  ζεζκνχο, δνκέο θαη 

ηζνξξνπίεο (Κφηηνο & Παπιίδεο, 2012). Ζ ίδηα ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζεσξείηαη σο 

έλαο απφ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ εληζρχνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

(Μπαινχξδνο, 2011). Ζ ιηηφηεηα νδεγεί ηελ νηθνλνκία ζε έλαλ θαχιν θχθιν 

ζπλερνχο χθεζεο, κε ηελ απαζρφιεζε λα κεηψλεηαη, ηα εηζνδήκαηα λα 

ζπξξηθλψλνληαη θαη ηε θηψρεηα λα εμαπιψλεηαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξα ζηξψκαηα 

ηεο θνηλσλίαο (Παπαδεκεηξίνπ θ.α., 2013). Ζ Νηθνιαθάθε (2015) ηνλίδεη απηφ πνπ 

πνιιέο έξεπλεο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο δηαπηζηψλνπλ: ε θησρνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

θέξλεη ηνπο γνλείο αληηκέησπνπο κε ηελ αδπλακία ηνπο λα παξάζρνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο φζα επηζπκνχλ ή έρνπλ αλάγθε. Οη επηινγέο ηνπο γίλνληαη κε θξηηήξην φρη ηελ 

πνηφηεηα αιιά ην θφζηνο αγνξάο θαη ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο ηεο πείλαο θαη νη 

ζπλερψο κεηνχκελεο θνηλσληθέο  παξνρέο ππνβηβάδνπλ ην νχησο ή άιισο κηθξφ 

θνηλσληθφ θξάηνο (Νηθνιαθάθε,  2015). Ζ θηψρεηα θαη ν απνθιεηζκφο εληζρχεη ην 

«ζχλδξνκν ηνπ αγέιαζηνπ γνληνχ» πνπ θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο γνλετθέο 

ππνρξεψζεηο  ρσξίο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί.  

 Παξφηη ε έλλνηα ηεο θηψρεηαο ζα κπνξνχζε λα έρεη αξθεηέο εξκελείεο (Engle 

& Black, 2008 νπ. αλαθ. ζην Νηνιηνπνχινπ, 2015) αθνχ γηα θάζε άλζξσπν 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, απνδερφκαζηε έλα θαηψηαην  φξην  πέξαλ ηνπ 

νπνίνπ ππάξρεη αδηακθηζβήηεηε θηψρεηα. Ζ Eurostat (2000) δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

θηψρεηαο σο  « ζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε πφξσλ, θπξίσο εηζνδήκαηνο» 

νλνκάδνληάο ηελ εηζνδεκαηηθή θηψρεηα. Σαπηφρξνλα ε νηθνλνκηθή θξίζε αλαγθάδεη 

ην θξάηνο λα πεξηνξίζεη ηηο πξνλνηαθέο ηνπ  εηζθνξέο κε άκεζν αληίθηππν ηε 
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κεγηζηνπνίεζε ηεο θηψρεηαο ζηνπο ήδε θησρνχο θαη ηελ δεκηνπξγία λένπ  

επαπεηινχκελνπ πιεζπζκνχ σο θησρνχ. πλνδνηπφξνο ηεο θηψρεηαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα λνηθνθπξηά είλαη θαη ε παηδηθή θηψρεηα
20

 αλαγλσξηζκέλε σο 

επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε  θαηαγεγξακκέλε ηελ αχμεζε  ηεο κεηαμχ 2005-

2009 (ΔΛ.ΣΑΣ, 2010) θαη κε  δηαξθψο απμεηηθή ηάζε (ΔΛ.ΣΑΣ, 2016). 

Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη ε ηάζε λα κεηψλεηαη ν δείθηεο ησλ νξίσλ ηεο θηψρεηαο, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ππνθαηεγνξηψλ θηψρεηαο, κε απνηέιεζκα νκάδεο πνπ ην 

2011 ζα ραξαθηεξίδνληαλ θησρνί θαη ζα σθεινχληαλ απφ  ηηο φπνηεο θνηλσληθέο 

δξάζεηο ζήκεξα λα απνθιείνληαη
21

. ηελ  έθζεζε πνπ θαηαηέζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Unicef ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα (2015) γίλεηαη ε 

δηαπίζησζε πσο ε παηδηθή θηψρεηα δελ έρεη επεξεάζεη κφλν ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πην θησρά θνηλσληθά ζηξψκαηα αιιά φια ηα παηδηά ζηελ Διιάδα  

βηψλνπλ ,ζαθψο κε κεγάιεο απνθιίζεηο, ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Με άιια ιφγηα ε  νηθνλνκηθή θξίζε ,ηδηαίηεξα κεηά ην 2010 ,επέδξαζε 

θαηαιπηηθά ζηε θησρνπνίεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ Διιάδα (Γαζθαιάθεο, 

2015). Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη ε δπζάξεζηε δηαπίζησζε  απφ ηηο Δθζέζεηο ηεο Unicef 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πσο ππννκάδεο εληφο ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ θησρνχ 

πιεζπζκνχ, παηδηθνχ θαη ελειίθσλ,  είλαη αληηκέησπεο κε πην αθξαίεο κνξθέο 

θηψρεηαο θαη απνζηέξεζεο. ε κειέηε πνπ αθνξά λνηθνθπξηά ηεο πξσηεχνπζαο  ν  

Μαηζαγγάλεο  (2014) εθηηκά πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θησρψλ  παηδηψλ ζηελ 

Αζήλα δηαβηεί ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο
22

.  

                                                 

20
 Ζ απνζηέξεζε βαζηθψλ πιηθψλ αγαζψλ ,θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη  παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηβίσζε, ηελ  αλάπηπμε  &  ηελ έληαμε ελφο παηδηνχ ζηελ θνηλσλία. Υσξίο λα ππάξρεη έλαο 

εμεηδηθεπκέλνο νξηζκφο γηα ηελ παηδηθή θηψρεηα , ε αμηνιφγεζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηζνδεκαηηθή 

έιιεηςε ζε παηδηά έσο δεθαπέληε εηψλ ιφγσ ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο (ζηελ νπνία αλήθνπλ) 

πνπ ππνινγίδεηαη λα είλαη θάησ ηνπ 60% ηνπ εζληθνχ ηζνδχλακνπ (Κνγθίδνπ, 2005,νπ. αλ. ζην 

Νηνιηνπνχινπ,  2014). 

21
 Τπνινγίδνληαη  πεξίπνπ 900.000 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ πεξί ηηο 200.000 ήηνη 22.6% αθνξά  παηδηά 

θάησ ησλ 18εηψλ (Eurostat, 2013) . 

22
  Απφ παιαηφηεξεο κειέηεο ζηε Γαιιία πνπ  επηθεληξψζεθαλ ζηελ αθξαία θηψρεηα (grande pauvreté) 

θαη ζηηο επηπηψζεηο ζηα παηδηά δηαπηζηψζεθε πσο εμαηηίαο ηεο ηα παηδηά βίσλαλ θαθνκεηαρείξηζε, 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θφπσζε θαη ππνζηηηζκφ κε επαθφινπζν αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε κάζεζε θαη 
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 Αληηιακβαλφκαζηε πιένλ ηε δηηηή δπλακηθή ηεο θηψρεηαο, ηελ πξνο ηα άλσ 

δηεχξπλζε, απεηιψληαο  λα ελζσκαηψζεη ζηνλ θινηφ νκάδεο πνπ έσο ηψξα δελ 

θηλδχλεπαλ αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή ,πξνο ηα θάησ , θαζψο εληείλεηαη θαη βπζίδεη 

νκάδεο ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, ζπλζήθεο πνπ ζεσξεηηθά είραλ εμαιεηθζεί 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ (Γαζθαιάθεο, 2015).
23

   

 Παξφιν πνπ ε θηψρεηα πξνυπήξρε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρεη θαηαγξαθεί 

σο κία εθ ησλ ζνβαξφηεξσλ  επηπηψζεσλ ηεο (Moore et al, 2009 φπ. αλ. ζην 

Νηνιηνπνχινπ, 2014) θαη δπζηπρψο επαλαθάκπηεη ιφγσ ηεο  θξίζεο. Δμαηηίαο ηεο ην 

άηνκν- ελήιηθαο ή παηδί- ζηεξείηαη βαζηθά πιηθά αγαζά (ηξνθή, λεξφ, ζηέγε, πγηεηλή)  

αιιά θαη ππεξεζίεο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία, ελψ ηαπηφρξνλα δπζθνιεχεηαη 

λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, βηψλεη ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη αμηνπξέπεηαο, 

έρεη ρακειή απηνπεπνίζεζε ,ληψζεη απφξξηςε ,κνλαμηά θαη αλαζθάιεηα, ζπκφ ή 

απνγνήηεπζε , δεκηνπξγεί ερζξηθέο ζρέζεηο θαη απνκαθξχλεηαη ζπλερψο απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ (Engle & Black, 2008 φπ. αλ. ζην Νηνιηνπνχινπ,  2014). Ζ θηψρεηα 

φπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο έρεη πνιππνίθηιεο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ (παηδηνχ) σζηφζν ηδηαίηεξε  βαξχηεηα  έρνπλ νη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο 

φπσο πξνβιήκαηα ιφγσ ππνζηηηζκνχ θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πγεία, ηα 

νπνία κεηαθξάδνληαη σο πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμή ηνπ (Minujin et al, 2005 φπ. αλ. 

ζην Νηνιηνπνχινπ, 2014). Δξεπλεηέο ηνλίδνπλ επίζεο ηε δηάξθεηα πνπ πθίζηαηαη έλα 

παηδί ηε θηψρεηα, αιιά θαη ηελ ειηθία πνπ αξρίδεη λα ηε βηψλεη (Duncan & 

Magnuson, 2011 φπ. αλ. ζην Νηνιηνπνχινπ, 2014) κε δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο φηαλ 

βηψλεηαη απφ κηθξή ειηθία. Κη ελψ γηα ηε θηψρεηα πνπ βηψλεη έλαο ελήιηθαο 

ππεχζπλνο θαηά θχξην ιφγν είλαη ν ίδηνο, δε ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηα παηδηά αθνχ γηα 

ηε θηψρεηα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δελ επζχλεηαη απηφ. Δμάιινπ νη  Brandbury, Jenkins 

θαη Micklewright (2001) ηνλίδνπλ ηελ πνηνηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

                                                                                                                                            

αλάπηπμε (Pair, 2000 ζην Social Policies, Family Types and Child Outcomes in Selected OECD 

Countries Sheila B. Kamerman, Michelle Neuman, Jane Waldfogel and Jeanne Brooks-Gunn, 2003). 

 

23
 ηελ  νκάδα ηεο αθξαίαο θηψρεηαο δελ ζπγθαηαιέγνληαη πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο έξεπλεο εηζνδήκαηνο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU-

SILK) θαη ζεσξνχληαη θαηά ηεθκήξην θησρνί, φπσο άζηεγνη, Ρνκά  ζε θαηαπιηζκνχο, δηαβηνχληεο ζε 

ηδξχκαηα, θιπ. 
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«πεξηζηαζηαθή», «παξνδηθή», θαη  «επίκνλε» θηψρεηα πνπ βηψλεη έλα παηδί θαζψο νη 

επηπηψζεηο είλαη πνιχ πην ζνβαξέο φζν ε θηψρεηα δηαξθεί πεξηζζφηεξν.  Έλα παηδί 

πνπ δεη ζε ζηεξεκέλν πεξηβάιινλ δελ αλαπηχζζεηαη νκαιά, ζηεξείηαη ηεο 

θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο κε επαθφινπζα ζηελ εγθεθαιηθή αλάπηπμε, ζην ιφγν, ηε 

γξαθή, ηελ κεηέπεηηα ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή ηνπ πνξεία. Τπνζηεξίδεηαη πσο 

αλαπηχζζνληαη  κε επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιφγσ 

θαηάζιηςεο, κεηνλεμίαο, απνκφλσζεο, αλαζθάιεηαο θ.α. (Νηνιηνπνχινπ, 2014· 

UNICEF 2012,) πνπ φκσο είλαη ιηγφηεξν έληνλεο απφ φ,ηη ζην λνεηηθφ επίπεδν. 

 Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη ζαθήο δηαζχλδεζε θηψρεηαο θαη παρπζαξθίαο  

απφ κειέηεο (Νηνιηνπνχινπ, 2014· Υξπζαθίδεο, 2014· UNICEF, 2012) αθνχ  νη 

γνλείο αλαγθάδνληαη λα ζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο κε θζελφηεξα   ηξφθηκα  θαθήο ή 

ππνδεέζηεξεο  πνηφηεηαο (επεμεξγαζκέλα, πξνκαγεηξεκέλα). Δπηπξφζζεηα έλα 

ππνζηηηζκέλν παηδί  είλαη επηξξεπέο ζε αηπρήκαηα, δελ επηζπκεί λα βξίζθεηαη ζην 

ζρνιηθφ ρψξν αθνχ βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιφγσ έιιεηςεο απαξαίηεησλ 

πφξσλ, αδηαθνξεί γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ, θαη έξεπλεο έρνπλ δείμεη ηελ άκεζε 

ζπζρέηηζε ζρνιηθήο απφδνζεο θαη θηψρεηαο. Ζ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα επεξεάδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ ρψξν αθνχ θπξηαξρνχλ 

άιια πξνβιήκαηα ληψζνπλ ην ζρνιείν  βαξεηφ θαη ηηκσξεηηθφ. Παηδηά απφ θησρά 

πεξηβάιινληα επηθεληξψλνληαη ζε δεηήκαηα επηβίσζεο θαη είλαη αγρσκέλα εμαηηίαο 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ βηψλνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ελ αληηζέζεη κε ηα ππφινηπα πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα ζέκαηα. (Νηνιηνπνχινπ, 2014) θαη είλαη αλέκεια.  

 Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ πεξηνρέο πνπ έρνπλ  κεγάιν αξηζκφ 

παηδηψλ πνπ βηψλνπλ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα θαη ππνζηηίδνληαη παξαιιειίδνληαο ηε 

δηαηξνθή ηνπο κε απηή πνπ είραλ παηδηά ζε πεξηφδνπο πνιέκνπ. Γελ ππνζηεξίδεηαη 

πσο ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο βξίζθεηαη ζην επίπεδν απηφ, αιιά απφ ηελ 

αξρή ηεο θξίζεο θαη θπξίσο κεηά ην 2010 ε θαηάζηαζε ζηα ρακειφηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα έρεη επηδεηλσζεί (Καηζίθαο, θ.α. 2014). Δπηπξφζζεηα 

παξφκνηα ζηνηρεία αληινχληαη θαη απφ ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Γηεχζπλζεο γηα 

ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (FRA, 2012· Eurostat, 2012) ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε 

απμεηηθή ηάζε πνπ έρεη ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηνλ παηδηθφ 
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πιεζπζκφ. Απφ ηα  ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί  απφ ην SILC
24

 θαη αθνξνχλ ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ  δηαπηζηψλεηαη ην δπζάξεζην ζπκπέξαζκα πσο ην πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα έλα γεχκα κε θξέαο ,ςάξη ή θνηφπνπιν
25

 

θάζε δεχηεξε κέξα
26

, έρεη δηπιαζηαζηεί θηάλνληαο απφ ην 7,1 ηνπ 2008 ζην 14,1 ην 

2012. Μηα αλαιπηηθφηεξε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ καο πιεξνθνξεί  πσο έρεη κεησζεί 

δξακαηηθά ε δπλαηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρεηαο λα πεξηιακβάλεη ην πξναλαθεξζέλ γεχκα θάζε δεχηεξε κέξα
27

. 

 Σν δηαθχβεπκα ηεο θνηλσλίαο, ην λέν «θνηλσληθφ δήηεκα» φπσο ην 

ραξαθηεξίδεη ν Μαηζαγγάλεο (2013), είλαη  λα ππνζηεξηρζεί ν παηδηθφο πιεζπζκφο, 

κέζα απφ κηα θνηλσληθή  πνιηηηθή επξείαο απνδνρήο θαη ζρεδηαζκνχ πνπ ζηφρν ζα 

έρεη αθελφο ηε ζίηηζε ησλ παηδηψλ ψζηε λα απνζνβεζνχλ ηα δπζάξεζηα 

απνηειέζκαηα  εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο δηαηξνθήο πνπ ιακβάλνπλ ( άκεζα πξνβιήκαηα 

πγείαο, θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζρνιηθή δηαξξνή, παρπζαξθία, πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θ,ά.) αθεηέξνπ λα ζηεξηρζεί κηα νιφθιεξε γεληά ζε καθξνπξφζεζκε 

βάζε  αθνχ ην θνηλσληθφ θξάηνο νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο 

πνιίηεο ηνπ απφ ηηο  αθξαίεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

απφ ηε θηψρεηα, εμαζθαιίδνληαο ηνπο επαξθή αγαζά θαη ππεξεζίεο  πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη νιφπιεπξε θαη ζθαηξηθή αλάπηπμε. 

 

 

5. Σν πξόγξακκα ζίηηζεο σο θνηλσληθή πνιηηηθή 

 

 Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή δελ έρεη πιήξσο δηαζαθεληζκέλν πιαίζην δξάζεο κε 

ηνπο επηζηήκνλεο λα ηελ  ηνπνζεηνχλ ζε ρψξνπο φπσο ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε 

                                                 

24
 Έξεπλεο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ. 

25
 Γηα ρνξηνθάγνπο ππνινγίδνληαη ιαραληθά ίζεο αμίαο 

26
 Πίλαθαο 1 

27
 Πίλαθαο 2 
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λνκηθή,  ε θνηλσληνινγία, ε ζηαηηζηηθή,  ε δηθαηνζχλε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

(ηαζηλνπνχινπ, 2006). Χζηφζν είλαη επξέσο  απνδεθηφ πσο ζηφρνο ηεο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε παλαλζξψπηλσλ θαη βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο  ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθέο θαη  θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη  ε αληηκεηψπηζε  

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ θαη  δξάζεηο πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ απφ ην ίδην ην θξάηνο ή απφ θνξείο πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί .Παξφηη νη 

πξψηεο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο 

αξρέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηα θξάηε επελέβεζαλ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. Οπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο πθίζηαηαη κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα ηεξάζηηα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν πφιεκνο. 

Πέξαλ ησλ πνιέκσλ , έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη ζε πεξηφδνπο 

έληαζεο θαη θξίζεσλ, φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο 

(Γεκνπιάο, 2012). Με άιια ιφγηα ηα έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ,απφξξνηα 

θξίζεσλ, επηηάζζνπλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο  λα αλαπηχμεη ην θξάηνο 

πξφλνηαο θαηάιιειεο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη  αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ  ζπζηεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ελφο θξάηνπο θαη λα επηηεπρζεί θνηλσληθή επεκεξία (Midgley,1997 φπ. αλ. 

ζην ηαζηλνπνχινπ, 2006). Οη δξάζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζχκθσλα κε 

ζχγρξνλνπο δηαλνεηέο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πξνο ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε 

ησλ αηφκσλ πνπ πζηεξνχλ κε θχξην κέιεκα ηελ απνθπγή ηαπηνηήησλ 

,ραξαθηεξηζκψλ θαη εδξαίσζε ησλ αληζνηήησλ πνπ νπζηαζηηθά ζα επηθέξνπλ ηε 

ιεγφκελε illfare
28

 θαηά ηνλ Titmuss (1987). 

 Χζηφζν ε θνηλσληθή ζέζε θαη ε ηδενινγία ελφο αηφκνπ δηαθνξνπνηεί ηελ 

νπηηθή ηνπ σο πξνο ηνπο ζθνπνχο  πνπ επηδηψθνληαη απφ ηελ  θνηλσληθή πνιηηηθή 

(ηαζηλνπνχινπ,2010 φπ. αλ. ζην Γεκνπιάο, & Οηθνλφκνπ, 2012). Τπνζηεξίδεηαη 

δειαδή πσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα αζθεζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε αθνινπζψληαο ηηο ζέζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ πηνζεηεί, 

εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο φπσο: ε επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ε 

                                                 

28
 Welfare vs Illfare. Ζ ελίζρπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ αληζνηήησλ απφ ηελ αζθνχκελε θνηλσληθή 

πνιηηηθή  πηζαλφλ λα επηθέξεη αληίζεην απνηέιεζκα θαη παξάγεη νπζηαζηηθά δπζηπρία 

(Titmuss,1987ζην ηαζηλνπνχινπ 2006). 
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απνζφβεζε θηλδχλσλ, ε θνηλσληθή αιιαγή σο αλαδηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο, σο 

παξέκβαζε ζηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή θαη  ηέινο σο θνηλσληθφο έιεγρνο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ν θπξίαξρνο ιφγνο θαη ε εμνπζία. 

εκείν ζχγθιηζεο  φκσο παξακέλεη ε επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπ  πνιίηε  ζηελ θνηλσλία.  

 Δπηπιένλ ιακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ηνλ ηξφπν, ηελ έθηαζε, ην βαζκφ 

παξέκβαζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχληαη θαζηεξψλεηαη 

κηα ηππνινγία βαζηζκέλε αξρηθά ζε δχν άμνλεο-πξφηππα (Titmuss ,1974 φπ.αλ.  ζην 

ηαζηλνπνχινπ, 2006). Αθνινπζψληαο ην Υπνιεηκκαηηθφ Πξφηππν ην θξάηνο δξα 

κφλνλ φηαλ ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο αθνχ ηα ίδηα ηα 

άηνκα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη  ιεηηνπξγεί σο δίρηπ 

αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε εμαζιίσζε ηνπ αηφκνπ. Πξσηεχνληα ξφιν 

έρεη ν εζεινληηζκφο ζεσξψληαο ην θξάηνο-πξφλνηα έλα πνιπδάπαλν ζχζηεκα 

επηβνιήο εμνπζίαο θαη ειέγρνπ. Οπζηαζηηθά ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ σο θπξίαξρν νηθνλνκηθφ κνληέιν 

ππάξρεη ε αίζζεζε κηαο επαλαηνπνζέηεζεο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ  πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο παγθνζκηνπνηεκέλεο  θνηλσλίαο. 

 Σν Θεζκηθφ-Αλαδηαλεκεηηθφ Πξφηππν ζπλδεδεκέλν κε ηνλ Δπξσπατθφ 

θαπηηαιηζκφ, ην ζνζηαιδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ θευλζηαλή αληίιεςε ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ αλαδηαλεκεηηθή πνιηηηθή ηνπ (ηαζηλνπνχινπ, 2006). Πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζεη ηηο αληζφηεηεο θαη λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή εθαξκφδεη ζπλνιηθή 

θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη απνθεχγεη ην ζηηγκαηηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. Ο φξνο ζεζκηθφ αλαθέξεηαη ζην  νξγαλσκέλν πιαίζην ζηήξημεο πνπ 

αθνινπζείηαη ζε αληίζεζε κε απνζπαζκαηηθέο θαη έθηαθηεο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνζηεξηρζεί ε πξφιεςε θαη φρη κφλν ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Ο Giddens (1994) αλαδεηψληαο  έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην πξνηείλεη ηνλ «ηξίην 

δξφκν» κεηψλνληαο ηηο θξαηηθέο δαπάλεο αιιά ζηνρεχνληαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Πξνηείλεη ηελ  εληζρπκέλε  

ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ. Με άιια ιφγηα πξνηείλεη έλα κηθηφ 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηελ αξσγή θαη ζχκπξαμε ηνπ θξάηνπο ,ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο αγνξάο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ  θάζε εκπιεθφκελνπ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο κε ην 
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κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο (ηαζηλνπνχινπ,  1996). ήκεξα φζν πνηέ άιινηε, 

αθνχ ην αληίπαιν δένο ηνπ άθξαηνπ θαπηηαιηζκνχ έρεη εθιείςεη,  ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαιείηαη λα ππεξαζπηζηεί ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ίζσο 

εθιείςνπλ ππφ ην βάξνο ηνπ άθξαηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ θέξδνπο. Υξεηάδεηαη κηα 

επαλεθθίλεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (Titmuss, 1984) πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηαζηεί κηα λέα ράξηα αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ έλα λέν  θνηλσληθφ ζπκβφιαην 

γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο (Esping-Andersen,2002 φπ.αλ.  ζην ηαζηλνπνχινπ, 2010). 

 ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 αλαπηχζζεηαη ε Μαξμηζηηθή ζέζε πεξί ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο αζθψληαο δξηκεία θξηηηθή ζηα πξναλαθεξζέληα Πξφηππα. Τπνζηεξίδεηαη 

πσο νη καξμηζηέο δελ κπνξνχλ λα δερζνχλ ηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ 

δίρσο ηελ θαηάιπζε ησλ θαζηεξσκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ.  Ζ καξμηζηηθή 

ζεψξεζε ζηεξηδφκελε ζηηο αξρέο ησλ θιαζηθψλ ηνπ καξμηζκνχ σο θίλεκα θαηά ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ  θαπηηαιηζκνχ επηδηψθεη κηα ζπλερή ηαμηθή πάιε κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ άξζε ηεο αιινηξίσζεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ πνιηηψλ  

ψζηε λα αλαθηήζνπλ νη άλζξσπνη ηε ρακέλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ θαηαπαηεκέλε 

ειεπζεξία (ηαζηλνπνχινπ, 2006). 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο–πξφλνηαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν εμειίζζεηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζε ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα. Σν θξάηνο –πξφλνηαο 

εκθαλίδεηαη  ζηελ Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε λα 

δεκηνπξγεί λέα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη νη θνηλσλίεο λα ζηεξίδνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε 

ξπζκίδνληαο ζεκειηψδε δεηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ,  ελψ αληίζεηα ε Διιάδα 

αληηκεησπίδεη αθφκα πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη θαζνξηζκνχ ησλ ζπλφξσλ ηεο θαζψο 

πξνζπαζεί λα θιείζεη ηηο πιεγέο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο. Τπάξρεη έλα 

ππνηππψδεο θξάηνο πξφλνηαο πνπ ζηεξίδεηαη ελ πνιινίο ζε   δηεζλείο νξγαληζκνχο 

θαη κε – θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Μεηαπνιεκηθά ε Δπξψπε αθνινπζψληαο ηελ 

θευλζηαλή πνιηηηθή θαη ην ζεζκηθφ/αλαδηαλεκεηηθφ πξφηππν αλαπηχζζεη έλα ζηαζεξφ 

θνηλσληθφ πιέγκα αζθάιεηαο θαιχπηνληαο φιν ην θάζκα ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο 

δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαζνιηθή θξνληίδα ,φρη κφλν ησλ 

αδχλακσλ θαη θησρψλ πξνζδνθψληαο ζηελ επεκεξία φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηψλ. 

Σν Διιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ Καηνρή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαλ θαηαζηξνθηθφ  

Δκθχιην πνπ εληζρχεη ηελ αληζφηεηα θαη ηελ αδηθία. Σν θξάηνο εμαθνινπζεί λα 

εληζρχεη ηνπο πνιίηεο κε βάζε ην Τπνιεηκκαηηθφ Πξφηππν ζηεξηδφκελν ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ πξνζσπηθή εζεινληηθή πξνζθνξά. Μεηά ην 1970 θη ελψ ζηελ ππφινηπε 
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Δπξψπε αξρίδεη ε ακθηζβήηεζε γηα ηελ πνιηηηθή πνπ επηθξαηεί αθνχ ν 

λενθηιειεπζεξηζκφο θεξδίδεη έδαθνο, ε Διιάδα  κε κεγάιε θαζπζηέξεζε θάλεη ηα 

πξψηα βήκαηα πηνζέηεζεο ηνπ ζεζκηθνχ /αλαδηαλεκεηηθνχ πξνηχπνπ. Καζψο φκσο νη 

λέεο  παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηάζεηο επαλαθαζνξίδνπλ ην θξάηνο –

πξφλνηα, ζηελ Διιάδα ζα κείλεη αλνινθιήξσην θαη απηφ ην ζρέδην (ηαζηλνπνχινπ, 

2006). ήκεξα ε Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηαη λα επαλαζρεδηάζεη ην θξάηνο –

πξφλνηαο αθνχ νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη (κεηαλάζηεπζε, γήξαλζε 

πιεζπζκνχ, παγθνζκηνπνίεζε, νηθνλνκηθή θξίζε) επηηάζζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. 

  Απφ ηα παξαπάλσ  δηαπηζηψλεηαη πσο ην θξάηνο-πξφλνηαο  ζηελ Διιάδα 

νπδέπνηε ππήξμε δπλακηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. ήκεξα ην γεγνλφο φηη αλήθεη ζηελ 

επξχηεξε νκάδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ σζεί ζε ιήςε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ  

πνπ αθφκα θαη ηψξα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη 

απνζπαζκαηηθφηεηα. Με ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  δηαπηζηψλνληαη  ηα 

κεγάια  θελά ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηα νπνία δελ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ θξίζε 

αιιά αλαδείρζεθαλ απφ απηήλ (Μαηζαγγάλεο, 2013). Ζ  θηψρεηα πνπ πιήηηεη ηνλ 

πιεζπζκφ ιφγσ ηεο  παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο 

πνπ εθαξκφδνληαη εληζρχζεθε απφ ην ππνιεηπφκελν θνηλσληθφ πξφγξακκα πνπ δελ 

θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη πιέγκα πξνζηαζίαο γηα ηηο εππαζείο θαη δνθηκαδφκελεο 

νκάδεο (Μαηζαγγάλεο, 2013). Δπηπξφζζεηα , κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, ε 

επηβαιιφκελε πνιηηηθή ιηηφηεηαο κεηψλεη  ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο κε άκεζε ζπλέπεηα 

ηε κείσζε ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο θησρνχο θαη εππαζείο πιεζπζκνχο. Γηαπηζηψλεηαη 

ε αδπλακία παξνρήο αμηφινγσλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη επηδνκάησλ πξνθεηκέλνπ 

λα ελδπλακσζεί ε θησρφο θαη εππαζήο πιεζπζκφο. Ο  θησρφο παηδηθφο πιεζπζκφο 

πνπ  παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο φρη κφλν αξηζκεηηθά αιιά θαη πνηνηηθά
29

 ρξήδεη 

πξνζεγκέλεο, νιφπιεπξεο θαη αμηνπξεπνχο αληηκεηψπηζεο (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, 

2013)
30

. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί αθνχ πξφθεηηαη 

γηα κηθξά παηδηά ησλ νπνίσλ ν επαίζζεηνο ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο δηαηαξάζζεηαη 

εχθνια.  

