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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπεί στο να μελετήσει τις επιπτώσεις που έχει 

επιφέρει η οικονομική κρίση στην εκπαίδευση καθώς και να αναδείξει τους τρόπους 

με τους οποίους οι Διευθυντές/ριες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις 

επιπτώσεις και να προωθήσουν αισθήματα αλληλεγγύης στους μαθητές τους. Στην 

έρευνα, η οποία διεξήχθη με τη διαδικασία της ποιοτικής μεθόδου έρευνας και τη 

χρήση ατομικών, ημιδομημένων συνεντεύξεων, συμμετείχαν 10 Διευθυντές/ριες 

Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κιλκίς. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την καθημερινότητα του ανθρώπινου δυναμικού του 

σχολείου, μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και τις σχολικές μονάδες του Δήμου σε 

υλικοτεχνικό κυρίως επίπεδο και όχι τόσο έντονα σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τα 

μέσα που διαθέτουν οι Διευθυντές/ριες και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με 

Συλλόγους και τοπικούς φορείς προσπαθούν να ξεπεράσουν όποια προβλήματα 

προκύπτουν και να προωθήσουν στους μαθητές τους την αλληλοβοήθεια και την 

αρμονική συμβίωση στο σχολικό περιβάλλον.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, εκπαιδευτική ηγεσία, διαχείριση κρίσεων. 

  

 

  



8 
 

ABSTRACT 

 

This research study aims to study the impact of the economic crisis on education and to 

highlight the ways in which School Principals are trying to face these impacts and 

promote feelings of solidarity to their students. In the survey that was conducted with 

the process of qualitative research and the use of individual, semi-structured interviews, 

10 Elementary School Principals of the Municipality of Kilkis have participated. Data 

analysis showed that the economic crisis has influenced the everyday life of school’s 

human resources, students and teachers, as well as the school units of the Municipality 

at a technical material level and not so much th quantity of the teaching staff. By the 

means at their disposal and in cooperation with teachers, Associations and local players 

the School Principals are trying to overcome any problems that arise and to promote 

mutual aid to their students and harmonious cohabitation in the school environment.  

 

 

Keywords: economic crisis, educational leadership, crisis management   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2007 έφτασε στο τέλος της, σε ολόκληρο τον κόσμο, μια 

μακρά περίοδος ταχείας πιστωτικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα την συρρίκνωση των 

πιστώσεων. Οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν με αποκορύφωμα την απότομη 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008 

(European Union, 2009). Η Παγκόσμια Οικονομική ύφεση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 

ίδιο έτος, όπως ήταν αναμενόμενο, επηρέασε περισσότερο ή λιγότερο και χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που βίωσε και 

βιώνει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Το 2010 η χώρα προσέφυγε στο μηχανισμό 

στήριξης (αποτελούμενος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει 

το οικονομικό αδιέξοδο αλλά ακόμα και σήμερα συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση 

δημοσιονομικής ανισορροπίας. Ωστόσο, η οικονομική κρίση είναι ένας όρος που 

προϋπήρχε από την αρχαιότητα, σήμερα όμως, ο κάθε άνθρωπος την αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά, ανάλογα με το πόσο έχει πληγεί από αυτή. Τέλος, σαν έννοια μπορεί να 

λειτουργήσει ως μηχανισμός σκέψης, ώστε να εξηγηθεί η σχέση αλληλεπίδρασης του 

ατόμου με το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. 

 

Η οικονομική κρίση επηρέασε κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με 

συνέπεια την αύξηση του ποσοστού ανεργίας και τη συρρίκνωση του Κράτους 

Πρόνοιας (Ανδρούτσου κ.α. 2017˙ Πουλτίδης, 2017˙ Σαρρή, 2018˙ Σκλάβος, 2014). 

Όσο προχωράει η κρίση, τα αρνητικά της αποτελέσματα αυξάνονται και γι’ αυτό το 

λόγο και ανάλογα με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, θα πρέπει να υπάρξει ένα 

σύστημα διαχείρισής της. Το παραπάνω δεν θα μπορούσε να μην έχει ορατές και 

σημαντικές επιπτώσεις και στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας και βοηθάει στην ομαλή μετάβαση και 

ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο (Πυργιωτάκης, 2000).  

 

Σύμφωνα με έρευνες (Αυγητίδου κ.α., 2016˙ Πουλτίδης, 2017˙ Σκλάβος, 2014), η 

μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών έχει οδηγήσει σε μειώσεις μόνιμου εκπαιδευτικού 

προσωπικού (ελάχιστος αριθμός μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση), συγχωνεύσεις 

και καταργήσεις σχολικών μονάδων, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, 
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μειώσεις των μισθών των εκπαιδευτικών και παράλληλη αύξηση του εργασιακού τους 

ωραρίου και των αρμοδιοτήτων τους, ιδιαίτερα για τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. Επιπλέον, ελλιπής κρατική χρηματοδότηση σημαίνει και έλλειψη 

υλικοτεχνικών μέσων που είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή του 

εκπαιδευτικού έργου (αναλώσιμα, Η/Υ, κ.α.). Τέλος, καθίσταται πλέον δύσκολη η 

επιδιόρθωση και αντικατάσταση φθορών που έχουν υποστεί τα σχολικά κτίρια.  

 

Παράλληλα με τα προσωπικά οικονομικά προβλήματα και το άγχος της 

καθημερινότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σχολικοί διευθυντές, πρέπει να 

διαθέτουν την ευελιξία να αντιμετωπίσουν και τα «προβλήματα» των μαθητών τους, 

όποια μορφή κι αν έχουν αυτά. Η κρίση έχει οδηγήσει σε εκτίναξη της ανεργίας. Σε 

πολλές οικογένειες δεν εργάζεται κανένας με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και να στερούνται βασικών αγαθών 

όπως τροφής, ένδυσης και υπόδησης (Αυγητίδου κ.α., 2016˙ Kakana κ.α., 2017˙ 

Σαρρή, 2018). Λογικό επακόλουθο των παραπάνω είναι η αδυναμία απόκτησης των 

απαραίτητων σχολικών ειδών που αποτελούν αναπόσπαστο υλικό της καθημερινής 

μαθησιακής διαδικασίας. Ακόμα, ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών στερείται 

πολιτισμικών ερεθισμάτων, καθώς τα οικονομικά μέσα της οικογένειας δεν επαρκούν 

για να καλύπτουν επιπλέον συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή σε 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων (Kakana κ.α., 2017).  

 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν γονείς που εργάζονται πάρα πολλές ώρες καθημερινά, 

ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις βιοτικές ανάγκες της 

οικογένειάς τους με αποτέλεσμα, όχι εσκεμμένα, να παραμελούν τη φροντίδα και 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους εξαιτίας του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου που 

διαθέτουν. Πολλοί μαθητές εξαιτίας όλων των παραπάνω καταστάσεων που βιώνουν 

καθημερινά αντιμετωπίζουν πολλά ψυχολογικά-συναισθηματικά προβλήματα 

(Συνήγορος του Πολίτη, 2012˙ Kakana κ.α., 2017˙ Σαρρή, 2018). Τους χαρακτηρίζουν 

ακραίες για την ηλικία τους αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε θύματα 

ή θύτες ανάρμοστων και βίαιων συμπεριφορών. Μπορεί να ξεσπούν σε συμμαθητές 

και εκπαιδευτικούς ή να φτάνουν στο άλλο άκρο και να κλείνονται στον εαυτό τους 

απέχοντας από κάθε κοινωνική επαφή.  
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Οι εκπαιδευτικοί, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν, είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε μέσω 

οργανώσεων (Δήμος, τοπικοί φορείς και σύλλογοι, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

κ.α.) προσπαθούν να βρουν λύση ή να ελαφρύνουν τα προβλήματα των μαθητών τους. 

Συγκεντρώνουν υλικά αγαθά (είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης κ.α.), χρηματικά 

ποσά και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των 

μαθητών σε πολιτισμικά εκπαιδευτικά δρώμενα (εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία 

κ.α.). Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, όσο 

αυτό είναι εφικτό, στα πλαίσια του σχολείου (Αυγητίδου κ.α, 2016˙ Πουλτίδης, 2017˙ 

Σαρρή, 2018˙ Σκλάβος, 2014). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω θέλαμε να μελετήσουμε ποιες είναι η επιπτώσεις που η 

οικονομική κρίση έχει προκαλέσει στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του νομού Κιλκίς. Ενός νομού στον οποίο η ανεργία τόσο πριν όσο και κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο 

σχολικό περιβάλλον όπως τις βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι διευθυντές.  

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσει να απαντήσει είναι τα ακόλουθα:  

- Πώς νοηματοδοτούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων την οικονομική 

κρίση; 

- Πώς αντιλαμβάνονται οι σχολικοί διευθυντές τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές των σχολείων τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης; 

- Πώς νοηματοδοτούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση; 

- Ποιες οι ενέργειες των σχολικών διευθυντών προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σχολικό περιβάλλον; 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη. 

 

Στο πρώτο, ΄΄ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ΄΄, αναφέρονται σημαντικοί όροι για την 

κατανόηση του υπό μελέτη φαινομένου καθώς και στοιχεία από παλαιότερες έρευνες 

που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο θέμα. 
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Στο δεύτερο μέρος ΄΄ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ΄΄ παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με 

τη μέθοδο έρευνας που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη μελέτη, γίνεται αναφορά 

στο αντικείμενο της έρευνας, στο ερευνητικό πλαίσιο, τους στόχους και τα ερευνητικά 

ερωτήματα.  

 

Στο τρίτο μέρος ΄΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ΄΄, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος που έλαβε μέρος στην έρευνα και τυχόν περιορισμοί και δυσκολίες που 

προέκυψαν. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση περιεχομένου των ποιοτικών δεδομένων 

που συλλέχθηκαν, παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και συζήτησή 

τους με τα μέχρι τώρα στοιχεία προηγούμενων ερευνών.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

1.1 Εκπαίδευση 
 

Σημαντικό ρόλο για την επιβίωση και την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας παίζει η 

αγωγή. Η ανάγκη αυτή οδηγεί το κράτος στη δημιουργία θεσμών που θα παρέχουν 

αγωγή και μάθηση στο παιδί ώστε να το βοηθήσουν στη μετάβασή του από την 

κοινωνία των μικρών στην κοινωνία των ώριμων, εφοδιάζοντάς το με όλες τις 

απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. 

Η οργανωμένη και επίσημα θεσμοθετημένη μορφή αγωγής και μάθησης που παρέχεται 

από το κράτος και διεξάγεται στα σχολεία όλων των βαθμίδων ονομάζεται εκπαίδευση 

(Κυρίδης, 1996).  

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, είναι απόρροια 

του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής Επανάστασης. Η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις που μόνο η εκπαίδευση θα μπορούσε 

να προσφέρει με αποτέλεσμα από προνόμιο μιας μικρής ομάδας που ήταν ως τότε, να 

αποτελεί τώρα αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση όλων των στρωμάτων του 

πληθυσμού. Από τον 19ο αι. και μετά θεωρείται πλέον δημόσιο αγαθό, τόσο πολύτιμο 

όσο και η υγεία (Πυργιωτάκης, 2000).  

 

Από τη στιγμή που η εκπαίδευση αποτελεί μια θεσμοθετημένη μορφή αγωγής που 

παρέχεται από το κράτος, τότε και οι σκοποί της εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ιστορικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας καθώς και 

από το τι οραματίζεται για το μέλλον και την οικονομία της. Σκοπός της εκπαίδευσης 

σύμφωνα με το νόμο 1566/85 είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη και αρμονική 

ανάπτυξη των μαθητών και ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους να τους 

βοηθήσει να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες (Νόμος 1566/1985).  

 

1.1.1 Χρηματοδότηση Δημόσιας Εκπαίδευσης 
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Στην Ελλάδα η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη και είναι δωρεάν. 

Η χρηματοδότησή της παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από το κράτος και οι 

μαθητές/φοιτητές, φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα χωρίς την παραμικρή καταβολή 

διδάκτρων. Το κόστος παροχής της καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και από τα ποσά των κεντρικών 

αυτοτελών πόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Αρμοδιότητες 

του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Ο.Τ.Α. είναι να καλύπτουν μισθούς 

εκπαιδευτικών, προσωπικού καθαριότητας και σχολικών τροχονόμων, μισθώματα 

σχολείων, λειτουργικές ανάγκες των εκπαιδευτηρίων, παροχή βιβλίων, μεταφορά 

μαθητών, σίτιση και στέγαση αυτών όπου χρειάζεται, προμήθεια αναγκαίων μέσων 

διδασκαλίας και παροχή υποτροφιών. Το Π.Δ.Ε. επιβαρύνεται με την κατασκευή και 

επισκευή κτιρίων και γηπέδων, τη συντήρηση εξοπλισμού και εργαστηρίων, τη 

χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποβοήθηση της επιστημονικής 

έρευνας (Θωμαΐδου & Πέππας, 2013). 

 

Όλες οι έρευνες και οι μελέτες διεθνών οργανισμών σχετικά με τη χρηματοδότηση της 

δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι τα 

κονδύλια για την εκπαίδευση είναι αρκετά χαμηλά και κυμαίνονται μεσοσταθμικά 

γύρω στο 1,8% του ΑΕΠ (Μπέτσας κ.α., 2016). Κατά το διάστημα 1960 με 2010 

παρουσιάζεται κάποια αύξηση του ποσοστού των δημοσίων επενδύσεων επί του ΑΕΠ 

αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να φτάσει το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (Μπέτσας, 

2016). Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τη δεκαετία του 2000 

παρατηρήθηκε μια ανοδική μεταβολή στη δημόσια δαπάνη ανά μαθητή, τόσο στην 

πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης που ακολούθησε στα τέλη της δεκαετίας, οι κρατικές δαπάνες για 

την παιδεία άρχισαν σταδιακά και πάλι να μειώνονται με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται 

και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Θωμαΐδου & Πέππας, 2013). 

 

1.1.2 Εκπαιδευτική πολιτική 

 

Στην Ελλάδα, η ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος ξεκινάει το 19ο αι. όπου μαζί 

με την έναρξη των αγώνων για Ανεξαρτησία (1821) τα διοικητικά σώματα 

δεσμεύτηκαν να παρέχουν εκπαίδευση στους κατοίκους του νεοϊδρυθέντους κράτους. 

Οι Προστάτιδες Δυνάμεις ανέθεσαν στη Βαυαρική Μοναρχία να αναλάβει αυτό το 
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έργο το 1832, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό 

σύστημα που βασιζόταν στην αρχή ότι το κράτος πρέπει να ασκεί έλεγχο σε όλους τους 

τομείς της δημόσιας ζωής. Το παραπάνω ήρθε σε συμφωνία με την ελληνική ιδεολογία 

που οραματιζόταν ένα ισχυρό και συγκεντρωτικό κράτος (Terzis & Moutsios, 2000). 

Αυτή τη συγκεντρωτική μορφή του, την κράτησε το εκπαιδευτικό σύστημα, με 

ελάχιστες αλλαγές, μέχρι και σήμερα.  

 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ως αρκετά συγκεντρωτικό, η οργάνωση και η 

διοίκησή του καθώς και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε εθνικό επίπεδο, 

καθορίζονται από την κεντρική εξουσία, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 

& Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ.). Ο Υπουργός Παιδείας είναι ο επικεφαλής της ελληνικής 

εκπαίδευσης και με τη βοήθεια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 

αποφάσεων ρυθμίζει διάφορα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων. 

Σχετικά με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός από το Υ.Π.Ε.Θ. 

εκπαιδευτική πολιτική ασκούν και άλλοι φορείς όπως: το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ι.Τ.Υ.Ε.), ο Οργανισμός Σχολικών 

Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Θωμαΐδου κ.α, 2013˙ Terzis κ.α., 

2000). 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εκπαιδευτική διοίκηση ακολουθεί τη διοικητική διαίρεση 

της χώρας σε 13 περιφέρειες. Οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται 

στο Υ.Π.Ε.Θ. και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία στις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική, εισηγούνται στον Υπουργό για όλα τα 

θέματα της αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη σύνδεσης των περιφερειακών 

υπηρεσιών εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες κεντρικές του Υ.Π.Ε.Θ. Πιο συγκεκριμένα, 

ασκούν διοίκηση, καθοδηγούν, εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν τη λειτουργία των 

Τμημάτων της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργάζονται με τους προϊστάμενους των τμημάτων 

αυτών και συντονίζουν το έργο τους με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που προκύπτουν. Συγκροτούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ  και 

ΠΥΣΔΕ και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής 
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υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

εκπαιδευτικών θεμάτων. Συνεργάζονται με τους Ο.Τ.Α., Γενικούς Γραμματείς της 

Περιφέρειας και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες για θέματα εκπαίδευσης. Έχουν την 

ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εποπτεύουν. Επιπλέον, έχουν την 

πειθαρχική δικαιοδοσία όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που 

ανήκουν στην περιφέρειά τους και μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης αυτών. 

Τέλος, εκτός από τις παραπάνω αρμοδιότητες, είναι υπεύθυνοι και για το έργο των 

Σχολικών Συμβούλων. Αποφασίζουν σε ποια σχολεία θα έχουν γενική παιδαγωγική 

ευθύνη, ενημερώνονται για την προσφορά υπηρεσιών τους στους εκπαιδευτικούς και 

σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους, τους ασκούν πειθαρχικό έλεγχο. 

Εγκρίνουν την πραγματοποίηση σεμιναρίων για την επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 

είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση κοινών συναντήσεων όλων των σχολικών 

συμβούλων της περιφέρειάς τους για τον προγραμματισμό και τον απολογισμό του 

εκπαιδευτικού έργου και αποτελούν διοικητικούς και πειθαρχικούς προϊσταμένους 

αυτών (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1 - ΦΕΚ 1340/16/10/2002).  

 

Σε επίπεδο νομού λειτουργούν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Οι Διευθυντές τους έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του 

ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής τους. Εποπτεύον, 

ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λειτουργία τους και είναι πειθαρχικοί και 

διοικητικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. 

Εισηγούνται για την ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό και συγχώνευση των 

σχολικών μονάδων και φροντίζουν για την υποδομή και τον εξοπλισμό τους. Ορίζουν 

Προϊσταμένους, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε Νηπιαγωγεία και ολιγοθέσια 

Δημοτικά Σχολεία, εκδίδουν πράξεις μονιμοποίησης εκπαιδευτικών, τοποθετούν 

προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς με βάση τις ανάγκες των 

σχολικών μονάδων και φροντίζουν για τα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα που 

λαμβάνουν. Φυλάσσουν τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών που εργάζονται 

στη διεύθυνσή τους και είναι αρμόδιοι για την χορήγηση αδειών (κανονικές, 

αναρρωτικές, μητρότητας, εξετάσεων κ.α.). Επιπλέον, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

για καινοτόμες δράσεις και για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συμβουλεύουν 

τους σχολικούς διευθυντές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Τέλος, είναι 

υπεύθυνοι για την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για 
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σοβαρά θέματα που ενδεχομένους διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1 - ΦΕΚ 1340/16/10/2002). 

 

Σε σχολικό επίπεδο, οι Σχολικοί Διευθυντές βρίσκονται στην κορυφή της σχολικής 

κοινότητας και είναι διοικητικοί αλλά και επιστημονικοί παιδαγωγικοί υπεύθυνοι στο 

χώρο αυτό. Καθοδηγούν τη σχολική κοινότητα ώστε να θέτει υψηλούς στόχους για την 

επίτευξη ενός δημοκρατικού σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία. Προσκαλούν τα μέλη 

του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδριάσεις, τους ενημερώνουν για τη νομοθεσία και 

τις εγκυκλίους που ψηφίζονται και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους και για την 

τήρηση της πειθαρχίας. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο χώρο του 

σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ώστε να φροντίζουν για την ομαλή 

λειτουργία και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Ο Σχολικός Διευθυντής έχει την 

ευθύνη σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων έτσι ώστε να συμβάλλει 

στην αποδοτική λειτουργία του σχολείου. Κατανέμει τους μαθητές στα αντίστοιχα 

τμήματα και είναι αρμόδιος για την έκδοση και υπογραφή των τίτλων σπουδών. Τέλος, 

είναι υπεύθυνος για την προώθηση κλίματος συνεργασίας, για την ανάπτυξη 

αρμονικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, για την ομαλή και αποδοτικότερη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και αποτελεί εμπνευστή τους, φροντίζοντας να τους 

ενθαρρύνει να λαμβάνουν αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην αποδοτικότερη 

λειτουργία του σχολείου (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1 - ΦΕΚ 1340/16/10/2002).  

 

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω, όσες προσπάθειες εκσυγχρονισμού κι αν έγιναν 

τις τελευταίες δεκαετίες, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να είναι 

δομημένο με μια μορφή πυραμίδας, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος τόσο σε 

διοικητικά όσο και σε εκπαιδευτικά θέματα ασκείται από την κεντρική εξουσία 

(Υ.Π.Ε.Θ.). Παρ’ όλο που από το 2001 και μετά αρκετές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν 

στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης το μόνο που κατάφεραν είναι «να 

αποσυγκεντρώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά όχι να το αποκεντρώσουν» (Terzis 

κ.α., 2000). Με αυτόν τον τρόπο η σχολική μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει 

αυτόνομα και σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και προτεραιότητες και να λάβει 

αποφάσεις που θα την βοηθήσουν να αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα που 

προκύπτουν (Terzis κ.α., 2000).  
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1.1.2.1 Εκπαιδευτική πολιτική και σχολική διαρροή 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφο 4 του Ελληνικού Συντάγματος, η παιδεία 

αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν 

παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες, στα κρατικά εκπαιδευτήρια (Σύνταγμα της Ελλάδας, 

2013). Με το Σύνταγμα του 1927 καθιερώθηκε στην Ελλάδα η 6χρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση που αφορούσε τη φοίτηση στο Δημοτικό (Σύνταγμα της Ελλάδας, 1927) 

και με τη μεταρρύθμιση του 1976 προστέθηκαν σε αυτή άλλα 3 χρόνια που 

περιλάμβαναν και την υποχρεωτική φοίτηση στο γυμνάσιο (Χατζηστεφανίδης, 1990). 

Τριάντα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2006, ψηφίζεται η υποχρεωτική 

φοίτηση στο νηπιαγωγείο, αρχικά για ένα έτος, κάνοντας την υποχρεωτική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα να γίνεται 10ετής (Νόμος 3518/2006). Τέλος, από το 2018 έχουμε την 

11ετη υποχρεωτική εκπαίδευση, στους περισσότερους Δήμους της χώρας, η οποία 

περιλαμβάνει 2ετη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, 6ετη στο Δημοτικό και 3ετη στο 

Γυμνάσιο (Νόμος 4521/2018). Η αύξηση των ετών φοίτησης στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση όμως δεν αρκεί από μόνη της για να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών 

όπως την αντιλαμβάνεται το ελληνικό Κράτος. Είναι αναγκαία συγχρόνως και η 

μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ώστε να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση όλων των 

κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

Παρά τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους, η πρόσβαση στην υποχρεωτική 

εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι εύκολη για όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα ένας αριθμός μαθητών να εγκαταλείπει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση ή αργότερα την μεταϋποχρεωτική. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό με 

τους όρους «σχολική διαρροή»,  «εγκατάλειψη σχολείου», «πρόωρη εγκατάλειψη 

φοίτησης» καθώς και με πολλούς άλλους. Ο λόγος ύπαρξης διαφορετικών ορισμών 

εξαρτάται από το αν δίνεται έμφαση στα αίτια, στις συνθήκες στη διάρκεια ή τη 

βαθμίδα της εκπαίδευσης κλπ. (Ρούσσος, 2008 στο Γαλάνη & Μίχου). Για να 

κατανοήσουμε τη βαρύτητα αυτού του φαινομένου αρκεί να αναλογιστούμε τις 

συνέπειες που θα έχει η σχολική εγκατάλειψη τόσο για τα άτομα αυτά όσο και για την 

κοινωνία γενικότερα. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» για κάθε άτομο 

ξεχωριστά αλλά και για την ίδια την κοινωνία καθώς έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει 

σε ευμάρεια και κοινωνική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα μπορεί να μην έχουμε υψηλά 

ποσοστά σχολικής διαρροής παρ’ όλη την κρίση που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία, 
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αλλά αυτό δεν οφείλεται τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαιδευτική 

πολιτική που ασκείται στη χώρα αλλά στην αξία που προσδίδουν οι Έλληνες στην 

εκπαίδευση (ΙΕΠ, 2017) καθώς την θεωρούσαν, ειδικότερα στο παρελθόν, σαν ένα 

μέσω κοινωνικής ανέλιξης. 

 

Οι παράγοντες που οδηγούν τους μαθητές στη σχολική εγκατάλειψη σχετίζονται 

κυρίως με την αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις 

πολιτισμικές, κοινωνικές, γλωσσικές, γνωστικές, νοητικές και θρησκευτικές 

ιδιαιτερότητές τους. Τα μη ελκυστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που 

προωθούν απλά τη μετάδοση της γνώσης και την μάθηση μέσω της παπαγαλίας, οι 

υπερβολικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος από τους ίδιους τους μαθητές, 

η μετάδοση γνώσεων με τον ίδιο τρόπο σε όλους, η έλλειψη κινήτρων για ανάληψη 

πρωτοβουλιών από την πλευρά των μαθητών, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου για 

ενασχόληση με χόμπι και δράσεις που τους ευχαριστούν, η βαθμοθηρία που προκαλεί 

μια αρνητική ανταγωνιστικότητα καθώς και η έλλειψη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών είναι κάποιες μόνο από τις αιτίες που καταπιέζουν τους μαθητές και 

τους ωθούν στην εγκατάλειψη του σχολείου (Γαλάνη & Μίχου, 2017).  

 

Από την άλλη πλευρά, εκτός από το εκπαιδευτικό σύστημα και τη σχολική κουλτούρα, 

υπάρχουν και οι προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη φοίτηση των μαθητών στο 

σχολείο. Η αύξηση των διαγνωσμένων μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές τα τελευταία χρόνια και η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου διδακτικού 

προσωπικού σε συνδυασμό με το βαθμοθηρικό σύστημα που επικρατεί σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες της χώρας μας, οδηγούν τους μαθητές στην απογοήτευση και 

στη μείωση της αυτοεκτίμησής τους. Με το πέρασμα των χρόνων αυτό το βίωμα τους 

δημιουργεί μια αρνητική διάθεση απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και κάποιους 

από αυτούς τους οδηγεί στη σχολική εγκατάλειψη. 

 

Επιπλέον, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια, επηρεάζουν 

και αυτά με τη σειρά τους τις επιδόσεις των μαθητών. Οι οικονομικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κάποιες οικογένειες αναγκάζουν τα παιδιά να βγουν στην αγορά 

εργασίας ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν αγαθά απαραίτητα  για την επιβίωσή τους 

(Γαλάνη & Μίχου, 2017˙ ΙΕΠ, 2015). Επίσης, η αλλαγή της δομής μιας οικογένειας 

εξαιτίας κάποια απώλειας ή ενός διαζυγίου επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών. Η 
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έλλειψη θετικών προτύπων και επιβράβευσης από την οικογένεια έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση της αυτοεκτίμησής τους. Τέλος, η μετανάστευση, είτε μόνιμη 

είτε εποχιακή, αποτελεί επιπλέον παράγοντα σχολικής αποτυχίας και εγκατάλειψης 

(ΙΕΠ, 2015). 

 

Τα αποτελέσματα της σχολικής εγκατάλειψης με το πέρασμα του χρόνου γίνονται 

ορατά τόσο στην προσωπικότητα του ατόμου όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Το 

άτομο που δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση αναπτύσσει αισθήματα 

μειονεξίας, χαμηλής αυτοεκτίμησης  και γίνεται περισσότερο ευάλωτο και ευαίσθητο 

(Μητρέλου, 2010). Αντιμετωπίζει δυσκολίες κοινωνικής καταξίωσης καθώς έχει 

λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες (ΙΕΠ, 2017). Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

επαγγελματική πορεία ενός ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική 

θέση που θα έχει στην κοινωνία και εξαρτάται από την εκπαίδευση που έχει λάβει. Όσο 

καλύτερη και περισσότερη εκπαίδευση και εξειδίκευση διαθέτει κάποιος τόσο 

περισσότερες πιθανότητες έχει να διαθέτει μια αξιόλογη επαγγελματική πορεία και 

κατ’ επέκταση μια καλύτερης ποιότητας ζωή γενικότερα (ΙΕΠ, 2015˙ ΙΕΠ, 2017˙ 

Γαλάνη & Μίχου, 2017˙ Μητρέλου, 2010).  

 

Για την πλευρά της κοινωνίας από την άλλη, όταν το ποσοστό των μορφωμένων 

πολιτών της είναι υψηλό τότε έχει περισσότερες πιθανότητες και ευκαιρίες να γίνει 

ποιοτικότερη για τους ίδιους τους πολίτες της και συγχρόνως ισχυρότερη και 

ανταγωνιστικότερη στο παγκόσμιο στερέωμα, αντιθέτως αυξημένο ποσοστό ατόμων 

με ελλιπή κατάρτιση αποτελεί αφορμή για την αύξηση της ανεργίας (ΙΕΠ, 2015˙ ΙΕΠ, 

2017). 

 

Για να καταφέρει ένα εκπαιδευτικό σύστημα να αποτρέψει τη σχολική διαρροή θα 

πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που προκύπτουν και να δώσει ευκαιρίες σε 

όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό και 

αργότερα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του 

εκπαιδευτικού συστήματος (ΙΕΠ, 2015˙ ΙΕΠ, 2017) με τη δημιουργία ενός σχολείου 

φιλικότερου προς τους μαθητές, με υποστηρικτικούς εκπαιδευτικούς και 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, με τη χρήση κατάλληλης και ελκυστικής 

υλικοτεχνικής υποδομής και με προώθηση διαπολιτισμικών δράσεων που θα βοηθούν 

στην ένταξη και των νέων μαθητών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, να δίνεται 
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έμφαση σε δράσεις που προωθούν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη όχι μόνο κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μόνο μέσα στο σχολικό περιβάλλον, 

αλλά με δυνατότητα να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια του σχολείου και να βγουν 

στην ευρύτερη τοπική κοινωνία με εθελοντικές δράσεις και εκδηλώσεις (θεατρικές 

παραστάσεις, δεντροφύτευση, προγράμματα ανακύκλωσης κ.α.). Τέλος, κρίνεται 

απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσφέροντας σε 

κάθε μαθητή αυτό που χρειάζεται για να καταφέρει να παρακολουθεί ισότιμα τη 

μαθησιακή διαδικασία, η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ευθύνη του ίδιου 

του Υπουργείου καθώς και η δημιουργία ενός ελκυστικότερου σχολικού 

περιβάλλοντος (Γαλάνη & Μίχου, 2017).  
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.1 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι συνέπειές της 
 

Η Ελλάδα, από το 2008 και εντονότερα από το 2010 και έπειτα, βιώνει μια δυσάρεστη 

κατάσταση, αυτή της οικονομικής κρίσης (Σκλάβος, 2014) η οποία θεωρείται η 

χειρότερη μετά το Κραχ του 1929 (Τζελεπάκη & Ναλμπάντης, 2013). Με τον όρο 

οικονομική κρίση εννοείται η διαρκής μείωση της οικονομικής δραστηριότητας της 

εκάστοτε χώρας και εν προκειμένω της Ελλάδας. Στην οικονομική δραστηριότητα 

εμπερικλείονται τα μακροοικονομικά μεγέθη που επιφέρουν έσοδα, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές και κυρίως οι επενδύσεις (Μπάκος, 2014). Το 

τελευταίο μέγεθος επειδή είναι το σημαντικότερο της οικονομικής δραστηριότητας, 

όταν υποστεί αυξομειώσεις παρασύρει και τα υπόλοιπα μεγέθη. Συμπερασματικά, 

λοιπόν, μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι η οικονομική κρίση οδηγεί σε οικονομικές 

μεταβολές και ειδικότερα σε οικονομική κάθοδο και οικονομική συρρίκνωση 

(European Commission, 2009). 

 

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει σήμερα την Ελλάδα δεν είναι άσχετη με την κρίση 

του 1970. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας στήριζε και στηρίζει τους 

παραγωγικούς της πόρους στον τουρισμό και τη ναυτιλία, τομείς που πλήττονταν και 

πλήττονται πρώτοι σε περιόδους οικονομικής αστάθειας (Μπάκος, 2014). Κατά τη 

διάρκεια του 2010 και μετά τη δημοσιοποίηση του γεγονότος πως το δημοσιονομικό 

έλλειμα του 2009 ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο, η κυβέρνηση δεν κατέστη 

ικανή να ζητήσει δάνειο με λογικά επιτόκια ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα (Μπάκος, 

2014). Ωστόσο, συνέχισε τις προσπάθειες για τη μείωση των επιτοκίων και την 

επαναφορά της αξιοπιστίας της χώρας. Παρά τις προσπάθειες, τον Απρίλιο του 2010, 

η κυβέρνηση κατέφυγε στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Μπάκος, 2014). Στη 

συνέχεια, τη διετία 2010-2012, η χώρα προχώρησε στην ψήφιση των μνημονίων, 

γνωστά ως «πρώτο» και «δεύτερο» μνημόνιο, με στόχο την οικονομική αρωγή ύψους 

110 δις ευρώ και 30 δις ευρώ αντίστοιχα (Σκλάβος, 2014). Το 2011, δεν μπόρεσε να 

αποφευχθεί η ψήφιση νέων μέτρων λιτότητας και περικοπών, παράλληλα όμως 
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κατατέθηκε αίτημα περί αναπροσαρμογής του χρέους ώστε να φτάσει σε επίπεδο 

βιώσιμο για τη χώρα (Μπάκος, 2014). 

 

Ως προς τις οικονομικές θεωρίες, η κρίση ορίζεται ως εξής: κατά τους A. Smith 

(Θεωρία Φιλελευθερισμού) και M. Friedman (Θεωρία Νεοφιλελευθερισμού) η 

ελεύθερη οικονομία μπορεί να ρυθμίζεται από μόνη της και το κράτος δεν πρέπει να 

επεμβαίνει. Κατά τον J. Keynes (Θεωρία Κεϋνσιανισμού) το κράτος πρέπει να 

παρεμβαίνει σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης και τέλος κατά τον K. Marx 

(Μαρξισμός), η ελεύθερη οικονομία είναι αυτή που δημιουργεί την οικονομική κρίση 

εξαιτίας της δημιουργίας χάσματος μεταξύ της συσσώρευσης του κεφαλαίου στα χέρια 

των λίγων και της αυξανόμενης αγοραστικής αδυναμίας των πολλών (Σκλάβος, 2014). 

 

Η οικονομική κρίση που βιώνει την τελευταία δεκαετία η χώρα «πλήγωσε» όλους τους 

τομείς της κοινωνίας με κυριότερο τον εργασιακό, ο οποίος με τη σειρά του παρασύρει 

και τους υπόλοιπους. Η εργασία καθίσταται επισφαλής, πολλοί εργαζόμενοι 

υπέστησαν μείωση εισοδήματος και άλλοι οδηγήθηκαν στην ανεργία. Φυσικό 

επακόλουθο αυτού είναι τα άτομα να πλησιάζουν τα όρια της φτώχειας και κατά 

συνέπεια να οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό (Μπάκος, 2014). Προσπαθώντας 

να βγουν από αυτό το τέλμα οι πολίτες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη σύναψη 

δανείων με την ελπίδα ότι το εισόδημά τους θα επανέλθει στα «φυσιολογικά»  επίπεδα 

ώστε να καταφέρουν να το αποπληρώσουν. Όμως η προσδοκία αυτή δεν 

πραγματοποιήθηκε και τα δάνεια μένουν απλήρωτα (Τζελεπάκη & Ναλμπάντης, 

2013). Παρ’ όλο που μοιάζει οι περισσότεροι να έχουν προσαρμοστεί πλέον στις νέες 

συνθήκες ζωής, οι συνέπειες που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στο κοινωνικό 

κομμάτι, με την πάροδο του χρόνου, γίνονται πιο έντονες. Η ανεργία σε συνδυασμό με 

την κοινωνική απομόνωση που συνήθως επιφέρει οδηγούν σε έντονο άγχος, κατάθλιψη 

και χαμηλή αυτοεκτίμηση του ατόμου (Τζελεπάκη & Ναλμπάντης, 2013) με 

αποτέλεσμα την αύξηση ψυχικών διαταραχών, αλκοολισμού, αυτοκτονιών και 

περιστατικών οικογενειακής βίας (Κυριόπουλος κ.α., 2009˙ Μπάκος, 2014). Όσον 

αφορά την εκπαίδευση, θα αναλυθούν και στη συνέχεια οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει 

η οικονομική κρίση και σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, επιγραμματικά μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: μείωση κονδυλίων για την ορθή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, συγχωνεύσεις σχολικών 
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μονάδων, απουσία διορισμού νέων εκπαιδευτικών, αδυναμία κάλυψης κενών και 

μειώσεις μισθών των εκπαιδευτικών (Ανδρούτσου κ.α., 2017˙ Σκλάβος, 2014). 

 

2.2 Εκπαίδευση και οικονομική κρίση 
 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα της ελληνικής κοινωνίας στον οποίο τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης έχουν άμεσες και ορατές συνέπειες στους 

μαθητές, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα πάντοτε αποτελούσε 

την τελευταία χώρα, ανάμεσα στις υπόλοιπες της ΕΕ, που παρείχε τις λιγότερες 

δαπάνες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει 

την χώρα την τελευταία δεκαετία, οι δαπάνες αυτές συρρικνώθηκαν ακόμα 

περισσότερο (European Commission, 2015˙ Θωμαΐδου & Πέππας, 2013˙ Μπέτσας, 

2016˙ Μπέτσας κ.α., 2016). Οι αλλαγές που επέφερε αφορούν στις συγχωνεύσεις και 

καταργήσεις σχολικών μονάδων, στις μειωμένες προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού 

προσωπικού, στην αύξηση των μαθητών ανά τμήμα καθώς και στις μειώσεις των 

μισθών των εκπαιδευτικών με παράλληλη αύξηση σε πολλές περιπτώσεις του 

εκπαιδευτικού τους ωραρίου (Αυγητίδου κ.α., 2016˙ Πουλτίδης, 2017˙ Σκλάβος, 

2014).  

 

2.2.1 Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων 

 

Για να καταφέρει το κράτος να εξασφαλίσει χρηματικά ποσά και πόρους, ώστε να μην 

διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, 

άρχισε μετά το 2010 να συγχωνεύει σχολικές μονάδες που βρισκόταν αρχικά κυρίως 

σε χωριά με μικρή χιλιομετρική απόσταση. Στη συνέχεια το ίδιο μέτρο επεκτάθηκε και 

σε αστικά κέντρα. Με αυτόν τον τρόπο πλέον απαιτούνταν λιγότερα χρήματα για τις 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (π.χ. αν οι 3 σχολικές μονάδες μιας περιοχής 

μπορούσαν να ενωθούν σε μία πλέον θα υπήρχε ένας λογαριασμός για ΔΕΗ, θέρμανση 

κ.ο.κ.). Το συγκεκριμένο μέτρο περιόρισε δαπάνες και επιδόματα που θα δινόταν για 

το προσωπικό των σχολείων μιας και οι 3 σχολικές μονάδες θα είχαν ανάγκη από 3 

διευθυντές που θα έπαιρναν το ανάλογο επίδομα ενώ τώρα θα υπάρχει μόνο ένας. Σε 

όλο αυτό συνετέλεσε και η σταδιακή μείωση των γεννήσεων με αποτέλεσμα να 

μειώνεται σταδιακά και ο αριθμός των εγγραφών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Πολλές σχολικές μονάδες καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να αναγκάζονται μαθητές 5 
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και 10 ετών να διανύουν καθημερινά μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις σε δύσκολους 

δρόμους για να καταφέρουν να πάνε στο σχολείο (Σαρρή, 2018˙ Σκλάβος, 2014).  

 

2.2.2 Αύξηση μαθητών ανά τμήμα 

 

Επακόλουθο της παραπάνω ενέργειας είναι η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά 

τμήμα. Με αυτό τον τρόπο στριμώχτηκαν περισσότεροι μαθητές σε μια τάξη κάτι που 

δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών 

μειώνοντας όμως από την άλλη πλευρά τα έξοδα και τις ανάγκες για πρόσληψη 

επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού (Σκλάβος, 2014).  

 

2.2.3 Προσλήψεις εκπαιδευτικών 

 

Τα τελευταία χρόνια οι μόνιμες προσλήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι σχεδόν 

μηδενικές. Μετά τους τελευταίους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν μετά τη 

διεξαγωγή του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 2008, οι διορισμοί 

εκπαιδευτικών αποτελούν ένα όνειρο. Αρκετές χιλιάδες έχουν βγει στη σύνταξη με 

αποτέλεσμα τα σχολεία την τελευταία δεκαετία να λειτουργούν με «μόνιμες εποχιακές 

προσλήψεις αναπληρωτών» που προσπαθούν να καλύψουν τα κενά που απαιτούνται 

κάθε χρόνο ώστε να διεξάγεται ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία (Σκλάβος, 2014).  

 

2.2.4 Μειώσεις μισθών 

 

Πέρα από τις λειτουργικές αλλαγές υπάρχουν και αλλαγές στη ζωή των εκπαιδευτικών. 

Οι μισθοί έχουν μειωθεί όπως και των περισσότερων εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στον δημόσιο τομέα. Αυτό όπως είναι λογικό έχει επιφέρει αλλαγές στα 

δεδομένα της ζωής τους. Άγχος και αγωνία για το αύριο, για την επιβίωσή τους, για 

την αντιμετώπιση των βιοποριστικών τους αναγκών και της οικογένειάς τους. 

Επιπλέον, παράλληλα με τη μείωση των μισθών αυξήθηκε το διδακτικό τους ωράριο 

με αποτέλεσμα να απαιτείται πολλές φορές να διανύουν καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα 

ώστε να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε διπλανά σχολεία. Εκτός από το άγχος που 

τους προκαλεί η παραπάνω κατάσταση ώστε να καταφέρουν να είναι συνεπείς, απαιτεί 
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και χρήματα για να μπορέσουν να προλάβουν τα χρονικά περιθώρια (Ανδρούτσου κ.α., 

2017˙ Σκλάβος, 2014).  

 

2.3 Οικονομική κρίση και μαθητές 
 

Η οικονομική κρίση δεν έχει μόνο οικονομικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες για τη 

χώρα καθώς έχει επηρεάσει το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό της μέσης ελληνικής οικογένειας την τελευταία δεκαετία, έχει έρθει 

αντιμέτωπο με σημαντικές μειώσεις μισθών ή ακόμη χειρότερα, τα μέλη της βρέθηκαν 

στην ανεργία. Η παραπάνω κατάσταση επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του 

μαθητικού πληθυσμού της χώρας άλλοτε με ηπιότερη και άλλοτε με πιο έντονη μορφή. 

Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας, μη μπορώντας να καλύψει 

βασικές βιοποριστικές ανάγκες με τα παιδιά να επηρεάζονται πιο έντονα από αυτές τις 

καταστάσεις (Αυγητίδου κ.α., 2016˙ Kakana κ.α., 2017˙ Ντολιοπούλου, 2015).  

