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Abstract: The Education of the Elderly is a topic of interest in the field of Adult Education. 

The objectives of this research were to investigate the educational needs of the elderly in the 

Region of Crete, to highlight the importance of education and training in the elderly, as well 

as the lack of a Third Age University in the Region of Crete. A quantitative method was 

applied to investigate these objectives and the use of a printed questionnaire was chosen as 

the method of collecting the research material. Data were recorded in thematic sections 

related to (1) the desire to acquire new knowledge in the respective fields, (2) the reasons that 

make it difficult to acquire knowledge, (3) the desired way of education and (4) the need to 

establish a Third Age University. Finally, the answers were compared between the two sexes. 

The results of the 400 participants showed that 51.13% of the elderly state that they are not 

satisfied with the knowledge they have about various subjects while 95.50% of the elderly 

state that they need to learn new things. The potential fields that the elderly prefer to be 

educated are numerous, with the field of Health and Psychology coming first in preference. 

The absence of an educational institution was recorded as the most important reason for 

prevention from education; the elderly prefer the education in a classroom with a teacher and 

classmates and want their education to be provided by an official institution such as the Third 

Age University which they request to be founded in the Region of Crete. The comparison 

between the two sexes showed that as potential trainees they have different needs and are 

interests but the desire to establish an institute and the preferred method of education are 

similar in men and women. 

Keywords: Lifelong education and learning, Third Age, Third Age University, Region of 

Crete 

Πεξίιεςε:Ζ Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ Σξίηεο Ζιηθίαο απνηειεί ζέκα ελδηαθέξνληνο ηνπ 

πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζηελ Σξίηε Ζιηθία θαζψο θαη ε έιιεηςε Παλεπηζηεκίνπ 
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Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο 

εθαξκφζηεθε κία πνζνηηθή κειέηε θαη σο κέζνδνο ζπιινγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

επηιέρζεθε ε ρξήζε έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καηαγξάθεθαλ δεδνκέλα ζε ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζπκία απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ηνκείο, ηηο ιφγνπο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλάγθε ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο. Σέινο έγηλε θαη 

ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 400 

ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ φηη ην 51,13% ησλ ειηθησκέλσλ δειψλεη φηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα ελψ ην 95,50% ησλ 

ειηθησκέλσλ δειψλεη φηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Οη πηζαλνί ηνκείο πνπ 

επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ νη ειηθησκέλνη είλαη πνιπάξηζκνη, κε ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη 

ηεο Φπρνινγίαο λα έξρνληαη πξψηνη ζε πξνηίκεζε. Ζ απνπζία θνξέα εθπαίδεπζεο 

θαηαγξάθεθε σο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο απνηξνπήο απφ ηελ εθπαίδεπζε, νη ειηθησκέλνη 

πξνηηκνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα κε θαζεγεηή ζε ζπκκεηνρηθέο νκάδεο θαη επηζπκνχλ ε 

εθπαίδεπζή ηνπο λα γίλεηαη απφ επίζεκν θνξέα φπσο ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο ηελ 

ίδξπζε ηνπ νπνίνπ δεηνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

έδεημαλ φηη σο πηζαλνί εθπαηδεπφκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληαη φκσο 

ε επηζπκία ίδξπζεο θνξέα θαη ηξφπνπ εθπαίδεπζεο είλαη παξφκνηα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε θαη Μάζεζε, Σξίηε Ζιηθία, Παλεπηζηήκηα Σξίηεο 

Ζιηθίαο, Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

1. Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ε εθπαίδεπζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επαλελζσκάησζεο 

ηνπ ειηθησκέλνπ ζηελ θνηλσλία κέζα απφ λέεο ζεσξήζεηο θαη επηδξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο (Mezirow, 1977), επηηξέπνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ ειηθησκέλνπ – εθπαηδεπφκελνπ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζεί ζηνλ πιήξσο ιεηηνπξγηθφ άλζξσπν θαηά ηελ ζεψξεζε ηνπ Rogers (1969). Ζ έλλνηα 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο αλ πηνζεηήζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα απφ ηελ UNESCO (Jarvis, 2003). 

Πιένλ αλαγλσξίδεηαη φηη εθπαίδεπζε απνηειεί ην εγρείξεκα ηεο παξνρήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αλάπηπμε ή ηελ επάξθεηα ηεο δσήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία θαη ε 

κφξθσζε είλαη δηθαίσκα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Rogers, 1999).  

Καηά ηελ ψξηκε ελήιηθε δσή ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε θη σο εθ ηνχηνπ ε κάζεζε γίλεηαη πην επηιεθηηθή (Illeris, 2015). Δληνχηνηο, 

πξνζδηνξίδεηαη φηη ε εμειηζζφκελε ζπκκεηνρή ησλ ειηθησκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθέο θαη 

γεληθφηεξα καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δηαηεξνχλ κία θαιή θπζηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη λα παξακείλνπλ θνηλσληθά 

ελεξγνί (Boulton-Lewis, 2010). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ν Jarvis (2003) απνδίδεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, φπνπ λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ 

αλαδχνληαη φπσο ηα Διεχζεξα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Παλεπηζηήκηα Σξίηεο Ζιηθίαο ζεζκνί 
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φκσο φρη θαη ηφζν γλσζηνί ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα ε δηαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη δηθαησκάησλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο ζηελ εθπαίδεπζε έγηλε επηηαθηηθή αλάγθε, 

αθνχ ην πέξαζκα ηεο Δπξψπεο ζηνλ 21
ν
 αηψλα βαζίζηεθε ζε κία ζεηξά πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη κάζεζε, κε ζηφρν ην άηνκν θαη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμή ηνπ.  

