
Ανάγκη αναβάθµισης των σχολικών κυλικείων 
 
Με την εντός ολίγου έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς είναι 
βαθειά πεποίθηση µου ότι τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και οι 
Σχολικές Εφορίες πρέπει να ενδιαφερθούν ιδιαίτερα και να 
αντιµετωπίσουν µε ευφάνταστες λύσεις τα πολλά και σοβαρά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σχολικά κυλικεία. 
 
∆εν χρειάζεται να σηµειωθεί η µεγάλη σηµασία των κυλικείων για την 
υγεία των παιδιών µας και την εύρυθµη λειτουργία των Σχολείων µας. 
 
Το θέµα της καθαριότητας των κυλικείων, της άνεσης του χώρου, των 
υγιεινών συνθηκών παρασκευής και έκθεσης των προϊόντων που πωλούνται, ακόµα και η 
εµφάνιση των υπευθύνων και των υπαλλήλων των κυλικείων δεν είναι λεπτοµέρειες και 
ούτε πρέπει να επιτρέπεται στους κυλικειάρχες να τα θυσιάζουν στο βωµό του κέρδους. 
 
Τα παιδιά µας είναι ότι πολυτιµότερο έχουµε. Την ίδια ώρα είναι αθώα και ευάλωτα. 
Ιδιαίτερα τα παιδιά των δηµοτικών δεν µπορούν να αντιδράσουν ή να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατα τους. Γ’ αυτό εµείς πρέπει να διασφαλίσουµε πρώτα ότι ο χώρος των 
σχολικών κυλικείων είναι ευπρεπής, κατάλληλος και άνετος. 
 
Πρέπει επίσης να διασφαλίσουµε ότι η υγεία των παιδιών µας δεν τίθεται σε κίνδυνο, κάτι 
που σίγουρα θα συµβεί, όταν τα κυλικεία προσφέρουν προϊόντα εκτός του καταλόγου 
υγιεινής διατροφής που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Παιδείας η πολύ περισσότερο όταν 
παρασκευάζονται χωρίς τις αναγκαίες προδιαγραφές υγιεινής και εκτίθενται προς πώληση 
χωρίς να προφυλάσσονται από τα έντοµα, τις σκόνες κτλ. ∆εν είναι λίγες οι φορές που τα 
παιδιά παραπονιούνται για την ποιότητα των προϊόντων των κυλικείων. 
 
Πρέπει να διασφαλίσουµε επίσης ότι δεν γίνεται υπερτιµολόγηση των προϊόντων και 
προπαντός ότι επιστρέφονται στα παιδιά τα κανονικά ρέστα από τα χρήµατα που δίδουν. 
 
Για την αναβάθµιση των κυλικείων των σχολείων την ευθύνη δεν έχουν µόνο οι 
κυλικειάρχες αλλά και οι γονείς και οι διευθυντές των σχολείων. 
 
Οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν να εφοδιάζουν τα παιδιά τους µε είδη τα οποία 
απαγορεύονται να προσφέρονται στα κυλικεία των σχολείων και οι διευθυντές να εντείνουν 
τις προσπάθειες τους για να εφαρµόζονται οι σχολικοί κανονισµοί που απαγορεύουν στα 
παιδιά να εξέρχονται από το σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου για 
να αγοράζουν πράγµατα από παρακείµενα καταστήµατα. 
 
Είναι πολύ χρήσιµος θεσµός τα Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. τα οποία επιβλέπουν την οµαλή λειτουργία των 
κυλικείων. Χρειάζεται όµως το ενεργό ενδιαφέρον όλων των παραγόντων, γονέων, 
εκπαιδευτικών, κυλικειαρχών, Εφορίας κτλ. ώστε τα κυλικεία µας να λειτουργούν µε 
προδιαγραφές τέτοιες που να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια αλλά και να 
συµβάλλουν στην αγωγή των παιδιών µας. Η προσπάθεια π.χ. από µέρους των 
εκπαιδευτικών ώστε να τηρείται η σειρά προτεραιότητας στις θυρίδες των κυλικείων, η 
υγιεινή διατροφή, η καθαριότητα και ευγένεια των υπευθύνων, κτλ είναι στοιχεία αγωγής 
µέσα από τα οποία διαµορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα των παιδιών µας. 
 
Τα κυλικεία λειτουργούν στον σχολικό χώρο, και είναι µέσα στην σχολική διαδικασία, γ’ 
αυτό πρέπει να αντικρυστούν όχι µε οικονοµικό η εµπορικό φακό αλλά µε το φακό της 



διαπαιδαγώγησης των µαθητών και των µαθητριών µας που αποτελούν το µέλλον της 
κοινωνίας µας. 
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