 

Η ανεργία και κατ’ επέκταση η έλλειψη χρημάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

διαβίωσης. Οι οικογένειες στερούνται βασικών αγαθών που είναι απαραίτητα για την 

ζωή τους όπως η σίτιση, η στέγη και η ένδυση. Είναι αρκετά υψηλός ο αριθμός των 

μαθητών που υποσιτίζονται στα αστικά κέντρα τα τελευταία χρόνια (Αυγητίδου κ.α., 

2016˙ Kakana κ.α., 2017˙ Σαρρή, 2018). Το ίδιο συμβαίνει και σε σχολεία του νομού 

Κιλκίς με τους αρμόδιους να καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για να μη γίνει 

αντιληπτό το θέμα στον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό αλλά και για να δοθεί μια 

αποτελεσματική λύση για όλα αυτά τα παιδιά που καθημερινά αντιμετωπίζουν 

προβλήματα διαβίωσης (Δουδουλακάκης, 2014). Από την στιγμή που οι γονείς 

αδυνατούν να αποκτήσουν αυτά τα απαραίτητα για την διαβίωση τους υλικά αγαθά 

κατανοούμε ότι είναι αδιανόητο να σκεφτούν τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά τους ως 

μαθητές για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, πολλοί μαθητές 

ίσως καταφέρνουν να παρακολουθούν ομαλά το εκπαιδευτικό έργο που διεξάγεται στο 

χώρο του σχολείου. Παρ’ όλα αυτά αδυνατούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 

εκδρομές ή άλλες πολιτισμικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε 

μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.) (Kakana κ.α., 2017). Το αποτέλεσμα είναι τα 

παιδιά αυτά να νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στους συμμαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς τους και να μην μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στα εκπαιδευτικά 
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δρώμενα. Πολλές φορές παραιτούνται της προσπάθειας για μάθηση και σε αρκετές 

πλέον περιπτώσεις εγκαταλείπουν το σχολείο (ΙΕΠ, 2015˙ Μητρέλου, 2010).  

 

Δεν αποτελεί μόνο η ανεργία πρόβλημα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Πολλοί 

γονείς καταφέρνουν να βρουν εργασία, αλλά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

αξιοπρεπώς στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς τους, αναγκάζονται να 

εργάζονται αρκετές ώρες την ημέρα σε εξαντλητικές συνθήκες. Απόρροια των 

παραπάνω συνθηκών είναι να επιστρέφουν αργά στο σπίτι τους χωρίς να διαθέτουν την 

υπομονή να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά τους και να συζητήσουν ζητήματα που τους 

απασχολούν. Πολλές φορές τα νεύρα εξαιτίας της κούρασης υπερισχύουν και δεν 

αργούν να εκδηλωθούν με τη μορφή βίαιων συμπεριφορών τόσο σωματικών όσο και 

ψυχολογικών.  Τα παιδιά εισπράττοντας καθημερινά τέτοιου είδους αντιμετώπιση και 

συμπεριφορές, όπως είναι αναμενόμενο, τις μεταφέρουν στο σχολικό περιβάλλον και 

στις παρέες των συνομηλίκων τους, στο χώρο που μετά τα σπίτι περνούν τη μεγαλύτερη 

διάρκεια της ημέρας τους. Το αποτέλεσμα είναι είτε να συμπεριφέρονται με τον ίδιο 

τρόπο ξεσπώντας στους γύρω τους και να έχουμε αύξηση των ποσοστών σχολικής βίας 

είτε να κλείνονται στον εαυτό τους και να νιώθουν ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα για 

ένα καλύτερο αύριο, να απομακρύνονται από όλους, να κόβουν κοινωνικές επαφές και 

αυτό να δημιουργεί με τη σειρά του νέα προβλήματα συμπεριφοράς και συνεργασίας 

στο σχολικό περιβάλλον (Kakana  κ.α., 2017˙ Σαρρή, 2018˙ Συνήγορος του Πολίτη, 

2012). 

 

2.4 Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

 

Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας, είναι επόμενο λοιπόν 

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα μέλη της κάθε κοινωνίας να μεταφέρεται 

και στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζοντας θετικά ή αρνητικά τόσο τον πληθυσμό του, 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, όσο και το έργο που είναι επιφορτισμένο να επιτελέσει. 

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, 

σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην εκπαίδευση, 

παρατηρείται μια μεταβολή στην καθημερινότητα του σχολικού πληθυσμού, η οποία, 

απ’ όπου και αν ξεκινάει, επηρεάζει ιδιαίτερα το ψυχολογικό κομμάτι των 
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εμπλεκομένων και στη συνέχεια έχει ορατές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της 

καθημερινότητάς τους. 

 

Αρχικά, οι οικονομικές δυσκολίες που επικρατούν στη χώρα έχουν επηρεάσει σε 

μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτικούς που πλέον βιώνουν μια έντονη καθημερινή 

ανασφάλεια. Τα προηγούμενα χρόνια ένιωθαν μια σιγουριά για το επαγγελματικό τους 

μέλλον και για τις χρηματικές απολαβές που κέρδιζαν κάθε μήνα. Από την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης και μετά, με τις περικοπές μισθών που την ακολούθησαν καθώς 

και με τις απολύσεις κάποιων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, πλέον ζουν καθημερινά με 

το άγχος και την πίεση για την επόμενη ημέρα και σχολική χρονιά (Ζιωντάκη, 2014˙ 

Σαρρή, 2018). Οι συνθήκες εργασίας έχουν μεταβληθεί, εκπαιδευτικοί αναγκάζονται 

να εργάζονται περισσότερες ώρες μετά την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, και 

αρκετές φορές αυτό απαιτεί τη μετακίνησή τους από τη μια σχολική μονάδα στην άλλη 

ώστε να συμπληρωθεί το ωράριό τους (Ζιωντάκη, 2014). Οι συγχωνεύσεις των 

σχολικών μονάδων εντείνουν το ήδη υπάρχον πρόβλημα της συμπλήρωσης ωραρίου 

καθώς οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αβεβαιότητα για το σχολικό περιβάλλον στο οποίο θα 

βρεθούν (Σαρρή, 2018). Επίσης, η μείωση των οικονομικών απολαβών έχει επηρεάσει 

αρκετά και την καθημερινότητά τους καθώς πρέπει να προσαρμόσουν τη ζωή τους σε 

νέα δεδομένα που απαιτούν από εκείνους να κάνουν περικοπές που μέχρι τώρα δε 

χρειαζόταν. Οι παραπάνω καταστάσεις επηρεάζουν την ψυχολογία τους κάτι που με τη 

σειρά του, αναπόφευκτα, μεταφέρεται στη σχολική τάξη. Όσο και αν προσπαθούν 

πολλές φορές να αφήσουν εκτός των σχολικών αιθουσών τα προσωπικά τους θέματα 

αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση προσόντων από τους 

εκπαιδευτικούς που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικότερους στο εκπαιδευτικό τους 

έργο απαιτεί τη συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις οι οποίες όμως τις περισσότερες 

φορές δεν καλύπτονται από το κράτος με αποτέλεσμα, παρ’ όλη την οικονομική 

δυσκολία που βιώνουν, να χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να τις 

πραγματοποιήσουν. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο αρνητικές οι επιπτώσεις που 

έχεις επιφέρει η οικονομική κρίση στην εκπαίδευση. Είναι αρκετοί εκείνοι οι 

εκπαιδευτικοί που έχοντας σαν στόχο τον αντισταθμιστικό ρόλο του σχολείου 

προσπαθούν αυτές τις δύσκολες στιγμές να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στους 

μαθητές τους ώστε να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν και να αλλάξουν την 

ψυχολογία τους (Ζιωντάκη, 2014).  
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Το ίδιο συμβαίνει και στις ζωές των μαθητών. Τα παιδιά αποτελούν τους δέκτες όλων 

των παραπάνω επιρροών και καθώς είναι πιο ευάλωτα βιώνουν πιο έντονα κάποιες 

καταστάσεις με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει τη γενικότερη συμπεριφορά τους. Τα 

διάφορα οικονομικά ή άλλα προβλήματα που βιώνει κάθε οικογένεια και τα οποία 

προκάλεσε η οικονομική κρίση οδηγούν σε αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης. Πολλές 

οικογένειες αδυνατούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν βασικές βιοποριστικές 

ανάγκες των παιδιών τους όπως είναι η διατροφή και η ένδυση με αποτέλεσμα πολλά 

παιδιά να υποσιτίζονται (Ζιωντάκη, 2014˙ Σαρρή, 2018). Αναμενόμενο είναι να 

μειωθεί και η εξωσχολική βοήθεια που ίσως προσφερόταν στο παρελθόν προς τους 

μαθητές αυτούς για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων του σχολείου, ένα 

γεγονός που οδηγεί με τη σειρά του στην πτώση των επιδόσεων η οποία δεν σχετίζεται 

με το νοητικό υπόβαθρο των μαθητών αλλά εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσής 

τους (Ζιωντάκη, 2014). Όταν μια οικογένεια δεν έχει τα απαραίτητα π.χ. τροφή ή 

θέρμανση, τότε είναι λογικό και επόμενο ο μαθητής να μην μπορεί να συγκεντρωθεί 

στο μαθησιακό έργο που έχει να επιτελέσει. Τέλος, τα παιδιά, ακόμη και αν δεν είναι 

επίσημα ενήμερα από τους γονείς για τις δυσκολίες που βιώνει η οικογένεια, πολλές 

φορές, μόνο από τις συμπεριφορές που παρατηρούν στο οικογενειακό περιβάλλον, τις 

κατανοούν και όλο αυτό εκφράζεται με ένα έντονο άγχος και πολλές φορές με 

επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους (Σαρρή, 2018).  

 

2.5 Αντισταθμιστικός ρόλος του σχολείου 

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων που πλήττουν το εκπαιδευτικό 

σύστημα και την κοινωνία γενικότερα, έρχεται το ίδιο το σχολείο, με τον 

αντισταθμιστικό ρόλο με τον οποίο είναι επιφορτισμένο, να βοηθήσει να 

αντιμετωπιστούν και αν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι όποιες ανισότητες έχουν 

δημιουργηθεί εξαιτίας των δύσκολων κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων που βιώνει 

η χώρα, εξασφαλίζοντας ένα κοινό μαθησιακό υπόβαθρο για όλους τους μαθητές.   

 

Σε ό,τι σχετίζεται με το μαθησιακό κομμάτι οι εκπαιδευτικοί δια μέσου προσπαθειών 

επιμόρφωσης είτε ατομικά και ανεξάρτητα από το σχολείο, είτε μέσω συλλογικών 

επιμορφώσεων που η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης προωθεί, διευρύνουν τις γνώσεις 

τους βελτιώνοντας το διδακτικό τους έργο. Επακόλουθο αυτής της ενέργειας είναι η 
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προσπάθεια μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε από την στείρα 

αποστήθιση κειμένων και κανόνων να καταφέρει να μετατραπεί σε μια ενδιαφέρουσα 

μέθοδο η οποία θα στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής όλων των μαθητών 

στην εκπαιδευτική δράση (Αυγητίδου κ.α., 2016). Επιπλέον, κάποιοι εκπαιδευτικοί, 

χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τα επιπλέον προσόντα που διαθέτουν σε διάφορες άλλες 

δράσεις εκτός από τις διδακτικές ώστε να καταφέρουν να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα 

της σχολικής μονάδας (Αυγητίδου κ.α., 2016). Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε σε 

σχολικές μονάδες προγράμματα συνεργασίας με άλλα σχολεία τόσο στην Ελλάδα όσο 

και σε όλο τον κόσμο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. e-twining) φέρνοντας 

σε επαφή με αυτό τον τρόπο μαθητές ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές 

βοηθώντας τους να γνωρίσουν έστω και από μακριά άλλους πολιτισμούς.  

 

Σε συνδυασμό με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το 

σχολείο και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν κάθε σχολική μονάδα, 

όπως και η ελληνική κοινωνία και νοοτροπία γενικότερα είναι επιφορτισμένο, 

ανεπίσημα, και με έναν επιπλέον αλληλέγγυο ρόλο. Ανέκαθεν, αλλά λίγο πιο έντονα 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης η κάθε σχολική μονάδα δείχνει τη συμπαράστασή 

της σε οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. Μέσω της διαδικασίας των εράνων το 

σχολείο καταφέρνει και συγκεντρώνει χρήματα και είδη αναγκαία για τους μαθητές και 

τις οικογένειές τους που τα χρειάζονται ώστε να καταφέρουν να διαβιούν με 

αξιοπρέπεια. Για το λόγο αυτό σε ορισμένα (Χριστούγεννα, Πάσχα) ή έκτακτα χρονικά 

διαστήματα (όταν προκύπτει ανάγκη) με απόφαση της σχολικής μονάδας ή και της 

ευρύτερης κοινωνίας, συγκεντρώνονται είδη διατροφής, ένδυσης ακόμα και χρήματα, 

τα οποία μοιράζονται σε οικογένειες μαθητών που τα έχουν ανάγκη. Επίσης, τα πρώτα 

χρόνια που ξέσπασε η οικονομική κρίση, πολλές σχολικές μονάδες σε συνεργασία με 

τις κατά τόπους τοπικές επιχειρήσεις παρείχαν δωρεάν πρωινό στα σχολεία στους 

μαθητές που δεν είχαν την δυνατότητα να προμηθευτούν κολατσιό από το σπίτι. Τέλος, 

γίνονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζεται η δωρεάν είσοδος και συμμετοχή των 

παιδιών, οι οικογένειες των οποίων δυσκολεύονται οικονομικά, σε εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και πολιτισμικές δράσεις (Ανδρούτσου κ.α., 2017˙ Αυγητίδου κ.α, 2016). 

 

Από την άλλη πλευρά, εκτός από την προσφορά υλικών αγαθών, πολλές σχολικές 

μονάδες προωθούν την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο μέσα από ανάλογες 

δράσεις. Με τη συμμετοχή των μαθητών πραγματοποιούν επισκέψεις σε 
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συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη όπως σε φιλοξενούμενους σε γηροκομεία ή σε 

άτομα που βρίσκονται σε νοσοκομεία. Επιπλέον, μέσα από την ενεργό συμμετοχή και 

βοήθεια στο συσσίτιο της εκκλησίας οι μαθητές μαθαίνουν προσφέροντας έστω λίγο 

από τον ελεύθερο χρόνο τους ώστε να βοηθήσουν να αποκτήσουν κάποιοι τα υλικά 

αγαθά που έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα, η συνεργασία του σχολείου με τοπικούς 

κοινωνικούς φορείς, με το Δήμο, την Εκκλησία και κάθε άλλη διαθέσιμη υπηρεσία 

παρέχουν υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που χρήζουν βοήθειας (Αυγητίδου 

κ.α., 2016). 

 

Τέλος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του κάθε σχολείου σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Διδασκόντων αλλά και τους γονείς των μαθητών προσφέρουν με τη σειρά 

τους, στην ίδια τη σχολική μονάδα ότι αυτή χρειάζεται για να λειτουργεί 

αποτελεσματικά. Πολλές φορές η προσφορά δεν είναι οικονομική αλλά αποτελείται 

από εθελοντική εργασία των γονέων και των εκπαιδευτικών είτε για να γίνουν 

επισκευές είτε για να βαφτεί ο χώρος του σχολείου και να γίνουν επιδιορθώσεις στον 

ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό χωρίς να χρειαστεί να διατεθούν χρήματα για την 

αντικατάσταση υλικών που δεν λειτουργούν αποτελεσματικά (Ανδρούτσου κ.α., 

2017). 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

3.1 Επιστημονική έρευνα και τα χαρακτηριστικά της  
 

Μεθοδολογία είναι το σύνολο των τεχνικών που χρησιμοποιεί ένας επιστήμονας ώστε 

να καταφέρει να πραγματοποιήσει μια έρευνα και αποτελείται από συγκεκριμένα 

στάδια τα οποία αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου του (Ζαφειρόπουλος, 2005). 

 

«Επιστήμη ονομάζεται το σύνολο των ομοειδών και συγγενών γνώσεων, που είναι 

οργανωμένες και διαρθρωμένες σ’ ένα σύστημα, με σκοπό την εξήγηση ενός τομέα του 

επιστητού» (A. Lalande, 1976 στο Βάμβουκας, Μ.). Έρευνα είναι μια διαδικασία που 

διέπεται από αρχές και αποσκοπεί στην αναζήτηση της αλήθειας μέσω της συλλογής 

πληροφοριών. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο G. De Landsheere (1979), 

επιστημονική έρευνα είναι «η συστηματική προσπάθεια κατανόησης, που υποκινείται 

από κάποια ανάγκη ή κάποια συνειδητή δυσκολία και η οποία στρέφεται προς τη μελέτη 

ενός πολύπλοκου φαινομένου το ενδιαφέρον του οποίου ξεπερνά τις άμεσες και 

προσωπικές ανησυχίες του ερευνητή. Το πρόβλημα της επιστημονικής έρευνας τίθεται με 

μορφή υπόθεσης ή υποθέσεων». Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της 

επιστημονικής έρευνας είναι η επαναληψιμότητα, θα πρέπει δηλαδή οποιοσδήποτε, 

βασιζόμενος στα αρχικά στοιχεία και διεξάγοντας μια νέα έρευνα, να οδηγηθεί στα ίδια 

συμπεράσματα (Ζαφειρόπουλος, 2005).  

 

Οι έρευνες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις 

ποιοτικές και τις ποσοτικές (Cresweel, 2016˙ Βάμβουκας, 2002). Αυτές οι κατηγορίες 

δεν αποτελούν τα δύο άκρα αλλά δύο διαφορετικά σημεία πάνω σε ένα συνεχές. Τόσο 

οι ποιοτικές όσο και οι ποσοτικές έρευνες ακολουθούν τα 6 στάδια της ερευνητικής 

διαδικασίας, που είναι τα ακόλουθα: 

 Ο εντοπισμός του ερευνητικού προβλήματος μετά από μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας 

 Η διατύπωση του σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων 

 Ο σχεδιασμός της ερευνητικής διαδικασίας 



33 
 

 Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων 

 Η ανάλυση και η ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων 

 Η συγγραφή της ερευνητικής μελέτης 

 

Οι διαφορές τους εντοπίζονται στον τρόπο διατύπωσης των ερευνητικών ερωτημάτων 

για τα οποία αναζητούνται πληροφορίες, στο μέσο συλλογής των δεδομένων και στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 

Οι ποσοτικές μέθοδοι χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ερωτηματολόγια και τεστ για 

τη συλλογή πληροφοριών και προσπαθούν να γενικεύσουν το φαινόμενο που μελετούν 

με βάση τα αποτελέσματα που έχουν συλλέξει. Αντίθετα, οι ποιοτικές έρευνες 

χρησιμοποιούν ως μέσο συλλογής των δεδομένων τους τη συνέντευξη ή την 

παρατήρηση και τους ενδιαφέρει να αναλύσουν σε βάθος τις πληροφορίες που έχουν 

συλλέξει και όχι να δημιουργήσουν μια τάση. 

 

Η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου εξαρτάται κάθε φορά από το θέμα και 

τα ερευνητικά ερωτήματα για τα οποία θέλουμε να συλλέξουμε πληροφορίες (Cassell 

& Symon, 1999 στο Ζαφειρόπουλος).  

 

3.2 Ποιοτική έρευνα 
 

Οι ποιοτικές έρευνες μελετούν κοινωνικά φαινόμενα μέσα από την οπτική με την οποία 

τα αντιλαμβάνονται τα ίδια τα υποκείμενα που συμμετέχουν σε αυτές και διεξάγονται 

σε «πραγματικό» περιβάλλον και όχι σε έναν πειραματικό χώρο, κατάλληλα 

διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, υιοθετούν μια ολιστική θεώρηση του 

εκάστοτε φαινομένου που μελετούν καταγράφοντας τις πραγματικές απόψεις των 

υποκειμένων της έρευνας προσαρμοσμένες στα εκάστοτε πολιτισμικά και κοινωνικά 

δεδομένα (Ζαφειρόπουλος, 2005˙ Μιχαήλ, 2017).  

 

Στην παρούσα μελέτη, που έλαβε χώρα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

νομού Κιλκίς και σκοπός της οποίας είναι να μελετήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης στο σχολικό περιβάλλον όπως τις βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι 

Διευθυντές/ριες δημοτικών σχολείων, χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας. 

Μας ενδιέφερε να αναλύσουμε σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις των 
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διευθυντών για τα προβλήματα που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στην εκπαίδευση 

και συγκεκριμένα στις σχολικές μονάδες του νομού. Σκοπός μας ήταν να αναλύσουμε 

σε βάθος το πως και το γιατί συμβαίνει αυτό, τους λόγους ύπαρξης αυτού του 

φαινομένου, χωρίς να θέλουμε να μελετήσουμε τη συχνότητά του ή να γενικεύσουμε 

τα αποτελέσματα. 

 

3.3 Εργαλεία ποιοτικής έρευνας 
 

Τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ποιοτική έρευνα για τη συλλογή δεδομένων 

είναι η συνέντευξη και η παρατήρηση (Βάμβουκας, 2002˙ Γρίβα, 2017˙ 

Ζαφειρόπουλος, 2005˙ Μιχαήλ, 2017˙ Σαραφίδου Γ.-Ο., 2011). Καθένα από αυτά 

προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία του ερευνητή και ξεκάθαρη γνώση του σκοπού 

και των επιμέρους στόχων της έρευνας που διεξάγει.  

 

3.4 Συνέντευξη 
 

Συνέντευξη θεωρείται η οργανωμένη συνάντηση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση δύο 

ή περισσοτέρων ανθρώπων, που ίσως δεν γνωρίζονται, με στόχο τη συλλογή 

πληροφοριών για την επίτευξη ενός σκοπού (Βάμβουκας, 2002˙ Cohen κ.α., 2008˙ 

Σαραφίδου, 2011). Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης και των απαντήσεων που 

λαμβάνει, ο ερευνητής προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του ερωτώμενου.  

 

Μια συνέντευξη μπορεί να λάβει χώρα για διάφορους λόγους, οι κυριότεροι από τους 

οποίους είναι (Cohen κ.α., 2008):  

 Η επιλογή εργαζομένων 

 Η αξιολόγηση κάποιου προγράμματος ή ατόμου 

 Η θεραπεία 

 Ο έλεγχος και η ανάπτυξη υποθέσεων. 

 

Για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης, ο ερευνητής πρέπει να 

ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες ώστε να καταφέρει να οργανώσει μια αξιόπιστη 

έρευνα. Η πιο διαδεδομένη μορφή συνέντευξης είναι η ατομική, καθώς εξαιτίας της 

προσωπικής επαφής που υπάρχει εξυπηρετεί στη συγκέντρωση περισσότερων 

πληροφοριών.  
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Εξαιτίας της ευελιξίας της και της άμεσης επαφής του ερευνητή με τον 

συνεντευξιαζόμενο αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή της ποιοτικής 

μεθόδου έρευνας (King, 1999 στο Γρίβα). Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, ο 

ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο διατύπωσης μιας ερώτησης ή να 

διευκρινίσει κάτι που ο συνεντευξιαζόμενος δεν έχει αντιληφθεί σωστά (Cohen κ.α., 

2008). Επιπλέον, ένα ακόμα θετικό στοιχείο της διαδικασίας της συνέντευξης είναι ότι 

ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα παρατήρησης και ανάλυσης εξωγλωσσικών (στάση 

σώματος, κινήσεις, εκφράσεις προσώπου) και παραγλωσσικών στοιχείων (παύσεις, 

ιδιαίτερος τονισμός κάποιων λέξεων ή φράσεων κ.α.) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας.  

 

Μπορεί να μοιάζει εύκολη αλλά είναι μια απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. Ο 

ερευνητής πρέπει να έχει ξεκάθαρη γνώση του σκοπού και των επιμέρους στόχων της 

έρευνάς του. Οι ερωτήσεις που θα θέσει πρέπει να διατυπωθούν με σαφήνεια και 

ακρίβεια για να διευκολυνθεί ο ερωτώμενος αλλά και ο ίδιος ο ερευνητής αργότερα, 

κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται χρόνος τόσο για να έρθει σε επαφή με τους 

συνεντευξιαζόμενους όσο και για την ολοκλήρωση της συνέντευξης καθώς και για την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η άμεση έκθεση που υπάρχει μπορεί να 

λειτουργήσει ανασταλτικά και να παρεμποδίσει τον ερωτώμενο να δώσει ειλικρινείς 

απαντήσεις (Βάμβουκας, 2002˙ Ζαφειρόπουλος, 2005˙ Σαραφίδου, 2011).  

 

Για τον παραπάνω λόγο, ο ερευνητής θα πρέπει πριν την έναρξη της διαδικασίας να 

παρουσιάσει τον εαυτό του στον πληροφορητή, τον σκοπό της έρευνάς του και το ρόλο 

του ώστε να διαμορφώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να τον πείσει για τις προθέσεις 

και την εχεμύθειά του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, είναι απαραίτητο να 

είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός ώστε να βοηθάει τον πληροφορητή να εκφράζει τις 

απόψεις του. Να κρατάει μια στάση ουδετερότητας χωρίς να αποδοκιμάζει τις 

απαντήσεις του, να σεβαστεί το χρόνο του και να του διασφαλίσει την ανωνυμία του 

κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Βάμβουκας, 2002˙ Μιχαήλ, 

2017˙ Σαραφίδου, 2011). Μια τελευταία παράμετρος που πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψιν είναι ο τόπος διεξαγωγής της συνέντευξης. Ένα μέρος στο οποίο ο ερωτώμενος 
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θα νιώθει άνεση και επιπλέον θα είναι απαλλαγμένο από εξωτερικούς παράγοντες 

(φασαρία) αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για μια τέτοια διαδικασία. 

 

3.4.1 Ημιδομημένη συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη, ανάλογα με τον τρόπο δόμησής της, διακρίνεται σε διάφορες μορφές, 

από την ελεύθερη μέχρι την αυστηρώς δομημένη. Στην ελεύθερη συνέντευξη ο 

ερευνητής ενημερώνει για το θέμα και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα μια συζήτηση 

ανάμεσα σε εκείνον και τον συνεντευξιαζόμενο με το ρόλο του πρώτου να είναι 

ανατροφοδοτικός. Αντιθέτως, η αυστηρώς δομημένη συνέντευξη προϋποθέτει την 

κατά γράμμα ακολουθία της σειράς των ερωτήσεων (Βάμβουκας, 2002˙ Σαραφίδου, 

2011).  

 

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μορφών δημιουργεί την ημιδομημένη συνέντευξη. 

Αυτός ο τύπος συνέντευξης απαρτίζεται από ένα δομημένο πλαίσιο με 

προκαθορισμένη θεματολογία, δηλαδή περιλαμβάνει μια σειρά ερωτημάτων που έχουν 

τη μορφή γενικών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ο ερευνητής μπορεί να αλλάξει τη 

σειρά τους και έχει την ευχέρεια να θέσει επιπλέον ερωτήσεις στην πορεία της 

συνέντευξης, αν το κρίνει απαραίτητο (Bryman, 2004 στο Γρίβα). Επιπλέον, ο 

ερωτώμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δικό του λεξιλόγιο για να εκφράσει 

τις απόψεις του, μια παράμετρος που θα βοηθήσει τον ερευνητή στη συνέχεια να 

κατανοήσει ως ένα βαθμό τον τρόπο σκέψης του και να οδηγηθεί σε πιο έγκυρα 

συμπεράσματα (Σαραφίδου, 2011). 

 

Ο ερευνητής δεν αποτελεί εξωτερικό παρατηρητή αλλά μπορεί να επηρεάσει με τον 

τρόπο του τον ερωτώμενο. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η  δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και σεβασμού το οποίο θα βοηθήσει τον ερωτώμενο να νιώσει άνετα και 

να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του για το υπό μελέτη θέμα (Μιχαήλ, 2017).  

 

Η παρούσα έρευνα, μετά από μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, κατέληξε στα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 Πώς νοηματοδοτούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων την οικονομική κρίση; 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι σχολικοί διευθυντές τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές των σχολείων τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης; 
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 Πώς νοηματοδοτούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση; 

 Ποιες οι ενέργειες των σχολικών διευθυντών προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σχολικό περιβάλλον; 

 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι θεματικοί άξονες για κάθε ερευνητικό ερώτημα και 

τέλος οι ερωτήσεις της συνέντευξης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το 

πρωτόκολλο της συνέντευξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

 

Το επόμενο βήμα ήταν η επαφή με τους Διευθυντές/τριες Δημοτικών Σχολείων του 

Δήμου Κιλκίς. Η πρώτη επαφή έγινε σε κάποιες περιπτώσεις δια ζώσης και σε κάποιες 

άλλες τηλεφωνικά. Γινόταν πλήρης ενημέρωση για τα στοιχεία του ερευνητή και την 

ιδιότητά του καθώς και για τον σκοπό της έρευνας. Στις δια ζώσης συναντήσεις δινόταν 

στους/στις διευθυντές/ριες και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο αναγραφόταν όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Μετά από αυτό κλεινόταν 

ένα ραντεβού στον χρόνο και τον τόπο που εκείνοι ήταν διαθέσιμοι. Οι περισσότεροι 

ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν.  

 

Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου του 2019. Ο τόπος 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων ήταν σε όλες τις περιπτώσεις το γραφείο του κάθε 

Διευθυντή/ριας ενώ ο χρόνος, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν στην αρχή του 

διδακτικού ωραρίου όπου σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους θα ήταν λιγότερες 

οι διακοπές από εξωτερικούς παράγοντες. Παρ’ όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις οι 

διακοπές δεν κατάφεραν να αποφευχθούν καθώς σε μια σχολική μονάδα πάντα 

υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.  

 

3.5 Ανάλυση δεδομένων 
 

Στις ποιοτικές έρευνες που διεξάγονται με τη διαδικασία της συνέντευξης κυριαρχούν 

τρεις τρόποι ανάλυσης δεδομένων (Γρίβα, 2017): 

 Η θεματική ποιοτική ανάλυση 

 Η θεμελιωμένη θεωρία  

 Η ανάλυση λόγου 

 

Στην παρούσα έρευνα θα εργαστούμε με την θεματική ποιοτική ανάλυση. 
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Η παραπάνω μέθοδος προϋποθέτει τη ύπαρξη δεδομένων σε μορφή κειμένου, είναι 

λοιπόν απαραίτητη η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων που θα γίνουν. Αποτελεί 

μια μέθοδο ανάλυσης του κειμένου και ταξινόμησης του υλικού που οδηγεί στην 

ανοιχτή κωδικοποίηση και την παραγωγή ποσοτικών στοιχείων απαιτώντας από τον 

ερευνητή να διαθέτει κριτική σκέψη και δημιουργικότητα. Είναι μια τριεπίπεδη 

ανάλυση, όπου ακολουθείται επαγωγική προσέγγιση (Maykut & Morehouse, 1994˙ 

Miles & Huberman 1994 στο Γρίβα). Τα 3 στάδια που ακολουθεί είναι: 

 Αναγωγή των δεδομένων 

 Έκθεση των δεδομένων 

 Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

 

Στο πρώτο στάδιο ο ερευνητής κάνει μια πρώτη ανάγνωση του υλικού που συνέλεξε 

έχοντας στο μυαλό του τους στόχους και τους θεματικούς άξονες που έχει θέσει. Στη 

συνέχεια ακολουθεί μια δεύτερη, ίσως και τρίτη, πιο προσεχτική αυτή τη φορά 

ανάγνωση όπου κρατάει σημειώσεις ώστε να έχει μια σφαιρική εικόνα των 

πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του.  

 

Στο επόμενο στάδιο, αξιοποιεί τα δεδομένα που έχει και δημιουργεί κωδικούς ώστε να 

μειωθεί ο όγκος των ποιοτικών δεδομένων. Οι κωδικοί που δημιουργούνται 

αποτελούνται από 6 έως 8 κεφαλαία γράμματα και δίπλα ακριβώς δίνεται η ερμηνεία 

τους. Στη συνέχεια όσοι κωδικοί συνδέονται μεταξύ τους, οργανώνονται και 

εντάσσονται κάτω από τις ίδιες κατηγορίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται, 

αρχικά, ατομικοί πίνακες έκθεσης δεδομένων για κάθε συνεντευξιαζόμενο, όπου δίπλα 

σε κάθε κατηγορία αναγράφονται και οι αντίστοιχοι κωδικοί οι οποίοι έχουν προκύψει 

από τις απαντήσεις του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). Στη συνέχεια δημιουργούνται οι 

συγκριτικοί πίνακες έκθεσης δεδομένων, όπου παρουσιάζονται οι κατηγορίες και δίπλα 

ακριβώς οι κωδικοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από αυτές.  

 

Τέλος, όλα τα ευρήματα που είναι συγκεντρωμένα στο συγκριτικό πίνακα έκθεσης 

δεδομένων είναι αυτά που βοηθάνε τον ερευνητή να αναλύσει τα δεδομένα του, να 

εξάγει συμπεράσματα και να τα συγκρίνει με την αντίστοιχη βιβλιογραφία.  
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα συνέντευξης της παρούσας έρευνας και δίνονται 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που προέκυψαν οι κωδικοί και οι κατηγορίες κάτω 

από τις οποίες αυτοί εντάσσονται.  

 

«Ναι έχουμε ορισμένους μαθητές που οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικογενειακά έτσι 

οικονομικά προβλήματα. Κάποιοι είναι άνεργοι έχουν χάσει τις δουλειές τους είχαμε και 

παιδάκια που αδυνατούσαν ακόμη να τους πάρουν και το κολατσιό ή να στείλουν κάτι 

από το σπίτι και θυμάμαι έτσι κάποια περίοδο καλύπταμε στο να αγοράζουν αυτά τα 

παιδάκια κάποια πράγματα από το κυλικείο. Επίσης, κάνουμε πολλές διδακτικές 

επισκέψεις βλέπουμε ότι κάποια παιδιά αδυνατούν εκεί προσπαθούμε να και πάντα 

γίνεται αυτό, τα παιδιά αυτά δεν πληρώνουν. Τα παίρνουμε δωρεάν». 

 

Από το παραπάνω απόσπασμα προέκυψαν οι κωδικοί: 

ΣΟΙΠΡΜΑ: σοβαρά οικονομικά προβλήματα μαθητών 

ΑΔΠΡΚΟ: αδυναμία προμήθειας κολατσιού 

ΑΔΠΑΔΙΕΠ: αδυναμία παρακολούθησης διδακτικών επισκέψεων 

Όλοι αυτοί οι κωδικοί σχημάτισαν μια κατηγορία με τον τίτλο «τρόποι εμφάνισης (της 

κρίσης) στην καθημερινότητα των μαθητών». Δίπλα σε αυτούς προστέθηκαν και οι 

κωδικοί των άλλων συνεντευξιαζόμενων που είχαν το ίδιο νόημα. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργήθηκε ένας συγκριτικός πίνακας ανάλυσης δεδομένων που βοήθησε στην 

ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας.  
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 

της ερευνητικής διαδικασίας, θα παρουσιαστεί η ανάλυσή τους καθώς και 

οποιεσδήποτε δυσκολίες προέκυψαν κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας.  

 

4.1 Δυσκολίες έρευνας 

 

Η διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας με τη χρήση της συνέντευξης εμπεριέχει αρκετές 

δυσκολίες για τον ερευνητή. Αρχικά αντιμετωπίζει δυσκολία κατά τη διάρκεια 

ανεύρεσης του δείγματος που χρειάζεται καθώς η διαδικασία της συνέντευξης 

«τρομάζει» τους συμμετέχοντες. Απαιτεί από αυτούς να εκτεθούν μπροστά στον 

ερευνητή και να εκφράσουν τις απόψεις τους και συνήθως είναι πιο χρονοβόρα από 

ένα απλό ερωτηματολόγιο που απλά προϋποθέτει την σημείωση της απάντησης. Παρ’ 

όλα αυτά, οι περισσότεροι διευθυντές ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της 

έρευνας με ελάχιστους να αρνούνται λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου. Στην προθυμία 

της συμμετοχής τους ίσως συνετέλεσε και η επιλογή του θέματος, που αφορά ένα 

κοινωνικό φαινόμενο και δεν θα τους έφερνε σε δύσκολη θέση να εκφράσουν απόψεις 

για συναδέλφους της σχολικής μονάδας.  

 

4.2 Περιορισμοί έρευνας  
 

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας έγκεινται στο γεγονός αρχικά ότι ο αριθμός του 

δείγματός μας ήταν περιορισμένος (10 συμμετέχοντες) καθώς και ότι προερχόταν από 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να γίνει 

γενίκευση των όποιων αποτελεσμάτων προκύψουν από την έρευνα. Η 

αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων περιορίζεται στο δείγμα που επιλέχθηκε. 

 

Επιπλέον, μπορεί το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης να είναι γενικό και να πλήττει 

όλο τον πληθυσμό, ο τρόπος όμως με τον οποίο το αντιλαμβάνεται και το βιώνει ο 
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καθένας είναι υποκειμενικός και εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που 

έχει θέσει στην προσωπική του ζωή.  

 

4.3 Συμμετέχοντες  
 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας λάβαμε 10 συνεντεύξεις από Διευθυντές/τριες 

Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κιλκίς, 6 άνδρες και 4 γυναίκες με το 90% του 

δείγματός μας να είναι άνω των 50 ετών. Οι περισσότεροι διαθέτουν ένα πτυχίο 

ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ είναι λίγοι εκείνοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο σπουδών. Τα έτη υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση κυμαίνονται από 

20 ως 34 ενώ υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Διευθυντές/τριες 

2 με 20 χρόνια. Το ίδιο χρονικό διάστημα (2-23 έτη) εργάζονται στο σχολικό 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας.  

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακάς με τα προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 



 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΩΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΟ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 Άνδρας 40-50  Παιδαγωγικό δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

20 8 4 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 Γυναίκα  50+  Φυσικής Αγωγής 30 2 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3 Άντρας 50+  Παιδαγωγική Ακαδημία  

 Εξομοίωση  

32 4 14 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 Άντρας  50+  Παιδαγωγική Ακαδημία 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Διδακτορικό 

23 2 2 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 5 Γυναίκα  50+  Φυσικής Αγωγής 

 Μεταπτυχιακό 

29 4 23 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6 Γυναίκα  50+  Παιδαγωγική Ακαδημία 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Μετεκπαίδευση στην Ειδική 

Αγωγή στο Διδασκαλείο Δ. 

Γληνός 

 Μεταπτυχιακό 

30 17 8 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 7 Γυναίκα  50+  Φυσικής Αγωγής 28 2 18 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 8 Άνδρας  50+  Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Διδασκαλείο 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 2 πτυχία ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό  

28 7 6 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 9 Άνδρας  50+  Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Εξομοίωση  

 Μεταπτυχιακό 

34 18 3 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 10 Άνδρας 50+  Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Εξομοίωση  

30 20 20 

Πίνακας 1: Προφίλ Διευθυντών/ριών



 
 

4.4 Αποτελέσματα συνεντεύξεων 
 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν 12 κατηγορίες οι οποίες βρίσκονται κάτω 

από 4 θεματικούς άξονες και 164 κωδικοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από αυτές. Οι 

θεματικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι: 

Α΄ θεματικός άξονας: Νοηματοδότηση του όρου οικονομική κρίση 

Β΄ θεματικός άξονας: Παράγοντες δημιουργίας προβλημάτων στους μαθητές 

Γ΄ θεματικός άξονας: Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση 

Δ΄ θεματικός άξονας: Ενέργειες αντιμετώπισης επιπτώσεων οικονομικής κρίσης 

 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναλυτική περιγραφή κάθε θεματικού άξονα καθώς και 

των κατηγοριών που ανήκουν στον καθένα χωριστά. 

 

4.4.1 Α΄ Θεματικός Άξονας: Νοηματοδότηση του όρου οικονομική κρίση 

 

Ο πρώτος θεματικός άξονας σχετίζεται με γενικές πληροφορίες για την κρίση και το 

πώς την αντιλαμβάνονται οι Διευθυντές/ριες. Επίσης, προσπαθεί να εντοπίσει τα 

χαρακτηριστικά της, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στην καθημερινότητα καθώς 

και πόσο έχει επηρεάσει τους συνεντευξιαζόμενους σε προσωπικό επίπεδο. Σε αυτόν 

το θεματικό άξονα προέκυψαν 4 κατηγορίες οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω.  

 

4.4.1.1 Ορισμός οικονομικής κρίσης 

 

Στην πρώτη κατηγορία με τίτλο «ορισμός οικονομικής κρίσης», κάθε ερωτώμενος 

έδωσε τις δικές του απαντήσεις για το πώς αντιλαμβάνεται την οικονομική κρίση. 

Κάποιοι προσπάθησαν να εξηγήσουν από πού ξεκίνησε, αναφέροντας πως η διάσταση 

αυτή ήδη διαφαινόταν τα χρόνια της ευμάρειας, καθώς το κράτος σπαταλούσε 

περισσότερα χρήματα απ’ όσα μπορούσε με αποτέλεσμα αυτό που βιώνουμε σήμερα 

να είναι η προσπάθεια να συμμαζέψει την προηγούμενη ανεξέλεγκτη κατάσταση και 

να επαναφέρει την ισορροπία στα οικονομικά της χώρας.  

 

«Ορισμός οικονομικής κρίσης… σαν το αποτέλεσμα μιας σειράς λαθών και κοινωνικής 

κατάπτωσης. Σειρά λαθών, διαδοχικών λαθών πολλών γενεών…» (Δ1) 
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«Κοιτάξτε είναι ένα συμμάζεμα των οικονομικών που πρέπει να κάνει το κράτος… 

υπήρχε μια ας το πούμε σπατάλη του Δημοσίου όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό 

φαινόταν ήταν λογικό με κύριο άξονα ότι δεν παράγαμε τίποτα εμείς. Αυτό ήταν σαν 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια οικονομική κρίση που μας επηρέασε σε όλους και σε 

προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό.» (Δ9) 

 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών σύμφωνα με άλλους ερωτώμενους είναι ο περιορισμός 

των αγαθών και η έλλειψη μέσων διαβίωσης που στο παρελθόν υπήρχαν σε αφθονία.  

 

«…ως τον περιορισμό… της… ευχέρειας του να υπάρχουνε και να διακινούνται αγαθά 

που θεωρούνται αναγκαία, που θα τα θεωρούσα αναγκαία στο χώρο της παιδείας ας 

πούμε ή στον οικιακό χώρο.» (Δ2) 

 

« … η πλειοψηφία του κόσμου να μην έχει τα μέσα να τα βγάλει πέρα.» (Δ5) 

 

Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερωτώμενων, τα παραπάνω με τη σειρά τους 

προκαλούν δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών, οικονομική δυσπραγία και 

ο κόσμος οδηγείται σε κοινωνική κατάπτωση. 

 

«Δυσπραγία οικονομική που εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα.» (Δ4) 

 

«Θα έλεγα είναι μια κατάσταση όπου… οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα 

με την ευρύτερη έννοια.» (Δ8) 

 

4.4.1.2 Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης 

 

Στη δεύτερη κατηγορία όπως μας προϊδεάζει και ο τίτλος συγκεντρώθηκαν τα 

χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης. Οι 6 από τους 10 Διευθυντές ανέφεραν σαν 

κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης την ανεργία που πλήττει ή απειλεί όλες 

σχεδόν τις ομάδες του πληθυσμού. Η ανεργία σε συνδυασμό με τις περικοπές που 

συμβαίνουν προκαλούν μείωση του εισοδήματος, ακρίβεια στην αγορά, έλλειψη 

αγαθών και δυσκολίες στη διαβίωση με αποτέλεσμα τα άτομα να οδηγούνται στη 

φτώχεια και την ανέχεια.  
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«Ανεργία, μείωση των επενδύσεων, απώλεια θέσεων εργασίας γενικώς στα νοικοκυριά 

παντού.» (Δ4) 

 

Σύμφωνα με άλλο ερωτώμενο, το βιοτικό επίπεδο χαμηλώνει εξαιτίας της 

υπολειτουργίας των κοινωνικών δομών. Σε αυτό συμβάλλει και η μείωση των 

κοινωνικών δαπανών.  

