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Περίληψη 

 
Η παρούσα µελέτη διεξήχθη στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας µε θέµα «Μορφές 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Η περίπτωση των κοινωνικών παντοπωλείων και των 

κοινωνικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα» και έχει ως στόχο τη µελέτη των δοµών 

αυτών σε δύο περιοχές της Ελλάδας, τη Ναύπακτο και τη Χαλκίδα. Πιο συγκεκριµένα, 

µελετάται η οργάνωση αυτών των δύο δοµών, ο τρόπος λειτουργίας, η ανταπόκριση 

του κοινού, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι της, προτάσεις αλλά και σκέψεις των 

συνεντευξιαζόµενων για τη λειτουργία των δοµών και τέλος η συµβολή του κράτους. 

Η συγκεκριµένη µελέτη αποτελείται από δύο µέρη, το θεωρητικό και το 

ερευνητικό. Στο πρώτο µέρος γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η παρουσίαση 

των δοµών. Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, ενώ το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τη 

µεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσµατα αυτής και τα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από τα παραπάνω. 

 

Το υλικό της έρευνας αποτελείται από έγκυρες ελληνικές κυρίως αλλά και ξένες 

πηγές. 
 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κοινωνική αλληλεγγύη, στα τυπικά και 

άτυπα δίκτυά της, τους φορείς της τόσο αυτούς που σχετίζονται µε το κράτος, όσο και 

του ιδιωτικού και εθελοντικού τοµέα, αλλά και στις δράσεις των οργανώσεων για την 

προσφορά αλληλεγγύης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται στο ζήτηµα της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα 

αλλά και στο τι το προκάλεσε, ξεκινώντας από ορισµούς της οικονοµικής κρίσης, µία 

µικρή αναφορά στο ιστορικό κοµµάτι της, στα αίτια της κρίσης και σε συµπεράσµατα 

που καταλήγουν ερευνητές γι’ αυτό το ζήτηµα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εισερχόµαστε στη θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση της 

µίας από τις δύο δοµές που µελετήσαµε. Πρόκειται για τα κοινωνικά φροντιστήρια, 

όπου παρουσιάζουµε τους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, στις 

υπηρεσίας που παρέχουν, τους ωφελούµενους των δοµών αυτών, τη στελέχωση και την 

κοστολόγηση της δοµής και δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όπου 

παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια από τα κοινωνικά φροντιστήρια που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. 



Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στα κοινωνικά παντοπωλεία. Πιο 

συγκεκριµένα, στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους, στις υπηρεσίας 

που παρέχουν, στους ωφελούµενους των δοµών αυτών, στις αρµοδιότητες των 

στελεχών και στον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στη λειτουργία των κοινωνικών 

παντοπωλείων. Τέλος, δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας όπου παρουσιάζονται 

αναλυτικά κάποια από τα κοινωνικά παντοπωλεία που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Το πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή τον 

σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήµατα, το είδος της έρευνας, τον πληθυσµό 

στον οποίο έγινε αναφορά, στο ερευνητικό εργαλείο, στην τεχνική συλλογής 

πληροφοριών και στην ανάλυση των δεδοµένων. 

Το έκτο κεφάλαιο αφιερώνεται στα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόµενων τόσο από το κοινωνικό 

φροντιστήριο όσο και από το κοινωνικό παντοπωλείο. Τέλος, γίνεται αναφορά στη 

συζήτηση των αποτελεσµάτων. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική αλληλεγγύη/ οικονοµική κρίση/ κοινωνικό 

παντοπωλείο/ κοινωνικό φροντιστήριο 



Abstract 

 
This study was conducted in the framework of a dissertation entitled "Forms of Social 

Solidarity: The case of Koinoniko Pantopoleio and Koinoniko Frontistirio in Greece 

"and aims to study these structures in two regions of Greece, Nafpaktos and Chalkida. 

More specifically, studies the organization of these two structures, mode of operation, 

the response of the audience, if the objectives are met, proposals and thoughts of the 

interviewees on the functioning of the structures, and the contribution of the state. 

This study consists of two parts, theoretical and research. The first part is the 

literature review and presentation of the structures. Divided into four chapters, while 

the second part contains the research methodology, the results and the conclusions 

drawn from the above. 

The research material consists of mainly valid Greek and foreign sources. 

 
The first chapter deals with social solidarity, in formal and informal networks 

of, the bodies of both those associated with the state, and the private and voluntary 

sectors, but also the actions of organizations who offer solidarity. 

The second chapter is for the issue of the economic crisis in Greece and what 

caused it, starting from the economic crisis definitions, a small reference to the 

historical part of, the causes of the crisis and the conclusions that lead researchers on 

this issue. 

In the third chapter we enter the theoretical analysis and presentation of one of 

the two structures studied. It is about Koinonika Frontistiria, where we present 

conditions and operating conditions, the service provided, the beneficiaries of these 

structures, staffing and costing structure and a summary table is given where some of 

the social tutorials analytically presented operating in Hellas. 

In the fourth chapter we refer to Koinonika Pantopoleia. More specifically, the 

terms and conditions of operation, the service provided, the beneficiaries of these 

structures, the responsibilities of executives and the role of social workers in the mode 

of Koinonika Pantopoleia in Greece. 



The fifth chapter includes the research methodology, ie the purpose of research, 

research questions, the kind of research, the population to which reference was made in 

the research tool, technical information collection and analysis of data. 

The sixth chapter is devoted to research results. Presented the answers of 

interviewees from both the Koinoniko Frontistirio and Koinonika Pantopoleio. Finally, 

reference is made to the discussion of the results. 

Key words: social solidarity/ economic crisis/ Koinoniko Pantopoleio/ 

Koinoniko Frontistirio 



Αφιερώνεται στις οικογένειες µας και σε όσους συνέβαλαν για 
 

την εκπόνηση της παρούσης εργασίας. 
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Εισαγωγή 
Το φαινόµενο της οικονοµικής κρίσης αποτελεί ένα µείζον ζήτηµα της 

σύγχρονης κοινωνίας στην Ελλάδα, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες του κόσµου. Αυτή 

η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει δυσκολίες και αναταράξεις στη χώρα µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας και τις καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού. 

Παρατηρούνται φαινόµενα όπως η αδυναµία των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της καθηµερινότητας, περιορισµένη πρόσβαση στην παροχή τροφίµων και 

ειδών καθηµερινής ανάγκης ή ακόµα και βοήθειας στο κοµµάτι της εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το σηµείο έρχεται να δράσει η αλληλεγγύη. Η λειτουργία της 

κοινωνικής αλληλεγγύης εκφράζεται στο κοινωνικό πεδίο µέσω της συµπαράστασης 

σε άτοµα που χρήζουν βοήθειας, ενώ παράλληλα έχει και τον ρόλο της έκφρασης 

υπεύθυνης στάσης ενός πολίτη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο µε στόχο την 

προστασία κάποιου αδύναµου (Meulen & Wright, 2010). 

Ο σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης είναι να διερευνηθεί ο τρόπος και ο 

στόχος λειτουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών 

Φροντιστηρίων σε δοµές που λειτουργούν στην Ελλάδα σήµερα σχετικά µε τις 

κοινωνικές παροχές στα άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες κάτω από τα όρια της 

φτώχειας. Επίσης, να αναδειχθούν οι δυσκολίες, αλλά και τα προβλήµατα που µπορεί 

να αντιµετωπίζουν οι δοµές αυτές και το κατά πόσο έχουν επηρεαστεί από την 

οικονοµική κρίση. Τέλος, ως επιµέρους στόχοι είναι να ερευνηθούν οι προτάσεις και 

τα οράµατα των συνεντευξιαζόµενων για ένα καλύτερο µέλλον αυτών των κοινωνικών 

δοµών, την βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και την ανάπτυξη αλληλεγγύης, όσο 

διανύουµε αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονοµικής κρίσης. 

Το πεδίο µελέτης αυτής της έρευνας αποτελείται από τέσσερις υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας, δύο Κοινωνικά Παντοπωλεία και δύο Κοινωνικά Φροντιστήρια 

σε δύο διαφορετικά µέρη της Ελλάδας. Το δείγµα αποτελείται από τέσσερις 

επαγγελµατίες που απασχολούνται σε αυτές τις δοµές. Η µεθοδολογία έρευνας που 

ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική και το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη 

συνέντευξη. 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα της έρευνας είναι αρχικά ότι οι δοµές δεν 

καθίστανται ικανές να καλύψουν τουλάχιστον τις καθηµερινές και βασικές ανάγκες 

αυτών που ζουν στα όρια της φτώχειας και αυτό γιατί αντιµετωπίζουν δυσκολίες λόγω 



της οικονοµικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα µας. ∆ιακρίνεται ότι η οικονοµική 

κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα επηρεάζει την κοινωνική πολιτική που ακολουθείται 

και αυτό το γεγονός επηρεάζει άµεσα τη λειτουργία των δοµών. Ωστόσο, είναι 

ενδιαφέρον το γεγονός πως αν και η κατάσταση που αντιµετωπίζουµε σα χώρα είναι 

δύσκολη, υπάρχει ακόµη το αίσθηµα της κοινωνικής αλληλεγγύης και η 

αλληλοβοήθεια, τόσο στην πόλη της Ναυπάκτου όσο και στην πόλη της Χαλκίδας όπου 

επικεντρώθηκε η έρευνά µας. 



Κεφάλαιο 1 

1. Κοινωνική αλληλεγγύη 

1.1. Ορισμός 
Στην κοινωνία µας σήµερα υπάρχουν οµάδες ανθρώπων που αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες, έχουν λιγότερα προνόµια και βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού 

αποκλεισµού. Σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο εφαρµόζεται η αλληλεγγύη. Η λέξη αυτή 

σηµαίνει: το ηθικό καθήκον της αλληλοβοήθειας, της υποχρέωσης που έχουν τα µέλη 

µιας οµάδας να υποστηρίζονται και να ενισχύονται αµοιβαία (Λεξικό της κοινής 

νεοελληνικής, 2018). Εποµένως, η αλληλεγγύη που εκφράζεται στο κοινωνικό πεδίο, 

δηλαδή η κοινωνική αλληλεγγύη, αποτελεί µία αξία που εκφράζεται µε τη 

συµπαράσταση σε άτοµα που χρήζουν βοήθειας. Επιπλέον, η κοινωνική αλληλεγγύη 

µπορεί να είναι και η έκφραση υπεύθυνης στάσης ενός πολίτη απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο µε στόχο την προστασία κάποιου αδύναµου (Meulen & Wright, 2010). 

Ένας ακόµα φηµισµένος ορισµός της έννοιας είναι αυτός του Γάλλου 

κοινωνιολόγου Emil Durkheim το 1893, ο οποίος αναφέρεται στη µηχανική και την 

οργανική για να αναφερθεί στη µετάβαση από την παραδοσιακή στη µοντέρνα 

κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Durkheim, οι παραδοσιακές κοινωνίες που στηρίζονταν στη 

µηχανική αλληλεγγύη χαρακτηρίζονταν από την κοινωνική συνεργασία µεταξύ των 

µελών. Όµως µε τον εκµοντερνισµό της κοινωνίας δηµιουργήθηκαν πιο πολύπλοκες 

κοινωνικές σχέσεις που εκφράζονται µε την οργανική αλληλεγγύη, στην οποία η 

κοινωνική συνοχή βασίζεται στην ατοµική και οµαδική αλληλοσυµπλήρωση για την 

εκπλήρωση στόχων. Αυτό συνεπάγεται τον κοινωνιολογικό ρόλο της αλληλεγγύης 

(Παπαγεωργίου, 2016). 

1.2. Γενικά 

Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί µία κοινωνική παρέµβαση, µία υποχρέωση σε 

έναν συνάνθρωπο και γεννά έναν δεσµό µεταξύ των ανθρώπων που αλληλεξαρτώνται. 

Έτσι, η απάντηση σε µία κοινωνία η οποία µπορεί να αντιµετωπίζει οποιασδήποτε 

µορφής κρίση είναι η αλληλεγγύη. Η κοινωνική αλληλεγγύη ενδυναµώνει τη σχέση 

µεταξύ των µελών µίας κοινωνίας, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και το αίσθηµα 

σεβασµού και αλληλοβοήθειας, αλλά και ενδυναµώνει την κοινωνική συνοχή. 

Οι δράσεις της κοινωνικής αλληλεγγύης λαµβάνουν χώρα τόσο στο πλαίσιο της 

τυπικής όσο και της άτυπης κοινωνίας πολιτών. Ενώ, η πολιτική παροχής βοήθειας και 



οι παροχές της κοινωνικές αλληλεγγύης προωθούνται στη χώρα µας από δηµόσιους, 

ιδιωτικούς φορείς και από πολλούς που προσφέρουν εθελοντική εργασία (Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008). 

1.3. Τυπικά και άτυπα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης 
Τα τυπικά δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης αναγνωρίζονται από το νόµο. Τέτοια 

παραδείγµατα είναι οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες ή και επίσηµες εθελοντικές 

οργανώσεις για τις οποίες υπάρχουν έρευνες και δεδοµένα (Μπασδάρης, 2016). 

Τα άτυπα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι φορείς που δεν αναγνωρίζονται 

από τον νόµο. Τα άτυπα δίκτυα αποτελούν τον λεγόµενο τέταρτο πυλώνα της παροχής 

προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών. ∆εν έχουν γεωγραφική θέση και είναι αφανή 

δίκτυα και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συστηµατική εις βάθος έρευνά του (Μπουρίκος, 

2013). 

1.4. Οι φορείς του δημοσίου τομέα 
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα αποτελούνται από: την κεντρική διοίκηση, την 

περιφερειακή διοίκηση, τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ενώ, οι υπηρεσίες παρέχονται από πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

εποπτεύονται (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 

2008). 

1.4.1 Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο βασικός φορέας 

που αποτελεί την κεντρική διοίκηση για την οργάνωση του δηµόσιου συστήµατος της 

κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, συνεργάζονται και άλλα Υπουργεία για την εύρυθµη 

λειτουργά του συστήµατος (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 

2007-2013, 2008). 

