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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Η φτώχεια αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο με πολλές προεκτάσεις 

και επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών. Η έννοια της απόλυτης φτώχειας λαμβάνει υπόψη τους 

βιολογικούς παράγοντες και τις βασικές ανάγκες του ατόμου. Αντίθετα, η σχετική έννοια της 

φτώχειας συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες της φτώχειας και 

την ορίζει σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των υπολοίπων μελών της κοινωνίας, 

εισάγοντας την ανισότητα ως ένα καθοριστικό παράγοντα της φτώχειας (Μαράτου-Αλιπράντη, 

2011). Οι επιπτώσεις της φτώχειας και των ανισοτήτων είναι εμφανείς σε όλες τις πτυχές της 

ανάπτυξης του παιδιού. Οι Brooks-Gunn και Duncan (1997) διαπίστωσαν ότι η φτώχεια έχει 

μια ευρεία επιρροή στην παιδική ηλικία με ποικίλες συνέπειες στη σωματική υγεία, τη 

γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξη και τη σχολική επίδοση. Άλλες 

μελέτες έχουν ομοίως δείξει ότι το χαμηλό ΚΟΕ σχετίζεται με κακή σωματική και ψυχική υγεία 

και γνωστικά ελλείμματα στα παιδιά (Bradley & Corwyn 2002; Sameroff et al., 1993). Η 

αυξημένη έκθεση στη φτώχεια κατά την παιδική ηλικία οδηγεί σε βλάβη των ρυθμιστικών 

μηχανισμών του στρες στους εφήβους, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Τέλος, σε μακροπρόθεσμη βάση, η παιδική φτώχεια 

συσχετίζεται αρνητικά με τη μνήμη εργασίας σε ενήλικες κάτι το οποίο αποδίδεται, μεταξύ 

άλλων, στο αυξημένο χρόνιο στρες κατά την παιδική ηλικία (Evans & Schamberg, 2009). 

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών 

ευρημάτων σχετικά με τις επιδράσεις της φτώχειας σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης των 

παιδιών. Ειδικότερα, διερευνήθηκε σε ποιο βαθμό και μέσω ποιων διαδικασιών, το κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο επιδρά στη σωματική, γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική  ανάπτυξη 

των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού του φαινομένου της φτώχειας, και ειδικότερα της 

παιδικής φτώχειας, μέσω της ανασκόπησης των διαφορετικών θεωριών καθώς και την 

παράθεση στατιστικών και διαπολιτισμικών στοιχείων για τη φτώχεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

επιχειρείται η ανασκόπηση των βασικών θεωρητικών μοντέλων που περιγράφουν τους 

μηχανισμούς επίδρασης της φτώχειας στην ανάπτυξη των παιδιών και των βασικών 

ερευνητικών ευρημάτων που τις στηρίζουν. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την επίδραση 

της φτώχειας στην υγεία και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Το τέταρτο κεφάλαιο την 

επίδραση της φτώχειας στη γνωστική ανάπτυξη και τη σχολική επίδοση. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

παρατίθεται οι επιπτώσεις της φτώχειας στη κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

καθώς και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων υφίσταται η συγκεκριμένη επίδραση. Τέλος, στη 
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συζήτηση γίνεται μια σύνοψη των συμπερασμάτων που αφορούν την επίδραση της φτώχειας 

στην ανάπτυξη. Ακόμη, επιχειρείται μια κριτική και μια προσπάθεια εντοπισμού των κενών 

στη βιβλιογραφία και προτείνονται κάποιες παρεμβάσεις που θα ήταν αποτελεσματικές στην 

εξάλειψη των επιπτώσεων της φτώχειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΦΤΩΧΕΙΑ. 

 

1.1. Εννοιολογικός Προσδιορισμός Φτώχειας. 

Η φτώχεια αποτελεί ένα οικουμενικό φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό, δομικό 

πρόβλημα των κοινωνιών. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (1948), ο κάθε άνθρωπος έχει το 

δικαίωμα να εξασφαλίσει στον εαυτό του και στην οικογένειά του ένα βιοτικό επίπεδο (ένδυση, 

φαγητό, στέγαση, ιατρική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες), ικανό για να διατηρήσει την 

υγεία και την ευημερία του. Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση (π.χ. αναπηρία), δεν δύναται να 

εξασφαλίσει τα αναγκαία αγαθά για την επιβίωση του, θα πρέπει να είναι κοινωνικά 

διασφαλισμένος. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 22, η κοινωνία οφείλει να μεριμνά για την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε πολίτη, μέσω της ικανοποίησης των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών του δικαιωμάτων. Σε πρόσφατη  έκθεση της, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) διατύπωσε τον εξής ορισμό σχετικά με την φτώχεια: «οι άνθρωποι 

θεωρούνται ότι διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, εάν το εισόδημα και οι πόροι τους είναι τόσο 

ανεπαρκείς ώστε να αποκλείονται από ένα βιοτικό επίπεδο, αποδεκτό στην κοινωνία που ζουν. 

Μπορεί να εμφανίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα λόγω ανεργίας ή χαμηλού εισοδήματος, φτωχές 

συνθήκες στέγασης, ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη και εμπόδια στη δια βίου μάθηση, στο 

πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην αναψυχή. Είναι συχνά αποκλεισμένοι και 

περιθωριοποιημένοι από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες (οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές) που αποτελούν κανόνα για άλλους ανθρώπους και η πρόσβασή τους στα θεμελιώδη 

κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να είναι περιορισμένη» (σελ. 18). Ωστόσο, η έννοια της φτώχειας 

είναι “ρευστή”, καθώς έχει διαφορετική σημασία και διάσταση σε κάθε εποχή και κοινωνία, 

ως εκ τούτου, ο ορισμός και η μέτρηση της, αποτελούν πεδίο διαμάχης μεταξύ διαφορετικών 

προσεγγίσεων οι οποίες αντλούν το περιεχόμενο τους από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες. 

Τα προβλήματα σε θεωρητικό επίπεδο, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του 

φαινομένου λόγω έλλειψης κατάλληλου και κοινά αποδεκτού θεωρητικού υποβάθρου. Δεν 

υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός της φτώχειας και κατ’ επέκταση ούτε κάποιο κοινά 

αποδεκτό μέτρο για την αποτύπωση της. Η χρησιμότητα ενός ορισμού είναι καθοριστική για 

την επίλυση του προβλήματος του προσδιορισμού των φτωχών, δηλαδή της διαφοροποίησης 
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των φτωχών από τους μη-φτωχούς (Μαράτου-Αλιπράντη, 2011). Το εισοδηματικό κριτήριο, 

παραδοσιακά, αποτέλεσε την πιο λειτουργική και εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδο για τον 

καθορισμό του ορίου της φτώχειας. Στην πράξη όμως, το εφαλτήριο μιας αποτελεσματικής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας, αποτελεί ο εντοπισμός των ομάδων υψηλού 

κινδύνου και η ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (Ανδριοπούλου, Παπαδόπουλος & 

Τσακλόγλου, 2013).  

1.1.1. Η Έννοια της Απόλυτης Φτώχειας. 

Σύμφωνα με τον Rowntree (όπως αναφέρεται στο Λαμπρινίδης και συν., 2010), ένα 

άτομο θεωρείται φτωχό όταν οι συνολικές του αποδοχές είναι ανεπαρκείς για την απόκτηση 

των απολύτως αναγκαίων για την επιβίωση του, δηλαδή όταν η διατροφή, ο ρουχισμός και η 

κατοικία του θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του. Ο συγκεκριμένος ορισμός λαμβάνει υπόψη μόνο 

τους βιολογικούς παράγοντες και τις βασικές ανάγκες του ατόμου, παραβλέποντας τους 

κοινωνικούς παράγοντες της φτώχειας. Στην ίδια λογική, οι Hagenaars  και Vos (1988) 

υποστηρίζουν ότι φτώχεια είναι να έχεις λιγότερα από ένα αντικειμενικά προσδιοριζόμενο, 

απόλυτο ελάχιστο και ότι οι άνθρωποι ορίζονται ως φτωχοί, όταν κάποιες απόλυτες ανάγκες 

τους δεν πληρούνται επαρκώς. Ο ορισμός της απόλυτης φτώχειας δέχτηκε σοβαρές επικρίσεις 

όσον αφορά τη  μονόπλευρη αντιμετώπιση του φαινομένου ως βιολογικής αναγκαιότητας. 

Σύμφωνα με την Unesco: «Η έννοια της απόλυτης φτώχειας δεν ασχολείται με ευρύτερα θέματα 

ποιότητας ζωής ή με το συνολικό επίπεδο της ανισότητας στην κοινωνία. Έτσι ο όρος αδυνατεί 

να αναγνωρίσει ότι τα άτομα έχουν σημαντικές κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες» 

(http://www.unesco.org/new/en/social-and-human sciences/themes/international-

migration/glossary/poverty/). Παρ’ όλα αυτά, η έννοια αυτή, χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες 

για τη μέτρηση της φτώχειας και την οριοθέτηση ενός κατώτατου αναγκαίου ορίου για την 

επιβίωση (Tsui, 2002). Τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ακραία φτώχεια 

καταδεικνύουν, ότι το 2010, το 20,63% του παγκόσμιου πληθυσμού βρισκόταν σε κατάσταση 

ακραίας ένδειας. Παρά το γεγονός ότι η απόλυτη φτώχεια έχει μειωθεί σε όλες τις περιοχές του 

πλανήτη, τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι υψηλά κυρίως στις περιοχές της Yποσαχάριας 

Αφρικής και της Νότιας Ασίας. Η Yποσαχάρια Αφρική είναι η μόνη περιοχή του πλανήτη όπου 

η απόλυτη φτώχεια την τελευταία εικοσαετία κινείται σε σταθερά αλλά παράλληλα πολύ 

υψηλά επίπεδα. Σε αντίθεση με την απόλυτη φτώχεια, η οποία παρατηρείται κυρίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, η σχετική φτώχεια αντιπροσωπεύει περισσότερο τις σύγχρονες και 

αναπτυγμένες κοινωνίες (Magnuson & Votruba-Drzal, 2009). 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human
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1.1.2. Η Έννοια της Σχετικής φτώχειας. 

Σύμφωνα με τον Townsend (1985), ως φτώχεια θα μπορούσε να οριστεί η ανεπάρκεια 

των πόρων που αποκλείει ουσιαστικά το άτομο ή την οικογένεια από το συνηθισμένο επίπεδο 

διαβίωσης καθώς και από τη συμμετοχή τους στις συνήθειες και τις δραστηριότητες της 

κοινωνίας στην οποία ζει. Ενώ κατά την Unesco: «…Η σχετική φτώχεια ορίζει την φτώχεια σε 

σχέση με την οικονομική κατάσταση των άλλων μελών της κοινωνίας. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί 

αν πέσουν κάτω από τα επικρατούντα πρότυπα διαβίωσης σε ένα δεδομένο κοινωνικό πλαίσιο…» 

(http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-

migration/glossary/poverty/). Η έννοια της σχετικής φτώχειας εκτός από τα εισοδηματικά, 

εισαγάγει και κοινωνικά-πολιτιστικά κριτήρια. Ο προσδιορισμός των ορίων της φτώχειας 

πραγματοποιείται σε σχέση με το εισόδημα ή την κατανάλωση. Στις αναπτυγμένες χώρες 

ορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος, το οποίο συνήθως είναι 50% ή 60% (Eurostat, 2013). Ο δείκτης σχετικής 

φτώχειας είναι ένας πολυσύνθετος δείκτης που αποτελείται από τρεις διαφορετικούς δείκτες, 

τον κίνδυνο νομισματικής φτώχειας, την υψηλή ανεργία και τη σοβαρή υλική στέρηση. Ο 

υπολογισμός της σχετικής φτώχειας βάσει του εισοδήματος ή της κατανάλωσης, έλαβε ευρεία 

εφαρμογή στις αναπτυγμένες χώρες (Μαράτου-Αλιπράντη, 2011). Τα παραπάνω, οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η σχετική φτώχεια ταυτίζεται σε πολλές των περιπτώσεων με την ανισότητα 

ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

1.1.3. Προσεγγίσεις της Φτώχειας. 

Η αποσαφήνιση του ορισμού της φτώχειας είναι κομβικής σημασίας καθώς διαφορετικοί 

ορισμοί συνεπάγονται τη χρήση διαφορετικών δεικτών για τη μέτρηση της, ακόμη ενδέχεται 

να οδηγήσουν σε αναγνώριση διαφορετικών ατόμων/ομάδων ως φτωχών. Τέλος, οι 

διαφορετικές ερμηνείες της φτώχειας μεταφράζονται σε διαφορετικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση της. Αυτές οι διαφορές στην ερμηνεία της φτώχειας, αντανακλούν εν μέρει, 

διαφορετικές απόψεις για το τι συνιστά μια καλή κοινωνία. Παρακάτω παρατίθενται οι 

σημαντικότερες από τις προσεγγίσεις της φτώχειας (Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου, 2004). 

Η νομισματική προσέγγιση (Monetary Approach).  αποτελεί την πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τον εντοπισμό και την μέτρηση της φτώχειας. Σύμφωνα με αυτή, 

η φτώχεια προσδιορίζεται με βάση το έλλειμα κατανάλωσης ή εσόδων κάτω από κάποιο 

ελάχιστο όριο (Cappellari & Jenkins, 2002). Η συγκεκριμένη προσέγγιση υιοθετεί μια 

μονοδιάστατη έννοια και μέτρηση της φτώχειας. Τις τελευταίες δεκαετίες, με τη 

συνειδητοποίηση τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο του γεγονότος ότι η έννοια 
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της σχετικής στέρησης ενέχει, πέρα από εισοδηματικά, και κοινωνικά κριτήρια, αναδύθηκε η 

ανάγκη για τη δημιουργία μιας πολυδιάστατης μέτρησης για τη φτώχεια, η οποία θα 

περιλάμβανε ποικίλες κοινωνικές μεταβλητές (Alkire & Foster, 2011). Η θεωρία του Sen 

(1983) για τις ικανότητες (capabilities) και  τις λειτουργίες (functionings), ήρθε να εκπληρώσει 

αυτή την ανάγκη. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία των Ικανοτήτων (Capability Approach)  η 

αποτυχία του ατόμου να έχει συγκεκριμένες ελάχιστες δυνατότητες, μειώνει τις ευκαιρίες για 

υλική ευημερία. Τα κριτήρια για τις ελάχιστες δυνατότητες καθορίζονται ανάλογα με την εποχή 

και την κοινωνία αλλά η έλλειψη τους κρίνεται με απόλυτο τρόπο και όχι σε σύγκριση με άλλα 

άτομα. Η προσέγγιση των Ικανοτήτων δε θέτει  το εισόδημα ως  αίτιο της φτώχειας, παρά ως 

μέσο για την απόκτηση κάποιων αγαθών και υπηρεσιών που θα οδηγήσουν σε κάποια 

επιτεύγματα.  Η σύνθεση της πολυδιάστατης μέτρησης της φτώχειας, μέσα από τις έννοιες των 

δυνατοτήτων και των λειτουργιών καθώς και η αντίληψη της φτώχειας ως σχετικής στέρησης, 

αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη των Θεωριών του Κοινωνικού Αποκλεισμού (Social 

Exclusion). Πυρήνας της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού, συνιστά η αποστέρηση του 

ατόμου από τα θεμελιώδη πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Με άλλα λόγια, ο 

κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται στην απομόνωση από τους βασικούς κοινωνικούς 

μηχανισμούς που διανέμουν τους κοινωνικούς πόρους. Η σχετική αποστέρηση εμπεριέχεται 

στην έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς το άτομο στερείται πρόσβασης σε αγαθά και 

κοινωνικές λειτουργίες στις οποίες οι κοινωνικά όμοιοί του, έχουν πρόσβαση (Κακλαμάνη, 

Παπαδάκης & Τσίμπος, 2005). Οι θεωρίες του κοινωνικού αποκλεισμού (α) υπονοούν 

αποστέρηση τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, (β) δεν θέτουν την αποκλειστική 

ευθύνη στο άτομο, (γ)  υπαινίσσονται ρήξη του ατόμου με την ευρύτερη κοινωνία και τέλος 

(δ) αντίθετα με τη φτώχεια, που μπορεί να έχει απόλυτες διαστάσεις, αναφέρονται σε 

συγκεκριμένη κοινωνία, τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη (Atkinson, Marlier & Nolan, 

2004). Όπως παρατηρούμε, ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που προκύπτουν, αποτελεί η 

αντικειμενική διαφοροποίηση των φτωχών από τους μη φτωχούς. Στην πραγματικότητα, τα 

προβλήματα για τον εντοπισμό ενός ορίου για τη φτώχεια, προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει μια επαρκώς αναπτυγμένη θεωρία που να προβαίνει σαφώς σε αυτή τη διαφοροποίηση 

(Laderchi,  Saith & Stewart, 2003).  
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1.2. Ορισμός και Στοιχεία Παιδικής Φτώχειας. 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1989, αποτελεί 

τον πρώτο παγκόσμια, νομικά δεσμευτικό κώδικα για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει 

να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια 

εξέλιξής τους και στοιχειοθετεί τέσσερις κατηγορίες δικαιωμάτων των παιδιών, τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι κατηγορίες αυτές αποτελούν το 

δικαίωμα στην Επιβίωση,  την Ανάπτυξη, την Προστασία και τη  Συμμετοχή. Ωστόσο, 26 

χρόνια μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης, οι κυβερνήσεις και η Διεθνής κοινότητα 

υπολείπονται αυτής της δέσμευσης καθώς  εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την 

εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και από την δημιουργία ενός κόσμου κατάλληλου 

για αυτά. Έτσι, τα δικαιώματα εκατομμυρίων παιδιών εξακολουθούν να παραβιάζονται. 

Ενδεικτικά, το φτωχότερο 20% των παιδιών του κόσμου διατρέχουν δύο φορές μεγαλύτερο 

κίνδυνο από το πλουσιότερο 20% να χάσουν τη ζωή τους πριν από το πέμπτο έτος της ηλικίας 

τους. Το 1 στα 4 παιδιά, στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, εμπλέκεται σε παιδική εργασία. 

Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο βιώνουν σε καθημερινή βάση διακρίσεις, σωματική και 

σεξουαλική βία, κακοποίηση και παραμέληση. Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο 

υποσιτίζονται και δεν λαμβάνουν καμία εκπαίδευση (Unicef, 2014a). 

Ως  παιδική φτώχεια, ορίζεται η φτώχεια  που βιώνουν τα παιδιά και οι νέοι (κάτω των 

18 ετών). Διαφέρει από τη φτώχεια των ενηλίκων δεδομένου ότι ενδέχεται να έχει διαφορετικές 

αιτίες καθώς και διαφορετικές επιδράσεις, κάποιες από τις οποίες μόνιμες, στα παιδιά 

(Redmond, 2008). Η παιδική φτώχεια, σύμφωνα με την νομισματική προσέγγιση, αποτελεί τον  

κίνδυνο φτώχειας που αντιμετωπίζει ένα παιδί, πράγμα που καθορίζεται από την οικονομική 

κατάσταση του νοικοκυριού στο οποίο ζει. Παρά την εκτεταμένη χρήση αυτής της 

προσέγγισης, πολλές οργανώσεις για την ανάπτυξη αναγνωρίζουν ότι η φτώχεια είναι ένα 

πολυδιάστατο φαινόμενο και δεν δύναται να μετρηθεί και να επιλυθεί αποκλειστικά με 

νομισματικά μέσα. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα παιδικής 

φτώχειας, την αντιμετωπίζουν ως ένα πολύπλευρο πρόβλημα που απαιτεί ολοκληρωμένες 

στρατηγικές για την αντιμετώπιση του (Minujin, Delamonica, Davidziuk & Gonzalez, 2006). 

Τα παιδιά βιώνουν την φτώχεια ως ένα περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική, σωματική, 

συναισθηματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η επέκταση του ορισμού της 

παιδικής φτώχειας, πέρα από τις παραδοσιακές έννοιες όπως το χαμηλό εισόδημα των 

νοικοκυριών ή τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κι όμως, η παιδική 

φτώχεια σπάνια διαφοροποιείται από τη γενική φτώχεια και οι ειδικές διαστάσεις της σπάνια 
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αναγνωρίζονται (Unicef, 2005). Μια διαφορετική προοπτική της παιδικής φτώχειας, δίνει η 

προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση,  δίνει έμφαση στις 

αρχές της μη-διάκρισης και της ισότητας καθώς και στην αρχή της συμμετοχικής λήψης των 

αποφάσεων και παραβάλει μια λίστα στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς τα οποία 

κάποιος θεωρείται φτωχός. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι θα πρέπει να: (1) διατρέφονται 

ικανοποιητικά, (2) είναι σε θέση να προλαμβάνουν την νοσηρότητα και  την πρόωρη 

θνησιμότητα, (3) είναι επαρκώς στεγασμένοι, (4) έχουν τη βασική εκπαίδευση, (5) είναι σε 

θέση να εμφανίζονται δημοσίως χωρίς ντροπή, (6) είναι σε θέση να βιοπορίζονται και τέλος 

(7) συμμετέχουν στα κοινά (Minujin, Delamonica, Davidziuk & Gonzalez, 2006). Η Unicef 

(2005), με βάση την προσέγγιση των ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ορίζει την παιδική φτώχεια ως τη στέρηση μιας 

σειράς υλικής και κοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσιών που θεωρούνται απαραίτητες για 

την διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών. Συγκεκριμένα, «Τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας, είναι εκείνα που, έχουν βιώσει την εμπειρία της στέρησης των υλικών, πνευματικών 

και συναισθηματικών πόρων που απαιτούνται για να επιβιώσουν, αναπτυχθούν και να 

ευδοκιμήσουν, καθιστώντας τα ανίκανα να απολαύσουν τα δικαιώματά τους, να εκπληρώσουν 

τις δυνατότητες τους ή να συμμετέχουν ως πλήρη και ισότιμα μέλη στην κοινωνία» (σελ. 12). 

Αυτός ο ορισμός, τονίζει την πολυδιάστατη και αλληλένδετη φύση της παιδικής φτώχειας. 

Ο πληθυσμός των παιδιών, παγκοσμίως, ανάγεται σε 2,2 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων, 

το 1 δισεκατομμύριο (ένα στα δύο παιδιά) διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Το 2003, 

απεβίωσαν 10,6 εκατομμύρια παιδιά, πριν την ηλικία των πέντε (αριθμός που αντιστοιχεί στον 

πληθυσμό των παιδιών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας). Σύμφωνα 

με στοιχεία της Unicef (2012), 22.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα εξαιτίας της φτώχειας σε 

κάποια από τα φτωχότερα χωριά του κόσμου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση 

στα ποσοστά παιδικής φτώχειας, καταγράφουν μέχρι στιγμής η Ελλάδα, με ποσοστό 40,5% 

(από 23% το 2008) και η Ισλανδία, και έπονται η Λετονία (μαζί με την Ισπανία, με ποσοστά 

πάνω από 36%), η Κροατία και η Ιρλανδία. Ενώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό αυτό 

αγγίζει το 32%. Στον αντίποδα, όπου δηλαδή τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν, βρίσκονται χώρες 

όπως η Χιλή (μείωση από 31,4% σε 22,8%) (Unicef, 2014b). Στα περισσότερα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια σε σύγκριση με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Οι λόγοι είναι σύνθετοι και περιλαμβάνουν τη διαβίωση των παιδιών σε 

νοικοκυριά ανέργων και χαμηλού εισοδήματος καθώς και στη διαβίωσή τους σε μονογονεϊκές 

ή/και πολυμελής οικογένειες χωρίς επαρκή εισοδηματική ενίσχυση (Μπαλούρδος & Φρονίμου, 
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2011). Στην Ελλάδα υπάρχουν πλέον 439.000 παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Το 37,1% και το 18,4% των φτωχών παιδιών, διαβιούν σε νοικοκυριά που δηλώνουν 

αντίστοιχα αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης και ελλείψεις βασικών ανέσεων στο 

νοικοκυριό (Unicef, 2014b). Ο κίνδυνος της φτώχειας εμφανίζει έντονη διαφοροποίηση 

ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Το 2012, το 24,8% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συγκριτικά με το 24,3% 

το 2011 και το 23,7% το 2008, ενώ για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 32,6% για 

το 2013 (Eurostat, 2013). Αναλυτικότερα, το 2009 στην Ελλάδα ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε 

σημαντικά σε σχέση με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών μέσα στην οικογένεια. Στα 

νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα παιδί ή με δύο ενήλικες και δύο παιδιά η διαφοροποίηση 

δεν είναι σημαντική (22,3% και 22,4% αντίστοιχα), αν και στις δύο περιπτώσεις 

καταγράφονται τιμές υψηλότερες του εθνικού μέσου όρου (19,7%) καθώς και των αντίστοιχων 

τιμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση (11,4% και 14,5% αντίστοιχα). Όμως, στην περίπτωση των 

νοικοκυριών με τρία ή περισσότερα παιδιά ο κίνδυνος φτώχειας καταγράφεται ως ιδιαίτερα 

υψηλός (28,6%) (Μπαλούρδος & Φρονίμου, 2011).  

Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα τείνουν να έχουν 

λιγότερες προοπτικές επιτυχίας ως ενήλικες σε σύγκριση με παιδιά που προέρχονται από 

οικογένειες με υψηλότερες οικονομικές απολαβές. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει τη 

σημαντική επίδραση που ασκεί η οικογενειακή και κοινωνική καταγωγή στα μελλοντικά 

επιτεύγματα των παιδιών. Πολλά από τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε φτωχές οικογένειες, 

βιώνουν μια μορφή χρόνιας μειονεξίας που διαπερνά τον ατομικό και τον οικογενειακό κύκλο 

ζωής και εκτείνεται σε δύο ή και περισσότερες γενιές. Η φτώχεια που μεταβιβάζεται μεταξύ 

των γενεών αποτελεί μια από τις πιο ανθεκτικές μορφές κοινωνικής μειονεξίας που πλήττουν 

τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες (Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου, 2004). 

 

1.3. Διαπολιτισμικά Στοιχεία για την Παιδική Φτώχεια. 

Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος είναι πιο πλούσιος από ποτέ, η κατανομή του πλούτου 

παγκοσμίως είναι άνιση και η ζυγαριά γέρνει σαφώς προς τον ανεπτυγμένο κόσμο. Το 

πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, κατέχει περίπου το 40% των περιουσιακών 

στοιχείων του κόσμου, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσμού, δεν κατέχει παρά μόνο το 

1%. Μάλιστα μια από τις μεγαλύτερες ηπείρους, η Αφρική, δεν εκπροσωπείται καθόλου στον 

ανεπτυγμένο κόσμο. Έτσι, πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, εξακολουθούν ζουν σε 
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συνθήκες ακραίας φτώχειας (http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats). 

Παγκοσμίως, το 2011, μόλις πάνω από το 80 τοις εκατό των εξαιρετικά φτωχών έζησε στη 

Νότια Ασία (399 εκατομμύρια ευρώ) και την Υποσαχάρια Αφρική (415 εκατομμύρια). 

Επιπλέον, 161 εκατομμύρια ζούσαν στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό και λιγότερα από 

50 εκατομμύρια των εξαιρετικά φτωχών έζησε στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τη 

Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία μαζί 

(http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview). 

Η παιδική φτώχεια αποτελεί ένα φαινόμενο που βιώνεται ανομοιογενώς στον οικονομικά 

ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο καθώς διαφέρει ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά. Στον 

ανεπτυγμένο κόσμο, η αύξηση του ποσοστού της παιδικής φτώχειας τα τελευταία χρόνια 

σχετίζεται με την οικονομική κρίση που έχει πλήξει πολλές από τις χώρες όπου η φτώχεια 

βιώνεται ως σχετική με τα υπόλοιπα μέλη της εκάστοτε κοινωνίας στην οποία ζει το παιδί. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Unicef (2014b), η παιδική φτώχεια έχει 

αυξηθεί σε 23 χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου από την έναρξη της παγκόσμιας ύφεσης το 

2008, με την Ελλάδα και την Ισλανδία να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις. 

Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, η παιδική φτώχεια αποτελεί μια διαχρονική κατάσταση, 

η οποία έχει να κάνει με την έλλειψη βασικών αγαθών για την επιβίωση όπως η τροφή και το 

νερό. Επίσης, οι διαφορές αυτές μεταφράζονται σε διαφορετικές πολιτικές που λαμβάνουν οι 

παραπάνω χώρες για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Παραδείγματος χάριν, στις 

προηγμένες οικονομικά χώρες υλοποιούνται προγράμματα για τη δικτύωση κοινωνικών 

υπηρεσιών προς αποφυγή ή/και αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν οι 

οικογένειες ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες κύριο μέλημα αποτελεί, η μείωση των παιδικών 

θανάτων και η φροντίδα της υγείας, με τα υπόλοιπα να έπονται (Whiteford & Adema, 2007).  

1.3.1.  Εισοδηματική Ανισότητα. 