 

«Πρώτα πρώτα… μειώνεται το εισόδημα, μειώνεται, ταυτόχρονα χειροτερεύει το βιοτικό 

επίπεδο, έχουμε ανεργία… και έχουμε θα έλεγα και υπολειτουργία στις κοινωνικές δομές 

λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό. Δηλαδή υγεία και 

παιδεία.» (Δ8) 

 

«Καταρχήν η έλλειψη χρημάτων, η μείωση των κοινωνικών δαπανών» (Δ9) 

 

Ένας άλλος διευθυντής ανέφερε ότι τα περισσότερα νοικοκυριά είναι ήδη 

υπερχρεωμένα εξαιτίας του υπερδανεισμού στον οποίο προέβησαν την περίοδο της 

οικονομικής ανάπτυξης.  

 

«Υπερδανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών στην περίοδο των παχιών αγελάδων που 

δίνανε ελπίδες στον κόσμο, στον κόσμο και αυτό τελικά ήταν μια φούσκα που όταν 

έσκασε δημιούργησε τις όλες καταστάσεις. Αυτές που βιώνει ο ελληνικός λαός.» (Δ3) 

 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η έλλειψη εισαγωγών και εξαγωγών της 

χώρας που με τη σειρά του οδηγεί και αυτό στην ανεργία.  

 

«Εισαγωγές, εξαγωγές, ανεργία, κατασπατάληση, διαφθορά, φτώχεια, χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο όλα αυτά.» (Δ6) 

 

Επιπρόσθετα, οι παραπάνω καταστάσεις σύμφωνα με 2 διευθυντές, συμβάλλουν και 

στην ανάπτυξη της ηθικής κρίσης.  

 

«…υπάρχουν και κρίσεις ηθικές, οικογενειακές, όλα έχουν μια επίπτωση.» (Δ9) 
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Τέλος, ένας διευθυντής ανέφερε σαν χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης που 

πλήττει την χώρα και την αλλαγή συμπεριφοράς που παρατηρείται σε άτομα κάθε 

ηλικιακής ομάδας του πληθυσμού. 

 

«…όλες οι συμπεριφορές οι οποίες αναδύονται με την δικαιολογία του περιορισμού των 

οικονομικών πόρων.» (Δ1) 

 

4.4.1.3 Τρόποι εμφάνισης 

 

Στην τρίτη κατηγορία έχουν συγκεντρωθεί οι κωδικοί που αναφέρονται στον τρόπο με 

τον οποίο η οικονομική κρίση κάνει την εμφάνισή της στις ζωές των ανθρώπων. Οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι εμφανίζεται με έλλειψη χρημάτων εξαιτίας 

της μείωσης των μισθών των εργαζομένων όλων των κλάδων όπως και των 

εκπαιδευτικών, καθώς και τη δημιουργία οικονομικών προβλημάτων. Οι παραπάνω 

συνθήκες προκαλούν οικονομικό στρίμωγμα στις ζωές όλων και στέρηση αγαθών.  

 

«Ε ένα λιγάκι μεγαλύτερο σφίξιμο, οικονομικό, σφίγγουμε το ζωνάρι που λέμε λίγο.» (Δ4) 

 

«…Οι εκπαιδευτικοί το ίδιο, υπάρχει ένα στρίμωγμα σε όλα. Υπάρχουν αυξήσεις φόρων, 

αυξήσεις στο ένα, μειώσεις μισθών τα γνωστά.» (Δ9) 

 

4 Διευθυντές υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γίνει αρκετά μίζεροι και 

γκρινιάζουν για ό,τι τους συμβαίνει. Νιώθουν απογοήτευση και τους διακατέχει ένα 

αίσθημα ανασφάλειας για το εργασιακό τους μέλλον.  

 

«…Στους εκπαιδευτικούς σίγουρα υπάρχει μια έτσι απογοήτευση στο ότι έχουνε μειωθεί 

οι μισθοί…» (Δ6) 

 

«Αρχίζει με μια γενικότερη μιζέρια. Γιατί όταν δεν είσαι καλά στο σπίτι το κουβαλάς και 

στο σχολείο, στην εργασία και για τους εκπαιδευτικούς, που πολλοί από αυτούς χάσανε 

ένα κομμάτι του μισθού τους, είτε είχαν μάθει αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια, 

αναγκαστικά τα πράγματα στένεψαν…» (Δ7) 
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Σύμφωνα με μια Διευθύντρια είναι εμφανής η έλλειψη σε προσωπικό σχολικών 

μονάδων, όχι τόσο εκπαιδευτικό, όπως αναφέρει σε κάποιο άλλο σημείο της 

συνέντευξής της, όσο σε βοηθητικό το οποίο όμως είναι απαραίτητο για την ορθότερη 

και αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, η μειωμένη 

χρηματοδότηση που λαμβάνει κάθε μονάδα από τη σχολική επιτροπή οδηγεί με τη 

σειρά της στη φτώχεια και την παρακμή της σχολικής κοινότητας.  

 

«Δεδομένου ότι από το 2010 περικόπηκε κόπηκε στο 50% η χρηματοδότηση η 

αποτύπωση έρχεται να να γίνεται… πως… στέρηση αγαθών γραφείου, αναλώσιμων και 

σταθερών αντικειμένων που χρειάζεται το σχολείο. Καθαριστικών καθώς και 

προσωπικού που θα έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο.» (Δ2) 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα λεγόμενα ενός διευθυντή είναι ορατή η πτώση των προσδοκιών 

των μαθητών από το εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

«…έχουμε κατεβάσει τις δυνατότητες, έχουμε κατεβάσει τις προσδοκίες κατά κάποιο 

τρόπο…» (Δ1) 

 

4.4.1.4 Τρόποι επίδρασης στην καθημερινότητα 

 

Στην 4η κατηγορία του θεματικού άξονα που εξετάζεται και αναφέρεται στον τρόπο 

επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα, αναφερόμενες στην 

καθημερινότητα των ίδιων των ερωτώμενων οι απαντήσεις ήταν ποικίλες. 2 από τους 

διευθυντές υποστήριξαν ότι πλέον έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες και τα δεδομένα 

της οικονομικής κρίσης.  

 

«…Κοιτάξτε τώρα μετά από 10 χρόνια ξέρεις κάποια στιγμή το χάνεις κιόλας νομίζεις 

ότι έτσι ήταν πάντα προσαρμόζεσαι και δεν σου κάνει εντύπωση.» (Δ4) 

 

Παρ’ όλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό, 7 στους 10 δήλωσαν ότι βιώνουν ένα έντονο 

οικονομικό σφίξιμο το οποίο τους ανάγκασε να περιορίσουν αρχικά τις δαπάνες για 

επιπλέον παροχές που παλαιότερα απολάμβαναν, όπως έξοδα διασκέδασης και 

αναψυχής, και στη συνέχεια περικοπές καθημερινών αναγκών ώστε να καταφέρουν να 

συμβάλλουν στα έξοδα της οικογένειας.  
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«Εντάξει όπως όλοι νομίζω κάπου περιοριζόμαστε, περιορίζουμε τις δαπάνες μας για να 

μπορούμε να είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας.» (Δ6) 

 

«Την επηρέασε γιατί είμαι και εγώ θύμα της κρίσης να το πω έτσι, αλλά αυτό που μου 

κοστίζει εμένα είναι αυτό, σου λέω που έπαιρνα ένα βιβλίο, αγόραζα και με χαρά το μήνα 

τουλάχιστον, ένα cd, ένα θέατρο, ένα ταξίδι δηλαδή αυτά, αυτά που είναι τα πρώτα που 

μπορείς να κόψεις γιατί εντάξει λες θα κάνω λίγο οικονομία στο ρεύμα, δεν θα ανάψω, 

δεν θα κάνω δεν θα ράνω αλλά εκεί είναι που σε τσούζει λίγο αλλά πάλι βρίσκεις τρόπο, 

θα πεις θα πάρω από τη δανειστική βιβλιοθήκη ένα βιβλίο, δε θα πάω τόσες ταινίες να 

δω, θα δω αυτό, δεν θα πάω Χ ταξίδια θα πάω ένα τρίτο Χ και κάπως έτσι.» (Δ7) 

 

Ένας Διευθυντής δήλωσε ότι πλέον και οι εκπαιδευτικοί ζουν με το καθημερινό άγχος 

μιας νέας μείωσης μισθών καθώς και απολύσεων εκπαιδευτικών.  

 

«Πάρα πολύ. Εκεί που δεν είχαμε άγχος για το αύριο, ξαφνικά μπήκαμε σε μια κατάσταση 

που μας επηρεάζει αρνητικά, σκεφτόμαστε το αύριο τι θα γίνει αν μειωθούν οι μισθοί 

αν… το 2012 ο υπουργός εσωτερικών ο κ. Μητσοτάκης μέσα σε μια νύχτα απόλυσε, έκανε 

απολύσεις τους βρεφονηπιοκόμους, καθηγητές ΤΕΙ ΤΕΛ ΤΕΣ πώς τα λένε αυτά εδώ 

κοντά και στους μηχανολόγους και εμείς κατά κάποιο τρόπο μέσα στο φόβο τι θα γίνει 

αν… κατά κάποιο τρόπο πάει σε απολύσεις και άλλων δημοσίων υπαλλήλων δημιούργησε 

σε όλες, όλους τους εκπαιδευτικούς ένα άγχος. Το οποίο το βιώνουμε ακόμα και τώρα. 

Τώρα ακόμα δεν έχουμε… ακόμα βρισκόμαστε σε άγχος. Οι μισθοί φυσικά μειωθήκανε 

της τάξεως του 40%-50%… ακόμα αυτό που θέλω να πω είναι το βαρέλι ακόμα δεν έχει 

πάτο ακόμα δεν βρήκαμε τον πάτο και ακόμα κατεβαίνουμε. Αυτά.» (Δ3) 

 

Τέλος, ένας Διευθυντής δήλωσε ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν τρόποι 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας.  

 

«Αδυναμία της σχολικής μονάδας να εκτελέσει σχεδιασμούς και προγράμματα για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών.» (Δ10) 
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Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Ορισμός οικονομικής κρίσης ΚΟΙΝΚΑΤ: κοινωνική κατάπτωση 

ΚΡΑΞΗΘΚΡ: κρίση αξιών και ηθική 

κρίση 

ΠΕΡΔΙΑΓ: περιορισμός διακινούμενων 

αγαθών 

ΠΑΧΡΟΔΜΗ: παιχνίδι χρέους που 

οδήγησε στα μνημόνια 

ΟΙΚΔΥΣ: οικονομική δυσπραγία 

ΕΛΜΕΔΙ: έλλειψη μέσων διαβίωσης 

ΑΣΟΙΚΡ: άσχημα οικονομικά του 

κράτους 

ΔΥΣΚΑΘ: δυσκολίες στην 

καθημερινότητα 

ΣΥΣΠΚΡ: συμμάζεμα σπατάλης του 

κράτους 

ΑΠΔΙΚΑΚΡ: αποτέλεσμα διαρκούς 

κατασπατάλησης κράτους 

Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης ΠΕΡΟΙΠΟΡ: περιορισμός οικονομικών 

πόρων 

ΑΛΣΥΜΠ: αλλαγή συμπεριφορών 

ΕΛΧΡΑΝ: έλλειψη χρημάτων και 

άνεσης 

ΧΡΕΞΥΠΝΟ: χρέη εξαιτίας 

υπερδανεισμού των νοικοκυριών 

ΑΝΜΕΙΕΠ: ανεργία και μείωση 

επενδύσεων 

ΑΝΑΚΕΛΑΓ: ανεργία, ακρίβεια, 

έλλειψη αγαθών 

ΑΝΦΤΔΙ: ανεργία, φτώχεια και 

διαφθορά 

ΕΛΕΙΣΕΞ: έλλειψη εισαγωγών και 

εξαγωγών 

ΧΑΒΙΕΠΚΑ: χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

και κατασπατάληση 

ΑΝΑΝΔΥΔΙ: ανεργία, ανέχεια, 

δυσκολίες διαβίωσης 

ΑΓΔΑΚΑΑΝ: άγχος και δανεισμός για 

την κάλυψη αναγκών 

ΑΝΜΕΕΙΣ: ανεργία και μείωση 

εισοδήματος 

ΧΑΜΒΙΕΠ: χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

ΥΠΚΟΙΔΟ: υπολειτουργία κοινωνικών 

δομών 

ΕΛΧΡΜΕΚΔ: έλλειψη χρημάτων και 

μείωση κοινωνικών δαπανών 

ΦΤΑΝΕΚΜ: φτώχεια, ανεργία και 

έκρηξη μεταναστευτικού 
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Τρόποι εμφάνισης ΕΛΧΡΗΜ: έλλειψη χρημάτων 

ΠΤΠΡΟΣ: πτώση προσδοκιών  

ΟΙΚΠΡΜΑΘ: οικονομικά προβλήματα 

μαθητών 

ΣΤΑΓΠΡΣΧ: στέρηση αγαθών και 

προσωπικού του σχολείου 

ΕΛΕΞΑΝΣΣ: ελλείψεις σε εξοπλισμό, 

αναλώσιμα και συντήρηση του σχολείου 

ΓΚΜΙΖΕΚ: γκρίνια και μιζέρια 

εκπαιδευτικών 

ΜΕΧΡΣΧΜ: μειωμένη χρηματοδότηση 

σχολικών μονάδων 

ΜΜΙΑΠΕΚΠ: μείωση μισθών και 

απογοήτευση εκπαιδευτικών 

ΜΕΜΙΕΚΜΙ: μείωση μισθών 

εκπαιδευτικών, μιζέρια 

ΓΚΑΙΣΑΕΚ: γκρίνια και αίσθημα 

ανασφάλειας εκπαιδευτικών 

ΜΕΜΙΣΤΕΚ: μείωση μισθού και 

στρίμωγμα εκπαιδευτικών 

ΦΤΠΑΣΧΚ: φτώχεια και παρακμή της 

σχολικής κοινότητας 

Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΡΣΥΝΚΡ: προσαρμογή στις συνθήκες 

της κρίσης 

ΜΕΞΚΑΤΑΓ: μείωση εξόδων για 

καταναλωτικά αγαθά 

ΑΓΜΙΑΠΕΚ: άγχος για τους μισθούς και 

τις απολύσεις των εκπαιδευτικών 

ΟΙΚΣΦΙΞ: οικονομικό σφίξιμο 

ΟΙΚΣΤΡ: οικονομικό στρίμωγμα 

ΠΕΡΔΑΠ: περιορισμός δαπανών 

ΠΕΡΕΞΔΑΝ: περικοπές εξόδων 

διασκέδασης και αναψυχής  

ΠΕΡΚΑΘΠΡ: περιορισμός καθημερινών 

πραγμάτων 

ΠΕΡΕΞΠΡΔ: περιορισμός των εξόδων 

και των προσωπικών δαπανών 

ΑΔΒΣΧΜ: αδυναμία βελτίωσης της 

σχολική μονάδας 
Πίνακας 2: Α΄ Θεματικός Άξονας 

 

4.4.2 Β΄ Θεματικός Άξονας: Παράγοντες δημιουργίας προβλημάτων στους 

μαθητές 

 

Στο 2ο Θεματικό Άξονα οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ποιοι είναι 

εκείνοι οι παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα στους μαθητές, με ποιον τρόπο 

αυτά εμφανίζονται καθώς και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας σε όλα αυτά. 
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4.4.2.1 Τρόποι εμφάνισης στην καθημερινότητα των μαθητών  

 

Στην πρώτη κατηγορία με τίτλο «τρόποι εμφάνισης στην καθημερινότητα των 

μαθητών» συγκεντρώθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις. Οι 8 από τους 10 Διευθυντές 

συμφώνησαν ότι ο πιο εμφανής τρόπος εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης στους 

μαθητές σχετίζεται με τη διατροφή και την ένδυση. Τα σημάδια της φτώχειας είναι 

πλέον ορατά, οι μαθητές έχουν μειώσει την επαφή τους με το κυλικείο και υπάρχουν 

περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προμήθειας κολατσιού ακόμα και από το σπίτι.  

 

«Καταρχήν αυτό που σας είπα ότι ψωνίζουν λιγότερο από το κυλικείο.» (Δ5) 

 

«…Κάποιοι είναι άνεργοι, έχουν χάσει τις δουλειές τους, είχαμε και παιδάκια που 

αδυνατούσαν ακόμη να τους πάρουν και το κολατσιό ή να στείλουν κάτι από το σπίτι και 

θυμάμαι έτσι κάποια περίοδο καλύπταμε στο να αγοράζουν αυτά τα παιδάκια κάποια 

πράγματα από το κυλικείο.» (Δ6) 

 

Επίσης, μια Διευθύντρια παρατήρησε ότι πλέον η διατροφή έχει γίνει πιο φτωχή και 

από άποψη ποιότητας.  

 

«…το άλλο που παρατηρώ εγώ συχνά είναι ότι πέφτει… η κρίση μας χτύπησε διατροφικά 

όσον αφορά την ποιότητα της τροφής. Δηλαδή πολλά από αυτά τα ζαχαρώδη, τα 

κρουασανάκια που είναι από τις φθηνές αλυσίδες κάπως έτσι, πολλά ζυμαρικά βλέπουμε 

μέσα στο ολοήμερο όταν τρώνε δηλαδή λιγοστεύει το καλό φαγητό η καλή τροφή και 

περισσεύουνε τα άλλα κάπως έτσι.» (Δ7) 

 

Ανάλογα είναι τα πράγματα και με την ένδυση, η οποία με τη σειρά της προδίδει την 

οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η οικογένεια.  

 

«…και από τα και από τα ρούχα τους. Μπορεί να μην υπάρχει δεύτερο ζευγάρι παπούτσια 

ας πούμε.» (Δ2) 

 

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους, συγκεκριμένα 6 Διευθυντές, ανέφεραν 

ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν σε 
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πολιτισμικές δράσεις και εκδρομές που απαιτούν χρηματική συμμετοχή από τους 

ίδιους.  

 

«Μικρότερη συμμετοχή στα… σε δράσεις που χρειάζονται να πληρώσουν οι γονείς όπως 

ας πούμε θέατρα ε… εκδρομές κινηματογράφοι οι δράσεις που χρειάζεται, χρειάζονται 

ένα εισιτήριο ή μια μετακίνηση άρα να πληρώσουμε το λεωφορείο σε αυτή, η συμμετοχή 

σε αυτά είναι μικρότερη…» (Δ2) 

 

Επίσης, 2 Διευθυντές υποστήριξαν ότι κατά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης 

ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών έφυγε στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης.  

 

«Ε… αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το ’12 κυρίως τότε που ήμουν διευθυντής στο Χ 

Δημοτικό ε.. έγινε μια πολλή μεγάλη φυγή ανθρώπων που αναζήτησαν την τύχη τους στο 

εξωτερικό. Όσοι δηλαδή είχαν συγγενείς στο εξωτερικό κοιτάξανε να φύγουνε. Αυτό 

συνεχίζεται και τώρα ας πούμε θυμάμαι ας πούμε τότε το σχολείο είχε 150 παιδιά και 

έπεσε στα 130 ήταν μεγάλη ποσοστιαία μείωση ε… η πιο μεγάλη δηλαδή που έζησα ας 

πούμε έπεσαν πάρα πολύ τα παιδιά τώρα υπάρχει πάλι αυτό δηλαδή φεύγουν τα παιδιά 

στο εξωτερικό, πηγαίνουν τα παιδιά στο εξωτερικό αλλά σε μικρότερο βαθμό. Φέτος 

δηλαδή είχα ένα δύο μαθητές που φύγαν στο εξωτερικό μέσα στη χρονιά. Μικρότερο 

ποσοστό πλέον, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ. Τότε το ’12 έγινε ένα μεγάλο μπαμ.» 

(Δ1) 

 

«Μεγάλος αριθμός μαθητών ακολούθησε τις οικογένειές τους στο εξωτερικό και στη 

μετανάστευση…» (Δ10) 

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο θεματικό άξονα άρχισαν να μειώνονται 

σταδιακά τα έξοδα της οικογένειας που αφορούν δευτερεύουσες ανάγκες με 

αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, να μειώνουν οι γονείς εξωσχολικές 

δράσεις των παιδιών, είτε αυτές σχετίζονται με χόμπι είτε με βοήθεια που παρείχαν στο 

σπίτι για τα μαθήματα. Ίσως σε αυτό το γεγονός να οφείλεται και η πτώση των 

επιδόσεων των μέτριων μαθητών.  
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«Μπορεί να έχουν μειώσει κάποιες ενασχολήσεις τους το απόγευμα, χόμπι, ξένες 

γλώσσες, αυτό συμβαίνει.» (Δ6) 

 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατήρησε κάποιος άλλος Διευθυντής είναι ότι τα τελευταία 

χρόνια απαξιώνεται ο θεσμός του σχολείου ως μέσου κοινωνικής ανέλιξης.  

 

«…στο παρελθόν το σχολείο ήταν ένα ισχυρό μέσο κοινωνικής κινητικότητας. Ξέροντας 

ο γονέας ότι ο μαθητής θα πάει στο σχολείο και θα μπορεί να αλλάξει τη ζωή, να αλλάξει 

το περιβάλλον του, να αλλάξει το εργασιακό του μέλλον σε σχέση με το μέλλον, με το 

παρόν του γονέα του. Αυτό πλέον εδώ και χρόνια και πιστεύω και πριν την οικονομική 

κρίση αλλά και τώρα δεν υφίσταται. Δηλαδή το σχολείο με τις γνώσεις που δίνει δεν 

εγγυάται στον μαθητή και στο γονέα ότι θα του δώσει ένα καλύτερο μέλλον. Είναι πάρα 

πολύ δύσκολο να του το δώσει. Οπότε υπάρχει μια απαξίωση για το σχολείο συνολικά 

και από τους γονείς και από τα παιδιά από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται μπορεί να το 

αντιλαμβάνονται και ενδόμυχα χωρίς να το εκφράζουν, ότι το σχολείο δεν έχει να τους 

προσφέρει αυτά που ίσως να τους προσέφερε στο παρελθόν σαν μέσω κοινωνικής 

κινητικότητας.» (Δ1) 

 

Επιπλέον, 2 Διευθυντές παρατήρησαν ότι έχει αλλάξει και η συμπεριφορά των 

μαθητών και γίνεται πιο επιθετική γενικά αλλά και απέναντι στους συνομηλίκους τους 

καθώς παρατηρείται μια μικρή αύξηση κρουσμάτων μπουλιγκ στις σχολικές μονάδες.  

 

«Δηλαδή βλέπω πέρα από το κομμάτι το οικονομικό είναι και στο συμπεριφορικό. 

Βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, γίνονται επιθετικά μαλώνουν πολύ μεταξύ τους 

έχουν έναν εκνευρισμό, και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και στο περιβάλλον που βιώνουν 

μέσα στο σπίτι. Που όλα συζητιούνται τα θέματα τα οικονομικά και όταν βλέπουν ότι οι 

γονείς ζορίζονται έχουν ήδη εκνευρισμό δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έρχονται 

λογαριασμοί. Αυτό επηρεάζει και τα παιδιά. Και οι γονείς μπορεί να μην τα 

αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο ώριμο και όλα να είναι μπροστά στα παιδιά φανερά και 

αυτό να τα αγχώνει.» (Δ8) 

 

Τέλος, ένας Διευθυντής υποστήριξε ότι με τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά έχουν 

χάσει πλέον την παιδικότητα της ηλικίας τους. 
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«Αρκετοί μαθητές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα μιας φυσιολογικής μέσα σε εισαγωγικά 

σχολικής ζωής.» (Δ10) 

 

4.4.2.2 Ρόλος οικογένειας 

 

Στη 2η κατηγορία αυτού του θεματικού άξονα αναζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους 

η οικογένεια, με όλες τις δυσκολίες που βιώνεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 

επηρεάζει την καθημερινότητα των μαθητών. Οι 2 Διευθυντές υποστήριξαν ότι η 

αύξηση του αριθμού των διαζυγίων και των μονογενεϊκών οικογενειών ως απόρροια 

της κρίσης, δεν παρέχει συνήθως ένα σταθερό σημείο αναφοράς στα παιδιά κάτι που 

επηρεάζει τον ψυχικό τους κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα με τις απόψεις άλλων 2 

Διευθυντών, η οικογένεια είναι ο καθρέφτης των παιδιών στο κοινωνικό περιβάλλον 

μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι έξω από αυτό, στις παρέες και στο 

σχολικό περιβάλλον.  

 

«Το οικογενειακό περιβάλλον ε… το οικογενειακό περιβάλλον ευθύνεται με την έννοια 

ότι υπάρχουν καταστάσεις στο σπίτι τα οποία αντανακλώνται στο σχολείο ως καθρέφτης 

και δεν μπορείς να… τα παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται, ούτε οι γονείς ούτε εμείς το 

καταλαβαίνουμε, ούτε οι γονείς μπορούν να το αντιληφθούν ότι ο τρόπος που χειρίζονται 

κάποια πράγματα ακόμα και με τα διαζύγια, τις μονογονεϊκές οικογένειες επηρεάζει την 

συμπεριφορά των παιδιών τους. Από τη στιγμή που τα παιδιά δεν έχουν ένα σταθερό 

σημείο αναφοράς να απευθυνθούν, δηλαδή παίρνουν αντικρουόμενα μηνύματα από την 

οικογένεια, πολλές φορές και το σχολείο επίσης, δεν έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς 

για να απευθυνθεί δηλαδή όταν υπάρχουν ο ένας γονέας είναι εδώ ο άλλος γονέας είναι 

εδώ άλλα λες στον ένα γονέα άλλα λες στον άλλον γονέα. Ή δεν υπάρχει το πατρικό 

πρότυπο που είναι το επιβλητικό και τα λοιπά. Οι γονείς πολλές φορές εργάζονται πολλές 

ώρες για να τα βγάλουνε πέρα έχουνε πολλές δραστηριότητες… πολλά πράγματα να 

κάνουν για να ικανοποιήσουν το υλικό κομμάτι των παιδιών παραβλέπουν πολλές φορές 

το συναισθηματικό και το ψυχικό και το μαθησιακό.» (Δ1) 

 

«…Η οικογένεια είναι πρωταρχική για το πώς συμπεριφέρεται το παιδί στο σχολείο. 

Πρώτος παράγοντας.» (Δ4) 
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«Τώρα είπαμε ότι τα παιδιά μεταφέρουν και το κλίμα το οικογενειακό…» (Δ7) 

 

4 από τους 10 Διευθυντές της έρευνας υποστήριξαν ότι τα οικογενειακά προβλήματα 

που επέφερε η οικονομική κρίση οδηγούν με τη σειρά τους σε έλλειψη επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών της οικογένειας με αποτέλεσμα αυτό με τη σειρά του να οδηγεί σε 

αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών και σε αύξηση της επιθετικότητας απέναντι σε 

συνομηλίκους.  

 

«…βιώνοντας όλη αυτή την κατάσταση στο σπίτι μεταφέρεται στο σχολείο με μια 

επιθετικότητα με μια συμπεριφορά λίγο πώς να το πω… Δηλαδή βλέπω πέρα από το 

κομμάτι το οικονομικό είναι και στο συμπεριφορικό. Βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, 

γίνονται επιθετικά μαλώνουν πολύ μεταξύ τους έχουν έναν εκνευρισμό, και πιστεύω ότι 

αυτό οφείλεται και στο περιβάλλον που βιώνουν μέσα στο σπίτι. Που όλα συζητιούνται 

τα θέματα τα οικονομικά και όταν βλέπουν ότι οι γονείς ζορίζονται έχουν ήδη εκνευρισμό 

δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έρχονται λογαριασμοί. Αυτό επηρεάζει και τα παιδιά. 

Και οι γονείς μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο ώριμο και όλα να είναι 

μπροστά στα παιδιά φανερά και αυτό να τα αγχώνει.» (Δ8) 

 

Η ανεργία που βιώνει το οικογενειακό περιβάλλον σύμφωνα με 4 ερωτώμενους έχει 

οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών, καθώς μειώνεται η δυνατότητα 

απόκτησης αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης.  

 

«Φυσικά υπάρχουν. Πολλοί γονείς δουλεύανε στις επιχειρήσεις του Κιλκίς στη 

Βιομηχανική Περιοχή, κάποιοι από αυτούς έχουνε απολυθεί, συγκεκριμένα κάποιοι άλλοι 

γονείς με έχουν παρακαλέσει αν υπάρχει κάποια δουλειά να έχω κάνει παρεμβάσεις σε 

επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς λέγοντας ότι είναι γονείς αν υπάρχει περίπτωση κάτι να 

τους βάλουνε εργάτες. Φυσικά οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί 490 ο βασικός κ.ο.κ. όλα 

αυτά δημιουργούν προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.» (Δ3) 

 

Τέλος, σύμφωνα με άλλο Διευθυντή, οι πολλές ώρες εργασίας που χρειάζεται να 

εργαστούν κάποιοι γονείς τούς αφαιρούν χρόνο από την επίβλεψη και προσοχή των 

παιδιών τους με αποτέλεσμα να παραμελούν, άθελά τους συνήθως, το συναισθηματικό 

και μαθησιακό τομέα των παιδιών τους.  
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«Εδώ εμείς βλέπουμε για παράδειγμα μερικά παιδιά έρχονται λιγάκι ας το πούμε 

στρεσαρισμένα και με τις κουβέντες που κάνουμε από τους γονείς παρατηρούμε 

φαινόμενα ας το πούμε, δεν θα το έλεγε βίας οικογενειακής, απλά όταν υπάρχει μια 

ένταση μέσα στην οικογένεια το παιδάκι την εκφράζει. Δεν έχουν χρόνο οι γονείς πιο 

πολλοί πιθανόν να είναι άνεργοι, δουλεύουν πολλές ώρες υπάρχει αυτή η έλλειψη 

επικοινωνίας με τα παιδιά τους και το παιδί είναι αντιγραφέας ότι ακούει, ότι βλέπει το 

εκφράζει και αυτό το βλέπουμε καθαρά και εμείς. Και στο λεξιλόγιο καμιά φορά υπάρχει 

μια επιθετικότητα, έτσι λένε λόγια μεγάλων εμείς φωνάζουμε εδώ τους γονείς τους λέμε 

επ τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει έχουμε μια καλή επαφή, μιλάμε. Διαζύγια υπάρχουν 

πολλά, αρκετά. Πολλοί χωρισμοί, δυστυχώς ήρθε και στο Κιλκίς το φαινόμενο.» (Δ9) 

 

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΦΥΓΜΑΘΕΞ: φυγή μαθητών στο 

εξωτερικό 

ΠΡΣΥΝΚΡ: προσαρμογή στις συνθήκες 

της κρίσης 

ΠΤΑΞΑΠΣΧ: πτώση αξιών και 

απαξίωση του σχολείου 

ΜΙΣΥΜΠΔΡ: μικρότερη συμμετοχή σε 

πολιτισμικές δράσεις 

ΠΡΕΜΕΛΧΡ: προϊόντα και εμφάνιση 

φανερώνουν την έλλειψη χρημάτων 

ΟΜΜΕΤΜΑΘΗ: ομοιογένεια μεταξύ 

των μαθητών 

ΑΛΟΙΠΕΡΜ: αλλαγή του οικονομικού 

περιβάλλοντος των μαθητών 

ΕΛΒΑΑΓΟΙ: έλλειψη βασικών αγαθών 

στις οικογένειες 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: δυσκολία συμμετοχής 

μαθητών σε πολιτισμικές εκδηλώσεις 

ΕΝΔΙΜΑΘ: ένδυση και διατροφή 

μαθητών 

ΜΕΕΞΒΟΗ: μείωση εξωσχολικής 

βοήθειας 

ΕΛΤΡΕΝΜ: έλλειψη τροφής και 

ένδυσης μαθητών 

ΣΟΙΠΡΜΑΘ: σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα μαθητών 

ΑΔΠΑΔΙΕΠ: αδυναμία 

παρακολούθησης διδακτικών 

επισκέψεων 



58 
 

ΑΔΠΡΚΟ: αδυναμία προμήθειας 

κολατσιού 

ΜΕΕΞΔΡ: μείωση εξωσχολικών 

δράσεων 

ΔΥΣΟΙΜΑ: δυσκολίες στις οικογένειες 

των μαθητών 

ΜΕΙΕΠΜΚΥ: μείωση επαφής μαθητών 

με το κυλικείο 

ΜΕΙΠΟΤΡ: μείωση ποιοτικής τροφής 

ΠΕΡΕΝΔ: περικοπές στην ένδυση  

ΔΥΣΠΛΔΡ: δυσκολίες πληρωμής των 

δράσεων 

ΕΠΣΥΜ: επιθετικές συμπεριφορές 

μαθητών 

ΑΔΚΑΝΔΙΜ: αδυναμία κάλυψης 

αναγκών διατροφής μαθητών 

 ΠΤΕΠΜΕΜ: πτώση επιδόσεων μέτριων 

μαθητών 

ΑΥΞΚΡΜΠ: αύξηση κρουσμάτων 

μπούλιγκ 

ΕΜΣΦΤΜ: εμφανή σημάδια φτώχειας 

στους μαθητές 

ΕΛΦΥΣΖΩΜ: έλλειψη φυσιολογικής 

ζωής μαθητών 

Ρόλος οικογένειας ΟΙΚΑΘΡΜΑ: η οικογένεια είναι ο 

καθρέφτης του μαθητή 

ΔΙΕΛΣΤΣΑ: διαζύγια και έλλειψη 

σταθερού σημείου αναφοράς 

ΠΩΡΕΓΓΟΝ: πολλές ώρες εργασίας 

γονέων 

ΠΑΣΥΝΜΑΤ: παραμέληση 

συναισθηματικού και μαθησιακού τομέα 

ΑΝΓΟΙΕΠΜ: η ανεργία των γονέων έχει 

οικονομικές επιπτώσεις στους μαθητές 

ΕΛΠΑΡΣΠ: έλλειψη παροχών στο σπίτι 

ΟΙΠΡΑΓΣΥ: τα οικογενειακά 

προβλήματα οδηγούν σε αγριεμένες 

συμπεριφορές 

ΑΝΓΟΠΡΜΑ: άνεργοι γονείς 

δημιουργία προβλημάτων στους μαθητές 

ΣΡΟΙΣΥΜΑ: σημαντικός ο ρόλος της 

οικογένειας στη συμπεριφορά των 

μαθητών 

ΔΥΣΠΠΡΣΥ: οι δυσκολίες στο σπίτι 

οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς 

ΔΥΟΙΑΛΣΜ: δυσκολίες οικογένειας, 

αλλαγή συμπεριφοράς μαθητών  

ΑΝΓΜΕΙΑΓ: ανεργία γονέων μείωση 

αγορών 
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ΜΕΟΙΚΛΣΧ: μεταφορά οικογενειακού 

κλίματος στο σχολείο 

ΟΙΠΕΕΠΣΜ: το οικογενειακό 

περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά 

των μαθητών 

ΕΛΕΠΟΕΠΜ: έλλειψη επικοινωνίας 

οικογένειας επιθετικότητα μαθητών 

ΑΥΜΟΝΟΙΚ: αύξηση μονογονεϊκών 

οικογενειών 

ΑΝΟΙΠΡΠΜ: μια άνεργη οικογένεια 

προκαλεί προβλήματα στον μαθητή 
Πίνακας 3: Β΄ Θεματικός Άξονας 

 

4.4.3 Γ΄ Θεματικός Άξονας: Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στην 

εκπαίδευση 

 

Στον Γ΄ θεματικό άξονα, μέσω των απαντήσεων που συλλέχθηκαν από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, προσδιορίστηκαν οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η 

οικονομική κρίση στην εκπαίδευση.  

 

4.4.3.1 Επιπτώσεις στο προσωπικό των σχολικών μονάδων 

 

Στην πρώτη κατηγορία που σχετίζεται με τις επιπτώσεις στο προσωπικό των σχολικών 

μονάδων οι απαντήσεις που έδωσαν 7 στους 10 Διευθυντές δεν ήταν προφανείς για την 

περίοδο που διανύουμε, καθώς υποστήριξαν ότι το προσωπικό των σχολικών μονάδων 

που διευθύνουν είναι επαρκές ή πλήρες. Αν και μοιάζει οξύμωρο, είναι αληθινό και το 

αιτιολόγησαν διευκρινίζοντας ότι ο νομός Κιλκίς και συγκεκριμένα ο Δήμος Κιλκίς, 

από γεωγραφικής άποψης, βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά 

κέντρα της χώρας, τη Θεσσαλονίκη και επίσης, δεν περιλαμβάνει δυσπρόσιτες 

περιοχές. Γι’ αυτό το λόγο σχεδόν όλα τα σχολεία του Δήμου είναι επανδρωμένα με 

μόνιμο προσωπικό, το οποίο διαθέτει και οργανική θέση στη σχολική μονάδα στην 

οποία υπηρετεί.  

 

«Στην στο Κιλκίς επειδή έχω γνώση για το πόσοι είναι οι μόνιμοι πόσοι είναι οι 

αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί οι αναπληρωτές είναι ένα ποσοστό 10% με 20% σε 

κάθε μονάδα…» (Δ2) 
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«Όχι εμείς δεν είχαμε θέματα επειδή είμαστε μεγάλο σχολείο μέσα στην πόλη γενικώς δεν 

είχαμε. Το προσωπικό μας ήταν επαρκές από την αρχή είχαμε όλες τις ειδικότητες. Από 

προσωπικό ήμαστε εντάξει δεν είχαμε θέματα.» (Δ7) 

 

«Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε κενά ούτε προβλήματα προσωπικού, κάθε άλλο, 

λειτουργούμε μάλιστα και με επιπλέον τάξεις όπως Τμήμα Ένταξης ειδικής αγωγής, 

τμήμα ΖΕΠ Υποδοχής για την ελληνική γλώσσα, ολοήμερο τμήμα κλπ…» (Δ10) 

 

Παρ’ όλη την επάρκεια του προσωπικού στις σχολικές μονάδες υπήρξαν και 3 

ερωτώμενοι οι οποίοι ανέφεραν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε η 

οικονομική κατάσταση η οποία βιώνει η χώρα και σε αυτόν τον τομέα. Ο Δ1 

υποστήριξε μεν ότι το προσωπικό στη σχολική μονάδα που διευθύνει είναι πλήρες αλλά 

από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της απουσίας μονίμων διορισμών τα τελευταία χρόνια 

αλλά και του φόβου της συνταξιοδότησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, καθώς 

έτσι θα μειωθούν οι μηνιαίες τους απολαβές, το προσωπικό που βρίσκεται αυτή τη 

στιγμή στο σχολείο είναι γερασμένο με ό,τι αυτή η κατάσταση συνεπάγεται.  

 

«…Απλώς το πρόβλημα είναι ότι, για εμένα, ότι το προσωπικό θα σας πω ποιο είναι το 

πρόβλημα έχουμε πάρα πολύ γερασμένο προσωπικό άνθρωποι οι οποίοι πριν από 10 

χρόνια θα είχανε βγει ήδη στη σύνταξη προσπαθούνε. Φοβούνται να βγούνε στη σύνταξη 

οι δάσκαλοι γιατί η σύνταξη είναι πολύ μικρότερη από το μισθό, οι περισσότεροι από 

αυτούς έχουνε, που είναι στην ηλικία της συνταξιοδότησης έχουνε παιδιά τα οποία ακόμα 

δεν έχουν τακτοποιηθεί επαγγελματικά και στην ουσία αυτοί είναι οι στυλοβάτες όλης της 

προσπάθειας, με αποτέλεσμα να φοβούνται τη σύνταξη  ή να μην μπορούν να βγούνε με 

αποτέλεσμα να μένουν στο σχολείο σε ηλικίες που πλέον δεν είναι τόσο αποδοτικοί. Με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν… να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να υπάρχει μια 

σωστή λειτουργία του σχολείου αλλά να μην κάνουν το κάτι παραπάνω να μην έχουν την 

όρεξη. Και ο νέος εκπαιδευτικός μπορεί να μην τα κάνει αλλά ας πούμε ότι είναι ένα 

γερασμένο προσωπικό το οποίο βγάζει και προβλήματα υγείας. Δηλαδή ας πούμε ένας 

νέος μπορεί να αρρωστήσει 2-3 μέρες και να απουσιάζει 2-3 μέρες. Ένας πιο 

ηλικιωμένος θα κάνει μια εγχείρηση σοβαρότερη και θα λείψει ένα μήνα, έτσι, οπότε 

μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μια, στο σχολείο ότι υπάρχει μια ότι είναι συμπληρωμένο 

το προσωπικό αλλά στην ουσία να μην είναι. Γιατί κάποιοι θα φύγουν.» (Δ1) 
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Επίσης, ένας δεύτερος Διευθυντής ανέφερε ότι πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα 

έκτακτης αναπλήρωσης προσωπικού κάτι που όπως υποστήριξε συνέβαινε 

παλαιότερα.  

 

«Προσωπικό όχι ναι μπορώ να πω απ’ ότι μου λένε και οι συνάδελφοι για παλαιότερα 

υπήρχε μεγαλύτερη άνεση υπήρχε προσωπικό διαθέσιμο όταν κάποιος αρρώσταινε να 

αντικατασταθεί να καλυφθεί το κενό.» (Δ4) 

 

Επιπλέον, ένας τρίτος Διευθυντής ανέφερε ότι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι η καθυστέρηση προσλήψεων 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής καθώς και ειδικοτήτων.  

 

«…ας πούμε στην ειδική αγωγή δεν έρχονται οι παράλληλες στηρίξεις από τον 

Σεπτέμβριο, συνήθως οι αναπληρωτές έρχονται Νοέμβριο καθυστερούν πολύ.» (Δ6) 

 

Τέλος, υπήρξε ένας Διευθυντής που αναφέρθηκε σε μια αρνητική κατάσταση, η οποία 

δεν οφείλεται εξ ολοκλήρου στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα αλλά 

περισσότερο στην αδράνεια του Υπουργείου. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν έχουν 

ενταχθεί όλα τα σχολεία στο θεσμό της ΕΔΕΑΥ με αποτέλεσμα ελάχιστες σχολικές 

μονάδες του Δήμου να διαθέτουν ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό˙ ένα θεσμό που 

σύμφωνα με τον ίδιο θα διευκόλυνε κατά πολύ το έργο των εκπαιδευτικών. 

 

«Το κακό είναι ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το θεσμό της ΕΔΕΑΥ που είναι πολύ θετικός 

όπου υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός που έρχονται στο σχολείο. Οπότε 

αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό γιατί θα μας είχε λύσει τα χέρια.» (Δ8)  

 

4.4.3.2 Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

 

Η 2η κατηγορία του παρόντος θεματικού άξονα αφορά τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει 

η οικονομική κρίση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι 4 από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα ανέφεραν σαν αρνητικό το γεγονός ότι πλέον τα χρήματα τα διαχειρίζεται η 

σχολική επιτροπή που έχει οριστεί από τον Δήμο και δεν έχουν οι ίδιοι τα χρήματα στα 

χέρια τους και πρέπει να προγραμματίζουν τουλάχιστον 6 μήνες πριν τι υλικά θα 
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χρειαστούν. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση των κονδυλίων προς τις σχολικές 

επιτροπές και κατ’ επέκταση τη μείωση των παροχών προς τα σχολεία, όπως 

υποστήριξαν άλλοι 2 Διευθυντές δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το διοικητικό και 

παιδαγωγικό τους έργο.  