Η λειτουργία των φορέων εγκρίνονται µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος, 

ενώ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) φορείς σχεδιασµού και παρακολούθησης 

τοµέων προνοιακών πολιτικών όπου υπάγονται: το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό 

Παρατηρητήριο Ατόµων µε Αναπηρία, το Ινστιτούτο Κοινωνικής ∆ηµογραφίας και 

Έρευνας (Ι.Κ.∆.Ε.), οι Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.Π.Ε.), β) µονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας και γ) άλλα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ κοινωνικής φροντίδας (Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008). 



1.4.2 Οι φορείς της Περιφερειακής διοίκησης 

Οι αρµοδιότητες της Περιφερειακής διοίκησης ασκούνται από τη ∆ιεύθυνση 

Υγείας και Πρόνοιας, η οποία είναι υπεύθυνη κυρίως για το έργο των υπηρεσιών υγείας 

και πρόνοιας και ερευνά τα µέτρα που πρέπει να παρθούν για την παροχή υπηρεσιών 

στους κατοίκους της Περιφέρειας (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική 

Περίοδος 2007-2013, 2008). 

1.4.3 Οι φορείς της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 

Σε επίπεδο Νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης οι ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας 

αποτελούν τους φορείς άσκησης προνοιακής πολιτικής µε αρµοδιότητες την προστασία 

οικογένειας και παιδιού, ατόµων µε αναπηρία, οικονοµικά αδύναµων και χορήγηση 

άδειας λειτουργίας ιδρυµάτων, επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα (Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008). 

1.4.4 Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Όσον αφορά το τοπικό επίπεδο ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 

υπεύθυνος για τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας όπου έχει τις παρακάτω 

αρµοδιότητες: 

− υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας 

µε ίδρυση παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθµών, ορφανοτροφείων, κέντρων 

ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.α. 

− συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα για την υποστήριξη και φροντίδα 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε χρηµατικά βοηθήµατα κ.α. 

− στήριξη οικονοµικά αδύναµων και αστέγων µε βοήθεια για την ένταξη στην 

κοινωνία. 

− προώθηση εθελοντισµού και κοινωνικής αλληλεγγύης µε δράσεις για την 

στήριξη προγραµµάτων τους δήµου για την κοινωνική αλληλεγγύη (Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008). 

1.5. Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα 
Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σχετίζονται µε µικρές 

επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας µε συµµετοχή επαγγελµατιών υγείας και πρόνοιας 

(Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008). 



1.6. Οι φορείς του εθελοντικού τομέα 
Τα χαρακτηριστικά του εθελοντισµού είναι η προσφορά µε ελευθερία βούλησης, 

κάλυψη ατοµικών και συλλογικών αναγκών, απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο 

(Στασινοπούλου, 2011). Οι παρεµβάσεις αυτού του τοµέα σχετίζονται µε τη µορφή 

κοινωνικού εθελοντισµού που διαρθρώνονται µε βάση τη λειτουργία των µη 

κυβερνητικών οργανώσεων προνοιακού τύπου (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆' 

Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008). 

1.7. Δράσεις οργανώσεων/δικτύων 

Έχουν καταγραφεί κάποιες δράσεις από πιλοτική έρευνα σχετικά µε τις 

πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί από τη συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Συλλόγων, Σωµατείων, εθελοντών και οµάδων πολιτών, ο οποίες είναι οι παρακάτω: 

− διανοµή τροφίµων από επαγγελµατικούς συλλόγους 

− συστηµατική διανοµή τροφίµων: Από τα παραδοσιακά συσσίτια στα κοινωνικά 

παντοπωλεία 

− διαµεσολάβηση µεταξύ παραγωγών-καταναλωτών για την προµήθεια τροφίµων 

µε χαµηλότερο κόστος 

− εναλλακτικά δίκτυα ανταλλακτικής οικονοµίας- τράπεζες χρόνου 

− Κοινωνικά Ιατρεία και Κοινωνικά Φαρµακεία 

− Κοινωνικά Φροντιστήρια 

− οµάδες αυτό-βοήθειας, αυτοδιαχειριζόµενοι αγροί και λαχανόκηποι (Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο ∆' Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013, 2008) 



Κεφάλαιο 2 

2. Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και τι το 

προκάλεσε 

2.1. Ορισμός 
Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες παγκοσµίως αντιµετωπίζουν µία µεγάλης κλίµακας 

οικονοµική κρίση. Κι ενώ ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. σύντοµα εξαπλώθηκε και σε άλλες 

χώρες, ξεκινώντας από τις αναπτυγµένες χώρες και καταλήγοντας και σε άλλες χώρες. 

Στα ελληνικά, η λέξη «κρίση» αφορά µία µη κανονική και δύσκολη κατάσταση 

(Λεξικό της κοινής νεοελληνικής , 2018). Ως οικονοµική κρίση ορίζεται η κατάσταση 

στην οποία η οικονοµία µίας χώρας βιώνει µία ξαφνική κάµψη 

(http://www.businessdictionary.com, n.d.) 

Στην οικονοµική κρίση παρατηρείται µείωση της παραγωγής και αύξηση της 

ανεργίας. Η ανάπτυξη σηµειώνει ύφεση και ακολουθεί η ταχεία πτώση του Εθνικού 

Προϊόντος της κατανάλωσης, των τιµών (Prevot & Μανιάτη, 1979-1980). 

Σε µία οικονοµική κρίση η οικονοµία διακατέχεται από µία διαρκή και αισθητή 

µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 

οι τιµές, οι επενδύσεις και άλλα (Rosenthal, Charles, & Hart, 1989). 

Σε όλο τον κόσµο µία οικονοµική κρίση καθιστά την εργασία αβέβαιη στο 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού αυτών, οι οποίοι βιώνουν µία κατάσταση 

εργασιακής ανασφάλειας. Ήδη από τα τέλη του 2008 η ανεργία σηµείωσε αύξηση, ενώ 

και σήµερα είναι κάτι που χαρακτηρίζει την πραγµατικότητα. Ενώ, από το τέλος του 

2008 είχε προβλεφθεί ότι ο αριθµός των φτωχών εργαζοµένων θα σηµείωνε παγκόσµια 

αύξηση περίπου κατά 200 εκατοµµύρια και θα ανερχόταν περί των 700-800 

εκατοµµυρίων (Visvizi, 2012). 

2.2. Ιστορικά 
Η οικονοµική κρίση είναι ένα φαινόµενο που επηρεάζει την ανθρωπότητα και το οποίο 

εµφανίζεται µέσα στο χρόνια από τότε που υπάρχουν οι κοινωνίες της αγοράς. Κάθε 

κρίση µπορεί να έχει προκληθεί από διαφορετικά αίτια, ενώ µπορεί να εµφανιστεί µε 

διαφορετική µορφή και ένταση. Σε αυτό το σηµείο θα κάνουµε µία σύντοµη ιστορική 

αναδροµή στις κρίσεις που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν επηρεάσει 

την παγκόσµια κοινότητα. 



Ένα σηµαντικό γεγονός που δηµιούργησε χρηµατοοικονοµική κρίση 

γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το 1929. Θεωρείται ως η µεγαλύτερη οικονοµική κρίση που 

έχει σηµειωθεί στην παγκόσµια ιστορία και καταγράφεται ως το κραχ του 1929. Η 

κρίση στις Η.Π.Α. ξεκίνησε µε την κατάρρευση του Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης 

που οδήγησε στη χρεοκοπία επιχειρήσεις και τράπεζες. Η κρίση αυτή γρήγορα 

εξαπλώθηκε και στις υπόλοιπες χώρες. Μία από αυτές ήταν και η Ελλάδα όπου, 

µάλιστα, το 1932 κήρυξε πτώχευση. Αυτή ήταν η τέταρτη πτώχευση της Ελλάδας από 

το 1821. Η πρώτη συνέβη το 1827, η δεύτερη το 1843 και η τρίτη το 1893 (Κονδύλης, 

2009). 

Από το 1933 και µετά τόσο οι Η.Π.Α. όσο και οι υπόλοιπες χώρες ακολούθησαν 

µία παρεµβατική οικονοµική πολιτική, η οποία, µάλιστα, αναλύθηκε από τον John 

Meynard Keynes σε ένα από τα βιβλία του. Το κάθε κράτος όντας σε οικονοµική κρίση 

είναι ικανό να οδηγήσει στην ανάκαµψη της οικονοµίας και τη αύξηση της αγοράς 

(Φραγκάκη, 2009). 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο η οικονοµία είχε περάσει στη φάση της 

ανάπτυξης µε βασικά χαρακτηριστικά τα χαµηλά επίπεδα ανεργίας και πληθωρισµού. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 έκαναν την εµφάνισή τους δύο 

πετρελαϊκές κρίσεις. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση σηµειώθηκε το 1973-1974, όταν τα 

µέλη του Οργανισµού Αραβικών Χωρών που εξήγαγαν πετρέλαιο ανακοίνωσαν ότι θα 

σταµατούσαν να προµηθεύουν µε πετρέλαιο τις χώρες που υποστήριξαν το Ισραήλ στη 

διαµάχη που είχε µε τη Συρία και την Αίγυπτο. Έξι χρόνια αργότερα, το 1979, έκανε 

την εµφάνισή της η δεύτερη κρίση, καθώς η πολιτική αναταραχή στο Ιράν επηρέασε 

τον πετρελαϊκό τοµέα της χώρας, και αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

παραγωγής και των εξαγωγών (Περάκης, 2009). 

Το 1987, παρατηρήθηκε µία µεγάλη πτώση στα χρηµατιστήρια του. Τη 

«Μαύρη ∆ευτέρα», στις 19 Οκτωβρίου ο δείκτης Dow Jones έχασε το 22% της αξίας 

του µέσα σε λίγες ώρες και ακολούθησε ένα µαζικό ξεπούληµα µετοχών στην Ευρώπη 

και την Ιαπωνία. Αυτή η κρίση ήταν υπεύθυνη για την µείωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας από το 1987 έως το 1992 (Μαθιοπούλου, 2009). 

Ένα ακόµα σηµαντικό ιστορικό γεγονός στην παγκόσµια οικονοµική κρίση 

είναι η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007. Η αρχή έγινε από την Αµερική και 

ως βασική αιτία της κρίσης ήταν ο αυξανόµενος αριθµός των δανείων για αγορές 



ακινήτων σε άτοµα που δεν µπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο χρέος αυτό ενώ η 

κυβέρνηση θέλοντας να δώσει λύση διέρρευσε 250 δις δολάρια αγοράζοντας µετοχές 

από τις µεγαλύτερες τράπεζες της Αµερικής. Τον Σεπτέµβριο του 2008, σηµειώθηκε η 

κατάρρευση του ιστορικού κολοσσού, µε έτος ίδρυσης το 1850, «Lehman Brothers», 

µία από τις µεγαλύτερες χρεοκοπίες στην Αµερική (Νικήτας, 2013). 

Η οικονοµική κρίση του 2008 της Αµερικής µεταφέρθηκε και στην Ευρώπη και 

εξελίχθηκε. Εξαιτίας πολλών παραγόντων όπως, οι µη επαρκείς πολιτικές αποφάσεις 

των ηγετών από αρκετά κράτη είχε ως συνέπεια της αποσταθεροποίηση της 

δηµοσιονοµικής σταθερότητας και την πρόκληση κρίσης δηµοσίου χρέους από χώρες 

όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, αλλά και τραπεζικές κρίσεις στην Ιρλανδία 

και την Ισπανία. Όσον αφορά την περίπτωση των πρώτων χωρών που 

προαναφέρθηκαν, σηµειώθηκε αύξηση των επιτοκίων δανεισµού και αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την προσφυγή στον µηχανισµό στήριξης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου. Σχετικά µε την Ιρλανδία σηµειώνεται ότι, ενώ προσέφυγε στο ∆.Ν.Τ. δε 

χαρακτηρίστηκε από προβλήµατα στο δηµοσιονοµικό ή στην ανταγωνιστικότητά της 

(Ξαφά, 2011). 

Όσον αφορά την περίπτωση της χώρας µας, αυτή η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση ήρθε σε συνδυασµό µε την κρίση εγχώριας κατασκευής που ήδη υπήρχε στην 

Ελλάδα εξαιτίας των χρόνιων δανεισµών (Τσούκαλης, 2009). Η Ελλάδα ήταν µία 

χρεωµένη χώρα που δυσκολευόταν να προσαρµόσει τα καταναλωτικά πρότυπα στις 

παραγωγικές ικανότητές της. Υποστηριζόταν ότι η χώρα ξόδευε περισσότερα απ’ όσα 

εισέπραττε και έτσι συσσωρεύτηκε το δηµόσιο χρέος (Βαρέµης, και συν., 2011). 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Βαµβούκα, η χρηµατοοικονοµική κρίση µετασχηµατίστηκε 

σε οικονοµική κρίση όταν οι τράπεζες περιόρισαν τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και 

τα νοικοκυριά, αφού η µείωση των κεφαλαίων τους από τις απώλειες στην αξία των 

περιουσιακών τους στοιχείων επέφερε πολλαπλασιαστική αναγκαστική µείωση του 

µεγέθους του ενεργητικού τους ώστε να διατηρηθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια 

(Χαρδουβέλης, 2011). 