Οη ειηθησκέλνη δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηάθηεζεο λέσλ γλψζεσλ αθφκα θαη ζε ζέκαηα 

δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζε κηθξφηεξε ειηθία, αλ θαη ελδέρεηαη λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ ίδην φγθν πιεξνθνξηψλ, θαζψο εξγάδνληαη κε πην αξγφ 

ξπζκφ θαη ιηγφηεξν απνδνηηθφ ηξφπν. Δληνχηνηο, δχλαληαη λα έρνπλ αλάινγεο καζεζηαθέο 

επηδφζεηο κε απηέο ησλ λεφηεξσλ εθπαηδεπφκελσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα (Boulton-Lewis, 2003). ηελ Διιάδα ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη ειηθησκέλνη δελ είραλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

πηζαλψο εμαηηίαο ηεο πξνθαηάιεςεο γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία ελψ, παξάιιεια, ν ελήιηθνο πνπ 

γεξάζθεη, δελ γίλεηαη εχθνια απνδεθηφο ζαλ αλαπφζπαζην θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο καο (Πνπινπνχινπ, 1999). Ο αλαιθαβεηηζκφο ζηελ Σξίηε Ζιηθία είλαη ζε πςειά 

επίπεδα κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο εηδηθά ζηελ πνιχπινθε, ζχγρξνλε ηερλνινγηθή εμέιημε. 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. γηα ην έηνο 2008, παξαηεξείηαη φηη ε 

κεγαιχηεξε ζπζζψξεπζε ησλ ιεηηνπξγηθά θαη νξγαληθά αλαιθάβεησλ βξίζθεηαη ζε ειηθίεο 

απφ 65 εηψλ θαη άλσ (Ρίδνπ, 2008). Ζ πξναλαθεξζείζα πξαγκαηηθφηεηα αληαλαθιάηαη θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ Κ.Α.Π.Ζ. φπνπ παξαηεξνχληαη έληνλεο ειιείςεηο παξά ηηο 

πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ (Παλαγησηάθεο , 2008) θαη ηεο θαιήο 

αληαπφθξηζεο ηνπο ζε ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αηφκσλ 

ηξίηεο ειηθίαο: ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, 2012). Καηά ζπλέπεηα, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν νη 

απφςεηο θαη νη αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Λαδαξίδνπ, 2010). Γεληθφηεξα, νη ζπνπδαζηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Σξίηεο Ζιηθίαο ζπλήζσο δελ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε θάπνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε ζην κέιινλ παξά ζηνρεχνπλ ζην λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, απιψο καζαίλνληαο (Formoza, 

2012). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιακβάλεη ρψξα κία πξνζπάζεηα λα πξνσζεζεί ε δηα βίνπ κάζεζε θαζψο, 

κεηαμχ άιισλ δξάζεσλ, κε αλνηθηή πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νη Γήκνη ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο πξνρσξνχλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) θαη ηελ Κεληξηθή Έλσζε 

Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) ζηελ ζχζηαζε Κέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) κε ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα ελειίθνπο θαη 

ειηθησκέλνπο, κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε (Ν. 3879/2010 ΦΔΚ 163/21-9-2010 η.Α). 

Παξάιιεια ηα Κ.Α.Π.Ζ. ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (πεξίπνπ 260 ζε φιε ηελ Διιάδα εθ 

ησλ νπνίσλ 41 ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο). Ο ζεζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο είλαη 

θαηεμνρήλ ζεζκφο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ παξέρεη κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζηα κέιε ηνπ θαη 
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ζπλερίδεη κηα ιακπξή πνξεία ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο κε παξαδείγκαηα ζηελ Γαιιία 

ζηελ Ηηαιία αιιά θαη εθηφο Δπξψπεο (Δμαδαθηχινπ, 2010). ηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθε ην 

πξψην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Θεζζαινλίθε σο πηινηηθφ πξφγξακκα ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο 6 Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κε καζήκαηα ρξήζε Ζ/Τ θαη 

δηαδηθηχνπ, ρξήζε θηλεηψλ, θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο ειηθησκέλσλ κε ηα εγγφλη. Σν 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο 

θαη ζηελ Αζήλα πξνζθέξνληαο εληειψο δσξεάλ γηα ηα άηνκα 65+ καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη 

ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο.  

ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Κξήηεο δελ ιεηηνπξγεί αθφκε Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο παξά 

ηελ ζρεηηθή αλάγθε θαη εθθξαδφκελε επηζπκία ησλ ειηθησκέλσλ γηα ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο ζε έλα θαηάιιειν θνξέα. ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 

2008 ζην ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Κξνπζψλα αιιά θαη ζηνλ Γήκν Μαιεβπδίνπ ην έηνο 2018 

ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ δηαπηζηψζεθε θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε ζηελ ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζε Παλεπηζηήκην 

Σξίηεο Ζιηθίαο αιιά θαη ζε άιινπο θνξείο εθπαίδεπζεο φπσο ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Ηδηαίηεξε πξνηίκεζε έδεημαλ κε βάζε ηα πνζνζηά ησλ 

εξεπλψλ ζε ζέκαηα Τγείαο, Υξήζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ, 

(Παλαγησηάθεο, 2005· Παλαγησηάθεο, 2008).  

2. Μέζνδνο ηεο έξεπλαο  

2.1 Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ Ζιηθησκέλσλ ζηηο δνκέο 

(Κ.Α.Π.Ζ. θαη Κ.Ζ.Φ.Ζ.) ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Παξάιιεια θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ Ζιηθησκέλσλ απέλαληη ζηελ 

επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο αιιά θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαηήξεζε ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαζεκεξηλφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ηηο βάζεηο θαη λα απνηειέζεη ππιψλα γηα 

λα δεκηνπξγεζνχλ θαη άιια ηέηνηα δίθηπα ζηελ ππφινηπε Διιάδα.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ έγηλε κε πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

πγθεθξηκέλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ:  

1. Δάλ νη Ζιηθησκέλνη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε θαη εάλ λαη, ζε πνηνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο, θαη ζε πνηεο νκάδεο ελδηαθεξφλησλ ζα ζπκκεηέρνπλ γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ; 

2. Γηα πνην ιφγν ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο;  

3. Πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπο; 
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4. Πνηα πξνηίκεζε εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ επηζπκνχλ νη ειηθησκέλνη;  

5. Δίλαη ρξήζηκε ε δεκηνπξγία Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο; 

2.2 Πνζνηηθή έξεπλα 

ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ ειηθησκέλσλ κειψλ ησλ ΚΑΠΖ 

θαη ΚΖΦΖ ησλ Γήκσλ, είλαη πεξίπνπ 40.000 ειηθησκέλνη. χκθσλα κε ηνπο 

Krejcie&Morgan, (1970) γηα ηελ κειέηε ελφο ηέηνηνπ πιεζπζκηαθνχ απαηηείηαη κέγεζνο 