                                                 

29
 Γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζει. 27 

30
   ην «ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΜΒΑΘΤΝΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2014-2020 Α΄ΦΑΖ» 
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 Μέζα απφ ηηο πξνηάζεηο αλαβάζκηζεο  ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ απηή πνπ 

έρεη ηχρεη επξείαο απνδνρήο ίζσο ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο
31

, είλαη ην θαηλνηφκν 

πξφγξακκα παξνρήο γεχκαηνο εληφο ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν αθελφο ηελ 

νινθιεξσκέλε πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο 

κφληκσλ βιαβψλ κειινληηθά,  ζε κηα νιφθιεξε γεληά, αθεηέξνπ ζηελ 

απνζηνρνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ καζεηψλ ,αθνχ ηα πξνγξάκκαηα 

ζρεδηάδνληαη λα δηαλεκεζνχλ  ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ελφο ζρνιείνπ ή 

ελφο Γήκνπ (Μαηζαγγάλεο, 2013 · ΤΠΠΔΘ, 2012). Αληίζηνηρα θαη ν ΟΟΑ (2016)
32

 

ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα νξζήο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αληζφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπζηήλεη πξνο ηελ Διιάδα 

μερσξίδεη  ε ζέζπηζε επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ ζηνπο  

θησρνχο Γήκνπο θαη   Πεξηθέξεηεο .Δπηπξφζζεηα επηζηήκνλεο πνπ αμηνινγνχλ ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ επηβεβιεκέλε πνιηηηθή πνπ 

νθείιεη ην θξάηνο λα πηνζεηήζεη κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο 

ζηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα. Οη δηαηξνθηθέο πξνζιήςεηο ησλ παηδηψλ πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ φιεο ηηο δηαηξνθηθέο θαηεγνξίεο ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη  ε νκαιή θαη νινθιεξσκέλε ζσκαηηθή  αλάπηπμή ηνπο θαζψο θαη ε 

πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο πγείαο (Κνπξθνχηα, 2013· ΤΠΠΔΘ, 2008· 

EUFIC, 2014). 

 

 

 

 

                                                 

31
 Καηά ηνλ  A.Maslow (1954) ε ηθαλνπνίεζε ηεο πείλαο  είλαη ζηε βάζε κηαο ππξακίδαο πνπ αθνξά 

ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Γηα λα κεηαθεξζνχκε ζην επφκελν επίπεδν πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

32
 Ζ Οηθνλνκηθή Έξεπλα γηα ηελ Διιάδα (2016) 

http://www.oecd.org/greece/economic-survey-greece.htm
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6. Δπηζηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα 

 

 Ζ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα δελ είλαη «πξνλφκην» ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ θξαηψλ αθνχ ζπλαληάηαη θαη ζε ρψξεο φπσο  ν Καλαδάο θαη νη 

ΖΠΑ
33

. Αμηνινγψληαο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ κεησκέλε 

πξφζιεςε ζξεπηηθψλ νπζηψλ φπσο    λνεηηθά  θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Unicef, 2012) θαζψο θαη ηηο κεησκέλεο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. 

Δπηπξφζζεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο θαη ε 

πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ  ζπλεζεηψλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθήο 

ζίηηζεο θαη πξνψζεζεο πγηεηλήο δηαηξνθήο (Ληλνχ θ.α, 2014). Υάξε ζηνλ 

παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν πνπ επηηειεί ην ζρνιείν βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο 

θαη ε δξάζε απηή κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ησλ αζζελέζηεξσλ θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ (Dobbins et al.,2013)
34

. 

 Σν 2000 ηα Ζλσκέλα Έζλε (ΖΔ-UN,2000) έζεζαλ σο θπξίαξρν ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλνπλ εθαηνκκχξηα παηδηά ζε 

φινλ ηνλ θφζκν κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο  Αλαπηπμηαθφο ηφρνο ηεο Υηιηεηίαο 

(ΑΥ1). Δπηπξφζζεηα  πξνσζείηαη κέζσ  ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο 

(WHO, 2013) θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (European Commission, 2013) πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

παηδηθήο παρπζαξθίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ε άιιε φςε ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο αθνχ 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο νη γνλείο επηιέγνπλ θζελά ηξφθηκα ακθίβνιεο 

πνηφηεηαο κε πςεινχο ζεξκηδηθνχο δείθηεο θαη ρακεινχο ζξεπηηθνχο (Ληλνχ,2014· 

OECD,2014) κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θαη εδξαίσζε ηεο παηδηθήο 

παρπζαξθίαο
35

. Έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ 

επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε λα εληζρπζνχλ πξνγξάκκαηα δηαλνκήο θαγεηνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο (WFP, 2013) . Αξσγφο ζηηο απνθάζεηο απηέο είλαη 

                                                 

33
 Statistics Canada 2012  ζην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κξίζε, ΔΛΗΑΜΔΠ, Οθηψβξηνο 2014. 

34
 http://diatrofi.prolepsis.gr/images/news/PolicyBriefFinal.pdf 

35
 Ζ Διιάδα θαηέρεη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά παηδηθήο παρπζαξθίαο ζηελ Δπξψπε θαη είλαη 

πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ(IOTF,2014) 

http://diatrofi.prolepsis.gr/images/news/PolicyBriefFinal.pdf
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θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν κέζσ ηνπ νπνίνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα ην 

δηάζηεκα 2014-2020 πάλσ απφ 80 δηο επξψ γηα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο
36

. Αιιά θαη νη κειέηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European Commission, 2014) ησλ  ρσξψλ κειψλ (28 θξάηε 

κέιε θαη επηπιένλ ε Διβεηία θαη ε Ννξβεγία) ππνζηεξίδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πνιηηηθψλ ζίηηζεο εληφο ησλ ζρνιείσλ  αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ αθνχ πξνάγεηαη ε πγεία ηνπο , πξνιακβάλεηαη ε παρπζαξθία 

θαη βειηηψλνληαη νη επηδφζεηο ζην ζρνιείν (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2014)
37

. ήκεξα 

ζηηο πεξηζζφηεξεο  ρψξεο ηεο Δ.Δ. κεηαμχ απηψλ θαη ε Διιάδα εθαξκφδεηαη κέζα ζηα 

ζρνιεία πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζε κηα 

αθφκα πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.
38

 

 Ο Μαηζαγγάλεο (2013) μεθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή πσο ε νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο ππνλφκεπζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο ζρνιηθήο επίδνζεο ζέηεη σο πξσηεχνληα ζηφρν ηνπ θξάηνπο ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ κέζσ ζρνιηθψλ γεπκάησλ. Σα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα  έρνπλ δηηηφ ραξαθηήξα: αθελφο ην θξάηνο-πξφλνηα νθείιεη λα 

θξνληίζεη ψζηε φια ηα παηδηά αλεμαηξέησο λα έρνπλ επαξθή, πγηεηλή  θαη πνηνηηθή 

ζίηηζε αθεηέξνπ λα απνκαθξπλζεί ν θίλδπλνο ελφο θαχινπ θχθινπ θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο
39

.  

                                                 

36
 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 

37
 Πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζπλδπαζκφ θαη ελίζρπζε ησλ ηζρπφλησλ 

πξνγξακκάησλ θαγεηνχ ζηα ζρνιεία  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_en.htm 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90452/lbna26651enn.pdf 

38
  Πξφθεηηαη γηα ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  «School Fruit and Vegetable Scheme» 

https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries/greece 

http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/progr-koin-arogis/1396-katanalfroyta-sxol 

39
 Ο θχθινο αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηε θηψρεηα δεκηνπξγψληαο πιηθέο ζηεξήζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

παηδηνχ  ,εληζρχεη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ ίδηνπ θαη ηηο θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ κε 

καθξνπξφζεζκε ζπλέπεηα ηηο ρακειέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

θξαγκνχο γηα ηε δηθή ηνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη ρακειέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_en.htm
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90452/lbna26651enn.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries/greece
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/progr-koin-arogis/1396-katanalfroyta-sxol
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Σα ζρνιηθά γεχκαηα δελ είλαη θαηλνηνκία ζεκεξηλή αθνχ έρνπλ ζηεξίμεη 

εθαηνκκχξηα παηδηά απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ 

(Θενδψξνπ, 2009· Μαηζαγγάλεο, 2013). Σα πξψηα καζεηηθά ζπζζίηηα  θαίλεηαη λα 

δηαλεκήζεθαλ  ζηε Γεξκαλία πεξί ην 1790 θαη ιίγν αξγφηεξα αθνινχζεζαλ ε Αγγιία 

θαη ε Γαιιία. Αιιά θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηα δηάρπζεο λέσλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη πξνάζπηζε ηεο πγείαο (Θενδψξνπ, 2009)  

έιαβαλ απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ καζεηηθά εληζρπηηθά ζπζζίηηα γηα ηα 

θησρά παηδηά (Όζιν 1897, Οιιαλδία 1900, Διβεηία 1903). Με ην ηέινο ηνπ Μεγάινπ 

Πνιέκνπ
40

 ε Δπξψπε πξνζπαζεί λα αλαζπγθξνηεζεί θαη λα πξνζηαηέςεη ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο απφ αζζέλεηεο πνπ ηελ  απνδεθαηίδνπλ. Απηφ επηηπγράλεηαη θαη κε ηελ 

πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ κε ηε βνήζεηα απφ λενζχζηαηεο  

νξγαλψζεηο φπσο ε Οξγάλσζε γηα ηελ σηεξία ηνπ Παηδηνχ (Save the Children 

Fund) ν Ακεξηθαληθφο Οξγαληζκφο Βνήζεηαο (American Relief Administration)  θαη ε 

Οκνζπνλδία Οξγαλψζεσλ Δξπζξνχ ηαπξνχ (League of Red Cross Societies) πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηα θησρά θαη νξθαλά παηδηά. ηφρνο ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ, πνπ 

ππνζηεξίδνληαλ νηθνλνκηθά απφ θηιαλζξσπίεο θαη εξάλνπο, ήηαλ ε ζίηηζε 

εθαηνκκπξίσλ παηδηψλ κεηαμχ απηψλ θαη Διιελφπνπισλ αιιά θαη ε  ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθή ζηαζεξφηεηαο ζε κηα Δπξψπε ηαξαγκέλε απφ θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

εμεγέξζεηο. Δπηπξφζζεηα αληηκεησπίδεηαη πιένλ ν ππνζηηηζκφο κε επηζηεκνληθά 

θξηηήξηα αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο δηαηξνθνιφγσλ (Θενδψξνπ, 2009). Σέινο ζηηο 

ΖΠΑ αξρίδεη  απφ ηε Βνζηψλε πεξί ην 1894 ε παξνρή ζπζζηηίσλ θαη γεπκάησλ πξνο 

ηα παηδηά αθνχ δηαπηζηψλεηαη πσο ε έιιεηςε βηηακηλψλ θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαζηζηά  ηε λέα γεληά αλίθαλε πξνο ζηξάηεπζε θαη εξγαζία (Martin & Oakley,  

2008). 

 ηελ Διιάδα νη πξψηεο θαηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζπζζίηηα αλάγνληαη ζην 

ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη αθνξνχλ ζηε ζίηηζε άπνξσλ ζηξαηησηψλ πνπ επηζηξέθνπλ 

απφ ην κέησπν. ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη 

νξγαλψζεηο  γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ ζα αλαιάβνπλ ηε ζίηηζε θαη πεξίζαιςε 

                                                                                                                                            

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν, ρακεινχ  εηζνδήκαηνο εξγαδφκελν θαη ν θχθινο ζα μαλαξρίζεη  ( εηθφλα 3 

παξ. εηθφλσλ Πεγή: Μαηζαγγάλεο , Μ. 2013). 

40
 Δλλνείηαη ν Α΄Παγθφζκηνο Πφιεκνο. 
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άπνξσλ θαη  νξθαλψλ παηδηψλ. Οη πφιεκνη δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο βξέζεθαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο παηδηά λα θηλδπλεχνπλ απφ ππνζηηηζκφ θαη 

αζζέλεηεο φπσο ε θπκαηίσζε. Σαπηφρξνλα ιφγσ ησλ αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο νη ζρνιίαηξνη έπαηξλαλ πξσηνβνπιίεο γηα επηπιένλ 

πεξίζαιςε θαη αγσγή ησλ ππνζηηηζκέλσλ παηδηψλ (Θενδψξνπ, 2009).
41

Αμηνζεκείσην 

είλαη ην πξφγξακκα  ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ πνπ κέζα απφ κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ζηελ χπαξμε 

νξγαλσκέλεο κέξηκλαο γηα ηα παηδηά κέζσ ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο 

ηνπ  Παηδηνχ (ΠΗΠΠ)
42

. Σα κέηξα ζηφρεπαλ φρη κφλν ζηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ αιιά 

θαη ζηε θηινμελία ζε  θαηάιιειεο δνκέο (θαηαζθελψζεηο), ζηελ θαηαζθεπή λέσλ 

πγηεηλψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ζηε δηδαζθαιία καζήκαηνο πγηεηλήο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο πξφιεςεο θ.α. Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλεηαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ζίηηζεο ζηε Γεξκαλία, Αγγιία θαη Γαιιία πσο ε παξνρή δεζηήο ζνχπαο 

κεηψλεη ηε ζρνιηθή δηαξξνή, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εδψ πξνγξακκάησλ (Θενδψξνπ, 2009)
43

. Δγθχθιηνη αλάινγνπ 

πεξηερνκέλνπ
44

 νξίδνπλ ηελ παξνρή ζπζζηηίσλ θαη ζηα επφκελα ρξφληα αθνχ ε 

αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα ζίηηζε  εμαθνινπζεί λα είλαη επηηαθηηθή. Έσο ηελ εθδήισζε 

ηνπ Γεχηεξνπ  Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ε παξνρή ζπζζηηίσλ βειηηψλεηαη θαη 

επεθηείλεηαη ψζπνπ  γίλεηαη δηαθνπή ιφγσ πνιέκνπ. Σν 1946 ζπλερίδεηαη δεηιά ε 

παξνρή ηξνθίκσλ θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη ψζπνπ κε λέα εγθχθιην 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε παξνρή καζεηηθνχ  ζπζζηηίνπ
45

. Σν 1963 πξνθεηκέλνπ λα 

                                                 

41
 Μεηαθνξά θαη θηινμελία ησλ παηδηψλ ζε «παηδηθέο εμνρέο» αθνινπζψληαο  ζπζηεκαηηθή δηαηξνθή 

θαη ελεκέξσζε γηα βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ 

βαξχηαηεο αζζέλεηεο. 

42
 Ν.4062/1929 πνπ αθνξά ζηε θξνληίδα θαη πεξίζαιςε βξεθψλ θαη εγθχσλ ,ηελ δεκηνπξγία 

θαηαζθελψζεσλ πξνο ελίζρπζε ησλ αζζεληθψλ παηδηψλ, θ.α. 

43
 Πξφθεηηαη γηα ην δηεπζπληή ζρνιηθήο πγηεηλήο, ηαηξφ  Δκκαλνπήι Λακπαδάξην πνπ πξσηνζηάηεζε 

ζηε θξνληίδα θαη παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο καζεηέο  ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

44
 Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 53551/68 ηνπ 1934 «Πεξί νξγάλσζεο καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ». 

Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 1787 ηνπ 1937 «Πεξί νξγαλψζεσο καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ». 

45
 Δγθχθιηνο 77723/21 ηνπ 1949 ¨Πεξί επαλαιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ». 
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ακβιπλζνχλ νη αληζφηεηεο, νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο  θαη ην αίζζεκα κεηνλεμίαο ηα 

καζεηηθά ζπζζίηηα παξέρνληαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ. ηαδηαθά σζηφζν θαη ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ ν ζεζκφο ησλ ζπζζηηίσλ αξρίδεη λα 

θζίλεη ψζπνπ ράλεη ηε ζεκαζία ηνπ ζηα λεφηεξα ρξφληα. 

 ήκεξα ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ έληαμε ησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ  ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. Υψξεο φπσο νη θαλδηλαβηθέο έρνπλ εληάμεη απφ ην ηέινο 

ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ δσξεάλ  δηαηξνθηθά πξνγξάκκαηα  ζηα 

Γεκνηηθά ζρνιεία θαη κε κηθξή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ ζηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα. 

ηε Βξεηαλία ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ην 1905 ελψ κεηά ηνλ Πφιεκν γεληθεχηεθαλ κε 

κηθξέο επηβαξχλζεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ην εηζφδεκά ηνπο. ηελ Ηηαιία ε 

θξνληίδα ησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ επηιακβάλεηαη 

φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο ελψ ζηε Γαιιία ε επζχλε βαξχλεη 

ηε Γεκνηηθή Αξρή ή ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα κε επηβάξπλζε αλάινγα ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο (Μαηζαγγάλεο, 2013). ηηο ΖΠΑ γίλεηαη εκεξεζίσο  

δηαλνκή ζε ηξηάληα εθαηνκκχξηα καζεηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο National School  

Lunch Program  αθνινπζψληαο ηελ πνιηηηθή “No Child left Behind” (Institute of 

child nutrition). 

 ήκεξα ζηελ Διιάδα φπσο έρεη γίλεη αλαθνξά ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα , ε 

νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνχξγεζε θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ αλάιεςε 

δξάζεσλ ζην επηζηηηζηηθφ δήηεκα. Σν 2012 δηαλεκήζεθαλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε ηα πξψηα ζπζζίηηα κε ηελ ακέξηζηε ζπλεξγαζία ησλ  εθπαηδεπηηθψλ κε 

δηαθξηηηθφ ηξφπν. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, θαζ΄ χιελ αξκφδην γηα ηε λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ζρνιηθψλ γεπκάησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πξνρσξά ζε 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηηζζεί θαη λα πινπνηεζεί έλα 

πξφγξακκα πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ ζα παξέρεη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεηάδνληαη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο (ΤΠΠΑΗΘ, 2013) .Σα πηινηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηεξίδνληαη ζε ρνξεγίεο εηαηξεηψλ σζηφζν απφ ηελ επφκελε ρξνληά ν κεγάινο 

αξηζκφο αηηνχλησλ ζρνιείσλ ππνρξεψλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε  έλαλ ζρεδηαζκφ 
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κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο
46

. Σα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζρνιεία πεξηνρψλ 

πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δηαηίζεληαη ζην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ κε ζηφρνπο : 

 ηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

(ΤΠΠΔΘ, 2015, 2016) 

 ηε βειηίσζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη γλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 

 Δπηπιένλ πξσηνβνπιίεο  ελίζρπζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ παίξλεη θαη ε 

Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε εζεινληηθνχο θνξείο, αλαιακβάλνληαο ηε 

ζίηηζε καζεηψλ ζηελ πξσηεχνπζα. Αλάινγεο θηλήζεηο  θαηαγξάθνληαη θαη απφ άιιεο 

Μεηξνπφιεηο θαζψο θαη απφ άιιεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ζε δηάθνξεο πφιεηο 

(Μαηζαγγάλεο, 2013). 

 Οη εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη ν κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ πνπ 

ρξήδνπλ θξνληίδαο δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηνπ θξάηνπο θαζψο θξίλεηαη αλεπαξθέο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπεμέιζεη πιήξσο. Σν θελφ πνπ αθήλεη ην νχησο ή 

άιισο κηθξφ θξάηνο πξφλνηαο ζηε ρψξα καο έξρεηαη λα αλαπιεξσζεί κε ηελ 

θηιαλζξσπία πνπ επηδεηθλχνπλ ε εθθιεζία, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία (Νηάξρνο, 

Λάηζεο θα.) θαη δηάθνξεο ΜΚΟ (Νηθνιαθάθε, 2015). Πέξαλ ηεο δεκφζηαο θξαηηθήο 

δξάζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο  εππαζψλ νκάδσλ θξίλεηαη 

αλαγθαία θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ε νπνία εληζρχεηαη θαη απφ ηελ εζεινληηθή 

δξάζε πνιηηψλ (act4Greece, 2016). Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ΜΚΟ έρνπλ απμήζεη ηε 

δξάζε ηνπο κέζα απφ ηε δηθηχσζή ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν αμηψλνληαο  

δεκνθξαηηθφηεξε δηαθπβέξλεζε ή αζθψληαο πίεζε ζε θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιάβνπλ νη ίδηεο απνθάζεηο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο πνπ νθείιεη ην θξάηνο λα 

δηεθπεξαηψζεη . Χζηφζν  ππάξρεη ε άπνςε πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη θαη ηηο 

νξγαλψζεηο απηέο αθνχ ππάξρεη νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη αδπλακία πεξαηηέξσ 

ζηήξημεο (Μπαινχξδνο, 2011). 

                                                 

46
 Σα ελ ιφγσ ζπζζίηηα ήηαλ απφ γεχκαηα ζρεδηαζκέλα ζην πιαίζην ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 
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 ηελ πξνζπάζεηα αλάιεςεο δξάζεσλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ζπλεξγαδφκελν κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζεζκνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ην λ. 4019/2011(Α΄216) δεκηνπξγψληαο έλαλ  ελδηάκεζν 

ηνκέα δξάζεο κεηαμχ θξάηνπο, θνηλσλίαο θαη ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζηήξημε, αλάπηπμε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ 

απνβιέπνπλ ζην θνηλφ φθεινο. Μέζα απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο 
47

εζηηάδνπκε 

ζηα πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ζηελ πξνζθνξά γεπκάησλ ζε 

πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ ηδηαίηεξα απφ ηελ θξίζε. Σέηνηεο δξάζεηο πινπνηήζεθαλ 

θαηά ηα έηε 2016-2017 ζε Γήκνπο ησλ Ν. Σξηθάισλ , Καβάιαο θαη Γ. Αηηηθήο. Οη 

Γήκνη επηιέρζεθαλ ιφγσ ησλ έληνλσλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ηεο κεγάιεο 

αλεξγίαο θαη ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ θηψρεηαο  πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη αλάκεζα 

ζηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ήηαλ ε παξνρή πγηεηλήο νινθιεξσκέλεο δηαηξνθήο 

ζηνπο καζεηέο, ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ε άξζε θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ 

θαη αληζνηήησλ
48

.   

 Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 εθαξκφζηεθε πηινηηθά ην «Πξφγξακκα ίηηζεο θαη 

Πξνψζεζεο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο» κέζσ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πξνιεπηηθήο, 

Πεξηβαιινληηθήο θαη Δξγαζηαθήο Ηαηξηθήο Prolepsis, δσξεά ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο 

Νηάξρνο θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΠΔΘ. Σν Ηλζηηηνχην έρεη θαηαγξάςεη δεδνκέλα 

πνπ κεηαθέξνπλ κηα ηξαγηθή εηθφλα, σζηφζν δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο απηφ ε 

ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, αθνχ νη σθεινχκελνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθαλ ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξα ρακεινχ νηθνλνκηθνχ  δείθηε ζε 

                                                 

47
 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο  ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

κέζσ ηεο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο  αιιειεγγχεο 

θαη θαηλνηνκίαο, ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηέινο πηνζέηεζε ζεζκηθψλ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνκψλ θνηλσληθήο  θαη αιιειέγγπαο  

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ πηζαλέο απφπεηξεο θεξδνζθνπηθήο ρεηξαγψγεζεο (act4Greece 2016) 

 https://www.act4greece.gr/to-act4greece/  αλαθηήζεθε 12/2017 

48 https://www.act4greece.gr/challenge/school-meals-trikala-kavala-gr/?c=  αλαθηήζεθε 12/2017 

    https://www.act4greece.gr/challenge/sitisi2/?c= αλαθηήζεθε 12/2017 

https://www.act4greece.gr/to-act4greece/
https://www.act4greece.gr/challenge/school-meals-trikala-kavala-gr/?c
https://www.act4greece.gr/challenge/sitisi2/?c
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ζρέζε κε άιινπο (Καηζίθαο θ.α, 2014)
49

. ηα επφκελα ηξία ρξφληα αλάινγα 

πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ ζε πνιινχο Γήκνπο θαη νη αηηήζεηο ζρνιείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηνπο σθεινχκελνπο ησλ πξνγξακκάησλ 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ. 

 Παξεκθεξείο δξάζεηο πηνζεηήζεθαλ ή ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο 

θαη ηνπο Γήκνπο  (Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 2014-2020, Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ 

2015, Γήκνο Σξίπνιεο θ.α) κε ηα θνηλσληθά παληνπσιεία, επηδφηεζε ζίηηζεο, 

ζπζζίηηα, δεκνηηθνί ιαραλφθεπνη). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαλνκή ζηα ζρνιεία αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζε 

δεζηά κεζεκεξηαλά γεχκαηα   θαη ιηγφηεξν ζε δεθαηηαλά ή πξσηλά γεχκαηα. Ο  

δηαηξνθηθφο ζρεδηαζκφο θαζψο θαη φιε ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο είλαη θάησ απφ 

ηελ επνπηεία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ
50

ψζηε λα 

ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο γηα πγηεηλή θαη κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαζψο θαη φινη νη 

θαλνληζκνί πεξί πηζηνπνίεζεο πιηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. αθέζηαηα ε παξνρή ελφο 

κφλν γεχκαηνο εκεξεζίσο δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο παηδηνχ ζην 100% σζηφζν 

ζε εβδνκαδηαία βάζε γίλεηαη ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηνπο 

θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνχο ηξνθψλ θαζψο επίζεο κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα έλα 

δηαηξνθηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ην παηδί θαη σο ελήιηθαο
51

. 

 

 

Λόγοι ςιοθέτησηρ επισιτιστικών ππογπαμμάτων 

 

 Σα ζρνιηθά ζπζζίηηα πινπνηνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο βάζε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ ππνζηεξίδνληαο 

ηα παηδηά κέζα απφ έλαλ ζεζκφ θαζαξά εθπαηδεπηηθφ θαη απνγπκλσκέλν απφ ηελ 

έλλνηα ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο ειεεκνζχλεο. Απηφ ήηαλ μεθάζαξα δηαηππσκέλν ζε 

εγθχθιην ηνπ 1937 (Δγθχθιηνο 240/102366, 6 Γεθεκβξίνπ 1937 «Πεξί νξγαλψζεσο 

θαη ιεηηνπξγίαο Μαζεηηθψλ πζζηηίσλ φπ. αλ. ζην  Μπνπδάθεο, 2002)  θαη  

                                                 

49
 Δηθφλα 4 , Παξάξηεκα εηθφλσλ. Πεγή: Ηλζηηηνχην Πξνιεπηηθήο, Πεξηβαιινληηθήο θαη Δξγαζηαθήο 

 Ηαηξηθήο Prolepsis 

50
 Σν Ηλζηηηνχην Prolepsis  ππνζηεξίδεηαη απφ επηζηήκνλεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

51
 Δηθφλα 5. Δλδεηθηηθφο πίλαθαο κε ην δηαηξνθηθφ κελνχ δχν εβδνκάδσλ. 
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ζεσξνχκε πσο ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζεκεξηλφ ΤΠΠΔΘ κε αληίζηνηρε θνηλνπνίεζε 

(Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξ. Φ.14/2929/5544/Γ1/12-01-2017 Y.Α). 

 Απφ ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ εηέζε ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ πιένλ 

ιεηηνπξγηθφ ζεζκφ κεηαμχ επηδνκάησλ θαη ζπζζηηίσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί 

ε πείλα ζηηο ηδηαίηεξα θησρέο νηθνγέλεηεο  ησλ ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. 

Δπηθξάηεζε ν ζεζκφο ησλ ζπζζηηίσλ αθνχ  εμππεξεηεί θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηάζηαζε  ηνπ ζεζκνχ. ηφρνο δελ είλαη κφλνλ ε ηθαλνπνίεζε ηεο πείλαο γηα φζν 

δηάζηεκα επηθξαηνχλ δπζκελείο ζπλζήθεο ,αιιά θπξίσο ε εθπαίδεπζε ζε λένπο 

ηξφπνπο θαη δηαηξνθηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ζσζηή θαη 

ελδεδεηγκέλε δηαηξνθή (Θενδψξνπ,2009)
52

.Ο πξνβιεκαηηζκφο εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη ζήκεξα αθνχ νη ζηφρνη παξακέλνπλ νη ίδηνη θαη επηπιένλ κέζα απφ ην 

ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ επηδηψθεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ. 

 Απφ ηελ απνηχπσζε ησλ πξνζδνθψκελσλ  απνηειεζκάησλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ππνζηεξίρζεθε κηα ζεηξά απφ νθέιε ηα νπνία ζα απνιάκβαλαλ νη 

καζεηέο. Αλάκεζα ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ε νπζηαζηηθή θαη έκπξαθηε αξσγή πξνο ηηο 

νηθνγέλεηεο εθείλεο πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηα απαξαίηεηα. 

Δπηπιένλ ππνγξακκίδνπκε ηα κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά νθέιε, φπσο ε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ, ε κείσζε ζηηο δαπάλεο πγείαο,
53

 (αθνχ ρηίδεηαη κηα γεληά πγηέζηεξε 

πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζα κεηαδψζεη θαη ζηηο επφκελεο γελεέο θαιέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο) θαη ηέινο ε ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ (WFP, 2013 ζην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κξίζε, 2014). 