 

«…Παλαιότερα θυμάμαι ότι είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη άνεση δηλαδή αγορές 

υπολογιστών ακόμα και επίπλων και γενικά τέτοιων αγαθών ήταν πολύ πιο εύκολες. 

Υπήρχε δηλαδή χρήματα, υπήρχαν χρήματα στο σχολείο για να καλύψουν πολλά έκτακτα 

περιστατικά. Τώρα δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Τώρα έχουμε μια σχολική επιτροπή η 

οποία προσπαθεί να διαχειριστεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνουμε οικονομία (γέλια). 

Αλλά γενικά αυτά τα καθημερινά υλικά τα παίρνουμε…» (Δ5) 

 

«…κοιτάξτε τώρα υπάρχουν και οι σχολικές επιτροπές. Παλαιότερα είχαμε το σχολείο 

διαχειριζόταν χρήματα οπότε και αυτό δυσκολεύει να κάνεις τη σύγκριση άλλες συνθήκες 

ήταν τότε με τη σχολική επιτροπή. Τώρα δε διαχειριζόμαστε ως σχολείο τα οικονομικά 

αλλά μέσω της σχολικής επιτροπής και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο πώς 

διαχειριζόμασταν τα χρήματα, οπότε δεν, είναι δύσκολο, αυτό συνέβη στην αρχή της 

κρίσης και λίγο πριν στην αρχή οπότε είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση το πριν και το 

μετά. Μεσολάβησε και αυτό. Γενικά είναι δύσκολο να έχουμε αρκετές, αρκετή δυσκολία 

στο να εξασφαλίσουμε …» (Δ4) 

 

«…Βέβαια ξέρω ότι τα κονδύλια της σχολικής επιτροπής σε σχέση με το παρελθόν είναι 

μειωμένα ίσως κατά το ήμισυ οπότε λογικό είναι όλα να πάνε, να είναι πολύ πιο σφιχτά.» 

(Δ4) 

 

Άλλοι 3 Διευθυντές ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προϊόντα καθημερινής 

χρήσης είτε αυτά είναι γραφική ύλη είτε καθαριστικά που είναι εξίσου σημαντικά για 

την σωστή λειτουργία του σχολείου.  

 

«…Γιατί, τα αναλώσιμα είναι αναλώσιμα τα ξοδεύουμε πολύ μετά σε κάποια φάση δεν 

έχουμε, έχουνε τελειώσει, ο Δήμος αργεί να μας στείλει και αναγκαζόμαστε από τους 

γονείς να ζητήσουμε να μας φέρουν είτε φωτοτυπικό υλικό Α4, είτε γομολάστιχες τέτοια 

πράγματα ακόμα και είδη υγιεινής.» (Δ3)  
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Κάποιοι άλλοι, συγκεκριμένα οι μισοί, υποστήριξαν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε 

υλικοτεχνική υποδομή όπως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προτζέκτορες ή ακόμα 

και όταν υπάρχουν είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν συμβαδίζουν με τα νέα 

εκπαιδευτικά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, κάποιος Διευθυντής τόνισε ότι αυτές οι 

ανέσεις δεν υπήρχαν ακόμα και την εποχή που τα κονδύλια για την εκπαίδευση ήταν 

αυξημένα. 

 

«…Βέβαια, χρειαζόμαστε βέβαια όσο ανεβαίνουν οι συνθήκες χρειαζόμαστε πράγματα 

που ποτέ δεν μας το προσφέρει η πολιτεία. Ακόμα και πριν την οικονομική κρίση δηλαδή 

όπως προτζέκτορες, κομπιούτερ και τα λοιπά κάθε τάξη τώρα έχει έναν προτζέκτορα έχει 

ένα κομπιούτερ που αυτά δεν τα είχανε ούτε πριν την κρίση αλλά όλα αυτά γίνονται με 

αιματηρές, με αιματηρή προσπάθεια και των γονέων και των δασκάλων πουλάμε 

εφημερίδες, λέμε κάλαντα τέτοια πράγματα.» (Δ1) 

 

Επίσης, κάτι εξίσου σημαντικό που ανέφεραν 2 ερωτώμενοι είναι η καθυστέρηση των 

επισκευών, καθώς για να επισκευαστεί ο,τιδήποτε χαλάσει θα πρέπει να συνταχθεί ένα 

έγγραφο, να αποσταλεί στην σχολική επιτροπή και στη συνέχεια εκείνη να κινηθεί για 

να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Ακόμα όμως και έτσι πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν 

είναι τόσο επιτυχές όσο θα ήθελε ο Διευθυντής, καθώς δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει 

εκείνος τον τεχνίτη που θα αναλάβει την επισκευή. 

 

«…Επίσης, δεν εμφανίζεται μόνο η μείωση των δαπανών αλλά και η μείωση και η κακή 

ποιότητα συντήρησης. Γιατί ο δήμος δεν αναλαμβάνει μόνο να αγοράσει κάτι ή να μην 

το αγοράσει αλλά ορίζει και ποιος θα το συντηρήσει, δηλαδή αν ο Δήμος ορίσει ένα 

πρόσωπο το οποίο δεν κάνει καλά τη δουλειά του στη συντήρηση ενός μηχανήματος τότε 

εγώ έχω χαμηλότερη ποιότητα μέσα στο σχολείο μου ενώ ο άλλος πληρώνεται γι’ αυτή 

τη δουλειά…» (Δ2) 

 

«…Τώρα με αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται καθυστερούν πάρα πολύ να μας 

φέρουν τα υλικά ή θέλει επισκευή ένα μηχάνημα, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, 

περιμένουμε, περιμένουμε πρέπει να έρθει συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει πάρει τον 

διαγωνισμό ας πούμε στα τόνερ κλπ και περιμένεις πότε θα στο φέρει…» (Δ6) 
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Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν άνετα να συνοψιστούν στη φράση ενός διευθυντή 

που αναφέρει ότι υπάρχει ένα καθημερινό άγχος για τα μικροέξοδα. 

 

4.4.3.3 Ρόλος εκπαιδευτικών 

 

Στην 3η και τελευταία κατηγορία του τρίτου θεματικού άξονα που αναφέρεται στο ρόλο 

των εκπαιδευτικών οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι είναι αρκετά αισιόδοξες 

για το μέλλον της εκπαίδευσης. Μια Διευθύντρια υποστήριξε ότι κατά την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης οι εκπαιδευτικοί ένιωσαν μια απογοήτευση και έβγαζαν έναν 

αρνητισμό απέναντι στο παιδαγωγικό τους έργο. Όπως υποστηρίζει όμως η ίδια καθώς 

και ένας δεύτερος διευθυντής, με το πέρασμα του χρόνου, προσαρμόστηκαν στα νέα 

δεδομένα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στις ζωές όλων.  

 

«Υπήρξε ένα διάστημα που ήταν τόσο απογοητευμένοι που ήταν κάπως πολύ αρνητικοί. 

Αλλά νομίζω ότι και αυτό το κλίμα έχει αντεστραφεί ίσως επειδή συνηθίσαμε στην ιδέα 

ή μετά βλέπουμε ότι δεν γίνεται και έτσι νομίζω ότι είμαστε τώρα σε καλό, είμαστε σε 

καλύτερη φάση αυτό εισπράττω εγώ και όχι ως διευθύντρια αλλά και τα προηγούμενα 

χρόνια. Δηλαδή κάπου έχουμε υπερβεί. Γιατί κακά τα ψέματα ή θα πάθαινες κατάθλιψη 

ή θα έβρισκες κάπως ένα τρόπο να το αποδεχτείς το γεγονός και να επιβιώσεις με αυτό.» 

(Δ7) 

 

Γι’ αυτό το λόγο, σήμερα, όπως αναφέρουν οι μισοί Διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί είναι 

πρόθυμοι να βοηθήσουν όπου υπάρχει ανάγκη και με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. 

Παίρνουν πρωτοβουλίες, προγραμματίζουν δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι 

μαθητές και αναλαμβάνουν επιπλέον αρμοδιότητες όπως π.χ. κάποιο διοικητικό έργο 

ώστε να βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα και 

έξω από την τάξη, παρ’ όλο που γνωρίζουν ότι οι απολαβές τους δεν θα μεταβληθούν.  

 

«…Τι γίνεται στην περίπτωση που έχω αλληλογραφία στο ΚΕΣΥ που είναι στη Νομαρχία 

στη σχολική επιτροπή που πρέπει να πάνε χαρτιά στη Eurobank να γίνουν καταθέσεις στο 

Σύμμετρο που μας έφερε λάθος ας πούμε την παραγγελία μια μικρή έλλειψη. Ποιος θα 

πάει τι θα κάνει; Οι άνθρωποι λοιπόν όλοι που έχουμε… που δεν έχουμε μάθημα την 

ώρα που έχουμε κενό ή που έχουμε σχολάσει θα κάνουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες. 
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Παρόλο που πληρωνόμαστε λιγότερα χρήματα απ’ ό,τι πριν την οικονομική κρίση. Για 

να λειτουργήσει όμως όλο αυτό γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα και δεν ευθύνονται σε 

τίποτα έχουμε αναλάβει περισσότερες δουλειές ο καθένας μας.» (Δ2) 

 

«Εντάξει, όλοι οι συνάδελφοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, πολλές φορές από την 

έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής βάζουνε χρήματα δικά τους για να αγοράσουμε και 

όπως είπα προηγουμένως και χαρτιά κουζίνας και χαρτιά υγείας και τα πάντα τα πάντα 

τα πάντα και ό,τι έχει σχέση με την υποδομή του σχολείου όταν δεν βοηθάει ο Δήμος, όχι 

ότι δε θέλει να βοηθήσει, λόγω οικονομικών, βοηθάνε οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. 

Όσοι μπορούνε. Κάνουμε δηλαδή τα αδύνατα δυνατά ώστε το σχολείο να μην έχει 

καθόλου έλλειψη.» (Δ3) 

 

Επίσης, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα όπως αναφέρει σε κάποιο 

άλλο σημείο ένας άλλος Διευθυντής και προσπαθούν να προάγουν τη συνεργασία 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

προβλημάτων που προκύπτουν.  

 

«…οι δάσκαλοι είναι ευσυνείδητοι, βοηθάνε, εντάξει είναι και θέμα νοοτροπίας. Δε 

νομίζω ένας δάσκαλος όταν έχει να κάνει με παιδιά να μη σκύψει κάτω και να… 

οποιοδήποτε πρόβλημα και να είναι. Είτε είναι θέμα ψυχολογικό, είτε είναι θέμα 

οικογενειακό είτε είναι θέμα… υπάρχει μια αρμονία, μια συνεργασία και με τους 

δασκάλους και με εμένα και με τους γονείς. Δηλαδή σε αυτό είμαστε ευχαριστημένοι.» 

(Δ9) 

 

Τέλος, ένας Διευθυντής υποστήριξε πως με τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

κάθε οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί τις λίγες έστω ώρες που βρίσκονται τα παιδιά στο 

σχολείο, συμβάλλουν θετικά στην αλλαγή της διάθεσής τους. 

 

«Οι ενεργοί εκπαιδευτικοί βοήθησαν όσο ποτέ άλλοτε να ξεπεραστεί αυτή η τραγική 

κατάσταση του σήμερα. Χάρη στην προσφορά τους τα παιδιά σχεδόν στο σύνολό τους… 

ξεχνούν για λίγο τα προβλήματα του σπιτιού και την ανεργία των γονέων τους όταν 

βρίσκονται στο σχολείο.» (Δ10) 
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Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ  

Επιπτώσεις στο προσωπικό των 

σχολικών μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

ΓΕΠΡΦΟΣΥ: γερασμένο προσωπικό 

εξαιτίας του φόβου της συνταξιοδότησης 

ΜΙΠΟΑΝ: μικρό ποσοστό 

αναπληρωτών 

ΑΔΕΚΑΝΠΡ: αδυναμία έκτακτης 

αναπλήρωσης προσωπικού 

ΚΑΠΠΕΙΕΑ: καθυστέρηση πρόσληψης 

προσωπικού ειδικοτήτων και ειδικής 

αγωγής 

ΕΠΠΡΟΣΧΜ: επαρκές προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό ΠΑΛΥΛΥΠ: παλαιά υλικοτεχνική 

υποδομή 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: διαχείριση των 

οικονομικών από τη σχολική επιτροπή 

ΚΑΠΟΙΣΥΝ: κακής ποιότητας 

συντήρηση 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΣΥΧΕΛΑΝ: συχνή έλλειψη σε 

αναλώσιμα 

ΠΡΓΟΝΕΚΠ: προσφορά από γονείς και 

εκπαιδευτικούς 

ΜΚΟΣΧΕΠ: μείωση κονδυλίων 

σχολικής επιτροπής 

ΚΑΘΕΠΠΑ: καθυστέρηση επισκευών 

και παραλαβών 

ΑΓΧΜΙΚ: άγχος για μικροέξοδα 

ΜΕΕΠΣΧΕΠ: μείωση επιχορηγήσεων 

σχολικών επιτροπών 

ΕΛΕΙΚΑΧΡ: έλλειψη ειδών 

καθημερινής χρήσης 

Ρόλος εκπαιδευτικών  ΠΡΠΡΒΟΕΚ: προθυμία προσφοράς και 

βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς 

ΑΝΕΠΑΡΕΚ: ανάληψη επιπλέον 

αρμοδιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 

ΑΝΠΡΕΚ: ανάληψη πρωτοβουλιών 

εκπαιδευτικών 

ΕΥΕΚΚΟΘΕ: ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών σε κοινωνικά θέματα 

ΠΡΠΡΔΡ: προθυμία προγραμματισμού 

δράσεων 

ΠΑΡΑΠΑΡΕ: στο παρελθόν 

απογοήτευση και άρνηση των 

εκπαιδευτικών  



67 
 

ΠΡΕΚΝΔΕ: προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών στα νέα δεδομένα 

ΣΥΝΟΙΣΧ: συνεργασία οικογένειας 

σχολείου 

ΕΚΒΟΑΛΔΜ: οι εκπαιδευτικοί βοηθούν 

στην αλλαγή διάθεσης των μαθητών 
Πίνακας 4: Γ΄ Θεματικός Άξονας 

 

4.4.4 Δ΄ Θεματικός Άξονας: Ενέργειες αντιμετώπισης επιπτώσεων 

οικονομικής κρίσης 

 

Ο 4ος θεματικός άξονας προσπαθεί να μελετήσει, με βάσει τις απαντήσεις που έδωσαν 

οι ερωτώμενοι, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων ώστε να αντιμετωπίσουν, όσο αυτό είναι εφικτό, τις επιπτώσεις που έχει 

επιφέρει η οικονομική κρίση τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην 

αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. 

Επίσης, καταγράφηκαν οι προληπτικές ενέργειες που κάθε σχολική μονάδα εφαρμόζει 

ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές και να αναπτύξουν αισθήματα αλληλεγγύης για τους 

συνανθρώπους τους.   

 

4.4.4.1 Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων  

 

Η πρώτη κατηγορία αυτού του θεματικού άξονα σχετίζεται με τις ενέργειες 

αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Μια Διευθύντρια τόνισε ότι αυτές 

αντιμετωπίζονται αρχικά με κάθε νόμιμο μέσο όπου αυτό είναι δυνατό και σε 

περίπτωση που δεν είναι εφικτή αυτή η λύση προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με 

εθελοντική βοήθεια κυρίως από γονείς και εκπαιδευτικούς.  

 

«…Με κάθε νόμιμο ή εθελοντικό μέσο. Δηλαδή νόμιμα μέσα είναι ότι ορίζει ο νόμος. 

Έκτακτες καταστάσεις θεωρούνται καταστάσεις που ίσως ο νόμος δεν έχει προβλέψει 

γιατί μια έκτακτη κατάσταση μπορεί να είναι μια… μια αλλαγή κατοικίας ενός παιδιού 

ας πούμε που όμως προβλέπει ο νόμος. Ό,τι λοιπόν προβλέπει ο νόμος γίνεται όπως 

γράφει ο νόμος. Σε άλλες έκτακτες ότι έχει να κάνει με την υγεία ή την κατάσταση των 

παιδιών ενημερώνονται οι γονείς και συμπράττουμε με τους γονείς ότι έχει να κάνει με 

το κτιριακό συμπράττουμε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ή με οποιαδήποτε άλλο 

φορέα μπορεί να συνδράμει στην κατάστασή μας και πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει 
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ο εθελοντισμός. Ας πούμε μια έκτακτη κατάσταση είναι ότι σπάσανε 2 κεραμίδια, χάλασε 

μια κλειδαριά αν κάνω εγώ χαρτιά και μέχρι να εγκρίνει η σχολική επιτροπή κλπ μπορεί 

να σπάσουν και άλλα κεραμίδια στο κεφάλι των παιδιών ή να κλειδωθεί κάποιος μέσα. 

Ένας γονέας λοιπόν που είναι σχετικός με αυτό ή ένας δάσκαλος που πιάνουν τα χέρια 

του γίνεται και μαραγκός, γίνεται και χτίστης, γίνεται και κηπουρός γίνεται και όλα. Ή 

κάτι άλλο που εθελοντικά γίνεται από σχολείο είναι η βοήθεια προς κάποιες οικογένειες 

που και αυτό γίνεται είτε με μισοεπίσημο τρόπο με το να αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ή και όχι. Δηλαδή να ξέρω εγώ και να προσπαθήσω να κάνω ό,τι γίνεται. 

Δεν μπορούν να διαθέσουν ένα εισιτήριο, δεν έχουν ρούχα, ότι δεν έχουν τρόφιμα τελείως 

κρυφά και χωρίς… σε συνεννόηση ίσως με τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό της τάξης 

με το Σύλλογο Γονέων καμιά φορά και όχι παρέχουμε ό,τι βοήθεια μπορούμε.» (Δ2) 

 

Οι υπόλοιπες απαντήσεις που συλλέχθηκαν θα μπορούσαν να μοιραστούν σε 2 

υποενότητες. Η πρώτη αφορά την προσφορά υλικής βοήθειας σε χρήματα, τρόφιμα, 

ενδύματα, εκπαιδευτικό υλικό κλπ., τα οποία συγκεντρώνονται με τη διαδικασία των 

εράνων, με την οικονομική και υλική βοήθεια από την πλευρά των εκπαιδευτικών, των 

γονιών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, της σχολικής επιτροπής καθώς και με 

τις χορηγίες πολιτών της περιοχής.  

 

«Συνήθως κάνουμε, μαζεύουμε χρήματα και βοηθάμε εμείς και ο Σύλλογος Γονέων έτσι 

σε μια συνέργεια.» (Δ5) 

 

«…Πέρυσι που είχαμε ένα προσφυγάκι που ήρθε, ερχόταν μέσα στο χειμώνα με τις 

παντόφλες, μια μαμά της τάξης πήρε παπουτσάκια και καλτσάκια για το παιδάκι, δηλαδή 

οι γονείς δεν αφήνουν τα πράγματα να ξεφύγουν. Δηλαδή και γενικώς νομίζω ο λαός 

είναι, οι Έλληνες είναι τέτοια που δεν αφήνουμε τα πράγματα αβοήθητα και έτσι στην 

τύχη του Θεού. Με τον άλφα ή βήτα τρόπο έτσι βρίσκουμε κάπως να βοηθήσουμε 

οποιαδήποτε τέτοια ανάγκη και δεν έχουμε παράπονα και γενικώς δεν έχουμε και πολλά 

τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, με ασθένειες τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε τέτοια 

περιστατικά που χρειάστηκε να κινητοποιηθούν όλοι και έγινε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα 

και σου λέω ότι όλα τα υπόλοιπα πάντα κάποιος κάτι, ή ο Σύλλογος Γονέων ή μέσα η 

δασκάλα ή… κινητοποιούμαστε έτσι που δεν το αφήνουμε, δεν αφήνουμε κάτι 

αβοήθητο.» (Δ7) 
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Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη κατηγορία αφορά θέματα συμπεριφοράς όπου εκεί 

λαμβάνει χώρα η συνεργασία μεταξύ του Διευθυντή, των Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και ζητείται βοήθεια από κοινωνικές 

δομές, συλλόγους και φορείς της περιοχής για θέματα κυρίως συμπεριφοράς που 

προκύπτουν.  

 

«Κοιτάξτε εδώ τώρα λειτουργούμε συστημικά. Θα συζητηθεί το θέμα με τους 

εκπαιδευτικούς, το διευθυντή με το σύλλογο διδασκόντων με τους γονείς. Από εκεί και 

πέρα έχουμε και την ΕΔΕΑΥ στο σχολείο, είναι μια επιτροπή που απαρτίζεται από 

ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, αλλά ας πούμε 

θα μπορούσαμε να τους έχουμε όλη την εβδομάδα. Μια ημέρα της εβδομάδας τους έχουμε 

εμείς, την άλλη μέρα είναι στο άλλο σχολείο κλπ και αυτή η επιτροπή βοηθάει κάποια 

παιδιά τα οποία έχουν, έτσι χρήζουν έτσι μιας παρέμβασης είτε για μαθησιακές δυσκολίες 

είτε για θέματα συμπεριφοράς και από εκεί και πέρα αν δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση, 

μετά το παιδί παραπέμπεται στο ΚΕΣΥ πρώην ΚΕΔΥ για να δούμε τι τρέχει με αυτό το 

παιδί. Με τους γονείς προσπαθούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία έτσι για να 

επιλύονται αυτά τα προβλήματα και με άλλους έτσι φορείς και με το ΝΗΡΕΑ έχουμε 

συνεργαστεί πολλές φορές για υλοποίηση έτσι προγραμμάτων και με άλλους και με 

συλλόγους.» (Δ6) 

 

«…Τώρα για τα άλλα προβλήματα συμπεριφοράς συνεργαζόμαστε με τις κοινωνικές 

δομές. Με τον ΝΗΡΕΑ που είναι το κέντρο απεξάρτησης που δεν είναι μόνο για ουσίες 

είναι γενικότερα, με τις κοινωνικές δομές της Περιφέρειας με το Τμήμα Κοινωνικής 

Πρόνοιας. Το κακό είναι ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το θεσμό της ΕΔΕΑΥ που είναι πολύ 

θετικός όπου υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός που έρχονται στο σχολείο. 

Οπότε αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό γιατί θα μας είχε λύσει τα χέρια.» (Δ8)  

 

4.4.4.2 Τρόποι διατήρησης της ποιότητας 

 

Η δεύτερη κατηγορία πραγματεύεται τους τρόπους διατήρησης της ποιότητας και θα 

μπορούσαν πάλι οι απαντήσεις που δόθηκαν να χωριστούν σε 2 ενότητες. Στη μια 

πλευρά βρίσκονται οι αισιόδοξοι Διευθυντές/ριες, οι οποίοι πιστεύουν ότι η οικονομική 

κρίση δεν έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις αλλά και θετικά αποτελέσματα με ένα από 
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αυτά να είναι ο περιορισμός των δαπανών και η ορθή κατανομή των πόρων καθώς 

θεωρούν ότι στο παρελθόν γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις περιττά έξοδα που δεν ήταν 

αναγκαία.  

 

«…Ζώντας στην κρίση για 7 χρόνια συνηθίζεις πια και είσαι σε μια φάση λες εντάξει αυτά 

είναι τι θα κάνουμε. Μαρκαδόρους θα γράψεις στον πίνακα, οικονομία παιδιά. Είναι 

νομίζω όμως από τα καλά της κρίσης γιατί εγώ το ξέρω ότι η κρίση έχει να προσφέρει 

και τα καλά της δηλαδή λίγο αναγκάζεσαι να κάνεις και οικονομία που δεν είναι πάντα 

ότι είναι κακό. Η οικονομία είναι… πρώτα από όλα προσφέρει στο περιβάλλον, 

προσφέρει σε όλα.» (Δ7)  

 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι έχουν αναβαθμίσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το 

εκπαιδευτικό τους έργο χρησιμοποιώντας νέες και ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας 

που εξοικονομούν γραφική ύλη.  

 

«…Σίγουρα έχουμε μειώσει κατά πολύ τα έξοδά μας όσον αφορά τα υλικά αλλά υπάρχουν 

λύσεις. Αντί να εκτυπώσεις και να δώσεις φυλλάδιο στο παιδί ας το γράφει. Ή το κάνουμε 

στο διαδραστικό ή το βλέπουμε στον υπολογιστή ή κάνουμε, κάνουμε κάποιες τέτοιες 

αλλαγές οι οποίες ας πούμε όχι μόνο δε μείωσαν, αναβάθμισαν θα έλεγα πολλές φορές 

το εκπαιδευτικό έργο. Υπάρχουνε λύσεις. Τέλος πάντων μιλάτε με μια αισιόδοξη τώρα 

οπότε (γέλια).» (Δ5) 

 

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι Διευθυντές υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο 

να γίνεται σωστότερος προγραμματισμός και οργάνωση ώστε να επιτυγχάνεται η 

οικονομία στη χρήση και αγορά αναλώσιμων υλικών καθώς και η προσαρμογή του 

μαθήματος με λιγότερα δαπανηρά μέσα.  

 

«Με τον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση. Ας πούμε αν είναι να δοθεί μια 

ανακοίνωση συνδυάζεται με μια άλλη και έτσι εκτυπώνεται ο μισός όγκος χαρτιού ή τα 

γράμματα από 14, μικραίνουν οι γραμματοσειρές για να γίνουν λιγότερες οι σελίδες ή 

χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά οι ίδιες σακούλες για να μην ξοδεύουμε πολύ 

καθαριστικό υλικό ή εφευρίσκουμε τρόπους… δε δίνονται τόσες πολλές εργασίες σε 

φωτοτυπία ε… ουσιαστικά μικρά κόλπα για… όπως θα συμπεριφερόμασταν στο σπίτι μας 

με τον ίδιο τρόπο συμπεριφερόμαστε και στο σχολείο…» (Δ2) 
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Το πρώτο έξοδο που προσπάθησαν να περιορίσουν στα πλαίσια του δυνατού είναι οι 

δαπάνες εξοπλισμού (υπολογιστές, θρανία κ.α.).  

 

«Στην ουσία δεν γίνονται δαπάνες για τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση συστημάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών…» (Δ10) 

 

Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα προσπαθούν να κάνουν οικονομία 

ώστε να επαρκούν τα υλικά που διαθέτουν ως την παραλαβή της επόμενης παραγγελίας 

που έχουν κάνει και σε αντίθετη περίπτωση καταφεύγουν σε αναζήτηση βοήθειας από 

χορηγούς, τοπικούς φορείς, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών 

καθώς και από τους γονείς οι οποίοι προσπαθούν να αυτενεργήσουν για την κάλυψη 

έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν, κυρίως επισκευών.  

 

«…Ας πούμε μια έκτακτη κατάσταση είναι ότι σπάσανε 2 κεραμίδια, χάλασε μια 

κλειδαριά αν κάνω εγώ χαρτιά και μέχρι να εγκρίνει η σχολική επιτροπή κλπ μπορεί να 

σπάσουν και άλλα κεραμίδια στο κεφάλι των παιδιών ή να κλειδωθεί κάποιος μέσα. Ένας 

γονέας λοιπόν που είναι σχετικός με αυτό ή ένας δάσκαλος που πιάνουν τα χέρια του 

γίνεται και μαραγκός, γίνεται και χτίστης, γίνεται και κηπουρός γίνεται και όλα. Ή κάτι 

άλλο που εθελοντικά γίνεται από σχολείο είναι η βοήθεια προς κάποιες οικογένειες που 

και αυτό γίνεται είτε με μισοεπίσημο τρόπο με το να αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων ή και όχι…» (Δ2) 

 

«Δεν το καταφέρνουμε, δεν το καταφέρνουμε, είναι δύσκολο. Προσπαθούμε μέσα από 

χορηγίες, μέσα από επαφές με επώνυμους Κιλκισιώτες μπορώ να πω οι οποίοι πάντοτε 

στέκονται δίπλα μας αρωγοί…» (Δ3) 

 

«Εμείς ούτως η άλλως είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε λιγότερες παροχές, από εκεί και 

πέρα προσπαθούμε και εμείς, αυτενεργούμε με διάφορους τρόπους για να μπορούμε 

τουλάχιστον να καλύψουμε τα μικροέξοδα και να μην για το παραμικρό απευθυνόμαστε 

στη σχολική επιτροπή.» (Δ6) 

 

4.4.4.3 Κίνητρα προώθησης αλληλεγγύης 
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Στην 3η κατηγορία του τελευταίου θεματικού άξονα, συγκεντρώθηκαν οι ενέργειες στις 

οποίες προβαίνουν οι Διευθυντές ώστε να προωθήσουν την αλληλεγγύη στους μαθητές 

των σχολικών μονάδων τις οποίες διευθύνουν. 2 Διευθυντές δήλωσαν ότι μέσω εράνων 

και δράσεων για συγκέντρωση χρημάτων ή αγαθών πρώτης ανάγκης οι μαθητές 

ευαισθητοποιούνται προσφέροντας ότι μπορούν. Επίσης, λαμβάνοντας συμμετοχή 

εθελοντικά σε εκδηλώσεις κατανοούν το νόημα της αλληλεγγύης.  

 

«…κάναμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάναμε ήταν πάνω και ειδικά και το 

προπέρσινο με τον έρανο με το παιδί με το μάτι και φέτος που κάναμε για τον Ερυθρό 

Σταυρό, που πήρε μέρος το μισό σχολείο σε αυτή τη διαδικασία ήταν πάνω σε αυτό το 

θέμα της αλληλεγγύης. Δηλαδή τονίστηκε η αλληλεγγύη. Ότι πρέπει να είμαστε 

αλληλέγγυοι και να βοηθάμε το συνάνθρωπο γιατί όλο αυτό το κάνουμε για τα χρήματα 

να τα δώσουμε σε αυτούς τους σκοπούς και όχι να τα πάρουμε για εμάς για να κάνουμε 

να πάμε εκδρομή ας πούμε.» (Δ1) 

 

Οι μισοί Διευθυντές ανέφεραν ότι η σχολική τους μονάδα συμμετέχει σε προγράμματα 

ανάδειξης του εθελοντισμού, της συνεργασίας, της βοήθειας στο συνάνθρωπο, της 

προώθησης της αξίας της φιλίας, της ομαδικότητας και της καταπολέμησης της 

σχολικής βίας.  

 

«…προσπαθούμε πάρα πολύ για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις να είναι θετικές και να 

μην υπάρχει επιθετικότητα ειδικά έτσι στα αγόρια που συμβαίνει αυτό το πράγμα…» (Δ6) 

 

«Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα και δράσεις για το περιβάλλον, από τη 

λειτουργία βιβλιοθήκης, από τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, από την αισθητική του και 

τις επιλογές του. Αξίες όπως η φιλία και η αλληλεγγύη, αν και βάλλονται εμμέσως από τη 

λειτουργία της κοινωνίας, ενισχύονται από το σχολείο που λειτουργεί πλέον, και οφείλει 

να το κάνει αυτό, ως ανάχωμα στην επέλαση του ληστρικού κόσμου της οικονομικής 

κρίσης και κρίσης αξιών εν τέλει.» (Δ10) 

 

Ο εθελοντισμός, σύμφωνα με άλλους Διευθυντές, προωθείται πρώτα ενδοσχολικά και 

πρακτικά από τους ίδιους τους μαθητές καθώς σε κάποιες σχολικές μονάδες είναι αυτοί 

που λειτουργούν τη σχολική δανειστική βιβλιοθήκη.  
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«…Γενικώς πάντα μέσω των προγραμμάτων τα παιδιά ευαισθητοποιούνται, ήδη οι 

βιβλιοθήκες οι σχολικές λειτουργούν με τους εθελοντές των μεγάλων τάξεων δηλαδή 

σήμερα που είναι Παρασκευή κάτω δουλεύει η Πέμπτη τάξη που δανείζει τα βιβλία στα 

μικρά. Επάνω οι Έκτες. Γενικότερα υπάρχει αυτό το πνεύμα του εθελοντισμού το οποίο 

ενισχύεται σίγουρα και μέσα στα προγράμματα της τάξης και γενικότερα του σχολείου.» 

(Δ7)  

 

Επίσης, πολλοί Διευθυντές συνεργάζονται και προσκαλούν συχνά κατάλληλα 

καταρτισμένους επιστήμονες και τοπικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με 

προγράμματα ψυχικής υγείας, ανακύκλωσης και αγωγής υγείας δίνοντας μέσα από 

αυτά έμφαση σε διαπροσωπικές σχέσεις και στη μείωση της επιθετικότητας.  

 

«…έχουμε κάνει κατά καιρούς έτσι και ομιλίες στο σχολείο και προς τους μαθητές και 

προς τους γονείς, προωθούμε κάποια σεμινάρια που απευθύνονται στους γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα που προάγουν την ψυχική υγεία των παιδιών 

είμαστε και σε δίκτυο αγωγής υγείας, γίνονται πολλά.» (Δ6) 

 

Τέλος, κάποιος Διευθυντής προσπαθεί να προωθήσει την αλληλεγγύη μεταξύ των 

μαθητών στα πλαίσια του εφικτού ώστε να βοηθάει το ένα παιδί το άλλο με όποιο 

τρόπο μπορεί.  

 

«…ναι προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τους εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο ώστε να 

υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ των παιδιών, το ένα το παιδί να βοηθάει το άλλο.» (Δ3) 

 

Δ΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΕΡΒΟΓΟΝ: έρανος και βοήθεια από 

τους γονείς 

ΝΟΜΕΘΜΕ: με νόμιμα και εθελοντικά 

μέσα 

ΒΟΓΟΣΥΓΕ: βοήθεια γονέων, συλλόγου 

γονέων και εκπαιδευτικών  

ΒΟΧΟΠΟ: βοήθεια από χορηγούς και 

πολίτες 

ΠΑΕΚΥΛΕΑ: παροχή εκπαιδευτικού 

υλικού και ειδών ανάγκης 
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ΣΥΧΡΕΡΣΓ: συλλογή χρημάτων από 

έρανο και από το σύλλογο γονέων 

ΣΥΓΟΔΕΚΠ: συνεργασία γονέων, 

διευθυντή και εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΦΟΡΘΣ: συνεργασία με φορείς για 

θέματα συμπεριφοράς 

ΕΡΒΓΕΚΣΥ: έρανος, βοήθεια γονέων, 

εκπαιδευτικών και συλλόγου 

ΣΥΝΣΧΣΥΓ: συνεργασία σχολείου με 

σύλλογο γονέων 

ΣΥΝΣΧΚΟΙΔ: συνεργασία σχολείου με 

κοινωνικές δομές 

ΒΟΕΚΣΧΕ: βοήθεια εκπαιδευτικών και 

σχολικής επιτροπής 

ΣΧΡΒΣΥΔΑ: συλλογή χρημάτων με τη 

βοήθεια του συλλόγου και των 

δασκάλων 

Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΠΡΧΟΡΣΥΛ: προγραμματισμός και 

χορηγίες συλλόγων 

ΟΡΚΑΤΠΟΡ: ορθή κατανομή πόρων 

ΠΡΜΑΘΧΥΛ: προσαρμογή μαθήματος 

χωρίς πολλά υλικά 

ΠΡΟΡΓΟΙΚ: προγραμματισμός, 

οργάνωση και οικονομία 

ΑΔΙΠΟΧΒΧ: αδυναμία διατήρησης της 

ποιότητας χωρίς τη βοήθεια χορηγιών 

ΔΡΧΟΒΓΟ: δραστηριοποιούμενοι με 

χορηγίες και τη βοήθεια των γονιών 

ΜΕΕΞΑΓΥΛ: μείωση εξόδων για αγορά 

υλικών 

ΑΝΕΚΠΕΡ: αναβάθμιση εκπαιδευτικού 

έργου 

ΧΡΕΥΜΕΜ: χρήση ευέλικτων μεθόδων 

μάθησης 

ΑΥΚΑΛΕΚ: αυτενέργεια για κάλυψη 

έκτακτων καταστάσεων 

ΘΕΚΡΠΕΔΑ: θετικό της κρίσης ο 

περιορισμός δαπανών 

ΑΓΧΟΙΚ: άγχος και οικονομία 

ΟΡΧΡΓΡΥΛ: ορθολογική χρήση 

γραφικής ύλης 

ΑΠΠΕΡΔΑ: αποφυγή περιττών δαπανών 

ΣΥΜΕΚΣΥΓ: συμβολή εκπαιδευτικών 

και συλλόγου γονέων 

ΜΕΔΑΕΞ: μείωση δαπανών εξοπλισμού 

ΑΝΔΩΡΣΥ: αναζήτηση δωρεών από 

συλλόγους 

Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΕΡΕΚΠΡΑΛ: έρανος και εκδηλώσεις 

προώθησης της αλληλεγγύης 
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ΠΡΑΛΣΥΟΜ: προγράμματα 

αλληλεγγύης, συνεργασίας και 

ομαδικότητας 

ΔΡΟΜΣΥΝ: δράσεις, ομιλίες και 

συνεργασίες 

ΠΛΑΛΜΕΜ: πλαίσιο αλληλεγγύης 

μεταξύ μαθητών 

ΕΡΕΥΜΠΑΕ: έρανος, ευαισθητοποίηση 

μαθητών και παροχή ειδών ανάγκης 

ΣΕΘΟΜΔΡ: σύσταση εθελοντικής 

ομάδας δράσης 

ΠΡΑΔΟΜΒΣ: προγράμματα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την 

ομαδικότητα και τη βοήθεια στο 

συνάνθρωπο 

ΕΜΔΙΣΧΜΕ: έμφαση σε διαπροσωπικές 

σχέσεις και μείωση επιθετικότητας 

ΣΥΝΟΜΕΠ: συνεργασία και ομιλίες με 

επιστήμονες 

ΠΡΨΥΧΥΓ: προγράμματα ψυχικής 

υγείας 

ΠΡΑΥΓΑΝ: πρόγραμμα αγωγής υγείας 

και ανακύκλωσης 

ΛΕΣΧΕΘ: λειτουργεία σχολικού 

εθελοντισμού 

ΣΥΣΧΤΟΦΟ: συνεργασία σχολείου με 

τοπικούς φορείς 

ΑΝΠΡΕΘ: ανάδειξη προγραμμάτων 

εθελοντισμού 

ΠΡΕΘΣΧΒ: προγράμματα εθελοντισμού 

και σχολικής βίας 

ΕΣΥΜΕΚ: ενεργή συμμετοχή μαθητών 

σε εκδηλώσεις 

ΠΡΑΞΦΙ: προώθηση της αξίας της 

φιλίας 

ΕΘΔΡΣΧ: εθελοντικές δράσεις σχολείου 
Πίνακας 5: Δ΄ Θεματικός Άξονας 

 

  



 
 

 

Θεματικές / 

Κατηγορίες 

Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  Κωδικοί  

1.Προφίλ 

 

Φύλο: 

Ηλικιακή 

ομάδα: 

Σπουδές: 

 

 

 

 

 

 

Έτη υπηρεσίας 

ως 

εκπαιδευτικός: 

Έτη υπηρεσίας 

ως 

δθευθυντής/τρι

α: 

Έτη υπηρεσίας 

στο παρόν 

σχολείο: 

 

 

Άντρας 

40-50 

 

Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

Γυναίκα 

50+ 

 

Φυσικής 

Αγωγής 

 

 

 

 

 

30 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Άντρας 

50+  

 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Εξομοίωση  

 

 

 

 

32 

 

 

4 

 

 

 

14 

 

 

Άντρας 

50+  

 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Διδακτορικό 

 

 

 

23 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Γυναίκα 

50+  

 

Φυσική Αγωγή 

Μεταπτυχιακό 

 

 

 

 

 

29 

 

 

4 

 

 

 

23 

 

 

Γυναίκα 

50+ 

 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Μετεκπαίδευση 

στην Ειδική 

Αγωγή  

Μεταπτυχιακό 

30 

 

 

17 

 

 

 

8 

 

 

Γυναίκα 

50+  

 

Φυσική Αγωγή 

 

 

 

  

 

 

28 

 

 

2 

 

 

 

18 

 

 

Άντρας 

50+  

 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Διδασκαλείο 

2 πτυχία ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

 

28 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

Άντρας 

50+  

 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Εξομοίωση 

Μεταπτυχιακό 

 

 

 

34  

 

 

18 

 

 

 

3 

 

 

Άντρας 

50+ 

Παιδαγωγική 

Ακαδημία 

Εξομοίωση  

Εκπαιδευτής 

Ενηλίκων 

 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

 

20 
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Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ      

2.Ορισμός 

οικονομικής 

κρίσης 

ΚΟΙΝΚΑΤ: 

κοινωνική 

κατάπτωση 

ΚΡΑΞΗΘΚΡ: 

κρίση αξιών και 

ηθική κρίση 

ΠΕΡΔΙΑΓ: 

περιορισμός 

διακινούμενων 

αγαθών 

ΠΑΧΡΟΔΜΗ: 

παιχνίδι χρέους 

που οδήγησε στα 

μνημόνια 

ΟΙΚΔΥΣ: 

οικονομική 

δυσπραγία 

ΕΛΜΕΔΙ: 

έλλειψη μέσων 

διαβίωσης 

ΑΣΟΙΚΡ: 

άσχημα 

οικονομικά του 

κράτους 

ΔΥΣΚΑΘ: 

δυσκολίες στην 

καθημερινότητα  

ΔΥΣΚΑΘ: 

δυσκολίες στην 

καθημερινότητα 

ΣΥΣΠΚΡ: 

συμμάζεμα 

σπατάλης του 

κράτους 

ΑΠΔΙΚΑΚΡ: 

αποτέλεσμα 

διαρκούς 

κατασπατάληση

ς κράτους 

3.Χαρακτηριστι

κά οικονομικής 

κρίσης  

ΠΕΡΟΙΠΟΡ: 

περιορισμός 

οικονομικών 

πόρων 

ΑΛΣΥΜΠ: 

αλλαγή 

συμπεριφορών 

ΕΛΧΡΑΝ: 

έλλειψη 

χρημάτων και 

άνεσης 

ΧΡΕΞΥΠΝΟ: 

χρέη εξαιτίας 

υπερδανεισμού 

των 

νοικοκυριών 

ΑΝΜΕΙΕΠ: 

ανεργία και 

μείωση 

επενδύσεων 

ΑΝΑΚΕΛΑΓ: 

ανεργία, 

ακρίβεια, 

έλλειψη αγαθών 

ΑΝΦΤΔΙ: 

ανεργία, 

φτώχεια και 

διαφθορά 

ΕΛΕΙΣΕΞ: 

έλλειψη 

εισαγωγών και 

εξαγωγών 

ΧΑΒΙΕΠΚΑ: 

χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο και 

κατασπατάληση 

ΑΝΑΝΔΥΔΙ: 

ανεργία, 

ανέχεια, 

δυσκολίες 

διαβίωσης 

ΑΓΔΑΚΑΑΝ: 

άγχος και 

δανεισμός για 

την κάλυψη 

αναγκών 

ΑΝΜΕΕΙΣ: 

ανεργία και 

μείωση 

εισοδήματος 

ΧΑΜΒΙΕΠ: 

χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο 

ΥΠΚΟΙΔΟ: 

υπολειτουργία 

κοινωνικών 

δομών 

ΕΛΧΡΜΕΚΔ: 

έλλειψη 

χρημάτων και 

μείωση 

κοινωνικών 

δαπανών 

ΚΡΑΞΗΘΚΡ: 

κρίση αξιών και 

ηθική κρίση 

ΦΤΑΝΕΚΜ: 

φτώχεια, 

ανεργία και 

έκρηξη του 

μεταναστευτικο

ύ 

4.Τρόποι 

εμφάνισης 

ΕΛΧΡΗΜ: 

