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Εισαγωγή 

 

Η πρώτη κοινότητα στη περιοχή των Αχαρνών ιδρύθηκε 

το 1835 σύμφωνα με Βασιλικό Διάταγμα και συστάθηκε 

από γηγενείς κατοίκους. Η περιοχή του Δήμου των 

Αχαρνών, που εξελίχτηκε ραγδαία από ένα «μικρό 

χωριό», σε μια πολυπολιτισμική πόλη, παρουσιάζει τα 

τελευταία χρόνια, όλα τα φαινόμενα μιας σύγχρονης 

μεγάλης σε έκταση πόλης. Καθώς η πόλη των Αχαρνών 

καλύπτει μια τεράστια έκταση, εμφανίζονται διαφορετικά 

είναι τα προβλήματα στις διάφορες περιοχές της, στο 

κέντρο της πόλης, στους Θρακομακεδόνες, το Κόκκινο 

Μύλο, τη Λαθέα, την Αυλίζα κλπ. 

Επιπλέον η εξαιρετικά ανομοιογενής πόλη, με περιοχές 

με υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, με υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας, η 

ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος, 

προσδιορίζεται, σε σημαντικούς άξονες (σχολική 

διαρροή, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, δυσκολία 

επικοινωνίας και συνεργασίας με συμμαθητές και 

εκπαιδευτικούς, ελλιπή ενημέρωση και αντιμετώπιση 

των κοινωνικών κινδύνων). 

Στο πλαίσιο αυτό διεξαγάγαμε μια ερευνητική 

προσπάθεια στη πόλη μας. Η όλη έρευνα στηρίχτηκε σε 

μια διάθεση κοινωνικού προβληματισμού και με 
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επιστημονική εγκυρότητα, προσπάθησε να αποτυπώσει 

τη δύναμη αλλά και τα λόγια των παιδιών και των νέων 

της Πόλης μας για πραγματική Παιδεία σε μια ανθρώπινη 

πόλη. 
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1. Ο Δήμος των Αχαρνών 

 

1.1. Ιστορική εξέλιξη 

 

Οι Αχαρνές εκτείνονται βόρεια των Αθηνών και νότια του 

ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Απέχουν 11 περίπου 

χιλιόμετρα από την Αθήνα και καταλαμβάνουν μια 

εύφορη κοιλάδα. 

H συνολική έκταση του Δήμου Αχαρνών είναι 4636,4 

εκτάρια από τα οποία 448,6 καταλαμβάνει η Πάρνηθα. Ο 

Δήμος Αχαρνών είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον ορεινό 

όγκο της Πάρνηθας, όπου υπάρχουν σημαντικές 

εκτάσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και μεγάλης 

οικολογικής σημασίας και παίζουν καθοριστικό ρόλο για 

το σύνολο του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου. 

Η περιοχή που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αχαρνών 

κατοικούνταν από τα αρχαία χρόνια. Από τους 

ιστορικούς χρόνους οι Αχαρνές ήταν ένας από τους 

σπουδαιότερους Δήμους της Αττικής. Οι Αχαρνείς 

κατάγονταν από την Οινηίδα φυλή και σύμφωνα με το 

Θουκυδίδη (470 – 394 π.Χ.) ήταν ο πολυανθρωπότερος 

των Δήμων της Αττικής. 

Ο δήμος είναι γνωστός από παλιά με δύο τοπωνύμια 

«Αχαρναί» και «Μενίδι». Η ονομασία «Αχαρναί» 

πιθανόν προέρχεται από αρχαίο επώνυμο ήρωα 
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(Αχαρνεύς η Αχαρνίων) ή από ένα είδος ψαριού, το 

γνωστό ροφό, ο οποίος στην αρχαία ελληνική γλώσσα 

λεγόταν «άχαρνος». Οποιαδήποτε όμως λέξη και αν 

ληφθεί σαν αρχική, έχει το πρόθεμα «αχ» που 

συναντάται σε λέξεις σχετικές με το νερό. Το τοπωνύμιο 

«Μενίδι» προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 

«μαινίς» ή από βυζαντινό γαιοκτήμονα. 

Οι Αχαρνείς, ως Αθηναίοι πολίτες, πίστευαν ότι είναι 

αυτόχθονες, γεννημένοι σύμφωνα με τη μυθολογία από 

τη γη της Αττικής. Ο πρώτος οργανωμένος βίος ξεκινά 

στην περιοχή στο τέλος της 4ης χιλιετηρίδας και έκτοτε ο 

χώρος παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση, όπως 

αποδεικνύουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Η οικονομία του στηριζόταν κυρίως στη γεωργία, στους 

πλούσιους ελαιώνες και αμπελώνες, αλλά και στην 

εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της Πάρνηθας. 

Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.) οι 

αρχαίοι Αχαρνείς λάτρευαν την Αθηνά Ιππία και Υγεία, 

τον Απόλλωνα Αγυιέα, τον Ηρακλή και το Διόνυσο 

Μελπόμενο και Κισσό.  

Ο 4ος αι. π.Χ. υπήρξε η χρυσή εποχή του δήμου 

Αχαρνών. Πολλά αρχαιολογικά ευρήματα προερχόμενα 

κυρίως από τάφους, ανήκουν σε αυτήν τη χρονική 

περίοδο, όπως αξιόλογες επιγραφές, θαυμάσια 

ανάγλυφα και κυρίως η στήλη με τον όρκο των 
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Αθηναίων εφήβων. Τον 4ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκε για 

την άρδευση τη αχαρνικής γης ένα σπουδαίο έργο, ο 

«αχαρνικός οχετός», ενώ τμήματα του Αδριάνειου 

υδραγωγείου έχουν βρεθεί στις Αχαρνές. 

Η ακριβής θέση του δήμου ήταν άγνωστη. Μετά την 

ανεύρεση του αρχαίου θεάτρου (2007), το κέντρο του 

αρχαίου δήμου φαίνεται να συμπίπτει με το σημερινό.  

Λαμπρά δείγματα της διατήρησης της Ελληνικής 

γλώσσας και γραφής αποτελούν τα ιστορικά 

ντοκουμέντα του Μενιδίου (ομόλογα, ξωφύλλια, 

Νοταριακά έγγραφα κ.λπ.) από το 1573 έως την 

Επανάσταση του ’21 και μετέπειτα. 