                                                 

52
 Έλα θαίξην εξψηεκα ήηαλ αλ ε θαθή  θαη ειιηπήο δηαηξνθή νθεηιφηαλ ζηελ άγλνηα ή ηε θηψρεηα. Οη 

πξννδεπηηθέο/ζνζηαιηζηηθέο δπλάκεηο ππνζηήξηδαλ ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ελψ νη ζπληεξεηηθέο 

δπλάκεηο ηε δηαλνκή ζπζζηηίσλ αθνχ έηζη εμαζθαιηδφηαλ θαιήο πνηφηεηαο γεχκαηα ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ εηδηθψλ θαη ηαπηφρξνλα ππήξρε δηαπηζησκέλε θαηαλάισζε απφ απηνχο πνπ ηελ είραλ 

αλάγθε ( Marland,H.1992· Diggby,A. Stewart,J.1998 φπ. αλ. ζην Θενδψξνπ, 2009).  

53
 Σν ηκήκα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ηελ Δπξψπε  εθηηκά ηηο άκεζεο εηήζηεο δαπάλεο 

πνπ νθείινληαη ζηελ παρπζαξθία πεξί  ην 2-4% ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πγεία 

(Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κξίζε, 2014). 
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 Σν ΤΠΠΔΘ  αμηνινγψληαο ηελ εθαξκνγή θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα ηξνπνπνηεί παιαηφηεξεο εγθπθιίνπο πξνθεηκέλνπ λα εληάμεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία  ζηα επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα (ΤΠΠΔΘ, 2017). ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο πνπ  έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί  ζην κέγηζην δπλαηφ ε επηζηηηζηηθή θαη 

δηαηξνθηθή αζθάιεηα ησλ παηδηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαηήξεζε κηαο θνηλσληθά 

δίθαηεο θαη δηαηξνθηθά ηζνξξνπεκέλεο θνηλσλίαο. 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

Κεθάιαην  3
ν
   Μεζνδνινγία θαη Σαπηόηεηα  ηεο Έξεπλαο 

 

 ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα απνηππσζεί ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε έξεπλα καο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ν 

ζηφρνο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα απνηππψλνληαη ε κέζνδνο 

επηινγήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο - ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε - νη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο, θαζψο θαη ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σέινο ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν, ζηε 

δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ζηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο. 

 

 

7. ηόρνο & Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

ηόρνο 

 ηφρνο είλαη λα εληνπηζζνχλ νη δπζθνιίεο, ηα εκπφδηα θαη νη αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη ζπλέρηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

 



 

 48 

Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

 

Δξεπλεηηθά  Δξσηήκαηα  

 

1
ν
 εξώηεκα : Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επέβαιαλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ελφο επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

2
ν
 εξώηεκα : Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ζεζκηθψλ ζπληειεζηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν θαη 

εηδηθφηεξα πνηεο δπζθνιίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο  πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ; 

3
ν
 εξώηεκα : Πνηα είλαη ε γλψκε ησλ εκπιεθνκέλσλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη 

καζεηψλ, γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πνηεο είλαη νη βειηησηηθέο ηνπο 

πξνηάζεηο;   

 

8. Μεζνδνινγηθό  Πιαίζην 

 

Δπηινγή Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηξαηεγηθήο 

 ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξσζήθακε ζηελ πινπνίεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο πνπ έιαβε ρψξα ζε έλα απφ ηα ζρνιεία ηνπ 

Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο. Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο απνζθνπεί λα θσηίζεη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ππνρξέσζαλ ην ΤΠΠΔΘ λα πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο λνεκαηνδνηνχλ νη 

εκπιεθφκελνη ζπληειεζηέο (ζεζκηθνί παξάγνληεο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο).Τπφ 

απηήλ ηελ έλλνηα  επηρεηξείηαη κηα εξκελεία θαη ζπζρέηηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηελ πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα ψζηε, ζχκθσλα  κε ηνπο Marshal 

θαη Rossman (1999,φπ. αλ. ζην Creswell, 2011), λα  δεκηνπξγεζεί κηα επθαηξία γηα 

αλάιεςε επηπιένλ θνηλσληθήο δξάζεο. Δπηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα σο ε 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα δψζεη ηα θαηαιιειφηεξα επξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 
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 Ο Creswell (2011) ραξαθηεξίδεη ηελ πνηνηηθή έξεπλα έλα είδνο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ζηεξίδεηαη ζηηο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Οη 

γεληθέο θαη κεγάινπ εχξνπο εξσηήζεηο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εξσηψκελν λα 

αλαπηχμεη ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα θσηίζεη πηπρέο πνπ δελ αλαδεηθλχνληαη κε ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα. Αληηζηνίρσο νη Cuba θαη Lincoln (1988, φπ. αλ.ζην Creswell, 2011) 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε πνζνηηθή έξεπλα δίλεη έκθαζε ζηηο απφςεηο ηνπ εξεπλεηή θαη 

φρη ησλ ζπκκεηερφλησλ, εγθισβίδνληάο ηνπο ζε έλα πιέγκα πεξηνξηζκέλσλ 

απαληήζεσλ. Μέζα απφ ηελ πνηνηηθή δηεξεχλεζε αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ (Creswell, 2011). ηελ πνηνηηθή έξεπλα ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηείλεη λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε θεηκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο 

πεξηγξαθήο (Creswell, 2011). Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνπο Miles θαη  Huberman (1994, 

φπ. αλ. ζην Robson, 2010), ε αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη πην ξεπζηή θαη 

επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο ή άιιεο εξκελείαο. Δπηπιένλ ζηα αξλεηηθά ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ζα πξνζζέηακε ηνλ κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ζπγθξηηηθά κε κηα έξεπλα 

πνζνηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Δλ θαηαθιείδη, αμηνινγψληαο ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη ηεζεί, 

δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε γηα ιεπηνκεξή θαη ζε βάζνο εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη, θαηά ηελ θξίζε καο, κέζσ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

Δπηδηψθεηαη ε έκθαζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία αληηιακβαλφκαζηε κέζσ ησλ 

πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, εμαίξνληαο ηελ αμία απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο ε 

αλεπαξθήο ζίηηζε καζεηψλ, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Χζηφζν αλαγλσξίδνληαο 

ηελ αμία κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο, ζεσξνχκε πσο κηα ζπλδπαζηηθή  εξεπλεηηθή 

κέζνδνο ,ζε κηα παξεκθεξή εξγαζία, ζα  έδηλε πην νινθιεξσκέλα απνηειέζκαηα. 

 

Πξνζδνθώκελα  απνηειέζκαηα   

 Ζ παξνχζα εξγαζία  νπζηαζηηθά ζηνρεχεη λα ζπκβάιιεη εκπινπηίδνληαο ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. αθψο κία 

εξεπλεηηθή εξγαζία δελ κπνξεί λα εμαληιήζεη πιήξσο ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη 

αιιά θηλεηξνδνηεί άιινπο εξεπλεηέο γηα λέεο έξεπλεο πνπ φιεο καδί ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ήδε θεθηεκέλε γλψζε θαη ζα απνηειέζνπλ ηνλ θνξκφ αλάδεημεο ησλ ζεηηθψλ ή 
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αξλεηηθψλ ζεκείσλ ησλ Δπηζηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλακέλεηαη λα εληνπηζηνχλ:  

 Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε ζρνιηθή κνλάδα θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Ζ λνεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή ε αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε 

ηνπ θέξδνπο ,ην φθεινο πνπ απνιακβάλεη ε καζεηηθή θνηλφηεηα. 

 Ο εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Σν Γείγκα θαη ε Γηαδηθαζία Δπηινγήο ηνπ  

 Δπηθεληξσλφκαζηε ζην Γήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο θαη 

εηδηθφηεξα  ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΣΡΟΦΖ πνπ αθνξά  ηε ζίηηζε θαη 

πξνψζεζε πγηεηλήο δηαηξνθήο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ην ζρνιηθφ  έηνο 2016-17. 

 Ζ κειέηε πεξίπησζεο (case study) πνπ καο απαζρνιεί, φπσο ζεκεηψλεη ν 

Ησζεθίδεο (2003), ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο αληηκεηψπηζεο ελφο 

γεληθνχ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ - ηνπ ππνζηηηζκνχ καζεηψλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο κεησκέλεο ζρνιηθήο 

απφδνζεο αιιά θαη πηζαλήο δηαξξνήο ησλ καζεηψλ απηψλ - κέζα απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ηε ζίηηζε φισλ ησλ καζεηψλ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ 

παξαπάλσ Γήκνπ ζην πιαίζην ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Δπηιέρζεθε λα εθαξκνζζεί ε Σθφπηκε Γεηγκαηνιεςία (Purposeful Sampling), 

αθνχ νη πιεξνθνξίεο θαη ε αλάπηπμε ησλ απφςεσλ πνπ ζα θαηαγξαθνχλ ζα καο  

βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θαη ζε βάζνο ην θαηλφκελν (Creswell, 2011). 

Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα είλαη ε θαηά ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα (Patton, 1990 φπ. αλ. 

ζην Creswell, 2011). 

 Σν Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ νπνίνπ καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα απφ ην 1915. Ζ δπλακηθφηεηα ζε καζεηέο 

θαηά ην έηνο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο αλέξρεηαη ζηνπο 130 θαη ε νξγαληθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη κελ δεθαζέζηα αιιά ζπλνιηθά εξγάδνληαη δεθανρηψ (18) 
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εθπαηδεπηηθνί ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη  ησλ 

εηδηθνηήησλ , φπσο θαζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο,  Μνπζηθήο,  Ξέλσλ Γισζζψλ, 

Πιεξνθνξηθήο θαη Καιψλ Σερλψλ. Γχν εμ απηψλ έρνπλ νινθιεξψζεη  Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, αιιά θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ πήξε κέξνο ζηηο 

ζπλεληεχμεηο. ην ελ ιφγσ Γεκνηηθφ ιεηηνπξγεί νινήκεξν ηκήκα απφ δεθαεηίαο θαη 

πιένλ θαη έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2015-16 ιεηηνπξγνχζε σο Γεκνηηθφ κε ΔΑΔΠ (Δληαίν 

Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα) κε απμεκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

δηεπξπκέλν σξνιφγην πξφγξακκα κε ψξα απνρψξεζεο καζεηψλ ζηηο 14.00κ.κ.. 

Πιένλ ε δνκή απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη παξακέλεη κφλν ε ιεηηνπξγία ηνπ 

νινήκεξνπ ηκήκαηνο. Σαπηφρξνλα απαζρνιείηαη κφληκν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο 

(κία θαζαξίζηξηα). 

 ην ζχλνιν ηεο ε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο αγξνηηθή –ηνπξηζηηθή θαη νη 

θάηνηθνη θαηά θχξην ιφγν αζρνινχληαη κε ηηο θαιιηέξγεηεο (πνξηνθάιηα, ειηέο, 

θεπεπηηθά, παξαγσγή κειηνχ) θαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο κε ηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή δεκνθηιείο πξννξηζκνί ζεξηλψλ δηαθνπψλ (Παξάιην Άζηξνο, 

Σπξφο, Ξεξνπήγαδν).  

 Χο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα επηιέρζεθαλ ηέζζεξεηο  εθπαηδεπηηθνί ηνπ 1
νπ

 

Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ Άζηξνπο, πέληε γνλείο καζεηψλ, κέιε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ ηνπ παξαπάλσ ρνιείνπ, ν Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο κνλάδαο θαη δχν 

κηθξέο  νκάδεο καζεηψλ ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
54

  

ηνπο νπνίνπο δελ ζα κπνξνχζακε λα αμηνινγήζνπκε σο πξνο ην καζεζηαθφ ηνπο 

επίπεδν, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (αλ φρη φινη), γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

αμηνινγνχληαη κε άξηζηα .  

 Ζ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

Γηεπζπληή θαη ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο ψζηε λα δηεπζεηεζνχλ ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ψξα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζην ρψξν πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί θακηά ελφριεζε ζηε 
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  Ζ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ ηξεηο καζεηέο ηεο Γ΄ θαη Σ΄ ηάμεο, ελψ ε δεχηεξε νκάδα 

απνηειείηαη απφ δχν θνξίηζηα ηεο Γ΄ θαη Δ΄ ηάμεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ζπλέληεπμε 

δεηήζακε θαη πήξακε έγγξαθε έγθξηζε  κε Τπεχζπλε Γήισζε, απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Τπφδεηγκα  

απηήο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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ζρνιηθή κνλάδα ή ζηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο  απφ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ 

έξεπλά καο έρεη σο ηειηθφ ζηφρν ηελ απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θαηαγξαθή ηδεψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα καο ελδηαθέξνπλ ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκπφδηα πνπ πξνέθπςαλ, θαζψο θαη νη 

ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ. Οη απφςεηο ησλ αηφκσλ
55

 πνπ 

σθεινχληαη απφ κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηέηνηνπ επηπέδνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην εγρείξεκα ζπκβάιινπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζθνιηψλ, ζηελ 

απνθπγή άζθνπσλ ελεξγεηψλ ή ζηελ πξνζζήθε άιισλ, πνπ ελδερνκέλσο δελ είραλ 

πξνβιεθζεί.  

Σέινο ππνζηεξίδεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ αθνχ επηηξέπεη 

ηελ απνηχπσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηε ζθνπηά ησλ άκεζσλ 

ελδηαθεξφκελσλ. Ζ Clark (2010, φπ. αλ. ζην νθνχ,2011) ππνζηεξίδεη πσο ε ειηθία 

ησλ παηδηψλ δελ είλαη παξάγνληαο παξεκπφδηζεο ζε έξεπλεο πνπ άπηνληαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ελδπλακψλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ παηδηνχ 

«σο δξσλ ππνθείκελν» θαη αλαπηχζζεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπ. Τπφ ην πξίζκα ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε έξεπλεο θαη ε άπνςε ηνπο 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη γίλεηαη ζεβαζηή σο έθθξαζε δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(Moss, 2006 · Lansdown, 2005, φπ.αλ. ζην νθνχ, 2011). Δμάιινπ ηα παηδηά είλαη ζε 

ζέζε λα απνθξπζηαιιψλνπλ λνήκαηα γηα ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη θαη ε νπηηθή 

ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

ηα αθνξνχλ δίλνληαο πιεξνθνξίεο πνπ νη ελήιηθεο αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ  

(Aldreson, 2000 · Christensen & James, 2008 · Mac Naughton, Hughes & Smith, 

2007 φπ. αλ. ζην νθνχ, 2011). 

 Δπηπξνζζέησο, έρεη ιεθζεί κέξηκλα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο, λα ζπκκεηέρνπλ 

εμίζνπ θαη ηα δχν θχια (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο), ελψ γηα λα εληζρπζεί ε 

αμηνπηζηία ηεο θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία απφ γνλείο δηαθνξεηηθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πνπ φκσο ηα παηδηά ηνπο σθεινχληαη εμίζνπ, ζηε ινγηθή 
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 Δλλννχληαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ 
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ηεο ίζεο αληηκεηψπηζεο αιιά θαη ηεο απνθπγήο ζηηγκαηηζκνχ ησλ πην επάισησλ 

νηθνλνκηθά νηθνγελεηψλ. 

 Να ζεκεησζεί πσο, ηφζν νη γνλείο ησλ παηδηψλ έδσζαλ πξφζπκα ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηε ζπλέληεπμε, φζν θαη νη καζεηέο/ηξηεο 

ήηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη/εο πνπ ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. 

 

 

Δπηινγή  Δξγαιείνπ πιινγήο Γεδνκέλσλ 

 Χο εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο επηιέρζεθε ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Μέζσ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλεληεχμεσλ επηηπγράλεηαη  

ζπιινγή κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ, απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απνηειείηαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο 

αιιά ν εξεπλεηήο έρεη ηελ επειημία λα κεηαβάιεη ηε δηάηαμή ηνπο αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο. Δπηπιένλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο θαη  λα 

δνζνχλ επεμεγήζεηο φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε επειημία ηεο 

πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν       

(Robson, 2010). Σν χθνο ησλ εξσηήζεσλ δίλεη ζηνπο εξσηεζέληεο ηε δπλαηφηεηα λα 

απαληήζνπλ ειεχζεξα, εθθξάδνληαο ηηο ζέζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε 

ζπλέληεπμεο  ππνινγίδεηαη ζε 45 ιεπηά θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα απφ 10 

έσο 31 Μαΐνπ 2017. 

 Ο Robson (2010) ραξαθηεξίδεη ηηο - πξφζσπν κε πξφζσπν - ζπλεληεχμεηο 

έλαλ ζπλαξπαζηηθφ ηξφπν άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ. 

Δπηπιένλ κε ηελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε κεηαθέξνληαη κελχκαηα πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αληηιεθζνχκε κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Χζηφζν ε ζπλέληεπμε 

εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν κεξνιεςίαο ή κε αμηνπηζηίαο, πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ράξε ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ επζπλεηδεζία ηνπ εξεπλεηή. Ο 

εξεπλεηήο νθείιεη λα σζήζεη ηνπο εξσηψκελνπο λα κηιήζνπλ ειεχζεξα, ζέηνληαο 

αθξηβείο θαη μεθάζαξεο «αλνηρηέο εξσηήζεηο» (open-ended questions), πεξηνξίδνληαο 

ην δηθφ ηνπ ιφγν, απνθεχγνληαο λχμεηο πνπ θαζνδεγνχλ, επεξεάδνπλ θαη σζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηηο απαληήζεηο. 
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 πκπεξαζκαηηθά, επηιέγνπκε ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, αθνχ εζηηάδνπκε 

αθελφο ζηε δηεξεχλεζε απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα, κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία θαηά ηνλ Ησζεθίδε 

(2003) θαη αθεηέξνπ ζηελ πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ γηα ηηο νπνίεο αληινχληαη 

δηεμνδηθφηεξα πιεξνθνξίεο κέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ (Ησζεθίδεο, 2006). 

 

 

Εεηήκαηα Γενληνινγίαο θαη Πξαθηηθά Πξνβιήκαηα 

 Ζ - πξφζσπν κε πξφζσπν - ζπλέληεπμε (one - to- one interview, Creswell, 

2011), κηα ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία, είλαη ηδαληθή γηα εξσηψκελνπο πνπ 

δε δηζηάδνπλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο. Χζηφζν, πξνθχπηνπλ 

δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ θαη ε 

ίδηα ε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε  εξεπλεηή –εξσηψκελνπ είλαη επαίζζεηε 

(Ησζεθίδεο, 2003). Πνιινί εξσηψκελνη έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ 

πεξηκέλεη ν εξεπλεηήο ή είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο κε απνηέιεζκα ε εγθπξφηεηα λα 

ακθηζβεηείηαη θαη ηα απνηειέζκαηα λα απνκαθξχλνληαη απφ ην αιεζέο (Robson, 

2010 ζει.77-80). 

 Όπσο αλαθέξεη ν Ησζεθίδεο (2008), κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

επηθνηλσληαθήο δεμηφηεηαο, ν εξεπλεηήο νθείιεη λα είλαη μεθάζαξνο θαη αθξηβήο, 

επγεληθφο αιιά δηεξεπλεηηθφο θαζψο θαη θξηηηθφο απέλαληη ζηνλ εξσηψκελν. Οθείιεη 

λα εξκελεχεη, λα επηβεβαηψλεη ή θαη λα δηαςεχδεη ηηο απφςεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, ψζηε λα απνθιείνληαη παξεξκελείεο. Δπηπξνζζέησο  γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε δηαθξηηηθφηεηά ηνπ, ηε δηάζεζε λα δψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ηε λνκηκφηεηα φζνλ αθνξά ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ εξσηψκελνπ, θαζψο επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αλσλπκία θαη λα ζεβαζηεί ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπ δείρλεη ν εξσηψκελνο (Kvale, 

1996 φπ. αλ. ζην Creswell, 2011). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ζπλέληεπμεο ππήξμε κηα κηθξή παξεκβνιή 

απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ηεο ζπλεληεπμηαδφκελεο πνπ νπζηαζηηθά δπζθφιεςε ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε κηαο πξφηαζεο. Απηφ σζηφζν δηαπηζηψζεθε αξγφηεξα θαη δελ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο. Σέηνηνπ είδνπο κηθξνπξνβιήκαηα είλαη 

πξνβιέςηκα απφ ηνπο έκπεηξνπο εξεπλεηέο ,φρη φκσο απφ ηελ ελ ιφγσ εξεπλήηξηα. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ δηαπηζηψζεθε πσο θπξηαξρνχζε θάπνηνο 

καζεηήο θαη νη ππφινηπνη αδπλαηνχζαλ λα εθθξαζηνχλ, νπφηε ε εξεπλήηξηα 

επελέβαηλε γηα λα ζηακαηήζεη ν κνλφινγνο ηνπ καζεηή απηνχ. Χζηφζν ζε γεληθέο 

γξακκέο νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επράξηζην θιίκα, ρσξίο ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο θαη κε κεγάιε πξνζπκία απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. 

  

Δγθπξόηεηα  ηεο Έξεπλαο θαη Αμηνπηζηία 

 

 Ο πξνβιεκαηηζκφο ελφο ππεχζπλνπ εξεπλεηή εζηηάδεηαη ζην θαηά πφζν ηα 

επξήκαηά ηνπ είλαη έγθπξα θαη αιεζή, άμηα δειαδή λα ιεθζνχλ ππφςε (Robson 

2010). Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο (credibility) αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα 

ή ηε ζπλέπεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ζε πνιιαπιέο κεηξήζεηο θαη έξεπλεο θάησ απφ 

παξφκνηεο ζπλζήθεο (Robson, 2010). 

 Έλα αλαμηφπηζην απνηέιεζκα δε κπνξεί λα είλαη έγθπξν, σζηφζν ε αμηνπηζηία 

ησλ επξεκάησλ δελ εγγπάηαη ηελ εγθπξφηεηα, (Robson, 2010). Ζ έιιεηςε αμηνπηζηίαο 

είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ζθάικα ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζε 

ζθάικα ηνπ εξεπλεηή ή ζηε κεξνιεπηηθή δηάζεζε θαη ζηάζε ηνπ ηειεπηαίνπ. Απφ ηε 

ζθνπηά απηή ζεσξνχκε πσο θαηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα λα απνζνβεζεί θάηη 

ηέηνην θαη ε έξεπλά καο, κέζσ ηνπ εξγαιείνπ πνπ επηιέρζεθε θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ εξσηήζεσλ, αλαδεηθλχεη πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ κφλν ε πνηνηηθή έξεπλα 

κπνξνχζε λα θσηίζεη. Ο θάζε εξσηψκελνο κέζσ ησλ απαληήζεσλ πνπ έδηλε 

ιεηηνπξγνχζε σο εληζρπηήο θάπνηαο πιεξνθνξίαο. Σέινο ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

εληζρχζεθε θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκκεηερφλησλ (member check).Μεηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ  δεηήζεθε ε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ εξσηψκελσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζε επίζεκε θαηαγξαθή 

θαη αλαθνίλσζε ησλ επξεκάησλ. Αθνχ ηνπο δφζεθε ζε θείκελν ε ζπλέληεπμή ηνπο, 

δεηήζεθε ε επηβεβαίσζε φζσλ είραλ απνηππσζεί , ε επεμήγεζε θάπνησλ αζαθεηψλ , 

ε εξκελεία θάπνησλ ππθλψλ ζε λφεκα πξνηάζεσλ , ε αλάιπζε θάπνησλ άιισλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή πεξηγξαθή θαη εξκελεία φζσλ εηπψζεθαλ. Ζ 

επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξσηψκελνπο 

(participant validation) ζεσξνχκε πσο εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηεο. 
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  Χζηφζν, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε, πσο έλαο ζπλδπαζηηθφο ηχπνο 

εμαγσγήο απνηειεζκάησλ κέζσ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ «κεηθηψλ κεζφδσλ» 

(mixed methods) άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, ζα νδεγνχζε ζηα πιένλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα (Johnson & Onwnegbuzie 2005, ζει14-26 φπ. αλ. ζην Creswell, 

2011). 
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Κεθάιαην  4
ν   

Παξνπζίαζε ησλ Δπξεκάησλ ηεο Έξεπλαο
 

 

 ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

κεηά απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ παξνπζίαζε είλαη κε βάζε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  θαη έρεη γίλεη πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο θαηά άμνλα 

ελδηαθέξνληνο. 

 

 

1
νο

 Δξεπλεηηθόο Άμνλαο: 

 

Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, γνλέσλ θαη καζεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επέβαιαλ ην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ησλ 

επηζηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

επηζηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ 

ΤΠΠΔΘ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη αλεμάξηεησλ θνξέσλ φπσο ζηελ 

πεξίπησζή καο, ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο. Χζηφζν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

λνεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψλεηαη ε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

πνπ έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα θαη ε αδπλακία λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο νπζηαζηηθά εηζήγαγαλ ηνπο εξσηψκελνπο ζην θιίκα ηεο 

έξεπλαο.  
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1. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε σο  παξάγνληαο επεξεαζκνύ ζηνλ ζρεδηαζκό 

επηζηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ζεσξεί πσο ε 

νηθνλνκηθή  θξίζε είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ην ΤΠΠΔΘ 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη θαη λα εληάμεη ππνζηεξηθηηθά επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηνπο καζεηέο. Ζ ζέζε απηή εθθξάδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

«Ίζσο απφ απηά πνπ δελ πηζηεχακε πσο ζα δήζνπκε αιιά ηψξα είλαη επηβεβιεκέλνο 

έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο. Τν ρεηξφηεξν είλαη πσο βξίζθνληαη πιένλ  θησρνί πνιίηεο ζε 

θησρφ θξάηνο θαη απηφ δπζθνιεχεη ηα πξάγκαηα.» 

«Γλσξίδνπκε ,θαη απφ ηελ ηειεφξαζε θαη γεληθά απφ ηα κέζα (ελεκέξσζεο) πσο ζε 

πνιιά ζρνιεία παξαηεξήζεθαλ πεξηπηψζεηο ιηπνζπκηψλ καζεηψλ, φρη ζην δηθφ καο, 

αιιά γεληθφηεξα ε θηψρεηα, ε ιηηφηεηα νδήγεζαλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά.» 

«Υπνζέηνπκε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ην ΥΠΠΔΘ λα ζρεδηάζεη θαη λα 

πινπνηήζεη επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη φια απηά πνπ 

αθνχκε ζηελ ηειεφξαζε γηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηίπνηα λα θάλε θαη ιηπνζπκνχλ.» 

 Ο πξνβιεκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ είλαη έθδεινο θαζψο παξαδέρεηαη ηε 

δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη φζα απνξξένπλ απφ απηήλ: 

«Γελ πίζηεπα πσο ζα δνχζακε επνρή κε πξνγξάκκαηα ζίηηζεο, αιιά κήπσο πεξηκέλακε 

φια απηά πνπ δνχκε;» 

 Δπηπξνζζέησο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ εληζρχεη ηελ άπνςε απηή: 

«…παηδηά δεηάλε δεχηεξε κεξίδα ή βιέπνπκε πσο θαηαλαιψλνπλ φιν ην παθέην πνπ 

ηνπο δίλεηαη. Απηφ καο δείρλεη έλα πξάγκα. Κάπνηνη έρνπλ κεγάιε αλάγθε απηφ ην 

πξφγξακκα » 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζην ίδην κήθνο θχκαηνο δειψλνπλ πσο ππάξρνπλ 

αλάκεζά καο νηθνγέλεηεο κε έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 
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« Πάξα πνιιέο νηθνγέλεηεο. Δδψ γλσξίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Κη εδψ ζηελ  επαξρία 

έρεη αξρίζεη λα έρεη πξφβιεκα ν θφζκνο, θαη φζν πεξλάεη ν  θαηξφο γίλεηαη πην 

έληνλν… Καη φινη ιίγν πνιχ έρνπκε νηθνλνκηθφ πξφβιεκα » 

«…είκαζηε ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη  απηφ ζα βνεζνχζε πνιχ λα ηξέθνληαη 

ζσζηά ηα παηδηά ζην ζρνιείν , εηδηθά αλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ην ζπίηη. 

… Σηε ζεκεξηλή θξίζε πνπ  ππάξρεη είλαη κεγάιε βνήζεηα γηα καο.» 

«Ναη ,ζίγνπξα ππάξρνπλ ηέηνηεο νηθνγέλεηεο, ππάξρνπλ. ρη  πάξα πνιιέο,  αιιά 

ππάξρνπλ  φκσο.» 

 Πνιινί γνλείο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξφηη σο 

επαξρηαθή πφιε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα είλαη ιηγφηεξν έληνλα εληνχηνηο ππάξρεη 

κεγάιε αλαθνχθηζε ζηηο νηθνγέλεηεο. 

«Σίγνπξα φκσο ζα ήηαλ αλαθνχθηζε γηα θάπνηεο νηθνγέλεηεο» 

«Υπήξραλ δειαδή παηδηά πνπ δελ ζηηίδνληαλ ζην ζρνιείν. Γελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πάξνπλ νχηε έλα θνπινπξάθη.» 

«…θαληαζηείηε δειαδή έλαο γνληφο  λα δίλεη θαζεκεξηλά ηέζζεξα επξψ, εγψ ζαο ιέσ 

δχν (επξψ) κέζν φξν, ηέζζεξα  επξψ ηελ εκέξα είλαη κεγάιν θφζηνο. Δγψ ζαο 

ιέσ πσο, θίιεο κνπ, …κνπ ιέλε πσο ήηαλ  κεγάιε αλαθνχθηζε θαη πνπ ζαο ιέσ δελ 

έρνπλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα.». 