έλλειψη 

χρημάτων 

ΠΤΠΡΟΣ: 

πτώση 

προσδοκιών 

ΣΤΑΓΠΡΣΧ: 

στέρηση αγαθών 

και προσωπικού 

του σχολείου 

ΕΛΧΡΗΜ: 

έλλειψη 

χρημάτων 

ΕΛΕΞΑΝΣΣ: 

ελλείψεις σε 

εξοπλισμό, 

αναλώσιμα και 

συντήρηση του 

σχολείου 

ΓΚΜΙΖΕΚ: 

γκρίνια και 

μιζέρια 

εκπαιδευτικών 

ΜΕΧΡΣΧΜ: 

μειωμένη 

χρηματοδότηση 

σχολικών 

μονάδων 

ΜΜΙΑΠΕΚΠ: 

μείωση μισθών 

ΜΕΜΙΕΚΜΙ: 

μείωση μισθών 

εκπαιδευτικών, 

μιζέρια 

ΓΚΑΙΣΑΕΚ: 

γκρίνια και 

αίσθημα 

ασφάλειας 

εκπαιδευτικών 

ΜΕΜΙΣΤΕΚ: 

μείωση μισθού 

και στρίμωγμα 

εκπαιδευτικών 

ΦΤΠΑΣΧΚ: 

φτώχεια και 

παρακμή της 

σχολικής 

κοινότητας 
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ΟΙΚΠΡΜΑΘ: 

οικονομικά 

προβλήματα 

μαθητών 

και 

απογοήτευση 

εκπαιδευτικών 

 

5.Τρόποι 

επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΡΣΥΝΚΡ: 

προσαρμογή 

στις συνθήκες 

της κρίσης 

ΜΕΞΚΑΤΑΓ: 

μείωση εξόδων 

για 

καταναλωτικά 

αγαθά 

ΑΓΜΙΑΠΕΚ: 

άγχος για τους 

μισθούς και τις 

απολύσεις των 

εκπαιδευτικών 

 

ΟΙΚΣΦΙΞ: 

οικονομικό 

σφίξιμο 

ΠΡΣΥΝΚΡ: 

προσαρμογή 

στις συνθήκες 

της κρίσης 

ΟΙΚΣΤΡ: 

οικονομικό 

στρίμωγμα 

ΠΕΡΔΑΠ: 

περιορισμός 

δαπανών 

ΠΕΡΕΞΔΑΝ: 

περικοπές 

εξόδων 

διασκέδασης και 

αναψυχής 

ΠΕΡΚΑΘΠΡ: 

περιορισμός 

καθημερινών 

πραγμάτων 

ΠΕΡΕΞΠΡΔ: 

περιορισμός των 

εξόδων και των 

προσωπικών 

δαπανών 

ΑΔΒΣΧΜ: 

αδυναμία 

βελτίωσης της 

σχολικής 

μονάδας 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ      

6.Τρόποι 

εμφάνισης στην 

καθημερινότητα 

των μαθητών 

ΦΥΓΜΑΘΕΞ: 

φυγή μαθητών 

στο εξωτερικό 

ΠΡΣΥΝΚΡ: 

προσαρμογή 

στις συνθήκες 

της κρίσης 

ΠΤΑΞΑΠΣΧ: 

πτώση αξιών και 

απαξίωση του 

σχολείου 

ΜΙΣΥΜΠΔΡ: 

μικρότερη 

συμμετοχή σε 

πολιτισμικές 

δράσεις 

ΠΡΕΜΕΛΧΡ: 

προϊόντα και 

εμφάνιση 

φανερώνουν την 

έλλειψη 

χρημάτων 

ΟΜΜΕΤΜΑΘ: 

ομοιογένεια 

ΑΛΟΙΠΕΡΜ: 

αλλαγή του 

οικονομικού 

περιβάλλοντος 

των μαθητών 

ΕΛΒΑΑΓΟΙ: 

έλλειψη 

βασικών αγαθών 

στις οικογένειες 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: 

δυσκολία 

συμμετοχής 

μαθητών σε 

πολιτισμικές 

εκδηλώσεις 

ΕΝΔΙΜΑΘ: 

ένδυση και 

διατροφή 

μαθητών 

ΜΕΕΞΒΟΗ: 

μείωση 

εξωσχολικής 

βοήθειας 

ΕΛΤΡΕΝΜ: 

έλλειψη τροφής 

και ένδυσης 

μαθητών 

ΦΥΓΜΑΘΕΞ: 

φυγή μαθητών 

στο εξωτερικό 

ΣΟΙΠΡΜΑΘ: 

σοβαρά 

οικονομικά 

προβλήματα 

μαθητών 

ΑΔΠΑΔΙΕΠ: 

αδυναμία 

παρακολούθηση

ς διδακτικών 

επισκέψεων 

ΑΔΠΡΚΟ: 

αδυναμία 

προμήθειας 

κολατσιού 

ΔΥΣΟΙΜΑ: 

δυσκολίες στις 

οικογένειες των 

μαθητών 

ΜΕΙΕΠΜΚΥ: 

μείωση επαφής 

μαθητών με το 

κυλικείο 

ΜΕΙΠΟΤΡ: 

μείωση 

ποιοτικής 

τροφής 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: 

δυσκολία 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: 

δυσκολία 

συμμετοχής 

μαθητών σε 

πολιτισμικές 

εκδηλώσεις 

ΑΔΚΑΝΔΙΜ: 

αδυναμία 

κάλυψης 

αναγκών 

διατροφής 

μαθητών 

ΔΥΣΠΛΔΡ: 

δυσκολία 

ΕΜΣΦΤΜ: 

εμφανή σημάδια 

φτώχειας στους 

μαθητές 

ΕΛΦΥΣΖΩΜ: 

έλλειψη 

φυσιολογικής 

ζωής μαθητών 
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μεταξύ των 

μαθητών 

ΜΕΕΞΔΡ: 

μείωση 

εξωσχολικών 

δράσεων 

συμμετοχής 

μαθητών σε 

πολιτισμικές 

δράσεις 

ΠΕΡΕΝΔ: 

περικοπές στην 

ένδυση 

πληρωμής των 

δράσεων 

ΕΠΣΥΜ: 

επιθετικές 

συμπεριφορές 

μαθητών 

ΠΤΕΠΜΕΜ: 

πτώση 

επιδόσεων 

μέτριων 

μαθητών 

ΑΥΞΚΡΜΠ: 

αύξηση 

κρουσμάτων 

μπούλιγκ 

7.Ρόλος 

οικογένειας 

ΟΙΚΑΘΡΜΑ: η 

οικογένεια είναι 

ο καθρέφτης του 

μαθητή 

ΔΙΕΛΣΤΣΑ: 

διαζύγια και 

έλλειψη 

σταθερού 

σημείου 

αναφοράς 

ΑΝΓΟΙΕΠΜ: η 

ανεργία των 

γονέων έχει 

οικονομικές 

επιπτώσεις 

στους μαθητές 

ΕΛΠΑΡΣΠ: 

έλλειψη 

παροχών στο 

σπίτι 

ΑΝΓΟΠΡΜΑ: 

άνεργοι γονείς 

δημιουργία 

προβλημάτων 

στους μαθητές 

ΣΡΟΙΣΥΜΑ: 

σημαντικός ο 

ρόλος της 

οικογένειας στη 

συμπεριφορά 

των μαθητών 

ΔΥΣΠΠΡΣΥ: οι 

δυσκολίες στο 

σπίτι οδηγούν σε 

προβλήματα 

συμπεριφοράς 

ΔΥΟΙΑΛΣΜ: 

δυσκολίες 

οικογένειας, 

αλλαγή 

συμπεριφοράς 

μαθητών 

ΑΝΓΜΕΙΑΓ: 

ανεργία γονέων, 

μείωση αγορών 

 ΜΕΟΙΚΛΣΧ: 

μεταφορά 

οικογενειακού 

κλίματος στο 

σχολείο 

ΟΙΠΕΕΠΣΜ: το 

οικογενειακό 

περιβάλλον 

επηρεάζει τη 

συμπεριφορά 

των μαθητών 

ΕΛΕΠΟΕΠΜ: 

έλλειψη 

επικοινωνίας 

οικογένειας, 

επιθετικότητα 

μαθητών 

ΑΥΜΟΝΟΙΚ: 

αύξηση 

μονογονεϊκών 

οικογενειών 

ΑΝΟΙΠΡΠΜ: 

μια άνεργη 

οικογένεια 

προκαλεί 

προβλήματα 

στον μαθητή 
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ΠΩΡΕΡΓΓΟΝ: 

πολλές ώρες 

εργασίας των 

γονέων 

ΠΑΣΥΝΜΑΤ: 

παραμέληση 

συναισθηματικο

ύ και 

μαθησιακού 

τομέα 

ΟΙΠΡΑΓΣΥ: τα 

οικογενειακά 

προβλήματα 

οδηγούν σε 

αγριεμένες 

συμπεριφορές 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις 

στο προσωπικό 

σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: 

πλήρες 

προσωπικό 

σχολικής 

μονάδας 

ΓΕΠΡΦΟΣΥ: 

γερασμένο 

προσωπικό 

εξαιτίας του 

φόβου της 

συνταξιοδότηση

ς 

ΜΙΠΟΑΝ: 

μικρό ποσοστό 

αναπληρωτών 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: 

πλήρες 

προσωπικό 

σχολικής 

μονάδας 

ΑΔΕΚΑΝΠΡ: 

αδυναμία 

έκτακτης 

αναπλήρωσης 

προσωπικού 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: 

πλήρες 

προσωπικό 

σχολικής 

μονάδας 

ΚΑΠΠΕΙΕΑ: 

καθυστέρηση 

πρόσληψης 

προσωπικού 

ειδικοτήτων και 

ειδικής αγωγής 

ΕΠΠΡΟΣΧΜ: 

επαρκές 

προσωπικό 

σχολικής 

μονάδας 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: 

πλήρες 

προσωπικό 

σχολικής 

μονάδας 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: 

πλήρες 

προσωπικό 

σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: 

πλήρες 

προσωπικό 

σχολικής 

μονάδας 

9.Επιπτώσεις σε 

υλικοτεχνικό 

ΠΑΛΥΛΥΠ: 

παλαιά 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: 

διαχείριση των 

οικονομικών 

ΕΛΥΛΥΠ: 

έλλειψη 

ΜΚΟΣΧΕΠ: 

μείωση 

κονδυλίων 

ΕΛΥΛΥΠ: 

έλλειψη 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: 

διαχείριση 

οικονομικών 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: 

διαχείριση 

οικονομικών 

ΜΕΕΠΣΧΕΠ: 

μείωση 

επιχορηγήσεων 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: 

διαχείριση 

οικονομικών 

ΕΛΥΛΥΠ: 

έλλειψη 
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εξοπλισμό/ 

υποδομές 

υλικοτεχνική 

υποδομή 

από τη σχολική 

επιτροπή 

ΚΑΠΟΙΣΥΝ: 

κακής ποιότητας 

συντήρηση 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΣΥΧΕΛΑΝ: 

συχνή έλλειψη 

σε αναλώσιμα 

ΠΡΓΟΝΕΚΠ: 

προσφορά από 

γονείς και 

εκπαιδευτικούς 

σχολικής 

επιτροπής 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

από τη σχολική 

επιτροπή 

ΕΛΥΛΥΠ: 

έλλειψη 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΚΑΘΕΠΠΑ: 

καθυστέρηση 

επισκευών και 

παραλαβών 

από τη σχολική 

επιτροπή 

ΑΓΧΜΙΚ: άγχος 

για μικροέξοδα 

σχολικών 

επιτροπών 

ΕΛΕΙΚΑΧΡ: 

έλλειψη ειδών 

καθημερινής 

χρήσης 

από τη σχολική 

επιτροπή 

 

υλικοτεχνικής 

υποδομής 

10.Ρόλος 

εκπαιδευτικών 

ΠΡΠΡΒΟΕΚ: 

προθυμία 

προσφοράς 

βοήθειας από 

τους 

εκπαιδευτικούς 

ΑΝΕΠΑΡΕΚ: 

ανάληψη 

επιπλέον 

αρμοδιοτήτων 

από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΠΡΠΡΒΟΕΚ: 

προθυμία 

προσφοράς και 

βοήθειας από 

τους 

εκπαιδευτικούς 

ΑΝΠΡΕΚ: 

ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

εκπαιδευτικών 

ΠΡΠΡΟΕΚΠ: 

προθυμία 

προσφοράς 

εκπαιδευτικών 

ΕΥΕΚΚΟΘΕ: 

ευαισθητοποίησ

η εκπαιδευτικών 

σε κοινωνικά 

θέματα 

ΠΡΠΡΔΡ: 

προθυμία 

προγραμματισμ

ού δράσεων 

ΠΑΡΑΠΑΡΕ: 

στο παρελθόν 

απογοήτευση 

και άρνηση των 

εκπαιδευτικών  

ΠΡΕΚΝΔΕ: 

προσαρμογή 

εκπαιδευτικών 

στα νέα 

δεδομένα 

ΠΡΠΡΒΟΕΚ: 

προθυμία 

προσφοράς 

βοήθειας 

εκπαιδευτικών  

ΠΡΠΡΒΟΕΚ: 

προθυμία 

προσφοράς 

βοήθειας 

εκπαιδευτικών  

ΣΥΝΟΙΣΧ: 

συνεργασία 

οικογένειας – 

σχολείου 

ΕΚΒΟΑΛΔΜ: 

οι εκπαιδευτικοί 

βοηθούν στην 

αλλαγή 

διάθεσης των 

μαθητών 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες 

αντιμετώπισης 

έκτακτων 

καταστάσεων 

ΕΡΒΟΓΟΝ: 

έρανος και 

βοήθεια από 

γονείς 

ΝΟΜΕΘΜΕ: με 

νόμιμα και 

εθελοντικά μέσα 

ΒΟΓΟΣΥΓΕ: 

βοήθεια γονέων 

ΒΟΧΟΠΟ: 

βοήθεια από 

χορηγούς και 

πολίτες 

ΠΑΕΚΥΛΕΑ: 

παροχή 

εκπαιδευτικού 

υλικού και ειδών 

ανάγκης 

ΣΥΧΡΕΡΣΓ: 

συλλογή 

χρημάτων από 

έρανο και από το 

σύλλογο γονέων 

ΣΥΓΟΔΕΚΠ: 

συνεργασία 

γονέων, 

διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

ΕΡΒΓΕΚΣΥ: 

έρανος, βοήθεια 

γονέων, 

εκπαιδευτικών 

και συλλόγου 

ΣΥΝΣΧΣΥΓ: 

συνεργασία 

σχολείου με 

σύλλογο γονέων 

ΒΟΕΚΣΧΕ: 

βοήθεια 

εκπαιδευτικών 

και σχολικής 

επιτροπής 

ΣΥΝΣΧΣΥΓ: 

συνεργασία του 

σχολείου με το 

σύλλογο γονέων 
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και συλλόγου 

γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΦΟΡΘΣ: 

συνεργασία με 

φορείς για 

θέματα 

συμπεριφοράς 

ΣΥΝΣΧΚΟΙΔ: 

συνεργασία 

σχολείου με 

κοινωνικές 

δομές 

ΣΧΡΒΣΥΔΑ: 

συλλογή 

χρημάτων με τη 

βοήθεια του 

συλλόγου και 

των δασκάλων 

12.Τρόποι 

διατήρησης 

ποιότητας 

ΠΡΧΟΡΣΥΛ: 

προγραμματισμ

ός και χορηγίες 

από συλλόγους 

ΟΡΚΑΤΠΟΡ: 

ορθή κατανομή 

των πόρων 

ΠΡΟΡΓΟΙΚ: 

προγραμματισμ

ός, οργάνωση 

και οικονομία 

ΠΡΜΑΘΧΥΛ: 

προσαρμογή 

μαθήματος 

χωρίς πολλά 

υλικά 

ΑΔΙΠΟΧΒΧ: 

αδυναμία 

διατήρησης 

ποιότητας χωρίς 

τη βοήθεια 

χορηγιών 

ΔΡΧΟΒΓΟ: 

δραστηριοποιού

μενοι με 

χορηγίες και τη 

βοήθεια των 

γονιών 

ΜΕΕΞΑΓΥΛ: 

μείωση εξόδων 

για αγορά 

υλικών 

ΑΝΕΚΠΕΡ: 

αναβάθμιση 

εκπαιδευτικού 

έργου 

ΧΡΕΥΜΕΜ: 

χρήση 

ευέλικτων 

μεθόδων 

μάθησης 

ΑΥΚΑΛΕΚ: 

αυτενέργεια για 

κάλυψη 

έκτακτων 

καταστάσεων 

ΘΕΚΡΠΕΔΑ: 

θετικό της 

κρίσης ο 

περιορισμός των 

δαπανών 

ΑΓΧΟΙΚ: άγχος 

και οικονομία 

ΟΡΧΡΓΡΥΛ: 

ορθολογική 

χρήση γραφικής 

ύλης 

ΑΠΠΕΡΔΑ: 

αποφυγή 

περιττών 

δαπανών 

ΣΥΜΕΚΣΥΓ: 

συμβολή 

εκπαιδευτικών 

και συλλόγου 

γονέων 

ΜΕΔΑΕΞ: 

μείωση δαπανών 

εξοπλισμού 

ΑΝΔΩΡΣΥ: 

αναζήτηση 

δωρεών από 

συλλόγους 

13.Κίνητρα για 

προώθηση 

αλληλεγγύης 

ΕΡΕΚΠΡΑΛ: 

έρανος και 

εκδηλώσεις 

προώθησης της 

αλληλεγγύης 

ΠΡΑΛΣΥΟΜ: 

προγράμματα 

αλληλεγγύης, 

συνεργασίας και 

ομαδικότητας 

ΠΛΑΛΜΕΜ: 

πλαίσιο 

αλληλεγγύης 

μεταξύ των 

μαθητών 

ΕΡΕΥΜΠΑΕ: 

έρανος, 

ευαισθητοποίησ

η μαθητών και 

παροχή ειδών 

ανάγκης 

ΣΕΘΟΜΔΡ: 

σύσταση 

εθελοντικής 

ομάδας δράσης 

ΠΡΑΔΟΜΒΣ: 

προγράμματα 

για τα 

ΕΜΔΙΣΧΜΕ: 

έμφαση σε 

διαπροσωπικές 

σχέσεις και 

μείωση 

επιθετικότητας 

ΠΡΑΥΓΑΝ: 

προγράμματα 

αγωγής υγείας 

και 

ανακύκλωσης 

ΛΕΣΧΕΘ: 

λειτουργία 

ΣΥΣΧΤΟΦΟ: 

συνεργασία 

σχολείου με 

τοπικούς φορείς 

ΑΝΠΡΕΘ: 

ανάδειξη 

ΠΡΕΘΣΧΒ: 

προγράμματα 

εθελοντισμού 

και σχολικής 

βίας 

ΕΣΥΜΕΚ: 

ενεργή 

ΠΡΑΞΦΙ: 

προώθηση της 

αξίας της φιλίας 

ΕΘΔΡΣΧ: 

εθελοντικές 

δράσεις 

σχολείου 
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ΔΡΟΜΣΥΝ: 

δράσεις, ομιλίες 

και συνεργασίες 

ανθρώπινα 

δικαιώματα, την 

ομαδικότητα και 

τη βοήθεια στο 

συνάνθρωπο 

ΣΥΝΟΜΕΠ: 

συνεργασία και 

ομιλίες με 

επιστήμονες 

ΠΡΨΥΧΥΓ: 
προγράμματα 
ψυχικής υγείας 

σχολικού 

εθελοντισμού 

προγραμμάτων 

εθελοντισμού 

συμμετοχή 

μαθητών σε 

εκδηλώσεις 

Πίνακας 6: Συγκριτικός πίνακας



 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να μελετήσει τις απόψεις των Διευθυντών/ριών 

σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλκίς σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η 

οικονομική κρίση στο σχολικό περιβάλλον, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς και 

να αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές 

τις δύσκολες καταστάσεις που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι 

κάτοικοι της περιοχής απασχολούνται στη βιομηχανική περιοχή με αποτέλεσμα με την 

έκρηξη της οικονομικής κρίσης πολλοί να μείνουν άνεργοι ή να παρατηρήσουν μεγάλη 

μείωση στο μισθό τους. 

 

Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας προκύπτει ότι οι Διευθυντές/ριες που 

έλαβαν μέρος σε αυτή κατανοούν την ύπαρξη προβλημάτων στην καθημερινότητα 

όλων των πολιτών καθώς και τη δική τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει 

η χώρα. Τα αποτελέσματα από την αύξηση της ανεργίας και την μείωση των μισθών 

είναι ορατά στην καθημερινότητα καθώς και ο αντίκτυπος που αυτά έχουν φέρει στις 

ζωές όλων. Η έλλειψη χρημάτων, η μείωση των κοινωνικών δαπανών και η 

υπολειτουργία των κοινωνικών δομών δημιουργούν δυσκολίες στην καθημερινότητα 

πολλών πολιτών που σε κάποιες περιπτώσεις δυσκολεύονται να αποκτήσουν τα 

απαραίτητα για την καθημερινή τους επιβίωση. Όλα τα παραπάνω, τα οποία 

συμβαίνουν λόγω περικοπών των μισθών, συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες των 

Αυγητίδου κ.α. (2016), Ζιωντάκη (2014), Kakana κ.α. (2017) και Σαρρή (2018) κατά 

τις οποίες οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα μείζονος σημασίας που προέρχονται 

από τις μειώσεις μισθών και την ανεργία. Επιπλέον, οι ζωές όλων έχουν αλλάξει, κάτι 

που παρατηρείται και από τις αντιδράσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών που έχουν γίνει 

πιο μίζεροι και τους διακατέχει η γκρίνια για όλα αυτά που τους συμβαίνουν και έχουν 

να αντιμετωπίσουν. Αναγκάζονται να περιορίσουν έξοδα διασκέδασης και αναψυχής 

ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των οικογενειακών δαπανών. 

Σύμφωνα με τους Αυγητίδου κ.α. (2016), Kakana κ.α. (2017) και Ντολιοπούλου 

(2015), οι περιορισμοί αυτοί που αναγκάζεται να κάνει κάθε οικογένεια, έχουν 

αντίκτυπο, όπως είναι αναμενόμενο και στις ζωές των μαθητών.  
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Επιπρόσθετα, τα σημάδια της κρίσης τα οποία είναι ορατά στους μαθητές των 

σχολικών μονάδων της περιοχής είναι κυρίως υλικής φύσεως. Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 

χρόνια της οικονομικής κρίσης υπήρχαν περιστατικά υποσιτισμού παιδιών τα οποία 

και αντιμετωπίστηκαν με την παροχή δεκατιανού στο σχολικό περιβάλλον. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί χαρακτηριστικό και άλλων περιοχών της χώρας 

σύμφωνα με άλλη ερευνητική μελέτη (Kakana κ.ά., 2017), η οποία αναφέρει πως 

τοπικές επιχειρήσεις παρείχαν δωρεάν πρωινό σε μαθητές των σχολικών μονάδων που 

το είχαν ανάγκη. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η μείωση του αριθμού 

των μαθητών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες απαιτούν χρηματικό 

αντίτιμο. Και αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο καθώς αποτελεί την πρώτη δαπάνη την 

οποία θυσιάζουν οι γονείς ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις υπόλοιπες 

βιοποριστικές τους ανάγκες (Ανδρούτσου κ.α., 2017˙ Αυγητίδου κ.α., 2016˙ Kakana 

κ.ά., 2017). Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός της αύξησης των επιθετικών 

συμπεριφορών και των κρουσμάτων bullying μεταξύ των μαθητών κάτι που σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχεται από τις συνθήκες που βιώνουν 

καθημερινά στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτές μπορεί να είναι η αύξηση του 

αριθμού των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών που συνήθως δεν παρέχουν 

στα παιδιά ένα σταθερό σημείο αναφοράς καθώς και οι πολλές ώρες εργασίας των 

γονέων που δεν τους επιτρέπουν να διαθέτουν ουσιαστικό χρόνο στον ψυχικό τομέα 

των παιδιών τους. Άλλωστε, το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες των 

Kakana κ.α. (2017) και Σαρρή (2018) σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά, παρ’ όλο που 

μπορεί να μη γνωρίζουν επακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι, 

υποσυνείδητα την κατανοούν με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν μια επιθετική 

συμπεριφορά στους γύρω τους.  

 

Στον τομέα της εκπαίδευσης τα αποτελέσματα είναι αρκετά αισιόδοξα. Αρχικά, η 

συγκεκριμένη περιοχή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με το προσωπικό των σχολικών 

μονάδων καθώς όλες είναι πλήρως επανδρωμένες με μοναδικά προβλήματα να 

αποτελούν η καθυστερημένη πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, η δυσκολία 

αντικατάστασης κάποιου εκπαιδευτικού σε περίπτωση έκτακτης απουσίας του καθώς 

και η ηλικία των περισσοτέρων εκπαιδευτικών, αφού εξαιτίας των μηδενικών 

διορισμών και της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, το προσωπικό είναι αρκετά 

γερασμένο. Σε αυτό το σημείο δημιουργείται μια αντιπαράθεση με προγενέστερη 

έρευνα του Σκλάβου (2014) όπου σε άλλες περιοχές της χώρας παρατηρούνται 
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σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ακόμα και καταργήσεις σχολικών 

μονάδων. Όσον αφορά το θέμα των υποδομών σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες 

οφείλονται στη μείωση των κονδυλίων που αφορούν την εκπαίδευση. Αυτό που 

δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών είναι ότι τα χρήματα πλέον δεν τα διαχειρίζεται 

ο κάθε Διευθυντής αλλά η σχολική επιτροπή που τα διαθέτει σε κάθε σχολική μονάδα 

με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνεται ένας εξαμηνιαίος προγραμματισμός των 

αναλώσιμων που θα χρειαστούν (γραφική ύλη, καθαριστικά κ.α.). Επιπλέον, υπάρχει 

μεγάλη καθυστέρηση στην επισκευή οποιονδήποτε ζημιών προκύπτουν καθώς πάλι 

πρέπει να ακολουθηθεί η ανάλογη διαδικασία με έγγραφο προς τη σχολική επιτροπή 

ώστε να σταλεί ο κατάλληλος τεχνικός και να αποκαταστήσει τις βλάβες που έχουν 

προκύψει. Κατά τους Ανδρούτσου κ.α. (2017) και Σκλάβο (2014), εξαιτίας της 

μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ορθή 

διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου καθώς και οποιαδήποτε φθορά προκύψει είναι 

δύσκολο να διορθωθεί. Παρ’ όλα αυτά όμως είναι σημαντικό και αισιόδοξο το γεγονός 

ότι το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί του, παρ’ όλη τη ματαίωση 

που και οι ίδιοι βιώνουν στην καθημερινότητά τους, είναι εκεί και προσπαθούν για το 

καλύτερο της σχολικής μονάδας και των μαθητών τους. Είναι συμπαραστάτες τους και 

τους βοηθούν μέσα από δράσεις που διοργανώνουν να ξεφύγουν από τα καθημερινά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα και με προγενέστερη έρευνα της Ζιωντάκη 

(2014), αρκετοί εκπαιδευτικοί καθώς νιώθουν επιφορτισμένοι με το καθήκον του 

αντισταθμιστικού ρόλου που πρέπει να έχει το σχολείο, σε αυτές τις δύσκολες 

κοινωνικές συνθήκες προσπαθούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στους μαθητές 

τους ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αλλάζοντας συγχρόνως την ψυχολογική 

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι μαθητές.  

 

Κλείνοντας την έρευνα αναζητήθηκαν τρόποι και δράσεις με τους οποίους οι 

Διευθυντές/ριες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις που 

προκύπτουν στη σχολική μονάδα την οποία διευθύνουν κάτι που το πετυχαίνουν μέσα 

από εράνους χρηματικούς ή συγκεντρώσεις ειδών διατροφής και ένδυσης με τη 

βοήθεια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, Διδασκόντων και από χορηγίες 

πολιτών και τοπικών φορέων. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες 

έρευνες των Ανδρούτσου κ.α. (2017) και Αυγητίδου κ.α. (2016) σύμφωνα με τις οποίες 

αρωγός στο έργο των Διευθυντών/ριών είναι η βοήθεια που δέχονται από τους 

Συλλόγους καθώς λαμβάνουν την πρωτοβουλία και διοργανώνουν εράνους για 
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συλλογή χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους μαθητές και τις οικογένειές 

τους. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα που 

προκύπτουν στη σχολική μονάδα σε περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί τα αναλώσιμα 

που διαθέτουν και αργεί η επόμενη παραγγελία καθώς και σε περιπτώσεις κάποιας 

επισκευής όπου εκεί εθελοντικά κυρίως γονείς ή εκπαιδευτικοί βοηθάνε για την 

αποκατάστασή της. Κατά τους Ανδρούτσου κ.α. (2017) η προσφορά βοήθειας που 

παρέχουν γονείς και εκπαιδευτικοί, δεν αποδίδεται πάντα οικονομικά αλλά και με 

μορφή εθελοντικής εργασίας.  Τέλος, κάθε σχολική μονάδα, με το δικό της τρόπο 

συμβάλλει στην προώθηση της αλληλεγγύης στους μαθητές της είτε αυτή είναι μεταξύ 

των ίδιων των μαθητών όπου ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλο μέσα στα πλαίσια 

του εφικτού, είτε περιλαμβάνει δράσεις που απαιτούν τη συμβολή των μαθητών για να 

επιτευχθούν και να ολοκληρωθούν όπως είναι κάποιες εκδηλώσεις για συγκέντρωση 

χρημάτων για αδύναμους συμπολίτες ή ακόμα και η λειτουργία της σχολικής 

δανειστικής βιβλιοθήκης, όπου είναι αναγκαία η ύπαρξη του εθελοντισμού από την 

πλευρά των μαθητών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε άλλες σχολικές μονάδες με 

διαφορετικό ίσως τρόπο. Συγκεκριμένα, σε έρευνά τους οι Αυγητίδου κ.α. (2016), 

αναφέρουν πως οι μαθητές προσφέρουν εθελοντισμό μέσω κοινωνικής προσφοράς σε 

αδύναμους συμπολίτες που βρίσκονται σε Ιδρύματα και Νοσοκομεία. Υπάρχουν 

φυσικά και περιπτώσεις όπου συνεργάζονται με τοπικούς φορείς και διακεκριμένους 

επιστήμονες για την αντιμετώπιση και εξάλειψη παραβατικών συμπεριφορών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Κιλκίς, Φεβρουάριος 2019 

Αξιότιμε/η κ. Διευθυντή/ρια, 

Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών μου στην «Οργάνωση και Διοίκηση 

της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διεξάγω έρευνα με θέμα: «Οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στη σχολική καθημερινότητα όπως τις βιώνουν οι διευθυντές 

δημοτικών σχολείων». Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσω με ποιον τρόπο η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και 

πως οι σχολικοί διευθυντές/ριες διαχειρίζονται τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. 

Για την υλοποίηση αυτής της μελέτης και χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό 

εργαλείο τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσω έρευνα σε Διευθυντές Δημοτικών 

Σχολείων του Δήμου Κιλκίς. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή σας στην έρευνά 

μου καθώς η θέση και η εμπειρία σας θα δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις για την 

ολοκλήρωση της ερευνητικής μου προσπάθειας. Σας διαβεβαιώνω ότι κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων θα τηρηθεί η ανωνυμία σας.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που θα αφιερώσετε 

και για τη συμβολή σας στην ολοκλήρωση της ερευνητικής μου μελέτης. 

 

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντινίδου Ελπίδα 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

ΠΡΟΦΙΛ   Φύλο 

 Ποια είναι η ηλικιακή σας ομάδα; 

20-30, 30-40, 40-50, 50+ 

 Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως 

εκπαιδευτικός; 

 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως διευθυντής 

σε σχολείο; 

 Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο 

που είστε σήμερα; 
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Α. Πώς νοηματοδοτούν οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων την οικονομική κρίση; 

Νοηματοδότηση του όρου οικονομική κρίση 1. Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

3. Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη 

σχολική καθημερινότητα (σε μαθητές 

και εκπαιδευτικούς); 

4. Πώς επηρέασε την δική σας 

καθημερινότητα; 

Β. Πώς αντιλαμβάνονται οι σχολικοί 

διευθυντές τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές των σχολείων τους 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης; 

Παράγοντες επίδρασης στην καθημερινότητα 

των μαθητών 

5. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην 

καθημερινότητα των μαθητών της 

σχολικής σας μονάδας από την έναρξη 

της οικονομικής κρίσης και έπειτα; 

6. Εκτός από τον κλασσικό και 

αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης 

με την έλλειψη αγαθών πρώτης 

ανάγκης, με ποιον άλλο τρόπο 

εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης 
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στους μαθητές (συμπεριφορά, 

ακαδημαϊκές επιδόσεις κ.α.); 

7. Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι 

επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

αυτές τις αλλαγές; 

8. Έχετε παρατηρήσει ακραία 

περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο 

και έλλειψης σε απαραίτητα είδη που 

παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Γ. Πώς νοηματοδοτούν τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση; 

Νοηματοδότηση επιπτώσεων οικονομικής 

κρίσης στην εκπαίδευση 

9. Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η 

σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε 

από την οικονομική κρίση (ελλείψεις 

σε μόνιμο προσωπικό, ειδικότητες 

κ.λπ.); 

10. Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική 

μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την 

απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 
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Πόσο εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις 

των δαπανών για την εκπαίδευση στο 

καθημερινό έργο του εκπαιδευτικού;  

11. Πέρα από τους μαθητές και τις 

οικογένειές τους οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης επηρέασαν και 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο 

πρόθυμοι είναι παρ’ όλη τη ματαίωση 

που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα της 

σχολικής μονάδας (μειώσεις μισθών, 

εργασία μακριά από την οικογένεια 

κ.α.); 

Δ. Ποιες οι ενέργειες των σχολικών 

διευθυντών προκειμένου να αντιμετωπίσουν 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο 

σχολικό περιβάλλον; 

Ενέργειες αντιμετώπισης επιπτώσεων 

οικονομικής κρίσης στο σχολικό περιβάλλον 

12. Ποιες οι ενέργειές σας για την 

αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

που έχουν προκύψει στη σχολική σας 

μονάδα; 
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13. Εξαιτίας της μειωμένης 

χρηματοδότησης των σχολικών 

μονάδων είστε αναγκασμένοι να 

μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με 

ποιον τρόπο το καταφέρνετε χωρίς να 

μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

14. Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές 

κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να 

καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς 

και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο; 

 

  



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ 

Απομαγνητοφωνήσεις από τις συνεντεύξεις των διευθυντών/ριών των σχολικών 

μονάδων του Δήμου Κιλκίς. Όπου Ε ερευνητής και Δ… ο κάθε διευθυντής που 

παραχώρησε τη συνέντευξη. 

 

Δ1 

ΦΥΛΟ: Άντρας 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 40 – 50 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Δημοτικής Εκπαίδευσης 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 20 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 8 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 4 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ1: Ορισμός οικονομικής κρίσης… σαν το αποτέλεσμα μιας σειράς λαθών και 

κοινωνικής κατάπτωσης. Σειρά λαθών, διαδοχικών λαθών πολλών γενεών η οποία 

συνδυάζεται και με κρίση αξιών και με κρίση… και ηθική κρίση 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Δ1: Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι… ο περιορισμός των πόρων σε πρώτη φάση το 

πιο εμφανές, των οικονομικών πόρων αλλά και όλα τα όσα, όλες οι συμπεριφορές οι 

οποίες αναδύονται με την δικαιολογία του περιορισμού των οικονομικών πόρων 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα, τόσο σε μαθητές 

όσο και σε εκπαιδευτικούς; 

Δ1: Στη σχολική καθημερινότητα, ε… εμφανίζεται με την ότι, δεν υπάρχουν χρήματα 

που υπήρχαν στο παρελθόν, όσον αφορά στο να κάνουμε πράγματα, παρόλα αυτά 

μπορώ να πω ότι στα σχολεία δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα 

διότι έχουμε κατεβάσει τις δυνατότητες, έχουμε κατεβάσει τις προσδοκίες κατά κάποιο 

τρόπο, κάνουμε καλύτερη κατανομή των πόρων γιατί σε κάποιες φάσεις γινόταν και 

σπατάλη, έγινε κάποιος εξορθολογισμός μπορεί να γίνει και παραπάνω 

εξορθολογισμός των πόρων και φυσικά και σε πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και οι γονείς 

ο σύλλογος γονέων στο πόσα χρήματα μπορεί να διαθέσει και να κάνει. Τώρα όσον 



101 
 

αφορά τους μαθητές, υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν κάποια οικονομικά 

προβλήματα, αυτό είναι εμφανές αλλά άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα υπήρχαν 

σε όλες τις εποχές απ’ όσο γνωρίζω εγώ. Δηλαδή πάντα υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν 

είχαν τη δυνατότητα να πάρουν το κουλούρι τους ή να πάνε μια εκδρομή κλπ. 

Προσπαθούμε και με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να κάνουμε 

το καλύτερο δυνατό και με την προσφορά κάποιων τροφίμων. Τα προηγούμενα χρόνια 

είχαμε τη δυνατότητα τους δίναμε ένα κουλούρι με την προσφορά κάποιου αρτοποιείου 

ε… μαζεύουμε Πάσχα, Χριστούγεννα, κάθε χρόνο που είμαι εδώ πέρα όλο και κάποιον 

έρανο θα κάνουμε. Το συγκεκριμένο σχολείο έχει μια παράδοση στις 

μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις ε… κάναμε μια πριν 2 χρόνια, μιλάω γι’ αυτές που 

ήμουν εγώ εδώ πέρα, αλλά αυτές γινόταν και πριν έρθω εγώ, πριν την κρίση δηλαδή 

ε… στις οποίες δίναμε, μαζεύαμε εισιτήρια, πουλούσαμε εισιτήρια και… με την είσοδο 

δίναμε τα έσοδα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Πρόπερσι μαζέψαμε 4.500€ και τα 

δώσαμε σε ένα παιδί που πήγαινε στην Ελβετία για θεραπεία. Φέτος ήταν πολύ 

λιγότερα τα χρήματα μαζέψαμε μόνο 500€ τα δώσαμε στον Ερυθρό Σταυρό. 

Προσπαθούμε και πάντα κάνουμε και κάποιους εράνους, φέτος κάναμε επίσης τον 

έρανο για το παιδί που έχασε το χέρι του, από τους γονείς μαζεύτηκαν κάποια επίσης 

πολλά λεφτά και σε επίπεδο σχολείου εντοπίζουμε κάποια παιδιά που έχουν ανάγκη 

και Πάσχα Χριστούγεννα ή μαζεύουμε τρόφιμα ή δίνουμε χρήματα 

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ1: Τη δική μου καθημερινότητα. Η δική μου καθημερινότητα έχει επηρεαστεί γιατί 

παλιά σαν διευθυντής, επειδή έχω, διετέλεσα και προϊστάμενος πριν το ’11 σε σχολείο 

και είχα ας πούμε χρήματα στα χέρια μου ήταν πολύ πιο άνετη με τη έννοια ότι 

μπορούσα να επιλέγω τον προμηθευτή μου, να επιλέγω αυτά τα οποία θέλω να 

αγοράσω, στο χρόνο που θέλω να τα αγοράσω, να τα πληρώνω και να κάνω όλο αυτό 

το γεγονός. Τώρα όλα γίνονται κεντρικά, έχει γίνει περισσότερο κεντρ… πιο 

συγκεντρωτικό το σύστημα. Δηλαδή τα πετρέλαια, η γραφική ύλη, τα καθαριστικά όλα 

γίνονται με διαγωνισμούς κεντρικά από το δήμο με αποτέλεσμα να μην έχεις αυτά που 

θες, την ποιότητα των αντικειμένων που θες, την επιλογή να επιλέξεις αυτά που θες σε 

γραφική ύλη τουλάχιστον ε… και να μην έχεις τη δυνατότητα όποτε τα θες γιατί πρέπει 

να κάνεις έναν προγραμματισμό 6μηνιαίο συνήθως όπου πολλές φορές βγαίνει και… 

δεν μπορείς να τον υπολογίσεις ακριβώς να βγεις λίγο έξω ε και λίγο πριν ξεκινήσει η 

επόμενη περίοδος του διαγωνισμού να έχεις ξεμείνει από κάποιο υλικό. Από 

καθαριστικά, από τέτοιο πως το λένε γραφική ύλη και να χρειαστεί ας πούμε να 
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συνδράμουν οι γονείς για να βγάλεις αυτό το διάστημα το οποίο έχεις… αν γίνει καλός 

προγραμματισμός και εξορθολογισμένη διαχείριση θεωρώ ότι μπορείς ας πούμε να τα 

καταφέρεις αλλά και πάλι πρέπει να έχεις συνέχεια το μυαλό σου στην οικονομία, να 

μην ξεφεύγεις. Αυτά. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα; 

Δ1: Επειδή αυτό κρατάει, υπάρχει πολλά χρόνια ε δεν μπορώ να πω ας πούμε κάποια 

αλλαγή γιατί στην ουσία συμπορευόμαστε και εμείς με την κρίση και προσαρμόζουμε 

και την οπτική μας σε αυτά που ζούμε. Ε... αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το ’12 

κυρίως τότε που ήμουν διευθυντής στο 8ο Δημοτικό ε... έγινε μια πολλή μεγάλη φυγή 

ανθρώπων που αναζήτησαν την τύχη τους στο εξωτερικό. Όσοι δηλαδή είχαν συγγενείς 

στο εξωτερικό κοιτάξανε να φύγουνε. Αυτό συνεχίζεται και τώρα ας πούμε θυμάμαι ας 

πούμε τότε το σχολείο είχε 150 παιδιά και έπεσε στα 130 ήταν μεγάλη ποσοστιαία 

μείωση ε… η πιο μεγάλη δηλαδή που έζησα ας πούμε έπεσαν πάρα πολύ τα παιδιά 

τώρα υπάρχει πάλι αυτό δηλαδή φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, πηγαίνουν τα παιδιά 

στο εξωτερικό αλλά σε μικρότερο βαθμό. Φέτος δηλαδή είχα ένα δύο μαθητές που 

φύγαν στο εξωτερικό μέσα στη χρονιά. Μικρότερο ποσοστό πλέον, τουλάχιστον όπως 

το βλέπω εγώ. Τότε το ’12 έγινε ένα μεγάλο μπαμ. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές; Για παράδειγμα 

κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά ή ίσως στις ακαδημαϊκές επιδόσεις; 

Δ1: Ακαδημαϊκές επιδόσεις ε… θεωρώ ότι το… οι ακαδημαϊκές επιδόσεις είναι προϊόν 

και αυτό της κρίσης των αξιών η οποία εκ των οποίων εκπορεύεται και η οικονομική 

κρίση, άρα το πρόβλημα δεν είναι η οικονομική κρίση αλλά η έκπτωση των αξιών 

κάποιων πραγμάτων και η υποβάθμιση του σχολείου συνολικά ως μέσου κοινωνικής 

κινητικότητας. Δηλαδή στο παρελθόν το σχολείο ήταν ένα ισχυρό μέσο κοινωνικής 

κινητικότητας. Ξέροντας ο γονέας ότι ο μαθητής θα πάει στο σχολείο και θα μπορεί να 

αλλάξει τη ζωή να αλλάξει το περιβάλλον του να αλλάξει το εργασιακό του μέλλον σε 

σχέση με το μέλλον, με το παρόν του γονέα του. Αυτό πλέον εδώ και χρόνια και 

πιστεύω και πριν την οικονομική κρίση αλλά και τώρα δεν υφίσταται. Δηλαδή το 

σχολείο με τις γνώσεις που δίνει δεν εγγυάται στον μαθητή και στο γονέα ότι θα του 

δώσει ένα καλύτερο μέλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να του το δώσει. Οπότε υπάρχει 

μια απαξίωση για το σχολείο συνολικά και από τους γονείς και από τα παιδιά από τη 



103 
 

στιγμή που αντιλαμβάνονται μπορεί να το αντιλαμβάνονται και ενδόμυχα χωρίς να το 

εκφράζουν, ότι το σχολείο δεν έχει να τους προσφέρει αυτά που ίσως να τους 

προσέφερε στο παρελθόν σαν μέσω κοινωνικής κινητικότητας. 