Πιο συγκεκριµένα, θα γίνει µία σύντοµη αναδροµή στη µετάδοση της κρίσης 

στη χώρα µας, την Ελλάδα. Το 2002 η Ελλάδα απέκτησε ενιαίο νόµισµα, το ευρώ, 

αφού έγινε µέλος της Ο.Ν.Ε. Κι ενώ το ποσοστό ανεργίας διατηρούταν σε µη 

ανησυχητικά επίπεδα, ξαφνικά το 2004 άρχισε να εµφανίζει µία αύξηση. Μετά την 



παγκόσµια οικονοµική κρίση του 2007-2008 οι κυβερνήσεις και οι τράπεζες άρχισαν 

να µειώνουν τα επιτόκια και να αυξάνουν το ποσό εγγυηµένων τραπεζικών 

καταθέσεων, έτσι στην Ελλάδα η χρηµατοπιστωτική κρίση έγινε κρίση δηµόσιου 

χρέους, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το ελληνικό δηµόσιο χρέος είχε ήδη αρχίσει 

να αυξάνεται από το 1980 και ύστερα, οι ανάγκες δανεισµού αυξήθηκαν και µε τις 

επενδυτικές δαπάνες λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, ενώ το 2009 το 

εξωτερικό χρέος έφτασε στο 82,5% του Α.Ε.Π. Τον Μάρτιο του 2010, η ελληνική 

κυβέρνηση εισήγαγε νέα µέτρα και η χώρα προσέφυγε στο ∆.Ν.Τ. Τον Απρίλιο του 

2010 η κυβέρνηση απηύθυνε στις χώρες της Ε.Ε. και στο ∆.Ν.Τ. αίτηµα 

χρηµατοδοτικής στήριξης. Μετά από διαπραγµατεύσεις η Ελλάδα υπέγραψε το 

Μνηµόνιο Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Πολιτικών, δηλαδή το πρώτο 

Μνηµόνιο, στις 5 Μαΐου 2010 (Βαρουφάκης, Πατώκος, Τσερκεζης, & Κουτροπέτρος, 

2011). Από εκεί και ύστερα µία σωρεία διαπραγµατεύσεων και µνηµονίων ξεκίνησαν 

και συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. 

2.3. Αίτια της κρίσης 
Σύµφωνα µε την ιστορία της οικονοµίας συµπεραίνει κανείς ότι η οικονοµική 

κρίση, κάθε φορά που εκδηλώνεται, είναι ένα στοιχείο του καπιταλιστικού 

συστήµατος. Επιπλέον, παρατηρείται ότι ολοένα και περισσότερο οι οικονοµικές 

κρίσεις εκδηλώνονται µε µεγαλύτερη ένταση, συχνότητα και µε βαρύτατες συνέπειες 

για τις κοινωνίες που τις βιώνουν. Κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης στην 

Ελλάδα, οι ανάγκες σε όλα τα επίπεδα αυξάνονται συνεχώς και είναι µεγάλη η ανάγκη 

να τις αντιµετωπίσουµε. Για να µπορέσουν όµως να αντιµετωπιστούν, θα πρέπει κανείς 

να εστιάσει στα αίτια που προκαλούν µία κρίση. 

Ειδικότερα, τα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα εντοπίζονται και στους παρακάτω 

παράγοντες: 

▪ Στην αδυναµία της χώρας να γίνει πιο ανταγωνιστική στην παγκόσµια 

αγορά. 

▪ Στη γενικότερη κακή διαχείριση του δηµοσιονοµικού τοµέα. 

▪ Στους µακροχρόνιους διαρθρωτικούς παράγοντες της ελληνικής 

οικονοµίας. 

▪ Στη δυσκολία της χώρας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της παγκόσµιας 

αγοράς. 



▪ Στις εισαγωγές για την κατανάλωση και την επένδυση, γεγονός που έχει 

αρνητική επίδραση στην οικονοµία. 

▪ Στις πολιτικές αποφυγής της διαχείρισης του δηµοσιονοµικού χρέους από 

το κράτος. 

▪ Στη µείωση της ελαστικότητας των εξαγωγών ως προς το κόστος εργασίας 

ανά µονάδα προϊόντος. 

▪ Στην αύξηση των εξαγωγών µε την παράλληλη µείωση των εισαγωγών 

(Φίλος & al.) 

Τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από την οικονοµική κρίση φάνηκαν µε την 

αύξηση των επιτοκίων και µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τους 

δανειολήπτες να πλήττονται. Κύριος λόγο η αύξηση των δηµοσίων δαπανών εν 

αντιθέσει µε τα έσοδα του κράτους, δηλαδή περισσότερα εισαγάγαµε σα χώρα παρά 

εξαγάγαµε, µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σε µεγάλα ελλείµµατα (Σκλιάς, Ρουκανάς, 

& Μαρής, 2012). 

Η Ελλάδα το 2002 έγινε µέλος της Ο.Ν.Ε. και άλλαξε νόµισµα από δραχµή σε 

ευρώ, η ισχυρή ανατίµηση του νέου νοµίσµατος σε συνδυασµό µε την αύξηση του 

κόστους εργασίας δηµιούργησε πρόβληµα στην ανταγωνιστικότητα στην οικονοµία 

της Ελλάδας. Αυτό, γιατί οι εξαγωγές άρχισαν να µην είναι τόσο ανταγωνιστικές σε 

σύγκριση µε τους εµπορικούς µας εταίρους και επήλθε απώλεια ανταγωνιστικότητας 

των εξαγωγών. Όλα αυτά, παράλληλα µε το εξωτερικό χρέος που προϋπήρχε και 

συνεχώς συσσωρευόταν οδήγησαν στον κλονισµό της ελληνικής οικονοµίας (Σκλιάς, 

Ρουκανάς, & Μαρής, 2012). 

2.4. Σχέση Οικονομικής Κρίσης με Κοινωνική Αλληλεγγύη 
Η οικονοµική κρίση επηρεάζει το πλαίσιο στο οποίο δρουν και λειτουργούν οι 

φορείς της κοινωνίας πολιτών σήµερα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ευρωπαϊκή έρευνα 

των J. Shanin, A. Woodward, G. Terzis (2012) η οικονοµική κρίση επηρέασε σε 

διαφορετικό βαθµό τις εθελοντικές οργανώσεις, κάτι το οποίο εξαρτήθηκε από το 

µέγεθος, τα χαρακτηριστικά και το πεδίο της κάθε οργάνωσης. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει 

ένα δίπολο ανάµεσα στις εθελοντικές οργανώσεις. Από τη µία εντείνεται ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των οργανώσεων για την εξασφάλιση των περιορισµένων 

οικονοµικών πόρων, ενώ, από την άλλη, ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ των 



οργανώσεων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού τους 

και των πόρων τους (Σηµίτη, 2014). 

H πιο στενή συνεργασία, µεταξύ των οργανώσεων έχει παρατηρηθεί στις χώρες 

της Νότιας Ευρώπης, καθώς στις χώρες αυτές οι οργανώσεις αντιµετωπίζουν σοβαρό 

πρόβληµα οικονοµικής βιωσιµότητας. Επιπλέον, η οικονοµική κρίση έχει φέρει 

αλλαγές και στις επαφές των εθελοντικών οργανώσεων µε τη δηµόσια διοίκηση. Όσον 

αφορά τη δηµόσια διοίκηση, δίνεται έµφαση στην αποδοτικότητα των δράσεων των 

οργανώσεων, ενώ περιορίζονται οι αναφορές σχετικά µε τις αξίες της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Τέλος, την περίοδο της οικονοµικής κρίσης σηµειώθηκε αύξηση της 

εθελοντικής συµµετοχής. Η αύξηση αυτή ήρθε ως αποτέλεσµα από την ενδυνάµωση 

της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και από την άνοδο της ανεργίας και την αναζήτηση 

νέων µορφών εργασίας (Σηµίτη, 2014). 

2.5. Εμφάνιση δομών ως απάντηση στην κρίση 
Η παρουσία της οικονοµικής κρίσης έχει οδηγήσει στον περιορισµό της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης, όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει αυξήσει τα επίπεδα του 

ανταγωνισµού. Ωστόσο, έχει σηµειωθεί πρόοδος στη συνεργασία µεταξύ των 

εθελοντικών οργανώσεων, αύξηση της εθελοντικής συµµετοχής, ενώ παράλληλα έχει 

αυξηθεί η πίεση προς τις εθελοντικές οργανώσεις για να ενισχύσουν την επαγγελµατική 

τους ταυτότητα και να λογοδοτούν για τις κινήσεις ως προς το οικονοµικό µέρος 

(Σηµίτη, 2014). 

Όσον αφορά το επίπεδο της χώρας µας, η οικονοµική κρίση οδήγησε σε µία 

θεαµατική ενίσχυση της συµµετοχής και της συνεισφοράς της κοινωνίας πολιτών. 

Αυξήθηκαν ριζικά οι φορείς που παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και δηµόσια 

αγαθά. Επιπλέον, παρατηρήθηκε η δηµιουργία νέων αυτόνοµων χώρων για τις δοµές 

της κοινωνικής οικονοµίας. 

Πιο συγκεκριµένα, οι δήµοι εγκαινίασαν συνεργασίες µε Μ.Κ.Ο για την 

συγκρότηση νέων δοµών κοινωνικής προστασίας (π.χ. κοινωνικά φαρµακεία, κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά φροντιστήρια, δηµοτικούς λαχανόκηπους), τα Ιδρύµατα 

εγκαινίασαν ή ενίσχυσαν τη χρηµατοδότηση Μ.Κ.Ο στον τοµέα της κοινωνικής 

φροντίδας, η Εκκλησία διεύρυνε τις προνοιακές της δοµές, οι επαγγελµατικοί σύλλογοι 

κινητοποιήθηκαν και τέλος δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης νέας γενιάς αναδύθηκαν (π.χ. 

δίκτυα ανταλλακτικής οικονοµίας) (Σηµίτη, 2014). 



Για παράδειγµα, σε έρευνα που πραγµατοποίησε στη Θεσσαλονίκη η Κ. 

Λουκίδου σε σχέση µε τις επιπτώσεις που έχει η οικονοµική κρίση στη λειτουργία 32 

φορέων σχετικών µε την κοινωνία πολιτών (18 οργανώσεις µε νοµική προσωπικότητα 

και 14 άτυπες-ανεπίσηµες οµάδες πολιτών), κατά το 2009-2013, πάνω από τον µέσο 

όρο του δείγµατος (62.5%) των φορέων απάντηση πως επηρεάστηκε από την 

οικονοµική κρίση. Πιο συγκεκριµένα, 16 από αυτούς τους φορείς µετέβαλαν το πεδίο 

δράσεών ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών. Επιπλέον, 4 από 

αυτούς φορείς συγκροτήθηκαν ως απάντηση στην οικονοµική κρίση (Σηµίτη, 2014). 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης ιδιαίτερα σηµαντική ήταν και 

η ενεργοποίηση των άτυπων κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή 

ακόµα και στον χώρο εργασίας. Σε έρευνα που πραγµατοποίηση ο Σταύρος 

Ζωγραφάκης κατά την περίοδο 2008- 2013, ο µέσος όρος (51%) των νοικοκυριών που 

βρισκόταν µε χαµηλό ή µηδενικό εισόδηµα από µισθωτή εργασία, επιβίωνε µέσω της 

στήριξης που του παρείχαν άτοµα, όπως γείτονες φίλοι, συγγενείς, γνωστοί. 

Συµπερασµατικά, παρατηρήθηκε η ύπαρξη ενεργοποίησης των άτυπων κοινωνικών 

δικτύων στα πλαίσια της ευρύτερης τοπικής κοινότητας (Σηµίτη, 2014). 

Παρακάτω γίνεται αναφορά στον πολλαπλασιασµό των δικτύων κοινωνικής 

αλληλεγγύης εν µέσω οικονοµικής κρίσης ως απάντηση στο πρόβληµα αυτής. 

2.6. Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Η εµφάνιση των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης έχει συνδεθεί µε την έντονη 

ενασχόληση συλλογικοτήτων µε δράσεις, όπως η διανοµή τροφίµων, όπου παλαιότερα, 

πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης, απορρίπτονταν ως φιλανθρωπικές, και µε 

τη στροφή προς άµεσες µορφές συµµετοχής στο τοπικό επίπεδο. Έχουν εντοπιστεί 

δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που συνεργάζονται µε τους ∆ήµους και άλλα δίκτυα 

που αντιτίθενται ιδεολογικά σε οποιαδήποτε συνεργασία µε φορείς, που η λειτουργία 

τους δεν στηρίζεται στις αρχές της ανοιχτότητας (π.χ. συναινετική λήψη αποφάσεων µέσω 

ανοικτών γενικών συνελεύσεων) (Σηµίτη, 2014). 

Οι τοµείς δράσεως τους είναι: υγεία, εκπαίδευση, πολιτισµός/ αλληλεγγύη, 

οικονοµία και άλλες πολλαπλές δράσεις. Από το 2009 και ύστερα δηµιουργήθηκαν 

δοµές λόγω της κρίσης, όπως τράπεζες χρόνου, κοινωνικά φροντιστήρια, διανοµή 

τροφίµων χωρίς µεσάζοντες, που δεν υπήρχαν καθόλου πριν το 2009, όπως αναφέρει 

η δρ. κοινωνικής ανθρωπολογίας Σίσσυ Θεοδοσίου από το ΕΑΠ (Φωτιάδη, 2015). 



Εντοπίζονται, δοµές που ως γνωστόν στηρίζονται στην εθελοντική δράση και 

συµµετοχή των πολιτών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, εντοπίζονται 

και δίκτυα, όπως οι τράπεζες χρόνου, που απορρίπτουν την εθελοντική συµµετοχή των 

πολιτών. Σχετικά µε τις τράπεζες χρόνου, ως βασικό στόχο έχουν τη συµµετοχή των 

ατόµων σε µια διαδικασία ανταλλαγής, όπου όλοι προσφέρουν και όλοι λαµβάνουν 

χωρίς να υπάρχει η σχέση του ευεργέτη και του ευεργετηµένου, που είναι σε µειονεκτική 

θέση. Εποµένως, η δικτύωση είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των δράσεων των δοµών 

όσον αφορά την κοινωνία πολιτών, αλλά τα άλλα κοινωνικά δίκτυα τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ανοµοιογένεια (Σηµίτη, 2014). 

Καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι οι δράσεις των δοµών µπορούν να είναι 

πιο αποτελεσµατικές και να σηµειώσουν µεγαλύτερη βιωσιµότητα αν η παρέµβαση του 

κράτους είναι χαµηλότερη µε βασικό στόχο η κάθε δοµή να διαθέτει στρατηγικό 

σχέδιο. Και αντίστροφα, οι δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που βρίσκονται πιο έντονα 

στην κρατική σφαίρα παρέµβασης µπορούν να γίνουν περισσότερο αποτελεσµατικές, 

αν αποµακρυνθούν από τον µέχρι τώρα τρόπο εργασίας τους και επεκταθούν σε νέες 

και πολλαπλές συνεργασίες (Φωτιάδη, 2015). 