Περίπου το 40% των παιδιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή πάνω από μισό 

δισεκατομμύριο παιδιά, αγωνίζονται να επιβιώσουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν από τα υψηλότερα ποσοστά εισοδήματος στο 

βιομηχανοποιημένο κόσμο και ταυτόχρονα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Σχεδόν 

43 εκατομμύρια Αμερικανοί (14,3%) ζουν σε συνθήκες ανέχειας. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα 

νεαρά άτομα. Η φτώχεια για τον πληθυσμό των νέων της Αμερικής, διαγράφει ανοδική πορεία 

ενώ αντίθετα, παρουσιάζει σταθερά πτωτική πορεία για τον πληθυσμό των ηλικιωμένων. Παρά 

το γεγονός ότι τα παιδιά συνθέτουν το 25,2% του συνολικού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν το 

http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
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32% των φτωχών του έθνους. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά αφροαμερικανικής καταγωγής 

καθώς είναι πιθανότερο να βιώσουν χρόνια φτώχεια απ’ ότι τα λευκά παιδιά (Magnuson & 

Votruba-Drzal, 2009). Αν και τα λευκά παιδιά αποτελούν τη πλειοψηφία των φτωχών σε 

απόλυτους αριθμούς, τα παιδιά Ισπανικής και Αφροαμερικανικής καταγωγής 

υπερεκπροσωπούνται με 30% και 38% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 19,9% των λευκών 

παιδιών. Επιπλέον, το ποσοστό των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας (5 και κάτω) 

που έχουν περιέλθει σε ένδεια είναι 20,5%  σε σχέση με το ποσοστό των παιδιών σχολικής και 

εφηβικής ηλικίας (6 έως 17) που ανέρχεται στο 17% (Barajas, Philipsen & Brooks-Gunn, 

2007). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζουν 12 εκατομμύρια βρέφη και νήπια, το 24% εκ των οποίων, 

σε φτωχές οικογένειες και το 46% σε συνθήκες χαμηλού εισοδήματος. Μεταξύ του 2000 και 

2009, ο αριθμός των βρεφών και των νηπίων που ζούσαν σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα 

αυξήθηκε κατά 41% (Robinson, Burns & Davis, 2009). Επίσης ανησυχητική είναι η χωρική 

ανισότητα της φτώχειας. Ορισμένες περιοχές βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Για 

παράδειγμα, το ποσοστό της φτώχειας στη Νότια Αμερική, το 2009,  ήταν υψηλότερο από 16% 

(Curtis, Voss & Long, 2012).  

Στον Αντίποδα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενήλικες και παιδιά, βιώνουν καταστάσεις 

απόλυτης στέρησης βασικών αγαθών και υπηρεσιών όπως τροφής, καθαρού πόσιμου νερού, 

υγείας, κατοικίας, υγιεινής, εκπαίδευσης, πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες 

(Gordon, Nandy, Pantazis, Pemberton & Townsend, 2003). Η έλλειψη κατοικίας και η έλλειψη 

εγκαταστάσεων υγιεινής αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν τα παιδιά με 

34% και 31% αντίστοιχα. Το 90% από τα 135 εκατομμύρια βρέφη που γεννιούνται στον κόσμο 

κάθε χρόνο ζουν σε χαμηλού εισοδήματος ή αναπτυσσόμενες χώρες (Tomlinson, Cooper & 

Murray, 2005). Το ένα τρίτο των παιδιών του αναπτυσσόμενου κόσμου ζουν σε κατοικίες με 

περισσότερα από πέντε άτομα ανά δωμάτιο, χωρίς πάτωμα. Στην Υποσαχάρια Αφρική  το 62% 

των παιδιών είναι άστεγα, ποσοστό που ανέρχεται σε 72% στις αγροτικές περιοχές (Gordon, 

Nandy, Pantazis, Pemberton & Townsend, 2003). 

1.3.2. Υγεία και Εκπαίδευση. 

Η εισοδηματική ανισότητα σχετίζεται με την ανισότητα στον τομέα της υγείας, την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση καθώς και την έκθεση σε περιβαλλοντικού κινδύνους. Σχεδόν ένα 

στα πέντε φτωχά παιδιά της Αμερικής έχουν διαγνωστεί με άσθμα, ποσοστό 60% υψηλότερο 

σε σχέση με παιδιά που δεν πλήττονται από την ανέχεια. Αρκετά μεγάλες είναι οι διαβαθμίσεις 

που αφορούν τη σχέση της υγείας με το κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. 
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Συγκεκριμένα, οι ενήλικες υψηλού μορφωτικού ή οικονομικού επιπέδου, έχουν καλύτερη υγεία 

συγκριτικά με ενήλικες χαμηλότερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Παρόμοια 

ευρήματα έχουν παρατηρηθεί όσον αφορά τη  σχέση μεταξύ εθνότητας και υγείας, με τους 

Ευρώ-Αμερικάνους να έχουν καλύτερη υγεία συγκριτικά με τους Αφροαμερικάνους, τους 

Ισπανόφωνους και τους αυτόχθονες Αμερικάνους (Adler & Stewart, 2010). Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, η επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας έχει εξέχουσα θέση στον τομέα της υγείας που 

ερευνά την ανισότητα. Περίπου το ένα τρίτο των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, με τις 

τιμές να είναι υψηλότερες για τους φτωχούς και τα παιδιά μειονοτικών ομάδων (Ogden, 

Carroll, Kit & Flegal, 2012).  

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, περίπου το 15% των παιδιών (265 εκατομμύρια) δεν έχουν 

ανοσοποιηθεί ποτέ ή έχουν ασθενήσει πρόσφατα χωρίς να λάβουν ιατρική συμβουλή ή 

θεραπεία. Στην Υποσαχάρια Αφρική, πάνω από το ένα τέταρτο των παιδιών έχουν σοβαρά 

διαταραγμένη υγεία. Υπάρχει ωστόσο χωρική διαφοροποίηση, καθώς ένα σημαντικά 

μεγαλύτερο ποσοστό (21%) των παιδιών που ζουν σε αγροτικές περιοχές έχει δυσμενέστερη 

υγεία σε σχέση με παιδιά που ζουν σε αστικές περιοχές (8%). Οι διαφορές φύλου σε παγκόσμιο 

επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρες (14% των αγοριών και 15% των κοριτσιών 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας), ωστόσο, διαφαίνονται μεταξύ των περιοχών της 

Ανατολικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής όπου τα κορίτσια 

παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό προβλήματα υγείας. Ενάμιση δισεκατομμύρια παιδιά 

στον αναπτυσσόμενο κόσμο (31%) δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Τα 

περισσότερα από αυτά τα παιδιά ζουν στη Νότια Ασία, όπου αυτή η κατάσταση αναλογεί στο 

61% των παιδιών (περίπου 344 εκατομμύρια). Οι διαφορές ανάμεσα στις αστικές και τις 

αγροτικές περιοχές είναι έκδηλες με τις δεύτερες να εμφανίζουν μεγαλύτερη ποσόστωση στις 

ελλείψεις βασικών εγκαταστάσεων υγιεινής (41% και 8% αντίστοιχα) (Unicef, 2005). 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζονται δύο φορές πιο συχνά σε παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με εισόδημα λιγότερο 

από 35.000 δολάρια το χρόνο απ’ ότι σε νοικοκυριά που κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια. 

Ως αποτέλεσμα, οι ανισότητες είναι στενά συνδεδεμένες με τις ανισότητες στις μελλοντικές 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης. Οι προοπτικές των παιδιών  της Αμερικής, 

εξαρτώνται, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, από το εισόδημα και την εκπαίδευση 

των γονέων και ως εκ τούτου προκύπτει ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των παιδιών από τη 

μεσαία–υψηλή και την κατώτερη τάξη. Συγκεκριμένα, στην ελίτ των πανεπιστημίων της 
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Αμερικής, μόνο το 9% των φοιτητών προέρχονται από τις κατώτερες οικονομικά ομάδες 

πληθυσμού, ενώ το 74% προέρχεται από τις ανώτερες (http://socialpolicy.gr/2014/12/). Σε 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος,  μόνο το 10-41% των γονέων, παρέχουν στα παιδιά 

τους αντικείμενα με σκοπό τη γνωστική τους ενίσχυση. Επιπλέον, μόνο το 11-33% επιδιώκουν 

την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε διανοητικές δραστηριότητες (Walker et al., 2007). Τα 

παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν μα συσχετιστούν με έρευνες που δείχνουν μειωμένη 

σχολική και γνωστική επίδοση των παιδιών από κατώτερα οικονομικά στρώματα σε σχέση με 

παιδιά από ανώτερα οικονομικά στρώματα. Παραδείγματος χάριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

παιδιά οικογενειών χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εγκατάλειψης του 

σχολείου πριν την αποφοίτησή τους (Murnane, 2007). Ομοίως, στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα 

φτωχά παιδιά έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να μην φοιτήσουν ποτέ σε σχολείο σε 

σύγκριση με πλουσιότερα παιδιά. Για παράδειγμα, σε δείγμα 80 χωρών, το 12% των παιδιών, 

των πλουσιότερων νοικοκυριών δεν φοίτησαν ποτέ σε σχολείο, ενώ το ποσοστό αυτό 

ανερχόταν στο  38% για τα παιδιά των φτωχότερων νοικοκυριών (Barajas, Philipsen & Brooks-

Gunn, 2007). Στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχουν κατά προσέγγιση, 135 εκατομμύρια 

παιδιά ηλικίας 7 έως 12 τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα 

παιδιά στην Υποσαχάρια Αφρική, είναι πιθανότερο να είναι ανεκπαίδευτα με το 1/3 να μην 

έχει λάβει καμία μορφή εκπαίδευσης. Και σε αυτή την περίπτωση υφίστανται χωρικές 

διαφοροποιήσεις, καθώς στις αστικές περιοχές, τα παιδιά είναι πιθανότερο να έχουν λάβει 

κάποια μορφή εκπαίδευσης σε σχέση με τα παιδιά στις αγροτικές περιοχές (Gordon, Nandy, 

Pantazis, Pemberton & Townsend, 2003). 

1.3.3. Υποσιτισμός. 

Ο υποσιτισμός αποτελεί ένα παράγωγο της φτώχειας, με δραματικές συνέπειες τόσο 

στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά. Ο αριθμός των ατόμων που υποσιτίζονται έχει αγγίξει τα 

925 εκατομμύρια, τη στιγμή που την περίοδο 2006-2008 παρέμενε στα 850 εκατομμύρια. Ο 

οξύς υποσιτισμός πλήττει έως και 20.000.000 παιδιά και ευθύνεται, ετησίως, για τον θάνατο 

5.000.000 παιδιών. Οι δραματικές ανισότητες ανάμεσα στον αναπτυγμένο και τον 

αναπτυσσόμενο κόσμο, οδηγούν τους πολίτες του τελευταίου να δαπανούν το 80% του 

εισοδήματος τους για τρόφιμα. Ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται σε περιοχές όπου έχουν πληγεί 

από φυσικές καταστροφές (π.χ. Αϊτή) (Hernandez, 2004). Το 2009, το 25% περίπου των 

παιδιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο υποσιτίζονταν, με τη Νότια Ασία να εμφανίζει το 

υψηλότερο ποσοστό παιδικού υποσιτισμού στον κόσμο. Στο διάστημα 1995-2009, στο 80% 

των φτωχότερων νοικοκυριών της περιοχής, δεν καταγράφηκε καμία απολύτως βελτίωση 
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στους δείκτες υποσιτισμού. Ο υποσιτισμός και η ανεπάρκεια βιταμινών και μετάλλων έχουν 

ως αποτέλεσμα τον ετήσιο θάνατο 5,6 εκατομμυρίων παιδιών παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες γεννιούνται πάνω από 20 εκατομμύρια βρέφη με χαμηλό βάρος (Low 

Birth Weight). Τα ελλιποβαρή νεογνά αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά την 

περίοδο της βρεφικής τους ηλικίας, καθώς και κίνδυνο περιορισμένης σωματικής και 

γνωστικής ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία. Ο υποσιτισμός συντελεί σε περισσότερους από 

το ένα τρίτο όλων των θανάτων των παιδιών κάτω των πέντε ετών. Πάνω από το ένα τρίτο των 

παιδιών που πεθαίνουν από πνευμονία, διάρροια και άλλες ασθένειες θα μπορούσαν να είχαν 

επιβιώσει αν δεν ήταν υποσιτισμένα (Lundberg & Lundberg, 2012). Παραδείγματος χάριν, στη 

Γουατεμάλα, το 50% των παιδιών έως και πέντε ετών πάσχουν από χρόνιο υποσιτισμό. Τον 

Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2010, πάνω από 2.000 παιδιά έως πέντε ετών πέθαναν από την 

πείνα, εκ των οποίων το 37,5% πέθαναν από αναπνευστικά προβλήματα, το 11% από διάρροιες, 

το 7% από δερματικές ασθένειες και πολλά μπορούν να πεθάνουν από κάποιο απλό 

κρυολόγημα. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το  2009 σε 380.578 παιδιά πρώτης Δημοτικού, 

βρέθηκε ότι το 51% των παιδιών είχε φυσιολογική σωματική ανάπτυξη και το 49% 

καθυστερημένη. Από αυτά, το 15% είχαν ακραία καθυστέρηση στη σωματική τους ανάπτυξη 

(Ντοκιμαντέρ Εξάντας, 2010). Ωστόσο, ηπιότερες μορφές υποσιτισμού συναντάμε και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό των νοικοκυριών 

με παιδιά που δεν μπορούν να πληρώσουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή ένα φυτικό 

ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα υπερδιπλασιάστηκε σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες την Εσθονία 

(10%), την Ελλάδα (18%), την Ισλανδία (6%) και την Ιταλία (16%) (Unicef, 2014b). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

 

2.1.  Θεωρητικά Μοντέλα Επίδρασης της Φτώχειας στην Ανάπτυξη. 

Παρακάτω παρατίθενται τα τρία κύρια θεωρητικά πλαίσια που περιγράφουν τις 

διαδικασίες,  με τις οποίες η φτώχεια επηρεάζει την ανάπτυξη. 

2.1.1. Θεωρία Οικογενειακού και Περιβαλλοντικού Στρες (Family and 

Enviromental Stress Perspective). 

Η προσέγγιση του Οικογενειακού και Περιβαλλοντικού στρες επικεντρώνεται στις 

σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται εντός της οικογένειας (Magnuson 

&Votruba-Drzal, 2009). Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, βιώνουν 

υψηλά επίπεδα άγχους στην καθημερινότητα τους, το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη των 

παιδιών. Σύμφωνα με τον Elder (1988), στις φτωχές οικογένειες, το στρες που προκαλείται 

από το μειωμένο εισόδημα οδηγεί σε συζυγικές συγκρούσεις και τιμωρητικές γονικές 

πρακτικές, ιδιαίτερα από τον πατέρα. Αυτή η οικονομική πίεση, σε συνδυασμό με άλλα 

στρεσσογόνα γεγονότα ζωής δημιουργούν ψυχολογικές διαταραχές στους γονείς, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης (McLeod & Kessler, 1990). Η οικονομική πίεση και η 

εισοδηματική αποστέρηση υπονομεύουν τους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς πόρους 

των γονέων, και ως εκ τούτου, επηρεάζουν τις γονικές πρακτικές, τη σχέση του γονέα με το 

παιδί και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του παιδιού (Conger & Conger, 2000). Οι γονικές 

συμπεριφορές αποτελούν από τις πιο σημαντικές έμμεσες διόδους επίδρασης της φτώχειας στο 

παιδί.  Σύμφωνα με τους Conger και συν. (2002), οι γονικές πρακτικές που ασκούνται από 

τους παραπάνω γονείς έχουν την τάση να είναι τιμωρητικές, σκληρές, ασυνεπείς και 

απόμακρες. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι γονείς είναι λιγότερο  διαλεκτικοί και δεν 

ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες του παιδιού. Έρευνα των Shonkoff και Phillips (2000) 

έδειξε ότι γονικές πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως ασταθείς, σκληρές ή συναισθηματικά 

απομονωμένες συνδέονται με ανασφαλή τύπο δεσμού βρέφους-μητέρας, με πιθανές 

μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις στο κοινωνικό-συναισθηματικό, συμπεριφορικό και γνωστικό 

επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού. 

Ο τρόπος ανταπόκρισης των γονέων στο στρες, καθορίζει τον βαθμό της επίδρασης που 

θα έχει η φτώχεια στα παιδιά. Εάν οι γονείς κατορθώσουν, παρά τις δυσκολίες, να ασκήσουν 

θετικές γονικές πρακτικές τότε οι επιπτώσεις της οικονομικής δυσχέρειας αναστρέφονται. 
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Φτωχές οικογένειες, με γονείς που αναπτύσσουν θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις με τα 

παιδιά, δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξαλείφει τους αναπτυξιακούς κινδύνους που 

φυσιολογικά συνδέονται με την οικονομική αποστέρηση των παιδιών (McLoyd, 1990). 

Έρευνα των Conger και Conger (2000), επιβεβαίωσε πως πατέρες που βίωσαν οικονομική 

κρίση, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να παραμείνουν συναισθηματικά σταθεροί, βίωσαν επίσης 

λιγότερες συγκρούσεις στη σχέση τους με τη σύζυγο και ασκούσαν συνεπείς γονικές 

πρακτικές. 

2.1.2. Θεωρία Πόρων και Επένδυσης (Resources and Investment Perspective). 

Η προσέγγιση των Πόρων και της Επένδυσης (Becker & Stanley, 1991), επικεντρώνεται 

στη σχέση μεταξύ της οικονομικής αποστέρησης και των διαθέσιμων πόρων. Διατείνεται ότι, 

η ανάπτυξη του παιδιού επηρεάζεται από ένα συνδυασμό κληροδοτημάτων και γονικών 

επενδύσεων. Τα κληροδοτήματα περιλαμβάνουν τις γενετικές προδιαθέσεις αλλά και τις αξίες 

και τις προτιμήσεις που ενσταλάζουν οι γονείς στα παιδιά τους. Η γονικές επενδύσεις 

αποτελούν ένα συνδυασμό των προτιμήσεων των γονέων, όπως τη σημασία που δίνουν στην 

εκπαίδευση, και των διαθέσιμων πόρων οι οποίοι περιλαμβάνουν τα χρήματα, το χρόνο που 

επενδύει ο γονέας στο παιδί, το κοινωνικό κεφάλαιο αλλά και το περιβάλλον του σπιτιού. Οι 

οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι ο χρόνος και το χρήμα είναι τα δύο βασικά στοιχεία που 

επενδύουν οι γονείς στα παιδιά τους. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας 

φροντίδα των παιδιών, εκπαίδευση, στέγαση σε καλές γειτονιές και οι πλούσιες εμπειρίες 

μάθησης, ενισχύουν την ανάπτυξη των παιδιών όπως και η επένδυση χρόνου του γονέα με τα 

παιδιά.  

Έρευνα των Bradley, Corwyn, Burchinal, McAdoo και Coll (2001) δείχνει ότι παιδιά 

όλων των ηλικιών από οικονομικά αδύναμες οικογένειες, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε 

εκπαιδευτικά υλικά και εμπειρίες. Αυτά τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να επισκεφθούν 

μουσεία, να παρακολουθήσουν παραστάσεις ή να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που 

προάγουν τις δεξιότητες τους. Παρ’ όλα αυτά, εάν τα παιδιά εκτεθούν σε παιχνίδια, βιβλία και 

δραστηριότητες που προκαλούν γνωστική  διέγερση, οι αρνητικές επιπτώσεις της φτώχειας σε 

συμπεριφορικό και γνωστικό επίπεδο, αναστρέφονται (Yeung et al., 2002). 

Επιπλέον, ο χρόνος που περνά ο γονέας με το παιδί του είναι εξίσου αξιόλογης σημασίας. 

Σύμφωνα με το μοντέλο πόρων και επένδυσης, η εργασιακή απασχόληση του γονέα αποφέρει 

αφενός θετικό όφελος καθώς αυξάνει το εισόδημα της οικογένειας και αφετέρου, αρνητικό 
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διότι μειώνει το συνολικό χρόνο που περνά ο γονέας με το παιδί (Dearing, McCartney, & 

Taylor, 2001). 

Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια ακόμη οδός μέσω της οποίας η φτώχεια μπορεί να 

επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στη βοήθεια και 

την υποστήριξη, συναισθηματική και οικονομική, από το στενό κοινωνικό κύκλο της 

οικογένειας. Η κοινωνική στήριξη βοηθά τους γονείς να διατηρήσουν την ψυχική τους υγεία 

και κατ’ επέκταση να ασκούν θετικές γονικές πρακτικές κάτω από τις επιβαρυμένες 

οικονομικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν (Jackson et al., 2000).  

Επιπλέον, το φυσικό περιβάλλον του σπιτιού που διαμένει το παιδί, διαδραματίζει και 

αυτό με τη σειρά του σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορική και γνωστική του ανάπτυξη. Σε 

σχετική έρευνα (Bradley et al., 2001) βρέθηκε ότι το φυσικό περιβάλλον των φτωχών 

οικογενειών είναι σε γενικές γραμμές, λιγότερο ασφαλές και καθαρό και περισσότερο  

σκοτεινό και ακατάστατο σε σχέση με αυτό των εύπορων οικογενειών. Η ίδια μελέτη έδειξε 

ότι η επίδραση του περιβάλλοντος ήταν μεγαλύτερη τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. 

Επιπλέον, τα διαρθρωτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της γειτονιάς και της κοινότητας 

επηρεάζουν έμμεσα την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Οι γείτονες λειτουργούν ως 

πρότυπα ανθρώπων ασκώντας κοινωνικό έλεγχο και βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους νέους 

να εσωτερικεύσουν τις κοινωνικές νόρμες και να εμπεδώσουν τα όρια της αποδεκτής 

συμπεριφορά (Xue, Leventhal, Brooks-Gunn & Earls, 2005). Η γειτονιά όπου διαμένει η 

οικογένεια θεωρείται ως επιπρόσθετη επένδυση των γονέων. Η συγκέντρωση των φτωχών σε 

γειτονιές κατώτερου οικονομικού επιπέδου, έχει διαφορετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των  

παιδιών και των εφήβων. Για παράδειγμα η διαμονή σε γειτονιές με μέσο εισόδημα 

μεγαλύτερο από 30,000 δολάρια, συγκριτικά με γειτονίες με μικρότερο εισόδημα, εμφανίζει 

θετική συσχέτιση με υψηλά σκορ σε τεστ νοημοσύνης. Παρόμοιες έρευνες έχουν εντοπίσει 

μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της φτώχειας της γειτονιάς με τις μαθηματικές και λεκτικές 

επιδόσεις (Drake & Rank, 2009). 

Τέλος, τα χαρακτηριστικά των παιδιών επηρεάζουν το επίπεδο και το είδος των 

επενδύσεων που κάνουν οι γονείς σε αυτά. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί είναι ομιλητικό και 

ενθουσιώδες με τη μάθηση, οι γονείς είναι πιθανότερο να αγοράσουν βιβλία ή να το πάνε στη 

βιβλιοθήκη.  
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Η προσέγγιση των πόρων και της επένδυσης, υποδηλώνει ότι παιδιά που προέρχονται 

από φτωχές οικογένειες, υστερούν σχετικά με άλλα διότι οι γονείς έχουν λιγότερους 

διαθέσιμους πόρους για να επενδύσουν στα παιδιά (Magnuson & Votruba-Drzal, 2009). 

 

2.1.3. Πολιτισμικές Θεωρίες (Cultural Theories). 

Ο Lewis (1966) διατύπωσε την άποψη για την ύπαρξη μιας κουλτούρας της φτώχειας 

(Culture of Poverty) μεταξύ των μελών των κατώτερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα άτομα ανταποκρίνονται στις περιθωριοποιημένες τους θέσεις, 

προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους και τις αξίες τους σύμφωνα με αυτές. Η άποψη για την 

κουλτούρα της φτώχειας επικεντρώνεται στο σύστημα αξιών, αντιλήψεων και συμπεριφορών 

που αναπτύσσουν άτομα και ομάδες ως μια στρατηγική προσαρμογής στην περιθωριακή θέση 

που κατέχουν, στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κοινωνίας. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται με 

σκοπό την προστασία των φτωχών από τις αντίξοες συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, ασκεί ισχυρή 

επίδραση στα παιδιά, τα οποία στο πλαίσιο της πρώιμης κοινωνικοποίησης τους, 

ενστερνίζονται τις αξίες και τις αντιλήψεις της κουλτούρας της φτώχειας, και δεν είναι 

διατεθειμένα να εκμεταλλευτούν τις μετέπειτα ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Με την πάροδο 

του χρόνου, οι αξίες και οι συμπεριφορές αναπαράγονται στις επόμενες γενιές και ως εκ 

τούτου γίνονται η αιτία της φτώχειας. Οι πολιτισμική  προσέγγιση των συνεπειών της φτώχειας 

στα παιδιά, προτείνει ότι τα υψηλά επίπεδα τεκνοποίησης σε μη έγγαμες σχέσεις, τα 

νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκα, η ανεργία, η εγκληματική δραστηριότητα και η εξάρτηση 

από την πρόνοια είναι πιθανό να μεταδίδονται από τους γονείς στα παιδιά.  

H παραπάνω θεωρία δίνει έμφαση στο πολιτιστικό κεφάλαιο. Το πολιτιστικό κεφάλαιο, 

αποτελεί γνώσεις και εμπειρίες που αποκτώνται μέσω της κοινωνικής εμπειρίας. Συμβάλλει 

στην κατανόηση της φτώχειας και της ανισότητας, καθώς εξηγεί τον τρόπο που οι γονείς της 

μεσαίας και ανώτερης τάξης, είναι σε θέση να διαβιβάσουν τα θετικά στοιχεία τους στα παιδιά. 

Η διαβίβαση αυτή γίνεται μέσω της εξοικείωσης τους στις συνήθειες και τις μορφές 

συμπεριφοράς που εκτιμώνται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Η αρχική ιδέα του πολιτιστικού 

κεφαλαίου, υποστηρίζει ότι το σχολικό σύστημα χρησιμοποιεί πρότυπα της μεσαίας τάξης για 

την αξιολόγηση των παιδιών, φέρνοντας έτσι σε μειονεκτική θέση τα παιδιά της εργατικής 

τάξης και των φτωχών οικογενειών. Επιπλέον, τα φτωχά παιδιά ενδέχεται να αξιολογήσουν 

τον εαυτό τους και την προέλευση τους, σύμφωνα με τα πολιτιστικά πρότυπα της μεσαίας 

τάξης βιώνοντας, με αυτό τον τρόπο, «συμβολική βία» (Bourdieu & Passeron, 1977). Ο Lareau 

(2003), περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες οι γονείς διαβιβάζουν στα παιδιά τους το 
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πολιτιστικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, οι γονείς της μεσαίας τάξης, παρέχουν στα παιδιά τους μια 

εναρμονισμένη καλλιέργεια με την παροχή πολλών δομημένων δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι 

διαλεκτικοί και δεν ασκούν έντονο έλεγχο. Αντίθετα, οι γονείς της εργατικής τάξης επιτρέπουν 

στα παιδιά αρκετό, αδόμητο, ελεύθερο χρόνο κοινωνικοποίησης με την οικογένεια και τα μέλη 

της κοινότητας διδάσκοντας τους να είναι ευλαβικά και ήσυχα. Τα παιδιά αυτών των 

οικογενειών, μαθαίνουν να είναι αυτοδύναμα και κατέχουν επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες 

αλλά τα παιδιά της μεσαίας τάξης  ενισχύουν τις πολιτιστικές τους δεξιότητες, που είναι πιο 

αξιόλογες για το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας. 

Οι αξίες έχουν ισχυρή προβλεπτική αξία για την συμπεριφορά. Ωστόσο, η υπόθεση ότι 

οι φτωχοί εμφανίζουν ουσιωδώς διαφορετικές αξίες από αυτούς που ανήκουν στη μεσαία τάξη  

δεν έχει λάβει επαρκή υποστήριξη. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αποδείξεις της 

εκτεταμένης υιοθέτησης των κυρίαρχων αξιών από τους φτωχούς (Young, 2004; Edin & 

Kefalas, 2005; Carter, 2005). Στην ίδια λογική, ο Rodman (1963) διατείνεται ότι οι φτωχοί δεν 

έχουν διαφορετικές αξίες αλλά ένα ευρύτερο σύνολο αξιών και μικρότερη δέσμευση σε αυτές. 

Παρόμοια ο Swidler (1986) υποστήριξε ότι οι φτωχοί δεν κατέχουν διαφορετικές αξίες από 

την υπόλοιπη κοινωνία, αλλά έχουν πρόσβαση σε ένα διαφορετικό ρεπερτόριο συμπεριφορών, 

με βάση το οποίο διαμορφώνονται οι στρατηγικές δράσης τους. 

Οι θεωρίες για την κουλτούρα της φτώχειας αποτυγχάνουν να διαφοροποιήσουν τη 

συμπεριφορά των ατόμων από τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα 

άτομα χαμηλού οικονομικού επιπέδου έχουν πολλές αξίες και πεποιθήσεις της μεσαίας τάξης, 

ωστόσο οι περιστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν, καθιστούν δύσκολη για το άτομο την 

ενέργεια σύμφωνα με αυτές τις αξίες και πεποιθήσεις. Τέλος, η αντίληψη ότι οι κανόνες και οι 

συμπεριφορές διαβιβάζονται από γενιά σε γενιά, θεωρείται ως αυτονόητη στις πολιτιστικές 

θεωρίες, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς (Avoseh, 2009). 