 

2. Παρπζαξθία θαη θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο σο  παξάγνληεο επεξεαζκνύ 

ζηνλ ζρεδηαζκό επηζηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ 

  

 Ζ παρπζαξθία θαη νη θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο απνηεινχλ ην δεχηεξν 

ππιψλα ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ν ζρεδηαζκφο ησλ επηζηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ νπζηαζηηθά κεηαηξέπεηαη ζε κηα 

καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ππέξ ηνπ νξγαληζκνχ καο , ηεο νηθνγέλεηάο καο αιιά θαη 

ηεο θνηλσλίαο.  
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 Σν ΤΠΠΔΘ αληιψληαο πιεξνθνξίεο αθελφο ζρεηηθά κε ηα ζσκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο 

ζηνηρεηνζεηεί έλα πιάλν ζε βάζνο ρξφλνπ ζηνρεχνληαο ζε έλαλ ιαφ πνπ καζαίλεη θαη 

ελζηεξλίδεηαη απφ ηε λεαξή ειηθία θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Απφ ηε ζπλέληεπμε 

ηνπ δηεπζπληή ελεκεξσλφκαζηε ζρεηηθά:  

«Δκείο σο εθπαηδεπηηθνί θιεζήθακε λα παξνπζηάζνπκε θάπνηα ζηνηρεία, αλψλπκα 

θπζηθά ζε κνξθή αξηζκψλ, θαη ππνζέησ πσο ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πήξε ην ΥΠΠΔΘ ,αλάγθαζαλ ηε ιήςε ηέηνησλ απνθάζεσλ θαη ηέηνηνπ 

ζρεδίνπ. Απφ ηελ άιιε, φπσο πξναλέθεξα, ε παρπζαξθία θαη νη θαθέο ζπλήζεηεο έρνπλ 

γίλεη έληνλεο. 

 Δπηπιένλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζαθήο σο πξνο ηνλ ζηφρν απηφ: 

« Οη βαζηθνί παξάγνληεο …   ε αλάγθε θαη  πξνψζεζε  πγηεηλήο δηαηξνθήο» 

«…ην 100% έρνπλ πξφβιεκα κε ηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ην 

πξφγξακκα ζηνρεχεη εθεί.» 

« Βιέπεηε πσο ν ζηφρνο είλαη δηπιφο θαη ίζσο πην ζεκαληηθφο  απηφο γηαηί ζηνρεχεη ζηηο 

κειινληηθέο επηινγέο ησλ καζεηψλ. Αλ θαηαθέξεη δειαδή ην πξφγξακκα λα επεξεάζεη  

ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ψζηε λα αιιάμεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ επηινγέο ,έρεη πεηχρεη.» 

«Ο ζηφρνο είλαη ε ζίηηζε αιιά θαη ε δηαρξνληθή πηνζέηεζε πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ» 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε πσο ε πηνζέηεζε πγηεηλήο 

δηαηξνθήο είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

« Αιιά ην πξφγξακκα απηφ έρεη θαη ζηφρν λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ηξψλε πγηεηλά» 

 Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε επηζήκαλζε εθπαηδεπηηθψλ πσο ελψ δελ 

θαηαλαιψλνπλ ηδηαίηεξα πγηεηλφ θαγεηφ εληνχηνηο δελ είλαη ππέξβαξα ή παρχζαξθα. 

πγθεθξηκέλα : 

«Τν ζρνιείν καο έρεη πεξίπνπ 150 καζεηέο, θαη απφ απηνχο ιίγνη έθεξλαλ ζπηηηθφ 

θνιαηζηφ, ζηα πιαίζηα δειαδή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο… ζνλ αθνξά ην βάξνο ηνπο, 

θαηά θχξην ιφγν είλαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα » 
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«…αιιά πξνηηκνχλ ζπζθεπαζκέλα ηχπνπ θξνπαζάλ ,κπηζθφηα, θξάθεξ, θαζφινπ πγηεηλά 

φπσο θαηαιαβαίλεηε, αιιά δελ είλαη ππέξβαξα, φιε κέξα ηξέρνπλ…» 

«Υπέξβαξα δελ ηα ραξαθηεξίδεηο ζε θακία πεξίπησζε εθηφο απφ ειάρηζηα, αιιά φιεο 

απηέο ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο απφ ην super market ηηο θαηαλαιψλνπλ» 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη νη καζήηξηεο θαη καζεηέο πνπ απνιακβάλνπλ ηα 

ζεηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαζψο θαη 

ηα επεξγεηηθά ζεκεία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

«Δγψ ζα πσ ζηνπο γνλείο κνπ λα κελ αγνξάδνπλ αλζπγηεηλά θαη λα έρνπκε πεξηζζφηεξα 

πγηεηλά ηξφθηκα ζην ζπίηη» 

«  Δγψ ζα πξνζπαζήζσ λα ηξψσ πγηεηλά θαγεηά» 

«Δπίζεο ζα ήζεια λα πσ πσο ην πξφγξακκα ζα ζπλερίζεη κέρξη λα δνχλε  πσο ε 

παρπζαξθία ζηελ Διιάδα αξρίδεη λα κεηψλεηαη» 

 Αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ππνζηεξίδεη πσο ε παρπζαξθία ή νη θαθέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο επεξέαζαλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηελ εξψηεζε «πνηνη ιφγνη ψζεζαλ ηνπο ππεχζπλνπο λα  εληάμνπλ 

επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα» νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη πεξίπνπ θνηλέο: 

«Πηζηεχσ ε παρπζαξθία θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Απηά ηα δχν» 

«Θέισ λα πηζηεχσ φηη ( ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη )λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ηξψλε 

πγηεηλά, ν πξψηνο ιφγνο… θαη  απηφ ζα βνεζνχζε πνιχ λα ηξέθνληαη ζσζηά ηα παηδηά 

ζην ζρνιείν» 

« Καηαξρήλ, ηα παηδηά ζα ηξψλε  πγηεηλά…» 

« Σίγνπξα είλαη πξνψζεζε κηαο πγηεηλήο δηαηξνθήο, απηφ είλαη ζίγνπξν» 

 Να ζεκεησζεί πσο νη γνλείο είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα 

ηνπ παηδηνχ ηνπο απνδερφκελνη ην γεγνλφο ησλ παξαπαλίζησλ θηιψλ πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά ηνπο αιιά θαη ην φθεινο πνπ ζα έρνπλ αθνινπζψληαο πγηεηλφηεξν δηαηξνθηθφ 

κνληέιν: 
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«Δπεηδή έρνπκε έλα ζέκα, κε ηα θηιάθηα καο, πξνζπαζνχκε ζην ζπίηη λα κελ έρνπκε 

ηίπνηε αλζπγηεηλφ» 

«Δίλαη θαη ιίγν επηξαθνχια, νπφηε έρεη αξρίζεη λα πξνζέρεη ηη ηξψεη …ε πην θαιή 

δηαηξνθή  ζα κε βνεζήζεη ζε πνιιά » 

 Σέινο εθθξάδεηαη ε άπνςε πσο θαη νη επηινγέο πξνο ην αλζπγηεηλφ θαγεηφ 

έρνπλ βάζε , σο έλα βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, ηε θηψρεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία.  

«Ωο έλα βαζκφ ζεσξψ πσο ε θαθή  δηαηξνθή έρεη ηε βάζε ηεο ζηε θηψρεηα» 

«Γελ κπνξψ λα γλσξίδσ ζε ηη πνζνζηφ νη καζεηέο ζα αθνινπζήζνπλ πγηεηλέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο… Σεκαληηθφ φκσο ξφιν ζα παίμεη θαη ε ζπλέρηζε ή κε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο» 

« Δπηπιένλ απηή  ε παξαηεηακέλε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε δηνγθψλεη ην 

επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα θαη εληζρχεη πην αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο επηινγέο. Σίγνπξα 

ινηπφλ νη ιηπνζπκίεο παηδηψλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη, ε θηψρεηα, ε ιηηφηεηα θαη ε 

παρπζαξθία νδήγεζαλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά» 

 Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη  ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη 

εθπαηδεπηηθφο:  

« Έλαο γχξνο θάζε βξάδπ ζε ρνξηαίλεη ,ζσζηά; Γχν ,δπφκηζη επξψ. Αιιά είλαη γεκάην 

ιίπε ,αιάηη, θαξπθεχκαηα.  Σπγθξίλεηαη κε ςεηφ ςάξη, κε ζαιάηεο κε ρεηξνπνίεηεο  , 

θάηη. Παίξλνπλ έλα παηαηάθη θαη ρνξηαίλνπλ.» 

 

3. Αληηγξαθή ζπκπεξηθνξώλ –κίκεζε πξνηύπσλ 

 

 χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ πξνηχπσλ θαη ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

κάζεζεο ηνπ Alfrend Bandura (1989) ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα κάζνπλ 

παξαθνινπζψληαο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζε ρψξνπο φπσο ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη 

ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεκνηηθνχ κηκνχληαη απηφ πνπ αξέζεη ζηνπο άιινπο 

αθνχ δελ έρεη αθφκε ηειεηνπνηεζεί ε εζηθή θξίζε. Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ 

θνηλή ζπκπεξηθνξά σο θξηηήξην έληαμεο ζε κηα νκάδα. Απνθεχγνπλ λα μερσξίδνπλ 
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θαη κηκνχληαη θπξίσο ηνπο κεγαιχηεξνπο, ηζρπξφηεξνπο ή ηα πξφηππά ηνπο. Ζ 

αθήγεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ππνδεηθλχεη ηελ ηάζε απηή: 

«είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε, ην λα επεξεάδεη  ν έλαο ηνλ άιιν…» 

«Αιιά θαη ε θνηλή δηαηξνθή, ,ίδην θαγεηφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο παίδεη ην ξφιν ηνπ 

θαη ηέινο αξγά αιιά ζηαζεξά δηαπηζηψλνπκε κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο» 

«Κπξίσο ην γεγνλφο φηη έηξσγαλ ην ίδην θαγεηφ ηα θάλεη λα ληψζνπλ κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο, κηαο δεκέλεο νκάδαο» 

 «ζνλ αθνξά ην δηαηξνθηθφ κέξνο έκαζαλ λα ηξψλε πην πγηεηλά ρσξίο λα 

δηακαξηχξνληαη, αθνχ φινη είραλ ην ίδην θαη δελ εληζρχζεθε ε γθξίληα. Ταπηφρξνλα 

αηζζάλνληαη φηη ηξψγνληαο ην ίδην θαγεηφ δελ είλαη δηαθνξεηηθνί θαη δε δειεχνπλ ν 

έλαο ην θαγεηφ ηνπ άιινπ, κέιε ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο, κε ίδηα δηθαηψκαηα»   

 Δθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη έιεγρνο απφ πιεπξάο 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο απφ ην θπιηθείν. Σν παηδί ζα αγνξάζεη φ,ηη ηνπ αξέζεη ή 

απηφ πνπ ζα ην θάλεη λα ληψζεη απνδεθηφ θαη κέινο ηεο ίδηαο θαηαλαισηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη φρη θαηαλαισηή-παξία θξνχησλ θαη πγηεηλψλ ζλαθ. 

«Οη  επηινγέο ησλ καζεηψλ δελ είλαη θαη νη πιένλ πγηεηλέο. Γελ ππάξρεη έιεγρνο απφ 

ηνπο γνλείο ,νπφηε θαηαιαβαίλεηε ,πσο ην παηδί κπνξεί λα αγνξάζεη, εθφζνλ έρεη 

ρξήκαηα ,απηφ πνπ επηζπκεί θαη φρη απηφ πνπ ηνπ έρεη πεη ν γνληφο ηνπ» 

 Αιιά θαη νη καζεηέο δειψλνπλ πσο επηιέγνπλ ή επηζπκνχλ ηελ αγνξά απφ ην 

θπιηθείν 

«Κνπινπξάθη , ζνθνιάηεο απφ ην θπιηθείν» 

«…ζπλήζσο ή κεξηθέο θνξέο έπαηξλα απφ ην θπιηθείν. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, 

ζπλήζσο έπαηξλα ηπξφπηηα» 

« Ζ κακά κνπ βάδεη θνπινπξάθηα πνπ θηηάρλεη ζην ζπίηη, κπαλάλα, αιιά  ζπάληα 

ςψληδα θαη απφ ην θπιηθείν» 
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 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηνπο γνλείο εληζρχνπλ ηελ ηάζε γηα 

αγνξά ηππνπνηεκέλσλ ή επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ, έζησ θαη ιίγεο θνξέο ή σο 

επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα θαηαλάισζε πγηεηλψλ ζλαθ, φπσο ηνλίδεη κία 

άιιε κεηέξα: 

«Δπί ησλ πιείζησλ ήηαλ ζπηηηθφ, δειαδή θέηθ, ηνζη, κπαλάλα, θάπνηα ζπαλαθφπηηα, 

θαη ιίγεο θνξέο, κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ζαλ επηζηέγαζκα ηεο πξνζπάζεηαο λα ηξψλε 

θάηη πγηεηλφ, ςσλίδνπλ απφ ην θπιηθείν, αιιά θάηη απιφ δει θνπινχξη, κέρξη έλα ρπκφ, 

φρη πην ηππνπνηεκέλν» 

 Χζηφζν ην ζχλνιν ησλ κεηέξσλ επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ γηα 

αγνξέο ζην θπιηθείν ή ην super market 

« Αιιά θάπνηεο κέξεο έπαηξλε θαη απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ». 

«…θαη θακηά θνξά κπνξεί λα  έπαηξλαλ απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ ηπξφπηηα, απηφ ην 

ςσκάθη, ην θνπινπξάθη. Απηφ, δελ ηνπο έδηλα θάηη παξαπάλσ. Άληε θαη λα παίξλαλε 

θαη  θακηά ζνθνιάηα ,αλ ηνπο έκελαλ ρξήκαηα απφ απηά πνπ ηνπο έδηλα γηα θνιαηζηφ» 

« Λνηπφλ, ή ηνζη ,ή bake rolls, είηε  κπαλάλα, κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπ έδηλα 

ρξήκαηα θη έπαηξλε δακπνλνηπξφπηηα απφ ην θπιηθείν θαη θαλέλα θνπινπξάθη, 

ζάληνπηηο,  απηά » 

« Βέβαηα, επεηδή θάπνηεο θνξέο, φια ηα παηδάθηα αγνξάδνπλε απφ ην θνχξλν ή ην 

super market,  κπηζθφηα θαη φρη κφλν, είρακε θάλεη ηελ παξαρψξεζε, κηα θνξά ζην 

ηφζν λα αγνξάδνπκε θη εκείο θάηη απφ ηνπ super market ή απφ ην θνχξλν». 

 

4. Πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε «αθαλείο» ζηόρνπο 

 Γελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ εηέζε απφ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά θαη πέξαλ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα 

επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα κε πνιινχο εκπιεθφκελνπο ίζσο θάλεη θάπνηνπο πνιίηεο 

επηθπιαθηηθνχο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ θαη ηελ χπαξμε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηνπο εκθαλείο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζέηεη θαη κηα 

εξψηεζε – πξνβιεκαηηζκφ: 
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«Αιιά ην πξφγξακκα απηφ έρεη θαη ζηφρν λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ηξψλε πγηεηλά. Γελ 

κπνξψ λα απαληήζσ θάηη άιιν εθηφο αλ θαη εδψ θξχβνληαη ζπκθέξνληα.» 

«Τίπνηε ηδηαίηεξν ,πξηκνδνηνχληαη θάπνηεο εηαηξείεο, θάπνηνη παίξλνπλ ηνπο 

δηαγσληζκνχο ,ηηο κεηνδνζίεο, ηέηνηα. Γελ έρσ αθνχζεη θάηη ,φρη κε θαληαζηείηε πσο 

αθνχζηεθε θάηη, ιέσ, κήπσο θαη εδψ ν ζηφρνο δελ είλαη θάηη ζεηηθφ αιιά  ην θέξδνο 

θάπνησλ.» 

 

2
νο

 Δξεπλεηηθόο Άμνλαο: 

Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη  γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  θαη 

πινπνίεζε ηνπ επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

 

1. Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο κέζσ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ Ηδξύκαηνο 

Prolepsis- Παξάδνζε ,παξαιαβή θαη θαηαλάισζε ησλ γεπκάησλ 

 Σα επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζηεξίρζεθαλ ,φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε ηνπο εληφο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ, ζε απνθάζεηο ηνπ ΤΠΠΔΘ. Χζηφζν ελψ 

ε αξρηθή πξφηαζε είλαη ηνπ Τπνπξγείνπ ,ζηελ πνξεία νη πξσηνβνπιίεο γηα πινπνίεζε 

πεξλνχλ απφ ηε δπλακηθή ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Prolepsis ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο. Ο ιφγνο ηνπ 

δηεπζπληή είλαη μεθάζαξνο : 

« ε πξσηνβνπιία ήηαλ ηνπ Γήκνπ καο. Ο Γήκνο εθκεηαιιεχηεθε ηελ επθαηξία πνπ 

μεθίλεζε απφ ην ΥΠΠΔΘ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Prolepsis πνπ είλαη ππφ 

ηελ αηγίδα θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο Σηαχξνο Νηάξρνο πξνρψξεζε  ζην 

πξφγξακκα. Ήηαλ ζε άκεζε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ην Ίδξπκα. Καη ε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη θαηά 50% απφ ην Γήκν θαη 50%  ην Ηδξχκαηνο Prolepsis. Αιιά ην 

ΥΠΠΔΘ δελ ζπκκεηείρε πνπζελά. Οηθνλνκηθά ελλνψ» 

 Καη ζπλερίδεη παξαθάησ ζπκπιεξψλνληαο 

 

«Κάπνηνη παξάγνληεο ήηαλ θαζνξηζηηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, θαη  ζίγνπξα ην 

ζπνπδαηφηεξν ξφιν έπαημε ε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ. Αγθάιηαζε θαη εθκεηαιιεχηεθε 
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ηελ πξφηαζε πνπ μεθίλεζε απφ ην ΥΠΠΔΘ αιιά ρσξίο ηελ  νπζηαζηηθή ζηήξημε πνπ 

ππάξρεη απφ ην Ίδξπκα Νηάξρνο δελ ζα κπνξνχζε λα  πξνρσξήζεη. Γηαηί ην ΥΠΠΔΘ 

ζηακαηά εθεί. Σηελ πξφηαζε. ια ηα άιια    έηξεμαλ ράξε ζην Γήκν θαη ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. Καη νη γνλείο είραλ  κεξίδην ζηελ νινθιήξσζή ηνπ αιιά φρη φινη θαη 

ζε θάπνην βαζκφ» 

 ηηο απνθάζεηο πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ νη θνξείο ζπγθαηαιέγνληαη ην είδνο 

ηνπ γεχκαηνο -  δεθαηηαλφ ή κεζεκεξηαλφ - ,ην κελνχ ην νπνίν  ζρεδηάδεηαη αλάινγα 

κε ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαλάισζεο απφ φινπο ηνπο καζεηέο, ηηο πξαθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ιεπηνκέξεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη ζηα παηδηά ζε ζπλζήθεο απφιπηα αζθαιείο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. 

«Σε αξηζκνχο , αλ ζέιεηε γηα λα έρεηε κηα εηθφλα, ην πξνζθεξφκελν γεχκα παξέρεη 

πεξίπνπ ην 35%  ησλ εκεξήζησλ ζεξκίδσλ ζην καζεηή/ζηε καζήηξηα, αιιά ην 60-70% 

ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο ηνπο γηα νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε» 

«Μπαίλνπλ ζην ςπγείν θαη δηαηίζεληαη ζηα παηδηά ζην πξψην δηάιεηκκα, ζηηο δέθα παξά 

είθνζη» 

«Τα θαγεηά επηιέγνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην Prolepsis θαη εηδηθνχο δηαηξνθνιφγνπο, 

είλαη θαηάιιεια γηα λα θαηαλαισζνχλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Δκείο ,ζπκπησκαηηθά 

δελ έρνπκε θάπνην καζεηή κε δηαηξνθηθή ηδηαηηεξφηεηα αιιά αλ είρακε είκαη ζίγνπξνο 

πσο ζα θξφληηδαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ θάπνηα ηξφθηκα πνπ ζα ππήξρε ε δπζαλεμία κε 

θάπνηα αληίζηνηρα» 

« ιεο απηέο ηηο απνθάζεηο ηηο έρεη πάξεη ην Ίδξπκα ,αθνχ ρξεκαηνδνηεί θαηά 50% , 

κάιινλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γήκν. Αιιά πξνέρεη απηφ πνπ ζαο είπα , νη καζεηέο 

ιακβάλνπλ , ή κάιινλ είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιακβάλνπλ ην 65-70% ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ ηνπο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία» 

 ην ζχλνιφ ηνπο νη εξσηψκελνη δειψλνπλ πσο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε ππνδνκή 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα ,ζεκεηψλνληαο σζηφζν πσο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο αθνχ ε δηαδηθαζία είλαη απιή θαη έρεη πξνβιεθζεί απφ ην Γήκν ε 

παξνπζία αηφκνπ πνπ ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία. 

πγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο: 

«Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή θαη γηα  απηφ δελ ρξεηάζηεθε επηπιένλ ππνζηήξημε. Τα παηδηά 

παξαιακβάλνπλ ηε κεξίδα ηνπο κε ηε βνήζεηα θαη  επνπηεία ησλ δαζθάισλ» 
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«Γελ εκπιεθφκαζηε πνιχ. Τίπνηε ,θξνληίδνπκε λα ππάξρεη ηάμε θαη είλαη κέζα ζηα 

θαζήθνληά καο, σο εθεκεξεχνληεο.  Μηα επίβιεςε, έρνπλ κάζεη ηε δηαδηθαζία θαη είλαη 

ππεχζπλα παηδηά» 

«Οπζηαζηηθά δελ έρνπκε θάπνηα εκπινθή… Ωζηφζν είλαη κέξνο κηαο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ δελ είλαη ρξνλνβφξα θαη δελ ηίζεηαη ζέκα κε ζπλεξγαζίαο» 

«Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο δνκέο αθνχ ηα θαγεηά έξρνληαη ζπζθεπαζκέλα θαη 

ηνπνζεηνχληαη θαηεπζείαλ ζε ςπγείν .Σην ζρνιείν δελ έρνπκε ηξαπεδαξία. Οχηε θνπδίλα 

παξφιν πνπ ιεηηνπξγεί θαη νινήκεξν. Αξθεί έλα κεγάιν  ςπγείν. Αιιά ζα πξφζζεηα πσο 

ην πξφγξακκα πξνζθέξεη ηα γεχκαηα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ ηα πεξηζζφηεξα 

ζρνιεία ζηελ Διιάδα λα παίξλνπλ κέξνο. Γηαηί δνκέο φπσο ηξαπεδαξία ,δε λνκίδσ λα 

έρνπλ ηα δεκφζηα ζρνιεία πνπζελά. Τν ζθεπηηθφ είλαη λα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο 

ρσξίο ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο» 

 Οη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ δε βξίζθεη αξλεηηθφ 

ην γεγνλφο κε χπαξμεο ηδηαίηεξνπ ρψξνπ γηα λα γεπκαηίδνπλ  νη καζεηέο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα δηαδηθαζία εληειψο απιή θαη ελζσκαησκέλε ζηελ θνπιηνχξα ηνπ δεκφζηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα, ε θαηαλάισζε ηνπ δεθαηηαλνχ « ζην πφδη », ζηελ απιή ή ηνλ 

δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ: 

«θαη γεπκαηίδνπλ ζην πξναχιην... Ηδηαίηεξνο ρψξνο δελ ππάξρεη» 

 «Τν γεχκα, δειαδή νπζηαζηηθά ην δεθαηηαλφ γηαηί ην δηθφ καο πξφγξακκα ππνζηεξίδεη 

δεθαηηαλφ, παξαδίδεηαη ζην πξψην δηάιεηκκα πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν θαη ηξψλε 

ζην πξναχιην… εθεί έηξσγαλ πάληα ην θνιαηζηφ ηνπο» 

«Γεπκαηίδνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Καη φηαλ νη ζπλζήθεο θαηξνχ δελ ην επηηξέπνπλ 

,κέζα ζην ζρνιείν» 

«Σηελ απιή έμσ φηαλ ν θαηξφο δελ είλαη βξνρεξφο, κέζα ζηνπο δηαδξφκνπο φηαλ βξέρεη. 

Δδψ δε βξέρεη» 

 Αιιά θαη φ,ηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ηνπ θαλφλεο πγηεηλήο ε 

πιεηνςεθία ζπλεγνξεί πσο δελ ππάξρεη θάηη κεκπηφ 

«Καηά ηελ άπνςή κνπ δελ ππάξρεη θάηη αξλεηηθφ ζην ζέκα ηεο πγηεηλήο.  Έξρνληαη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή κε θνξηεγφ ςπγείν θαη ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζε ςπγείν κεγάιεο 
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ςχμεο, ην νπνίν καο δάλεηζε ν πξνκεζεπηήο. Παξαδίλνληαη ζηα παηδηά κέζα ζηελ 

αηνκηθή ηνπ ζπζθεπαζία» 

«Οη θαλφλεο πγηεηλήο ηεξνχληαη απφιπηα. Τα γεχκαηα παξαιακβάλνληαη θάζε πξσί απφ 

θνξηεγφ ςπγείν, ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο θαη κπαίλνπλ ακέζσο ζην ςπγείν ηνπ 

ζρνιείνπ» 

«Απηά έξρνληαη κέζα ζε ζπζθεπαζία θαη κπαίλνπλ ζην ςπγείν. Καη ηα παηδηά ην 

παίξλνπλ θαη ην θαηαλαιψλνπλ ζρεηηθά γξήγνξα» 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο σζηφζν  έρεη ηελ αλάγθε απνπνίεζεο ησλ επζπλψλ ζε 

πεξίπησζε αιινησκέλσλ ηξνθίκσλ: 

«Δάλ παξαηεξεζεί θάπνην πξφβιεκα ζηελ πνηφηεηά ηνπ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά άιινο 

,αθνχ εκείο δελ ηα αγγίδνπκε κε ηα ρέξηα. 

 πκπιεξψλεη σζηφζν ηελ θαθή ζπλήζεηα κε πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ ,θάηη 

πνπ ελέρεη ζαθψο θηλδχλνπο ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο 

«…Αιιά κελ έρεηε ηελ απηαπάηε πσο ηα παηδηά πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο πξηλ ην θαγεηφ. 

ρη φια ,αιιά ηα πεξηζζφηεξα παξαβιέπνπλ ηηο ζπλερείο ππνδείμεηο καο θαη μεθηλνχλ 

ακέζσο ην θαγεηφ ηνπο» 

 Κάηη πνπ εληζρχεη έλαο αθφκα ζπλάδειθνο ηνπ/ηεο 

«Γηα ηα ρέξηα ηνπο ,αλ ηα πιέλνπλ; Αλάινγα ζην παηδί, ηα πεξηζζφηεξα φρη. πσο 

έκαζαλ απφ ην ζπίηη ηνπο» 

 

2. Απνδνρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο-Πξνζαξκνγή ζε λέα δηαηξνθηθά κνληέια 

 

 Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη θαη ζηελ απνδνρή απφ πιεπξάο ησλ 

γνλέσλ. Γηαπηζηψλεηαη θαη παξαθάησ πσο ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε 

ηε ζέζε απηή, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο 

κνλάδαο: 

«Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα λα κπνξέζεη ην πξφγξακκα λα πεηχρεη   ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ είλαη λα ην απνδερζνχλ νη ίδηνη νη γνλείο .Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ θαη ηε ρξεζηκφηεηα  ζα νδεγεζνχκε ζε έλαλ πην 
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πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο. Καη ππήξρε πξνζπάζεηα ζπλέρεηα ψζηε λα  θαηαιάβνπλ νη 

γνλείο πφζν ζνβαξφ θαη ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα» 

  Όζνλ αθνξά ηελ άκεζε θαη ιεηηνπξγηθή εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ δειψλεη πσο δε δεηήζεθε 

θακηά βνήζεηα, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο: 

 «Πξνζσπηθά ζε κέλα φρη. Γε δεηήζεθε θάπνηα βνήζεηα» 

«ρη , πνπζελά θαηεγνξεκαηηθά φρη …  ρη, φρη  θακία . Ήηαλ, ηα είρε αλαιάβεη φια ν 

Γήκνο. Καη ζηελ  νξγάλσζε φιν απηφ θχιεζε πνιχ θαιά, δελ ππήξρε θαλέλα 

πξφβιεκα.» 

«ρη ,θαζφινπ. Ήηαλ απνθιεηζηηθή απφθαζε θαη αξκνδηφηεηα ηνπ  Γήκνπ. Έρεη νξίζεη 

εθεί θάπνηα θνπέια ,είλαη γνλέαο θαη ζα πιεξσλφηαλ, ζαλ ππάιιεινο. ρη ,φιε ηελ  

νξγάλσζε ηελ είρε αλαιάβεη  ν Γήκνο.» 

