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Εισαγωγή 

Οι πολιτικές της κοινωνικής προστασίας μεταβάλλονται διαχρονικά και καθώς οι 

φορτίσεις του παρελθόντος υποχωρούν και το ιστορικό βάθος των εμπειρικών και 

ερευνητικών δεδομένων αυξάνεται, οι επικρατούσες αντιλήψεις αλλάζουν. Η κοινωνική 

θέση των παιδιών έχει υποστεί ριζικές αλλαγές από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις 

τελευταίες δεκαετίες. Στην συγκεκριμένη έρευνα επιχειρήθηκε καταρχάς μια 

αποτύπωση της θεσμικής και κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης της προστασίας των 

παιδιών χωρίς γονεϊκή φροντίδα στην Ελλάδα από θεωρητική και εμπειρική σκοπιά 

μέσω ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος δύο Κέντρων Παιδικής Προστασίας που 

εδρεύουν στην Αθήνα και τριών που λειτουργούν στην Κρήτη. Στην ποσοτική έρευνα 

της διατριβής καταγράφονται τα κοινωνικό οικονομικά χαρακτηριστικά των παιδιών 

και των οικογενειών τους που εισήλθαν σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό Κέντρων 

Παιδικής Μέριμνας από το 1970 έως και το 2016. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

ξεδιπλώνουν το πώς επηρεάστηκε η αντίληψη για την μέριμνα, παιδιών που ανήκουν 

στην έξω-οικογενειακή φροντίδα από τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα την 

προαναφερθείσα περίοδο. Μέσα από αυτά επιβεβαιώνεται η νέα τάση μελέτης της 

παιδικής ηλικίας στην κοινωνιολογία αναδεικνύοντας το πώς η παιδική ηλικία και η 

αντίληψη για την παιδική προστασία επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, 

πολιτικών και ιδεολογικών συνθηκών και το πώς τα παιδιά μπορούν να γίνονται 

μονάδα παρατήρησης και ανάλυσης αποτελώντας μια αυτόνομη στατιστική κατηγορία 

(Qvortup, 1987). Υπό αυτό το πρίσμα η παιδική ηλικία και η αντίληψη της παιδικής 

προστασίας δεν προϋπάρχει ως φυσική, αχρονική κατηγορία αλλά προσδιορίζεται με 

τους ίδιους όρους με τους οποίους κατανοούνται τα υπόλοιπα πολιτισμικά προϊόντα. 

Μέσα από την έρευνα μας η παιδική προστασία της έξω οικογενειακής φροντίδας 

εξετάζεται ως μια δυναμική κοινωνική και ιστορική δόμηση, ως ένα συνεχές βιώσιμο 

και δημιουργούμενο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο διακρίνεται για την αξία του στο 

παρόν, το παρελθόν και το μέλλον (James & Prout, 1990) και γίνεται αντιληπτή ως 

μέρος της κοινωνικής δομής η οποία επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κοινωνικές 

σχέσεις. 
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Tα προαναφερθέντα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να καταγραφεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά 

της παιδικής προστασίας στην ιδρυματική της μορφή, στις διαδρομές του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Η ποιοτική έρευνα που ακολούθησε, κατέγραψε τις νοηματοδοτήσεις των 

ίδιων των υποκειμένων της αφήγησης γύρω από τα βιώματα τους που αφορούν την 

ιδρυματική παιδική μέριμνα καθώς και την σημασία που απέδωσαν σε αυτά από την 

παροντική τους οπτική. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον αιτιακό προσδιορισμό της 

σχέσης που υφίσταται ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας 

της έξω-οικογενειακής φροντίδας από τη μια πλευρά και την διαμόρφωση των 

επιμέρους ανισοτήτων που αυτά μεταφέρουν στα παιδιά των Κέντρων Μέριμνας από 

την άλλη. Η έρευνα ανέδειξε το πώς τα εν λόγω χαρακτηριστικά δρουν σαν κλασικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες κατασκευής διαδρομών κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά 

συνέπεια η ερμηνεία του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών της έξω-οικογενειακής 

φροντίδας αναζητήθηκε και καταγράφηκε στις επιμέρους ανισότητες που βιώνουν τα 

παιδιά της έξω-οικογενειακής φροντίδας. Οι ανισότητες αυτές συνίστανται στην 

δυσκολία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη μη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των παιδιών, στις ανισότητες κατανομής πόρων. Και όλα αυτά ενταγμένα 

μέσα σε ένα διαρρηγμένο οικογενειακό περιβάλλον συνεπικουρούμενο από ελλείψεις  

κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου και ανεπαρκή ενσωματωμένο αξιακό σύστημα. 

Και είναι αυτές οι επιμέρους ανισότητες που πηγάζουν από τα χαρακτηριστικά της έξω-

οικογενειακής φροντίδας, που δρουν σωρευτικά δημιουργώντας κύκλους σωρευτικής 

αιτιότητας και αποκλεισμού στα παιδιά της ιδρυματικής μέριμνας στην ανήλικη και 

ενήλικη ζωή τους.  

Η δομή της διδακτορικής διατριβής περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος 

αναφέρεται στο θεωρητικό τμήμα της διατριβής. Αναλυτικότερα, στo πρώτο κεφάλαιο 

αυτού αναπτύσσεται η εννοιολόγηση των όρων σχετικών με το κοινωνικό κράτος 

καθώς και η συγκριτική διάσταση των συστημάτων πολιτικής που αναπτύχθηκαν στην 

Δυτική Ευρώπη και ψήγματα αυτών επέδρασαν στην διαμόρφωση και τον χαρακτήρα 

της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Ακολούθως, στο 2ο κεφάλαιο, γίνεται μια 

απόπειρα να αποσαφηνιστεί και να οροθετηθεί η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 

ως δυναμική διαδικασία κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση των παραγόντων και 

πρακτικών που εντείνουν το φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή τόσο στη Δ. Ευρώπη όσο 

και στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες της έρευνας στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 
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επίδραση των Μοντέλων παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, διαχρονικά από τον 19ο 

αιώνα έως σήμερα, μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης των διαφόρων θεωρητικών 

προσεγγίσεων για την παιδική ηλικία, που έκαναν την εμφάνιση τους στην Δυτική 

Ευρώπη και άσκησαν την όποια επιρροή τους στην Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω 

πλαισιώνουν την έρευνα της διατριβής διατηρώντας πάντα την επαφή με  το Διεθνές, 

Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παιδική προστασία και 

κυρίως των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας. Οι αναφορές που 

κατά βάση αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο της παιδικής προστασίας και κοινωνικής 

φροντίδας για το παιδί γίνονται στο 4ο κεφάλαιο. Η χρησιμότητα του κεφαλαίου αυτού 

υπήρξε σημαντική διότι παρείχε το υλικό που απαιτούσε η έρευνα και αφορά στα 

συνταγματικά δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα όπως αυτά απορρέουν από το 

ελληνικό σύνταγμα και τις Διεθνείς συνθήκες.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, το 

αντικείμενο και τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι, στο 5ο 

κεφάλαιο επιχειρείται μια εκτενής ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της 

παιδικής προστασίας των παιδιών που διαμένουν σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας στην 

Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα που επιλέχθηκε περιγράφει την κατάσταση που 

επικράτησε από το 1970 μέχρι και το 2016. Η δεκαετία του ’70 εκλαμβάνεται ως η 

περίοδος εκείνη που σηματοδοτεί στην ελληνική πραγματικότητα μια μεταστροφή στην 

ανάπτυξη και στην οργάνωση της κοινωνικής φροντίδας των παιδιών. Η μεταστροφή 

αυτή εμφανίζεται την συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως παρεπόμενο των 

αναμορφώσεων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα της χώρας καθώς και της 

ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προαναφερόμενα βασικά χαρακτηριστικά και 

ο ρόλος τους στις διαδρομές του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών της έξω-

οικογενειακής φροντίδας, είναι τα δύο επιμέρους ερωτήματα της διατριβής στα οποία 

καλείται να απαντήσει η έρευνα αυτής. Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφονται οι ερευνητικές 

μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου για τον εντοπισμό και την διερεύνηση 

των βασικών χαρακτηριστικών της παιδικής προστασίας των παιδιών – ληπτών της 

έξω-οικογενειακής φροντίδας. Ακολούθως, παρατίθενται λεπτομερώς η μέθοδος και οι 

διαδικασίες προκειμένου για τη διερεύνηση του ζητήματος του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην παρούσα έρευνα.  

Στο τρίτο μέρος εκθέτονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοτικής και ποιοτικής 

που διεξήχθη με βάση τα μεθοδολογικά εργαλεία όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο 
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δεύτερο μέρος. Αναλυτικότερα, στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα ανά Κέντρο Προστασίας. Τα αποτελέσματα 

επιδιώχθηκε να συγκριθούν με αυτά άλλων ερευνών στο σχετικό χώρο, στα πλαίσια 

πάντα του εφικτού. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται στο σύνολο τους τα 

συμπεράσματα της ποσοτικής έρευνας. Στο 8ο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία 

εφαρμογής της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης που ακολουθήθηκε 

προκειμένου για την επαλήθευση των συμπερασμάτων που απέδωσε η ποσοτική 

έρευνα. Στο 9ο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση των 

δεδομένων της εμπειρικής έρευνας που αναφέρονται στις συνεντεύξεις που έδωσαν οι 

επαγγελματίες των χώρων που φιλοξενούν παιδιά της έξω-οικογενειακής φροντίδας. 

Παράλληλα, παρατίθενται και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυση των μηνυμάτων που μετέφερε ο λόγος των ειδικών στο χώρο της Παιδικής 

Προστασίας. Στο 10ο κεφάλαιο τα υποκείμενα της ποιοτικής έρευνας τοποθετούνται με 

τις ιστορίες ζωής τους για τις πράξεις, τόσο ανθρώπων που εκπροσωπούν θεσμούς και 

αφορούν τα ίδια, όσο και για τις ενέργειες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, που 

στιγμάτισαν και εξακολουθούν να στιγματίζουν την πορεία ζωής τους. Με την 

παράθεση των αποσπασμάτων των αφηγήσεων τους καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός 

των διαδρομών του κοινωνικού αποκλεισμού σε συνάρτηση με τα βασικά 

χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας. Με αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται και ο 

σκοπός της διατριβής συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα όπως 

αυτά τέθηκαν ως τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής.  

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος επιχειρείται η συγκέντρωση και ο συνδυασμός των 

αποτελεσμάτων της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Όπως διεφάνη από τις αφηγήσεις 

των συμμετεχόντων στην έρευνα, με το κρίσιμο σημείο – σημείο καμπής που είναι ο 

εγκλεισμός στο ίδρυμα, συντελείται η αποδιάρθρωση του παλιού εαυτού και η 

ανασύσταση του νέου, εντός πλέον του ιδρύματος. Αποκτάται η ιδρυματική ταυτότητα 

με ότι αυτό συνεπάγεται, οι στιγματιστικές συνέπειες του εγκλεισμού, η σύγκριση και 

οι σχέσεις με τις έξω-ομάδες σε συνάρτηση με το ιεραρχικό σύστημα που επικρατεί 

εντός του ιδρύματος. Εμφανίζονται στη συνέχεια οι συνέπειες του επόμενου σημείου 

σταθμού των παιδιών αυτών, που δεν είναι άλλο από την έξοδο τους από το ίδρυμα. 

Μέσω όλων των παραπάνω εν τέλει, δύναται να αποκαλυφθούν και να καταγραφούν οι 

διαδρομές του κοινωνικού αποκλεισμού όπως αυτές προκύπτουν από τον συνδυασμό 
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των συμπερασμάτων που προέκυψαν ως τέτοια, μετά τη διεξαγωγή της έρευνας στην 

ολότητα της.  
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Κεφάλαιο 1 Το κοινωνικό κράτος – κράτος 
πρόνοιας στην Δυτική Ευρώπη. Μια σύντομη 
διαδρομή στην ιστορία του και στα θεωρητικά 
ρεύματα που το χαρακτήρισαν 

 

Εισαγωγή 

Το κοινωνικό κράτος συνιστά την θεσμική μορφή που έλαβε το κράτος πρόνοιας στις 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Κατ΄ ουσίαν είναι το σύνολο των νομικών παρεμβάσεων 

και ρυθμιστικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ενός επιπέδου αξιοπρεπούς 

διαβίωσης των πολιτών (Esping-Andersen, 1990: 87-88). Το κράτος πρόνοιας δομείται 

κυρίως μετά τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ βρίσκεται στην αρχική μορφή του και 

διαφοροποιημένο ελάχιστα από χώρα σε χώρα, πάντα εντός της Δυτικής Ευρώπης, 

κρατάει τη μορφή του μέχρι τη δεκαετία του ’80, περίοδο όπου έχει δώσει και τα 

μέγιστα των παροχών του. Από τότε και μετά περνάει σε κρίση λόγω των επερχόμενων 

κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και δημογραφικών εξελίξεων, όπως θα δούμε 

παρακάτω. Μετά την δεκαετία του 1990 το κοινωνικό κράτος παίρνει την σημερινή 

μορφή του. Πλέον το κοινωνικό κράτος επιβιώνει αρκετά διαφοροποιημένο, και μόνο 

μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση και τον επανακαθορισμό των δεδομένων του. Οι 

αλλαγές στην ορολογία που χρησιμοποιούνταν ενίοτε σηματοδοτούσαν κάθε φορά και 

τη διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη των κοινωνικών προβλημάτων και τον τρόπο  

αντιμετώπισης που προτείνονταν.  

Είναι χρήσιμη επομένως μια αναφορά στους όρους που είναι σχετικοί με το 

κοινωνικό κράτος, αλλά και το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

στηρίζονταν η κατασκευή τους καθώς και στην σημασία που τους αποδίδονταν ενίοτε. 

Με άλλα λόγια, οι διαφορετικοί όροι προδίδουν και μια διαφορετική προσέγγιση στο 

κοινωνικό κράτος και συμβάλλουν στην διαδικασία της θεωρητικοποίησης και 

ιστορικοποίησης των διαφόρων μορφών κοινωνικής πολιτικής. 
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Στην παρούσα εργασία θα ερευνήσουμε το θέμα της κοινωνικής προστασίας και 

φροντίδας από το κράτος, των παιδιών που στερούνται γονεϊκής μέριμνας. Δηλαδή κατ΄ 

ουσίαν ερευνούμε, εν συντομία, μια από τις παρεμβάσεις του κοινωνικού κράτους στην 

προστασία των παιδιών στην χωρική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης και αναλυτικότερα 

για τις παρεμβάσεις αυτού του τύπου στην Ελλάδα. Μια αναφορά στην ιστορική 

εξέλιξη του κοινωνικού κράτους – κράτους πρόνοιας, στις μορφές που πήρε αυτή η 

παρέμβαση και στους σκοπούς τους οποίους εξυπηρέτησε, είναι επομένως απαραίτητη. 

Όσο για το γεγονός ότι η αναφορά μας αυτήν περιλαμβάνει τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης έχει να κάνει με το ότι η χώρα μας ακολούθησε, ή τουλάχιστον προσπάθησε 

να ακολουθήσει, την Δυτικοευρωπαϊκή τάση όπως αυτή διαμορφώνονταν από την 

δημιουργία του αστικού κράτους και μετά, στα ζητήματα αυτά. Φυσικά όπως κάθε 

χώρα, έτσι και η Ελλάδα λόγω των τοπικών συνθηκών που απαιτούσαν και μια 

προσαρμοσμένη σε αυτές εφαρμογή των νέων τάσεων που αναδύονταν ενίοτε στο 

Δυτικοευρωπαϊκό πλαίσιο, παρουσίασε κάποιες ιδιομορφίες. Τις ιδιομορφίες αυτές, 

καλείται η έρευνα που θα ακολουθήσει να αναδείξει. Προχωρώ τώρα σε μια σύντομη 

περιγραφή των όρων αυτών και της νοηματοδότησης τους. 

1.1 Εννοιολογική αναφορά των όρων σχετικών με το κοινωνικό 
κράτος. Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνική Προστασία και 
Κοινωνική Μέριμνα 

1.1.1 Κοινωνική Πρόνοια 

Στο πέρασμα του χρόνου, συχνά κάτω από κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις το 

κοινωνικό κράτος στον Ευρωπαϊκό χώρο μεταμορφώνεται. Ο όρος κράτος –πρόνοιας 

αναφέρεται στην ιστορικά καθορισμένη μορφή του αστικού κράτους στις αναπτυγμένες 

καπιταλιστικές χώρες η οποία χαρακτηρίζεται από την διεύρυνση της κοινωνικής του 

λειτουργίας ιδιαίτερα στη σφαίρα της κοινωνικής αναπαραγωγής (Στασινοπούλου, 

2003: 26). Με άλλα λόγια το αστικό κράτος στις Ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζει μια 

σημαντική διεύρυνση της κοινωνικής λειτουργίας του και μια διόγκωση του κρατικού 

μηχανισμού στον τομέα παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών. Εμπλέκεται τώρα σε 

παρεμβάσεις στο επίπεδο του διακριτού/ξεχωριστού ατόμου κάτι το οποίο στο 

παρελθόν έκανε μόνο η οικογένεια σε συνδυασμό με την τοπική κοινωνία. 



 

 27

Το κράτος πρόνοιας ταυτίζεται κατά κανόνα με την πολιτική των 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και κατά συνέπεια η αποδόμηση του με την πολιτική 

συντηρητικών πολιτικών κομμάτων (Αλεξίου, 2008:14-16). Αναπτύσσονται διάφορα 

προνοιακά καθεστώτα (φιλελεύθερα, συντηρητικά όπως και σοσιαλδημοκρατικά) τα 

οποία αντιστοιχούν στις ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες των 

διαφορετικών χωρών στην  Ευρώπη. Η ανάπτυξή και η μορφή που παίρνει το κράτος 

πρόνοιας συναντώνται κυρίως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η ταύτιση του 

κεϋνσιανού κράτους με το κράτος-πρόνοιας, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, 

σημαίνει ότι ο ρόλος του κράτους-πρόνοιας είναι απλά ρυθμιστικός και λειτουργεί ως 

μηχανισμός πρόληψης των οικονομικών κρίσεων και ιδιαίτερα των κρίσεων 

υποκατανάλωσης. Κατά τον Offe (1984), ειδικότερα, το κράτος-πρόνοιας αποτελεί για 

την κεϋνσιανή θεωρία ένα σταθεροποιητικό παράγοντα ο οποίος θα οδηγούσε στην 

αναγέννηση των δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης και θα εμπόδιζε την οικονομική 

υποβάθμιση. Από την άλλη πλευρά οι μαρξιστικές αντιλήψεις περί κράτους-πρόνοιας, 

επισημαίνουν την ταξική του φύση και τον ρόλο του στην αναπαραγωγή της 

καπιταλιστικής κοινωνίας. Δηλαδή το κράτος-πρόνοιας στοχεύει στην αναπαραγωγή 

της εργατικής δύναμης και την ενσωμάτωση και διατήρηση του μη εργατικού 

δυναμικού μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα (Gough, 1979). Αναλαμβάνει, καθώς 

φαίνεται, να προσφέρει σε σημαντικό βαθμό υπηρεσίες όπως εκείνες της υγείας, της 

εκπαίδευσης, κ.α. επειδή εκείνες με τον τρόπο τους συμβάλλουν στην αναπαραγωγή 

της εργατικής δύναμης προκειμένου να απαλλαγεί το κεφάλαιο από το οικονομικό 

κόστος αυτών των υπηρεσιών.  

Στον ίδιο άξονα κινείται και η άποψη του Boccara (1973) ο οποίος όπως μας 

περιγράφει ο Χλέτσος (1991), αναπτύσσει την θεωρία της υπερσυσσώρευσης-

απαξίωσης του κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή το κράτος και ειδικότερα το 

κράτος πρόνοιας έχει ως στόχο την απαξίωση του κεφαλαίου. Με αυτή την έννοια το 

κράτος πρόνοιας αποτελεί μέσο δομικής ρύθμισης του καπιταλιστικού συστήματος.  

Αλλά και η Στασινοπούλου τονίζει ότι η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στη δυτική 

Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική υπήρξε ενισχυτική προς την λειτουργία της αγοράς 

κάτω βέβαια από προϋποθέσεις που αποτρέπουν τις υπερβολές της, συμβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική συνοχή (Στασινοπούλου, 2001: 11). Ο ρυθμιστικός 

χαρακτήρας του κράτους πρόνοιας ως συστατικό στοιχείο ενός καθεστώτος 

συσσώρευσης αναλύεται και από τους εκπροσώπους της γαλλικής σχολής της 
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«ρύθμισης» με κύριους εκπροσώπους τον Delorme and Andre, 1983 και τον Boyer 

1986 & 1986 (Χλέτσος, 1991: 6). Το κράτος κατά τον O’Connor (1973) επιτελεί δύο 

κύριες λειτουργίες, αυτή της συσσώρευσης και της νομιμοποίησης. Οι δύο κύριες αυτές 

λειτουργίες του, πολλές φορές κινούνται σε συγκρουσιακή πορεία. Όπως ο ίδιος 

περιγράφει το κράτος πρόνοιας έχει ως στόχο την επίτευξη της δεύτερης λειτουργίας 

του κράτους δηλαδή της νομιμοποίησης. Αλλά και για τον Habermas (1978) το κράτος 

πρόνοιας έχει ως στόχο την αντιστάθμιση των δυσλειτουργιών που προκαλούνται από 

την συσσώρευση του κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο η κρίση του κράτους πρόνοιας 

οδηγεί ταυτόχρονα και σε δημοσιονομική αλλά και νομιμοποιητική κρίση (Χλέτσος, 

1991: 6). Μια άλλη θεώρηση του κράτους πρόνοιας προκύπτει από το διπολικό σχήμα 

ανθρωπιστικές αξίες και οικονομική αποτελεσματικότητα. Στο σχήμα αυτό θεωρείται 

απαραίτητη η προώθηση των ανθρωπιστικών αξιών προκειμένου να επιτευχθεί κάποια 

οικονομική αποτελεσματικότητα (Μαλούτας & Οικονόμου, 1988). Κατά συνέπεια, 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι, ανάλογα με την θεωρητική προσέγγιση και την 

παρεπόμενη ιδεολογική της σκοπιά αναλύονται και αξιολογούνται όχι μόνο οι στόχοι 

και το περιεχόμενο του κράτους πρόνοιας αλλά και τα όρια καθώς και τα επιτεύγματα 

του. Πάντα όμως ιδωμένο κάτω από την σκοπιά του διττού του ρόλου ως προστάτη 

αλλά και ως φορέα άσκησης κοινωνικού ελέγχου. 

 

1.1.1 Κοινωνική Προστασία 

Ο όρος της κοινωνικής προστασίας εμφανίζεται εμπεριστατωμένα, αρχικά από τα 

κείμενα της Ε.Ε. Το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει τη Σύσταση 92/441 (CEC 1995) 

«Το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας» και μέσω αυτής προτείνει το μέλλον της 

κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη. Αργότερα το 1997 εκδίδεται η δεύτερη 

Σύσταση, η 92/442 (CEC 1997) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της 

κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στη σύσταση αυτή η Επιτροπή 

αποσαφηνίζει για πρώτη φορά τη φιλοσοφία της στρατηγικής της για την κοινωνική 

πολιτική και χαράζει τις βασικές κατευθύνσεις για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό 

των συστημάτων κοινωνικής προστασίας  των κρατών μελών, καθιερώνεται δε ο όρος 

της κοινωνικής προστασίας ο οποίος τείνει να αντικαταστήσει τον όρο κράτος 

πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτής της Σύστασης, η κοινωνική προστασία χαρακτηρίζεται 

πλέον όχι ως οικονομικό βάρος, αλλά ως «παραγωγικός συντελεστής». Η κοινωνική 

προστασία οφείλει να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο σταθερότητας σε όσους 
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αντιμετωπίζουν κοινωνικούς κινδύνους, να διευκολύνει την προσαρμογή στην αγορά 

εργασίας και να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό. Επισημαίνεται επίσης ότι, η 

κοινωνική προστασία συμβάλλει στην  κοινωνική ειρήνη και συνοχή και κατά συνέπεια 

έχει άμεση επίδραση στην οικονομική απόδοση και αποτελεσματικότητα 

(Σακελλαρόπουλος, 2001: 190). 

Και άλλες θεμελιώδης διεθνής συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν 

υιοθετήσει τον όρο κοινωνική προστασία. Η κοινωνική προστασία και φροντίδα 

αποτέλεσε σημαντικό θέμα σε διεθνή φόρουμ. Ήταν κεντρικό θέμα στην Παγκόσμια 

συνδιάσκεψη για την Κοινωνική Ανάπτυξη (στην Κοπεγχάγη το 1995). Σύμφωνα με 

τους πιο σύγχρονους ορισμούς, ο όρος κοινωνική προστασία και φροντίδα 

ενσωματώνει πέραν της κοινωνικής ασφάλισης, κάθε μορφή κοινωνικής παρέμβασης 

σε μίκρο-επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο. Περιλαμβάνει δε, όχι μόνο την αύξηση του 

εισοδήματος και τα κριτήρια κατανάλωσης των ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη, 

αλλά στοχεύει και στην κοινωνική ισότητα και στα κοινωνικά δικαιώματα για τους 

φτωχούς, τους ευάλωτους και τους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς (Devereux, & 

Sabates-Wheeler, 2004).  

Ο Martuccelli επίσης, ενώ κάνει χρήση του όρου κοινωνική προστασία, 

διαφοροποιείται από τις προηγούμενες θεωρήσεις του όρου κατασκευάζοντας 4 δομικές 

κατηγορίες μέσα στις οποίες τοποθετούνται οι πολίτες με βάση την θέση που κατέχουν 

στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. Αναλυτικότερα μιλάει για τους ανταγωνιστικούς 

(“les competitifs”) αντιμετωπίζοντας έτσι τα άτομα-πολίτες που βρίσκονται στους 

παραγωγικούς τομείς της κοινωνίας. Οι πολίτες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία 

θεωρεί ότι απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που μπορεί να τους παρέχει το κοινωνικό 

κράτος. Η επόμενη κατηγορία είναι οι προστατευόμενοι (“les protégés”), οι οποίοι 

μέσω της επαγγελματικής τους ιδιότητας έχουν κατοχυρώσει αυτά τα προνόμια που 

τους προστατεύουν από τις αρνητικές συνέπειες που κυοφορεί η παγκοσμιοποίηση. Η 

Τρίτη κατηγορία αναφέρεται στους προσωρινούς (“les precaire”) όπου η επαγγελματική 

τους ιδιότητα εξαιτίας της επισφάλειας και της παροδικότητας που υποκρύπτει τους 

καθιστά ευάλωτους απέναντι στους κοινωνικούς κινδύνους. Τέλος, γίνεται λόγος για 

την κατηγορία των αποκλεισμένων (“les exclus”), οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από 

πολλές πτυχές της κοινωνικής οικονομικής και εργασιακής ζωής και παραμένουν ως 

τέτοιοι (Martuccelli, Araujo, 2011). Μετά την σύντομη αναφορά στην χρήση του όρου 
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κοινωνική προστασία προχωράμε στην εννοιολόγηση του όρου της κοινωνικής 

μέριμνας και του λόγου εμφάνισης του.  

 

1.1.2 Κοινωνική Μέριμνα 

Το έναυσμα για τη χρήση του όρου «κοινωνική μέριμνα» δίνει το σύγγραμμα της 

Tronto Joan με τίτλο «Για μια πολιτική της Μέριμνας (care) σε έναν ευάλωτο κόσμο» 

το οποίο εκδίδεται το 2011. Το θέμα της Μέριμνας αποτελεί από τότε ένα από τα 

ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση στη Γαλλία. Μάλιστα το Γαλλικό 

σοσιαλιστικό κόμμα ενέταξε την έννοια της Μέριμνας στο πολιτικό και ιδεολογικό του 

Μανιφέστο. Η Tronto αξιοποιώντας τις συμβολές της φεμινιστικής και της αριστερής 

κριτικής στο κράτος πρόνοιας και αντλώντας από την σκωτική παράδοση της ηθικής 

φιλοσοφίας του 18ου αιώνα, θεωρεί ότι η χρήση της έννοιας της Μέριμνας μπορεί να 

επεκταθεί στη σφαίρα της πολιτικής και της ηθικής ως απάντηση της διευρυνόμενης 

φτώχειας και των πολύπλευρων κοινωνικών της συνεπειών (Toronto 2011: 459). 

Επικαλείται την συμβολή σκώτων φιλοσόφων για να θεμελιώσει την έννοια της 

Μέριμνας και να την απαλλάξει από το οικουμενικό πρότυπο της καντιανής ηθικής, το 

οποίο μεταθέτει την Μέριμνα στην ιδιωτική σφαίρα. Η θεωρία των «Ηθικών 

Συναισθημάτων» του 18ου αιώνα προσέγγιζε την ηθική διάσταση της ανθρώπινης 

δράσης σε αισθησιοκρατική βάση δίνοντας προτεραιότητα στην επιθυμία-βούληση σε 

σχέση με τη λογική.1 Και ενώ η θεωρία των «ηθικών συναισθημάτων» πρότασσε την 

έννοια του συναισθήματος της συμπάθειας ως κινητήριου μοχλού της ανθρώπινης 

δραστηριότητας η Toronto επιχειρηματολογεί υπέρ της πολιτικής διάστασης της 

μέριμνας. Η πολιτική ιδέα της Μέριμνας, μας λέει, θα στηρίζεται στις αξίες της 

ισότητας και της δικαιοσύνης αντικρούοντας τις ουσιοκρατικές αντιλήψεις που 

απορρέουν από τις ψυχολογικές θεωρίες, οι οποίες αποδίδουν έμφυλη διάσταση στις 

ηθικές ιδιότητες (Μοzere, 2011: 403). 

Ωστόσο, η συζήτηση για την πολιτικοποίηση της Μέριμνας (care) αποκτά 

πολύπλευρο ενδιαφέρον και στον διάλογο αυτό παρεμβαίνουν κείμενα στοχαστών που 

μιλάνε για τον ηθικό και πολιτικό χαρακτήρα της έννοιας της μέριμνας. Η 

Στασινοπούλου παραδείγματος χάριν, κινούμενη προς την κατεύθυνση της κατανόησης 

της φύσης και των στόχων του κράτους πρόνοιας και της κρατικής πολιτικής για τη 
                                                 

1 Adam Smith, Theory of Moral Sentiments, VII.Iii. 2.7, μετφρ. Β Καλδής. 
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μέριμνα (ιδωμένη από τη σκοπιά του μαρξισμού) θεωρεί ότι, μέσω αυτής της 

προσπάθειας κατανόησης αναδεικνύεται ο εν λόγο θεσμός ως μηχανισμός της 

αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και της κυρίαρχης ιδεολογίας (Στασινοπούλου, 

2003: 105). Αλλά, και οι φεμινιστικές θεωρήσεις ασχολούνται με τον χαρακτήρα και 

τον κοινωνικό ρόλο των πολιτικών για την μέριμνα. Τα ζητήματα στα οποία 

επικεντρώνονται οι διάφορες αυτές αναλύσεις είναι κατά βάση κοινά παρόλο που η 

έμφαση στην ανάλυση και στις προτεινόμενες μορφές δράσης από μέρους τους, αλλάζει 

ενίοτε, κάτω από την επίδραση ευρύτερων πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων 

(Στασινοπούλου, 2003: 119). Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιούμε τον όρο 

κοινωνική προστασία, κοινωνική μέριμνα αλλά και κοινωνική φροντίδα λόγω του ότι 

έχουμε αναφορές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., αλλά και στο 

Ελληνικό, στα οποία χρησιμοποιούνται ενίοτε οι παραπάνω όροι. Επιπλέον η έρευνα 

της διατριβής αναφέρεται στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και σε κάποια από αυτά που 

μετονομάστηκαν σε Κέντρα Παιδικής Προστασίας και επομένως η χρήση των 

παραπάνω όρων γίνεται αναγκαστική. 

 

1.2 To Κοινωνικό κράτος & η έννοια του κράτους πρόνοιας στο 
Δυτικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

Επανερχόμενοι τώρα στο θέμα του κοινωνικού κράτους και στην ιστορική εξέλιξη  

αυτού, παρατηρούμε ότι η ανάλυση των προαναφερθέντων μας είναι απαραίτητη 

προκειμένου να κατανοήσουμε από την μία πλευρά την κατεύθυνση των θεσμικών 

μεταβολών  που προέκυπταν στον θεσμό της παιδικής προστασίας κυρίως από τον 20ο 

αιώνα και έπειτα, και από την άλλη, τις επιπτώσεις που είχαν οι μεταβολές αυτές στον 

υπό εξέταση πληθυσμό. Μέσω των μεταβολών αυτών ο θεσμός της παιδικής 

προστασίας, όπως θα φανεί στην συνέχεια προσαρμόζονταν  στον σύγχρονο νεωτερικό 

κόσμο και σε ότι αυτός απαιτούσε.  

Το κοινωνικό κράτος λοιπόν, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη θεσμική μορφή που 

έλαβε το κράτος πρόνοιας στην Δυτική Ευρώπη, επεκτάθηκε από τον 20ο αιώνα σε 

όλες τις χώρες αυτές και προσέλαβε διαφορετική μορφή από χώρα σε χώρα. Ένας από 

τους ορισμούς που του έχουν δοθεί το περιγράφει ως το σύνολο των νομικών 

παρεμβάσεων και των ρυθμιστικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ενός επιπέδου 
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αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών (Esping-Andersen, 1990: 88). Οι ιδέες  που 

διαμορφώθηκαν και αφορούσαν την νέα αντίληψη όσο αφορά την κοινωνική 

δικαιοσύνη, την αναζήτηση τρόπων αποφυγής των επιπτώσεων των οικονομικών νόμων 

καθώς και την αναγνώριση της σημασίας της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων 

και δεξιοτήτων που κατέχει το εργατικό δυναμικό, παρείχαν την ιδεολογική στήριξη 

του κράτους πρόνοιας κατά την φάση της πρωταρχικής του διεύρυνσης.  

Διάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να περιγράψουν τις διάφορες μορφές που πήρε το 

κράτος πρόνοιας στις ευρωπαϊκές χώρες και παράλληλα να εξετάσουν τους αιτιακούς 

μηχανισμούς που οδήγησαν σε αυτές τις μορφές. Για πάνω από δύο δεκαετίες, μελέτες 

συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής, παρουσίασαν τυπολογίες του κράτους πρόνοιας 

αναφερόμενες στα χαρακτηριστικά των πολιτικών που ακολουθήθηκαν ενίοτε αλλά και 

στην αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών σε σχέση με εμπειρικά μετρήσιμους 

δείκτες. Οι περισσότερες θεωρήσεις γύρω από το θέμα συγκλίνουν στο ότι η 

διαμόρφωση και επικράτηση του κράτους πρόνοιας πρέπει να αποδοθεί στην 

αλληλόδραση κάποιων καθοριστικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί, όπως 

παρουσιάστηκαν στο έργο της Στασινοπούλου (1990: 32) είναι: 

α. οι επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης 

β. η οργανωμένη δύναμη του εργατικού κινήματος 

γ. η επικράτηση ιδεών και αρχών που προάγουν την ιδέα ανάπτυξης της 

κοινωνικής λειτουργίας του κράτους 

δ. η επίδραση του κρατικού μηχανισμού και της διοικητικής πρακτικής με 

σημαντικό ρόλο των ανώτερων στελεχών. 

Αλλά και οι πολιτικές σκοπιμότητες και συγκυρίες καθώς και η δυναμική που 

αναπτύσσεται από τις καθιερωμένες σχέσεις και τις μεθόδους διεκπεραίωσης στην 

διοίκηση άσκησαν μεγάλη επιρροή στην κρατική πολιτική που επικράτησε και 

επικρατεί στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας (Στασινοπούλου, 1990: 32). 

Προχωρώντας τώρα στην ανάλυση των παραπάνω παραγόντων, ξεκινάμε με τον 

κύριο και πιο καθοριστικό, αυτόν της εμφάνισης της βιομηχανικής αστεακής κοινωνίας. 

Μαζί με τις αλλαγές που αυτή επέφερε στην κοινωνική δομή και στις νέες ανάγκες σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στάθηκε η κύρια αιτία να εμφανιστούν και αντιθέσεις 
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ανάμεσα από τη μια πλευρά στις νέες μορφές κοινωνικής ανισότητας και στις 

προβαλλόμενες αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, και από την άλλη ανάμεσα στο 

συλλογικό χαρακτήρα των αναγκών υγείας, παιδείας, κατοικίας κ.α. και την ατομική 

ιδιοποίηση του κοινωνικού προϊόντος  (Στασινοπούλου, 1990:28). 

Ωστόσο το εργατικό κίνημα οργανώνεται διεκδικώντας την ικανοποίηση βασικών 

αιτημάτων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης στα πλαίσια της ανάγκης για 

επίτευξη συναίνεσης και κοινωνικής ειρήνης. Η διεκδίκηση του εργατικού κινήματος 

αποτέλεσε και τον δεύτερο παράγοντα επίδρασης στην επικράτηση του κράτους 

πρόνοιας. Την παραπάνω θέση υποστηρίζουν οι Ginsburg (1979), Holoway & Piccioto 

(1977), Daemer & Byrne (1980) κ.α. Η άποψη των παραπάνω επιστημόνων 

επικεντρώνεται στην άρνηση του κράτους να παραχωρήσει πλούτο χωρίς την πίεση 

έκδηλων μορφών πάλης. Στην άποψη του Cockburn (1977:56), όπως την περιγράφει η 

Στασινοπούλου (1990), ξεχωρίζει η θέση του εκείνη όπου το κοινωνικό κράτος μπορεί 

να χαρακτηριστεί σαν μια πορεία σύγκρουσης ανάμεσα στο κράτος και τους 

εργαζόμενους. 

Για άλλους κοινωνικούς επιστήμονες καθοριστικό ρόλο είχε η επικράτηση ιδεών και 

αρχών που προάγουν την ιδέα ανάπτυξης της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους τόσο 

από ηθική όσο και από πολιτική και οικονομική σκοπιά και αυτός αναφέρεται ως ο 

τρίτος καθοριστικός παράγοντας. Επίσης κατά τους Orloff, Stockpol στο έργο του King 

(1987) το κράτος πρόνοιας οφείλεται και στην επίδραση που άσκησε ο κρατικός 

μηχανισμός αλλά και ο ρόλος που είχαν τα ανώτερα στελέχη που καθιέρωναν τις 

διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονταν. Πολλές φορές οι διοικητικές αυτές 

αποφάσεις από τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης παίρνονταν με κριτήριο τις πολιτικές 

σκοπιμότητες και επιλογές. Οι σχέσεις που διαμορφώθηκαν καθόριζαν την συνύπαρξη 

κράτους – οικογένειας και γενικότερα τη σχέση κράτους και ιδιωτικής σφαίρας και 

ρύθμιζαν την κοινωνική αναπαραγωγή.  

Η κοινωνιολογία της οικογένειας που προχώρησε σε βάθος την ιστορική μελέτη του 

κράτους πρόνοιας, μας ενημερώνει ότι το κράτος πρόνοιας ήταν μια ιστορία κρατικής 

οργάνωσης της καταπίεσης των γυναικών. Η διείσδυση του κρατικού μηχανισμού στη 

σφαίρα των προσωπικών σχέσεων στα πλαίσια της οικογένειας καθώς και άλλων 

ανεπίσημων φορέων σχέσεων, καθιέρωσε το ρόλο των γυναικών σε βιολογικό και 

ιδεολογικό επίπεδο. Μέσω του καθορισμένου αυτού ρόλου και των υποχρεώσεων που 
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απαιτούσε εξασφαλίζονταν για πολλά χρόνια η αναπαραγωγή της ανισότητας των 

φύλλων. Στα παραπάνω τέλος πρέπει να προστεθεί και ο βαθμός θεσμικής 

ολοκλήρωσης ή αποσπασματικότητας των ρυθμίσεων ως οι κύριοι παράγοντες που 

καθόριζαν και ενεργοποιούσαν την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας (Στασινοπούλου, 

1990: 32-33).  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναλυθεί στο σημείο αυτό είναι τα αίτια 

της εμφάνισης και ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους, κράτους πρόνοιας και πως μέσω 

αυτού διαπλέκεται το οικονομικό στοιχείο με το πολιτικό και το κοινωνικό στις 

κοινωνίες που εφαρμόζεται αυτό. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπάθησαν να 

αναλύσουν το προαναφερθέν ζήτημα. Οι επικρατέστερες αυτών είναι: 

 Η στρουκτουραλιστική θεώρηση, σύμφωνα με την οποία το ίδιο το σύστημα 

είναι αυτό που προκαλεί την εμφάνιση του κράτους πρόνοιας. Η θεωρία αυτή 

επειδή επικεντρώνεται στους νόμους κίνησης του συστήματος, προσπαθεί να 

εντοπίσει τούς κοινούς παράγοντες που ήταν η αιτία εμφάνισης του κράτους 

πρόνοιας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Για την εν λόγω προσέγγιση ο 

κυριότερος παράγοντας που ευθύνεται για την εμφάνιση και την ανάπτυξη 

του κράτους πρόνοιας είναι η εκβιομηχάνιση. Θεωρεί ότι αυτός είναι ο 

κοινός παρανομαστής όλων των Δυτικό-Ευρωπαϊκών χωρών.  

 Σύμφωνα με την νέο-στρουκτουραλιστική μαρξιστική άποψη το κράτος 

πρόνοιας δημιουργήθηκε εξαιτίας της φύσης του καπιταλιστικού συστήματος 

όπου το κράτος πρόνοιας ήρθε να αμβλύνει τις αντιθέσεις που δημιουργούσε 

η φύση του καπιταλιστικού συστήματος. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι, 

οι μαρξιστικές αντιλήψεις επισημαίνουν την ταξική φύση του κράτους 

πρόνοιας καθώς και τον ταξικό ρόλο που διαδραμάτισε στην αναπαραγωγή 

της καπιταλιστικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Ian Gough (1979), το κράτος 

πρόνοιας στοχεύει στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης με την 

διατήρηση και ενσωμάτωση του εργατικού δυναμικού στο καπιταλιστικό 

σύστημα (με την υγεία, εκπαίδευση, τον πολιτισμό κλπ.). Με αυτό τον τρόπο 

το κοινωνικό κράτος συμβάλει στην διατήρηση του κεφαλαίου 

απαλλάσσοντας το από το οικονομικό κόστος των υπηρεσιών που του 

προσφέρουν και το αναπαραγάγουν (Χλέτσος, 1991). 
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 Από την πλευρά της η Θεσμική προσέγγιση θεωρεί ότι η γένεση του κράτους 

πρόνοιας αποτέλεσε την απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 

συνυπάρξει η οικονομία με τους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς.  

 Η θεωρία της υπερσυσσώρευσης που αναπτύσσεται από τον Boccara (1973) 

υιοθετεί την άποψη ότι επειδή ο καπιταλισμός έχει την τάση να 

υπερσυσσωρεύει κεφάλαιο, μέσα από τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα 

στις παραγωγικές δυνάμεις και τις παραγωγικές σχέσεις χρειάζεται το κράτος 

πρόνοιας. Το τελευταίο αποτελεί το μέσο για τη δομική ρύθμιση του 

καπιταλιστικού συστήματος και έχει ως στόχο την απαξίωση του κεφαλαίου.  

 Ο ρυθμιστικός χαρακτήρας του κράτους πρόνοιας ως συστατικό στοιχείο 

ενός καθεστώτος συσσώρευσης αναλύεται και από τους εκπροσώπους της 

Γαλλικής σχολής της «Ρύθμισης» (Χλέτσος, 1991:6). Ο Ο’ Connor (1973), 

από την πλευρά του, θεωρεί ότι οι λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους 

συνίστανται στη συσσώρευση και την νομιμοποίηση. Στα πλαίσια της 

θεωρίας του, το κράτος πρόνοιας είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τον 

καπιταλισμό προκειμένου να επιτελεστεί η λειτουργία της νομιμοποίησης 

του καθεστώτος.  

 Στα ίδια πλαίσια θεώρησης κινείται και ο Habermas (1978) κάνοντας λόγο 

για την «φιλοεργατική» πολιτική του καπιταλιστικού κράτους η οποία 

στοχεύει στην παροχή προνομίων στην εργατική τάξη προκειμένου να 

αντισταθμίσει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προξενεί η 

υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου. 

 Οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού, από τη δική τους σκοπιά, τονίζουν τη 

σημασία παραγόντων όπως η αστικοποίηση, η ανάπτυξη, η εκβιομηχάνιση, η 

συμμετοχή και ο κοινοβουλευτισμός στην εμφάνιση των κοινωνικών θεσμών 

(Flora-Alber, 1981 & Hill, 1996). Άλλες προσεγγίσεις είδαν το κράτος 

πρόνοιας ως δημιούργημα των μεσαίων τάξεων. Η ανασφάλεια των μεσαίων 

στρωμάτων κυρίως μετά από πολέμους ή κρίσεις ήταν εκείνη που προώθησε 

την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων από το κράτος τα οποία στη 

συνέχεια αγκάλιασαν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα (Baldwin, 1990, 

Goodin-Le Grand, 1987). 



 

 36

 Μια άλλη θεώρηση που διατυπώθηκε, προβάλει το διπολικό σχήμα 

ανθρωπιστικές αξίες - οικονομική αποτελεσματικότητα, θεωρώντας ότι μέσω 

του κράτους πρόνοιας και την χρήση των ανθρωπιστικών αξιών μπορεί να 

επιτευχτεί η επιδιωκόμενη ενίοτε οικονομική αποτελεσματικότητα 

(Μαλούτας και Οικονόμου 1978). 

Επομένως, συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι: Η παρέμβαση του κράτους 

πρόνοιας στη σφαίρα της ζήτησης (Welfare State) αποκαθιστά τους εργαζόμενους ως 

καταναλωτές (κοινωνική πολιτική) μέσω της συλλογικής κατανάλωσης και με αυτόν 

τον τρόπο αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφέρουμε 

ότι η παρέμβαση αυτή αναπαραγάγει τους κατακερματισμούς και τους διαχωρισμούς 

του κοινωνικού σώματος τόσο σε λειτουργικό επίπεδο (εργασιακές σχέσεις, ανισότητες 

υγείας κλπ.) όσο και σε θεσμικό - συμβολικό επίπεδο (εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιότητα 

του πολίτη κλπ.). Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, η κοινωνική πολιτική εξελίχθηκε εκ 

των πραγμάτων και ως βιοπολιτική, δηλαδή ως προσπάθεια κοινωνικής πειθάρχησης 

και διαχείρισης του πληθυσμού (Foucault, 1978-1979). 

 

1.3 Η τυπολογία των κρατών πρόνοιας στον Δυτικό 
Ευρωπαϊκών χώρο. 

Εξαιτίας των παραπάνω αιτιών εμφανίζονται διάφοροι τύποι προνοιακών καθεστώτων 

που επηρεάζονται και ως προς την μορφή τους και ως προς τα αποτελέσματα που 

επέφεραν στις κοινωνίες των χωρών που εφαρμοζόταν, από το ιστορικό, κοινωνικό και 

πολιτικό πλαίσιο που επικρατούσε την περίοδο εκείνη σε κάθε χώρα. Προτάθηκαν 

διάφορες τυπολογίες προκειμένου για την κατάταξη των προνοιακών καθεστώτων που 

επικράτησαν στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο. 

Θα αναφερθούμε σε μια ευρείας αποδοχής ανάλυση τυπολογιών από τον Δανό 

κοινωνιολόγο Espring-Andersen (Esping-Andersen, 1990), ανάλυση  η οποία θεωρείται 

αρκετά ακριβής. Σύμφωνα λοιπόν με τον Andersen, εμφανίστηκαν τρεις τύποι 

προνοιακών καθεστώτων (κατ΄ουσίαν ιδεότυποι) από την περίοδο δημιουργίας και 

λειτουργίας  του κοινωνικού κράτους:   
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Α. Το φιλελεύθερο (liberal) μοντέλο. Εδώ, η παρέμβαση του κράτους είναι 

περιορισμένη και επιλεκτική και προσανατολίζεται προς εκείνες τις πληθυσμιακές 

ομάδες που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εκείνες που βρίσκονται σε κατάσταση 

ανάγκης.  Το σύστημα αυτό προτρέπει για την κάλυψη των αναγκών από την ελεύθερη 

αγορά και το κράτος πρόνοιας εξασφαλίζει ένα δείκτη ασφαλείας μόνο για εξαιρετικά 

χαμηλά εισοδήματα (safety net). To μοντέλο αυτό λέγεται αλλιώς και αγγλοσαξονικό. 

Η κριτική που ασκήθηκε έντονα σε αυτό το μοντέλο αναφέρεται στο στιγματισμό των 

ατόμων (Ferrera, 2001: 170-190).  

Β. Το συντηρητικό – κορπορατιστικό (conservative-coporatist). Στο μοντέλο 

αυτό η επέμβαση του κράτους είναι εμφανής στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών αλλά 

δεν είναι ο μοναδικός φορέας. Επειδή η επέμβαση του κράτους δεν συντελεί στην 

αναδιανομή του εισοδήματος και υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες παρεμβαίνουν και 

άλλοι φορείς όπως η εκκλησία, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιώτες κ.α. Το μοντέλο 

αυτό συναντιέται με μικρές διαφοροποιήσεις στην Γαλλία, την Γερμανία, την Αυστρία, 

την Ιταλία, αλλά και στην Ιρλανδία  με την ιδιομορφία ότι στην τελευταία 

διαδραματίζει πολύ ισχυρό ρόλο η εκκλησία. 

Γ. Το σοσιαλδημοκρατικό πρότυπο (social-democratic). Στόχος του κράτους εδώ 

είναι η εξασφάλιση συνθηκών πλήρους απασχόλησης και η προώθηση της κοινωνικής 

ισότητας. Γίνεται ακόμα και προληπτική χορήγηση παροχών προς το κοινωνικό σύνολο 

και έτσι εξασφαλίζεται ο αναδιανεμητικός ρόλος των κρατικών δράσεων. Το μοντέλο 

αυτό συναντάτε κυρίως στα Σκανδιναβικά κράτη.  

Η εργασία του Esping-Andersen δέχτηκε πολλές κριτικές οι οποίες αναφέρονταν 

συνήθως στην μεθοδολογία που ακολούθησε (Fawcett & Papadopoulos, 1997: 250-280) 

και για την αναλυτική της ανεπάρκεια, στην κατανόηση των διαφορών με βάση το φύλο 

(Lewis, 1992, 1997). Κυρίως όμως επικρίθηκε για την ορθότητα κατάταξης των κρατών 

πρόνοιας και την κατασκευή εναλλακτικών ιδεοτύπων (Arts & Gelissen, 2002: 137, 

Korpi & Palme 2003). Πέρα όμως από την τυπολογία του Esping-Andersen 

προτάθηκαν και άλλες τυπολογίες όπως αυτή του Leibfried (2000) του Jessop (1999) 

και του Mingione (1996, 1998). Η κριτική που ασκήθηκε στα παραπάνω μοντέλα 

αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι από τις τυπολογίες που προτείνουν παραλείπονται 
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βασικοί τομείς της κοινωνικής αναπαραγωγής όπως η εκπαίδευση, η ιδιοκτησία γης και 

η κατοικία. 2 

Κλείνοντας την σύντομη ανασκόπηση στις τυπολογίες και τις κριτικές που 

ασκήθηκαν σε αυτές αξίζει να κρατήσουμε την αναφορά που κάνει ο Αράπογλου στο 

άρθρο της Bulpett (2002) και στην άποψη της που συνίσταται στο ότι, σε κάθε ένα από 

τα λεγόμενα «καθεστώτα ευημερίας» (welfare regime), αντιστοιχεί και ένα «καθεστώς 

αποκλεισμού» (regime of exclusion) (Αράπογλου, 2005: 2). Η παραπάνω διαπίστωση 

της Bulpett αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στο ότι, οι διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού σε κάθε χώρα αντανακλούν την ιδεολογία των καθεστώτων που τις 

παράγουν και μάλιστα την ιδεολογία των θεσμών που αναλαμβάνουν να τις 

αντιμετωπίσουν. Συνεχίζοντας ο Αράπογλου πάνω στην συγκεκριμένη τοποθέτηση, 

διαπιστώνει ότι η πρόταση αυτή της Bulpett επαναφέρει στο προσκήνιο τη θεώρηση 

εκείνη που θέλει τις ίδιες τις ιδεολογίες καθώς και τους θεσμούς που έχουν ως στόχο 

την ευημερία των πολιτών, να παράγουν ανισότητες και αποκλεισμούς. Να παράγουν 

μάλιστα ειδικού τύπου ανισότητες και αποκλεισμούς, τέτοιους που προσιδιάζουν στους 

θεσμούς που «υλοποιούν» τις συγκεκριμένες ιδεολογίες (Αράπογλου, 2005: 3). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αναφέρει ο ίδιος, αποτελεί η υιοθέτηση της ανοιχτής 

μεθόδου συντονισμού στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και 

την κοινωνική ένταξη και τους περιορισμούς που αυτή η μέθοδος επιβάλλει τόσο στον 

ιδεολογικό τομέα (επικράτηση συγκεκριμένων στρατηγικών) όσο και στον θεσμικό 

τομέα, με την επικράτηση αγοραίων και ιεραρχικών τρόπων συντονισμού. Οι 

παραπάνω επισημάνσεις αναφέρονται αναλυτικά τόσο στο άρθρο του Αράπογλου 

(2005) όσο και στο έργο του Jessop (2003, 2005). Η θέση της Bulpett (2002: 137) περί 

του ιδεολογικού περιεχομένου των καθεστώτων πρόνοιας και των αποκλεισμών που τα 

καθεστώτα αυτά δημιουργούν, φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή και στην εν λόγω 

διατριβή μετά την επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα μοντέλα προστασίας των 

παιδιών και τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Τόσο λοιπόν στα μοντέλα που 

επικράτησαν όσο και στα προγράμματα ένταξης εντοπίστηκε ο έντονα ιδεολογικός 

χαρακτήρας της αντίληψης που εν τέλει επικράτησε για την παιδική ηλικία ιδωμένη 

μέσα στην ιστορικότητα της τόσο στο Ευρωπαϊκό χώρο όσο και στον ελληνικό. 

                                                 
2Λεπτομέρειες για την κριτική που ασκείται στις παραπάνω τυπολογίες υπάρχουν στο έργο των 

Arts W., Gelissen J., 2002, “Three worlds of welfare capitalism or more? A state of the art 

report”, Journal of European Social Policy, 12(2): 137-158. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντίληψη προστασίας των παιδιών χωρίς 

γονεϊκή φροντίδα την περίοδο 1947 έως το 1964 στην Ελλάδα. 

 

1.4 Η συμπλήρωση της τυπολογίας των κοινωνικών Δυτικό 
Ευρωπαϊκών κρατών: Το νότιο ευρωπαϊκό μοντέλο. 

Μέχρι τη δεκαετία του ’90 δεν αναφέρονταν από τους ερευνητές η κατάσταση που 

επικρατεί στο κράτος πρόνοιας των νοτίων ευρωπαϊκών χωρών. Από το ’90 και έπειτα 

δύο προσεγγίσεις επιχείρησαν να ενσωματώσουν τα καθεστώτα πρόνοιας των νότιο-

Ευρωπαϊκών χωρών στην κλασική τυπολογία όπως είχε διαμορφωθεί και επικρατήσει 

μετά την παρέμβαση του Εsping-Andersen.  

Η πρώτη προσέγγιση θεωρεί τα νότιο-Ευρωπαϊκά μοντέλα πρόνοιας ως ελλιπή 

εκδοχή των κορπορατιστικών μοντέλων, εστιάζοντας με αυτόν τον τρόπο στα θεσμικά 

κυρίως χαρακτηριστικά των εν λόγω καθεστώτων πρόνοιας (Abrahamson, 1999, 

Katrougalos, 1996: 39-58). Θεωρείται ότι, στο κοντινό μέλλον τα νότιο ευρωπαϊκά 

κράτη θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία ανάπτυξης με εκείνα του βορρά και της Δύσης 

στηριζόμενα πάντα στην εξελικτική δυναμική τους. Ωστόσο, κατά τον Παπαδόπουλο 

και Ρουμπάκη (2013), είναι προφανές ότι ο Εsping-Andersen επεδίωξε να ξεφύγει από 

τα θεωρητικά και εμπειρικά προβλήματα που απορρέουν από τον γραμμικό 

εξελικτισμό. Για τον λόγο αυτό, με την τυπολογία του, πρότεινε τρεις διαφορετικούς 

ιδεότυπους καθεστώτων προνοιακού καπιταλισμού συνοδευμένες με τις αντίστοιχες 

διαφορετικές εξελικτικές δυναμικές. Επομένως η θέση της παραπάνω προσέγγισης, να 

ενσωματωθούν οι νότιο-ευρωπαϊκές χώρες ως «ελλιπής εκδοχή του κορπορατιστικού-

συντηρητικού ιδεοτύπου», ουσιαστικά επαναφέρει τα ζητήματα που ανακύπτουν από 

την θεώρηση του γραμμικού εξελικτισμού, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό 

επίπεδο (Παπαδόπουλος & Ρουμπάκης 2013).   