δείγκαηνο 378 αηφκσλ. Σν δείγκα επηιέρζεθε ηπραία κε θαηαλνκή ζπκκεηερφλησλ αλάινγε 

κε ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θάζε δήκνπ. πλνιηθά εμαζθαιίζηεθαλ 400 ζπκπιεξσκέλα, 

αμηφπηζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε, 200 απφ 

άλδξεο θαη 200 απφ γπλαίθεο. Ζ ρξήζε έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ κειέηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο, θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζηελ ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή ελψ 

αληηκεηψπηδαλ θαη δπζθνιίεο ζε αλάγλσζε θαη γξαθή. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηεξίρζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Ληνπκπιηάλαο ζηε ινβελία πνπ ζρεδηάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 απφ εξεπλεηέο 31 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ (Choenetal., 2008). To εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά θαη 

ε κεηάθξαζε επαιεζεχηεθε κε ηελ κέζνδν ηεο αλάζηξνθεο κεηάθξαζεο (backtranslation), 

(Iσζεθίδεο, 2008· Λνπθάο, 2014). Ζ ηειηθή κνξθή εθηππψζεθε καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. Πεξηειάβαλε έλα εηζαγσγηθφ ζεκείσκα κε ηνλ ηίηιν ηεο έξεπλαο, ην 

φλνκα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ηνλ ζηφρν θαη ηελ ζεκαζία ηεο εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο. Παξάιιεια έδηλε δηαβεβαηψζεηο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλσλπκίαο θαη κε αληρλεπζηκφηεηαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Λίγν πξηλ ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζε θάζε δνκή δεκνζηνπνηήζεθε κία αλαθνίλσζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ ΚΑΠΖ θαη ΚΖΦΖ ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο πξνο 

ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, β) αλ ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε θαη αληίζηνηρνη επηζηεκνληθνί ηνκείο, 

γ) δπλαηφηεηα θαη εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε, δ) πεξηβάιινλ θαη ηξφπνο εθπαίδεπζεο θαη ε) 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο ειηθίαο.  

Οη απαληήζεηο θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ςεθηνπνηήζεθαλ ζε κία ζπλνιηθή κήηξα δεδνκέλσλ 

κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MicrosoftExcel 2016. Ζ ζπλνιηθή κήηξα πεξηείρε θάζε 

εξσηεκαηνιφγην κε αχμνληα αξηζκφ, θαη θσδηθνπνηεκέλεο ηηο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε κνξθή ζπκβαηή κε ην πξφγξακκα 

SPSSv.23, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ζπλέρεηα γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Αξρηθά ειέγρζεθε ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ απαληήζεσλ κε ηνλ 

ζπληειεζηή Cronbah’sa (Cronbah, 1951). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο, αθνινχζεζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ελδερφκελεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 
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δχν θχισλ. Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξσηήζεσλ 

θαη απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε ε κε παξακεηξηθή πνηνηηθή αλάιπζε ρ
2
, γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θαηαλνκψλ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ δχν θχισλ.  

3. Απνηειέζκαηα – Σπδήηεζε ηεο έξεπλαο 

3.1. Πνζνηηθή αλάιπζε 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ απαληήζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή Cronbach'salpha, έδεημε ηηκή ζπληειεζηή a = 0.65, ηηκή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

απνδεθηή (Kline, 2005).  

Ενόηηηα 1
η
 – Υπόβαθρο ζσμμεηετόνηων 

πλνιηθά απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 400 ζπκκεηέρνληεο, 200 άλδξεο θαη 200 γπλαίθεο. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ άλεθαλ ζηελ ειηθηαθή θιάζε 71-80 έηε θαη ήηαλ 

απφθνηηνη δεκνηηθνχ. Αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά αλά 

θαηεγνξία.  

 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

Με βάζε ηα πνζνζηά ησλ ειηθηαθψλ θιάζεσλ παξαηεξείηαη κία θαιή θαηαλνκή ειηθηψλ ζε 

φιεο ηηο θιάζεηο κε εμαίξεζε ηελ ειηθία άλσ ησλ 90 εηψλ πνπ ην πνζνζηφ είλαη ρακειφ. Σν 

πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ έρνπλ βγάιεη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε νξηαθά 

μεπεξλάεη ην 50% ελψ ην πνζνζηφ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έξρεηαη δεχηεξν κε 

27,67%.  

  

Δλόηεηα 1ε Απαληήζεηο Πνζνζηό 

Α1. 

Φχιν 

Άληξεο 50,00% 

Γπλαίθεο 50,00% 

Α2 

Ζιηθία 

50-60 14,25% 

61-70 27,00% 

71-80 33,75% 

81-90 21,00% 

91+ 4,00% 

Α3. 

ΑλψηεξνΜνξθσηηθφ επίπεδν 

Αλαιθάβεηνο 1,76% 

Αλάγλσζε-Γξαθή 7,04% 

Γεκνηηθφ 42,21% 

Γπκλάζην 10,30% 

Λχθεην 11,06% 

Αλψηεξε/ηαηε 27,64% 
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Ενόηηηα 2
η
 – Ικανοποίηζη από ηις γνώζεις 

Αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο γλψζεηο 

πιεζηάδεη ην 50%, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο (95,5%) νη ειηθησκέλνη δειψλνπλ πσο 

ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα (Πίλαθαο 2).  

 

Πίλαθαο 2. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλόηεηαο 2. 