«ρη ,ηίπνηε ,φια θχιεζαλ ξνιφη. Αθφκε θαη κε ηηο ρεηξφηεξεο θαηξηθέο  ζπλζήθεο, 

φρη ηίπνηε» 

 Οθείινπκε σζηφζν λα ηνλίζνπκε πσο δεηήζεθε ε εζηθή ππνζηήξημή θαη 

ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ην πξφγξακκα ζεηηθήο απνδνρήο: 

 «Ναη ,καο δφζεθε ζηελ αξρή ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θαη λα  ζπκπιεξψζνπκε 

ηηο νδεγίεο» 

«…καο πξφηεηλε λα ην αγθαιηάζνπκε, φηη είλαη πξσηνπνξηαθφ θαη ν  Γήκνο καο 

ζπκκεηέρεη, ελψ δελ ππάξρνπλ πνιινί Γήκνη ζηελ Διιάδα πνπ έρνπλ θάλεη αληίζηνηρν, 

φηη είλαη φια επνίσλα θαη φηη ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα  θαιφ απνηέιεζκα εθφζνλ 

δείρλακε θαη ζηα παηδηά καο λα θαηαιάβνπλ θη απηά  θαη λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ» 

«Να ζπξψμνπκε ηα παηδηά λα πάξνπλ κέξνο, λα ηξψλε ηα θαγεηά.. Άιιε βνήζεηα  δε 

δήηεζαλ» 

«Ναη , λα είκαζηε ζεηηθνί απέλαληη ζην πξφγξακκα… γηα λα δνπιέςεη» 

 Παξφηη ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ζπκθσλεί πσο αγθάιηαζαλ ην πξφγξακκα 

θαη πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ ηα ζεηηθφηεξα κελχκαηα, εληνχηνηο νη εθπαηδεπηηθνί 

θαλεξψλνπλ θαη κία άιιε εηθφλα, ιηγφηεξν επνίσλε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε,    εάλ ππάξρνπλ  παηδηά πνπ δελ 
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ιακβάλνπλ ην γεχκα επεηδή δελ επηζπκνχλ λα ην θαηαλαιψζνπλ , ε απάληεζε 

δπζηπρψο ήηαλ απνζαξξπληηθή: 

«Ναη, θαη γηα ην ιφγν απηφ, πεξηζζεχνπλ αξθεηά ηα νπνία δηαλέκνληαη ζε παηδηά πνπ 

ζέινπλ δεχηεξε κεξίδα» 

 «Πιένλ γλσξίδνπκε πνηνη δελ παίξλνπλ , είηε επεηδή αγνξάδνπλ απφ ην θπιηθείν ,είηε 

επεηδή δελ ην ζέινπλ. Σηελ αξρή βέβαηα ππήξρε , ιφγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ζπλεζεηψλ 

,φρη αθξηβψο αλαζηάησζε, αιιά κηα αιιαγή, πνπ κεηαθξάζηεθε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο» 

«Σηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο ην αληηκεηψπηζαλ κε 

επηθχιαμε. Κάπνηνη ην έπαηξλαλ θαη ακέζσο ην άθελαλ» 

«νπφηε γλσξίδεη (ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο) πνηνη δελ ζέινπλ λα ην πάξνπλ είηε γηαηί 

δελ ηνπο αξέζεη είηε γηαηί πξνηηκνχλ λα ςσλίζνπλ απφ ην θπιηθείν είηε αθφκε γηαηί 

έρνπλ θέξεη θαγεηφ απφ ην ζπίηη» 

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ παξφηη ην 

πξφγξακκα πινπνηείηαη θαλνληθά. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

νπζηαζηηθήο ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

«Γελ ην ζέινπλ ,θάπνηα θέξλνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο αθφκα θαη ηψξα» 

 «Φξεηάδεηαη φκσο πξνζπάζεηα λα πεηζζνχλ νη γνλείο θαη λα κελ ζηέιλνπλ θνιαηζηφ 

ψζηε λα θαηαλαιψλεηαη απηφ πνπ καο πξνζθέξνπλ. Γειαδή  πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε 

πξψηα ζηνπο γνλείο ,γηαηί απηνί είλαη θαη ηα ηζρπξά  πξφηππα γηα ηα παηδηά ηνπο» 

« Δάλ ππήξρε ππνζηήξημε απφ φινπο ηνπο γνλείο ,πηζηεχσ πσο ζα ιεηηνπξγνχζε 

εμαηξεηηθά.» 

φπσο  πξάγκαηη ην αληηιακβάλνληαη  θαη θάπνηεο κεηέξεο: 

«Αιιά εγψ άπαμ θαη άξρηζε ην πξφγξακκα δελ ηνπ μαλάδσζα ιεθηά ζην ζρνιείν, νχηε 

ηνπ  μαλάβαια θαγεηφ… Ναη θαη ήκνπλ ήζπρε. Γελ είρα θαλέλα ζέκα κε ην 

θνιαηζηφ( ηνπ παηδηνχ).»         

  « Τεο είπα ινηπφλ, ηεο κηθξήο κνπ  ,πσο είκαη πνιχ ραξνχκελε πνπ γίλεηαη απηφ(ε 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) θαη ζηακάηεζα λα ηεο βάδσ καδί  ηεο θνιαηζηφ, 

φπσο έθαλα πξηλ» 
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 Δλψ πξάγκαηη δηαπηζηψλεηαη ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο ,φρη κφλν απφ ηξίηεο 

κεηέξεο : 

«Απηφ πνπ αληηιήθζεθα θαη δελ ήηαλ σξαίν, ηειηθά δελ έηξσγαλ φια ηα παηδηά  ην 

ίδην. Πνιιά παηδηά έθεξλαλ απφ ην ζπίηη ηνπο , πνιιά λαη, πάξα πνιιά. θαη  εθεί ήηαλ ε 

ηξηβή καο κε ηε κηθξή κνπ»  

 αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηε κεηέξα πνπ δειψλεη ηελ ζεσξεηηθή ππνζηήξημή ηεο 

ζην φιν εγρείξεκα αιιά νπζηαζηηθά εληζρχεη ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ κε 

πξνεξρφκελσλ απφ ην επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα: 

« Βέβαηα πξνζπαζψ λα βάισ θάηη ζε κηθξή φκσο πνζφηεηα, θάπνην θεθάθη, π.ρ.» 

 Οη καζεηέο επίζεο, εηιηθξηλείο θαη απζφξκεηνη φπσο ζπλεζίδνπλ λα είλαη  ηα 

παηδηά ζπκθσλνχλ κε ηελ θαηάζηαζε απηή 

«Τα θιεηζηά( ελλνεί γεχκαηα) ,φπνηνο δελ ηα ζέιεη, ηα δίλνπλ ζε άιινπο (δπζθνιεχεηαη 

λα εθθξάζεη απηφ πνπ ζέιεη λα πεη) άιινπο φπσο είπακε πξηλ, ζε δηάθνξνπο.» 

«Αιιά αλ θάπνην παηδί δελ έπαηξλε δελ καο έιεγε θάηη ν  δάζθαινο.   δειαδή δελ 

ηνπο ελδηέθεξε …δε καο κάισλαλ θαη δελ έιεγαλ «πάξηε ην πξέπεη λα ην πάξεηε» 

 Γηα λα είκαζηε σζηφζν δίθαηνη νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε πσο ε εηζαγσγή 

λέσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ε αιιαγή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ 

ρξεηάδνληαη ρξφλν  γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη  λα εδξαησζνχλ, θάηη πνπ 

αληηιακβάλνληαη εχθνια νη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνληαο πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αξλεηηθά γεγνλφηα ζπλέβεζαλ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ ζηελ πνξεία 

εμνκαιχλζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

«Σηελ αξρή βέβαηα ππήξρε, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ζπλεζεηψλ, φρη αθξηβψο 

αλαζηάησζε, αιιά κηα αιιαγή, πνπ κεηαθξάζηεθε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αιιά ήηαλ 

γηα κηθξφ δηάζηεκα. Πιένλ θπινχλ φια νκαιφηαηα» 

«Σηελ αξρή νη καζεηέο ην αληηκεηψπηζαλ κε επηθχιαμε. Κάπνηνη ην έπαηξλαλ θαη 

ακέζσο ην άθελαλ ή δελ ην παξαιάκβαλαλ θαζφινπ, ή ην πεηνχζαλ . Άιιαμε απηφ 

βέβαηα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο ζηελ πνξεία ππήξμε θαη κεγάιε 

αιιαγή απφ ηελ αληηγξαθή ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν. Αμίδεη φκσο λα ζεκεηψζνπκε πσο  ε 
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δηαηξνθηθή αγσγή μεθηλάεη απφ ην ζπίηη. Οη γνλείο απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαη ηζρπξφ 

πξφηππν γηα ηα παηδηά ηνπο» 

«Κάπνηα παηδηά ζηελ αξρή, πεηνχζαλ επηδεηθηηθά ηε ζπζθεπαζία ηνπ γεχκαηνο. Απφ 

αληίδξαζε ,απφ εγσηζκφ, δελ μέξσ. Πάλησο ηα καδέςακε θαη θάλακε ζπδεηήζεηο ,πην 

πνιχ θηιηθέο, φρη δαζθάινπ –καζεηή, γηα λα ηνπο εμεγήζνπκε ηη είλαη απηφ ην 

πξφγξακκα θαη γηαηί γίλεηαη. Κάπνηεο ζηηγκέο γίλακε θαη πην απζηεξνί, αιιά ζε γεληθέο 

γξακκέο έπηαζαλ ην λφεκα». 

 

3. Παξάπνλα, δπζαξέζθεηα θαη αξλεηηθό θιίκα ζην Πξόγξακκα 

 Δίλαη ζαθέο πσο ε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο απηνχ ηνπ βειελεθνχο ζα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο αιιά ελδερνκέλσο ζα ππάξμνπλ παξάπνλα θαη 

δπζαξέζθεηεο. Οη ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιινί, φπσο γηα παξάδεηγκα εμαηηίαο 

ησλ πξντφλησλ πνπ δηαλέκνληαη (γεχζε, πνζφηεηα), ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ ηξνθνδνζία (θαθή ζπλεξγαζία, κε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο θαη εηαηξείεο), ή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην πξφγξακκα, φπσο θνξείο, 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί. Σα παξάπνλα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηε ζπλέληεπμε έδσζαλ 

ιίγν- πνιχ κηα εηθφλα ησλ ειάρηζησλ  πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ελ 

ιφγσ πξφγξακκα. 

 Οη πεξηζζφηεξνη  γνλείο εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο πνπ ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο 

ζρεηηθά κε ην κελνχ: ελψ ε αξρηθή εηαηξεία ηξνθνδνζίαο ηθαλνπνηνχζε πιήξσο ηηο 

γεπζηηθέο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ, ε δεχηεξε ήηαλ ππνδεέζηεξε ,κνλφηνλε θαη  

γεπζηηθψο θνπξαζηηθή, θαη σο απνηέιεζκα απηψλ ράζεθε ,ελ κέξεη, ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ θαη ε δηάζεζή ηνπο γηα θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ ίζσο κεηξηάζηεθε: 

«Σηελ αξρή ηνπο είρε δνζεί  έλα άιιν ,δελ ήηαλ ηφζν  καχξν ην ςσκί, ήηαλ πην σξαίν, 

ην έηξσγαλ θαιχηεξα ,ηνπο άξεζε πην  πνιχ» 

«…ζηελ αξρή θαη ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ, ήηαλ πνιχ θαιχηεξν ην κελνχ… 

…γεληθά ήηαλ πνιχ θαιχηεξν ην ςσκί ηνπο, δελ είρε θακία ζρέζε ε πνηφηεηά ηνπ κε ην 

δεχηεξν, θαη κεηά ππήξμαλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ηα θξνχηα. Τα θξνχηα ηνπ δεχηεξνπ 
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δελ ήηαλ ηφζν θαιά .Γελ ήηαλ θαζφινπ θαιά ηα θξνχηα ηνπ, ήηαλ  ραιαζκέλα κεξηθά, 

ρηππεκέλα, δίλαλ ζπλέρεηα ην ίδην…» 

«εθηφο απφ απηφ πνπ ζαο  είπα , πνπ έπεζε ε πνηφηεηα ηνπ  δεχηεξνπ πξνκεζεπηή. 

ια ηα άιια ήηαλ νθ. Γελ εληφπηζα ηίπνηε άιιν» 

«Καη ηα θξνχηα, ζπλέρεηα ην ίδην. Γηακαξηπξήζεθαλ απφ φια ηα ζρνιεία νη γνλείο θαη 

ηα παηδηά άξρηζαλ λα κελ ηξψλε…» 

«…Καη ε ζπαλαθφπηηα ηνπ δεχηεξνπ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή» 

«…Απηφ θαηάιαβα θαη βέβαηα άξεζε πεξηζζφηεξν( ην κελνχ)απφ ηελ πξψηε εηαηξεία, 

θαη  απφ  θίινπο καο  πνπ αθνχζακε … Πην εχγεπζην, πην επέιηθην ίζσο, φρη 

ηφζν κνλφηνλν.» 

«θαηαιάβαηλαλ φηη δελ είρε κεγάιε ελαιιαγή, ελψ ζην θπιιάδην είρακε δηαβάζεη φηη ζα 

έρεη θαη ην γηανχξηη, φηη ζα είλαη πην πνιιά ,πην πινχζην» 

«ήηαλ δχν θνξέο ε ζπαλαθφπηηα θαη είρε γίλεη βαξεηή ζηα παηδηά, δελ είρε ηπξφπηηα ή 

θάηη ,θνπινχξη ή ηπξνθνχινπξν, δελ μέξσ γηαηί, δελ είλαη ηφζν εχθνιν; Γελ κπφξεζα λα 

ην θαηαιάβσ απηφ, γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο. Θπκάκαη ηελ πξψηε εηαηξεία πσο 

είρε ρνχκνπο πάλσ ζε ςσκάθη κε θέηεο αγγνπξάθη» 

«Σηελ αξρή μεθηλήζακε πνιχ θαιά γηαηί ήηαλ ηα θαγεηά πνιχ λφζηηκα, απφ φηη  κνπ 

έιεγε ε κηθξή κνπ θαη φια ηα παηδάθηα, απφ φ,ηη κνπ έιεγε ,ήηαλ ελζνπζηαζκέλα θαη ηα 

ηξψγαλε. κσο ζηε ζπλέρεηα  άιιαμε ε εηαηξεία, απφ φ,ηη έρσ κάζεη θαη ηα θαγεηά ,ηεο 

κηθξήο κνπ ηνπιάρηζηνλ, δελ ηεο άξεζαλ. Γελ ηα έηξσγε, ηα έθεξλε ζην ζπίηη…» 

« Απφ φ, ηη θαηάιαβα ε πξψηε εηαηξεία είρε κηα κεγάιε πνηθηιία ζηα ηξφθηκα  πνπ 

ζα έθεξλε, δπζηπρψο, ε δεχηεξε εηαηξεία ήηαλ ,λαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα…»  

 Οη δηακαξηπξίεο ησλ παηδηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ γνλέσλ βξίζθνπλ 

επήθσα ψηα ζην Γήκν θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ θξνληίδνπλ γηα 

αιιαγή θαη βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ γεχκαηνο 

«Φξεηάζηεθε θάπνηα ζηηγκή ζε ζπλάληεζε πνπ ππήξμε, λα κηιήζνπλ ιίγν νη  γνλείο…» 

«Σπδήηεζαλ (νη γνλείο) κε ην Γήκαξρν, έθιεηζαλ έλα ξαληεβνχ, ζπδεηήζαλε» 
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«Απιψο φηη  γίλαλε θάπνηα ηειεθσλήκαηα φηαλ άξρηζε λα πέθηεη ε  πνηφηεηα θαη ηα 

παηδηά δελ αληαπνθξίλνληαλ ζην πξφγξακκα, δελ ηα ηξψγαλε θαη κέλαλε πάξα πνιιά 

ηξφθηκα» 

«Αιιά  νπζηαζηηθά ,λαη ,νη γνλείο ελεπιάθεζαλ ,έζπξσμαλ ψζηε λα βξεζεί ιχζε, λα 

βειηησζεί. Υπήξμε δειαδή δηακαξηπξία, απφ ηνπο γνλείο πξνήιζε» 

 

«Μεηά, ν Γήκνο ,μέξσ έθαλε πνιιέο θξνχζεηο ζηε ρνξεγφ εηαηξεία γηα λα βειηησζεί θαη 

ζηνπο αλζξψπνπο ,ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ηδξχκαηνο Νηάξρνο· κίιεζε ν Γήκνο πνιιέο 

θνξέο καδί ηνπ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη  βειηηψζεθε έθηνηε» 

 «Βειηηψζεθε, πξνζηέζεθε ην γηανχξηη λνκίδσ θαη θάηη αθφκα… » 

«Δγψ πηζηεχσ πσο δελ ήηαλ ηφζν  πεηπρεκέλν  ην ζπγθεθξηκέλν catering, είλαη 

ιίγν κνλφηνλν, είλαη ιίγν… ζα κπνξνχζε λα έρεη φρη πην αθξηβά πξάγκαηα αιιά κε ηα 

ίδηα πιηθά πην  ειθπζηηθά» 

 Ζ θπξίαξρε άπνςε είλαη πσο κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ ππήξμε 

βειηίσζε ζηα πξντφληα πνπ δηαλέκνληαη θαη κηθξναιιαγέο ζην κελνχ. Χζηφζν 

θαηαηίζεηαη θαη κηα αληίζεηε άπνςε  

«ρη ,φρη απφ φζν μέξσ ν Σχιινγνο Γνλέσλ κίιεζε κε ην δηεπζπληή ηνπ  Σρνιείνπ 

θαη αλαθέξζεθε απηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε  εηαηξεία θαη φηη ηα 

παηδηά ζηε αξρή μεθηλήζαλε κε ελζνπζηαζκφ, αιιά κεηά ηα  πεξηζζφηεξα δελ έηξσγαλ 

ην θαγεηφ ,  αιά δε λνκίδσ λα κπνξνχζε λα ππάξμεη  άιιε ιχζε απφ φ,ηη θαηάιαβα, απφ 

ηα ιεγφκελα ηνπ Σπιιφγνπ. 

 Καη ζηε εξψηεζε αλ ε εηθφλα παξακέλεη ίδηα ,δειαδή κε ηα κηθξνπξνβιήκαηα 

ε απάληεζε είλαη μεθάζαξε: 

« Ναη, ζπλερίδεη λα είλαη απηή» 

 Ζ ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σζηφζν έξρεηαη λα ζέζεη ηα 

πξάγκαηα επί ηεο νπζηαζηηθήο βάζεο ελψ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο πνπ ηνπ 

δίλεηαη ε επθαηξία λα εμεγήζεη θάπνηα πξάγκαηα. 
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«Μνπ δίλεηαη ηελ επθαηξία λα πσ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. ινη 

καο ,γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπκε δηαπηζηψζεη ηελ πνιιαπιή βνήζεηα θαη 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ρη ζηνλ ίδην βαζκφ φινη καο, αιιά έρεη γίλεη ε 

αξρή .Οη  δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ εληνπίδνληαη  ζην λα εζηζηνχλ νη καζεηέο ζε 

θαγεηά θαη γεχζεηο πην ήπηεο ,ιηγφηεξν γεπζηηθέο αιιά πην πγηεηλέο. Δίρακε θαη αθξαίεο 

ζπκπεξηθνξέο απφ γνλείο ,πνπ δελ αξκφδνπλ λα ηηο κεηαθέξσ, αιιά ελδεηθηηθά ζαο ιέσ 

πσο ραξαθηήξηζε θάπνηνο γνληφο απηφ πνπ πξνζθέξεηαη αθαηάιιειν… 

Ο ζηφρνο είλαη ε ζίηηζε αιιά θαη ε δηαρξνληθή πηνζέηεζε πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ. Οη 

πξνκεζεπηέο θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο  αθξηβψο επηινγέο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζέζεη νη ππεχζπλνη. Θεσξψ ην ζέκα πνπ κπνξεί λα 

αλαθέξζεθε απφ θάπνηνπο γνλείο άλεπ ζεκαζίαο. Γελ ήηαλ θάηη πνπ δεκηνχξγεζε 

πξφβιεκα, πξαγκαηηθφ.  Τν δήηεκα είλαη λα θαηαλνήζνπλ φινη ηελ αμία θαη ηνλ 

πξαγκαηηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο» 

 πκπιεξψλεη σζηφζν πσο ε πνηθηιία ζην κελνχ είλαη ην ζεκείν ηξηβήο θαη ζα 

κπνξνχζε λα βειηησζεί 

«Πηζηεχσ ε πνηθηιία ησλ θαγεηψλ είλαη ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα βειηησζεί» 

 Οη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί επηζεκαίλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ ζπλερφκελε 

επαλάιεςε θαη απνπζία ελαιιαγψλ ζεκεηψλνληαο  σζηφζν ηε βειηίσζε κεηά ηελ 

παξέκβαζε ησλ γνληψλ: 

«Υπήξμε έλα δηάζηεκα  θαηά ην νπνίν επαλαιακβαλφηαλ πνιχ ζπρλά ζπγθεθξηκέλν 

είδνο. Απηφ θνχξαζε κάιινλ θαη άξρηζε θάπνηα γθξίληα ,φρη πξνο εκάο αιιά κεηαμχ 

ηνπο πην πνιχ θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ. Βειηηψζεθε φκσο  ζρεηηθά γξήγνξα» 

«Απφ φηη γλσξίδσ, γνλείο παξαπνλέζεθαλ  ην Γήκαξρν θαη πηζαλφλ  εμέθξαζαλ ηηο 

απφςεηο ηνπο. Δκείο δελ είρακε θάπνηα εκπινθή» 

« ζνλ αθνξά ηε γεχζε δερζήθακε παξάπνλα,  αιιά φρη γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα. Δμάιινπ θάπνηα πξντφληα ηα άιιαμαλ, αθνχ ζηηο ηαθηηθέο ζπλεδξίεο πνπ 

είρακε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνξέσλ, κεηαθέξακε ηε δπζαξέζθεηα 

ησλ παηδηψλ γη΄ απηά» 

«Αξρηθψο ην πξφγξακκα ππνζηεξηδφηαλ απφ άιινλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ  ηα 

γεχκαηα ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Ωζηφζν ,γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδσ  επίζεκα 
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άιιαμε θαη ν λένο πξνκεζεπηήο ελψ άξρηζε θαιά ,ζηελ πνξεία άιιαμε  θάπνηα 

ηξφθηκα, επαλαιάκβαλε ζπλερψο ην κελνχ θαη θάπνηα απφ απηά πνπ  πξφζθεξε 

δελ ήηαλ ηδηαίηεξα λφζηηκα. Τα παηδηά δελ είλαη αλφεηα θαη έρνπλ  απμεκέλν θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο. Άξρηζαλ λα παξαπνληνχληαη θαη λα πεηνχλ ν  θαγεηφ. Τνπο ην 

απαγνξεχζακε κελ αιιά θξνληίζακε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο  ππεχζπλνπο ψζηε λα 

ιάβνπλ κέξηκλα. Βειηηψζεθε κελ ,..» 

 Δλ θαηαθιείδη έλαο εθπαηδεπηηθφο νπζηαζηηθά ζπλνςίδεη απηφ πνπ ζρεδφλ 

φινη ιέλε, ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη ελαιιαγή θαη ν ζεβαζκφο ζηηο 

γεπζηηθέο επηζπκίεο ησλ καζεηψλ είλαη ην ζεκείν - θιεηδί γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ 

απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Ναη, παξαπνληνχληαη, βαξηνχληαη ηηο ρνξηφπηηεο ,δελ είλαη πνιχ γεπζηηθέο θαη ζην 

ζάληνπηηο έρεη αβγφ κέζα θαη δελ ηνπο αξέζεη ,ην βγάδνπλ. Θέινπλ πεξηζζφηεξεο 

αιιαγέο, πνηθηιία» 

 Οη καζεηέο ζηε ζπλέληεπμή ηνπο ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ηελ επαλάιεςε θαη 

κνλνηνλία ζε ζεκείν πνπ ζα πξνηηκνχζε (έλαο καζεηήο) λα δηαθνπεί ην πξφγξακκα 

απφ ην λα αθνινπζεί απηφ ην πξφγξακκα 

 «Σηελ αξρή έθεξλαλ πξντφληα πνπ ήηαλ πην λφζηηκα, απηά ην ςσκί  ζηθάιεσο…» 

 «Δίλαη αξθεηά αιιά ζα ήηαλ πην σξαία λα είλαη πην λφζηηκα ,λα είλαη ζαλ ηε γεχζε 

πνπ ζέινπκε γηα λα καο αξέζνπλ» 

«Κάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν έδηλαλ θάζε  κέξα ην ίδην, ζπαλαθνηπξφπηηα θαη κήιν. 

Απηφ θαηάληεζε βαξεηφ. Άκα κάζαηλα φηη ην πξφγξακκα ζα ζπλέρηδε έηζη ζα 

πξνηηκνχζα λα ζηακαηήζεη» 

 Ο ίδηνο καζεηήο βέβαηα ιίγν παξαπάλσ δειψλεη πσο 

«εγψ , θαη ζηα δχν ήηαλ εληάμεη, δελ θαηάιαβα δηαθνξά»  

θάηη πνπ καο πξνβιεκαηίδεη θπζηθά, αιιά είκαζηε αξθεηά επηεηθείο αθνχ πξφθεηηαη 

γηα απαληήζεηο εληεθάρξνλσλ θαη δεθάρξνλσλ παηδηψλ. 
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4. Ζ πξνβιεκαηηθή  ηεο ζπλεξγαζίαο, έλα βήκα πην θνληά ή καθξηά από ηελ 

επηηπρία 

 ηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ησλ ζπληζησζψλ πνπ επεξέαζαλ ην βαζκφ επηηπρίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη αλαθεξζεί θαη έλα παξάγνληαο αξθεηά ελδηαθέξσλ θαη 

πξννπηηθή πεξαηηέξσ έξεπλαο. εκεηψλνπλ πσο νη εηαηξείεο  ηξνθνδνζίαο δελ είλαη 

απφ ηελ πεξηνρή θαη θακία απφ ηηο ληφπηεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο δε ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα. Απηφ ,θαηά ηελ άπνςή ηνπο 

ίζσο λα ιεηηνχξγεζε σο παξάγνληαο κε απνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπιάρηζηνλ  

ζηελ αξρή,  θαη ζεκείν πξνζηξηβψλ θαη αληηπαξάζεζεο, έλα είδνο άηππνπ κπντθνηάδ: 

«Αιιά ζηελ αξρή ζηηο ελεκεξψζεηο, ν Γήκνο  είρε πεη πσο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 

κηα επηρείξεζε απφ ηελ πεξηνρή καο» 

«Με ζπδεηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη κε γνλείο, έρνπκε πεη πσο απφ φιν απηφ ην 

πξφγξακκα πνπ έγηλε ,δελ επσθειήζεθαλ επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο καο, ηνπ Γήκνπ καο 

θαη ηα ιεθηά έθπγαλ θαη δπζηπρψο πήγαλ αιινχ, ελψ ζα κπνξνχζαλ επηρεηξήζεηο  πνπ 

έρνπλ ISO (πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο) θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα καο θέξλνπλ ηξφθηκα 

αζθαιή ζηα ζρνιεία, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επσθειεζεί θαη ηα ρξήκαηα λα κείλνπλ 

ζηελ πεξηνρή. Απηφ είλαη θάηη πνπ έρεη ζπδεηεζεί κεηαμχ καο. Δίλαη πην πηζαλφ λα ήηαλ 

πην  ζεηηθή ε ζηάζε ησλ γνληψλ ,απφ φ,ηη ηνπιάρηζηνλ έρνπκε ζπδεηήζεη κεηαμχ καο» 

 Καη παξφιν πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρή κηα ζεκαληηθή γαιαθηνθνκηθή εηαηξεία 

ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ , ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 

πξνέξρνληαλ απφ εθεί: 

«ρη φκσο απφ θάπνηα κνλάδα παξαγσγήο  θαη επεμεξγαζίαο ηεο πεξηνρήο καο...Οχηε 

γηα ην γάια πνπ έρνπκε κνλάδεο παξαγσγήο ,νχηε γηα ηα θξνχηα .Γειαδή γηα λα ην πσ 

θαη αιιηψο, φρη κφλν δελ είραλ φθεινο αιιά ππήξρε θαη βιάβε ,δεκηά, γηαηί ηα κηθξά 

ρσξηά θάζε κέξα επσθεινχληαλ απφ ηνπο πελήληα ,εμήληα ,εβδνκήληα καζεηέο πνπ ζα 

αγφξαδαλ είηε απφ ην super market είηε απφ ηνλ ηνπηθφ θνχξλν. Ναη ζίγνπξα ππήξρε 

θφζηνο γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο. Αξλεηηθφ» 

 Οπζηαζηηθά ζα ιέγακε πσο δελ επνδψζεθε θάπνηα νηθνλνκηθή πξφηαζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο· πξνηάζεηο φκσο κπνξεί λα έρνπλ γίλεη, απιά 

δελ είκαζηε εκείο ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 
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3
νο

 Δξεπλεηηθόο Άμνλαο: 

Πνηα είλαη ε γλώκε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

καζεηώλ, γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο;  Βειηησηηθέο πξνηάζεηο  

 

Βαζηθά ζεκεία επηηπρίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ επηηπρία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν ζα δηαπηζησζεί πσο ππάξρνπλ κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηε 

λνεκαηνδφηεζε ηεο επηηπρίαο. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζέηεη δχν ζηφρνπο , 

πξψηνλ ηελ νινθιεξσκέλε ζίηηζε  ησλ καζεηψλ αιιά θπξίσο ηελ πηνζέηεζε 

πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ  ζπλεζεηψλ: 

  « Πηζηεχσ πσο θαη ε ζίηηζε απηή θαζεαπηή είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο… 

Πέξαλ φισλ απηψλ βαζηθφ παξάγνληα ζεσξψ ηελ πξνψζεζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο κε 

ηξφπν πνπ λα αιιάμνπλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο» 

«Αλ θαηαθέξεη δειαδή ην πξφγξακκα λα επεξεάζεη  ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ψζηε λα 

αιιάμεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ επηινγέο ,έρεη πεηχρεη» 

 Αιιά θαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ,  αδπλαηψληαο πνιιέο θνξέο λα 

δηαρσξίζνπλ ηηο δχν έλλνηεο ,ην φθεινο ηεο νινθιεξσκέλεο ζίηηζεο απφ ηελ 

πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

«Τν κεγαιχηεξν φθεινο γηα ηα παηδηά ήηαλ φηη κπήζεθαλ ζε λέεο θαη πγηεηλέο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο» 

«Ίζσο, αλ ηα έβαδα ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, λα ηνπνζεηνχζα αξρηθά ηελ πιήξε ζίηηζε 

γηαηί ην πιένλ  ζεκαληηθφ είλαη λα έρνπκε παηδηά πνπ δελ πεηλνχλ. Σην ίδην  επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο ζα θαηέηαζζα ηελ πηνζέηεζε θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ .Απηφ  ζα 

ηα αθνινπζεί ζηε δσή ηνπο» 

«ε νινθιεξσκέλε ζίηηζε κε πγηεηλφ κελνχ είλαη ην πην ζεκαληηθφ» 
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«Πηζηεχσ πσο ν ξφινο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αιιά απηφ ζα θαλεί 

ζηελ πνξεία, εηδηθά εάλ επαλαιεθζεί» 

«ζηέθνκαη θπξίσο ζηε ζίηηζε ησλ παηδηψλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ πηνζέηεζε θαιψλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ» 

«Τν φηη έρνπλ φια ηα παηδηά θαγεηφ, αδηακθηζβήηεηα. Καη κπαίλνπλ ζην ζθεπηηθφ ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο» 

«Τν βαζηθφηεξν λνκίδσ είλαη ε νινθιεξσκέλε ζίηηζε ησλ καζεηψλ… 

…Αμηνινγείο ηηο αλάγθεο. Πξψηα ηθαλνπνηείο ηελ πείλα θαη  κεηά κηιάο θαη γηα 

πνηφηεηα... 