2.7. Συμπεράσματα 
Η οικονοµική κρίση, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 είχε πολλές αιτίες. O 

συνδυασµός των παραγόντων που επέφεραν την κρίση δηµιούργησε έναν φαύλο κύκλο 

χρεοκοπιών, ο οποίος ξεκινώντας από τις Η.Π.Α. επεκτάθηκε παγκοσµίως και κυρίως 

στην Ευρώπη. 

Η οικονοµική κρίση έχει επιπτώσεις τόσο στον οικονοµικό όσο και στον 

κοινωνικό τοµέα. ∆ηµιουργεί άµεσο αντίκτυπο στη λειτουργία και τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων. Ο εργασιακός χώρος έχει υποστεί εξ’ αρχής πλήγµα λόγω της µεγάλης 

ανεργίας, µε αποτέλεσµα η αγορά εργασίας να είναι σε δυσµενή κατάσταση, εξαιτίας 

των ελάχιστων θέσεων εργασίας και των χαµηλών µισθών. Όσον αφορά την ανεργία, 

πρόκειται για έναν σοβαρό ψυχοκοινωνικό παράγοντα που προκαλεί άγχος και στρες 

στον πληθυσµό. Τέλος, υπάρχει απειλή απώλειας εισοδήµατος και ασφαλιστικής 

κάλυψης, µε άµεση συνέπεια τη διαταραχή της οµαλής λειτουργίας του υγειονοµικού 

τοµέα, ο οποίος µάλιστα συνδέεται άµεσα µε τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και 

προστασίας. 



Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης 

καταγράφηκε σηµαντική ενίσχυση της ενέργειας της κοινωνίας πολιτών. Ωστόσο, η 

αυξηµένη κινητοποίηση των ποικίλων φορέων δεν σηµατοδοτεί, την ενδυνάµωση της 

κοινωνίας πολιτών, λόγω του ότι η αύξηση των επιπέδων της φτώχειας, αλλά και του 

κοινωνικού αποκλεισµού που τη συνεπάγεται έχει ως αποτέλεσµα την υπονόµευση της 

κοινωνικής συνοχής και την αποδυνάµωση των πιο αδύναµων κοινωνικών δοµών 

(Σηµίτη, 2014). 

Ενώ, τέλος, έχει παρατηρηθεί και η προώθηση των κοινωνικών αιτηµάτων, 

αφού έχουν δηµιουργηθεί δύο ξεχωριστές κοινωνικές οµάδες: α) τα θύµατα της 

οικονοµικής κρίσης, που δεν έχουν τους πόρους, για να προωθήσουν συλλογικά τα 

αιτήµατά τους και β) οι φορείς που µεσολαβούν για την έκφραση των κοινωνικών 

αναγκών και την παροχή κοινωνικής προστασίας (Σηµίτη, 2014). 



Κεφάλαιο 3 

3. Τα κοινωνικά φροντιστήρια ως μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης 

3.1. Γενικά 
Η φτωχοποίηση των στρωµάτων του πληθυσµού πολλαπλασίασε τις τυπικές και 

άτυπες πρωτοβουλίες δράσης σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών και τη δηµιουργία 

δοµών για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση φτώχειας. Οι δήµοι κάθε περιοχής σε 

συνεργασία µε µη κερδοσκοπικούς φορείς συγκρότησαν νέες δοµές κοινωνικής 

προστασίας, όπως τα Κοινωνικά Φροντιστήρια (Σηµίτη, Κράτος και Εθελοντικές 

Οργανώσεις την περίοδο της Οικονοµικής Κρίσης, 2014). 

Πιο συγκεκριµένα, οι δήµοι, η Εκκλησία και Μ.Κ.Ο έχουν συνδράµει στη 

λειτουργία κοινωνικών φροντιστηρίων, όπου µε τη στήριξη οµάδων εθελοντών 

εκπαιδευτικών παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε µαθητές της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από οικογένειας ανέργων ή µε 

οικονοµικές δυσκολίες που λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στα συγκεκριµένα έξοδα (Μπουρίκος & Σωτηρόπουλος , Οικονοµική 

Κρίση, Κοινωνική Πρόνοια και Κοινωνία των Πολιτών: Η επίδραση της οικονοµικής 

κρίσης στους τυπικούς και άτυπους φορείς της κοινωνίας πολιτών στο χώρο της 

κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2010-2013, 2014). 

Τα κοινωνικά φροντιστήρια, τα τελευταία χρόνια, είναι µια δωρεάν παροχή 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα που λειτουργούν στους περισσότερους δήµους της χώρας, 

και ήρθαν για να ανακουφίσουν τις οικογένειες για τις οποίες η οικονοµική πίεση 

στέκεται εµπόδιο στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών τους. Ο απώτερος σκοπός 

αυτής της δράσης είναι να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών κάθε 

δήµου, ώστε να καταστεί εφικτή η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόµενη παιδεία. 

3.2. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
Ο εκάστοτε ∆ήµος µπορεί να αναλάβει την υλοποίηση της ίδρυσης και 

λειτουργίας ενός Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει αφιλοκερδώς 

µαθήµατα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε οικονοµικά αδύνατους µαθητές, καθώς 

και µαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών. 

Με ειδικά άρθρα ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και 

γενικότερα στη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, δηλαδή συντάσσεται ο 

Κανονισµός, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 



και τυχόν τροποποιήσεις αυτού γίνονται µε απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από 

εισήγηση της Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Η λειτουργία του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του 

∆ήµου για την ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς του και βασίζεται στην 

αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς εκπαιδευτικών για παροχή δωρεάν µαθηµάτων 

(∆ιαµαντάκου, 2016). 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο εντάσσεται ως αρµοδιότητα στην ∆ιεύθυνση 

Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του ∆ήµου και υποστηρίζεται οργανωτικά, 

γραµµατειακά και υλικοτεχνικά από το προσωπικό της ∆/νσης υπό την εποπτεία της 

∆ηµοτικής Αρχής. Πιο συγκεκριµένα, η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Υγείας µεριµνά για την επικοινωνία και αλληλογραφία µε αρµόδιους φορείς (σχολεία, 

συλλόγους γονέων, κ.λπ.), την δηµοσιοποίηση του προγράµµατος του Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου, την υποδοχή των αιτήσεων γονέων ή κηδεµόνων, την κατάρτιση του 

προγράµµατος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, τη συγκρότηση εκπαιδευτικών 

τµηµάτων µε κριτήρια οµοιογένειας, την παρακολούθηση της τήρησης των 

υποχρεώσεων των µαθητών, την εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για βελτιώσεις η 

αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου (∆ιαµαντάκου, 

2016). 

Την εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχει η Επιτροπή Κοινωνικού 

Φροντιστηρίου, η οποία συγκροτείται µε απόφαση ∆ηµάρχου. Στην επιτροπή 

συµµετέχουν ο/η αρµόδιος Αντιδήµαρχος, ο/η Προϊστάµενος/η του Τµήµατος 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Παροχών και ο/η αρµόδιος υπάλληλος. Η επιτροπή 

έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των αιτήσεων των εθελοντών εκπαιδευτικών και 

την αξιολόγηση των αιτήσεων των µαθητών. Η γραµµατειακή υποστήριξη του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου µπορεί να εκτελείται από εθελοντές του ∆ήµου 

(∆ιαµαντάκου, 2016). 

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποστήριξη ο ∆ήµος αναλαµβάνει τη φιλοξενία 

του Κοινωνικού Φροντιστηρίου σε ένα σχολείο του ∆ήµου, την κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων (καθαριότητα, φωτοτυπίες κ.α.) (∆ιαµαντάκου, 2016). 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουργεί απογευµατινές ώρες καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις Σχολείου του ∆ήµου 

(∆ιαµαντάκου, 2016). 



∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι οι µαθητές κάτοικοι του 

∆ήµου. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα είναι το 

εισόδηµα, ενώ θα λαµβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, 

τα κοινωνικά προβλήµατα, οι αναπηρίες και τα προβλήµατα υγείας (∆ιαµαντάκου, 

2016). 

Οι αιτήσεις εξετάζονται τον Σεπτέµβριο και τα τµήµατα ξεκινούν τον Οκτώβριο 

κάθε σχολικής χρονιάς. Το προσφερόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για κάθε σχολική 

περίοδο θα είναι συνάρτηση της συµµετοχής και των ειδικοτήτων των εθελοντών 

καθηγητών (∆ιαµαντάκου, 2016). 

Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να συνεργαστούν µε το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο υποβάλλουν προς τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

αίτηση εθελοντικής συµµετοχής και αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών 

και ουσιαστικών προσόντων (http://tetartopress.gr, n.d.). Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί 

υποβάλλουν αίτηση εθελοντική συµµετοχής στο ∆ήµο , φωτοτυπία Αστυνοµικής 

Ταυτότητας καθώς και Βιογραφικό Σηµείωµα. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς το 

2014 ο Υφυπουργός Παιδείας ο κ. Κεδίκογλου κάνει µία νύξη σχετικά µε την 

πρόσληψη των εκπαιδευτικών στο Κοινωνικό  Φροντιστήριο  να  γίνει  εκτός  από  

τον πίνακα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς όπως ανέφερε στη Βουλή 

αναµένεται να ωφεληθούν νέοι άνεργοι εκπαιδευτικοί που υπάρχουν  στα  µητρώα 

του ΟΑΕ∆ αλλά καθώς και οι εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι (∆ιαµαντάκου, 

2016) . 

Το εκπαιδευτικό συµβόλαιο µαθητή και εκπαιδευτικού περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις (∆ιαµαντάκου, 2016): 

• Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και οι µαθητές οφείλουν να βρίσκονται 

έγκαιρα στο µάθηµα, κατά την ακριβή ώρα έναρξης. 

• Οι µαθητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα προγράµµατα του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου στα οποία συµµετέχουν. 

• Οφείλουν να ενηµερώνουν τη γραµµατειακή υποστήριξη για τυχόν απουσία ή 

διακοπή της συµµετοχής στο πρόγραµµα. 

• Μαθητές µε δύο συνεχόµενες απουσίες αδικαιολόγητες, χάνουν το δικαίωµα 

συµµετοχής στο πρόγραµµα. 



• Τα τµήµατα που συγκροτούνται δεν θα υπερβαίνουν τους 12 µαθητές και θα 

τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

• Οι µαθητές σέβονται, φροντίζουν και επιµελούνται το χώρο που στεγάζει το 

Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

• Οι γονείς µπορούν να ενηµερώνονται µία φορά το µήνα για την πρόοδο των 

µαθητών σε χρόνο που προσδιορίζεται από τους εκπαιδευτικούς. 

• Το Κοινωνικό Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωµα διαγραφής των µαθητών που 

παρακωλύουν συστηµατικά το εκπαιδευτικό έργο. 

Στη λήξη της σχολικής χρονιάς τα προγράµµατα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

αξιολογούνται από γονείς και εκπαιδευτικούς (∆ιαµαντάκου, 2016). 

3.3. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες της Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι µία παιδαγωγική προσφορά. 

∆ίνεται η δυνατότητα σε όλους όσοι αντιµετωπίζουν κάποιες οικονοµικές ή κοινωνικές 

ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά αγαθά 

(Gogoni, Athanasaki, & Venni, 2015). 

Μία τέτοια υπηρεσία είναι και το “tutor pool”, ένα ∆ίκτυο Εθελοντισµού και 

Αλληλεγγύης για την Παιδεία, όπου δείχνει στον χάρτη µέσω Google Maps περιοχές 

όπου λειτουργούν Κοινωνικά Φροντιστήρια, ώστε να µπορεί να έρθει ο 

ενδιαφερόµενος σε επαφή µε εθελοντές εκπαιδευτικούς (Gogoni, Athanasaki, & 

Venni, 2015). 

Στα κοινωνικά φροντιστήρια αλληλεγγύης τα παιδιά διδάσκονται: 

− Ξένες Γλώσσες 

Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: 

▪ Γλώσσα 

▪ Μαθηµατικά 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: 

▪ Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 

▪ Έκθεση 

▪ Αρχαία 

▪ Μαθηµατικά 

▪ Φυσική 

▪ Χηµεία 



▪ Βιολογία 

▪ Λατινικά 

▪ ΑΟΘ 

▪ ΑΕΠΠ (http://tetartopress.gr, χ.χ.) 

 

3.4. Ωφελούμενοι δομών 
Βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφεροµένων σε ένα Κοινωνικό Φροντιστήριο 

είναι το συνολικό εισόδηµα των συνοικούν των µε τον δικαιούχο. Επιπλέον 

λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες της οικογενειακής κατάστασης, κοινωνικών 

προβληµάτων, ανεργίας και προβληµάτων υγείας (Μπουρίκος & Σωτηρόπουλος, 

2014). 

Οι προϋποθέσεις για την συµµετοχή των παιδιών για τα Κοινωνικά Φροντιστήρια 

(Σταµατάκης, 2014) είναι: 

• Ανεργία γονέων , η οποία αποδεικνύεται µε κάρτα ανεργίας 

• Παιδί πολύτεκνης οικογένειας µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα 

• Παιδί µονογονεϊκής οικογένειας µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα 

• Παιδί οικογένειας µε χαµηλό οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα 

• Παιδί οικογένειας µε προβλήµατα υγείας –ΑΜΕΑ- 

• Έκθεση κοινωνικής έρευνας ή οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την 

κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική οµάδα (http://tetartopress.gr, χ.χ.) 

3.5. Στελέχωση και κοστολόγηση δομής 
Αυτές οι κρατικές δοµές αποτελούνται από οµάδες πολιτών, οι οποίοι παρέχουν 

εξωσχολική βοήθεια στα παιδιά κάνοντας συµπληρωµατικά µαθήµατα µε τη βοήθεια 

των δήµων (Πλιάκος, 2015). 

Τα έξοδα είναι ελάχιστα, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται και το µόνο 

έξοδο είναι οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων η γραφική ύλη που καλύπτονται από 

το µικρό ταµείο των δηµοτικών αρχών (Πλιάκος, 2015). 