Η δεύτερη προσέγγιση με κύριο εκπρόσωπο τον Ferrera μίλησε για ένα τέταρτο 

μοντέλο που συμπεριλάμβανε τις χώρες του Νότου όπως την Ισπανία, Πορτογαλία και 

Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό την Ιταλία. Τα Κράτη αυτά διαφοροποιούνται από τα 

υπόλοιπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται σε διάφορα πεδία. 
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Παρακάτω θα αναφερθούν τουλάχιστον 7 μείζονα διακριτικά γνωρίσματα (Ferrera, 

1999: 5) αυτών:  

1. Το πρώτο σημείο είναι η βαρύνουσα σημασία που έχουν για τις χώρες του 

Νότου οι εισοδηματικές μεταβιβάσεις. Εδώ η αναφορά γίνεται στην ακραία 

εκδοχή του «επιδοματοκεντρικού μοντέλου» που χαρακτηρίζει τα νότιο-

ευρωπαϊκά κράτη. Η ιδιομορφία των κρατών αυτών συμπληρώνεται από τον 

δυϊστικό–διπολικό χαρακτήρα της κοινωνικής προστασίας. Ήτοι, από την μια 

πλευρά παρέχεται προστασία στα στρώματα του εργατικού δυναμικού που 

βρίσκονται στο εσωτερικό της επίσημης – θεσμοποιημένης αγοράς εργασίας 

ενώ από την άλλη, παρέχονται πενιχρές επιδοτήσεις στα στρώματα που 

βρίσκονται στην ανεπίσημη μη θεσμοποιημένη αγορά. 

 

2. Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στην επικράτηση τριών αλληλένδετων στοιχείων 

τα οποία συνεργούν στην δημιουργία μιας δημογραφικής μεροληψίας στα 

κοινωνικά κράτη του Νότου. Αυτά τα στοιχεία συνίστανται στα εξής:  

α. Υπέρ προστασία προς τον κίνδυνο του γήρατος και ως προς τους 

ηλικιωμένους, όπου ως κοινωνική ομάδα αντιμετωπίζεται με την 

αναγκαιότητα παροχής υψηλών συνταξιοδοτικών δαπανών (υψηλών 

συγκριτικά πάντα με τις άλλες κοινωνικές δαπάνες).  

β. Υπανάπτυξη των παροχών και υπηρεσιών προς την οικογένεια. Ο 

Ferrera σε αυτό το σημείο αναφέρεται στα στοιχεία της Eurostat, εν έτη  

1993, τα οποία δείχνουν ότι ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. παρέχει το 

3,5% του ΑΕΠ του σε οικογενειακές δαπάνες (σε χρήμα και σε είδος). 

Το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 0,8% στην Πορτογαλία, στο 0,2% 

στην Ισπανία, στο 0,8% στην Ιταλία και στο 0,1% στην Ελλάδα. Δηλαδή 

οι τέσσερις αυτές χώρες του Νότου συγκέντρωναν τα χαμηλότερα 

ποσοστά στο σύνολο των κρατών μελών της Ένωσης, όσο αφορά στις 

παροχές αυτού του τύπου (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

1995), 

γ. Τέλος γίνεται αναφορά στην υπανάπτυξη της δημόσιας 

στεγαστικής πολιτικής και των στεγαστικών επιδοτήσεων. Εν μέρει 

λόγω του χαρακτηριστικού αυτού κυρίως η Ισπανία, η Ιταλία και η 
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Ελλάδα παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ίσως και από τα 

υψηλότερα στην Ευρώπη. 

3. Το τρίτο σημείο αναφέρεται στην επικράτηση, από την μια πλευρά, ενός 

«κατακερματισμού σε επαγγελματική βάση» και από την άλλη, στην 

αναπλήρωση του εισοδήματος και στην «καθολικότητα» της υγειονομικής 

περίθαλψης.  

 

4. Το τέταρτο στοιχείο περιγράφει την επικράτηση ενός χαμηλού βαθμού 

διείσδυσης του κράτους στην προνοιακή σφαίρα και στην συνύπαρξη δημόσιων 

και ιδιωτικών φορέων και θεσμών με έντονα διαπλεκόμενο χαρακτήρα. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στον χώρο της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Ferrera στο σημείο αυτό 

αναφέρει ότι στη Βρετανία και στην Σκανδιναβία η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ είχε 

ως αποτέλεσμα την καθολίκευση της κάλυψης και την τυποποίηση νορμών και 

δομών καθώς και τον εκτοπισμό της ιδιωτικής παροχής από τον τομέα της 

υγείας. Δεν συνέβη όμως το ίδιο στις χώρες του νότου της Ευρώπης όπου  η 

εγκαθίδρυση του ΕΣΥ αντί να προάγει την ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας, 

επέφερε μια ιδιόμορφη διαπλοκή του δημοσίου με το ιδιωτικό προς όφελος, τις 

περισσότερες φορές, του τελευταίου. 

5. Το πέμπτο στοιχείο αναφέρεται στην έμμονη και ανθεκτική εκδήλωση της 

«θεσμικής ευνοιοκρατίας», η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στον σχηματισμό 

σύνθετων μηχανισμών πατρωνίας όσο αφορά τα κριτήρια με βάση των οποίων 

διανέμονται τα χρηματικά επιδόματα.  

Σύμφωνα με τον Ferrera τα μεσογειακά κοινωνικά κράτη χαρακτηρίζονται από 

χαμηλή «κρατικότητα». Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: ενώ επικρατεί χαμηλή 

διείσδυση του κράτους στους θεσμούς της κοινωνικής προστασίας (ειδικά στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών) 

ταυτόχρονα οι κρατικοί θεσμοί γίνονται ευάλωτοι σε κομματικές πιέσεις. 

6. Το έκτο στοιχείο εντοπίζει την χαμηλή αποδοτικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν τα κράτη πρόνοιας. Το χαρακτηριστικό αυτό 

συνδέεται με την χαμηλή παραγωγικότητα των υπαλλήλων των κοινωνικών 

υπηρεσιών σε συνάρτηση με τις επικρατούσες μεθόδους πρόσληψης, καθώς και 

με την οργάνωση του διοικητικού μηχανισμού. 
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7. Τέλος, προβληματική εμφανίζεται για τον Ferrera και η χρηματοδότηση του 

κοινωνικού κράτους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, λόγω της ανομοιογένειας 

του θεσμικού πλαισίου και της εκτεταμένη παραοικονομίας και φοροδιαφυγής 

δημιουργούνται σοβαρές συνέπειες στην χρηματοδότηση του κοινωνικού 

κράτους.   

Όπως λοιπόν καταλήγει ο Ferrera, το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία και κάποια άλλα, 

με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα ισχύουν στο Νότο, μας επιτρέπει να 

αναφερόμαστε σε ένα τέταρτο μοντέλο, αυτό του «Νοτίου Μοντέλου κράτους – 

πρόνοιας» (Ferrera, 1996). Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά 

δεν είναι τα μόνα που επηρεάζουν την διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στον 

Νότο αλλά είναι εκείνα που σε σωρευτικό επίπεδο μπορούν να ιδωθούν ως ένα 

συνεκτικό σύνολο, το οποίο δύναται να παρουσιαστεί ως ένα ενιαίο θεσμικό μόρφωμα, 

με σχετικά αυτόνομη εσωτερική λογική, που συγκροτείται από συστηματικές 

αλληλεξαρτήσεις και διακρίνεται από άλλους ευρωπαϊκούς τύπους κρατών πρόνοιας  

(Ferrera,1999: 9). 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση θεωρήθηκε πως ήταν πιο κοντά μεθοδολογικά στο 

πνεύμα της τυπολογίας του Esping-Andersen όσο αφορά στις ιδιομορφίες των κρατών 

πρόνοιας των νότιο-ευρωπαϊκών χωρών και των αντίστοιχων πολιτικών οικονομιών 

τους (Παπαδόπουλος & Ρουμπάκης, 2011). Της ασκήθηκε όμως έντονη κριτική από τον 

επιστημονικό κόσμο. Η κριτική αυτή κάνει λόγο για μια στατική θεώρηση του 

φαινομένου, η οποία αδυνατεί να εξηγήσει την διακριτή δυναμική εξέλιξη του 

προνοιακού καπιταλισμού στον Ευρωπαϊκό νότο. Επίσης, όπως ο Jessop (2002) 

αναφέρει, δεν δόθηκε έμφαση στη σχέση μεταξύ του καθεστώτος πρόνοιας και του 

καθεστώτος παραγωγής (production regime) και της κεφαλαιακής συσσώρευσης. 

Επίσης, δεν δόθηκε έμφαση, όπως αναφέρουν οι Παπαδόπουλος & Ρουμπάκης (2011:5) 

στις σχέσεις μεταξύ των «προνοιακών κόσμων» όπως αυτές διαμορφώνονται στις 

διαδικασίες ενσωμάτωσης τους από υπερεθνικές ενότητες όπως αυτήν της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Μετά την κριτική που ασκήθηκε στις δυο παραπάνω προσεγγίσεις για την μη 

ικανοποιητική ερμηνεία τους ως προς την επαρκή εξήγηση της διαφορετικότητας των 

πολιτικών οικονομιών του Ευρωπαϊκού Νότου, μια νέα ερμηνεία έκανε την εμφάνιση 
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της. Κατά την νέα αυτή προσέγγιση, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας στις 

Νότιο Ευρωπαϊκές χώρες και ο μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν ήταν 

τα ενδογενή χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην αναπτυξιακή «καθυστέρηση». Τα 

περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο οι 

πολιτικές οικονομίες των Νότιο-Ευρωπαϊκών κρατών ενσωματώθηκαν στην παγκόσμια 

οικονομία κατά την διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης (Παπαδόπουλος & 

Ρουμπάκης, 2013). Στην ερμηνεία που έδωσε η νέα αυτή προσέγγιση συνέβαλε και η 

ανάλυση του Τάκη Φωτόπουλου. Σύμφωνα με τον τελευταίο, οι νότιο ευρωπαϊκές 

χώρες που κατέχουν θέσεις ημι-περιφερειακών οικονομιών βιώνουν μια ανάπτυξη 

εξωτερικά εξαρτημένου χαρακτήρα ενώ ως προς το εσωτερικό τους η ανάπτυξη αυτή 

είναι κοινωνικά άνιση (Φωτόπουλος, 1986). Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε για τις πολιτικές οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου ήταν απολύτως 

συμβατά τα υπολειμματικά προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικών πολιτικών αντί της 

δημιουργίας ενός καθολικού συστήματος κοινωνικής προστασίας (Petmesidou & 

Mossialos, 2006).  

Στοχαστές και κοινωνικοί επιστήμονες όπως οι Rangone & Solari (2012), o 

Karamessini (2007), ο Polanyi (2001), o Kapp (1971), οι Swaney και Evers (1989), 

καταγράφουν ως ιστορική πραγματικότητα την πρακτική του νότιο - Ευρωπαϊκού 

καπιταλισμού η οποία αφήνει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής προστασίας και της 

παροχής φροντίδας στην οικογένεια, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το πολιτικό 

και οικονομικό κόστος των εργοδοτών (Παπαδόπουλος & Ρουμπάκης). Όπως 

υποστηρίζεται, συγκαταλέγεται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης πολιτικής 

οικονομίας η λογική της για το ρόλο που έχει η οικογένεια. Η οικογένεια παραδοσιακά 

στα κράτη αυτά αναγκάστηκε να λειτουργήσει ως συλλογικό πολιτικό – οικονομικό 

υποκείμενο και ως φορέας προστασίας προκειμένου για την κοινωνική αναπαραγωγή.3 

Ωστόσο, ήταν η ελλιπής ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας που κατέστησε αναγκαία την 

εξάρτηση της κοινωνικής προστασίας από την οικογένεια.  

                                                 
3Ο όρος αναφέρεται σύμφωνα με τους Bakker & Silvey (2008) στην αναπαραγωγή των 

ατόμων βιολογικά, ποσοτικά, ποιοτικά αλλά και στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης 

δηλ. στην παραγωγική δυνατότητα και στις προϋποθέσεις για την εκτεταμένη αναπαραγωγή του 

κεφαλαίου σε καπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηματισμούς. 
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Πέραν όμως από τις θεωρήσεις που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα για τις τυπολογίες των  

μοντέλων πρόνοιας του Νότου υπάρχει και η άποψη του Mingione (1996, 1998) έτσι 

όπως περιγράφεται από τον Αράπογλου (2005: 6) και κάνει λόγο για καθεστώτα 

«κοινωνικής ρύθμισης» όπου διακρίνονται εθνικές παραλλαγές ενός «συντηρητικού», 

«φιλελεύθερου» και «σοσιαλδημοκρατικού» μοντέλου. Η τυπολογία του Mingione 

λαμβάνει υπόψη της τις ιδεολογικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται 

σε εθνική και τοπική κλίμακα. Σύμφωνα με αυτήν την θεώρηση τα «καθεστώτα 

ευημερίας» εξελίσσονται και συγκρούονται από ιστορικά και γεωγραφικά 

εμπεδωμένους κανόνες, λόγους και πρακτικές, που προσπαθούν να διασφαλίσουν τον 

συντονισμό ανάμεσα στις συνθήκες συσσώρευσης κεφαλαίου και τις συνθήκες 

κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής από την άλλη (Αράπογλου, 2005: 6). Όπως 

ισχυρίζεται o Mingione η γεωγραφική διαφοροποίηση των καθεστώτων οφείλεται από 

τη μια στον τρόπο με το οποίο επιλύεται το αγροτικό ζήτημα και από την άλλη στον 

τρόπο ένταξης των μεταναστευτικών ροών στις αγορές εργασίες. Κάνει ιδιαίτερη 

αναφορά στις χώρες του Νότου τονίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκε το 

αγροτικό ζήτημα στις χώρες αυτές ήταν η μια από τις αιτίες που συνέβαλε στη μερική 

προλεταριοποίηση και ταυτόχρονα στην εμπέδωση «συντηρητικών -  

οικογενειοκεντρικών» (conservative - familistic) καθεστώτων. Στο εν λόγο μοντέλο του 

Mingione (1996, 1998) όπως και σε αυτό του Ferrera (1996) ασκήθηκαν κριτικές που 

αναφέρουν ότι η πολιτική γεωγραφία των τυπολογιών τους περιορίστηκε σε εθνικό 

επίπεδο αρχικά και είχε έντονο ευρωκεντρικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα προβλήματα σε 

αυτές τις τυπολογίες επίσης, φαίνεται να δημιούργησε η ταξινόμηση των Μεσογειακών 

χωρών (Arts & Gelissen, 2002).  

 

1.5 Προσεγγίσεις στην Πρόνοια. Οι ερμηνείες που της 
αποδόθηκαν 

Στο σημείο αυτό θα επιχειρηθεί ένας τρόπος κατάταξης  των θεωρητικών προσεγγίσεων 

που αφορούν το κράτος πρόνοιας με βάση την αντιμετώπιση που  επιφύλαξαν σε αυτό 

οι διάφορες πολιτικές παραδόσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται μια κατάταξη όπως την 

δημιούργησε η Fiona Williams (Williams, 1989, πίνακας 2.1: 16-17) συμπληρωμένη 
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από την Στασινοπούλου ως προς τον ρόλο που καλείται να παίξει σε κάθε προσέγγιση ο 

μη κρατικός και μη κερδοσκοπικός τομέας (Στασινοπούλου, 1990).    

1.5.1 Η Δεξιά, ο οικονομικός φιλελευθερισμός και η Νέα Δεξιά 

Δεξιά, οικονομικός φιλελευθερισμός, Νέα Δεξιά με εκπροσώπους τους Hayek, Friedman, 

Joseph Boyson. Με κυρίαρχες αξίες της την ελευθερία της αγοράς και την ελευθερία 

του ατόμου καθώς και την δυνατότητα ατομικής επιλογής η συγκεκριμένη προσέγγιση 

θεωρεί ότι ο ρόλος του κράτους στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να 

είναι πολύ περιορισμένος και ταυτόχρονα πολύ επιλεκτικός. 

H συγκεκριμένη παράδοση η οποία χαρακτηρίζεται από τον αντί–συλλογικό της 

χαρακτήρα, θεωρεί ότι το κράτος πρόνοιας περιορίζει την ατομική ελευθερία και οδηγεί 

σε υπέρμετρες απαιτήσεις. Προτείνει, η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν να 

γίνεται μέσα από τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα καθώς και  από την οικογένεια 

και τις διάφορες μορφές αυτοβοήθειας που μπορούν να αναπτυχθούν στις τοπικές 

κοινότητες, όπως οι σύγχρονες μορφές αγαθοεργίας και εθελοντισμού. Επίσης η 

προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών στην κοινότητα προτείνεται να είναι πολύ 

περιορισμένη και μέσα πάντα από εδραιωμένες νομικά διαδικασίες.  

1.5.2 Ο Κοινωνικός Ρεφορμισμός 

Ο Κοινωνικός Ρεφορμισμός τον οποίο συναντάμε στους τρεις παρακάτω τύπους: 

1. Πολιτικός φιλελευθερισμός με εκπροσώπους τους Beveridge, Keynes, 

Hadley and Hatch, Pinker, Owen. Από αυτή την πολιτική παράδοση η οποία 

χαρακτηρίζεται από μια μη σοσιαλιστική συλλογική κάλυψη, θεωρείται αναγκαία η 

παροχή υπηρεσιών από το κράτος ως κάτι αναγκαίο για την διατήρηση του έθνους και 

την αποτροπή των χειρότερων μορφών εξαθλίωσης. Όμως όλα αυτά μπορούν να γίνουν 

και από τον ιδιωτικό ή και τον εθελοντικό τομέα. Δηλαδή από ένα μεικτό σύστημα 

πρόνοιας ή αλλιώς όπως έχει επικρατήσει ο όρος «μικτή οικονομία της πρόνοιας». 

 

2. Συλλογική ρύθμιση η οποία ως προσέγγιση έχει σαν κυρίαρχες αξίες της την 

ατομική ελευθερία μέσα όμως από το πρίσμα ενός αποτελεσματικού ανθρώπινου 

καπιταλισμού (πραγματισμός), θεωρεί τον ρόλο του κράτους στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών μέτριο και απαραίτητα συνδυασμένο με την ατομική και εθελοντική 

προσφορά (ρεαλιστικός πλουραλισμός). Επίσης, προτείνεται το κριτήριο για την 

κατανομή των κρατικών υπηρεσιών να είναι ένας συνδυασμός επιλεκτικής και 
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καθολικής κάλυψης. Όσο αφορά την σχέση που πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσα στην 

κοινωνική και οικονομική πολιτική προτείνεται η στήριξη της οικονομικής πολιτικής 

από την κοινωνική, η οποία τελευταία χρειάζεται προκειμένου να δρα σαν διορθωτικός 

μηχανισμός των ατελειών της πρώτης. Ακόμα, ο ρόλος του μη κρατικού, μη 

κερδοσκοπικού τομέα χρειάζεται να είναι σε μέτριο επίπεδο (κυρίως σε τοπικό) και η 

προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών στην κοινότητα να εμφανίζεται 

συγκρατημένη και να περιορίζεται στα πρώτα και τα τελευταία στάδια παρέμβασης της.  

 

3. Φαβιανός σοσιαλισμός με κύριους εκπροσώπους τους Tawney, Titmuss, Crossland 

και κυρίαρχες αξίες την ισότητα, την συλλογικότητα και την κοινωνική αρμονία. Εδώ ο 

ρόλος του κράτους στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών οφείλει να είναι εκτεταμένος 

με βασικό κριτήριο παροχής αυτών την ανάγκη όπου οι υπηρεσίες που θα παρέχονται 

πρέπει να έχουν καθολική κάλυψη. Η κοινωνική πολιτική επιδρά στην οικονομική 

πολιτική και την καθιστά κοινωνικά υπεύθυνη. Ο ρόλος του μη κρατικού μη 

κερδοσκοπικού τομέα οφείλει να είναι σημαντικός και να παρέχει στήριξη στην 

εθελοντική πρωτοβουλία καθώς και η προώθηση των συμμετοχικών διαδικασιών στην 

κοινότητα πρέπει να είναι εκτεταμένη και να είναι ουσιαστικός ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

4. O Δημοκρατικός σοσιαλισμός, Μαρξισμός με κύριους εκπροσώπους τους 

Townsend & Walker ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές ως η ριζοσπαστική κοινωνική 

διοίκηση. Θέτει το κράτος πρόνοιας στο επίκεντρο μιας κοινωνικά σχεδιασμένης 

οικονομίας, την οποία οφείλει να χαρακτηρίζει η αναδιανομή του πλούτου και των 

πόρων και η επιδίωξη της κοινωνικής ισότητας. Οι κυρίαρχες αξίες στην εν λόγω 

προσέγγιση είναι η ισότητα, ο ανθρωπισμός και η συλλογικότητα με το κράτος να 

κατέχει ένα δυναμικό ρόλο στην παροχή κρατικών υπηρεσιών και με κυρίαρχο κριτήριο 

κατανομής των κρατικών υπηρεσιών την ανάγκη (καθολική κάλυψη). Όσο αφορά την 

σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής θεωρείται 

αναγκαία η ενοποίηση αυτών των δυο μέσα από τον κοινωνικό σχεδιασμό με απώτερο 

στόχο την ανατροπή της ανισότητας. Δίνεται μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό ρόλο των 

κινημάτων και των ομάδων πρωτοβουλίας, στην ολοκληρωμένη συμμετοχική 

διαδικασία και στην ενδυνάμωση της κοινότητας (community empowerment). 
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1.5.3 O Μαρξισμός 

O Μαρξισμός με κυριότερους εκπροσώπους τους Gough, Ginsburg, Offe. Αναφέρεται 

ως η Πολιτική οικονομία της πρόνοιας. Αδυνατεί το κράτος πρόνοιας  μέσα στο 

καπιταλιστικό σύστημα να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες σε κοινωνικές υπηρεσίες, 

σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Το κράτος πρόνοιας θεωρείται απόρροια της 

θεμελιακής σύγκρουσης του καπιταλισμού και της εργατικής τάξης. Οι κυρίαρχες αξίες 

καθορίζονται από τη φύση της οικονομικής βάσης της παραγωγής, ο ρόλος του κράτους 

στην παροχή υπηρεσιών οφείλει να είναι εκτεταμένος μέχρι τη διάλυση του. Θεωρείται 

ασυμβίβαστη η σύγκρουση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στον 

καπιταλισμό και μόνο με την επικράτηση του σοσιαλιστικού συστήματος θα μπορέσει 

μια οικονομία να εξυπηρετήσει τις ανθρώπινες ανάγκες.   

Ο ρόλος του μη κρατικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα πρέπει να είναι 

περιορισμένος και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία ο εθελοντισμός ενώ είναι απαραίτητη 

η υποστήριξη των φορέων του εργατικού κινήματος. Στην προώθηση των 

συμμετοχικών διαδικασιών ο στόχος είναι η επικράτηση της αυτοδιοίκησης και η 

δημιουργία συνθηκών επικράτησης ουσιαστικής συμμετοχής, η ενδυνάμωση της 

κοινότητας πάντα όμως ιδωμένης κάτω από το πρίσμα της αλληλοεξάρτησης κεντρικού 

– τοπικού επιπέδου.4 

Ένα τμήμα του Μαρξισμού το οποίο διαφοροποιείται από τον κλασικό Μαρξισμό 

και ονομάζεται Ρεαλιστικός Μαρξισμός μαζί με το κομμάτι του Κριτικού Φαβιανισμού 

που επίσης διαφοροποιείται και αποσπάται από τον συντηρητικό Φαβιανισμό, 

ενώνονται και ταυτίζουν τις απόψεις τους. Θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος θεωρητικός προβληματισμός και να αναζητηθούν 

θεμελιακές αρχές και αξίες που να δρουν σαν γνώμονες στη διαμόρφωση συστημάτων 

                                                 
4 ‘Άλλη μια κατηγοριοποίηση που ενίοτε εμφανίζεται κάνει λόγο για την προσέγγιση του 

Μαύρου Ριζοσπαστικού Σοσιαλισμού, Μαύρος φεμινισμός με κυριότερους εκπροσώπους τους 

Gilroy, Lawrence, Solomos, Hall, Cabrie Miles & Phizacklea. Στην συγκεκριμένη προσέγγιση η 

κρατική πολιτική αντανακλά τις μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ του ιμπεριαλισμού, 

καπιταλισμού και πατριαρχίας. Το κράτος πρόνοιας είναι μέρος του θεσμοποιημένου 

ρατσισμού της κοινωνίας διότι κατ’ ουσίαν περιορίζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες και με 

αυτόν τον τρόπο αναπαραγάγει τις ρατσιστικές διακρίσεις και διατηρεί τον έλεγχο της έσω-

μετανάστευσης. 
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κοινωνικής πρόνοιας. Μια τέτοια προσπάθεια χαρακτηρίζεται ο «τρίτος δρόμος» που 

είναι η απόπειρα του εναλλακτικού κοινωνικού σχεδιασμού και είναι γνωστός ως 

Προοδευτικός Προνοιακός Πλουραλισμός ή αλλιώς Προνοιακός Κορπορατισμός 

(PhilLee, Colin Raban, 198: 222). Για την υποδοχή που επιφύλαξαν στον τρίτο δρόμο 

άλλες προσεγγίσεις και αναλυτές θα αναφερθούμε στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

 

1.6 Η συζήτηση για την «κρίση του κράτους πρόνοιας» και οι 
σύγχρονες τάσεις, θεωρήσεις και μετασχηματισμοί αυτού. 

Εξετάζοντας την πορεία του κράτους πρόνοιας παρατηρούμε εν τέλει ότι δεν πρόκειται 

για ένα στατικό θεσμό αλλά για μια δυναμική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε μια 

συνεχή εξέλιξη και επηρεάζεται από τις εκάστοτε κοινωνικό-οικονομικές και ιστορικές 

συγκυρίες και τον προσδιορισμό των αναγκών ενίοτε. Με άλλα λόγια από τα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας και την ιδεολογική στήριξη αυτού άρχισε να 

διαφαίνεται ο διττός, αντιφατικός χαρακτήρας του όπου, από την μια πλευρά 

παρουσιάζεται ως μια δημοκρατική κατάκτηση και από την άλλη πλευρά λειτουργεί ως 

μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου στα πλαίσια της ταξικής κοινωνίας (Σατσινοπούλου, 

1990: 51).   

Ιστορικά παρατηρείται η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας με την θεσμοθέτηση της 

κρατικής ευθύνης και της κρατικής μορφής ρύθμισης κατά τις περιόδους εκείνες που οι 

οικονομίες βρίσκονται σε ανοδική φάση. Αντιθέτως, έχει καταγραφεί εξασθένηση των 

οικονομικών και πολιτικών ερεισμάτων της εκάστοτε ασκούμενης κοινωνικής 

πολιτικής το διάστημα εκείνο που η οικονομία βρίσκεται στην φάση της ύφεσης 

(Βενέρης & Παπαθεοδώρου: 2003). Από την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και έως τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970 ολοκληρώνεται η οικοδόμηση και η άνθηση του κράτους 

πρόνοιας, μια περίοδος στη σύγχρονη ιστορία, ίσως και η μοναδική, που διήρκησε η 

οικονομική ανάπτυξη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και όπου οι ανεπτυγμένες 

καπιταλιστικές οικονομίες της δύσης εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης με πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργίας.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά ξεκινάει μια καθοδική φάση στην 

οικονομική ζωή  και κατά συνέπεια μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι για την άσκηση των 
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κοινωνικών πολιτικών. Επομένως, «η κρίση του κράτους πρόνοιας» δεν επρόκειτο για 

μια ενδογενή κρίση του κράτους πρόνοιας αλλά για μια αντικειμενική αδυναμία του 

οικονομικού συστήματος, που διέπει το καπιταλιστικό σύστημα, να παρέχει το ίδιο 

ύψος διαθέσιμων κρατικών πόρων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής (Βενέρης & 

Παπαθεοδώρου 2003: 35). Μέσω αυτής της μετατόπισης των προτεραιοτήτων της 

κυβερνητικής πολιτικής εξαιτίας της ανάγκης που προέκυψε προκειμένου να γίνει 

διαχειρίσιμη η οικονομική κρίση παράγεται εν τέλει η απαραίτητη ιδεολογία 

νομιμοποίησης των αλλαγών πολιτικής. Τότε, επικρατούν αντιλήψεις που νομιμοποιούν 

τον περιορισμό των κρατικών παρεμβάσεων στο πεδίο της κοινωνικής παρεμβατικής 

πολιτικής (Mishra 1984). Για τον Ι. Gough το κράτος πρόνοιας υπάρχει ως 

νομιμοποιητικός μηχανισμός του κατά βάση άνισου οικονομικού χαρακτήρα των 

καπιταλιστικών κοινωνιών και λειτουργεί ως τέτοιος αλλά και ως μηχανισμός ελέγχου 

μέσω των παροχών του. Η κρίση λοιπόν σε αυτό, σύμφωνα με την άποψη του, 

προέκυψε εξαιτίας του ότι οι καπιταλιστικές οικονομίες στηρίζονται στην οργανωμένη 

παροχή κοινωνικής πρόνοιας, αλλά ταυτοχρόνως επιδιώκουν να ελέγξουν ή ακόμα και 

να μειώσουν τις κοινωνικές δαπάνες προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

ανταγωνιστικές οικονομικές πιέσεις και να διατηρήσουν την κερδοφορία (Gough., 

1979). 

Κάποιες αντιλήψεις μέσα από την επιχειρηματολογία τους επιχειρούν να αποδείξουν 

ότι εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης τα εθνικά κράτη πρόνοιας ανήκουν πλέον 

νομοτελειακά στο παρελθόν μετατρέποντας κατ’ ουσίαν την έννοια της 

παγκοσμιοποίησης σε ιδεολόγημα. (Κοντιάδης, 2001: 53). Και ενώ κανείς δεν μπορεί 

να αμφισβητήσει ότι ο ρόλος των εθνικών κρατών έχει μεταβληθεί σημαντικά ωστόσο 

τα κράτη παραμένουν οι βασικοί εφαρμοστές της άσκησης των κοινωνικών πολιτικών 

χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να ακολουθήσουν την οδό του νεοφιλελευθερισμού 

(Hirst & Thompson, 2000: 367). Και αυτό γιατί η διεθνής οικονομία δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί πλήρως παγκοσμιοποιημένη (Πελαγίδης, 2001). Η απόδειξη βρίσκεται 

στο γεγονός ότι τα μοντέλα της ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών που 

εφαρμόστηκαν στηριζόμενα στις παραπάνω αντιλήψεις απέτυχαν να μειώσουν το 

κόστος παραγωγής και παροχής αυτών των υπηρεσιών. Αντιθέτως, κατά την άποψη των 

Smith & Lipsky, στις χώρες εφαρμογής τους αυξήθηκαν περαιτέρω οι κοινωνικές 

ανισότητες και δημιουργήθηκε μια στενή διασύνδεση των ιδιωτικών οργανισμών που 

τις παρείχαν με το ίδιο το κράτος (Smith & Lipsky, 1994: 39). 
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Πέρα από τις προηγούμενες αντιλήψεις περί της φύσεως του σύγχρονου τρόπου 

οργάνωσης και διαχείρισης του κράτους πρόνοιας, έχουν αναπτυχθεί θεωρήσεις που 

βρίσκονται στον αντίποδα των προαναφερθέντων. Εδώ εντάσσονται αντιλήψεις που 

έχουν γίνει γνωστές με την ονομασία «ο τρίτος δρόμος» που παρουσιάζεται ως η «μέση 

οδός» μεταξύ αφενός των νεοφιλελεύθερων  πολιτικών απορρύθμισης των μηχανισμών 

κοινωνικής προστασίας και αφετέρου των κρατικιστικών κοινωνικών πολιτικών 

(Κοντιάδης, 2001: 59). Ενδεικτικά αναφέρονται στο σημείο αυτό κάποιοι εκφραστές 

αυτού του ρεύματος όπως ο Giddens, o Mουζέλης, ο Handler. Η θεώρηση του τρίτου 

δρόμου διατυπώνει την άποψη ότι δεν υπάρχει ανάγκη περικοπής των κοινωνικών 

αναγκών αλλά αλλαγή της στόχευσης αυτών, όπου μετά την απόρριψη της αρχής της 

καθολικότητας των παροχών μεταβαίνουμε πλέον στην ριζική ανακατανομή αυτών 

ώστε οι δαπάνες να απευθύνονται στις πληθυσμιακές ομάδες με τις μεγαλύτερες 

ανάγκες. Εισάγουν την έννοια της «εργασιακής προώθησης» (workfare) των ατόμων 

που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Η επεξήγηση του όρου συνίσταται στα 

προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται στα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, στις 

επιμέρους τεχνικές απασχολησιμότητας των ανέργων, στις διάφορες πολιτικές 

απασχόλησης προκειμένου να δύναται να εργαστούν οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με 

ειδικά ανάγκες κ.α. Επιχειρείται μέσω αυτής της αντίληψης μια αναδιάταξη των αξιών 

και του πεδίου προβληματισμού σχετικά με το κράτος πρόνοιας, με την επικράτηση 

νέων όρων όπως η απασχολησιμότητα, οι ενεργητικές πολιτικές, η εργασιακή πειθαρχία 

– προώθηση, που προβάλλουν έντονα αυτήν την αξιακή μετατόπιση. Η μετατόπιση 

αυτή συνίσταται σε μετάβαση από την ευθύνη της δημόσιας πολιτικής που έχει στόχο 

την προστασία των ατόμων από την αγορά στην εξίσωση των συνθηκών 

εμπορευσιμότητας των ατόμων (equalization of the marketability of individuals) 

(Πετμεζίδου Μ, 2003).   

Στην παραπάνω αντίληψη μπορεί να ενταχθεί και το ρεύμα του προνοιακού 

πλουραλισμού το οποίο θεωρεί τον τρίτο τομέα, τον τομέα δηλαδή των εθελοντικών 

κοινωνικών πρωτοβουλιών, ως ιδιαίτερα σημαντικό και μέσω της έμφασης που του 

προσδίδει αμφισβητείται η ισχυρή παρέμβαση του κράτους στην παροχή κοινωνικής 

προστασίας. Αναλυτικότερα, το ρεύμα του προνοιακού πλουραλισμού ή η μεικτή 

οικονομία της πρόνοιας θεωρεί ότι είναι έντονη η ανάγκη μεταβολής των μηχανισμών 

αναδιανομής του εισοδήματος και υποδηλώνει την ανάγκη μετάβασης από το κράτος 

πρόνοιας στην κοινωνία πρόνοιας τασσόμενο υπέρ της μείωσης της παρέμβασης του 
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κεντρικού κράτους στην παροχή κοινωνικής φροντίδας και την αύξηση του ιδιωτικού 

τομέα αλλά και του ανεπίσημου (εθελοντισμός).  

Άλλωστε για αυτήν του την αντίληψη το εν λόγω μόρφωμα δέχτηκε έντονη κριτική 

με την οποία του αποδόθηκε η ευθύνη της προώθησης της ιδιωτικοποίησης και της 

εμπορευματοποίησης  της κοινωνικής φροντίδας. Ωστόσο, οι ερμηνείες του προνοιακού 

πλουραλισμού είναι πολλές. Σε μια απόπειρα κατηγοριοποίησης αυτών ο 

Σακελλαρόπουλος αναφέρει τα εξής: «Στην εθελοντική εκδοχή του προνοιακού 

πλουραλισμού τονίζεται η σημασία των εθελοντικών κοινωνικών πρωτοβουλιών 

(ομάδες αλληλοβοήθειας, ομάδες παροχής εισοδήματος και απασχόλησης κλπ.). 

Επίσης, σημαντικός ρόλος αποδίδεται στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους 

(ανεπίσημος τομέας)» (Σακελλαρόπουλος, 2011). Η κριτική που ασκήθηκε στην εν 

λόγω θέση αναφέρεται στο ζήτημα της περιορισμένης δράσης και της εξάρτησης από 

την κρατική χρηματοδότηση. 

Μια άλλη πλουραλιστική στρατηγική προβλέπει πλουραλισμό στις παροχές μέσω 

της αρμονικής συνύπαρξης του επίσημου με το ανεπίσημο, του θεσμικού και του 

εθελοντικού τομέα, αποκέντρωση των υπηρεσιών, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων, 

πάντα με συντονιστή όλων αυτών των ενεργειών το κράτος. Εκπρόσωποι αυτής της 

στρατηγικής είναι οι Walker 1987, Himel–stand 1986, Rein 1989, Στασινοπούλου 1993, 

Evers-Wintersberger 1991, Evers - Sveltik 1993. 

Εντέλει, από την προσέγγιση του προνοιακού πλουραλισμού υπήρχε έντονη αποδοχή 

και επιδοκιμασία όσο αφορά ζητήματα όπως η αποκέντρωση των υπηρεσιών σε τοπικό 

επίπεδο, η συμμετοχή των πολιτών, η προληπτική του στρατηγική (στρατηγική της 

κοινωνικής επένδυσης όπου προέχει η πρόληψη των κοινωνικών κινδύνων π.χ. ανεργία, 

κοινωνικός αποκλεισμός μέσω ρυθμίσεων και επενδύσεων στο παιδί, στην εκπαίδευση 

των εργαζομένων κ.α.), πάντα σε συνάρτηση με την διατήρηση της χρηματοδότησης 

από το κράτος. Η κριτική που ασκήθηκε στο ρεύμα αυτό αφορά στις πιθανές προθέσεις 

συγκάλυψης της ιδέας της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας (Hill, 1996). Όπως όμως αναλύεται στο έργο του Mishra, 

παραμένει το πρόβλημα του σωστού και αποτελεσματικού καθορισμού της συμμετοχής 

του κάθε τομέα ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια η ισορροπία που θα 

προκύψει από αυτό το μίγμα (Mishra, 1996). 
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Υπάρχει ωστόσο και η προοπτική να μελετήσουμε την δυνατότητα μεταρρύθμισης ή 

μεταβολής του «κοινωνικού κράτους» σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και όχι για μια 

συγκεκριμένη πορεία μετασχηματισμού σε κάθε χώρα ειδικά. Σύμφωνα με την 

Πετμεζίδου αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό (Πετμεζίδου, 2003: 486) αν μελετήσουμε 

τις δυνατότητες και προοπτικές μεταρρύθμισης σε κάθε χώρα, μέσω της τροχιάς πάνω 

στην οποία ιστορικά έχει αναπτυχθεί  κάθε σύστημα κοινωνικής προστασίας, άποψη η 

οποία αποδίδεται με τον όρο path dependence (διαδοχική εξάρτηση), όρος δάνειο από 

την οικονομική ιστορία που χρησιμοποιείται από τον Pierson (2000: 255).5 Βέβαια ο 

όρος έχει μακρά διαδρομή. Έχει μεταφραστεί ως «ανάλυση εξαρτημένης τροχιάς» 

(Διαμαντούρος, 2002) αλλά και ως «διαδοχή των αιτιακών επιδράσεων» (Τσέκος, 

2007). Η μετάφραση του όρου ως «διαδοχική εξάρτηση» χρησιμοποιείται από 

διάφορους αναλυτές, παρόλο που όλες οι μεταφράσεις θεωρούνται δόκιμες (Λαδή, 

2011: 14).  

                                                 
5Ο όρος χρησιμοποιείται στην θεώρηση του ιστορικού θεσμισμού ο οποίος προσπαθεί να 

κατανοήσει την αδράνεια αλλά και την αλλαγή των πολιτικό-διοικητικών συστημάτων (Hay C. 

& Winccot D., 1998, “Structure, Agency, Historical Institutionalism”, Political Studies, XLVI: 

951-957). Η θεώρηση αυτή εστιάζει στην πολιτική διάσταση της αλλαγής ή της αδράνειας. 

Δίνει έμφαση στο χρόνο και στο ρυθμό της εξέλιξης και χρησιμοποιεί διάφορες έννοιες για την 

κατανόηση της αλλαγής ή της αδράνειας όπως αυτή της «διαδοχικής εξάρτησης» (path 

dependence), των «κρίσιμων διασταυρώσεων» (critical junctures),  και η «αυξάνουσα 

απόδοση» (increasing returns). Όσο αφορά την διαδοχική εξάρτηση το επιχείρημα είναι ότι 

όταν μια χώρα ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, το κόστος αλλαγής πορείας γίνεται 

πολύ υψηλό (Levi  M., 1997, “A model, a method & a map: Rational choice in Comparative and 

historical Analysis” in MLichbach & A. Zuckerman (eds), Comparative politics: Rationality, 

Culture and Stucture, Cambridge, Cambridge University Press: 19-41). Αργότερα η διαδοχική 

εξάρτηση εμπλουτίστηκε από την έννοια της αυξάνουσας απόδοσης που περιγράφει το κόστος 

πορείας, τη σημασία της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής της αλλαγής, και την αλληλουχία των 

μονοπατιών. Όταν η ευκαιρία χρησιμοποιηθεί από τους δρώντες και οδηγήσει σε μια σημαντική 

μεταβολή τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη διασταύρωση (Bulmer S. & Burch M., 

1999, “Organizing for Europe: Whitehall, the British Stateand European Union”, Public 

Administration, 76(4):  601-628). Οι κρίσιμες διασταυρώσεις αναφέρονται ακριβώς σε εκείνες 

τις ιστορικές στιγμές, όπως για παράδειγμα η σημερινή οικονομική κρίση, η οποία έχει μια 

μακροπρόθεσμη επίδραση πάνω στις χώρες (Λαδή, 2011: 14). Όπως σημειώνει ο Pierson 

μπορεί να είναι γεγονότα μικρότερου ή μεγαλύτερου βεληνεκούς, αρκεί η χρονική στιγμή να 

είναι η σωστή και η επίδραση τους να έχει διάρκεια (Pierson, 2000). 
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Επανερχόμενοι στο θέμα των πολιτικών των αλλαγών πάνω στα συστήματα 

κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη η Πετμεζίδου παρατηρεί ότι αυτές συντελούνται 

πλέον πάνω σε νέα αναδυόμενα πρότυπα κοινωνικής προστασίας και στις νέες αξιακές 

τους βάσεις. Αυτό συμβαίνει, κατά την ίδια, διότι παρατηρείται μια αναδιάταξη των 

αξιών σχετικά με την κοινωνική πολιτική με την μετατόπιση της ευθύνης της δημόσιας 

πολιτικής από την κοινωνική ασφάλεια με στόχο την προστασία των ατόμων από τη 

αγορά, προς την εξίσωση των συνθηκών εμπορευσιμότητας των ατόμων (equalization 

of the marketability of individuals). Αυτή η αξιακή μετατόπιση που χαρακτηρίζει τις 

πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπερεθνικών οργανισμών 

(ΟΟΣΑ κλπ.) εκφράζεται από τις νέες λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιεί πλέον ο 

πολιτικός και κοινωνικός διάλογος όπως η «απασχολησιμότητα», οι «ενεργητικές 

πολιτικές» κ.α. (Πετμεζίδου, 2003: 489).  

Οι παράγοντες που ωθούν την μεταβολή δεν εξαντλούνται εδώ. Συμβαίνουν επίσης, 

εξαιτίας της ανάδυσης νέων κοινωνικών κινδύνων όπως ο περιορισμός της αυτονομίας 

των ατόμων (π.χ. ατόμων με αναπηρία), η φυλετική βία, η ενδό-οικογενειακή βία, οι 

μεταβολές που έχουν συντελεστεί στην οικογένεια (αλλαγή των οικογενειακών δομών 

π.χ. αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών, συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας κλπ.), οι δημογραφικές αλλαγές (γήρανση του πληθυσμού), οι 

περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι μετασχηματισμοί που έχουν συντελεστεί στον κόσμο της 

εργασίας (συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, μερική απασχόληση κλπ.). Οι κίνδυνοι 

αυτοί ενισχύουν την προβληματική για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που θα 

επικεντρώνονται σε διαφορετικά στοιχεία και σε διαφορετικές ανάγκες. Τα στοιχεία 

αυτά συνίστανται στην εξατομίκευση των αναγκών, την αναγνώριση της πολιτιστικής 

ετερότητας και την κοινωνική συνοχή μέσα από τον «ενεργητικό, από την πλευρά των 

αποδεκτών, προσδιορισμό των «αναγκών» (στο ίδιο: 488). 

Στις παραπάνω μεταβολές που συντελούνται στον πεδίο της παροχής κοινωνικής 

προστασία επιστρατεύονται διάφοροι όροι όπως «ευελιξία», «εργασιακή πειθαρχεία», 

«κοινωνική επένδυση», «ενεργή πρόνοια», που ενέχουν θέση εννοιών–στόχων και 

λειτουργούν ως σημασιολογικοί μαγνήτες για την φάση της κοινωνικής μεταρρύθμισης 

την οποία διέρχεται η Ευρώπη (Πετμεζίδου, 2014: 67). Διαμέσου αυτών συντελείται 

μια μετατόπιση όσο αφορά το κέντρο βάρους της κοινωνικής προστασίας. Επιδιώκεται 

κατά αυτόν τον τρόπο να αντικατασταθούν οι καθολικές παροχές ευημερίας (που 

λειτουργούν έξω από την αγορά και στηρίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης) με 
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πολιτικές που εμπλέκουν την διαδικασία της «εμπορευσιμότητας των ατόμων» 

καθιστώντας τους «απασχολήσιμους».   

Έτσι επιχειρείται η υποβάθμιση του κοινωνικού στοιχείου και υπερτονίζεται η 

«επένδυση». Παράδειγμα που τεκμηριώνει την παραπάνω διαπίστωση αναφέρει τις 

δαπάνες για συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, επιδόματα αναπηρίας ως «παθητική 

πρόνοια» ενώ ως «ενεργητική πρόνοια» και «κοινωνική επένδυση» χαρακτηρίζονται τα 

προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικής, προώθησης στην απασχόληση, 

προγράμματα οικονομικής βαρύτητας όπως προγράμματα συμφιλίωσης εργασιακού και 

οικογενειακού βίου, κλπ. (στο ίδιο σελ.67-68).  Ωστόσο θεωρείται αίολο το κατά πόσο 

η «ενεργητική πρόνοια» μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική ένταξη και κοινωνική 

ασφάλεια μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά όμως προβληματική 

καθίσταται και η διάκριση της «ενεργοποίησης» και «επένδυσης» και της «μη 

επένδυσης». Οι συντάξεις παραδείχματος χάριν που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές 

επίπεδο διαβίωσης ως γνωστόν μειώνουν τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. 

Κλείνοντας το θέμα των μεταβολών του «κοινωνικού κράτους» αξίζει να αναφερθεί 

ότι η μετεξέλιξη αυτή συντελείται πάντα μέσα από τη διαλεκτική σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και μέσα 

από τους δεσμούς που αναπτύσσονται με συγγενικά γνωστικά πεδία (όπως αυτό της 

κοινωνιολογίας, της πολιτικής επιστήμης, της οικονομικής, κλπ.), τα οποία συμβάλλουν 

με τον τρόπο τους στην πληρέστερη κατανόηση των πραγματοποιηθέντων μεταβολών 

καθώς και των επερχόμενων που διαφαίνονται στον ορίζοντα.  Επίσης, μελέτες που 

έχουν γίνει και αφορούν την «πολιτική» των αλλαγών στα διάφορα συστήματα 

κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη, γενικά δείχνουν ότι επίκεινται βαθιοί 

μετασχηματισμοί σε αυτά, λόγω των επιδράσεων που υφίστανται τα συστήματα από τις 

υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις, αλλά και λόγω των εντεινόμενων λειτουργικών πιέσεων 

(Taylor-Gooby 2001).  

Τα παραπάνω περιγράφουν τις νέες τάσεις του κράτους-πρόνοιας και κάνουν μια 

αποτίμηση των ερμηνευτικών σχημάτων που τείνουν να επικρατήσουν στον Ευρωπαϊκό 

χώρο. Όμως και το Νότιο ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος βιώνει τα δικά του αδιέξοδα, 

διέρχεται κρίση και γίνεται αποδέκτης έντονης κριτικής. Επηρεάζεται από τις 

προαναφερθείσες τάσεις και επιδέχεται προτάσεις για μεταβολή. Όσο αφορά την κρίση 

την οποία διέρχεται αυτού του τύπου το κράτος-πρόνοιας, ο Ferrera την θεωρεί 
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δικαιολογημένη εφόσον όπως αναφέρει, όλα τα στοιχεία αυτού του θεσμικού 

μορφώματος είναι υπαίτια για την παραγωγή πολλών στρεβλών αποτελεσμάτων. Ο 

βαθμός ανασφάλειας και αποκλεισμού που γεννάτε από τον δυισμό του συστήματος 

αναπλήρωσης εισοδήματος, η απουσία ενός ελαχίστου διχτυού ασφαλείας και η κρίση 

της αγοράς εργασίας έχουν αγγίξει το όριο ενός πραγματικού κοινωνικού συναγερμού 

σε ορισμένες περιοχές, αναφέρουν για την περίπτωση της Ιταλίας οι Negri & Saraceno 

(1996) και ο ισχυρισμός τους αυτός περιγράφεται από τον Ferrera (1999: 13). Οι 

περιορισμοί στον προϋπολογισμό και οι πιέσεις προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής 

«ηθικοποίησης» (μετά από σκάνδαλα διαφθοράς) έχουν θέσει όρια στις παλιές 

ευνοιοκρατικές - πελατειακές μορφές κοινωνικής προστασίας, αναφέρει ο Ferrera, 

αποσταθεροποιώντας τα παραδοσιακά σχήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης με τη 

διαμεσολάβηση του κοινωνικού κράτους. Μια άλλη αλλαγή που διαφαίνεται είναι ότι η 

σπατάλη που σχετιζόταν με τις πρακτικές διαπλοκής ανάμεσα στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα της υγείας δεν είναι πλέον συμβατή με το νέο κλίμα λιτότητας. Ο ίδιος 

μας ενημερώνει ότι αν και τα αδιέξοδα του νότιο-ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους είναι 

εσωτερικά δεν λείπουν κα οι εξωτερικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές απορρέουν, 

κατά την άποψη του, από τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και από την 

εντεινόμενη πίεση για την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης του Μάαστριχτ 

(λεπτομέρειες από την τοποθέτηση του αυτή στο Ferrera, 1999: 13-15). 

 

1.7 H συγκριτική διάσταση των συστημάτων κοινωνικής 
πολιτικής 

Ένα κεντρικό ερώτημα, που ανεγείρεται από τη μελέτη των διαφόρων συστημάτων 

κοινωνικής πολιτικής όπως αυτά ακολουθούνται από τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, 

αναφέρεται στο εξής δίλλημα: που απαιτείται να επικεντρωθεί η μελέτη των 

συστημάτων αυτών, στις ομοιότητες ή τις διαφορές τους?  O Sykes (1998) ισχυρίζεται 

ότι στην πραγματικότητα είναι δυνατή η διατύπωση προτύπων (patterns) που να 

εμπεριέχουν και ομοιότητες και διαφορές κατά την διαδικασία σύγκρισης των 

διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής πολιτικής. Το πιο ουσιώδες ερώτημα που 

τίθεται εδώ είναι το κατά πόσο οι διαφορές και οι ομοιότητες μπορούν να οργανωθούν 
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από τον αναλυτή με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται αποτελεσματική και σε βάθος η 

σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων (Sykes, 1998: 8). 

Στα πλαίσια του παραπάνω διλήμματος ξεκίνησε μια συζήτηση περί της συγκριτικής 

διάστασης των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής και αναζητηθήκαν οι ομοιότητες και 

οι διαφορές μεταξύ αυτών. Στον τομέα της συσχέτισης και μελέτης των συστημάτων με 

βάση τις ομοιότητες που εμφανίζουν ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατηγοριοποιήσεις 

που πρότειναν οι: Wilensky, 1975, Esping-Andersen 1990, Leibfried, 1993. Παρόλο 

που οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις διαφέρουν σημαντικά στις προοπτικές που 

προκύπτουν από τα προτεινόμενα μοντέλα, όλα όμως συμφωνούν ως προς την θέσπιση 

προτύπων ομοιότητας για τα ποικίλα εθνικά συστήματα κοινωνικής πολιτικής και τα 

συνοδευμένα αυτών κοινωνικά οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά (Sykes, 1998: 

9). 

Αντιστρόφως η προσέγγιση που προτείνεται από τον Ginsburg και καλείται δομική 

ποικιλομορφία (structure diversity) επικεντρώνεται στον έλεγχο των διαφορών μεταξύ 

των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής πολιτικής ακόμα και στην μοναδικότητα 

των στοιχείων που αυτά ενδέχεται να συγκεντρώνουν μέσα στο κοινωνικό και ιστορικό 

πλαίσιο ύπαρξης τους. Άλλα παραδείγματα από την συγκεκριμένη προσέγγιση δύναται 

να αντληθούν μελετώντας τους Roseand Shiratori, 1986, Friedmanetal 1987, Castles, 

1989. Από τα συγγράμματα των Greve (1996), Goughetal (1997) &Daly (1997) έχουμε 

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της χρήσης των στοιχείων που προέκυψαν από τις 

προσπάθειες μελετητών να αντλήσουν συμπεράσματα για τις τάσεις σύγκλισης που 

εμφανίζονται στο τομέα των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής στον Ευρωπαϊκό χώρο.  

Εν συντομία, αναφερόμενοι στις παραπάνω θεωρήσεις και ξεκινώντας από αυτήν 

του Greve, παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί ως βασικό στοιχείο στην επιχειρηματολογία 

του, προκειμένου για την τάση σύγκλισης των συστημάτων, το γεγονός ότι οι αριθμοί 

καταδεικνύουν αυτήν την τάση στο επίπεδο των δαπανών. Με άλλα λόγια θεωρεί ότι 

παρά τις όποιες αποκλίσεις, τα στοιχεία δείχνουν από την μια πλευρά μια μείωση των 

διαφορών μεταξύ των διαφόρων χωρών του Ευρωπαϊκού χώρου όσο αφορά στις 

δαπάνες της κοινωνικής προστασίας και από την άλλη ένα συσχετισμό μεταξύ της 

οικονομικής παραγωγής (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ΑΕΠ) των χωρών αυτών (Greve, 

1996: 359). Σύμφωνα με τον ίδιο, διαφαίνεται ακόμα μια τάση σύγκλισης των χωρών 

της Νότιας Ευρώπης με εκείνες του βορρά στο παραπάνω ζήτημα. Συνεχίζοντας την 
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αναφορά μας στον διάλογο γύρω από τις συγκλίσεις και τις αποκλείσεις των 

συστημάτων πρόνοιας παρατηρούμε ότι ο Ian Gough και οι συνεργάτες του 

επικεντρώνουν τη μελέτη τους για τα κοινωνικά συστήματα στις χώρες του 

Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη - Ο.Ο.Σ.Α. (Organisation 

for Economic Co-operation and Development – OECD) και δεν περιορίζονται σε αυτά 

της Ευρώπης (Goughetal, 1997). Στο άρθρο τους «Κοινωνική βοήθεια στις χώρες του 

ΟΟΣΑ» (Social Assistance in OECD countries), προχωρώντας παραπέρα από τον 

Greve, αναγνωρίζουν ακόμα και μια κάποια σύγκλιση στα πρότυπα της κοινωνικής 

πρόνοιας μεταξύ των χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ.  Το άρθρο τους αυτό είναι κατά 

βάση μια σύνοψη της έρευνας των Eardly, Bradshaw, Ditch, Gough & Whiteford 

(1996) και στηρίζει τα συμπεράσματα του στα ευρήματα αυτής της έρευνας. Ένα πολύ 

σημαντικό συμπέρασμα του άρθρου του Gough και των συνεργατών του, απόρροια των 

παραπάνω στοιχείων, είναι μια παρατηρούμενη σημαντική αύξηση του ποσοστού των 

δικαιούχων κοινωνικής βοήθειας στον γενικό πληθυσμό στις περισσότερες χώρες μέλη 

του ΟΟΣΑ (Goughetal, 1997). Οι παραπάνω μελετητές καταλήγουν στην καταγραφή 

οκτώ διαφορετικών καθεστώτων κοινωνικής πρόνοιας. Αυτά είναι:  

1. Τα επιλεκτικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας (Selective welfare systems) 

που εφαρμόζονται στην Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία,  

2. Το σύστημα κρατικής βοήθειας (the public assistance state) το οποίο 

εφαρμόζεται στις ΗΠΑ,  

3. Tο κράτος πρόνοιας με ενσωματωμένο δίχτυα ασφαλείας (welfare states 

with integrated safety nets) που εφαρμόζεται στην Βρετανία την Ιρλανδία και τον 

Καναδά,  

4. Το καθεστώς της διπλής κοινωνικής πρόνοιας (Dual social assistance) που 

εφαρμόζεται στην Γερμανία, την Γαλλία, το Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο,  

5. Το καθεστώς που στηρίζεται στην Ιθαγένεια αλλά με υπολειμματική 

βοήθεια (Citizenship – based butresidual assistance) που εφαρμόζεται στα 

Σκανδιναβικά κράτη εκτός της Νορβηγίας και στην Ολλανδία,  

6. Το καθεστώς της στοιχειώδους βοήθειας (Rudimentary assistance) που 

εφαρμόζεται στην Νότια Ευρώπη και την Τουρκία,  
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7. Το καθεστώς της αποκεντρωμένης, διακριτικής ανακούφισης (Decentralize, 

discretionary relief) που εφαρμόζεται στην Νορβηγία, την Αυστρία και την 

Ελβετία & τέλος,  

8. Το σύστημα της κεντρικοποιημένης διακριτικής βοήθειας που εφαρμόζεται 

στην Ιαπωνία. 