Οι παραπάνω θεωρίες είναι χρήσιμες για την κατανόηση των πολλαπλών μηχανισμών 

που συνδέουν τη φτώχεια με την ανάπτυξη των παιδιών. Βασίζονται στα συστήματα των 

οικολογικών θεωριών  (Bronfenbrenner, 1997; Pianta & Walsh, 1996) σύμφωνα με τις οποίες 

τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα σε αλληλένδετα συστήματα. Σε αυτά τα συστήματα, 

υφίστανται αλληλεπιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα, από τις βασικές βιολογικές διεργασίες 

μέχρι αλληλεπιδράσεις με το άτομο, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα, και το 

πολιτιστικό επίπεδο. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι αμφίδρομες, έτσι οι αλλαγές σε μία πτυχή 
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του συστήματος μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις και τις διαδικασίες σε ολόκληρο το σύστημα. 

Παρακάτω παρατίθενται οι εν λόγω μηχανισμοί. 

 

2.2. Μηχανισμοί για την Επίδραση της Φτώχειας στην Ανάπτυξη. 

 

2.2.1.  Άμεσες επιδράσεις της φτώχειας (Direct Effects of Poverty).  

Σύμφωνα με το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων, η φτώχεια επηρεάζει στην ανάπτυξη 

των παιδιών αυξάνοντας τους παράγοντες κινδύνου και περιορίζοντας τους προστατευτικούς 

παράγοντες και τις ευκαιρίες που παρέχονται στα παιδιά. Παραδείγματος χάριν, παιδιά 

οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού και 

παχυσαρκίας λόγω της επισιτιστικής ανασφάλειας (Case, Fertig & Paxson, 2005; Currie & 

Lin, 2007). Πολλές από τις επιδράσεις της φτώχειας στα παιδιά, περιλαμβάνουν ως 

διαμεσολαβητική μεταβλητή, τη συμπεριφορά των οικογενειών τους. Οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος έχουν συχνά περιορισμένη εκπαίδευση και κατ’ επέκταση μειωμένη ικανότητα 

να προσφέρουν στα παιδιά ένα διαδραστικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Επιπλέον, το 

γλωσσικό περιβάλλον αυτών των παιδιών, τείνει να είναι περιορισμένο. Οι γονείς υψηλού 

μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου φαίνεται να ενισχύουν στα παιδιά τους ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες όπως ο αυτοέλεγχος και η περιέργεια, υιοθετούν διαλεκτική 

συμπεριφορά, επαινούν το παιδί για τη θετική συμπεριφορά, έχουν καλή επικοινωνία μαζί του 

και τέλος δημιουργούν ένα περιβάλλον με γνωστικά ερεθίσματα, που συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη των νοητικών του λειτουργιών, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της 

ζωής του (π.χ. εξασφαλίζουν στο παιδί αντικείμενα για το παιχνίδι, συνομιλούν μαζί του 

χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο και παρέχουν στο παιδί ευκαιρίες για έρευνα στο 

περιβάλλον του και αυτόνομη ανακάλυψη της γνώσης). Αντίθετα, γονείς χαμηλού 

μορφωτικού-οικονομικού επιπέδου είναι πιθανότερο να ενισχύουν στο παιδί χαρακτηριστικά 

όπως η συμμόρφωση και υπακοή και όχι η αυτονομία και περιέργεια, θεωρούν σημαντικά για 

το παιδί την τάξη και την καθαριότητα, είναι αυστηροί και χρησιμοποιούν συχνότερα την 

τιμωρία (Vernon-Feagans et al., 2012). Το διάβασμα στα πρώτα χρόνια της ζωής συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας και των δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου. 

Παιδιά από φτωχές οικογένειες είναι λιγότερο πιθανό να διαβάζουν σε σχέση με παιδιά 

εύπορων οικογενειών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερα από τα μισά παιδιά προσχολικής 



25 
 

ηλικίας φτωχών οικογενειών μελετούν, σε σύγκριση με το 61% των παιδιών σε οικογένειες 

πάνω από το όριο της φτώχειας (Dendir, 2014).  

 

2.2.2. Διαμεσολαβούσες Επιδράσεις της Φτώχειας (Moderated Effects of Poverty).  

Η διαμεσολαβούσες επιδράσεις της φτώχειας ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

της οικογένειας ή του παιδιού και ενδέχεται να δρουν και προστατευτικά για τα παιδιά. Όπως 

αναφέρεται και στη θεωρία πόρων και επένδυσης, γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή 

διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, επενδύουν περισσότερο στα παιδιά τους σε σχέση με γονείς 

χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, αντισταθμίζοντας έτσι τις συνέπειες της 

φτώχειας. Τα χαρακτηριστικά της οικογένειας είναι ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να 

επηρεάσει τη σχέση μεταξύ φτώχειας και ανάπτυξης του παιδιού, μέσω μιας διαδικασίας 

γνωστής ως κοινωνική επιλογή (Webster-Stratton, 1990). Σύμφωνα με την προοπτική της 

κοινωνικής επιλογής, οι ατομικές διαφορές των γονικών χαρακτηριστικών οδηγούν σε 

διαφορές στο εισόδημα το οποίο με τη σειρά του, έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. 

Για παράδειγμα, γονείς που κατέχουν θετικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως εντιμότητα, 

ακεραιότητα και αξιοπιστία, μεταδίδουν αυτές τις αξίες στα παιδιά τους οι οποίες τα 

προστατεύουν από τη φτώχεια. Η προοπτική αυτή έχει να κάνει με τη  διαγενεακή μεταβίβαση 

της φτώχειας (Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου, 2004). 

 

2.2.3. Έμμεσες Επιδράσεις της Φτώχειας (Mediated Effects of Poverty).  

Οι έμμεσες επιδράσεις της φτώχειας γίνονται αισθητές μόνο μέσω των διαταραχών της 

οικογενειακής λειτουργίας οι οποίες έχουν αρνητικές επιδράσεις στα παιδιά. Η φτώχεια 

σχετίζεται με τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος της οικογένειας 

το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γονική συναισθηματική ευεξία και ψυχική υγεία, 

υπονομεύοντας τη συμπεριφορά των γονέων και αυξάνοντας την πιθανότητα να ασκήσουν 

τιμωρητικές γονικές πρακτικές. Τα αποτελέσματα είναι συμπεριφορικά και αναπτυξιακά 

προβλήματα στα παιδιά. Με άλλα λόγια οι γονείς που βιώνουν το άγχος της επιβίωσης, δεν 

είναι σε θέση να καλύψουν τις συναισθηματικές και γνωστικές ανάγκες του παιδιού 

(Banovcinovaa, Levickaa &Veres, 2014). Το μοντέλο του οικογενειακού στρες φαίνεται να 

εφαρμόζεται και σε οικογένειες με πολύ-εθνοτική καταγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά 

και σε οικογένειες από διάφορους πολιτισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας και της 

Ινδονησίας. 
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2.2.4. Αλληλεπιδραστικές Επιδράσεις της φτώχειας (Transactional Effects of 

Poverty). 

Τέλος, οι αλληλεπιδραστικές επιδράσεις της φτώχειας αντηχούν μέσα από τις σχέσεις 

των οικογενειών και των παιδιών, ενσωματώνοντας τόσο διαμεσολαβητικές όσο και έμμεσες 

διεργασίες. Με τον ίδιο τρόπο που τα γονικά χαρακτηριστικά μπορεί να μετριάσουν τις 

επιπτώσεις της φτώχειας στην ανάπτυξη του παιδιού, τα χαρακτηριστικά του παιδιού ενδέχεται 

να επιτελέσουν παρόμοιο ρόλο. Για παράδειγμα, οι φροντιστές παιδιών με δύσκολη 

ιδιοσυγκρασία, είναι λιγότερο πιθανό να ανταποκριθούν και πιο πιθανό να αναφέρουν 

καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τους φροντιστές παιδιών με εύκολη ιδιοσυγκρασία. 

Τα καταθλιπτικά συμπτώματα της μητέρας είναι σε έξαρση όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα 

παιδί με δύσκολη ιδιοσυγκρασία (Hong, Zhang, & Walton, 2014) και το ίδιο μπορεί να συμβεί 

και στις φτωχές οικογένειες. Παρόμοια μοτίβα που εγκαθίστανται κατά τη προσχολική ηλικία 

επιμένουν ακόμη και αν υπάρξει βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (LeMonda, 

Constantine, Tarullo & Rodriguez, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

 

Σε πληθυσμιακό επίπεδο, τα ποσοστά της απόλυτης φτώχειας δεν ερμηνεύουν πλήρως 

την επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού. Ωστόσο, η σχετική φτώχεια φαίνεται να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της υγείας της κοινότητας (Wilkinson & 

Pickett, 2006). Ο Wilkinson (1997), πρότεινε ότι όταν μια κοινωνία προοδεύει, πέρα από το 

σημείο της απόλυτης στέρησης, και οι άνθρωποι είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές τους 

ανάγκες, τότε η κατανομή του εισοδήματος μέσα στην κοινωνία είναι αυτή που έχει τις 

μεγαλύτερες συνέπειες για την υγεία. Η ιδέα ότι η κατανομή του εισοδήματος μέσα σε μια 

κοινωνία μπορεί να επηρεάσει την υγεία του πληθυσμού έχει γίνει γνωστή ως υπόθεση 

εισοδηματικής ανισότητας. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η έκβαση της  υγείας μιας 

κοινότητας επιδεινώνεται, καθώς το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών ατόμων στην 

κοινότητα αυξάνεται. 

Οι σχέσεις με τους γονείς και τους φροντιστές, διαμορφώνουν ένα συναισθηματικά 

ασφαλές περιβάλλον για τη πρώιμη ανάπτυξη των παιδιών. Οι κοινότητες και οι γειτονιές, 

παρομοίως, αποτελούν ένα περιβάλλον ισχυρής επίδρασης. Το βιοτικό επίπεδο της γειτονιάς 

επιδρά στα παιδιά, εν μέρει, μέσω της επίδρασης στη λειτουργικότητα της οικογένειας (Kohen, 

Leventhal, Dahinten & McIntosh, 2008; Jaffee et al., 2007 ). Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων 

η φτώχεια της γειτονιάς επιδρά στην υγεία του παιδιού έχουν διερευνηθεί ενδελεχώς. 

Παράγοντες της γειτονιάς που επηρεάζουν την ευζωία του ατόμου και της οικογένειας, 

περιλαμβάνουν την κοινωνική ενσωμάτωση, τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο, την οικονομική 

πίεση, το κοινωνικό κεφάλαιο, την οικιστική σταθερότητα και την ασφάλεια ή έκθεση στη βία. 

Οι συνθήκες ζωής της οικογένειας στη γειτονιά ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες 

στην υγεία, με τις κοινωνικές αντιξοότητες να επηρεάζουν την υγεία, κατά κόρον, μέσω της 

απόκρισης στο στρες και του υψηλού αλλοστατικού φορτίου. Το αλλοστατικό φορτίο αφορά 

την παθοφυσιολογία που προκύπτει είτε από το υπερβολικό άγχος είτε από την 

αναποτελεσματική διαχείριση της αλλόστασης. Η έκθεση σε αυτές τις τοξικές επιδράσεις του 

στρες, επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων και την ανάπτυξη του εγκεφάλου με άμεσες και 

έμμεσες αρνητικές συνέπειες για την υγεία (Douglas et al., 2014). 

Τα άτομα υψηλού ΚΟΕ (κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου) έχουν καλύτερη σωματική 

και ψυχική υγεία συγκριτικά με τα άτομα χαμηλού ΚΟΕ (Adler et al., 1994). Η διαφορετική  
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έκθεση στο στρες (McEwen, 1998) ως συνάρτηση της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης 

θεωρείται ένα πιθανό μονοπάτι για τη σχέση μεταξύ του  ΚΟΕ και της υγείας (Anderson & 

Armstead, 1995). Η φυσιολογική απόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα που γίνονται 

αντιληπτά ως αγχωτικά μετριάζεται από τις κατεχολαμίνες και τα γλυκοκορτικοειδή. Αν και 

βραχυπρόθεσμα, η αντίδραση των γλυκοκορτικοειδών στο στρες χρησιμεύει ως 

προσαρμοστική λειτουργία (McEwen 1998), η χρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις 

γλυκοκορτικοειδών συμβάλλει στην εμφάνιση σωματικών παθολογιών και συνδέεται με την 

κατάθλιψη (Anderson & Armstead, 1995; Lupien et al., 1998; Rubin & Mandell, 1966; Sachar 

et al., 1973).  

Η αυξημένη έκθεση στη φτώχεια κατά την παιδική ηλικία οδηγεί σε βλάβη των 

ρυθμιστικών μηχανισμών του στρες των εφήβων, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Είναι πιθανό ότι αυτή η επιβάρυνση 

αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής κρίσης, λαμβανομένων υπόψη των 

σχετικών αυξήσεων της φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Σύμφωνα με μια 

ανάλυση των Van den Berg, Lindeboom και Portrait (2006), που μελέτησαν τη διάρκεια ζωής 

των ατόμων που γεννήθηκαν εν μέσω οικονομικής κρίσης, διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός 

μέσος όρος ζωής των ατόμων που γεννήθηκαν σε ύφεση μειώθηκε κατά περίπου 5% σε 

σύγκριση με τα άτομα που γεννήθηκαν σε οικονομική ανάκαμψη. Πράγματι, άτομα χαμηλού 

ΚΟΕ αναφέρουν μεγαλύτερη έκθεση σε στρεσσογόνα γεγονότα ζωής και μεγαλύτερη 

επίπτωση αυτών των γεγονότων στη ζωή τους σε σχέση με άτομα υψηλού  ΚΟΕ, με αυτή τη 

σχέση μεταξύ ΚΟΕ και υγείας να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής (Dohrenwend, 1973). 

Οι Flinn και England (1997) ανέφεραν ότι παιδιά που ζουν σε σταθερό οικογενειακό 

περιβάλλον είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης συγκριτικά με παιδιά που ζουν 

σε ασταθή περιβάλλοντα. Παρόμοια, σε έρευνα των Lupien, King, Meaney και McEwen (2000) 

βρέθηκε ότι τα παιδιά χαμηλού ΚΟΕ είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης στους 

σιελογόνους αδένες συγκριτικά με τα παιδιά υψηλού ΚΟΕ. Αυτή η επίδραση του ΚΟΕ στην 

απόκριση του στρες ξεκινά από την ηλικία των 6 και κορυφώνεται στην ηλικία των 10 ετών. 

Αυτές οι διαφορές του επιπέδου της κορτιζόλης σε σχέση με το ΚΟΕ θα μπορούσαν να 

οφείλονται στο σχολικό περιβάλλον που εκτίθενται τα παιδιά. Μια έρευνα των Tennes και 

Kreye (1985) για τις αδρενοκορτικοειδικές αντιδράσεις των παιδιών σε δραστηριότητες της 

τάξης, έδειξε ότι  τα επίπεδα κορτιζόλης επηρεάζονταν από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

των παιδιών με τους συμμαθητές και τους δασκάλους στο σχολείο. Μια ακόμη ερμηνεία για 

τη διακύμανση των επιπέδων της κορτιζόλης αποτελεί η γειτονιά στην οποία διαμένουν τα 
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παιδιά ως συνάρτηση του ΚΟΕ.  Συνήθως τα περιβάλλοντα χαμηλού ΚΟΕ, σχετίζονται με 

αυξημένη θνησιμότητα και εγκληματικότητα, που αποτελούν στρεσσογόνα ερεθίσματα για τα 

παιδιά. Επίσης, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα επίπεδα κορτιζόλης του παιδιού σχετίζονται 

σημαντικά με την έκταση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας της μητέρας. Αυτό μπορεί να 

σχετίζεται, αρχικά με το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Το περιβάλλον των 

οικογενειών με ένα καταθλιπτικό γονέα είναι ιδιαιτέρως συγκρουσιακό και αποδιοργανωμένο 

(Brown & Harris, 1978). Η συσχέτιση μεταξύ των καταθλιπτικών συμπτωμάτων της μητέρας 

και των επιπέδων των ορμονών άγχους στο παιδί αποτελεί κοινό σημείο με προηγούμενες 

μελέτες που έχουν αναφέρει συμπεριφορικά και γνωστικά προβλήματα (Billing & Moos, 1983; 

Cohler et al., 1977) σε παιδιά καταθλιπτικών μητέρων. Ωστόσο, αυτό το εύρημα θα μπορούσε 

να σχετίζεται επίσης με το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται ο γονέας και το παιδί. 

 

3.1.  Επίδραση φτώχειας στη Βρεφική Θνησιμότητα.  

Πολλές μελέτες,  διερευνούν τις επιπτώσεις των οικονομικών δυσχερειών στη βρεφική 

και πρώιμη παιδική θνησιμότητα. Οι αρχικές έρευνες, που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από 

τις ανεπτυγμένες οικονομίες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα της βρεφικής 

επιβίωσης, όπως και πολλοί δείκτες υγείας, βελτιώνεται κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης (Dehejia 

& Lleras-Muney, 2004). Οι ερευνητές έχουν προτείνει μια ποικιλία μηχανισμών που 

ερμηνεύουν το λόγο που η οικονομική ύφεση οδηγεί σε βελτίωση της υγείας των παιδιών στις 

ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(Chay & Greenstone, 2003), των μειώσεων των επιβλαβών για την υγεία συμπεριφορών, όπως 

το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, και την αύξηση των πιθανοτήτων οι μητέρες να 

συμμετέχουν εντατικότερα σε δραστηριότητες όπως η άσκηση και η προγεννητική φροντίδα 

(Ruhm, 2000; Ruhm & Black, 2002). 

Ωστόσο τα στοιχεία δεν είναι το ίδιο ενθαρρυντικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η 

οικονομική κρίση συνδέεται με αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στο Μεξικό (Cutler et al. 

2002), στο Περού  (Paxson & Schady, 2005), και στην Ινδία (Bhalotra, 2010) αλλά όχι στις 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  (Brainerd, 1998; Brainerd & Cutler, 2005).  

Επιπλέον, οι Baird, Friedman και Schady (2011) εντοπίζουν μια σημαντική ετερογένεια 

στη σχέση μεταξύ της παιδικής θνησιμότητας και οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν αυξημένες 

πιθανότητες θνησιμότητας των παιδιών που γεννιούνται σε αγροτικές περιοχές και από 

γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Ένα εύρημα που υποδεικνύει, αφενός, ότι οι φτωχοί 
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πλήττονται δυσανάλογα και αφετέρου ότι η εκπαίδευση της μητέρας και οι αστικές υπηρεσίες 

ενδέχεται να αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες στη φτώχεια. Η θνησιμότητα των 

κοριτσιών είναι επίσης σημαντικά αυξημένη σε σχέση με εκείνη των αγοριών. Αυτή η διαφορά 

μεταξύ των φύλων υπάρχει ακόμη και σε περιοχές όπως η Υποσαχάρια Αφρική, όπου δεν 

εμφανίζεται μεγαλύτερη προτίμηση στο αρσενικό φύλο, και δείχνει μια συμπεριφορική 

διάσταση κατά την οποία τα νοικοκυριά προσπαθούν να διατηρήσουν τους πόρους για την 

καλύτερη προστασία των νεαρών υιών εις βάρος των θυγατέρων (Filmer, Friedman & Schady, 

2009). Παρ’ όλο που αυτή η σχέση είναι εμφανής σε πολλές περιοχές, ελάχιστα στοιχεία είναι 

διαθέσιμα για τις μεσολαβούσες μεταβλητές σε αυτή. Οι Baird, Friedman, και Schady (2011) 

ανέλυσαν το χρονοδιάγραμμα γέννησης και αποκάλυψαν ότι οι οικονομικές συνθήκες γύρω 

από τη στιγμή της γέννησης (οι τρεις πρώτοι μήνες) φαίνεται να είναι πιο καθοριστικοί της 

επιβίωσης τον πρώτο χρόνο της ζωής. Η μείωση της ποιότητας ή της ποσότητας των 

παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών υγείας σε περιόδους κρίσης αποτελεί ένα άλλο πιθανό 

μηχανισμό.  

Συμπερασματικά, η σχέση μεταξύ των οικονομικών δυσχερειών και της βρεφικής 

θνησιμότητας είναι αναμφισβήτητα μη γραμμική. Με μικρές αποκλίσεις από την τάση, 

διαφαίνεται μικρή σχέση μεταξύ του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας και της φτώχειας. 

 

 3.2. Επίδραση Φτώχειας στο Βάρος Γέννησης.  

Η έκβαση της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

προβλεπτικούς παράγοντες για την υγεία των παιδιών και των ενηλίκων. Η φτώχεια σχετίζεται 

με ποικίλες αρνητικές συνέπειες κατά τη γέννηση. Συγκεκριμένα, οι μαύρες γυναίκες έχουν 2 

φορές περισσότερες πιθανότητες να γεννήσουν βρέφη με χαμηλό σωματικό βάρος, σε σχέση 

με τις λευκές, ανεξαρτήτως του ΚΟΕ τους. Επίσης, οι λευκές φτωχές γυναίκες έχουν 80% 

περισσότερες πιθανότητες να γεννήσουν λιπόβαρη βρέφη σε σχέση με τις λευκές γυναίκες 

υψηλού ΚΟΕ. Οι λευκές γυναίκες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας για 5 με 10 χρόνια έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να γεννήσουν λιποβαρή βρέφη. Τέλος, οι φτωχές έφηβες έχουν 3 

φορές περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με πλούσιες έφηβες, να κυοφορήσουν παιδί εκτός 

γάμου (McCormick, 1985). 

Το χαμηλό βάρος γέννησης, που ορίζεται ως λιγότερο από 2.500 γραμμάρια κατά τη 

γέννησή του παιδιού, επηρεάζει περισσότερα από 11 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυσσόμενες 

χώρες κάθε χρόνο (Alderman & Behrman, 2006). Οι κύριες αιτίες του χαμηλού βάρους 
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γέννησης περιλαμβάνουν τον πρόωρο τοκετό, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, και την 

ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες (Villar & Belizan, 1982). 

Καθοριστικοί παράγοντες του χαμηλού σωματικού βάρους γέννησης, αποτελούν το στρες και 

το άγχος, η υψηλή πίεση του αίματος της μητέρας και οι οξείες λοιμώξεις (Alderman & 

Behrman, 2006). Το χαμηλό βάρος γέννησης αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα βρεφικής 

θνησιμότητας και οδηγεί σε μεγαλύτερη ευπάθεια στην υψηλή αρτηριακή πίεση και τη 

χοληστερόλη κατά την ενήλικη ζωή (McCormick, 1985). Η κακή υγεία και γνωστική 

λειτουργικότητα του παιδιού, που απορρέουν από το χαμηλό βάρος γέννησης, επηρεάζουν 

επακόλουθα τη σχολική ετοιμότητα  και το εισόδημα κατά την ενηλικίωση. 

Ο Burlando (2010) πραγματοποίησε μια έρευνα σε αναπτυσσόμενες χώρες, στην οποία 

συνδύασε δεδομένα από 350 έρευνες στα νοικοκυριά, καθώς και από 20.000 αρχεία γεννήσεων, 

για να αποδείξει ότι η απώλεια εισοδήματος που συνδέεται με μια πολύμηνη διακοπή ρεύματος, 

στην Τανζανία, οδήγησε σε μείωση του βάρους γέννησης των βρεφών, 7 έως 9 μήνες αργότερα. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μια μείωση του βάρους γέννησης, κατά μέσο όρο, 75 γραμμάρια 

για τα παιδιά που εκτέθηκαν στη διακοπή ρεύματος τις πρώτες 6 εβδομάδες της εγκυμοσύνης 

της μητέρας τους, καθώς και σε εκείνα που κυοφορήθηκαν εντός ενός μήνα από τη λήξη της 

διακοπής. Θεωρείται ότι η μειωμένη μητρική διατροφική πρόσληψη, που προκύπτει από τη 

μείωση του εισοδήματος, αποτελεί την κύρια αιτία για το χαμηλό βάρος γέννησης. Παρόμοια, 

στοιχεία από τη Ρωσία δείχνουν ότι αν και η συνολική θερμιδική πρόσληψη δεν μειώθηκε κατά 

τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, το βάρος προς το ύψος  μειώθηκε  κατά 0.11 πόντους, 

πιθανόν λόγω της μεταβολής στην ποιότητα των τροφίμων κατανάλωσης, όπως η μείωση της 

κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών (Stillman & Duncan, 2004). Επιπλέον, εξετάζοντας μια 

πιο κοινή διατροφική στέρηση, αυτή της νηστείας κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, οι 

Almond και Mazumder (2011) βρήκαν ότι η προγεννητική έκθεση στο Ραμαζάνι μεταξύ των 

Αράβων μητέρων στο Μίσιγκαν, κατά τη διάρκεια του 1989-2007, οδήγησε σε γεννήσεις 

βρεφών με χαμηλό βάρος.  

Τα λιποβαρή βρέφη παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες νοσηρότητας και 

θνησιμότητας. Οι Pongou, Salomon, και Ezzati (2006) χρησιμοποίησαν συγκεντρωτικά 

συγχρονικά δεδομένα από το Καμερούν την περίοδο 1991-1998 για να εκτιμήσουν τη 

συνδυασμένη επίδραση της οικονομικής κρίσης και των επακόλουθων κυβερνητικών 

προγραμμάτων προσαρμογής (που μείωσαν τις δημόσιες δαπάνες) στα λιποβαρή παιδιά κάτω 

των τριών ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα λιποβαρή παιδιά κάτω των τριών ετών 

αυξήθηκαν από 16% το 1991 σε 23% το 1998. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι τα παιδιά 
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φτωχών οικογενειών είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να γεννηθούν με χαμηλό σωματικό βάρος. 

Τέλος, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, τα παιδιά των μορφωμένων μητέρων 

ήταν περισσότερο προστατευμένα από τις δυσμενείς οικονομικές αλλαγές. Με αναφορά στο 

εννοιολογικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φτώχεια αποτελεί έναν παράγοντα 

ευπάθειας, ενώ η εκπαίδευση της μητέρας δρα ως προστατευτικός παράγοντας.  

 

3.3.  Επίδραση φτώχειας στην υγεία.  

Πληθώρα ερευνών έχουν αποδείξει την αρνητική συσχέτιση μεταξύ φτώχειας και υγείας. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2008), τα φτωχά παιδιά έχουν χειρότερη υγεία 

συγκριτικά με τα παιδιά που δεν βιώνουν φτώχεια, γεγονός που υποστηρίζεται από ένα ευρύ 

φάσμα δεικτών υγείας. Συγκεκριμένα, τα φτωχά παιδιά είναι πιθανότερο σε σχέση με τα μη 

φτωχά  παιδιά να διαγνωστούν με άσθμα, να έχουν οποιοδήποτε τύπο χρόνιας πάθησης, και να 

έχουν περιορισμένη δραστηριότητα εξαιτίας μιας χρόνιας κατάστασης υγείας (Currie & Lin, 

2007).  Επιπλέον, βρέφη χαμηλού ΚΟΕ έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης χρόνιων 

αναπνευστικών παθήσεων συγκριτικά με βρέφη υψηλότερου ΚΟΕ. Τέλος, τόσο σε ατομικό 

όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο, υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ του χαμηλού ΚΟΕ και του 

αυξημένου κινδύνου για παχυσαρκία (Janssen, Boyce, Simpson & Pickett, 2006). Ειδικότερα, 

τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχουν 1,7 περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τα 

μη-φτωχά να γεννηθούν με χαμηλό βάρος, 3,5 περισσότερες πιθανότητες να πάθουν 

δηλητηρίαση, 1,7 περισσότερες πιθανότητες βρεφικής θνησιμότητας και 2 φορές περισσότερες 

πιθανότητες βραχείας νοσηλείας στο νοσοκομείο (Duncan et al., 2000). Επιπλέον, σε έρευνα 

των Olson, Diekema, Elliott και Renier (2010) στην οποία εξετάστηκε η σχέση του 

εισοδήματος και της εισοδηματικής ανισότητας με τη νεογνική και βρεφική υγεία στις ΗΠΑ, 

βρέθηκε ότι τόσο το εισόδημα όσο και η εισοδηματική ανισότητα, επηρεάζουν αρνητικά την 

υγεία των βρεφών. 

 Έρευνα του Wood (2003) έδειξε ότι σε σύγκριση με τους εύπορους γονείς, αυτοί που 

βιώνουν οικονομικές δυσκολίες,  είναι λιγότερο πιθανό να αξιολογήσουν την υγεία του παιδιού 

τους ως εξαιρετική. Επίσης τα παιδιά τους έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εισαγωγών στο 

νοσοκομείο, ημερών αναπηρίας, ποσοστών θανάτου και ανεπαρκή πρόσβαση σε προληπτική, 

θεραπευτική και εντατική θεραπεία. Βρέφη από φτωχές οικογένειες είναι λιγότερο πιθανό να 

έχουν εμβολιαστεί και να ακολουθούν τις συνιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή 

παιδιατρική φροντίδα των βρεφών (Cunningham & Hahn, 1994). Ωστόσο, τα φτωχά παιδιά 
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που καλύπτονται από δημόσια ασφάλιση είναι πιο πιθανό να πραγματοποιούν προβλεπόμενες 

επισκέψεις σε παιδιάτρους συγκριτικά με τα μη ασφαλισμένα φτωχά παιδιά. Επομένως, η 

πρόωρη ασφαλιστική κάλυψη προβλέπει την υγειονομική περίθαλψη σε μεγαλύτερο βαθμό 

από ό, τι η εισοδηματική φτώχεια (Monheit & Cunningham, 1992).  