Επίσης, τα προγράµµατα αυτά στηρίζονται στη συµβολή των Ιδιοκτητών 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι αφιλοκερδώς δέχονται παιδιά οικονοµικά 

αδύναµων οικογενειών να παρακολουθούν δωρεάν τα µαθήµατα που γίνονται στα 

Φροντιστήριά τους. Ο Κοινωνικός Οργανισµός του εκάστοτε ∆ήµου καλύπτει την 



αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όλων των παιδιών που τοποθετούνται µέσω του 

προγράµµατος στα συνεργαζόµενα Φροντιστήρια (http://tetartopress.gr, χ.χ.). 

 

3.6. Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια ανά την Ελλάδα 
 

 

Ονοµασία Διεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Γαλατσίου 

Αρχιμήδους & Ιπποκράτους, 

Εντός Δημαρχείου 

210-2143433 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 

Ιλισού & Κεφαλληνίας, 

Εντός 2
ου

 Γενικού Λυκείου 

213-2036251 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Ιερού Μητροπολιτικού 

Ναού Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου 

Τσαλδάρη Παναγή, Έναντι 

Δημαρχείου, Περιστέρι – 

Πλατεία Δημοκρατίας 

210-5711633 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Βιβλιοθήκης Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθήνας, 

Φροντιστήριο μη 

Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα 

Σοφοκλέους 4, Στοά Αθηνών 210-3311270 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Θεσσαλονίκης 

Καραμανλή Κωνσταντίνου 

38Β 

2310-840295 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Κορινθίας 

Κολιάτσου & Κολοκοτρώνη, 

Εντός 1
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου 

27410-25717 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Ναυπλίου 

Παπακωνσταντίνου 1 & 

Νέας Κίου 

2752360900 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Ιεράς Μητρόπολης 

Έδεσσας- Πέλλας και 

Αλμωπίας 

Αριστοτέλους 24, Έδεσσα 22381028229 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Κοζάνης 

Μαρασλή Γρηγορίου 1 2531083344 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Ηρακλείου 

Ανδρόγεω 1 2813409111 

Λαϊκό Φροντιστήριο 

Αλληλεγγύης Χαλκίδας 

Αίθουσες 2
ου

 ΕΠΑΛ (3
ο
 ΕΠΑΛ 

βραδινό) 

6984324980 

 

6939133681 



  6988983894 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Αγρινίου <<Άγιος Ιωάννης 

ο Βραχωρίτης>> 

2
ο
 και 6

ο
 Γυμνάσιο 6938298086 

 

26410-22824 

Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Δήμου Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου 

Ελεύθερων Πολιορκημένων 

45, Εργατοϋπαλληλικό 

Κέντρο Μεσολογγίου 

2631022281 

Εργατικό Κέντρο 

Ναυπακτίας & Δωρίδας 

Δήμος Ναυπακτίας 2634029614 

 

 

Αυτή είναι µία λίστα µε κάποια από τα Κοινωνικά Φροντιστήρια που 

λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα. Η αναζήτηση στη µηχανή αναζήτησης vrisko.gr. 

(vrisko.gr). Αυτή αποτελεί την ιστοσελίδα της διαφηµιστικής πλατφόρµας του 

Επαγγελµατικού Καταλόγου 11880, εµφανίζει 27 αποτελέσµατα, εµείς συµπεριλάβαµε 

ενδεικτικά 14, δίνοντας µεγαλύτερη έκταση στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. Αυτή η 

λίστα αποτελείται από την περιοχή που υπάγονται, τα τηλέφωνά τους και η διεύθυνσή 

τους. 

Η λειτουργία των Κοινωνικών Φροντιστηρίων και η συνεισφορά των 

εθελοντών εκπαιδευτικών είναι ένας σπουδαίο γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε 

µαθητές που προέρχονται από οικονοµικά ασθενείς οικογένειες να καλύψουν τυχόν 

κενά από το σχολείο και µε µία µικρή βοήθεια να έρθουν ακόµα πιο κοντά στο όνειρο 

εισαγωγής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 



Κεφάλαιο 4 

4. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ως μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης 

4.1. Γενικά 
Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που βιώνουν 

δύσκολες καταστάσεις, όπως το πρόβληµα της εύρεσης τροφής. Παρατηρείται, λοιπόν, 

µία έντονη κοινωνική δράση από συλλόγους, µη κυβερνητικές και µη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις για την βοήθεια αυτών που αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Μια 

από αυτές τις δράσεις, που χαρακτηρίζονται από ανθρωπιά είναι το φαινόµενο των 

Κοινωνικών Παντοπωλείων, τα οποία αποτελούν µία δοµή που έκανε την εµφάνισή 

της από τον δήµο Αθηναίων και µε τον καιρό επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. 

Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4071/201260, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 85, 11 Απριλίου 2012, Άρθρο 2, 

Κοινωνικά Παντοπωλεία. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι ένας θεσµός που ξεκίνησε 

µε πρωτοβουλία του δήµου Αθηναίων και επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. 

Πρόκειται για υπηρεσίες που στόχος τους είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών των 

ανθρώπων µε την παροχή προϊόντων ή διανοµή τροφίµων (λειτουργία και διοργάνωση 

συσσιτίων), είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και υπηρεσιών σε κοινωνικά και οικονοµικά 

ευπαθή άτοµα και οικογένειες. Τα είδη που παρέχονται στους άπορους και στους 

άστεγους κατοίκους προέρχονται από δωρεές και χορηγίες (Ν. 4071/201260 Άρθρο 2 

- Κοινωνικά Παντοπωλεία, 2012). 

 
Η ίδρυση του κάθε Κοινωνικού Παντοπωλείου γίνεται µε την οµόφωνη 

πλειοψηφία του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου. Οι δηµοτικές ή οι 

περιφερειακές παρατάξεις εποπτεύουν τη λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων. 

Η επιτροπή διαχείρισης έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει ανά εξάµηνο, στην 

οικονοµική επιτροπή την έκθεση των πεπραγµένων και έναν διαχειριστικό 

απολογισµό, ενώ η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει µε δική της απόφαση τον 

διαχειριστικό απολογισµό. Κάθε απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή της 

περιφέρειας. Άρα, είναι µία υπηρεσία του δήµου και διοικούνται από την κοινωνική 

υπηρεσία του δήµου (Ν. 4071/201260 Άρθρο 2 - Κοινωνικά Παντοπωλεία, 2012). 



4.2. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
Για να µπορέσει να λειτουργήσει ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο πρέπει να 

πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις: 

1) Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διαθέτει είδη τριών κατηγοριών: α) τρόφιµα και 

είδη παντοπωλείου συσκευασµένα, είδη ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένα 

προϊόντα, β) είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισµού, παιχνίδια 

καινούρια ή «δεύτερο χέρι» και γ) είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για 

την κάλυψη αναγκών µάθησης και πολιτισµού. 

2) Θα πρέπει να υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζονται 

χορηγίες ή και δωρεές, συνεισφορές πολιτών και φορέων όπως το σχολείο ή 

σύλλογοι. 

3) Να εξυπηρετούνται τουλάχιστον 100 οικογένειες κάθε µήνα. 

4) Το ωράριο λειτουργίας θα πρέπει να είναι σταθερό από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή, 9:00π.µ.–17:00µ.µ., εκτός αν ο υπεύθυνος κρίνει απαραίτητα τη 

διεύρυνση του ωραρίου. 

5) Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει να είναι προσβάσιµο µε τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς. 

6) Θα πρέπει να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις προσβασιµότητας ΑΜΕΑ. 

7) Να υλοποιεί τα Σχέδια ∆ικτύωσης και ∆ηµοσιότητας που έχουν υποβληθεί 

που αφορούν ενέργειες για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας της δοµής, την 

προσέλκυση εθελοντών, τη συνεργασία µε επιχειρήσεις, τη διασύνδεση µε 

άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών 

Παροχής Βασικών Αγαθών, 2016). 

4.3. Παρεχόμενες υπηρεσίες 
Το Παντοπωλείο λειτουργεί µε σταθερό ωράριο, µε το απαιτούµενο προσωπικό 

που χρειάζεται και συνδέεται µε τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία 

για την συλλογή των προϊόντων. Μία τέτοια δοµή µπορεί να λειτουργεί συγχρόνως ως 

παντοπωλείο και συσσίτιο ή µόνο ως παντοπωλείο (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας 

∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών, 2016). 

Σε κάθε δήµο είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται µία δοµή ανά είδος. Πιο 

συγκεκριµένα, µόνο ένα κοινωνικό παντοπωλείο, ή/και µόνο µία δοµή συσσιτίου. Αν 

συλλειτουργούν δύο δοµές, δηλαδή αν προταθεί για συγχρηµατοδότηση η λειτουργία 

παντοπωλείου παράλληλα µε συσσίτιο, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί στον ίδιο δήµο 



η συγχρηµατοδότηση τους (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών Παροχής 

Βασικών Αγαθών, 2016). 

4.4. Ωφελούμενοι δομών 
Ωφελούµενοι από την παροχή αυτών των δοµών είναι αυτοί που κατοικούν στον 

δήµο όπου εντάσσεται η δοµή, όπως και οι νόµιµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών 

ή ανιθαγενείς, οι οποίοι βάσει κριτηρίων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή 

απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος 

Αλληλεγγύης) (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών, 

2016). 

Υπάρχουν ωφελούµενοι µέσω του προγράµµατος ΤΕΒΑ, οι οποίοι µπορούν να 

παραλαµβάνουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο ό,τι τους αναλογούν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος εάν επιλέξουν αυτή τη δοµή ως σηµείο παραλαβής. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο να συνεισφέρει στη διανοµή των 

αγαθών του ΤΕΒΑ, Ακόµα, οι ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ δικαιούνται διανοµή βασικών 

αγαθών που καλύπτονται µόνο µέσω αυτού και δε δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει 

η δοµή στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής της (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας 

∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών, 2016). 

Επιπλέον, τα αγαθά που έχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο από άλλες πηγές, 

όπως η συνδροµή του ∆ήµου, χορηγίες, αλλά και δωρεές διανέµονται στους 

υπόλοιπους ωφελούµενους της δοµής (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών 

Παροχής Βασικών Αγαθών, 2016). 

Τέλος, οι ωφελούµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν οποιοδήποτε συµπληρωµατικό 

δικαιολογητικό τους ζητείται από τον/την συντονιστή/τρια της δοµής κάθε φορά 

(Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών, 2016). 

4.5. Αρμοδιότητες στελεχών 
Το προσωπικό αυτών των δοµών ασχολείται µε τη συγκέντρωση, αποθήκευση και 

διανοµή των παρεχόµενων προϊόντων ή/και για την παρασκευή των συσσιτίων. Στο 

προσωπικό ανήκει ο συντονιστής/τρια και το βοηθητικό προσωπικό (Οδηγός 

εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών, 2016). 

Ο συντονιστής/τρια υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες της δοµής, 

καταγράφει τα γενικά τα στοιχεία των ωφελούµενων, διατηρεί αρχείο όλων των 

παραστατικών, µεριµνά για τη διανοµή των παρεχόµενων αγαθών/προϊόντων. Το 

βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει την οµαλή λειτουργία της δοµής, φροντίζει τα είδη 

που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» και συµµετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση 



χορηγών, αλλά και εθελοντών (Οδηγός εφαρµογής & Λειτουργίας ∆οµών Παροχής 

Βασικών Αγαθών, 2016). 

4.6. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στα Κοινωνικά Παντοπωλεία 
Ένας Κοινωνικός Λειτουργός σε κάθε δοµή στην οποία εργάζεται έχει 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες, στα Κοινωνικά Παντοπωλεία έχει τα παρακάτω 

καθήκοντα: 

− Τη συλλογή των αιτήσεων των δικαιούχων. 

− Την αξιολόγηση των στοιχείων που αναγράφονται στις αιτήσεις 

συνεργαζόµενοι και µε αρµόδιους φορείς. 

− Καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού των δικαιούχων. 

− Υπογραφή ενός άτυπου συµβολαίου µε τον δικαιούχο για επίτευξη 

εµπιστευτικότητας. 

− ∆ιάγνωση και παροχή προγραµµάτων ψυχολογίας ή συµβουλευτικής όταν 

ζητηθεί από τους δικαιούχους ή όταν κρίνουν αυτοί ότι είναι απαραίτητα 

(Καλλινικάκη, Εισαγωγή στη Θεωρία και την Πρακτική της Κοινωνικής 

Εργασίας, 2011). 



4.7. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ανά την Ελλάδα 
 
 

Ονοµασία Διεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Δήμου Νέας Ιωνίας 

Καρολίδου 4 210-2793916 

 

210-2777198 

 

210-2793785 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Θεσσαλονίκης ( Μ.Α.Ζ.Ι ) 

Αριστοτέλους 4 6984114725 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Χίου 

Ζορμπά Νικολάου 22710-43643 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Αλεξανδρούπολης 

Καρτάλη 2 2551026298 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Ιωαννίνων 

Λεωφόρος Δωδώνης 21, 

Κέντρο 

26510-30504 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Καρπενησίου 

Ύδρας 6 2237350024 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Καλαμάτας 

Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα 

Είσοδος 

2721094057 

Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Λευκάδας 

Τζεβελέκη Αντωνίου & 

Υποσμηναγού Κατωπόδη, 

Διοικητήριο 

2645360534 

Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Θήβας 

Πελοπίδου & Αγγελίδου 2262350603 

Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Χαλκίδας 

Ωρίωνος 15 22210-61202 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Πάτρας 

Κοραή Αδαμαντίου 5 2610311561 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Μεσολογγίου 

Σταυροπούλου 31 2631363400 

Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Αγρινίου 

1
ο
 χλμ Εθνικής Οδού 

Αγρινίου- Αντιρρίου & 

Δημάρχου Τσιτσιμελή 

2641363400 



Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Αγρινίου 

Βλαχοπούλου 13 26413-360300 

 

26410-25392 

Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Ναυπάκτου 

Φαλυσίου 6 2634021300 

 

 

Αυτή είναι µία λίστα µε κάποια από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία που 

λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα. Η αναζήτηση στη µηχανή αναζήτησης vrisko.gr, η 

οποία αποτελεί την ιστοσελίδα της διαφηµιστικής πλατφόρµας του Επαγγελµατικού 

Καταλόγου 11880, εµφανίζει 103 αποτελέσµατα, εµείς συµπεριλάβαµε ενδεικτικά 15, 

δίνοντας µεγαλύτερη έκταση στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας Αυτή η λίστα αποτελείται 

από την περιοχή που υπάγονται, τα τηλέφωνά τους και τη διεύθυνση τους. 