Το τελικό συμπέρασμα του Ian Gough και των υπολοίπων συνεργατών του είναι ότι 

παρά τις όποιες διαφορές στα συστήματα πρόνοιας που αντικατοπτρίζουν τις 

διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις, πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις που 

εμφανίζουν οι διάφορες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες και 

συγκλίσεις μεταξύ αυτών (Goughetal, 1997: 41). Κλείνοντας την αναφορά μας στις 

παραπάνω θεωρήσεις αναφερόμαστε στην τοποθέτηση της Dale (1997) η οποία 

πηγαίνει ακόμα μακρύτερα από τους προηγούμενους επικεντρώνοντας την προσοχή της 

στις αλλαγές των συστημάτων παροχής χρήματος ως μέσο αποκαλυπτικό των κοινών 

τάσεων που διακρίνονται στις πολιτικές πρόνοιας των ευρωπαϊκών κρατών (Sykes, 

1998: 11). 

 

1.8 Η περίπτωση της Ελλάδας 

Θα προχωρήσουμε στην ιστορική διερεύνηση των συνθηκών που διαμόρφωσαν και 

μορφοποίησαν το ελληνικό κράτος πρόνοιας προκειμένου να κατανοήσουμε αυτό που 

μας ενδιαφέρει στην παρούσα διατριβή, το σύστημα με το οποίο λειτούργησε η παιδική 

προστασία στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά. Η μεταπολίτευση (1974 και 

έπειτα) φέρει την εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα η οποία 

διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη ψήφιση του συντάγματος το 1975. Η επιλογή να 

μελετήσουμε το μεταπολιτευτικό κράτος πρόνοιας από τη συγκεκριμένη περίοδο και 

μετά δεν έγινε τυχαία εφόσον οι βασικές δομές του κράτους πρόνοιας της περιόδου 

εκείνης, όπως διαμορφώθηκαν τότε, παρουσιάζουν μάλλον μία μακροχρόνια συνέχεια. 

Πολλά από τα στοιχεία του μεταπολιτευτικού κράτους πρόνοιας σε μεγάλο βαθμό 

διατηρούνται έως και σήμερα και αποτελούν διαχρονικές σταθερές του ελληνικού 

κράτους πρόνοιας (Σωτηρόπουλος, 2003: 90). 
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Τα αίτια που οδήγησαν το ελληνικό κράτος πρόνοιας στην ιδιαιτερότητα του δεν 

ερμηνεύτηκαν από όλους τους στοχαστές κατά τον ίδιο τρόπο. Διαμορφώθηκαν 

διάφορες προσεγγίσεις που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις ιδιαιτερότητες που 

εμφάνισε. Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν τρεις προσεγγίσεις που επιχείρησαν 

μέσω των θεωρητικών ερμηνειών τους να εξηγήσουν την εξέλιξη του εν λόγω 

συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η κατάταξη τους συνίσταται στην εξής 

ταξινόμηση: Μαρξιστική-λειτουργιστική, μαρξιστική-οικονομολογική, και πολιτική-

κοινωνιολογική (Σωτηρόπουλος, 2003: 93). 

1.8.1 Η Μαρξιστική-λειτουργιστική προσέγγιση. 

Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος είναι οι Μαλούτας και Οικονόμου (1988) 

οι οποίοι εντοπίζουν την διαφορά της Ελλάδας με τα υπόλοιπα αναπτυγμένα 

καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης στο ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα 

φορντισμού. Το κεφάλαιο δεν άσκησε την κατάλληλη πίεση στο κράτος για την 

αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού μέσω της ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής. 

Αυτό συνέβη λόγω των ιδιομορφιών του ελληνικού κεφαλαίου, οι οποίες ιδιομορφίες 

συνοψίζονται στην περιορισμένη συγκέντρωση του σε μια τεχνολογική υστέρηση, στην 

υπερεπάρκεια του φθηνού εργατικού δυναμικού που κάποιες φορές ήταν συγκυριακή 

και τέλος στην περιορισμένη αναλογία εκείνη του βιομηχανικού ως προς το σύνολο του 

κεφαλαίου. Αλλά ούτε και η εργασία δεν άσκησε τις κατάλληλες πιέσεις στο κράτος 

προκειμένου για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής. Αυτό 

συνέβη γιατί ήταν έντονη η παρουσία της οικογένειες η οποία είχε διευρυμένη μορφή 

(αποτελείται από μεγάλο αριθμό μελών: πατέρας, μητέρα, παιδιά, παππούς, γιαγιά, 

θείοι, θείες που και διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη συχνά) και παρείχε εκτεταμένη 

στήριξη στα άτομα μέλη της σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα αναπτυγμένα τοπικά δίκτυα 

αλληλοβοήθειας που αφθονούσαν στον ελλαδικό χώρο (Μαλούτας και Οικονόμου 

1988: 33). 

Η επόμενη ιδιομορφία του ελληνικού κράτους σε αντιπαράθεση με τα 

Δυτικοευρωπαϊκά συνίσταται στο εξής: Το κράτος πρόνοιας στην Δ. Ευρώπη 

επιτελούσε ρόλο ισορροπιστή έτσι ώστε να είναι εδραιωμένη η κοινωνική σταθερότητα  

και νομιμοποιημένο το πολιτικό σύστημα. Στην Ελλάδα όμως τα παραπάνω ζητήματα 

τα κάλυπτε ένας κατασταλτικός μηχανισμός που είχε εδραιωθεί από την περίοδο μετά 

τον Εμφύλιο και είχε μερικώς νομιμοποιηθεί μέσω προσλήψεων στο δημόσιο και μέσω 

άλλων παρόμοιων παροχών (στο ίδιο σελ. 35).   



 

 60

Επίσης, ο Οικονόμου (1988), παρουσιάζει το Ελληνικό σύστημα γης και 

κατοικίας της περιόδου εκείνης (άλλη μια ειδοποιός διαφορά), ως εκείνο να αποτελεί 

ένα λειτουργικό ισοδύναμο του κράτους πρόνοιας των Δ. Ευρωπαϊκών χωρών. Όπως 

υποστηρίζεται από τον Οικονόμου η μεταπολεμική Ελλάδα μέσω του μηχανισμού του 

συστήματος γης και κατοικίας κατάφερε να αντιμετωπίσει την ύφεση και να 

εκπληρώσει περισσότερες λειτουργίες πέραν της στέγασης και των χρήσεων γης, όπως 

π.χ. την πολιτική ενσωμάτωση και την αναπαραγωγή μεσαίων και κατώτερων 

στρωμάτων. Στα στρώματα αυτά δημιουργήθηκαν εισοδήματα που είχαν ως 

επακόλουθο την αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών φτάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο στο ίδιο αποτέλεσμα με αυτό των οργανωμένων κρατών πρόνοιας, αυτό της 

μαζικής νομιμοφροσύνης (Οικονόμου,1988: 93). Λόγω λοιπόν των προαναφερθέντων 

για το ελληνικό κράτος πρόνοιας μας επιτρέπεται σύμφωνα με τους Μαλούτα & 

Οικονόμου να το εντάξουμε στην οικογένεια των συντηρητικών – οικογενειοκεντρικών 

καθεστώτων του ευρωπαϊκού νότου με ιδιαίτερο γνώρισμα εκείνο που αφορά στην 

οικονομική  βάση της «ασθενούς» κοινωνίας των πολιτών δηλαδή τη μικρή ιδιοκτησία 

γης και στην οικιακή οικονομία οι οποίες και υποστηρίζουν την κοινωνική 

αναπαραγωγή των εργατικών και μικροαστικών στρωμάτων (Μαλούτας & Οικονόμου 

1988) . 

Η κριτική που ασκήθηκε στην συγκεκριμένη προσέγγιση επικεντρώνεται σε 

τρία σημεία. Κατά πρώτον παρόλο που είναι μια πρωτότυπη προσέγγιση και προσφέρει 

μια σφαιρική ερμηνεία του ελληνικού κράτους πρόνοιας δεν ερευνά της κύριες όψεις  

του υπολειμματικού κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα.  Δηλαδή δεν ερευνά για πιο λόγο 

το κεφάλαιο αδιαφόρησε για μια ευνοϊκή ανάπτυξη κράτους πρόνοιας η οποία μέσω 

εισοδηματικών παροχών θα εξασφάλιζε την αύξηση της ζήτησης. Κατά δεύτερον, 

επικρίθηκε διότι παρουσιάζει την οικογένεια στην Ελλάδα και τα τοπικά δίκτυα 

συγγενών και φίλων τα οποία προσέφεραν κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη στην 

μεταπολεμική Ελλάδα ως αιτία της υπολειμματικής μορφής που εμφάνισε το κράτος 

πρόνοιας στη χώρα μας κάτι που είναι αποτέλεσμα της υστέρησης αυτής (Πετμεζίδου 

1992: 146). Κατά τρίτον, με το λειτουργικό ισοδύναμο του κράτους προνοίας που 

χρησιμοποιεί δεν εξηγεί την ανορθολογική οργάνωση του συστήματος που 

αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, την ελλιπή κάλυψη του πληθυσμού και την ανισότητα 

πόρων και παροχών. Ενώ καθόσον είναι γνωστό, είναι ίδιον της λειτουργιστικής 

ερμηνείας να απαντάει σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες μεταβολής και 
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να μην αρκείτε απλά και μόνο στην περιγραφή της διαδικασίας σταθεροποίησης ενός 

συστήματος (Σωτηρόπουλος, 2003: 97). 

1.8.2 Η Μαρξιστική οικονομολογική προσέγγιση 

Οι Ρομπόλης και Χλέτσος  αναπτύσσουν μια άλλη προσέγγιση που ευελπιστεί να 

ερμηνεύσει το Ελληνικό ιδιότυπο κράτος πρόνοιας (Ρομπόλης & Χλέτσος, 1999). Οι 

παραπάνω συγγραφείς παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία σκέψης με την προηγούμενη 

αντίληψη όπου και εδώ η ερμηνεία γίνεται με όρους της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. 

Επιπλέον όμως αναπτύσσουν την ερμηνεία τους εμπλουτίζοντας την με την σχέση που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στο αναπαραγωγικό επίπεδο και το μη αναπαραγωγικό επίπεδο 

στην σφαίρα της οικονομίας. Δηλαδή όπως αναφέρουν, όταν διευρύνεται ο μη 

αναπαραγωγικός τομέας της οικονομίας π.χ. δαπάνες για την άμυνα (πράγμα που 

συνέβαινε πολύ συχνά στην Ελλάδα) αναγκαστικά οι πόροι που απορροφούνται εκεί 

μειώνουν το ποσό που μπορεί να διατεθεί στον αναπαραγωγικό τομέα π.χ. την υγεία, 

την κοινωνική ασφάλιση κ.λπ. Πέραν τούτου η ελληνική ιδιομορφία, όπως ισχυρίζονται 

οι συγγραφείς, οφείλεται επίσης στην μικρή αναλογία μισθωτών σε σχέση με τον 

οικονομικό ενεργό πληθυσμό, τον μεγάλο αριθμό ανασφαλίστων πολιτών και την 

υπαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης στους βραχυχρόνιους στόχους της κρατικής 

πολιτικής (Ρομπόλης & Χλέτσος,  1999:  406). Αναφέρουν και εκείνοι όπως 

αναφέρεται και στην προηγούμενη προσέγγιση ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι 

τέτοιος ώστε να υποκαθιστά την κοινωνική ασφάλιση.  

Η κριτική στην προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στο γεγονός ότι  δεν αναλύει 

ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της ελληνικής περίπτωσης που είναι η έντονη 

ανισομέρεια των ρυθμίσεων και οι ανισότητες των πόρων και των παροχών και όχι 

απλώς και μόνο το συγκριτικά μικρό μέγεθος του μεταπολεμικού ελληνικού κράτους 

πρόνοιας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και άλλων νότιο-ευρωπαϊκών χωρών και 

επομένως δεν συνιστά το στοιχείο εκείνο που κάνει την ειδοποιώ διαφορά του 

ελληνικού συστήματος πρόνοιας. Επίσης, όπως αναφέρει ο Σωτηρόπουλος στο «όψεις 

Βαβυλωνίας» η μεταβλητή «έκταση της μισθωτής εργασίας», που  η συγκεκριμένη 

προσέγγιση θεωρεί βασικό στοιχείο, δεν επαρκεί για να διαφοροποιήσει τα 

αναπτυγμένα κράτη πρόνοιας από τα μη αναπτυγμένα (Σωτηρόπουλος, 2003). Η 

απόδειξη βρίσκεται στο έργο του Skocpol (1992) όπου αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα ως 

μια κατεξοχήν χώρα μισθωτής εργασίας έχει αναπτύξει ένα πολύ ισχνό κράτος 

πρόνοιας. Έτσι και οι δύο προσεγγίσεις που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ιδιομορφία 



 

 62

του ελληνικού συστήματος πρόνοιας αφήνουν κενά εφόσον δεν απαντούν επαρκώς στα 

αίτια εμφάνισης του κατακερματισμού και των ανισοτήτων σε ασφαλιστικούς φορείς, 

σε πόρους και παροχές. 

1.8.3 Η πολιτική – κοινωνιολογική προσέγγιση 

Ο Σωτηρόπουλος (2003: 102) διαπιστώνει ότι η Πετμεζίδου (Πετμεζίδου 1992, 1999) 

είναι εκείνη που προτείνει μια κοινωνιολογική προσέγγιση στο ζήτημα της 

ιδιαιτερότητας του ελληνικού κράτους πρόνοιας με επίκεντρο το κράτος αποδίδοντας 

στο ελληνικό κράτος πρόνοιας τον όρο «κρατιστικό-πατερναλιστικό». Στον ίδιο άξονα 

κινείται και ο Τσουκαλάς (1974, 1986). Σε αυτήν την προσέγγιση ο ρόλος που 

αποδίδεται στο κράτος γενικά είναι επηρεασμένος από τον δυτικό μαρξισμό και από 

τον Μαξ Βέμπερ. Ο ρόλος του κράτους πρόνοιας θεωρείται ότι είναι παρεμβατικός 

εφόσον χρησιμοποιεί την κρατική εξουσία για την αναπαραγωγή της εργατικής 

δύναμης. (Πετμεζίδου 1992: 23). Όσο αφορά τις ελληνικές ιδιομορφίες του κράτους 

πρόνοιας σε σχέση με τα δυτικά κράτη πρόνοιας αυτές συνδέονται με την υψηλή 

αναλογία των δαπανών για άμυνα, τις υψηλές λειτουργικές δαπάνες της δημόσιας 

διοίκησης και τέλος με την σημασία που αποδίδεται στην δημόσια απασχόληση στην 

αγορά εργασίας (Πετμεζίδου, 1992: 36, Τσουκαλάς 1974: 113). Το ότι η δημόσια 

απασχόληση και τα μεγάλα, συγκριτικά με τους άλλους τομείς, ποσοστά της 

λειτούργησαν ως ιδιότυπη κοινωνική πολιτική και χρησιμοποιήθηκε ως πολιτική 

κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης, αναφέρθηκε και στην πρώτη προσέγγιση. Η 

κοινωνιολογική όμως προσέγγιση πρόσθεσε και το στοιχείο της υπανάπτυξης του 

εργατικού κινήματος καθώς και των πολιτικών διαπιστευτηρίων που επέβαλαν μια 

άνιση, μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, πελατειακή λογική. Όλα τα παραπάνω 

οδήγησαν στον κατακερματισμό του ελληνικού κράτους πρόνοιας (Πετμεζίδου 1992: 

146). Τα παραπάνω στοιχεία συμπυκνώθηκαν εννοιολογικά στον όρο «πελατειακό 

κορπορατισμό» που καθιέρωσε ο Τσουκαλάς ο οποίος περιγράφει τις κορπορατιστικές 

διαφοροποιημένες και άνισες σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και σε επιλεγμένες ισχυρές 

κοινωνικές ομάδες στην μεταπολεμική Ελλάδα (Τσουκαλάς, 1986: 92). Το κλασικό 

πελατειακό σύστημα απευθύνεται σε ευνοούμενα άτομα ενώ ο πελατειακός 

κορπορατισμός στην Ελλάδα απευθύνεται σε ευνοούμενες κοινωνικές ομάδες με τον 

άνισο επιμερισμό δικαιωμάτων, ευκαιριών και παροχών σε τμήματα όπως εκείνα της 

μεσαίας, και της ανώτερης αστικής τάξης, αλλά και σε κάποια δημοσιοϋπαλληλικά 

τμήμα (π.χ. στρατιωτικοί), σε ορισμένες κατηγορίες αυτοαοπασχολούμενων (π.χ. 
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δικηγόροι, μηχανικοί) και μερικές φορές στα κατώτερα υπαλληλικά στρώματα 

(Σωτηρόπουλος, 1996: 126). 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει έμφαση στο πολιτικό στοιχείο και χρησιμοποιεί τα 

κατάλληλα εννοιολογικά εργαλεία για την ερμηνεία της ανισομέρειας της δομής, των 

ρυθμίσεων, των πόρων και των παροχών του ελληνικού κράτους πρόνοιας. Φωτίζει 

καλύτερα, σε σχέση με τις προηγούμενες δύο, την σχέση που εγκαθιδρύεται μεταξύ 

κράτους και κοινωνίας και συμπληρώνει ότι η χαμηλή αναδιανεμητική επίδραση 

αποδίδεται επίσης, στο ότι η διεύρυνση των κοινωνικών δαπανών στην χώρα μας δεν 

πλαισιώθηκε από ένα πνεύμα καθολικευτικών αξιών (universalistic values) στις οποίες 

θεμελιώνεται η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη ή με άλλα λόγια η πολιτειότητα (social 

citizenship), (Πετμεζίδου, 2014: 60).  

Όμως το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα έτυχε και κάποιας άλλης σημαντικής 

επίδρασης που καθόρισε εν τέλει το προφίλ του. Η παράμετρος αυτή είναι «η 

πυκνότητα του ιστορικού χρόνου» στο σχηματισμό του ελληνικού κράτους πρόνοιας. Ο 

όρος αναφέρεται στο πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα αντίστοιχα της 

βορειοδυτικής Ευρώπης, μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εκείνες οι θεσμικές 

αλλαγές που οδήγησαν στην επέκταση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των 

κοινωνικών προγραμμάτων στην χώρα μας (στο ίδιο: 61).  

Συμπληρωματικά στα επιχειρήματα της, η εν λόγω προσέγγιση χρησιμοποιεί στο 

ερμηνευτικό της σχήμα την διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ της Ελλάδας και των 

Δυτικό- Ευρωπαϊκών χωρών (παρόλο που ο βαθμός επηρεασμού ποικίλοι μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών χωρών) και η οποία διαφορά συνίσταται στο ρόλο που έπαιξαν τα μεσαία 

στρώματα. Στα Ευρωπαϊκά κράτη και κυρίως στα σκανδιναβικά η γρήγορη και 

ολοκληρωμένη μορφή του κοινωνικού κράτους και της ανάπτυξης των καθολικών 

κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών στηρίχθηκε στην συμμαχία των εργατικών και 

των μεσαίων στρωμάτων (Esping-Andersen, 2006), στοιχείο το οποίο απουσίαζε από 

τον Ελληνικό χώρο. Επίσης, τo ίδιο το κοινωνικό κράτος συμβάλλει στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης και παρουσιάζεται ως μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας. Ως 

παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περίπτωση της Σουηδίας όπου εν πολλοίς η 

διεύρυνση των μεσαίων στρωμάτων στηρίζεται στην αύξηση της απασχόλησης σε 

υπηρεσίες ευημερίας (περίπου το ένα τέταρτο των οικονομικά απασχολήσιμων και 

ενεργών πολιτών εργάζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια η ενίσχυση του 
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κοινωνικού κράτους προσφέρει ένα οικονομικό σταθεροποιητή και ταυτόχρονα ένα 

ισχυρό κοινωνικό ανάχωμα  (Πετμεζίδου 2014). 

Ωστόσο το πρόβλημα  που εντοπίζεται στην συγκεκριμένη προσέγγιση αφορά στην 

διατύπωση και παραμονή σε ελκυστικές υποθέσεις εργασίας καθώς και στο ότι δεν 

δίνονται σαφείς απαντήσεις στο ποιος είναι ο ρόλος του καπιταλιστικού κεφαλαίου όσο 

αφορά το υπολειμματικό κράτος πρόνοιας στην χώρα μας (Σωτηρόπουλος 1996). Και η 

συζήτηση συνεχίζεται επ’ αυτού, πέρα των προηγούμενων προσεγγίσεων, σε μια 

προσπάθεια να αναλυθούν οι όψεις της ανισότητας όσο αφορά την κοινωνική 

προστασία στην Ελλάδα, τις βασικές δομικές αδυναμίες του συστήματος πρόνοιας, και 

την πολύ περιορισμένη αναδιανεμητική επίδραση που έχει στα πλαίσια της ελληνικής 

κοινωνίας το κοινωνικό κράτος, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τις κοινωνικό-

πολιτικές και ιστορικές συγκυρίες της εκάστοτε περιόδου. 

Η μια όψη της ανισότητας είναι ο ατομικός αποκλεισμός από την πρόσβαση στις 

κοινωνικές παροχές και αφορά άτομα που βρίσκονται σε αυτήν την δυσμενή θέση 

εξαιτίας των πολιτικών τους επιλογών. Αφορά δηλαδή άτομα που δεν εντάσσονταν στο 

επικρατέστερο πολιτικό χώρο και μπορούσαν για αυτό να εργαστούν μόνο στον 

ιδιωτικό τομέα είτε ως εργάτες είτε ως υπάλληλοι. Η άλλη όψη ήταν η ανισότητα 

μεταξύ των διαφόρων κοινωνικό-επαγγελματικών κατηγοριών. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ 

των προνομιούχων κοινωνικών ομάδων, όσο αφορά τις κοινωνικό-ασφαλιστικές 

απολαβές τους, και οι ομάδες αυτές είναι από τη μεριά των μισθωτών, οι ηθοποιοί, οι 

εργαζόμενοι στον τύπο, οι αξιωματικοί και άλλοι ενώ από την μεριά των 

αυτοαπασχολούμενων, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι χρηματιστές, οι 

εργολήπτες δημόσιων έργων κ.α. (στο ίδιο: 120). Επίσης, είναι δεδομένο ότι το 

κεφάλαιο ευνοήθηκε τα μέγιστα στην Ελλάδα από την υπολειμματική μορφή του 

κράτους πρόνοιας της χώρας μια και οι εισφορές που κατέβαλαν οι εργοδότες για τους 

εργαζόμενους τους ήταν μειωμένες ή και ανύπαρκτες λόγω του ότι ήταν διευρυμένη η 

ανασφάλιστη εργασία. Ακόμα, η χαμηλή φορολόγηση στο κεφάλαιο και στη μισθωτή 

εργασία ευνόησε από την μια μεριά όσους αφορούσε αλλά από την άλλη εμπόδισε την 

ανάπτυξη ενός δυτικό-ευρωπαϊκού κράτους – πρόνοιας. Και ενώ η διαφορετική 

μεταχείριση κοινωνικών ομάδων που καθιερώθηκε εκείνη την περίοδο και παρέμεινε σε 

ισχύ μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα είναι δεδομένη απουσιάζει η έρευνα του γιατί και 

κάτω από ποιες συνθήκες που μέχρι τώρα παραμένουν αδιαφανείς συγκεκριμένες 

επαγγελματικές κατηγορίες διεκδίκησαν για τον εαυτό τους και ιδιαίτερες ασφαλιστικές 
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ρυθμίσεις απομακρύνοντας έτσι την ευκαιρία κατάθεσης ενός συνολικού αιτήματος για 

καθολική ανάπτυξη ενός ισχυρά προστατευτικού κράτους πρόνοιας (στο ίδιο: 123). 

Όσο αφορά την περίπτωση της Ελλάδας πέραν των παραπάνω ερμηνευτικών 

σχημάτων και ο «οικογενειοκρατικός προνοιακός καπιταλισμός» (Familistic welfare 

capitalism), ως μια μορφή εθνικής πολιτικής οικονομίας, επιχειρεί να ερμηνεύσει την 

μορφή αυτού του τύπου προνοιακού καπιταλισμού (Παπαδόπουλος & Ρουμπάκης, 

2013: 2-6). Η Ελλάδα, αναφέρουν οι παραπάνω συγγραφείς, αναπαραγάγει τις 

πολιτικό-οικονομικές δομές της μέσω της οικογένειας η οποία είναι ο βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει την αναπαραγωγή αυτή εξαιτίας του ρόλου της στο 

σύστημα. Η οικογένεια επομένως λειτουργεί ως συλλογικό, πολιτικό-οικονομικό 

υποκείμενο. Ο ρόλος της έχει διττή μορφή. Από την μια πλευρά η οικογένεια είναι ο 

βασικός θεσμός παροχής ασφάλειας και φροντίδας  για τα μέλη της και από την άλλη 

είναι ο βασικός θεσμός αναπαραγωγής της ελληνικής πολιτικής οικονομίας. Ωστόσο 

αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι η εκπλήρωση των παραπάνω ρόλων είχε 

συγκεκριμένες επιπτώσεις για τον κατακερματισμό της εργασίας μεταξύ των φύλλων 

στο νοικοκυριό, με την παροχή φροντίδας να βασίζεται παραδοσιακά στις γυναίκες και 

στην απλήρωτη εργασία τους (στο ίδιο: 5). Στον οικογενειοκρατικό προνοιακό 

καπιταλισμό βρίσκουμε τις οικογένειες ενσωματωμένες σε ένα συνήθως 

κατακερματισμένο και άνισο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας, σε ένα 

πελατειακό πολιτικό σύστημα και σε μια «αγορά» όπου επικρατούν ολιγοπώλια τα 

οποία υπάρχουν μέσα σε μια κρατικοδίαιτη οικονομία (Venieris, 1996: 260-261).  

Το συγκεκριμένο ερμηνευτικό σχήμα μέσω τη μελέτης του ελληνικού κράτους 

πρόνοιας επιχειρεί να κατανοήσει τις στρατηγικές συλλογής και κινητοποίησης των 

πόρων που επιτρέπουν στην οικογένεια να αναπαραγάγει αυτού του τύπου του 

προνοιακού κράτους. Όπως αναφέρουν οι παραπάνω συγγραφείς ο διττός ρόλος της 

οικογένειας στηρίζεται στους παρακάτω λόγους:  

‐ Η οικογένεια είναι ιδιοκτήτης ακίνητης και κινητής περιουσίας και λειτουργεί ως 

μονάδα συγκέντρωσης πόρων δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών εντός και εκτός 

αγοραίων σχέσεων. Η συσσώρευση των περιουσιακών στοιχείων παρέχει την 

δυνατότητα στις οικογένειες να επιβιώνει με σχετική ευημερία. 
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‐ Η οικογένεια είναι εργοδότης μέσω των οικογενειακών επιχειρήσεων και δίνει 

την δυνατότητα στα μέλη  της να απασχολούνται σε μόνιμη ή μη βάση. 

Λειτουργεί όμως παράλληλα και ως επενδυτής ανθρώπινου κεφαλαίου.  

‐ Είναι μονάδα του συντεχνιακού και πελατειακού συστήματος δημιουργώντας και 

διατηρώντας δίκτυα πολιτικών, κοινωνικών και επαγγελματικών επαφών μέσα 

και έξω από το κράτος και την αγορά. Παράλληλα, λειτουργεί ως φορέας  και 

διεκδικητής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης η οποία εξασφαλίζει χρηματική 

στήριξη στα μέλη που την δικαιούνται αλλά και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 

επιδόματα κλπ. 

 

Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω προσέγγιση του οικογενειοκρατικού προνοιακού 

καπιταλισμού επιχειρεί να οριοθετήσει το εννοιολογικό πλαίσιο κατανόησης και 

χάραξης της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο διττός 

ρόλος που είχε η οικογένεια στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε βαθιά κρίση θέτοντας σε 

κρίση και την ίδια την λογική κοινωνικής αναπαραγωγής αυτού του τύπου προνοιακού 

καπιταλισμού (Παπαδόπουλος & Ρουμπάκης, 2013: 20).    

1.9 Άλλα ερωτήματα για τον χαρακτήρα της κοινωνικής 
προστασίας στην Ελλάδα 

Όπως αναλύθηκε και στις προηγούμενες υποενότητες η κοινωνική πολιτική στην 

Ελλάδα από την αρχή της εμφάνισης της είχε την μορφή ετερόκλητων επιμέρους 

ρυθμίσεων η οποία δεν διακατέχονταν από βασικές αρχές όπως αυτήν της 

καθολικότητας στην κάλυψη αναγκών, απουσίαζαν ο κοινωνικός σχεδιασμός αλλά και 

ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης και επανακαθορισμού των στόχων τα 

οποία αποτελούν βασικά στάδια του σχεδιασμού και του προγραμματισμού.  

Σε τι λοιπόν οφείλονται αυτά τα χαρακτηριστικά? Η προσπάθεια ερμηνείας 

συνεχίζεται μέσω κάποιων άλλων ερμηνευτικών σχημάτων (Πετμεζίδου, 1992). Την 

κατηγοριοποίηση αυτών κάνει η Πετμεζίδου και αναφέρεται στα παρακάτω. Μια 

προσπάθεια ερμηνείας έγινε από τους εκείνους που θεωρούν ότι το βασικό εμπόδιο 

στον ορθό σχεδιασμό της κρατικής προστασίας στην Ελλάδα ήταν η κυριαρχία της 

ιδεολογίας του laissez faire. Κατά τον Ιατρίδη επί παραδείγματι η ιδεολογία που 

επικρατεί στην κοινωνία και διαμορφώνει τις συνειδήσεις των πολιτών προβάλλει την 
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ατομική ευημερία σαν προσωπικό και όχι σαν κοινωνικό ζήτημα. Αυτός ο τρόπος 

αντίληψης των κοινωνικών αναγκών στην ελληνική κοινωνία ωθεί την έννοια της 

φιλανθρωπίας στη θέση του ορθολογικού και επαγγελματικού σχεδιασμού. Η κριτική 

που ασκήθηκε στην συγκεκριμένη ερμηνευτική προσπάθεια του ελληνικού φαινομένου 

αναφέρει ότι ο Ιατρίδης συνάγει την ύπαρξη ατομιστικής αντίληψης από μια 

επιφανειακή προσέγγιση του ρόλου του κράτους στη σύγχρονη Ελλάδα. 

Μια δεύτερη απόπειρα ερμηνείας θεωρεί βασικό στοιχείο υστέρησης της ανάπτυξης 

κοινωνικής πολιτικής στην χώρα το γεγονός ότι ο μισθωτός μπορεί να αντλήσει 

εισοδήματα συμπληρωματικά  στο μισθό του. Δεν καθίσταται απαραίτητη η κοινωνική 

προστασία από το κράτος εφόσον ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας είναι η 

δυνατότητα πολλαπλής απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, διατήρηση αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων παράλληλα με την απασχόληση στο δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, η 

διατήρηση της διευρυμένης οικογένειας κλπ. Η κριτική εδώ αναφέρεται στο ότι ενώ 

περιγράφει σωστά την πραγματικότητα ωστόσο είναι ανεπαρκής για την ερμηνεία 

συνολικά του φαινομένου εφόσον εμφανίζει τα παραδοσιακά πρότυπα κοινωνικής 

αλληλεγγύης ως αιτία (και όχι ως το αποτέλεσμα) ενός τρόπου κοινωνικής και 

οικονομικής πρακτικής που ιστορικά αναπτύχθηκε στην ελληνική κοινωνία.  

Μια συγκριτική προσέγγιση που επιχειρεί να ερμηνεύσει τα αίτια σχηματισμού του 

ελληνικού κράτους πρόνοιας λαμβάνει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία και προσθέτει 

και το πολιτικό δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη ερμηνεία. Η κυρίαρχη 

ιδεολογία θέτει τον κρατικό μηχανισμό στο επίκεντρο της κοινωνικής δύναμης. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τα πολιτικά κριτήρια να παίζουν τον πλέον καθοριστικό ρόλο και 

να μετατρέπονται οι κοινωνικές συγκρούσεις σε διαπροσωπικές διαμάχες προκειμένου 

το άτομο να κατοχυρωθεί με την εξασφάλιση της πρόσβασης του στον κρατικό 

μηχανισμό. Έτσι όμως καταστρατηγείται κάθε δυνατότητα αντίληψης των κοινωνικών 

προβλημάτων ως συλλογικό και όχι ως ατομικό ζήτημα. Η εν λόγω προσέγγιση δίνει 

μια περισσότερο σφαιρική ερμηνεία στον προβληματισμό μας όσο αφορά την ελληνική 

ιδιαιτερότητα μια και ένας ορθός τρόπος ερμηνείας ενός φαινομένου δεν μπορεί να 

περιοριστεί στην εξήγηση μιας μονόπλευρης θεώρησης (Πετμεζίδου, 1992). Έτσι το 

ελληνικό κράτος πρόνοιας χαρακτηρίστηκε από διάφορους όρους όπως προαναφέρθηκε 

ανάλογα με την τυπολογία που προτιμήθηκε, τη θεωρητική προσέγγιση του συγγραφέα 

και όλες αυτές οι μελέτες και ο στοχασμός αποτυπώνει επιμέρους κοινωνικά πεδία 



 

 68

κρατικής παρέμβασης και διαφωτίζονται αντίστοιχα επιμέρους πλευρές των 

ιδεολογικών λειτουργιών του κράτους (Αράπογλου 2005: 12). 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο και συνοψίζοντας θα αναφέρουμε ότι αν τα 

πτωχοκομεία (μέσα στα οποία «φιλοξενούνται» και παιδιά με τα οποία θα ασχοληθεί 

και η παρούσα έρευνα), πριν την βιομηχανική επανάσταση αλλά και μετά, στην Αγγλία 

και στην Δυτική Ευρώπη επιχειρούν να ελέγξουν τις «επικίνδυνες τάξεις» και να τις 

εντάξουν λειτουργικά στις δομές της μισθωτής εργασίας, η κοινωνική πολιτική έχει ως 

αντικείμενο τη βιομηχανική τάξη (με την έννοια της ευταξίας). Τις τελευταίες δεκαετίες 

στο γεωγραφικό χώρο της Δ. Ευρώπης συντελέστηκε μια μερική μετάβαση από την 

παραγωγή βιομηχανικών αγαθών στην παραγωγή υπηρεσιών («μεταβιομηχανική 

κοινωνία»). Η πολιτική του κράτους γενικότερα και η κοινωνική πολιτική ειδικότερα, η 

οποία είχε ως σημείο αναφοράς την βιομηχανική εργατική τάξη, επηρεάστηκαν από τις 

νέες μορφές ταξικής διάρθρωσης. Διαμορφώνονται πλέον νέες τάσεις εξαιτίας του 

κινδύνου δημιουργίας ενός καινούργιου μεταβιομηχανικού προλεταριάτου. Οι νέες 

τάσεις αυτές αποκρυσταλλώνονται σε νέους πολιτικούς και ταξικούς διαχωρισμούς 

(Αλεξίου, 2008: 20-22).  

 

Συμπεράσματα 

Οι ερμηνείες που ενίοτε αποδόθηκαν, οι πιέσεις και τα αδιέξοδα του συστήματος 

κοινωνικής προστασίας τόσο στον Δυτικό Ευρωπαϊκό χώρο όσο και στο Νότιο-

Ευρωπαϊκό (κατ’ επέκταση και στον ελλαδικό χώρο) παρουσιάστηκαν σε συνοπτική 

μορφή στο κεφάλαιο αυτό. Η παρουσία του συγκεκριμένου κεφαλαίου κρίθηκε 

απαραίτητη για την εν λόγω διατριβή προκειμένου να γίνει κατανοητή η κοινωνική 

μέριμνα που επιφυλάχτηκε στα παιδιά κυρίως μέσα στα πλαίσια της κρατικής 

κοινωνικής προστασίας. Συνοπτικά επιχειρήθηκε η παρουσίαση των συστημάτων 

πρόνοιας, που επικράτησαν στον προαναφερθέν γεωγραφικό χώρο, όπως αυτά 

μελετήθηκαν από διαφορετικές οπτικές. Έγινε μια προσπάθεια επίσης, να παρουσιαστεί 

και η όποια κριτική ασκήθηκε στα συστήματα αυτά μέσω της ερμηνευτικής αποτίμησης 

των διαφόρων προσεγγίσεων. Τέλος, υπήρξαν αναφορές στις νέες πολιτικές οι οποίες 

ωθούνται προς εφαρμογή σε ολόκληρο πλέον τον Ευρωπαϊκό χώρο, σημείο το οποίο 
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φαίνεται να εμφανίζει ομοιότητες με την αλλαγή της αντίληψης της παιδικής 

προστασίας. Σε επόμενο κεφάλαιο θα εξεταστεί το πώς αυτές οι νέες πολιτικές 

επηρεάζουν την άσκηση της παιδικής προστασίας γενικά και ειδικότερα πως επιδρούν 

στο θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο των κρατικών Κέντρων Παιδικής Μέριμνας. 

 

 



 

 70

Κεφάλαιο 2 Κοινωνικός Αποκλεισμός και οι ερμηνείες που 
τον προσδιορίζουν 

 

Εισαγωγή 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, του οποίου η έννοια δεν έχει διασαφηνιστεί απόλυτα, 

συνήθως αντιμετωπίζεται ως μια κατάσταση ή ως μια διαδικασία και μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι έχει επικρατήσει ως όρος τις τελευταίες δεκαετίες στους κύκλους της 

κοινωνικής πολιτικής. Συχνά συγχέεται με την φτώχεια. Όμως όπως θα αναλυθεί στις 

σελίδες αυτού του κεφαλαίου η φτώχεια και η στέρηση αποτελούν κάποιες από τις 

συνιστώσες της ευρύτερης έννοιας του. Στην πραγματικότητα ο κοινωνικός 

αποκλεισμός είναι μια θεωρητική σύλληψη η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να 

περιγραφεί η κοινωνική πραγματικότητα σε διαφορετικές εποχές και περιοχές. 

Διαφορετικοί στοχαστές, αναλυτές, πολιτικοί και ερευνητές του αποδίδουν διαφορετική 

σημασία και ιδεολογικό περιεχόμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, η επιλογή του ορισμού 

καθορίζει αναπόφευκτα και τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου καθώς και 

τους τρόπους αντιμετώπισης του. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί πέραν της ιστορικής 

αναδρομής προκειμένου για την αποσαφήνιση του όρου, τους δοθέντες ορισμούς και 

την οροθέτηση της έννοιας, παρουσιάζονται και οι προσπάθειες που 

πραγματοποιήθηκαν από την επιστημονική κοινότητα για την επίτευξη της σύνθεσης 

των διαφορετικών προσεγγίσεων. Επίσης, στα πλαίσια του κεφαλαίου, έγινε μια 

προσπάθεια ανάδειξης των αιτιών που οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους 

περιθωριοποίησης μέσα σε διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια Για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της παρούσας έρευνας μελετάται και το πώς η έννοια του 

κοινωνικού αποκλεισμού μεταφέρθηκε στη χωρική περιοχή της Ελλάδας. Και είναι οι 

παράγοντες που εντείνουν το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, και που 

χρειάζεται να εντοπίσουμε εδώ, αυτοί που συνακόλουθα θα αναδείξουν τον τρόπο 

κατασκευής των διαδρομών που οδηγούν σε συνθήκες αποκλεισμού και τη μετατροπή 
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της κοινωνικής ευπάθειας σε κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσω αυτής ακριβώς της 

ανάδειξης κατασκευάζεται το εργαλείο μελέτης του θεωρητικού υπόβαθρου της 

έρευνας της διατριβής ενώ ο τρόπος ανάπτυξης των μεθοδολογικών εργαλείων της θα 

παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

2.1 Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και η σχέση του με 
την φτώχεια. Μια προσπάθεια αποσαφήνισης και οροθέτησης της 
έννοιας αυτής. 

Ας δούμε λοιπόν ιστορικά τη διαδρομή του όρου καθώς και τις διαδικασίες με τις 

οποίες οι κοινωνίες στον Ευρωπαϊκό χώρο περιθωριοποιούν και αποκλείουν ομάδες. 

Αρχίζοντας από την Μεσαιωνική κοινωνία παρατηρούμε ότι η εκκλησία είναι αυτή που 

λειτουργεί ως το μέσο κοινωνικοποίησης των ατόμων αλλά και νομιμοποίησης της 

κοινωνικής τάξης. Σε μια κοινωνία που δεν έχει ακόμα επικρατήσει η εκκοσμίκευση, ο 

αποκλεισμός παίρνει την μορφή της αποπομπής (αιρετικοί, κλέφτες, αλήτες, λεπροί, 

ανάπηροι κ.α.). Οι απόβλητοι αυτοί συγκροτούν το στερεότυπο του υπάνθρωπου που 

πρέπει να αποβληθεί από την κοινωνία εφόσον δεν συμμορφώνεται, ωστόσο όμως είναι 

απολύτως απαραίτητοι γιατί συγκρατούν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας σε 

δοκιμασμένες στάσεις και συμπεριφορές (Αλεξίου, 1999). Κατά την περίοδο των 

θρησκευτικών πολέμων και των μεγάλων επιδημιών στον Ευρωπαϊκό χώρο γίνεται 

απαραίτητη μια προσκόλληση στις οικείες ταυτότητες και τώρα ο ξένος είναι αυτός που 

θεωρείται παρείσακτος και αντιμετωπίζεται με εχθρότητα και καχυποψία και πρέπει να 

περιθωριοποιηθεί. Την περίοδο αυτή στοχοποιούνται και οι Εβραίοι οι οποίοι γίνονται ο 

αποδιοπομπαίος τράγος της κοινωνίας όπου μαζί με τους ξένους χωροθετούνται έξω 

από την πόλη και ασκούν συγκεκριμένα μόνο επαγγέλματα. 

Στην νεωτερική τώρα κοινωνία, όπου οι ανάγκες της βιοτεχνίας και της 

μανιφακτούρας χρειάζονται εργατικά χέρια, αναδιαμορφώνεται το περιεχόμενο του 

περιθωρίου. Με την αλλαγή των ιδεολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών από 

την μεσαιωνική κοινωνία στην νεωτερική αλλάζει και αυτό που η κοινωνία ορίζει ως 

περιθώριο. Η νέα οικονομική τάξη πραγμάτων χρειάζεται εργατικά χέρια και για αυτό 

επαναπροσδιορίζει τα κριτήρια του αποκλεισμού με την εκκλησία να κινείται 

παράλληλα προσφέροντας την δυνατότητα κάθαρσης κάτι που εξελίσσεται σε 

μηχανισμό επαναφομοίωσης αποκλεισμένων. Όταν πια το κράτος αρχίζει να αποκτά 
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δομές εθνικού κράτους συντελούνται μεγάλες αλλαγές μεταξύ των οποίων είναι και η 

ιδιωτικοποίηση του θρησκεύματος και άρα εξαιρούνται από τον αποκλεισμό 

«μάγισσες», αιρετικοί κ.α. 

Με το κίνημα της Μεταρρύθμισης ο Προτεσταντισμός, Καλβινισμός, Μεθοδισμός 

επικυρώνουν ιδεολογικά την αξία της εργασίας και έτσι δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις να αλλάξουν οι πρακτικές αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Με την 

εμφάνιση της κοινωνικής πολιτικής αλλάζουν οι πρακτικές αποκλεισμού και παίρνουν 

τη μορφή του σωφρονισμού. Η κοινωνία δεν χρειάζεται πλέον την αποπομπή και 

αποβολή των μελών της. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η δημιουργία των Poor 

Laws. Ο αποκλεισμός δεν πραγματοποιείται πλέον με την αποβολή και αποπομπή των 

ατόμων, κάτι που αχρηστεύει το σώμα, το οποίο είναι φορέας εργατικής δύναμης, αλλά 

με την μορφή του εγκλεισμού που έχει ως στόχο  του την εγχάραξη μιας ηθικής της 

εργασίας και την επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Τώρα το κοινωνικό περιθώριο 

θα δημιουργηθεί από εκείνους που εργάζονταν σε παραδοσιακούς τομείς της 

παραγωγής που πλέον έχουν καταστραφεί (άεργοι, φτωχοί, τρελοί, ζητιάνοι, 

εγκληματίες, κατεστραμμένοι χωρικοί κ.α.). (Αλεξίου, 1999). Από την σύντομή 

αναφορά μας, είδαμε το κοινωνικό περιθώριο να κατασκευάζεται σε κάθε εποχή 

διαφορετικά, ανάλογα με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο που 

επικρατεί και οι πρακτικές αποκλεισμού να διαφοροποιούνται στον χρόνο ανάλογα με 

τον βαθμό και την πυκνότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

Ερχόμενοι τώρα στις μέρες μας και αναζητώντας το σημείο εκκίνησης της 

σημερινής πλέον συζήτησης για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την διαδρομή της 

σημερινής του εκδοχής, βλέπουμε ότι αυτή έχει τις ρίζες της στην ντυρκεμιανή 

θεώρηση. Θεώρηση η οποία αντιμετωπίζει τις κοινωνικές διακρίσεις στον καπιταλισμό 

ως αποτέλεσμα μιας μη φυσιολογικής διάσπασης στην κοινωνική συνοχή, η οποία θα 

έπρεπε να διατηρείται από τον καταμερισμό εργασίας (Ruth Levitas, στο Πετμεζίδου, 

2004: 204-205). Ο προβληματισμός γύρω από το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού 

με την μορφή που συζητείται και σήμερα, ξεκινάει με την δημοσίευση το 1974 του 

βιβλίου του Lenoir (Lenoir, 1989). Στον ίδιο θεματικό άξονα κινείται και το βιβλίο του 

Peter Townsend το οποίο κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο Φτώχεια στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Poverty in the United Kingdom). Στο εν λόγω βιβλίο ο συγγραφέας 

υποστήριζε ότι κάτω από ένα επίπεδο εισοδήματος οι άνθρωποι δεν μπορούν να 

συμμετέχουν στην κανονική ροή της ζωής μιας κοινωνίας και αποκλείονται λόγω 
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απόλυτης φτώχειας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 ο όρος γίνεται 

περισσότερο αποδεκτός καθώς υποστηρίζεται, ότι οι φτωχοί είναι αποκλεισμένοι από 

τα δικαιώματα που παρέχει η ιδιότητα του πολίτη.  

Και ενώ τα προαναφερθέντα βιβλία έδωσαν το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση επί 

του φαινομένου, επίσημα η απαρχή εμφάνισης του όρου αποδίδεται στο  Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο και την θέσπιση του Πρώτου Προγράμματος κατά της Φτώχειας, Poverty I 

(1975-1980) και στην συνέχεια την θέσπιση του PovertyII (1984-1988). Βέβαια το 

Πρόγραμμα Poverty επικεντρώνονταν στο πρόβλημα της φτώχειας, όμως κατά την 

διάρκεια του 1988 εκδίδεται ένα κείμενο της Επιτροπής το οποίο κάνει ρητή αναφορά 

στον όρο κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση. Τον επόμενο αμέσως 

χρόνο το 1989, το Συμβούλιο υιοθετεί την Απόφαση για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και ο όρος βρίσκεται επίσημα πλέον στον Κοινωνικό Χάρτη. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είχε αποκτήσει τώρα κοινοτική/ευρωπαϊκή διάσταση 

(Καυταντζόγλου, 2006: 20).6 

Λίγο αργότερα ο όρος γίνεται ακόμη πιο δημοφιλής και μπορούμε να πούμε ότι 

οφείλει την ευρεία κυκλοφορία του στις δύο λευκές Βίβλους της Ε.Ε. (ΕC) που 

εκδόθηκαν το 1994 και αφορούσαν την κοινωνική και οικονομική πολιτική. Στις 

Βίβλους αυτές ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού κυριαρχεί και μάλιστα τονίζεται ότι 

η περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων είναι μια πρόκληση για την 

κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη της Ένωσης (E.C. 1994b). Η Λευκή βίβλος μιλάει 

ακόμα για την ανάγκη ύπαρξης πολιτικών προκειμένου να συμβιβαστεί η 

                                                 
6Στο ίδιο ακριβώς κλίμα κινείται και η αναφορά στους όρους όπως εμφανίζεται στο First 

Annual Report (1991) of the European Community Observatory of National Policies to Combat 

Social Exclusion καθώς και η ανακοίνωση της Επιτροπής “Towards a Europe of Solidarity-

Intensifying the fight against social exclusion, fostering integration” όπως και στο P. Conroy, 

“Evaluation of the  Achievements of Poverty 3, Synthesis, The lessons of the Poverty, 3 

Programme”, European Commission, DGV/E/2,1995.  

Επίσης, υπάρχει περιγραφή των όρων στο: Moulaert F., 1991, “Integrated Area 

Development and Efficacy Action, in Poverty 3, Research Problematics”, Commission of the 

European Community 

καθώς και στο: Commission of the European Communities, 1993, “Toward a Europe of 

Solidarity: Combating Social Exclusion” (V617/93). 
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επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει πλήρης 

ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των γυναικών, των ανέργων και άλλων ομάδων που 

αποκλείονται ή παρεμποδίζονται (E.C. 1994α). Τα κείμενα αυτά δίνουν μεγαλύτερη 

έμφαση στην αμειβόμενη εργασία ως μηχανισμό ενσωμάτωσης παρόλο που 

αναγνωρίζουν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο 

(εκδηλώνεται σε επίπεδα όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες, η υγεία, αλλά 

εκδηλώνεται και σε κοινωνικές ομάδες που γίνονται αντικείμενο διακρίσεων, 

ρατσισμού, απομόνωσης κ.α.).  

Λόγω της εναλλαγής που παρουσιάζεται στους όρους φτώχεια και κοινωνικός 

αποκλεισμός και λόγω των επικαλύψεων και των συγχύσεων που δημιουργούνται από 

την εναλλαγή αυτή, προτάθηκε ο διαχωρισμός των όρων. Έτσι στην ομιλία του ο Ζ. 

Ντελόρ (Κοπεγχάγη, 3-4-1993) αναφέρει πρώτη φορά ότι ο αποκλεισμός περιλαμβάνει 

την φτώχεια αλλά είναι ευρύτερος αυτής και αυτά τα δύο αποτελούν διαφορετικά 

φαινόμενα. Όπως όμως επισημαίνει η Ruth Levitas,  η σύνδεση που γίνεται στα κείμενα 

αυτά είναι μεταξύ αποκλεισμού και ανεργίας και όχι μεταξύ αποκλεισμού και φτώχειας. 

Και αυτό γιατί φαίνεται ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 

κοινωνική ενσωμάτωση (integration) μέσω της αμειβόμενης εργασίας και όχι με την 

ένταξη (inclusion) (Ruth Levitas, στο Πετμεζίδου Μ, 2004: 207). Με άλλα λόγια η 

Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια ερμηνεία του κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνη όχι 

με την γαλλική παράδοση της ένταξης του πολίτη και της κοινωνικό-πολιτικής 

αλληλεγγύης, αλλά και με τα κοινωνικά δικαιώματα όπως τα διατύπωσε ο Marsal, 

δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

(Καυταντζόγλου, 2006: 24). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αιτία του αποκλεισμού να 

αναζητείται «στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούν 

αποκλεισμό από τον κύκλο των ευκαιριών. Θεωρείται μάλιστα ότι η περιθωριοποίηση 

μεγάλων κοινωνικών ομάδων είναι μια πρόκληση για την κοινωνική συνοχή της 

Ένωση» (European Commission 1994a: 49). Ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση 

αντιμετωπίζονται ως αποκλεισμός και περιθωριοποίηση από την αμειβόμενη εργασία. 

Η ενσωμάτωση στην κοινωνία ταυτίζεται με την ενσωμάτωση στην εργασία και για 

αυτό «καθίσταται χρήσιμη η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων» (European 

Commission 1994a: 35).  Από τη δική του πλευρά, το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών 

Επιτροπών για τις Εθνικές Πολιτικές συνδέει τον κοινωνικό αποκλεισμό με τα 

κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, δίνοντας έμφαση στην διατήρηση ενός 
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συγκεκριμένου βασικού βιοτικού επιπέδου το οποίο να συνοδεύεται με τη δυνατότητα 

συμμετοχής του ατόμου σε σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες της 

κοινωνίας. Για τους παραπάνω λόγους τα προγράμματα αντιμετώπισης του κοινωνικού 

αποκλεισμού θα εστιαστούν στην ανάπτυξη της απασχόλησης (Employment, 1994-

1999), στην διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας (Adapt, 1993-1998) 

καθώς και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών (Equal 2000 & 2001-2005).  

Ανοίγοντας στο σημείο αυτό μια παρένθεση, θα δώσουμε πολύ συνοπτικά την 

ερμηνεία των όρων κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση λόγω του ότι οι έννοιες αυτές 

χρησιμοποιούνται ως η επίλυση του προβλήματος του αποκλεισμού και αναφέρονται σε 

όλα τα έγγραφα και τα συγγράμματα περί αποκλεισμού.  Οι έννοιες αυτές όσο και αν 

φαίνονται διαχωρισμένες στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, στην 

πραγματικότητα δεν είναι έννοιες απολύτως διακριτές. Στην ουσία πρόκειται για 

διαδικασίες που αλληλοδιαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Η ένταξη 

τροφοδοτεί την διαδικασία της ενσωμάτωσης και προηγείται αυτής. Η διαδικασία αυτή 

δεν είναι μια αλλά παίρνει διάφορες μορφές τόσες όσες νομιμοποιεί η εκάστοτε 

κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική ενσωμάτωση έχει ενίοτε το περιεχόμενο 

που της προσδίδεται τόσο σε διαφορετικές εποχές όσο και σε διαφορετικές εθνικές 

κοινωνίες. Με άλλα λόγια μια κοινωνία ενσωματώνει τα μέλη της ανάλογα με τις αξίες 

και το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει κατασκευαστεί. Δεν υπάρχει λοιπόν 

μια διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης αλλά είναι όροι που από την βάση τους και 

μόνο παραπέμπουν σε διαφορετικής έντασης φαινόμενα που μπορεί και να μην είναι 

ξεκάθαρα οριοθετημένα (Παπαδοπούλου, 2012: 123). Στην περίπτωση της Ελλάδας, 

εμπειρικές έρευνες7 που έχουν διενεργηθεί γύρω από το ζήτημα της ένταξης και της 

ενσωμάτωσης, εντόπισαν στους τομείς της καθημερινής ζωής που άπτονται του 

δημόσιου βίου (όπως απασχόληση, γλώσσα, εκπαίδευση κ.α.) τους βασικούς 

παράγοντες μιας κοινωνικής ένταξης. Από την άλλη πλευρά, στοιχεία από την σφαίρα 

του ιδιωτικού βίου (οικογένεια, θρησκεία, κοινωνικές σχέσεις κ.α.) παραπέμπουν στην 

κοινωνική ενσωμάτωση.   

                                                 
7   Δημουλάς Κ. & Παπαδοπούλου Α., 2005, Μορφές ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών 

στην περιφέρεια Αττικής, Αθήνα, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., Συμεωνάκη Μ., 2008, Η παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες 

στην Ελλάδα, Αθήνα, σειρά Μελέτες, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 
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Κλείνοντας την παρένθεση και επανερχόμενοι τώρα στο θέμα του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την ερμηνεία που υιοθετήθηκε για το φαινόμενο από την E.E. 

παρατηρούμαι ότι η τελευταία, όπως προείπαμε, ερμήνευσε τον κοινωνικό αποκλεισμό 

σύμφωνα όχι με την γαλλική παράδοση αλλά με τα κοινωνικά δικαιώματα όπως τα 

διατύπωσε ο Marsal. Με βάση την προσέγγιση αυτή ο αποκλεισμός νοείται ως «η μη 

πραγμάτωση» των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών κάτι που παραπέμπει σε 

περιορισμούς της πρόσβασης τους σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες (Room 

collaboration with J. Berghman κ.α., 1992). Ο ορισμός επομένως που επικράτησε από 

την συγκεκριμένη προσέγγιση, θέλει τον κοινωνικό αποκλεισμό να αναφέρεται ως η 

παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, όπως είναι 

παραδείγματος χάρη αυτά της εκπαίδευσης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

κλπ., η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως και στην οικονομική ανέχεια και στην 

περιθωριοποίηση (Τσιάκαλος, 1998: 10).  

Όμως φαίνεται ότι ο ορισμός αυτός δεν άπτεται όλων των πτυχών του φαινομένου 

διότι μελετώντας βαθύτερα τις διάφορες εκφάνσεις του, καταλήγουμε στο ότι ο 

κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα σύνθετο πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο, 

επομένως είναι μάταιο να αναζητήσουμε ένα ορισμό έξω από τις συνθήκες κατασκευής 

του, αποστασιοποιημένο από τον κοινωνικό διάλογο και από τις βασικές αξίες μιας 

κοινωνίας. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

ανάλυσης προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της έρευνας μας και όχι να αντιμετωπίζεται 

ως γνωστικό αντικείμενο (Παπαδοπούλου, 2012: 35).  

Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Ας δούμε ιστορικά την πορεία που 

ακολούθησαν οι διαδικασίες επικράτησης όρων και ερμηνειών γύρω από το εν λόγω 

ζήτημα. Αρχικά λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών το 1975 ο 

αποκλεισμός αναφέρεται σε άτομα ή οικογένειες των οποίων οι πόροι είναι τόσο μικροί 

ώστε να αποκλείονται από το ελάχιστο του αποδεκτού τρόπου ζωής της χώρας στην 

οποία ζουν. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1994 ο ορισμός για τους κοινωνικά 

αποκλεισμένους αναφέρει ότι αποκλεισμένοι είναι τα άτομα ή οι ομάδες που δεν 

απολαμβάνουν τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Μια διαφορά λοιπόν 

εντοπίζεται. Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την μετάβαση από ένα ορισμό 

που χαρακτηρίζει αποκλεισμένους κάποιους χρησιμοποιώντας καθαρά οικονομικά 

κριτήρια σε ένα άλλο ορισμό που θεωρεί αποκλεισμένους όσους δεν απολαμβάνουν τα 

κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών (Strobel, 1996: 180-183). Υπάρχει δηλαδή μια 
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σαφέστατη διαφοροποίηση της στάσης της Ε.Ε. στο ζήτημα του κοινωνικού 

αποκλεισμού που αποκτά πολιτική χροιά και επιτρέπει μάλλον μια διπλή ανάγνωση. 