Ε: Με ποιον τρόπο επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον τις αλλαγές αυτές;  

Δ1: Το οικογενειακό περιβάλλον ε… το οικογενειακό περιβάλλον ευθύνεται με τη 

έννοια ότι υπάρχουν καταστάσεις στο σπίτι τα οποία αντανακλώνται στο σχολείο ως 

καθρέφτης και δεν μπορείς να… τα παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται, ούτε οι γονείς, ούτε 

εμείς το καταλαβαίνουμε ούτε οι γονείς μπορούν να το αντιληφθούν ότι ο τρόπος που 

χειρίζονται κάποια πράγματα ακόμα και με τα διαζύγια, τις μονογονεϊκές οικογένειες 

επηρεάζει την συμπεριφορά των παιδιών τους. Από τη στιγμή που τα παιδιά δεν έχουν 

ένα σταθερό σημείο αναφοράς να απευθυνθούν, δηλαδή παίρνουν αντικρουόμενα 

μηνύματα από την οικογένεια πολλές φορές και το σχολείο επίσης δεν έχει ένα σταθερό 

σημείο αναφοράς για να απευθυνθεί δηλαδή όταν υπάρχουν ο ένας γονέας είναι εδώ ο 

άλλος γονέας είναι εδώ άλλα λες στον ένα γονέα άλλα λες στον άλλον γονέα. Ή δεν 

υπάρχει το πατρικό πρότυπο που είναι το επιβλητικό και τα λοιπά. Οι γονείς πολλές 

φορές εργάζονται πολλές ώρες για να τα βγάλουνε πέρα, έχουνε πολλές 

δραστηριότητες… πολλά πράγματα να κάνουν για να ικανοποιήσουν το υλικό κομμάτι 

των παιδιών παραβλέπουν πολλές φορές το συναισθηματικό και το ψυχικό και το 

μαθησιακό. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε; 

Δ1: Όχι. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε, από 

την οικονομική κρίση; Αρχικά σε επίπεδο προσωπικού. 

Δ1: …Το προσωπικό είναι… το προσωπικό είναι υπερπλήρες αυτό βέβαια δεν 

οφείλεται τόσο… οφείλεται και στο γεωγραφικό μέρος που βρίσκεται το σχολείο. Είναι 

στο κέντρο του Κιλκίς, είναι σε μια πόλη κοντά στη Θεσσαλονίκη, πολλοί άνθρωποι οι 

οποίοι είναι αποσπασμένοι… είναι διορισμένοι σε νησιά επιθυμούν να ’ρθούνε προς 

τα εδώ ακόμα και αν… οπότε πάντα έχουμε μια πληθώρα προσωπικού. Απλώς το 

πρόβλημα είναι ότι, για εμένα, ότι το προσωπικό θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, 

έχουμε πάρα πολύ γερασμένο προσωπικό άνθρωποι οι οποίοι πριν από 10 χρόνια θα 

είχανε βγει ήδη στη σύνταξη προσπαθούνε. Φοβούνται να βγούνε στη σύνταξη οι 

δάσκαλοι γιατί η σύνταξη είναι πολύ μικρότερη από το μισθό, οι περισσότεροι από 

αυτούς έχουνε, που είναι στην ηλικία της συνταξιοδότησης έχουνε παιδιά τα οποία 
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ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί επαγγελματικά και στην ουσία αυτοί είναι οι 

στυλοβάτες όλης της προσπάθειας με αποτέλεσμα να φοβούνται τη σύνταξη  ή να μην 

μπορούν να βγούνε με αποτέλεσμα να μένουν στο σχολείο σε ηλικίες που πλέον δεν 

είναι τόσο αποδοτικοί. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν… να κάνουν αυτά που πρέπει 

να κάνουν, να υπάρχει μια σωστή λειτουργία του σχολείου αλλά να μην κάνουν το κάτι 

παραπάνω να μην έχουν την όρεξη. Και ο νέος εκπαιδευτικός μπορεί να μην τα κάνει 

αλλά ας πούμε ότι είναι ένα γερασμένο προσωπικό το οποίο βγάζει και προβλήματα 

υγείας. Δηλαδή ας πούμε ένας νέος μπορεί να αρρωστήσει 2-3 μέρες και να απουσιάζει 

2-3 μέρες. Ένας πιο ηλικιωμένος θα κάνει μια εγχείρηση σοβαρότερη και θα λείψει ένα 

μήνα, έτσι, οπότε μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μια, στο σχολείο ότι υπάρχει μια ότι 

είναι συμπληρωμένο το προσωπικό αλλά στην ουσία να μην είναι. Γιατί κάποιοι θα 

φύγουν.  

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ1: Ναι έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάρουμε υλικό, υλικό εννοώ φωτοτυπικό, ε… 

θρανία, υλικοτεχνική υποδομή δηλαδή αυτή που κάναμε αιτήσεις στον ΟΣΚ και 

παίρναμε έχουμε πάρα πολλά χρόνια να πάρουμε, δεν μας στέλνουν πλέον ενημέρωση 

να απευθυνθούμε στον ΟΣΚ για να ζητήσουμε πράγματα ε… προσπαθούμε με τη 

συντήρηση, όσο το δυνατό με τη μεγαλύτερη συντήρηση που έχουμε… του υλικού που 

έχουμε με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και εντάξει τα θέμα το κτιριακό επειδή 

το έχει αναλάβει ο Δήμος και είναι και θέμα ασφάλειας δηλαδή θέμα καυστήρα, θέματα 

καλοριφέρ, τζαμιών, αυτά… ε οροφής αυτά έχουμε άμεση ανταπόκριση από το Δήμο 

διότι είναι και θέμα ασφάλειας και θέμα υγείας αλλά τα άλλα θέματα… με την 

υλικοτεχνική υποδομή τύπου που βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

μηδενική. Βέβαια, χρειαζόμαστε βέβαια όσο ανεβαίνουν οι συνθήκες χρειαζόμαστε 

πράγματα που ποτέ δεν μας το προσφέρει η πολιτεία. Ακόμα και πριν την οικονομική 

κρίση δηλαδή όπως προτζέκτορες, κομπιούτερ και τα λοιπά κάθε τάξη τώρα έχει έναν 

προτζέκτορα έχει ένα κομπιούτερ που αυτά δεν τα είχανε ούτε πριν την κρίση αλλά 

όλα αυτά γίνονται με αιματηρές, με αιματηρή προσπάθεια και των γονέων και των 

δασκάλων πουλάμε εφημερίδες, λέμε κάλαντα τέτοια πράγματα. 

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της κρίσης 

επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ όλη τη 
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ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν προβλήματα της 

σχολικής μονάδας;  

Δ1: Ναι… Σου είπα, στο απάντησα και πριν ότι είναι πολύ γερασμένο το προσωπικό 

ειδικά μέσα στην πόλη ε… και γενικά όλο αυτό για να εργαστείς, να έχεις όρεξη να 

εργαστείς πρέπει να αμείβεσαι σωστά. Όλα αυτό που έχουμε ζήσει δημιουργεί 

προβλήματα καθότι έχουμε, μια ίδια, ένα ίδιο εργασιακό έργο οποιαδήποτε τάξη και 

να πάρει έχει ένα ολόιδιο εργασιακό έργο και ο ένας νεοδιόριστος ας πούμε πληρώνεται 

με 600€, 1000€ δεν το πιάνεις πριν τα 10 χρόνια υπηρεσίας δηλαδή πριν τα 10 χρόνια 

υπηρεσίας είσαι κάτω από ένα χιλιάρικο και με όλα αυτά τα θέματα μετακινήσεων και 

τα λοιπά συν το γεγονός ότι ο συνάδελφός σου που κάνει ακριβώς το ίδιο έργο παίρνει 

ας πούμε ένα αρκετά χρήματα παραπάνω. Αυτό ας πούμε μπορεί να είναι σαν ένα μια 

αιτία συγκρούσεων ας πούμε και αντεγκλήσεων όσων αφορά την κατανομή του έργου 

δηλαδή ποιος πρέπει να πάρει περισσότερο και ποιος πρέπει να πάρει λιγότερο έργο. 

Αλλά σε γενικές γραμμές επειδή έχουμε να κάνουμε με παιδιά και επειδή τα παιδιά δεν 

μπορούνε, δεν μπορείς να έχεις ε… πρέπει να ασχοληθείς μαζί τους, πρέπει να κάνεις 

κάτι, αναγκαστικά η εμπειρία βοηθάει και όλοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. 

Και μπορώ να πω ότι και το κάτι παραπάνω το κάνουν. Δεν θεωρώ ότι η ποιότητα του 

έργου του εκπαιδευτικού έργου, εξαρτάται από το μισθό όσο από το χαρακτήρα και τη 

θέληση. 

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα; 

Δ1: Κάνουμε ή έρανο ή απευθυνόμαστε στους γονείς, κάνουμε έκκληση για μια 

συγκεκριμένη κατάσταση. Και ανταποκρίνονται.  

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών; 

Δ1: Κάνουμε καλό προγραμματισμό ε… πολλές φορές βάζουμε το χέρι στην τσέπη και 

εγώ και οι δάσκαλοι. Οι γονείς έχουν ξεχειλώσει την τσέπη τους (γέλια) ε… και 

απευθυνόμαστε και σε φορείς, ότι μπορούμε δηλαδή, τσάμπα χορηγούς κλπ δωρεάν, 

εκδίδουμε εφημερίδα, βγάζουμε ημερολόγια κάθε χρόνο, όχι φέτος, κάνουμε κάποιο 

τσάι για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό έχουμε και χορηγούς. Δηλαδή φέτος η Kleemann 

μας βοήθησε να πάρουμε 2 ρομποτάκια, σετ ρομποτικής,  η εφημερίδα Ειδήσεις μας 



106 
 

εκτυπώνει πολλά πράγματα στο κόστος ή και δωρεάν ε… προσπαθούνε όλοι οι φορείς 

εδώ του Κιλκίς σε όποιον απευθυνόμαστε να μας βοηθήσει. 

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; Και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

Δ1: Ναι σαφέστατα αυτό το είπαμε και πριν, κάναμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που 

κάναμε, ήταν πάνω και ειδικά και το προπέρσινο με τον έρανο με το παιδί με το μάτι 

και φέτος που κάναμε για τον Ερυθρό Σταυρό, που πήρε μέρος το μισό σχολείο σε αυτή 

τη διαδικασία ήταν πάνω σε αυτό το θέμα της αλληλεγγύης. Δηλαδή τονίστηκε η 

αλληλεγγύη. Ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να βοηθάμε το συνάνθρωπο γιατί 

όλο αυτό το κάνουμε για τα χρήματα να τα δώσουμε σε αυτούς τους σκοπούς και όχι 

να τα πάρουμε για εμάς για να κάνουμε να πάμε εκδρομή ας πούμε 

 

Δ2 

ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Φυσικής Αγωγής 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 2 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ2: …ως τον περιορισμό… της… ευχέρειας του να υπάρχουνε και να διακινούνται 

αγαθά που θεωρούνται αναγκαία, που θα τα θεωρούσα αναγκαία στο χώρο της παιδείας 

ας πούμε ή στον οικιακό χώρο. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;  

Δ2: Η απουσία των χρημάτων. Η απουσία της άνεσης, της οικονομικής άνεσης των 

ανθρώπων της κοινωνίας που έχει αυτή την κρίση.  

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζετε στη σχολική καθημερινότητα σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς; 

Δ2: Δεδομένου ότι από το 2010 περικόπηκε κόπηκε στο 50% η χρηματοδότηση, η 

αποτύπωση έρχεται να να γίνεται… πως… στέρηση αγαθών γραφείου, αναλώσιμων 

και σταθερών αντικειμένων που χρειάζεται το σχολείο. Καθαριστικών καθώς και 

προσωπικού που θα έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο.  

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 
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Δ2: Ζω πιο στερημένα όσον αφορά τα οικονομικά μου που σημαίνει ότι κινούμαι, 

καταναλώνω και αγοράζω λιγότερο και όσον αφορά το σχολείο αναγκάζομαι να 

κάνω… να αναλαμβάνω αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν και άλλοι άνθρωποι θα 

εργάζονται ή να προσαρμόζω την… το μάθημά μου με λιγότερη, με μικρότερη 

υλικοτεχνική υποδομή και επίσης να εργάζομαι σε χώρους που φθείρονται και δε 

συντηρούνται.  

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα; 

Δ2: Ναι, έχω παρατηρήσει. 

Ε: Τι είδους αλλαγές ήταν αυτές; 

Δ2: Μικρότερη συμμετοχή στα… σε δράσεις που χρειάζονται να πληρώσουν οι γονείς 

όπως ας πούμε θέατρα ε... εκδρομές, κινηματογράφοι, οι δράσεις που χρειάζεται, 

χρειάζονται ένα εισιτήριο ή μια μετακίνηση άρα να πληρώσουμε το λεωφορείο σε 

αυτή, η συμμετοχή σε αυτά είναι μικρότερη και στον τρόπο και από τα προϊόντα που 

κρατάνε στα χέρια τους φαίνεται ότι διαθέτουν λιγότερα και από τα και από τα ρούχα 

τους. Μπορεί να μην υπάρχει δεύτερο ζευγάρι παπούτσια ας πούμε. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές; Για παράδειγμα 

αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς τους ή στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. 

Δ2: Όχι δεν δεν έχω αποτυπώσει κάποιες τέτοιες διαφορές. Ίσως υπάρχει μια 

μεγαλύτερη ομοιογένεια ίσως αλλά δεν δεν το έχω μετρήσει υπάρχει μεγαλύτερη… 

περισσότερη περισσότερες οικογένειες έχουν πιο κοινό τρόπο αντιμετώπισης τώρα με 

την κρίση των πραγμάτων. Το ψαλίδι δηλαδή του πολύ πλούσιου με τον καθόλου 

πλούσιο έχει μειωθεί η απόσταση.  

Ε: Με ποιον τρόπο επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον τις αλλαγές αυτές; 

Δ2: Το οικογενειακό περιβάλλον όσον αφορά την τις αξίες που έχει η οικογένεια δεν 

έχει σχέση με την οικονομική κρίση. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν γονείς που πλέον 

δεν εργάζονται και οι 2 ή ο ένας από τους δύο ενώ παλιότερα δεν ίσχυε αυτό 

οπωσδήποτε έχει επίπτωση στην οικον… στη συμπεριφορά των παιδιών όσον αφορά 

τη συμμετοχή και την κατανάλωση γιατί στην στον ψυχικό τους κόσμο δε φαίνεται να 

υπάρχει. Πέρα από μια δήλωση ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δε φαίνεται 

όμως να είναι βαθιά λυπημένα γιατί και το διπλανό παιδί και το παραδιπλανό ζει μια 

παρόμοια κατάσταση. 
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Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Δ2: Όχι, όχι. Σε παλαιότερες περιπτώσεις έτυχε γονείς να… ανεπίσημα να δηλώσουν 

ότι το παιδί μπορεί ας πούμε να είναι πιο πολύ, πιο άρρωστο γιατί δεν έχουμε να 

θερμανθούμε έτσι αλλά επειδή το σχολείο όπως και να έχει οι παροχές του είναι 

περισσότερες από ότι ένα σπίτι που δεν θερμαίνεται και δεν ταΐζεται το παιδί ε… άρα 

το να έρχεται στο σχολείο είναι σωτηρία για την οικογένεια που πάσχει ας πούμε. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση;  

Δ2: Στην στο Κιλκίς επειδή έχω γνώση για το πόσοι είναι οι μόνιμοι πόσοι είναι οι 

αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί οι αναπληρωτές είναι ένα ποσοστό 10% με 20% 

σε κάθε μονάδα. Δηλαδή σε εμάς που είμαστε καταγεγραμμένοι στο my school στη 

βάση δεδομένων 29 άτομα, έχουμε 6 αναπληρωτές που όμως δεν είναι κάθε μέρα στο 

δικό μας το σχολείο μπορεί να έρχεται μόνο 1 φορά. Ο ίδιος δηλαδή αναπληρωτής αν 

γυρίσεις σε 6 σχολεία να είναι ο ίδιος. 

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ2: Λοιπόν αυτό είναι απολύτως σχετικό με το Δήμο και το Δήμαρχο. Ο Δήμος, όλοι 

οι Δήμοι παίρνουνε ένα ίδιο κονδύλιο το οποίο διαχειρίζεται η σχολική επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εμάς, Δευτεροβάθμιας για τη δευτεροβάθμια. Άλλη 

επιτροπή είναι σε εμάς. Αυτή η επιτροπή είναι εγκάθετη δεν είναι εκλεγμένη από 

κάποιον, ο Δήμαρχος ορίζει ποιοι είναι αυτοί και αυτοί ορίζουν πως θα διαθέσουν τα 

κονδύλια. Χρήματα στη μονάδα δεν υπάρχουνε που σημαίνει ότι στο Δήμο Παιονίας 

μπορεί το σχολείο να έχει φαξ γιατί ο Δήμος Παιονίας δίνει για να πάρουν φαξ οι 

μονάδες, στο δικό μας το Δήμο αποφασίζουν και διατάζουνε ότι δε δίνουν για φαξ άρα 

η γενικότερη εικόνα της οικονομικής κατάστασης δεν έχει να κάνει με το τι φτάνει στο 

σχολείο και πως αποτυπώνεται στη σχολική μου μονάδα, η σχολική μου μονάδα θα 

πρέπει να σχετιστεί με τη δική μου σχολική επιτροπή. Άλλο ένα παράδειγμα, έγραφα 

ένα άρθρο χθες, ο Δήμος Ωραιοκάστρου ας πούμε έχει τα σχολεία του απ’ έξω όλα 

βαμμένα σε κυψέλες αυτά ή έχει τα πλακάκια του με παιχνίδια ή έχει αλλάξει τα 

κάγκελά του. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως… οικονομική κρίση είμαστε στην ίδια 

πατρίδα είναι πως διαχειρίζεται ο δήμος τα κονδύλια που του δίνει ούτως ή άλλως το 
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κράτος. Πως θα τα διαθέσει η σχολική επιτροπή. Δε μου δίνει εμένα ένα 

πεντακοσάρικο ο Δήμος κάθε χρόνο έτσι ώστε να πω εγώ το διέθεσα εκεί και δε φάνηκε 

η οικονομική κρίση, ο άλλος το διέθεσε αλλού, δηλαδή η Κρήτη ας πούμε το έκανε 

γραφική ύλη ενώ το Νευροκόπι το έκανε θέρμανση. Δεν υπάρχει όμως τέτοιο κονδύλι. 

Ή μπορεί κάποιοι Δήμοι να δίνουν κάποια κονδύλια στα δημοτικά σχολεία για να 

κινούνται. Ο δικός μας ο Δήμος δεν δίνει. Άρα είναι διαφορετικά αποτυπωμένη η δική 

μας η πραγματικότητα από ενός διπλανού νομού. Επίσης, δεν εμφανίζεται μόνο η 

μείωση των δαπανών αλλά και η μείωση και η κακή ποιότητα συντήρησης. Γιατί ο 

Δήμος δεν αναλαμβάνει μόνο να αγοράσει κάτι ή να μην το αγοράσει αλλά ορίζει και 

ποιος θα το συντηρήσει, δηλαδή αν ο Δήμος ορίσει ένα πρόσωπο το οποίο δεν κάνει 

καλά τη δουλειά του στη συντήρηση ενός μηχανήματος τότε εγώ έχω χαμηλότερη 

ποιότητα μέσα στο σχολείο μου ενώ ο άλλος πληρώνεται γι’ αυτή τη δουλειά. Το 

αποτέλεσμα είναι ας πούμε το δικό μας το σχολείο έκανε ένα τσάι πέρυσι στην αρχή 

της χρονιάς, έβγαλε 800€ έσοδα και αγόρασε μόνο του το φωτοτυπικό μηχάνημα που 

δεν το αγοράζει ο δήμος, λέει δεν αναλαμβάνω ενώ άλλοι Δήμοι όπως της Κοζάνης 

που μίλησα τους έχουν αγοράσει. Και επειδή ακριβώς αγοράσαμε το δικό μας 

φωτοτυπικό δε μας αναγνωρίζουν να πάρουμε τα τόνερ, αφού αγοράσατε δικό σας 

μηχάνημα πάρτε μόνοι σας και τα τόνερ. Εγώ τι έκανα, γλίτωσα από τη σχολική 

επιτροπή ένα έξοδο που θα το βγάλω πέρα εγώ ξέρω πως, γλίτωσα τη δαπάνη της 

αγοράς του φωτοτυπικού και επειδή το έκανα αυτό γιατί οι ίδιοι δεν το αναλάμβαναν 

τώρα οφείλω να το συντηρώ και εγώ. Ενώ λεφτά έχουν για τη συντήρηση. Τι μου λένε 

όμως, αφού δεν το πήρες από εμάς, αφού δεν το πήρες από τον Τάδε που 

συνεργαζόμαστε εμείς άρα ο Τάδε δεν θα έρχεται για συντήρηση.  

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι, 

παρ’ όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας; 

Δ2: Πάρα πολύ, εξαιρετικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δείγμα κατάρρευσης είναι γιατί 

οι εκπαιδευτικοί, όσοι εργάζονται στη σχολική μονάδα, κάνουν και πράγματα τα οποία 

κανένας δεν ξέρει όπως ας πούμε αίφνης πάλι ο Δήμος κατάργησε τις συμβάσεις τις 

πρωινές των καθαριστριών και δεν έχουμε καθαρίστριες την ώρα λειτουργίας του 

σχολείου. Τι γίνεται όταν ένα παιδί έχει διάρροια ή εμετό; Θα το αφήσεις εκεί μέχρι το 

βράδυ που θα έρθει η καθαρίστρια; Όχι. Τι γίνεται σε περίπτωση που χτυπήσει το 

κουδούνι όπως εσύ και πρέπει κάποιος να πάει να ανοίξει; Τι γίνεται στην περίπτωση 
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που έχω αλληλογραφία στο ΚΕΣΥ που είναι στη Νομαρχία, στη σχολική επιτροπή που 

πρέπει να πάνε χαρτιά, στη Eurobank να γίνουν καταθέσεις, στο Σύμμετρο που μας 

έφερε λάθος ας πούμε την παραγγελία μια μικρή έλλειψη; Ποιος θα πάει τι θα κάνει; 

Οι άνθρωποι λοιπόν όλοι που έχουμε… που δεν έχουμε μάθημα, την ώρα που έχουμε 

κενό ή που έχουμε σχολάσει θα κάνουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Παρόλο που 

πληρωνόμαστε λιγότερα χρήματα απ’ ότι πριν την οικονομική κρίση. Για να 

λειτουργήσει όμως όλο αυτό γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα και δεν ευθύνονται σε 

τίποτα έχουμε αναλάβει περισσότερες δουλειές ο καθένας μας. 

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα;  

Δ2: Τι είδους έκτακτων; Γιατί υπάρχουν έκτακτα κρίσεις ας πούμε παιδιών υπάρχουν 

έκτακτα όπως ας πούμε αδιαφορία γονέων να ’ρθει το παιδί στο σχολείο. Με κάθε 

νόμιμο ή εθελοντικό μέσο. Δηλαδή νόμιμα μέσα είναι ότι ορίζει ο νόμος. Έκτακτες 

καταστάσεις θεωρούνται καταστάσεις που ίσως ο νόμος δεν έχει προβλέψει γιατί μια 

έκτακτη κατάσταση μπορεί να είναι μια… μια αλλαγή κατοικίας ενός παιδιού ας πούμε, 

που όμως προβλέπει ο νόμος. Ότι λοιπόν προβλέπει ο νόμος γίνεται όπως γράφει ο 

νόμος. Σε άλλες έκτακτες ότι έχει να κάνει με την υγεία ή την κατάσταση των παιδιών 

ενημερώνονται οι γονείς και συμπράττουμε με τους γονείς, ότι έχει να κάνει με το 

κτιριακό συμπράττουμε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ή με οποιαδήποτε άλλο 

φορέα μπορεί να συνδράμει στην κατάστασή μας και πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο 

παίζει ο εθελοντισμός. Ας πούμε μια έκτακτη κατάσταση είναι ότι σπάσανε 2 

κεραμίδια, χάλασε μια κλειδαριά αν κάνω εγώ χαρτιά και μέχρι να εγκρίνει η σχολική 

επιτροπή κλπ μπορεί να σπάσουν και άλλα κεραμίδια στο κεφάλι των παιδιών ή να 

κλειδωθεί κάποιος μέσα. Ένας γονέας λοιπόν που είναι σχετικός με αυτό ή ένας 

δάσκαλος που πιάνουν τα χέρια του γίνεται και μαραγκός, γίνεται και χτίστης, γίνεται 

και κηπουρός γίνεται και όλα. Ή κάτι άλλο που εθελοντικά γίνεται από σχολείο είναι 

η βοήθεια προς κάποιες οικογένειες που και αυτό γίνεται είτε με μισοεπίσημο τρόπο 

με το να αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ή και όχι. Δηλαδή να ξέρω εγώ 

και να προσπαθήσω να κάνω ότι γίνεται. Δεν μπορούν να διαθέσουν ένα εισιτήριο, δεν 

έχουν ρούχα, ότι δεν έχουν τρόφιμα τελείως κρυφά και χωρίς… σε συνεννόηση ίσως 

με τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό της τάξης με το Σύλλογο Γονέων καμιά φορά 

και όχι παρέχουμε ότι βοήθεια μπορούμε.  

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 



111 
 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών;  

Δ2: Με τον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση. Ας πούμε αν είναι να δοθεί μια 

ανακοίνωση συνδυάζεται με μια άλλη και έτσι εκτυπώνεται ο μισός όγκος χαρτιού ή 

τα γράμματα από 14, μικραίνουν οι γραμματοσειρές για να γίνουν λιγότερες οι σελίδες 

ή χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά οι ίδιες σακούλες για να μην ξοδεύουμε πολύ 

καθαριστικό υλικό ή εφευρίσκουμε τρόπους… δε δίνονται τόσες πολλές εργασίες σε 

φωτοτυπία ε… ουσιαστικά μικρά κόλπα για… όπως θα συμπεριφερόμασταν στο σπίτι 

μας με τον ίδιο τρόπο συμπεριφερόμαστε και στο σχολείο. Με συστάσεις, όπως να μη 

χρησιμοποιούμε πάρα πολύ χαρτί τουαλέτας, με συστάσεις στα παιδιά να φέρνουν ας 

πούμε από το σπίτι τους αλκοολική, την υγρή αλκοόλη για να έχουν καθαρά τα χέρια 

τους έτσι, με συστάσεις στην καθαρίστρια να χρησιμοποιεί όσο γίνεται πιο… με μέτρο 

και πιο οικονομικά τα καθαριστικά υλικά. Αυτά. 

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; Και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

Δ2: Οπωσδήποτε ναι. Άλλωστε αυτό είναι και ένας από τους στόχους του σχολείου, 

όταν έρχεται το παιδί. Με ποιον τρόπο; Το σχολείο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια 

δεν είναι μια παιδική χαρούμενη, αφελής φωλιά που τα παιδάκια έχουνε λίγα 

προβλήματα κλπ. Όλα τα προβλήματα των μεγάλων, τα οικονομικά προβλήματα, 

δημιούργησαν προβλήματα συνοχής στην οικογένεια και στο ζευγάρι, δημιούργησαν 

πολλούς καυγάδες και διαφωνίες. Όλα αυτά τα προβλήματα αποτυπώνονται στα παιδιά 

και είναι στη συμπεριφορά τους πιο αγριεμένα, είναι μπορεί να έχουν μια όμοια 

κατάσταση όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι αλλά στο συμπεριφορικό ο καθένας 

είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ε… εμείς προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε και 

μέσα από τα μαθήματα που είναι ποικίλα. Υπάρχει η ευέλικτη ζώνη που κάνουμε 

προγράμματα αλληλεγγύης συνεργασίας, ομαδικότητας, το ίδιο εξυπηρετεί η φυσική 

αγωγή με κάτι ψυχοκινητικό, μουσικοκινητικό που είναι σε μεγάλο ποσοστό μέσα 

στην… μέσα σε αυτό το μάθημα. Στη θεατρική αγωγή και οποτεδήποτε δημιουργείται 

ένα θέμα κακής συμπεριφοράς παιδιού απέναντι σε παιδί, κατευθείαν έχουμε ολόκληρη 

στρατηγική, δηλαδή τι θα πει ο δάσκαλος τι παιχνίδι θα κάνει, ποιο πρόγραμμα θα 

εφαρμόσει… Οι δράσεις που γίνονται πέρα από τις απλές ομιλίες είναι πάρα πολλές. 

Επίσης, γίνονται και συνεργασίες με συλλόγους. Δηλαδή πέρυσι είχαμε κάποια 

προβλήματα με συμπεριφορές γονέων κλπ κάναμε μια συνεργασία με το Νηρέα. Ήρθε 
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εκείνος να μας πει που είναι πιο ειδικός σε θέματα συμπεριφοράς και αποκλίσεως 

συμπεριφοράς. 

 

Δ3 

ΦΥΛΟ: Άντρας 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Παιδαγωγική Ακαδημία  

Εξομοίωση πτυχίου 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 32 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 4 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 14 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ3: …Το παιχνίδι είναι στημένο από μετά την μεταπολίτευση οι κυβερνήσεις που 

διαδέχτηκαν η μία την άλλη Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στήσανε ένα παιχνίδι, μας χρεώσανε με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκαμε και μετά το 2010 μπήκαμε στα μνημόνια για να 

αρπάξουνε οι μέσα σε εισαγωγικά σύμμαχοί μας τον πλούτο της Ελλάδας γιατί είμαστε 

γωνιακό μαγαζί. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;  

Δ3: Υπερδανεισμός των ελληνικών νοικοκυριών στην περίοδο των παχιών αγελάδων 

που δίνανε ελπίδες στον κόσμο, στον κόσμο και αυτό τελικά ήταν μια φούσκα που όταν 

έσκασε δημιούργησε τις όλες καταστάσεις. Αυτές που βιώνει ο ελληνικός λαός. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα, σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς; 

Δ3: Έλλειψη χρημάτων, χρηματικής υποδομής ώστε να λειτουργούν τα σχολεία σε 

καλύτερες συνθήκες. Παρακαλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης, για εποπτικά υλικά για 

τα πάντα.  

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα;  

Δ3: Πάρα πολύ. Εκεί που δεν είχαμε άγχος για το αύριο, ξαφνικά μπήκαμε σε μια 

κατάσταση που μας επηρεάζει αρνητικά, σκεφτόμαστε το αύριο τι θα γίνει αν μειωθούν 

οι μισθοί αν… το 2012 ο υπουργός εσωτερικών ο κ. Μητσοτάκης μέσα σε μια νύχτα 

απόλυσε, έκανε απολύσεις τους βρεφονηπιοκόμους, καθηγητές ΤΕΙ ΤΕΛ ΤΕΣ πώς τα 

λένε αυτά εδώ κοντά και στους μηχανολόγους και εμείς κατά κάποιο τρόπο μέσα στο 

φόβο τι θα γίνει αν… κατά κάποιο τρόπο πάει σε απολύσεις και άλλων δημοσίων 

υπαλλήλων δημιούργησε σε όλες, όλους τους εκπαιδευτικούς ένα άγχος. Το οποίο το 
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βιώνουμε ακόμα και τώρα. Τώρα ακόμα δεν έχουμε… ακόμα βρισκόμαστε σε άγχος. 

Οι μισθοί φυσικά μειωθήκανε της τάξεως του 40%-50%… ακόμα αυτό που θέλω να 

πω είναι το βαρέλι ακόμα δεν έχει πάτο ακόμα δεν βρήκαμε τον πάτο και ακόμα 

κατεβαίνουμε. Αυτά. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα; 

Δ3: Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Στους γονείς βέβαια έχω παρατηρήσει, του 

οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών αλλά στα παιδιά δεν έχω παρατηρήσει. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλον 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές; Κάποια αλλαγή στον 

τρόπο συμπεριφοράς ή στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. 

Δ3: Όχι, όχι δεν έχω παρατηρήσει τέτοιες αλλαγές. 

Ε: Επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον αλλαγές που συμβαίνουν στους 

μαθητές; Με ποιον τρόπο;  

Δ3: Φυσικά υπάρχουν. Πολλοί γονείς δουλεύανε στις επιχειρήσεις του Κιλκίς στη 

Βιομηχανική Περιοχή, κάποιοι από αυτούς έχουνε απολυθεί, συγκεκριμένα κάποιοι 

άλλοι γονείς με έχουν παρακαλέσει αν υπάρχει κάποια δουλειά να έχω κάνει 

παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς λέγοντας ότι είναι γονείς αν υπάρχει 

περίπτωση κάτι να τους βάλουνε εργάτες. Φυσικά οι μισθοί είναι πάρα πολύ μικροί 

490 ο βασικός κ.ο.κ. όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον 

των παιδιών.  

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Δ3: Ναι έχουμε παρατηρήσει κάποιοι γονείς οι οποίοι δουλεύανε και έχουν αυτό που 

σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση έχουν απολυθεί ε… έχουνε σοβαρό 

οικονομικό πρόβλημα και το σχολείο μας βοηθάει με ρούχα με… μαζεύοντας χρήματα 

δίνοντάς τους χρήματα, πολλές φορές πληρώνοντας και τα ξύλα για τη θέρμανση και 

τη ΔΕΗ πολλές φορές για να μην τους κόψουν το ρεύμα.  

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Αρχικά αναφέρομαι σε προσωπικό. 

Δ3: Όχι δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό, το σχολείο μας 

επανδρώνεται πολύ καλά με αναπληρωτές όμως, δεν είναι διορισμένοι. Αυτή τη στιγμή 

οι διορισμένοι στο σχολείο παρόλο που ήμασταν… έχουμε 6 οργανικές οι διορισμένοι 
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με οργανικές είμαστε 2 το υπόλοιπο προσωπικό όλοι είναι αναπληρωτές έχουμε όλες, 

σχεδόν όλες τις ειδικότητες δεν μπορώ να πω ότι … η πολιτεία δεν μας έχει επανδρώσει 

με στελέχωση του σχολείου. 

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ3: Ναι, σε κάποια ερώτηση προηγουμένως που μου κάνατε ναι έχει μειωθεί καταρχήν 

δεν υπάρχουν, όλα τα σχολεία εντάσσονται στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κιλκίς 

και ο Δήμος Κιλκίς κάθε 2 φορές το χρόνο μας στέλνει μια… ένα έγγραφο για να 

ζητήσουμε υλικοτεχνικό υλικό το οποίο όμως δεν είναι επαρκές. Γιατί, τα αναλώσιμα 

είναι αναλώσιμα, τα ξοδεύουμε πολύ μετά σε κάποια φάση δεν έχουμε, έχουνε 

τελειώσει, ο Δήμος αργεί να μας στείλει και αναγκαζόμαστε από τους γονείς να 

ζητήσουμε να μας φέρουν είτε φωτοτυπικό υλικό Α4, είτε γομολάστιχες τέτοια 

πράγματα ακόμα και είδη υγιεινής.  

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας; 

Δ3: Εντάξει όλοι οι συνάδελφοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν πολλές φορές, από την 

έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής βάζουνε χρήματα δικά τους για να αγοράσουμε και 

όπως είπα προηγουμένως και χαρτιά κουζίνας και χαρτιά υγείας και τα πάντα τα πάντα 

τα πάντα και ότι έχει σχέση με την υποδομή του σχολείου όταν δεν βοηθάει ο Δήμος, 

όχι ότι δε θέλει να βοηθήσει, λόγω οικονομικών, βοηθάνε οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς. Όσοι μπορούνε. Κάνουμε δηλαδή τα αδύνατα δυνατά ώστε το σχολείο να μην 

έχει καθόλου έλλειψη. 

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα; 

Δ3: Ζητάμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε τη βοήθεια από το, τους πολίτες 

του Κιλκίς… με την οικονομική βοήθεια των πολιτών του Κιλκίς με χορηγίες και με 

χορούς. 

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 
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καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών; 

Δ3: Δεν το καταφέρνουμε, δεν το καταφέρνουμε, είναι δύσκολο. Προσπαθούμε μέσα 

από χορηγίες, μέσα από επαφές με επώνυμους Κιλκισιώτες μπορώ να πω οι οποίοι 

πάντοτε στέκονται δίπλα μας αρωγοί. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω να αυτή τη 

στιγμή την Πέμπτη που είναι Τσικνοπέμπτη το Pitahouse μας δίνει όλη την… 

σουβλάκια και σουτζουκάκια για να κάνουμε την Τσικνοπέμπτη για τα παιδιά. Είναι 

χορηγός. 

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; 

Δ3: Ναι προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τους εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο ώστε να 

υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ των παιδιών, το ένα το παιδί να βοηθάει το άλλο. 

 

Δ4 

ΦΥΛΟ: Άντρας 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Παιδαγωγική Ακαδημία 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Διδακτορικό 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 23 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 2 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2  

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ4: Πώς την ορίζω… Δυσπραγία οικονομική που εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα. Σε 

τι οφείλεται τώρα εντάξει. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;   

Δ4: Ανεργία, μείωση των επενδύσεων, απώλεια θέσεων εργασίας γενικώς στα 

νοικοκυριά παντού. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα;  

Δ4: Εξαρτάται από το βαθμό της, πόσο μεγάλη είναι η κρίση η οικονομική. Παντού 

φαντάζομαι και στο πόσο… στον εξοπλισμό του σχολείου στην… τι αναλώσιμα 

χρησιμοποιούνται, ποιες είναι η συντήρηση του κτιρίου αν γίνεται ή δεν γίνεται και 

όσον αφορά το μαθητικό πληθυσμό πάλι το βλέπεις στον τρόπο που ντύνονται, στον 
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τρόπο που τρώνε τι τρώνε, αν έχουν τη δυνατότητα να πάνε επισκέψεις να συμμετέχουν 

σε εκδηλώσεις σχολείου που χρειάζονται κάποια χρήματα, νομίζω σε αυτά. 

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ4: Ε ένα λιγάκι μεγαλύτερο σφίξιμο, οικονομικό σφίγγουμε το ζωνάρι που λέμε λίγο. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα;  

Δ4: Είμαι σε διάφορες μονάδες οπότε δεν μπορώ να κρίνω τι γινόταν εδώ. Κοιτάξτε 

τώρα μετά από 10 χρόνια ξέρεις κάποια στιγμή το χάνεις κιόλας νομίζεις ότι έτσι ήταν 

πάντα, προσαρμόζεσαι και δεν σου κάνει εντύπωση. Εντάξει… να σας πω κάτι που 

παρατήρησα και σε άλλα σχολεία είναι συνηθιζόταν να γίνονται δώρα στους 

δασκάλους να κάνουν δώρα στο τέλος της χρονιάς. Αυτά νομίζω σχεδόν κόπηκαν 

τελείως έτσι τώρα κάτι που μου έρχεται πρόχειρα. Οπότε αυτό κάτι δείχνει ας πούμε. 

Δε λέω ότι μου λείπουν τα δώρα αλλά το σχολιάζω.  

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές;  

Δ4: Τώρα πάλι θα πρέπει να συγκρίνω το παλαιότερο αλλά δεν μπορώ να κάνω 

σύγκριση να δω τι συνέβαινε πριν 10 χρόνια εδώ σε αυτό το σχολείο. Ε… τι να σας πω 

λογικό είναι να συμβαίνει και αυτό. Όταν υπάρχει δυσκολία στο σπίτι, καβγάδες, τώρα 

θα σας τα πω πιο πολύ θεωρητικά παρά ότι έχω συγκεκριμένα παραδείγματα ή μπορώ 

να τα αποδώσω εκεί αλλά φαντάζομαι ότι… κοντά στο νου και η γνώση. Όταν υπάρχει 

λοιπόν οικονομική δυσπραγία υπάρχουν και προβλήματα στην οικογένεια γενικώς όλα 

πάνε λίγο πίσω και συναισθηματικά και τα παιδιά είναι σε στρες μεγαλύτερο. Σε 

κάποιες οικογένειες περισσότερο σε άλλες λιγότερο ε… και ίσως και η φροντίδα 

δηλαδή παλιότερα και αν υπήρχε και η ανάγκη να βοηθηθεί το παιδί στο σπίτι με 

ιδιαίτερα όλα αυτά ήταν πιο εύκολο τώρα δε γίνεται όλο αυτό. Έχει μειωθεί επομένως 

και στην επίδοση έχει επιπτώσεις. 

Ε: Πιστεύετε ότι το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει αυτές τις αλλαγές; 

Δ4: Ασφαλώς. Η οικογένεια είναι πρωταρχική για το πώς συμπεριφέρεται το παιδί στο 

σχολείο. Πρώτος παράγοντας.  

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Δ4: Όχι δεν έχει τέτοια προβλήματα. 
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Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Κυρίως από άποψη προσωπικού. 

Δ4: Προσωπικό όχι, ναι μπορώ να πω απ’ ότι μου λένε και οι συνάδελφοι για 

παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη άνεση, υπήρχε προσωπικό διαθέσιμο όταν κάποιος 

αρρώσταινε να αντικατασταθεί, να καλυφθεί το κενό.  

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ4: Τώρα είναι λιγάκι πιο σφιχτά αυτά οπότε ως προς αυτό ναι έχουμε θέμα. Τώρα 

επίσης… οικονομικά τα οικονομικά του σχολείου ης συντήρηση πολύ συχνά 

συναντάμε το δεν υπάρχουν χρήματα κάντε οικονομία, κάντε καλύτερη διαχείριση, σε 

εισαγωγικά μας το λένε και σε εμάς, γιατί εμείς έτσι και αλλιώς κάνουμε καλύτερη 

διαχείριση όσο είναι δυνατόν αλλά δεν μπορείς να κάνεις και πολλές εκπτώσεις στην 

καθαριότητα ας πούμε ή… κοιτάξτε τώρα υπάρχουν και οι σχολικές επιτροπές. 

Παλαιότερα είχαμε το σχολείο διαχειριζόταν χρήματα οπότε και αυτό δυσκολεύει να 

κάνεις τη σύγκριση άλλες συνθήκες ήταν τότε με τη σχολική επιτροπή. Τώρα δε 

διαχειριζόμαστε ως σχολείο τα οικονομικά αλλά μέσω της σχολικής επιτροπής και 

αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο πως διαχειριζόμασταν τα χρήματα, οπότε δεν, 

είναι δύσκολο, αυτό συνέβη στην αρχή της κρίσης και λίγο πριν στην αρχή οπότε είναι 

δύσκολο να γίνει σύγκριση το πριν και το μετά. Μεσολάβησε και αυτό. Γενικά είναι 

δύσκολο να έχουμε αρκετές, αρκετή δυσκολία στο να εξασφαλίσουμε… αλλά μπορεί 

να έχει να κάνει και με τη δυσλειτουργία του Δήμου αυτό, της σχολικής επιτροπής και 

των υπηρεσιών των τεχνικών για τις συντηρήσεις. Οπότε ναι. Βέβαια ξέρω ότι τα 

κονδύλια της σχολικής επιτροπής σε σχέση με το παρελθόν είναι μειωμένα ίσως κατά 

το ήμισυ οπότε λογικό είναι όλα να πάνε, να είναι πολύ πιο σφιχτά. 