Σε μια έρευνα των Block και συν. (2004) διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της ξηρασίας και 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ινδονησία, την περίοδο 1997-1998, στην υγεία των 

παιδιών. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια μείωση της μέσης συγκέντρωσης της 

αιμοσφαιρίνης της τάξης του 6,1% σε παιδιά που είχαν γεννηθεί ή συλληφθεί κατά τη διάρκεια 

της κρίσης. Ακόμη, ο υποσιτισμός της μητέρας φαίνεται να αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου 

για ανεπάρκεια σιδήρου στα παιδιά. Αυτό το συμπέρασμα έχει επικυρωθεί μέσω των 

παρατηρούμενων μειώσεων της κατανάλωσης αυγών, σκούρων πράσινων λαχανικών και 

μαγειρικού λαδιού. Ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η φτώχεια, επιδρά άμεσα 

στην υγεία των παιδιών, αποτελεί η έκθεση στο μόλυβδο. Τέσσερα με πέντε εκατομμύρια 

παιδιά, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα φτωχά, ζουν σε παλιά σπίτια με επίπεδα 

μόλυβδου που ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια για την ασφάλεια. Περισσότερα από 1.5 

εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά έχουν αυξημένα επίπεδα μόλυβδου στο αίμα τους. 

Μια από τις ασθένειες που έχουν συσχετιστεί ισχυρά με το βιοτικό επίπεδο των ατόμων, 

αποτελεί το άσθμα. Το άσθμα είναι η πιο κοινή χρόνια ασθένεια μεταξύ των παιδιών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αριθμό εισαγωγών στο νοσοκομείο, 

επισκέψεων στο γιατρό, και σχολικών απουσιών (Coiro, Zill & Bloom, 1994; Newacheck & 

Taylor, 1992). Πολλές κλινικές μελέτες έχουν αναφερθεί στα σημαντικά υψηλά ποσοστά στη 

συχνότητα του άσθματος, της νοσηλείας (Weitzman, Gortmaker & Sobol, 1990; Schwartz et 

al, 1990),  και της θνησιμότητας στο μαύρο σε σχέση με το λευκό πληθυσμό (Carr, Zeitel & 

Weiss, 1992; Evans, 1992). Επειδή το άσθμα είναι η πιο κοινή ασθένεια μεταξύ των ατόμων 

χαμηλού ΚΟΕ και η μαύρη φυλή είναι πιο πιθανό συγκριτικά με τη λευκή να είναι φτωχή,  ένα 

σημαντικό ζήτημα αποτελεί ο βαθμός στον οποίο φυλετικές/εθνοτικές διαφορές στο άσθμα 

οφείλονται στη φτώχεια (McGauhey & Starfield, 1993).  Έρευνα του Miller (2000) εξέτασε το 

ρόλο που διαδραματίζει η  φτώχεια και η φυλή/εθνικότητα στη συχνότητα του άσθματος σε 

παιδιά 3 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερα ποσοστά άσθματος μεταξύ των φτωχών 

σε σύγκριση με τα μη-φτωχά παιδιά προσχολικής ηλικίας, ακόμα και όταν κοινωνικό-

δημογραφικά χαρακτηριστικά και  οι συμπεριφορές υγείας ελήφθησαν υπόψη. Ακόμη, στη 

μαύρη φυλή η εκδήλωση του άσθματος ήταν πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με τη λευκή φυλή. 

Η επίδραση του χαμηλού εισοδήματος στην υγεία των μαύρων παιδιών, ενδέχεται να 
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αντανακλά το γεγονός ότι τα εν λόγω παιδιά έχουν μικρότερες ανισότητες αναφορικά με το 

εισόδημα συγκριτικά με τα λευκά παιδιά. Επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία των μαύρων είναι 

λιγότερα σε σχέση με των λευκών. Άλλες ερμηνείες περιλαμβάνουν διαφορές στη πρόσβαση 

και τη χρήση της ιατρικής περίθαλψης (όπως η παραλαβή των συνιστάμενων φαρμάκων για το 

άσθμα) (Bosco, Gerstman & Tomita, 1993; Eggleston, Malveaux, Butz et al., 1998) καθώς και 

διαφορές στη πρόληψη του άσθματος και των συμπεριφορών αυτοδιαχείρισης του, μεταξύ των 

εισοδηματικών και πολιτιστικών ομάδων (Guarnaccia, Pelto & Schensul, 1985). 

Συμπερασματικά βρέθηκε ότι η φτώχεια και η μαύρη φυλή αποτελούν σημαντικούς 

καθοριστικούς παράγοντες για το άσθμα. Επιπλέον, η οικογενειακή αποδιοργάνωση και ο 

μεγάλος αριθμός παιδιών, αυξάνουν τις πιθανότητες νοσηλείας με άσθμα καθώς φαίνεται ότι 

αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα των γονέων να διαχειρίζονται το άσθμα του 

παιδιού τους, κάνοντας δυσχερέστερη την παρακολούθηση των συμπτωμάτων του και τη 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. 

Το χαμηλό βάρος γέννησης και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 

αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες εμφάνισης άσθματος στα παιδιά, ενώ ο θηλασμός 

αποτελεί προστατευτικό παράγοντα. Τα παραπάνω, σχετίζονται βέβαια ισχυρά, τόσο με το 

εισόδημα, όσο και με την εθνικότητα (Haire-Joshu, Fisher, Munro & Wedner, 1993). 

 

 3.4. Επίδραση Φτώχειας στη Διατροφή και τη Σωματική Ανάπτυξη. 

Η πιο κρίσιμη περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται επαρκώς οι 

διατροφικές ανάγκες του παιδιού αποτελούν οι πρώτες χίλιες ημέρες της ζωής του (περίοδος 

της εγκυμοσύνης έως δύο ετών). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί παρουσιάζει 

αυξημένες διατροφικές ανάγκες λόγω της ταχείας σωματικής ανάπτυξης, είναι ευάλωτο σε 

λοιμώξεις, παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία στο βιολογικό προγραμματισμό και εξαρτάται 

αποκλειστικά από τους άλλους για τη διατροφή, τη φροντίδα και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις.  

Μια σημαντική ανησυχία αποτελεί ο τρόπος που η οικονομική κρίση θα μπορούσε να 

επηρεάσει τα παιδιά μέσω της μειωμένης σε ποσότητα και ποιότητα, διατροφικής πρόσληψης 

που προκύπτει από την αυξημένη διατροφική ανασφάλεια και τη μείωση του εισοδήματος των 

οικογενειών τους (Unicef, 2013). Ως διατροφική ανασφάλεια ορίζεται η περιορισμένη και 

αβέβαιη πρόσβαση σε επαρκή θρεπτική τροφή. Η διατροφική ανασφάλεια έχει ποικίλες 

επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η διατροφική ανασφάλεια 
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σχετίζεται με ανεπαρκή πρόσληψη σημαντικών θρεπτικών συστατικών (Kendall, Olson & 

Frongillo, 1996; Tarasuk & Beaton, 1999), ελλείμματα στη γνωστική ανάπτυξη (Tarasuk  & 

Beaton, 1999; Kerr, Black & Krishnakumar, 2000), συμπεριφορική και ψυχολογική 

δυσλειτουργία στα παιδιά και τους εφήβους (Gesch et al., 2002) και φτωχή υγεία σε παιδιά και 

ενηλίκους (Casey et al., 2001). Επίσης, υφίσταται μια σχέση μεταξύ των θρεπτικών 

συστατικών και των ελλειμμάτων πρωτεΐνης, με το ανοσοποιητικό σύστημα και την επούλωση 

των πληγών, κατ’ επέκταση υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές λοιμώξεις (Guarino et 

al., 2002). Πρόσφατη έρευνα προτείνει επίσης ότι το συναισθηματικό ή ψυχολογικό στρες όπως 

αυτό που συνοδεύει την έλλειψη επαρκούς τροφής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία 

και την ευημερία του παιδιού ανεξαρτήτως των θρεπτικών ελλειμμάτων (Alaimo et al., 2001). 

Η ικανότητα της οικογένειας να αγοράσει θρεπτικά τρόφιμα και η παρεπόμενη συναισθηματική 

ή ψυχολογική πίεση, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία ή να επιδεινώνει την κακή 

υγεία που προκαλείται από άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φτωχής διατροφής 

(Shanks & Lightman, 2001). Έρευνα των Cook et al. (2004), εξέτασε τη σχέση μεταξύ 

διατροφικής ανασφάλειας του σπιτιού και των επιπτώσεων στην υγεία παιδιών ηλικίας από 1 

έως 36 μηνών. Βρέθηκε ότι η έκθεση των βρεφών και των νηπίων ηλικίας μικρότερης ή ίσης 

των 36 μηνών σε διατροφική ανασφάλεια συνδέθηκε με μεγαλύτερες πιθανότητες 

αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που χρήζουν νοσηλείας. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει πολύ ισχυρή σχέση της φτωχής διατροφής της 

μητέρας με την κακή υγεία του παιδιού όπως το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση και την 

βρεφική και παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σε σχέση με ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες 

έχουν χαμηλά ποσοστά περιορισμένης  ενδομήτριας ανάπτυξης, στις αναπτυσσόμενες χώρες η 

συχνότητα εμφάνισης ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης και οι συγγενείς ανωμαλίες 

κυμαίνονται μεταξύ του 15-50% (De Onis & Blössner, 2000). Επίσης, ενώ στις ανεπτυγμένες 

χώρες υπάρχει μια πτώση των τιμών της προγεννητικής, βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας 

από μεταδοτικές ασθένειες καθώς και μείωση της μητρικής θνησιμότητας, στις περισσότερες 

αναπτυσσόμενες χώρες, ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια και την επισιτιστική 

ανασφάλεια συνεχίζουν να ακμάζουν και να συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών 

βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας (Amuna & Zotor, 2008). 
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 3.4.1. Νανισμός. 

Παγκοσμίως, πάνω από 165 εκατομμύρια παιδιά κάτω της ηλικίας των 5 είναι 

υπανάπτυκτα. Ο παιδικός νανισμός αποτελεί ένα δείκτη χρόνιου υποσιτισμού και υπολογίζεται 

συγκρίνοντας το ύψος προς την ηλικία του παιδιού αναφορικά με τον πληθυσμό των παιδιών 

που σιτίζονται ικανοποιητικά. Τα παιδιά με νανισμό έχουν αυξημένες πιθανότητες χαμηλών 

γνωστικών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής σχολικής επίδοσης και των 

μειωμένων επιδόσεων σε δοκιμασίες αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών (Berkman et 

Al., 2002). Σχεδόν το 90% αυτών των παιδιών -148 εκατομμύρια- ζουν σε χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος χώρες. Ο νανισμός αποτελεί ένα δείκτη ανθρωπομετρικής αποτυχίας, και πλήττει 

δυσανάλογα τα παιδιά στις φτωχότερες χώρες και από φτωχότερα νοικοκυριά (Unicef, 2014). 

Κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργούν μέσω άμεσων 

παραγόντων όπως η διαθεσιμότητα τροφής, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, και οι 

εγκαταστάσεις υγιεινής για το νερό και την αποχέτευση. Οι πόροι αυτοί, στη συνέχεια, 

επηρεάζουν συμπεριφορές, όπως η προετοιμασία του φαγητού, του θηλασμού και της 

διαχείρισης των μολυσματικών ασθενειών, που επηρεάζουν, με τη σειρά τους, τη σωματική 

ανάπτυξη (Black et al., 2013). Αυτοί οι παράγοντες αναγνωρίζονται ως καθοριστικοί και 

επηρεάζουν περισσότερο εγγύς αιτίες της σωματικής ανάπτυξης. Πολλές μελέτες έχουν 

ερευνήσει τη σχέση μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών του σπιτιού και του 

νανισμού, βρίσκοντας σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του ΚΟΕ του σπιτιού, της αποστέρησης 

και της ανάπτυξης των παιδιών τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(Bradley & Corwyn, 2002).   

Πρόσφατη διαχρονική μελέτη (Unicef, 2014), εξέτασε παιδιά ηλικίας 6 μηνών με 15 ετών 

στην Αιθιοπία, το Περού, την Ινδία και το Βιετνάμ, αναζητώντας την επίδραση του ΚΟΕ στη 

σωματική τους ανάπτυξη. Βρέθηκε ότι, και στις τέσσερις χώρες, το ΚΟΕ της οικογένειας κατά 

την πρώιμη παιδική ηλικία, επηρέασε τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Γενικότερα, παιδιά 

οικογενειών με υψηλότερο ΚΟΕ, εμφάνισαν υψηλότερο ύψος ανά βάρος σώματος και 

χαμηλότερα ποσοστά νανισμού. Ακόμη και στα παιδιά οικογενειών που υπέστησαν αλλαγή 

του βιοτικού τους επιπέδου, οι σωματικές συνέπειες της φτώχειας συνέχισαν να υφίστανται. 

Αυτό υποδεικνύει ότι οι πρώιμες εμπειρίες αποστέρησης, έχουν μακροπρόθεσμες και διαρκείς 

επιδράσεις στη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.  

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι οι αναπτυξιακές 

επιπτώσεις του νανισμού κάνουν την εμφάνιση τους νωρίτερα στη ζωή των παιδιών. Η 

ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου ξεκινά κατά την περίοδο της 
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εγκυμοσύνης και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην ηλικία των δύο ετών. Ο χρόνος, η σοβαρότητα 

και η διάρκεια των θρεπτικών ελλείψεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επηρεάζει την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου με διαφορετικούς τρόπους. Παρ’ όλο που ο εγκέφαλος έχει την 

ικανότητα να αναπλάθεται, είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτος και οι διατροφικές ανεπάρκειες 

κατά τις κρίσιμες περιόδους, έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο παιδί (Bradley & Corwyn, 

2002).   

Ο νανισμός ξεκάθαρα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στη βρεφική 

θνησιμότητα. Ένα παιδί με νανισμό έχει 4 φορές και ένα παιδί σε μαρασμό 9 φορές 

περισσότερες πιθανότητες, αντίστοιχα, να πεθάνουν. Συγκεκριμένα διατροφικά ελλείμματα, 

όπως η Βιταμίνη Α, ο σίδηρος ή ο ψευδάργυρος αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο θανάτου. Ο 

υποσιτισμός μπορεί να προκαλέσει ποικίλες νόσους όπως τύφλωση λόγω της έλλειψης 

Βιταμίνης Α και ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα λόγω της έλλειψης του φολικού οξέος. Ο 

υποσιτισμός αποτελεί ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ανάπτυξη των παιδιών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ξεκινώντας από το πρώιμο εμβρυικό (embryonic) και βρεφικό (fetal) 

στάδιο στη μήτρα, όπου το έμβρυο εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από το γενότυπο του αλλά και 

από το περιβάλλον της μήτρας. Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων περιόδων για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για ενέργεια ούτως ώστε η μητέρα να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεταβολικές απαιτήσεις της εγκυμοσύνης (Smith & Haddad, 

2000). Η μειωμένη πρόσληψη ενέργειας ή ο περιορισμός των τροφίμων, ιδίως σε μια 

υποσιτιζόμενη μητέρα, προδιαθέτουν σε διατροφικό στρες που έχει ως αποτέλεσμα ενδομήτρια 

καθυστέρηση της ανάπτυξης ως μηχανισμό αντιμετώπισης. Οι επιπτώσεις αυτής της 

καθυστέρησης περιλαμβάνουν τη γέννηση μωρών που είναι μικρά για την ηλικία κύησης τους 

ή έχουν χαμηλό βάρος γέννησης, με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στη ζωή 

του παιδιού. Το μοτίβο ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των κρίσιμων περιόδων της εμβρυϊκής 

ζωής είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της μακροπρόθεσμης ευαισθησίας στο 

διαβήτη τύπου 2, την υπέρταση και την υπερλιπιδαιμία (Fotso et al., 2012; Kishn et al. 2015). 

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις από μελέτες σε ζώα και από κλινικές αξιολογήσεις σε 

ανθρώπους ότι το προγεννητικό περιβάλλον ενεργοποιεί κάποιες αναπτυξιακές αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του ενδοκρινικού συστήματος, των οργάνων και των φυσιολογικών 

λειτουργιών του εμβρύου που μπορούν να επιμείνουν μετά τη γέννηση. Η χρόνια πείνα και ο 

συνεχής μητρικός υποσιτισμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλούν προσαρμογές 

του εμβρύου με στόχο την επιβίωση, πιθανώς με την ενεργειακή οικονομία  στο κέντρο αυτών 

των μηχανισμών. Αυτή η έννοια υποστηρίζεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
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συστατικών που αποθέτονται στους ιστούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι το λίπος, 

αντιπροσωπεύοντας το 72% της απόθεσης ιστού. Οι υποσιτιζόμενες κυοφορούσες γυναίκες 

στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να επιδείξουν έντονη καταστολή του μεταβολισμού με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας καθ' όλη τη περίοδο κύησης (Engle et al., 2007). 

 

 3.5. Επίδραση Φτώχειας στην Εκδήλωση Παχυσαρκίας. 

 Η θετική συσχέτιση μεταξύ χαμηλού ΚΟΕ και παχυσαρκίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική 

λόγω του υψηλού ποσοστού της παιδικής φτώχειας, που έχει αυξηθεί κατά την πρόσφατη 

οικονομική κρίση.  Ένα στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ (16.4 εκατομμύρια) ζουν σε οικογένειες 

με εισόδημα κατώτερο του εθνικού ορίου της φτώχειας. Τα παιδιά χαμηλού ΚΟΕ έχουν 1,6 

φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκα σε σχέση με τα παιδιά υψηλού ΚΟΕ 

(Diamant, 2010).  

Σε μια διαχρονική μελέτη (Lee et al, 2014) εξετάστηκαν παιδιά από τη γέννηση έως την 

ηλικία των 15 ετών, με σκοπό την ανεύρεση των κρίσιμων περιόδων για τη σχέση μεταξύ 

φτώχειας και συχνότητας εμφάνισης παχυσαρκίας. Βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ της έκθεσης στη φτώχεια πριν τα 2 χρόνια της ηλικίας με την εμφάνιση του πρώτου 

επεισοδίου παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα δύο πιθανών συμεταβαλλόμενων 

μηχανισμών (1) υπάρχει ισχυρός δεσμός μεταξύ της φτώχειας στην πρώιμη παιδική ηλικία και 

της μελλοντικής παιδικής παχυσαρκίας και (2) η φτώχεια πριν τα δύο έτη, η οποία συνεχίζεται 

και μετά τα δύο έτη, αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης παχυσαρκίας. Επιπλέον, ένα παιδί που 

βιώνει τη φτώχεια μετά τα δύο έτη της ηλικίας του, έχει τις ίδιες πιθανότητες να γίνει 

παχύσαρκο με ένα παιδί που δεν έχει βιώσει ποτέ φτώχεια.  

Υπάρχουν πολλαπλές και πολύπλοκοι οδοί μέσω των οποίων η φτώχεια στην πρώιμη 

παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει την παχυσαρκία στη μετέπειτα ζωή. Αυτές περιλαμβάνουν 

αλλά δεν περιορίζονται στο (1) μητρικό στρες ή κατάθλιψη (Bronte-Tinkew et al., 2007) ή 

άλλους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις γονικές 

πρακτικές και τη διατροφική συμπεριφορά του παιδιού, (2) αλλαγές στη βιολογία του παιδιού 

από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των δύο χρόνων ή πριν τη γέννηση λόγω της περιβαλλοντικής 

έκθεσης (π.χ. επιγενετικές αλλαγές) (Gluckman & Hanson, 2008), και (3) το στρες καθαυτό 

που επηρεάζει άμεσα τις συμπεριφορές υγείας και τη βιολογία (Tamashiro et al., 2009). 

Παρόμοια μελέτη (Wijlaars et al., 2011) έδειξε, ότι το χαμηλό εισόδημα σχετίζεται με 

μεγαλύτερο βάρος τους τρεις πρώτους μήνες, μεγαλύτερη μεταβολή του βάρους και 
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μεγαλύτερη συχνότητα ταχείας ανάπτυξης, πράγματα που σχετίζονται με υψηλότερες 

πιθανότητες παχυσαρκίας στη μετέπειτα ζωή Ακόμη, το χαμηλό εισόδημα προγεννητικά και 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία σχετίζεται με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος στους 

ενηλίκους (Ziol-Guest,  Duncan & Kalil, 2009). 

Εκτός από τους βιολογικούς, κοινωνικό-δημογραφικούς και τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με την παχυσαρκία, το χαμηλό ΚΟΕ (Wang & Beydoun, 2007), 

παιδιών που ζουν σε γειτονιές με έλλειψη χώρων άθλησης και η ανεπαρκής πρόσβαση σε 

φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά αυξάνουν τον κίνδυνο για παχυσαρκία (Powell et al, 2006; 

Nilsen et al., 2010).  

Έρευνα των Kakinami, Barnett, Séguin και Paradis (2015). εξέτασε την επίδραση του 

γονικού στυλ στο κίνδυνο για παιδική παχυσαρκία. Βρέθηκε ότι τα παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας με  γονείς αυταρχικού-απολυταρχικού γονικού στυλ είχαν 35 και 41% 

περισσότερες πιθανότητες, αντίστοιχα, να είναι παχύσαρκα. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

η φτώχεια διαμεσολαβούσε αυτή τη σχέση, με τους αυταρχικούς και τους αδιάφορους γονείς 

να σχετίζονται με 44 και 26% αύξηση της πιθανότητας παχυσαρκίας αλλά μόνο μεταξύ των 

παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Στη σχολική ηλικία η φτώχεια δεν αποτελούσε 

διαμεσολαβητική μεταβλητή μεταξύ του γονικού στυλ και της παιδικής παχυσαρκίας. Σε 

γενικές γραμμές η αυταρχική ανατροφή των παιδιών συνδέεται με κίνδυνο παχυσαρκίας σε όλη 

την πρώιμη και μέση παιδική ηλικία. Ως ένας πιθανός μηχανισμός έχει προταθεί η ικανότητα 

του παιδιού να αυτό-ρυθμίζει τη πρόσληψη ενέργειας. Η αυταρχική ανατροφή των παιδιών 

(που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ανταπόκριση και υψηλές απαιτήσεις) μπορεί να μεταφραστεί 

σε γονείς που (α) δεν ανταποκρίνονται στα σήματα πείνας ή κορεσμού των παιδιών και (β) την 

απαίτηση ή τον έλεγχο της ενεργειακής πρόσληψης του παιδιού (Frankel et al., 2012). Έτσι, η 

ικανότητα των παιδιών να ρυθμίζουν μόνα τους την ενεργειακή πρόσληψη είναι υπανάπτυκτη 

και ως εκ τούτου είναι πιο πιθανό να  υπερκαταναλώνουν όταν τους δίνεται η ευκαιρία (Patrick 

et al., 2013). 

Τέλος, μια έρευνα των Phipps, Burton, Osberg και Lethbridge (2006) εξέτασε τις 

διαπολιτισμικές διαφορές της φτώχειας σε συνάρτηση με την παιδική παχυσαρκία παιδιών 

ηλικίας 6-11 ετών. Βρέθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά χαμηλού 

ΚΟΕ. Μια πιθανή ερμηνεία για το εν λόγω εύρημα αποτελεί  το γεγονός ότι τα υψηλής 

ενεργειακής πυκνότητας τρόφιμα, όπως αυτά που βασίζονται σε επεξεργασμένα δημητριακά, 

ζάχαρη και πρόσθετα λίπη είναι προσιτά, οικονομικά, σε σχέση με τα άπαχα κρέατα, ψάρια, 
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και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις χαμηλού εισοδήματος 

οικογένειες να υιοθετήσουν μια πιο υγιεινή διατροφή (Drewnowski, 2004). Μια δεύτερη 

πιθανή ερμηνεία προτείνει ότι, οι γονείς με περιορισμένους πόρους και χαμηλότερα 

εισοδήματα είναι πιο πιθανό να έχουν περισσότερο άγχος από εκείνους με περισσότερους 

διαθέσιμους πόρους. Κατ’ επέκταση η υψηλότερη πίεση επιδρά φυσιολογικά στα άτομα, 

απελευθερώνοντας γλυκοκορτικοειδή, που έχει αποδειχθεί, ότι αυξάνουν την όρεξη και 

οδηγούν σε υπερβολική κατανάλωση φαγητού (Rosmond, 2005). 

Λόγω του ότι η παχυσαρκία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που ακολουθεί τον άνθρωπο από 

την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση (Juhola et al., 2011) και συνδέεται με πολλούς 

κινδύνους για την υγεία (Freedman et al., 2001; Moriarty-Kelsey & Daniels, 2010), η μείωση 

της παιδικής παχυσαρκίας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία (World 

Health Organization, 2012). Επομένως είναι καίριας σημασίας, η ανεύρεση του τρόπου που 

μπορεί να επιτευχθεί μείωση της φτώχειας καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα αναπτυχθούν 

αποτελεσματικές πολιτικές οι οποίες θα αποτελέσουν διαμεσολαβητικές λύσεις των 

παραγόντων μέσω των οποίων η φτώχεια επηρεάζει την παιδική παχυσαρκία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

 

Οι εμπειρίες και το περιβάλλον του παιδιού, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη 

διαμόρφωση ορισμένων πτυχών των γνωστικών και γλωσσικών τους δεξιοτήτων όπως η 

έκταση του λεξιλογίου, η γλωσσική επάρκεια, η κατανόηση των αριθμητικών εννοιών και η 

ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών (Feinstein, 2003). Οι ερευνητές έχουν δώσει ιδιαίτερη 

σημασία στο βαθμό στον οποίο τα πρώιμα μαθησιακά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης 

της αλληλεπίδρασης ενήλικα-παιδιού και της ποιότητας των πόρων, ενισχύουν αυτές τις πτυχές 

της γνωστικής ανάπτυξης, θεωρώντας τους προβλεπτικούς παράγοντες των επιδόσεων σε τεστ 

νοημοσύνης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). Ωστόσο, η 

φτώχεια αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου, τόσο για την υγιή 

ανάπτυξη του εγκεφάλου όσο και για τα πρώιμα υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Το 

συναισθηματικό, φυσικό και πνευματικό περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται ένα παιδί κατά τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του, επηρεάζει την πρόωρη μάθηση, την αυτορρύθμιση και την 

οργάνωση του εγκεφάλου (Shonkoff & Phillips, 2000). Κατά συνέπεια, παιδιά των οποίων το 

περιβάλλον είναι φτωχό, είναι πιο ευάλωτα σε αναπτυξιακά προβλήματα. 

 Οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 

παρέχουν επαρκή διατροφή, μια κατάσταση που σχετίζεται με μειωμένες γνωστικές ικανότητες 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (Palloni, 2006). Επιπλέον, τα νεαρά παιδιά που μεγαλώνουν 

σε φτωχά περιβάλλοντα ενδέχεται να λαμβάνουν λιγότερα γνωστικά ερεθίσματα και να έχουν 

μειωμένη πρόσβαση σε πόρους μάθησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά που ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας έχουν πάνω από 1,3 περισσότερες πιθανότητες, σε σχέση με άλλα παιδιά, 

να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές καθυστερήσεις (Brooks-Gunn & 

Duncan, 1997).  

Μελέτες που έχουν ερευνήσει την επίδραση της χρονικής στιγμής και της διάρκειας της 

φτώχειας, στη γνωστική ανάπτυξη (Duncan et al., 1998; Najman et al., 2009) αναφέρουν ότι η 

εμπειρία της φτώχειας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (γέννηση έως 5 ετών), έχει μεγαλύτερη 

επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη σε σύγκριση με την αντίστοιχη εμπειρία στη μέση παιδική 

ηλικία (6-10 ετών) και την εφηβεία (11-15 ετών). Παρομοίως, οι  Lipman, Offord και Boyle 



42 
 

(1994) αναφέρουν ότι οι πρώιμες εμπειρίες φτώχειας (4-12 έτη), είναι πιο επιβλαβής 

συγκριτικά με τις ύστερες εμπειρίες φτώχειας (8-16 έτη). 

Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της φτώχειας της οικογένειας και των γνωστικών 

επιδόσεων των παιδιών, τείνει να αναδύεται στην ηλικία των 2 ετών. Η ηλικία αυτή αποτελεί 

μια κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων και ως εκ τούτου, το παιδί 

είναι ευάλωτο στις περιβαλλοντικές εισροές (Klebanov et al., 1998). Οι παράγοντες 

οικογενειακού κινδύνου όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες και η χαμηλή εκπαίδευση της 

μητέρας, βρέθηκε να έχουν αρνητική επίδραση στα τεστ νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας ενός 

έτους, ενώ το εισόδημα αυτό καθαυτό όχι. Στην ηλικία των 2 ετών, ωστόσο, τόσο το εισόδημα, 

όσο και οι παράγοντες κινδύνου της οικογένειας προέβλεπαν χαμηλότερα σκορ κατά 4.4 

μονάδες σε παιδιά χαμηλού ΚΟΕ (Korenman, Miller & Sjaastad, 1995). Σε σχετική μελέτη 

διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια του νηπιαγωγείου, παιδιά χαμηλού ΚΟΕ βρίσκονταν στο 

ίδιο επίπεδο με τους  υψηλού ΚΟΕ, συνομήλικους τους όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες 

ανάγνωσης, ωστόσο υστερούσαν σε σχέση με τους συμμαθητές του σε πιο σύνθετες δεξιότητες 

(Kieffer, 2008). Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι ξεκινώντας από την ηλικία των 2 ετών τα 

παιδιά που ανατρέφονται εν μέσω φτώχειας, γενικά, σκοράρουν 15-40% λιγότερο σε 

τυποποιημένες γνωστικές δοκιμασίες σε σύγκριση με τους υψηλού ΚΟΕ συνομήλικους τους. 