Ανυπότακτοι έζησαν οι κάτοικοι του Μενιδίου και της 

γειτονικής Χασιάς όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και 

εκτός της σκληρής ιδιοσυγκρασίας τους, συνέτεινε σε 

αυτό και η μη κατοίκηση του χώρου από Τούρκους, όπως 

οι ξένοι περιηγητές και ιστορικά τεκμήρια φανερώνουν. 

Μετά την απελευθέρωση οι Αχαρνές με την πρώτη 

διοικητική διάρθρωση το 1835 είναι πάλι 

μεγαλύτερος από τους εννέα δήμους που χωρίζεται η 

Αττική. Η έκταση του Δήμου ήταν 320.000 και πλέον 

στρέμματα και περιλάμβανε ολόκληρη σχεδόν τη 

Πάρνηθα, τα Λιόσια, τη Χασιά, τον Ασπρόπυργο, το 

Καματερό, τις Κουκουβάουνες και το Μπάφι (σήμερα 

Κρυονέρι).  
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Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, η περιοχή δέχτηκε 

ένα μεγάλο κύμα μεταναστών από το εσωτερικό και το 

εξωτερικό της Ελλάδας, το οποίο έγινε εντονότερο τα 

τελευταία 30 χρόνια. Οι Αχαρνές θα γνωρίσουν τις πιο 

δραστικές μεταμορφώσεις και θα γίνουν μια 

μεγαλούπολη. (Στριφτού-Βάθη και Γιώτας, 1982). 
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1.2.Το σήμερα 

 

1.2.1. Κοινωνικά - Οικονομικά χαρακτηριστικά  

 

Ο Δήμος Αχαρνών, μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος «Καλλικράτης», αποτελείται από δύο 

περιοχές με διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά 

χαρακτηριστικά, τον παλαιό Δήμο Αχαρνών (Μενίδι) και 

την κοινότητα Θρακομακεδόνων.  

Θα αναφερθούμε σε βασικά κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά (ηλικιακή κατανομή, υπηκοότητα και 

απασχόληση) με στόχος να επισημάνουμε τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ του παλαιού Δήμου Αχαρνών 

και του πρώην Δήμου Θρακομακεδόνων, όσο και 

διαφοροποιήσεων εντός του πρώην Δήμου Αχαρνών. Η 

χαρτογράφηση στηρίζεται στα στοιχεία της Απογραφής 

του 2011 και στην επεξεργασία τους από το ΕΚΚΕ. Αυτό 

που μπορούμε να επισημάνουμε είναι η γενική τάση που 

καταγράφεται, ότι η σημερινή κρίση τείνει να εντείνει τις 

κοινωνικές ανισότητες.  
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1.2.1.1. Κάτοικοι 

 

Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

σε έκταση και πληθυσμό Δήμο της χώρας μας και 

χαρακτηρίστηκε «Ολυμπιακός» μεταξύ άλλων, το 2004. 

Η έκταση είναι 146.406 στρέμματα από τα οποία τα 

40.000 είναι οικιστικά.  

Ο πληθυσμός του Δήμου Αχαρνών, πριν την εφαρμογή 

του προγράμματος Καλλικράτη και σύμφωνα με την 

απογραφή της ΕΣΥΕ για το έτος 2001 ανερχόταν σε 

75.341 κατοίκους και αντίστοιχα του πρώην Δήμου 

Θρακομακεδόνων στους 4.780 κατοίκους. Βάσει την 

απογραφή της ΕΣΥΕ για το έτος 2011, ο δήμος έχει 

μόνιμο πληθυσμό 106.943 (74.884 δημότες) κατοίκους 

και είναι ο δωδέκατος δήμος σε πληθυσμό στην Ελλάδα 

και τέταρτος στην Περιφέρεια Αττικής. Η σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού (της τάξεως του 30%) 

αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την αναπτυξιακή 

δυναμική του δήμου.  

Οι μόνιμοι κάτοικοι, του Δήμου Αχαρνών συνθέτουν ένα 

πολύχρωμο και πολυπολιτισμικό μωσαϊκό βάσει των 

εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών και άλλων 

χαρακτηριστικών του. 
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Αναλυτικότερα, στο Δήμο Αχαρνών ζουν οι παλαιοί και 

γηγενείς κάτοικοι, «Μενιδιάτες» ή «Αρβανίτες», η οποίοι 

και αποτελούν κυρίως το μεσαίο και υψηλό οικονομικό 

στρώμα. 

Η δεύτερη πλειοψηφική ομάδα με έντονη παρουσία είναι 

οι Παλιννοστούντες – Έλληνες του Πόντου. Σύμφωνα με 

τον πολιτιστικό σύλλογο των Ποντίων «Ο Καπετάν 

Ευκλείδης», στην περιοχή, κατοικούν 60.000 Έλληνες 

του Πόντου, οι οποίοι μετοίκησαν μετά το 1989 από την 

Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). 

Υπάρχουν όμως και οι απόγονοι των Ποντίων της 

περιόδου 1914-1922, οι οποίοι ήρθαν μετά την 

γενοκτονία. 

Η εσωτερική μετανάστευση, την μεταπολεμική περίοδο, 

αλλά και την δεκαετία του ’80, οδήγησε στην αστική 

μεγέθυνση και τη πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής. 

Στην περιοχή του Δήμου κατοικούν  κάτοικοι με 

καταγωγή από την Κρήτη, Θεσσαλία, Μακεδονία, 

Ήπειρο, Πελοπόννησο, Κεφαλλονιά, και Αιγαιοπελαγίτες, 

οι οποίοι είναι σε ομώνυμους πολιτιστικούς συλλόγους 

αλλά άλλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Άλλη πληθυσμιακή ομάδα, είναι οι Αθίγγανοι- Ρομ. Ο 

ακριβής αριθμός των Αθίγγανων- Ρομ που κατοικούν 

στην περιοχή δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια 

κυρίως εξαιτίας της μετακίνησής τους, και της εισροής 
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νέων ομάδων, από τις βαλκανικές χώρες. Σύμφωνα με 

την μελέτη που διενήργησε για λογαριασμό της ΤΕΔΚΝΑ 

(Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής) η 

ΑΣΠΑ (Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις) με 

επικεφαλής τον αρχιτέκτονα - πολεοδόμο Σπ. 

Τσαγκαράτο και τον πολεοδόμο χωροτάκτη, Φαίδωνα 

Γεωργιάδη, 3.000 Έλληνες και Ρουμάνοι τσιγγάνοι εδώ 

και 30 χρόνια, ζουν στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών.  

Τέλος, σημαντική είναι η παρουσία αλλοδαπών στο Δήμο 

Αχαρνών, οι οποίοι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τους 12. 