Λόγω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα µας, η ανάγκη για τέτοιες 

δοµές ολοένα και µεγαλώνει γι’ αυτό και ο αριθµός των Κοινωνικών Παντοπωλείων 

παρατηρείται ότι αυξάνεται. 



Κεφάλαιο 5 

5. Μεθοδολογία της Έρευνας 

5.1. Σκοπός της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος και ο στόχος 

λειτουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Κοινωνικών Φροντιστηρίων σε δοµές 

που λειτουργούν στην Ελλάδα σήµερα σχετικά µε τις κοινωνικές παροχές στα άτοµα 

που διαβιούν σε συνθήκες κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

Ως επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι να ερευνηθούν οι προτάσεις και τα 

οράµατα των συνεντευξιαζόµενων για ένα καλύτερο µέλλον αυτών των κοινωνικών 

δοµών, την βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και την ανάπτυξη αλληλεγγύης, καθώς και 

οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δοµές. 

Το παραπάνω θέµα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί, καθώς, αυτές οι δοµές του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι ένα σύγχρονο 

κοινωνικό φαινόµενο. 

5.2. Ερευνητικά Ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήµατα που αφορούν στην συγκεκριµένη έρευνα είναι τα 

παρακάτω: 

� Πώς λειτουργούν τα Κοινωνικά Φροντιστήρια και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία; 

� Ποιο το προφίλ των εξυπηρετούµενων και ποιοι οι χώροι της δοµής; 

� Κατά πόσο εκπληρώνει η ∆οµή το στόχο της; 

� Ποιες οι προτάσεις για βελτίωση αυτών των δοµών; 

 

5.3. Είδος Έρευνας 
Ποιοτική προσέγγιση – Συνέντευξη 

 

Η συνέντευξη είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους συλλογής και παραγωγής 

ποιοτικού υλικού στις κοινωνικές επιστήµες. Αποτελείται από τρεις τύπους/µορφές, τη 

δοµηµένη (structured), την ηµιδοµηµένη (semi-structured) και τη µη δοµηµένη 

(unstructured). Η δοµηµένη συνέντευξη βασίζεται σε προκαθορισµένες ερωτήσεις οι 

οποίες τίθενται µε ενιαίο τρόπο σε όλους τους ερωτώµενους. Η ηµιδοµηµένη 

συνέντευξη περιέχει προκαθορισµένες ερωτήσεις, αλλά και περισσότερη ευελιξία ως 

προς τη σειρά των ερωτήσεων ή και την προσθαφαίρεση ερωτήσεων κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης. Ενώ, η µη δοµηµένη δεν περιέχει προκαθορισµένες ερωτήσεις, είναι 



άτυπη και η συζήτηση δηµιουργείται στο πλαίσιο της θεµατικής που ενδιαφέρει τον 

συνεντευκτή (Ιωσηφίδης Θ. , 2008). 

Στο πλαίσιο αυτής της ποιοτικής έρευνας, η συλλογή των δεδοµένων και των 

πληροφοριών έγινε µε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. Επιλέχθηκε αυτός το τύπος 

συνέντευξης, γιατί πρόκειται για µία µελέτη περίπτωσης και η χρήση µίας σχετικά 

τυπικής συνέντευξης λειτουργεί ως συµπλήρωµα στη συνολική µελέτη (Robson, 

2007). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον συνεντευκτή να αισθανθεί ελεύθερος να 

θέσει συγκεκριµένες ερωτήσεις, να προσθαφαιρέσει ερωτήσεις, να τροποποιήσει την 

αλληλουχία τους και έχει µία θεµατολογία στην οποία θα στηριχτεί για τη συζήτηση 

(Σταµατάκης, 2014). 

5.4. Πληθυσμός 
Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν τον Αύγουστο του 2018, στην περιοχή της 

Ναυπάκτου, του δήµου Ναυπακτίας, νοµού Αιτωλοακαρνανίας και στην περιοχή της 

Χαλκίδας, του δήµου Χαλκίδας, νοµού Ευβοίας. 

Το δείγµα µας αποτελείται από επαγγελµατίες που απασχολούνται στους φορείς 

κοινωνικής προστασίας. Οι ερωτώµενοι που συνάντησε η ερευνητική οµάδα ήταν 4 

άτοµα από διαφορετικές ειδικότητες (κοινωνικοί λειτουργοί, φιλόλογοι). 

Για να επιτευχθεί υψηλή εγκυρότητα περιεχοµένου, οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης αποφασίστηκαν σύµφωνα µε το θεωρητικό µέρος της πτυχιακής εργασίας. 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν µε προσωπική συνέντευξη. Τονίστηκε σε κάθε ερωτώµενο, 

ότι µπορούσε να διακόψει την πορεία των ερωτήσεων εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν 

ήθελε να συνεχίσει. Η κάθε συνέντευξη διήρκησε περίπου 20 λεπτά και 

πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο εργασίας τους. 

5.5. Ερευνητικό Εργαλείο 
Ως εργαλείο έρευνας επιλέξαµε τη συνέντευξη και πιο συγκεκριµένα την 

ηµιδοµηµένη συνέντευξη. 

∆όθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε προκαθορισµένες ερωτήσεις. 

Χρησιµοποιήθηκαν 4 ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε κάθε άτοµο, µε βασικό κριτήριο 

επιλογής την εργασία τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο/ Κοινωνικό Φροντιστήριο. Με 

βάση τους άξονες που χρησιµοποιήσαµε στα πλαίσια της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης 

αντλήσαµε πληροφορίες που ανταποκρίνονται στο θέµα και τον σκοπό της πτυχιακής 



µας εργασίας. Αποκτήσαµε πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες των δοµών και κατά 

πόσο αυτές καλύπτονται, κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση τη λειτουργία των 

υπηρεσιών αυτών, αλλά και την ύπαρξη αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων, καθώς 

και τι θα άλλαζε ο καθένας εάν µπορούσε µε σκοπό να γίνουν οι υπηρεσίες 

λειτουργικότερες. 

Με τη χρήση της ποιοτικής έρευνας και των ηµι – δοµηµένων συνεντεύξεων 

καταγράφηκαν οι κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες, τα προβλήµατα και προτάσεις 

αντιµετώπισης 

5.6. Τεχνική συλλογής πληροφοριών 

Για την καταγραφή των συνεντεύξεων χρησιµοποιήσαµε µαγνητόφωνο. Στις δύο 

συνεντεύξεις παριστάµενος ήταν ο ένας συνεντευκτής και στις άλλες δύο ο άλλος. 

Αυτό γιατί οι δύο συνεντεύξεις έγιναν στην Ναύπακτο και οι άλλες δύο στην Χαλκίδα, 

στα δύο διαφορετικά µέρη που είµαστε µόνιµοι κάτοικοι. 

Οι συνεντεύξεις έλαβαν µέρος στην κάθε δοµή που βρισκόταν ο κάθε 

επαγγελµατίας σε ώρες που µας ενηµέρωσαν ότι ήταν πιο ελεύθερες από φόρτο 

εργασίας για εκείνους. 

5.7. Ανάλυση Δεδομένων 
Η ανάλυση των συνεντεύξεων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης 

περιεχοµένου, ως τεχνική προσέγγισης της λεκτικής συµπεριφοράς των εργαζόµενων 

σε αυτές τις δοµές. Πρόκειται για µία µέθοδο που χρησιµοποιείται στις κοινωνικές 

επιστήµες και βασίζεται στην επικοινωνία µεταξύ των ατόµων (Ιωσηφίδης Θ. , 2003). 

Η ανάλυση περιεχοµένου ως τεχνική χρησιµοποιείται σε έρευνες των οποίων τα 

δεδοµένα προκύπτουν από συνεντεύξεις ή γραπτές πήγες ή τεκµήρια (Καλλινικάκη, 

Εισαγωγή στη Θεωρία και την Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας, 2011). Βασικός 

στόχο ήταν τα υποκείµενα να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις δοµές στις 

οποίες δραστηριοποιούνται και εργάζονται. 

Επιπλέον, όσον αφορά την αφήγηση, είναι ένα ισχυρό µέσον ως προς το 

περιεχόµενο και την ερµηνεία, εποµένως η καλύτερη µέθοδος καταγραφής της είναι 

µέσω της µαγνητοφώνησης. Αποτελεί µία µόνιµη καταγραφή και επιτρέπει στον 

συνεντευκτή να συγκεντρωθεί στη διαδικασία της συνέντευξης (Robson, 2007). Πριν 

τη διεξαγωγή της έρευνας, η ερευνητική οµάδα ενηµέρωσε τον κάθε 



συνεντευξιαζόµενο ότι η συζήτηση θα καταγράφεται για λόγους πιο εµπεριστατωµένης 

συλλογής δεδοµένων. 

Η ανάλυση στην οποία βασιστήκαµε πέρασε από πέντε στάδια. Το πρώτο 

στάδιο αφορά µία αρχική θεωρητική επεξεργασία βάσει βιβλιογραφικής έρευνας. Το 

δεύτερο στάδιο αποτελείται από τις απαντήσεις των ατόµων. Στο τρίτο στάδιο 

καταγράφονται και αναλύονται οι συνεντεύξεις των ατόµων. Στο τέταρτο στάδιο 

συστηµατοποιούνται οι εννοιολογικές κατηγορίες στις οποίες βασίζεται η ανάλυση 

περιεχόµενου. Το πέµπτο στάδιο αφορά την κωδικοποίηση του υλικού (Ιωσηφίδης Θ., 

2003). 



Κεφάλαιο 6 

6. Αποτελέσματα της Έρευνας 

6.1. Απαντήσεις συνεντευξιαζόμενων 
Στην αρχή κάθε συνέντευξης οι συνεντευξιαζόµενοι µας απαντούσαν σε ερωτήσεις 

σχετικά µε την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας γενικά και την ειδικότητα τους. Στη 

συνέχεια τους απευθύναµε ερωτήσεις που αφορούσαν γενικά στοιχεία των φορέων και 

στοιχεία σχετικά µε τη διοίκηση και την οργάνωση, αλλά και προτάσεις αντιµετώπισης 

των δυσκολιών. 

Οι υπηρεσίες µε τις οποίες συνεργαστήκαµε για την εκπόνηση της πτυχιακής 

µας εργασίας, ήταν το Κοινωνικό Φροντιστήριο Ναυπάκτου, το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Ναυπάκτου, το Κοινωνικό Φροντιστήριο Χαλκίδας και το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Χαλκίδας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόµενων 

κατηγοριοποιηµένες σε αυτές που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο και σε αυτές 

που αφορούν το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Για την κάθε µία δοµή έχουν δοθεί από 2 

συνεντεύξεις. 

Η πρώτη συνέντευξη στο Κοινωνικο Φροντιστήριο Ναυπάκτου έγινε µε τον 

πρόεδρο της δοµής και του κτιρίου που εδρεύει η δοµή ο οποίος είναι 54 ετών και έχει 

14 χρόνια προϋπηρεσίας. Η δεύτερη συνέντευξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Χαλκίδας µε έναν φιλόλογο ηλικίας 35 ετών. Η επόµενη συνέντευξη 

πραγµατοποιήθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ναυπάκτου έγινε µε µία Κοινωνική 

Λειτουργό 29 ετών µε 5 έτη προϋπηρεσίας. Η τελευταία συνέντευξη δόθηκε στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Χαλκίδας από µέλος του βοηθητικού προσωπικού, 32 ετών 

µε 4 χρόνια προϋπηρεσίας. 

6.1.1. Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την έναρξη λειτουργίας της δοµής στην πόλη. 

Πρόκειται για µία ερώτηση για την οποία η απάντηση ήταν µοναδική για την κάθε 

δοµή. 

Όσον  αφορά  το  Κοινωνικό  Φροντιστήριο  της  Ναυπάκτου  σύµφωνα  µε  τον 

«Συνεντευξιαζόµενο Γ» η λειτουργία της δοµής ξεκίνησε τον Σεπτέµβρη του  2012. 



Ενώ, όσον αφορά το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Χαλκίδας η λειτουργία της 

υπηρεσίας ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο. 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τις εγκαταστάσεις της δοµής. 

 
Σύµφωνα µε την απάντηση του «Συνεντευξιαζόµενου Γ» η δοµή είναι 

εγκαταστηµένη σε ένα κτίριο λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης στο οποίο 

βρίσκονται και τα γραφεία της δοµής και στον ίδιο χώρο αποθηκεύονται και τα 

προϊόντα. Ενώ, σύµφωνα µε την απάντηση του «Συνεντευξιαζόµενου ∆» πρόκειται 

για το 3ο γυµνάσιο Χαλκίδας (2ο ΕΠΑΛ). 

Η επόµενη ερώτηση ήταν σχετική µε το προσωπικό από το οποίο απαρτίζεται η 

δοµή. ∆ηλαδή αν πρόκειται για εθελοντές ή άτοµα τα οποία παίρνουν µισθό για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε ότι η δοµή αποτελείται από καθηγητές 

και γραµµατειακή υποστήριξη που στο σύνολο τους είναι 35 και παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους εθελοντικά. Αντίστοιχα ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» ανέφερε πως το 

προσωπικό από το οποίο απαρτίζεται η δοµή είναι ένας φιλόλογος, µια µαθηµατικός, 

ένας φυσικός και αυτή τη περίοδο βρίσκονται σε αναζήτηση για καθηγητή 

οικονοµικής θεωρίας για παιδιά λυκείου. 

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν για το ποια είναι η πληθυσµιακή οµάδα στην οποία 

απευθύνεται η συγκεκριµένη δοµή. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε : «Η δοµή απευθύνεται σε 

εργαζόµενους και άνεργους που έχουν χαµηλά εισοδήµατα. Θα πρέπει να είναι 

κάτοικοι Ναυπάκτου, Έλληνες ή και αλλοδαποί. Ενώ όλοι θα πρέπει να έχουν νόµιµα 

χαρτιά». Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» µας απάντησε ότι η δοµή απευθύνεται σε 

οικογένειες που δεν έχουν την οικονοµική άνεση να στείλουν τα παιδιά τους σε 

ιδιωτικά φροντιστήρια. 