Μπορεί να σημαίνει ότι για κοινωνικά αποκλεισμένους μπορούμε να μιλάμε μόνο σε 

περίπτωση πολιτών (αποσυνδέοντας την έννοια αυτή από όσους δεν είναι πολίτες π.χ. 

μετανάστες και πρόσφυγες) ή μπορεί ακόμη και να σημαίνει ότι για να γίνει δυνατή η 

απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων χρειάζεται προηγουμένως η απόκτηση 

πολιτικών δικαιωμάτων (Τσιάκαλος, 1998: 9).    

Και επειδή γίνεται λόγος για τα κοινωνικά δικαιώματα στο σημείο αυτό είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα κοινωνικά δικαιώματα πέραν της νομικής και 

πολιτικής τους λειτουργίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την λειτουργία των 

κοινωνικών κανόνων, με την κοινωνική ρύθμιση, την κοινωνική ενσωμάτωση καθώς 

και με την παραγωγή φαινομένων κοινωνικής παθολογίας και παθογένειας. Γι αυτόν 

ακριβώς το λόγο θεωρούνται σημαντικά για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η παραπάνω 

αναφορά γίνεται από την Παπαδοπούλου και αφορά την άποψη του Reynaud γύρω από 

το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η προσέγγιση της κατασκευής του 

κοινωνικού αποκλεισμού που ονομάστηκε «θεσμική» βασίζεται σε αυτήν την αδυναμία 

άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτή ακριβώς η αδυναμία άσκησης των 

κοινωνικών δικαιωμάτων από τη μια εμφανίζεται εξαιτίας της μεγάλης σε χρονική 

διάρκεια μη συμμετοχής του ατόμου ή της ομάδας στους εθνικούς κοινωνικοποιητικούς 

θεσμούς, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται η αιτία του αποκλεισμού εξαιτίας της μη 

πρόσβασης του ατόμου ή της ομάδας στα βασικά δημόσια αγαθά όπως η στέγαση, η 

απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγεία, η ασφάλιση & η πρόνοια (Παπαδοπούλου, 2012: 

204). 

Η ανάλυση της προσέγγισης που προηγήθηκε ερμηνεύει τον αποκλεισμό ως 

παρεμπόδιση απορρόφησης των κοινωνικών και δημόσιων αγαθών. Μια άλλη 

ερμηνευτική ως προς τον αποκλεισμό προσέγγιση προσπάθησε να καλύψει το κενό που 

άφηνε η προηγούμενη προσέγγιση, αυτή των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το κενό αυτό 

αναφερόταν στην αδυναμία εξήγησης περιθωριακών στάσεων και συμπεριφορών που 

προκαλούνταν από τη διάρρηξη των κοινωνικών σχέσεων και δεσμών. Η εν λόγω 

προσέγγιση βασίζεται σε μια άλλη λογική που θεωρεί ότι για την πρόκληση 

διαδικασιών αποκλεισμού ευθύνεται η χαλάρωση ή η διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού. 

(Παπαδοπούλου, 2012: 46). Ο όρος του «κοινωνικού δεσμού» αναλύθηκε σε βάθος στο 
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έργο του Ferdinard Tοnnie, «Κοινότητα και Κοινωνία» (1974) ο οποίος στην ουσία 

κατασκεύασε ένα πολύ σημαντικό καινούργιο εργαλείο ανάλυσης στην κοινωνιολογία.   

Η προβληματική γύρω από το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν η αιτία να 

προστεθεί στην σημερινή συζήτηση και μια άλλη ερμηνευτική προσέγγιση η οποία 

αναφέρεται σε δύο διαφορετικά μοντέλα τα οποία με τη σειρά τους επιδιώκουν να 

ερμηνεύσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό έχοντας τη βάση τους σε ένα διαφορετικό 

ιδεολογικό και επιστημολογικό υπόβαθρο. Η διαφοροποίηση μεταξύ των μοντέλων 

στηρίζεται στις διαφορετικές διαδικασίες που όπως ισχυρίζονται οι θεωρητικοί της 

προσέγγισης ευθύνονται για την ενεργοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Το πρώτο μοντέλο, αυτό των κοινωνικών τάξεων, βλέπει την κοινωνία ιεραρχικά 

δομημένη. Εξαιτίας της δόμησης αυτής προκύπτουν οι κοινωνικές ανισότητες που 

οδηγούν με την σειρά τους στον κοινωνικό αποκλεισμό. Το μοντέλο αυτό αντλεί τις 

ιδέες του από την μαρξιστική θεώρηση ενώ το δεύτερο μοντέλο του κοινωνικού 

αποκλεισμού, διαφοροποιείται από το πρώτο επειδή, αναφέρεται στην σχετικοποίηση 

του κάθετου χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων.   

Αναλυτικότερα, το πρώτο μοντέλο, αυτό των κοινωνικών τάξεων, εμφανίζει στην 

σύγχρονη εποχή το κοινωνικό περιθώριο που περιγράφεται από τους όρους: under 

class, working poor, κοινωνικά αποκλεισμένοι, Τέταρτος κόσμος, να μην είναι τίποτε 

άλλο από διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις ομάδων και κοινωνικών στρωμάτων που 

εμφανίζονται από ανακατατάξεις και αναδιαρθρώσεις στην παραγωγική και εργασιακή 

διαδικασία. Όπως π.χ. η ο όρος under class δεν αναφέρεται σε κοινωνική τάξη (αφού 

δεν υπάρχει σταθερή συνέχεια, διαγενεακή συνέχεια και ομοιογένεια) αλλά είναι μια 

από τις ομάδες που η αποβιομηχανοποίηση (κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές της 

Αγγλίας, των ΗΠΑ, της πρώην Α. Γερμανίας κ.α.) οδήγησε ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού να είναι σχεδόν μόνιμα αποκλεισμένο από το «κύριο ρεύμα» της κοινωνίας 

(Ruth Levitas, στο Πετμεζίδου, 2004). Όπως εξηγεί το μοντέλο των κοινωνικών 

τάξεων, από την βιομηχανική επανάσταση και μετά βασικός πόλος ενσωμάτωσης στην 

κοινωνία αναδεικνύεται η εργασία και ένα σύστημα αξιών που κινείται γύρω από 

αυτήν. Επομένως η απομάκρυνση του ατόμου από την εργασία σημαίνει αυτόματα και 

την κοινωνική του έκπτωση και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο τα μέλη μιας κοινωνίας 

απωθούνται στο περιθώριο. Αυτή η διαδικασία όμως δεν μπορεί να αποδοθεί με τον 
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όρο αποκλεισμό όπως την είδαμε με την ιστορική της έννοια και αυτό γιατί η ανεργία 

είναι μια εγγενής τάση του καπιταλιστικού συστήματος.  

Οι άνεργοι όπως και άλλες ομάδες που περιγράφονται από το μοντέλο του 

κοινωνικού αποκλεισμού ως αποκλεισμένες είναι κατά το μοντέλο των κοινωνικών 

τάξεων απολύτως ενσωματωμένοι στο καπιταλιστικό σύστημα σχέσεων και δεν 

κινδυνεύουν με αποκλεισμό διότι επιτελούν αναγκαίες λειτουργίες. Σύμφωνα με το 

Μοντέλο αυτό στο βαθμό που συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις προκύπτουν από την 

παρέμβαση  της πολιτικής εξουσίας μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για αποκλεισμό. 

Ο αποκλεισμός που παίρνει συχνά τη μορφή στιγματισμού διατηρεί όπως και στην 

προνεωτερική κοινωνία μια ηθική διάσταση, η οποία τον νομιμοποιεί (Αλεξίου, 1999).  

Ο αποκλεισμός λοιπόν στην σύγχρονη εποχή αφορά ποινικούς κρατούμενους, ψυχικά 

ασθενείς, έγκλειστους σε ιδρύματα και αυτό γιατί παρεμποδίζονται όσο αφορά στην 

πρόσβαση τους σε δικαιώματα, σε αγαθά κ.α. με έξω-οικονομικά κριτήρια. Από την 

άλλη πλευρά το μοντέλο του κοινωνικού αποκλεισμού δεν μιλάει για τον κάθετο 

αποκλεισμό που προκύπτει από την δομή της κοινωνίας αλλά για τον οριζόντιο 

αποκλεισμό που προκύπτει από τη διάρθρωση και τη μορφολογία της κοινωνίας και 

προσομοιάζει με την τελευταία εκδοχή του μοντέλου που υιοθετεί η Ε.Ε. Δεν 

αναφέρεται σε κοινωνικές ανισότητες αλλά σε λειτουργικές διαφοροποιήσεις. 

Η κριτική που ασκήθηκε στο Μοντέλο του κοινωνικού αποκλεισμού αναφέρεται στο 

ότι προτείνεται ένα διχοτομικό μοντέλο «ενσωμάτωση - αποκλεισμός» το οποίο 

προϋποθέτει ότι η ενσωμάτωση είναι «ευεργετική». Αγνοείται όμως με αυτόν τον 

τρόπο το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στον καπιταλισμό και μεταξύ των 

αμειβόμενων εργαζόμενων καθώς και μεταξύ εκείνων που είναι εργαζόμενοι και την 

τάξη των ιδιοκτητών που μπορεί να μην εργάζεται καθόλου. Με άλλα λόγια οι 

αποκλεισμένες ομάδες εδώ όπως οι άνεργοι, οι εξαρτημένοι, οι ανάπηροι, τα άτομα με 

ψυχικές διαταραχές και άλλες ομάδες από τη μια θεωρείται ότι αποτελούν κοινωνική 

τάξη αποκλεισμένη, ενώ από την άλλη οι ενσωματωμένες ομάδες εκλαμβάνονται ως 

αταξικό μόρφωμα χωρίς αντιθέσεις στο εσωτερικό τους. Αυτή η ερμηνεία όμως, όπως 

τονίζει η Levitas κατ΄ ουσία συσκοτίζει το γεγονός ότι οι θέσεις μέσα στις οποίες οι 

άνθρωποι εκλαμβάνονται ως ενσωματωμένοι (integrated) μέσω του καταμερισμού της 

εργασίας είναι στην ουσία άνισες (Levitas, 2004: 222). Ο αντίλογος στο προαναφερθέν 

μοντέλο επιχειρώντας να εντοπίσει τις αδυναμίες που εμφανίζει αυτό, αναφέρει ότι τα 

αίτια του αποκλεισμού θα έπρεπε να αναζητούνται στην φύση του καπιταλισμού. Άλλα 
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αντί αυτού αναζητούνται στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οι 

οποίες τείνουν να αποκλείουν κάποιες ομάδες από τον κύκλο των ευκαιριών. Με άλλα 

λόγια συσκοτίζεται το γεγονός ότι ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας (μισθωτή 

εργασία), που αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, είναι η αιτία του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανεργία και η φτώχεια που θεωρείται ότι οδηγούν σε 

αποκλεισμό είναι εγγενής τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Με άλλα λόγια 

το επακόλουθο εκλαμβάνεται ως αίτιο (Αλεξίου, 2007: 122). Κατ΄ ουσίαν οι άνεργοι 

είναι συνδεδεμένοι με την οικονομία με την οποία διατηρούν σχέσεις οικονομικής 

καταπίεσης, περιστασιακής εκμετάλλευσης και εξάρτησης (Καυταντζόγλου, 2006). Η 

ανεργία, η φτώχεια, επειδή εμφανίζονται στην διαδικασία απόσπασης της υπεραξίας, 

δεν συνιστούν πράξεις αποκλεισμού αλλά εκφράζουν κεντρικές λειτουργίες αυτού. 

2.2 Η απόπειρα ενός δοθέντος ορισμού. Η προσέγγιση του 
Φουκώ και των Ντυμπέ και Μαρτουτσέλι περί του αποκλεισμού. 
Η Θεωρία της δυαδικής αγοράς εργασίας. 

Εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεων του ζητήματος του αποκλεισμού έχουν δοθεί 

πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί για το εν λόγω φαινόμενο, οι οποίοι ορισμοί 

εκπροσωπούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που ασχολούνται με το  

ζήτημα της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού στις μέρες μας. Ένας δόκιμος 

ορισμός που έχει επικρατήσει περιγράφει τον αποκλεισμό λέγοντας ότι: o κοινωνικός 

αποκλεισμός αναφέρεται σε μια διαδικασία μερικού ή ολικού αποκλεισμού από 

οποιοδήποτε από τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, ή πολιτιστικά συστήματα που 

προσδιορίζουν την κοινωνική ενσωμάτωση ενός ατόμου στην κοινωνία (Walker and 

Walker, 1997). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσέγγιση του Φουκώ στο ζήτημα του 

αποκλεισμού. Η ιστορία των διαδικασιών αποκλεισμού καθώς και των απαραίτητων 

θεσμών έγκλισης και απόρριψης αποτελεί τον άξονα του έργου του Φουκώ. Η έννοια 

του αποκλεισμού είναι παρούσα σε όλο το έργο του. Όπως υποστηρίζει υπάρχει σε 

κάθε κοινωνία και μια αποκλείουσα αρνητική δομή και την οποία την αναδεικνύει μέσα 

από την ιστορία της τρέλας, του λόγου και της φυλακής. Ο αποκλεισμός για τον Φουκώ 

συνδέεται με την αρχή ενός δομικού διαχωρισμού στο οποίο προβαίνει κάθε 

κουλτούρα, διαχωρισμό με τον οποίο ιδρύει και θεμελιώνει τον εαυτό της. Υπάρχει 



 

 81

λοιπόν ο χώρος αλλά και ο χρόνος μέσα στον οποίο διαδραματίζεται αδιάκοπα ο 

δομικός διαχωρισμός. Ο αποκλεισμός υλοποιείται μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές 

συνθήκες και αφορά τους θεσμούς, τα πεδία γνώσης, τις τεχνικές και τους κανόνες. Η 

ανάλυση του Φουκώ κινείται τόσο στο επίπεδο της δομής όσο και σε εκείνο της 

ιστορίας των θεσμών. Όμως για τον Φουκώ ο εγκλεισμός σε φυλακές και κάθε τύπου 

ολοπαγών ιδρυμάτων είναι αποκλεισμός διότι ακόμα και η «επανένταξη» των ατόμων 

στην κοινωνία δεν εντάσσει διότι θα έπρεπε αυτή να καταργήσει τον θεμελιακό 

διαχωρισμό. Δηλαδή η εξουσία αποκλείει επειδή αναπαράγει τον θεμελιακό 

διαχωρισμό. Έτσι οι περιθωριακοί, οι αποκλίνοντες, οι τρελοί γίνονται αντικείμενα 

ιστορίας και ο αποκλεισμός κυρίαρχο πολιτισμικό θέμα για κάθε κοινωνία 

(Καυταντζόγλου, 2006: 54). 

Ακόμα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση και εξήγηση του κοινωνικού αποκλεισμού δίνουν 

οι Μελέτες των Ντυμπέ (Dubet) και Μαρτουτσέλι (Martucelli) σύμφωνα με τους 

οποίους ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι το προϊόν ενός συνόλου πολιτικών και 

κοινωνικών σχέσεων, ένας τρόπος κατασκευής και διαχείρισης της κοινωνίας και όχι 

απλά και μόνο ένα επακόλουθο της κρίσης και της δομής των κοινωνικών σχέσεων. Για 

αυτούς ο αποκλεισμός παράγεται από μια διπλή αλυσίδα δομικών αιτιών που είναι οι 

διεθνής οικονομικές ανακατατάξεις στην μία άκρη και το σύστημα των κοινωνικών 

τυπικών σχέσεων στην άλλη. Ο αποκλεισμός λοιπόν σύμφωνα με την δική τους 

προσέγγιση, αποτελεί δομικό συστατικό της κοινωνίας και οδηγεί σε συνθήκες 

πόλωσης οι οποίες απειλούν τις δημοκρατικές κοινωνίες (Καυταντζόγλου, 2006: 35). 

Οι Ντυμπέ και Μαρτουτσέλι επιχειρούν μια συνολική εξήγηση και ανάλυση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και δεν μένουν απλά στην εννοιοδότηση του όρου. Χαράζουν 

ένα αναθεωρημένο θεωρητικό πλαίσιο για την εξέταση της σύγχρονης κοινωνίας  

θεωρώντας ότι η κοινωνία δεν δομεί πλέον τη συνοχή και την ενότητα του κοινωνικού 

βίου.  

Μια άλλη θεωρητική άποψη που προτάθηκε και επεδίωξε να λύσει το πρόβλημα 

ένταξης και αποκλεισμού αναπτύχθηκε από τον Piore (1979). Η κεντρική θεώρηση 

αυτής της προσέγγισης στηρίζεται στο ότι η αγορά εργασίας είναι διχοτομημένη σε 

πρωτεύουσα, βασική ή εσωτερική αγορά (internal labour market) και τη δευτερεύουσα 

αγορά (secondary labour market). Η πρώτη περιέχει τις θέσεις εργασίας μεγάλων και 

επικερδών επιχειρήσεων οι οποίες είναι υψηλά αμειβόμενες, παρέχουν προοπτικές 

προαγωγής και εξέλιξης (Doeringer & Piore 1971) και όπως εξηγεί ο Μπαλούρδος 
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(1997) αυτοί οι απασχολούμενοι προστατεύονται ακόμα και όταν πλέον δεν ανήκουν 

λειτουργικά σε αυτήν την αγορά με την εξασφάλιση υψηλών συνταξιοδοτικών παροχών 

και επιδομάτων από την ασφαλιστική αγορά. Ένα άτυπο σύστημα προστασίας και 

ανέλιξης των ενταγμένων σε αυτό το υποσύνολο της αγοράς υπάρχει και λειτουργεί με 

τρόπο ώστε οι εκτός της εσωτερικής αγοράς να αποκλείονται από τον εσωτερικό 

ανταγωνισμό πράγμα που επιτυγχάνεται με την θεσμοθέτηση των βαθμίδων εισόδου 

(Reich, Gordon, Edwards, 1973: 383-384).  

Η δευτερεύουσα αγορά τώρα, περιλαμβάνει τις ασταθείς και χαμηλά αμειβόμενες 

θέσεις εργασίας. Στις θέσεις αυτές επικρατεί εργασιακή ανασφάλεια, έχουν χαμηλές 

προοπτικές ανέλιξης και είναι οι πρώτες που πλήττονται από ανεργία σε περιόδους 

κρίσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η σύνδεση των δυο τμημάτων της αγοράς είναι 

ουσιαστικά ανύπαρκτη (Doeringer & Piore 1971) και υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες 

μετακίνησης εργαζομένων από τη μια αγορά στην άλλη. Εμβαθύνοντας στο σημείο της 

διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στις δύο υποαγορές οι Taubman & Wachter (1986) 

αναφέρουν ότι λόγω του ότι δεν είναι εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός αυτής, εκείνο 

το οποίο αμφισβητείται και διερευνάται είναι η σχετικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου 

στην ερμηνεία των εισοδημάτων απασχόλησης στα υποσύνολα της αγοράς. Όπως 

αναφέρουν οι Μπαλούρδος & Υφαντόπουλος (2001) έχουν δημιουργηθεί και νέες 

προσεγγίσεις στην εν λόγω θεώρηση οι οποίες διασπούν την αγορά εργασίας σε 

υποαγορές, οριζοντίως ή καθέτως μέσα στην επαγγελματική ιεραρχία και τα άτομα 

κατατάσσονται σε αυτές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Εξαιτίας της ύπαρξης τόσων διαφορετικών θεωρητικών κατασκευών που 

προσπαθούν να ορίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό προτάθηκε από τους 

κοινωνιολόγους η λύση να αναζητηθεί σε ένα μέσο επίπεδο. Δηλαδή να ληφθούν 

υπόψη τα πιο γενικά χαρακτηριστικά των μηχανισμών του αποκλεισμού καθώς και η 

παρατήρηση των ατομικών διαδικασιών αποσύνδεσης. Θα ήταν προτιμότερο ο 

αποκλεισμός να ειδωθεί κάτω από το πρίσμα ενός σχήματος κοινωνικής κατάταξης και 

ως εργαλείο δημόσιας δράσης και παρέμβασης, υιοθετώντας την άποψη ότι, δεν μπορεί 

να αποδίδεται στην ανικανότητα του ατόμου και στην προσωπική του αποτυχία αλλά 

στις εκάστοτε κοινωνικές διαρθρώσεις (Καραντινός, Μαράτου-Αλιμπράντη, Φρονίμου, 

1996: 29). Στο πλαίσιο αυτό ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός επιτρέπει ένα έστω 

ανολοκλήρωτο στοχασμό με θέμα τις ίδιες τις κοινωνικές διαδικασίες, τις μεταλλαγές 

της κοινωνίας και τις λογικές οι οποίες προΐστανται των οικονομικών και κοινωνικών 
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μηχανισμών αποπομπής, έξωσης ατόμων και ομάδων, προσωπικής φθοράς τους καθώς 

και έκπτωσης και αλλοίωσης του κοινωνικού δεσμού τους (Τσιάκαλος, 1996: 60). 

Μέσα στην όλη προβληματική γύρω από το ζήτημα του αποκλεισμού εντάσσεται και 

η προσπάθεια διαβάθμισης των τρόπων εμφάνισης του. Οι διαβαθμίσεις που δεν είναι 

τίποτε άλλο από τα στάδια με τα οποία κάνει την εμφάνιση του ο αποκλεισμός 

προτάθηκαν από τον Mazel και αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν σε σχετικό άρθρο της 

Μουσούρου. Στο άρθρο αυτό τονίζεται η αντίληψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν 

μπορεί να ιδωθεί ως απόλυτο γεγονός αλλά ως σχετικό και μάλιστα με διαβαθμίσεις 

(Μουσούρου, 1998: 70-72). Οι διαβαθμίσεις αυτές όπως προτάθηκαν από τον Mazel 

είναι οι εξής: 1. Ο βαθμός κινδύνου, 2. Ο βαθμός της απειλής, 3. Ο βαθμός της 

αποσταθεροποίησης, 4. Ο βαθμός της έκπτωσης και τέλος 5. Ο βαθμός του 

πραγματικού αποκλεισμού. Όπως όμως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μουσούρου 

λαμβάνοντας υπόψη της και την άποψη άλλων στοχαστών, η κατανομή ενός 

πληθυσμού στα διάφορα στάδια της διαδικασίας είναι ένα εγχείρημα δύσκολο και 

πολυσύνθετο. Και αυτό φυσικά οφείλεται τόσο στην σχετικότητα του αποκλεισμού  

(Paugam 1996: 565) όσο και στην δυσκολία που εμφανίζεται λόγω της αδυναμίας 

μέτρησης χαρακτηριστικών όπως οι σχέσεις, η αποτελεσματικότητα τους καθώς και ο 

βαθμός ικανοποίησης που πηγάζει από αυτές (Μουσούρου, 1998: 72).  

Μετά τις παραπάνω αναφορές μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε ότι η εξήγηση του 

φαινομένου του αποκλεισμού καθώς και η προσπάθεια θεωρητικής του τεκμηρίωσης 

αναφέρεται σε διάφορα θεωρητικά πρότυπα και προσεγγίσεις. Εδώ έγιναν κάποιες 

επιλογές αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξαντλείται το θέμα σε αυτές.  

2.3 Μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών 
προσεγγίσεων. Οι άξονες λειτουργίας του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

Μια πολύ σημαντική προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων και οπτικών, που τέθηκαν από την επιστημονική κοινότητα γύρω από το 

θέμα του αποκλεισμού, έγινε από τον Γάλλο κοινωνιολόγο Serge Paugam. Για την 

υλοποίηση της προσπάθειας αυτής τρεις άξονες προτάθηκαν από μέρους του 

προκειμένου για την συνθετική ανάλυση του αποκλεισμού. Οι άξονες αυτοί αναλύονται 

διεξοδικά στο βιβλίο της Παπαδοπούλου «Κοινωνιολογία του Αποκλεισμού στην 



 

 84

Εποχή της Παγκοσμιοποίησης» (2012) και αναφέρονται σε αυτόν της «αναπαραγωγής 

των κοινωνικών ανισοτήτων», σε αυτόν της «χαλάρωσης και διάρρηξης του κοινωνικού 

δεσμού» και σε αυτόν της «απώλειας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Θεωρητικά, οι 

άξονες αυτοί χαρακτηρίζονται από μια σχετική αυτονομία ως προς την λειτουργία τους, 

η πράξη όμως έχει αναδείξει την εξάπλωση του αποκλεισμού σε όλους τους άξονες εάν 

και εφόσον έχουν διαπιστωθεί στοιχεία αποκλεισμού σε έναν από αυτούς 

(Παπαδοπούλου, 2012: 105).  

Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε αναλυτικότερα στα στοιχεία που 

καθορίζουν την ύπαρξη κάθε άξονα.  

1. Η ερμηνεία του πρώτου άξονα ο οποίος αναφέρεται στην «Αναπαραγωγή των 

κοινωνικών ανισοτήτων». 

Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται σε ένα θέμα που απασχόλησε τις κοινωνικές 

επιστήμες από το παρελθόν. Οι εν λόγω επιστήμες αναπτύχθηκαν πάνω στη μελέτη του 

φαινομένου των κοινωνικών ανισοτήτων. Με αυτό το δεδομένο το φαινόμενο του 

αποκλεισμού είναι μια αναφορά στους δομικούς μηχανισμούς των σύγχρονων 

κοινωνιών στις οποίες ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης τους υφίστανται 

διαδικασίες που καταλήγουν να παράξουν διαδικασίες αποκλεισμού για ένα μέρος του 

πληθυσμού τους. Σε αυτόν τον άξονα - προσέγγιση - περιέχονται ανισότητες που 

πηγάζουν από την σχολική αποτυχία, την μακροχρόνια ανεργία, μια οικογενειακή ρήξη, 

το φύλο, το χρώμα του δέρματος, τις ανισότητες στο χώρο της υγείας, τις ανισότητες 

στο χώρο του πολιτισμού, την αποδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας και της 

επαγγελματικής κοινωνικοποίησης, από τον κοινωνικό στιγματισμό, από τη συμμετοχή 

σε μη αναγνωρισμένες κοινωνικές συμπεριφορές, από την ελλιπή μόρφωση, από την 

κατασκευή υποβαθμισμένων συλλογικών ταυτοτήτων εξ’ αιτίας του υποβαθμισμένου 

χαρακτήρα περιοχών κατοικίας, από τις ανισότητες στην συμμετοχή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, από τις στεγαστικές ανισότητες κλπ. 

2.  Η ερμηνεία του δεύτερου άξονα ο οποίος αναφέρεται στην «χαλάρωση και 

διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού». 

Ο Reynaud έχοντας την οπτική μιας σύγχρονης προσέγγισης της ντυκερμικής 

θεώρησης του κοινωνικού δεσμού, ξεπερνάει την καθιερωμένη άποψη που δέχονταν 

έως τότε η Δυτική σκέψη περί ενός κυρίαρχου μοντέλου κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

αποκλεισμού. Ο ίδιος θεωρεί την κοινωνική ρύθμιση σαν ένα πάζλ υποσυστημάτων 
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εναρμονισμένων μεταξύ τους που άλλοτε όμως συγκρούονται μεταξύ τους. Σύμφωνα 

με την δική του οπτική η κοινωνική ρύθμιση είναι η εσωτερίκευση της υποχρέωσης 

για κοινωνική ενσωμάτωση που πιέζει το άτομο σε ένα επίπεδο αναπαραστάσεων. Από 

την άλλη πλευρά η κοινωνική ενσωμάτωση είναι η ενεργός συμμετοχή του ατόμου στη 

διαμόρφωση των θεσμών. Η επιτυχία μιας κοινωνίας κρίνεται από το πόσο έχει 

καταφέρει να προσφέρει στα μέλη της ολοκληρωμένες αυτές τις δύο διαδικασίες. 

Ακολουθώντας την σκέψη του στην συνέχεια, βρίσκουμε την άποψη περί της 

αναγνώρισης πολλών τέτοιων διαδικασιών κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την 

πολύπλοκη λειτουργία τους. Πράγματι, ως επιβεβαίωση των παραπάνω παρατηρείται 

ότι ο κοινωνικός δεσμός στις μέρες μας γνωρίζει πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις 

εξίσου σοβαρές και σημαντικές για την ομαλή κοινωνικοποίηση τόσο του ατόμου όσο 

και των ομάδων. Το φαινόμενο του αποκλεισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

κρίση των κοινωνικών δεσμών και δη των οικογενειακών σχέσεων, με την ανεύρεση 

των παραγόντων που διαμορφώνουν την κοινωνική συνοχή, με τα ρήγματα στην 

κατασκευή των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων, με τις διαδικασίες που οδηγούν 

σε αποκοινωνικοποίηση των ατόμων και των ομάδων. Οι διαφορετικές μορφές 

αποκλεισμού που απειλούν την κοινωνική συνοχή και διασπούν τον κοινωνικό ιστό 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με την σύσφιξη του κοινωνικού δεσμού. 

Αξίζει τέλος να κρατήσουμε ότι η διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού, κατά την 

προσέγγιση ετούτη, έχει μια βαθύτερη διάσταση. Θεωρείται ότι ο αποκλεισμός από 

την διαμόρφωση των κοινωνικών θεσμών και από κάθε μορφή άσκησης εξουσίας δεν 

προκαλείται από τον κοινωνικό στιγματισμό που οφείλεται στην παρέμβαση του 

κοινωνικού κράτους, όπως πιστεύεται, ή από την παρέμβαση της οικογένειας 

προκειμένου για την ρύθμιση της κοινωνικής ζωής και συμπεριφοράς του ατόμου. 

Αλλά κατά την οπτική αυτή που αναλύουμε, το πρόβλημα ανακύπτει από τα ρήγματα 

που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κοινωνικοποίησης του ατόμου, δηλαδή 

κατά την φάση της κατασκευής της κοινωνικής του ταυτότητας. Για τα ρήγματα αυτά 

δεν ευθύνεται το άτομο αλλά είναι ζήτημα συλλογικής τάξης αφού έχει άμεση σχέση 

με τη λειτουργία των θεσμών και του κοινωνικού συστήματος γενικότερα. Με άλλα 

λόγια η οπτική που αναλύθηκε στον συγκεκριμένο άξονα θέλει τον αποκλεισμό ως μια 

διαδικασία που αναφέρεται στην ευθραυστοποίηση του ατόμου ως μονάδα αλλά και 

ως μέρος του όλου, κάτι που το οδηγεί σε μια αναδίπλωση προς τον εαυτό του 
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παράλληλα με την κοινωνική του απομόνωση και σε μια αποχή από κάθε μορφής 

συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.   

3.  Η ερμηνεία του τρίτου άξονα ο οποίος αναφέρεται στην θεσμική προσέγγιση 

«αδυναμία άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων 

 Στην προσέγγιση αυτή ο αποκλεισμός δεν συνδέετε πλέον με την οικονομική του 

διάσταση (φτώχεια) ούτε προσεγγίζεται μέσω κάποιας μορφής ανισότητα αλλά 

ερμηνεύεται ως η απώλεια των κοινωνικών δικαιωμάτων και μάλιστα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ή ακόμα, ως η παρεμπόδιση ή η μη πλήρης διασφάλιση απορρόφησης των 

κοινωνικών και δημόσιων αγαθών. Η εν λόγω προσέγγιση θεωρεί το κράτος υπεύθυνο 

για την οργάνωση μιας κοινωνικής πολιτικής που να εκδηλώνει ευαισθησία στην 

καταπολέμηση του αποκλεισμού στην κοινωνία, κατοχυρώνοντας και αποκαθιστώντας 

την ελεύθερη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον πληθυσμό της. Η 

εν λόγω ερμηνεία αναλύθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο.8 Περαιτέρω ανάλυση 

της προαναφερθείσας προσέγγισης φέρει στο προσκήνιο την συζήτηση που γίνεται για 

τον διαφορετικό σχεδιασμό των κοινωνικών πολιτικών από τα εθνικά κράτη, πολιτικών 

που βασίζονται στην ερμηνεία που δίνει κάθε κράτος στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Παρόλο που τα μέσα που χρησιμοποιεί κάθε κοινωνία και ο τρόπος που ορίζει το 

πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της συγκρότηση 

της, ο στόχος είναι κοινός και αναφέρεται στην καταπολέμηση του αποκλεισμού.     

Η συζήτηση στην επιστημονική φαρέτρα συνεχίζεται θέτοντας τώρα το ζήτημα του 

εντοπισμού του βασικού προβλήματος που ανακύπτει από την άσκηση των κοινωνικών 

πολιτικών που στοχεύουν στην καταπολέμηση του αποκλεισμού. Όπως αναφέρεται 

επειδή οι διάφορες αυτές κοινωνικές πολιτικές είναι προϊόντα του ίδιου πολιτικό-

οικονομικού συστήματος χρησιμοποιούν εργαλεία επίλυσης του προβλήματος που εν 

τέλει οδηγούν στην αναπαραγωγή αυτού. Μέσω της άσκηση των εν λόγω πολιτικών, η 

κοινωνική ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση που προωθείται καταλήγει να στιγματίζει 

τις ομάδες στις οποίες απευθύνεται, οξύνοντας το πρόβλημα της κοινωνικής τους 

ταυτότητας και άρα της ένταξης τους στην κοινωνία (Παπαδοπούλου, 2012: 106-118).  

                                                 
8Περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση υπάρχει: α. στο βιβλίο της Παπαδοπούλου Δ., 2012, 

Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, Τόπος. και β. Στο 

Τσιάκαλος Γ., Κοινωνικός αποκλεισμός: Η ελληνική εμπειρία, Κέντρο Κοινωνικής 

Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Κασιμάτη Κ. (επιμ), Αθήνα, Gutenberg. 
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2.4 Η έννοια της συμμετοχής ως μηχανισμός ενσωμάτωσης των 
σύγχρονων κοινωνιών. 

Όπως αναφέρεται στο έργο του Boucher M (2000) και αναλύεται από την 

Παπαδοπούλου Δ. (2012: 119), στις σύγχρονες κοινωνίες η διαδικασία της 

ενσωμάτωσης των ατόμων και των ομάδων σε αυτές γνωρίζει όλο και περισσότερες 

απρόβλεπτες μεταβλητές. Προβάλλεται λοιπόν η αντίληψη ότι η εποχή της 

μετανεωτερικότητας προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση των ίδιων των κοινωνιών 

μόνο και μόνο μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτήν. Και αυτό διότι στις σύγχρονες 

κοινωνίες οι θέσεις και οι ρόλοι των ατόμων, οι οποίοι ήταν σταθεροί και 

προκαθορισμένοι στις παραδοσιακές κοινωνίες, πλέον εναπόκεινται στην θέληση του 

ατόμου, το οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης ως προς αυτούς. 

Υποστηρικτές της θεώρησης ότι το άτομο είναι υπεύθυνο για την αυτονομία του ή την 

εξάρτηση του, όπως ο Paugam S. (2008), βλέπουν το άτομο στις σύγχρονες κοινωνίες 

να βρίσκεται συνεχώς μπροστά στο δίλημμα τι να επιλέξει. Εφόσον όμως, προκειμένου 

για την ενσωμάτωση του ατόμου, η συμμετοχή στην κοινωνία και στους επιμέρους 

θεσμούς είναι ο απαραίτητος δρόμος, η επιλογή που δεν είναι σύμφωνη με την ηθική 

της κοινωνίας αναιρεί την ίδια την αυτονομία του ατόμου. Το αποτέλεσμα είναι το 

άτομο αυτό να καθίσταται αυτόματα εξαρτημένο από μια διαδικασία αποκλεισμού του 

από την κοινωνία. 

2.5 Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού όπως αυτή 
μεταφέρθηκε στην χωρική περιοχή της Ελλάδας. 

Οι παραπάνω αναφερθέντες προβληματισμοί μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με μια 

κάποια χρονική υστέρηση και ως μια αποσπασματική προσέγγιση. Όπως ο Αράπογλου 

(2005:24) αναφέρει στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών για τις 

πρακτικές κοινωνικοποίησης των περιθωριακών ομάδων οι οποίες εντοπίζονται στα 

πλαίσια ευρύτερων κοινωνιολογικών και ιστορικών εργασιών. Ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα τέτοιων ερευνών στον ελλαδικό χώρο έχουμε από τους Μουζέλη (1987), την 

Λεοντίδου (1989), τον Λιάκο (1993), την Κορασίδου (1995), την Παπαδοπούλου 

(1997) κ.α. Η επιστημονική Ελληνική κοινότητα ενεργοποιήθηκε ιδιαίτερα όταν ο όρος 

του αποκλεισμού είχε πολιτογραφηθεί στην καθημερινή ορολογία και γλώσσα των 

διεθνών οργανισμών και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν την 
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ελληνική πολιτική (Τσιάκαλος, 1998: 42). Πιο συγκεκριμένα το έναυσμα δόθηκε με την 

εφαρμογή του 4ου Προγράμματος Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια 

εφαρμογής του και ειδικότερα στον τομέα της «Στοχοθετημένης Κοινωνικό-

Οικονομικής έρευνας» (1994-1998), υλοποιήθηκε το υποπρόγραμμα «Έρευνα σχετικά 

με την Κοινωνική Ένταξη και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό στην Ευρώπη» το οποίο 

περιλάβανε προγράμματα τομέων όπως το “Φτώχεια 3”, το “Horison” & το “Now”. 

Έτσι ξεκίνησε στον Ελλαδικό χώρο από διάφορους αρμόδιους φορείς 

εξουσιοδοτημένους από το επίσημο κράτος, η διερεύνηση του προβληματισμού περί 

του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού (Κασσιμάτη, 1998).9 Κάτω από αυτό το 

πρίσμα υιοθετείται στην Ελλάδα η βάση και το πλαίσιο που καθορίζουν την σημασία 

του φαινομένου όπως αυτή του αποδίδεται, από την συζήτηση που είχε ήδη προκύψει 

στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Όμως το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και της ερμηνείας του 

εξακολουθούσε να προσεγγίζεται με ασαφή τρόπο αφού οι σχετικές αναζητήσεις περί 

του φαινομένου είχαν ένα ανορθόδοξο χαρακτήρα. Και αυτό διότι ο αριθμός των 

συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.α. που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 

εκείνη την χρονική περίοδο ήταν δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με την πρωτογενή 

έρευνα και επιστημονική εργασία που είχε διενεργηθεί αλλά και σε σχέση με τους 

ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στην διαμόρφωση του επιστημονικού 

προβληματισμού γύρω από τη συγκεκριμένη θεματολογία (Τσιάκαλος, 1998: 43). Μια 

άλλη ερμηνεία της αντιμετώπισης του ζητήματος της φτώχειας και του αποκλεισμού 

στη χώρα μας αναφέρεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μέσω της πολιτικής των 

επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με αυτόν όμως τον τρόπο οι πολιτικές 

καταπολέμησης έλαβαν στην Ελλάδα χαρακτήρα επίκτητο, αποσπασματικό και 

πρόσκαιρο αφού τις περισσότερες φορές σχεδιάζονταν μακριά από τον πυρήνα του 

προβλήματος (Παπαδοπούλου, 2012: 117). 

 Πληροφορίες για την διαδικασία καταγραφής του ζητήματος του αποκλεισμού στην 

Ελλάδα  επίσης αντλούμε από άλλη μια σημαντική πηγή, το «Παρατηρητήριο της Ε.Ε». 

                                                 
9Στο βιβλίο Κασσιμάτη Κ.(επιμ), 1998, Κοινωνικός Αποκλεισμός. Η Ελληνική εμπειρία, Αθήνα, 

Gutenberg, παρουσιάζονται εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο 

την περίοδο εκείνη και έχουν ως αντικείμενο τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως τον βίωναν 

συγκεκριμένες πληθυσμιακές κατηγορίες σε τοπικό επίπεδο. 
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Η πηγή αυτή εν προκειμένω είναι σημαντική διότι ανατρέχοντας σε αυτή μπορούμε να 

αντλήσουμε σχετικά στοιχεία για τον κοινωνικό αποκλεισμό και για το πώς αυτός 

εκλαμβάνεται, ερμηνεύεται και αντιμετωπίζεται στον ελληνικό χώρο. Στο 

Παρατηρητήριο λοιπόν της Ε.Ε. βρίσκονται κατατεθειμένες οι ελληνικές εκθέσεις που 

καταρτίστηκαν εκείνη την περίοδο στις οποίες περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση 

όσο αφορά τον  αποκλεισμό σε τομείς όπως η υγεία, η στέγαση, η πρόνοια, η 

εκπαίδευση, αλλά και για κάποιες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, οι 

αγρότες, οι μετανάστες, οι γυναίκες κλπ. (Παρατηρητήριο Ε.Ε. για τον κοινωνικό 

αποκλεισμό – EC Observatory on Policies to Combat Social Exclusion).10 

Το εν λόγω Παρατηρητήριο δημιουργήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας της Ε.Ε. με 

σκοπό την καταγραφή των ανισοτήτων πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών σε πόρους 

και σε μορφές βοήθειας με τη μορφή υπηρεσιών που είναι συνδεδεμένες με τα 

κοινωνικά δικαιώματα στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους συντάξατες των 

προαναφερθέντων εκθέσεων, στην Ελλάδα, σε αντιδιαστολή με τις άλλες χώρες της 

Ε.Ε., καθυστέρησαν να εμφανιστούν οι διαδικασίες που σηματοδότησαν τη δημιουργία 

των νέων μορφών αποστέρησης με τη μορφή που αυτές είχαν εμφανιστεί ήδη στα άλλα 

κράτη μέλη. Και ήταν οι διαδικασίες αυτές πού με τη σειρά τους δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις για την εμφάνιση του κοινωνικού αποκλεισμού (Karantinos, Koniordos, 

Tinios, 1992: 33).  

Στα γραφόμενα των εκθέσεων αναφέρεται πλέον ρητά ότι οι νέες μορφές 

αποστέρησης, που έχουν τις ρίζες τους στην οικονομική και βιομηχανική 

αναδιάρθρωση, έκαναν την εμφάνιση τους και στην Ελλάδα. Σαν συνέπεια αυτών των 

αναδιαρθρώσεων έκαναν την εμφάνιση τους και τα κοινωνικά προβλήματα που 

απορρέουν από αυτές. Κάποια από αυτά τα προβλήματα όπως καταγράφονται και 

αναλύονται στις εκθέσεις είναι η μακροχρόνια ανεργία, η εξάπλωση των άτυπων 

μορφών εργασίας όπως και άλλες επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης στον τομέα της 

                                                 
10  Karantinos D., Koniordos M., Tinios P., 1990, European Community Observatory on 

Policies to Combat Social Exclusion: First National Report of Greece, Athens, National Centre 

of social Reaserch. 

Karantinos D., Ioannoy C., Cavounidis J., 1992, Second National Report, Greece. 

Karantinos D., Ioannoy C., Cavounidis J., 1993, Third National Report, Greece. 

Karantinos D., Cavounidis J., 1994, Fourth National Report, Greece. 
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απασχόλησης. Εντοπίζονται ακόμα προβλήματα που απορρέουν από την ραγδαία 

αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις 

στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Αλβανία και τον μεγάλο όγκο των μεταναστών 

που καταφθάνουν στη χώρα. Οι μετανάστες δυσκολεύονται να ενταχθούν λόγω των 

χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων τους και των γλωσσικών εμποδίων. Όμως ο 

κατάλογος των δυσκολιών δεν εξαντλείται εδώ. Στη συνέχεια αναφέρονται προβλήματα 

εξαιτίας της μεταβολής που υφίστανται τα διαπροσωπικά δίκτυα σε σχέση με το 

παρελθόν, με το ρόλο τους πλέον να μειώνεται κάτω από την επίδραση του εξαστισμού 

και της εκβιομηχάνισης (Karantinos, Koniordos, Tinios, 1992: 35).  

 Το 1996 στην Ελλάδα γίνεται μια πρώτη απόπειρα καταγραφής του φαινομένου με 

συστηματικό τρόπο. Η απόπειρα αυτή καταγράφεται στην έκδοση του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με τίτλο «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού 

στην Ελλάδα». Στην εν λόγω έκδοση γίνεται μια πρώτη και συστηματική προσέγγιση 

των χαρακτηριστικών και των όψεων του φαινομένου όπως αυτό εμφανίζεται 

προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα (Καραντινός, Μαράτου-Αλιμπράντη, 

Φρονίμου, 1996). Στα πλαίσια αυτής της έκδοσης αναφορές γίνονται στις λειτουργίες 

της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, στις εκπαιδευτικές ανισότητες, στην οικογένεια, 

στις από-βιομηχανοποιημένες περιοχές καθώς και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 

όπως στους πολιτικούς πρόσφυγες, στους αποφυλακισμένους κ.λπ.  

Από εκεί και πέρα μορφοποιήθηκε και στην Ελλάδα, όπως και στον ευρωπαϊκό 

χώρο, ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό εκδοχών, απόψεων, ερμηνειών και ερευνών. Την 

περίοδο εκείνη που ξεκινάει επίσημα η μελέτη του φαινομένου στην Ελλάδα, είναι μια 

μεταβατική περίοδος για την ερμηνεία του κοινωνικού αποκλεισμού στην ευρωπαϊκή 

σκέψη και για την προβληματική που ανεγείρει το φαινόμενο γενικά. Ο Strobel είναι 

εκείνος που επικεντρώνεται στην σαφή μετακίνηση από την μια ερμηνεία του όρου σε 

μια άλλη (Strobel, 1996: 175-180). Διαπιστώνεται η μετάβαση, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, από την θεώρηση ότι κοινωνικά αποκλεισμένοι είναι όσοι αποκλείονται από 

το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης της χώρας στην οποία ζουν (Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο των Υπουργών, 1975) στη θεώρηση εκείνη που αναφέρει ως 

αποκλεισμένους εκείνους που δεν απολαμβάνουν ουσιαστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(Συμβούλιο της Ευρώπης, 1996). Η αντίληψη του κοινωνικού αποκλεισμού πάντως ως 

διαδικασία φανερώνει ότι το φαινόμενο αυτό δεν εκλαμβάνεται μόνο κάτω από την 

απόλυτη φύση του (δηλαδή ως απόλυτο γεγονός) αλλά ως ένα σχετικό γεγονός που 
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μάλιστα παρουσιάζει διαβαθμίσεις. Την ίδια περίοδο μάλιστα προτάθηκαν από τον 

Mazel τρία μοντέλα κοινωνιών με βάση την ανθεκτικότητα των κοινωνικών σχέσεων 

ως ανάχωμα κατά του αποκλεισμού τα οποία παραθέτει σε σχετικό της άρθρο η 

Μουσούρου (Μουσούρου, 1996: 72-73).  Τα μοντέλα αυτά αναφέρονται σε: 

 Εκείνο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι χώρες αυτές σύμφωνα με τον 

Mazel χαρακτηρίζονται από την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία 

απορρέει από την διατήρηση συγκεκριμένων δομών που περιλαμβάνουν έντονη 

θρησκευτικότητα, ισχυρά οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα, δυνατότητα 

ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων στο πλαίσιο της κοινότητας και της εργασίας 

και άλλα συναφή χαρακτηριστικά. 

 Το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Βορρά. Στις χώρες αυτές αναπτύσσονται ισχυρές 

δομές που είναι βασισμένες στην συλλογική διαμεσολάβηση και τον ισχυρό 

συνδικαλισμό. 

 Το μοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας (αλλά και των ΗΠΑ) όπου η κυριαρχία της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής έχει επιφέρει την προσωρινότητα στις κοινωνικές 

σχέσεις και την ελαστικότητα στην απασχόληση. Αυτό έχει κατά την άποψη του 

Mazel ως αποτέλεσμα το ίδιο το κράτος να υποθάλπει τον αποκλεισμό. 

Βλέπουμε λοιπόν πως καθορίζεται η θέση της χώρας μας εντασσόμενη στην πρώτη 

κατηγορία της παραπάνω κατάταξης σε σχέση με την αντίληψη για τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του. Ωστόσο, όλες οι παραπάνω μεταβάσεις και 

ερμηνείες που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη επιδρούν και επηρεάζουν άμεσα τα 

ελληνικά δεδομένα γύρω από τον τρόπο προσέγγισης της έννοιας του κοινωνικού 

αποκλεισμού.    

Καθίσταται απαραίτητη όμως στο σημείο αυτό, η αναφορά μας σε άλλη μια 

αξιοσημείωτη προσπάθεια καταγραφής των διαφόρων επιπέδων στα οποία συνίσταται ο 

αποκλεισμός, που πραγματοποιήθηκε από τον Τσαούση (Τσαούσης, 1996: 91). Ο 

Τσαούσης διαχώρισε τα επίπεδα του αποκλεισμού σε οικονομικό, νομικό και κοινωνικό 

και περιέγραψε αυτά ως να έχουν μια κατάσταση και μια διαδικασία δηλαδή μια 

στατική και μια δυναμική μορφή. Στη στατική τους μορφή (ως κατάσταση) είναι 

διακριτό το ένα επίπεδο από το άλλο. Όπως όμως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, η 

δυναμική μορφή αναφέρεται σε μια διακεκριμένη κοινωνική διαδικασία, μια διαδικασία 

δηλαδή που αιτιακά οδηγεί από τη μια κατάσταση στην άλλη και χρειάζεται να 

εξεταστεί το καθένα επίπεδο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα.   
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Ας περιγράψουμε λίγο πιο αναλυτικά τα παραπάνω.  

1. Το πρώτο επίπεδο κοινωνικού αποκλεισμού είναι το οικονομικό. Στο επίπεδο 

αυτό ο αποκλεισμός εκφράζεται ως αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, την 

στέγαση και την εκπαίδευση. Κατά τον συγγραφέα, ο αποκλεισμός από την 

στέγαση επιφέρει τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση και παρεμπιπτόντως από 

την αγορά εργασίας τόσο των παιδιών όσο και των γονιών. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι μια γενικευμένη κατάσταση αποκλεισμού από την πρόσβαση 

και την συμμετοχή στο δημόσιο πλούτο και τη χρήση του. Άλλωστε όπως είναι 

γνωστό πλέον το πενιχρό εκπαιδευτικό κεφάλαιο καθηλώνει τα άτομα από 

πλευράς επαγγελματικής και κοινωνικής κινητικότητας. Το εκπαιδευτικό και το 

μορφωτικό επίπεδο επέρχεται ως αποτέλεσμα της φτώχειας στην οποία έχει 

περιέλθει μια οικογένεια αλλά μπορεί δυστυχώς να λειτουργεί ταυτόχρονα και 

ως πτωχογόνος παράγοντας (Μουζέλης, 2007: 331). Συμπερασματικά, για τον 

συγγραφέα, ο αποκλεισμός από την συμμετοχή στο οικονομικό επίπεδο στην 

ουσία συνίσταται σε παρεμπόδιση άσκηση δικαιώματος (είτε δεν το έχεις το 

δικαίωμα είτε το έχεις αλλά δεν μπορείς να το ασκήσεις). Κατά συνέπεια ο 

αποκλεισμός στο οικονομικό επίπεδο έχει ως λογικά πρότερο ή ως προϋπόθεση 

τον αποκλεισμό στο νομικό επίπεδο. 

2.  Περνώντας τώρα στο νομικό επίπεδο του αποκλεισμού ο Τσαούσης αναλύει 

αρχικά την διττή φύση – έννοια του δικαιώματος. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει το δικαίωμα, από την μια είναι έννοια καθαρά νομική που υποδηλώνει 

μια αναγνωριζόμενη απαίτηση - εξουσία η οποία ασκείται έμμεσα μέσω του 

κράτους με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει από τα όργανα του 

κράτους την παροχή αυτή της έννομης προστασίας. Αυτή η έννοια του 

δικαιώματος προϋποθέτει λογικά και αναγνωρίζει ουσιαστικά και τυπικά την 

εγγενή αντιπαλότητα των συμφερόντων. Από την άλλη μεριά το δικαίωμα είναι 

και μια έννοια ηθικής τάξης και αποτελεί στην ουσία την αναγνώριση της 

ελευθερίας του ατόμου ή κάποιου άλλου νομικού προσώπου να ενεργήσει 

απαρακώλυτα κατά βούληση. Και είναι αυτή η ηθική αρχή η οποία υποδηλώνει 

ότι το αντίδοτο του κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι η κοινωνική ένταξη. Αυτό 

μπορεί να τεκμηριωθεί επειδή η κοινωνική ένταξη του αποκλειόμενου 

προϋποθέτει και συνεπάγεται την ακούσια ή εκούσια απόκρυψη της 

ιδιαιτερότητας του το οποίο συνίσταται στην τελική αλλοτρίωση του. Οι δύο 
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έννοιες έχουν μια διαφορά μεταξύ τους η οποία είναι καίριας σημασίας. Η έννοια 

του δικαιώματος, η ηθική, διαφέρει ριζικά από την άλλη έννοια, την νομική, 

επειδή η συγκεκριμένη στηρίζεται και προϋποθέτει την αναγνώριση, την 

αποδοχή και το σεβασμό της ετερότητας.  

3. Αναλύοντας τέλος το κοινωνικό επίπεδο του αποκλεισμού μπορούμε να πούμε 

ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πιο δύσκολο πρόβλημα, αυτό της 

νομιμοποίησης της στάσης και της συμπεριφοράς. Η νομιμοποίηση αποτελεί το 

θεμελιακό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση για ελεύθερη 

άσκηση, για σεβασμό και για την προστασία του δικαιώματος της πρόσβασης 

και της συμμετοχής. Η παρακώλυση της συμμετοχής, και κατ’ επέκταση ο 

αποκλεισμός, θεμελιώνονται σε αρνητικά στερεότυπα που ανάγονται σε 

ανατροπή της εφαρμογής των θεμελιακών αρχών. Οι αρχές κατά αυτήν την 

έννοια αποτελούν θετικές μορφές νομιμοποίησης ενώ τα στερεότυπα αρνητικές 

μορφές νομιμοποίησης. Από μια πολύ συνοπτική ματιά, οι βασικές αρχές που 

διέπουν τις κοινωνίες και που αποτελούν τις τελικές βάσεις νομιμοποίησης των 

κοινωνικών αιτημάτων, των κοινωνικών κινημάτων είναι οι αξίες της ισότητας 

και της ισοπολιτείας. Η θεμελίωση της αρχής της ισότητας βρίσκεται στο φυσικό 

δίκαιο ενώ η έννοια της ισοπολιτείας έχει ένα σαφή πολιτικό περιεχόμενο μια και 

συνδέεται με την ιδιότητα του πολίτη και της πόλης. 

Κλείνοντας την αναφορά μας στο κοινωνικό επίπεδο του αποκλεισμού 

οφείλουμε να τονίσουμε ότι και οι θεμελιακές αρχές και τα στερεότυπα ως μορφές 

θετικής και αρνητικής νομιμοποίησης αντίστοιχα ανάγονται ως πολιτισμικά 

στοιχεία στην σφαίρα του κοινωνικού. Η χειραγώγηση των στοιχείων αυτών όμως 

για λόγους νομιμοποίησης ανάγεται στη σφαίρα του πολιτικού (Τσαούσης, 1996: 

99). Ο ίδιος ο Τσαούσης όμως δίνει μεγάλη βαρύτητα στην έννοια του πολιτισμού 

ως μια έννοια που και έχει πολιτική χροιά. Όσο αφορά σε αυτήν την έννοια 

συνοπτικά θα αναφέρουμε ότι καλύπτει τον ευρύτερο χώρο των ιδεών, τα 

συστήματα αξιών, τις πεποιθήσεις και ιδεολογίες, την τέχνη, τη διανόηση κ.λπ. Ο 

πολιτικός χαρακτήρας του πολιτισμού συνίσταται στο ότι αποτελεί στην 

πραγματικότητα στοιχεία ταυτοποίησης των επιμέρους κοινωνικών συνόλων. Με 

άλλα λόγια ο πολιτισμός λειτουργεί ως στοιχείο οριοθέτησης του «εμείς» και 

διαφοροποίησης και αντιδιαστολής του από τους «άλλους». Οι πολιτισμικοί 
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παράγοντες ως γνωστό είναι αυτοί που μπορούν να δράσουν μερικά ή ολικά στην 

ένταξη στο «εμείς». 

Πέρα των προαναφερθέντων και μετά το 2000 ακολούθησαν νέες εμπειρικές 

έρευνες11 που επεδίωξαν να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν το πρόβλημα της φύσης 

του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία. Έχει ενδιαφέρον να διαβαστούν 

τα ευρήματα που προέκυψαν σε εμπειρικό επίπεδο από τις μελέτες αυτές μια και εδώ 

λόγο της μεγάλης έκτασης τους δεν μπορούν να αναφερθούν εκτενώς.  