000, και προέρχονται είτε από χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είτε από την Αλβανία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο, 

την Ινδία, το Καζακστάν, την Ουκρανία, το 

Μπαγκλαντές, την Ρωσία, την Τουρκία και την Αρμενία  

Αυτή η πολυμορφία του πληθυσμού θέτει το βασικό 

ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό ως 

βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Δήμου 

ανακύπτει η ανάγκη καλλιέργειας μιας ενιαίας τοπικής 

ταυτότητας. 

Ο μικτός πληθυσμός αποτελείται από Έλληνες σε 

ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα. 
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1.2.1.2. Υποδομές 

 

Ο Δήμος Αχαρνών αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα 

τεχνικών υποδομών. Το οδικό δίκτυο είναι σε άσχημη 

κατάσταση και υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία και 

στη στάθμευση, καθως από τη δεκαετία του 80, η 

οικιστική ανάπτυξη του Δήμου έγινε χωρίς σχεδιασμό 

ανομοιόμορφα και αυθαίρετα. 

Οι οικιστικές ενότητες του Δήμου χαρακτηρίζονται από 

ανομοιομορφία και αυθαίρετη δόμηση. Το πολεοδομικό 

κέντρο είναι πυκνοδομημένο ενώ ο υπόλοιπος οικιστικός 

ιστός εμφανίζει προβληματική οργάνωση λόγω της 

αυθαίρετης δόμησης. Τα δύο κύρια οικιστικά κέντρα είναι 

ο ιστορικός πυκνοδομημένος αστικός πλέον ιστός του 

κεντρικού Μενιδίου και ο πυρήνας της κοινότητας των 

Θρακομακεδόνων, στις νότιες παρυφές της Πάρνηθας, ο 

οποίος διαθέτει λιγοστές κεντρικές εξυπηρετήσεις και 

χαμηλής πυκνότητας δόμηση. 

Επίσης υπάρχει έλλειψη κοινόχρηστων ελεύθερων 

χώρων, υποδομών υγείας – πρόνοιας, σχολικών 

κτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών 

υποδομών.  

Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί πόλο εγκατάστασης 

μονάδων δευτερογενούς τομέα παραγωγής αλλά και 
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χρήσεων που συνδέονται με αυτόν (χονδρεμπόριο, 

αποθήκες, εκθετήρια). Οι μονάδες  αυτές εξαιτίας της 

διάσπαρτης χωροθέτησης δημιουργεί δυσλειτουργίες 

στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού.  

Για παράδειγμα οι εμπορικές δραστηριότητες, για την 

εξυπηρέτηση των γειτονιών βρίσκονται στο Παλαιό 

κέντρο, ή στις λεωφόρους, γεγονός που δυσχεραίνει 

τους κατοίκους των νέων οικιστικών περιοχών, που 

αναγκάζονται σε καθημερινές μεγάλες και χρονοβόρες 

μετακινήσεις για την εξασφάλιση των βασικών αναγκών. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα εξυπηρετήσεων εντοπίζεται στο 

Ολυμπιακό Χωριό, που στερείται τοπικών λειτουργιών. 

Μεγάλες εκτάσεις του Δήμου καλύπτονται από ειδικές 

χρήσεις υπερτοπικής σημασίας (αεροδρόμιο Τατοΐου, 

στρατόπεδα Καποτά - Παπαστράτη - Αμυγδαλέζας, 

Αστυνομική Ακαδημία, Εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ, Σταθμός 

υψηλής τάσης ΔΕΗ, αποθήκες ΟΤΕ, Κεντρική Ανθαγορά, 

ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΑ, Ολυμπιακό χωριό, συγκοινωνιακό κέντρο 

ΣΚΑ, Καζίνο Mont Parnes), οι οποίες δημιουργούν 

διακριτές πολεοδομικές ενότητες και δυσχεραίνουν την 

σύνδεση των οικιστικών πυρήνων. 

Οι ελλείψεις σε κοινωνικό εξοπλισμό (ελεύθεροι δημόσιοι 

χώροι, εκπαίδευση, αθλητισμός, υγεία-πρόνοια) είναι 

ιδιαίτερα έντονη σε όλες τις οικιστικές περιοχές του 

Δήμου, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των πολεοδομικών 
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ενοτήτων παραμένουν μέχρι σήμερα εκτός σχεδίου, 

έχοντας ωστόσο κατατμηθεί και δομηθεί, έτσι ώστε να 

καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή του όποιου 

ρυμοτομικού σχεδίου, μελλοντικά. 

 

1.2.1.3. Ηλικιακή κατανομή  

 

Η ανάλυση της κοινωνικής συνοχής του πληθυσμού του 

δήμου Αχαρνών είναι μία σύνθετη και περίπλοκη 

διαδικασία. Η κοινωνική σύνθεση των Αχαρνών, 

εμπεριέχει κοινωνικές αλλά και ταξικές διαφορές, που 

εντείνονται από ιστορικούς παράγοντες αλλά και από τις 

πολιτιστικές καταβολές των κοινωνικών ομάδων που 

ζουν και δρουν εντός της περιοχής.  

Για παράδειγμα η ηλικιακή κατανομή, διαφοροποιείται 

στις περιοχές του Δήμου Αχαρνών, καθώς η περιοχή του 

παλαιού Δήμου Αχαρνών συγκεντρώνει περισσότερο 

νέες ηλικίες και ηλικίες μέχρι 50 ετών, λόγω των νέων 

οικιστών και του Ολυμπιακού χωριού, ενώ μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στις ηλικίες πέραν των 50 ετών 

παρατηρούνται στην περιοχή του πρώην Δήμου 

Θρακομακεδόνων, αν και υπάρχει μια τάση αύξησης των 

νέων ατόμων.  
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1.2.1.4. Μορφωτικό επίπεδο 

 

Στο Δήμο Αχαρνών, τα ποσοστά που αναφέρονται στο 

μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, επηρεάζονται από το 

πολυσύνθετο του πληθυσμού του. δεν διαφέρουν 

σημαντικά από εκείνα άλλων περιοχών, αν και 

συγκριτικά με τη περιφέρεια Αττικής το μορφωτικό 

επίπεδο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου είναι γενικά 

χαμηλότερο.  