Η επόµενη ερώτηση που υποβάλλαµε αφορούσε τον τρόπο που µπορεί να 

ενηµερωθεί ο κάθε ενδιαφερόµενος για τις υπηρεσίες της δοµής. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε πως ενηµερώνουν όλα τα ΜΜΕ, τα 

σωµατεία τους και αυτά µε τη σειρά τους τα µέλη τους, στέλνουν ανακοινώσεις στα 

γραφεία του εργατικού κέντρου καθώς και µε µηνύµατα που στέλνουν οµαδικά στα 



µέλη τους. Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» µας απάντησε: Μέσω του διαδικτύου και από 

τα σχολεία τα οποία είναι ενήµερα για την ύπαρξη της δοµής. 

Η έκτη ερώτηση ήταν σχετική µε τις παροχές που προσφέρει το κέντρο στους 

ωφελούµενους και µε ποια συχνότητα γίνεται αυτό. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» απάντησε: Προσφέρουµε ενισχυτική διδασκαλία 

µέσω των εθελοντών και η συχνότητα διαφέρει ανάλογα το µάθηµα και το 

προσωπικό που το διδάσκει. Ωστόσο σε µαθήµατα 3ης Λυκείου όταν πλησιάζει η 

περίοδος των  εξετάσεων  τα  µαθήµατα  τείνουν  να  γίνονται  πιο  συστηµατικά.  

Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» απάντησε: Παρέχει γνώση στα µαθήµατα γυµνασίου, 

γενικού λυκείου καθώς και τεχνικού και η συχνότητα δεν είναι συγκεκριµένη διότι 

είµαστε σε στάδιο στο οποίο προσπαθούµε να φτιάξουµε το πρόγραµµα µας. 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τους κανονισµούς οι οποίοι µπορεί να 

εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία της δοµής. Επειδή πρόκειται για ευρωπαϊκά 

προγράµµατα δε δόθηκε εξ αρχής ιδιαίτερη έµφαση στην έκταση της απάντησης 

αυτής της ερώτησης. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο 

πλαίσιο κανονισµών ωστόσο αν διαπιστωθεί αδιαφορία από τους µαθητές ή ασέβεια 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και κατ’ επέκταση των καθηγητών που 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους τότε µπορεί να αποβληθούν από το 

Φροντιστήριο αφού πρώτα υπάρξει επικοινωνία µε τους γονείς. Επισήµανε όµως ότι 

τέτοια περιστατικά είναι ελάχιστα. Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» δήλωσε πως πρέπει 

να υπάρχει αναγκαστική επικοινωνία µεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών έτσι ώστε η 

εκπαίδευση των παιδιών να γίνεται ανάλογα µε τις ικανότητες του παιδιού. 

Η όγδοη ερώτηση που θέσαµε αφορούσε τα κριτήρια εισαγωγής των 

εξυπηρετούµενων στη συγκεκριµένη δοµή. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε: Θα πρέπει να είναι άτοµα µε χαµηλό 

οικονοµικό εισόδηµα, περίπου 6000 ευρώ ή 800 ευρώ για κάθε παιδί. Ο 

«Συνεντευξιαζόµενος ∆» ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο 

αλλά απλά στοχεύουν στην παροχή βοήθειας σε όποιον το έχει ανάγκη. 



Έπειτα, οι συνεντευξιαζόµενοι ερωτήθηκαν για το ποιος χρηµατοδοτεί τη 

συγκεκριµένη δοµή, δηλαδή από πού αντλεί πόρους για τη λειτουργία της. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε ότι η δοµή δεν έχει καµία 

χρηµατοδότηση. Αντλεί συνδικαλιστικούς πόρους από τον ΟΑΕ∆ που θα έπαιρνε 

και χωρίς τη δοµή για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες. Είναι χρήµατα των 

εργαζοµένων αυτά που παίρνει. ∆ηλαδή εθελοντικά διαθέτουν ένα µερίδιο από το 

προσωπικό τους εισόδηµα για να ενισχύσουν τη λειτουργία της δοµής. Ενώ, ο 

«Συνεντευξιαζόµενος ∆» απάντησε ότι η δοµή χρηµατοδοτείται µέσω κονδυλίων που 

παρέχονται από το ∆ήµο, από τον σύλλογο δασκάλων Χαλκίδας καθώς και από 

εθελοντές. 

Έπειτα θεωρήσαµε απαραίτητο να ρωτήσουµε αν οι συνεντευξιαζόµενοι 

θεωρούσαν ωφέλιµη για τον δήµο τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» ανέφερε ότι η λειτουργία της δοµής είναι άκρως 

ωφέλιµη, καθώς στα 6 χρόνια λειτουργίας της εξυπηρετούν περίπου 100 

άτοµα/χρόνο άρα πάνω από 600 άτοµα σ’ αυτά τα 6 χρόνια και για να συνεχίσουν να 

έρχονται θεωρεί ότι γίνεται µια σωστή δουλειά στη δοµή κάτι που φαίνεται και από 

τα αποτελέσµατα των παιδιών που δίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Τόνισε επίσης πως αν είχαν περισσότερη ενίσχυση από το 

∆ήµο και διάφορος φορείς θα εξυπηρετούσαν περισσότερα άτοµα και θα είχαν 

ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» ανέφερε: Είναι ωφέλιµη 

γιατί δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να 

έρθουν πιο κοντά στη µάθηση. 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τον στόχο της δοµής και αν οι συνεντευξιαζόµενοι 

θεωρούν ότι επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» θεωρεί πως επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει τεθεί 

καθώς βλέπει εκ του αποτελέσµατος ότι τα παιδιά µαθαίνουν και οι επιτυχίες που 

έρχονται δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις αντίστοιχες των ιδιωτικών 

φροντιστηρίων. Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» απάντησε ναι, καθώς από τη στιγµή που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς αποτελεί επίτευγµα. 

Η επόµενη ερώτηση ήταν σχετική µε την οικονοµική κρίση. Τους ρωτήσαµε εάν 

έχουν παρατηρήσει αύξηση και περισσότερη ανταπόκριση από τον κόσµο. 



Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε ναι, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης στην 

εποχή µας αναπόφευκτα έχει αφήσει το στίγµα της στις Ελληνικές οικογένειες και 

είναι πολλά τα παιδιά που έρχονται σε επαφή µαζί µας για τη παροχή εκπαίδευσης. 

Ενώ, ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» απάντησε ναι, διότι κανείς δεν θέλει να στερήσει 

στο παιδί του τη παροχή εκπαίδευσης λόγω οικονοµικών προβληµάτων. 

Έπειτα τους θέσαµε το ερώτηµα εάν υπάρχει συνεργασία µε εθελοντές, και αν 

ναι, από ποιον φορέα προέρχονται, ποια η ειδικότητά τους και το φύλο τους. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας ενηµέρωσε: «Έχουµε εθελοντές γυναίκες και 

άντρες καθηγητές οι οποίοι επί το πλείστον είναι άνεργοι καθώς και φοιτητές. Οι 

φοιτητές αναλαµβάνουν τις µικρότερες ηλικίες επειδή δεν έχουν ακόµη την 

απαιτούµενη εµπειρία για τις πιο µεγάλες τάξεις. ∆εν έχουν βοήθεια από τους 

καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης η ειδικότητα τους περιλαµβάνει το 

µεγαλύτερο µέρος των µαθηµάτων που διδάσκονται στα σχολεία, όπως π.χ. Φυσικοί, 

Χηµικοί, Φιλόλογοι, Μαθηµατικοί ακόµη και καθηγητές Αγγλικών. Ο 

«Συνεντευξιαζόµενος ∆» απάντησε πως υπάρχει συνεργασία µε εθελοντές αλλά 

αυτοί οι εθελοντές δεν προέρχονται από κάποιον φορέα, πιο συγκεκριµένα είναι 

απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν βοηθήσουν έστω και µε την αγορά ενός βοηθητικού 

βιβλίου. 

Η τελευταία ερώτηση που έγινε προς τους συνεντευξιαζόµενους ήταν σχετική µε 

τις προτάσεις που είχαν να κάνουν για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

τόσο τοπικά όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, ουσιαστικά τι θα άλλαζαν οι ίδιοι οι 

συνεντευξιαζόµενοι ώστε να γίνουν αποτελεσµατικότερες οι υπηρεσίες. 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Γ» µας απάντησε: «Θεωρεί πως θα έπρεπε να υπάρχει 

οικονοµική υποστήριξη και από άλλους φορείς, ειδικά από τον ∆ήµο γιατί θα πρέπει 

να γίνει κατανοητό ότι απαιτούνται τεράστια έξοδα και πόσο µάλλον τώρα που το 

εργατικό κέντρο δεν έχει άλλους χώρους µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται πάρα πολύ 

να το συντηρήσει. ∆εν κρύβει πως πέρασε από το µυαλό των υπεύθυνων η διακοπή 

λειτουργίας της δοµής µετά από 6 χρόνια λειτουργίας αλλά αποφάσισαν να 

προσπαθήσουν να διατηρηθεί η λειτουργία της έστω και µε χαµηλότερο 

προϋπολογισµό». Ο «Συνεντευξιαζόµενος ∆» απάντησε: «Θα πρέπει να δοθεί 

περισσότερη βάση στο έργο µας τόσο από τους δήµους όσο και από το κράτος ώστε 

να γίνει ευρέως γνωστό ότι παρέχονται αυτές οι δοµές. 



6.1.2. Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας στην πόλη. 

Πρόκειται για µία ερώτηση για την οποία η απάντηση ήταν µοναδική για την κάθε 

δοµή. 

Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ναυπάκτου σύµφωνα µε τη 

«Συνεντευξιαζόµενη Α» η λειτουργία της δοµής ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018. 

Ενώ, όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Χαλκίδας η λειτουργία της 

υπηρεσίας έγινε µε πρωτοβουλία αλλά και χρηµατοδότηση του δήµου. 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τις εγκαταστάσεις της δοµής. 

 
Σύµφωνα µε την απάντηση της «Συνεντευξιαζόµενης Α» η δοµή είναι 

εγκαταστηµένη σε ένα κτίριο λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης στο οποίο 

βρίσκονται και τα γραφεία της δοµής και στον ίδιο χώρο αποθηκεύονται και τα 

προϊόντα. Ενώ, σύµφωνα µε την απάντηση του «Συνεντευξιαζόµενου Β» πρόκειται 

για ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης στο οποίο εδρεύουν και τα γραφεία της δοµής 

και αποθηκεύονται και τα προϊόντα. 

Η επόµενη ερώτηση ήταν σχετική µε το προσωπικό από το οποίο απαρτίζεται η 

δοµή. ∆ηλαδή αν πρόκειται για εθελοντές ή άτοµα τα οποία παίρνουν µισθό για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε ότι η δοµή αποτελείται από πέντε 

άτοµα. Πιο συγκεκριµένα, από έναν κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος µάλιστα είναι και 

ο συντονιστής, ένα διοικητικό µέλος, µία µαγείρισσα, ένας βοηθός µάγειρα και ένα 

ακόµα βοηθητικό προσωπικό. Αντίστοιχα ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» ανέφερε πως 

το προσωπικό από το οποίο απαρτίζεται η δοµή είναι µία Κοινωνική Λειτουργός και 

δύο άτοµα τα οποία αποτελούν το βοηθητικό προσωπικό. 

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν για το ποια είναι η πληθυσµιακή οµάδα στην οποία 

απευθύνεται η συγκεκριµένη δοµή. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε : «Η δοµή απευθύνεται σε άτοµα τα 

οποία βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Θα πρέπει να είναι κάτοικοι Ναυπάκτου, 

Έλληνες ή και αλλοδαποί. Ενώ όλοι θα πρέπει να έχουν νόµιµα χαρτιά». Ο 



«Συνεντευξιαζόµενος Β» µας απάντησε ότι η δοµή απευθύνεται σε όλες τις ευάλωτες 

κοινωνικές οµάδες οι οποίες χρήζουν βοήθειας και στήριξης. 

Η επόµενη ερώτηση που υποβάλλαµε αφορούσε τον τρόπο που µπορεί να 

ενηµερωθεί ο κάθε ενδιαφερόµενος για τις υπηρεσίες της δοµής. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας ενηµέρωσε ότι έχουν ιστοσελίδα στο facebook 

µέσω της οποίας ενηµερώνουν τους ωφελούµενους µε ανακοινώσεις µέσω 

αναρτήσεων. Ακόµα, έχουν πληροφοριακά δελτία, έχουν κολλήσει ενηµερωτικές 

αφίσες σε όλο τον δήµο, κάνουν δράσεις δικτύωσης και φυσικά µέσω τηλεφωνικής 

ενηµέρωσης για οποιαδήποτε απορία. Ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» µας απάντησε: 

«Όποιος ενδιαφέρεται για να µάθει πληροφορίες για τη δοµή ή να έρθει γενικότερα 

σε επαφή µε εµάς για παροχή βοήθειας µπορεί να ενηµερωθεί µέσω διαδικτύου, των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και µέσω του δήµου ο οποίος κατά διαστήµατα 

διοργανώνει καµπάνιες». 

Η έκτη ερώτηση ήταν σχετική µε τις παροχές που προσφέρει το κέντρο στους 

ωφελούµενους και µε ποια συχνότητα γίνεται αυτό. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» απάντησε: «Είµαστε δύο δοµές. Αρχικά το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο το οποίο δίνει µία φορά τον µήνα συσκευασµένα τρόφιµα, τα οποία 

δεν είναι ίδια κάθε φορά, ποικίλουν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα, ρούχα, 

παπούτσια, κλινοσκεπάσµατα, τα οποία ο καθένας µπορεί να πάρει και κάθε µέρα. 