…Αιιά φια απηά έπνληαη ηεο νινθιεξσκέλεο ζίηηζεο. Απηφ είλαη ην βαζηθφ. 

 Πξέπεη λα ηνληζζεί σζηφζν ε θαζνιηθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο επαλάιεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, βαζηθφο παξάγνληαο επίηεπμεο 

ηνπ ζηφρνπ. 

«Σε κηα ζρνιηθή ρξνληά, ηα παηδηά πηνζεηνχλ θάπνηα πξάγκαηα, θαιέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, αληηγξαθή θαιψλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά εάλ δελ ζπλερηζηεί θνβάκαη πσο φια 

ζα έρνπλ γίλεη άδηθα» 

«Γελ πηνζεηνχκε εχθνια λέεο ζπλήζεηο θαη νχηε δηαγξάθνληαη νη παιηέο έηζη εχθνια … 

…Αλ δελ ζπλερηζηεί ,απηφ πνπ ζα κείλεη  είλαη έλαο ρξφλνο επαξθνχο ζίηηζεο. Λίγνη ζα 

ζπκεζνχλ ηηο θαιέο ζπλήζεηεο» 

«…ην δήηεκα είλαη λα ζπλερηζηεί γηα λα εδξαησζεί…» 

«Θα ήηαλ ππεξβνιή λα ππνζηεξίμνπκε πσο κε κηαο ρξνληάο πξφγξακκα πηνζέηεζαλ δηα 

παληφο λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο» 

«Αλ ην πξφγξακκα δε ζπλερηζηεί,  ππνζέησ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δπζηπρψο, ζα 

μαλαθπιήζνπλ ζηηο παιηέο θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ιφγσ επθνιίαο εχξεζήο ηνπ θαη 

θφζηνπο» 

«Απηφ  ζα ηα αθνινπζεί ζηε δσή ηνπο, αιιά αο κε γειηφκαζηε, δελ  πηνζεηείηαη εχθνια 

κηα  ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Θέιεη αγψλα, επαλάιεςε φισλ  απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

,ψζηε λα γίλεη θηήκα ζην κπαιφ ηνπ παηδηνχ» 

 Αιιά θαη νη γνλείο ζην ζέκα ηεο επαλάιεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζχκθσλνη κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φρη κφλν γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ 
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σο νηθνγέλεηα αιιά θπξίσο γηα ην καθξνπξφζεζκν φθεινο θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ. 

«Ζ επαλάιεςε ζα βνεζήζεη λα ζπλεζίζνπλ ηηο θαιέο ζπλήζεηεο αιιά θαη  λα 

απνθηήζνπλ θαη θαιχηεξεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ είλαη θάηη πεξαζηηθφ. Έρνπκε 

ζπλέρεηα λα γίλεηαη θάηη θαη κεηά λα ζηακαηά, ελψ άκα ζπλερηζηεί κπαίλεη ζην κπαιφ 

ηνπ παηδηνχ .Σαλ λα πεηάο ηελ πξνζπάζεηα.  Αλ ππάξρεη ζπλέρεηα θαηαιαβαίλνπλ θαη 

ηα παηδηά πσο είλαη ζεκαληηθφ» 

«Ναη ,πηζηεχσ πσο ζα σθεινχζε πνιχ» 

«Δ, λαη πηα κε ηα πνιιά ζα κάζαηλαλ λα ηξψλε πγηεηλά. Μαζαίλεη  θαλείο ζηγά –ζηγά» 

«Καιφ ζα ήηαλ λα ζπλερηζηεί κε έλαλ ηξφπν, γηαηί λαη κελ κάζαλε ην  πγηεηλφ, 

θάπσο έηζη πξέπεη λα ηξψκε, αιιά δελ δνθίκαζαλ θαη θάηη πην  εχγεζην, θάηη πην 

σξαίν» 

 Πέξαλ φισλ απηψλ  έρεη αλαθεξζεί έλα ζεκείν – θιεηδί πνπ έρεη επεξεάζεη 

ηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαθεξφκαζηε ζηελ απνδνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ πιεπξάο ησλ γνλέσλ θαη ζηελ ζηήξημή ηνπ πνιιαπιψο. εκαζία 

δελ έρεη ε ιεθηηθή απνδνρή αιιά ε νπζηαζηηθή. Ζ ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ ,ε 

απνδνρή θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκπεξηθιείνπλ 

φιε ηελ νπζία ηεο επηηπρίαο θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο: 

«Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα λα κπνξέζεη ην πξφγξακκα λα πεηχρεη  ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ είλαη λα ην απνδερζνχλ νη ίδηνη νη γνλείο .Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ θαη ηε ρξεζηκφηεηα  ζα νδεγεζνχκε ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν 

δηαηξνθήο. Καη ππήξρε πξνζπάζεηα ζπλέρεηα ψζηε λα θαηαιάβνπλ νη γνλείο πφζν 

ζνβαξφ θαη ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα» 

«Καη νη γνλείο είραλ  κεξίδην ζηελ νινθιήξσζή ηνπ αιιά φρη φινη θαη ζε θάπνην 

βαζκφ» 

. κσο κελ μερλάηε, έθεξλαλ θαη απφ ην ζπίηη ηνπο θάπνηνη θαη απηφ δηαθνξνπνηνχζε 

θάπσο ηελ εμνκνίσζε. Απηφ ηψξα, πξέπεη λα δνπιεπηεί. 

« Δάλ ππήξρε ππνζηήξημε απφ φινπο ηνπο γνλείο ,πηζηεχσ πσο ζα ιεηηνπξγνχζε 

εμαηξεηηθά 
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«Γειαδή πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε πξψηα ζηνπο γνλείο ,γηαηί απηνί είλαη θαη ηα ηζρπξά 

πξφηππα γηα ηα παηδηά ηνπο» 

«Απηφ πνπ αληηιήθζεθα θαη δελ ήηαλ σξαίν, ηειηθά δελ έηξσγαλ φια ηα παηδηά  ην 

ίδην. Πνιιά παηδηά έθεξλαλ απφ ην ζπίηη ηνπο , πνιιά λαη, πάξα πνιιά…» 

«…λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα πείζνπλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο  γνλείο, πνπ δελ μέξσ 

ηειηθά, αλ είραλ πεηζζεί νη γνλείο· λνκίδσ πσο φρη , γηαηί  θάπνηνη δίλαλε ηξφθηκα 

ζηα παηδηά ηνπο…» 

 Δλ θαηαθιείδη ην κεγάιν ζηνίρεκα πνπ αθνξά ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη νη ίδηνη νη γνλείο ησλ παηδηψλ αθνχ φπσο αλέθεξε θαη κία 

εθπαηδεπηηθφο, απηνί είλαη ηα ηζρπξά πξφηππα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

Κύξηα νθέιε  καζεηώλ 

 Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο απηήο ζπκπιέεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

πξνεγνχκελε θαη έρεη αιιεινθαιππηφκελα πνιιά απφ ηα επξήκαηα. Σν θχξην φθεινο 

πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο/καζήηξηεο είλαη έλα πιήξεο, πνηνηηθφ θαη πγηεηλφ  γεχκα 

ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αληηιακβαλφκαζηε φκσο θαη άιια νθέιε, ζηε ζπκπεξηθνξά, ζε 

θνηλσληθνχο ηνκείο φπσο ε ζπλεξγαζία ,ε αιιειεγγχε, ε απνδνρή ηνπ δηπιαλνχ καο, 

ή αθφκα θαη  κηθξναιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

καο. Απφ ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  αληινχκε ηα παξαθάησ 

« Τα παηδηά παξνπζίαζαλ βειηησκέλε εηθφλα ζε θάπνηα ζεκεία φπσο ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε θξνχησλ. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Αιιά θαη ε θνηλή δηαηξνθή, ,ίδην 

θαγεηφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο παίδεη ην ξφιν ηνπ θαη ηέινο  αξγά αιιά ζηαζεξά 

δηαπηζηψλνπκε κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο» 

«Σε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά-ςπρνινγία ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο, ζίγνπξα ν ξφινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ πνιχ ζεηηθφο» 

«Θεσξψ πσο θαη  νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο εληζρχζεθαλ αθνχ έηξσγαλ καδί ζε νκάδεο 

αιιά  θαη ε ςπρνινγία ηνπο θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο κεγάισζε , αθνχ φινη έηξσγαλ 

ην ίδην θαγεηφ… ην γεγνλφο φηη έηξσγαλ ην ίδην θαγεηφ ηα θάλεη λα ληψζνπλ κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο, κηαο δεκέλεο νκάδαο» 
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«Σε κηα ζρνιηθή ρξνληά, ηα παηδηά πηνζεηνχλ θάπνηα πξάγκαηα, θαιέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, αληηγξαθή θαιψλ ζπκπεξηθνξψλ… Φσξίο λα γλσξίδνπκε πνηνη αθξηβψο δελ 

ζηηίδνληαλ ζσζηά, ην πξφγξακκα θαηάθεξε λα ην θάλεη. Φσξίο λα ζηνρνπνηεζεί 

νηθνγέλεηα ή παηδί» 

«Ταπηφρξνλα αηζζάλνληαη φηη ηξψγνληαο ην ίδην θαγεηφ δελ είλαη δηαθνξεηηθνί θαη δε 

δειεχνπλ ν έλαο ην θαγεηφ ηνπ άιινπ, κέιε ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο, κε ίδηα δηθαηψκαηα»   

 Αιιά θαη κηα κεηέξα δηαπηζηψλεη ηηο κηθξέο αιιαγέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηα 

παηδηά ηεο κέξα κε ηε κέξα 

«κάζαλε πνιχ εχθνια λα ηξψλε ην θξνχην κε ηε θινίδα ζην  ζρνιείν, ην πιέλνπλε ιίγν 

θαη ην ηξψλε. Τν ηξψλε φια καδί, παξαζχξζεθαλ  θαη ν κηθξφο κνπ πνπ δελ έηξσγε 

εχθνια, έηξσγε κφλν ην αριάδη θαη θάπνηα  πην καιαθά θξνχηα, έκαζε ηνπιάρηζηνλ 

λα ηξψεη ην κήιν κε ηε θινίδα. Καη ε  θφξε κνπ επίζεο» 

 Δλ θαηαθιείδη ζα ππνζηεξίδακε απηά πνπ ζπλνςίδεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 

 «Τα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιιαπιά θαη 

ζεκαληηθά γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Μπνξεί λα κεησζεί ην πνζνζηφ ηεο 

πείλαο θαη ηεο επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο, λα βειηησζεί ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή πγεία 

ησλ παηδηψλ. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζην πξφγξακκα εληζρχεη 

ηνλ δπλακηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ην θαζηζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο 

ζρνιηθήο δσήο. 

Καιιηεξγείηαη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ παηδηψλ, απμάλνληαη νη γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηε δηαηξνθή, εληζρχεηαη ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη επλνείηαη, 

παξάιιεια, ε επηθνηλσλία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν. Τέινο κπνξεί λα βειηησζεί θαη ε 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ θαη λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, πνπ 

κπνξεί λα κελ παξαηεξήζεθε θέηνο θάηη ηέηνην ζην ζρνιείν καο, ζα κπνξνχζε φκσο λα 

ζπκβεί θαη εδψ φπσο αιινχ» 

 Οη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπο, ηνλίδνληαο σζηφζν ην νινθιεξσκέλν γεχκα θαη 

ηελ επθνιία πνπ παξείρε ζηηο κεηέξεο αθνχ δελ επηθνξηίδνληαλ κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ θνιαηζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο νηθνγέλεηαο 
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«Δκέλα άξρηζε λα ηξψεη απηφ ην καχξν ςσκί γηαηί εγψ δελ ην έπαηξλα ζην ζπίηη, θαη 

βιέπσ πσο ηξψεη πην θαιά ηα θξνχηα, ην κήιν πνπ  δελ ην έηξσγε ην ηξψεη επράξηζηα. 

Σπλεζίδνπλ λα ηξψλε ηα παηδηά θαη  θάηη δηαθνξεηηθφ. Τξψεη θάηη πνπ δελ έηξσγε 

κέρξη ηψξα» 

 «Κνηλσληθνπνηνχληαη, καζαίλνπλ ηα παηδηά λα δίλεη ην έλα  ζην άιιν , λα κνηξάδνληαη 

…λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα, λα έρνπλ κηα ζεηξά, λα κελ πέθηνπλ ην έλα πάλσ ζην άιιν.  

Μνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε πνπ ήξζα κηα κέξα, κνίξαδαλ ηα ηξφθηκα θαη ήηαλ ηα 

παηδηά ζηε ζεηξά, ην έλα κεηά ην άιιν… Μαζαίλνπλ λα κε ζπξψρλνπλ ,λα πεξηκέλνπλ 

κε ππνκνλή γηα λα εμππεξεηεζνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ» 

«Σε φια, θαη ζε νηθνλνκηθφ δελ ην ζπδεηψ. Έρσ ηξία παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, 

ζέινπλ θάζε κέξα ραξηδηιίθη … θαη ην δηαηξνθηθφ κεγάιν θέξδνο! θαη απηή ε ζπλήζεηα 

λα καζαίλνπλ λα ηξψλε θη άιιεο ηξνθέο, κε  πνηθηιία, γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, δελ 

θάλνπκε ζπλέρεηα ζην ζπίηη  ζπαλαθφπηηα… Καη έρεηο θάζε κέξα  ηελ έγλνηα, ηη ζα 

πάξεη καδί ηεο λα θάεη, θαη ρξήκαηα γηα λα πάξεη θάηη, αιιά ζθέθηεζαη θαη ηη λα ηεο 

βάιεηο γηα καδί ηεο .Οπφηε έρσ μελνηάζεη θέηνο απφ απηφ. Πηζηεχσ γηα ηνπο γνλείο 

είλαη κεγάιε βνήζεηα» 

« Έθπγε έλα βάξνο ,ηη ζα εηνηκάζσ ,ηη ζα πάξνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν, γηαηί εδψ πνπ 

ηα ιέκε ην ηνζη δελ ην ζέινπλ ζπλέρεηα, νπφηε λαη γηα κέλα ήηαλ κεγάιε αλαθνχθηζε ην 

θνιαηζηφ ζην ζρνιείν .Αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ, σθέιεζε ζηελ ηζέπε. Δίλαη έλα έμνδν 

ιηγφηεξν ,ζαθψο… Σηε ζεκεξηλή θξίζε πνπ  ππάξρεη είλαη κεγάιε βνήζεηα γηα καο» 

«Οηθνλνκηθφ, πγηεηλήο νπσζδήπνηε, γηαηί φπσο ζαο είπα θαη πξηλ  ζηακαηήζακε λα 

ηξψκε απηά πνπ ηξψγακε, ζην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ αιιά θαη  νηθνλνκηθφ» 

Πεγαίλνπκε ζην θνχξλν θαη ζα κνπ πεη  « νιηθήο ςσκί ,έηζη; » ν κηθξφο  .Ή 

 πάκε λα πάξνπκε δεκεηξηαθά, «ηα νιηθήο» δεηά, πνπ ζεκαίλεη έρεη πεξάζεη  ζην 

κπαινπδάθη ηνπο ,κάιινλ πξνο ηα εθεί πξέπεη λα πεγαίλνπκε. 

«Δξγάδνκαη θαη ην πξσί θεχγσ κε ηελ ςπρή ζην ζηφκα, μέξσ πσο θαη ηίπνηε λα κε 

βάισ ζα αλαγθαζηνχλ λα θάλε απηφ πνπ έρεη ην πξφγξακκα…  

Τν πην  βαζηθφ γηα κέλα είλαη φηη μέξσ πσο πάληα ζα ππάξρεη θάηη γηα ην παηδί κνπ, αλ 

πεηλάζεη, θαη δελ ζα δειέςεη θηφιαο, αθνχ φια ηξψλε ην ίδην» 
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«... ρη ππήξρε νηθνλνκηθφ φθεινο , αλάινγα θαη κε ηα  παηδηά πνπ έρεη ε 

νηθνγέλεηα, θαη ζαλ κακά ήηαλ πνιχ πην εχθνιν λα ηεο βάδσ κφλν ην λεξφ θαη λα 

θεχγνπκε θαη φρη λα θάλνπκε κηα νιφθιεξε  δηαπξαγκάηεπζε – « φρη ζήκεξα δελ ζέισ 

απηφ πνπ κνπ έθηηαμεο» - θαη φια  απηά πνπ θάλνπλ ηα παηδηά» 

 Μηα κεηέξα εληνπίδεη έλαλ αθφκα ζεηηθφ  παξάγνληα άμην ιφγνπ, θαηλνκεληθά 

άζρεην κε ην πξφγξακκα ζίηηζεο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη 

θαηαλάισζεο ηνπ γεχκαηνο ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο εληζρχζεθε θαη ε πξνζπάζεηα 

αλαθχθισζεο πιηθψλ αθνχ κπήθε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη 

ιεηηνχξγεζε σο επηβεβιεκέλε παξάκεηξνο ε ελαπφζεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ζηνλ 

εηδηθφ θάδν αλαθχθισζεο: 

«Παξάιιεια φκσο λα πσ φηη ,  κε απηφ ην πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε θάπσο  θαη ην ζέκα 

ηεο αλαθχθισζεο, λνκίδσ φηη βνεζήζεθε θάπνπ δειαδή εθεί δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν… 

Φαληάδνκαη  πσο ζα ηνπο έιεγαλ, ηα ηελεθεδάθηα – γηαηί έρνπλ εηδηθνχο θάδνπο 

αλαθχθισζεο κέζα ζην ζρνιείν- ηα ηελεθεδάθηα ,ην θνπηί απφ  ην γάια, ηα πιαζηηθά 

απφ ην γηανχξηη λα ηα πάηε ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο, νπφηε ίζσο εθεί λα βνήζεζε λα 

απνθηήζνπλ κηα επαηζζεζία κε ην ζέκα ηεο  αλαθχθισζεο, κηα γλψζε παξαπάλσ» 

 Δπηπξνζζέησο αλαθέξεηαη θαη ε εληζρπηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απφ 

πιεπξάο δαζθάισλ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

«Δίραλ θάλεη πέξπζη ,ζηελ Δπέιηθηε Εψλε, γηα ηε δηαηξνθή, λνκίδσ  πσο  θαη θέηνο 

ζα έθαλε θάπνηα ζηηγκή, λαη θαη ν κηθξφο ή ζηελ Δπέιηθηε ή ζηε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο» 

 Σέινο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο καζεηέο ε ππνζπλείδεηε πηνζέηεζε 

πγηεηλφηεξσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ αιιά θαη ε δηαπίζησζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο ζηελ νηθνγέλεηα 

«Μαο έρνπλ επεξεάζεη ειπίδσ αξθεηά, εγψ ζα ζπλερίζσ ζηε δηαηξνθή κνπ  λα ηξψσ 

πξάγκαηα ηα νπνία δελ δίλνπλ πνιιέο ζεξκίδεο θαη λα ηξψσ  πνιιά  γεχκαηα αιιά 

κηθξά» 
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«Ναη θη εγψ, ζα επέιεγα θάηη πγηεηλφ θαη αλ ήζεια θάηη γιπθφ ,ζνθνιάηα θαηά 

πξνηίκεζε πγείαο, δελ ζα έπαηξλα αιιά κηα θνξά ζην ηφζν… ην είπα ζαλ  παξάδεηγκα 

γηαηί θαληάδνκαη είλαη ην πην πγηεηλφ απφ ηα γιπθά» 

«Δγψ ζα πσ ζηνπο γνλείο κνπ λα κελ αγνξάδνπλ αλζπγηεηλά θαη λα έρνπκε πεξηζζφηεξα 

πγηεηλά ηξφθηκα ζην ζπίηη» 

«Δγψ ζα πξνζπαζήζσ λα ηξψσ πγηεηλά θαγεηά» 

«Ναη θαη κέλα κε έρνπλ επεξεάζεη, κνπ αξέζεη ην καχξν ςσκί πνιχ» 

«Θα ήζεια λα ζπλερηζηεί γηαηί είλαη σξαίν ,θαη γηα νηθνλνκηθνχο  ιφγνπο, θαη ηξψκε 

φια ηα παηδηά ην ίδην θαγεηφ» 

«Ναη, ζα ήζεια λα ζπλερηζηεί, πξψηα γηαηί είλαη πνιχ πγηεηλφ θαη κεηά δελ  ρξεηάδεηαη 

νη γνλείο λα πιεξψλνπλ γηα ην θνιαηζηφ καο. Ζ κακά κνπ ιέεη φηη  δελ έρεη άγρνο ηη 

λα κνπ βάιεη λα καδί κνπ» 

 Να ζεκεηψζνπκε ηέινο πσο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ κε ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηινγέο ηνπο ηελ πηνζέηεζε πην πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ. Απφ ηε 

ζπλνκηιία κε ηνπο καζεηέο καζαίλνπκε πσο νη ζπλήζεηεο  αιιάδνπλ ζηγά-ζηγά θαη 

πηνζεηνχληαη λέα κνληέια δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ φιεο ηηο επθαηξίεο 

πνπ καο δίλεη ε θαζεκεξηλφηεηά καο 

«Μηα κέξα πάλησο ,δελ μέξσ ην ιφγν , καο δψζαλε ζνθνιαηάθηα αιιά ήηαλ πγείαο» 

«…δελ ήηαλ απφ ην πξφγξακκα, είρε γελέζιηα ν θχξηνο Αιέθνο…» 

 Αιιά θαη νη επηινγέο ηνπ δηθνχ ηνπο θνιαηζηνχ εληζρχεη ηε ζεηηθή αιιαγή 

«ην ζλαθ πνπ θαηαλαιψλσ είλαη άθξσο πγηεηλφ , ζπλήζσο κηα κπαλάλα ή έλα κήιν» 

 

Πξνηάζεηο αιιαγώλ θαη βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα δπζθνιίεο θαη  

ζεκεία ηξηβψλ ελψ ηαπηφρξνλα κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο λα εθθξάζνπλ  βειηησηηθέο πξνηάζεηο θαζψο θαη λα θάλνπλ  κηα 
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άηππε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ μεθάζαξα 

ππνγξακκίδεη πσο ην κφλν ζεκείν πνπ ρξήδεη βειηίσζεο είλαη ε πνηθηιία ζην κελνχ, 

αθνχ φια ηα άιια θχιεζαλ άξηζηα 

«  Πηζηεχσ ε πνηθηιία ησλ θαγεηψλ είλαη ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα βειηησζεί» 

 Με ηνλ ίδην ηξφπν ην αληηιακβάλνληαη θαη νη ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί 

«Θέινπλ πεξηζζφηεξεο αιιαγέο, πνηθηιία. Αιιά πξέπεη λα γίλνπλ πην ειθπζηηθά ηα 

πξντφληα, πην ,λα αιιάμεη θάηη… Αλ γίλεη θαη ιίγν πην λφζηηκν, ζα είλαη ηδαληθφ» 

 Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άπνςε πσο δελ είλαη ε πνηθηιία ηνπ κελνχ ην 

ζεκαληηθφηεξν αιιά ε απνδνρή ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο γνλείο , ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί  θαη ζε άιιε ελφηεηα 

«κσο κελ μερλάηε, έθεξλαλ θαη απφ ην ζπίηη ηνπο θάπνηνη θαη απηφ δηαθνξνπνηνχζε 

θάπσο ηελ εμνκνίσζε. Απηφ ηψξα, πξέπεη λα δνπιεπηεί» 

 Απηφ πνπ ηνλίδεη ν δηεπζπληήο σζηφζν θαη νθείινπκε λα αλαθέξνπκε θαη 

εκείο  είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο πνπ δελ είλαη άιινο  απφ ην 

ζπλδπαζηηθφ κνληέιν ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Νηάξρνο. 

«…ζίγνπξα ην ζπνπδαηφηεξν ξφιν έπαημε ε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ. Αγθάιηαζε θαη 

εθκεηαιιεχηεθε ηελ πξφηαζε πνπ μεθίλεζε απφ ην ΥΠΠΔΘ αιιά ρσξίο ηελ  νπζηαζηηθή 

ζηήξημε πνπ ππάξρεη απφ ην Ίδξπκα Νηάξρνο δελ ζα κπνξνχζε λα  πξνρσξήζεη. Γηαηί 

ην ΥΠΠΔΘ ζηακαηά εθεί. Σηελ πξφηαζε. ια ηα άιια   έηξεμαλ ράξε ζην Γήκν θαη ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία.» 

 Οη γνλείο θαηά θχξην ιφγν πεξηνξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο ζηελ 

πνηθηιία θαη ηελ αιιαγή ζηε γεχζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ειθπζηηθφ ην κελνχ θαη  

απνδεθηφ απφ ηα παηδηά 

 

«Δίλαη ιίγν αλάιαηα θαη δελ ην ζέινπλ, αιιά θαληάδνκαη  πσο δελ πξέπεη λα ηξψλε 

πνιχ αιάηη. Αιιά δελ ηνπο αξέζεη πνιχ γηαηί είλαη ιίγν άλνζηα» 

«Να έρεη ιίγε πεξηζζφηεξε πνηθηιία Γειαδή απφ φ,ηη άθνπζα γηαηί εγψ δελ αζρνιήζεθα 

θαζφινπ αιιά άθνπγα απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπδεηνχζαλ γηα άιια πξνγξάκκαηα ,είρε έλα 
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θνπινπξάθη ή γηα παξάδεηγκα δελ είρε ( ην δηθφ καο) ,έιεηπε ηειείσο ην γιπθφ .Ή θάηη 

ζαλ ληφλαη, ιέκε ηψξα ,ή θάηη κε θαλέια, θάηη ,θάηη… » 

«Να κελ είλαη  ζπλέρεηα ην ίδην , λα ελαιιάζζεηαη θάζε δεχηεξε εβδνκάδα,  π.ρ. λα κελ 

είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλν, βαξεηφ, λα είλαη ιίγν πην επνρήο, δελ είλαη  αλάγθε λα είλαη ε 

ληνκάηα κέζα ζην θαηαρείκσλν ζην ζάληνπηηο, πνπ ζίγνπξα  είλαη ζεξκνθεπίνπ. Απηφ 

ζα κνπ άξεζε πην πνιχ, φρη θάηη άιιν» 

« Κάηη λα ζπλδπάζνπλ ην πγηεηλφ κε ην λφζηηκν. Τν  έρνπλ ζπλδπάζεη πσο ην πγηεηλφ 

είλαη πάληα πην ζθιεξφ ,πην, ρσξίο πνιχ γεχζε. Έλα ιίγν θαιχηεξν marketing , λα 

πιαζαξηζηεί θάπσο ζηα παηδηά. Έλα cupcake κε ιάδη θαη αο έρεη κέζα ζπαλάθη, κηα 

ηάξηα ζπαλαθηνχ, λα είλαη δειεαζηηθφ, γηα λα κπνξεί λα πεξάζεη ζην κπαιφ ηνπο φηη  

άλεηα  κπνξεί λα είλαη ην πγηεηλφ εκθαλίζηκν θαη λφζηηκν θαη δειεαζηηθφ» 

«Ζ πξφηαζή  κνπ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλα κελνχ κε κεγαιχηεξε πνηθηιία θαη έλα θέηθ 

θαη κηα ηπξφπηηα ζπηηηθή, θαη ηη άιιν ,δε κνπ έξρεηαη θάηη ηψξα ζην κπαιφ,  muffin, 

θεθάθηα,  γηαηί ζην ηέινο λνκίδσ έγηλε πνιχ βαξεηφ ην κελνχ .Να μέξνπλ φηη κία κέξα 

ζα  θάλε θέηθ ,πνπ δε θάγαλε πνηέ ,κηα ηπξφπηηα πνπ δε θάγαλε…» 

 Αιιά θαη νη καζεηέο ζπλεγνξνχλ ζην φηη ην πξφγξακκα ζέιεη πεξηζζφηεξεο 

ελαιιαγέο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κνλνηνλία ζηηο γεχζεηο 

«Κάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν έδηλαλ θάζε  κέξα ην ίδην, ζπαλαθνηπξφπηηα θαη κήιν. 