Αν και λειτουργούν στο Δήμο Αχαρνών, τριάντα οχτώ 

(38) νηπιαγωγεία (1 ειδικής αγωγής), τριάντα τέσσερα ) 

(34) Δημοτικά σχολεία (1 ειδικής αγωγής), δεκαπέντε 

(15) Γυμνάσια (1 εσπερινό και 1 Διαπολιτισμικό), εννέα 

(9) Γενικά Λύκεια (1 ειδικής αγωγής), επτά (7) ΤΤΕ –ΣΕΚ 

και ΕΠΑΣ (1 ειδικής αγωγής), ένα (1) ΙΕΚ και μια σχολική 

μονάδα Δεύτερης Ευκαιρίας, σχεδόν το 1/3 των 

μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο στην Περιφέρεια 

Αττικής προέρχεται από την περιοχή του.  

Εξ αίτιας των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής επελέγησαν 

και εντάχτηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), σχολικές μονάδες 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 

εντάσσονται σχολικές μονάδες «που λειτουργούν σε 

περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, 
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υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς 

κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό 

δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη 

κινδύνου φτώχειας. Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη 

ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα 

μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη 

βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η 

λειτουργία τάξεων υποδοχής, τμημάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας, θερινών τμημάτων και τμημάτων 

διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας 

προέλευσης των μαθητών.»(Αρ. 26.ν 3879/ΦΕΚ 

163/2010) 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου σπουδών 

ανέρχονται στο 0,36% του μόνιμου πληθυσμού του 

Δήμου. Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ ανέρχονται στο 4,17%, οι 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ 2,65% και οι Πτυχιούχοι Ανώτερων 

Σχολών 3,4%. Οι Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης 

αντιστοιχούν στο 28,5% του μόνιμου πληθυσμού του 

Δήμου, οι Απόφοιτοι Γυμνασίου αντιστοιχούν στο 

16,48%, οι Απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης στο 

31,8%,, ενώ όσοι δεν γνωρίζουν τελείωσαν το Δημοτικό 

αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ανέρχονται στο 

8,09% και τέλος οι αγράμματοι αντιστοιχούν στο 4,53% 

του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του Δήμου.  
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Συγκριτικά με το μορφωτικό επίπεδο στο επίπεδο της 

Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής προκύπτει ότι το 

μορφωτικό επίπεδο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

είναι γενικά χαμηλότερο από αυτό της Νομαρχίας. 

Ιδιαίτερα όσο αφορά στους κατοίκους που έχουν πτυχίο 

ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών η διαφορά είναι αρκετά 

μεγάλη (10,59% για το Δήμο έναντι 19,42% για τη 

Νομαρχία), ενώ το ποσοστό αυτών που δεν τελείωσαν το 

δημοτικό ή είναι τελείως αγράμματοι είναι υψηλότερο για 

το Δήμο (12,62%) έναντι της Νομαρχίας (9,69%).  

 

1.2.1.5. Παραγωγικές Δραστηριότητες 

 

Ο Δήμος αποτελεί περιοχή εγκατάστασης παραγωγικών 

μονάδων του δευτερογενή τομέα. Υπάρχει υψηλή 

συγκέντρωση μεταποιητικών μονάδων όπως 

βιομηχανικές και βιοτεχνίες, αποθήκες χονδρεμπορίου 

και εκθετήρια εταιρειών, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού απασχολείται σε βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές μονάδες. 

Στα διοικητικά όρια του δήμου περιλαμβάνονται : ο 

Κόκκινος Μύλος, η Βαρυμπόμπη, οι Θρακομακεδόνες, το 

Αεροδρόμιο Τατοϊου (Δεκέλεια), μικρό μέρος του πρώην 

Βασιλικού Κτήματος, το Ολυμπιακό Χωριό και μεγάλο 
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μέρος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, το Μον 

Παρνές και δύο ορειβατικά καταφύγια. 

Στην Αυλίζα Μενιδίου, σύμφωνα με το ΠΡΟ.ΠΟ. και της 

ΕΛ.ΑΣ., εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα 

εγκληματικότητας, όπου εξελίσσεται καθημερινά 

εμπόριο όπλων-ναρκωτικών, διακίνηση παράτυπων 

μεταναστών, κλοπές, καύση καλωδίων και αυτοκινήτων, 

κατοχή και χρήση όπλων, διαταράξεις, αρπαγές 

τσαντών. 
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2. Η έρευνα 

 

2.1. Θεωρητικό πλαίσιο  

 

Μολονότι ο τόπος κατοικίας θα μπορούσε να επιδρά για 

μια σειρά διαφορετικών αιτίων, οι ερευνητές 

επικεντρώνονται στην ομάδα των ομηλίκων και το 

μοντέλο των ρόλων (Glaeser και Scheinkman, 2001), το 

κοινωνικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1980, Portes, 1998, Lin, 

2001), τα κοινωνικά δίκτυα (Bayer et al., 2008), τον 

κομφορμισμό (Bernheim, 2004), την θεωρία των 

«σπασμένων παραθύρων» (Wilson & Kelling, 1982)  ή 

τους τοπικούς πόρους (Durlauf, 1996). Στο πλαίσιο αυτό 

είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ αυτών των θεωριών 

εμπειρικά και η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην 

εκτίμηση ενός γενικού "συμφραζόμενου" φαινόμενου 

που δεν οριοθετεί με σαφήνεια τα φαινόμενα.  

Στις κοινωνικές επιστήμες, το κοινωνικό κεφάλαιο, 

θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την κατανόηση του 

πώς τα κοινωνικά στοιχεία επιδρούν στη βελτίωση της 

ατομικής και συλλογικής έκφρασης (Bourdieu, 1980, 

1986, Coleman, 1988, Lin, 1982, 1997, Φραγκουδάκη, 

1985, Παμουκτσόγλου 2001).  
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Η μελέτη του κοινωνικού κεφαλαίου έχει δυο 

ερευνητικούς άξονες. Ο πρώτος ερευνά το ατομικό 

κοινωνικό κεφάλαιο δηλαδή πως τα άτομα έχουν 

πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για την επίτευξη 

προσωπικών στόχων, όπως π.χ. το κοινωνικό status. O 

δεύτερος άξονας εστιάζει στη χρησιμότητα του 

κοινωνικού κεφαλαίου για τη συλλογική δράση- πώς η 

συμμετοχή σε ομάδες και συλλόγους ενισχύει 

συλλογικούς στόχους, όπως η συμμετοχική δημοκρατία 

και η κοινωνική ανάπτυξη (Putnam, 1995).  