2.6 Πως η κοινωνική ευπάθεια μετατρέπεται σε κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

 Οι διαδικασίες του κοινωνικού αποκλεισμού σαφώς διακρίνονται από αυτό που 

ονομάζουμε «κοινωνική ευπάθεια», έννοια η οποία αναφέρεται στις πληθυσμιακές 

κατηγορίες εκείνες που «απειλούνται» ή «κινδυνεύουν» από το βίωμα του 

αποκλεισμού. Οι εν λόγω ομάδες καταγράφονται επίσημα τόσο από τους κρατικούς 

φορείς όσο και από τους ευρωπαϊκούς και έχουν ένα ενδεικτικό χαρακτήρα. Η 

κοινωνική ευπάθεια μετατρέπεται σε αποκλεισμό αν τα άτομα εμφανίζεται να ανήκουν 

σε περισσότερες από μια τέτοιου χαρακτήρα ομάδα. Εν τέλει, η συσσώρευση 

κοινωνικών μειονεκτημάτων είναι αυτή που προσδίδει το χαρακτηριστικό του 

κοινωνικού αποκλεισμού και την αποκλεισμένη κοινωνικά ταυτότητα του ατόμου ή της 

ομάδας (Παπαδοπούλου, 2012: 53). Μια προσπάθεια, εντοπισμού των 

                                                 
11Παπαδοπούλου Δ., (επιμ.), 2002, Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό 

αποκλεισμό, Αθήνα, σειρά Μελέτες, εκδ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 

Δημουλάς Κ, & Παπαδοπούλου Δ., 2005, Μορφές ένταξης και ενσωμάτωσης των 

μεταναστών στην περιφέρεια Αττικής, Αθήνα, Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

Παπαδοπούλου Δ. (επιμ. & ευθ.), 2007, Πρόταση μεθοδολογικού εργαλείου για 

προσέγγιση των ομάδων που ζουν στο δρόμο και των αφανών πληθυσμών (streetwork), Δράση 9, 

Equal syglisis, Αθήνα, εκδ. ΕΕΤΑΑ. 

Richardson C., Παπαδοπούλου Δ., Θεοδωρουλάκης Μ., 2012, «πρώτη έκθεση 

πεπραγμένων για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας», 

ερευνητικό πρόγραμμα «Συνεργασία», Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2011-2013. 

Πετμεζίδου Μ., Παπαθεοδώρου Χ., (επιμ.), 2004, Φτώχεια και Κοινωνικός 

αποκλεισμός, Επιστημονική εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, Εξάντας.   
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χαρακτηριστικών που διακρίνουν την κοινωνικά αποκλεισμένη ταυτότητα και που 

αναφέρονται στην κρίση που γενικότερα διέρχονται οι κοινωνικές ταυτότητες, 

καταβάλει ο Γάλλος κοινωνιολόγος Claude Dubar (2000) στο έργο του «Η κρίση των 

ταυτοτήτων. Ερμηνεία μιας εξέλιξης» και παρουσιάζει αναλυτικά στο βιβλίο της η 

Παπαδοπούλου (2012: 53-55).  

Στην προβληματική για την κατασκευή της ταυτότητας απαιτείται αρχικά η αναφορά 

σε δύο θεμελιώδεις σχέσεις, της σχέσης με τον «εαυτό» και της σχέσης με τον «άλλο». 

Οι σχέσεις αυτές αποτελούν την ουσία της κοινωνικής ταυτότητας τόσο στην ατομική 

της διάσταση όσο και στην συλλογική της. Ο κοινωνικός δεσμός είναι κατά βάση η 

συλλογική έκφραση των κοινωνικών ταυτοτήτων δοσμένη σε επίπεδο κοινωνίας. 

Υπάρχουν συμπεριφορές που παραπέμπουν σε ρήξη των προσωπικών σχέσεων και κατ’ 

επέκταση σε ρήξη ολόκληρου του κοινωνικού δεσμού. Επομένως, μέσω της διαπλοκής 

του ατομικού με το συλλογικό παράγεται κοινωνικός δεσμός ή διερρηγμένος 

κοινωνικός δεσμός κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων μορφών 

κοινωνικών συμπεριφορών. Από την παραπάνω αναφορά προκύπτει ότι τα υποκείμενα 

κατασκευάζουν την ατομική τους ταυτότητα  ενταγμένη όμως μέσα στην κοινωνική της 

διάσταση. Η ατομική αυτή ταυτότητα απαιτείται να λαμβάνει υπόψη της την αντίληψη 

που η κοινωνία ως συλλογικό υποκείμενο επιφυλάσσει για τα άτομα και τις 

συμπεριφορές τους.  

Ερχόμενοι τώρα στην κατασκευή μιας αποκλεισμένης κοινωνικής ταυτότητας 

ιδωμένης τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο κατανοούμε ότι αυτή 

αναφέρεται στην κατασκευή μιας κοινωνικής ταυτότητας που έχει διαρραγεί ή που 

βρίσκεται σε ημιτελή ανάπτυξη ή που έχει κατασκευαστεί πάνω σε περιθωριακές, 

παράνομες και αποκλίνουσες κοινωνικά αξίες. Κλείνοντας την σύντομη αναφορά μας 

στην κατασκευή της κοινωνικής ταυτότητας ιδωμένης μέσα από την έννοια που της 

προσέδωσε ο Dubar (2000) αλλά και την παραδοχή περί της «διπλής κατασκευής της 

κοινωνικής ταυτότητας» ως διαδικασία κοινωνικοποίησης στη διαπλοκή της 

αντικειμενικής και υποκειμενικής της διάστασης, κρατάμε ότι πλέον η κατασκευή αυτή 

έχασε τη μονοδιάστατη όψη της. Τα υποκείμενα από τη μια πλευρά είναι πλέον φορείς 

πολλών ταυτοτήτων, διαφορετικών, συμπληρωματικών ή ακόμα και 

αλληλοσυγκρουόμενων από την άλλη πλευρά έχουν όμως, λόγω της διαπλοκής που 

προαναφέρθηκε, την δυνατότητα «διαπραγμάτευσης των ταυτοτήτων» αυτών. Η 

κατασκευή της πολλαπλής αυτής ταυτότητας ευθύνεται με τη σειρά της για την 
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κατασκευή πολλών κοινωνικών δεσμών. Η συσσώρευση κοινωνικών μειονεκτημάτων 

εντοπίζεται σε δύο βασικές λειτουργίες α. στην διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού ή των 

κοινωνικών δεσμών και σε ότι προκαλείται από την διάρρηξη αυτή και β. στην 

αδυναμία συμμετοχής στους θεσμούς και την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα. Η 

συσσώρευση που περιγράφηκε είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της κατασκευής 

του φαινομένου που ονομάζεται αποκλεισμός (Παπαδοπούλου, 2012: 217). 

2.7 Μια σύντομη ανασκόπηση των παραγόντων & πρακτικών 
που εντείνουν το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού στη 
σύγχρονη εποχή τόσο στην Δ. Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. 

Σε μια προσπάθεια καταγραφής των παραγόντων που οξύνουν το πρόβλημα του 

κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη και κατά συνέπεια στην Ελλάδα αναφέρεται η 

καταγραφή που επιχειρείται από τους Ρομπόλη & Δημουλά (Ρομπόλης & Δημουλάς, 

1996: 162). Οι παρακάτω παράγοντες αναφέρονται: 

  Στην οικονομική και βιομηχανική αναδιάρθρωση. Ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αύξησης των 

εμφανιζόμενων ποσοστών κοινωνικού αποκλεισμού είναι η παρατεταμένη 

οικονομική στασιμότητα αλλά και άλλα οικονομικά χαρακτηριστικά όπως η 

αύξηση των χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων, της μερικής απασχόλησης, της 

περιστασιακής και ανασφάλιστης εργασίας, η παρατεταμένη ανεργία κ.α. 

Επίσης, οι συγγραφείς θεωρούν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί και επεκταθεί τα 

τελευταία χρόνια πέρα από τις παραδοσιακά υποβαθμισμένες περιοχές σε άλλες 

που ήταν στο παρελθόν ευημερούσες και ανήκουν είτε στην περιφέρεια των 

μεγάλων αστικών κέντρων είτε ακόμα και μέσα στις ίδιες τις πόλεις. Στο σημείο 

αυτό μπορούμε να συμπληρώσουμε τις αναφορές που γίνονται ως προς τα 

παραπάνω και αφορούν παράλληλα και σε μια άλλη εκδήλωση του φαινομένου 

του κοινωνικού αποκλεισμού η οποία εντοπίζεται χωροταξικά και γεωγραφικά. 

Αναφέρεται στις απομακρυσμένες περιοχές, στις αποκλεισμένες γειτονιές, τα 

γκέτο των μεγαλουπόλεων, στις οποίες οι κάτοικοι αποκτούν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά αναπαράγοντας το φαινόμενο του αποκλεισμού. Εξαιτίας των 

οικονομικών αλλαγών και άλλων συναφών παραγόντων, που έχουν έρθει στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει το χωροταξικό τοπίο ως προς τον 
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αποκλεισμό και έχουν προστεθεί νέες γειτονιές και περιοχές πέρα των 

παραδοσιακών που γνωρίζαμε έως τώρα να βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό 

σε όλες τις εκφάνσεις του (Οικονόμου, 2005: 173). 

 

  Στις δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές. Εδώ οι συγγραφείς συγκεντρώνουν 

χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την εμφάνιση τους κυρίως τα τελευταία χρόνια 

και εντείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό όπως οι αλλαγές στη δομή της 

οικογένειας (αυξανόμενος αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών, των μόνων 

και άνεργων γονέων κ.α.). Ακόμα στον τομέα των δημογραφικών αλλαγών 

ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε διάφορες αλλαγές που επήλθαν όπως η γήρανση του 

πληθυσμού. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι άξια λόγου όχι μόνο 

επειδή επιτείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και για τον λόγο του ότι 

αυξάνουν την πίεση και ανεγείρουν σοβαρά την απαίτηση για επιπλέον 

υποστηρικτική ικανότητα τόσο από τις οικογένειες όσο και από την τοπική 

κοινωνία. 

 

 Στην αναδόμηση των συστημάτων πρόνοιας και των δημόσιων κοινωνικών 

υπηρεσιών. Στους εν λόγω παράγοντες η προβληματική εντοπίζεται στην 

αδυναμία των δημόσιων φορέων να ανταπεξέλθουν στις εντεινόμενες πιέσεις 

που προκύπτουν από τις δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές. Κατά την 

κρίση των συγγραφέων η ανικανότητα των προνοιακών συστημάτων να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών είναι η αιτία της κατάρρευσης της 

συνοχής των κοινωνιών σε τοπικό επίπεδο.   

 

 Στην μετεξέλιξη των εγκαθιδρυμένων μοντέλων πολιτικής αντιπροσώπευσης. 

Όσο αφορά στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην πολιτική 

αντιπροσώπευσης και μορφοποίησης των πολιτικών γίνονται μέρος του 

προβλήματος και εντείνουν και αυτές με τη σειρά τους το φαινόμενο του 

αποκλεισμού (Ρομπόλης & Δημουλάς, 1996: 162).   

 

Τέλος, όσο αφορά την Ελλάδα και αναζητώντας τα αίτια που επιτείνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό μπορούμε να αναφέρουμε συμπληρωματικά με τα παραπάνω και 

πολύ συνοπτικά, την άποψη που εκφράζει ο Αράπογλου για το εν λόγω ζήτημα. Πιο 

εξειδικευμένα, η άποψη του αναφέρεται στο ότι είναι η λογική του «δώρου» που 
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επικρατεί (φιλανθρωπία-συντηρητισμός) και συνδυάζεται με τη λογική του «αγαθού» 

(αγορά), αυτή που υποβαθμίζει τη λογική του «δικαιώματος» (κοινωνικό κράτος) 

(Αράπογλου 2005:23). Ενδεχομένως, αναφέρει ο ίδιος, οι αδυναμίες που εντοπίζονται 

στην εφαρμογή του όχι και τόσο αποτελεσματικού προγράμματος καταπολέμησης του 

αποκλεισμού μπορούν να εξηγηθούν με την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης, τη 

μη-αφομοίωση των καινοτόμων μεθόδων, την αντίσταση των γραφειοκρατικών 

μηχανισμών, ή ακόμα και το συντηρητισμό της κοινωνίας (στο ίδιο: 23). 

2.8 Η Μέτρηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η 
παρακολούθηση αυτού - Οι Βασικοί Δείκτες Αποκλεισμού. 

Η Levitas στο άρθρο της «Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και η νέα 

ντυρκεμιανή ηγεμονία» αναφέρει ότι η χρήση της έννοιας του κοινωνικού 

αποκλεισμού, και όπως αυτή καθορίζεται και προσεγγίζεται από τις διάφορες 

θεωρητικές προσεγγίσεις, δεν είναι μια απλή ακαδημαϊκή άσκηση (Levitas, 2004: 229). 

Η αιτιολόγηση που δίνει για την παραπάνω παρατήρηση στηρίζεται σε τρεις άξονες. 

Κατά πρώτον, μας λέει τα προβλήματα και οι διαδικασίες που διατυπώνονται με τον 

όρο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν πραγματική υπόσταση. Κατά δεύτερον, οι 

διαφορετικές ερμηνείες που αποδίδονται στον όρο δεν είναι απλώς διαφορετικές 

περιγραφές του τι είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός αλλά είναι διαφορετικά μοντέλα 

αιτιώδους συνάφειας, τα οποία εν τέλει οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης και διαφορετικά μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση του. Και τρίτον 

η παρακολούθηση του κοινωνικού αποκλεισμού γίνεται μέσω ενός κατάλληλου 

αριθμού δεικτών που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του.  

Στα δύο πρώτα σημεία έχουμε ήδη αναφερθεί εκτενώς. Τώρα θα περάσουμε στην εν 

συντομία αναφορά του τρίτου σημείου. Εν συντομία διότι η συζήτηση που έχει 

προκύψει από το ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι δείκτες είναι μεγάλης έκτασης και 

δύσκολο να αποτυπωθεί στην ολότητα της σε αυτήν την εργασία.  Επίσης δεν είναι 

εύκολο να ανιχνευτεί η σχετική βαρύτητα των διαφόρων προσεγγίσεων του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην τρέχουσα συζήτηση για τους δείκτες. Σε γενικές γραμμές πάντως 

μπορούμε να πούμε ότι αποφασίστηκε οι δείκτες που θα χρησιμοποιούνται να 

προέρχονται από στατιστικά δεδομένα και μάλιστα επίσημα, τα οποία να δύναται να 

συγκεντρώνονται σε μια τακτική βάση. Οφείλουμε βέβαια να παραδεχτούμε ότι ο 
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διάλογος περί των δεικτών μέτρησης και παρακολούθησης του κοινωνικού 

αποκλεισμού περιορίζεται υπέρμετρα από την άμεση πρακτική αναγκαιότητα της 

εκάστοτε πολιτικής ατζέντας. 

Ωστόσο θα περάσουμε σε αυτό το σημείο στην καταγραφή των δεικτών έτσι όπως 

τους έδωσε σε έκθεση του το 1999 το New Policy Institute (NPI) με τον τίτλο 

«Παρακολούθηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: η κληρονομιά των 

Εργατικών» (Monitoring Poverty and Social Exclusion: Labour’s Inheritance) και 

παραθέτει στο άρθρο της η Levitas (2004: 242).  Τα παραπάνω παραθέτονται στον 

Πίνακας 2-1 

Πίνακας 2-1: Βασικοί Δείκτες Φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (Ίδρυμα 
Rowntree/New policy Institute, NPI) 

Εισόδημα Ενήλικες 

Χάσμα μεταξύ χαμηλού & 

διάμεσου εισοδήματος 

Άτομα που αναζητούν αμειβόμενη 

εργασία 

Άτομα με εισόδημα χαμηλότερο 

του 50% του μέσου εισοδήματος 

Νοικοκυριά με μέλη που δεν έχουν 

εργασία για πάνω από δύο χρόνια 

Άτομα με εισόδημα χαμηλότερο 

του 40% του μέσου εισοδήματος 
Χαμηλόμισθοι 

Αριθμός ατόμων που λαμβάνουν 

Επιδόματα 
Με επισφαλή θέση εργασίας 

Άτομα με περιοδικά χαμηλό εισόδημα 
Χωρίς πρόσβαση σε κατάρτιση 

Πρόωροι θάνατοι 

Παιδιά Μακροχρόνια ασθένεια ή αναπηρία 

Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με 

κανένα 
Κατάθλιψη 
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εργαζόμενο μέλος 

Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με 

εισόδημα κάτω του 50% του μέσου 

εισοδήματος 

Ηλικιωμένοι 

Λιποβαρή νεογνά Με μακροχρόνια ασθένεια 

Θάνατοι από ατυχήματα Με αίσθηση ανασφάλειας 

Μαθητές αποκλεισμένοι από το σχολείο 
Βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες 

για διαβίωση στο σπίτι 

Παιδιά χωρισμένων γονέων Χωρίς τηλέφωνο 

Γεννήσεις από μητέρες ηλικίας 

μικρότερης των 16 ετών 

Συνταξιούχοι χωρίς άλλες πηγές 

εισοδήματος πέρα της κρατικής 

σύνταξης 

Παιδιά σε ιδρύματα νεαρών παραβατών Κοινότητες 

Νέοι ενήλικες Πόλωση της εργασίας 

Άνεργοι 
Νοικοκυριά χωρίς λογαριασμό 

τράπεζας 

Χαμηλόμισθοι 
Μη συμμετοχή σε κοινωνικές 

οργανώσεις 

Με επίδομα λόγω ανέχειας 
Μη ικανοποίηση από την ποιότητα 

περιβάλλοντος της γειτονιάς 

Σε πρόγραμμα απεξάρτησης Έκθεση στο έγκλημα 

Αυτοκτονίες Σπίτια χωρίς κεντρική θέρμανση 

Χωρίς βασικά προσόντα (σε ηλικία 19 

ετών) 
Νοικοκυριά σε προσωρινή στέγαση 

Με καταγεγραμμένη εγκληματική Υπερβολικά υψηλή πυκνοκατοίκηση 
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δραστηριότητα 

Πηγή: Howarthetal., 1998. 

Στην προαναφερθείσα έκθεση δίνεται και ένας πίνακας (Πίνακας 2-2) με μια σειρά 

δεικτών που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στον πίνακα των μετρήσιμων δεικτών αλλά 

απουσιάζουν εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν τακτικά και αξιόπιστα καταγεγραμμένα 

στοιχεία για αυτούς. Οι δείκτες αυτοί δίδονται παρακάτω (Πίνακας 2-2) 

Πίνακας 2-2: Κατάλογος μη διαθέσιμων δεδομένων (Ίδρυμα Rowntree/New policy 
Institute, NPI) 

Εισόδημα  

Προβληματικά χρέη 

Διακοπή λήψης επιδόματος και επανένταξη στο ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα 

Συνολικός ετήσιος αριθμός αιτούντων επιδόματος 

Παιδιά 

Δεδομένα για τα ίδια τα παιδιά και όχι για τους γονείς 

Διατροφή 

Εξέλιξη των παιδιών που μεγαλώνουν σε ιδρύματα 

Νεαροί ενήλικες 

Άστεγοι 

Ενήλικες 

Μη απορρόφηση επιδομάτων 

Ανεργία ενήλικων ατόμων με αναπηρία 

Γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής 

Επάρκεια συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 

Ηλικιωμένοι 
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Άτομα που αδυνατούν να απομακρυνθούν από το σπίτι λόγω γήρατος ή ασθένειας 

Απομόνωση 

Ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών από τις τοπικές αρχές 

Στοιχεία σε άτομα σε ιδρύματα 

Χρόνοι αναμονής σε νοσοκομεία κατά ηλικία 

Κοινότητες 

Εγκληματικότητα ανά μικρές γεωγραφικές περιοχές 

Ανθυγιεινές κατοικίες (υγρασία κ.α.) 

Κατοικίες παρεχόμενες από δημόσιους φορείς (βαθμός συγκέντρωσης και 

κατάσταση κατοικιών). 

Πηγή: Howarthetal., 1998 

Ωστόσο από τους ίδιους τους συγγραφείς Howarth C., Kenway P., Palmer G. & 

Street C., (1998), ασκείται η ακόλουθη κριτική ως προς την επιλογή των δεικτών: α. 

υπάρχει έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει αποκλεισμός για μια 

συγκεκριμένη ομάδα, β. κάποιοι από τους δείκτες περιέχουν συγκεκαλυμμένες 

υποθέσεις & γ. η επιλογή κάποιων δεικτών αποκρύπτει διαδικασίες που είναι 

αποτέλεσμα των επιλογών συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής διαστρεβλώνοντας έτσι 

την αιτιότητα (Howarthetal., 1998). 

Μια άλλη προσπάθεια καταγραφής χρήσιμων και μετρήσιμων δεικτών για την 

παρακολούθηση του κοινωνικού αποκλεισμού απορρέει από την έκθεση Opportunity 

for All που συντάχθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Μεγάλης 

Βρετανίας το 1999. Η έκθεση αυτή καθορίζει μια συστοιχία 40 δεικτών που 

διαφοροποιούνται σε κατηγορίες για παιδιά, ενήλικες σε παραγωγική ηλικία και σε 

άτομα μετά το όριο συνταξιοδότησης (Department of Social Security, 1998). Όμως και 

σε αυτήν την συστοιχία δεικτών ασκήθηκε κριτική που αναφέρει πως η ατομική 

εξασφάλιση θεωρείται παράγοντας κοινωνικής ενσωμάτωσης ενώ η εξάρτηση από 

συλλογικές παροχές π.χ. για κατοικία ή για σύνταξη θεωρείται δείκτης κοινωνικού 

αποκλεισμού (Levitas, 2004: 255). Ακολούθησαν και άλλες εκθέσεις με λίγο 
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διαφοροποιημένες συστοιχίες δεικτών, πιθανών πιο συμπαγής και σύντομες. Το 

αρνητικό σημείο αυτού του ετερόκλητου πακέτου δεικτών γενικά είναι ότι επιτρέπουν 

στις κυβερνήσεις και σε άλλους χρήστες να επιλέγουν τα στοιχεία που τους 

ενδιαφέρουν ή μονάχα εκείνους τους δείκτες που έχουν απήχηση στο κοινό ή εκείνους 

που βελτιώνονται ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από την άσκηση της εκάστοτε 

κυβερνητικής πολιτικής. 

2.9 Το πρίσμα μέσα από το οποίο θα ερευνηθεί η έννοια του 
κοινωνικού αποκλεισμού στην εν λόγω έρευνα. 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διατριβής αναφέρεται στο κατά πόσο τα 

χαρακτηριστικά της ιδρυματικής φροντίδας όπως αυτά διαμορφώνονται μετά το 1970 

και ενταγμένα μέσα στις επικρατούσες συνθήκες του οικονομικού, κοινωνικού και 

πολιτικού περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην κατασκευή των διαδρομών του κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών που έζησαν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Όπως θα 

δούμε στην συνέχεια στο χώρο της παιδικής προστασίας πραγματοποιήθηκαν θεσμικές 

αλλαγές οι οποίες ενσωμάτωναν δομικές μεταβολές. Μένει να διερευνηθεί κατά πόσο η 

στροφή προς ένα νέο μοντέλο προνοιακής πολιτικής επέδρασε θετικά ή αρνητικά στο 

φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών της ιδρυματικής φροντίδας. Με 

άλλα λόγια να διερευνηθεί ποιές διαδρομές κοινωνικού αποκλεισμού κατασκευάζονται 

κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης και αν και κατά πόσο τα 

χαρακτηριστικά της ιδρυματικής φροντίδας είναι οι μηχανισμοί παραγωγής του.    

Στο σημείο αυτό θα δώσουμε την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία διότι όπως είδαμε στο παρόν κεφάλαιο είναι 

μια έννοια που δεν έχει διασαφηνιστεί απόλυτα και χρησιμοποιείται με διαφορετικό 

περιεχόμενο από τα διαφορετικά ερμηνευτικά σχήματα και του αποδίδονται ενίοτε και 

διαφορετικά αίτια. Στο θέμα της παιδικής προστασίας, που αφορά την παρούσα 

έρευνα,, τα παιδιά αποκλείστηκαν από την αγορά εργασίας όταν η αγορά δεν τα 

χρειαζόταν πια. Δηλαδή τα αίτια αποκλεισμού των παιδιών από την αγορά δεν ήταν 

οικονομικά. Αν δεν θέλουμε να δούμε απλουστευτικά το ζήτημα οφείλουμε να 

αναφέρουμε ότι η απομάκρυνση των παιδιών από την αγορά εργασίας είναι ένα 

σύνθετο φαινόμενο με διαστάσεις κοινωνικές και οικονομικές. Οι μεταβολές στις 

παραγωγικές συνθήκες πολύ μετά την περίοδο της εκβιομηχάνισης της παραγωγής και 
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οι ανακατατάξεις που επήλθαν εξαιτίας των μεταβολών αυτών σε κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο, η παράλληλη εμφάνιση ανθρωποκεντρικών ιδεολογιών και 

απόψεων για την ηθικότητα ή μη της παιδικής εκμετάλλευσης, ήταν κάποιοι 

συνδυασμοί που συντέλεσαν καθοριστικά για την απομάκρυνση αυτή (Δασκαλάκης, 

2000: 254-257).  

Ομοίως, ερχόμενοι στην δική μας εποχή, μπορούμε να πούμε ότι οι χώροι όπως η 

οικογένεια, το σχολείο, οι Μονάδες Παιδικής Μέριμνας, χρηματοδοτούνται από τον 

κοινωνικό μισθό και αναλαμβάνουν τα έξοδα συντήρησης και αναπαραγωγής της 

εργατικής δύναμης. Ο αποκλεισμός των διαβιούντων εντός των Κέντρων στην ανήλικη 

και κατ’ επέκταση στην ενήλικη ζωή τους, και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει μόνο 

οικονομικά αίτια. Ο κοινωνικός αποκλεισμός εμφανίζεται σε χώρους εντός της 

κοινωνίας όπως για παράδειγμα στα ολοπαγή ιδρύματα (total institutions), για να 

χρησιμοποιήσουμε τον όρο του E. Goffman. Τα ολοπαγή ιδρύματα (ο σύγχρονος όρος 

αναφέρεται σε ιδρύματα οικιστικού τύπου) είναι ο τόπος διαμονής μπορεί και εργασίας, 

όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, αποκομμένα 

από την ευρύτερη κοινωνία για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, διάγουν από κοινού 

μαζί μια έγκλειστη, τυπικά διευθυνόμενη καθημερινότητα (Goffman, 1994: 19). 

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού υπάρχουν στο 

βαθμό που και «έξω-οικονομικά» κριτήρια εμποδίζουν την πρόσβαση στην κοινωνική 

κινητικότητα και την κοινωνική ανέλιξη ατόμων ή ομάδων (Αλεξίου, 1999: 8) όπως και 

την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, αναπαράγοντας εν τέλει κοινωνικές ανισότητες. 

 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τις αναφορές του παρόντος κεφαλαίου, μπορούμε να πούμε ότι μέσα 

στον κυκεώνα των ορισμών και των προσεγγίσεων που αναφέρονται στον κοινωνικό 

αποκλεισμό βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο-διαδικασία του οποίου το 

βασικό χαρακτηριστικό είναι οι ιδεολογικές αντιθέσεις και οι ηθικολογικές 

ταξινομήσεις. Η διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισμού εξετάστηκε μέσα από 

διάφορες και εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις. Με αυτά τα δεδομένα, βαρύτητα 

φαίνεται να αποκτά η άποψη του Boucher M (2000) που παρουσιάζει τη διαδικασία 
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ενσωμάτωσης των ατόμων και των ομάδων στις σύγχρονες κοινωνίες να γνωρίζει 

ολοένα και περισσότερες απρόβλεπτες μεταβλητές. Μετά λοιπόν την κατανόηση των 

αναφορών του κεφαλαίου οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντίληψη του 

κοινωνικού αποκλεισμού ως διαδικασία εμφανίζει το φαινόμενο αυτό να μην 

εκλαμβάνεται μόνο κάτω από την απόλυτη φύση του (δηλαδή ως απόλυτο γεγονός) 

αλλά ως ένα σχετικό γεγονός που μάλιστα παρουσιάζει διαβαθμίσεις. Από την 

προσπάθεια περιγραφής μιας σειράς προσεγγίσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν 

συνοπτικά στο κεφάλαιο, προέκυψε το πρίσμα μέσα από το οποίο ερευνήθηκε η έννοια 

του κοινωνικού αποκλεισμού στην επιστημονική κοινότητα. Κατά συνέπεια ήταν αυτή 

η ανάλυση της διαδικασίας του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως μελετήθηκε εδώ, που 

ανέδειξε και το αναγκαίο θεωρητικό και αναλυτικό εργαλείο της παρούσας διατριβής 

για τα τη μελέτη των διαδρομών του αποκλεισμού των παιδιών της έξω-οικογενειακής 

φροντίδας. 
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Κεφάλαιο 3 Ζητήματα διαχείρισης της παιδικής ηλικίας. 
Διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου και των πολιτικών της 
παιδικής προστασίας. Η Παιδική Προστασία για παιδιά που 
στερούνται γονεϊκής φροντίδας 

 

Εισαγωγή 

Σκοπός του κεφαλαίου που έπεται της εισαγωγής, είναι η συνοπτική περιγραφή των 

βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων – Μοντέλων που ακολούθησε σε θεσμικό επίπεδο, 

η Παιδική Προστασία στον Δυτικό-Ευρωπαϊκό χώρο από τον 19ο αιώνα μέχρι και το 

2016 καθώς και η κριτική που ασκήθηκε σε αυτά. Στα πλαίσια της προσπάθειας 

περιγραφής των μοντέλων, ένας πολυάριθμος αριθμός εμπειρικών προσπαθειών 

αναπτύχθηκε, και ο στόχος τους ήταν η ανάδειξη των διαστάσεων και της βαρύτητας 

διαφόρων χαρακτηριστικών που προσδιόριζαν την αντίληψη της παιδικής προστασίας. 

Αντίληψη που στις σελίδες που ακολουθούν μελετάται πάντα ιδωμένη ιστορικά μέσα 

από το ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό επικρατών κλίμα της 

εκάστοτε περιόδου αναφοράς.  

3.1 H κοινωνιολογική μελέτη της παιδικής ηλικίας όπως 
συντελείται μέσα από τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις-Μοντέλα 
Παιδικής Προστασίας στον Δυτικό-Ευρωπαϊκό χώρο από τον 19ο 
αιώνα και έπειτα. 

Προκειμένου να ερευνήσουμε τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν στο παρελθόν και 

εκείνες που επικρατούν στις μέρες μας στην ιδρυματική προστασία των παιδιών στην 

Ελλάδα οφείλουμε μια σύντομη αναφορά στις θεωρητικές αντιλήψεις για την 

πρόσληψη και κατανόηση της έννοιας παιδί, παιδική ηλικία και οικογένεια στον 

Δυτικό-Ευρωπαϊκό χώρο. Μπορούμε αρχικά να πούμε ότι τα μέτρα και οι πολιτικές της 

κοινωνικής προστασίας μεταβάλλονται διαχρονικά και καθώς οι φορτίσεις του 
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παρελθόντος υποχωρούν και το ιστορικό βάθος των εμπειρικών και ερευνητικών 

δεδομένων αυξάνεται οι επικρατούσες αντιλήψεις αλλάζουν. Η κοινωνική θέση των 

παιδιών έχει υποστεί ριζικές αλλαγές από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις τελευταίες 

δεκαετίες. Ενταγμένη μέσα σε αυτήν την ιστορική προοπτική η Zelizer αναφέρει ότι το 

παιδί στην Δύση θεωρείται πλέον συναισθηματικά ανεκτίμητο αλλά οικονομικά 

ευτελές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ίδια, η εμφάνιση μιας σειράς παραγόντων 

όπως κάποιες συγκεκριμένες μεταβολές στις κατεστημένες κοινωνικές σχέσεις και 

συγκεκριμένοι μετασχηματισμοί στις εργασιακές και στις οικογενειακές δομές 

συνυφασμένοι με την βιομηχανική ανάπτυξη στάθηκαν η αιτία να μεταβληθεί η αξία 

του παιδιού μεταξύ του 19ου και του 20ου αιώνα. Όπως ισχυρίζεται η Zelizer τον 19ο 

αιώνα την αξία των παιδιών προσδιόριζαν τα οικονομικά κριτήρια. Τον 20ο αιώνα η 

αξία τους πλέον προσδιορίζεται συναισθηματικά (Zelizer, 1985: 26). Στο πλαίσιο αυτό 

η συγγραφέας εξετάζει τρεις βασικούς θεσμούς που βρίσκονται σε απόλυτη συσχέτιση 

με την οικονομική και συναισθηματική αποτίμηση της παιδικής ηλικίας στη 

συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Οι θεσμοί αυτοί, σύμφωνα με την άποψη που εκφράζει 

στο βιβλίο της «Pricing the Priceless Child – The Changing Social Value of Children», 

είναι η ασφάλεια ζωής, η αποζημίωση σε περίπτωση άδικου θανάτου κάποιου παιδιού 

και η υιοθεσία παιδιών. Ως παρεπόμενο αυτών καταλήγει στη θέση ότι η αυξανόμενη 

συναισθηματική σημασία του παιδιού έχει μια αντιφατική συνέπεια, την αυξανόμενη 

εμπορευματοποίηση της ζωής του, όπως αυτή εκδηλώνεται με την ανάπτυξη αγορών 

που συνδέονται με τους τρεις αυτούς θεσμούς (Πεχτελίδης, 2003: 238).   

Συνεχίζοντας λοιπόν την αναφορά μας στον τρόπο με τον οποίο έγινε αντιληπτή η 

θεώρησης της παιδικής ηλικίας  μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αναγκαιότητα της 

φροντίδας, η οποία εκλαμβάνεται ως ο πρωταρχικός άξονας προσέγγισης και 

διευθέτησης σε κοινωνικό επίπεδο του ευάλωτου και του ατελούς της παιδικής ηλικίας, 

συνυπάρχει πλέον με τις θεσμοποιημένες αλλά και λανθάνουσες στρατηγικές 

προκειμένου να προστατευτούν οι ενήλικοι και να διαφυλαχτεί η κοινωνική ευταξία. 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα επιβεβαίωσης των προαναφερομένων 

αποτελούν κατά τον Gittins  αφενός η ίδρυση δημόσιων φυλακών για τα παιδιά καθώς 

και άλλων ιδρυμάτων εγκλεισμού και αφετέρου η μείωση του ηλικιακού ορίου ποινικής 

ευθύνης σε χώρες της Δύσης (Gittins, 1998: 4-6).  

Όμως και ο Φουκώ συνηγορεί στα παραπάνω επισημαίνοντας ότι πρέπει να 

εξεταστούν κριτικά οι διαδικασίες με τις οποίες διαμορφώνεται  η κοινωνική συναίνεση 
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ως προς το νόμιμο και το μη νόμιμο συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών, 

συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της παιδικής ηλικίας. Κατά τον ίδιο τα νεότερα 

κράτη έχουν επινοήσει και αναπτύξει αδιόρατες πρακτικές επιτήρησης και ελέγχου 

προκειμένου να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση ενός κοινωνικού συνόλου 

ως προς τη νομιμότητα ή τη μη νομιμότητα συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών 

(Foucault, 1977).  

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας θα μελετήσουμε την παιδική ηλικία από την 

κοινωνιολογική της διάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις όπως αυτές 

διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια από την πλευρά των κοινωνιολόγων και οι οποίες 

κάνουν λόγο για την παιδική ηλικία ως κοινωνική δόμηση οριοθετώντας κατά αυτόν 

τον τρόπο την «νέα κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας». Στα πλαίσια αυτής της τάσης 

αμφισβητείται η υπόθεση ότι η παιδική ηλικία μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο, 

καθολικό, βιολογικά δεδομένο φαινόμενο, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη των παιδιών 

συσχετίζεται με τον πολιτιστικό και κοινωνικό περίγυρο μέσα στον οποίο συντελείται. 

Η παιδική ηλικία επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, πολιτικών και 

ιδεολογικών συνθηκών οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε κοινωνία σε συγκεκριμένες 

ιστορικές περιόδους (Κοσμά Υβόν, Πεχτελίδης, 2012, Άγ(ρ)ια Παιδιά :10-11). Η έννοια 

της παιδικής ηλικίας μπορεί να μεταβάλλεται αλλά παραμένει συνεχώς ένα δομικό 

στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών. Το παιδί προσεγγίζεται ως δρών υποκείμενο και η 

παιδική ηλικία ως κοινωνικό φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικά άμεσα συνδεδεμένο 

με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, ιστορικές και οικονομικές συνθήκες. 

Εκπρόσωποι της αποκαλούμενης νέας κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας θεωρούνται 

οι Hatch, A., Zelizer A., Qvortrup J., Jenks Ch., James A & Prout A., Corsano A., Cox 

R.,  Buckingham D.Mayall B., Platt A., Postman N. και άλλοι.    

Σύμφωνα με την Μακρυνιώτη η κοινωνιολογική μελέτη της παιδικής ηλικίας 

μπορούμε να πούμε ότι συντελείται μέσα από τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις. 

(Μακρυνιώτη, 1987: 2-8). Από τη μελέτη αυτών των προσεγγίσεων μπορούμε να 

έχουμε τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην κοινωνιολογία σχετικά με τις 

τεχνικές διαχείρισης της κατηγορίας της παιδικής ηλικία σε κοινωνικό, πολιτικό και 

συμβολικό επίπεδο. 

- Το πρώτο θεωρητικό ρεύμα είναι η Ιστορική Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να διευκρινίσουμε 
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ότι η έννοια της ιστορικότητας όπως υπεισέρχεται στην κοινωνιολογία στηρίζεται σε 

επιστημολογικά πρότυπα που δεν εντάσσονται στην παραδοσιακή ιστοριογραφία. 

Θεωρείται σε συνάρτηση με την κοινωνική δομή, τους θεσμούς, τις κοινωνικές 

διεργασίες των κοινωνιών του παρελθόντος και με αυτό τον τρόπο οριοθετείτε ένας 

τομέας μελέτης που διαχωρίζεται από την κλασική ιστορία (Πεχτελίδης, 2015: 4). 

Επανερχόμενοι στην ανάλυση του εν λόγω θεωρητικού ρεύματος και όπως αναφέρεται 

από τους υποστηρικτές του, η παιδική ηλικία και η κοινωνική υπόσταση των παιδιών 

είναι σχεδόν άγνωστες έννοιες πριν το 19ο αιώνα. Τα παιδιά απουσιάζουν ως 

κοινωνικές κατηγορίες από την ιστορία.12 Ένα από τα αντικείμενα της εν λόγω 

προσέγγισης επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το σημείο δηλαδή στην αναζήτηση της 

κοινωνικής υπόστασης του παιδιού και στον προσδιορισμό του κοινωνικού στίγματος 

της παιδικής ηλικίας του παρελθόντος (Μακρυνιώτη, 1986: 47). 

Ο Aries έχει μια καθοριστικής σημασίας παρέμβαση στην ανάπτυξη του ρεύματος 

της ιστορικής κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας. Του καταλογίζεται μια 

μεθοδολογική πρωτοτυπία εξαιτίας της αξιοποίησης πρωτογενών πηγών όπως έργα 

τέχνης, είδη ενδυμασίας, μορφές παιχνιδιών, πηγές που πρώτη φορά χρησιμοποιούνται 

στην ιστορική έρευνα σε τέτοια έκταση και μια θεωρητική πρωτοτυπία η οποία 

αναφέρεται στον ισχυρισμό ότι ο όρος παιδική ηλικία απουσιάζει από τις κοινωνίες του 

Μεσαίωνα (Aries, 2001). Σύμφωνα με τον ίδιο, η απουσία του όρου παιδική ηλικία δεν 

σημαίνει ότι η κοινωνία αδιαφορούσε για τα παιδιά αλλά ότι πριν τις αλλαγές που 

συντελέστηκαν από τα τέλη του Μεσαίωνα και έπειτα δεν υπήρχε διαχωρισμός 

παιδικής ηλικίας και ενηλίκων. Με άλλα λόγια δεν υπήρχε καθορισμένο ηλιακό φάσμα 

ούτε και διακριτό τμήμα ειδικών θεσμών που να οριοθετεί διαχωριστικά όρια μεταξύ 

παιδιών και ενηλίκων και έτσι τα παιδιά με τα πρώτα δείγματα αυτονομίας 

αναλάμβαναν σταδιακά και τους ρόλους των ενηλίκων (Πεχτελίδης, 2015: 10). Όπως 

όμως ο ίδιος επισημαίνει από τα τέλη του Μεσαίωνα και ως το 1900 αρχίζει μια 

περίοδος σημαντικών αλλαγών που είχαν ως συνέπεια τον διαχωρισμό της παιδικής 

ηλικίας από τους ενήλικες. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι στο μεθοδολογικό 

επίπεδο αυτού του ρεύματος η ιστορική αποκατάσταση της παιδικής ηλικίας 

                                                 
12Πολλοί στοχαστές έχουν επισημάνει την απουσία αυτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: 

Qvortrup J., 1985, Placing Children in the Economy in Modern Society, Macmillan-London.  & 

Delamont S., 1980, The Sociology of Women-An Introduction, G. Allen & Unwin. 
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συντελείται μέσα από την μελέτη ενός μεγάλου αριθμού ανεκμετάλλευτων πηγών 

παρόλο που κρίνονται ανεπαρκείς για να αποδώσουν την πλήρη εικόνα της τότε 

κοινωνικής πραγματικότητας της παιδικής ηλικίας. Η συγκεκριμένη θεώρηση κάνει 

χρήση ποιοτικών μεθόδων στην ερευνητική διαδικασία που διεξάγει, εμπλουτίζοντας 

και συμπληρώνοντας τα ευρήματα που προκύπτουν μέσα από την έρευνα της με την 

χρήση της παραδοσιακής ιστοριογραφίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα μελέτης μια 

μεγάλη ποικιλία πηγών και διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων προάγουν την 

ιστορική μελέτη διαμέσου της κοινωνιολογία, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της 

ψυχολογίας (Μακρυνιώτη, 2001).  

Οι θέσεις του Αριές στάθηκαν η αιτία προκειμένου να αναπτυχθεί μια προβληματική 

που αναφέρεται από τη μια στη διαδικασία συγκρότησης της παιδικής ηλικίας ως 

ξεχωριστής κοινωνικής κατηγορίας και από την άλλη πλευρά να διερευνηθούν οι 

κοινωνικές συνθήκες που συντέλεσαν στη διαφοροποίηση της παιδικής ηλικίας από 

εκείνη των ενηλίκων. Στο χώρο που οριοθετείτε από αυτήν την συλλογιστική 

αναπτύχθηκαν δυο τάσεις οι οποίες περιγράφηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά από την 

Pollock (1985): 

     Α. Η πρώτη τάση θεωρεί ότι η συγκρότηση της παιδικής ηλικίας ως κοινωνική 

κατηγορία πραγματοποιήθηκε από τα μέσα του 18ου αιώνα λόγω των αλλαγών που 

επέφερε η βιομηχανική επανάσταση. Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες που επέδρασαν 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι εξής:  

         - Η θέσπιση της υποχρεωτικής φοίτησης και οι αλλαγές στη δομή και τον ρόλο 

της οικογένειας (θέση που υποστηρίχθηκε από τους Aries, Mitterauer & Sieder, 1982,  

& Pinchbeck –Hewitt, 1969). 

         - Η συναισθηματική ωριμότητα των γονέων (θέση που υποστηρίχθηκε από τον 

Mause, 1977). 

         -  Η νομική υπόσταση του παιδιού (θέση που υποστηρίχτηκε από τους Boly-

Benett & Meyer, 1978). 

         - Η έντονη φιλανθρωπική κίνηση με επίκεντρο τα παιδιά (θέση που 

υποστηρίχθηκε από τους Sears & Trumback, 1978). 
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         -   Η κρατική και ιδιωτική μέριμνα για την προστασία των παιδιών (θέση που 

υποστηρίχθηκε από  τους Τakanishi, 1978 & Platt, 1969). 

         - Η ανάπτυξη θεσμών με επίκεντρο την παιδική ηλικία (θέση που 

υποστηρίχτηκε από τον  Postman, 1985). 

          - Η άνοδος του καπιταλισμού (θέση που υποστηρίχθηκε από τον Hoyles, 

1979). 

Παρά τις διαφορές στις θέσεις των παραπάνω κοινωνικών επιστημόνων υπάρχει ένας 

κοινός άξονας για όλους και αυτός είναι η θέση ότι η παιδική ηλικία αποτελεί 

κοινωνικό δημιούργημα (κατασκευή) του 19ου αιώνα. Λεπτομερέστερα η κεντρική 

θέση συνίσταται στο ότι ο θεσμοθετηθετημένος διαχωρισμός της παιδικής ηλικίας από 

άλλες ηλικιακές κατηγορίες επιτελέστηκε τον 19ο αιώνα ως αποτέλεσμα 

συγκεκριμένων διεργασιών και κυρίως με την εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης 

και των μεταβολών που επέφερε στο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό 

επίπεδο. Εξαιτίας αυτών των αλλαγών η παιδική ηλικία διαμορφώνεται καταρχάς σε 

κοινωνική έννοια και στη συνέχεια αναπτύσσονται οι κοινωνικές πρακτικές που της 

αποδίδουν την θέση της στην κοινωνική δομή (Μακρυνιώτη, 1986). 

Η κριτική που ασκήθηκε στον Αριές για τη θέση που υιοθέτησε και συμπυκνώνεται 

στο ότι η έννοια της παιδικής ηλικίας απουσιάζει από τις κοινωνίες του Μεσαίωνα, 

αναφέρεται στο ότι επιλεκτικά χρησιμοποιήθηκαν κάποιες πηγές από την τέχνη για να 

φτάσει στα συμπεράσματα του. Επίσης ο Αριές χρεώθηκε με το ότι παρερμήνευσε την 

απουσία βιβλίων σχετικών με την ανατροφή των παιδιών μέχρι και τον 19ο αιώνα ως 

ένδειξη απουσίας ενδιαφέροντος για την παιδική ηλικία. Από την άλλη, όπως 

προτείνουν οι επικριτές του έργου του, για την άντληση αυτών των στοιχείων θα 

μπορούσε να ανατρέξει στους ιατρικούς λόγους που αφορούσαν τα παιδιά (Πεχτελίδης, 

2015). 

Β. Η Δεύτερη τάση προσέγγισης της παιδικής ηλικίας του ίδιου θεωρητικού 

ρεύματος υποστηρίζει ότι, και στις κοινωνίες του Μεσαίωνα η παιδική ηλικία κατείχε 

ξεχωριστή θέση με την βιομηχανική επανάσταση να έρχεται και να παρέχει ποιοτική 

βελτίωση στις κοινωνικές παροχές προς τα παιδιά. Η Pollock με το έργο της γίνεται ο 

κύριος εκπρόσωπος αυτής της τάσης. Αντλεί τα συμπεράσματα της μέσα από μια 

πλούσια συλλογή πρωτογενών πηγών για να αποδείξει ότι η κοινωνική μέριμνα προς τα 
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παιδιά δεν αποτελεί πρωτοφανές γνώρισμα της βιομηχανικής κοινωνίας (Pollock, 

1985). Η κριτική που ασκήθηκε στην Pollock της χρεώνει ότι υποτιμά το γεγονός ότι 

από τα μέσα του 18ου αιώνα για πρώτη φορά θέματα όπως η υγεία, η επιβίωση, η 

διατροφή, η ευημερία και η προστασία του παιδιού γίνονται αφορμή για να 

συγκεκριμενοποιηθούν και να θεσμοθετηθούν οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τόσο 

των γονέων όσο και των παιδιών (λεπτομερής αναφορά των παραπάνω υπάρχει στο 

έργο του Takanishi).  

Κλείνοντας την σύντομη αναφορά μας στο εν λόγω θεωρητικό ρεύμα οφείλουμε να 

αναφέρουμε ότι οι υποθέσεις εργασίας των ιστορικών μελετών όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο ρεύμα άφησαν μια σημαντική προσφορά 

στη διαδικασία προσέγγισης της παιδικής ηλικίας του παρελθόντος τόσο στο 

μεθοδολογικό όσο και στο θεωρητικό επίπεδο (Μακρυνιώτη, 1986). Άλλη μια 

σημαντική παρατήρηση που απορρέει από τις παραπάνω αναφορές εδραιώνει τη θέση 

που υποστηρίζει ότι η παιδική ηλικία αποτελεί χαρακτηριστικό συνυφασμένο με την 

Δυτική κοινωνία. Πέρα από τις αντιρρήσεις που προκαλεί η εν λόγω θέση ωστόσο 

κατευθύνει τον προβληματισμό σε θέματα συγκρότησης και καθιέρωσης θεσμών που 

αναφέρονται στην παιδική ηλικία, κατά τον 19ο αιώνα Μέσα από αυτήν την 

προβληματική μπορούν να εξεταστούν κριτικά, όπως ισχυρίζεται ο Schnell, οι τάσεις 

της σύγχρονης κοινωνίας περί «παγκοσμιότητας» και «ομογενοποίησης» της παιδικής 

ηλικίας (Schnell, 1979). 

‐ Το επόμενο, σε κατάταξη, θεωρητικό ρεύμα κάνει λόγο για το παιδί ως σημαντικό 

υποκείμενο λόγω του ότι αυτό αποτελεί την πρώτη ύλη για τον μελλοντικό 

ενήλικα. Θεωρητικά, αυτή η αντίληψη εκφράζεται με τις θεωρίες της 

κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής μάθησης.  

 

Σε αυτό το θεωρητικό ρεύμα η παιδική ηλικία μελετάται και προσεγγίζεται έμμεσα 

και αυτό γιατί το κύριο αντικείμενο μελέτης της δεν είναι άλλο από τους θεσμούς που 

προωθούν τα βασικά γνωρίσματα της κοινωνίας των ενηλίκων τα οποία γνωρίσματα τα 

παιδιά οφείλουν να αποδεχτούν. Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας η παιδική ηλικία 

θεωρείται ως κάτι καθολικό, αμετάβλητο και άρα δεδομένο. Το παιδί γίνεται αντιληπτό 

ως παθητικό ον που στερείται κοινωνικής υπόστασης και, ως εκ τούτου, οφείλει να 

δέχεται την φροντίδα και την πλήρη καθοδήγηση των ενηλίκων. Το παιδί φέρει εγγενώς 

μια δυνάμει αποσταθεροποιητική τάση για την κοινωνική τάξη λόγω της φύσης του, η 
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οποία τάση θα πρέπει να ελεγχθεί, να αναδιαμορφωθεί και να ρυθμιστεί στο πλαίσιο 

μιας ομοιογενούς, συνεκτικής και καθολικής διαδικασίας κοινωνικοποίησης. Οι 

θεωρίες της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής μάθησης αποτελούν την πλέον 

παγιωμένη και διαδεδομένη αναφορά στην παιδική ηλικία. Αντλούν την λειτουργιστική 

και δομολειτουργική προσέγγιση τους από τον E. Durkheim και τον T. Pasrons. Για 

τους εκπροσώπους των θεωριών αυτών η κοινωνικοποίηση είναι μια ενιαία, ομοιογενής 

και καθολική διαδικασία με στόχο την ανώδυνη ενσωμάτωση της νέας γενιάς στην 

υπάρχουσα κοινωνική τάξη πραγμάτων. Στον πυρήνα αυτών των προσεγγίσεων 

βρίσκεται ένα παθητικό υποκείμενο το οποίο αναμένεται να συμμορφωθεί πλήρως στα 

κοινωνικά δεδομένα (James & Prout, 1990: 216-218). Μέσα σε αυτό το σχήμα το παιδί 

- μονάδα (και όχι η κοινωνική κατηγορία παιδική ηλικία) γίνεται αντικείμενο μελέτης 

και ανάλυσης. Επιπλέον το παιδί προσεγγίζεται έμμεσα μέσω των κοινωνικών θεσμών 

της οικογένειας και του σχολείου. Συνοπτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι ο στόχος του 

δεύτερου αυτού θεωρητικού ρεύματος επικεντρώνεται κυρίως στην προστασία και την 

εξασφάλιση των μέτρων εκείνων που θα διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού. Όπως παρατηρεί η Μακρυνιώτη η κυριαρχία αυτής της θεωρητικής 

προσέγγισης διαπερνά σε μεγάλο βαθμό και την κοινωνική πολιτική που απευθύνεται 

σε αυτήν την ηλικία (Μακρυνιώτη, 1993: 47).   

Ερχόμενοι τώρα στην κριτική που ασκήθηκε στην εν λόγω θεώρηση παρατηρούμε 

ότι αυτή επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:  

Ο κεντρικός άξονας της επικρατούσας ετούτης αντίληψης ορίζεται με την ταύτιση της 

παιδικής ηλικίας με την οικογένεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κοινωνική πολιτική να 

σχεδιάζεται ως στήριξη της οικογένειας και υπεράσπιση των συμφερόντων αυτής. 

Παράλληλα από τη θέση ότι το παιδί είναι παθητικός δέκτης και αποδέκτης μηνυμάτων 

έχει ως επακόλουθο την εξέταση μιας μονόδρομης σχέσης. Το μονόδρομο στη σχέση 

αυτή συνίσταται στο ότι μελετάτε μόνο η επιρροή που ασκεί ο κοινωνικοποιητικός 

φορέας στο παιδί αλλά όχι και το αντίστροφο. Με άλλα λόγια το παιδί επηρεάζεται και 

διαμορφώνεται χωρίς το ίδιο να ασκεί επιρροή στον κοινωνικό του περίγυρο δηλαδή 

δεν είναι ένας ενεργός κοινωνικός πράτων (Μακρυνιώτη, 1986). 

- Σε αντιπαράθεση και ασκώντας κριτική στα παραπάνω θεωρητικά σχήματα, 

αλλά και ως συνέχεια αυτών, κάνει την εμφάνιση της η κριτική 

κοινωνιολογική προσέγγιση. 
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 Εμφανίζεται ως η προσπάθεια να διατυπωθεί ένας «νέος κοινωνιολογικός λόγος» 

σχετικά με την παιδική ηλικία ο οποίος εκφράζεται με την διατύπωση μιας κριτικής 

στις παραπάνω θεωρήσεις. Έτσι η παιδική ηλικία τοποθετείται στο εκάστοτε κοινωνικό 

και πολιτιστικό πλαίσιο, ενώ οι μηχανισμοί με τους οποίους βιολογικά γνωρίσματα 

μετατρέπονται σε κοινωνικά δεδομένα εξετάζονται κριτικά. Αυτό είχε ως συνέπεια να 

αναπτυχθεί μια προβληματική γύρω από την μελέτη της παιδικής ηλικίας ως 

κοινωνικής κατηγορίας. Η προβληματική αυτή αναφέρεται στην αμφισβήτηση της 

θεώρησης της παιδικής ηλικίας αποκλειστικά και μόνο με βιολογικά κριτήρια. Στην 

αμφισβήτηση δηλαδή της θεώρησης εκείνης που θέλει την παιδική ηλικία να μην είναι 

τίποτε άλλο πέρα από ένα βιολογικό στάδιο, μια αναμενόμενη και ηλικιακά 

προσδιορισμένη περίοδος όπου με δεδομένη τη μεταβατικότητα της οδεύει προς την 

ενηλικίωση (Bertalanffy, 1973). Η αμφισβήτηση αυτής της θέσης οδήγησε λοιπόν σε 

μια άλλη θεώρηση, την κριτική κοινωνιολογική προσέγγιση, η οποία δίδει έμφαση στη 

συγκρότηση της παιδικής ηλικίας σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε 

κοινωνία σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και όχι απλά και μόνο ως το πέρασμα 

από ένα βιολογικό στάδιο σε ένα άλλο. Υπό αυτό το πρίσμα η παιδική ηλικία δεν 

προϋπάρχει ως φυσική, αχρονική κατηγορία αλλά προσδιορίζεται με τους ίδιους όρους 

με τους οποίους κατανοούνται τα υπόλοιπα πολιτισμικά προϊόντα (Μακρυνιώτη, 1997: 

29). Με κοινωνιολογικούς όρους η παιδική ηλικία πρέπει να εξεταστεί ως μια δυναμική 

και όχι στατική κοινωνική αλλά και ιστορική δόμηση, ως ένα συνεχές βιώσιμο και 

δημιουργούμενο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο φαινόμενο διακρίνεται για την αξία του 

στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον (Jameς & Prout, 1990: 231). Με αυτόν τον 

τρόπο η παιδική ηλικία γίνεται αντιληπτή ως μέρος της κοινωνικής δομής η οποία 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κοινωνικές σχέσεις. Δεν αμφισβητείται βέβαια η 

ανάγκη προστασίας των παιδιών αλλά υιοθετείται μια κριτική στάση απέναντι στις 

συναισθηματικές προεκτάσεις που αποδίδονται στην έννοια του ευάλωτου οι οποίες 

προεκτάσεις πολλές φορές ευθύνονται για την μετατροπή της προστασίας σε άλλοθι 

μιας κοινωνίας προκειμένου να δικαιολογηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η 

περιθωριακή κοινωνική θέση της παιδικής ηλικίας (Μακρυνιώτη, 1993: 48-50). Τα 

παιδιά δεν θεωρείται πλέον ότι ανήκουν στο κοινωνικό περιθώριο. Αντιθέτως τα παιδιά 

συμμετέχουν στην οργανωμένη κοινωνική ζωή και η συμμετοχή τους παίρνει διάφορες 

εκφράσεις με κυριότερη αυτή της σχολικής φοίτησης. Επίσης τα παιδιά όπως κάθε 

κοινωνική κατηγορία υφίστανται τις συνέπειες των οικονομικών, πολιτικών και 
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κοινωνικών συνθηκών. Υπογραμμίζεται από τους θεωρητικούς του εν λόγω ρεύματος 

ότι τα παιδιά γίνονται μονάδα παρατήρησης και ανάλυσης. Επομένως, δημιουργείται η 

ανάγκη να αποτελέσουν μια αυτόνομη στατιστική κατηγορία (Qvortrupetal., 1987). 