Αυτά τα αποτελέσματα διατηρούνται ακόμη και όταν τα παιδιά φτάσουν σε σχολική ηλικία και 

συνοδεύονται από χαμηλά επίπεδα σχολικής επίδοσης και ενδεχόμενη εγκατάλειψή του 

σχολείου  (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). 

Όσον αφορά τη διάρκεια, η επίμονη φτώχεια φαίνεται να είναι πιο επιβλαβής από ότι η 

παροδική (Smith, Brooks-Gunn & Klebanov, 1997; NICHD, 2005; Korenman, Miller & 

Sjaastad, 1995). Η έκθεση στη φτώχεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (γέννηση έως 14 

έτη) είναι πιο επιζήμια για τη γνωστική ανάπτυξη σε σχέση με τη φτώχεια που βιώνεται σε μια 

μόνο περίοδο της ζωής του παιδιού. Για κάθε επιπλέον χρόνο έκθεσης στη φτώχεια, οι 

επιδόσεις των παιδιών στις δοκιμασίες γνωστικής αξιολόγησης μειώνονται κατά 2,19 μονάδες 

στις προοδευτικές μήτρες του Raven και κατά 1,74 μονάδες, στις δοκιμασίες που μετρούν το 

ευρύτερο φάσμα της γνωστικής ανάπτυξης. Παρομοίως, οι Duncan, Brooks-Gunn και 

Klebanov (1994) αναφέρουν ότι τα παιδιά που έχουν βιώσει επίμονη φτώχεια έχουν 

μεγαλύτερα ελλείμματα στο δείκτη νοημοσύνης και περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς 

στην ηλικία των 5 συγκριτικά με τα παιδιά που έχουν βιώσει παροδική φτώχεια, τα οποία με 

τη σειρά τους υποφέρουν από περισσότερα νοητικά ελλείμματα και προβλήματα συμπεριφοράς 

σε σχέση με παιδιά που δεν βίωσαν ποτέ φτώχεια. Οι διαφορές αυτές εξακολουθούν να 
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υφίστανται όταν άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τη φτώχεια, όπως η δομή της οικογένειας 

και η εκπαίδευση της μητέρας, λαμβάνονται υπόψη. Οι ερμηνείες ενδέχεται να είναι πολλαπλές 

και αλληλένδετες. Αρχικά, τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλά ΚΟ περιβάλλοντα ενδέχεται 

να βιώνουν διαφορές στις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζουν συγκριτικά με τους 

ομηλίκους τους από υψηλότερα ΚΟ περιβάλλοντα. Ενδεικτικά, τα παιδιά μεσαίου και υψηλού 

ΚΟΕ είναι πιθανότερο να διαμένουν σε καλύτερο περιβάλλον σπιτιού (καλύτερη στέγαση, 

περισσότερο χώρο ανά άτομο), να δίνεται έμφαση στη μάθηση και την παιδεία, να 

διατρέφονται σωστά και γενικά να έχουν καλύτερες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Συνήθως 

βιώνουν λιγότερες οικογενειακές αναταράξεις και γενικά ζουν σε πιο σταθερό οικογενειακό 

περιβάλλον. Αν και οι επιπτώσεις της καθεμίας από αυτές τις διαφορές μπορεί να είναι μικρές, 

η σωρευτική επίδραση τους στη ζωή των παιδιών φαίνεται να είναι σημαντική (Bradley & 

Corwyn, 2002). 

Η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων κατά την πρώιμη παιδική ηλικία θέτει τα θεμέλια 

για τη δια βίου επιτυχία των παιδιών σε μια ποικιλία περιβαλλοντικών πλαισίων, 

συμπεριλαμβανομένων του σχολείου, της εργασίας, και των διαπροσωπικών σχέσεων. Κατ’ 

επέκταση, καθυστερήσεις στη γνωστική ανάπτυξη που αρχίζουν από την πρώιμη παιδική 

ηλικία έχουν αθροιστικές επιπτώσεις για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά, η 

κατανόηση της φτώχειας και της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών παραμένει περιορισμένη 

(Ayoub, O’Connor, Rappolt-Schlictmann, Vallotton, Raikes & Chazan-Cohen, 2009). Τέλος, 

η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών είναι ανθεκτική, ακόμη και όταν αυτή 

απειλείται, μπορούν εύκολα να την ανακτήσουν εκτιθέμενα σε βελτιωμένα περιβάλλοντα 

μάθησης (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). 

 

4.1. Επίδραση εισοδήματος στη γνωστική ανάπτυξη. 

Oι Fernald και Hidrobo (2011) πραγματοποίησαν μια μελέτη, στην οποία υπολόγισαν τις 

επιπτώσεις μιας εθνικής οικονομικής κρίσης στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών κατά τη 

διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Αξιοποιώντας τη διακύμανση του ύψους των παιδιών 

που εκτέθηκαν το 1998-2000 στην οικονομική κρίση στο Εκουαδόρ, απέδειξαν ότι ένα έτος 

έκθεσης στην κρίση, από τη γέννηση έως την ηλικία των πέντε ετών, αντανακλάται σε μια 

σημαντική μείωση της βαθμολογίας σε τεστ λεξιλογίου, 2,4 μονάδες κατά μέσο όρο. Η μείωση 

αυτή συνεχίζεται με 3% μείωση στα τεστ λεξιλογίου για κάθε χρόνο έκθεσης. Επιπλέον, η 

επίδραση της έκθεσης στην κρίση ποικίλει ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης. Η 

έκθεση στην κρίση είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα σκορ λεξιλογίου των παιδιών 
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μόνο όταν εκτέθηκαν τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6-11 και 18-29 μηνών. Είναι ενδιαφέρον 

ότι, οι ηλικίες αυτές συμπίπτουν με περιόδους που τα παιδιά υποβάλλονται σε ταχείες 

νευρολογικές και γνωστικές αλλαγές στις γλωσσικές τους ικανότητες. 

Η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών φαίνεται να επηρεάζει, επίσης αρνητικά την 

ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας, ωστόσο αυτή η επίδραση μπορεί να 

εξαρτάται από το οικονομικό πλαίσιο του νοικοκυριού κατά τον χρόνο που επλήγη. Για 

παράδειγμα, οι  Dearing, McCartney και Taylor (2001) βρήκαν ότι η μείωση της αναλογίας 

των οικογενειακών εσόδων προς τις ανάγκες τους, σχετίζεται με σημαντική μείωση της 

ετοιμότητας των παιδιών για το σχολείο και της δεκτικότητας τους στις γλωσσικές δεξιότητες 

αλλά μόνο για οικογένειες που ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Επιπλέον, σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα των Duncan, Morris και Rodrigues (2011), που συγκέντρωσαν 20.000 

παρατηρήσεις παιδιών ηλικίας 2 έως 5 ετών, βρήκαν ότι η αύξηση, κατά χίλια δολάρια, του 

ετησίου εισοδήματος των χαμηλό-μεσαίων νοικοκυριών οδήγησε σε βελτίωση της γνωστικής 

επίδοσης των παιδιών ειδικά στις νεαρές ηλικίες. Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξαν και οι Dahl 

και Lochner (2012) καθώς βρήκαν ότι η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος κατά 1000 

δολάρια αυξάνει τις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών στις μαθηματικές και αναγνωστικές 

αξιολογήσεις κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, κυρίως στην υπό-Σαχάρια Αφρική και την 

Ασία, εκτιμάται ότι διακόσια εκατομμύρια παιδιά, αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν το 

αναπτυξιακό τους δυναμικό ως αποτέλεσμα της φτώχειας (Grantham-McGregor, Walker, 

Chang & Powell, 2007). Αναμφισβήτητα, τα γνωστικά ελλείμματα και η συνεπαγόμενη 

μειωμένη σχολική επίδοση, είναι εκείνα που συμβάλλουν περισσότερο στην εδραίωση του 

κύκλου της φτώχειας καθώς έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις μετέπειτα αποδοχές. Εκτιμάται 

ότι μόνο το 10-41% των γονέων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, παρέχουν στα 

παιδιά τους γνωστικά ενισχυτικά υλικά και μόνο το 11-33% εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά σε 

γνωστικά διεγερτικές δραστηριότητες (Walker et al., 2007). Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 

καθώς η έρευνα έχει αποδείξει ότι η παροχή γνωστικά διεγερτικών δραστηριοτήτων στα παιδιά 

και η έκθεση τους σε επαρκείς ευκαιρίες μάθησης, ενισχύει τις γνωστικές και κοινωνικό-

συναισθηματικές τους ικανότητες (Engle et al., 2007). 

Αποδεικτικά στοιχεία από τις αναπτυσσόμενες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των 

Καμπότζη, Εκουαδόρ, Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη και Νικαράγουα) δείχνουν ότι η φτώχεια 

συνδέεται με  γνωστικές καθυστερήσεις των παιδιών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (Brooks-



45 
 

Gunn & Duncan, 1997; Paxson & Schady, 2007; Fernald et al., 2011). Οι καθυστερήσεις αυτές 

αυξάνονται όταν τα παιδιά προσεγγίζουν την ηλικία έναρξης του σχολείου. Σύμφωνα με 

παρατηρήσεις των Naudeau, Martinez, Premand και Filmer  (2011), τα πεντάχρονα παιδιά που 

ζουν στη Καμπότζη κα τη Μοζαμβίκη εμφανίζουν οριακά καλύτερη κατανόηση της γλώσσας 

από τους τρίχρονους. Οι αναπτυξιακές αυτές καθυστερήσεις, οφείλονται εν μέρει στις 

περιορισμένες επενδύσεις των φροντιστών σε γνωστικά διεγερτικά υλικά και δραστηριότητες. 

Οι έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η φτώχεια μειώνει 

τη δυνατότητα επένδυσης του γονέα, σε χρόνο και χρήμα, και οδηγεί σε γνωστικές 

αναπτυξιακές καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, η Votruba-Drzal (2003) βρήκε ότι η μείωση 

ενός δολαρίου στο εισόδημα ενός νοικοκυριού, από τη γέννηση ενός παιδιού, συνδέεται με 

μείωση της γνωστικής διέγερσης κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Παρόμοια οι Naudeau και 

συν., (2011) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο της φτώχειας σχετίζεται έμμεσα με  

γνωστικές συνέπειες στα μικρά παιδιά, εν μέρει μέσω των γονικών επενδύσεων, σε γνωστικά 

ενισχυτικά  υλικά και της γονικής διέγερσης της γλώσσας.  

Τέλος, φαίνεται να υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες 

επικινδυνότητας που αντιμετωπίζει ένα παιδί και στις γνωστικές του δεξιότητες. Η φτώχεια 

συνδέεται με πολλούς άλλους συνυπάρχοντες κινδύνους, οι οποίοι δρουν αθροιστικά για τη 

γνωστική ανάπτυξη. Έρευνα των Ayoub και συν. (2009) έδειξε, κατά μέσο όρο,  μειωμένες 

γνωστικές δεξιότητες στα τρία πρώτα χρόνια των παιδιών χαμηλών ΚΟΕ. Επιπλέον, ήδη από 

την ηλικία των δύο ετών, τα παιδιά αυτά αποκτούν τη συμβολική λογική και τις γλωσσικές 

δεξιότητες πιο αργά, συγκριτικά με τους υψηλού ΚΟΕ συνομήλικους τους, λόγω της 

μικρότερης διάδρασης με το περιβάλλον και της σχέσης τους με τους φροντιστές. Έρευνα σε 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας έδειξε ότι οι αρχικές αυτές καθυστερήσεις έχουν μακροπρόθεσμες 

συνέπειες και είναι προβλεπτικές των χαμηλών επιδόσεων στο σχολείο. Συγκεκριμένα, η 

βοήθεια από την πρόνοια και η χαμηλή εκπαίδευση της μητέρας συσχετίστηκαν με ταχύτερες 

μειώσεις των επιδόσεων στην ηλικία των 14 με 36 μηνών. Επιπλέον η ανεργία του γονέα 

συσχετίστηκε με μειωμένες επιδόσεις στους 36 μήνες. Τέλος, παιδιά οικογενειών που 

λάμβαναν οικονομική βοήθεια από το κράτος, είχαν μητέρα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή 

γονέα άνεργο, λάμβαναν μικρότερα επίπεδα γνωστικής και γλωσσικής διέγερσης στο σπίτι. 

 Τα παραπάνω ευρήματα στηρίζουν τη θεωρία του οικογενειακού στρες που διατείνεται 

ότι η σχέση μεταξύ ΚΟΕ και γνωστικών ικανοτήτων αντανακλά μια διακύμανση των 

αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού που σχετίζονται με το ΚΟΕ. Επιπλέον, παιδιά που είχαν 

χαμηλότερα επίπεδα δυαδικής αμοιβαιότητας με τη μητέρα, εμφάνισαν χαμηλότερες επιδόσεις 
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σε γνωστικά τεστ στην ηλικία των τριών σε σχέση με τους συνομήλικους τους. Αυτό 

επιβεβαιώνει ευρήματα που δείχνουν ότι οι ευκαιρίες μάθησης και η αμοιβαιότητα της σχέσης 

γονέα-παιδιού, αποτελούν δύο πολύ ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες των γνωστικών 

δεξιοτήτων. Και αυτό, διότι τα παιδιά κατακτούν τις γνωστικές δεξιότητες όταν αισθάνονται 

συναισθηματικά  ασφαλή και εκτίθενται σε υλικά και δραστηριότητες που ενισχύουν την εν 

λόγω ανάπτυξη (Conger et al., 2002). 

Ωστόσο, παρά τις κατά μέσο όρο χαμηλότερες επιδόσεις, στις δοκιμασίες αξιολόγησης 

των γνωστικών ικανοτήτων, των παιδιών χαμηλών ΚΟΕ, οι αποδόσεις ποικίλλουν. Πολλά από 

αυτά τα παιδιά εμφανίζουν μέση ή άνω του μέσου όρου επίδοση σε γνωστικά τεστ, πράγμα που 

υποδεικνύει ότι δεν επηρεάζονται όλα τα παιδιά το ίδιο (Buckner, Mezzacappa & Beardslee 

2003). 

 

4.2. Επίδραση φτώχειας στα Νευρογνωστικά Ελλείμματα. 

 Κατά τη γέννηση, η υγιής ανάπτυξη του εγκεφάλου, εξαρτάται από τις εμπειρίες και την 

περιβαλλοντική διέγερση που δέχεται. Επομένως, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές εμπειρίες 

ενδέχεται να είναι επιβλαβείς, τόσο για τη δομική, όσο και για τη λειτουργική του ανάπτυξη. 

Επειδή το ΚΟΕ σχετίζεται αναμφισβήτητα με τις διαφορές στα επίπεδα του άγχους και των 

διαθέσιμων οικογενειακών πόρων, θα μπορούσε να επηρεάσει ορισμένα μοτίβα νευρωνικής 

δραστηριότητας, δημιουργώντας συστηματικές μεταβολές στη γνωστική ανάπτυξη του 

εγκεφάλου (Farah et al., 2006; De Bellis et al., 1999). Το χαμηλό επίπεδο γλωσσικής 

ικανότητας και εκτελεστικών λειτουργιών, αποτελούν τα δύο κύρια, χαρακτηριστικά στοιχεία 

που  παρατηρούνται στα παιδιά χαμηλού ΚΟΕ, ήδη από το νηπιαγωγείο (Noble, Norman & 

Farah, 2005). 

Μέχρι πρόσφατα, πολλές μελέτες που τεκμηρίωναν τις σχέσεις μεταξύ του ΚΟΕ της 

οικογένειας με τις γνωστικές λειτουργίες, επικεντρώνονταν κυρίως στο νοητικό πηλίκο του 

παιδιού (Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Harden, Turkheimer, & Loehlin, 2006; McLoyd, 

1998; Turkheimer, Haley, Waldron, D’Onofrio, & Gottesman, 2003). Ωστόσο, η πρόοδος των 

νευροεπιστημών έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των μελετών αυτού του είδους. 

Το ΚΟΕ συνίσταται από πολλούς παράγοντες, καθένας εκ των οποίων αντικατοπτρίζει 

τις διαφορετικές πτυχές της εμπειρίας (Duncan & Magnuson, 2012). Οι διαφορετικές εμπειρίες 

επηρεάζουν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου με ποικίλους τρόπους. Αρχικά, το εισόδημα 

σχετίζεται με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στην οικογένεια αλλά και με το βαθμό του 
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στρες που υφίστανται τα μέλη της. Οι Noble et al. (2006), βρήκαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ 

του εισοδήματος και του μεγέθους του ιππόκαμπου, με τα παιδιά και τους εφήβους χαμηλών 

ΚΟΕ να έχουν μικρότερο, σε όγκο, ιππόκαμπο. Ο ιππόκαμπος είναι η περιοχή του εγκεφάλου 

που σχετίζεται με τη μνήμη. Μελέτες δείχνουν ότι παιδιά χαμηλού ΚΟΕ έχουν χαμηλότερες 

επιδόσεις σε δοκιμασίες μνήμης εργασίας συγκριτικά με παιδιά υψηλού ΚΟΕ. Στην ίδια μελέτη 

βρέθηκε αντίστοιχη ογκομετρική διαφορά στην αμυγδαλή. Η αμυγδαλή παίζει πρωτεύοντα 

ρόλο στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Επιπλέον, 

εντοπίστηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης του γονέα και της λευκής ουσίας 

του εγκεφάλου. Η εκπαίδευση του γονέα σχετίζεται με την γνωστική διέγερση που λαμβάνουν 

τα παιδιά. Γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου, τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο με τα 

παιδιά τους, συγκριτικά με γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (Guryan et al., 2008). Τέλος, 

χρησιμοποιούν περισσότερο σύνθετη γλώσσα  και γονικές πρακτικές που προάγουν τη 

κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Duncan et al.,1994; McLoyd, 1997; 

Bradley & Corwyn, 2001).  

Σε έρευνα των Hanson, Chandra, Wolfe και Pollak (2011) εξετάστηκε τη σχέση του 

εισοδήματος της οικογένειας με τον ιππόκαμπο και την αμυγδαλή σε παιδιά 4-18 ετών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το γονικό ΚΟΕ επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες των παιδιών. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα είχαν λιγότερη λευκή ουσία  

στον ιππόκαμπο συγκριτικά με τα παιδιά που ζούσαν σε οικογένειες με υψηλό εισόδημα. Οι 

ερευνητές πρότειναν ότι αυτή η διαφορά αντανακλά μια συγκεκριμένη εμπλοκή του 

ιππόκαμπου στη ρύθμιση του στρες και στη μακρόχρονη μνήμη. Οι διαφορές αυτές στον 

ιππόκαμπο, ίσως λόγω του στρες που προκαλείται από τη διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας, 

μπορούν να ερμηνεύσουν εν μέρει τις διαφορές στη μακρόχρονη μνήμη, τη μάθηση και τον 

έλεγχο των νευροενδοκρινικών λειτουργιών. Παρόμοια, οι Farah και συν. (2006) βρήκαν ότι η 

περιβαλλοντική διέγερση και η ανατροφή, σχετίζονται με τη λειτουργία της μνήμης στη 

παιδική ηλικία. Η λειτουργία της μακρόχρονης μνήμης μεσολαβείται από τον ιππόκαμπο. Έτσι, 

όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του ιπποκάμπου, τόσο καλύτερη είναι  η λειτουργία της μνήμης. 

Επιπροσθέτως, υψηλά επίπεδα χρόνιου στρες σχετίζονται με μικρότερο όγκο ιπποκάμπου 

στους ενηλίκους (Fischl et al., 1999). Τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν ένα πιθανό 

νευροβιολογικό μηχανισμό, μέσω του οποίου το πρώιμο περιβάλλον ενδέχεται να μεταβιβάζει 

τον κίνδυνο πλήθους επιβλαβών επιπτώσεων. 

Μια ουσία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη αποτελεί τη φαιά 

ουσία. Η ανάπτυξη της είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα γνωστικά και συμπεριφορικά 
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προβλήματα διότι ο συγκεκριμένος εγκεφαλικός ιστός περιέχει σώματα νευρικών κυττάρων, 

δενδρίτες και συνάψεις, που υποστηρίζουν την επεξεργασία των πληροφοριών και την 

εκτέλεση των πράξεων. Έρευνα σε δίδυμα που εξέτασε γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, κατέληξε ότι η φαιά ουσία επηρεάζεται μοναδικά 

από το πρώιμο περιβάλλον και είναι λιγότερο κληρονομήσιμη συγκριτικά με τη λευκή ουσία 

(Gilmore, Schmitt, Knickmeyer, Smith, Lin, et al., 2010).  Παρόμοια, σε διαχρονική έρευνα 

των Hanson και συν. (2013), παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν, παιδιά ηλικίας 5 μηνών έως 4 

ετών από διαφορετικά οικονομικά υπόβαθρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βρέφη που 

προέρχονταν από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, είχαν μικρότερο όγκο φαιάς ουσίας στον 

μετωπιαίο και τον βρεγματικό λοβό. Στον μετωπιαίο λοβό εδράζονται οι εκτελεστικές 

λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός, ο έλεγχος των παρορμήσεων και ο έλεγχος της προσοχής. Ο 

μειωμένος όγκος φαιάς ουσίας σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου συνάδει με έρευνες που 

αποδεικνύουν μειωμένες εκτελεστικές λειτουργίες σε παιδιά χαμηλότερων ΚΟΕ. Τέλος, τα 

παιδιά από οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα εμφάνισαν, γενικότερα, μια πιο αργή τροχιά 

ανάπτυξης κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία. 

 

4.3. Επίδραση φτώχειας στις Εκτελεστικές Λειτουργίες. 

Ο όρος «εκτελεστικές λειτουργίες» περιγράφει μια ομάδα συμπεριφορών όπως  επίλυση 

προβλημάτων, σχεδιασμός,  αναστολή αποκρίσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση αναπτυξιακών 

στρατηγικών και μνήμη εργασίας,  στις οποίες εμπλέκεται ο μετωπιαίος λοβός (Ardila et al., 

2005). Αυτές οι δεξιότητες βελτιώνονται καθώς ο εγκέφαλος ωριμάζει κατά την παιδική και 

εφηβική ηλικία (Anderson, Anderson, Northam, Jacobs & Catroppa, 2001).  

Σε νευροβιολογικό επίπεδο, το προμετωπιαίο σύστημα υφίσταται παρατεταμένη 

μεταγεννητική ανάπτυξη, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την εφηβεία και συνδέεται 

λειτουργικά με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, η έκθεση των παιδιών σε δυσμενείς εμπειρίες του περιβάλλοντος, 

συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση του βασικού συνόλου των νοητικών λειτουργιών. 

Ελλιπής ανάπτυξη των μετωπιαίων λοβών στην παιδική ηλικία συνεπάγεται περιορισμένη 

ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των εκτελεστικών λειτουργιών (Hackman & Farah, 

2009). Έρευνες που μελετούν την ηλεκτροεγκεφαλική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα του 

ΚΟΕ βρήκαν διαφορές στα μοτίβα της ως αποτέλεσμα του ΚΟΕ. Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα 

(Otero et al, 1997) κατά την οποία μελετήθηκαν παιδιά προσχολικής ηλικίας από το Μεξικό, 

παρατηρήθηκε καθυστερημένη ωρίμανση  του προμετωπιαίου φλοιού σε παιδιά χαμηλού ΚΟΕ. 
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Επίσης σε έρευνα των Tomarken, Dichter, Garber και Simien (2004), βρέθηκε αριστερή 

μετωπιαία υπολειτουργία σε εφήβους χαμηλού ΚΟΕ. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με εκείνα 

που δείχνουν μειωμένη ικανότητα χρήσης της γλώσσας και των εκτελεστικών λειτουργιών. 

Σε σχετική μελέτη, βρέθηκε ότι η διακύμανση των μεταβλητών που σχετίζονται με τη 

φτώχεια, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων κινδύνων της κατοικίας προέβλεπαν την  

εκτελεστική λειτουργία των παιδιών (Li-Grining, 2007). Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

εξειδίκευση στους παράγοντες που επηρεάζουν τα διαφορετικά νευρογνωστικά συστήματα. 

Για παράδειγμα, η γονική μέριμνα στη πρώιμη παιδική ηλικία, προβλέπει μοναδικά τη 

λειτουργία της μνήμης στη μέση σχολική ηλικία, ενώ η γνωστική διέγερση προβλέπει την 

ύστερη λειτουργία της γλώσσας (Farah et al., 2008). 

Σε μια σειρά ερευνών, μελετήθηκε η επίδραση του ΚΟΕ στην ανάπτυξη των 

νευρογνωστικών λειτουργιών. Στην αρχική μελέτη (Noble, Norman & Farah, 2005), 

συγκρίθηκε η νευρογνωστική επίδοση 60 νηπίων χαμηλού και μεσαίου ΚΟΕ Αφρικανό-

αμερικανικής καταγωγής. Τα εν λόγο νήπια, εξετάστηκαν σε μια συστοιχία δοκιμασιών που 

αξιολογούσαν πέντε σημεία κλειδιά των νευρογνωστικών συστημάτων, το προμετωπιαίο-

εκτελεστικό σύστημα, το αριστερό γλωσσικό σύστημα, το μέσο κροταφικό-σύστημα μνήμης, 

το βρεγματικό σύστημα–χωρικής αντίληψης και το οπίσθιο κροταφικό σύστημα-οπτικής 

αντίληψης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά μεσαίου ΚΟΕ είχαν γενικότερα καλύτερες 

επιδόσεις συγκριτικά με τα παιδιά χαμηλού ΚΟΕ. Συγκεκριμένα, για κάποια συστήματα όπως 

το αριστερό γλωσσικό και το προμετωπιαίο-εκτελεστικό σύστημα οι διαφορές ήταν μεγάλες 

και στατιστικά σημαντικές. Σε μεταγενέστερη έρευνα (Noble, McCandliss & Farah, 2004), τα 

ίδια παιδιά συμπλήρωσαν μια παρόμοια συστοιχία δοκιμασιών που μετρούσε τα παραπάνω 

συστήματα, με τη διαφορά ότι υποδιαίρεσαν το προμετωπιαίο-εκτελεστικό σύστημα σε τρεις 

κατηγορίες που μετρήθηκαν με αντίστοιχες δοκιμασίες. Οι τρεις αυτές κατηγορίες ήταν το 

πλευρικό προμετωπιαίο σύστημα (μνήμη εργασίας), το σύστημα πρόσθιου προσαγωγίου 

(γνωστικός έλεγχος) και το μεσοκοιλιακό προμετωπιαίο σύστημα (σύστημα ανταμοιβής). Τα 

αποτελέσματα συνάδουν με την προηγούμενη έρευνα καθώς έδειξαν μια σημαντική συσχέτιση 

του γλωσσικού συστήματος και του συστήματος των εκτελεστικών λειτουργιών με το ΚΟΕ, 

συμπεριλαμβανομένων και των υποσυστημάτων του. Στη τελική έρευνα, χορηγήθηκαν οι ίδιες 

νευρογνωστικές δοκιμασίες σε μεγαλύτερα παιδιά (Farh et al., 2004). Αξιολογήθηκαν 60 

μαθητές γυμνασίου χαμηλού και μεσαίου ΚΟΕ. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, καθώς 

εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές  όσον αφορά το γλωσσικό και δύο 

υποσυστήματα του εκτελεστικού συστήματος (μνήμη εργασίας και γνωστικός έλεγχος). 
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Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του ΚΟΕ με το αριστερό γλωσσικό 

σύστημα, το μέσο κροταφικό-σύστημα μνήμης και το προμετωπιαίο εκτελεστικό σύστημα. Τα 

παιδιά που ζούσαν σε περιβάλλοντα χαμηλού ΚΟΕ είχαν χαμηλότερη επίδοση στις δοκιμασίες 

και ειδικότερα στα συγκεκριμένα υποσυστήματα. 

Το προφίλ των ανισοτήτων, με μεγαλύτερη διαφορά στα συστήματα που είναι 

απαραίτητα για τη γλώσσα, τη μνήμη, τη μνήμη εργασίας και το γνωστικό έλεγχο, επηρεάζει 

τη μελλοντική πορεία της ζωής των παιδιών. Η σημασία της γλώσσας και της μνήμης είναι 

προφανής για το σχολικό και εργασιακό περιβάλλον. Λιγότερο προφανής είναι η επίδραση της 

μνήμης εργασίας και του γνωστικού ελέγχου για την επιτυχία, αλλά μελέτες που συνδέουν τις 

ατομικές διαφορές σε αυτές τις λειτουργίες  με ατομικές διαφορές στη συμπεριφορά των 

παιδιών, αναφέρουν ότι  επηρεάζουν την αυτορρύθμιση, την νοημοσύνη των ενηλίκων καθώς 

και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Davis et al., 2002; Engle et al., 1999; Gray & 

McNaughton, 2003).  