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε υποβαθμισμένες γειτονιές 

υστερούν στο σχολείο και αργότερα στη ζωή. Οι 

περιβαλλοντικές ανισότητες στις γειτονιές έχουν 

χαρακτηριστεί ως «βραδύνουσα βία». Ένα φαινόμενο 

που ασκεί τη ζημιογόνο επίδρασή του πιο σταδιακά από 

τις παραδοσιακές πράξεις βίας, αλλά έχει παρόμοιες 

διαρκείς επιπτώσεις στα θύματά της καθώς η αργή βία 

της φτώχειας και των επιβλαβών κοινωνικών / θεσμικών 

πλαισίων περνάει από γενιά σε γενιά.  

 Η ανάπτυξη και εξέλιξη της παιδικής ηλικίας σε περιοχές 

όπου υπάρχει πυκνή δόμηση ή κατοίκηση σε δημόσια 

κτίρια (κοινωνική κατοικία), χαρακτηρίζονται από πολύ 

υψηλά ποσοστά ανεργίας και εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά 

προσόντων, συνδέεται δε με δυσμενείς εκβάσεις, στην 

ενήλικη ηλικία καθώς είναι πιθανό να είναι 

καταθλιπτικοί, άνεργοι, καπνιστές, παχύσαρκοι, και να 
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έχουν χαμηλότερα επίπεδα προσόντων σε σύγκριση με 

τους ομηλίκους, οι οποίοι δεν είχαν την ίδια παιδική 

ηλικία (Lupton κ.α, 2009).  

Η διαβίωση σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως «κακή 

γειτονιά» έχει άμεσες επιπτώσεις σε τομείς, όπως τη 

σχολική επιτυχία, και σε ακραίες περιπτώσεις τα 

μειονεκτούντα άτομα εγκλωβίζονται στον αέναο κύκλο 

της φτώχειας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μια 

ποικιλία παραγόντων όπως: οι παρέες των ομήλικων και 

η μίμηση (Glaeser & Scheinkman, 2001), τα κοινωνικά 

δίκτυα (Gibbons κ.α, 2013), τον κομφορμισμό (Fehr & 

Falk, 2002) ή τις δημόσιες επενδύσεις (σχολική 

ποιότητα), (Lupton, 2005, Παμουκτσόγλου 2001α). Σε 

μια κοινωνία όπου ο καθένας έχει δικαίωμα ίσων 

ευκαιριών, είναι φυσικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των ερευνητών ότι συνδέεται με τις υποβαθμισμένες 

περιοχές και την εκπαιδευτική ή άλλη εξέλιξη των νέων.. 

 

2.2. Δείγμα 

 

Το δείγμα μας αποτέλεσαν μαθητές των Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας (Γενικής – Τεχνικής Επαγγελματικής) 

Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών. Καθώς εκτιμούμε ότι 

η ερευνητική μας προσπάθεια είναι πιλοτική, και η 

περιοχή του Δήμου Αχαρνών εξαιρετικά εκτεταμένη, το 
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δείγμα μας ήταν τυχαίο, ανάλογα με τη περιοχή της 

σχολικής μονάδας όπου φοιτούσαν.  

Το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν ήταν πενήντα 

πέντε (55). Από αυτά το 61% (34) ήταν αγόρια και τα 

39% (21) κορίτσια. Οι μαθητές που προέρχονταν από 

την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ε ΄και Στ΄ Τάξη) 

κάλυπταν το 55% του συνόλου των ερωτηθέντων καθώς 

στη πρωτοβάθμια φοιτά το μεγαλύτερο ποσοστό των 

νέων σχολικής ηλικίας της περιοχής. 

Σε ότι αφορά την κοινωνική τους προέλευση (ανώτερη, 

μεσαία, κατώτερη) το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματός μας ανήκει στο κατώτερο κοινωνικό στρώμα 

ποσοστό 64,84%, ενώ το μικρότερο ποσοστό στο 

ανώτερο κοινωνικό στρώμα ποσοστό 16,61%. 

Διαπίστωση αναμενόμενη.  

Ακόμη διαπιστώνουμε, ότι όσον αφορά τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες το μεσαίο κοινωνικό στρώμα, εμφανίζεται 

υψηλότερο στο Γυμνάσιο, ενώ μειώνεται αισθητά το 

κατώτερο κοινωνικό στρώμα. Παρατηρείται, ότι όσον 

αφορά το Δημοτικό Σχολείο, εμφανίζεται το ανώτερο και 

το κατώτερο κοινωνικό στρώμα1. 

                                                                 
1 Εδώ θα τολμούσαμε να θέσουμε μια υπόθεση, ότι κατά το διάστημα αυτών των 

τριών ετών εμφανίζεται ένα κυμαινόμενο ποσοστό της τάξης του 8 - 10 %, το οποίο 

διαμοιράζεται σε 1,5 - 2% σε νεόπλουτους και το υπόλοιπο ολισθαίνει προς το 

κατώτερο κοινωνικό στρώμα. Να είναι αυτό αποτέλεσμα της κρίσης; 
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2.3. Ερευνητική μέθοδος 

 

Για τη μελέτη αυτή υιοθετήθηκε, μια ρητά ερμηνευτική, 

ποιοτική προσέγγιση, η μεμονωμένη συνέντευξη και η 

ομάδα εστίασης (focus group).  

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2013-

14.  

Η μέθοδος των ομάδων εστίασης (focus group), 

συνίσταται σε ένα μεθοδολογικό εργαλείο άντλησης 

ποιοτικών δεδομένων και σαν μέθοδος ομάδων 

επικέντρωσης (Τσουρβάκας 1997), μέσα από μια 

διαδικασία άμεσης αλληλεπίδρασης και οργανωμένη 

συζήτηση των συμμετεχόντων στην ομάδα. Η μέθοδος 

των ομάδων εστίασης (focus groups) η οποία αναφέρεται 

συνίσταται άντλησης ποιοτικών δεδομένων, στοιχείων 

και πληροφοριών, μέσα από μια διαδικασία άμεσης 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στην ομάδα και για 

ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο θέμα - 

ερευνητικό αντικείμενο. Θεωρείται ως μια από τις πιο 

αναπτυσσόμενες μεθόδους συλλογής ποιοτικών 

δεδομένων και ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι εφαρμόζονται σε ερευνητικά 

εγχειρήματα και προσεγγίσεις που έχουν ως βασικό 

στόχο την διερεύνηση ποιοτήτων και πιο συγκεκριμένα 

κοινωνικών ποιοτήτων. Με άλλα λόγια έχουν στόχο την 



26 
 

αποκάλυψη σχέσεων ή συσχετίσεων ανάμεσα σε 

κοινωνικά υποκείμενα και κοινωνικές ομάδες, την 

περιγραφή, ανάλυση και κατανόηση κοινωνικών 

διαδικασιών, την διατύπωση ή αναδιατύπωση 

υποθέσεων και θεωρητικών θέσεων για το κοινωνικό 

γίγνεσθαι και την διακρίβωση κοινωνικών σχέσεων, 

θέσεων και ρόλων. Η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην 

περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση 

κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων 

απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πως» και «γιατί». 