Για την συγκεκριμένη προσέγγιση η αναβάθμιση των κοινωνικών αναγκών σε 

δικαίωμα μέσω πάντα της άσκησης της κοινωνικής πολιτικής είναι μια πολιτική 

διαδικασία. Τόσο η διαμόρφωση της ανάγκης όσο και η κοινωνική πολιτική που 

συγκροτείται για την ικανοποίηση της δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες διαδικασίες 

καθώς μόνο ορισμένες κοινωνικές ανάγκες μετατρέπονται σε κοινωνική πολιτική.13  

Ενυπάρχει μάλιστα και μια διαδικασία επιλογής η οποία υπαγορεύεται από πολιτικά και 

κοινωνικά κριτήρια και η οποία ταυτόχρονα, με λανθάνοντα τρόπο, και στο συμβολικό 

επίπεδο, κατανέμει ευθύνες και υποχρεώσεις ανάμεσα στο κράτος πρόνοιας και τους 

άλλους θεσμούς (Μακρυνιώτη, 1993: 48). Εδώ μιλάμε για την δυνατότητα μέτρων 

κοινωνικής πολιτικής που θα στηρίζονται στην άμεση γνώση των συνθηκών κάτω από 

τις οποίες ζουν τα παιδιά αλλά αυτό προϋποθέτει, λένε οι θεωρητικοί του εν λόγω 

ρεύματος, την αποδοχή της παιδικής ηλικίας ως ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία. Μετά 

την αποδοχή της παραδοχή αυτής δύναται να γίνει λόγος για εύκαμπτες μορφές 

κοινωνικής πολιτικής καθώς αυτές θα συνδέουν την παιδική ηλικία με την κοινωνική 

δομή και θα εισάγεται το στοιχείο της κοινωνικής αλλαγής. 

Όπως αναφέρουν οι υποστηρικτές της εν λόγω προσέγγισης για πρώτη φορά η 

κοινωνική αναβάθμιση της παιδικής ηλικίας θεσμοποιείται με την ψήφιση της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αυτήν το παιδί προσεγγίζεται με βάση 

την αυτονομία του, το δικαίωμα να συμμετέχει σε αποφάσεις που το αφορούν, την 

ανάληψη ευθύνης και τα δικαιώματα του όταν και όποτε βρίσκεται κάτω από ειδικές 

συνθήκες όπως π.χ. στο δικαστήριο σε περιπτώσεις κακοποίησης ή σε συνθήκες 

διαβίωσης σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης (Frost & Stein, 1989). Βέβαια σε σχέση 

με τις νομικές ρυθμίσεις που φέρει η επικύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, οι θεωρητικοί της προσέγγισης αυτής θεωρούν ότι παρουσιάζεται ένας 

προβληματισμός που στρέφεται προς δύο κατευθύνσεις: την προστασία και τον  έλεγχο 

                                                 
13Διάφοροι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν αναφερθεί σε αυτή τη θέση. Κάποιοι από αυτούς 

είναι οι: Plant R.,1974, “The Needs and Welfare State” in Timtuss R. (ed), Social Policy-An 

Introduction, London, Allen Unwin, & 

Hardly J., 1981, Values in Social Police-Nine Contradictions, London, RKP. 
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της παιδικής ηλικίας από την μια πλευρά και το συμφέρον των παιδιών ως προς το 

συμφέρον της κοινωνίας από την άλλη. Κατά την άποψη τους δεν θεωρείται  δεδομένο 

ότι το συμφέρον της κοινωνίας είναι απαραίτητα εναρμονισμένο με το συμφέρον των 

παιδιών. Υπό αυτή την έννοια η προστασία και η μέριμνα προς τα παιδιά από μια 

κοινωνία και μια ασκούμενη κοινωνική πολιτική δεν φανερώνει μόνο την 

προστατευτική της διάσταση αλλά και την τάση να ελέγχει τομείς σχετικούς με την 

παιδική ηλικία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αντιλήψεων η σημασία της προστασίας δεν 

μειώνεται αλλά και δεν αντιδιαστέλλεται με την έννοια της αυτονομίας. Η νέα αυτή 

κοινωνική αντίληψη για την παιδική ηλικία προτείνει και την συγκρότηση νέων 

μορφών κοινωνικής πολιτικής που θα αναφέρονται στην ηλικία αυτή. 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο συγκεκριμένο θεωρητικό ρεύμα οφείλουμε 

να αναφερθούμε και στην κριτική που το ρεύμα αυτό άσκησε στην Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Η εν λόγω Σύμβαση λοιπόν, έγινε αντικείμενο κριτικής από 

τους υποστηρικτές του ρεύματος εφόσον κατηγορήθηκε ότι συμβάλλει στη διατήρηση 

και προώθηση ορισμένων αντιλήψεων περί του παιδιού που ταυτίζονται και 

εκπροσωπούν μόνο το παιδί της «Δύσης» (Μακρυνιώτη, 2003: 30-32). Όπως 

αναφέρουν, τέτοιου τύπου επιλογές όπως αυτές που προωθεί η Σύμβαση εντοπίζονται 

στον προσδιορισμό των ευθυνών του κράτους και της οικογένειας όπου εμφανώς 

υιοθετούν ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό πρότυπο για τα παιδιά όλου του κόσμου. 

Συνεχίζοντας την σκέψη τους αναφέρουν ότι δεν είναι μόνο το νομικό πλαίσιο των 

δικαιωμάτων που στηρίζεται σε ένα μοντέλο φιλελεύθερου ατομικισμού το οποίο 

ιστορικά και πολιτισμικά ανήκει στην Δύση αλλά και η έννοια αυτής καθαυτή της 

παιδικής ηλικίας καθώς και οι θεωρίες της ψυχολογικής ανάπτυξης που είναι 

συνυφασμένες με αυτήν την έννοια και ανήκουν στη Δυτική σκέψη (Burman, 1996: 46-

48).   

Εν κατακλείδι και μετά την σύντομη επισκόπηση στην ιστορία των αντιλήψεων για 

το παιδί και την παιδική ηλικία, αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι στους 

επιστημονικούς κοινωνιολογικούς κύκλους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα επικρατεί η 

άποψη ότι ο κλάδος της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας δεν έχει αναγνωριστεί 

πλήρως στο πεδίο της κοινωνικής και της πολιτικής θεωρίας. Για αυτό το λόγο στο 

πλαίσιο του ερευνητικού δικτύου της ευρωπαϊκής Κοινωνιολογίας της Παιδικής 

Ηλικίας, συζητείται η ανάγκη μεγαλύτερης και πιο συστηματικής επένδυσης στη 

θεωρητικοποίηση αυτής (Alanen, 2014: 3-4). Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού 
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εντοπίστηκε και τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής που θα ωθήσει την 

κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας να έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με τους 

συμβατικούς κλάδους της κοινωνικής και πολιτικής επιστήμης. Ειδικότερα προτάθηκε 

η επαφή τόσο με τους κλασικούς θεωρητικούς όπως ο Ντυρκάιμ, ο Βέμπερ, ο Μάρξ, ο 

Μπουρντιέ, ο Φουκώ κ.α. όσο και με τη συγχρονικότητα, δηλαδή με θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν και αναφέρονται στον πολιτικό ακτιβισμό και πιο συγκεκριμένα σε 

τομείς όπως τα δικαιώματα, η κρίση κ.α. (Πεχτελίδης, 2015: 2). 

3.2 Συγκριτική ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων για την 
παιδική ηλικία στην Δυτική Ευρώπη 

Η διαδικασία της ταξινόμησης των θεωρητικών προσεγγίσεων για την παιδική ηλικία 

επιχειρήθηκε από διάφορους στοχαστές την προηγούμενη δεκαετία. Μία συγκριτική 

ταξινόμηση ευρέως γνωστή θεωρείται εκείνη της Lorraine Hardling-Fox η οποία το 

1997 κατέγραψε στο έργο της τέσσερα μοντέλα κοινωνικής φροντίδας των παιδιών 

(Lorraine Hardling-Fox, 1997). Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. 

3.2.1 Το Μοντέλο Laissez-faire and patriarchy. 

Οι βασικοί εκπρόσωποι του συγκεκριμένου Μοντέλου, Goldstein, Freud & Solnit, 

θεωρούν ότι ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο κινείται το εν λόγο μοντέλο είναι 

η άποψη ότι ο ρόλος του κράτους στην παιδική φροντίδα θα πρέπει να είναι διακριτός. 

Όπως αναφέρουν, το συγκεκριμένο μοντέλο εμφανίζεται και κυριαρχεί σε όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Σύμφωνα με αυτό η εξουσία που 

ενυπάρχει στην οικογένεια είναι ιερή και η κρατική παρέμβαση μπορεί να την 

διαταράξει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επικινδυνότητας. Παράλληλα η πατριαρχία 

στην οποία αναφέρεται, εντοπίζεται στην δύναμη των αντρών απέναντι στις γυναίκες 

και στα παιδιά η οποία επιβάλει την ισχύ της κυρίως στον ιδιωτικό χώρο της 

οικογένειας. Θεωρείται, ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση αντικατοπτρίζει την 

φιλελεύθερη κουλτούρα των δυτικών κοινωνιών, όπου το κράτος οφείλει να παραμένει 

μακριά από τον ιδιωτικό χώρο με ελάχιστες εξαιρέσεις, και την εκοσμικευμένη 

«ιερότητα» της οικογένειας η οποία «ιερότητα» στηρίζεται κυρίως στους ψυχολογικούς 

δεσμούς των γονέων με τα παιδιά τους παρά στους βιολογικούς (Goldstein, Freud & 

Solnit, 1979). 
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3.2.2 Κρατικός Πατερναλισμός και παιδική προστασία 

Εμφανίζεται από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου και συνδέεται με την 

ανάπτυξη της παρεμβατικότητας του κράτους στην παιδική προστασία μέσα από τα 

συστήματα πρόνοιας. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτού του Μοντέλου θεωρούνται οι 

Pringle, Dingwall, Eekelaar, Murray, Tizard. Με αυτό το Μοντέλο θεωρείται ότι 

νομιμοποιείται πλέον η παροχή κοινωνικής φροντίδας στα παιδιά. Η μορφή της 

κρατικής παρέμβασης εκτελείται με ένα ελεγκτικό τρόπο. Η πατερναλιστική του 

προσέγγιση (από την πλευρά του κράτους) συμπληρώνεται με την άποψη ότι τα παιδιά 

θα πρέπει να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την κοινωνία και τα δικαιώματα των 

γονέων δεν είναι και τόσο σημαντικά. Με την επικράτηση του εισαγάγετε για πρώτη 

φορά η έννοια του ειδικού επιστήμονα ο οποίος μπορεί να κρίνει την ποιότητα της 

φροντίδας που παρέχεται από τους γονείς. Η γονεϊκότητα αντιμετωπίζεται ως ένας 

δεσμός εμπιστοσύνης που οφείλει να παρέχει καλής ποιότητας φροντίδα διαφορετικά 

δύναται να αντικατασταθεί (Pringle, Kellmer, 1980). Η σημαντικότερη αξία του εν 

λόγω μοντέλου αναφέρεται στο ότι το παιδί διαφοροποιείται από τους γονείς του και 

την οικογένεια του. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται πλέον στην ευημερία 

των παιδιών. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως εξαρτημένο, ευάλωτο και με ανάγκες 

διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων (Dingwall, Eekelaar, & Murray, 1983). Μια από 

τις πολιτικές εκφράσεις του συγκεκριμένου μοντέλου στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί 

η σημαντική νομοθετική ρύθμιση που θεσπίστηκε με το Νόμο των Παιδιών (children’s 

Act) τo 1975 και ήταν αυτή που ρύθμιζε ζητήματα που αφορούσαν την υιοθεσία και την 

αναδοχή.  

3.2.3 Σύγχρονη υπεράσπιση των βιολογικών γονέων και των δικαιωμάτων 
των γονέων 

Η τάση αυτή εμφανίζεται κυρίως στην μεταπολεμική περίοδο του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και διαφοροποιείται από το μοντέλο Laissez-faire and patriarchy στο ότι ενώ 

νομιμοποιεί την παρέμβαση του κράτους στην οικογένεια, η παρέμβαση αυτή έχει 

υποστηρικτικό χαρακτήρα προς την βιολογική οικογένεια (Το Χαμόγελο του Παιδιού, 

2009: 33-36). Το εν λόγω μοντέλο εκτιμά ότι οι βιολογικοί γονείς που βιώνουν φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό είναι κατ’ ουσίαν θύματα του κρατικού μηχανισμού και 

πρέπει να δέχονται την κατάλληλη υποστήριξη από το κράτος (Holman, 1980). 

Θεωρείται ότι η σωστότερη κίνηση είναι η τοποθέτηση του παιδιού που βρίσκεται σε 

κατάσταση ανάγκης (με την έννοια ότι αυτό διαβιεί σε συνθήκες ελλιπούς ασφάλειας 
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και προστασίας) σε μια ανοικτού τύπου ανάδοχη οικογένεια και κρίνεται αναγκαία η 

διατήρηση των επαφών του παιδιού με την οικογένεια του (Ryburn, 1994). Η κύρια 

αξία του συνίσταται στο ότι η οικογένεια εκλαμβάνεται στα πλαίσια της ενότητας και 

όχι μόνο του παιδιού ως μια ξεχωριστή οντότητα. Η πολιτική έκφραση του μοντέλου 

αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο αντικατοπτρίζεται στα ιδιαίτερα ψηλά κριτήρια που 

τέθηκαν στην μεταπολεμική περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου όσο αφορά την 

πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα γενικά και ειδικά ως προς τα παιδιά (Holman, 

1980). 

3.2.4 Μοντέλο των δικαιωμάτων του παιδιού 

Το εν λόγω μοντέλο δεν συναντιέται συχνά στην νομοθεσία και στις πολιτικές για τα 

παιδιά. Πάραυτα φαίνεται να επηρέασε τις πολιτικές προστασίας ορισμένων χωρών 

ιδιαίτερα στα τέλη του 20ου αιώνα. Το μοντέλο αυτό διαφοροποιείται ριζικά από τα 

υπόλοιπα μοντέλα διότι δίνει έμφαση κυρίως στις ικανότητες και στις δυνάμεις των 

παιδιών. Όπως υποστηρίζεται από τους εκπροσώπους αυτού, ο όρος δικαιώματα 

παραπέμπει στην σημαντικότητα των απόψεων, των επιθυμιών και των ελευθεριών των 

παιδιών εκλαμβάνοντας τα παιδιά ως υποκείμενα που δύνανται να προσδιορίσουν τα 

προαναφερθέντα. Οι υποστηριχτές του εν λόγω μοντέλου (στην πιο φιλελεύθερη 

διάσταση του) όπως ο Holt, Foster & Freed, Farson, Fraklin θεωρούν ότι το κράτος και 

η οικογένεια υποβαθμίζουν τις ελευθερίες των παιδιών και τα δικαιώματα τους ενώ τα 

παιδιά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως άτομα που μπορούν να διαχειριστούν το 

ατομικό τους συμφέρον δίνοντας έμφαση στις ομοιότητες των παιδιών με τους ενήλικες 

και όχι στην ευαλωτότητα αυτών.  

Στην πιο μετριοπαθή εκδοχή του μοντέλου οι κύριοι υποστηρικτές του είναι οι 

Freeman (1980), Eekelaar (1992) & o Flekloy (1991). Ο Eekelaar παραδείγματος χάριν 

υποστηρίζει ότι σε σχέση με τα αιτήματα των παιδιών απαιτείται προσεκτική ακρόαση 

των ίδιων σε οτιδήποτε έχουν να πουν και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

αντιμετωπιστούν τα αιτήματα τους με τον απαιτούμενο σεβασμό. Παρόλο που τα 

παιδιά είναι ευάλωτα χρειάζονται την αυτονομία τους (Eekelaar, 1992: 228-229). Το εν 

λόγω μοντέλο αναγνωρίζει τις δυνατότητες των παιδιών να αυτοπροσδιορίζονται και 

προβάλει την δυνατότητα η διαδικασία αυτού του αυτοπροσδιορισμού να εξελίσσεται 

με το χρόνο (Freeman: 1980).  
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Μια σημαντική έκφραση του μοντέλου των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα 

είναι η θέσπιση και λειτουργία του θεσμού του Συνηγόρου του παιδιού τον Ιούλιο του 

2003 με την ψήφιση του Νόμου 3094/03. Ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό γίνεται σε άλλο 

σημείο της διατριβής.  

3.2.5 Το Μοντέλο παιδικής προστασίας που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2000 

γίνεται αναφορά σε ένα μοντέλο κοινωνικής προστασίας, αυτό του «Μοντέλου της 

κοινωνικής επένδυσης». Η στρατηγική της επένδυσης στο παιδί εντάσσεται στα 

πλαίσια αυτού του Μοντέλου. Το Μοντέλο της «κοινωνικής επένδυσης» δίνει έμφαση 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και στο να καταστούν τα άτομα ισχυρότερα στην αγορά 

εργασίας, κάτι που έρχεται σε αντιδιαστολή με το παραδοσιακό μοντέλο του κράτους 

πρόνοιας που επικεντρώνονταν στην επιδοματική πολιτική. Με άλλα λόγια το κράτος 

της «κοινωνικής επένδυσης» αποσκοπεί στο να αποτρέψει την έξοδο από την αγορά 

εργασίας, και προσπαθεί να τονώσει την σύνδεση μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών 

και πολιτικών απασχόλησης στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του αμοιβαία ενισχυόμενου 

χαρακτήρα τους. 

Το παραπάνω Μοντέλο που προωθεί η Ε.Ε δίνει μεγάλη σημασία στην επένδυση στο 

παιδί πράγμα που μεταφράζεται στα παρακάτω: Επειδή η παιδική ηλικία συνιστά 

καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των μελλοντικών ικανοτήτων και ευκαιριών 

του ατόμου έχει μεγάλη σημασία να του δοθούν οι απαραίτητες γνωστικές και 

κοινωνικές δεξιότητες με κάθε τρόπο ώστε να μην οδηγηθεί μελλοντικά σε επισφαλή 

εργασία. Όμως όπως υποστηρίζει η Sipila, η προσέγγιση της «κοινωνικής επένδυσης» 

δεν έχει ακόμα εμπεδωθεί από το σύνολο των κρατών μελών της ευρωπαϊκής 

κοινότητας (Sipila, 2008). 

3.3 Μια άλλη κατάταξη των μοντέλων παιδικής προστασίας 

Μια άλλη κατάταξη των μοντέλων παιδικής προστασίας, η οποία επικεντρώνεται 

κυρίως στην προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου  και 

εξειδικεύεται σε αυτά, προτείνεται από τους Parton (2003), Berg & Kelly (2000). 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτούς στις Ευρωπαϊκές χώρες επικρατούν κυρίως δύο 

μοντέλα που αναφέρονται στην παιδική προστασία. Το «Μοντέλο της οικογενειακής 
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υποστήριξης» και το «μοντέλο της διάσωσης των παιδιών». Το «μοντέλο της 

οικογενειακής υποστήριξης» δίνει έμφαση σε μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας έτσι 

ώστε να είναι σε θέση αυτή να ασκήσει τον ρόλο και την λειτουργία της με τους 

καλύτερους δυνατούς όρους κάτι που αποβαίνει προς το συμφέρον του παιδιού. Αυτό 

που απεικονίζει το είδος των παρεμβάσεων του συστήματος προστασίας είναι η 

ενθάρρυνση της συνεργασίας των γονέων προκειμένου να γίνονται εφικτές οι 

καλύτερες δυνατές λύσεις για τα προβλήματα των παιδιών. Το «μοντέλο της διάσωσης 

των παιδιών» εστιάζεται στα δικαιώματα του παιδιού δίνοντας έμφαση σε παιδιά που 

διαβιούν σε συνθήκες ρίσκου για κακοποίηση ή παραμέληση ή ελλιπή φροντίδα και 

ασφάλεια, περισσότερο από ότι να προσανατολίζεται στην στήριξη των γονέων (Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2011: 36). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Berg & 

Kelly (2003) στο έργο τους, το «μοντέλο της διάσωσης των παιδιών» εφαρμόζεται στις 

ΗΠΑ ενώ αυτό της οικογενειακής υποστήριξης είναι κυρίαρχο στην Ευρώπη και 

κυρίως στην Σκανδιναβία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται προσπάθεια σύνθεση και των 

δύο αυτών προσεγγίσεων. 

3.4 Η Παιδική προστασία και κοινωνική φροντίδα για τα παιδιά 
που στερούνται γονεϊκής φροντίδας στην Δυτική Ευρώπη 

Πως όμως ο θεσμός της παιδικής προστασίας με τις διάφορες εκφράσεις του όπως 

παρουσιάστηκαν παραπάνω εφαρμόστηκε στους χώρους φιλοξενίας παιδιών που 

στερούνται γονεϊκής φροντίδας; Αυτό θα είναι το αντικείμενο μελέτης των 

υπολειπόμενων παραγράφων του παρόντος κεφαλαίου. Μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε 

ποιών κοινωνικών τάξεων τα παιδιά και με ποιο τρόπο ελάμβαναν «προστασία» από τα 

πρώτα χρόνια επικράτησης του θεσμού τόσο στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης όσο και 

στον Ελλαδικό χώρο προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθήσουμε με συνέπεια την 

συνέχιση των καταστάσεων στο χώρο της ιδρυματικής φροντίδας των παιδιών μέχρι τις 

μέρες μας. 

Οι Μονάδες φύλαξης των παιδιών που στερούνται γονεϊκής φροντίδας έχουν σε όλο 

τον κόσμο τη δική τους διαφορετική ιστορία. Παραθέτοντας μερικά ιστορικά στοιχεία 

για το θεσμό αυτό και τις καταβολές που προέρχονται εκ δυσμάς, παρακολουθούμε ένα 

αντιπροσωπευτικό κομμάτι της ιστορίας του αυτής. Ο όρος ορφανό συναντάται πρώτη 

φορά στον Πλάτωνα (Νόμοι, 927) ο οποίος προτείνει και το πως έπρεπε να 
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αντιμετωπίζονται τα παιδιά αυτά από την κοινωνία. Πολλούς αιώνες μετά, στις αρχές 

του 14ου αιώνα, στην Αγγλία δημιουργούνται οι συνθήκες για την ψήφιση του νόμου 

Poor Low Act, απόρροια του οποίου ήταν η ίδρυση των πτωχοκομείων (Workhouse). 

Στα πτωχοκομεία διαμένουν και μικρά παιδιά τα οποία στερούνται την γονεϊκή 

φροντίδα είτε για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να παραμείνουν με τους γονείς 

τους. Στους χώρους αυτούς εργάζονται όπως και οι ενήλικες κάτω από άθλιες συνθήκες 

προκειμένου να συντηρήσουν τον εαυτό τους. 

Το 1834 ψηφίζεται ο νέος νόμος (New Poor Law Act) που συνεχίζει και ενισχύει το 

προηγούμενο καθεστώς για τους τροφίμους των πτωχοκομείων. Μέσα σε αυτούς τους 

χώρους τα παιδιά παίρνουν ελάχιστη εκπαίδευση, όπως αυτή ταίριαζε στο φύλο, την 

ηλικία και τις ικανότητες τους, με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

που ήταν χρήσιμες για την περιοχή τους (Honeyman, 2007: 21-24). Όπως προκύπτει 

από την ανάλυση των στοιχείων της εποχής εκείνης τα πτωχοκομεία είχαν επίσημους 

δεσμούς με την τοπική βιομηχανία και τα παιδιά προορίζονταν με την εκπαίδευση που 

έπαιρναν για φτωχό εργατικό δυναμικό (Redford, 1976: 24-25).   

Ο συγκεκριμένος Νόμος για τη Φτώχεια (1834) και η εφαρμογή των διατάξεων του 

είναι τόσο σημαντικός διότι μέσω αυτού εκφράστηκαν και θεμελιώθηκαν αρχές που 

ίσχυαν μέχρι το 1948 και επηρέασαν την εξέλιξη του κράτους πρόνοιας 

(Στασινοπούλου, 1990). Με τον νόμο αυτό εδραιώθηκε το πρότυπο του «κοινωνικού 

παράσιτου», δηλαδή της μυθολογίας του εξαθλιωμένου εργάτη που προτιμά την 

αναπαραγωγή κάτω από συνθήκες ελέγχου παρά την ανεξάρτητη εργασία. Μέρος της 

μυθολογίας αυτής είναι και η απόκρυψη του γεγονότος ότι στην πλειονότητα τους τα 

περισσότερα άτομα που χαρακτηρίζονταν ως τέτοια ήταν γυναίκες και παιδιά. Η έρευνα 

στην οποία στηρίχτηκε η εισηγητική έκθεση του νόμου ήταν εντελώς λανθασμένη από 

πλευράς στατιστικής ανάλυσης και από πλευράς ιστορικής διάστασης, καταγράφοντας 

ως στόχους της την μείωση των δαπανών πρόνοιας και τον έλεγχο της εργατικής τάξης 

μέσω της εφαρμογής ενός αυστηρότερου συστήματος βοήθειας (Digby, 1989). Οι 

επιπτώσεις της εφαρμογής του νόμου είχαν σοβαρότατες συνέπειες σε κοινωνικό 

επίπεδο εδραιώνοντας τον στιγματισμό εκείνων που χρειαζόταν βοήθεια αυξάνοντας 

κατ’ ουσίαν την εξαθλίωση τους και διατηρώντας επίσης ένα δαπανηρό σύστημα 

«φροντίδας» που απαιτούσε τη διατήρηση παράλληλου συστήματος στήριξης 

εξωτερικά με την δημιουργία υπηρεσιών υγείας (ίδρυση των πρώτων νοσοκομείων) 

(Στασινοπούλου, 1990: 46).   
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To σύστημα των πτωχοκομείων καταργείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με νόμο τον 

Απρίλιο του 1930 κα τα πτωχοκομεία μετονομάζονται σε Δημόσια Ιδρύματα Βοήθειας 

(λειτουργούν υπό τον έλεγχο των τοπικών συμβουλίων). Ωστόσο μέχρι και το 1939 και 

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου περίπου 100.000 άνθρωποι 

φιλοξενούνται σε πρώην πτωχοκομεία, 5.600 εκ των οποίων ήταν παιδιά πολλά από 

αυτά ορφανά (Growther, 1981: 110). Παράλληλα με τα workhouse και κατά την ίδια 

χρονική περίοδο λειτουργούν ορφανοτροφεία στην Αγγλία κάτω από τη στέγη της 

φιλανθρωπίας. Το πρώτο ορφανοτροφείο ιδρύεται το 1741 από τον φιλάνθρωπο 

Thomas Coram στο Λονδίνο. Διάσημος φιλάνθρωπος της εποχής εκείνης ήταν και ο 

Thomas John Barnado ο οποίος λειτούργησε τα σπίτια Dr. Barnado τα οποία 

απαριθμούσαν 112 στον αριθμό μέχρι το 1905. Στα σπίτια αυτά διέμενε ένας μεγάλος 

αριθμός άπορων και άστεγων ορφανών παιδιών. Όπως μας ενημερώνει ο Chisholm, 

Βρετανός δημοσιογράφος και διευθυντής της Encyclopaedia Britannica, στα σπίτια 

αυτά ακολουθούνταν το εξής σύστημα: τα βρέφη και τα μικρότερα κορίτσια 

στέλνονταν σε αγροτικές περιοχές σε τροφούς, τα κορίτσια άνω των 14 ετών 

στέλνονταν σε βιομηχανίες και σε σπίτια για να εργαστούν ως υπηρετικό προσωπικό 

και τα αγόρια εκπαιδεύονταν σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα ή στέλνονταν 

μετανάστες στις αποικίες και κυρίως στον Καναδά (Chisholm., 11th edition, 1910-

1911). 

Και ενώ αυτά συνέβαιναν στην Αγγλία καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα μέχρι 

και τις αρχές του 20ου αιώνα, στη Δυτική Ευρώπη και κάτω από την ισχυρή θέση που 

κατέχει ο Πάπας, η εκκλησία είναι αυτή που αναλαμβάνει να επιλύσει τα κοινωνικά 

προβλήματα. Τα μοναστήρια συνεχίζουν την κοινοβιακή παράδοση και μέσα στο χώρο 

τους ιδρύονται ορφανοτροφεία. Παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση 

δραστηριοποιείται και η φιλανθρωπία του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα στις 

περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά που στερούνταν γονεϊκής φροντίδας 

είτε διαμένουν σε χώρους, την επίβλεψη των οποίων έχει η μεσαιωνική φιλανθρωπία, 

είτε διαμένουν σε χώρους που ίδρυσε η καθολική εκκλησία και μετέπειτα ο 

φιλανθρωπικός ακτιβισμός των αστών κυριών του 19ου αιώνα και πάντα συμμετέχουν 

στην παραγωγική διαδικασία. Είναι ενδεικτικό των όσων αναφέρθηκαν ότι τα άπορα 

και ορφανά παιδιά τόσο στις προκαπιταλιστικές συνθήκες όσο και στις καπιταλιστικές 

αναγκάζονται να βιώσουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση μέσα από κατασταλτικές 
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πολιτικές (Workhouse, Νοσοκομεία, Laws of Poor, Μοναστήρια) και με αυτόν τον 

τρόπο φαίνεται να εξοικειώνονται με το εργασιακό ήθος που απαιτεί το σύστημα της 

μισθωτής εργασίας (Αλεξίου, 2007). 

Από το 1ο μισό του 20ου αιώνα και μετά αρχίζει η περίοδος της από- 

ιδρυματοποίησης από τα ορφανοτροφεία και την κάθε μορφής «σπιτιών»  που 

προσέφεραν στέγη στα παιδιά  και περνάμε σε ένα άλλο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 

στην Δυτική Ευρώπη με πρωτοπόρο την Βρετανία. Το πέρασμα αυτό από το ένα 

σύστημα κοινωνικής πρόνοιας σε ένα άλλο προέκυψε ιστορικά μέσα από τη διαδικασία 

μετάβασης από απλές μορφές κοινωνικής οργάνωσης σε πιο σύνθετες και 

διαφοροποιημένες. Η μετάβαση αυτή συνδυάστηκε και με το μετασχηματισμό της 

εργασίας. Δηλαδή η εργασία έπαψε να είναι μια δραστηριότητα που ανήκε στην 

ιδιωτική σφαίρα (προκαπιταλιστική εργασία του μάστορα) και μεταβλήθηκε σε 

παραγωγική πράξη όπου τα προϊόντα παράγονται δημόσια και γίνονται πλέον 

εμπορεύματα (Αλεξίου, 2007: 173). Τα παιδιά είτε ήταν ορφανά είτε κατάγονταν από 

χαμηλά εισοδηματικά στρώματα συνέχισαν να προσφέρουν την εργασία τους στην 

εγχρήματη πλέον οικονομία (Παπαθανασίου, 2013: 3).  

Το νέο σύστημα  κοινωνικής πρόνοιας όσο αφορά τα ορφανά παιδιά συνίσταται σε 

μετάβαση της γονεϊκής φροντίδας είτε σε ανάδοχους γονείς, είτε σε μικρότερες μονάδες 

φιλοξενίας. Την εποπτεία αυτών, μέσω της νομοθεσίας, έχει πλέον το κράτος και όχι οι 

τοπικές διοικητικές οντότητες οι οποίες διαχειρίζονταν τα ζητήματα της προστασίας 

των άπορων και άστεγων παιδιών (Kaufman, 1996). Στο σημείο αυτό χρειάζεται να 

αναφερθούμε εν τάχει στη συσχέτιση της παιδικής ηλικίας και της εργασίας όπως αυτή 

εμφανίζεται ενταγμένη μέσα στην ιστορικότητα της. Πολύ συνοπτικά μπορούμε να 

δούμε την αναφορά της Boyden η οποία εντοπίζει το γεγονός ότι η προστασία της 

παιδικής ηλικίας συνδέεται ιστορικά και πολιτισμικά με τις κοινωνικές προδιαγραφές 

των καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης και των Ηνωμένων πολιτειών καθώς και με 

τις προτεραιότητες που έθεταν αυτές οι χώρες. Όπως υποστηρίζει, οι χώρες αυτές 

περιφρούρησαν την παιδική ηλικία με νομοσχέδια, πολιτικές και κώδικες της πρόνοιας 

τα οποία προήλθαν από το Ιουδαϊκό-χριστιανικό σύστημα πεποιθήσεων αλλά και από 

τις αλλαγές που επήλθαν λόγω της καπιταλιστικής ανάπτυξης στον παραγωγικό και 

δημογραφικό τομέα αυτών των χωρών (Boyden, 1997).  
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Επομένως ο επηρεασμός στη ζωή των παιδιών στην Ευρώπη επήλθε από την 

βιομηχανική επανάσταση και την αστικοποίηση που συντελέστηκε σε αυτή καθώς με 

την δημιουργία της ανάγκης εργατικών χεριών τα παιδιά αποτέλεσαν εργατικό 

δυναμικό. H εργασία των παιδιών υπήρξε διεθνώς το πρώτο αντικείμενο 

προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας. Βέβαια η παιδική εργασία δεν ήταν επινόηση 

της εποχής του καπιταλισμού. Σε πολλές κοινωνίες αποτελούσε μια μορφή 

εγκοινωνισμού και σταδιακής ένταξης στον κόσμο των ενηλίκων. Η αντιμετώπιση της 

υπήρξε ζήτημα αντιλήψεων όπως μας πληροφορεί ο Αριές στο κλασικό του βιβλίο 

«Αιώνες παιδικής ηλικίας» για την παιδική ηλικία αλλά ταυτοχρόνως εξαρτιόταν και 

από τις σχέσεις εργασίας και οικογενειακής εξουσίας (Λιάκος, 1993: 274). Εκεί όμως 

που η παιδική εργασία πήρε έκταση και αποτέλεσε ένα αυτοτελές φαινόμενο με μαζικές 

διαστάσεις ήταν στην εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης στη Βρετανία. Βέβαια 

η εργασία των παιδιών δεν περιορίστηκε στη βιομηχανία αλλά είχε πολλές μορφές 

(αγροτική εργασία και άλλα μικροεπαγγέλματα, στον άτυπο τομέα της οικονομίας κ.α.). 

Ωστόσο το φαινόμενο της παιδικής εργασίας δεν περιορίστηκε στη Βρετανία αλλά 

συνόδευε τη βιομηχανική επανάσταση και σε άλλες χώρες πιθανόν όμως σε μικρότερη 

έκταση (Λιάκος, 1993: 275). Η ανησυχία για την παιδική εργασία προέκυψε όχι 

αυτόματα από την παρουσία της αλλά εξαιτίας της ακαταλληλότητας του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διεξαγόταν. Στη Βρετανία θεωρήθηκε, όπως μας 

πληροφορεί ο Humphries (1981), ότι η παιδική εργασία υπονόμευε την υγεία του 

έθνους και οδηγούσε στην ηθική αποδιοργάνωση και την πολιτιστική αποσύνθεση της 

κοινωνίας (Humphries, 1981: 11). Στο σημείο αυτό θεσμοθετήθηκαν τα πρώτα 

νομοθετικά μέτρα για τη προστασία των παιδιών παρόλο που η κρατική παρέμβαση 

κατηγορήθηκε τότε ότι στην ουσία άνοιγε την πύλη για κρατική παρέμβαση στις 

εργασιακές σχέσεις υπονομεύοντας το κύρος των γονέων (Λιάκος, 1993: 277). Το 

ενδιαφέρον μας εδώ για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και των μέτρων που 

θεσμοθετήθηκαν για την αποφυγή της και προς την προστασία των παιδιών τόσο στην 

Δύση όσο και στην Ελλάδα (γίνεται αναφορά σε σχετική παράγραφο) αφορά άμεσα την 

εν λόγω διατριβή διότι πολλά από τα παιδιά που εργάζονταν ανήκουν στην υπό μελέτη 

ομάδα (παιδιά χωρίς ή με ελλιπή γονεϊκή φροντίδα). Σε πολλές κοινωνίες μας 

ενημερώνει ο Aries η παιδικότητα ήταν προνόμιο των ανώτερων τάξεων (Aries, 1990) 

στην οποία δεν ανήκαν τα παιδιά χωρίς γονεϊκή φροντίδα. Βέβαια η Pollok (1983) 

αμφισβήτησε αυτή τη θέση στο έργο της “Forgotten Children. Parent-Child relations 

from 1500 to 1900”. Η θέση όμως της Pollok αμφισβητήθηκε με τη σειρά της από τον 
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Wilson (1984) στο έργο του «The myth of motherhood: The historical view of 

European child-rearing” όπου αναφέρει ότι η συγγραφέας στηρίχτηκε σε εκατοντάδες 

αυτοβιογραφίες και γραπτές μαρτυρίες από κείμενα όμως που προέρχονταν από μέλη 

των ανώτερων τάξεων. Τα συμπεράσματα της αυτά τα γενίκευσε και τα παρουσίασε 

σαν να ισχύουν σε ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Στις μέχρι τώρα αναφορές και αναλύσεις στο θεσμό της πρόνοιας για το παιδί 

αναφερθήκαμε στην Αγγλία η οποία εκβιομηχανίστηκε πρώτη και την οποία 

ακολούθησε η Γαλλία και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Παρακολουθήσαμε εν 

συντομία την πορεία του θεσμού της κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά τοποθετημένη 

στο ιδεολογικό και, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της εκάστοτε ιστορικής 

περιόδου την οποία διένυε. Στο πλαίσιο της καταγραφής των τάσεων που επικράτησαν 

στις χώρες τις Δυτικής Ευρώπης και τις ποικίλες σημασιολογικές και κοινωνιολογικές 

προεκτάσεις που είχε ο θεσμός της κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά χωρίς γονεϊκή 

μέριμνα θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόμασταν και στον θεσμό της υιοθεσίας σε 

πλήρη συντομία φυσικά. Οι ιστορικοί Tilly, Fuchs, Kertzer & Ransel οι οποίοι 

μελέτησαν το θεσμό της υιοθεσίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας πληροφορούν ότι ο 

θεσμός της αυτός είχε εκλείψει ήδη από τον 7ο και 8ο αιώνα στις εν λόγω κοινωνίες και 

έκανε ξανά την εμφάνιση του μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα (Tilly, Fuchs, Kertzer & 

Ransel, 1992:  11).  Σε όλη εκείνη την χρονική περίοδο τα παιδιά που είχαν γεννηθεί 

εκτός του πλαισίου μιας νομιμοποιημένης από την εκκλησία οικογένειας κατέληγαν 

στα ορφανοτροφεία. Και αυτό διότι οι πατέρες εμφάνιζαν σπάνια την 

αποφασιστικότητα να αναγνωρίσουν τα παιδιά αυτά αλλά και για τις μητέρες η 

δυνατότητα να τα κρατήσουν ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ο Kertzer αποδίδει το 

φαινόμενο της εγκατάλειψης των παιδιών που είχαν αποκτηθεί έξω από τα πλαίσια μιας 

νόμιμης οικογένειας στην πολιτική ελέγχου των αναπαραγωγικών λειτουργιών των 

γυναικών από την καθολική εκκλησία (Kertzer, 1993). 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Jack Goody στο βιβλίο του «η Ανάπτυξη 

της οικογένειας και του γάμου στην Ευρώπη» στο οποίο συνηγορώντας με τον Kertzer 

υποστηρίζει ότι ο εξοβελισμός του θεσμού της υιοθεσίας που ήταν καταξιωμένος στο 

ρωμαϊκό δίκαιο οφείλεται στην επιβολή από μέρους της Δυτικής εκκλησίας στην 

πεποίθηση ότι η αναγνώριση των παιδιών δύναται να υπάρχει μόνο μέσα στην νόμιμη, 

με τη θρησκευτική έννοια, οικογένεια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ήδη από τον 5ο 

αιώνα όσα ζευγάρια δεν είχαν παιδιά πείθονταν να αφήσουν την περιουσία τους στην 
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εκκλησία που θα τη διαχειριζόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο 

σε διάστημα λίγων αιώνων η καθολική εκκλησία βρέθηκε κάτοχος σχεδόν του ενός 

τρίτου της γης (Goody, 1983: 52).    

3.5 Η επίδραση των Μοντέλων παιδικής προστασίας στην 
Ελλάδα διαχρονικά - 19ος αιώνας έως σήμερα. 

Οι διάφορες εκφράσεις των παραπάνω μοντέλων κατ΄ εφαρμογή τους στην χώρα μας 

πήραν πολυποίκιλο χαρακτήρα ανάλογα με το εκάστοτε πολιτικό οικονομικό και 

ιδεολογικό περιβάλλον, ιδωμένες πάντα μέσα στον ιστορικό τους χρόνο. Έτσι αρχικά 

το πρώτο μοντέλο αυτό του  «laissez – faire & patriarchy» κυριάρχησε κατά την αρχή 

ίδρυσης του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από τα τέλη του 19ου 

αιώνα και τις αρχές του 20ου.  Κατά την περίοδο αυτή η φροντίδα των παιδιών είναι 

κύριο μέλημα της οικογένειας όπου η πατριαρχική φύση της οικογένειας δεν 

αμφισβητείται και τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών βρίσκονται υπό την 

εξουσία των ανδρών. Πολύ λίγες δομές φύλαξης παιδιών όπως ορφανοτροφεία και 

δημόσια βρεφοκομία λειτουργούν για να την κάλυψη των περιπτώσεων έκτακτων 

αναγκών  (Μουσούρου, 1981). Η διακριτική παρουσία του κράτους στον ιδιωτικό χώρο 

στην Ελλάδα θα διατηρηθεί μέχρι την επικύρωση σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. για την 

προστασία των παιδιών και την ψήφιση των σχετικών νομοθετημάτων. Από την  

δεκαετία του ’80 και μετά στην Ελλάδα εφαρμόζεται το μοντέλο «του κρατικού 

πατερναλισμού» με την προώθηση ενός θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου το οποίο 

επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη μηχανισμών παρέμβασης στην οικογένεια σε 

περίπτωση ακαταλληλότητας (Μουσούρου, 1989). Οι ειδικοί επιστήμονες 

παρεμβαίνουν και τοποθετούν τα παιδιά σε ιδρυματική φροντίδα αν κριθεί ακατάλληλο 

ή ανεπαρκές το οικογενειακό περιβάλλον. Το τρίτο μοντέλο, της «σύγχρονης 

υπεράσπισης των βιολογικών γονέων και των δικαιωμάτων των γονέων» είχε μικρή 

επιρροή στην χώρα όσο αφορά την διαμόρφωση πολιτικής της παιδικής φροντίδας. 

Αυτό συνέβη κυρίως λόγω των ανεπαρκών δομών και της έλλειψης ισχυρών 

προγραμμάτων υποστήριξης αδύναμων οικογενειών (Κατάκης, 1998).  
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3.6 Η Παιδική προστασία και η κοινωνική φροντίδα για τα 
παιδιά που στερούνται γονεϊκής φροντίδας στην Ελλάδα του 19ου 
αιώνα 

Ερχόμενοι τώρα στην Ελλάδα οφείλουμε να πούμε εξ΄ αρχής, ότι η ελληνική 

περίπτωση φαίνεται να αποτελεί ένα παρακολούθημα της γενικότερης 

δυτικοευρωπαϊκής τάσης και διαφοροποιείται από αυτήν. Όπως θα αναλύσουμε 

παρακάτω, η διαφοροποίηση αυτή συνέβη λόγω των έντονων παρεμβάσεων των 

κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών κρατών. Οι πολιτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις αρχικά 

γινόταν άτυπα και αργότερα επεκτάθηκαν σε θεσμικό επίπεδο κυρίως με την ένταξη της 

χώρας στην Ε.Ε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε βέβαια την πιθανότητα εμφάνισης και 

κάποιων ελληνικών ιδιομορφιών.    

Ιστορικά λοιπόν, στον ελλαδικό χώρο παρατηρούμε στον τομέα της Παιδικής 

Μέριμνας μια παράλληλη δράση φιλανθρωπίας και εκκλησίας στις αρχές του 19ου 

αιώνα. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και υπό την κρατική προστασία αρχίζουν δειλά 

να κάνουν την πρώτη εμφάνιση τους κάποια ορφανοτροφεία. Το κυριότερο είναι της 

Αίγινας, που ιδρύεται από τον Καποδιστρία, το 1829. Την περίοδο εκείνη αρχίζει στην 

Ελλάδα να επικρατεί μια αίσθηση ευθύνης του κράτους απέναντι στα παιδιά τα οποία 

«ενσαρκώνουν τις ελπίδες του εθνικού μέλλοντος» (Καλλιγά, 2003: 60-61). Από τη 

μεταρρύθμιση των νόμων για τους φτωχούς και των θεωριών του Malthus περνάμε 

στην ανάδυση της ανάγκης παρέμβασης του κράτους. Η Ελλάδα διαφοροποιείται από 

τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης διότι δεν εξελίσσεται σε βιομηχανική κοινωνία και οι 

Έλληνες μετά την επανάσταση του 1821 δεν ανήκουν στην πλειοψηφία τους στην 

εργατική τάξη. Αυτό επηρεάζει την αντίληψη για την παιδική ηλικία επειδή τα παιδιά 

λειτουργούν ως εργατικά χέρια (Λιάκος, 1993: 278). Επίσης η περίοδος αυτή είναι μια 

περίοδος που αναφέρεται στα μετεπαναστατικά χρόνια όπου σε όλη τη χώρα 

συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός ορφανών και άπορων παιδιών που ζουν σε 

συνθήκες εξαθλίωσης. Την περίοδο εκείνη η προνοιακή πολιτική που απευθύνεται στα 

παιδιά έχει επικεντρωθεί στην μετάδοση των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών 

προκειμένου να επιτευχθεί και εν τέλει να διαφυλαχθεί η κοινωνική ισορροπία που 

τόσο εύθραυστη υπήρξε εκείνη την περίοδο (Κορασίδου, 2000: 80-81). Μέσω του 

κρατικού ορφανοτροφείου και του κανονισμού λειτουργίας του αλλά και της 

εκπαίδευσης που αυτό παρείχε, επιχειρήθηκε η ηθικοποίηση των παιδιών. Επίσης 
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διαγράφεται η κυρίαρχη εικόνα μιας κοινωνίας που έχει ανάγκη την σταθερότητα, τον 

προσδιορισμό και την εγκαθίδρυση των ορίων της (Κορασίδου, 2000: 30).  Όπως 

προκύπτει από την διερεύνηση των πηγών που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους η διάσταση της κρατικής πολιτικής που ακολουθείται για την παιδική μέριμνα, 

και η οποία συνεπικουρείται από το προσωπικό ενδιαφέρον του Καποδίστρια, συνδέει 

την ανάγκη περίθαλψης με την παροχή παιδείας. Αυτή η διάσταση είναι που 

αναδεικνύει την τάση που επικρατεί για πνευματική και πολιτισμική αναβάθμιση σε 

περίοδο ένδειας και ανασυγκρότησης της χώρας (Σακκής, 2001). Συμπερασματικά 

μπορούμε να αναφέρουμε ότι την Καποδιστριακή περίοδο το όραμα για ισότητα και 

κοινωνική δικαιοσύνη βρήκε εφαρμογή στη σύσταση ιδρυμάτων για τα ορφανά παιδιά 

παρά τις δύσκολες κοινωνικό-οικονομικές συγκυρίες, κάτι όμως που δεν θα συνεχιστεί 

και στην Οθωνική περίοδο. 

Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια, ακολουθεί η Οθωνική περίοδος. Στην περίοδο 

αυτή κλείνει το ορφανοτροφείο της Αίγινας και αρχίζει να φθίνει η ιδέα της κρατικής 

μέριμνας για το παιδί και να επαναπροσδιορίζεται ο βαθμός ευθύνης του κράτους 

απέναντι σε αυτήν. Επίσης κλείνει και το ιδιωτικό ορφανοτροφείο που είχε ιδρύσει 

στην Άνδρο ο Θεόφιλος Καϊρης. Για 11 χρόνια δεν λειτουργεί κανένα κρατικό 

προνοιακό ίδρυμα για τα άπορα και ορφανά παιδιά στην Ελλάδα (Καλλιγά, 1990). 

Εξαιτίας της μείωσης των μοναστηριών στην Οθωνική περίοδο μειώνεται και η δράση 

της εκκλησίας όσο αφορά την φροντίδα για το παιδί. Εξακολουθεί όμως η εκκλησία να 

διατηρεί κάποια ιδρύματα για τα παιδιά (Πανουτσοπούλου, 1984). 

Μετά το δεύτερο μισό του αιώνα και κυρίως μετά την εμπλοκή της Ελλάδας στον 

Κριμαϊκό πόλεμο και την επιδημία χολέρας αρχίζουν να λειτουργούν με ιδιωτική 

πρωτοβουλία το Αμαλίειο (1855), το Χατζηκώνστα (1856), το Ζάννειο (1874), το 

Μπαμπαγιώτου (1874), το Χατζηκυριάκειο (1889), το Παπάφειο (1894). Από το 1870 

και μετά ακολουθούν οι Σχολές Απόρων παιδιών, το Υπνωτήριο Αστέγων, το 

Πτωχοκομείο και το Νηπιακό Επιμελητήριο Μελά (Καλλιγά, 1990). Η προνοιακή 

πολιτική για το παιδί παίρνει τώρα άλλη μορφή. Η πρωτοβουλία, η χρηματοδότηση η 

οργάνωση και η στελέχωση των ιδρυμάτων στηρίζονται πλέον στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Ωστόσο η αποκοπή της επίσημης πολιτείας από την μέριμνα για το παιδί 

είχε αρνητικές συνέπειες τόσο στην οργάνωση της κρατικής προνοιακής πολιτικής όσο 

και στην εσωτερική λειτουργία των ιδρυμάτων όπου οι δάσκαλοι, οι παιδονόμοι και οι 

τεχνίτες που έχουν την καθημερινή ευθύνη των παιδιών δεν διαθέτουν τα κατάλληλα 
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προσόντα (Καλλιγά 2003: 64). Την περίοδο αυτή αρχίζει να αλλάζει η αντίληψη για την 

μέριμνα για το παιδί μαζί με τον ιδεολογικό λόγο της εποχής, ο οποίος υποστήριζε την 

νέα αυτή αντίληψη. Η νέα αντίληψη για το παιδί συνίσταντο στο ότι παρουσιαζόταν με 

αναβαθμισμένο ρόλο η παιδική ηλικία, τα παιδιά αντιπροσώπευαν πλέον την εν δυνάμει 

πηγή του εθνικού πλούτου, ένα αναντικατάστατο ανθρώπινο δυναμικό που μπορούσε 

να ενσαρκώσει την κοινωνική πρόοδο και το οικογενειακό συναίσθημα είναι πολύ 

σημαντικό. Όλα αυτά θα είναι πλέον από τις σημαντικότερες αξίες που θα επικρατούν 

στον ιδεολογικό λόγο της εποχής (Κορασίδου, 1995: 103-104).  Μέσα σε αυτό το κλίμα 

δημιουργούνται οι προστατευτικοί θεσμοί που θα υποκαθιστούν την οικογένεια σε 

περίπτωση απουσίας της ή ανικανότητας της. Δημιουργούνται λοιπόν ιδρύματα για τα 

παιδιά αυτά που ανήκουν κυρίως στον φιλανθρωπικό χώρο. Η φιλανθρωπική 

δραστηριότητα εμφανίζεται έτσι μέσα στην διαδικασία ενσωμάτωσης και κοινωνικού 

ελέγχου του φτωχού πληθυσμού, καθώς και διατήρησης της δημόσιας τάξης και 

συμμετέχει ως ένας προνομιακός και απαραίτητος εταίρος των δημόσιων αρχών 

επιχειρώντας να καλύψει ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της κοινωνικής πρόνοιας 

(Κορασίδου, 1995: 81). Διακρίνεται όμως έντονα την περίοδο αυτή και μια τάση 

«ηθικοποίησης» της κοινωνίας. Η τάση αυτή διαφαίνεται ιδιαίτερα με την δημοσίευση 

το 1869 του Εγκολπίου του εργατικού λαού από τον Νικόλαο Δραγούμη. Σε αυτό 

τονίζεται η ανάγκη ηθικοποίηση των κατώτερων τάξεων και από την άλλη η 

υποχρέωση των ηγετικών ομάδων προκειμένου να υποστηριχτούν οι παραγωγικές 

τάξεις και να καταπολεμηθεί ο παρασιτισμός (Λιάκος, 1991: 405). 

 Όλα τα παραπάνω καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ιδρύονται και 

λειτουργούν τα ορφανοτροφεία Ζάνειο στον Πειραιά, Μπαμπαναγιώτου στη Σύρο, οι 

σχολές απόρων παίδων, το Υπνωτήριο, το πτωχοκομείο κτλ. (Μαστρογιάννης, 1960:  

270). Στα ιδρύματα αυτά παρέχεται εκτός των άλλων μια ορθολογικά προσαρμοσμένη 

στην παραγωγή τεχνική εκπαίδευση μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί η κοινωνική 

ενσωμάτωση των ορφανών και φτωχών-άπορων παιδιών. Με άλλα λόγια οι βασικοί 

άξονες εκπαίδευσης των παιδιών στα ορφανοτροφεία της περιόδου εκείνης ήταν η 

ηθική αγωγή και η εκμάθηση βιοποριστικών επαγγελμάτων (Κανονισμός 

Φιλανθρωπικής Κυριών Εταιρίας του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, Αθήνα 1856, άρθρο 

14). Το ιδεολογικό υπόβαθρο με τις αξίες που προωθούσε, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, στηριζόταν και από τους κόλπους των διανοουμένων της εποχής. Για του 

λόγου του αληθές παρατίθεται ένα απόσπασμα από το έργο του Σπυρίδωνα Παγανέλη ο 
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οποίος γράφει «το άσυλον δεν παρασκευάζει νέους επιδοθησομένους εις την σπουδή, 

παρασκευάζει εργάτας, και προς τον σκοπόν τούτον ρυθμίζεται και η διδασκαλία» 

(Παγανέλης Σπ., «Η φιλανθρωπία εν Αθήναις. Το Ορφανοτροφείο Γεωργίου & 

Αικατερίνης Χατζήκώνστα», Εστία 445, 8 Ιουλίου 1884: 434). 

Η ιδέα της εργασίας ως ανώτατης αξίας και η ηθικοποίηση επαληθεύεται και από το 

καταστατικό ίδρυσης του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» που ιδρύει στην Αθήνα 

τη Σχολή των απόρων παιδιών. Τα άπορα παιδιά ζούσαν μόνα τους στους δρόμους της 

Αθήνας πραγματοποιώντας κάποια θελήματα για βιοποριστικούς λόγους ή 

μικροκλοπές. Η Σχολή λοιπόν ιδρύεται για να φιλοξενήσει τα παιδιά αυτά όχι για να 

καταπολεμηθεί το φαινόμενο της φτώχειας και της ανερχόμενης κοινωνικής ανισότητας 

στην νεοελληνική κοινωνία αλλά για τους λόγους που δεικτικά αναφέρονται στον λόγο 

του Αλεξάνδρου Μανσόλα, έφορου και διοικητή της Σχολής. Ο λόγος αυτός αναφέρει: 

«να μορφωθώσι χρήσιμα και παραγωγικά της κοινωνίας μέλη, εργάται υπομονετικοί, 

πεφωτισμένοι και ευσεβείς, τιμώντες την ευτυχίαν και ευλογούντες την πενίαν» (Λόγος 

του εφόρου Α. Μανσόλα, εκφωνηθείς στα εγκαίνια της Σχολής, 3 Δεκεμβρίου 1872, 

Λογοδοσία, 8ο έτος: 120). 

Ας δούμε τώρα αναλυτικότερα την εμπλοκή της εκκλησίας στα ελληνικά δρώμενα 

στο χώρο της παιδικής προστασίας. Καθότι γνωρίζουμε στην Ελλάδα την περίοδο 

εκείνη δρούσε ένας σημαντικός αριθμός ιεραποστόλων που κάλυπταν μεγάλο μέρος 

των δογμάτων (προτεσταντικών και καθολικών) και των εθνικοτήτων. Το 1848 το 

τάγμα των ουρσουλίνων μοναχών ιδρύει στα Χανιά σχολείο και ορφανοτροφείο 

(Ανδρέου, 1987). Ειδικά την περίοδο 1827-1860 εμφανίζεται μια αλματώδης ανάπτυξη 

των σχολικών μονάδων και των οικοτροφείων και ορφανοτροφείων από τις 

ιεραποστολές. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι κάθε εγχείρημα των ιεραποστόλων είχε 

την συμπαράσταση των κυβερνήσεων από την χώρα από την οποία προέρχονταν και η 

όλη δράση τους ήταν απολύτως συνυφασμένη με τις πολιτικές παρεμβάσεις στον χώρο 

της Ανατολής (Ανδρέου, 1987). Το 1860 ιδρύεται από το τάγμα των αδερφών Saint 

Joseph ορφανοτροφείο και σχολείο στον Πειραιά. Η δραστηριότητα των 

ιεραποστολικών εταιριών γενικότερα, αλλά και στον Ελλαδικό χώρο ειδικότερα, με την 

ίδρυση ορφανοτροφείων και σχολείων σκόπευε κυρίως μέσω της εκπαιδευτικής δράσης 

της αλλά και μέσω της παροχής παιδικής μέριμνας να δημιουργηθούν οι ιδεολογικές 

προϋποθέσεις παραμονής τους μόνιμα και δυναμικά στη χώρα. Οι ιεραποστολές θα 

εκμεταλλευτούν πολλές από τις απόψεις του κινήματος του Διαφωτισμού και μάλιστα 
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θα έρθουν σε επαφή με κάποιους από τους εκπροσώπους του (Δημαράς, 1974). Το 

κίνημα των ιεραποστόλων όμως παρόλο που εκμεταλλεύτηκε πολλές από τις απόψεις 

του διαφωτισμού επεδίωξε να προωθήσει κυρίως την θρησκευτική και ηθική 

κατεύθυνση της ζωής λειτουργώντας στα πρότυπα των καθολικών ιδρυμάτων και οι 

κατευθύνσεις αυτές αποτυπώνονταν στους κανονισμούς των σχολείων και των 

ορφανοτροφείων και στα προγράμματα τους (Ανδρέου, 1987).  