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας;  

Δ4: Δεν έχω παρατηρήσει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα, δεν μας επηρέασε νομίζω. 

Τη δουλειά μας κάνουμε πάντα ίσως και βλέποντας και τη δυσκολία που υπάρχει, 

δυσπραγία να αναλαμβάνουμε και εμείς κάποιες περισσότερες φροντίδες του σχολείου. 

Μοιραία αυτό γίνεται, θα συμβεί. Κάποιες επισκευές ας πούμε τις κάνουμε μόνοι μας 
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παρά περιμένοντας πότε θα έρθει, αν θα έρθει και ποιος θα έρθει. Βοηθάει βέβαια και 

ο Σύλλογος Γονέων σε αρκετές δαπάνες και έχουμε καλή συνεργασία μαζί τους ώστε 

μέσα από διάφορους τρόπους, ας πούμε τώρα μοιράζουμε λαχεία για την Τσικνοπέμπτη 

θα κάνει κλήρωση από εκεί μαζεύει κάποια χρήματα ο Σύλλογος γενικά προσπαθούμε 

να βρούμε τρόπους και με χορηγίες για να καλύψουμε. Ναι σε αυτή οπότε μπορεί να 

πει κανείς μάλλον έχουν δραστηριοποιηθεί όλοι μας περισσότερο για να 

ανταπεξέλθουμε. Γιατί το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει, βρέξει χιονίσει. 

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική μονάδα;  

Δ4: Ναι. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη τέτοιου τύπου οικονομική φροντίζουμε 

ας πούμε σε ρούχα, κυρίως αυτό κάναμε, να σας πω πιο πολύ με τα παιδάκια τα 

προσφυγάκια που έχουμε πλέον στο σχολείο. Βρίσκουμε τρόπους να τα βοηθήσουμε 

ας πούμε με ρούχα με τετράδια, αυτά με υλικό εκπαιδευτικό. Δεν αντιμετωπίσαμε 

σοβαρά προβλήματα να πεις ότι τώρα α τι θα κάνουμε και πως και πολλά παιδιά είναι 

και δεν μπορούν να το διαχειριστούμε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. 

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών; 

Δ4: Δραστηριοποιούμενοι περισσότερο και αναζητώντας χορηγίες, τρόπους, γονείς οι 

οποίοι μπορούν να προσφέρουν κάποιο έργο εδώ ή εκεί λύνονται τα προβλήματα αν 

θέλεις να το ψάξεις να το προσπαθήσεις βρίσκεις τρόπους.  

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης; 

Και αν ναι με ποιον τρόπο; 

Δ4: Ναι. Για παράδειγμα πρόσφατα είχαμε, στην αρχή της χρονιάς ένα θέμα με ένα 

παιδάκι που είχε μεγάλη ανάγκη να χειρουργηθεί κάναμε κάποιο έρανο μεταξύ των 

παιδιών συμμετείχαν και οι γονείς ε αυτό τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Κάθε φορά που 

χρειάζεται κάτι ναι προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και τα παιδιά να τα 

ευαισθητοποιήσουμε με αυτό τον τρόπο. Παλαιότερα και με τους πρόσφυγες όταν 

είχαμε την κρίση των πολλών προσφύγων εδώ στην Ειδομένη και τότε είχαμε, τότε 

βέβαια ήμουν σε άλλο σχολείο, με τρόφιμα με ρούχα μέσα από τέτοιες δράσεις.  

 

Δ5 



119 
 

ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Φυσικής Αγωγής 

Μεταπτυχιακό 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 29 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 4 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 23 (από το 1996) 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ5: …Η πλειοψηφία του κόσμου να μην έχει τα μέσα να τα βγάλει πέρα. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;  

Δ5:  Έλλειψη αγαθών, ακρίβεια, ανεργία, …ξέρω εγώ. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα;  

Δ5: Σε μαθητές μπορούμε να δούμε ότι δεν έχουν ας πούμε φαγητό από το σπίτι, ή ότι 

δεν ψωνίζουν από το κυλικείο τα ρούχα τους πιθανόν. Σε εκπαιδευτικούς βασικά 

γκρίνια και μιζέρια. 

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ5: Εντάξει και εγώ είμαι στενάχωρα όπως όλοι μας έχουμε στριμωχτεί στενοχωριέμαι 

που βλέπω και τους πολλούς ανθρώπους που ήταν κάποτε καλά να μην είναι γιατί και 

στο σχολείο και γενικά στον περίγυρο μας γνωρίζουμε άτομα τα οποία έχουν αλλάξει 

κατάσταση εξαιτίας αυτής της κρίσης. Στενάχωρα βασικά.  

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα;  

Δ5: Βέβαια. Καταρχήν αυτό που σας είπα ότι ψωνίζουν λιγότερο από το κυλικείο, 

πολλά παιδιά, πολλές οικογένειες έχουν φύγει για το εξωτερικό για να βρούνε δουλειά, 

πολλές οικογένειες έχασαν τη δουλειά τους…  

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με τη έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές; Κάποια αλλαγή στη 

συμπεριφορά ή στις ακαδημαϊκές επιδόσεις; 

Δ5: Δεν έχω παρατηρήσει κάτι όσον αφορά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, η συμπεριφορά 

κάποιων ίσως να οφείλεται και στο ότι οι οικογένειές τους περνάνε δύσκολα και οι ίδιοι 

το εισπράττουν αυτό και έχουν λίγο αγριέψει ας πούμε ή μελαγχολήσει. Αυτά. 

Ε: Πιστεύετε ότι το οικογενειακό περιβάλλον ευθύνεται για κάποιες από αυτές τις 

αλλαγές;  
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Δ5: Ε σίγουρα η κατάσταση που ζούνε τα παιδιά στο σπίτι τους τους επηρεάζει πάρα 

πολύ. Πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στο σχολείο ας πούμε. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Δ5: Όχι δεν παρατηρήσαμε εδώ τέτοια πράγματα. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Κυρίως σε προσωπικό. 

Δ5: Σε προσωπικό δεν έχουμε έλλειψη. Γενικώς η διεύθυνσή μας μας έχει καλύψει σε 

υλικά όμως σε λειτουργικές ανάγκες έχουμε θέμα, μεγάλο θέμα κιόλας.  

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ5: Τώρα εγώ έχω αναλάβει από την κρίση και μετά οπότε η κατάσταση είναι σταθερή. 

Παλαιότερα θυμάμαι ότι είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη άνεση, δηλαδή αγορές 

υπολογιστών ακόμα και επίπλων και γενικά τέτοιων αγαθών ήταν πολύ πιο εύκολες. 

Υπήρχε δηλαδή χρήματα, υπήρχαν χρήματα στο σχολείο για να καλύψουν πολλά 

έκτακτα περιστατικά. Τώρα δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Τώρα έχουμε μια σχολική 

επιτροπή η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνουμε 

οικονομία (γέλια). Αλλά γενικά αυτά τα καθημερινά υλικά τα παίρνουμε. Δεν μπορώ 

να πω ότι στερούμαστε καθαριστικά. Μπορεί την πρώτη χρονιά ας πούμε το 15 που 

ανέλαβα να είχαμε λίγο θέμα αλλά στην πορεία μάλλον αυξήθηκαν οι πόροι για τη 

σχολική επιτροπή οπότε έχουμε και χαρτί Α4 όσο ζητήσουμε και γραφική ύλη και 

πετρέλαιο και καθαριστικά. Τα βασικά είναι αυτά έτσι… 

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν προβλήματα 

της σχολικής μονάδας;  

Δ5: Τώρα μιλώντας για την… για το δικό μας σχολείο δεν έχει αλλάξει κάτι στην 

προσφορά των εκπαιδευτικών. Ούτε έχω παρατηρήσει κάτι, κάποιον εκπαιδευτικό να 

έχει μεγάλη δυσκολία αλλά βέβαια είμαστε και οι ίδιοι πολλά χρόνια, είμαι παλιοί 

εκπαιδευτικοί εδώ πολλά χρόνια υπηρεσίας. Οι περισσότεροι είναι από εδώ ή από εδώ 

γύρω. Αν κάποιος ήταν αναπληρωτής ας πούμε και έχει και να πληρώσει ενοίκιο και 

να μετακινηθεί ή οτιδήποτε είναι πολύ δύσκολα. 
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Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα;  

Δ5: Συνήθως κάνουμε, μαζεύουμε χρήματα και βοηθάμε εμείς και ο Σύλλογος Γονέων 

έτσι σε μια συνέργεια. 

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών;  

Δ5: Δεν έχουμε τόσο μεγάλες ανάγκες. Σίγουρα έχουμε μειώσει κατά πολύ τα έξοδά 

μας όσον αφορά τα υλικά αλλά υπάρχουν λύσεις. Αντί να εκτυπώσεις και να δώσεις 

φυλλάδιο στο παιδί ας το γράφει. Ή το κάνουμε στο διαδραστικό ή το βλέπουμε στον 

υπολογιστή ή κάνουμε, κάνουμε κάποιες τέτοιες αλλαγές οι οποίες ας πούμε όχι μόνο 

δε μείωσαν, αναβάθμισαν θα έλεγα πολλές φορές το εκπαιδευτικό έργο. Υπάρχουνε 

λύσεις. Τέλος πάντων μιλάτε με μια αισιόδοξη τώρα οπότε (γέλια). 

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; Και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

Δ5: Ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε. Καταρχήν έχουμε μια εθελοντική ομάδα που την έχουμε 

συστήσει πριν από 10 χρόνια. 10 χρόνια συνεχόμενα αυτή η εθελοντική ομάδα 

προσφέρει και στο σχολείο, παίρνει μέρος σε εθελοντικές δράσεις. Και όλα τα παιδιά 

του σχολείου γενικά κάνουμε δράσεις τέτοιου είδους. Ας πούμε όταν ξεκίνησε το 

προσφυγικό ήμασταν εκεί να μαζέψουμε είδη πρώτης ανάγκης, κάνουμε πολλά 

προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το… τη βοήθεια στο συνάνθρωπο για 

την ομαδικότητα δουλεύουμε έτσι. 

 

Δ6 

ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Παιδαγωγική Ακαδημία 

   2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός 

Μεταπτυχιακό  

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 17 
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ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 8  

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ6: Οικονομική κρίση σήμερα στην Ελλάδα στην πατρίδα μας είναι όλο αυτό το 

φαινόμενο το ότι γενικότερα τα οικονομικά του κράτους δεν πάνε καλά.  

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Δ6: Εισαγωγές, εξαγωγές, ανεργία, κατασπατάληση, διαφθορά, φτώχεια, χαμηλό 

βιοτικό επίπεδο όλα αυτά. Ίσως και προεκτάσεις στον κοινωνικό τομέα, διάσπαση του 

κοινωνικού ιστού σε όλα αυτά τα θέματα έτσι. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη χολική καθημερινότητα;  

Δ6: Κοιτάξτε γενικότερα στο σχολείο είναι ότι είναι μειωμένη η χρηματοδότηση, 

δηλαδή τα χρήματα που διαθέτει η σχολική επιτροπή για τα λειτουργικά έξοδα και για 

περεταίρω αγορές που αφορούν το σχολείο. Στους εκπαιδευτικούς σίγουρα υπάρχει μια 

έτσι απογοήτευση στο ότι έχουνε μειωθεί οι μισθοί. Στα παιδία τώρα και στην 

οικογένεια το βλέπουμε και αυτό, έχουμε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα, μας το κοινοποιούν το καταλαβαίνουμε σε άλλες περιπτώσεις 

και προσπαθούμε πάντα φυσικά να βοηθήσουμε. 

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ6: Εντάξει όπως όλοι νομίζω κάπου περιοριζόμαστε, περιορίζουμε τις δαπάνες μας 

για να μπορούμε να είμαστε εντάξει με τις υποχρεώσεις μας.  

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα;  

Δ6: Ναι έχουμε ορισμένους μαθητές που οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικογενειακά 

έτσι οικονομικά προβλήματα. Κάποιοι είναι άνεργοι έχουν χάσει τις δουλειές τους 

είχαμε και παιδάκια που αδυνατούσαν ακόμη να τους πάρουν και το κολατσιό ή να 

στείλουν κάτι από το σπίτι και θυμάμαι έτσι κάποια περίοδο καλύπταμε στο να 

αγοράζουν αυτά τα παιδάκια κάποια πράγματα από το κυλικείο. Επίσης, κάνουμε 

πολλές διδακτικές επισκέψεις βλέπουμε ότι κάποια παιδιά αδυνατούν εκεί 

προσπαθούμε να και πάντα γίνεται αυτό, τα παιδιά αυτά δεν πληρώνουν. Τα παίρνουμε 

δωρεάν. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές;  

Δ6: Μπορεί να έχουν μειώσει κάποιες ενασχολήσεις τους το απόγευμα, χόμπι, ξένες 

γλώσσες, αυτό συμβαίνει. 
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Ε: Πώς επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον τις αλλαγές που συμβαίνουν στους 

μαθητές;  

Δ6: Εντάξει είναι και το τι προτεραιότητες δίνει κανείς. Άλλοι μπορεί να πιέζονται 

οικονομικά αλλά να θέλουν κάποια πράγματα να τα κάνουν τα παιδιά τους. Άλλοι 

μπορεί να τα κόβουν ας πούμε. Είναι και τι προτεραιότητα δίνεις στην εκπαίδευση του 

παιδιού σου. Αν το έχεις ως προτεραιότητα. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Δ6: Ε κάποια στιγμή έτσι μου είπε εκπαιδευτικός σε κάποια υλικά που ζήτησε από την 

τάξη της από τα παιδιά ότι αδυνατούσε ένα παιδάκι έτσι να πάρει ένα χάρτη κλπ αυτά 

τα καλύψαμε εμεί, δηλαδή είμαστε ευαισθητοποιημένοι και θέλουμε και τα παιδιά και 

οι γονείς να μας αναφέρουν κάποια πράγματα και ότι μπορούμε να καλύψουμε και να 

βοηθήσουμε. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Κυρίως από άποψη προσωπικού. 

Δ6: Σε προσωπικό… παλαιότερα καθυστερούσαν αρκετά οι ειδικότητες, τώρα αυτά τα 

χρόνια έρχονται λίγο πιο νωρίς θα έλεγα, ένα δυο χρόνια, αν και πάλι ας πούμε στην 

ειδική αγωγή δεν έρχονται οι παράλληλες στηρίξεις από τον Σεπτέμβριο, συνήθως οι 

αναπληρωτές έρχονται Νοέμβριο καθυστερούν πολύ. Επίσης, ειδικότητες έχουμε αλλά 

ίσως κάποιες χρονιές όχι για όλες τις ώρες. Δηλαδή γίνεται κάποια περικοπή των ωρών. 

Δεν είναι πλήρες το ωράριο των ειδικοτήτων. Μοιράζονται αυτές οι ώρες και με άλλα 

σχολεία. Αυτό έτσι για τις ειδικότητες. 

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ6: Ναι εδώ τώρα στο Κιλκίς έχουμε τη σχολική επιτροπή η οποία διαχειρίζεται αυτή 

τα χρήματα τις επιχορηγήσεις από το Υπουργείο και τα διάφορα έσοδα από τα κυλικεία 

και τα λοιπά που έχουμε έτσι και εμείς και είναι αυτή η πολιτική, το να καλύπτει αυτή 

τις δαπάνες και να μην διαχειρίζεται ο κάθε διευθυντή του σχολείου κάποιο ποσό έστω 

και για κάποια μικροέξοδα. Από εκεί και πέρα λόγω της κρίσης έχουμε σαφώς μείωση 

δηλαδή, καθαρά μόνο τα λειτουργικά έξοδα, πετρέλαιο, ΔΕΗ κλπ. Παλαιότερα, γιατί 

έχω χρόνια ως διευθύντρια, θυμάμαι είχαμε τις επιχορηγήσεις εμείς οι διευθυντές και 

είχαμε χρήματα να πάρουμε βιβλία, να πάρουμε υλικοτεχνική υποδομή, να πάρουμε 
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ένα λάπτοπ να πάρουμε το ένα το άλλο, να αλλάξουμε τις κουρτίνες να να χίλια δυο, 

να φέρουμε και έναν άνθρωπο να βάψει, οτιδήποτε. Τώρα πλέον ότι είναι εκτός 

λειτουργικών δαπανών ως συνήθως δεν εγκρίνεται. Και στις λειτουργικές ακόμη 

δαπάνες έχομε ένα πλαφόν, δεν μπορούμε άνετα να παίρνουμε αυτά που θέλουμε, έτσι; 

Οπότε σε όλα αυτά υπάρχει μια μείωση. Ύστερα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. 

Παλαιότερα τελείωνε ο γραφίτης, είχαμε τα χρήματα, πηγαίναμε σε ένα κατάστημα το 

παίρναμε κλπ. Τώρα με αυτούς τους διαγωνισμούς που γίνονται καθυστερούν πάρα 

πολύ να μας φέρουν τα υλικά ή θέλει επισκευή ένα μηχάνημα, υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση, περιμένουμε, περιμένουμε πρέπει να έρθει συγκεκριμένος άνθρωπος 

που έχει πάρει τον διαγωνισμό ας πούμε στα τόνερ κλπ και περιμένεις πότε θα στο 

φέρει. Δεν είναι να πας να το αγοράσεις να το βάλεις. Αυτό λίγο δημιουργεί 

προβλήματα στη δουλειά.  

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικού. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας; 

Δ6: Ε νομίζω ότι είναι πρόθυμοι ανεξάρτητα δηλαδή από όλα αυτά και αυτή τη 

ματαίωση πολύ ωραία χρησιμοποιείτε τη λέξη, οι εκπαιδευτικοί πάλι κάνουν τον 

αγώνα τους. Προσπαθούν κάνουν και πολλά πράγματα που ξέρετε τώρα στην 

εκπαίδευση υπάρχουν τα υποχρεωτικά υπάρχουν και τα προαιρετικά. Και 

προγράμματα και ωραίες γιορτούλες και δράσεις εκπαιδευτικές υπάρχει δηλαδή το 

ενδιαφέρον.  

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα;  

Δ6: Κοιτάξτε εδώ τώρα λειτουργούμε συστημικά. Θα συζητηθεί το θέμα με τους 

εκπαιδευτικούς, το διευθυντή με το σύλλογο διδασκόντων με τους γονείς. Από εκεί και 

πέρα έχουμε και την ΕΔΕΑΥ στο σχολείο, είναι μια επιτροπή που απαρτίζεται από 

ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, αλλά ας 

πούμε θα μπορούσαμε να τους έχουμε όλη την εβδομάδα. Μια ημέρα της εβδομάδας 

τους έχουμε εμείς, την άλλη μέρα είναι στο άλλο σχολείο κλπ και αυτή η επιτροπή 

βοηθάει κάποια παιδιά τα οποία έχουν, έτσι χρήζουν έτσι μιας παρέμβασης είτε για 

μαθησιακές δυσκολίες είτε για θέματα συμπεριφοράς και από εκεί και πέρα αν δεν 

βλέπουμε κάποια βελτίωση, μετά το παιδί παραπέμπετε στο ΚΕΣΥ πρώην ΚΕΔΥ για 

να δούμε τι τρέχει με αυτό το παιδί. Με τους γονείς προσπαθούμε να έχουμε μια καλή 
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συνεργασία έτσι για να επιλύονται αυτά τα προβλήματα και με άλλους έτσι φορείς και 

με το ΝΗΡΕΑ έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές για υλοποίηση έτσι προγραμμάτων 

και με άλλους και με συλλόγους.  

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών;  

Δ6: Εμείς ούτως η άλλως είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε λιγότερες παροχές από εκεί 

και πέρα προσπαθούμε και εμείς, αυτενεργούμε με διάφορους τρόπους για να 

μπορούμε τουλάχιστον να καλύψουμε τα μικροέξοδα και να μην για το παραμικρό 

απευθυνόμαστε στη σχολική επιτροπή.  

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές σας κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης; 

Και αν ναι, με ποιον τρόπο;  

Δ6: Ναι ναι ναι αυτό πολύ συχνά. Πέρα από το ότι προσπαθούμε πάρα πολύ για τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις να είναι θετικές και να μην υπάρχει επιθετικότητα ειδικά 

έτσι στα αγόρια που συμβαίνει αυτό το πράγμα συνεργαζόμαστε και με επιστήμονες, 

έχουμε κάνει κατά καιρούς έτσι και ομιλίες στο σχολείο και προς τους μαθητές και 

προς τους γονείς, προωθούμε κάποια σεμινάρια που απευθύνονται στους γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα που προάγουν την ψυχική υγεία των παιδιών 

είμαστε και σε δίκτυο αγωγής υγείας, γίνονται πολλά.  

 

Δ7 

ΦΥΛΟ: Γυναίκα 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Φυσικής Αγωγής 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 28 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 2 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 18 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ7: Ωραία ερώτηση. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν για ένα μεγάλο αριθμό κατοίκων 

είναι συνυφασμένη σίγουρα με την ανεργία…, την ανέχεια, δηλαδή περισσεύον οι 

άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαβίωσης, γιατί μπορεί και εγώ προσωπικά 

να πω οικονομική κρίση για μένα είναι ότι δεν μπορώ να αγοράσω το βιβλίο που 



126 
 

αγόραζα κάθε μήνα κλπ. Και είναι πολύ ο καθένας το αντιλαμβάνεται αλλιώς. Αλλά 

σε γενικότητες είναι αυτό. Το να μην έχεις να καλύψεις τις βασικές σου ανάγκες, να 

καταφεύγεις στο δανεισμό και τα περεταίρω. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Δ7: Να αναγκάζεται ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος θα πω πρώτα από όλα να έχει το άγχος 

της , του οικογενειακού προϋπολογισμού, να βλέπει ότι αυτά που παίρνει δεν του 

φτάνουν γι’ αυτά που χρειάζεται να καταναλώσει επαρκώς ε και μετά αρχίζει πόσο να 

περικόψεις, να περικόψεις από τη διασκέδαση, μετά θα αρχίσεις να περικόψεις και από 

την ένδυση και πάει λέγοντας. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα;  

Δ7: Αρχίζει με μια γενικότερη μιζέρια. Γιατί όταν δεν είσαι καλά στο σπίτι το κουβαλάς 

και στο σχολείο, στην εργασία και για τους εκπαιδευτικούς που πολλοί από αυτούς 

χάσανε ένα κομμάτι του μισθού τους, είτε είχαν μάθει αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια, 

αναγκαστικά τα πράγματα στένεψαν και στους μαθητές υπάρχει γιατί το περνάνε το 

έχουν στο σπίτι, οι γονείς δυσκολεύονται να τα φέρουν πέρα και δεν υπάρχει έτσι αυτή 

η ευθυμία θα έλεγα ότι εντάξει είναι Σαββατοκύριακο θα κάνουμε θα ράνουμε υπάρχει 

αυτή η γκρίνια η μιζέρια τα παιδιά μας εντάξει δεν έχουμε θέματα τόσο σοβαρά όσον 

αφορά το ότι θα πάω στο κυλικείο να ψωνίσω θα κάνω θα ράνω δηλαδή έχουμε 

καλοντυμένα παιδιά και καλοταϊσμένα. Τώρα που και που, αυτό υπήρχε και τα 

προηγούμενα χρόνια πριν έρθει η κρίση, να έχεις κάποιον που δεν έχει και δεν κάνει 

αλλά οι δομές νομίζω ότι όλοι λειτουργούμε έτσι. Και βοηθάει μεταξύ τους οι γονείς 

βοηθάνε κάποιον που δεν έχει και το σχολείο εάν διαπιστώσει ότι έχουμε κάποια έξτρα 

ανάγκη. Γενικώς δεν έχουμε όμως τέτοια τραγικά περιστατικά.  

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ7: Την επηρέασε γιατί είμαι και εγώ θύμα της κρίσης ν το πω έτσι αλλά αυτό που μου 

κοστίζει εμένα είναι αυτό, σου λέω που έπαιρνα ένα βιβλίο, αγόραζα και με χαρά το 

μήνα τουλάχιστον, ένα cd, ένα θέατρο, ένα ταξίδι δηλαδή αυτά, αυτά που είναι τα 

πρώτα που μπορείς να κόψεις γιατί εντάξει λες θα κάνω λίγο οικονομία στο ρεύμα δεν 

θα ανάψω δεν θα κάνω δεν θα ράνω αλλά εκεί είναι που σε τσούζει λίγο αλλά πάλι 

βρίσκεις τρόπο, θα πεις θα πάρω από τη δανειστική βιβλιοθήκη ένα βιβλίο, δε θα πάω 

τόσες ταινίες να δω θα δω αυτό δεν θα πάω Χ ταξίδια θα πάω ένα τρίτο Χ και κάπως 

έτσι. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα;  
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Δ7: Ναι σίγουρα. Πρώτα απ’ όλα η επαφή με το κυλικείο των παιδιών έχει μειωθεί 

αλλιώς ήταν τα πράγματα πρώτα, ετοιμάζουν οι γονείς περισσότερα από το σπίτι κλπ 

και το άλλο που παρατηρώ εγώ συχνά είναι ότι πέφτει… η κρίση μας χτύπησε 

διατροφικά όσον αφορά την ποιότητα της τροφής. Δηλαδή πολλά από αυτά τα 

ζαχαρώδη, τα κρουασανάκια που είναι από τις φθηνές αλυσίδες κάπως έτσι, πολλά 

ζυμαρικά βλέπουμε μέσα στο ολοήμερο όταν τρώνε δηλαδή λιγοστεύει το καλό φαγητό 

η καλή τροφή και περισσεύουνε τα άλλα κάπως έτσι. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές;  

Δ7: Τώρα είπαμε ότι τα παιδιά μεταφέρουν και το κλίμα το οικογενειακό οπότε εγώ 

γενικώς δεν έχω εντοπίσει στοιχεία τέτοια όπου το ένα να οδηγεί, όπου η μειωμένη 

τέλος πάντων οικονομική δυνατότητα του σπιτιού να οδηγεί σε περικοπές άλλου είδους 

εκτός από την ένδυση και την αυτή αλλά γενικώς δηλαδή πάντα είχαμε παιδιά που δεν 

ακολουθούν σε ένα θέατρο αλλά δεν έχω τέτοια έντονα πράγματα γιατί λέμε ότι πάντα 

δικαιούνται ένας αριθμός, ένα ποσοστό παιδιών να ’ρθουν στο θέατρο και δωρεάν κλπ 

υπάρχουν απλά μερικοί γονείς που λένε ότι εμείς δεν επιθυμούμε και απέχουν από 

τέτοιες πολιτιστικού τέλος πάντων περιεχομένου εκδηλώσεις του σχολείου. Γενικώς 

δεν … σας είπα ότι είμαστε ίσως λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, 

ή τέλος πάντων γενικότερα η κοινωνία και οι δομές της βοηθάει το πράγμα να βρούνε 

όλοι αυτά που τους λείπουν, δεν έχουμε έτσι εμφανείς, εμφανή περιστατικά που να πω 

α δεν έχει να ντυθεί κλπ δηλαδή όλοι είναι καλοντυμένοι, καλοταϊσμένοι δεν έχουμε 

έντονα περιστατικά και στοιχεία.  

Ε: Αναφέρατε και στην προηγούμενη απάντησή σας για το ρόλο της οικογένειας 

σε όλα αυτά που βιώνουν τα παιδιά. Έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα; 

Δ7: Αυτά που είπαμε, όλα ξεκινάν από εκεί. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε; 

Δ7: Όχι. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από την 

οικονομική κρίση; Κυρίως από άποψη προσωπικού. 

Δ7: Όχι εμείς δεν είχαμε θέματα επειδή είμαστε μεγάλο σχολείο μέσα στην πόλη 

γενικώς δεν είχαμε. Το προσωπικό μας ήταν επαρκές από την αρχή είχαμε όλες τις 

ειδικότητες. Από προσωπικό ήμαστε εντάξει δεν είχαμε θέματα. 
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Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ7: Όλα τα υπόλοιπα τα παρελκόμενα δεν ξέρω αν οφείλεται ότι πάντα πηγαίνουμε με 

το σταγονόμετρο και ζητάμε κλπ κλπ δεν ξέρω αν οφείλεται ατόφια στην οικονομική 

κρίση ή γενικώς στο σύστημα που έχει αφαιρέσει όλα τα χρήματα του σχολείου, που 

έπαιρνε την επιχορήγηση το σχολείο από μόνο του και τα διαχειρίζεται η σχολική 

επιτροπή του Δήμου και λες ότι εμένα μου χάλασε η κλειδαριά δεν έχω στα χέρια μου 

καθόλου χρήματα. Θα πρέπει να κάνω ένα αίτημα στείλε μας την κλειδαριά, του ζητάω 

κάγκελα εδώ λένε όχι δεν έχουμε γενικότερα όσον αφορά τη γραφική ύλη το χαρτί κλπ 

είμαστε καλά. Πετρέλαιο και τέτοια για τη θέρμανση καλά. Δηλαδή τα βασικά μας τα 

παρέχουν, λίγο στο λίγο παραπάνω υστερούν ε και το λίγο το άγχος που το περνάς για 

τα μικροέξοδα. Οπότε εντάξει βρίσκεις με το Σύλλογο Γονέων. Τώρα ας πούμε για το 

σχολείο μας που θέλουμε εμείς να βάλουμε προτζέκτορες που δεν έχουμε ενώ έχουμε 

τους προτζέκτορες μόνο η διαδικασία δηλαδή αλλά αυτό δε νομίζω να οφείλεται στην 

οικονομική κρίση είναι γενικότερα το πλαίσιο της λειτουργίας των σχολικών 

επιτροπών. Ζώντας στην κρίση για 7 χρόνια συνηθίζεις πια και είσαι σε μια φάση λες 

εντάξει αυτά είναι τι θα κάνουμε. Μαρκαδόρους θα γράψεις στον πίνακα, οικονομία 

παιδιά. Είναι νομίζω όμως από τα καλά της κρίσης γιατί εγώ το ξέρω ότι η κρίση έχει 

να προσφέρει και τα καλά της δηλαδή λίγο αναγκάζεσαι να κάνεις και οικονομία που 

δεν είναι πάντα ότι είναι κακό. Η οικονομία είναι… πρώτα από όλα προσφέρει στο 

περιβάλλον, προσφέρει σε όλα.  

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της κρίσης 

επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ όλη τη 

ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα της 

σχολικής μονάδας; 

Δ7: Υπήρξε ένα διάστημα που ήταν τόσο απογοητευμένοι που ήταν κάπως πολύ 

αρνητικοί. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το κλίμα έχει αντεστραφεί ίσως επειδή 

συνηθίσαμε στην ιδέα ή μετά βλέπουμε ότι δεν γίνεται και έτσι νομίζω ότι είμαστε 

τώρα σε καλό, είμαστε σε καλύτερη φάση αυτό εισπράττω εγώ και όχι ως διευθύντρια 

αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή κάπου έχουμε υπερβεί. Γιατί κακά τα 

ψέματα ή θα πάθαινες κατάθλιψη ή θα έβρισκες κάπως ένα τρόπο να το αποδεχτείς το 

γεγονός και να επιβιώσεις με αυτό. 
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Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα; 

Δ7: Κοίταξε για παράδειγμα ας πούμε εμείς μας έτυχε τώρα το παιδάκι που χρειάστηκε 

για άλλους λόγους ρε παιδί μου που μπορεί… το κοριτσάκι που έχασε το χέρι του το 

σχολείο κινήθηκε, δηλαδή μαζέψαμε 2.000€ οι γονείς των παιδιών κλπ. Σε τέτοιές 

περιπτώσεις πάντα έχουμε λύσεις. Πέρυσι που είχαμε ένα προσφυγάκι που ήρθε, 

ερχόταν μέσα στο χειμώνα με τις παντόφλες, μια μαμά της τάξης πήρε παπουτσάκια 

και καλτσάκια για το παιδάκι, δηλαδή οι γονείς δεν αφήνουν τα πράγματα να ξεφύγουν. 

Δηλαδή και γενικώς νομίζω ο λαός είναι, οι Έλληνες είναι τέτοια που δεν αφήνουμε τα 

πράγματα αβοήθητα και έτσι στην τύχη του Θεού. Με τον άλφα ή βήτα τρόπο έτσι 

βρίσκουμε κάπως να βοηθήσουμε οποιαδήποτε τέτοια ανάγκη και δεν έχουμε 

παράπονα και γενικώς δεν έχουμε και πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, με ασθένειες 

τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε τέτοια περιστατικά που χρειάστηκε να κινητοποιηθούν 

όλοι και έγινε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα και σου λέω ότι όλα τα υπόλοιπα πάντα 

κάποιος κάτι, ή ο σύλλογος γονέων ή μέσα η δασκάλα ή… κινητοποιούμαστε έτσι που 

δεν το αφήνουμε, δεν αφήνουμε κάτι αβοήθητο.  

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών;  

Δ7: Οικονομία. Τι να πω τώρα, φτάσαμε… έρχεται η παραγγελία, όταν εγώ θα 

παραγγείλω πρέπει και εγώ να σκεφτώ… δεν θα παραγγείλω φέρτε μου χαρτί φέρτε 

μου μαρκαδόρους φέρτε μου το ένα. Λες με γνώμονα τη λογική. Ε γενικώς πιστεύω ότι 

τα πάω καλά δεν θέλω να… ούτε να πουν α μου περίσσεψε κλπ οριακά. Τόσο όσο. 

Ούτε θέλω να κάνω καβάντζα. Να πω ότι χρειάζομαι εγώ τώρα για να βγάλω το 

διάστημα 10 κούτες χαρτί ας παραγγείλω 15 να έχω και παραπάνω. Προσπαθώ να τα 

βρω έτσι ώστε να μην ξεμείνω και νομίζω ότι είναι λίγο αγχωτικό αλλά εντάξει. Αυτό 

που λείπει πολύ στα σχολεία ας πούμε εγώ τώρα πέρα από τους προτζέκτορες που έχω 

πει θα ήθελαν μια ανανέωση οι σχολικές βιβλιοθήκες με βιβλία. Το βιβλίο κοστίζει και 

έχει ένα τέλος πάντων χρειάζεται όμως ανανέωση γιατί έχουμε πολύ καιρό να έχουμε 

καινούρια βιβλία στο σχολείο και γενικώς εξοπλισμός τέτοιου είδους δηλαδή οι χάρτες 

μας είναι παλιοί γράφουν ακόμα Γιουγκοσλαβίες ή Σκόπια ή FYROM, τώρα θα πρέπει 

να πάρουμε καινούριους λέω περιμένετε να αλλάξουμε και να πάρουμε τον καλό να 

βγει το επίσημο ε τέτοια πράγματα που… όλα τα παραπάνω που ποτέ δεν τα έδινε το 
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σχολείο, απλά το σχολείο είχε τα χρήματα και έλεγε θα πάρω και αυτά. Τώρα δεν έχει 

τη δυνατότητα να πάρει και αυτά πρέπει να βρει ή από το Σύλλογο Γονέων ή … οπότε 

αυτά έχουν μείνει λίγο προς τα πίσω. 

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; Και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

Δ7: Βεβαίως! Βεβαίως! Κάνουμε, γενικώς έχουμε τέτοια, όλα τα προγράμματα που 

κάνουμε τα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και τέτοια περιέχουν το… κομμάτι του 

εθελοντισμού και τώρα να και φέτος έχω εκεί τα καρτελάκια τους που έχω ένα τμήμα 

που λέγεται αναλαμβάνω δράση και βοηθάνε γενικώς και έχουμε και Ερυθροσταυρίτες 

να το πω και άλλους που κάνουν την ανακύκλωση και άλλους που προσέχουν στην 

αυλή και βοηθάνε τους μικρότερους και κάνουν και ράνουν. Γενικώς πάντα μέσω των 

προγραμμάτων τα παιδιά ευαισθητοποιούνται, ήδη οι βιβλιοθήκες οι σχολικές 

λειτουργούν με τους εθελοντές των μεγάλων τάξεων δηλαδή σήμερα που είναι 

Παρασκευή κάτω δουλεύει η Πέμπτη τάξη που δανείζει τα βιβλία στα μικρά. Επάνω οι 

Έκτες. Γενικότερα υπάρχει αυτό το πνεύμα του εθελοντισμού το οποίο ενισχύεται 

σίγουρα και μέσα στα προγράμματα της τάξης και γενικότερα του σχολείου.  

 

Δ8 

ΦΥΛΟ: Άντρας 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Παιδαγωγική ακαδημία 

2ο πτυχίο ΑΕΙ 

Διδασκαλείο 

2 πτυχία ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 28 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 7 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 6 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ8: …Πώς το ορίζω;… Θα έλεγα είναι μια κατάσταση όπου… οι άνθρωποι 

δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με την ευρύτερη έννοια. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 
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Δ8: Πρώτα πρώτα… μειώνεται το εισόδημα, μειώνεται, ταυτόχρονα χειροτερεύει το 

βιοτικό επίπεδο, έχουμε ανεργία… και έχουμε θα έλεγα και υπολειτουργία στις 

κοινωνικές δομές λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό. 

Δηλαδή υγεία και παιδεία.  

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα; 

Δ8: Οι γονείς δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε κάποιες υποχρεώσεις, να 

πληρώσουν το Σύλλογο Γονέων , να πληρώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε 

διάφορες δράσεις του σχολείου, να πάμε για παράδειγμα ένα θέατρο στη Θεσσαλονίκη 

ή και εδώ μια δράση εκπαιδευτική και κάποιοι δυσκολεύονται να έχουν και τη 

δυνατότητα να πάρουν τα παιδιά τους μια τυρόπιτα και ένα γάλα. Στην καθημερινότητα 

των εκπαιδευτικών θα έλεγα ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα από τους γονείς. Πιο πολύ 

θα έλεγα στους εκπαιδευτικούς εμφανίζεται με μια αυξημένη γκρίνια. Με ένα έτσι… 

αίσθημα ανασφάλειας και όχι τόσο με μια αδυναμία να αγοράσουν κάτι που έχουν 

ανάγκη κλπ. Πιο πολύ με ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας.  

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ8: Την επηρέασε με το … θα έλεγα ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα που έκανα με 

ευκολία παλαιότερα και κάπως τα πράγματα έχουν περιοριστεί. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα;  

Δ8: Βλέπω ότι το πρώτο κομμάτι είναι το καθαρά το οικονομικό. Βλέπω τα παιδιά αυτό 

που σας είπα και πριν δυσκολεύονται να πληρώσουν κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις 

δυσκολεύονται κάποια να συμμετέχουν σε οτιδήποτε στο σχολείο μια συνδρομή ή ο 

Σύλλογος που δίνει λαχεία ή τα ημερολόγια αλλά γενικότερα βλέποντας, βιώνοντας 

όλη αυτή την κατάσταση στο σπίτι μεταφέρεται στο σχολείο με μια επιθετικότητα με 

μια συμπεριφορά λίγο πώς να το πω… Δηλαδή βλέπω πέρα από το κομμάτι το 

οικονομικό είναι καις το συμπεριφορικό. Βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, γίνονται 

επιθετικά μαλώνουν πολύ μεταξύ τους έχουν έναν εκνευρισμό, και πιστεύω ότι αυτό 

οφείλεται και στο περιβάλλον που βιώνουν μέσα στο σπίτι. Που όλα συζητιούνται τα 

θέματα τα οικονομικά και όταν βλέπουν ότι οι γονείς ζορίζονται έχουν ήδη εκνευρισμό 

δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έρχονται λογαριασμοί. Αυτό επηρεάζει και τα παιδιά. 

Και οι γονείς μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο ώριμο και όλα να είναι 

μπροστά στα παιδιά φανερά και αυτό να τα αγχώνει. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 



132 
 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές; Αναφερθήκατε στην 

προηγούμενη ερώτηση σε θέματα συμπεριφοράς. Ίσως κάποια αλλαγή σε 

ακαδημαϊκές επιδόσεις; 

Δ8: Πιστεύω ότι ενδεχομένως να έχει επηρεάσει αλλά πιστεύω σε πολύ μικρό βαθμό 

παιδιά τα οποία συνήθως πιστεύω ότι έχουν επηρεαστεί οι μέτριοι μαθητές οι οποίοι 

πριν την κρίση μπορεί να ήταν σε ένα καλύτερο επίπεδο και τώρα αυτό το επίπεδο έχει 

λίγο λόγω αυτών των γεγονότων και λόγω αυτού του άγχους που σας είπα και της 

αναστάτωσης να τους έχει επηρεάσει. Αλλά όχι στους καλούς μαθητές. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο λαο έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε;  

Δ8: Εμείς στο σχολείο μας δεν έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς 

όμως… αν συγκρίνω τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι στο σχολείο και σήμερα βλέπω 

ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων αυτό που λέμε μπουλινγ και κυρίως 

παιδιά που παραπονούνται ότι κάποια άλλα έκαναν κάποιες ομάδες ας πούμε ή κλίκες 

και τους πειράζουν, τους ενοχλούν, τους απομονώνουν, δεν τους κάνουν παρέα κλπ. 

Αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολικά μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Αρχικά, όσον αφορά το προσωπικό. 

Δ8: Σε έλλειψη προσωπικού δεν έχει επηρεαστεί καθόλου γιατί εμείς όλοι στο σχολείο 

έχουμε οργανικές οπότε εκτός από 2 ειδικότητες τεχνικών και θεατρικής που μπήκαν 

τελευταία δεν έχουμε να περιμένουμε να ’ρθουν πιστώσεις για αναπληρωτές κλπ. 

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ8: Σε έλλειψη πόρων αυτό είναι εμφανές γιατί ήδη έχει μειωθεί η επιχορήγηση προς 

τις σχολικές επιτροπές στο ¼. Οπότε αυτό επηρεάζει και τη λειτουργία του σχολείου 

Οι δαπάνες έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Επηρεάζει γιατί όταν μια σχολική επιτροπή στην 

Πρωτοβάθμια σε σχέση με την εποχή προ κρίσης παίρνει το ¼ του ποσού που έπαιρνε 

καταλαβαίνετε ότι αυτό επιμερίζεται και στα σχολεία και στον τρόπο που καλύπτονται 

οι ανάγκες. Υπάρχει πρόβλημα και σε κάποιους τομείς είναι εμφανέστατο κυρίως σε 

αυτά τα πράγματα που έχουμε ανάγκη καθημερινής χρήσης, δηλαδή μια επισκευή, μια 

βλάβη, αυτό. Όχι τόσο το πετρέλαιο, υπάρχει, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά πιο πολύ 

έτσι στην καθημερινότητα με απλά πράγματα. 
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Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν προβλήματα 

της σχολικής μονάδας;  

Δ8: Δεν έχουν επηρεαστεί σε αυτόν το τομέα οι εκπαιδευτικοί να πουν ότι μειώθηκε ο 

μισθός μου περνάω δύσκολα άρα αφού έχω περικοπές 30% θα δουλέψω 30% λιγότερο 

ή δεν θα ασχοληθώ με το παιδί γιατί το κράτος ας πούμε ζητάει από εμένα ενώ μου έχει 

μειώσει το μισθό. Όχι καθόλου.  

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα; 

Δ8: Ενέργειες όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι υπάρχει συνεργασία και με το 

Σύλλογο Γονέων και ένα διάστημα τα πρώτα χρόνια γινόταν και μία… πώς να το πω, 

προσφέραν και ένα κουλούρι και ένα γάλα σε κάποια παιδιά. Αλλά στο σχολείο μας 

δεν έχουμε τόσο ακραίες καταστάσεις παιδιών που να μην έχουν ούτε τα απαραίτητα. 