Δλόηεηα 2ε Απαληήζεηο Πνζνζηό 

Β1 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο γλψζεηο πνπ έρεηε γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα; 

ΝΑΗ 48,87% 

ΌΥΗ 51,13% 

Β2 

Υξεηάδεζηε λα κάζεηε λέα πξάγκαηα; 

ΝΑΗ 95,50% 

ΌΥΗ 4,50% 

Β3 

Τπάξρεη θάπνηνο ηνκέαο πνπ πηζαλφλ ελδηαθέξεζηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα; 

ΝΑΗ 98,25% 

ΌΥΗ 1,75% 

 Τγεία 65,00% 

  Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία 36,50% 

  Φπηηθή παξαγσγή 24,75% 

  Εσηθή παξαγσγή 12,50% 

  Θενινγία 25,50% 

  Πιεξνθνξηθή θαη λέεοηερλνινγίεο 33,50% 

  Ηζηνξία 39,00% 

  Κνηλσληνινγία 21,00% 

  Φπρνινγία 39,00% 

  Γεσινγία 7,00% 

  Εσγξαθηθή 14,00% 

  Θέαηξν 20,75% 

  Οηθνλνκηθά 0,75% 

  Αξραηνινγία 1,50% 

  Μαζεκαηηθά 1,25% 

Β4 Ξέλεογιψζζεο 2,00% 

Δάλ λαη, ζε πνηνπο ηνκείο απφ ηνπο  Σξαγνχδη 0,75% 

παξαθάησ; Υνξφο 2,25% 

  Μνπζηθή 1,75% 

  Σνπξηζηηθά 1,00% 

  Γιππηηθή 0,50% 

  Ξέλεογιψζζεο 2,00% 

  Γεσγξαθία 0,50% 

  Δπηζηήκεηεο αγσγήο 0,50% 

  Γηαηηνινγία 1,00% 

  Γεκνζηνγξαθία 5,00% 

  Ζιεθηξνληθή 0,75% 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 1, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 298 απφ 414 

  Υεκεία 1,00% 

  Φπζηθή 2,00% 

  Γπκλαζηηθή 1,00% 

  Φηινζνθία 0,75% 

  

Οη πηζαλνί ηνκείο πνπ επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη πνιπάξηζκνη θαζψο 

απφ ηνπο 12 πξψηνπο πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην απηνί πξφηεηλαλ θαη άιινπο 13. 

Καζψο νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ πάλσ απφ κία απαληήζεηο, ηα πνζνζηά 

νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηελ δεκνθηιία ηνπ θάζε ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο 

ηνκέαο ηεο πγείαο παξνπζίαζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε 65% αθνινπζνχκελνο απφ ηελ 

Ηζηνξία θαη Φπρνινγία κε πνζνζηφ 39% θαη κε ην Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία κε πνζνζηφ 

36,5%. πλνιηθά ην πνζνζηφ ησλ 14 ηνκέσλ πνπ πξφηεηλαλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

26,25% κε ηνλ πην δεκνθηιή ηνκέα λα είλαη ε Γεκνζηνγξαθία κε πνζνζηφ 5%. Ο ηνκέαο ηεο 

πγείαο είλαη αλακελφκελν λα απαζρνιεί ηνπο ειηθησκέλνπο θαζψο ζεσξνχλ φηη κε ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζε απηφ ην αληηθείκελν ζα κπνξνχλ λα βνεζνχλ ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο 

νηθείνπο ηνπο (Formoza, 2012). Οη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνηίκεζε λα 

αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αγαπνχλ θαη δελ είραλ ρξφλν λα αζθήζνπλ φζν ήηαλ 

λεφηεξνη (Γεσξγηάδε, ακφιε&Φξηιίγθνπ, 2010). 

Ενόηηηα 3
η
 – Δσναηόηηηες εκπαίδεσζης 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ δήισζε φηη ζήκεξα έρεη ηελ επθαηξία λα ηθαλνπνηήζεη σο 

έλα βαζκφ ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο ζε πνζνζηφ 80,30% (Πίλαθαο 3).  

 

Πίλαθαο 3. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλόηεηαο 3. 

Δλφηεηα 3ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Γ1 

Έρεηε ηελ δπλαηφηεηα ζήκεξα λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο; 

ΝΑΗ 80,30% 

ΌΥΗ 19,70% 

Γ2 

Δθφζνλ έρεηε ηελ δπλαηφηεηα, ζε πνηεο νκάδεο απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ ζα ζπκκεηείραηε;  

Οκάδα Μαγεηξηθήο – Εαραξνπιαζηηθήο 30,50% 

Οκάδα δεκνζηνγξαθίαο 14,50% 

Οκάδα Γπκλαζηηθήο 37,00% 

Οκάδα επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ 21,50% 

Οκάδα εηθαζηηθψλ 20,00% 

Οκάδα πνίεζεο-καληηλάδαο 22,00% 

Οκάδα ρνξσδίαο 29,00% 

Οκάδα ρνξνχ 31,25% 

Οκάδα πεξηήγεζεο – εθδξνκψλ 48,25% 

Οκάδα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 24,00% 

Οκάδα ρξήζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

θαη δηαδηθηχνπ 
20,50% 

Πνιηηηζηηθά 0,25% 
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Φπρνινγία 0,50% 

Τγεία 1,00% 

Θέαηξν 7,25% 

Αξραηνινγία 0,25% 

Ξέλεογιψζζεο 1,00% 

Εσγξαθηθή 1,50% 

θηλεζηνζεξαπεία 0,50% 

Αιιεινβνήζεηαο 0,50% 

Μνπζηθή 1,75% 

Ηζηνξία 1,00% 

Μειηζζνθνκία 1,00% 

Ζιεθηξνληθά 1,25% 

Γ3 

Δάλ φρη ηη είλαη απηφ πνπ ζαο εκπνδίδεη; 

Πξνβιήκαηα Τγείαο 14,10% 

Απνπζία Φνξέα 61,54% 

Αδπλακία κεηαθίλεζεο 1,28% 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 1,28% 

ΈιιεηςεΓηαδηθηχνπ 8,97% 

 

Σα δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο Γ2 πξνέξρνληαη απφ ηνπο 318 ζπκκεηέρνληεο (80,03%) πνπ 

απάληεζαλ ΝΑΗ ζηελ εξψηεζε Γ1. Όπσο θαη ζηελ εξψηεζε Β4 νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ πάλσ απφ κία απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Γ2. Καηά ζπλέπεηα θαη εδψ 

παξνπζηάδνληαη πνζνζηά δεκνθηιίαο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ε πην 

δεκνθηιήο νκάδα απφθηεζεο δεμηνηήησλ ήηαλ ε νκάδα Πεξηήγεζεο-εθδξνκψλ κε πνζνζηφ 

48,25%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ νκάδα Γπκλαζηηθήο κε πνζνζηφ 37%, ηελ νκάδα Υνξνχ κε 

πνζνζηφ 31,25% θαη αθνινπζεί ε νκάδα Μαγεηξηθήο – Εαραξνπιαζηηθήο κε πνζνζηφ 

30,50%. ην δηάγξακκα 2 παξνπζηάδεηαη ε δεκνθηιία θάζε νκάδαο δεμηνηήησλ απφ ηηο 11 

πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Δπηπξνζζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο πξφηεηλαλ θαη 13 

λέεο νκάδεο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ νπνίσλ ήηαλ 17,75%. Αληίζηνηρα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη εδψ νη ειηθησκέλνη αλέδεημαλ ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ 

απνδίδνπλ ζηα ζέκαηα Τγείαο θαη Φπρνινγίαο, ζηα νπνία δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα κε ζθνπφ 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Οη 78 ζπκκεηέρνληεο (πνζνζηφ 19,70%) πνπ απάληεζαλ ΟΥΗ ζηελ εξψηεζε Γ1 αλέιπζαλ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα κνξθσζνχλ ζηελ εξψηεζε Γ3. Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ 

πνηνηηθέο αιιά ελνπνηήζεθαλ ζε 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 3), κε θάπνηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ιφγνπο. Ζ απνπζία θνξέα απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε αηηία πνπ ζεσξνχλ φηη εκπνδίδεη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζε πνζνζηφ 61,54%. Ζ 

δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε αηηία ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο κε πνζνζηφ 14,10% 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε πνζνζηφ 9,97%. . Οη 

ειηθησκέλνη δείρλνπλ απμεκέλε ηελ αίζζεζε γηα δηα βίνπ κάζεζε αθνχ φπσο αλαθέξνπλ θαη 

νη ίδηνη «ν άλζξσπνο πξέπεη ζπλερψο λα επηκνξθψλεηαη, λα πηζηεχεη θαη λα επελδχεη ζηελ 
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γλψζε» θαη φπσο ζε παιαηφηεξε κειέηε, (Παλαγησηάθεο 2018), ε απνπζία επίζεκνπ θνξέα 

απνηειεί ηελ βαζηθή αηηία πνπ εκπνδίδεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  

Ενόηηηα 4
η
 – Τρόποι εκπαίδεσζης 

 ε απηή ηελ νκάδα εξσηήζεσλ ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ έδσζαλ πάλσ 

απφ κία απαληήζεηο. πλεπψο ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζηέζεθε θαη κία 

επηπιένλ επηινγή πνπ πεξηιακβάλεη δχν πηζαλέο απαληήζεηο (Πίλαθαο 4).  

 
Πίλαθαο 4. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλόηεηαο 4. 

Δλφηεηα 4ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Γ1 

Πψο ζα ζέιαηε λα εθπαηδεχεζηε; 

εζπκκεηνρηθέονκάδεο 78,34% 

Καη΄ ηδίαλ 14,61% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 6,55% 

Μεάιινηξφπν  0,00% 

Γελ επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 0,50% 

Γ2 

Δθφζνλ επηζπκείηε, κε πνην ηξφπν ζα επηιέγαηε λα κάζεηε λέα 

πξάγκαηα; 

Δμ’ απνζηάζεσο κε αιιεινγξαθία ή ην 

δηαδίθηπν 
8,79% 

Απφ θνληά κε θαζεγεηή ζε αίζνπζα 84,42% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 5,03% 

Γελ επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 1,76% 

Γ3 

Πνχ ζα ζέιαηε λα ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο; 

ε παλεπηζηήκην ή παλεπηζηήκην ηξίηεο 

ειηθίαο  
78,34% 

ε θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) 14,61% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 6,55% 

Γελ επηζπκψ λα ζπλερίζσ 0,50% 

  

Οη ζπκκεηνρηθέο νκάδεο κε θαζεγεηή ζε αίζνπζα ήηαλ ν πην δεκνθηιήο ηξφπνο εθπαίδεπζεο 

κε πνζνζηφ 78,34% θαη 84,42% αληίζηνηρα. Καη’ ηδίαλ πξνηηκά ην 14,61%., ελψ ηελ 

εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο επηιέγεη ην 8,79%. Πνιχ κηθξά πνζνζηά παξνπζίαζε ε επηζπκία 

λα κελ ιάβνπλ θακία εθπαίδεπζε. Οη ειηθησκέλνη επηιέγνπλ ηελ νκαδηθή εθπαίδεπζε κε 

θπζηθή παξνπζία ζε ηάμεηο, ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο ζε ηάμε. Ο ηξφπνο απηφο 

ηνπο είλαη νηθείνο θαζψο πνιχ ιίγνη έρνπλ εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

θαη Ζ/Τ ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζηηο κέξεο 

καο (Σζαγθάξεο, 2010). Σέινο ην 78,34% επηζπκεί ηελ ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 

Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο, πνζνζηφ πνπ γίλεηαη αθφκα πςειφηεξν αλ ζπλππνινγηζηνχλ 

θαη ην πνζνζηφ 6,55% πνπ δελ επηιέγεη κεηαμχ παλεπηζηεκίνπ ή Κ.Γ.Β.Μ., απνηειέζκαηα 

παξφκνηα κε πξνεγνχκελε κειέηε φπνπ θαη εθεί ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο εκθάληζε 

πςειά πνζνζηά δεκνθηιίαο (Παλαγησηάθεο 2018) 
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Ενόηηηα 5η – Ερωηήζεις ζτεηικά με ηο Πανεπιζηήμιο Τρίηης Ηλικίας 

Όπσο θαη ζηελ ελφηεηα 4, έηζη θαη ζηελ ελφηεηα 5 ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ 

έδσζαλ πάλσ απφ κία απαληήζεηο. πλεπψο ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνζηέζεθε θαη κία επηπιένλ επηινγή πνπ πεξηιακβάλεη δχν πηζαλέο απαληήζεηο (Πίλαθαο 5). 

 
Πίλαθαο 5. Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλόηεηαο 5. 