Απηφ θαηάληεζε βαξεηφ» 

 Απηφ πνπ εληππσζηάδεη ζην ηέινο είλαη ε επθάληαζηε θαη άθξσο πγηεηλή 

πξφηαζε πνπ θάλεη έλαο ιηιηπνχηεηνο καζεηήο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο δέζηεο πνπ 

έρνπλ έξζεη ήδε ζηελ πεξηνρή ηνπο 

«Μφλν αλ ήζειεο λα πηεηο θάηη δξνζεξφ, έπηλεο γάια γηαηί ην λεξφ ζηε βξχζε είλαη 

δεζηφ. Τψξα κε ηνλ ήιην, απηνχο ηνπο κήλεο είλαη δεζηφ ,νπφηε ην  γάια είλαη θξχν» 

 

«θαη θάηη ηειεπηαίν, ηψξα κε ηε δέζηε ην θξχν γάια είλαη δξνζηζηηθφ. Θα πξφηεηλα , ζα 

κπνξνχζαλε αιιά ζα ήηαλ ιίγν δχζθνιν λα ππήξρε κηα κεραλή εδψ ζην ζρνιείν ,λα 

θηηάρλεη ρπκφ… Ναη λα θηηάρλεη θξέζθν ρπκφ» 
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 Σειεηψλνληαο ζα θαηαζέζνπκε ηελ πξφηαζε αιιά θαη παξάπνλν κεηέξαο γηα 

ηελ κε ζπλεξγαζία ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπηθνχο θνξείο θαη 

παξάγνληεο, θάηη πνπ ελδερνκέλσο λα βνεζνχζε θαη λα ελίζρπε ηελ φιε δηαδηθαζία 

ηνπ. 

«Με ζπδεηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη κε γνλείο, έρνπκε πεη πσο απφ φιν απηφ ην 

πξφγξακκα πνπ έγηλε ,δελ επσθειήζεθαλ επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο καο…. Δίλαη πην 

πηζαλφ λα ήηαλ πην  ζεηηθή ε ζηάζε ησλ γνληψλ ,απφ φ,ηη ηνπιάρηζηνλ έρνπκε ζπδεηήζεη 

κεηαμχ καο…» 

 

Σξόπνη Αμηνιόγεζεο 

 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θηάλνπκε ζηε 

δηαδηθαζία κηαο πξψηεο άηππεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. ην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ εθθξάζεη ηε κεγάιε πξνζθνξά 

πνπ έρεη γίλεη πξνο ην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Οη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

κεξηκλήζεη γηα λα ππάξρεη ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ζπλερήο 

αλαηξνθνδφηεζε γηα φζα πινπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ  

«Καη ππήξρε πξνζπάζεηα ζπλέρεηα ψζηε λα θαηαιάβνπλ νη γνλείο πφζν ζνβαξφ θαη 

ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα. Υπήξρε ζπλερήο ελεκέξσζε, κε θπιιάδηα πνπ δφζεθαλ 

ζηελ αξρή, κε εκεξίδεο πνπ έγηλαλ ,ηα Φξηζηνχγελλα είρε γίλεη κηα ελεκέξσζε αθφκα. 

Υπήξρε ζπλερέο ελδηαθέξνλ. Γελ ήηαλ ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ,αιινίκνλν, αιιά 

φπνηνο ήζειε  λα κάζεη κπνξνχζε λα έξζεη ζε επαθή. Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχην 

ππάξρεη αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ην Γήκν καο, ηη γίλεηαη ,ηη πξνζθέξεηαη, φια απηά» 

«Οη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινχκαζηε λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο καο, νη 

γνλείο ζπκπιήξσζαλ θαη έλα εξσηεκαηνιφγην, θαη ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ην 

Ίδξπκα. Δίρακε θαη κηα ζπλάληεζε ελεκεξσηηθή  απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ Ηδξχκαηνο φινη 

,γνλείο ,δάζθαινη, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Σηηο πξνζέζεηο ηνπο είλαη ε επαλάιεςε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά απηφ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα καο ην δειψζεη επίζεκα. Έρεη λα 

θάλεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα ππάξρεη.» 
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«Μαο έρνπλ ήδε ζηείιεη έλα εξσηεκαηνιφγην λα ζπκπιεξψζνπκε σο γνλείο, αλψλπκα. 

Καη ζα ην επηζηξέςνπκε. Γελ μέξσ φκσο απφ πνχ ζα γίλεη ε  αμηνιφγεζε. Απφ ην Γήκν; 

Απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην πξφγξακκα;  Γελ μέξσ»   

 Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαηαγξαθήο φζσλ παξαδίδνληαη θαη απφ φζα καο 

έρνπλ κεηαθεξζεί έρνπλ θαηαηεζεί παξάπνλα πξνο ην Γήκν ,φηαλ απηφ θξίζεθε 

απαξαίηεην  

«,ηη παξαδίδεηαη θαηαγξάθεηαη ζε έληππα πνπ ηα παξαιακβάλεη ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ» 

« Γηακαξηπξήζεθαλ απφ φια ηα ζρνιεία νη γνλείο…» 

 Καη ππάξρεη πάληα ε απζηεξφηεξε θξηηηθή πνπ ιεηηνπξγεί σο εθαιηήξην 

βειηηψζεσλ ,ηξνπνπνηήζεσλ θαη αιιαγψλ 

«ζα ήζεια φκσο  λα γίλεη  κηα ζηήξημε θαη απφ ην ζρνιείν θαη απφ ην Γήκν, θάπνηα 

ελεκέξσζε ,λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα πείζνπλ θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο  γνλείο, 

Απιά λνκίδσ φηη πξψηνλ δελ εληζρχζεθε απφ ην ζρνιείν θαη απφ ην Γήκν , ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ 

ηνπο δαζθάινπο. Ννκίδσ φηη ζην ζρνιείν, ηειηθά απηφ πνπ θάλαλε, ήηαλ λα ην 

κνηξάδνπλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη. κσο ζα έπξεπε θαη ν Γήκνο ,ηηο 

νηθνγέλεηεο, λα έβξηζθε έλαλ ηξφπν  λα ηηο πείζεη θαη ην ζρνιείν κε πξνγξάκκαηα λα 

πείζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ αμία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε έλα θελφ, κία άληζε θαη 

δηαρσξηζηηθή ζπκπεξηθνξά  πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη επηβεβαηψζεθε απφ φζνπο ξσηήζεθαλ. Δλψ ηα επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα 

απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο εμαηξνχληαη νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ Νεπηαγσγείσλ πνπ αλ κε ηη άιιν είλαη ε βάζε ηεο 

Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηαπηζηψλεηαη δειαδή ε ζηξέβισζε λα κε ρνξεγνχληαη 

γεχκαηα  ζηα Νεπηαγσγεία ελψ είλαη ν πιένλ ηζρπξφο ρψξνο αλάπηπμεο θαη 

εδξαίσζεο θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, έρνπλ ηηο πην νξγαλσκέλεο ππνδνκέο 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, θαη ελ θαηαθιείδη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε νη Νεπηαγσγνί,  ζα ήηαλ ηα 
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επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ,ην επηζηέγαζκα φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ε 

πιήξεο ,νινθιεξσκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

« ρη δελ έρνπλ κπεη ζην πξφγξακκα( ηα λεπηαγσγεία). Τα παηδηά θέξλνπλ απφ ην ζπίηη 

ηνπο. Δίρακε αλαξσηεζεί θαη εκείο σο γνλείο αιιά κέρξη εθεί. Μφλν ζέζακε ηελ 

εξψηεζε ,δελ καο δφζεθε θάπνηα απάληεζε» 

«Ναη, παίξλνπλ κέξνο κφλν ηα Γεκνηηθά. Απφ φ,ηη καο είπε ν Γηεπζπληήο ζηελ 

ελεκέξσζε, απηή είλαη ε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα δνθηκαδφηαλ κφλν ζηα 

δεκνηηθά ηνπ Γήκνπ καο θαη αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα γίλεη ζην ηέινο θξηζεί φηη 

έγηλε κε επηηπρία ε εθαξκνγή ,ζα ζπλερηζηεί ηνπ ρξφλνπ θαη  ζηα Νεπηαγσγεία θαη ζηα 

Γπκλάζηα θαη ζηα Λχθεηα. Γελ μέξσ φκσο αθφκα,  γηαηί δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 

αμηνιφγεζε» 
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Κεθάιαην  5
ν    

πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

 

 ε κηα πξνζπάζεηα λα νξίζνπκε ην βαζηθφ πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

παξνχζα έξεπλα   δηαπηζηψλνπκε πσο ν ίδηνο πξνβιεκαηηζκφο είλαη πεδίν επξείαο 

ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2012)
56

 

«…Θεσξψ, ινηπφλ, φηη ηελ παηδηθή θηψρεηα πξέπεη λα ηελ νξίζνπκε ζαλ ηελ 

θαηάζηαζε εθείλε πνπ απνζηεξεί ηα παηδηά, πξψηνλ, απφ ηα βαζηθά αγαζά δηαηξνθήο 

θαη ζξέςεο…». 

 Αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έθηαζε ε Διιεληθή  Δζληθή Δπηηξνπή 

ηεο Unicef θάλνπλ ιφγν γηα ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

κεγάινπ πνζνζηνχ παηδηψλ ζηελ Διιάδα (Παπαζενδψξνπ & Παπαλαζηαζίνπ,  2017). 

Ζ βίσζε ηεο θηψρεηαο απφ ηελ επαίζζεηε παηδηθή ειηθία πξννησλίδεηαη ην αίζζεκα 

κεηνλεμίαο πνπ ζα ην αθνινπζεί ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

εζράξα αλάπηπμεο θαη αλαπαξαγσγήο αληζνηήησλ θαη θηψρεηαο. Κνηλφο ηφπνο ησλ 

επηζηεκφλσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ην νμχ θνηλσληθφ ζέκα ηεο θηψρεηαο ησλ παηδηψλ, 

είλαη ε επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαιάβεη ην θξάηνο ηηο πνιηηηθέο εθείλεο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ πξνζηαζία απφ ηε θηψρεηα ,ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ (Παπαζενδψξνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2017). Χζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί 

πσο ε κέξηκλα γηα θνηλσληθέο παξνρέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο ή άιισλ θνξέσλ 

πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη  ζπλζήθεο 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη λα απέρεη καθξάλ απφ ηελ έλλνηα ηεο θηιαλζξσπίαο θαη 

ηνπ εξάλνπ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2012 · Μπνπδάθεο, 2002). Ο ζρεδηαζκφο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο νθείιεη λα γίλεη κε ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο Πνιηηείαο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πιέγκα  κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θνξέα, εζεινληψλ θαη 

πνιηηψλ πνπ πηνζεηνχλ ζηελ πξάμε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη πξνζθέξνπλ ηε 

βνήζεηά ηνπο  ζηελ πξνζπάζεηα λα ακβιπλζνχλ ε θηψρεηα θαη ηα ζπλεπαθφινπζα 

απηήο (Μπαινχξδνο, 2012). 

 

 

                                                 

56
 Δηδηθή πλεδξία ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 15-2-2012. 
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 Μηα έξεπλα πνπ δε καο δηδάζθεη θάηη λέν, πνπ δελ δίλεη ζηνηρεία ψζηε λα 

βειηηψζνπκε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, δνκέο θαη πξνυπνζέζεηο δελ έρεη ιφγν χπαξμεο 

θαη είλαη άρξεζηε. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζεσξεί πσο θχξηνο ιφγνο χπαξμεο ησλ 

επηζηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο ν πιεζπζκφο πνπ βάιιεηαη πεξηζζφηεξν είλαη νη εππαζείο νκάδεο 

θαη θπξίσο ηα παηδηά αθνχ αθελφο ιφγσ ειηθίαο δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ γηα ηα 

πξνο ην δελ, αθεηέξνπ βξίζθνληαη ζηελ επαίζζεηε θάζε ηεο  ζσκαηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θα νπνηαδήπνηε ζηέξεζε έρεη κφληκε θαη ζνβαξή  επίπησζε 

ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο (Θενδψξνπ, 2009· Νηνιηνπνχινπ,2015 · Unicef, 2015). Οη 

βαζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε έλαλ 

θαζεκεξηλφ αγψλα επηβίσζεο κεηαηξέπνληαο ηνπο γνλείο απφ ζχκαηα ηεο θξίζεο ζε 

ππφινγνπο γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπζπξαγία
57

. Σα πξνβιήκαηα 

παξφηη είλαη ζε επαξρηαθή πφιε είλαη έθδεια θαη θαλεξψλνπλ ην κέγεζνο ησλ 

δπζθνιηψλ αιιά θαη ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο. 

Δμάιινπ ε απνθπγή  θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν επηβίσζεο ζηε 

κηθξνθνηλσλία ηεο επαξρίαο θαη ε  φπνηα πξνζθνξά νθείιεη λα βξίζθεη δηεμφδνπο 

απνθεχγνληαο ηελ ζηνρνπνίεζε. 

 Οη  εκπιεθφκελνη ζηελ έξεπλα θάλνπλ κηα θνηλή απιντθή  δηαπίζησζε 

ζρεηηθά κε ην ιφγν χπαξμεο επηζηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αμηνινγψληαο ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε  βγάδνπλ ηελ εηπκεγνξία θαη έλνρνο 

θξίλεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Χζηφζν  ζα ήηαλ κεγάιε παξάβιεςε λα 

απελνρνπνηεζεί ε παρπζαξθία θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ αθνχ νπζηαζηηθά είλαη ε άιιε φςε ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο (Ληλνχ, 2014). ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν κπνξεί ηα πνζνζηά παηδηψλ κε 

παρπζαξθία λα ήηαλ ρακειά ,σζηφζν ήηαλ θνηλά απνδεθηφ πσο ππήξρε ε ηάζε γηα 

θαηαλάισζε επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ ρσξίο νπζηαζηηθά νθέιε θαη επηβαξπληηθά 

γηα ηελ πγεία ηνπο. Μέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(ΔΤΕΖΝ, 2015,2013) δηαπηζηψλεηαη  αθελφο  κεγάιε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

                                                 

57
 Αξρή ηεο ελνρνπνίεζεο ηνπ ζχκαηνο (Blame the victim) Bytheway, 1990 φπ. αλ.  ζην 

ηαζηλνπνχινπ, 2010. 
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παρπζαξθίαο ζηνπο καζεηέο αθεηέξνπ θαηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ κηθξψλ ειηθηψλ  

αλαθνξηθά κε ηελ πξσηνεκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο. Απφ ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο ηεο 

Unicef ηνλίδεηαη ε δηαπίζησζε απηή θαζψο θαη ε ηάζε πηνζέηεζεο επηβιαβψλ γηα ηελ 

πγεία ζπλεζεηψλ. Μαθξνπξφζεζκα  θαη εθφζνλ νη θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

εδξαησζνχλ  πηζηεχεηαη πσο ζα ππάξμεη έλα πινχζην ξεπεξηφξην αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ φπσο 

 ηα πνιιά θαη πνηθίια πξνβιήκαηα πγείαο (θαξδηαθά λνζήκαηα, νξζνπεδηθά, 

κεηαβνιηθά λνζήκαηα θαη άιια) 

 νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

ζεξαπεχζνπλ λνζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παρπζαξθία 

 επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ  

 κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα  ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ απηήο  

 κεηάδνζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θαθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ  ζηηο επφκελεο 

γελεέο 

 αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

 αχμεζε ςπρνινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ εμάξζεσλ ιφγσ κεησκέλεο 

απηνεθηίκεζεο 

 

 ηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ιακβάλεηαη ππ΄φςηλ  ε 

παηδαγσγηθή  πιεπξά θαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ππφ ην πξίζκα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο απφθηεζεο  νξζήο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 

δηαηξνθηθήο (Κνπξθνχηα, 2013· Μαληφο,  θ.α. 2008). Οη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη 

κέζσ ησλ επηζηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

νπζηαζηηθά εληππψλνπλ ζην κπαιφ ησλ παηδηψλ ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Σαπηφρξνλα δηαρένληαη κέζα απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο, 

εληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη θαιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ν αιηξνπηζκφο. Οη 

θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη επηινγέο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα επεξεάδνπλ  παηδί 

ζε κεγάιν πνζνζηφ θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ ζηεξίδνληαο ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο . 

 Δίλαη απνδεθηφ πσο νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ αθνινπζνχλ ηα παηδηά  

επεξεάδνληαη ζε θάπνην βαζκφ θαη απφ ηα πξφηππα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο. ηελ ειηθία απηή είλαη επηξξεπή ζηελ αληηγξαθή θαη ηελ 

πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ «βιέπνπλ» ζε κεγαιχηεξα παηδηά (Bandura, 1989). Ζ 

απνδνρή ή φρη δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ ζα επεξεαζηεί αιιά ζε έλα ζρνιηθφ 
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πεξηβάιινλ πνπ απνιακβάλνπλ  φινη ην ίδην γεχκα επηηπγράλεηαη ε άξζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, έλαο απφ ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο. Πνιιά παηδηά ππνζηήξημαλ  ην πξφγξακκα είηε επεηδή δελ είραλ άιιε 

επηινγή αθνχ νη γνλείο δελ ηνπο έδηλαλ ελαιιαθηηθή ιχζε, είηε επεηδή αθνινχζεζαλ 

ηνπο θίινπο ηνπο θαη ελ ηέιεη δηαπίζησζαλ πσο ήηαλ πνιχ λφζηηκν. Τπάξρνπλ θνξέο 

πνπ νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία λα πείζνπλ ην παηδί ηνπο λα 

αθνινπζήζεη απηφ πνπ «πξέπεη». Δίλαη σζηφζν πνιχ πην εχθνιν φηαλ ππάξρεη ζεηηθφ  

πξφηππν αληηγξαθήο ή φηαλ ε πιεηνςεθία αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

φπσο αληηιακβαλφκαζηε λα γίλεηαη ζε έλα επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα  θαη δελ έρνπλ 

ιφγν αληίδξαζεο ή «επαλάζηαζεο».  

 Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΠΔΘ αιιά θάησ απφ ηελ 

ηζρπξή νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο  

Prolepsis η. Νηάξρνο. Πξνυπφζεζε  γηα ηελ  πινπνίεζε  θαη επηηπρία αλάινγσλ 

πξνγξακκάησλ  είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θάηη πνπ επηηεχρζεθε  ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ζ 

ζχκπξαμε πνιιψλ παξαγφλησλ θαη θνξέσλ φπσο νη εξγαδφκελνη ζην Γήκν, νη 

εθπξφζσπνη ηνπ Ηδξχκαηνο, νη γνλείο, νη σθεινχκελνη αιιά θαη ε ακέξηζηε βνήζεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνχξγεζαλ σο πξνυπφζεζε επηηπρίαο. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα φηαλ απφ ηα καζεηηθά  ζπζζίηηα ζα θξηλφηαλ ε δσή ρηιηάδσλ παηδηψλ δεηήζεθε 

ε αξσγή θαη ζηήξημε ησλ ζπζζηηίσλ απφ ηνπο «δηδαζθάινπο, γηα λα ην πξάμνπλ φρη 

σο εξγαζία αιιά σο χςηζην θαζήθνλ πξνο ηελ θνηλσλία» θάηη πνπ αζθαιψο έθαλαλ 

κε κεγάιε απηαπάξλεζε, φπσο θαη ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο 

(Λακπαδάξηνο, 1934 φπ. αλ. ζην ηεθάλνπ, 1946 ).   Ο εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε πξνβιήκαηα, νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά  πνπ 

επηδεηνχλ ηελ ελεξγή ηνπ δξάζε ζε ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε παξνρή ησλ ζπζζηηίσλ. Καιείηαη λα πάξεη απνθάζεηο  θαη λα κεηέρεη 

ζε δηαδηθαζίεο πνπ είλαη  ηδηαίηεξα ζχλζεηεο ή άγλσζηεο (Σζαθίξε, 2007). ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην  πξφγξακκα παξείρε  δεζηά γεχκαηα δελ κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί θαηάιιεια ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. Βέβαηα 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο ιφγσ ηεο απιήο θαη 

εχθνιεο ζπζθεπαζίαο  ηνπ δεθαηηαλνχ  δελ ήηαλ απαξαίηεηνο εηδηθφο ρψξνο 

ηξαπεδαξίαο. Χζηφζν ππνζηεξίδνπκε πσο ε ζίηηζε ησλ παηδηψλ  πξέπεη λα παξέρεηαη 

ζε πεξηβάιινλ πνπ αξκφδεη ζε έλα ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 



 

 95 

Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

θαη αληηιακβαλφκαζηε πσο ν θαηάιιεινο ζρνιηθφο  ρψξνο είλαη κέξνο κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ παξαπέκπεη ζηα πνηνηηθά  θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

θιεζεί λα αμηνινγεζεί πνηθηινηξφπσο. Οη ππάξρνληεο  ρψξνη πνπ αλήθνπλ ζε κηα 

ζρνιηθή κνλάδα  ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ  θαη  λα αλαδεηθλχνπλ ζπγθεθξηκέλεο  

παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο. Ο εμνπιηζκφο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα ζα 

πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ έλα επράξηζην θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ (Σζαθίξε, 2012) 

θάηη πνπ δελ επηηπγράλεηαη επαξθψο ζηε δηθή καο πεξίπησζε αθνχ ηα παηδηά 

ζηηίδνληαη ζηελ απιή  ή ζηνπο εζσηεξηθνχο δηαδξφκνπο φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

είλαη άζρεκεο. Λακβάλνληαο ππ΄φςηλ ηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο  κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο νθείινπκε λα θαηαγξάςνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο εθφζνλ έρνπλ 

εληνπηζζεί θάπνηεο ειιείςεηο. αθέζηαηα δελ κέλνπκε ζηε ζηείξα θαηαγξαθή ησλ 

πνζνηήησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αληηζέησο ππνζηεξίδνπκε 

πσο ην ζρνιείν πέξαλ πνιιψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ  πνπ ελνξρεζηξψλεη, 

κεηνπζηψλεηαη ζε ρψξν  θνηλσληθήο απνδνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε θπξίαξρν ξφιν 

ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ αληζνηήησλ. 

 Πέξαλ απηνχ δηαπηζηψζεθε ηδηαίηεξα θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θάηη πνπ ελίζρπζε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα θαη 

δηεπθφιπλε ηελ απνδνρή ηνπ. Ζ νξγάλσζε απφ πιεπξάο Γήκνπ θαη Ηλζηηηνχηνπ ήηαλ 

ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δελ ρξεηάζηεθε λα δεηεζεί βνήζεηα απφ άιινπο θνξείο ή 

εζεινληηθή εξγαζία. Απηφ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ ππεπζπλφηεηα κε ηελ νπνία 

πινπνίεζαλ νη αξκφδηνη ηε δξάζε. Χζηφζν παξαηεξήζεθε ην γεγνλφο λα παξακέλνπλ 

αξθεηέο κεξίδεο θαγεηνχ ζην ςπγείν αθνχ δελ έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ θάπνηα παηδηά. 

Σν ζεκείν απηφ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο , αλ νθείιεηαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεχκαηνο, αλ ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ επηζπκνχλ επ΄ νπδελί λα 

ζηηίδνληαη ή αλ ζηηίδνληαη κε θαγεηφ απφ ην ζπίηη ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φκσο απηφ, 

ηα γεχκαηα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαληινχληαλ ,αθνχ γηλφηαλ 

δεχηεξε δηαλνκή ζε καζεηέο πνπ παξέκελαλ ζην νινήκεξν ηκήκα θαη απνρσξνχζαλ 

πνιχ αξγφηεξα. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζεζε παξαπφλσλ, νθείινπκε λα κεηαθέξνπκε ηε 

δηαπηζησκέλε δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα, ηε γεχζε θαη ηελ πνηθηιία αλάκεζα ζην πξψην 

θαη δεχηεξν catering ηξνθνδνζίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ 

ζπκθσλεί πσο ε πξψηε εηαηξεία ηξνθνδνζίαο είρε πην νινθιεξσκέλε δηαηξνθηθή 

πξφηαζε θαη δπζαξέζηεζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε δηαθνπή ζπλεξγαζίαο θαη 

ηξνθνδνζίαο. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα γεχκαηα  ζρεδηάδνληαη, πέξαλ ηεο ηθαλνπνίεζεο 
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ησλ δηαηξνθηθψλ  αλαγθψλ, κε γλψκνλα ηελ πνηθηιία ηξνθψλ θαη ηελ ελαιιαγή ηνπ 

εβδνκαδηαίνπ κελνχ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλία. Έρεη αλαθεξζεί απφ παηδηά πνπ 

πήξαλ κέξνο ζην πξφγξακκα πσο ε ζπλερήο επαλάιεςε ρσξίο ελαιιαγέο ππνζηεξίδεη 

ηελ απνρή απφ ην πξφγξακκα ελψ αληίζεηα ε πξνζζήθε λέσλ γεχζεσλ πξνθαιεί ηελ 

πεξηέξγεηα θαη εληζρχεη ηε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ. Απηφ ήηαλ έλα ζεκείν πνπ 

ηνλίζηεθε ζπγθξηηηθά κε ηα δχν θέληξα ηξνθνδνζίαο. 

 Δπηπιένλ ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ μερσξίδεη ε ελφριεζε πνπ 

έλησζαλ νη ληφπηνη παξαγσγνί αθνχ δελ δεηήζεθε ε ζπλεξγαζία ηνπο θαη δελ 

πξνσζήζεθαλ πξντφληα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Απηφ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθφ καξαζκφ ζε 

κηα επνρή έληνλσλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηελ άξλεζε 

θάπνησλ λα ζπκκεηάζρνπλ  ζην πξφγξακκα σο έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη ελφριεζεο. 

Ηζρπξηδφκαζηε δειαδή πσο ε δηαλνκή πξντφλησλ φπσο γάια, θξνχηα, γηανχξηη, είδε 

αξηνπνηίαο απφ νηθείεο επηρεηξήζεηο αθελφο ελδπλακψλεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

αθεηέξνπ ιεηηνπξγεί σο πξφθιεζε ηνπηθηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ε ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα. αθψο θαη ελλνείηαη πσο δελ ζα είλαη αλεθηή ε ππνδεέζηεξε πνηφηεηα 

γηαηί δελ είλαη απνδεθηή κηα ηέηνηα έθπησζε ζε βάξνο ησλ παηδηψλ καο, αιιά 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δμάιινπ θάηη αλάινγν έρεη ηνληζηεί θαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε ηνπηθή αγνξά θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα (Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, 2014-2020). 

 ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βειηίσζε ζηε 

δηαδηθαζία μερσξίδνπλ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κεγαιχηεξε πνηθηιία ηξνθψλ  θαη 

ηε βειηησκέλε εηθφλα ψζηε λα πξνθαιείηαη ε γεπζηηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ. 

Αιιά θαη ε πξφηαζε καζεηή λα εληάμνπλ ηνλ θξεζθνζηπκέλν ρπκφ απφ ην πάκπνιια 

ηνπηθά πνξηνθάιηα ζην κελνχ είλαη δειεαζηηθή. 

 Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε απφ πνιινχο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη 

απφ ηελ εξεπλήηξηα είλαη ε παξνπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιεθηηθά ζε βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δίλαη νμχκσξν λα ζεσξείηαη κηα πεξηνρή πιεγείζα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε  θη ελψ ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ γηα 

ιφγνπο πγείαο, θνηλσληθνχο ,αλζξσπηζηηθνχο, θαη εθπαηδεπηηθνχο λα εληζρχεηαη κφλν 

ν παηδηθφο πιεζπζκφο πνπ παξαθνινπζεί ζην Γεκνηηθφ ρνιείν. Δπηπιένλ έρεη γίλεη 

ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα παηδηά ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αθνχ ηα 

παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα Νεπηαγσγεία ηεο πεξηνρήο δελ απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ελφο 

ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο φηαλ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ επηζηήκνλεο ε αμία ηεο 
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νινθιεξσκέλεο ζίηηζεο απφ κηθξή ειηθία. Δίλαη θαηαλνεηφ πσο ην θφζηνο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη  κεγάιν, αιιά ππάξρνπλ πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ζηεξίμνπλ ηε κφληκε, ζηαζεξή θαη νξγαλσκέλε ζε θαζεκεξηλή βάζε ζίηηζε φισλ ησλ 

παηδηψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αθνινπζνχληαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

(Μαηζαγγάλεο, 2013)
58

. 

 ηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαγξαθνχλ ιάζε, παξαιείςεηο ή λα πξνηαζνχλ λέεο ηδέεο νη εκπιεθφκελνη 

ππνζηήξημαλ πσο έγηλε κέζα απφ απιέο δηαδηθαζίεο εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ζπκπιήξσζεο κηαο θφξκαο πνπ παξαδφζεθε αλψλπκα ζην ζρνιείν. 

Απηφ πνπ ηνλίζηεθε θαη έρεη ζεκαζία είλαη ε γξήγνξε αληαπφθξηζε ησλ αξκνδίσλ ζε 

παξάπνλα πνπ έγηλαλ απφ ηνπο γνλείο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάδεη ν γνληφο  ηελ άπνςή ηνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα ιακβάλεηαη ππ΄φςηλ. 