Στην δράση αυτή των ιεραποστόλων διαμορφώθηκε μια ισχυρή κριτική η οποία 

πήγαζε από τους κύκλους της ορθόδοξης εκκλησίας. Από την προεπαναστατική περίοδο 

οι παραδοσιακές δυνάμεις με επικεφαλής την εκκλησία έχουν ως μακροπρόθεσμο 

στόχο να ενισχύσουν τον έλεγχο της ορθόδοξης εκκλησίας για να επιτευχθεί η 

ανάσχεση του διαφωτισμού (Ηλιού, 1978: 111). Με άλλα λόγια η ορθόδοξη εκκλησία 

πριν αλλά και μετά την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας επιχείρησε 

οργανωμένα να εμποδίσει την εξάπλωση των δυτικών γλωσσών και της δυτικής 

παιδείας (Δημαράς, 1985: 68). Το 1852 δικάζεται για προσηλυτισμό ο ιδρυτής του 

ορφανοτροφείου της Άνδρου, Θεόφιλος Καΐρης και κλείνει το ορφανοτροφείο. Το 1854 

το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικών εκδίδει εγκύκλιο με την 

οποία κάνει υποχρεωτική την ανάγνωση ιερών ακολουθιών στα σχολεία και τα 

ορφανοτροφεία. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το κλείσιμο των σχολείων και 

ορφανοτροφείων των ιεραποστολών. 

Στην Ελλάδα ωστόσο εκτός από τον επεμβατικό ρόλο των ξένων στην κοινωνικό-

οικονομική και πολιτική ζωή σημαντικό ρόλο κατείχαν και οι Έλληνες διανοούμενοι 

και η στάση τους απέναντι στις κοινωνικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης 

στη Δύση καθώς και οι διαθέσεις τους για την ελληνική κοινωνία. Ο Τσουκαλάς 

σημειώνει για το ρόλο των Ελλήνων της διασποράς ότι ιδρύουν σχολεία είτε 

πολιτιστικούς συλλόγους όπως αυτόν των Απόρων μετά το 1870 προωθώντας 

συνειδητά μια πολιτική που σκόπευε να επεκτείνει την ελληνική πολιτιστική 

ακτινοβολία με την μορφή που αυτή αντιστοιχούσε στα υλικά και οικονομικά τους 

συμφέροντα (Τσουκαλάς, 1986: 250). Έτσι το 1865 ιδρύεται ο φιλολογικός σύλλογος 

Παρνασσός και η Εταιρεία των Φίλων του Λαού και το 1869 ο Σύλλογος προς διάδοσιν 

των Ελληνικών Γραμμάτων. Και οι τρεις σύλλογοι αφορούν την διάδοση της 

εκπαίδευσης σε άπορα και ορφανά παιδιά (Λιάκος, 1991: 400). Μια από τις διαστάσεις 

που παίρνει ο ιδιωτικός πατερναλισμός στην Ελλάδα της συγκεκριμένης περιόδου 

μπορούμε να πούμε ότι είναι και η «ηθικοποίηση» της κοινωνίας. Αυτό προκύπτει 
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παραδείγματος χάρη από την μελέτη των προγραμματικών στόχων της Σχολής Απόρων 

και ορφανών παιδιών «Παρνασσός». Ένας από τους στόχους του ήταν να καλλιεργεί 

στα μέλη της την «υψηλήν ιδέαν της ηθικής και τον ακάθεκτον της εργασίας κόπον» 

(Καλλιγά, 1990: 127).  

Επίσης με την παρακολούθηση των αρχειακών πηγών των ιδρυμάτων και προπαντός 

των σχολών απόρων παίδων του Παρνασσού έχουμε μια πρώτη εικόνα του ρυθμού και 

της σειράς των περιοχών της χώρας που έμπαιναν στην μετανάστευση καθώς και ένα 

παρακολούθημα της έκτασης της αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού από την 

ύπαιθρο στην πόλη. Η εικόνα αυτή προκύπτει από την παρακολούθηση της 

μετατόπισης της προέλευσης των παιδιών που είχαν αφήσει την ύπαιθρο και 

μετακινούνταν στην Αθήνα τα οποία αποκόπτονταν από τις οικογένειες τους εν τέλει 

(Λιάκος, 1993: 279-280). Διότι τις δεκαετίες αυτές οι πόλεις διευρύνονται και κάνουν 

δειλά την εμφάνιση τους οι πρώτες βιομηχανίες στις οποίες δεν απαιτείται ειδικευμένη 

εργασία. Την περίοδο 1875 με 1876 οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούσαν το 46,55% 

του συνόλου των εργατών στα εργοστάσια (Αγριαντώνη, 1991).  Μέσα στο κλίμα αυτό 

ιδρύεται η σχολή απόρων παίδων. Η στατιστική των παιδιών που έμειναν στη σχολή 

απόρων παίδων του Παρνασσού καταδεικνύει την εικόνα της παιδικής εργασίας 

(εγκαταλελειμμένα παιδιά που ζούσαν στους δρόμους και εργάζονταν ως 

εφημεριδοπώλες, λούστροι, χειρώνακτες, καπνοδοχοκαθαριστές κτλ.) αλλά και τις 

απαρχές της εργατικής μετανάστευσης, στις πόλεις, της οποίας τα παιδιά ήταν οι 

προπομποί της.  

Ο ρόλος όμως της φιλανθρωπίας δεν περιοριζόταν μόνο στην «ηθικοποίηση» της 

κοινωνίας αλλά και στην ενσωμάτωση των λαϊκών τάξεων στις αξίες της αστικής 

κοινωνίας. Με άλλα λόγια τα κυρίαρχα στρώματα διαμόρφωναν την μορφή και την 

έκταση της προνοιακής πολιτικής και το παιδαγωγικό της περιεχόμενο προκειμένου να 

ενσωματωθούν από τις χαμηλά εισοδηματικές τάξεις οι αξίες της αστικής τάξης. Ένα 

παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ είναι το 1845 όπου ο αρχιτέκτονας 

Κλεάνθης προτείνει για το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο που ιδρύεται τότε να ακολουθηθεί 

το σχήμα του Panoptico των Jeremy Bentham. Με αυτόν τον τρόπο η επιτήρηση γίνεται 

ο βασικός μοχλός ελέγχου και πειθάρχησης των κοριτσιών που διέμεναν σε αυτό 

(Αλεξίου, 2007). 
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Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τον 19ο αιώνα, μεταξύ 

των ορφανοτροφείων που ιδρύονται στην Αθήνα και εκείνων που ιδρύονται στον 

Πειραιά υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Τα Αθηναϊκά ορφανοτροφεία που ιδρύονται 

και εμπνέονται από τον πατερναλισμό και τον πατριωτικό ανθρωπισμό δεν συνδέονται 

απευθείας με την παραγωγή. Τα ορφανοτροφεία όμως του Πειραιά που έχουν 

στενότερη σχέση με τους οικονομικούς μετασχηματισμούς της ελληνικής οικονομίας 

τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 εκείνου του αιώνα, ιδρύονται και εμπνέονται από 

βιομήχανους και εμπόρους. Και ενώ οι πρώτοι ενδιαφέρονταν για την ηθικοποίηση και 

την εξωτερίκευση των αξιών της αστικής τάξης, οι δεύτεροι ενδιαφέρονταν για την 

δημιουργία ειδικευμένου και πειθαρχημένου εργατικού δυναμικού· για αυτό και τα 

παιδιά παίρνουν σε κάθε περίπτωση διαφορετική εκπαίδευση και καθοδήγηση 

(Σαπουνάκη-Δρακάκη, 1986: 387-415). Κλείνοντας ο 19ος αιώνας έχει να επιδείξει 

ορφανοτροφεία που λειτουργούν υπό τον έλεγχο του νεοσύστατου ελληνικού  κράτους, 

από την φιλανθρωπία συνδυασμένη με τον ιδιωτικό πατερναλισμό και από την 

εκκλησία και τα οποία ιδρύθηκαν κυρίως μετά τον λοιμό του 1854. 

Τα περισσότερα από αυτά τα ορφανοτροφεία λειτουργούν με την ίδια μορφή μέχρι 

και περίπου το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Για να φτάσουμε όμως να μελετήσουμε τι 

συνέβη στην Ελλάδα στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί τον 20ο αιώνα 

πρέπει να δούμε τι συνέβαινε στην Ευρώπη την αντίστοιχη περίοδο. Η περίοδος αυτή 

στην Ευρώπη σηματοδοτεί την από-ιδρυματοποίηση και το κλείσιμο των μεγάλων 

ορφανοτροφείων και την επικράτηση διαφορετικών μοντέλων παιδικής προστασίας 

όπως αναφέρθηκαν στην συγκριτική ταξινόμηση της Lorraine Hardling-Fox στην 

παράγραφο 3.2. Τα παιδιά, ορφανά, άστεγα και εκείνα των χαμηλών εισοδηματικών 

τάξεων είχαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας 

αρχικά επειδή η χώρα αυτή εκβιομηχανίστηκε πρώτη αλλά μετέπειτα το ίδιο ίσχυσε και 

σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Σκανδιναβία, η Αυστρία, κ.α. Όμως σε όλες αυτές τις 

χώρες η παιδική εργασία αρχίζει να υποχωρεί κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα 

(Παπαθανασίου, 2013: 2). Η μείωση αυτή οφειλόταν σε πολλούς παράγοντες αλλά 

κυρίως στο γεγονός ότι αυτή η τεχνολογική πρόοδος απλοποίησε την παραγωγική 

διαδικασία. Οι νόμοι που ψηφίστηκαν για την προστασία των παιδιών έφεραν 

αποτελέσματα αλλά οι περισσότεροι ψηφίστηκαν όταν δεν υπήρχε πλέον η ανάγκη της 

παιδικής εργασίας (Παπαθανασίου, 2013: 2) (λεπτομερέστερη αναφορά επί του θέματος 

της συμμετοχής των παιδιών στην παραγωγική διαδικασία γίνεται στην παράγραφο 
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3.4.). Επίσης, στις χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης κυρίως από τα τέλη του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου εκτός από την έντονη εκβιομηχάνιση στον τομέα παραγωγής, 

έχουμε και την έντονη ανάπτυξη ενός συστήματος «καθολικών αξιών» στον κοινωνικό 

τομέα. Οι αξίες αυτές αναφέρονται στην «κοινωνική δικαιοσύνη» και στην «ισότητα ως 

προς την κοινωνική φροντίδα» και εδραιώθηκαν στις κοινωνίες των παραπάνω χωρών 

μετά την διαμόρφωση και επικράτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη και την  

ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας (Πετμετζίδου, 1999). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια πλέον 

οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης καθορίζουν την κοινωνική προστασία και 

φροντίδα των παιδιών για τα οποία το κράτος έχει αναλάβει την επιμέλεια και 

υιοθετούν τα νέα μοντέλα παιδικής προστασίας. 

3.7 Η Παιδική προστασία και κοινωνική φροντίδα για τα παιδιά 
που στερούνται γονεϊκής φροντίδας στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα 

Ερχόμενοι τώρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η περίπτωση της διαφοροποιείται από την 

αναπτυγμένη Ευρώπη επειδή η χώρα δεν εξελίχθηκε σε βιομηχανική κοινωνία. Με την 

επικράτηση του καπιταλισμού η βάση της πρωτογενούς παραγωγής από την οικογένεια 

μειώθηκε αλλάζοντας ταυτόχρονα και τη δομή της οικογένειας από παραδοσιακή σε 

πυρηνική. Τα παιδιά μεγαλώνουν αποκλειστικά από τους γονείς τους και έτσι το κράτος 

επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα καθεστώς πρόνοιας επεμβαίνοντας για να στηρίξει τους 

γονείς αποκλειστικά (Qvortup,  1985). 

Η Ελλάδα υιοθέτησε όμως πολύ μετά τμήματα του Δυτικού Μοντέλου Πρόνοιας για 

την παιδική ηλικία, το οποίο Δυτικό μοντέλο επηρεάστηκε κυρίως από τις πεποιθήσεις 

και τις αλλαγές στο παραγωγικό και δημογραφικό τμήμα της Δυτικής Ευρώπης ως 

ανταπόκριση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Κατά τον 20ο αιώνα και η Ελλάδα 

προσπαθεί να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά την κοινωνική φροντίδα 

των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα. Όμως σε αντιπαράθεση με ότι συμβαίνει στην 

Β.Δ. Ευρώπη, εκτός από την αργοπορημένη και ανεπαρκή εκβιομηχάνιση στον τομέα 

της παραγωγής εμφανίζει και ουσιώδεις διαφορές στον κοινωνικό τομέα. Κυρίως μετά 

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επικρατεί ένας αυξημένος κρατικός παρεμβατισμός ενώ 

συγχρόνως επικρατεί η περιορισμένη σημασία συλλογικών μορφών συνείδησης και 

αλληλεγγύης καθώς και μια υποτυπώδη ανάπτυξη καθολικών αξιών (Πετμετζίδου, 

1999). Έτσι το θεσμικό πλαίσιο που υιοθετεί για την παιδική Μέριμνα έχει μόνο 
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ψήγματα από τα όσα ισχύουν στην αναπτυγμένη Ευρώπη. Η Ελλάδα προσπαθεί να 

προσαρμόσει το θεσμικό της πλαίσιο στις δικές της ανάγκες που προκύπτουν μετά το 

τέλος του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, την Μικρασιατική καταστροφή, το τέλος του 

δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου. Προχωρεί σε νέες ρυθμίσεις όπως 

αυτή της σύστασης του Πατριωτικού Ιδρύματος κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης 

(ΠΙΚΠΑ) των τραυματιών του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και την στήριξη των 

παιδιών των απόρων οικογενειών. Ιδρύεται το υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και 

Αντίληψης μετά την μικρασιατική καταστροφή. Το 1922 ψηφίζεται ο Νόμος 2851 περί 

ιδρύσεως εθνικών ορφανοτροφείων και οικοτροφείων (ΦΕΚ 114/Α’/15-7-1922»). 

Σκοπός των Εθνικών ορφανοτροφείων ήταν η παροχή περίθαλψης σε απροστάτευτα 

παιδιά από 7 έως 18 ετών, η σχολική και επαγγελματική τους μόρφωση και κατάρτιση 

και η ηθικοπλαστική τους διαπαιδαγώγηση. Λειτουργούσαν ως Ν.Π.Δ.Δ. και 

υπάγονταν στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 

2851/ 1922 εκδίδεται από το Υπουργείο ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας με 

αριθμό πρωτοκόλλου 15309/30-6-1926 και ο κανονισμός λειτουργίας ταμιακής και 

λογιστικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 86236/24-8-1925. Μετά όμως την 

μικρασιατική καταστροφή δεν μπορούσαν να καλυφθούν οι νέες ανάγκες. Για το λόγο 

αυτό με νέο νόμο τον 2852/15-7-1926 αναδιοργανώνεται το σύστημα και ιδρύονται νέα 

ορφανοτροφεία (20 αρένων και 19 θηλέων), κυρίως σε επαρχιακές πόλεις της Βορείου 

Ελλάδας.  

Ωστόσο η κατάσταση στα ιδρύματα της χώρας δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα. 

Παράδειγμα από το 1919 ιδρύεται το Εμπειρίκειον Άσυλο το οποίο ήταν ένα πειθαρχείο 

τύπου workhouse το οποίο φιλοξενεί τον πρώτο χρόνο της ίδρυσης του 500 ανήλικους.  

Οι συνθήκες φιλοξενίας ήταν πολύ σκληρές με πειθαρχικές ποινές, με λογοκρισία στην 

αλληλογραφία, με περιορισμό επισκέψεων από το συγγενικό κύκλο. Οι τρόφιμοι μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα παραδίδονταν σε εργοστασιάρχες και σε διαφόρων ειδών 

εργοδότες όπου με την σύμφωνη γνώμη του διευθυντή και μετά από την υπογραφή 

συμφωνητικού με το ίδρυμα εργάζονταν οι ανήλικοι ενώ το ίδρυμα διατηρούσε την 

κηδεμονία τους (Λιάκος, 1993: 287-288).   

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου ο αριθμός των 

ορφανών παιδιών αριθμεί γύρω στις 340.000 (Σταθόπουλος, 1996). Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της UNESCO ο αριθμός αυτό ανέρχεται στις 380.000. Το 1947 ιδρύεται η 

Πρόνοια Βορείων Επαρχιών της Ελλάδας. Στον τομέα της φιλανθρωπίας τα ανάκτορα 



 

 137

εμφάνισαν την κοινωνική τους δράση (Meynaud, 2002). Η κοινωνική αυτή δράση 

επεκτάθηκε σε όλη την χώρα όμως κυρίως εστιάστηκε στις περιοχές των Βορείων 

Επαρχειών, επειδή αποτελούσαν το επίκεντρο του ανταγωνισμού κατά την διάρκεια του 

Εμφυλίου Πολέμου. Τα Ανάκτορα ιδρύουν την Πρόνοια Βορείων Επαρχειών το 1947 

(ΦΕΚ 141/12.7.47) η οποία μετονομάστηκε σε Βασιλική Πρόνοια το 1957 και 

διατηρήθηκε με αυτή την μορφή μέχρι το 1970. Απόκτησε τακτικούς πόρους από 

ειδικούς φόρους που είχαν επιβληθεί σε τσιγάρα, σε δημόσια θεάματα και σε 

εισαγόμενα είδη και διατηρήθηκαν μέχρι το 1970 (Ανδρέου, Ηλιάδου-Τάχου, Μπέτσας, 

2008). Ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης  ήταν ασύμβατος με τον υποτιθέμενο ερανικό 

χαρακτήρα των πρωτοβουλιών των Ανακτόρων.  

Δύο από τις δομές της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδας ήταν οι 

“Παιδουπόλεις” και τα “Σπίτια του Παιδιού” τα οποία αναφέρονται στο “Βασιλικό 

Παιδοφύλαγμα”. Στο διάστημα 1947-1950 λειτούργησαν 52 “Παιδουπόλεις” σε όλη 

την Ελλάδα και φιλοξένησαν 25.000 παιδιά (Βασίλισσα Φρειδερίκη, 1971). Το 

σύστημα αυτό προήγαγε την εξύμνηση του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους και της 

«μάνας» όλων των παιδιών της Φρειδερίκης (Βασίλισσα Φρειδερίκη, 1971). Τα παιδιά 

που διέμεναν στις “Παιδουπόλεις” παρακολουθούσαν τα μαθήματα   του Δημοτικού 

σχολείου και μετά διδάσκονταν μια χρήσιμη τέχνη. Σε κάποιες “Παιδουπόλεις” 

λειτουργούσαν κατώτερες επαγγελματικές σχολές, ενώ άλλες “Παιδουπόλεις”  

λειτουργούσαν ως “αγροτοπαιδουπόλεις” (Ανδρέου, Ηλιάδου-Τάχου, Μπέτσας, 2008). 

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί για την λειτουργία των παιδοπόλεων είναι ο 

ημιστρατιωτικός και φρονηματικός χαρακτήρας τους, η αυστηρή τήρηση της ιεραρχίας, 

της πειθαρχίας και της κανονικοποίησης της καθημερινής ζωής. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά είχαν ως στόχο τους τον πνευματικό και σωματικό έλεγχο των παιδιών με ότι 

δηλαδή ο Φουκώ περιγράφει, αναφερόμενος στη λειτουργία και τον ρόλο των κλειστών 

ιδρυμάτων της νεότερης εποχής, ως κατασκευή πειθήνιων σωμάτων (Χασιώτης, 2016). 

Από τα αρχεία των παιδοπόλεων διαπιστώνουμε ότι πολλά παιδιά άλλαξαν αρκετές 

φορές ιδρύματα μέχρι να ενηλικιωθούν και αρκετοί δυσκολεύτηκαν να επανενταχτούν 

στην μετεμφυλιακή ελληνική κοινωνία. Ωστόσο οφείλουμε να πούμε ότι η ιδεολογική 

διαπαιδαγώγηση που υφίστανται στις παιδοπόλεις δεν διέφερε πολύ από αυτήν που 

δέχονταν οι μαθητές και στα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας εκείνης της περιόδου ή 

στην αντίστοιχη ιδεολογική διαπαιδαγώγηση που υφίσταντο τα άλλα παιδιά του 

εμφυλίου που είχαν μετακινηθεί στα ανατολικοευρωπαϊκά σχολεία (Χασιώτης, 2016). 
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Σύμφωνα με στοιχεία της Βασιλικής Πρόνοιας από το 1947 έως το 1964 

αποφοίτησαν από τις “Παιδουπόλεις” 33.989 παιδιά (Βασιλική Πρόνοια 1965). Τα 

“σπίτια του παιδιού” (Πίνακας 3-1) υπήρξαν ιδρύματα που λειτουργούσαν σε ακριτικά 

χωριά της Βόρειας Ελλάδας. Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν από την βασιλική Πρόνοια 

με στόχο «την πνευματική και ηθική εξύψωση των παιδιών και την ενίσχυση του 

βιοτικού τους επιπέδου». Η εκπαίδευση των παιδιών επικεντρώθηκε στην γεωργία, την 

κτηνοτροφία, και την τεχνική κατάρτιση όπως δεντροκομία, φυτώρια, πειραματική 

αγροικία με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές αλλά και 

μέσω των διαφόρων πολιτιστικών προγραμμάτων να τονωθεί το πολιτισμικό κεφάλαιο  

(Βασιλική Πρόνοια 1957β). Το 1955 η Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος 

μετονομάζεται σε Βασιλική Πρόνοια. Άλλη μια πρωτοβουλία της Βασιλικής Πρόνοιας 

υπήρξε και η ίδρυση του Ιδρύματος «Μητέρα» το 1957. 

 

Πίνακας 3-1: Η εικόνα που εμφανίζει ο χώρος της φιλοξενίας των παιδιών από τις 
αρχές του 20ο αιώνα μέχρι το 1955 

ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΦΟΡΈΑΣ ΠΑΡΟΧΉΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝ

ΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ 
ΠΗΓΉ 

Μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο 

Πατριωτικό Ίδρυμα 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

(ΠΙΚΠΑ) 

  

1992 

Εμπειρίκιoν Άσυλο 

Λειτουργεί ως 

πειθαρχείο τύπου 

Workhouse (Ν. 2851 

περί ιδρύσεως Εθνικών 

Ορφανοτροφείων 

  

Μετά την 

μικρασιατική 

καταστροφή, 

Ιδρύονται 36 Νέα 

Ορφανοτροφεία (20 

Αρένων & 19 Θηλέων) 
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Μεσοπόλεμος Ν. 2852/1926 

Μετά το τέλος 

του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου 

 

Α’ εκτίμηση 

340.000 ορφανά 

Β΄ εκτίμηση 

380.000 

Σταθόπου

λος, 1996 

 

UNESCO 

Περίοδος 

Εμφυλίου (τέλη της 

δεκαετίας του ’40) 

μέχρι και το 1950 

1947, Ίδρυση της 

Πρόνοιας Βορείων 

Επαρχιών Ελλάδος 

(Φ.Ε.Κ. 141/12.7.1947) 

  

 
Δομή:  Παιδούπολη. 

52 Παιδουπόλεις 

25.000 παιδιά 

Ηλικίας 3-16 ετών 

Βασίλισσα 

Φρειδερίκη 

1971:175-

182 

 

Δομή: Τα Σπίτια του 

Παιδιού. 

260 Σπίτια 

53.857 παιδιά 

Βασιλική 

Πρόνοια 

1965 

 

Δομή: Οικοκυρική 

Σχολή 

25 Σχολές 

Αποφοιτούσαν 250 

κορίτσια ανά έτος 

Βασιλική 

Πρόνοια 

1965 

Από το 1947 έως 

και το 1964 
 

Αποφοίτησαν από 

τις Παιδουπόλεις 

33.989 παιδιά 

Βασιλική 

Πρόνοια 

1965 

(Απολογισ

μός) 

 

Μέσα σε αυτό το ιστορικό και ιδεολογικό πλαίσιο λειτούργησαν οι Μονάδες 

φύλαξης των παιδιών στην μεταπολεμική Ελλάδα. Τα βασιλικά ιδρύματα με τις 
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρείχαν (τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, 

γεωργικά σχολεία, οικοκυρικές σχολές, σχολεία αριστίας, κατάφεραν να εξασφαλίσουν 

στα Ανάκτορα μια μακροπρόθεσμη ηγεμονική βάση όπου η κοινωνική δικαιοσύνη και 

η κοινωνική πρόνοια είναι προϊόν μιας πεφωτισμένης δεσποτείας. Με τον τρόπο αυτό 

και με σύμμαχο τον μηχανισμό της εκπαίδευσης που κινητοποίησαν τα Ανάκτορα 

κατάφεραν να κάνουν μια κοινωνία να αποδεχτεί τους όρους και το ιδεολογικό 

επίχρισμα του μοναρχικού πατερναλισμού (Τσαούσης, 1987). Και αυτό αποδεικνύεται 

ως εξής: Η μεταπολεμική Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής φύσης. Προκειμένου να βρει τρόπο διαχείρισης 

αυτών των προβλημάτων η βασιλική εξουσία χρησιμοποίησε την κοινωνική 

δικαιοσύνη.  Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης μας παραπέμπει σε μια κοινωνία 

στην οποία μέσα από διαδικασίες «αποκαταστατικές», εξασφαλίζονται όροι 

αμοιβαιότητας και ισότητας για τους πολίτες (Rawls, 1971). Η βασιλική εξουσία στο 

όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης υλοποιούσε δράσεις οι οποίες στρέφονταν στην 

προσπάθεια υλοποίησης ενός δικτύου μιας ευρείας κοινωνικής κινητικότητας με 

εργαλείο την εκπαίδευση. Π.χ. οι Αριστούχοι μαθητές από τις “Παιδουπόλεις” των 

Νομών Καστοριάς, Πέλλης και Φλώρινας, παιδιά σλαβόφωνων οικογενειών από το 

1964 έως και το 1972 απομακρύνθηκαν από τον τόπο τους και φοίτησαν στις εστίες της 

Λάσσης της Κεφαλονιάς, και της Νεάπολης Κρήτης. Η επαγγελματική τους κατάσταση 

συνηγορεί με μια εικόνα έντονης κινητικότητας (έγιναν αξιωματικοί σωμάτων 

ασφαλείας, εκπαιδευτικοί, τραπεζικοί υπάλληλοι, μηχανικοί και άλλα). (Ανδρέου, 

Ηλιάδου-Τάχου, Μπέτσας, 2008). 

 Η εκπαίδευση λοιπόν, που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο στα χέρια  της βασιλικής 

οικογένειας, έδωσε ώθηση σε μια κοινωνική κινητικότητα, και με αυτόν τον τρόπο 

τονώθηκε το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης στους πολίτες. Τα Ανάκτορα 

εστίασαν στους τομείς στους οποίους το κράτος υστερούσε όπως την τεχνική 

εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, σχολεία αριστείας, γεωργικά σχολεία. Στην ουσία 

παρείχε «αποκαταστατικές» ευκαιρίες που στόχευαν στην άμβλυνση των κοινωνικών 

διαφορών και στην ενίσχυση των πρωταρχικών δεσμών (οικογενειακών ή τοπικών) 

ανάμεσα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα από τη μια και στις απόλυτες αξίες του 

πατριωτισμού και τις εθνικής νομιμοφροσύνης από την άλλη. Ο συνδυασμός αυτών των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να εξασφαλίσει στα Ανάκτορα τις 

προϋποθέσεις της λαϊκίστικης συσσώρευσης αλλά και τα επιφανή στελέχη που θα 
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αναλάμβαναν υψηλές κοινωνικές θέσεις με την πατρωνία του βασιλιά. Είναι γεγονός 

πάντως ότι στην μεταπολεμική περίοδο όπως αναφέρει ο Στρατάκης (2003), η ελληνική 

εκδοχή για την κοινωνική δικαιοσύνη εξαρτήθηκε παράλληλα και από τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετωπίστηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στη ρύθμιση των 

οποίων ενεπλάκησαν φορείς κρατικοί, υπερκρατικοί και παρακρατικοί, οι οποίοι με τη 

σειρά τους αξιοποίησαν την κοινωνική πρόνοια ως τον κατεξοχήν μηχανισμό πολιτικής 

διείσδυσης. Παράλληλα την περίοδο εκείνη παρατηρήθηκε μια πολυδιάσπαση των 

φορέων που ανήκαν στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και αυτό είχε αμφίβολο 

αποτέλεσμα στον τομέα της κοινωνικής δικαιοσύνης όπου και στόχευε (Στρατάκης, 

2003). 

Ας παρακολουθήσουμε όμως πολύ συνοπτικά την μορφή της παιδικής φιλοξενίας 

από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι το 1950 όπου και μετονομάζεται η Βασιλική 

Πρόνοια. Από το 1970 και μετά στην Ελλάδα πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα 

της παιδικής προστασίας και φροντίδας. Αναλυτικότερα: 

Το 1970 με το ΦΕΚ 125/2-6-70 δημιουργείται ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας ο 

οποίος διαδέχεται την Βασιλική Πρόνοια και στηρίζει την λειτουργία του στο 

Νομοθετικό Διάταγμα 572/1970.  Το γεγονός αυτό στάθηκε η αιτία να συντελεστεί μια 

τομή στον χώρο της Παιδικής Μέριμνας που θα φέρει ριζικές αλλαγές στον τομέα αυτό. 

Ο αριθμός των ιδρυμάτων για τα απροστάτευτα παιδιά το 1975 φθάνει τα 112 αλλά 

μέχρι το 1988 αυτά μειώνονται σε 83. Τα περισσότερα από αυτά είναι ιδρύματα της 

ιδιωτικής και εκκλησιαστικής πρωτοβουλίας τα οποία λειτουργούν και με τη λήψη 

κρατικής επιχορήγησης (Ζηλίδης, 1990: 221-241). Τα κρατικά ορφανοτροφεία 

μετονομάζονται σε Παιδοπόλεις (όρος που χρησιμοποιήθηκε και επικράτησε σε 

ολόκληρη την Ευρώπη από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά) και συμπληρώνουν τον 

αριθμό 8 σε ολόκληρη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ωραιόκαστρο, 

Ιωάννινα, Καβάλα, Φλώρινα και Κρήτη). Οι Παιδοπόλεις φιλοξενούν παιδιά ηλικίας 6-

18 ετών τα οποία προέρχονται από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικό-οικονομικά 

αδιέξοδα ή ορφανά από τον ένα ή και τους δύο γονείς. Στις Παιδοπόλεις παρέχεται 

24ωρη φιλοξενία, σίτιση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση σε σχολεία, 

ψυχαγωγία. Στις Παιδοπόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης υπάρχουν εργαστήρια 

επαγγελματικής κατάρτισης για τα παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν την μέση εκπαίδευση (Αμίτσης, 2001).  
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Το 1998 το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτόν τον Οργανισμό αλλάζει πάλι με το 

Ν.2646/1998 με βάση  τον οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας καταργείται και 

ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας. Ο Οργανισμός αυτός 

καταργείται ξανά το 2003 με το Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α’) και οι Παιδοπόλεις 

μετονομάζονται σε Κέντρα Προστασίας του Παιδιού ονομασία που χρησιμοποιείται 

μέχρι και σήμερα. Αν θελήσουμε να καταγράψουμε τις Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας Παιδιών που λειτουργούν σήμερα θα δούμε ότι αυτές είναι 18.14 (Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2010).  

Οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), οι οποίες έχουν 

συσταθεί με το ν. 3106/2003 (τεύχος Α' ΦΕΚ 30) το 2013 εντάσσονται ως 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) σε δώδεκα νέα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Τα συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ., φέρουν την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, και εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα 

κάθε Περιφέρειας. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Μονάδων 

Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία της 

οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με 

αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκπληρώνονται και ασκούνται 

εφεξής από τα δώδεκα συνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ. και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες 

(παραρτήματά) τους. Έτσι με το νέο νόμο του 2013 τα δημόσια ιδρύματα, μέσω της 

διοικητικής αναδιάρθρωσης,  που φιλοξενούν παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με 

αναπηρίες αποτελούν πλέον αυτόνομες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπαγόμενες 

στα συνιστώμενα ανά περιφέρεια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Στους δημόσιους 

φορείς παιδικής προστασίας ανήκουν και οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 

                                                 
14Παιδόπολη Αγία Βαρβάρα, Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας, Παιδόπολη Καβάλας,  Παιδόπολη 

Νεάπολης Κρήτης, Κέντρο Φροντίδας Αναρρωτήριο Πεντέλης, Κέντρο βρεφών «Μητέρα», 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας θηλέων Ρόδου,  Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινα, 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας, 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Λαμίας, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πατρών, 

Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων 

Κόνιτσας, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

Θηλέων Πατρών, Παιδικής Μέριμνας θηλέων Ιωαννίνων, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων 

Ηρακλείου. 
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αλλοδαπών (Κέντρο φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων αλλοδαπών Αγιάσου 

Μυτιλήνης, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, Κέντρο φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων Κρήτης). Στην ίδια κατηγορία των Μονάδων 

παιδικής προστασίας ανήκουν και οι Στέγες Ανηλίκων των Εταιρειών Προστασίας 

Ανηλίκων Αθήνας, Πειραιά και Ηρακλείου Κρήτης που υπάγονται στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Στην Ελλάδα όμως του 21ου αιώνα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν λειτουργούν 

μόνο δημόσια ιδρύματα για την παιδική προστασία αλλά και ιδρύματα ιδιωτικού 

δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκκλησιαστικά ιδρύματα. Τα ιδιωτικού 

δικαίου υπάγονται σε φιλανθρωπικά Σωματεία, Συλλόγους, «παιδικά χωριά», δομές 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων κ.α. Πολλά από αυτά παρόλο που δεν ανήκουν στην 

εκκλησία ως προς την νομική μορφή τους λειτουργούν με αυστηρά θρησκευτικό 

προσανατολισμό (Συνήγορος του πολίτη, ειδική έκθεση 2015: 7). Η κύρια πηγή 

χρηματοδότησης τους προέρχεται από χορηγίες και δωρεές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

και με μικρότερο ποσοστό έρχεται η χρηματοδότηση από κρατική επιχορήγηση. Επίσης 

στο χώρο της παιδικής προστασίας λειτουργούν και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα τα 

οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αρχιεπισκοπής ή των περιφερειακών 

Μητροπόλεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 2014 τα ιδρύματα κλειστής 

παιδικής προστασίας και προστασίας παιδιών με αναπηρίες χαρτογραφήθηκαν και 

καταγράφηκαν ως εξής: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 36,8%, Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 39,5%, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) 13,2%, εκκλησία και σωματεία 10,5% (Κέντρο Ερευνών Ριζών, 

2015: 4).15 

Η χαρτογράφηση εντόπισε 85 ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας, σε όλη την 

Ελλάδα που φιλοξενούν κατά προσέγγιση 2.825 παιδιά συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών με αναπηρίες. Όπως έδειξε η έρευνα ελάχιστα συμφωνούν με τις συστάσεις 

των Ηνωμένων Εθνών για την Εναλλακτική φροντίδα παιδιών, που συνιστά οι 
                                                 

15 Η χαρτογράφηση έγινε από την  Κατερίνα Νάνου ερευνήτρια-κοινωνική λειτουργό 

του Κέντρου Ερευνών Ριζών, με την υποστήριξη του προγράμματος «World of Difference» και 

τους εταίρους της καμπάνας «Opening Doors»  campaign - Hope and Homes for Children UK 

and Eurochild.  Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2015 και 

αναφέρεται στην κατάσταση των παιδιών που βρίσκονταν τοποθετημένα σε κλειστή ιδρυματική 

φροντίδα το έτος 2014. 
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ιδρυματικές δομές να είναι μικρές, να λειτουργούν σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις 

ανάγκες των παιδιών και να αναπληρώνουν όσο το δυνατόν την οικογένεια (μικρής 

δυναμικότητας δομή). Η Αναδοχή παραμένει σε υψηλό ποσοστό ανενεργή. Μόνο το 

1% των παιδιών σε ιδρυματική φροντίδα ήταν σε ανάδοχες οικογένειες το 2014 (309 

παιδιά). Δυστυχώς δεν υπάρχει ακριβής καταγεγραμμένος αριθμός των 

φιλοξενούμενων παιδιών στις μονάδες φιλοξενίας όλης της χώρας. Υπολογίζεται από το 

αρμόδιο Υπουργείο ότι στα δημόσια ιδρύματα της χώρας φιλοξενούνται περίπου 1000 

άτομα, ενώ στα ιδιωτικά και εκκλησιαστικά περίπου 2000 (Κέντρο Ερευνών Ριζών, 

Μάρτιος 2015: 5). Άλλα ευρήματα της έρευνας αναφέρονται στην εθνικότητα των 

παιδιών. Η πλειοψηφία των παιδιών ήταν ελληνικής καταγωγής αλλά φιλοξενηθήκαν 

και παιδιά Αλβανικής, Βουλγάρικής, Ρουμανικής και Νιγηριανής καταγωγής. Οι τρεις 

κυριότεροι λόγοι για την εισαγωγή των παιδιών στην ιδρυματική φροντίδα ήταν αρχικά 

η αναπηρία, η κακοποίηση και παραμέληση και ακολουθεί τελευταία η απουσία 

γονέων. 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο θεωρώ ότι είναι θέμα συνέπειας, να γίνει μια πολύ 

σύντομη αναφορά στην αντιμετώπιση του θεσμού της υιοθεσίας στον ελλαδικό χώρο. 

Έτσι λοιπόν, σε πλήρη αντιδιαστολή με την Ευρώπη στην Ελλάδα καθόσον βέβαια 

γνωρίζουμε, λόγω του ότι δεν διαθέτουμε αρκετά ποσοτικά στοιχεία εξαιτίας της 

ελλειπτικότητας των ερευνών προς αυτήν την κατεύθυνση, ο θεσμός της υιοθεσίας 

ίσχυε πάντα. Αυτή ήταν μια δυνατότητα που παρείχε στην Ελλάδα η ισχύς και 

εφαρμογή του μεταβυζαντινού δικαίου το οποίο και ήταν σε ισχύ στην χώρα μέχρι και 

το 1946 οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο Αστικός κώδικας (Μπρούσκου, 2000: 102). Στη 

βάση των προαναφερθέντων στηρίχτηκε μια ερμηνεία για την ίδρυση και λειτουργία 

βρεφοκομείων κατά τον 19ο αιώνα. Θεωρήθηκε ότι η κύρια αιτία εμφάνισης 

βρεφοκομείων υπήρξαν οι ιδιότυπες συνθήκες ζωής των αστικών κατοίκων της 

περιόδου εκείνης όπως π.χ. η αύξηση των εξώγαμων γεννήσεων, η έλλειψη 

ενδοοικογενειακής στήριξης, η εξασθένηση του δικτύου αλληλοβοήθειας κλπ. Ο 

θεσμός της υιοθεσίας όμως όχι μόνο δεν εξασθένησε εξαιτίας της λειτουργίας των 

βρεφοκομείων αλλά συνεχίστηκε επίσημα και μάλιστα εφαρμόζονταν ακόμα και μέσα 

από αυτά. Πάντως και τα ίδια τα βρεφοκομεία της περιόδου εκείνης δεν φαίνεται να 

έχουν ξεκαθαρίσει την πολιτική τους πάνω στο θέμα της ένταξης των φιλοξενούμενων 

παιδιών τους στην κοινωνία. Η πολιτική αυτή καθορίζονταν ενίοτε από τις ανάγκες των 
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χρηστών τους και από τις επικρατούσες αντιλήψεις για τους θεμιτούς ή τους αθέμιτους 

τρόπους χρήσης και διακίνησης των παιδιών.  

Ερχόμενοι τώρα στις τελευταίες δεκαετίες, όπως φαίνεται από τα πρόσφατα 

στοιχεία, παρόλο που η ανάγκη της αναδοχής παιδιών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, 

δεν υπάρχει ανταπόκριση στο αίτημα. Και αυτό συμβαίνει γιατί η αναδοχή θεωρείται 

ως η διατήρηση της ταυτότητας του παιδιού παρόλη την είσοδο του σε μια ξένη 

οικογένεια. Αυτό όμως φαντάζει ασύμβατο με τις αντιλήψεις για τη διαχείριση των 

συγγενικών σχέσεων. Συμπερασματικά λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη μας τις παραπάνω 

παρατηρήσεις για το θεσμό της υιοθεσίας και της αναδοχής, μπορούμε να πούμε ότι το 

φαινόμενο του αποκλεισμού και της κοινωνικής ένταξης των παιδιών χωρίς γονεϊκή 

φροντίδα σε μια κοινωνία καθορίζεται εκτός των άλλων και από την διαχείριση των 

συγγενικών σχέσεων, της ακύρωσης τους ή της κατασκευής τους μέσα σε κάθε 

πολιτισμικό περιβάλλον (Μπρούσκου, 2000: 103). Προς την ίδια κατεύθυνση 

συνηγορεί και η Fine, μας πληροφορεί η Μπρούσκου στο παραπάνω αναφερθέν άρθρο 

της, όπου καθιστά σαφές πως τα εμπόδια στην διαδικασία της υιοθεσίας στην Ελλάδα 

δεν οφείλονται μόνο στις ελλείψεις της νομοθεσίας ή στις πολιτικές διαχείρισης των 

ιδρυμάτων, εκκλησιαστικών ή δημόσιων, αλλά και στον ρόλο που παίζουν οι εκφράσεις 

ενός πολιτισμού εχθρικού στην οικογενειακή ενσωμάτωση των ως προς το αίμα ξένων 

ατόμων. 

 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας το παρόν κεφάλαιο μπορούμε να πούμε ότι επιχειρήθηκε μια 

χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η θεώρηση της παιδικής 

ηλικίας. Αυτό συντελέστηκε αρχικά, μέσω μιας σύντομης ανασκόπησης των τάσεων 

στην παιδική προστασία από τον 19ο αιώνα και έπειτα περιγράφοντας την έννοια της 

παιδικής ηλικίας και της παιδικής προστασίας έτσι όπως αντιμετωπίστηκαν από τις 

διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα 

πάντα μέσω της επισκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Ειδικότερα για τον 20ο 

αιώνα, όπως προέκυψε από την προηγηθείσα ανάλυση, το αυξανόμενο πολιτικό 

ενδιαφέρον για την παιδική μέριμνα είχε δύο όψεις που επηρέασαν σοβαρά τον ρόλο 
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της παιδικής φροντίδας και την αντίληψη της παιδικής ηλικίας ιδωμένα τόσο κάτω από 

το πρίσμα του πραγματικού όσο και του συμβολικού. Από την μία πλευρά 

αναβαθμίστηκε η έννοια της παιδικής ηλικίας και η αντίληψη για αυτή και επικράτησαν 

διαφορετικά μοντέλα παιδικής προστασίας που προέτασσαν διαφορετικές αξίες και 

πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας. Από την άλλη τα παιδιά έγιναν στόχος παρεμβάσεων 

πολιτικών και επιστημόνων τόσο για ιδεολογικούς όσο και για πραγματικούς λόγους. 

Πέρα της συνοπτικής επισκόπησης των ευρωπαϊκών και των ελληνικών τάσεων στα 

προνοιακά συστήματα και στην παιδική προστασία, επιχειρήθηκε να εντοπιστούν και οι 

σύγχρονες προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το 

παιδί. Με την περαιτέρω ανάλυση των προαναφερθέντων, ήρθαμε αντιμέτωποι με τον 

προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην κοινωνιολογία σχετικά με τις τεχνικές 

διαχείρισης της κατηγορίας της παιδικής ηλικίας σε κοινωνικό, πολιτικό και συμβολικό 

επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε μια συνολική διαχρονική εικόνα της 

πορείας του θεσμού της παιδικής προστασίας στη χώρα από την σύσταση του 

ελληνικού κράτους, παρακολουθώντας όλες τις προεκτάσεις του, ήτοι πολιτικές, 

ιδεολογικές, κοινωνικές και οικονομικές. Η εικόνα αυτή θα αποτυπωθεί και στα 

δεδομένα της έρευνας και θα χρησιμοποιηθεί ερμηνευτικά στα πορίσματα αυτής. 
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Κεφάλαιο 4 Νομοθετικό πλαίσιο της παιδικής προστασίας 
και κοινωνικής φροντίδας για το παιδί. 

 

Εισαγωγή 

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες από το 1989 και έπειτα σε όλο τον κόσμο, 

σχετικές με τα παιδιά και την παιδική ηλικία που έχουν προσδώσει αξιοπιστία στην 

άποψη ότι η παιδική ηλικία θεσπίζεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές 

χώρες και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Στα συμπεράσματα των ίδιων ερευνών 

υπάρχουν ενδείξεις πως τα παιδιά στον κοινωνικό τομέα είναι πιο ικανά και άξια από 

ότι τα παρουσιάζουν ιδεολογίες της φερόμενης ανικανότητας τους που επικρατούν στον 

Δυτικό κόσμο (Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2009). Οι 

διαφορετικές τάσεις κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής των παιδιών σε 

διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα επιβεβαιώνουν ότι οι ικανότητες των παιδιών 

επηρεάζονται λιγότερο από βιολογικούς και ψυχογενείς καθοριστικούς παράγοντες, 

παρά από τις προσδοκίες της κοινότητας τους, και περισσότερο από τα κοινωνικά και 

πολιτιστικά πλαίσια των κοινωνιών που ζουν, από τις εμπειρίες της ζωής του παιδιού 

και από τα επίπεδα στήριξης του από τους ενήλικες (Lansdown, 2005). Πόσο όμως οι 

παραπάνω διαπιστώσεις ενσωματώνονται και διασφαλίζονται από το Διεθνές, το 

Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Θεσμικό δίκαιο σε επίπεδο δικαιωμάτων των παιδιών? Για 

την έρευνα της διατριβής, το θεσμικό πλαίσιο τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

αναφοράς όσο και σε ελληνικό καθίσταται αναλυτικό εργαλείο μελέτης. Αυτός είναι ο 

λόγος που επιδιώχθηκε στο παρόν κεφάλαιο η μελέτη του θεσμικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο διαβιούν τα παιδιά της έξω-οικογενειακής φροντίδας και το πόσο αυτό λαμβάνει 

υπόψη του τα δικαιώματα τους. Ποιο είναι όμως αυτό το θεσμικό πλαίσιο τόσο σε 

διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε ελληνικό?    
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4.1 Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
παιδική προστασία και κυρίως των  παιδιών που διαμένουν σε 
ιδρύματα κοινωνικής προστασίας 

Η ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αναγνωρίστηκε από την Διεθνή 

κοινότητα με τη Διακήρυξη της Γενεύης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Geneva 

Declaration of the Rights of the Child of 1924, 26 September, League of Nations). Αυτή 

ήταν και η πρώτη προσπάθεια για την προαγωγή της προστασίας των παιδιών στα 

Πλαίσια της Κοινωνίας των Εθνών. Μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο η ανάγκη για την 

παιδική προστασία έγινε πιο επιτακτική. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του ανθρώπου, η οποία ψηφίζεται το 1948 κατέγραψε μια σειρά θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, δύο από τις οποίες αναφέρονται στην 

προστασία του παιδιού (άρθρο 25 παρ. 2 & άρθρο 26). Από κει και μετά η προστασία  

του παιδιού συμπληρώνεται με ρυθμίσεις που περιέχονται σε μια σειρά διεθνών 

συμβάσεων και αποφάσεων τόσο των οργάνων του Ο.Η.Ε. όσο και των ειδικευμένων 

οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 

οι Διεθνείς πράξεις δικαιωμάτων είναι σημαντικές διότι δεσμεύουν τα κράτη, 

ανεξάρτητα αν τις έχουν επικυρώσει όλα, στο μέτρο που ενσωματώνουν κανόνες του 

διεθνούς εθιμικού δικαίου και της διεθνούς πρακτικής. Στη συνέχεια το έτος 1989 

υπογράφεται Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Υπογράφεται από τα 

κράτη μέλη του ΟΗΕ και αποτελεί το πρώτο διεθνές κείμενο που διευκρινίζει και 

καταγράφει συστηματικά τα δικαιώματα του παιδιού. Σύμφωνα με την Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από 

τέσσερις βασικές αρχές, οι οποίες αντλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 2,3,6 και 

12 και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ως καθοδηγητικές για την εφαρμογή 

όλων των υπολοίπων άρθρων της Σύμβασης. Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια σύντομη 

αναφορά στις αρχές αυτές και στο περιεχόμενο τους: 

- Η αρχή της μη Διάκρισης  

Σύμφωνα με την Αρχή αυτή τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν την υποχρέωση να 

εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί που βρίσκεται στην επικράτεια τους, ανεξάρτητα από το 

φύλο και τη φυλή του, αλλά και από την εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική ή άλλη 

καταβολή, τόσο του ιδίου όσο και των γονιών του και ανεξάρτητα από την εξωτερική 
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του εμφάνιση, το βιοτικό του επίπεδο ή από την όποια αναπηρία ενδεχομένως να 

αντιμετωπίζει, ότι έχει ίσα δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά. 

- Η αρχή της διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού 

Κάθε ενέργεια που λαμβάνεται με σημείο αναφοράς το παιδί θα πρέπει να λαμβάνει 

πρώτα και πάνω από όλα υπόψη το συμφέρον του ίδιου του παιδιού. 

- Η Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή, στην Επιβίωση και στην Ανάπτυξη 

Τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν το εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη ζωή. 

 

- Η Αρχή της Διασφάλισης του Δικαιώματος Συμμετοχής 

     Το κάθε παιδί που είναι σε θέση να διαμορφώσει τις δικές του απόψεις, έχει το 

δικαίωμα να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του σε όλα τα θέματα που το αφορούν 

και η άποψη του αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ηλικία και την 

ωριμότητα του. Τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που 

είναι απαραίτητα για να έχει το παιδί την δυνατότητα να ακούγεται από οποιαδήποτε 

διοικητική ή δικαστική αρχή. 

 

Όσο αφορά τα παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Προστασίας οι αναφορές της 

συνθήκης υπάρχουν στο άρθρο 20 παρ.1 & παρ.2. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στην 

περίπτωση που το παιδί αποχωριστεί από την οικογένεια του – προσωρινά ή μόνιμα, 

διότι αυτό απαιτεί το συμφέρον του, τότε θα τυγχάνει προστασίας από το κράτος και 

του νόμους του. Η προστασία αυτή ορίζεται ως η υιοθεσία του παιδιού ή η τοποθέτηση 

του σε ίδρυμα (Νάσκου-Περράκη Παρούλα, 2002). Με κεντρικό άξονα την προστασία 

του παιδιού και της αξιοπρέπειας του, τα 54 άρθρα της σύμβασης παρουσιάζουν ένα 

ισορροπημένο συνδυασμό της αναγνώρισης της αυτονομίας και της αυτοτέλειας του 

παιδιού και της ανάγκης του προστασία. Επομένως η εν λόγω συνθήκη πρόκειται για 

πράξη Διεθνούς Δικαίου και έχει νομική ισχύ, εφόσον αποτελεί έκφραση των γενικών 

αρχών των αναγνωριζόμενων από τα πολιτισμένα έθνη, ενώ ταυτοχρόνως η ηθική της 

σημασία έχει καταστεί πολύ σημαντική για όλη την ανθρωπότητα (Επίτροπος 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2009).  

Είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της διατριβής να σταθούμε εδώ στην 4η Αρχή, που 

αναφέρεται στην Διασφάλισης του Δικαιώματος Συμμετοχής των παιδιών. Η αναφορά 
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αυτή θα εξυπηρετήσει την ανάλυση των ευρημάτων που θα προκύψουν από την έρευνα 

στο κομμάτι που αυτά τα ευρήματα θα αναφέρονται στην άσκηση των δικαιωμάτων 

των παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας. Με την επικύρωση λοιπόν της 

σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και την παράλληλη άνοδο της κοινωνιολογίας της 

παιδικής ηλικίας έχει προκύψει ένα νέο πρότυπο ερμηνείας της παιδικής ηλικίας το 

οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών στις αποφάσεις που αφορούν 

την ζωή τους. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιά είναι η έννοια της συμμετοχής των 

παιδιών και τι νόημα της αποδίδεται από τους κοινωνικούς επιστήμονες που την 

υποστηρίζουν. Η προτροπή για συμμετοχή δεν συνίσταται σε προτροπή για 

εγκατάλειψη από την προστασία αλλά για την προώθηση των παιδιών έτσι ώστε να 

έχουν και αυτά κάποιο ρόλο στην προστασία τους μέσω της συμμετοχής τους και της 

εξάσκησης των δικαιωμάτων τους και ικανοτήτων τους ως ανθρώπινων όντων 

(Cashmore 2002: 839). Όπως υποστηρίζεται από τους κοινωνικούς επιστήμονες, 

υποστηρικτές της Διεθνούς Σύμβασης και των αρχών που απορρέουν από αυτήν, 

πολλές φορές τα παιδιά εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής τους στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων για την ζωή τους. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο 

Cashmore αναφέρεται στα παιδιά που ζουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας. Όπως ο 

ίδιος μας τονίζει στα παιδιά η έλλειψη συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων έχει ως 

αποτέλεσμα πολλές φορές να μην γνωρίζουν τον λόγο που βρίσκονται σε Ίδρυμα και 

μάλιστα οι αποφάσεις για τη ζωή τους συχνά να παίρνονται από ενήλικες που δεν έχουν 

καν ή δεν έχουν συχνή επαφή με το παιδί και δεν γνωρίζουν τις επιθυμίες του 

(Cashmore 2002: 838). Όπως είναι φυσικό η διασφάλιση της ενεργοποίησης της 

συμμετοχής των παιδιών στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ζωή τους, επειδή 

προσκρούει σε ένα κατεστημένο που υπαγορεύει το αντίθετο, απαιτεί μια συστηματική 

προσπάθεια. Ο O’Kane κινούμενος προς αυτήν την κατεύθυνση υποστηρίζει ότι η 

συμμετοχή είναι μια διαδικασία που απαιτεί όραμα και μια νέα οπτική γωνία στις 

σχέσεις παιδιών ενηλίκων καθώς και μια δέσμευση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για 

αρκετά χρόνια, με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους 

προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμοστικότητα και η ανταπόκριση των ίδιων των 

παιδιών (O’Kane, 2002: 25).  

Στα πλαίσια της θέσης που παρουσιάστηκε, αναφέρεται το παρακάτω παράδειγμα 

για το πείραμα που πραγματοποιήθηκε από τον Hare (1993) και το όποιο πείραμα 

αναλύεται διεξοδικά στο έργο του Cashmore. Το παράδειγμα, παρατίθεται από τον 
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Επίτροπο των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Center for the Study of Childhood & 

Adolescence, 2009: 16) και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η συνεισφορά των 

παιδιών μπορεί να επιφέρει αλλαγή και να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και 

δημοκρατικό περιβάλλον στις καθημερινές λειτουργίες ενός νηπιαγωγείου (Cashmore 

2005: 19).  

Ας το παρακολουθήσουμε.  

Στη Δανία μέσω του Προγράμματος «Παιδιά ως Πολίτες», το οποίο εγκαθιδρύθηκε από 

την κυβέρνηση με στόχο να αυξηθεί η επιρροή των παιδιών σε θέματα που τα αφορούν, 

έλαβε χώρα η ακόλουθη διαδικασία: παιδιά 13 έως 14 ετών διεξήγαν μια έρευνα σε ένα 

νηπιαγωγείο με σκοπό να απαντήσουν στο ερώτημα πόσο τα παιδιά του νηπιαγωγείου 

είχαν τον έλεγχο της ζωής τους. Τα παιδιά από την έρευνα τους συμπέραναν ότι το 

προσωπικό καταπίεζε τα παιδιά του νηπιαγωγείου.  

Έδωσαν λοιπόν τις ακόλουθες παρατηρήσεις:  

 Δεν είναι λογικό να υποθέτουμε ότι όλα τα παιδιά είναι πεινασμένα την 

ίδια ώρα και επομένως πρέπει να τρώνε όλα μαζί την ώρα αυτή. 

 Δεν είναι δίκαιο να επιμένουν οι δάσκαλοι να παίζουν όλα τα παιδιά την 

ίδια ώρα στην αυλή για να ξεκουράζονται. Παρόλο που το παιχνίδι είναι 

ιδιαίτερα αρεστή διαδικασία, η επιθυμία για αυτό και η ανάγκη δεν έρχεται σε 

όλα τα παιδιά ταυτόχρονα. Το επιθυμητό θα ήταν σύμφωνα με την γνώμη των 

παιδιών να έβγαινε το κάθε παιδί στην αυλή όταν εκείνο ένιωθε την ανάγκη να 

βγει. 

 Δεν είναι λογικό τα παιδιά να πίνουν νερό από τις βρύσες μόνο μεταξύ 

των γευμάτων τους αλλά όποτε το επιθυμούν. 