Δλφηεηα 5ε Απαληήζεηο Πνζνζηφ 

Δ1 

Έρεηε αθνχζεη ή γλσξίδεηε θάηη γηα ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο 

Ζιηθίαο; 

Απφ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή ην 

δηαδίθηπν 
31,74% 

Απφ δνκέο Κ.Α.Π.Ζ. Κ.Ζ.Φ.Ζ. 16,88% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 5,04% 

Γελ έρσ αθνχζεη πνηέ θάηη  46,35% 

Δ2 

Θα επηζπκνχζαηε ηελ ίδξπζε παλεπηζηεκίνπ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ 

Κξήηε; 

ΝΑΗ 97,49% 

ΌΥΗ 2,51% 

Δ3 

Δθφζνλ ππήξρε Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο ζηελ Κξήηε πψο ζα 

επηιέγαηε λα εθπαηδεπηείηε; 

Δμ’ απνζηάζεσο – δηα αιιεινγξαθίαο 6,02% 

Καη’ ηδίαλ απφ θαζεγεηή ζε αίζνπζα 88,72% 

Καη κε ηνπο δχν ηξφπνπο 3,51% 

Γελ επηζπκψ λα εθπαηδεπηψ 1,75% 

Δ4 

Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ ζεσξείηε απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζή 

ζαο; 

H ιήςε πηπρίνπ θαη επαγγεικαηηθή 

αλαγλψξηζε 
9,77% 

Ζ πξνζσπηθή ζαο ηθαλνπνίεζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα γλψζε 
79,20% 

Καη γηα ηνπο δχν ιφγνπο 7,27% 

Γεληελζεσξψ απαξαίηεηε 3,76% 

 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ θάπνηα πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην 

Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο (πνζνζηφ 46,35%), ελψ ε πιεηνλφηεηα απηψλ πνπ έρεη θάπνηα 

ελεκέξσζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. θαη ην δηαδίθηπν (πνζνζηφ 36,78%). Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ επηζπκεί ηελ ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Σξίηεο 

Ζιηθίαο (πνζνζηφ 97,49%) ζηελ Κξήηε θαη εθφζνλ απηφ ππήξρε ζα επηζπκνχζαλ λα 

εθπαηδεχνληαη θαη’ ηδίαλ απφ θαζεγεηή ζε αίζνπζα ζε πνζνζηφ 88,72%. Σέινο κηθξφ 

πνζνζηφ επηζπκεί ηελ απφθηεζε πηπρίνπ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε (πνζνζηφ 

9,77%) ελψ ε πιεηνλφηεηα επηζπκεί λα ζπνπδάζεη κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα γλψζε (79,20%). Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πξνηηκήζεηο ησλ 

ειηθησκέλσλ είλαη παξφκνηεο κε ηελ κειέηε ηνπ Παλαγησηάθε (2018) φπνπ ε ιήςε πηπρίνπ 

κε επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε δελ θαηαγξάθεθε σο ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη παξφιν ην 

άγρνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο απνζαξξχλεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ε 

πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ απφηηζε γλψζεσλ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή.  
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3.2 Σύγθξηζε Αλδξώλ – Γπλαηθώλ 

Ζ ζχγθξηζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ έγηλε κε ηελ δνθηκή Υ
2
. Σα 200 άηνκα ζε θάζε θχιν ζεσξνχληαη σο επαξθήο 

αξηζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο, ην δείγκα επηιέρζεθε ηπραία θαη ηεξήζεθε 

αλεμαξηεζία ζηηο παξαηεξήζεηο. Ζ αλάιπζε Υ
2
 έγηλε ζηηο εξσηήζεηο Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ1, Γ2, 

Γ3, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο Υ
2 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p< 

0.01) θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Β (Πίλαθαο 6). Οη άλδξεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο αιιά θαη ελδηαθέξνλ λα κάζνπλ λέα 

πξάγκαηα. Οη γπλαίθεο αληίζεηα έρνπλ πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά δεκνθηιίαο ησλ ηνκέσλ εθπαίδεπζεο ηεο εξψηεζεο Β4.  

 

Πίλαθαο 6. Σπγθξηηηθά πνζνζηά απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλόηεηαο 2 κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ. 

Δλφηεηα 2ε 

Απαληήζεηο 
ΠνζνζηφΆλδξε

ο 

ΠνζνζηφΓπλαίθε

ο 

Σηκήηαηηζηηθν

χ 

ΒαζκνίΔιεπζεξία

ο 

p 

valu

e 

Β1 

Δίζηε 

ηθαλνπνηεκέλν

η κε ηηο 

γλψζεηο πνπ 

έρεηε γχξσ 

απφ δηάθνξα 

δεηήκαηα; 

ΝΑΗ 58,50% 39,20% 

16,689 2 
p < 

0,01 
ΌΥΗ 41,50% 60,80% 

Β2 

Υξεηάδεζηε λα 

κάζεηε λέα 

πξάγκαηα; 

ΝΑΗ 98,00% 93,00% 

5,923 1 
p < 

0,01 ΌΥΗ 2,00% 7,00% 

Β3 

Τπάξρεη 

θάπνηνο 

ηνκέαο πνπ 

πηζαλφλ 

ελδηαθέξεζηε 

λα κάζεηε 

πεξηζζφηεξα; 

ΝΑΗ 100,00% 96,50% 

7,161 1 
p < 

0,01 
ΌΥΗ 0,00% 3,50% 

Β4 Δάλ λαη, ζε 

πνηνπο ηνκείο 

απφ ηνπο 

παξαθάησ; 

Τγεία 55,28% 76,53%       

  
Πεξηβάιινλ 

θαη Οηθνινγία 
29,15% 44,90%    

  
Φπηηθή 

παξαγσγή 
27,14% 22,96%    

  
Εσηθή 

παξαγσγή 
7,04% 18,37%    

  Θενινγία 21,11% 30,61%    

  

Πιεξνθνξηθή 

θαη 

λέεοηερλνινγίε

ο 

32,16% 35,71%    
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  Ηζηνξία 35,18% 43,88%    

  Κνηλσληνινγία 15,08% 27,55%    

  Φπρνινγία 30,15% 48,98%    

  Γεσινγία 8,04% 6,12%    

  Εσγξαθηθή 9,55% 18,88%    

  Θέαηξν 16,08% 26,02%    

  Οηθνλνκηθά 1,51% 0,00%    

  Αξραηνινγία 2,01% 1,02%    

  Μαζεκαηηθά 1,51% 1,02%    

  Ξέλεογιψζζεο 1,01% 3,06%    

  Σξαγνχδη 0,00% 1,53%    

  Υνξφο 0,00% 4,59%    

  Μνπζηθή 0,00% 3,57%    

  Σνπξηζηηθά 0,00% 2,04%    

  Γιππηηθή 0,00% 1,02%    

  Ξέλεογιψζζεο 1,01% 3,06%    

  Γεσγξαθία 0,00% 1,02%    

  
Δπηζηήκεηεο 

αγσγήο 
0,00% 1,02%    

  Γηαηηνινγία 2,01% 0,00%    

  
Γεκνζηνγξαθί

α 
10,05% 0,00%    

  Ζιεθηξνληθή 1,51% 0,00%    

  Υεκεία 2,01% 0,00%    

  Φπζηθή 4,02% 0,00%    

  Γπκλαζηηθή 2,01% 0,00%    

  Φηινζνθία 1,51% 0,00%       

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο Υ
2 

δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ (Πίλαθαο 7). Αληηζέησο, ηφζν ε δεκνθηιία ησλ πηζαλψλ νκάδσλ εθπαίδεπζεο φζν 

θαη νη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ .  