Αποτελεί εκείνο το εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στον 

ερευνητή να διερευνήσει σκέψεις, αξίες, προκαταλήψεις, 

στάσεις, συναισθήματα, εμπειρίες, απόψεις και 

αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων ελεύθερα και σε 

βάθος (Ιωσηφίδης, 2003:59). 

 

2.4. Υποθέσεις 

 

Το περιεχόμενο των συζητήσεων – συνεντεύξεων 

περιεστράφηκε στις εμπειρίες τους και ειδικά: 

1. τα πολιτιστικά ερεθίσματα, τη διαφορετικότητα, 

την πληροφόρηση και τις προσδοκίες του,  

2. τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει το κοινωνικό 

περιβάλλον στην κοινωνική συνειδητοποίηση του 

αγαθού της εκπαίδευσης,  
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3. το ψυχολογικό κλίμα, που βιώνει ο μαθητής στο 

άμεσο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. 

4. Την έννοια του πολίτη και πως διαβιούν στην πόλη 

τους. 
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3. Αποτελέσματα 

 

Σε μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας αξίζει να επισημάνουμε τα παρακάτω: 

 

3.1.  Ο σχολικός θεσμός 

 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, χωρίς να εμφανίζουν 

σημαντικές διαφορές κατά φύλο ή κοινωνική προέλευση, 

εκτιμούν ότι η σχολική φοίτηση αποτελεί μια απαραίτητη 

διαδικασία της καθημερινότητας τους. 

Αρκετοί όμως ιδιαίτερα όσοι από το δείγμα φοιτούσαν 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρούν ότι αυτή η 

τακτική συνεπής, καθημερινή σχολική διαδικασία δεν 

τους προκαλεί κανένα ενδιαφέρον και χαρακτηρίζουν το 

σχολικό θεσμό, πληκτικό, ανιαρό, μονότονο, «αναγκαίο 

κακό» ή «μια χαρά» κ.λπ.  

Οι σχολιασμοί αυτοί υποκρύπτουν μια ανάγκη για μια 

πραγματική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού 

συστήματος καθώς οι μαθητές αυτοί υποστηρίζουν ότι 

δεν συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους.  
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Ακόμη εκτιμούν ότι αυτή η καθημερινή «αναγκαία 

μονοτονία», οφείλει να τους παρέχει δυνατότητα 

καλλιέργειας των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, κλίσεων 

και δυνατοτήτων τους, καθώς αναφέρουν σήμερα η 

οικογένεια γενικότερα ή ιδιαίτερα, αδυνατεί είτε γιατί οι 

ίδιοι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται είτε γιατί δεν έχουν -

κυρίως αυτό - τις γνώσεις, την οικονομική δυνατότητα 

και το χρόνο, λόγω του κυμαινομένου ωραρίου εργασίας 

τους. 

Σχεδόν όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα, από το 

επίπεδο των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου ή 

τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεωρούν χρήσιμο να 

υπάρχει διαθέσιμο στις σχολικές μονάδες («όχι κάθε 

μέρα») ένα άτομο με δεξιότητες άσκησης 

συμβουλευτικού έργου επαγγελματικού 

προσανατολισμού ή ψυχολογικής υποστήριξης. 

Αυτό το άτομο θα καλύψει ανάγκες που δεν παρέχει η 

οικογένεια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου («πολύ 

καλοί κατά τα άλλα») δεν μπορούν να βοηθήσουν.  

Ο εξειδικευμένος επιστήμονας, θα τους βοηθήσει, 

συμβουλευτικά, αφενός να αντιμετωπίσουν τις 

αντιξοότητες που προκύπτουν εξαιτίας του 

οικογενειακού ή κοινωνικού περιβάλλοντος 

(ενδοοικογενειακή βία, εγκληματικότητα, παρενόχληση) 

και αφετέρου θα ασκήσει συμβουλευτική καριέρας. 
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Βέβαια η πρόταση για τη ύπαρξη ατόμου με εξειδίκευση 

στην συμβουλευτική καριέρας μειώνεται στο Λύκειο, 

καθώς έχουν πια επιλέξει την επαγγελματική του 

κατεύθυνση. 

Αντίθετα η ανάγκη για συνύπαρξη στο σχολικό χώρο με 

εξειδικευμένο επιστήμονα στη ψυχολογική υποστήριξη 

αυξάνεται στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής). 

Η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος, σε μια 

Πόλη με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, προσδιορίζεται, 

σε σημαντικούς άξονες:  

 

1) Την έλλειψη προστασίας για την μείωση της 

σχολικής διαρροής από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 

«Δεν βοηθάει η καθυστέρηση να έρθουν οι 

εκπαιδευτικοί, το Σεπτέμβρη», «είμαστε πολλοί 

μαθητές στη τάξη», «τα περισσότερα παιδιά δεν 

μιλούν καλά ελληνικά». 

 

2) Την δυσκολία επικοινωνίας και συνεργασίας 

με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. 

«Οι περισσότεροι καθηγητές μένουν μακριά», 

«δέχονται κάποια μέρα, που δεν μπορούν να 



31 
 

έρθουν οι γονείς μου», «όταν τους μιλάω 

απαντούν: καλά - καλά, και δεν κάνουν τίποτα». 

«ο διπλανός μου είναι από το Πακιστάν και δεν 

μιλάει ελληνικά. Πώς να συνεννοηθώ.», «τα ξένα 

παιδιά είναι διαφορετικά. Να. Όταν μοιράζουν το 

σάντουιτς, πετάει, τη γαλοπούλα και δεν την 

τρώει.» 

 

3) Την ελλιπή ενημέρωση και αντιμετώπιση 

των κοινωνικών κινδύνων όπως: ναρκωτικά, 

αλκοολισμό, κάπνισμα, σχολική κακοποίηση, 

διαπροσωπικών σχέσεων, δυσλειτουργικές 

οικογένειες, Α.Μ.Ε.Α. κ.α. 