Οι πιθανές αιτίες για τις διαφορές στη νευρογνωστική ανάπτυξη ποικίλλουν. Τρεις 

σωματικοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες υψηλού κινδύνου για τη χαμηλή 

γνωστική επίδοση (Alaimo et al., 1998), η ανεπαρκής διατροφή, η κατάχρηση ουσιών (ιδίως η 

προγεννητική έκθεση) και η έκθεση στο μόλυβδο. Ωστόσο, πέρα από τις σωματικές, υπάρχουν 

και ψυχολογικές διαφορές μεταξύ των εμπειριών των παιδιών, από τα  χαμηλά και μεσαία 

ΚΟΕ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την νευρογνωστική ανάπτυξη. Μια βασική διαφορά 

μεταξύ των οικογενειών χαμηλού και μεσαίου ΚΟΕ είναι ότι τα πρώτα είναι πιθανό να 

λαμβάνουν λιγότερη γνωστική διέγερση συγκριτικά με τα δεύτερα. Η οικονομική τους 

κατάσταση καθαυτή προβλέπει ότι θα έχουν λιγότερα παιχνίδια και βιβλία και μικρότερη 

έκθεση σε χώρους και δραστηριότητες που προάγουν τη γνωστική ανάπτυξη, λόγω του 

κόστους των παραπάνω.  Άλλοι τύποι νοητικών ερεθισμάτων είναι επίσης λιγότερο συχνοί σε 

οικογένειες χαμηλού ΚΟΕ, όπως για παράδειγμα η γονική ομιλία η οποία έχει ως σκοπό να 

δεσμεύσει το παιδί σε συνομιλία (Bradley & Corwyn, 2002). Επίσης, ο μέσος αριθμός των 

ωρών που περνούν τα παιδιά διαβάζοντας ένα εικονογραφημένο βιβλίο πριν από την έναρξη 

του νηπιαγωγείου, έχει εκτιμηθεί σε 25 για τα παιδιά χαμηλού και μεταξύ 1000 και 1700 για 

τα παιδιά μεσαίου ΚΟΕ (Adams, 1990). Σε ένα δείγμα 622 παιδιών ηλικίας 6-14 ετών από την 

Κολομβία και το Μεξικό, οι Ardila, Rosselli, Matute και Guajardo (2005) μελέτησαν την 

επίδραση της εκπαίδευσης του γονέα στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών του 

παιδιού. Διαπίστωσαν λοιπόν, ότι τα χρόνια εκπαίδευσης των γονέων συσχετίζονταν θετικά με 

τις εκτελεστικές λειτουργίες του παιδιού, και συγκεκριμένα με τη σημασιολογική λεκτική 
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ευχέρεια. Αυτή η επίδραση του ΚΟΕ στις επιδόσεις των παιδιών έχει τεκμηριωθεί σε 

διαφορετικές κουλτούρες. Για παράδειγμα, οι Sigman, Neumann, Jansen και Bwibo (1989) 

παρατήρησαν σε παιδιά που μεγαλώνουν σε αγροτικές περιοχές της Κένυα ότι οι γνωστικές 

επιδόσεις τους προβλέπονταν από ένα συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της 

διάρκειας της σχολικής εκπαίδευσης, της πρόσληψης τροφής, του σωματικού αναστήματος, 

και του ΚΟΕ. Έτσι, εκτός από τους υλικούς περιορισμούς, οι διαφορετικές γονικές προσδοκίες 

και ανησυχίες συμβάλλουν επίσης στις διαφορές της ποσότητας της γνωστικής διέγερσης που 

δέχονται τα παιδιά χαμηλών και μεσαίων ΚΟΕ. Τέλος, οι ζωές των ατόμων χαμηλού ΚΟΕ 

τείνουν να είναι πιο αγχωτικές για ποικίλους λόγους, όπως η ανησυχία για την παροχή των 

βασικών οικογενειακών αναγκών, οι επικίνδυνες γειτονιές, και η εργασιακή ανασφάλεια. Οι 

Turner και Avison (2003) επιβεβαίωσαν ότι το χαμηλό ΚΟΕ σχετίζεται με περισσότερο 

στρεσσογόνα γεγονότα ζωής. Το ίδιο φαίνεται να είναι ισχύει και για τα παιδιά. Η ψυχολογική 

πίεση προκαλεί την έκκριση κορτιζόλης και άλλων ορμονών του στρες, οι οποίες επηρεάζουν 

τον εγκέφαλο με πολυάριθμους τρόπους (McEwen, 2000). Ο ανώριμος εγκέφαλος είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αυτές τις επιδράσεις. Σε βασικές ερευνητικές μελέτες της ανάπτυξης 

του εγκεφάλου αρουραίων, νεογνά αρουραίων που υποβάλλονται σε παρατεταμένο 

αποχωρισμό από τη μητέρα, παρουσιάζουν αύξηση του άγχους και των επιπέδων των ορμονών. 

Το πρώιμο αυτό νευροενδοκρινικό φαινόμενο μεταβάλλει τη λειτουργία του εγκεφάλου, με την 

έσω κροταφική περιοχή (μνήμη) να επηρεάζεται περισσότερο, αν και τα συστήματα του 

προμετωπιαίου φλοιού, που συμμετέχουν στην ρύθμιση της απόκρισης του στρες, 

επηρεάζονται επίσης (Meaney et al., 1996). 

Σε εμπεριστατωμένες έρευνες  (Noble, Farah, & McCandliss, 2006; Noble, McCandliss, 

& Farah, 2007; Noble, Norman, & Farah, 2005)  κατά τις οποίες μελετήθηκαν νευρογνωστικά, 

οι εκτελεστικές λειτουργίες, ως συνάρτηση του ΚΟΕ, απεδείχθη ότι (α) οι εν λόγω συσχετίσεις 

υπάρχουν για συγκεκριμένα νευρογνωστικά συστήματα, με την ισχυρότερη συσχέτιση να 

υφίσταται ανάμεσα στη γλώσσα και το προμετωπιαίο εκτελεστικό σύστημα, (β) εντός του 

προμετωπιαίου συστήματος, το ΚΟΕ της οικογένειας συνδέεται με τη μνήμη εργασίας και το 

γνωστικό έλεγχο και (γ) οι γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού ενδέχεται να διαμεσολαβούνται 

από τη σχέση μεταξύ του οικογενειακού ΚΟΕ και εκτελεστικών λειτουργιών. 

Πρόσφατα, ερευνητές εξέτασαν λειτουργίες, εξαρτημένες από τον προμετωπιαίο φλοιό 

όπως η επιλεκτική προσοχή υπό την επίδραση του ΚΟΕ.  Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα 

μελετήθηκαν παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών και εξετάστηκε η επίδραση του επιπέδου 

εκπαίδευσης της μητέρας, στην επιλεκτική ακουστική προσοχή. Στα παιδιά παρουσιάστηκαν 
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ταυτόχρονα δύο αφηγήσεις και τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεκτικά μία 

από τις δύο. Οι αφηγήσεις διέφεραν ως προς τη θέση (αριστερό και δεξί ηχείο), τη φωνή 

(αρσενική και θηλυκή) και το περιεχόμενο. Τα παιδιά των οποίων οι μητέρες ήταν 

χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα επιλεκτικής προσοχής 

σε σχέση με τα παιδιά μητέρων υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Αυτές οι διαφορές στην 

προσοχή, ενδέχεται να επηρεάζουν τη γλώσσα καθώς η ανάπτυξη της, προαπαιτεί επιλεκτική 

προσοχή στα λεκτικά ερεθίσματα και ειδικότερα σε χαμηλού ΚΟΕ περιβάλλοντα που 

χαρακτηρίζονται από  μεγαλύτερο θόρυβο και ερεθίσματα απόσπασης της προσοχής (Stevens 

et al., 2009).  

Οι Sarsour και συν. (2011), ερεύνησαν το αν η  συσχέτιση του οικογενειακού ΚΟΕ και 

των μονογονεϊκών οικογενειών θα μπορούσε να προβλέψει τις εκτελεστικές λειτουργίες του 

ανασταλτικού ελέγχου, της γνωστικής ευελιξίας, και της μνήμης εργασίας και εξετάστηκαν οι 

εκφραστικές γλωσσικές ικανότητες και το οικογενειακό περιβάλλον του σπιτιού ως πιθανοί 

μεσολαβητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι οικογένειες με 

χαμηλό ΚΟΕ συσχετίζονταν αρνητικά και διαδραστικά με τον ανασταλτικό έλεγχο και τη 

γνωστική ευελιξία των παιδιών. Συγκεκριμένα, παιδιά οικογενειών χαμηλού ΚΟΕ που ζούσαν 

με ένα γονέα, επέδειξαν χαμηλότερες επιδόσεις στις εκτελεστικές λειτουργίες συγκριτικά με 

τα παιδιά ίδιου ΚΟΕ που ζούσαν με τους δύο γονείς. Τέλος, οι μεταβλητές που φαίνεται να 

μεσολαβούσαν στη συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού ΚΟΕ, του ανασταλτικού ελέγχου και 

της μνήμης εργασίας είναι η γονική υπευθυνότητα, οι δραστηριότητες εμπλουτισμού και η 

οικογενειακή συντροφικότητα.  

 

Τα προβλήματα εκτελεστικού ελέγχου στη προσχολική ηλικία και το χαμηλό 

οικογενειακό εισόδημα από την πρώιμη έως την μέση παιδική ηλικία, αποτελούν ισχυρούς 

προβλεπτικούς παράγοντες των δυσκολιών στις δεξιότητες εκτελεστικού ελέγχου στο δημοτικό 

και συγκεκριμένα της διαχείρισης της προσοχής, των παρορμήσεων και της μνήμης εργασίας. 

Τα  ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η ανάπτυξη του προμετωπιαίου φλοιού 

συνεχίζει να επιδεικνύει πλαστικότητα από την πρώιμη έως τη μέση παιδική ηλικία (Raver et 

al., 2013). Ανεπαρκής κατάκτηση των εκτελεστικών λειτουργιών κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία συνδέεται με αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία (Pennington & Ozonoff, 1996), σωματική 

βία και έλλειψη σχολικής ετοιμότητας και επιτυχίας (Seguin & Zelazo, 2005). Οι πρώιμες 

δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες, όταν συνδυάζονται με μη υποστηρικτικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ενδέχεται να αποτελέσουν κακό οιωνό για τις ευκαιρίες μάθησης 
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των παιδιών χαμηλών ΚΟΕ. Σε μία έρευνα των Raver και συν. (2013), εξετάστηκε διαχρονικά 

η φτώχεια που συνδέεται με αντιξοότητες στην οικογένεια και τη σχολική επίδοση, ως 

προβλεπτικός παράγοντας των εκτελεστικών λειτουργιών των παιδιών χαμηλού ΚΟΕ, στο 

δημοτικό σχολείο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες των 

παιδιών στην προσχολική ηλικία καθώς και το χαμηλό εισόδημα της οικογένειας μεταξύ 

πρώιμης και μέσης παιδικής ηλικίας, αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες των 

μελλοντικών δυσκολιών στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως αυτές αξιολογήθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς στη δεύτερη και την τρίτη τάξη του δημοτικού. Η εγγραφή σε δημοτικά με 

ανασφαλές περιβάλλον αύξησε τις πιθανότητες να βαθμολογηθούν τα παιδιά ως έχοντα 

δυσκολίες (Obradović et al., 2010). Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες των 

παιδιών στην πρώιμη παιδική ηλικία αποτελούν ένα ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της 

μετέπειτα ικανότητας τους να διαχειρίζονται την προσοχή, τις παρορμήσεις και τη μνήμη 

εργασίας, όπως αυτά βαθμολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού.  

Ο ρόλος των εκτελεστικών λειτουργιών των παιδιών για την εκπαιδευτική επιτυχία στην 

πρώιμη παιδική ηλικία τονίζεται σε πληθώρα ερευνών (Blair & Razza, 2007; Hughes, Ensor, 

2011; Morrison, Ponitz & McClelland, 2010). Αυτός ο τομέας των γνωστικών λειτουργιών 

(που αφορούν την ανάπτυξη της προσοχής των παιδιών, του σχεδιασμού, και του ανασταλτικού 

ελέγχου για τους σκοπούς της στοχοθετημένης συμπεριφοράς) μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός για τα παιδιά με χαμηλό εισόδημα καθώς η φτώχεια θέτει τις εκτελεστικές 

λειτουργίες των παιδιών και, κατά συνέπεια, την ακαδημαϊκή τους επιτυχία σε σοβαρό κίνδυνο 

(Blair, 2010). 

 

 

4.4. Επίδραση φτώχειας στη Γλωσσική Ανάπτυξη. 

 

Το ΚΟΕ σχετίζεται με και μεταβάλλει τη δομή του εγκεφάλου των παιδιών, με τη γλώσσα 

να είναι ένα από τα γνωστικά πεδία που επηρεάζεται περισσότερο από αυτή τη μεταβολή. Σε 

έρευνα των Jednorog και συν. (2012), διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του ΚΟΕ και της 

ανατομίας του εγκεφάλου μέσω μαγνητικής τομογραφίας, σε μια ομάδα υγιών παιδιών ηλικίας 

δέκα ετών. Στις αναλύσεις παρατηρήθηκαν εκτεταμένες διαφοροποιήσεις στη δομή του 

εγκεφάλου των παιδιών. Το χαμηλό ΚΟΕ σχετίστηκε με μικρότερο όγκο λευκής ουσίας στον 

ιππόκαμπο,  στη μέση κροταφική έλικα,  την αριστερή ατρακτοειδή και την αριστερή κάτω 
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κροταφική-ινιακή έλικα όσον αφορά τον όγκο και τη μορφομετρία τους. Τα αποτελέσματα 

αυτά,  που ελήφθησαν από υγιή παιδιά σε μια ανεπτυγμένη χώρα, δείχνουν ότι η δομή του 

εγκεφάλου δύναται να σχετίζεται με τις δυσμενείς  περιβαλλοντικές συνθήκες, ακόμη και όταν 

αυτές δεν περιλαμβάνουν ακραία αποστέρηση και στρες. Επιπλέον, βρέθηκαν θετικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στο ΚΟΕ και τις αναγνωστικές και λεκτικές δεξιότητες, γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι η γλώσσα είναι ένα πεδίο που επηρεάζεται πολύ από τις περιβαλλοντικές 

εμπειρίες. 

 

Περιφερικοί παράγοντες κινδύνου της οικογένειας, όπως η νεαρή ηλικία της μητέρας, το 

μέγεθος της οικογένειας, η φτώχεια και ιδιαίτερα το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας 

είναι στενά συνδεδεμένοι με την πρώιμη ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά (Vernon- Feagans 

et al., 2012). Η έκθεση των μικρών παιδιών σε ένα χρόνια χαοτικό νοικοκυριό αποτελεί μια 

κρίσιμη εμπειρία που σχετίζεται με φτωχότερη γλώσσα, πέρα από τη συμβολή του ΚΟΕ και 

άλλων δημογραφικών μεταβλητών (Brody & Flor, 1998; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Hoff, 

2003;Westerlund & Lagerberg, 2008). Με τον όρο οικιακό χάος (Household Chaos) 

περιγράφεται ένα περιβάλλον με ξέφρενη δραστηριότητα, έλλειψη δομής, απρόβλεπτο στις 

καθημερινές δραστηριότητες και με υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής διέγερσης. Σε γενικές 

γραμμές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς είναι απλά λιγότερο ευαίσθητοι και 

αποτελεσματικοί, λόγω του χάους, αλλά τόσο οι Matheny και συν. (1995) όσο και οι Evans, 

Lepore, Shejwal και Palsane (1998) υποστηρίζουν ότι το οικιακό χάος θα μπορούσε να έχει 

άμεση επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά στη πρώιμη γνωστική και γλωσσική 

ανάπτυξη, υπερδιεγείροντας τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή την υπερδιέγερση 

αποσυρόμενα. Οι Maxwell και Evans (2000) βρήκαν ότι μια ένδειξη του χάους, η έκθεση σε 

χρόνιο θόρυβο στη γειτονιά, συνδέεται αρνητικά με την προσχολική γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών, ενώ οι Evans και συν. (1998) αναφέρουν ότι ο συνωστισμός κατοικιών σχετίζεται 

αρνητικά με τη γλώσσα των παιδιών. Σε περαιτέρω μελέτες, φαίνεται ότι η πυκνότητα του 

σχολείου (συνωστισμός) συσχετίζεται αρνητικά με τη γλώσσα και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις 

σε μεγαλύτερα παιδιά (Evans, 2006; Maxwell, 2003). 

 Σε έρευνα των Vernon-Feagans και συν. (2012), εξετάστηκε ο τρόπος που οι δείκτες του 

χάους σχετίζονται με την εκφραστική γλώσσα τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών 

χαμηλού ΚΟΕ, αγροτικών περιοχών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μετά τον συνυπολογισμό 

μεταβλητών όπως η εκπαίδευση της μητέρας και της φτώχειας, δύο παράγοντες του χάους, η 

οικιακή αποδιοργάνωση και η αστάθεια, αντιπροσώπευαν σημαντική διακύμανση στη δεκτική 

και εκφραστική γλώσσα. Οι γονείς μεσολαβούσαν εν μέρει σε αυτή τη σχέση. Πολλές μελέτες 
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δείχνουν ότι η ανατροφή των παιδιών διαμεσολαβεί ή εν μέρει μεσολαβεί τη σχέση μεταξύ των 

παραγόντων κινδύνου και της ανάπτυξης της γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία. Γονείς που 

είναι λιγότερο ευαίσθητοι, εμφανίζουν μικρότερη εμπλοκή με τα παιδιά και χαμηλή λεκτική 

διέγερση σε αλληλεπιδράσεις μαζί τους είναι πιθανότερο να είναι φτωχοί, λιγότερο 

μορφωμένοι, και ενημερωμένοι για ζητήματα ανατροφής των παιδιών και κατ’ επέκταση έχουν 

παιδιά με φτωχές γλωσσικές δεξιότητες (Bradley & Corwyn, 2005; Hart et al., 2007; Raviv, 

Kessenich, & Morrison, 2004).  

Η πρώιμη ανάπτυξη της γλώσσας, ειδικά η πρώιμη εκμάθηση λέξεων, έχει αποδειχθεί ότι 

είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική όταν τα παιδιά συμμετέχουν αμοιβαία σε 

δραστηριότητες με τις μητέρες ή τους φροντιστές τους (Tomasello & Farrar, 1986) καθώς και 

όταν οι φροντιστές ανταποκρίνονται στα φωνήματα τους (Tomasello & Todd, 1983). Η γλώσσα 

των ενηλίκων βοηθά το παιδί να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ των ομιλούμενων λέξεων και 

του τι αντιπροσωπεύουν στο περιβάλλον και ο διάλογος μεταξύ ενηλίκων και παιδιών, προωθεί 

την εκμάθηση λέξεων και την ανάπτυξη της γλώσσας (Arterberry, Midgett, Putnick, & 

Bornstein, 2007; Brooks & Meltzoff, 2008). Έρευνα των Vally και συν. (2014), μελέτησε την 

επίδραση της αμοιβαίας ανάγνωσης βιβλίων (Dialogic book-sharing), η οποία αποτελεί μια 

διαδραστική μορφή από κοινού ανάγνωσης, στη γνωστική ανάπτυξη και προσοχή των παιδιών, 

σε μια φτωχή κοινότητα της Νότιας Αφρικής. Σε χώρες υψηλών εισοδημάτων, η συγκεκριμένη 

τεχνική, έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει σημαντικό όφελος στη πνευματική ανάπτυξη των 

παιδιών. Η μητέρες των βρεφών, οι οποίες ήταν ηλικίας 14-16 ετών, εκπαιδεύτηκαν στην 

άσκηση της παραπάνω τεχνικής για 8 εβδομάδες και έπειτα αξιολογήθηκαν τα βρέφη ως προς 

τη γνωστική ανάπτυξη και την προσοχή. Οι φροντιστές που έλαβαν την παρέμβαση, ανέφεραν 

σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των λέξεων που κατανοούσαν από τα βρέφη τους, 

καθώς και μια μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των λέξεων που βρέφος τους κατανοούσε και 

μπορούσε να προφέρει. Τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης παρουσίασαν επίσης σημαντικά 

μεγαλύτερη αύξηση της προσοχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το φως του γεγονότος 

ότι η παρατεταμένη προσοχή στην πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί ισχυρό προγνωστικό 

παράγοντα της μελλοντικής γνωστικής επίδοσης και του νοητικού πηλίκου.  

 

Καθυστερήσεις στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά τη πρώιμη παιδική ηλικία 

συνδέονται, βραχυπρόθεσμα, με αρνητική ακαδημαϊκή επίδοση (όπως χαμηλότερη 

ακαδημαϊκή επίδοση στο δημοτικό και το γυμνάσιο, αυξημένη πιθανότητα επανάληψης της 

τάξης, και μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) και μακροπρόθεσμα 

με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία  (παραβατικότητα, ανεργία) (Feinstein 2003).  
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Μια πτυχή της γλωσσικής επάρκειας που αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό δείκτη για τη 

μελλοντική ακαδημαϊκή επίδοση αποτελεί η αναγνωστική ικανότητα. Συσχετίσεις μεταξύ του 

ΚΟΕ και της ικανότητας ανάγνωσης λέξεων τυπικά εμπίπτουν στο εύρος των 0,3-0,7, ακόμη, 

αποδεικτικά στοιχεία έχουν δείξει ότι το ΚΟΕ είναι προγνωστικό τόσο της αποκωδικοποίησης 

μεμονωμένων λέξεων και μη-λέξεων, όσο και της κατανόησης κειμένου (Bowey, 1995; Raz & 

Bryant, 1990).  

Στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας συμβάλλουν πολλαπλοί παράγοντες αλλά 

αυτοί που έχουν εξεταστεί πιο διεξοδικά είναι το ΚΟΕ και η φωνολογική ενημερότητα. Οι 

ερευνητές προτείνουν ότι το ΚΟΕ επηρεάζει συστηματικά τη σχέση μεταξύ φωνολογικής 

ενημερότητας και αναγνωστικής ικανότητας. Σε σχετική έρευνα (Noble Farah & McCandilis, 

2006), εξετάστηκε η παραπάνω υπόθεση σε 150 παιδιά πρώτης δημοτικού και ποικίλλων ΚΟΕ. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μια πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ του ΚΟΕ και της 

φωνολογικής ενημερότητας σε δεξιότητες αποκωδικοποίησης. Η μειωμένη πρόσβαση σε 

πόρους μπορεί να ενισχύει τους γνωστικούς παράγοντες κινδύνου για μειωμένη 

αποκωδικοποίηση, ενώ η μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους είναι δυνατόν να 

ρυθμίζει/προφυλάσσει τις δεξιότητες ανάγνωσης μεταξύ των παιδιών με ασθενέστερη 

φωνολογική ενημερότητα. 

Η ενεργοποίηση του εγκεφάλου κατά την ανάγνωση σχετίζεται με ατομικές διαφορές 

στις φωνολογικές γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών. Σε μια έρευνα, μελετήθηκαν παιδιά με 

ίσες φωνολογικές δεξιότητες ως προς το ΚΟΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παράγοντες του 

ΚΟΕ, τροποποιούν τη συμπεριφορά του εγκεφάλου στο διάβασμα, γεγονός που υποδεικνύει 

πώς οι γνωστικές, κοινωνικές και νευροβιολογικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της ανάγνωσης 

είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Σε παρόμοια έρευνα εξετάστηκε η διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς του εγκεφάλου κατά την ανάγνωση και βρέθηκε ότι παιδιά ηλικίας 6-9 ετών με 

αναγνωστική ικανότητα κάτω του μέσου όρου, επέδειξαν διαφορετικές σχέσεις μεταξύ της 

ενεργοποίησης της αριστερής ατρακτοειδούς έλικας (μια περιοχή, απαραίτητη για τη οπτική 

αναγνώριση των λέξεων) και της φωνολογικής ενημερότητας (μια γλωσσική ικανότητα-κλειδί 

για την εκμάθηση ανάγνωσης) ως συνάρτηση του ΚΟΕ. Φαίνεται δηλαδή, ότι υπάρχει μια 

ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη φωνολογική ενημερότητα και την αριστερή 

ατρακτοειδή έλικα στα παιδιά χαμηλού ΚΟΕ σε αντίθεση με τα παιδιά υψηλού ΚΟΕ, όπου δεν 

υπάρχει καμία σχέση (Noble et al., 2006). 
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Τέλος, ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για τη σχέση μεταξύ του ΚΟΕ και της 

ικανότητας ανάγνωσης είναι η διαβάθμιση του ΚΟΕ που σχετίζεται με εμπειρίες, όπως το 

οικιακό περιβάλλον γραμματισμού, ο βαθμός της πρώιμης έκθεσης σε βιβλία, και η ποιότητα 

της πρώιμης σχολικής εκπαίδευσης (Farver et al., 2006). Δύο τύποι ευρημάτων στηρίζουν αυτή 

την άποψη. Πρώτον, υπάρχει μια σημαντική διαβάθμιση του ΚΟΕ αναφορικά με τις εμπειρίες 

των παιδιών που σχετίζεται με την ανάγνωση. Τόσο ο αριθμός των ωρών που περνούν οι γονείς 

στην ανάγνωση με τα παιδιά τους και όσο και ο αριθμός των βιβλίων στο σπίτι, συσχετίζονται 

θετικά με το ΚΟΕ, ειδικά πριν τη σχολική ηλικία (Raz & Bryant, 1990). Σε όλες τις εθνοτικές 

ομάδες, τα παιδιά υψηλότερου ΚΟΕ είναι πιο πιθανό να κατέχουν βιβλία και να έχουν 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους, όπως μουσεία ή βιβλιοθήκες. Δεύτερον, διαπιστώνονται 

συσχετίσεις μεταξύ της συχνότητα της αμοιβαίας ανάγνωσης βιβλίων με το φροντιστή, με τις 

γλωσσικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Bradley et al., 2001). 

Δεδομένου ότι η οικογένεια αποτελεί τον πρωτογενή φορέα με τον οποίο αλληλεπιδρά 

ένα παιδί, παραπάνω διαφάνηκαν δύο κυρίαρχοι μηχανισμοί με τους οποίους η φτώχεια επιδρά 

στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (α) μέσω των πόρων και των άλλων επενδύσεων των 

γονέων και (β) μέσω της λειτουργίας της οικογένειας και των δυναμικών που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα μέλη της. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν νωρίτερα δείχνουν σαφώς ότι η 

έλλειψη επαρκούς γνωστικής διέγερσης είναι πιθανό να έχει σοβαρές συνέπειες 

μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι επηρεάζει τη νευρολογική ανάπτυξη. Παρ 'όλα αυτά, πολλές 

έρευνες δείχνουν ότι το έμβρυο και το βρέφος επηρεάζονται επίσης από τη λειτουργικότητα 

της οικογένειας, και ιδιαίτερα από την ψυχική υγεία των μητέρων, η οποία είναι δυσμενής σε 

περιβάλλοντα φτώχειας. 

Από τα στοιχεία που εξετάστηκαν σε αυτή την ανασκόπηση φαίνεται επίσης πως υπάρχει 

μια κρίσιμη ηλικία κατά την οποία τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις οικονομικές 

αντιξοότητες. Έρευνες που εξετάζουν και συγκρίνουν ηλικιακές ομάδες ευαλωτότητας στη 

φτώχεια, έδειξαν ότι η πιο κρίσιμη ηλικία είναι αυτή των δύο ετών. Η ηλικία αυτή συνοδεύεται 

με πληθώρα νευρογνωστικών αλλαγών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την εμφάνιση της 

γλώσσας. Καθώς οι γλωσσικές δεξιότητες αποτελούν προστατευτικό παράγοντα για την 

επίδραση της φτώχειας στην ανάπτυξη, είναι σαφής η σημασία της πλήρωσης της ανάπτυξης 

τους για το παιδί. 

Ωστόσο, τα παιδιά είναι ευαίσθητα τόσο σε αρνητικές όσο και σε θετικές 

περιβαλλοντικές επιρροές. Συγκεκριμένα, παρ’ όλο που η φτώχεια ενδέχεται να εκτροχιάσει 
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την ανάπτυξη των παιδιών, η έρευνα δείχνει ότι η τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

του παιδιού και η θέσπιση πολιτικών αλλαγών όπως η αύξηση του εισοδήματος, μπορεί να 

βελτιώσει τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων 

πτυχών της ανάπτυξης, απαιτεί παρεμβάσεις που θα στοχεύουν όχι αποκλειστικά στο παιδί, 

αλλά σε ολόκληρη την οικογένεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

 

 Τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, προοιωνίζουν την ανάπτυξη της ικανότητας να 

σχηματίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης, η οποία θέτει τα θεμέλια για τη ρύθμιση των 

συναισθημάτων και των μελλοντικών σχέσεων (Siegel, 1999). Οι υπάρχουσες έρευνες δείχνουν 

ότι τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι πιθανότερο σε σχέση με τα μη-φτωχά 

παιδιά, να εμφανίσουν συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα (Lipman, Offord & 

Boyle, 1994; Barajas, Philipsen & Brooks-Gunn, 2007). Παιδιά τριών ετών που βιώνουν 

απόλυτη φτώχεια, εμφανίζουν περισσότερα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε 

σύγκριση με λιγότερο φτωχά παιδιά. Επιπλέον, το χάσμα των ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών 

φαίνεται να διευρύνεται όταν φτάνουν στην ηλικία των πέντε ετών (Brooks-Gunn, Leventhal 

& Duncan, 1999). Μελέτες σε μεγαλύτερα παιδιά έχουν ανακαλύψει κάποιες συσχετίσεις 

ανάμεσα μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και του αριθμού των προβληματικών 

συμπεριφορών. Συγκεκριμένα, σε μια μελέτη (Costello, Compton, Keeler & Angold, 2003) 

παρατηρήθηκε μια συνολική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του οικογενειακού εισοδήματος και 

του αριθμού των προβληματικών συμπεριφορών (κατάθλιψη, άγχος, διαταραχή συμπεριφοράς) 

παιδιών ηλικίας 9 έως 13 ετών. Η επίμονη φτώχεια βρέθηκε να έχει ποικίλα αποτελέσματα στις 

εσωτερικευμένες και εξωτερικευμένες συμπεριφορές. Τα παιδιά που βίωσαν αύξηση στο 

εισόδημα της οικογένειας, παρουσίασαν μείωση των εξωτερικευμένων συμπτωμάτων. Βέβαια 

παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα εσωτερικευμένα συμπτώματα παρέμειναν 

ανεπηρέαστα. Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η αύξηση του εισοδήματος δεν επηρεάζει 

το είδος των εμπειριών που συνδέουν τη φτώχεια με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Τέλος, κατά 

τη σχολική ηλικία, οι οικονομικές συγκυρίες φαίνεται να είναι σημαντικές, ωστόσο είναι 

ασαφές κατά πόσον τα προβλήματα συμπεριφοράς, αυτής της περιόδου, αντικατοπτρίζουν εν 

μέρει τη διατήρηση προβλημάτων που αρχίζουν στην πρώιμη παιδική ηλικία (Tremblay, Pihl, 

Vitaro & Dobkin, 1994). 