 

Πίλαθαο 7. Σπγθξηηηθά πνζνζηά απαληήζεσλ θαη ζηηο εξσηήζεηο ηεο Δλόηεηαο 3 γηα θάζε θύιν. 

Δλφηεηα 3ε Απαληήζεηο 
ΠνζνζηφΆλδξ

εο 

ΠνζνζηφΓπλαίθ

εο 

Σηκήηαηηζηηθ

νχ 

ΒαζκνίΔιεπζεξί

αο 
p value 

Γ1 ΝΑΗ 80,61% 80,00% 

0,041 1 

Not 

significa

nt 

Έρεηε ηελ 

δπλαηφηεηα 

ζήκεξα λα 

ηθαλνπνηήζεη

ε ηηο 

καζεζηαθέο 

αλάγθεο; 

ΌΥΗ 19,39% 20,00% 
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Γ2 

Οκάδα 

Μαγεηξηθήο – 

Εαραξνπιαζηηθήο 

21,12% 65,19%    

Δθφζνλ 

έρεηε ηελ 

δπλαηφηεηα, 

ζε πνηεο 

νκάδεο 

απφθηεζεο 

δεμηνηήησλ 

ζα 

ζπκκεηείραηε

;  

Οκάδα 

δεκνζηνγξαθίαο 
30,43% 6,67%    

  
Οκάδα 

Γπκλαζηηθήο 
29,19% 74,81%    

  
Οκάδα 

επηηξαπέδησλ 

παηρληδηψλ 

24,22% 34,81%    

  
Οκάδα 

εηθαζηηθψλ 
13,04% 43,70%    

  
Οκάδα πνίεζεο-

καληηλάδαο 
31,68% 27,41%    

  Οκάδα ρνξσδίαο 22,36% 59,26%    

  Οκάδα ρνξνχ 20,50% 68,15%    

  
Οκάδα 

πεξηήγεζεο – 

εθδξνκψλ 

58,39% 73,33%    

  
Οκάδα 

πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

22,98% 43,70%    

  

Οκάδα ρξήζεο 

Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ θαη 

δηαδηθηχνπ 

25,47% 30,37%    

  Πνιηηηζηηθά 0,00% 0,74%    

  Φπρνινγία 0,00% 1,48%    

  Τγεία 0,00% 2,96%    

  Θέαηξν 9,94% 9,63%    

  Αξραηνινγία 0,00% 0,74%    

  Ξέλεογιψζζεο 0,00% 2,96%    

  Εσγξαθηθή 0,00% 4,44%    

  Κηλεζηνζεξαπεία 0,00% 1,48%    

  Αιιεινβνήζεηαο 0,00% 1,48%    

  Μνπζηθή 3,11% 1,48%    
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  Ηζηνξία 2,48% 0,00%    

  Μειηζζνθνκία 2,48% 0,00%    

  Ζιεθηξνληθά 3,11% 0,00%       

Γ3 
Πξνβιήκαηα 

Τγείαο 
15,38% 12,20%    

Δάλ φρη ηη 

είλαη απηφ 

πνπ ζαο 

εκπνδίδεη; 

Απνπζία Φνξέα 71,79% 48,78%    

  
Αδπλακία 

κεηαθίλεζεο 
0,00% 2,44%    

  
Οηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα 
0,00% 2,44%    

  
ΈιιεηςεΓηαδηθηχ

νπ 
0,00% 17,07%       

 

ε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηα πνζνζηά θαη ηηο δνθηκέο Υ
2
 ζηα δεδνκέλα 

ηεο ελφηεηαο 4, ππάξρνπλ ιίγεο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Πίλαθαο 

8). Πην ζπγθεθξηκέλα ε κφλε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ζηελ θαηαλνκή ησλ 

πνζνζηψλ επηινγήο ησλ ηξφπσλ εθπαίδεπζεο κε ηνπο άλδξεο λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ελψ νη γπλαίθεο πξνηηκνχλ ηελ δηδαζθαιία ζε 

αίζνπζα 

 
Πίλαθαο 8. Σπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελόηεηαο 4 κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. 

Δλφηεηα 4ε 
Απαληήζεηο 

ΠνζνζηφΆλδξ

εο 

ΠνζνζηφΓπλαίθ

εο 

Σηκήηαηηζηηθ

νχ 

ΒαζκνίΔιεπζεξί

αο 
p value 

Γ1 

Πψο ζα 

ζέιαηε λα 

εθπαηδεχεζη

ε; 

εζπκκεηνρηθέονκά

δεο 
77,00% 79,70% 

5,828 4 

Not 

significa

nt 

Καη΄ ηδίαλ 17,50% 11,68% 

Καη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο 
5,50% 7,61% 

Μεάιινηξφπν  0,00% 0,00% 

Γελ επηζπκψ λα 

εθπαηδεπηψ 
0,00% 1,02% 

Γ2 

Δθφζνλ 

επηζπκείηε, 

κε πνην 

ηξφπν ζα 

επηιέγαηε 

λα κάζεηε 

λέα 

πξάγκαηα; 

Δμ’ απνζηάζεσο κε 

αιιεινγξαθία ή ην 

δηαδίθηπν 

13,50% 4,04% 

21,238 3 p < 0,01 

Απφ θνληά κε 

θαζεγεηή ζε 

αίζνπζα 

79,50% 89,39% 

Καη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο 
7,00% 3,03% 

Γελ επηζπκψ λα 

εθπαηδεπηψ 
0,00% 3,54% 

Γ3 

Πνχ ζα 

ζέιαηε λα 

ζπλερίζεηε 

ηηο ζπνπδέο 

ζαο; 

ε παλεπηζηήκην ή 

παλεπηζηήκην ηξίηεο 

ειηθίαο  

77,00% 67,17% 

6,844 3 

Not 

significa

nt 

ε θέληξν δηα βίνπ 

κάζεζεο 

(Κ.Γ.Β.Μ.) 