«Δε λέω. Έρχονται διάφοροι να ενημερώσουν. 

Αλλά μια φορά στα τόσα», «νομίζω ότι χρειάζεται 

να μας πουν περισσότερα», «είναι όλα λόγια. Δεν 

μου λύνουν το πρόβλημα». 

 

4) Τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική δομή των 

σχολικών χώρων και αλλού. 

«Το σχολείο μας μπορεί να είναι καινούργιο. Δεν 

έχει όμως χώρους άθλησης», «η αυλή είναι 
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μικρή. Δεν μας χωράει όλους», «η αίθουσα μας  

προκάτ. Κάνει πολύ κρύο». 

 

Η ανεπάρκεια αντιμετώπισης των ειδικών αυτών 

προβλημάτων, εκτιμούν ότι τροφοδοτεί και τη σχολική 

βία καθώς πιστεύουν ότι «το νταηλίκι» εκφράζει άτομα 

χωρίς αξίες, χωρίς πρότυπα, με γονείς και 

εκπαιδευτικούς αδιάφορους, που δεν έχουν τι άλλο να 

κάνουν. Τους καθιστά απομονωμένους, μοναχικούς, που 

«επικοινωνούν» με τις οθόνες (κινητά τηλέφωνα, 

τηλεόραση, DVD, κοινωνικά δίκτυα και video-games). 

Εκείνο, που πραγματικά θεωρούν ότι θα κάνει «τη 

διαφορά» στη σχολική τους φοίτηση στηρίζεται σε 

φράσεις όπως: «να είναι πιο ελεύθερο και δημιουργικό», 

«να καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών», «να 

έχουμε τακτικές ώρες διαλόγου και επικοινωνίας», «πιο 

λίγες ώρες μάθημα και να χρησιμοποιούμε και τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές». 

 Μια σειρά αιτημάτων βελτίωσης της εκπαιδευτικής 

πράξης περιλαμβάνει ενασχόληση με το θέατρο, τις 

εκδρομές, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τις 

ηλεκτρονικές σελίδες κλπ. 
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3.2. Το σχολικό κτίριο 

 

Το ιδανικό σχολείο («και που να το βρεις») είναι: 

•  Χώρος ευχάριστος, ασφαλής, λειτουργικός, 

μακριά από βιομηχανίες και επικίνδυνες 

δραστηριότητες. (Κάτι που δεν συμβαίνει στην 

πλειονότητα των σχολικών εγκαταστάσεων της 

περιοχής). 

• Είναι κατασκευασμένο με καλαισθησία, ώστε να 

δημιουργεί φιλική ατμόσφαιρα κι όχι 

συναισθήματα αποξένωσης και αποστροφής που 

δημιουργούν τάσεις βίας. 

• Διαθέτει καλοσχεδιασμένους, καθαρούς υγιεινούς 

και λειτουργικούς χώρους άθλησης και παιχνιδιού 

 

Η πλειονότητα του δείγματος απορρίπτει τα 

συνηθισμένα γκρίζα, κίτρινα, ομοιόμορφα και 

ομοιόχρωμα, ανώνυμα, τσιμεντένια σχολικά κτήρια, 

χωρίς ίχνος πράσινου. Όπως αναφέρουν σχεδόν όλα 

τα κτίρια των σχολείων όπου φοιτούν δεν 

ικανοποιούν τις αισθητικές τους ανησυχίες. 
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Προτείνουν, εφόσον είναι εφικτό, να συμμετείχαν οι ίδιοι 

σε δράσεις καλλωπισμού και «νιασίματος» του σχολικού 

κτιρίου. «Αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο» 2. 

 

3.3. Οι εκπαιδευτικοί 

 

Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς που έχουν, η γενική 

εικόνα είναι ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, 

ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες. Όμως θα 

ήθελαν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο καθώς 

θέλουν να είναι πιο χαμογελαστοί, καταδεκτικοί, με 

χιούμορ, δίκαιοι, να αξιολογούν με βάση την προσπάθεια 

και να μην αναθέτουν πολλή δουλειά για το σπίτι. «Γιατί 

εκεί ποιος θα σε βοηθήσε ι;» 

Σε ότι αφορά τη σχολική μελέτη και το αν το διάβασμα 

(γενικά) προάγει τη διάθεση για δουλειά 

χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις: 

• «Σου λένε διάβασε. Τι να το κάνεις αν δεν ξέρεις 

τι θα γίνεις;» 

• «Οι δικοί μου δεν έχουν ούτε ένα βιβλίο. Εγώ όμως 

πρέπει να διαβάζω.» 

                                                                 
2 Κατά την διάρκεια της έρευνάς μας διαπιστώσαμε ότι τουλάχιστον δυο Γυμνάσια 

της περιοχής είχαν διακοσμήσει με τη βοήθεια εκπαιδευτικών, μαθητών και 

συλλόγου γονέων των περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου τους. 
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• «Άμα είσαι άριστος θα πας πανεπιστήμιο. Όμως 

βλέπω και το αξάδερφο μου. Έχει πτυχία και είναι 

άνεργος.» 

Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου η μόρφωση των 

παιδιών (ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική ή οικονομική 

προέλευση κλ.π) αποτελεί το πρώτο μέλημα, ήδη από τις 

απαρχές της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να διαπιστώνουμε ότι απαξιώνεται 

η εκπαίδευση, στα μάτια των παιδιών. Και βέβαια 

εκτιμούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να 

εξετάσουμε με λεπτομέρεια το τι και ποιος τα επηρεάζει 

με τέτοιο τρόπο. 

 

3.4. Η πόλη μας 

 

Σε ότι αφορά το δεύτερο μέρος της έρευνας δηλαδή το 

τι αισθάνονται ή επιθυμούν για τη Πόλη τους μας 

απαντούν ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το σπίτι 

τους. Καθώς η πόλη των Αχαρνών είναι μεγάλη, τα 

προβλήματα στο κέντρο της πόλης, στους 

Θρακομακεδόνες, την Αυλίζα, το Κόκκινο Μύλο, το 

Κεντρικό Μενίδι κλπ. είναι διαφορετικά. 

Ο χαρακτηρισμός της πόλης των Αχαρνών ως 

πολυπολιτισμικής πόλης από το δείγμα μας είναι πολύ 

θετικός. Τον χρησιμοποιούν ως προσδιορισμό συμβίωσης 
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και αλληλοσεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών και 

καταγωγών των κατοίκων της. Στη περιοχή λειτουργεί 

ένα Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο αλλά όλες οι σχολικές 

μονάδες είναι διαπολιτισμικές. 