5.1. Κοινωνικό-συναισθηματική Ανάπτυξη. 

Η προσκόλληση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της υγιούς συναισθηματικής 

ανάπτυξης του παιδιού και ορίζεται ως ο θετικός συναισθηματικός δεσμός που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στα βρέφη και τους φροντιστές τους. Η ποιότητα της προσκόλλησης του ατόμου κατά 
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τη βρεφική ηλικία επηρεάζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Μελέτες σχετικά με την προσκόλληση έδειξαν υψηλή συχνότητα ανασφαλούς δεσμού 

προσκόλλησης σε φτωχές οικογένειες, όταν η φτώχεια συνδυάζεται με άλλους  παράγοντες 

κινδύνου, όπως η κοινωνική απομόνωση, η κατάθλιψη της μητέρας ή η ανεπαρκής φύλαξη των 

παιδιών (Barnard et al., 1988; Lyons-Ruth, Connell & Grunebaum, 1990).  

Σε έρευνα των Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn και Kroonenberg (2004) 

μελετήθηκαν οι διαφορές στο δεσμό προσκόλλησης σε λευκά και Αφροαμερικανικής 

καταγωγής βρέφη (έως 2 ετών) ως προς το ΚΟΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά 

Αφροαμερικανικής καταγωγής είχαν  σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ασφαλούς δεσμού 

προσκόλλησης, λιγότερο ασφαλή βάση συμπεριφοράς, λιγότερη συμμόρφωση καθώς και 

μεγαλύτερο επίπεδο δραστηριότητας σε σχέση με τα λευκά παιδιά. Επίσης βρέθηκε ότι οι 

λευκές μητέρες έδειχναν μεγαλύτερη ευαισθησία και ανταπόκριση στα βρέφη σε σύγκριση με 

τις Αφροαμερικανές. Τα ευρήματα υποστηρίζουν μια από τις βασικές αρχές της θεωρίας της 

προσκόλλησης, τη σχέση μεταξύ της μητρικής ευαισθησίας και του ασφαλούς δεσμού. Έχει 

τεκμηριωθεί από πλήθος ερευνών ότι η ευαίσθητη ανταπόκριση στα σήματα ενός παιδιού 

σχετίζεται αιτιολογικά με ασφαλή δεσμό προσκόλλησης. Οι De Wolff και VanIJzendoorn  

(1997) πρότειναν ότι η ένταση και η πίεση των χαμηλών οικονομικών τάξεων, ενδεχομένως να 

επιβαρύνει την ευαισθησία των μητέρων. Τέλος, το εισόδημα και η ευαισθησία φαίνεται να 

αποτελούν μεσολαβητικές μεταβλητές. Το μοντέλο του οικογενειακού στρες, που προτείνει ότι 

το χαμηλό εισόδημα επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών, μέσω της επίδρασής του στις 

γονικές πρακτικές, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τα παιδιά (Conger et al., 1992), 

φαίνεται να περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει στα παιδιά Αφροαμερικανών 

οικογενειών. Τα παιδιά αυτά γενικά προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και 

χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο των γονέων σε σύγκριση με τα λευκά παιδιά (Jencks & Philips, 

1998).  

Η φτώχεια συνδέεται επίσης με υψηλά ποσοστά παιδικών ψυχικών διαταραχών. Σε μια 

μελέτη παιδιών από ένα προάστιο του Κέιπ Τάουν, διαπιστώθηκε ότι το 40% των παιδιών που 

εκτίθενται σε βία στη κοινότητα, έχουν μία ή περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές  (Lockhat 

& VanNiekerk, 2000). Συνθήκες εξωτερικών δυσχερειών όπως η φτώχεια ή η έλλειψη 

συντρόφου καθώς και πιο άμεσων δυσκολιών όπως το ψυχικό τραύμα και η απώλεια, ενδέχεται 

να επηρεάζουν την ικανότητα του γονέα να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες του παιδιού 

και να ασκεί ορθά το γονικό ρόλο. Αυτές οι δυσκολίες ενδέχεται να συνδυάζονται με ψυχικά 

προβλήματα της μητέρας και ειδικότερα με κατάθλιψη. Το ποσοστό μεταγεννητικής 
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κατάθλιψης των μητέρων στο συγκεκριμένο προάστιο του Κέιπ Τάουν έφτανε το 34,7%, 

ποσοστό σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με δείγματα από τον Δυτικό πολιτισμό. 

Όσον αφορά τη σχέση μητέρας-βρέφους, βρέθηκε ότι οι συγκεκριμένες καταθλιπτικές μητέρες 

ήταν λιγότερο ευαίσθητες προς τα βρέφη τους στις πρώιμες, πρόσωπο με πρόσωπο 

αλληλεπιδράσεις, συγκριτικά με τις μη-καταθλιπτικές μητέρες (Tomlinson, Cooper & Murray, 

2005). Επιπλέον τα βρέφη των καταθλιπτικών μητέρων εμπλέκονταν λιγότερο θετικά με τις 

μητέρες τους (Cooper et al., 2002). Τα παραπάνω συνάδουν με ευρήματα ερευνών από τις 

αναπτυγμένες χώρες που δείχνουν πως η κατάθλιψη της μητέρας έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο 

θετικές συμπεριφορές όπως απάθεια, αναισθησία, παρεμβατικότητα και μειωμένη ικανότητα 

βοήθειας στο βρέφος με σκοπό τη ρύθμιση του συναισθήματος του. Η πρώιμη γονική έλλειψη 

ευαισθησίας με τη μορφή της παρεμβατικότητας και του ελέγχου της συμπεριφοράς ή υπό τη 

μορφή της μη-εμπλοκής και μη-ανταπόκρισης στις ανάγκες του παιδιού, είναι προβλεπτική του 

ανασφαλούς και αγχώδους δεσμού, αντίστοιχα (Murray, 1992; Smith & Pederson, 1988; 

Vondra, Shaw & Kevinedes, 1995). Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η τρομακτική ή 

φοβισμένη, απόμακρη συμπεριφορά της μητέρας, η οποία είναι πιθανό να προκύψει σε 

συνθήκες τραύματος ή απώλειας συνδέεται με την ανάπτυξη ανασφαλούς ή αποδιοργανωμένου 

δεσμού προσκόλλησης (Lyons-Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999; Main & Hesse, 1990; 

Schuengel, Bakermans-Kranenburg & vanIJzendoorn, 1999; True, Pisani & Oumar, 2001). 

Σε δεύτερη έρευνα (Tomlinson, Cooper & Murray, 2005) στον ίδιο οικισμό του Κέιπ 

Τάουν αξιολογήθηκε η σχέση μητέρας-παιδιού, ως προς τον τύπο δεσμού, στους 2 και 18 

μήνες. Στους 18 μήνες, το 61,9 τοις εκατό των βρεφών αξιολογήθηκαν ως έχοντα ασφαλή, το 

4,1 τοις εκατό ανασφαλή, το 8,2 τοις εκατό ανθεκτικό και το 25,8  τοις εκατό αποδιοργανωμένο 

δεσμό προσκόλλησης. Η επιλόχεια κατάθλιψη στους 2 μήνες και οι δείκτες φτωχής ανατροφής 

του παιδιού, τόσο στους 2 όσο και στους 18 μήνες, συσχετίστηκαν με ανασφαλή δεσμό 

προσκόλλησης. Οι κρίσιμες μεταβλητές πρόβλεψης ανασφαλούς δεσμού στους 2 μήνες ήταν η 

μητρική παρεμβατικότητα, η απόμακρη στάση και η πρώιμη κατάθλιψη της μητέρας (Hammen 

& Brennan, 2003; Field, 1992; Murray, Fiori-Cowley, Hooper & Cooper, 1996). Όσον αφορά 

το ποσοστό των βρεφών που παρουσίασαν αποδιοργανωμένο δεσμό, οι μητέρες βρέθηκαν να 

έχουν υψηλά επίπεδα φοβισμένης συμπεριφοράς σε σχέση με άλλες μητέρες. Οι Lyons-Ruth 

και Block (1993) σημειώνουν ότι οι αποδιοργανωμένες συμπεριφορές προσκόλλησης 

συμβαίνουν κυρίως στο πλαίσιο των εμπειριών της παιδικής ηλικίας της μητέρας που 

σχετίζονται με την κακοποίηση και τη βία. Επίσης, η σοβαρότητα αυτής της βίας σχετίζεται με 

την εχθρική ή ενοχλητική συμπεριφορά της μητέρας. Τα επίπεδα οικογενειακής βίας, βιασμού 
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και παρεμβατικής μητρικής συμπεριφοράς είναι ιδιαιτέρως υψηλά στη Νότια Αφρική (Dawes, 

2002). Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των βρεφών που είχαν ασφαλή δεσμό με τη μητέρα ήταν 

απροσδόκητα μεγάλο. Αυτό δείχνει ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, οι μητέρες 

που αναπτύσσουν ασφαλή δεσμό με τα παιδιά τους, ήταν σε θέση να δημιουργήσουν ένα 

επαρκώς καλό προσωπικό περιβάλλον για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Παρόμοια έρευνα των True και συν. (2001) ανέφερε υψηλά επίπεδα ασφαλούς δεσμού στο 

Μάλι της Αφρικής, μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται από δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποδίδονται σε πολιτισμικούς παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την 

ανθεκτικότητα των παιδιών σε συνθήκες φτώχειας. Συγκεκριμένα, στην Αφρικανική ήπειρο, 

τα βρέφη και τα μικρά παιδιά θεωρείται ότι ανήκουν, σε κάποιο βαθμό, στη κοινότητα και η 

ευθύνη για την ασφάλεια και την ευημερία τους θεωρείται συλλογική. Επιπλέον, ο συνδυασμός 

της πολύ κοντινής απόστασης μεταξύ των κατοικιών με τα μικρά σπίτια, διευκολύνει την 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων και την αλληλοβοήθεια. Η αλληλοβοήθεια 

μεταξύ των κατοίκων εμποδίζει την εκδήλωση μερικών από τις πιο αρνητικές επιπτώσεις της 

φτώχειας. 

Ένα στα πέντε παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας στην Αμερική έχουν 

αυξημένο κίνδυνο για κοινωνικό-συναισθηματικές δυσκολίες. Ένας παράγοντας που 

συμβάλλει στον αυξημένο κίνδυνο ενδέχεται να είναι η έκθεση σε πολλαπλούς φυσικούς και 

ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες. Το περιβάλλον της φτώχειας χαρακτηρίζεται από 

την έκθεση σε σωρευτικές, δυσμενείς, σωματικές και κοινωνικές πιέσεις. Τα παιδιά χαμηλού 

εισοδήματος αντιμετωπίζουν με ένα ευρύ φάσμα στρεσογόνων παραγόντων (Evans & English, 

2002). Συγκεκριμένα, συνήθως ζουν σε θορυβώδεις, πολυσύχναστες και χαμηλής ποιότητας 

γειτονιές, βιώνουν αυξημένες οικογενειακές αναταραχές και υψηλότερα επίπεδα βίας στην 

οικογένεια (Attar, Guerra & Tolan, 1994; Brooks-Gunn, Klebanov & Liaw, 1995; Brown et al., 

1986; Rutter & Sandberg, 1992). Έρευνα των  Evans και English (2002) έδειξε ότι παιδιά 8 έως 

10 ετών, χαμηλού εισοδήματος, από αγροτικές περιοχές, αντιμετωπίζουν ένα ευρύτερο φάσμα 

φυσικών (ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, θόρυβο, συνωστισμό) και ψυχοκοινωνικών 

(οικογενειακή κρίση, βία κοινότητας) στρεσογόνων παραγόντων από ό, τι συνομήλικα παιδιά 

μεσαίου εισοδήματος. Επιπλέον, παιδιά χαμηλού εισοδήματος, σε αστικές περιοχές, βιώνουν 

περισσότερο αγχωτικά γεγονότα από ό, τι οι μεσαίας τάξης ομόλογοι τους (Attar et al., 1994; 

Brooks-Gunn et al., 1995). Αυτές οι μελέτες επικεντρώνονται σε ψυχοκοινωνικούς 

στρεσογόνους παράγοντες, όπως οι οικογενειακές αναταραχές (π.χ., διαπροσωπικές 

συγκρούσεις) και διαταραχές (π.χ.  διαζύγιο) ή οι δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες (π.χ., βία) 



63 
 

(Compas, 1987; Rutter & Sandberg, 1992). Ο συνωστισμός, ο θόρυβος, και οι ακατάλληλες 

συνθήκες στέγασης, αντίστοιχα, επηρεάζουν αρνητικά την παιδική κοινωνικό-συναισθηματική 

ανάπτυξη (Bradley & Caldwell, 1984; Wachs, 1992; Weinstein & David, 1987). 

Τέλος, σε σύγκριση με παιδιά μεσαίου εισοδήματος των αγροτικών περιοχών, τα παιδιά  

χαμηλού εισοδήματος είχαν περισσότερες δυσκολίες στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς 

(Eisenberg, Fabes, Shepard et al., 1997; Metcalf & Mischel, 1999; Shoda et al., 1990). Τα 

παιδιά που έχουν κατακτήσει την αυτορρύθμιση, τείνουν να είναι ικανά να εστιάσουν και να 

διατηρήσουν τη προσοχή τους καλύτερα σε γνωστικά έργα, είναι περισσότερο ικανά να 

αποφορτιστούν συναισθηματικά, και είναι ικανότερα να σχηματίσουν θετικές και 

υποστηρικτικές σχέσεις με τους δασκάλους και τους συνομηλίκους τους (Gross & John, 2003). 

Τα αρνητικά γεγονότα ζωής και οι επίμονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, έχουν κρίσιμες 

συνέπειες στην ανάπτυξη της αυτορρύθμισης των παιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι η έκθεση 

στη φτώχεια και ιδιαίτερα στη χρόνια και σοβαρή, ενδέχεται να έχει τόσο άμεσες όσο και 

έμμεσες επιδράσεις στην ανάπτυξη της αυτορρύθμισης των παιδιών (Raver, Blair & 

Willoughby, 2013). Επιπλέον, τα φτωχά περιβάλλοντα και οι βιολογικοί κίνδυνοι (όπως 

καταθλιπτικά συμπτώματα της μητέρας, ενδομήτρια έκθεση σε κοκαΐνη, ή χαμηλό βάρος 

γέννησης) είναι έμμεσα, προγνωστικά σημαντικών διαταραχών σε ρυθμιστικές διαδικασίες στο 

νηπιακό στάδιο (Molitor et al., 2003; Raver, 1996).  

Ωστόσο, παρά την έκθεση σε όλους αυτούς τους κινδύνους, τα περισσότερα νεαρά παιδιά 

σε συνθήκες φτώχειας δεν αναπτύσσουν συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες 

(Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg, & Lukon, 2002). Η  αυτορρύθμιση στη νηπιακή ηλικία και 

η ρύθμιση της προσοχής σε νηπιακό στάδιο αποτελούν σημαντικούς δείκτες βέλτιστης 

ανατροφής των παιδιών υψηλού κινδύνου, από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα (Beeghly & 

Tronick, 1994; Landry, Smith, Miller-Loncar & Swank, 1997). Τα παιδιά χαμηλού 

εισοδήματος χρησιμοποιούν παρόμοιες στρατηγικές για τη ρύθμιση των αρνητικών 

συναισθημάτων, με τους μεσαίου εισοδήματος συνομήλικους τους.  

Αν και η φροντίδα στο πλαίσιο υψηλού κινδύνου, διακυβεύεται και συνδέεται με κάποια 

βρέφη που έχουν κανονιστικές δυσκολίες, η ευαισθησία και η ανταποκριτική φροντίδα έχει 

διαπιστωθεί επανειλημμένα ότι προβλέπει την αυτορρυθμιστική ικανότητα των βρεφών. Τα 

περισσότερα παιδιά εθνοτικών μειονοτήτων που λαμβάνουν φροντίδα  σε περιβάλλοντα με 

χαμηλό εισόδημα αναπτύσσουν αποτελεσματικές δεξιότητες  αυτορρύθμισης και θετική 
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συναισθηματική προσαρμογή παρά τις οικονομικές δυσχέρειες (Garner & Spears, 2000; Raver, 

1996). 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών χρήζουν ανησυχίας διότι, αφενός 

αντικατοπτρίζουν τη μειωμένη ψυχική τους υγεία και αφετέρου σχετίζονται με προβλήματα 

υγείας, όπως η παχυσαρκία κατά την ενήλικη ζωή (Pine et al., 1997), τη χρήση ουσιών στην 

εφηβεία και την νεανική παραβατικότητα και εγκληματικότητα (Herrenkohl et al., 2000; 

Pagani, Boulerice, Vitaro & Tremblay, 1999). Παιδιά ηλικίας 3 έως 9 ετών, με επίμονα 

προβλήματα είναι πιο πιθανό να πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για κάποιο εξωτερικευμένο 

πρόβλημα συμπεριφοράς στην ηλικία των δεκατριών ετών σε σύγκριση με παιδιά των οποίων 

τα προβλήματα ήταν λιγότερο σταθερά κατά το δημοτικό (Tremblay, Pihl, Vitaro & Dobkin, 

1994). 

Οι νεότερες και ανύπαντρες μητέρες εκπροσωπούνται δυσανάλογα στις χαμηλότερες 

εισοδηματικές ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν υψηλότερα ποσοστά συζυγικών συγκρούσεων 

και γονικών πρακτικών που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα απομείωσης της 

ψυχικής υγείας του παιδιού (Najman et al., 2004). Παιδιά έφηβων μητέρων βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση επίπεδου συναισθήματος και επιθετικής συμπεριφοράς. Οι 

Dixon, Charles και Craddock (1998), διαπίστωσαν ότι υπήρξε μια αύξηση των 

εξωτερικευμένων συμπεριφορών, σε παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν διαζευγμένοι, αν και ο 

μεσολαβητικός παράγοντας ήταν η γονική σύγκρουση. 

Ο McLoyd (1990), δημιούργησε ένα αναλυτικό μοντέλο με σκοπό την περιγραφή της 

επίδρασης των οικονομικών αντιξοοτήτων στις διεργασίες της οικογένειας ως συνάρτηση των 

προσωπικών χαρακτηριστικών των επιμέρους μελών της οικογένειας, μεταξύ των οποίων είναι 

και το παιδί. Οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι (α) η φτώχεια και η οικονομική απώλεια 

μειώνει την ικανότητα υποστηρικτικής, συνεπούς, και συμμετοχικής ανατροφής των παιδιών, 

(β) κύριος μεσολαβητής της σχέσης μεταξύ οικονομικών δυσκολιών και της γονικής 

συμπεριφοράς ανατροφής των παιδιών είναι η ψυχολογική δυσφορία που προκύπτει από τα 

αρνητικά γεγονότα ζωής, τις ανεπιθύμητες χρόνιες παθήσεις και την απουσία και διατάραξη 

των συζυγικών δεσμών, (γ) οι οικονομικές απώλειες και η φτώχεια επηρεάζουν τα παιδιά 

έμμεσα, μέσω των επιπτώσεών τους στη συμπεριφορά του γονέα προς το παιδί και τέλος (δ) η 

σχέση πατέρα-παιδιού, υπό συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, εξαρτάται από την ποιότητα 

της σχέσης της μητέρας με τον πατέρα. 
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Έρευνα των Elder, Nguyen και  Caspi (1985), έδειξε ότι οι πατέρες που είχαν υποστεί 

σοβαρές οικονομικές απώλειες ήταν ευέξαπτοι, τεταμένοι και εκρηκτικοί πράγμα το οποίο με 

τη σειρά του αύξησε την τάση τους να είναι τιμωρητικοί απέναντι στο παιδί. Επίσης ήταν 

αυθαίρετοι και ασυνεπείς στην τιμωρία ως συνάρτηση της διάθεσης. Αυτές οι αρνητικές 

πατρικές συμπεριφορές είναι προβλεπτικές σοβαρών κοινωνικό-συναισθηματικών 

προβλημάτων στα παιδιά. Επιπλέον, έρευνα των Patterson, DeBarsyshe και Ramsey (1989), 

κατέληξε ότι οι στρεσσογόνες εμπειρίες αυξάνουν τη ψυχολογική δυσφορία των μητέρων και 

προάγουν αλλαγές στην οικογένεια και τη διαχείριση των  πρακτικών που αφορούν το παιδί. 

Οι συναισθηματικά εξουθενωμένες μητέρες παρουσιάζουν αυξημένη χρήση της αποστροφής, 

του καταναγκασμού και της πειθαρχίας, τα οποία με τη σειρά τους συμβάλλουν στην 

αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού.  

Έχει αναφερθεί από αρκετούς ερευνητές  μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και των διαφόρων μορφών ψυχολογικής δυσφορίας και 

ψυχικών διαταραχών (Liem & Liem, 1978; McLoyd & Wilson, 1990). Για παράδειγμα, ο 

McAdoo (1986) βρήκε ότι η αντιλαμβανόμενη ψυχολογική καταπόνηση είναι σημαντικά 

υψηλότερη μεταξύ των μαύρων γυναικών χαμηλού εισοδήματος, σε σύγκριση με τα άτομα με 

υψηλότερα εισοδήματα. Μεταξύ των αιτιολογικών παραγόντων που ευθύνονται για την 

αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των φτωχών, αποτελεί το γεγονός ότι 

έρχονται αντιμέτωποι με μια αδιάλειπτη διαδοχή αρνητικών γεγονότων ζωής (π.χ., έξωση, 

σωματική ασθένεια, εγκληματική επίθεση) στο πλαίσιο των χρονίως αγχωτικών, τρεχουσών 

συνθηκών ζωής. Η μητρική κατάθλιψη σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στη βρεφική και 

νηπιακή ηλικία, όπως προβλήματα συμπεριφοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μητέρες με 

κατάθλιψη αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών. Σε σύγκριση 

με μη καταθλιπτικές μητέρες, η γονική συμπεριφορά των καταθλιπτικών μητέρων 

χαρακτηρίζεται ως λιγότερο ευέλικτη και θετική απέναντι στα παιδιά και συνδέεται με 

προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορών εξωτερίκευσης 

όπως επιθετικότητα και παρεκτροπή (Kim-Cohen et al., 2005) και διαταραχών εσωτερίκευσης 

όπως  απόσυρση και άγχος. Σε έρευνα των Kiernan και Huerta (2008) βρέθηκε ότι η φτώχεια 

σχετίζεται με προβλήματα συμπεριφοράς ξεκινώντας από την ηλικία των 5 ετών  (Bor et al., 

1997). 

Με τη σειρά της, η ικανότητα των φτωχών γονέων για υποστηρικτική και ευαίσθητη 

άσκηση του γονικού ρόλου είναι περιορισμένη λόγω του συναισθηματικού στρες που 

υφίστανται. Οι φτωχές μητέρες είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν επιθετικές πρακτικές για 
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την πειθαρχία των παιδιών τους και είναι γενικότερα λιγότερο υποστηρικτικές σε σύγκριση με 

τις μητέρες υψηλότερου ΚΟΕ. Δίνουν μεγαλύτερη αξία στην υπακοή και είναι πιθανότερο να 

χρησιμοποιήσουν σωματική τιμωρία για την πειθαρχία και τον έλεγχο του παιδιού σε σύγκριση 

με μητέρες υψηλού ΚΟΕ. Ο  McLoyd (1988) βρήκε ότι οι μητέρες που ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα οικονομικής αποστέρησης, χτυπούσαν και μάλωναν τα παιδιά τους πιο συχνά.  Τέλος, 

ήταν πιθανότερο να δίνουν εντολές χωρίς αιτιολόγηση και ήταν λιγότερο πιθανό να 

συμβουλεύουν το παιδί για τις επιθυμίες του και να το ανταμείβουν λεκτικά για την ορθή 

συμπεριφορά του. Η φτώχεια έχει συνδεθεί επίσης με μειωμένη έκφραση συναισθήματος και 

μικρότερη ανταπόκριση στις κοινωνικό-συναισθηματικές ανάγκες που εκφράζονται από το 

παιδί (Peterson & Peters, 1985; Portes, Dunhan & Williams, 1986).  

Ωστόσο η  συμπεριφορά των γονέων προς το παιδί εξαρτάται επίσης από τα 

χαρακτηριστικά και τη φυσική εμφάνιση του παιδιού. Ο  Rutter (1979) σε μια έρευνα που 

διεξήγαγε με οικογένειες χαμηλού ΚΟΕ, έδειξε ότι τα ιδιοσυγκρασιακά εύκολα παιδιά ήταν 

λιγότερο πιθανό να πέσουν θύματα γονικής κριτικής και σκληρότητας σε σύγκριση με τα 

ιδιοσυγκρασιακά δύσκολα παιδιά. Ακόμη τα παιδιά με δύσκολη ιδιοσυγκρασία, στους 

δεκαοκτώ μήνες, ήταν περισσότερο πιθανό να τους επιβάλλεται η πειθαρχία με ακραίο και 

αυθαίρετο τρόπο από τους πατέρες στην ηλικία των 3 ετών. 

Τα παιδιά, των οποίων οι γονείς έχουν βιώσει απώλεια εργασίας, σοβαρή απώλεια 

εισοδήματος ή μακρόχρονη ανεργία έχουν περισσότερο συναισθηματικά προβλήματα από τους 

οικονομικά εύπορους συνομήλικους τους (McLoyd, Jayaratne, Ceballo & Borquez, 1994). Τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας και απολύσεων αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόμενο με προεκτάσεις 

στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς η ανατροφή των παιδιών, και 

σε μικρότερο βαθμό, οι συζυγικές σχέσεις αποτελούν κεντρικές μεταβλητές που συνδέουν την 

ανεργία με την ανάπτυξη των παιδιών (Conger et al., 1992). H ανεργία ενδέχεται να 

υπονομεύσει την αίσθηση ταυτότητας και σκοπού του ατόμου και να μειώσει τις κοινωνικές 

του επαφές.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα παιδιά συμπεριλαμβάνουν κατάθλιψη, 

μοναξιά (Lempers, Clark-Lempers & Simons, 1989), κοινωνική απόρριψη, ψυχολογικές 

διαταραχές (Elder, Nguyen & Caspi, 1985), τεταμένες σχέσεις με συνομιλήκους, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, συνολικά υψηλά επίπεδα κοινωνικής δυσπροσαρμογής και προβλήματα 

συμπεριφοράς (Flanagan, 1990). Κάποια από αυτά τα προβλήματα μεσολαβούνται από τις 

τιμωρητικές και σκληρές  γονικές πρακτικές. Σε έρευνα του Lempers και συν. (1989) με 

εφήβους ηλικίας 9-12 ετών, η οικονομική απώλεια οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα εφηβικής 

εγκληματικότητας και χρήσης ουσιών, λόγω της ασυνεπούς και τιμωρητικής πειθαρχίας που 
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επιβάλλονταν από τους γονείς. Επιπλέον, τόσο η φτώχεια όσο και οι οικονομικές δυσκολίες 

συνδέονται με προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των παιδιών, πράγμα που ενδέχεται να 

προκύπτει από το είδος της διάδρασης που μιμούνται τα παιδιά από τους γονείς τους. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, παιδιά γονέων που βιώνουν οικονομικές δυσκολίες είναι περισσότερο 

πιθανό να υφίστανται επιθετικές και τιμωρητικές πρακτικές πειθαρχίας, έτσι με τη σειρά τους 

είναι περισσότερο πιθανό, μιμούμενοι τους γονείς τους, να χειρίζονται τις διαπροσωπικές 

σχέσεις μέσω της σύγκρουσης παρά μέσω της διαπραγμάτευσης (Downey & Coyne, 1989). 

Επιπλέον, οι μειωμένες θετικές αλληλεπιδράσεις με το γονέα, δίνουν στο παιδί λιγότερες 

ευκαιρίες ώστε να μάθει και να κατακτήσει τις λεκτικές δεξιότητες και τις βασικές στρατηγικές 

για την εκκίνηση και τη διατήρηση των θετικών αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους του. 

Σε μια μελέτη (Bhavnagri & Parke, 1991), παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρέθηκε ότι η μικρή 

εμπλοκή του πατέρα και η σπάνια μητρική λεκτική αλληλεπίδραση, συσχετίζονταν αρνητικά 

με την δημοτικότητα, την ηγετική ικανότητα, την εμπλοκή σε κοινωνικές ομάδες και τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά σχετίζονταν θετικά με 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπως νευρικότητα και ανικανότητα θετικής εμπλοκής με 

συνομηλίκους. 