Αλλά αντιμετωπίζονται και από τον Σύλλογο και από άλλους έτσι που μπορούν να 

συνδράμουν. Αλλά σας λέω δεν έχουμε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Τώρα για τα 

άλλα προβλήματα συμπεριφοράς συνεργαζόμαστε με τις κοινωνικές δομές. Με τον 

ΝΗΡΕΑ που είναι το κέντρο απεξάρτησης που δεν είναι μόνο για ουσίες είναι 

γενικότερα, με τις κοινωνικές δομές της Περιφέρειας με το Τμήμα Κοινωνικής 

Πρόνοιας. Το κακό είναι ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το θεσμό της ΕΔΕΑΥ που είναι 

πολύ θετικός όπου υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός που έρχονται στο 

σχολείο. Οπότε αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό γιατί θα μας είχε λύσει τα χέρια.  

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών; 

Δ8: Κοιτάξτε προσπαθούμε να κάνουμε ορθολογική χρήση… αυτών που μας 

προσφέρει η σχολική επιτροπή. Δηλαδή ξεκινώντας από τα χαρτικά τα καθαριστικά 

και όλη τη γραφική ύλην και φτάνοντας μέχρι στο πετρέλαιο. Δηλαδή τα παιδιά δεν 

κρυώνουν αλλά δεν έχουμε το πετρέλαιο να καίει από το πρωί άσκοπα μέχρι το 

μεσημέρι. Το καίμε σε διαστήματα ώστε να υπάρχει θέρμανση και δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα σε αυτό. Αλλά γενικότερα κάνουμε και εμείς μια πιο ορθολογική χρήση και 

αποφεύγουμε τις περιττές δαπάνες. 
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Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; Και να ναι, με ποιον τρόπο; 

Δ8: Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια είμαστε σε ένα πρόγραμμα ας πούμε σε συνεργασία 

με το, ένα κέντρο για ΑΜΕΑ το ΒΗΜΑΤΙΖΩ, μαζεύουμε καπάκια, πήγανε παιδιά στην 

Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου να ψάλουν κάλαντα στα παιδιά και όπου 

υπάρχει έτσι κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού συμμετέχουμε με τα παιδιά για να 

κατανοήσουν το πόσο σημαντική είναι, πως ο εθελοντισμός γιατί σήμερα έχουν ανάγκη 

κάποιοι άλλοι και προσφέρουμε εμείς αύριο θα έχουμε εμείς ανάγκη οπότε αυτό είναι 

ένας κύκλος.  

 

Δ9 

ΦΥΛΟ: Άντρας 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Παιδαγωγική Ακαδημία  

Εξομοίωση 

Μεταπτυχιακό  

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 34 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 18 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 3 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ9: Κοιτάξτε είναι ένα συμμάζεμα των οικονομικών που πρέπει να κάνει το κράτος… 

υπήρχε μια ας το πούμε σπατάλη του Δημοσίου όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό 

φαινόταν ήταν λογικό με κύριο άξονα ότι δεν παράγαμε τίποτα εμείς. Αυτό ήταν σαν 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια οικονομική κρίση που μας επηρέασε σε όλους και σε 

προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Δ9: Καταρχήν η έλλειψη χρημάτων, η μείωση των κοινωνικών δαπανών… να πούμε 

και  στα άλλα υπάρχουν και κρίσεις ηθικές, οικογενειακές, όλα έχουν μια επίπτωση. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα; 

Δ9: Κοιτάξτε στο σχολείο εμείς το παρατηρούμε και το βλέπουμε καταρχήν στα παιδιά. 

Από το ντύσιμό τους, από τα γλυκά που παίρνουν από το πώς ξοδεύουν οι γονείς για 

τα παιδιά τους εδώ. Για παράδειγμα να σας πω το κυλικείο. Το προηγούμενο κυλικείο 

δεν άντεξε και έφυγε η κοπέλα το πήρε μια άλλη. Οι εκπαιδευτικοί το ίδιο, υπάρχει ένα 
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στρίμωγμα σε όλα. Υπάρχουν αυξήσεις φόρων, αυξήσεις στο ένα, μειώσεις μισθών τα 

γνωστά. 

Ε: Πώς επηρέασε τη δική σας καθημερινότητα; 

Δ9: Αυτό είναι σχετικό ανάλογα τι περνάει ο καθένας… Υπάρχει όσον αφορά 

προσωπικά… από το 2011 και μετά το 12 που ήρθαν οι μειώσεις στριμωχτήκαμε με 

την έννοια ότι περιορίσαμε τα έξοδα μειώσαμε τις προσωπικές δαπάνες για να 

μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε της οικογένειας, του παιδιού όλα αυτά τα ζητήματα. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα; 

Δ9: Ναι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αφού να φανταστείς και εδώ πρόλαβα ας πούμε και 

σε άλλα σχολεία που πρόλαβα είχαμε προγράμματα δίναμε το δεκατιανό των παιδιών 

εδώ πέρα. Εδώ ευτυχώς είχε λιγότερα αυτό το σχολείο σε άλλα σχολεία είχε 

περισσότερα. Δεν είχαμε αυτό που λέμε τα σχολικά γεύμα κλπ αλλά σε συνεργασία και 

με το Σύλλογο Γονέων κάναμε πολλές φορές εράνους Χριστούγεννα Πάσχα και δίναμε 

φαγητά και τροφές σε ευπαθείς οικογένειες που βλέπουν οι δάσκαλοι κάποια σε 

συγκεκριμένα παιδιά. Εμείς εδώ έχουμε περίπου 18. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές;  

Δ9: Κοιτάξτε να δείτε… Πάντα μια κρίση φέρνει, σας είπα και στην αρχή, κρίση και 

σε άλλους τομείς. Κρίση στην οικογένεια, κρίσεις ηθικές κρίσεις.  

Ε: Με ποιον τρόπο επηρεάζει η οικογένεια αυτές τις αλλαγές των παιδιών; 

Δ9: Εδώ εμείς βλέπουμε για παράδειγμα μερικά παιδιά έρχονται λιγάκι ας το πούμε 

στρεσαρισμένα και με τις κουβέντες που κάνουμε από τους γονείς παρατηρούμε 

φαινόμενα ας το πούμε, δεν θα το έλεγε βίας οικογενειακής, απλά όταν υπάρχει μια 

ένταση μέσα στην οικογένεια το παιδάκι την εκφράζει. Δεν έχουν χρόνο οι γονείς πιο 

πολλοί πιθανόν να είναι άνεργοι, δουλεύουν πολλές ώρες υπάρχει αυτή η έλλειψη 

επικοινωνίας με τα παιδιά τους και το παιδί είναι αντιγραφέας ότι ακούει ότι βλέπει το 

εκφράζει και αυτό το βλέπουμε καθαρά και εμείς. Και στο λεξιλόγιο καμιά φορά 

υπάρχει μια επιθετικότητα, έτσι λένε λόγια μεγάλων εμείς φωνάζουμε εδώ τους γονείς 

τους λέμε επ τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει έχουμε μια καλή επαφή, μιλάμε. Διαζύγια 

υπάρχουν πολλά, αρκετά. Πολλοί χωρισμοί, δυστυχώς ήρθε και στο Κιλκίς το 

φαινόμενο.  
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Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε; 

Δ9: Όχι, όχι εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Περιοδικά μπορεί, παράδειγμα να 

σας πω ένα πράγμα, έρχεται για παράδειγμα μια κυρία λέει βρήκα δουλειά στη μέση 

της χρονιάς μπορώ να γράψω το παιδί μου στο ολοήμερο; Φυσικά της λέω εγώ είμαι 

ανοιχτός σε αυτά προκειμένου να εξυπηρετήσω την οικογένεια να έχει ένα εισόδημα. 

Για εμάς είτε έχουμε ένα παιδί παραπάνω ή ένα παρακάτω δεν υπάρχει θέμα. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Κυρίως σε θέματα προσωπικού. 

Δ9: Ναι ναι σε αυτά δεν έχουμε πρόβλημα. Καταρχήν βγαίνουν από την κεντρική 

διοίκηση έχουμε την κάλυψη και σε ειδικότητες και σε δασκάλους. Έχουμε το 

ευτύχημα να έχουμε πολλούς, όλοι να είναι μόνιμοι και με οργανική εδώ οπότε είμαστε 

καλυμμένοι αλλά και από ειδικότητες και αυτά είμαστε καλυμμένοι από την αρχή με 

αυτή την έννοια. 

Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού; 

Δ9: Κοιτάξτε δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο που είχαμε παλιά. Δηλαδή παλιά 

λειτουργούσε διαφορετικά το σχολείο. Υπήρχε ένα σχολικό συμβούλιο εδώ και 

ερχόταν τα χρήματα απευθείας από το υπουργείο εδώ και τα διαχειριζόταν ο διευθυντής 

με το συμβούλιο μαζί. Οπότε κρίναμε εμείς τι χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή γινόταν 

μια σωστή διαχείριση φυσικά και παίρναμε. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να περνάνε 

μέσα από τη σχολική επιτροπή του Δήμου, γίνονται προκηρύξεις. Παράδειγμα ήθελα 

να πάρω ένα φαξ και δεν μπορούσα να πάρω φαξ γιατί έπρεπε λέει η Σχολική Επιτροπή 

να κάνει διαγωνισμό σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας τώρα για φανταστείτε. Ποιος 

θα το κάνει; Οπότε ξέρεις με το Σύλλογο Γονέων. Οπότε λοιπόν τώρα αναγκαστικά 

κάνουμε τα αιτήματά μας στο Δήμο. Όταν γίνονται οι συμβάσεις με τοπικούς 

προμηθευτές δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή σε μια βδομάδα το αργότερο είναι όλα 

εδώ. Εκτός του πετρέλαιο που έρχεται πάραυτα δηλαδή δεν υπάρχει θέμα με αυτό. Τα 

υπόλοιπα είμαστε καλυμμένοι. Αν θέλουμε όμως κάτι που πρέπει να γίνει σε επίπεδο 

συμβάσεων του Δήμου κλπ όταν αφορά δηλαδή προμήθεια υλικών που είναι ‘όπως 

φωτοτυπικό φαξ κλπ υπολογιστές, πέρα από τα αναλώσιμα… εμείς για παράδειγμα με 

το φωτοτυπικό μας είχαμε πρόβλημα, όλα τα σχολεία έχουν γιατί βγάζουν οι δάσκαλοι 
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συνέχεια φωτοτυπίες. Και αναγκαστήκαμε κάναμε 2 φορές ένα χορό, ένα τσάι οι 

δάσκαλοι κλπ μαζέψαμε χρήματα, βοήθησαν οι γονείς και ο Σύλλογος και το πήραμε.  

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας; 

Δ9: Όχι σε αυτό δεν έχουμε θέμα οι δάσκαλοι είναι ευσυνείδητοι, βοηθάνε, εντάξει 

είναι και θέμα νοοτροπίας. Δε νομίζω ένας δάσκαλος όταν έχει να κάνει με παιδιά να 

μη σκύψει κάτω και να… οποιοδήποτε πρόβλημα και να είναι. Είτε είναι θέμα 

ψυχολογικό, είτε είναι θέμα οικογενειακό είτε είναι θέμα … υπάρχει μια αρμονία, μια 

συνεργασία και με τους δασκάλους και με εμένα και με τους γονείς. Δηλαδή σε αυτό 

είμαστε ευχαριστημένοι. 

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα; 

Δ9: Κοιτάξτε τώρα παράδειγμα να σας πω πρόπερσι συνέβη ένα φαινόμενο ένα παιδάκι 

να μην έχει τα υλικά μέσα στην τσάντα του. Μου το είπε η δασκάλα μου το ανέφερε 

κλπ μίλησα με τη μητέρα μας είπε ότι είμαστε άνεργοι και οι 2 βοηθήσαμε με την 

έννοια και λίγο οι δάσκαλοι και λίγο εγώ από τη σχολική επιτροπή αντί να πάρω ένα 

βιβλίο πήρα 5 τετράδια και το εξυπηρετήσαμε το παιδάκι και ήμαστε καλυμμένοι. Και 

βιβλία πολλές φορές αν δεν βρούμε για παιδάκι που έρχονται πολλές φορές από 

Γερμανία από άλλες χώρες, γιατί μας έρχονται ίσα ίσα δεν υπάρχει ούτε ένα 

παραπανίσιο τα βρίσκουμε μέσω άλλων σχολείων αν κάποιος έχει ένα απόθεμα κλπ.και 

τα βολεύουμε. 

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών;  

Δ9: Κοίταξε να δεις το εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα έλεγα ότι λειτουργεί με ένα 

μπούσουλα αλλά φροντίζουμε και εμείς μέσω του Συλλόγου Γονέων και οι δάσκαλοι 

πολλές φορές και εγώ όταν χρειάστηκε κάποια ψιλοχρήμτα να πάρουμε κάποια υλικά 

για κάποια εκδήλωση κλπ όλα αυτά τα εξυπηρετούμε και τα βάζουμε. Δεν έχουμε 

κάποιο πρόβλημα. Κάποια περίπτωση δύσκολη να μην μπορούμε. Δηλαδή το 

εκπαιδευτικό έργο γίνεται χωρίς να υπάρχουν μειώσεις και εκπτώσεις.  
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Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; 

Δ9: Ναι λειτουργούμε με προγράμματα. Και τα τυπικά προγράμματα που έρχονται από 

το υπουργείο και από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης που έχουμε. Παράδειγμα κάνουμε 

εκδηλώσεις για τη συμπεριφορά, τη σχολική βία, εθελοντισμό, αγροτική οικονομία. 

Κάποιος συνάδελφος μέσα από τα μαθήματα δείχνει πως σπέρνουν τα φυτά 

παράδειγμα. Κάποια άλλα σχολεία κάνουν λαχανόκηπους, κάποια άλλα κάνουν αυτό. 

Ανάλογα ο δάσκαλος και το ενδιαφέρον των μαθητών αν γίνεται μπορώ να το κάνω 

αυτό. Για τα παιδιά με αναπηρία κάνουμε συμμετέχουμε σε αγώνες, φτιάχνουμε 

αφίσες, φυλλάδια, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. 

 

 

Δ10 

ΦΥΛΟ: Άνδρας 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ: 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: Παιδαγωγική Ακαδημία 

  Εξομοίωση πτυχίου 

Εκπαιδευτής ενηλίκων 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 20 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 20 

Ε: Πώς ορίζετε την οικονομική κρίση; 

Δ10: Είναι κρίση του τραπεζικού κεφαλαίου, όχι των πολιτών, είναι αποτέλεσμα της 

διαρκούς καπιταλιστικής κρίσης και της φιλελεύθερης συντηρητικής πολιτικής που 

κατευθύνεται από τους κεφαλαιοκράτες της άρχουσας τάξης της Γερμανίας και των 

ΗΠΑ μέσω της ΕΕ. 

Ε: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 

Δ10: …Η αποδυνάμωση της συνείδησης των λαϊκών τάξεων, η φτώχεια, η άνοδος 

νεοναζιστικών σχημάτων, η φασιστικοποίηση της καθημερινότητας σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες… η έκρηξη του μεταναστευτικού κύματος από την Αραβία και την 

Αφρική, ο τρόμος της ανεργίας ως τρόμος του ατόμου για τον καλύτερο έλεγχό του. 

Ε: Με ποιον τρόπο εμφανίζεται στη σχολική καθημερινότητα; 
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Δ10: Με την φτώχια και την παρακμή όλης της σχολικής κοινότητας. Οικογένειες 

βυθίζονται σε μια χαοτική και απελπιστική εκπαίδευση και την ίδια στιγμή όλο το 

εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ήταν και ποτέ του βέβαια οργανωμένο, παραπαίει. 

Ε: Πώς επηρέασε την δική σας καθημερινότητα;  

Δ10: Αδυναμία της σχολικής μονάδας να εκτελέσει σχεδιασμούς και προγράμματα για 

τη βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών. Ωστόσο τα τελευταίο 2 χρόνια κάτι δείχνει 

πως τα πράγματα ενδέχεται να βελτιωθούν λίγο αν και η φτώχεια πολλών μαθητών 

είναι σημάδι που ακόμη δεν εξαλείφεται… 

Ε: Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών της σχολικής 

σας μονάδας από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα; 

Δ10: Ναι. Και μάλιστα μεγάλες. Αρκετοί μαθητές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα μιας 

φυσιολογικής μέσα σε εισαγωγικά σχολικής ζωής. 

Ε: Εκτός από τον κλασσικό και αναγνωρίσιμο τρόπο εμφάνισης των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης με την έλλειψη αγαθών πρώτης ανάγκης, με ποιον άλλο 

τρόπο εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στους μαθητές; Ίσως κάποιες 

αλλαγές στην συμπεριφορά ή στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Δ10: Μεγάλος αριθμός μαθητών ακολούθησε τις οικογένειές τους στο εξωτερικό και 

στη μετανάστευση… Τα παιδιά δε νιώθουν πλέον σίγουρα για τίποτα από μικρή 

ηλικία… Οι σχολικές επιδόσεις δεν συνδέονται πάντα με την κρίση ωστόσο. 

Ε: Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι ευθύνεται το οικογενειακό περιβάλλον γι’ αυτές 

τις αλλαγές; 

Δ10: …Μια άνεργη οικογένεια με οικονομικά επιπλέον προβλήματα είναι η αρχή και 

το τέλος αυτής της τραγικής κατάστασης. 

Ε: Έχετε παρατηρήσει ακραία περιστατικά τόσο συμπεριφοράς όσο και έλλειψης 

σε απαραίτητα είδη που παλαιότερα δεν αντιμετωπίζατε; 

Δ10: Ελλείψεις σε κάποια θέματα στο σχολείο είχαμε στην αρχή της κρίσης 2009 με 

2013. Τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Ακραίες συμπεριφορές δεν 

συνάντησα. 

Ε: Πόσο έχει επηρεαστεί λειτουργικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε από 

την οικονομική κρίση; Κυρίως από άποψη προσωπικού. 

Δ10: Τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε κενά ούτε προβλήματα προσωπικού, κάθε 

άλλο, λειτουργούμε μάλιστα και με επιπλέον τάξεις όπως Τμήμα Ένταξης ειδικής 

αγωγής, τμήμα ΖΕΠ Υποδοχής για την ελληνική γλώσσα, ολοήμερο τμήμα κλπ… 
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Ε: Πέρα από το προσωπικό, κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά έχει ανάγκη από την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Πόσο 

εμφανείς είναι πλέον οι μειώσεις των δαπανών για την εκπαίδευση στο καθημερινό 

έργο του εκπαιδευτικού;  

Δ10: Υλικοτεχνικά οι δαπάνες δεν είναι απλώς μειωμένες αλλά σε ορισμένες 

κατηγορίες όπως η πληροφορική, είναι μηδενικές πλέον. Η αδυναμία του Κράτους να 

εξασφαλίσει δαπάνες για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης είναι τόσο εμφανής που οι 

ερωτήσεις περιττεύουν… 

Ε: Πέρα από τους μαθητές και τις οικογένειές τους οι επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης επηρέασαν και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο πρόθυμοι είναι παρ’ 

όλη τη ματαίωση που βιώνουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα της σχολικής μονάδας;  

Δ10: Οι ενεργοί εκπαιδευτικοί βοήθησαν όσο ποτέ άλλοτε να ξεπεραστεί αυτή η 

τραγική κατάσταση του σήμερα. Χάρη στην προσφορά τους τα παιδιά σχεδόν στο 

σύνολό τους… ξεχνούν για λίγο τα προβλήματα του σπιτιού και την ανεργία των 

γονέων τους όταν βρίσκονται στο σχολείο. 

Ε: Ποιες οι ενέργειές σας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 

προκύψει στη σχολική σας μονάδα; 

Δ10: Σε κάθε περίπτωση ήταν δίπλα μου ο εκάστοτε Σύλλογος Γονέων αν και δεν 

αντιμετώπισα ιδιαίτερα έκτακτες καταστάσεις και προβλήματα ανυπέρβλητα. 

Ε: Εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων είστε 

αναγκασμένοι να μειώσετε τις λειτουργικές δαπάνες. Με ποιον τρόπο το 

καταφέρνετε χωρίς να μειώσετε παράλληλα και την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών; 

Δ10: Στην ουσία δεν γίνονται δαπάνες για τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση 

συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εδώ χρειάστηκε και έγινε η αναζήτηση 

δωρεών χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η ζωή της σχολικής κοινότητας μέσα από τις 

δωρεές αυτές. Επίσης δε δίνονται χρήματα για αγορά βιβλίων για τη δανειστική 

βιβλιοθήκη. Υπάρχουν όμως φορείς που κάλυψαν αυτήν την ανάγκη όπως σύλλογοι 

και δωρεές κλπ. 

Ε: Φροντίζετε να παρέχετε στους μαθητές κίνητρα ώστε πέρα από τις 

ακαδημαϊκές γνώσεις να καλλιεργήσετε αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο; 
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Δ10: Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα και δράσεις για το περιβάλλον, από 

τη λειτουργία βιβλιοθήκης, από τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, από την αισθητική 

του και τις επιλογές του. Αξίες όπως η φιλία και η αλληλεγγύη αν και βάλλονται 

εμμέσως από τη λειτουργία της κοινωνίας, ενισχύονται από το σχολείο που λειτουργεί 

πλέον, και οφείλει να το κάνει αυτό, ως ανάχωμα στην επέλαση του ληστρικού κόσμου 

της οικονομικής κρίσης και κρίσης αξιών εν τέλει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ηλικιακή ομάδα: 40-50 

Σπουδές:  

 Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 20 

Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής/τρια:8 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο:4 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΚΟΙΝΚΑΤ: κοινωνική κατάπτωση 

ΚΡΑΞΗΘΚΡ: κρίση αξιών και ηθική 

κρίση 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΠΕΡΟΙΠΟΡ: περιορισμός οικονομικών 

πόρων 

ΑΛΣΥΜΠ: αλλαγή συμπεριφορών 

4.Τρόποι εμφάνισης ΕΛΧΡΗΜ: έλλειψη χρημάτων 

ΠΤΠΡΟΣ: πτώση προσδοκιών 

ΟΙΚΠΡΜΑΘ: οικονομικά προβλήματα 

μαθητών 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΡΣΥΝΚΡ: προσαρμογή στις συνθήκες 

της κρίσης 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΦΥΓΜΑΘΕΞ: φυγή μαθητών στο 

εξωτερικό 

ΠΡΣΥΝΚΡ: προσαρμογή στις συνθήκες 

της κρίσης 
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ΠΤΑΞΑΠΣΧ: πτώση αξιών και 

απαξίωση του σχολείου 

7.Ρόλος οικογένειας ΟΙΚΑΘΡΜΑ: η οικογένεια είναι ο 

καθρέφτης του μαθητή 

ΔΙΕΛΣΤΣΑ: διαζύγια και έλλειψη 

σταθερού σημείου αναφοράς 

ΠΩΡΕΡΓΓΟΝ: πολλές ώρες εργασίας 

των γονέων 

ΠΑΣΥΝΜΑΤ: παραμέληση 

συναισθηματικού και μαθησιακού τομέα 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

ΓΕΠΡΦΟΣΥ: γερασμένο προσωπικό 

εξαιτίας του φόβου της συνταξιοδότησης 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΠΑΛΥΛΥΠ: παλαιά υλικοτεχνική 

υποδομή 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών ΠΡΠΡΒΟΕΚ: προθυμία προσφοράς 

βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΕΡΒΟΓΟΝ: έρανος και βοήθεια από 

γονείς 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΠΡΧΟΡΣΥΛ: προγραμματισμός και 

χορηγίες από συλλόγους 

ΟΡΚΑΤΠΟΡ: ορθή κατανομή των 

πόρων 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΕΡΕΚΠΡΑΛ: έρανος και εκδηλώσεις 

προώθησης της αλληλεγγύης 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 
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Ηλικιακή ομάδα: 50+ 

Σπουδές:  

 Φυσικής Αγωγής 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 30 

Έτη υπηρεσίας ως διευθύντρια: 2 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 2 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΠΕΡΔΙΑΓ: περιορισμός διακινούμενων 

αγαθών 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΕΛΧΡΑΝ: έλλειψη χρημάτων και 

άνεσης 

4.Τρόποι εμφάνισης ΣΤΑΓΠΡΣΧ: στέρηση αγαθών και 

προσωπικού του σχολείου 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΜΕΞΚΑΤΑΓ: μείωση εξόδων για 

καταναλωτικά αγαθά 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΜΙΣΥΜΠΔΡ: μικρότερη συμμετοχή σε 

πολιτισμικές δράσεις 

ΠΡΕΜΕΛΧΡ: προϊόντα και εμφάνιση 

φανερώνουν την έλλειψη χρημάτων 

ΟΜΜΕΤΜΑΘ: ομοιογένεια μεταξύ των 

μαθητών 

7.Ρόλος οικογένειας ΑΝΓΟΙΕΠΜ: η ανεργία των γονέων έχει 

οικονομικές επιπτώσεις στους μαθητές 

ΕΛΠΑΡΣΠ: έλλειψη παροχών στο σπίτι 

ΟΙΠΡΑΓΣΥ: τα οικογενειακά 

προβλήματα οδηγούν σε αγριεμένες 

συμπεριφορές 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΜΙΠΟΑΝ: μικρό ποσοστό 

αναπληρωτών 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: διαχείριση των 

οικονομικών από τη σχολική επιτροπή 
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ΚΑΠΟΙΣΥΝ: κακής ποιότητας 

συντήρηση 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών ΑΝΕΠΑΡΕΚ: ανάληψη επιπλέον 

αρμοδιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΝΟΜΕΘΜΕ: με νόμιμα και εθελοντικά 

μέσα 

ΒΟΓΟΣΥΓΕ: βοήθεια γονέων και 

συλλόγου γονέων και εκπαιδευτικών 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΠΡΟΡΓΟΙΚ: προγραμματισμός, 

οργάνωση και οικονομία 

ΠΡΜΑΘΧΥΛ: προσαρμογή μαθήματος 

χωρίς πολλά υλικά 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΠΡΑΛΣΥΟΜ: προγράμματα 

αλληλεγγύης, συνεργασίας και 

ομαδικότητας 

ΔΡΟΜΣΥΝ: δράσεις, ομιλίες και 

συνεργασίες 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3 

Θεματικές / Kατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ηλικιακή ομάδα: 50+  

Σπουδές:  

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Εξομοίωση  

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 32 

Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 4 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 14 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΠΑΧΡΟΔΜΗ: παιχνίδι χρέους που 

οδήγησε στα μνημόνια 
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3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΧΡΕΞΥΠΝΟ: χρέη εξαιτίας 

υπερδανεισμού των νοικοκυριών 

4.Τρόποι εμφάνισης ΕΛΧΡΗΜ: έλλειψη χρημάτων 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΑΓΜΙΑΠΕΚ: άγχος για τους μισθούς και 

τις απολύσεις των εκπαιδευτικών 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΑΛΟΙΠΕΡΜ: αλλαγή του οικονομικού 

περιβάλλοντος των μαθητών 

ΕΛΒΑΑΓΟΙ: έλλειψη βασικών αγαθών 

στις οικογένειες 

7.Ρόλος οικογένειας ΑΝΓΟΠΡΜΑ: άνεργοι γονείς 

δημιουργία προβλημάτων στους μαθητές 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΣΥΧΕΛΑΝ: συχνή έλλειψη σε 

αναλώσιμα 

ΠΡΓΟΝΕΚΠ: προσφορά από γονείς και 

εκπαιδευτικούς 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών ΠΡΠΡΒΟΕΚ: προθυμία προσφοράς και 

βοήθειας από τους εκπαιδευτικούς 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΒΟΧΟΠΟ: βοήθεια από χορηγούς και 

πολίτες 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΑΔΙΠΟΧΒΧ: αδυναμία διατήρησης 

ποιότητας χωρίς τη βοήθεια χορηγιών 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΠΛΑΛΜΕΜ: πλαίσιο αλληλεγγύης 

μεταξύ των μαθητών 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ηλικιακή ομάδα: 50+  

Σπουδές:  

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Διδακτορικό  

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 23 

Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 2 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 2 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΟΙΚΔΥΣ: οικονομική δυσπραγία 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΑΝΜΕΙΕΠ: ανεργία και μείωση 

επενδύσεων 

4.Τρόποι εμφάνισης ΕΛΕΞΑΝΣΣ: ελλείψεις σε εξοπλισμό, 

αναλώσιμα και συντήρηση του σχολείου 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΟΙΚΣΦΙΞ: οικονομικό σφίξιμο 

ΠΡΣΥΝΚΡ: προσαρμογή στις συνθήκες 

της κρίσης 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: δυσκολία συμμετοχής 

μαθητών σε πολιτισμικές εκδηλώσεις 

ΕΝΔΙΜΑΘ: ένδυση και διατροφή 

μαθητών 

ΜΕΕΞΒΟΗ: μείωση εξωσχολικής 

βοήθειας 

7.Ρόλος οικογένειας ΣΡΟΙΣΥΜΑ: σημαντικός ο ρόλος της 

οικογένειας στη συμπεριφορά των 

μαθητών 

ΔΥΣΠΠΡΣΥ: οι δυσκολίες στο σπίτι 

οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΑΔΕΚΑΝΠΡ: αδυναμία έκτακτης 

αναπλήρωσης προσωπικού 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΜΚΟΣΧΕΠ: μείωση κονδυλίων 

σχολικής επιτροπής 

10. Ρόλος εκπαιδευτικών  ΑΝΠΡΕΚ: ανάληψη πρωτοβουλιών 

εκπαιδευτικών 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΠΑΕΚΥΛΕΑ: παροχή εκπαιδευτικού 

υλικού και ειδών ανάγκης 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΔΡΧΟΒΓΟ: δραστηριοποιούμενοι με 

χορηγίες και τη βοήθεια των γονιών 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΕΡΕΥΜΠΑΕ: έρανος, ευαισθητοποίηση 

μαθητών και παροχή ειδών ανάγκης 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 5 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικιακή ομάδα: 50+  

Σπουδές:  

 Φυσική Αγωγή 

 Μεταπτυχιακό 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 29 

Έτη υπηρεσίας ως διευθύντρια: 4 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 23 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΕΛΜΕΔΙ: έλλειψη μέσων διαβίωσης 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΑΝΑΚΕΛΑΓ: ανεργία, ακρίβεια, 

έλλειψη αγαθών 

4.Τρόποι εμφάνισης ΓΚΜΙΖΕΚ: γκρίνια και μιζέρια 

εκπαιδευτικών 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΟΙΚΣΤΡ: οικονομικό στρίμωγμα 
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Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΕΛΤΡΕΝΜ: έλλειψη τροφής και 

ένδυσης μαθητών 

ΦΥΓΜΑΘΕΞ: φυγή μαθητών στο 

εξωτερικό 

7.Ρόλος οικογένειας ΔΥΟΙΑΛΣΜ: δυσκολίες οικογένειας, 

αλλαγή συμπεριφοράς μαθητών 

ΑΝΓΜΕΙΑΓ: ανεργία γονέων, μείωση 

αγορών 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών  ΠΡΠΡΟΕΚΠ: προθυμία προσφοράς 

εκπαιδευτικών 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΣΥΧΡΕΡΣΓ: συλλογή χρημάτων από 

έρανο και από το σύλλογο γονέων 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΜΕΕΞΑΓΥΛ: μείωση εξόδων για αγορά 

υλικών 

ΑΝΕΚΠΕΡ: αναβάθμιση εκπαιδευτικού 

έργου 

ΧΡΕΥΜΕΜ: χρήση ευέλικτων μεθόδων 

μάθησης 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΣΕΘΟΜΔΡ: σύσταση εθελοντικής 

ομάδας δράσης 

ΠΡΑΔΟΜΒΣ: προγράμματα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την 

ομαδικότητα και τη βοήθεια στο 

συνάνθρωπο 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικιακή ομάδα: 50+ 

Σπουδές:  

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Μετεκπαίδευση στην Ειδική 

Αγωγή στο Διδασκαλείο Δ. 

Γληνός 

 Μεταπτυχιακό 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 30 

Έτη υπηρεσίας ως διευθύντρια: 17 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 8 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΑΣΟΙΚΡ: άσχημα οικονομικά του 

κράτους 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΑΝΦΤΔΙ: ανεργία, φτώχεια και 

διαφθορά 

ΕΛΕΙΣΕΞ: έλλειψη εισαγωγών και 

εξαγωγών 

ΧΑΒΙΕΠΚΑ: χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

και κατασπατάληση 

4.Τρόποι εμφάνισης ΜΕΧΡΣΧΜ: μειωμένη χρηματοδότηση 

σχολικών μονάδων 

ΜΜΙΑΠΕΚΠ: μείωση μισθών και 

απογοήτευση εκπαιδευτικών 

 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΕΡΔΑΠ: περιορισμός δαπανών 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΣΟΙΠΡΜΑΘ: σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα μαθητών 
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ΑΔΠΑΔΙΕΠ: αδυναμία 

παρακολούθησης διδακτικών 

επισκέψεων 

ΑΔΠΡΚΟ: αδυναμία προμήθειας 

κολατσιού 

ΜΕΕΞΔΡ: μείωση εξωσχολικών 

δράσεων 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

7.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΚΑΠΠΕΙΕΑ: καθυστέρηση πρόσληψης 

προσωπικού ειδικοτήτων και ειδικής 

αγωγής 

8.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: διαχείριση οικονομικών 

από τη σχολική επιτροπή 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΚΑΘΕΠΠΑ: καθυστέρηση επισκευών 

και παραλαβών 

9.Ρόλος εκπαιδευτικών  ΕΥΕΚΚΟΘΕ: ευαισθητοποίηση 

εκπαιδευτικών σε κοινωνικά θέματα 

ΠΡΠΡΔΡ: προθυμία προγραμματισμού 

δράσεων 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

10.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΣΥΓΟΔΕΚΠ: συνεργασία γονέων, 

διευθυντή και εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΦΟΡΘΣ: συνεργασία με φορείς για 

θέματα συμπεριφοράς 

11.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΑΥΚΑΛΕΚ: αυτενέργεια για κάλυψη 

έκτακτων καταστάσεων 

12.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΕΜΔΙΣΧΜΕ: έμφαση σε διαπροσωπικές 

σχέσεις και μείωση επιθετικότητας 

ΣΥΝΟΜΕΠ: συνεργασία και ομιλίες με 

επιστήμονες 
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ΠΡΨΥΧΥΓ: προγράμματα ψυχικής 

υγείας 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 7 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικιακή ομάδα: 50+  

Σπουδές:  

 Φυσική Αγωγή 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 28 

Έτη υπηρεσίας ως διευθύντρια:2 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 18 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΔΥΣΚΑΘ: δυσκολίες στην 

καθημερινότητα  

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΑΝΑΝΔΥΔΙ: ανεργία, ανέχεια, 

δυσκολίες διαβίωσης 

ΑΓΔΑΚΑΑΝ: άγχος και δανεισμός για 

την κάλυψη αναγκών 

4.Τρόποι εμφάνισης ΜΕΜΙΕΚΜΙ: μείωση μισθών 

εκπαιδευτικών, μιζέρια 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΕΡΕΞΔΑΝ: περικοπές εξόδων 

διασκέδασης και αναψυχής 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΔΥΣΟΙΜΑ: δυσκολίες στις οικογένειες 

των μαθητών 

ΜΕΙΕΠΜΚΥ: μείωση επαφής μαθητών 

με το κυλικείο 

ΜΕΙΠΟΤΡ: μείωση ποιοτικής τροφής 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: δυσκολία συμμετοχής 

μαθητών σε πολιτισμικές δράσεις 

ΠΕΡΕΝΔ: περικοπές στην ένδυση 
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7.Ρόλος οικογένειας ΜΕΟΙΚΛΣΧ: μεταφορά οικογενειακού 

κλίματος στο σχολείο 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΕΠΠΡΟΣΧΜ: επαρκές προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: διαχείριση οικονομικών 

από τη σχολική επιτροπή 

ΑΓΧΜΙΚ: άγχος για μικροέξοδα 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΠΑΡΕ: στο παρελθόν 

απογοήτευση και άρνηση των 

εκπαιδευτικών  

ΠΡΕΚΝΔΕ: προσαρμογή εκπαιδευτικών 

στα νέα δεδομένα 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΕΡΒΓΕΚΣΥ: έρανος, βοήθεια γονέων, 

εκπαιδευτικών και συλλόγου 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΘΕΚΡΠΕΔΑ: θετικό της κρίσης ο 

περιορισμός των δαπανών 

ΑΓΧΟΙΚ: άγχος και οικονομία 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΠΡΑΥΓΑΝ: προγράμματα αγωγής 

υγείας και ανακύκλωσης 

ΛΕΣΧΕΘ: λειτουργία σχολικού 

εθελοντισμού 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 8 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ηλικιακή ομάδα: 50+ 

Σπουδές:  

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 2ο πτυχίο ΑΕΙ 

 Διδασκαλείο 
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 2 πτυχία ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 28 

Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 7 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 6 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΔΥΣΚΑΘ: δυσκολίες στην 

καθημερινότητα 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΑΝΜΕΕΙΣ: ανεργία και μείωση 

εισοδήματος 

ΧΑΜΒΙΕΠ: χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

ΥΠΚΟΙΔΟ: υπολειτουργία κοινωνικών 

δομών 

4.Τρόποι εμφάνισης ΓΚΑΙΣΑΕΚ: γκρίνια και αίσθημα 

ασφάλειας εκπαιδευτικών 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΕΡΚΑΘΠΡ: περιορισμός καθημερινών 

πραγμάτων 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΔΥΣΥΜΠΕΚ: δυσκολία συμμετοχής 

μαθητών σε πολιτισμικές εκδηλώσεις 

ΑΔΚΑΝΔΙΜ: αδυναμία κάλυψης 

αναγκών διατροφής μαθητών 

ΔΥΣΠΛΔΡ: δυσκολία πληρωμής των 

δράσεων 

ΕΠΣΥΜ: επιθετικές συμπεριφορές 

μαθητών 

ΠΤΕΠΜΕΜ: πτώση επιδόσεων μέτριων 

μαθητών 

ΑΥΞΚΡΜΠ: αύξηση κρουσμάτων 

μπούλιγκ 

7.Ρόλος οικογένειας ΟΙΠΕΕΠΣΜ: το οικογενειακό 

περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά 

των μαθητών 
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Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΜΕΕΠΣΧΕΠ: μείωση επιχορηγήσεων 

σχολικών επιτροπών 

ΕΛΕΙΚΑΧΡ: έλλειψη ειδών 

καθημερινής χρήσης 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών ΠΡΠΡΒΟΕΚ: προθυμία προσφοράς 

βοήθειας εκπαιδευτικών  

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΣΥΝΣΧΣΥΓ: συνεργασία σχολείου με 

σύλλογο γονέων 

ΣΥΝΣΧΚΟΙΔ: συνεργασία σχολείου με 

κοινωνικές δομές 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΟΡΧΡΓΡΥΛ: ορθολογική χρήση 

γραφικής ύλης 

ΑΠΠΕΡΔΑ: αποφυγή περιττών δαπανών 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΣΥΣΧΤΟΦΟ: συνεργασία σχολείου με 

τοπικούς φορείς 

ΑΝΠΡΕΘ: ανάδειξη προγραμμάτων 

εθελοντισμού 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 9 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ηλικιακή ομάδα: 50+  

Σπουδές:  

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Εξομοίωση 

 Μεταπτυχιακό 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 34  

Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 18 
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Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 3 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΣΥΣΠΚΡ: συμμάζεμα σπατάλης του 

κράτους 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΕΛΧΡΜΕΚΔ: έλλειψη χρημάτων και 

μείωση κοινωνικών δαπανών 

ΚΡΑΞΗΘΚΡ: κρίση αξιών και ηθική 

κρίση 

4.Τρόποι εμφάνισης ΜΕΜΙΣΤΕΚ: μείωση μισθού και 

στρίμωγμα εκπαιδευτικών 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΠΕΡΕΞΠΡΔ: περιορισμός των εξόδων 

και των προσωπικών δαπανών 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΕΜΣΦΤΜ: εμφανή σημάδια φτώχειας 

στους μαθητές 

7.Ρόλος οικογένειας ΕΛΕΠΟΕΠΜ: έλλειψη επικοινωνίας 

οικογένειας, επιθετικότητα μαθητών 

ΑΥΜΟΝΟΙΚ: αύξηση μονογονεϊκών 

οικογενειών 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικών μονάδων 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΔΙΟΙΣΧΕΠ: διαχείριση οικονομικών 

από τη σχολική επιτροπή 

 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών ΠΡΠΡΒΟΕΚ: προθυμία προσφοράς 

βοήθειας εκπαιδευτικών  

ΣΥΝΟΙΣΧ: συνεργασία οικογένειας – 

σχολείου 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΒΟΕΚΣΧΕ: βοήθεια εκπαιδευτικών και 

σχολικής επιτροπής 
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ΣΧΡΒΣΥΔΑ: συλλογή χρημάτων με τη 

βοήθεια του συλλόγου και των 

δασκάλων 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΣΥΜΕΚΣΥΓ: συμβολή εκπαιδευτικών 

και συλλόγου γονέων 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΠΡΕΘΣΧΒ: προγράμματα εθελοντισμού 

και σχολικής βίας 

ΕΣΥΜΕΚ: ενεργή συμμετοχή μαθητών 

σε εκδηλώσεις 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 10 

Θεματικές / Κατηγορίες Κωδικοί  

1.Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ηλικιακή ομάδα: 50+ 

Σπουδές:  

 Παιδαγωγική Ακαδημία 

 Εξομοίωση  

 Εκπαιδευτής Ενηλίκων στην 

εκμάθηση ελληνικής γλώσσας 

Έτη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός: 30 

Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής: 20 

Έτη υπηρεσίας στο παρόν σχολείο: 20 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

2.Ορισμός οικονομικής κρίσης ΑΠΔΙΚΑΚΡ: αποτέλεσμα διαρκούς 

κατασπατάλησης κράτους 

3.Χαρακτηριστικά οικονομικής κρίσης  ΦΤΑΝΕΚΜ: φτώχεια, ανεργία και 

έκρηξη του μεταναστευτικού 

4.Τρόποι εμφάνισης ΦΤΠΑΣΧΚ: φτώχεια και παρακμή της 

σχολικής κοινότητας 

5.Τρόποι επίδρασης στην 

καθημερινότητα 

ΑΔΒΣΧΜ: αδυναμία βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
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6.Τρόποι εμφάνισης στην 

καθημερινότητα των μαθητών 

ΕΛΦΥΣΖΩΜ: έλλειψη φυσιολογικής 

ζωής μαθητών 

7.Ρόλος οικογένειας ΑΝΟΙΠΡΠΜ: μια άνεργη οικογένεια 

προκαλεί προβλήματα στον μαθητή 

Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

8.Επιπτώσεις στο προσωπικό σχολικών 

μονάδων 

ΠΛΠΡΟΣΧΜ: πλήρες προσωπικό 

σχολικής μονάδας 

9.Επιπτώσεις σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό/ υποδομές 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

10.Ρόλος εκπαιδευτικών  ΕΚΒΟΑΛΔΜ: οι εκπαιδευτικοί βοηθούν 

στην αλλαγή διάθεσης των μαθητών 

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

11.Ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων 

ΣΥΝΣΧΣΥΓ: συνεργασία του σχολείου 

με το σύλλογο γονέων 

12.Τρόποι διατήρησης ποιότητας ΜΕΔΑΕΞ: μείωση δαπανών εξοπλισμού 

ΑΝΔΩΡΣΥ: αναζήτηση δωρεών από 

συλλόγους 

13.Κίνητρα για προώθηση αλληλεγγύης ΠΡΑΞΦΙ: προώθηση της αξίας της 

φιλίας 

ΕΘΔΡΣΧ: εθελοντικές δράσεις σχολείου 

 

 