Όλοι οι μαθητές αναφέρονται στην έλλειψη αθλητικών 

χώρων και την εγκατάλειψη των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού. 

Ένα δεύτερο γι αυτούς σημαντικό ζήτημα είναι τα 

προβλήματα της συγκοινωνίας. Των ΜΜΕ που 

δυσκολεύουν την επικοινωνία στις περιοχές της μεγάλης 

πόλης και τη δυσκολία μεταφοράς τους στα σχολικά 

κτίρια η την πρόσβαση .  

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές ανεξάρτητα από ηλικία 

αναφέρουν ως το σημαντικότερο πρόβλημα της Πόλης 

την Ανεργία. Η ανεργία εκτιμούν ότι δημιουργεί όλα τα 

προβλήματα και κυρίως την ανάγκη να σιτίζονται στο 

σχολείο. 

Στα άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν έργα υποδομών 

όπως: ρυμοτομία, αποχέτευση, φωτισμό, καθαριότητα 

κλ.π. 

Ενδεικτικά αναφέρουν: 

• Πολλά. Να πηγαίνω κάπου να συναντώ τους 

φίλους μου.  
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• Καλύτερη συγκοινωνία. Φοβάμαι να κάθομαι με τα 

πρεζόνια. 

• Πεζοδρόμια. Έχεις περπατήσει στο κέντρο; 

• Αποχέτευση. Όταν βρέχει θέλεις βάρκα στο Μενίδι. 

• Το Ολυμπιακό Χωριό γιατί μένει αχρησιμοποίητο;  

• Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις στο 

Ολυμπιακό Χωριό και ο δήμος θέλει λεφτά να κάνει 

καινούργιες και να φορολογηθούν άδικα οι γονείς 

μας; 

• Καθαριότητα. Ακόμη και πάνω στους 

Θρακομακεδόνες στη πλατεία, είναι χάλια. 

Αξιοσημείωτη είναι η φράση: «Τίποτα. Και αν μου 

λείπουν πράγματα, ποιος θα τα φτιάξει με τι λεφτά; 

Χρωστάμε!!» 

 

Εκτιμούμε πως το επίπεδο ανάπτυξης μιας κοινωνίας 

απεικονίζεται στις επιδόσεις και στους δείκτες 

αποτελεσματικότητας ή επιτυχίας κάθε εκπαιδευτικής 

μονάδας, και επομένως η κρίση του σχολείου συνιστά και 

κρίση της τοπικής κοινωνίας, καθότι υπάρχει άμεσος 

συσχετισμός ανάμεσα στην κοινωνία και στο σχολείο, 

στην οικονομική και πολιτισμική υποδομή, στην τοπική 

ιστορία, στην κουλτούρα καθώς και στους 
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εκπαιδευτικούς θεσμούς. Οι νέοι και τα παιδιά είναι το 

μέλλον μας και αυτό οφείλουμε και πρέπει να 

προστατεύσουμε. 

 

4. Συζήτηση 

«Το κακό όνομα της πόλης σου σε κυνηγάει όπου και 

είσαι.» 

Οι προκλήσεις που αναδύονται από τη μελέτη μας είναι 

συχνά συμπτώματα ακόμη πιο περίπλοκων κοινωνικών 

ζητημάτων όπως η φτώχεια, η ψυχική ασθένεια, ο 

ρατσισμός, η κακοποίηση και η οικονομική αποσάθρωση. 

Το επίμαχο ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας, που 

εντείνει την εθνολογική ανομοιογένεια και διαμορφώνει 

προκαταλήψεις και γενικεύσεις, δεν τίθεται ξεκάθαρα 

από το δείγμα μας. Άλλωστε σε πολυπολιτισμικές 

σχολικές μονάδες φοιτούν. Τίθεται όμως όταν το 

πολυπολιτισμικό υπόβαθρο μετατρέπεται σε κοινωνικό 

στίγμα, καθώς ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδυάζεται με 

την παραβατικότητα κοινωνικών ομάδων συγκεκριμένης 

προέλευσης, όπως Ρομά, Ποντίων, Αλβανών κ.λπ. και τη 

γκετοποίηση, όπως ο οικισμός «σεισμοπλήκτων» στο 

στρατόπεδο Καποτά ή η Αυλιζα κά. Αυτό καθορίζει τον 

τρόπο που ο καθένας προσεγγίζει ή οικειοποιείται με την 

δική του οπτική την ιστορία του τόπου. 
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Το κρισιμότερο διακύβευμα, με αυτό το πρίσμα, εφόσον 

δεν αντιμετωπιστεί συστηματικά η ραγδαία επιδείνωση 

των συνθηκών της καθημερινότητας, όπως: η 

υποβάθμιση του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου, η 

μείωση της απασχόλησης, η αύξηση της ανεργίας, η 

προστασία και η ανάδειξη των περιοχών φυσικού 

πλούτου και η άναρχη εξάπλωση των οικιστικών 

περιοχών σε βάρος της αγροτικής γης και του φυσικού 

περιβάλλοντος, τότε η όξυνση του «κοινωνικού 

ζητήματος» θα είναι αναπόφευκτη. 

 

Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που 

μετασχηματίζουν και ανατρέπουν τις προτεραιότητες της 

οικονομίας και της κοινωνίας, εξαιτίας της πρόταξης της 

διαβίωσης , ενδέχεται, με το περίβλημα του κοινωνικού 

αποκλεισμού να πυροδοτήσουν  κοινωνική έκρηξη. 

Καθώς η περιοχή του Δήμου Αχαρνών λειτουργεί ως 

πεδίο σύγκρουσης και αναμέτρησης ισχύος μεταξύ των 

ομάδων, λόγω των σύνθετων κοινωνικών, οικονομικών, 

πολιτικών μεταλλαγών του χώρου, υπάρχει η 

πιθανότητα, να εγκλωβιστεί στο φαύλο κύκλο, στη μη 

επίλυση των εγγενών προβλημάτων που εντόπισε και 

κατέγραψε η έρευνά μας, αφήνοντας τα στα χέρια του 

«πατριωτισμού» των εθελοντών στο σχολικό ή τον 

ευρύτερο χώρο.  
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Αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, να 

αποφασιστεί πώς να αντιμετωπίσουν τα διοικητικά και 

κοινωνικά προβλήματα. Επιλέγουμε να έχουμε σπασμένα 

παράθυρα ή σπασμένες ζωές;  
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