17,50% 15,15% 

Καη κε ηνπο δχν 

ηξφπνπο 
5,50% 10,61% 
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Γελ επηζπκψ λα 

ζπλερίζσ 
0,00% 7,07% 

 

Σέινο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο ρ
2 

ζηα δεδνκέλα ηεο ελφηεηαο 5, θαη νη 

ηέζζεξηο εξσηήζεηο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Πίλαθαο 9). Οη άλδξεο 

δειψλνπλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο, ελψ θαη ηα 

δχν θχια εκθαλίδνπλ πάξα πνιχ πςειά πνζνζηά επηζπκίαο ίδξπζεο ηνπ. Δθφζνλ ηδξπζεί θαη 

ηα δχν θχια πξνηηκνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ ελψ ηέινο νη 

άλδξεο εκθαλίδνπλ πςειφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε ελψ έλα 

αμηνζεκείσην πνζνζηφ γπλαηθψλ δελ ζεσξεί απαξαίηεηε ησλ εθπαίδεπζε ηνπ.  

 

Πίλαθαο 9. Σπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ζηηο εξσηήζεηο ηεο ελόηεηαο 5 κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. 

Δλφηεηα 5ε 

Απαληήζεηο 
ΠνζνζηφΆλδξε

ο 

ΠνζνζηφΓπλαίθε

ο 

Σηκήηαηηζηηθν

χ 

ΒαζκνίΔιεπζεξία

ο 

p 

valu

e 

Δ1 

Έρεηε αθνχζεη 

ή γλσξίδεηε 

θάηη γηα ην 

Παλεπηζηήκην 

Σξίηεο 

Ζιηθίαο; 

Απφ Μέζα 

Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ή 

ην δηαδίθηπν 

39,70% 23,74% 

12,762 3 
p < 

0,01 

Απφ δνκέο 

Κ.Α.Π.Ζ. 

Κ.Ζ.Φ.Ζ. 

15,08% 18,69% 

Καη κε ηνπο 

δχν ηξφπνπο 
6,03% 4,04% 

Γελ έρσ 

αθνχζεη πνηέ 

θάηη  

39,20% 53,54% 

Δ2 

Θα 

επηζπκνχζαηε 

ηελ ίδξπζε 

παλεπηζηεκίν

π ηξίηεο 

ειηθίαο ζηελ 

Κξήηε; 

ΝΑΗ 100,00% 94,97% 

10,412 1 
p < 

0,01 

ΌΥΗ 0,00% 5,03% 

Δ3 

Δθφζνλ 

ππήξρε 

Παλεπηζηήκην 

Σξίηεο 

Ζιηθίαο ζηελ 

Κξήηε πψο ζα 

επηιέγαηε λα 

εθπαηδεπηείηε; 

Δμ’ 

απνζηάζεσο – 

δηα 

αιιεινγξαθία

ο 

8,00% 4,02% 

10,889 3 
p < 

0,05 

Καη’ ηδίαλ απφ 

θαζεγεηή ζε 

αίζνπζα 

89,50% 87,94% 

Καη κε ηνπο 

δχν ηξφπνπο 
2,50% 4,52% 

Γελ επηζπκψ 

λα εθπαηδεπηψ 
0,00% 3,52% 

Δ4 

Πνηνο είλαη ν 

ιφγνο πνπ 

ζεσξείηε 

απαξαίηεηε 

ηελ 

εθπαίδεπζή 

ζαο; 

H ιήςε 

πηπρίνπ θαη 

επαγγεικαηηθή 

αλαγλψξηζε 

11,00% 8,54% 

18,463 3 
p < 

0,01 

Ζ πξνζσπηθή 

ζαο 

ηθαλνπνίεζε 

θαη ελδηαθέξνλ 

γηα γλψζε 

79,50% 78,89% 

Καη γηα ηνπο 9,50% 5,03% 
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δχν ιφγνπο 

Γεληελζεσξψ 

απαξαίηεηε 
0,00% 7,54% 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν θχισλ θαίλεηαη φηη άλδξεο θαη 

γπλαίθεο έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πξνθίι ππνςήθηνπ καζεηή πνπ φκσο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αληίζηνηρα πςειή επηζπκία γηα κάζεζε. Οη άλδξεο έρνπλ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

γλψζεηο ηνπο, έρνπλ πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε ζε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη 

επηζπκνχλ ζε πςειφηεξν πνζνζηφ ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε. Οη πξνηηκήζεηο ζε ηνκείο 

εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθνί αλάκεζα ζηα δχν θχια, γεγνλφο πνπ έρεη αλαθεξζεί 

θαη ζε άιιεο κειέηεο (Rogers, 1999). Κνηλφο παξνλνκαζηήο φκσο είλαη φηη ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο πξέπεη λα αλαιάβεη επίζεκνο θνξέαο κε ην Παλεπηζηήκην Σξίηεο Ζιηθίαο λα έξρεηαη 

πξψην ζηηο επηινγέο ηνπο.  

4. Σπκπεξάζκαηα 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηελ επηζπκία ησλ ειηθησκέλσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο λα κνξθσζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο. Παξφηη θαηαγξάθνληαη πςειά 

πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ, ε επηζπκία ηνπο γηα γλψζε δείρλεη φηη ε ίδξπζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηξίηεο ειηθίαο ζηελ Κξήηε έρεη πςειέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

Οη αλάγθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο ήηαλ αξθεηά κεγάιν ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν πιεζπζκφ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο άξα θαηαγξάθεθαλ νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Jarvis 2004). Οη πνιπάξηζκεο θαη δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ δείρλνπλ φηη κφλν έλαο κεγάινο θνξέαο φπσο έλα 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα ζα είρε ηα κέζα θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα πινπνηήζεη, άιισζηε θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπκεί ηελ ίδξπζε ηνπ ζηελ πεξηθέξεηα 

Κξήηεο.  
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