Σε  μια ακόμη μελέτη των McLoyd και συν. (1994) εξετάστηκε ο τρόπος που δύο 

οικονομικοί παράγοντες πίεσης, η ανεργία της μητέρας και η διακοπή της εργασίας, 

επηρεάζουν την κοινωνικό-συναισθηματική λειτουργικότητα των εφήβων. Σε γενικές γραμμές, 

αυτοί οι οικονομικά στρεσσογόνοι παράγοντες επηρεάζουν την κοινωνικό-συναισθηματική  

λειτουργία των εφήβων έμμεσα, και όχι άμεσα, μέσω της επίδρασής τους στην ψυχολογική 

λειτουργία των μητέρων η οποία, με σειρά της επηρεάζει, τη συμπεριφορά ανατροφής των 

παιδιών και τη σχέση μητέρας-παιδιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καταθλιπτική 

συμπτωματολογία των μητέρων προέβλεπε πιο συχνές τιμωρητικές πρακτικές και αυτή η 

σχέση μεσολαβούνταν από τις αρνητικές αντιλήψεις για το ρόλο της μητέρας. Οι συχνές 

τιμωρητικές πρακτικές συνδέθηκαν με αυξημένα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικής 

συμπτωματολογίας στους εφήβους, τα οποία μεσολαβούνταν εν μέρει από τις αντιλήψεις τους 

για την ποιότητα της σχέσης με τη μητέρα. Και οι δύο παράγοντες πίεσης σχετίστηκαν με 

υψηλά επίπεδα αντιλαμβανόμενης οικονομικής πίεσης στη μητέρα, η οποία με τη σειρά της 

προέβλεπε τις αντιλήψεις των εφήβων για την οικονομική τους δυσπραγία. Τέλος, οι έφηβοι 

που αντιλαμβάνονταν τις οικογένειες τους ως έχουσες σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, 

ανέφεραν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση. 
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Τα μαύρα παιδιά φέρουν δυσανάλογο μερίδιο βάρους όσον αφορά τις επιπτώσεις της 

φτώχειας και της οικονομικής ύφεσης και διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο 

συγκριτικά με τα λευκά παιδιά να βιώσουν μια σειρά κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων 

(ΜcLoyd, 1990). Σε έρευνα (McLeod & Nonnemaker, 2000) παιδιών ηλικίας 4-9 ετών, 

αξιολογήθηκαν οι εθνοτικές και φυλετικές διαφορές ως προς τις επιπτώσεις της προσωρινής 

και της επίμονης φτώχειας στη συναισθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξη τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση της φτώχειας στα προβλήματα των μαύρων παιδιών ήταν 

μικρότερη σε σχέση με τα λευκά παιδιά, πρωτίστως γιατί η φτώχεια συνδέθηκε με τη 

παραβατική συμπεριφορά και το διαζύγιο στα τελευταία. Ακόμη, τα πρώιμα χαρακτηριστικά 

της μητέρας, και ιδιαίτερα η αυτοεκτίμηση, ερμήνευε ένα σημαντικό ποσοστό επίδρασης της 

φτώχειας, η οποία ωστόσο ήταν πιο σημαντική για τις μαύρες μητέρες. Μια πιθανή ερμηνεία 

για αυτό είναι ότι οι λευκές γυναίκες παρά τα ψυχικά προβλήματα είναι πιο πιθανό σε σχέση 

με τις μαύρες γυναίκες να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, λόγω της προνομιακής 

μεταχείρισης στο σχολείο, το γάμο και την αγορά εργασίας. 

Οι εμπειρίες φτώχειας των παιδιών δεν είναι καθολικές αλλά εξαρτώνται από τα δομικά 

και πολιτιστικά πλαίσια στα οποία ζουν. Οι εμπειρίες της φτώχειας ποικίλλουν σε σημαντικό 

βαθμό ανάμεσα στα μαύρα, τα λευκά και τα ισπανόφωνα παιδιά. Τα μαύρα παιδιά έχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο βίωσης επίμονης φτώχειας συγκριτικά με τα λευκά παιδιά. Και είναι πολύ 

πιθανότερο να ζουν σε περιοχές με συσσωρευμένη φτώχεια και κοινωνικές μειονεξίες 

(Ellwood, 1988). Η προφανής αντίφαση μεταξύ της αποστέρησης των μαύρων και το εύρημα 

ότι η φτώχεια έχει μικρότερη επίδραση σε αυτούς από ότι στους λευκούς, μπορεί να επιλυθεί 

σημειώνοντας τις σχετικά αδύναμες συσχετίσεις μεταξύ της φτώχειας και μιας ποικιλίας 

κοινοτικών και ατομικών μειονεκτημάτων μεταξύ των μαύρων. Για παράδειγμα, οι συνθήκες 

της γειτονιάς ποικίλλουν ανάλογα με το εισόδημα, περισσότερο στους λευκούς παρά στους 

μαύρους (Massey et al., 1987). Ακόμη, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας παρέχει 

περισσότερα οικονομικά πλεονεκτήματα στα λευκά παρά στα μαύρα και ισπανόφωνα παιδιά 

(Duncan & Rodgers, 1988). Σε γενικές γραμμές, η λευκή φυλή αποκτά περισσότερα 

οικονομικά πλεονεκτήματα ως εξάρτηση των ευνοϊκών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 

της, συγκριτικά με τη μαύρη φυλή, υποδηλώνοντας ότι το χάσμα στους κοινωνικούς και 

οικονομικούς πόρους μεταξύ φτωχών και μη οικογενειών, είναι μεγαλύτερο για τη λευκή παρά 

για τη μαύρη φυλή (Corcoran, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 

 

6.1. Σύνοψη-Περιορισμοί. 

 

Διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν επιχειρήσει τον ορισμό της φτώχειας από διαφορετική 

οπτική και με ελάχιστες αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η νομισματική 

προσέγγιση διατείνεται ότι ο προσδιορισμός της φτώχειας θα πρέπει να γίνεται με βάση κάποιο 

ελάχιστο εισοδηματικό όριο. Από την άλλη πλευρά η προσέγγιση των ικανοτήτων υποστηρίζει 

ότι η έλλειψη δυνατοτήτων και ευκαιριών εμποδίζουν τους ανθρώπους να εκπληρώσουν τις 

ικανότητες τους. Τέλος, οι προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού αναφέρονται στην 

αποστέρηση από τους βασικούς μηχανισμούς που διανέμουν τους κοινωνικούς πόρους. Η 

αποσαφήνιση του ορισμού της φτώχειας είναι κομβικής σημασίας, πρώτον για τη μέτρηση και 

την αναγνώριση των ομάδων των φτωχών και δεύτερον, για το σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων 

που αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας. Ένα κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι 

δεν υπάρχει μια επαρκώς ανεπτυγμένη θεωρία για τη διαφοροποίηση των φτωχών από τους 

μη-φτωχούς πράγμα που οδηγεί σε μια αντικειμενική δυσκολία ανεύρεσης ενός ορίου για τη 

φτώχεια (Laderchi,  Saith & Stewart, 2003). Επιπλέον, αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

πολιτικές εξάλειψης της φτώχειας. Συγκεκριμένα, ενώ η νομισματική προσέγγιση προτείνει 

την εστίαση στην αύξηση των εισοδημάτων (μέσω της οικονομικής ανάπτυξης ή αναδιανομής), 

η προσέγγιση των ικανοτήτων τείνει να δίνει έμφαση στην παροχή των δημοσίων αγαθών ενώ 

η προσέγγιση του κοινωνικού αποκλεισμού εστιάζει στην ανάγκη να εξαλειφθούν οι 

παράγοντες αποκλεισμού (καταπολέμηση των πολιτικών των διακρίσεων). Έτσι, πίσω από τη 

συνειδητοποίηση της εννοιολογικής κατασκευής, υποβόσκουν διαφορετικές πρακτικές 

(Atkinson, Marlier & Nolan, 2004). Οι σαφέστεροι και πιο διαφανείς ορισμοί της φτώχειας 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση κάθε αναπτυξιακής πολιτικής που θέτει ως επίκεντρο τη 

μείωση της. Ένας ορισμός της φτώχειας και των κατώτατων ορίων της, βασισμένος στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να λειτουργήσει ως οδηγός για τη χάραξη μιας πολιτικής 

εξάλειψης της φτώχειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την 

ανακατανομή των πόρων. Πολιτική που θα είχε ως αποτέλεσμα την ισομερή και δίκαια 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και ειδικότερα των παιδιών.  
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Η παιδική φτώχεια βιώνεται ως ένα περιβάλλον που βλάπτει τη ψυχική, σωματική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο, σπάνια διαφοροποιείται από τη γενική 

φτώχεια και οι ειδικές διαστάσεις της δεν αναγνωρίζονται (Redmond, 2008). Η παιδική 

φτώχεια θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένα μοναδικό φαινόμενο που απαιτεί άμεση παρέμβαση 

καθώς έμμεσες λύσεις έχουν αποτύχει στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών αυτών των 

παιδιών. Κάποιοι από τους παράγοντες κινδύνου της παιδικής φτώχειας αποτελούν η ανεργία 

ή τα χαμηλά εισοδήματα και η διαβίωση των παιδιών σε μονογονεϊκή ή πολυμελή οικογένεια, 

χωρίς επαρκή εισοδηματική ενίσχυση. Πολλά από τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε φτωχές 

οικογένειες, βιώνουν μια μορφή χρόνιας μειονεξίας που διαπερνά τον ατομικό και τον 

οικογενειακό κύκλο ζωής και εκτείνεται σε δύο ή και περισσότερες γενιές. Η φτώχεια που 

μεταβιβάζεται μεταξύ των γενεών αποτελεί μια από τις πιο ανθεκτικές μορφές κοινωνικής 

μειονεξίας που πλήττουν τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες (Παπαθεοδώρου 

& Πετμεζίδου, 2004). 

 

Τρία θεωρητικά μοντέλα περιγράφουν τη διαβίβαση των επιπτώσεων της φτώχειας στα 

παιδιά. Αρχικά, η θεωρία του οικογενειακού και περιβαλλοντικού στρες προτείνει ότι τα υψηλά 

επίπεδα άγχους που βιώνουν οι οικογένειες χαμηλού ΚΟΕ, δημιουργούν ψυχολογικές 

διαταραχές στους φροντιστές, οι οποίες επηρεάζουν τις γονικές πρακτικές. Οι γονικές 

πρακτικές αποτελούν τις πιο σημαντικές έμμεσες διόδους επίδρασης της φτώχειας στη 

γνωστική, συμπεριφορική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η θεωρία 

των πόρων  και της επένδυσης, επικεντρώνεται στη σχέση οικονομικής αποστέρησης και 

διαθέσιμων πόρων. Διατείνεται ότι η ανάπτυξη του παιδιού, επηρεάζεται από ένα συνδυασμό 

κληροδοτημάτων και γονικών επενδύσεων. Τα κληροδοτήματα περιλαμβάνουν τις γενετικές 

προδιαθέσεις αλλά και τις αξίες και προτιμήσεις που ενσταλάζουν οι γονείς στα παιδιά τους. Η 

γονικές επενδύσεις αποτελούν ένα συνδυασμό των προτιμήσεων των γονέων και των 

διαθέσιμων πόρων. Τέλος, οι πολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας κουλτούρας 

της φτώχειας και ότι τα άτομα ανταποκρίνονται στις περιθωριοποιημένες τους θέσεις, 

προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους και τις αξίες τους σύμφωνα με αυτή (Laderchi,  Saith 

& Stewart, 2003). 

 

Το ΚΟΕ παρουσιάζει μια ισχυρή θετική συσχέτιση με την υγεία. Ωστόσο, αυτό που 

φαίνεται να μεσολαβεί πραγματικά αυτή τη σχέση, είναι όχι το ΚΟΕ αυτό καθαυτό, αλλά οι 

ανισότητες που προκύπτουν σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα στην κοινότητα. Η έκθεση στο 

στρες ως συνάρτηση του ΚΟΕ, ενδέχεται να αποτελεί μια πιθανή οδό για τη σχέση ΚΟΕ και 
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υγείας. Η χρόνια έκθεση στο στρες, συμβάλλει στην εμφάνιση σωματικών παθολογιών και 

κατάθλιψης. Επιπλέον, η βρεφική θνησιμότητα και το χαμηλό βάρος γέννησης φαίνεται να 

σχετίζονται με το εισόδημα και την εισοδηματική ανισότητα. Έρευνα του Wood (2003), έδειξε 

ότι τα φτωχά παιδιά έχουν ανεπαρκή πρόσβαση στη προληπτική και εντατική θεραπεία και 

είναι πιθανότερο να διαγνωστούν με άσθμα ή με οποιοδήποτε τύπο χρόνιας πάθησης, κάτι το 

οποίο, ενδεχομένως αντανακλά τις διαφορές στη πρόσβαση και τη χρήση της ιατρικής 

περίθαλψης καθώς και διαφορές στη πρόληψη και την αυτοδιαχείριση των ασθενειών μεταξύ 

των εισοδηματικών και πολιτιστικών ομάδων (Guarnaccia, Pelto & Schensul, 1985).  

 

Πέρα από την υγεία, η φτώχεια παρουσιάζει σημαντική επίδραση στον τομέα της 

γνωστικής ανάπτυξης. Τα πρώιμα μαθησιακά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της 

αλληλεπίδρασης φροντιστή-παιδιού αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων πόρων, 

καθορίζουν και ενισχύουν διάφορες πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης, όπως το νοητικό πηλίκο, 

την έκταση του λεξιλογίου, τη γλωσσική επάρκεια, την κατανόηση των αριθμητικών εννοιών 

και την ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών. Η φτώχεια αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου τόσο με άμεσες όσο και με έμμεσες συνέπειες στα 

παραπάνω συστήματα. Η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία, είναι πολύ σημαντική καθώς θέτει  τα θεμέλια για τη δια βίου επιτυχία των παιδιών σε 

μια ποικιλία περιβαλλοντικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων του σχολείου, της εργασίας, 

και των διαπροσωπικών σχέσεων (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). 

 

Τέλος, η φτώχεια παρουσιάζει σημαντική επίδραση στη κοινωνικό-συναισθηματική και 

συμπεριφορική ανάπτυξης. Το χαμηλό εισόδημα, σχετίζεται με αυξημένα κοινωνικό-

συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, πράγμα το οποίο προβλέπει χαμηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις καθώς και περισσότερες αρνητικές εσωτερικευμένες και 

εξωτερικευμένες συμπεριφορές στην εφηβεία. Η μειωμένη γνωστική διέγερση επηρεάζει την 

ικανότητα των παιδιών να αυτορυθμίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους και οδηγεί σε 

χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες (Bradley et al., 2001).  

 

Μια σημαντική διαπίστωση  αποτελεί το γεγονός ότι το οικογενειακό εισόδημα εμφανίζει 

πολύ ισχυρότερες συσχετίσεις με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις γνωστικές δεξιότητες, παρά 

με την υγεία και την συμπεριφορά, πράγμα που τονίζει τη σημασία της σχολικής ετοιμότητας 

στον καθορισμό της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών. Ένα δεύτερο αξιοσημείωτο 

συμπέρασμα αποτελεί το ότι η πρώιμη παιδική ηλικία, φαίνεται να είναι το στάδιο στο οποίο 
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οι οικονομικές συνθήκες έχουν μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη του παιδιού. Η 

εισοδηματική φτώχεια εμφανίζει μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση με τα χαμηλά επίπεδα 

προσχολικής ικανότητας, τα οποία συνδέονται με χαμηλές επιδόσεις σε γνωστικές δοκιμασίες, 

στη μέση παιδική ηλικία, καθώς και με πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Brooks-Gunn, Guo 

& Furstenberg 1993; Guo, Brooks-Gunn & Harris 1996). Έρευνες δείχνουν επίσης την ύπαρξη 

κρίσιμων περιόδων κατά τις οποίες το παιδί είναι περισσότερο ευάλωτο στις επιπτώσεις της 

φτώχειας. Συγκεκριμένα, τα πρώτα δύο χρόνια φαίνεται να είναι κρίσιμα για τον  καθορισμό 

της πορείας της μελλοντικής ανάπτυξης του παιδιού. Μελέτη στο Εκουαδόρ (Fernando & 

Hidrobo, 2011) έδειξε ότι η σχέση μεταξύ οικονομικής κρίσης και γνωστικής ανάπτυξης είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή κατά την ηλικία των 6-11 και 18-29 μηνών, η οποίες συμπίπτουν με 

αναπτυξιακές εκρήξεις του εγκεφάλου. 

 

 Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ένας σαφής και οικουμενικός ορισμός της φτώχειας, οι 

έρευνες μετρούν το ΚΟΕ χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια, πράγμα που ενδέχεται να 

διαστρεβλώνει τα αποτελέσματα. Επίσης, στις έρευνες δεν γίνεται λόγος για διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα. Είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι διαφορές στην 

ανθεκτικότητα και την ευαισθησία ανάμεσα στα δύο φύλα, έτσι ώστε να σχεδιαστούν οι 

ανάλογες παρεμβάσεις. Επιπλέον, στις έρευνες δίνεται περισσότερη έμφαση στο ρόλο της 

μητέρας, παραμερίζοντας τον ρόλο του πατέρα και των αντισταθμιστικών επιδράσεων που θα 

μπορούσε να έχει στην ανάπτυξη των παιδιών. Ο πατέρας θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό 

ρόλο είτε ενισχύοντας, είτε υποκαθιστώντας τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί από τη μητέρα. 

Ακόμη, στις περισσότερες έρευνες δεν ελέγχεται το ιστορικό και η ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου 

εγγενούς προβλήματος, πριν την αξιολόγηση της σωματικής, γνωστικής και κοινωνικό-

συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Αυτό αποτελεί μια πηγή σφάλματος, η οποία θα 

μπορούσε να διαστρεβλώνει τα αποτελέσματα. Τέλος, τα παιδιά θα πρέπει να αξιολογούνται 

ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζουν. 

 

Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί στο μέλλον με διάφορους τρόπους. Αρχικά, 

θα μπορούσε να γίνει ανάλυση των αναγκών των φτωχών παιδιών, σε επίπεδο χώρας και υπό 

περιοχών, πράγμα που θα βοηθούσε να αναγνωριστούν οι προτεραιότητες για τις στρατηγικές 

εξάλειψης της φτώχειας. Επίσης, η ανάλυση των αλλαγών στην έκταση και τη φύση της 

απόλυτης φτώχειας των παιδιών, θα βοηθούσε στον εντοπισμό τόσο των επιτυχιών όσο και των 

αποτυχιών των πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επιπλέον, θα πρέπει να 

ερευνηθούν πιο ενδελεχώς παιδιά μειονοτικών εθνοτικών ομάδων καθώς και παιδιά που 
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προέρχονται από διαφορετικούς τύπους γειτονιάς. Αυτό θα βελτιώσει την κατανόηση των 

διαφορετικών επιδράσεων της φτώχειας στη ζωή των παιδιών και θα διαφωτίσει τους τρόπους 

με τους οποίους οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να σχεδιαστούν, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό 

για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο 

να γίνει μια πιο ενδελεχής έρευνα των προστατευτικών παραγόντων αλλά και των 

χαρακτηριστικών των παιδιών που τα κάνουν πιο ανθεκτικά σε συνθήκες φτώχειας.  

 

6.2. Παρεμβάσεις.  

 

Προκειμένου να εξαλειφθεί η απόλυτη φτώχεια των παιδιών, οι πολιτικές θα πρέπει να 

απευθύνονται στα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μια ενιαία δέσμη πολιτικών, δεν 

αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας. Αντίθετα, 

χορηγοί και διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη καθιέρωσης 

προσαρμοσμένων στρατηγικών εξάλειψης της φτώχειας, που  θα στοχεύουν στα πραγματικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις 

στην εξάλειψη των σοβαρών εκπαιδευτικών στερήσεων ενδέχεται να αποτελέσουν ένα πολύ 

αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της απόλυτης φτώχειας των παιδιών σε ορισμένες χώρες 

της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά θα ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματικές 

στη Λατινική Αμερική ή τη Νότια Ασία, όπου προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί, η επίλυση 

άλλων, σοβαρότερων στερήσεων των παιδιών (UNICEF, 2005). Από τις πλέον 

αποτελεσματικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών αποτελούν τόσο 

οι επενδύσεις υποδομής, όσο και η καθιέρωση της οικογενειακής παροχής κοινωνικής 

ασφάλισης. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι η 

επέκταση των πλεονεκτημάτων της κοινωνικής ασφάλισης στην αποκλεισμένη πλειοψηφία με 

σκοπό να αντιμετωπιστεί η ένδεια. Επιπλέον, τα συστήματα φόρων και παροχών θα μπορούσαν 

να αναδιανείμουν τα εισοδήματα προς τις οικογένειες, είτε με την παροχή ενός ελάχιστου 

επιπέδου εισοδήματος, για εκείνους που δεν έχουν απασχόληση, είτε με τη συμπλήρωση των 

εισοδημάτων των μισθωτών και μη μισθωτών οικογενειών με παιδιά. Οι μη-χρηματικές 

παροχές και οι πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της στέγασης και της φροντίδας των 

παιδιών, δύνανται επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ευημερία των παιδιών και στην 

παιδική φτώχεια (Das, Do & Özler, 2005).  
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Οι φορείς χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν μια πρόκληση σχετικά με το σχεδιασμό 

παρεμβάσεων που να βελτιώνουν την έγκαιρη ανάπτυξη του παιδιού. Τα προγράμματα 

μεταφοράς μετρητών αποτελούν μια δημοφιλή προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη ανακούφιση 

από τη φτώχεια. Τα προγράμματα μεταφοράς προσδοκούν, αφενός τη χρηματική βοήθεια προς 

τους γονείς για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών και αφετέρου να αποτελέσουν κίνητρο 

για την επένδυση των γονέων στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών τους (Engle et al., 

2011). Επιπλέον, οι γονικές παρεμβάσεις προωθούν την αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού  με 

σκοπό τη βελτίωση της ανταπόκρισης των νηπίων και παιδιών, την ενίσχυση της 

προσκόλλησης, την ενθάρρυνση της μάθησης, την ανάγνωση βιβλίων, τις δραστηριότητες 

παιχνιδιού, τη θετική πειθαρχία και την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη, τη φροντίδα και τη διατροφή. Η υποστήριξη και η εκπαίδευση των γονέων, συχνά 

προσφέρεται με επισκέψεις εντός του σπιτιού αλλά και μέσω κοινοτικών ομάδων. Τα 

παραπάνω προγράμματα παρουσιάζουν θετικές επιδράσεις τόσο στη γνωστική και κοινωνικό-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στις γνώσεις που αποκομίζουν οι γονείς και 

την διέγερση που δέχονται τα παιδιά (Bradley & Corwyn, 2005). Επίσης, η παρακολούθηση 

υψηλής ποιότητας προσχολικών προγραμμάτων έχει συσχετιστεί με βελτιωμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Κάποιες από τις πιο αποτελεσματικές καινοτομίες, περιλαμβάνουν την 

ενίσχυση της προ-αναγνωστικής ικανότητας στο Μπαγκλαντές, την Κόστα Ρίκα, την Κίνα, την 

Καμπότζη καθώς και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη Τζαμάικα. Οι 

παραπάνω κοινωνικές και συμπεριφορικές παρεμβάσεις οδήγησαν σε βελτιωμένη 

συμπεριφορά και σχολική επίδοση.  

 

Τέλος, οι ανάγκες των παιδιών στον 21ο αιώνα είναι διαφορετικές από εκείνες των 

παιδιών κατά τον 19ο και 20ο αιώνα και οι νέες πολιτικές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

αυτές τις ανάγκες. Για παράδειγμα, στον 21ο αιώνα, η στέρηση πληροφοριών αποτελεί ένα 

σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη τόσο των παιδιών και όσο και των κοινωνιών σαν σύνολο. 

Το ένα τέταρτο των παιδιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο στερούνται βασικών πληροφοριών 

(UNICEF, 2005). Η πιο αποδοτική παρέμβαση  σε αυτό τον τομέα, αποτελεί η βελτίωση της 

πρόσβασης στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ένα από τα βασικά μέσα πληροφόρησης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελεί ένα φθηνό και αποτελεσματικό μέσο, μέσω του οποίου, οι 

κοινότητες μπορούν να ενημερωθούν για τη σημασία της εκπαίδευσης και της υγείας (π.χ. 

εμβολιασμού για τα μικρά παιδιά, τα οφέλη από το πλύσιμο των χεριών, αποτελεσματικούς και 

φθηνούς τρόπους για την αντιμετώπιση της διάρροιας, για τη  διαθεσιμότητα των 

συμπληρωμάτων διατροφής για υποσιτισμένα παιδιά). Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να 
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βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες πληροφόρησης και να μεταδίδουν τακτικά προγράμματα 

που ενημερώνουν τις κοινότητες για σχετικά απλές αλλά αποτελεσματικές αλλαγές που 

μπορούν να πραγματοποιήσουν στη ζωή τους. Το κοινοτικό ραδιόφωνο αποτελεί ένα χαμηλού 

κόστους μέτρο, καθώς είναι εύκολο να λειτουργήσει, φτάνει σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, 

μέσω των τοπικών γλωσσών και μπορεί να προσφέρει πληροφόρηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, 

καθώς και μια πλατφόρμα για συζήτηση και πολιτιστική έκφραση. Ως δίαυλος επικοινωνίας, 

μεγιστοποιεί τις δυνατότητες ανάπτυξης που πρέπει να αντληθούν από την ανταλλαγή των 

πληροφοριών, γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη υπάρχουν στο εσωτερικό της κοινότητας. 

Συνεπώς, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την κοινότητα και την ατομική 

ενδυνάμωση (Hughes, 2001). 

 

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα στα προγράμματα παρέμβασης είναι καλύτερα για τα 

μικρότερα, συγκριτικά με τα μεγαλύτερα παιδιά αλλά και για τα φτωχότερα, συγκριτικά με τα 

πλουσιότερα παιδιά. Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων αποτελούν μεταξύ άλλων η κατάρτιση των εργαζομένων, η εκπαίδευση των 

γονέων και οι ενεργός στρατηγικές για την προώθηση της αλλαγής της συμπεριφοράς των 

φροντιστών, όπως η πληροφόρηση, η καθοδήγηση, το παιχνίδι ρόλων και οι βιντεοσκοπημένες 

αλληλεπιδράσεις. Ακόμη, περισσότερο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα που παρέχουν 

άμεσες εμπειρίες μάθησης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, είναι υψηλής έντασης και 

συνδεδεμένα με άλλα συστήματα, όπως η διατροφή ή η υποστήριξη της οικογένειας. 

 

Η ανάπτυξη των παιδιών είναι ευαίσθητη όχι μόνο στις αρνητικές αλλά και στις θετικές 

επιδράσεις. Συγκεκριμένα, ακόμη και αν η φτώχεια δύναται να εκτροχιάσει την ανάπτυξη των 

παιδιών, έρευνες δείχνουν ότι τόσο περιβαλλοντικές όσο και θετικές πολιτικές αλλαγές, 

συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εισοδημάτων, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη 

γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Dearing et al., 2001; Duncan, 

Morris & Rodrigues 2011). Οι διακρίσεις, η έλλειψη οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας 

και η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες απαιτούν παρεμβάσεις που 

υπερβαίνουν κατά πολύ το εισόδημα και τα ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης. Η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων τομέων της ανάπτυξης ή η αλληλεπίδραση μεταξύ 

διατροφής και υγείας, ασφαλούς προσκόλλησης και διέγερσης, το σύνολο των οποίων 

συμβάλλουν και καθοδηγούν τη γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, απαιτούν 

παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα στοχεύουν απαραίτητα αποκλειστικά στο παιδί αλλά στην υγεία 

και τη λειτουργικότητα ολόκληρης της οικογένειας. Τα παιδιά υπερεκπροσωπούνται μεταξύ 
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των φτωχών, παρ’ όλα αυτά θα μπορούσαν να παρέχουν την ευκαιρία για την ανατροπή του 

φαύλου κύκλου της φτώχειας. Η πιθανότητα εκπλήρωσης των δυνατοτήτων τους αποτελεί 

επίσης την δυνατότητα οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Εν κατακλείδι, τα παιδιά αναπτύσσονται σε αλληλένδετα συστήματα μέσα στα οποία 

υφίστανται αλληλεπιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα, από τις βασικές βιολογικές διεργασίες 

μέχρι αλληλεπιδράσεις με το άτομο, την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές είναι αμφίδρομες, έτσι οι αλλαγές σε μία πτυχή του συστήματος 

δύναται να επηρεάσουν τις σχέσεις και τις διαδικασίες σε ολόκληρο το σύστημα. Για μια 

πληρέστερη κατανόηση του τρόπου επίδρασης της φτώχειας, στη ζωή των παιδιών, κρίνεται 

αναγκαία η πολύπλευρη και διεπιστημονική διερεύνηση σε νευροβιολογικό, ιατρικό, 

συμπεριφορικό και ψυχολογικό επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο είναι απαραίτητο να προσεγγιστεί 

και να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο να απευθύνεται στις ευάλωτες ομάδες, 

προκειμένου να αποφευχθούν κάποιες από τις πιο καταστροφικές συνέπειες της φτώχειας στα 

παιδιά και να σταματήσει η αέναη διαιώνιση της. 
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