Από την άλλη λειτουργεί και το Συσσίτιο, το οποίο παρέχει γεύµατα στους 

ωφελούµενους µόνο τρεις φορές τη βδοµάδα, αυτό γιατί ακόµα ο εξοπλισµός είναι 

ελλιπής, ενώ θα έπρεπε να είναι κάθε µέρα». Ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» απάντησε: 

«Το κέντρο παρέχει ξηρά τροφή µια φορά το µηνά και ανάλογα τις δωρεές µπορεί 

να παρέχει και παραπάνω από µια φορά τον µήνα». 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τους κανονισµούς οι οποίοι µπορεί να 

εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία της δοµής. Επειδή πρόκειται για ευρωπαϊκά 

προγράµµατα δε δόθηκε εξ αρχής ιδιαίτερη έµφαση στην έκταση της απάντησης 

αυτής της ερώτησης. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε ότι όλα τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, 

όπως και τα Κοινωνικά Συσσίτια έχουν έναν κοινό κανονισµό, ο οποίος τηρείται 



όπως είναι από το ΕΣΠΑ. Ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» δήλωσε ότι ο καθένας είναι 

υπόχρεος να αναλαµβάνει τις ευθύνες του για τα πράγµατα που του έχουν ανατεθεί. 

Η όγδοη ερώτηση που θέσαµε αφορούσε τα κριτήρια εισαγωγής των 

εξυπηρετούµενων στη συγκεκριµένη δοµή. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε: «Θα πρέπει να είναι κάτοικοι 

Ναυπακτίας, άρα θέλουµε Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας, εισοδηµατικά κριτήρια µε 

όριο 4500 € ετησίως για το ένα άτοµο, όπου το ποσό αυξάνεται αν είναι οι οικογένεια 

µε δύο άτοµα κατά 2500 € ανά άτοµο, ενώ για κάθε παιδί πάλι µε 2500 € αν είναι 

πάνω από 14 και αν είναι κάτω από 14 µε 1350 €. Αν κάποιος είναι αλλοδαπός θα 

πρέπει να προσκοµίσει την άδεια διαµονής, ενώ δε θα πρέπει να παίρνουν και το 

επίδοµα ΚΕΑ». Ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» ανέφερε ότι για να µπορεί κάποιος να 

εξυπηρετηθεί από τη συγκεκριµένη δοµή θα πρέπει να είναι άνεργος µε µηδενικό 

εκκαθαριστικό και να είναι δηµότης Χαλκιδέων. 

Έπειτα, οι συνεντευξιαζόµενοι ερωτήθηκαν για το ποιος χρηµατοδοτεί τη 

συγκεκριµένη δοµή, δηλαδή από πού αντλεί πόρους για τη λειτουργία της. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε ότι η δοµή χρηµατοδοτείται από 

πρόγραµµα το οποίο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή ένωση, από ΜΚΟ και από τον δήµο. Ενώ, ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» 

απάντησε ότι η δοµή χρηµατοδοτείται από τον δήµο Χαλκιδέων ο οποίος παρέχει 

κονδύλια. 

Έπειτα θεωρήσαµε απαραίτητο να ρωτήσουµε αν οι συνεντευξιαζόµενοι 

θεωρούσαν ωφέλιµη για τον δήµο τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» ανέφερε ότι η λειτουργία της δοµής είναι άκρως 

ωφέλιµη, καθώς εξυπηρετούνται άτοµα τα οποία ζουν στα όρια της φτώχειας και 

βοηθιούνται ιδιαίτερα µε τα πράγµατα που τους παρέχονται και µε το φαγητό. Ο 

«Συνεντευξιαζόµενος Β» ανέφερε: «Είναι ωφέλιµη η λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου διότι παρέχεται βοήθεια σε άτοµα που το έχουν πραγµατικά ανάγκη 

και έχοντας επαφή µαζί µας δίνουµε λύσεις σε καθηµερινά προβλήµατα τους όπως 

το καθηµερινό φαγητό». 



Η επόµενη ερώτηση αφορούσε τον στόχο της δοµής και αν οι συνεντευξιαζόµενοι 

θεωρούν ότι επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε ότι είναι µία νέα δοµή για την πόλη που 

λειτουργεί ένα τρίµηνο τώρα. ∆εν έχουν καλύψει όλους τους στόχους ακόµα, αλλά 

κάθε µήνας που περνάει καλύπτεται και ένας ακόµη στόχος τους. Ο 

«Συνεντευξιαζόµενος Β» απάντησε ότι επιτυγχάνεται εν µέρει ο στόχος της δοµής 

καθώς θεωρεί ότι πάντα µπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω και να έχουν 

περισσότερη βοήθεια από τον δήµο. 

Η επόµενη ερώτηση ήταν σχετική µε την οικονοµική κρίση. Τους ρωτήσαµε εάν 

έχουν παρατηρήσει αύξηση και περισσότερη ανταπόκριση από τον κόσµο. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» ήταν θετικός ως προς την απάντησή του, υποστήριξε 

ότι ολοένα και περισσότεροι είναι οι ενδιαφερόµενοι που θέλουν να ενταχθούν στο 

πρόγραµµα. Ενώ, ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» ανέφερε ότι: «Υπάρχει αύξηση των 

ατόµων που χρειάζονται την βοήθειά µας αλλά η ανταπόκριση από τον υπόλοιπο 

κόσµο παραµένει η ίδια». 

Έπειτα τους θέσαµε το ερώτηµα εάν υπάρχει συνεργασία µε εθελοντές, και αν 

ναι, από ποιον φορέα προέρχονται, ποια η ειδικότητά τους και το φύλο τους. 

Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας ενηµέρωσε: «Έχουµε εθελοντές και ιδιώτες 

εθελοντές που έρχονται στη δοµή κατά καιρούς, κυρίως γυναίκες, η «Αλκυόνη» που 

µας βοηθά µία φορά τον µήνα στη συσκευασία τροφίµων, όπως και διάφορους 

Συλλόγους, οι οποίοι απαρτίζονται και πάλι από γυναίκες ως επί το πλείστον, που 

µας βοηθάνε να οργανώνουµε διάφορες δράσεις και να συλλέγουµε τρόφιµα». Ο 

«Συνεντευξιαζόµενος Β» απάντησε πως υπάρχει συνεργασία µε εθελοντές αλλά 

αυτοί οι εθελοντές δεν προέρχονται από κάποιον φορέα, πιο συγκεκριµένα είναι 

απλοί πολίτες οι οποίοι θέλουν βοηθήσουν. 

Η τελευταία ερώτηση που έγινε προς τους συνεντευξιαζόµενους ήταν σχετική µε 

τις προτάσεις που είχαν να κάνουν για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

τόσο τοπικά όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, ουσιαστικά τι θα άλλαζαν οι ίδιοι οι 

συνεντευξιαζόµενοι ώστε να γίνουν αποτελεσµατικότερες οι υπηρεσίες. 



Η «Συνεντευξιαζόµενη Α» µας απάντησε: «Αρχικά, υπάρχει µία µεγάλη 

δυσκολία µε το χρηµατικό κοµµάτι και την εξασφάλιση χορηγίας, αν µπορούσε να 

διασφαλιστεί ότι κάθε µήνα θα εισέρχεται στο κάθε Κοινωνικό Παντοπωλείο της 

Ελλάδας ένα συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ή συγκεκριµένες ποσότητες ρούχων ή 

τροφίµων, όλα θα ήταν πιο εύκολα. Έτσι αν καταφέρναµε να αντιµετωπίσουµε αυτό 

το ζήτηµα θα ήταν όλα πιο εύκολα για τη λειτουργία και την οργάνωση των δοµών». 

Ο «Συνεντευξιαζόµενος Β» απάντησε: «Θα πρέπει να µειωθεί η γραφειοκρατία που 

είναι ένα πρόβληµα σε πολλούς τοµείς και εµποδίζουν το έργο µας και να 

σηµειώνεται πιο αυστηρός έλεγχος από Κοινωνικούς Λειτουργούς σε ποιον 

παρέχουµε τις υπηρεσίες µας διότι έχουν πρόσβαση άτοµα που δεν τους είναι και 

πολύ αναγκαίες οι παροχές µας και χάνουν την πρόσβαση σε εµάς άτοµα που τις 

έχουν πραγµατικά ανάγκη». 



Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Μελετήθηκαν οι εµπειρίες τεσσάρων υπεύθυνων για τη λειτουργία κοινωνικών 

δοµών (παντοπωλείων-φροντιστηρίων) σχετικά µε τη λειτουργία, τις εγκαταστάσεις 

και τη συντήρηση τους, καθώς και τα «παράπονα» τους ως προς τη συνδροµή και τη 

βοήθεια που δέχονται από τον δήµο. 

Οι απαντήσεις δεν δύναται να γενικευτούν, ωστόσο σε µεγάλο βαθµό 

παρουσιάζουν οµοιότητες και είναι αντιπροσωπευτικές και της γενικότερης 

κατάστασης στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης. Η συζήτηση που ακολουθεί 

επικεντρώνεται στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν από την έρευνα χρησιµοποιώντας 

τους αντικειµενικούς σκοπούς που τέθηκαν στην αρχή και προτείνει παρεµβάσεις για 

το µέλλον. 

Όσον αφορά τη λειτουργία τους, αυτή συµπίπτει µε την εξάπλωση της 

οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι το εθελοντικό τους έργο αποτελεί 

µια φωτεινή αχτίδα ελπίδας για το µέλλον συνεισφέροντας στον συνάνθρωπο τους 

που το έχει ανάγκη, είτε µε τη παροχή τροφίµων ή µέσω της εκπαίδευσης. 

Αντιµετωπίζουν τα ίδια περίπου προβλήµατα όσον αφορά τη συντήρηση των 

δοµών καθώς δεν λαµβάνουν αρκετούς πόρους και αυτό το πρόβληµα εξισώνεται 

και µε το «παράπονο» για τη παρεχόµενη βοήθεια από τους δήµους που στεγάζονται 

και λειτουργούν οι δοµές. Η άποψη τους στο συγκεκριµένο κοµµάτι ταυτίζεται 

απόλυτα, δηλαδή αν είχαν µεγαλύτερη βοήθεια θα παρείχαν ακόµη καλύτερες 

παροχές και δεν θα σκέφτονταν σε κανένα σηµείο της πορείας που έχουν χαράξει τη 

διακοπή λειτουργίας της εκάστοτε δοµής, όπως µας εκµυστηρεύτηκε ένας από τους 

συνεντευξιαζόµενους. 

Εποµένως, γενικεύοντας διακρίνουµε ότι οι δοµές δεν καθίστανται ικανές να 

καλύψουν τουλάχιστον τις καθηµερινές και βασικές ανάγκες αυτών που ζουν στα 

όρια της φτώχειας και αυτό γιατί αντιµετωπίζουν δυσκολίες λόγω της οικονοµικής 

κρίσης. Η οικονοµική κατάσταση της χώρας επηρεάζει τόσο την κοινωνική πολιτική 

όσο και τη λειτουργία των δοµών. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως αν και η 

οικονοµική κατάσταση που αντιµετωπίζουµε είναι δύσκολη, υπάρχει έκδηλο το 

αίσθηµα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, τόσο στην πόλη της 

Ναυπάκτου όσο και στην πόλη της Χαλκίδας όπου επικεντρώθηκε η έρευνά µας. 



Περαιτέρω ενέργειες που µπορούν να συνδράµουν θετικά είναι η ενηµέρωση 

κάθε µέσου για τη λειτουργία των δοµών. Η ευαισθητοποίηση του ∆ήµου για 

περαιτέρω ενίσχυση του έργου των δοµών είτε µε χρηµατικούς πόρους ή µε παροχή 

εγκαταστάσεων. Ακόµα, όλοι µπορούν να συµβάλλουν εθελοντικά σ’ αυτή τη 

προσπάθεια µε τη δωρεά αγαθών και εξοπλισµού µέχρι και την ίδια τη προσωπική 

εθελοντική εργασία. Τέλος, οι δράσεις των δοµών µπορούν να γίνουν πιο 

αποτελεσµατικές µε µεγαλύτερη βιωσιµότητα µε τη µικρότερη παρέµβαση του 

κράτους, αλλά και µε την επέκταση σε νέες και πολλαπλές συνεργασίες. 

Θα µπορούσαν να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες σχετικές µε το θέµα των 

µορφών κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλων κοινωνικών δοµών µε µεγαλύτερα 

δείγµατα έρευνας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
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Παράρτημα 
«Συνέντευξη από τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης: Κοινωνικό Φροντιστήριο, 

Κοινωνικό Παντοπωλείο στους δήµους Ναυπακτίας και Χαλκίδας» 

� Φύλο: 

� Ηλικία: 

� Χρόνια προϋπηρεσίας γενικά: 

� Ειδικότητα: 

 
 

1. Πότε ξεκίνησε η λειτουργία της υπηρεσίας στην πόλη; 

2. Ποιες είναι οι εγκαταστάσεις της δοµής; 

3. Ποιο είναι το προσωπικό που απαρτίζει τη δοµή σας; 

4. Σε ποια πληθυσµιακή οµάδα απευθύνεται η δοµή σας; 

5. Με ποιον τρόπο µπορεί κάποιος να ενηµερωθεί για εσάς; 

6. Τι παροχές προσφέρει το κέντρο στους ωφελούµενους του και µε ποια 

συχνότητα; 

7. Ποιοι είναι οι κανονισµοί που µπορεί να εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία 

της δοµής σας; 

8. Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής των εξυπηρετούµενων στη συγκεκριµένη 

δοµή; 

9. Από πού χρηµατοδοτείται η δοµή; Από πού αντλεί πόρους; 

10. Πιστεύετε ότι είναι ωφέλιµη η λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου/Κοινωνικού Φροντιστηρίου στον δήµο; 

11. Θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται ο στόχος της δοµής; 

12. Σε περίοδο κρίσης έχετε δει αύξηση και περισσότερη ανταπόκριση από τον 

κόσµο; 

13. Υπάρχει συνεργασία µε εθελοντές; Αν ναι, από ποιον φορέα προέρχονται; Ποια 

η ειδικότητά τους, το φύλο τους; 

14. Ποιες είναι οι αποδόσεις των µαθητών στις εξετάσεις σε σύγκριση µε ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια; Υπάρχει αριθµός επιτυχιών; Η εκπαίδευση 

που παρέχεται θεωρείτε πως είναι ισάξια µε τα υπόλοιπα φροντιστήρια. 

(φροντιστήριο) 

15. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

τόσο τοπικά όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο; 