  Δλ θαηαθιείδη ζεσξνχκε πσο ε επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο  

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιππνίθηιεο αιιειέλδεηεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζε κεγάιν 

βαζκφ ππήξμαλ. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ δηαθαίλεηαη ζε θάπνηα 

ζεκεία  ε δπζθνιία λα δηαρσξίζνπλ ην φθεινο ηεο νινθιεξσκέλεο ζίηηζεο απφ ηελ 

απφθηεζε θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Χο νη δχν θπξίαξρνη ζηφρνη κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί πσο ππάξρεη ελφο είδνπο αιιεινθάιπςε αθνχ ηα καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα ηνπ ελφο είλαη ηα νθέιε ηνπ άιινπ. Μεγάιε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ 

επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνχ ζα εδξαηψζεη πθηζηάκελεο γλψζεηο, ζα  

εληζρχζεη θαη ζα ελδπλακψζεη ηε δπλακηθή ηεο ζπλήζεηαο. Σν κεγάιν φθεινο  

επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφζιεςε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ  

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απηήο ηεο ειηθίαο, νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαδηθαζία, ε πηνζέηεζε λέσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ηεο ζσζηή αλάπηπμε. Απφ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ επηβεβαηψλνληαη νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο  

ζην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο αηηνχλησλ ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ 
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 Δθηελήο πξφηαζε ηνπ θαζεγεηή Μ. Μαηζαγγάλε αλαιχεηαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν 4/2013 

«ρνιηθά Γεχκαηα ζηελ Διιάδα ηεο Κξίζεο». http://www.paru.gr/files/newsletters/NewsLetter_04.pdf 

Αλαθηήζεθε 6/1/2018. 
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λα πάξνπλ κέξνο ζηα επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαηαδεηθλχνπλ αθελφο ηε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη ηελ επηζπκία λα ηξαθνχλ 

ηα παηδηά κε πγηεηλά, ζξεπηηθά θαγεηά αιιά θαη ηε κεγάιε αλάγθε ζρεδηαζκνχ 

πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο καζεηψλ ζε ζηαζεξή θαζεκεξηλή βάζε ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν, φπσο απνιακβάλνπλ εθαηνκκχξηα άιια παηδηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
59

. 

Πέξαλ ηεο θαηαγεγξακκέλεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο πνπ έλησζαλ νη νηθνγέλεηεο πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα, έρεη θαηαγξαθεί αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζηηο 

κεηξήζεηο ειιηπνβαξψλ θαη ππέξβαξσλ παηδηψλ. ηε δηθή καο  έξεπλα απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ αθνχ ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε κφλν κία ζρνιηθή ρξνληά ζην ζπγθεθξηκέλν 

Γήκν θαη δελ είλαη αζθαιή ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα. Χζηφζν νθείινπκε λα 

θαηαγξάςνπκε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ έιαβαλ νη νηθνγέλεηεο κέζα απφ ηε 

δσξεάλ ζίηηζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηηο θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

ελζσκάησζαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δπηπξφζζεηα κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ππνδεηθλχεη έλα ηέηνην πξφγξακκα αλαπηχρζεθε ν 

αιιεινζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε θαηαλφεζε ζηηο δπζθνιίεο ηνπ άιινπ. Μέζα 

απφ ηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ,  ην ρνιείν  ιεηηνπξγψληαο σο  

πξνζάιακνο κηαο ππεξβαηηθήο ηδεαηήο θνηλσλίαο κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηελ  

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη  ηελ αμηνπξέπεηα ζηε δσή. 
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 Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε πξφηαζε έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, κε κηθξή 

θιηκαθσηή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ, ζηα πξφηππα  ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη θάπνησλ 

θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πγηεηλή δηαηξνθή θαη απφθηεζε πγηεηλήο  

δηαηξνθηθήο  ζπλείδεζεο. 
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www.prolepsis.gr  αλαθηήζεθε 5/2017 

School meals in Europe . Polish Eurydice Unit I  www.eurydice.org.pl 
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https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/1952-sitisi-scholika-%09gevmata.html
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_el
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/food_hygiene
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Merriam-Webster Learner΄s Dictionary,  http://learnersdictionary.com/ αλαθηήζεθε  

9/2017 

Νηθνιαθάθε, Μ. (2015) http://neakeratsiniou.blogspot.gr/2015/09/blog-post_552.html  

αλαθηήζεθε 7/2017 

 

Δγθύθιηνη – Νόκνη 

 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ 12/657/70691/Γ1/2016 - ΦΔΚ 1324/Β/11-5-2016 

 

Χξνιφγην Πξφγξακκα Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

 

 Δπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθά γεύκαηα» θαη ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε 

θαη έξγν ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξόγξακκα «ρνιηθά γεύκαηα».(Αξηζκ. Φ.14/ΦΜ/181027/Γ1 – ΦΔΚ 

Σεύρνο Β 3870/03.11.2017) 

http://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/sxolika-nea-dimot/19105-30-03-16-

programma-gia-ta-sxolika-geymata-3 αλαθηήζεθε 12/2017 

 

 30-03-16 Πξφγξακκα γηα ηα ζρνιηθά γεχκαηα 

https://www.minedu.gov.gr/nipiagwgeio/mathites-nip/16762-15-12-15 

 

 Δγθχθιηνο ζίηηζεο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%

A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%

CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%9

1%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf    ανακτήθηκε 4/2017 

http://www.oecd.org/greece/economic-survey-greece.htm
http://learnersdictionary.com/
http://neakeratsiniou.blogspot.gr/2015/09/blog-post_552.html
http://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/sxolika-nea-dimot/19105-30-03-16-programma-gia-ta-sxolika-geymata-3
http://www.minedu.gov.gr/dimotiko-2/sxolika-nea-dimot/19105-30-03-16-programma-gia-ta-sxolika-geymata-3
https://www.minedu.gov.gr/nipiagwgeio/mathites-nip/16762-15-12-15
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91_%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%91_2016-17.pdf
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ΑΠΟΠΑΜΑ 

                   απφ ην Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο κε αξηζκφ 16/2016 ηνπ Γεκνηηθνχ        

 πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο απφθαζε 192 

ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ζίηηζεο καζεηψλ 

https://diavgeia.gov.gr/search 

ΑΓΑ 

7ΗΛΥΧ9Φ-99Ρ 
 

ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 

Θέκα  

Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο 

Κπλνπξίαο θαη ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis», γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ πνπ αθνξά ηε ζίηηζε θαη πξνψζεζε πγηεηλήο δηαηξνθήο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο ησλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο, 

γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. Έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ 

ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο θαη ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Prolepsis» γηα ην έξγν 

«Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο θαη πξνψζεζεο πγηεηλήο δηαηξνθήο – 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ζε καζεηέο ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο 

Κπλνπξίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 

Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο  

 ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Αξ. πξσηνθφιινπ  

9251 

Ζκεξνκελία έθδνζεο  

10/10/2016 

Φνξέαο  

ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 

Οξγαλσηηθέο Μνλάδεο  

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Τπνγξάθνληεο  

 Πξφεδξνο Γ.. - ΚΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ηνηρεία ΦΔΚ (Αξ., Σεχρνο, Έηνο)  

Αξ. ΦΔΚ 
 

Σεύρνο ΦΔΚ 
 

Έηνο ΦΔΚ  

https://diavgeia.gov.gr/search
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   ΔΗΚΟΝΧΝ 

 

Γξάθεκα 1 

 Απνπζία νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο γηα έλα γεχκα κε θξέαο, θνηφπνπιν, ςάξη (ή ίζεο 

αμίαο ιαραληθά) θάζε δεχηεξε εκέξα, Διιάδα (% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ, 

2008-2012 Eurostat). 

2008  2009  2010  2011  2012  

7,1%  7,6%  7,9%  9,2%  14,1%  

 

 

Γξάθεκα 2 

Απνπζία νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο γηα έλα γεχκα κε θξέαο, θνηφπνπιν, ςάξη (ή ίζεο 

αμίαο ιαραληθά) θάζε δεχηεξε εκέξα, Διιάδα (% ησλ θησρψλ, 2008-2012)  

Πεγή: Τπνινγηζκνί ησλ Καηζίθα, Καξαθίηζηνπ, Φηιίλε, Πεηξαιηά, Έξεπλα 

Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ, 2009-2012 

2008  2009  2010  2011  2012  

29,74%  24,52%  22,51%  42,22%  49,15%  

 

  

Δηθόλα 3 

ει. 37 

Πεγή: Μαηζαγγάλεο,Μ. 2013. Οκάδα 

Αλάιπζεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο. Οηθνλνκηθφ 

Παλ/κην Αζελψλ. 
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Δηθόλα 4 

Δπίπεδα επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο φπσο κεηξήζεθαλ ζηα ζρνιεία πνπ κεηείραλ ζην 

πξφγξακκα 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 

2012-2013 

 

Πεγή: 

Ηλζηηηνχην 

Πξνιεπηηθήο, 

Πεξηβαιινληηθήο 

θαη Δξγαζηαθήο 

Ηαηξηθήο 

Prolepsis 

 

Δηθόλα 5 
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Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο  -1-  

 

Ζ ζπλέληεπμε απεπζχλεηαη ζην Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα ζπλέληεπμεο…………………………………………………. 

Σφπνο :   ρνιηθή Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ηνπ  Ν. Αξθαδίαο 

Ολνκ/λπκν  Δξεπλεηή : …… αββαηνχια    Ξαλζνπνχινπ 

Γεληθά ηνηρεία  Δξσηψκελνπ θαη Ηδηφηεηα:    Φχιν : Άλδξαο           Γπλαίθα    

Ζιηθία :                        Πξνεγνχκελε Δκπεηξία ζε Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα: Ναη    

                                                                                                                            ΄Όρη    

 

 

 

Δξώηεζε Δθθίλεζεο : Πσο βηώζαηε ην πξόγξακκα θαη ηη άπνςε έρεηε γηα ηα 

επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ; ( κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κηα δύζθνιε θάζε ή 

πεξηζηαηηθό θαη έλα επράξηζην πνπ δεκηνύξγεζε ζπλαηζζήκαηα ραξάο ή 

ζπγθίλεζε)  
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1
ν
  Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ζαο  ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επέβαιαλ ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο 

επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο; 

(νη πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα αληιεζνύλ ζηελ εξώηεζε i, θαη   ii  αθνξνύλ ηε 

ρξνληά πξηλ ην επηζηηηζηηθό πξόγξακκα) 

 

 

i. Ση νδήγεζε ην ΤΠΠΔΘ ώζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνσζήζεη 

επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ? 

 

 

ii. Με πνην ηξόπν ή  πνηα θξηηήξηα ιεηηνύξγεζαλ ώζηε λα επηιεγεί θαη λα 

πάξεη κέξνο ζην επηζηηηζηηθό πξόγξακκα ην ρνιείν πνπ δηεπζύλεηε;  

 

 

iii. Πνηνη καζεηέο παίξλνπλ κέξνο ζην πξόγξακκα; 

 

 

 

iv. Ση , πηζηεύεηε, επεξέαζε ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ όινη νη καζεηέο; 

 

 

 

 

2
ν
 Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηεο είλαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  θαη πινπνίεζε ηνπ επηζηηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν θαη εηδηθόηεξα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ; 
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v.  Ση είδνπο δνκέο ππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ώζηε λα 

ππνζηεξίδεηαη ην πξόγξακκα ζίηηζεο?  

 

 Υώξνο ηξαπεδαξίαο, 

 Κνπδίλα, ρώξνο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ, βνεζεηηθνί ρώξνη 

 

     vi.  Πνηνο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ παξαιαβή από ηνπο πξνκεζεπηέο θαη    

  δηαλνκή    ησλ γεπκάησλ ζηνπο καζεηέο? 

 ύιινγνο γνλέσλ 

 Δζεινληέο εθπαηδεπηηθνί ή άιινη 

 Τπάιιεινη ηνπ Γήκνπ 

 

 vii.  Πόηε γίλεηαη ε παξάδνζε θαη δηαλνκή ησλ γεπκάησλ? Μεζνιαβεί 

  κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηελ θαηαλάισζε? Πνύ     

  ζπληεξνύληαη ελ ησ  κεηαμύ; 

viii. Πνην είλαη ην κελνύ;  Δίλαη ην ίδην θαζεκεξηλά ;   

 

ix. Από πνηόλ επηζηεκνληθό θνξέα έρεη δηακνξθσζεί;   

Λακβάλεηαη ππ΄όςηλ ε ηδηαηηεξόηεηα θάπνησλ καζεηώλ? 

(Γηαβεηηθνί, άηνκα κε θνηιηνθάθε, αιιόζξεζθνη θηι) 
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3
ν
 Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ, γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ 

επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηη πξνηείλνπλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ; 

 

 

 

 x. Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηαη πσο θαζηζηνύλ ην πξόγξακκα  

  επεξγεηηθό  γηα  ηνπο    καζεηέο; 

 Πιήξεο, θνηλφ γεχκα 

 πλεξγαζία κεηαμχ παηδηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

 Δπηζηξνθή ζην ζρνιείν 

 Δλδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

xi. Πνηα ζεκεία  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη πσο ρξήδνπλ  

βειηίσζεο; 

 

xii. Πνηα ζεκεία ζεσξείηε σο επηηεύγκαηα άμηα πξνβνιήο ώζηε ε 

 αλαθνξά ηνπο λα βνεζήζεη λα  ζπλερηζηεί ην πξόγξακκα; 

 

xiii.  Πνηνη παξάγνληεο ζα επεξέαδαλ θαζνξηζηηθά ώζηε λα   

  επαλαιεθζεί ην πξόγξακκα; (πεξηγξάςηε έλα ζπκβάλ ζεηηθήο  

  αμηνιόγεζεο) 

 

 xiv Πνηνλ από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε ηδηαηηέξσο  

  θαζνξηζηηθό γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο; 
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 Τπνζηήξημε θαη εκπινθή γνλέσλ 

 Πξσηνβνπιία Γεκνηηθψλ Αξρψλ 

 Τπνζηήξημε θαη ελίζρπζε απφ ην ΤΠΠΔΘ 

 Τπνζηήξημε θαη ελίζρπζε απφ ην Ίδξπκα Νηάξρνο 

 

 xv. Πνηα ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε πνην βαζκό ζεσξείηε

  πσο ιύλεηαη ην πξόβιεκα ηεο  αλεπαξθνύο  ζίηηζεο ησλ  

  καζεηώλ ράξε ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηηηζηηθό πξόγξακκα; 

          

Σέινο ππνβνιήο  εξσηήζεσλ 

 

αο δηαβεβαηώλσ πσο ε ζπλέληεπμε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ ζα 

γλσζηνπνηεζνύλ  ηα ζηνηρεία ζαο ζε θαλέλαλ 
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Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  2 

 

Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο  -2-  

 

 

Ζ ζπλέληεπμε απεπζχλεηαη ζηνπο Δθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα ζπλέληεπμεο…………………………………………………. 

Σφπνο :   ρνιηθή Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ηνπ  Ν. Αξθαδίαο 

Ολνκ/λπκν  Δξεπλεηή : …… αββαηνχια    Ξαλζνπνχινπ 

Γεληθά ηνηρεία  Δξσηψκελνπ θαη Ηδηφηεηα:    Φχιν : Άλδξαο           Γπλαίθα    

Ζιηθία :                        Πξνεγνχκελε Δκπεηξία ζε Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα: Ναη    

                                                                                                                            ΄Όρη    

 

 

Δξώηεζε Δθθίλεζεο : Πσο βηώζαηε ην πξόγξακκα θαη ηη άπνςε έρεηε γηα ηα 

επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ; ( κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε κηα δύζθνιε θάζε ή 

πεξηζηαηηθό θαη έλα επράξηζην πνπ δεκηνύξγεζε ζπλαηζζήκαηα ραξάο ή 

ζπγθίλεζε ) 
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1
ν
  Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επέβαιαλ ην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ πινπνίεζε ελόο επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο; 

(νη πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα αληιεζνύλ ζηελ εξώηεζε i,  ii  θαη iii αθνξνύλ 

ηε ρξνληά πξηλ ην επηζηηηζηηθό πξόγξακκα) 

 

 

i. Ση νδήγεζε ην ΤΠΠΔΘ ώζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνσζήζεη 

επηζηηηζηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ? 

 

ii. Πνηα ήηαλ ε εηθόλα ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ 

 

 Φέξλνπλ   θνιαηζηφ 

 Δίλαη παρχζαξθα ή ππέξβαξα, επηδηψθνπλ πγηεηλέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο 

 ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θνηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 Παξαηεξήζαηε δηαξξνή καζεηψλ. 

 

          

iii. Τπάξρεη θπιηθείν; Έρεηε παξαηεξήζεη κείσζε αγνξώλ από ηνπο 

καζεηέο; Έρεηε παξαηεξήζεη ηη πξνηηκνύλ λα θαηαλαιώλνπλ; 

 

 

 

2
ν
 Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηεο είλαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  θαη πινπνίεζε ηνπ επηζηηηζηηθνύ 
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πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν θαη εηδηθόηεξα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ; 

 

 

iv. Ση ώξα παξαδίλεηαη ή ζεξβίξεηαη ην γεύκα;   Καηαλαιώλεηαη άκεζα; 

Πνύ γεπκαηίδνπλ νη καζεηέο; 

 

v. Γίλεηαη θαζεκεξηλή θαηαγξαθή ησλ γεπκάησλ πνπ ζεξβίξνληαη? 

Τπάξρεη θάπνην εκεξνιόγην πξνθεηκέλνπ λα ζεκεηώλνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο π.ρ. θαηαλαιώλνληαη ηα γεύκαηα άκεζα ζην ζρνιείν 

ή κεηαθέξνληαη ελίνηε ζην ζπίηη? γηα πνην ιόγν κπνξεί λα  ζπκβαίλεη 

απηό? ζε πεξίπησζε απνπζίαο καζεηή ηνπ απνζηέιιεηαη ην γεύκα 

ζπίηη? 

vi. Σεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο? κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ γεπκάησλ? 

vii. Ση παξαηεξείηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ ζηνπο καζεηέο? 

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο; 

viii. Έρεηε δερζεί παξάπνλα από ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα 

θαη ηελ πνζόηεηα ησλ γεπκάησλ? Εεηνύλ επηπιένλ κεξίδα ? Δίλαη 

εθηθηό λα ρνξεγεζεί? 

ix. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ην επίπεδν εκπινθήο ζαο ζηε δηαδηθαζία 

παξάδνζεο ησλ γεπκάησλ; Δίλαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ή εθ 

πεξηηξνπήο; Λεηηνπξγεί κε αξρή ηνλ εζεινληηζκό ή ηελ 

ππνρξεσηηθόηεηα; 
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3
ν
 Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ, γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ 

επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηη πξνηείλνπλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ; 

 

 

x. Ση πηζηεύεηε πσο δηαθνξνπνηήζεθε κεηά από ελλέα κήλεο ζπκκεηνρήο 

ησλ παηδηώλ ζην πξόγξακκα; 

 

 

 ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 ηε ζπκπεξηθνξά-ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ 

 ηηο  ζρνιηθέο επηδφζεηο 

 

 

xi. Πνην, θαηά ηελ άπνςή ζαο, ήηαλ ην κεγαιύηεξν όθεινο γηα ηα παηδηά; 

 

 

xii. Πνηεο πξνηάζεηο ζα θάλαηε πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο;    

  

xiii. ηελ πεξίπησζε κε  ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξηγξάςηε πσο 

θαληάδεζηε ηελ πηζαλή θαζεκεξηλή ζίηηζε ησλ καζεηώλ ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά. Θεσξείηε πσο ζα αθνινπζήζνπλ πγηεηλέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ; 

 

 

 



 

 120 

Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο. 

 

xiv. ηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηη ζα αμηνινγνύζαηε 

σο ζεκαληηθόηεξν όθεινο γηα ηα παηδηά; 

 Σελ πιήξε ζίηηζε 

 Σελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ 

 Σελ επαηζζεηνπνίεζε θνξέσλ ζρεηηθά κε ην επηζηηηζηηθφ 

πξφβιεκα ησλ καζεηψλ 

 Σελ ελδπλάκσζε ηεο αιιειεγγχεο θαη  ζπλεξγαζίαο  

 

 

 

Σέινο ππνβνιήο  εξσηήζεσλ 

 

αο δηαβεβαηώλσ πσο ε ζπλέληεπμε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ ζα 

γλσζηνπνηεζνύλ  ηα ζηνηρεία ζαο ζε θαλέλαλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  3 

 

Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο  -3-  

 

Ζ ζπλέληεπμε απεπζχλεηαη ζε  Γνλείο  Μαζεηψλ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα ζπλέληεπμεο…………………………………………………. 

Σφπνο :   ρνιηθή Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ηνπ  Ν. Αξθαδίαο 

Ολνκ/λπκν  Δξεπλεηή : …… αββαηνχια    Ξαλζνπνχινπ 

Γεληθά ηνηρεία  Δξσηψκελνπ θαη Ηδηφηεηα:    Φχιν : Άλδξαο           Γπλαίθα    

Ζιηθία :                        Πξνεγνχκελε Δκπεηξία ζε Καηλνηφκα Πξνγξάκκαηα: Ναη    

                                                                                                                            ΄Όρη    

 

 

Δξώηεζε Δθθίλεζεο : Σα παηδηά ζαο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επηζηηηζηηθό 

πξόγξακκα ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΠΔΘ.  Πνηνη ιόγνη ζεσξείηε πσο   ώζεζαλ 

ηνπο ππεύζπλνπο λα εληάμνπλ ηα ζρνιεία ηνπ δηθνύ ζαο Γήκνπ ζην πξόγξακκα 

απηό; 

 

 

 

1
ν
  Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο ζαο  ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επέβαιαλ ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ελόο 

επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο; 

(νη πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα αληιεζνύλ ζηελ εξώηεζε i,,  ii  θαη iii αθνξνύλ 

ηε ρξνληά πξηλ ην επηζηηηζηηθό πξόγξακκα) 
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i. Ση είδνπο ζλαθ ή θνιαηζηό έπαηξλαλ ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

 

 

ii. Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ην δηαηξνθηθό κελνύ ηεο νηθνγέλεηάο ζαο, 

κηαο ζπλεζηζκέλεο εβδνκάδαο; 

 

 

 

iii. Ση είδνπο ζλαθ ζπλεζίδεη λα θαηαλαιώλεη ην παηδί ζαο εθηόο ζρνιηθώλ 

σξώλ θαη γηαηί; (ζηνρεύνπκε λα εληνπίζνπκε ηπρόλ παρπζαξθία, 

θαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, θζελό θαη πξόρεηξν απνγεπκαηηλό ή 

βξαδηλό) 

 

 

2
ν
 Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηεο είλαη νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή  θαη πινπνίεζε ηνπ επηζηηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν θαη εηδηθόηεξα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ; 

 

 

iv. Δλεκεξσζήθαηε από θάπνηνλ επίζεκν θνξέα ζρεηηθά κε ην 

επηζηηηζηηθό πξόγξακκα ; Από πνηόλ θαη πόηε ; 

 

v. Εεηήζεθε ε εκπινθή θαη ε ζπλεξγαζία ζαο; Γηα πνην ιόγν ,πηζηεύεηε 

πσο έγηλε απηό; 
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vi. Δληνπίζαηε  δπζθνιίεο ή αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηη είδνπο; Μπνξείηε λα ηηο πεξηγξάςεηε; 

 

vii. Καηά βάζε ,από πνύ αληιήζαηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο; 

 

 

 

viii. Δίραηε θάπνηνπ  είδνπο εκπινθή ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο; 

Μπνξείηε  λα ηελ  πεξηγξάςεηε; 

 

 

 

3
ν
 Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ, γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ 

επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηη πξνηείλνπλ γηα ηε βειηίσζή ηνπ; 

 

 

 

ix. Ση πηζηεύεηε πσο δηαθνξνπνηήζεθε κεηά από ελλέα κήλεο ζπκκεηνρήο 

ησλ παηδηώλ ζαο ζην πξόγξακκα; 

  ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

 ηε ζπκπεξηθνξά-ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ 

 ηηο  ζρνιηθέο επηδφζεηο 

 

x. ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηε πσο σθειήζεθαλ ηα παηδηά ζαο από ην 

πξόγξακκα;( θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ζπλεξγαζία θαη 

αιιειεγγύε, ιήςε πιήξνπο γεύκαηνο ,πηνζέηεζε θαιώλ πξαθηηθώλ 

θιπ.) 
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xi. Ση νθέιε απνθόκηζε ε νηθνγέλεηα από ην πξόγξακκα ζπλνιηθά; 

 

 

 

xii. ε πνηα ζεκεία αληηιεθζήθαηε δπζθνιίεο θαη ηη είδνπο ελέξγεηεο ζα 

κπνξνύζαλ λα γίλνπλ ώζηε λα βειηησζεί ην πξόγξακκα; 

 

xiii. Πηζηεύεηε πσο ε επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα σθειήζεη ηα 

παηδηά θαη αλ λαη, ζε ηη; 

 

 

xiv. Πσο θξίλεηε ηελ πνηόηεηα, ηελ πνζόηεηα θαη ηε γεύζε ησλ γεπκάησλ 

πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηα παηδηά κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 

 

 

Σέινο ππνβνιήο  εξσηήζεσλ 

 

αο δηαβεβαηώλσ πσο ε ζπλέληεπμε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ ζα 

γλσζηνπνηεζνύλ  ηα ζηνηρεία ζαο ζε θαλέλαλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 

Πξσηόθνιιν ζπλέληεπμεο  -4-  

 

Ζ ζπλέληεπμε απεπζχλεηαη ζε νκάδα παηδηψλ ηεο  Γ΄  Δ΄θαη η΄ ηάμεο ηεο  ρνιηθήο 

Μνλάδαο 

Ζκεξνκελία θαη ψξα ζπλέληεπμεο…………………………………………………. 

Σφπνο :   ρνιηθή Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ηνπ  Ν. Αξθαδίαο 

Ολνκ/λπκν  Δξεπλεηή : …… αββαηνχια    Ξαλζνπνχινπ 

Ολνκ/λπκν Δξσηψκελνπ θαη Ηδηφηεηα :  Μαζεηέο ηεο Σέηαξηεο Πέκπηεο  θαη Έθηεο 

ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

 

 

 

Δξώηεζε Δθθίλεζεο : Σα γεύκαηα πνπ θαηαλαιώλεηε ζην ζρνιείν  είλαη κέξνο 

ελόο πξνγξάκκαηνο από ην νπνίν σθεινύληαη πνιινί καζεηέο ζηελ Διιάδα, αιιά 

όρη όινη. Γλσξίδεηε γηα πνην ιόγν είζαζηε αλάκεζα ζηνπο σθειεκέλνπο; 

 

 

 

Δξεπλεηηθό  Δξώηεκα : Απόςεηο  ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηελ αμηνιόγεζε ησλ γεπκάησλ   

θαη ηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ επηζηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη πξνηάζεηο 

βειηίσζήο ηνπ. 
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i) Ση ζπλεζίδαηε λα ηξώηε ζην ζρνιείν  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ  

πξηλ αξρίζεη ην πξόγξακκα ζίηηζεο; 

ii) Πσο παξαιακβάλαηε ηα γεύκαηα; Τπήξραλ πξνβιήκαηα πνπ ζαο 

ζηελαρσξνύζαλ ; 

iii) Καηαλαιώλαηε νιόθιεξν ην γεύκα θαη αλ όρη ηη θάλαηε απηό  πνπ έκελε; 

 

iv) αο ηθαλνπνηεί  ε πνζόηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ γεπκάησλ;  Ση ζα πξνηείλαηε 

λα αιιάμεη ζην κελνύ;  Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν από  όιε ηε δηαδηθαζία; 

 Ζ πνηθηιία ησλ θαγεηώλ 

 Ζ παξέα , ε δηαδηθαζία λα ηξώηε καδί 

 Νηώζεηε πην πγηείο θαη έρεηε κεγαιύηεξε ελέξγεηα θαη θαιή δηάζεζε 

 

v) Ση ζα πξνηείλαηε λα αιιάμεη επεηδή δελ ζαο άξεζε;  

vi) Σν πξόγξακκα ηειεηώλεη ηνλ Ηνύλην. Πσο ζα ζπλερίζεηε ηελ θαζεκεξηλή ζαο 

δηαηξνθή; 

vii) αο έρνπλ  επεξεάζεη  νη πην πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο? Πνηα ηξόθηκα 

ζα επηιέγαηε λα θαηαλαιώζεηε γηα θνιαηζηό ζην ζρνιείν; 

viii) Ση είδνπο ζλαθ ζα θαηαλαιώλαηε ζην ζπίηη ζαο ,αλάκεζα ζηα γεύκαηα; 

ix) Θα ζαο άξεζε λα ζπλερηζηεί ην πξόγξακκα;  Μπνξείηε λα κνπ πείηε δύν 

ιόγνπο γηαηί ζέιεηε λα γίλεη απηό; 

x) Ή κπνξείηε λα κνπ πείηε θάπνηνπο ιόγνπο γηα λα ζηακαηήζεη; 

 

Σέινο ππνβνιήο  εξσηήζεσλ 

αο δηαβεβαηώλσ πσο ε ζπλέληεπμε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ ζα 

γλσζηνπνηεζνύλ  ηα ζηνηρεία ζαο ζε θαλέλαλ 
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Τπεύζπλε Γήισζε Γνλέα 

Ο/Ζ θάησζη ππνγεγξακκέλνο  

…………………………………..……………………………………………………. 

δειψλσ ππεχζπλα πσο ζπκθσλψ λα ζπκκεηάζρεη ην παηδί κνπ  

…………………………………………………………………………………… 

ζηε ζπλέληεπμε πνπ αθνξά ζηελ έξεπλα ηεο κεηαπηπρηαθήο θνηηήηξηαο  

αββαηνχιαο  Ξαλζνπνχινπ  ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ  Πεινπνλλήζνπ 

κε ζέκα: «Ληηόηεηα θαη Δθπαίδεπζε ζε θαηξνύο Κξίζεο.»  Απνηίκεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη  Δπηβιέπνπζα ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα. Γέζπνηλα Σζαθίξε. 

Ζ ζπλέληεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Άζηξνο Ν. Αξθαδίαο κεηαμχ 1- 21 

Ηνπλίνπ 2017 

 Ο Γειψλ/ Ζ Γεινχζα 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ  

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη 

Γηνίθεζε 
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