 

Το προσωπικό του νηπιαγωγείου υιοθέτησε αυτές τις παρατηρήσεις και έκτοτε 

αποφάσισε ότι το γεύμα θα σταματήσει να δίνεται μια συγκεκριμένη ώρα. Η αυλή του 

νηπιαγωγείου θα επιτηρείτε συνεχώς από κάποιο μέλος του προσωπικού. Με αυτόν τον 

τρόπο τα παιδιά θα έχουν τη ευκαιρία να μπορούν να παίξουν έξω όταν το επιθυμούν 

και τότε να μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος τους να φάνε και να πιούν 

νερό.  
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Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω πειραματικής διαδικασίας και των αποφάσεων 

που πάρθηκαν, ο Hart σχεδίασε μια κλίμακα συμμετοχής η οποία παρατίθεται στην 

Εικόνα 4-1 σχηματικά. Τα τρία πρώτα επίπεδα της κλίμακας αυτής αντιπροσωπεύουν 

την έλλειψη συμμετοχής (δεν είναι τίποτε άλλο από διακόσμηση ή απλώς συμβολική 

συμμετοχή). Τα επόμενα πέντε εκπροσωπούν διαφορετικούς βαθμούς συμμετοχής με το 

κάθε επίπεδο να αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής των παιδιών στη 

συμμετοχή. 

 

Εικόνα 4-1: Η κλίμακα συμμετοχής το RogerHart 
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Η συγκεκριμένη κλίμακα συμμετοχής που σχεδίασε ο Hart (1992) (Εικόνα 4-1), 

είναι μια βελτιωμένη μορφή κλίμακας που αρχικά είχε πρότεινε η Sherry Arnstein 

(1969: 220). Η συγκεκριμένη εκδοχή του μοντέλου (Εικόνα 4-1) δέχτηκε αυστηρή 

κριτική από αυτούς που υποστήριξαν ότι αποδέχεται μια ιεραρχική σειρά συμμετοχής, 

με την έννοια ότι κάθε βήμα-επίπεδο συμμετοχής, θεωρείται καλύτερο από το 

προηγούμενο. Τότε ήταν που ένα εναλλακτικό μοντέλο προτάθηκε από τον Treseder 

(1997) το οποίο παρουσιάζει μια προσέγγιση πιο ευαίσθητη ως προς το γενικό πλαίσιο 

εφόσον αναγνωρίζει τους περιορισμούς της πραγματικότητας όπως παραδείγματος 

χάρη τους χρονικούς περιορισμούς κ.α. 

Ένα ακόμα πιο βελτιωμένο μοντέλο προτάθηκε από τον Shier (2001) και 

περιγράφεται στο πλαίσιο της έκθεσης του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού «Η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών που διαμένουν 

σε ιδρύματα παιδικής προστασίας» (2009). Η σχηματική αυτή μορφή εμφανίζεται στην 

Εικόνα 4-2. Τα πέντε επίπεδα συμμετοχής που ο Shier περιγράφει είναι τα ακόλουθα: 

I. Εφόσον τα παιδιά θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους οι ενήλικες τους 

δίνουν προσοχή χωρίς όμως να γίνονται συστηματικές ή οργανωμένες 

προσπάθειες για απόσπαση των απόψεων τους. 

II. Τα παιδιά υποστηρίζονται για να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

III. Οι απόψεις των παιδιών λαμβάνονται υπόψη. 

IV. Τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (ο οργανισμός 

καθιερώνει διαδικασίες που επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων). 

V. Και τέλος τα παιδιά μοιράζονται την εξουσία και την ευθύνη για τη λήψη της 

απόφασης (είναι υπεύθυνα για τις αποφάσεις που παίρνουν). 

Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν τρία επίπεδα δέσμευσης που ονομάζονται από τον Shier ως 

ανοίγματα, ευκαιρίες και υποχρεώσεις. Ένα άνοιγμα παρουσιάζεται όταν ο λειτουργός 

έχει την πρόθεση να προωθήσει τη συμμετοχή του παιδιού. Η ευκαιρία εμφανίζεται 

όταν οι λειτουργοί έχουν ότι χρειάζονται για να καταστήσουν την συμμετοχή των 

παιδιών πραγματικότητα όπως π.χ. την κατάρτιση, την εκπαίδευση κ.α. Η υποχρέωση 

τέλος εμφανίζεται όταν ο οργανισμός εφαρμόζει μια πολιτική που απαιτεί από τους 

λειτουργούς με τη συμπερίληψη των παιδιών στην πρακτική τους (Shier, 2001: 110-

115). 
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Εικόνα 4-2: Μοντέλο Επιπέδων Συμμετοχής του Shier 

Ολοκληρώνοντας το κομμάτι της συμμετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 

οφείλουμε να καταγράψουμε την αναφορά που κάνει η ένωση Children and Young 

People’s Unit για την διαδικασία της συμμετοχής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στα κείμενα της, η συμμετοχή είναι µια διαδικασία που εξελίσσεται μέσα στο χρόνο. 
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Προτείνεται από τους εκπροσώπους της εν λόγω Ένωσης να αναπτυχθούν από την μια 

πλευρά οι κατάλληλες δομές στην κοινωνία και οι ικανότητες των υπευθύνων 

προκειμένου για την διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών, ενώ από την άλλη 

προβάλλεται η ανάγκη να θεσπιστούν διαδικασίες αξιολόγησης για την περιοδική 

εξέταση της προόδου της διαδικασίας της συμμετοχής (Children and Young People’s 

Unit 2001: 21). Ήτοι, να καθιερωθούν μηχανισμοί επανατροφοδότησης και 

συλλογισμού τέτοιοι ώστε να επιτρέπουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη πραγματικά 

συμμετοχικών πρακτικών οι οποίες να ενδυναμώνουν τα παιδιά και να δημιουργούν πιο 

δημοκρατικές κοινωνίες (Children and Young People’s Unit 2001: 22). Το 

σημαντικότερο όμως βήμα που είναι και η αρχή της διαδικασίας συνίσταται στην 

προετοιμασία του εδάφους προωθώντας την αλλαγή των στάσεων του κόσμου 

(Ackermann, Feeny, Hart, and Newman 2003: 15). Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο, να 

λάβει χώρα µια βασική αλλαγή των στάσεων και των τρόπων σκέψης αυτών που θα 

κληθούν να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα συμμετοχής παιδιών. Αυτό βεβαίως 

απαιτεί την καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε να γίνει εφικτή η υλοποίηση των 

προγραμμάτων συμμετοχής με παραγωγικό και επιτυχημένο τρόπο (Cashmore 2002: 

844).  

Κλείνοντας την αναφορά στο χώρο του Διεθνούς θεσμικού πλαισίου που διέπει την 

παιδική προστασία περνάμε πλέον στο Ευρωπαϊκό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στη 

νομοθεσία που διέπει το σύστημα της παιδικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στηρίζει τις ενέργειες για την προστασία του παιδιού. Η Ε.Ε. λαμβάνει πλήρως υπόψη 

της τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Έχει ψηφίσει το Χάρτη των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Έχει αναπτύξει πολιτικές και έχει 

αναλάβει δράσεις σε μια σειρά τομέων όπως η εμπορία παιδιών, η παιδική πορνεία, η 

προστασία παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα κλπ. Στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διατριβής αναφέρονται αναλυτικά οι νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες έχει 

προχωρήσει προκειμένου για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Ε.Ε. δεν έχει άμεση αρμοδιότητα 

στον τομέα των Δικαιωμάτων, ωστόσο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση 

μιας στρατηγικής η οποία επικεντρώνεται στα δικαιώματα του παιδιού, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να μειώσουν τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας (Euro child, 

2007). Επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υιοθετήσει μια πολύ σημαντική σειρά 

Συμβάσεων για την προστασία του Παιδιού. Ενδεικτικά εδώ αναφέρουμε την 
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών του Ανθρώπου (Council of Europe, 1950). H συγκεκριμένη σύμβαση δεν 

αφορά αμιγώς τα παιδιά αλλά υπάρχει μια σειρά άρθρων που αφορούν την οικογένεια 

και το παιδί. Ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια 

παραδείγματος χάριν ζητήματα υιοθεσίας, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα κλπ. (Το 

χαμόγελο του παιδιού, 2009). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσο αφορά την παιδική προστασία έχει και ο Ευρωπαϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης (Council of Europe, 1961). Ο Χάρτης αυτός τέθηκε σε εφαρμογή 

στις 18 Φεβρουαρίου 1961 (European Social Charter, CETS No 35, Turin, 18 October 

1961). Στις 3 Μαΐου 1996 ο Χάρτης αναθεωρήθηκε με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εγγυάται (European Social Charter, CETS No163, 

Strasbourg, 25 January 1996). O νέος αυτός Χάρτης κάνει ιδιαίτερη μνεία στην 

προστασία των παιδιών που μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα με φυσικούς ή ηθικούς 

κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, 

υπογράφηκε στις 25 Ιανουαρίου 1996 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2000 

(European Convention to the Exercise of Children‘s Rights, CETS No 160, Strasbourg, 

25 January 1996). Μεσολαβούν μια σειρά συμβάσεων που αναφέρονται σε ειδικότερα 

θέματα προστασίας. Την χρονική αυτή περίοδο, δημοσιεύεται από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης η Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών για τα δικαιώματα των παιδιών 

που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Σε αυτήν αναφέρονται οι βασικές Αρχές 

και τα ειδικά δικαιώματα για τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας 

καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και προδιαγραφές ποιότητας των χώρων που θα 

στεγάζουν τέτοιες Μονάδες. Αναλυτικότερα οι Βασικές Αρχές της σύστασης μεταξύ 

άλλων αναφέρονται στα εξής πεδία:  

- Η τοποθέτηση του παιδιού σε πλαίσιο προστασίας πρέπει να αποτελεί 

έσχατο μέτρο και να θέτει ως πρωταρχικό στόχο το συμφέρον του παιδιού και την 

επιτυχή κοινωνική του ένταξη ή επανένταξη. 

 

- Η τοποθέτηση δεν πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από την 

απαιτούμενη. 
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- Η απόφαση για τοποθέτηση δεν πρέπει να υπόκειται  σε μια καμία 

διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, κοινωνικής, εθνικής ή πολιτισμικής 

προέλευσης, εκφρασμένων απόψεων, γλώσσας, περιουσιακής κατάστασης, 

θρησκείας, αναπηρίας, γέννησης ή κάθε άλλη κατάσταση του παιδιού και/ή των 

γονιών του. 

 

- Η διαδικασία, η οργάνωση και το σχέδιο ατομικής φροντίδας της 

τοποθέτησης πρέπει να εγγυώνται τα δικαιώματα του παιδιού και κυρίως το 

δικαίωμα να ακούγεται η φωνή του σύμφωνα με την ηλικία του και το βαθμό της 

ωριμότητας του. 

 

- Κάθε μέτρο ελέγχου και πειθαρχίας που μπορεί να ληφθεί στα ιδρύματα 

προστασία καθώς και τα μέτρα πρόληψης ενάντια στον αυτοτραυματισμό ή τον 

αυτοτραυματισμό τρίτων, πρέπει να βασίζονται σε δημόσιες διατάξεις και 

εγκεκριμένες προδιαγραφές. 

 

- Η οικογένεια του παιδιού πρέπει να συμμετέχει στο βαθμό του εφικτού 

στο σχεδιασμό και την οργάνωση της τοποθέτησης.  

 

- Όταν δεν είναι δυνατή η επιστροφή του παιδιού στην οικογένεια του θα 

πρέπει να εξετάζονται άλλα μέτρα φροντίδας ή η συνέχιση της τοποθέτησης 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιθυμίες του παιδιού, την αναγκαιότητα για ομαλή 

συνέχεια στη ζωή του, την πληρότητα και τις προσωπικές του ανάγκες. 

 

Τα ειδικά Δικαιώματα αναφέρονται στα παρακάτω: 

o Το δικαίωμα της τοποθέτησης μόνο για την ικανοποίηση αναγκών που 

έχουν αξιολογηθεί ως επιτακτικές στα πλαίσια μιας πολυεπίπεδης 

αξιολόγησης και το δικαίωμα της περιοδικής αναθεώρησης της εν λόγω 

τοποθέτησης. Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης πρέπει να 

συνυπολογίζονται οι απόψεις του παιδιού. 
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o Το δικαίωμα να διατηρείται τακτική επαφή με την οικογένεια του παιδιού 

και με άλλα σημαντικά για αυτό πρόσωπα. Αυτή η επαφή μπορεί να 

περιοριστεί ή να απαγορευτεί μόνο όταν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο προς 

όφελος του παιδιού. 

o Το δικαίωμα για τα αδέρφια να μένουν μαζί ή να διατηρούν τακτική επαφή. 

o Το δικαίωμα της ταυτότητας. 

o Το δικαίωμα του σεβασμού απέναντι στο εθνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό, 

κοινωνικό και γλωσσολογικό υπόβαθρο του παιδιού. 

o Το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, καθώς και της πρόσβασης του παιδιού σε 

πρόσωπο της εμπιστοσύνης του και σε ένα αρμόδιο όργανο για την παροχή 

εμπιστευτικών συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα του. 

o Το δικαίωμα για ποιοτική ιατρική φροντίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

και την ευημερία του παιδιού. 

o Το δικαίωμα του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και σωματικής 

ακεραιότητας του παιδιού, ειδικότερα το δικαίωμα της ανθρώπινης και μη 

υποτιμητικής μεταχείρισης και μη βίαιης ανατροφής συμπεριλαμβανομένης 

της προστασίας από την σωματική τιμωρία και κάθε μορφή κακοποίησης. 

o Το δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες. 

o Το δικαίωμα της πρόσβασης σε χώρους εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

καθοδήγησης και κατάρτισης κάτω από τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για 

όλα τα παιδιά και κυρίως σύμφωνα με τις Αρχές που διατυπώνονται στα 

Άρθρα 7, 9, 10, 15, και 17 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη. Επίσης, τα παιδιά πρέπει να φοιτούν στα τοπικά σχολεία της 

περιοχής και εκπαιδευτήρια πάσης φύσης για να μην στιγματίζονται. 

o Το δικαίωμα του παιδιού να προετοιμαστεί για το ρόλο του ως ενεργού και 

υπεύθυνου πολίτη μέσα από το παιχνίδι, την άθληση, την πολιτισμική 

δραστηριότητα, την ανεπίσημη μόρφωση και τις αυξανόμενες ευθύνες. 

o Το δικαίωμα της συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 

αφορούν το παιδί και τις συνθήκες διαβίωσης του μέσα στο ίδρυμα 

o Το δικαίωμα της ενημέρωσης του παιδιού για τα δικαιώματα του και τους 

κανόνες που διέπουν το ίδρυμα παιδικής προστασίας με τρόπο κατανοητό 

από το παιδί. 
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o Το δικαίωμα να διατυπώνει παράπονα σε ένα αναγνωρισμένο, αμερόληπτο, 

και ανεξάρτητο όργανο με στόχο τη διασφάλιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του (Συμβούλιο της Ευρώπης η Σύσταση (2005)5. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζονται 

κατευθυντήριες οδηγίες και προδιαγραφές ποιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή των προαναφερθέντων αρχών και δικαιωμάτων: 

- Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην σωματική και πνευματική υγεία του 

παιδιού, στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη του ως βασικές προϋποθέσεις για 

την επιτυχία του σχεδίου προστασίας του. 

- Πρέπει να καταρτίζεται ένα ατομικό σχέδιο προστασίας που θα βασίζεται τόσο 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού και στον σεβασμό 

της αυτονομίας του, όσο και στη διατήρηση της επαφής του παιδιού με τον 

εξωτερικό κόσμο και στην προετοιμασία για την μελλοντική διαβίωση του έξω 

από το ίδρυμα. 

- Πρέπει να δίνεται έμφαση στις συνθήκες που επιτρέπουν τη συνέχιση της 

παιδαγωγικής και κατάλληλης συναισθηματικής σχέσης ανάμεσα στο 

προσωπικό και το παιδί, κυρίως μέσω της σταθερότητας του προσωπικού. 

 

Ένας εσωτερικός κανονισμός για το ίδρυμα πρέπει να στηρίζεται στα ακόλουθα 

βασικά σημεία σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμβούλιο 

της Ευρώπης η Σύσταση (2005)5): 

‐ ποιότητα και σταθερότητα των μονάδων φιλοξενίας. 

‐ Υψηλά επαγγελματικά κριτήρια του προσωπικού και ενδοϋπηρεσιακή  

εκπαίδευση. Για να διασφαλιστεί η συνοχή της αγωγής, η εξατομικευμένη 

ψυχοπαιδαγωγική στρατηγική πρέπει να σχεδιάζεται από μια διεπιστημονική 

ομάδα που καλείται να υποστηρίξει τη σχέση ανάμεσα στο προσωπικό και το 

παιδί στο χώρο διαμονής του.   

- Διαφοροποιημένο προσωπικό ειδικά ως προς το φύλο. 

- Κώδικας Δεοντολογίας που να περιγράφει τις προδιαγραφές των πρακτικών που 

προσδοκούνται από την ομάδα των ανθρώπων στην οποία ο Κώδικας 

απευθύνεται. Οι προδιαγραφές πρέπει να συμφωνούν με τη Σύμβαση των 
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Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού. Είναι ένα από τα τεκμήρια 

υψηλής ποιότητας ενός επαγγέλματος, διότι οι επαγγελματίες βρίσκονται συχνά 

σε θέσεις εμπιστοσύνης και εξουσίας λόγω της εξειδικευμένης γνώσης τους ή 

της εξουσίας που τους παρέχει ο νόμος. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι 

εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών 

σε προστασία και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης με την 

ενδυνάμωση των οικογενειών τους. Επιπλέον ο Κώδικας μπορεί να παρέχει 

στους επαγγελματίες αυξημένη ασφάλεια στην καθημερινή τους εργασία.  

- Κάθε ίδρυμα πρέπει να εγγυάται την ποιότητα του και να έχει την έγκριση των 

δημόσιων αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ελάχιστες διεθνείς 

προδιαγραφές φροντίδας. 

- Στα πλαίσια αυτών των προδιαγραφών πρέπει να διασφαλιστεί ένα 

αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και εξωτερικού ελέγχου των 

ιδρυμάτων παιδικής προστασίας. 

- Σχετικά στατιστικά στοιχεία πρέπει να συγκεντρώνονται και να αναλύονται και 

πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα για την αποτελεσματική παρακολούθηση. 

- Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής 

προστασίας πρέπει να τιμωρείται σύμφωνα με τις κατάλληλες και 

αποτελεσματικές διαδικασίες. 

 

 Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του παιδιού 

είναι πιθανό να περιοριστούν για νομικούς κυρίως λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι απαιτείται να εφαρμόζονται οι Ελάχιστοι Πρότυποι 

Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη Διοίκηση της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων 

(Κανόνες Beijing), το Γενικό Πλαίσιο Οδηγιών των Ηνωμένων Εθνών για την 

Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων (Γενικό Πλαίσιο Οδηγιών Riyadh) και 

του Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που έχουν 

στερηθεί την ελευθερία τους. Κάθε περιορισμός της ελευθερίας πρέπει να υπόκειται σε 

δικαστικό έλεγχο με νομική αντιπροσώπευση του παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 65 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών του Ανθρώπου και το άρθρο 37 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 

του Παιδιού (Συμβούλιο της Ευρώπης η Σύσταση (2005)5. Στο σχετικό Παράρτημα της 

διατριβής αναφέρονται με λεπτομέρειες οι νομοθετικές διατάξεις, οι νόμοι και οι 
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συμβάσεις που αποτελούν το νομικό πλαίσιο σε Διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο 

αφορά την προστασία του παιδιού.  

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τη διασφάλιση 

της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες 

παιδικής προστασίας πραγματοποιήθηκε με τη διαμόρφωση standards στο πεδίο της 

έξω-οικογενειακής παιδικής φροντίδας.  

Τρεις διεθνείς φορείς παιδικής φροντίδας ανέλαβαν στη διαμόρφωση αυτή. Ας 

δούμε εν τάχει σε τι συνίστανται αυτοί οι οργανισμοί και πιο το έργο τους:  

Ι. Η FICE (Federation Internationale des Communautés Educatives). Ο βασικός 

στόχος της FICE είναι να προωθήσει την παιδική και νεανική φροντίδα σε όλο τον 

κόσμο. Λειτουργεί μέσω εθνικών οργανισμών, των οποίων τα μέλη απασχολούνται 

στην παροχή υπηρεσιών για παιδιά και νέους ενηλίκους, ενθαρρύνει διεθνείς 

ανταλλαγές εργαζομένων και/ή παιδιών και νέων ενηλίκων και δημοσιοποιεί νέες ιδέες 

και αποτελέσματα ερευνών μέσα από τις εκδόσεις της. 

        ΙΙ. Ο IFCO (International Foster Care Organisation) είναι ο μοναδικός διεθνής 

οργανισμός, αποκλειστικά αφοσιωμένος στην προώθηση και υποστήριξη της φροντίδας 

των παιδιών βασισμένη στην υιοθεσία. Ο IFCO ιδρύθηκε το 1981 στην Οξφόρδη 

(Αγγλία) ως ένας τόπος δημόσιας συζήτησης για την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης, 

εμπειρίας μεταξύ όλων των οργανισμών υιοθεσίας παγκοσμίως. Στα 25 χρόνια 

εμπειρίας του, ο IFCO με μέλη σε 60 χώρες έχει σημαντική επιρροή στην εξέλιξη της 

φροντίδας που βασίζεται στην οικογένεια παγκοσμίως. 

        ΙΙΙ. Τα Παιδικά Χωρία SOS (SOS Children Villages). Τα Παιδικά Χωριά SOS 

λειτουργούν στο πνεύμα της Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων 

Εθνών και προωθούν αυτά τα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Ως Οργάνωση διατηρεί 

μία συμβουλευτική ιδιότητα με το United Nations Economic και Social Council και 

είναι μέλος του Child Rights Action Group υποστηρίζοντας τη στρατηγική των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Οι τρεις αυτοί φορείς συνέβαλαν με το γνωσιακό τους αποθεματικό και ξεκίνησαν 

ένα ερευνητικό έργο τους το Μάρτιο του 2004, σκοπεύοντας στη εξασφάλιση και 

βελτίωση των ευκαιριών ανάπτυξης των παιδιών και των νέων στην έξω-οικογενειακή 

φροντίδα των παιδιών της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους 
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δημοσιοποιήθηκαν επεξεργασμένα και ενσωματωμένα στο έργο τους με τίτλο Quality4 

Children (Quality in the Best Interests of the Child. Quality Standards in Out -Of -Home 

Child Care in Europe. Αποστολή του Quality4 Children είναι να βελτιώσει την 

κατάσταση και τις ευκαιρίες ανάπτυξης των παιδιών που εντάσσονται στην έξω-

οικογενειακή φροντίδα, μέσω της επίτευξης των παρακάτω αντικειμενικών σκοπών: 1. 

τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου θεματοφυλάκων stakeholders συνηγορώντας 

για τα δικαιώματα των παιδιών έξω-οικογενειακής φροντίδας και 2. την ανάπτυξη 

Ευρωπαϊκών standards βασισμένων στις εμπειρίες και πρακτικές των άμεσα 

εξυπηρετούμενων (παιδιά και νέοι που έχουν βιώματα από έξω-οικογενειακή φροντίδα, 

βιολογικές οικογένειες, φροντιστές και ειδικοί που εμπλέκονται στην διαδικασία της εν 

λόγω φροντίδας) (Quality4 Children).  

Ως προς τη δομή τα standards του Q4C αποτελούνται από ένα σύνολο 18 standards, 

τα οποία είναι οργανωμένα σύμφωνα με τις φάσεις φροντίδας όπως έχουν αναγνωριστεί 

κατά τη διάρκεια του σταδίου της έρευνας. Το κάθε standard περιλαμβάνει τέσσερα 

στοιχεία και τα βασικά πεδία αντιστοιχούν στις εξής 3 φάσεις: 

- Λήψη αποφάσεων και διαδικασία εισόδου (6 standards): 

Εδώ περιλαμβάνονται η αποτίμηση της κατάστασης του παιδιού με 

σκοπό να αποφασιστεί η καλύτερη δυνατή λύση και τα βήματα που θα 

οδηγήσουν στην ενσωμάτωση του παιδιού στο μελλοντικό του/της 

τρόπου ζωής δηλαδή στο πλαίσιο της έξω-οικογενειακής φροντίδας. 

- Διαδικασία φροντίδας (8 standards): 

 Η διαδικασία φροντίδας είναι η περίοδος μεταξύ της διαδικασίας 

εισόδου και της διαδικασίας αποχώρησης από την φροντίδα. Περιέχει 

την φροντίδα στην πράξη και την υποστήριξη του παιδιού από τους 

ειδικούς επιστήμονες και φροντιστές του.  

- Διαδικασία αποχώρησης από την φροντίδα (ανεξαρτητοποίησης) (4 

standards):   

    Αυτή είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο έφηβος γίνεται 

ανεξάρτητος, επιστρέφει στην βιολογική του οικογένεια, ή μετακινείται 

σε άλλη τοποθέτηση. Περιλαμβάνει την περαιτέρω υποστήριξη που 

χρειάζεται να δεχτεί από τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με αυτό 
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το έργο (Ειδική Έκθεση, Κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού, Συνήγορος 

του πολίτη, 2015: 13).  

 

Τα θέματα που κυρίως άπτονται των standards αναφέρονται σε μία επαγγελματική 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων που να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για 

το παιδί στην διαδικασία της παραμονής του στην έξω-οικογενειακή φροντίδα. Η 

διαδικασία αυτή πρέπει να καθοδηγείται από ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας, οι 

φροντιστές (πρόσωπα φροντίδας) να έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και να έχουν 

ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, η σχέση του φροντιστή με το παιδί να βασίζεται 

στην κατανόηση και τον σεβασμό, το παιδί να ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά στη 

λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή του/της. Τέλος όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Standard 12: το παιδί πρέπει να φροντίζεται στις 

κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, το παιδί/νέος ενήλικας να προετοιμάζεται συνεχώς 

για την αυτονόμηση του, να ενθαρρύνεται να συμμετέχει στη διαδικασία 

ανεξαρτητοποίησης, να εξασφαλίζονται δυνατότητες συνεχής παρακολούθησης και 

υποστήριξης ακόμη και μετά την αποχώρηση του από τον φορέα φροντίδας. 

4.2 Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παιδική 
προστασία και κυρίως των  παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα 
κοινωνικής προστασίας 

Η  Ελλάδα προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού με τα σχετικά άρθρα του 

Συντάγματος της αλλά και με την επικύρωση μιας σειράς Διεθνών Συμβάσεων που έχει 

ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο. Παράλληλα έχει αποδεχτεί και ενσωματώσει 

στο εσωτερικό της δίκαιο και μια σειρά συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 

καθώς και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Περισσότερες λεπτομέρειες, 

τόσο για τη Διεθνή νομοθεσία όσο και για την ευρωπαϊκή, καταγράφονται στο 

Παράρτημα Ι. Εκεί, αναφέρονται οι νόμοι και τα νομοθετικά διατάγματα με τα οποία η 

χώρα έχει κυρώσει τις Συμβάσεις των Ηνωμένων εθνών και εκείνες του ευρωπαϊκού 

συμβουλίου. Επίσης, αναφέρονται οι νόμοι και τα νομοθετικά διατάγματα που ορίζουν 

τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας-

Μέριμνας στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα κυρώσει όλες τις Συμβάσεις αλλά και 

κάποιες από αυτές που έχει κυρώσει δεν τις εφαρμόζει. Π.χ. ενώ έχει κυρώσει τη 
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Διεθνή Σύμβαση του 1965 για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, ωστόσο 

δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής των Η.Ε. «για την Καταπολέμηση των 

Διακρίσεων», να δέχεται σχετικά αιτήματα ή καταγγελίες από ομάδες ή ακόμα και από 

μεμονωμένα άτομα. Η Ελλάδα επίσης, ενώ έχει κυρώσει τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού με το Νόμο 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192), δεν έχει εκδώσει όμως 

ένα βασικό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως προβλέπονταν από την 

Σύμβαση των Η.Ε. Υπέβαλλε στην αρμόδια επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού 

την προβλεπόμενη έκθεση με καθυστέρηση 5 ετών (Επιτροπή για τα δικαιώματα του 

παιδιού, 2002). Στην έκθεση της Επιτροπής αυτής των Η.Ε. μεταξύ των άλλων 

αναφέρεται ότι απουσιάζουν από την έκθεση που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση οι 

πληροφορίες για τις επιδράσεις της υλοποίησης της Σύμβασης και επισημαίνεται η 

έλλειψη συμπερίληψης ενός τμήματος για τα γενικά μέτρα υλοποίησης της Συνθήκης. 

Στην εν λόγω έκθεση υπάρχουν πολλές ειδικότερες επισημάνσεις αναφορικά με τις 

αδυναμίες του πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα. 

Παρά τις προαναφερθείσες παραλήψεις είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να 

αναφέρουμε το πόσο καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα υπήρξε η δημιουργία του 

Συνηγόρου του παιδιού το 2003, ως Ανεξάρτητη Αρχή. Ο Συνήγορος του Παιδιού 

προασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών όπως αυτά διατυπώνονται στην Διεθνή 

Σύμβαση. Μέσα στις αρμοδιότητες του είναι και η διερεύνηση περιπτώσεων 

παραβίασης των δικαιωμάτων και του παιδιού οπότε και προτείνει μέτρα με στόχο την 

προστασία και αποκατάσταση τους. Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα έχει επισκεφτεί 

πολλές φορές Κέντρα Παιδικής Προστασίας και Μέριμνας. Ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά 

που ζουν σε αυτά έχει η Έκθεση που συνέταξε με τις διαπιστώσεις όσο αφορά την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα και απεστάλη προς την Επιτροπή 

δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ (Συνήγορος του παιδιού, 2012). Στην έκθεση αυτή 

κάνει σαφή αναφορά στα προβλήματα που έχει διαπιστώσει για τα ιδρύματα παιδικής 

προστασίας (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου). Πιο συγκεκριμένα κάποιες από τις 

διαπιστώσεις που αναφέρει είναι: 

- Η νομοθεσία που καλύπτει τα δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας 

είναι αρκετά απαρχαιωμένη. 

- Ελλείψεις παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την κατοχύρωση 

των δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων παιδιών, σύμφωνα με τις επιταγές της 

σύμβασης. 
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- Δεν έχουν θεσπιστεί με νόμο πρότυπα και προδιαγραφές που πρέπει να 

πληρούνται από τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, δημόσια και ιδιωτικά. 

- Υπάρχουν ιδρύματα που εποπτεύονται ελλιπώς, στα οποία επιβάλλονται 

στους φιλοξενούμενους ανήλικες ακραίοι κανόνες συμπεριφοράς, που 

αποκλίνουν από τα γενικά αποδεκτά πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας (π.χ. 

απαγόρευση παντελονιών στα κορίτσια, απαγόρευση συμμετοχής σε σχολικές 

εκδρομές, περιορισμός επικοινωνίας με τους γονείς κλπ.). 

- Δεν υπάρχουν εξειδικευμένες θεραπευτικές δομές φιλοξενίας για παιδιά  

με ψυχικές διαταραχές, θύματα κακοποίησης, ανήλικους με παραβατική 

συμπεριφορά, χρήστες ουσιών. 

- Ο θεσμός του διορισμού του επιτρόπου για τα παιδιά συχνά δεν 

εφαρμόζεται. 

- Η αναθεώρηση της τοποθέτησης σε ίδρυμα δεν προβλέπεται θεσμικά και 

δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με το πνεύμα της συνθήκης (άρθρο 25). 

- Ο θεσμός της αναδοχής εφαρμόζεται σε πολύ μικρό βαθμό, κυρίως 

ελλείψει κοινωνικών υπηρεσιών και συστήματος υποστήριξης της επιλογής,  

εκπαίδευσης, παρακολούθησης και υποστήριξης των αναδόχων γονέων, αλλά 

και λόγο μη διάθεσης επαρκών πόρων από την πολιτεία. 

-  Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχει 

ενσωματώσει στην εθνική πολιτική τις οδηγίες του ΟΗΕ για την εναλλακτική 

φροντίδα, ούτε το περιεχόμενο της Σύστασης 2005(5) του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, ούτε την 

Σύσταση CM/Rec (2010)2 για την από-ιδρυματοποίηση και τη ζωή στην 

κοινότητα των παιδιών με αναπηρίες. 

-  Λόγω της ασάφειας που επικρατεί σε πολλές νομοθετικές και θεσμικές 

ρυθμίσεις στο ελληνικό δίκαιο πολλές ελλείψεις παρουσιάζονται. Οι ελλείψεις 

αυτές εντοπίζονται στην προστασία, την κοινωνική φροντίδα και την 

επανένταξη θυμάτων και απροστάτευτων παιδιών που πολλές φορές 

φιλοξενούνται στα Κέντρα παιδικής Μέριμνας όπως επιβάλλει η δεοντολογία 

που απορρέει και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(Ν.2101/1992), αναφορικά με τη μεταχείριση απροστάτευτων και ασυνόδευτων 

παιδιών.  
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Ακολουθεί ένα παράδειγμα των συνεπειών των νομοθετικών κενών στον χώρο της έξω-

οικογενειακής φροντίδας και της αποσπασματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται 

ενίοτε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ας δούμε το παράδειγμα αυτό. Στο χώρο που 

λειτουργούσε μέχρι το 1948 το Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο λειτουργεί σήμερα η 

Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα». Η λειτουργία του εν λόγο ιδρύματος διέπεται ακόμα από 

τον κανονισμό λειτουργίας του έτους 1948 ο οποίος καλείται «Κανονισμός λειτουργίας 

Παιδοπόλεων, εγκριθείς και κυρωθείς υπό της επιτροπής Συντονισμού Διασώσεως και 

Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων». Μέσα στο αναχρονιστικό αυτό πλαίσιο λειτουργίας η εν 

λόγο Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» κλήθηκε να φιλοξενήσει το Μάρτιο του 2003, εκτός 

των άλλων παιδιών που διέμεναν εκεί, και τα παιδιά των φαναριών (ανήλικα θύματα 

εκμετάλλευσης, παράνομης διακίνηση και εμπορίας) μέσω ενός προγράμματος που 

εξυπηρετούσε τη Δράση «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόμο». 

Το πρόγραμμα αυτό προέκυψε μέσα από την συνεργασία των Υπουργείων Δημόσιας 

Τάξης και του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. Σύμφωνα με το πόρισμα του 

Συνηγόρου του Πολίτη (Συνήγορος  του Πολίτη, πόρισμα Ν.3094/03, Μάρτιος 2004: 

19-20), το πρόγραμμα απέτυχε λόγω της μη διασφάλισης της προστασίας των παιδιών 

και του προσωπικού από κυκλώματα, της μη συγκροτημένης λειτουργίας του 

Ιδρύματος ως χώρου φιλοξενίας παιδιών του δρόμου και της ευκαιριακής και χωρίς 

κατάλληλη επιστημονική και θεσμική προετοιμασία απόφασης για τη λειτουργία του 

προγράμματος. Ωστόσο, η διασφάλιση της προστασίας των ανήλικων θυμάτων 

εκμετάλλευσης, παράνομης διακίνηση και εμπορίας που φιλοξενούνται πολλές φορές 

στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας όπως στο «Αγία Βαρβάρα» προστατεύονται από το 

Προεδρικό Διάταγμα 233/28-8-2003 (ΦΕΚ 204) «Προστασία και αρωγή στα θύματα 

των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349,351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα κατά 

το άρθρο 12 του Ν.3064/2002 (ΦΕΚ 248)». Στην περίπτωση όμως της εν λόγω 

φιλοξενίας το Προεδρικό αυτό διάταγμα δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Δεν ελήφθησαν 

επίσης υπόψη τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των παιδιών- 

θυμάτων και των χώρων στους οποίους φιλοξενούνται. Τα μέτρα αυτά συνίστανται 

στην απαραίτητη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών (Π.Δ. 233/2003, άρθρο 

4). Επίσης, δεν ελήφθει υπ’ όψιν το γεγονός ότι σε περιπτώσεις φιλοξενίας παιδιών 

θυμάτων στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας το προσωπικό θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει ειδικευμένους επαγγελματίες, με γνώση και εμπειρία των ιδιαίτερων 

κοινωνικών παραγόντων καθώς και των ιδιαίτερων συμπεριφορικών και 

συναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών αυτών προκειμένου αυτά να βοηθηθούν 
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αποτελεσματικά. Το πρόγραμμα λοιπόν λόγω της ανεπάρκειας του και ελλείψει όλων 

των παραπάνω αναφορών αδράνησε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα τη 

διαφυγή σημαντικού αριθμού παιδιών από την Παιδόπολη σε άγνωστες κατευθύνσεις 

με κίνδυνο ακόμη και της ίδιας της ζωής τους (Συνήγορος του Πολίτη, πόρισμα 

Ν.3094/03, Μάρτιος 2004: 27).. 

Βήματα προόδου στην προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας με τα ευρωπαϊκά και 

τα διεθνή standards πραγματοποιήθηκαν μόλις το 2014 όταν τέθηκε σε εφαρμογή η 

Υπουργική Απόφαση Δ27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792 Β’/17-10-14) η οποία 

καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 

προστασίας παιδιού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με την συγκεκριμένη 

Υπουργική Απόφαση το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

επιχείρησε να εισαγάγει ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού και προδιαγραφών ποιότητας στη 

λειτουργία των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας ΝΠΙ∆. Στα θετικά σημεία της 

Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνονται προβλέψεις για µια σειρά παροχών που 

αποβλέπουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, τη 

συνεργασία των ιδρυμάτων µε τους φυσικούς γονείς και ενθάρρυνση της επικοινωνίας 

των παιδιών µε αυτούς, την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού, τη διαμόρφωση 

και περιοδική αναθεώρηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος για κάθε παιδί και την 

επιδίωξη του περιορισμού της διάρκειας παραμονής του στο ίδρυμα. Ωστόσο, αρκετές 

προβλέψεις της προκάλεσαν έντονους προβληματισμούς και αντιδράσεις, που 

οδήγησαν στην ανάκλησή της. Όπως δηλώθηκε από την πολιτική ηγεσία της χώρας 

επίκειται αναθεώρηση της παρούσας μια και είναι αναγνωρισμένη η αναγκαιότητα 

θέσπισης προδιαγραφών ποιότητας για την λειτουργία των μονάδων αυτών, η οποία 

στην παρούσα φάση παρουσιάζει τεράστια ανομοιογένεια και ελλείμματα (ειδική 

έκθεση, Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε Ιδρύματα, Συνήγορος του Πολίτη, 

2015). 

4.3 Τα συνταγματικά δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα 
όπως απορρέουν από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συνθήκες. 

Στην Ελλάδα τα συνταγματικά δικαιώματα του παιδιού αναγνωρίζονται και 

κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του 1975, του 1986 και του 2001. Ιδιαίτερα το άρθρο 21 

προστατεύει ρητά το παιδί και αναφέρει ότι «η παιδική ηλικία τελεί υπό την προστασία 
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του κράτους». Με το εν λόγω άρθρο δηλώνεται εμφανώς η πρόθεση του κράτους να 

αναλάβει την ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων.  Η προστασία των παιδιών στην 

Ελλάδα απορρέει και από τις Διεθνείς Συνθήκες, οι οποίες έχουν επικυρωθεί με νόμο, 

με προεξάρχουσα τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού. Σύμφωνα με το 

άρθρο 1 της Διεθνούς Συνθήκης για τα δικαιώματα του παιδιού, παιδί είναι κάθε 

άνθρωπος κάτω των 18 ετών. Ωστόσο στο ελληνικό σύνταγμα ο όρος παιδική ηλικία 

δεν είναι τόσο ακριβής. Η παιδική ηλικία θεωρείται ότι ξεκινάει από την αρχή της ζωής 

του ανθρώπου και λήγει με την εφηβεία η οποία εφηβεία τερματίζεται με την 

ενηλικίωση του ατόμου (Μάνεσης, 1989). Ωστόσο στο ισχύον δίκαιο με τον όρο 

ανηλικότητα εννοείται η ηλικιακή περίοδος του ανθρώπου μέχρι να συμπληρώσει το 

δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και κατά συνέπεια περιλαμβάνεται σε αυτό και η 

εφηβεία.  

Από τις αρχές του 20ου αιώνα και κάτω από την επήρεια της αγγλοσαξονικής 

δικαστηριακής πρακτικής κάνει στην Ελλάδα την εμφάνιση του ένας ξεχωριστός 

κλάδος του δικαίου, το δίκαιο των ανηλίκων (Κουράκης, 1991: 5). Ο συγκεκριμένος 

κλάδος απαρτίζεται από ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι λειτουργούν με σκοπό την 

προστασία των ανήλικων μελών της κοινωνίας ρυθμίζοντας τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις απέναντι στους ανήλικους τόσο στον τομέα του ιδιωτικού δικαίου όσο και 

του δημοσίου. Στο δίκαιο των ανηλίκων εντάσσονται κανόνες διαφόρων κλάδων 

δικαίου όπως του αστικού και του ποινικού. Οι κανόνες που διέπουν το δίκαιο των 

ανηλίκων επηρεάζονται και διαμορφώνονται από την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα του παιδιού (ν.2101/1992), από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997), από τις Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης όπως π.χ. το άρθρο 20 που αναφέρεται στους νέους τρόπους 

μεταχείρισης της Νεανικής Παραβατικότητας και τέλος από τη Δικαιοσύνη των 

Ανηλίκων (Σπινέλη-Τρωϊανού, 1992: 20). Στις κοινές πηγές αυτού του δικαίου εκτός 

από το Σύνταγμα ανήκει ο Ποινικός Κώδικας, οι Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής 

Δικονομίας, ειδικοί ποινικοί νόμοι και στις αυτόνομες πηγές ανήκουν ειδικοί νόμοι και 

διατάγματα. 

Η Μελέτη του θεσμικού πλαισίου σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

απαραίτητη προκειμένου να μελετήσουμε το ελληνικό δίκαιο στον τομέα που μας 

ενδιαφέρει, δηλαδή στο κατά πόσο οι ελλείψεις που εμφανίζει σε σχέση με το 

αντίστοιχο ευρωπαϊκό συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
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Ας κρατήσουμε προς το παρόν προχωρώντας το ότι επικυρώνοντας τις Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκές Συμβάσεις η Ελλάδα κατ’ ουσίαν διαμορφώνει το δικό της δίκαιο, σε 

σχέση με το Διεθνές & το Ευρωπαϊκό, με τις ιδιαιτερότητες που αυτό φέρει λόγω των 

ιστορικών και πολιτικών ιδιαιτεροτήτων που πλαισιώνουν την χώρα. 

 

Συμπεράσματα 

Η μελέτη του θεσμικού πλαισίου παρουσιάζει ενδιαφέρον από τη σκοπιά του ότι 

αποτυπώνει τις πολιτισμικές αξίες μιας χώρας και καθορίζει μέρος των δομών της 

κοινωνίας της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιμετωπίζει διάφορες 

πληθυσμιακές ομάδες. Πόσο μάλλον όταν το θεσμικό αυτό πλαίσιο αναφέρεται στην 

παιδική ηλικία, η οποία σύμφωνα με την κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, όπως 

είδαμε από τις αναφορές του κεφαλαίου που προηγήθηκε, διαθέτει δομικά γνωρίσματα 

που την αναδεικνύουν σε κοινωνική κατηγορία και σε σταθερό στοιχείο της κοινωνικής 

δομής (James & Prout, 1990). Η επικράτηση ενός θεσμικού πλαισίου ή οι αλλαγές 

αυτού σε μια χώρα, επιφέρουν σημαντικές συνέπειες στη θεώρηση της παιδικής 

ηλικίας, στην κοινωνική θέση των παιδιών και στην διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 

Σημαντικό κομμάτι του παρόντος κεφαλαίου, πέραν της αναλύσεως των 

προαναφερθέντων, αποτέλεσε και η παράθεση της εξέλιξης του υφιστάμενου θεσμικού 

πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και εκείνων που βρίσκονται σε 

έξω-οικογενειακή φροντίδα τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παρουσιάστηκε η εικόνα που εμφανίζει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο μετά την 

ενσωμάτωση των νομοθετημάτων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο ελληνικό δίκαιο και 

την επικύρωση των σχετικών οδηγιών. Τέλος έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν σε 

συνοπτική μορφή οι προκλήσεις και τα ελλείμματα μέσα από δημοσιευμένα στοιχεία 

γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και μελετών που αφορούν το χώρο της παιδικής, έξω-

οικογενειακής φροντίδας στη χώρα μας. Η γενικότερη διαπίστωση πάντως, από τις 

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κεφάλαιο, είναι ότι η Ελλάδα υστερεί στην 

εφαρμογή των Διεθνών & Ευρωπαϊκών Συμβάσεων όσο αφορά τα δικαιώματα των 

παιδιών. Ωστόσο και από την έρευνα της διατριβής, κυρίως την ποιοτική, θα διαφανεί 

το πόσο η υστέρηση αυτή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία επιτείνει τις διαδρομές του 

κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών που βίωσαν την έξω-οικογενειακή φροντίδα. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 171

Κεφάλαιο 5 Γενικά Χαρακτηριστικά της Ιδρυματικής 
Φροντίδας στην Ελλάδα. Αντικείμενο της Έρευνας. Ερευνητικά 
Ερωτήματα. 

 

Εισαγωγή 

Το πως ορίζει μια κοινωνία ενταγμένη μέσα στην ιστορικότητα της την κοινωνική 

προστασία και φροντίδα των παιδιών που στερούνται γονικής μέριμνας δεν είναι μια 

αξιολογικά ουδέτερη κατασκευή. Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα παιδιά εντάσσεται 

μέσα σε ένα ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Οι αξίες για μια 

προστατευμένη παιδική ηλικία συνδέονται πολιτισμικά και ιστορικά με τις κοινωνικές 

και οικονομικές προδιαγραφές και προτεραιότητες των καπιταλιστικών χωρών της 

Ευρώπης και των ΗΠΑ. (Boyden, 1997). Διαφορετικές κουλτούρες, αξίες, παραδόσεις, 

θεσμικές και πολιτικές δομές επηρεάζουν τους ορισμούς της κοινωνικής προστασίας 

των παιδιών και καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους αυτή παρέχεται σε παιδιά 

που διαμένουν σε ιδρύματα. Τα κυρίαρχα στρώματα της κάθε εποχής διαμόρφωναν την 

μορφή και την έκταση της προνοιακής πολιτικής για τα παιδιά αλλά και το παιδαγωγικό 

της περιεχόμενο. Εφαρμόζονταν οι εκπαιδευτικές πολιτικές εκείνες που θα διασφάλιζαν 

τα οικονομικά τους συμφέροντα, θα έκαναν αποτελεσματικότερο τον κοινωνικό έλεγχο 

που χρειαζόταν για την συνέχιση της κυριαρχίας τους και θα υποστήριζαν την 

σωφρονιστική πολιτική που θα υιοθετούνταν ενίοτε. Από τη δεκαετία του ΄70 και μετά 

αρχίζει στην χώρα μας η αναμόρφωση των πολιτικών οικονομιών και των κοινωνικών 

συνθηκών και μετεξελίσσονται οι κοινωνικές ανάγκες κυρίως με την ένταξη της χώρας 

στην Ε.Ε. Πραγματοποιείται με αυτόν τον τρόπο μια μεταστροφή στην ανάπτυξη και 

οργάνωση της κοινωνικής φροντίδας των παιδιών στην ελληνική πραγματικότητα. 
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5.1 Τα ερευνητικά Ερωτήματα, Το Κεντρικό ερώτημα της 
έρευνας. 

Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά 

της ελληνικής ιδρυματικής κοινωνικής φροντίδας των παιδιών από το 1970 και μετά 

(μέχρι το 2016), και κατά πόσο αυτά ενοχοποιούνται για τον κοινωνικό αποκλεισμό 

των παιδιών των ιδρυμάτων. Αυτό θα είναι το κεντρικό ερώτημα που θα πρέπει να 

απαντηθεί. 

Προκειμένου να συμβεί αυτό θα πρέπει να απαντηθούν δύο επιμέρους ερωτήματα 

Α.  Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας και φροντίδας 

στην Ελλάδα μέσα από τις κοινωνικό-πολιτικές και θεσμικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα 

από το ‘70 και μετά. 

B.  Ποιός ο ρόλος των χαρακτηριστικών αυτών στις διαδρομές του κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας. 

5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας των 
παιδιών που διαμένουν σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας στην 
Ελλάδα από το 1970 και μετά 

Η δεκαετία του ‘70 βρίσκει τη χώρα μας με μια στρατιωτική δικτατορία να κυβερνά 

στον πολιτικό χώρο. Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος και μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 επικρατούν συντηρητικές κυβερνήσεις, οι οποίες διατηρούν 

αρκετά από τα στοιχεία του προηγούμενου καθεστώτος χωρίς σημαντικές αλλαγές στο 

επικρατών θεσμικό πλαίσιο. Αργότερα την δεκαετία του 1980  η χώρα εντάσσεται στην 

Ε.Ε. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο γίνεται αποδέκτης της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς 

νομοθεσίας. Αυτό επηρεάζει βαθιά το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας και κατά συνέπεια 

και αυτό που διέπει την λειτουργία των μονάδων που φιλοξενούν παιδιά που ζουν χωρίς 

την γονική φροντίδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα αναζητήσουμε και θα μελετήσουμε 

τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής μέριμνας. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 

συνοψίζονται σε έξι. Αναλυτικότερα:  

 



 

 173

5.2.1 1ο Χαρακτηριστικό: Μοντέλο Πολιτικών Κοινωνικής Φροντίδας 
στην Ελλάδα 

Το 1o χαρακτηριστικό αναφέρεται στο μοντέλο πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για το 

παιδί που ακολουθείται στην χώρα μας και στην αντίληψη που επικρατεί στην κοινωνία 

περί της έξω-οικογενειακής φροντίδας. 

Στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα που ιδρύεται το κράτος πρόνοιας μέχρι και τις αρχές 

του 20ου αιώνα κυριαρχεί το μοντέλο του “laissez – faire and patriarchy”. Η 

ταξινόμηση των μοντέλων πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά έχει γίνει από  

την Lorraine Hardling-Fox, καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής και εξειδικευμένη στην 

πολιτική της παιδικής φροντίδας (Hardling-Fox, 1997). Στο μοντέλο αυτό γενικά, αλλά 

και στις αναφορές του στην παιδική φροντίδα που μας αφορούν εδώ, ενσωματώνεται η 

φιλελεύθερη ιδεολογία των δυτικών κοινωνιών όπου το κράτος παραμένει μακριά από 

τον ιδιωτικό χώρο. Αποδέχεται το ότι οι ενήλικες έχουν δύναμη σε σχέση με τα παιδιά 

και οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες και είναι οι σχέσεις δύναμης που επικρατούν και 

ρυθμίζουν την οικογενειακή ισορροπία. Η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια διατηρεί 

τον πατριαρχικό χαρακτήρα της. Η φροντίδα των παιδιών είναι ευθύνη κυρίως της 

οικογένειας και μόνο σε επείγουσες ανάγκες όπως απώλεια της φυσικής οικογένειας 

από ασθένειες, ατυχήματα, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, το κράτος παρεμβαίνει και 

τα παιδιά τοποθετούνται στις ελάχιστες δομές κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν 

(Το Χαμόγελο του Παιδιού, 2009: 33-34). 

Το μοντέλο αυτό διατηρείται στην ελληνική νομοθεσία μέχρι τις αρχές της νέας 

χιλιετίας όπου και θεσπίζεται εθνική νομοθεσία για την προστασία των παιδιών και την 

τιμωρία των υπεύθυνων ενηλίκων σε περιπτώσεις κακοποίησης, κακομεταχείρισης ή 

και παραμέλησης. Η θέσπιση αυτή πραγματοποιείται μετά από την επικύρωση της 

σχετικής οδηγίας της Ε.Ε. Ωστόσο η Ελλάδα από την δεκαετία του ’90 υιοθέτησε 

στοιχεία από το 2ο μοντέλο πολιτικής της παιδικής προστασίας, αυτό του «κρατικού 

πατερναλισμού και της παιδικής προστασίας» (Μουσούρου Λ., 1998). Τότε για πρώτη 

φορά αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, αναπτύσσονται επίσημοι κρατικοί 

μηχανισμοί παιδικής προστασίας και εμφανίζεται η παρεμβατικότητα στην οικογένεια 

σε περίπτωση ακαταλληλότητας αυτής ή αδυναμίας, προκειμένου να απομακρυνθούν 

τα παιδιά και να τοποθετηθούν στην ιδρυματική φροντίδα ή να δοθούν σε υιοθεσία.    
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Σε άλλες χώρες της Β.Δ. Ευρώπης, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ίσχυε το 2ο  

μοντέλο αυτό του Κρατικού Πατερναλισμού και της παιδικής προστασίας υπήρχε 

διαφορετική αντιμετώπιση και εφαρμογή αυτού. Από το 1975 είχαν θεσπιστεί με τον 

νόμο των παιδιών (Children’s Act) εναλλακτικές μορφές φροντίδας οι οποίες 

αναφέρονται στην αναδοχή και υιοθεσία. Επιπλέον, στο Η.Β. και σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες τα παραδοσιακά ιδρύματα παιδικής προστασίας έχουν καταργηθεί 

και έχουν αντικατασταθεί από μικρές μονάδες οικογενειακού τύπου ή μονάδες με 

θεραπευτικό προσανατολισμό. Στη χώρα μας όμως η ένταξη των παιδιών σε ιδρύματα 

είναι συχνά η μόνη λύση που εξετάζεται η οποία δυστυχώς συνοδεύεται από 

μακροχρόνια παραμονή. Αυτό ακριβώς αποδεικνύουν αρκετές μελέτες16 που έχουν 

πραγματοποιηθεί για τα ελληνικά δεδομένα όσο αφορά τα παραπάνω ζητήματα. Η 

δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου – Green Paper ‘Every Child Matters’ το 2004 στη 

Βρετανία, ως μηχανισμός πρώιμης παρέμβασης στη ζωή των παιδιών μέσω της 

συγκέντρωσης πληροφοριών που είχε ως στόχο την έγκαιρη πρόληψη επικίνδυνων 

παραγόντων για την ζωή και την ανάπτυξη τους (αναγνώριση παραγόντων ρίσκου), 

σηματοδότησε μια νέα περίοδο σκεπτικισμού γύρω από αυτή την εκδοχή του 

συγκεκριμένου Μοντέλου Παιδικής Προστασίας. Ο σκεπτικισμός αυτός 

τροφοδοτήθηκε από την αλλαγή που επιβλήθηκε μετά την ψήφιση του νέου 

νομοθετήματος στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παιδιών, των γονέων, των 

εμπλεκόμενων σε αυτές επαγγελματιών και του κράτους. Υπονοήθηκε ότι η 

υπονόμευση των ελευθεριών των πολιτών καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

βρισκόταν στο προσκήνιο μετά την εφαρμογή αυτού του υπαρκτού πλέον συστήματος 

παρέμβασης όπου αναπτύσσεται ιδιαιτέρως η δύναμη και οι υπευθυνότητες των 

                                                 
16Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2010). «Έκθεση εργασίας υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύη: Ανταποκρισιμότητα στα αιτήματα προστατευμένης 

φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος αναφοράς, διαχείρισης και 

παρακολούθησης». 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού-ENOC (Ιούλιος 2011). «Τα δικαιώματα 

των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα», Έκθεση σχετικά με μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC). 

Αλτάνης Π., Οικονόµου Χ. (επιµέλεια), 2009 «Σχέδιο ∆ράσης για την οριζόντια 

δικτύωση και τον συντονισµό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης προς το 

παιδί» Μελέτη στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», µε ευθύνη του Συλλόγου «Το 

Χαµόγελο του Παιδιού». 
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επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας και των δικαστικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια 

εγείρονται ερωτηματικά για την ασφάλεια αυτών των δεδομένων, την τήρηση της 

εμπιστευτικότητας των επαγγελματιών που θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτά και εντέλει την διαχείριση των ίδιων των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί 

(Parton, 2006: 977-978).  

Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές του νέου μηχανισμού πρόληψης και 

παρέμβασης διατείνονταν ότι ενώ η νέα γενιά μπορεί να απολαύσει μεγαλύτερη 

ευημερία, καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες, και περισσότερες ευκαιρίες, διατρέχει 

κινδύνους διαφορετικής φύσης από ότι αντιμετώπιζαν οι προηγούμενες γενιές και 

βιώνει συνθήκες αβεβαιότητας. Εκτίθεται νωρίτερα σε κινδύνους σεξουαλικού 

περιεχομένου, ναρκωτικά, αλκοόλ, διαζύγιο των γονέων, μονογoνεϊκότητα, και άλλες 

καταστάσεις που καθιστούν τις οικογενειακές σχέσεις πιο περίπλοκες και καθιστούν τη 

θέση των παιδιών πιο επισφαλή. Επίσης, η πλευρά αυτή επιχειρηματολογώντας υπέρ 

του νέου μηχανισμού, χρησιμοποιεί την επιστημονικά αποδεδειγμένη αποδοτικότητα 

της πρώιμης παρέμβασης και της αναγνώρισης των παραγόντων ρίσκου. Η έγκαιρη 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών στον οικογενειακό περίγυρο που δύναται να έχουν 

αρνητικές επιδράσεις στην ευημερία και υγιή ανάπτυξη των παιδιών, αν 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα δεν θα οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες και εμπειρίες το 

παιδί (Graham & Utting, 1996).     

Η κριτική λοιπόν του νέου συστήματος κυρίως επικεντρώθηκε στην μεγάλη σημασία 

που αποδόθηκε στη συγκέντρωση πληροφοριών και τον έλεγχο κάτι, που υποσκέλισε 

εντέλει την αλλαγή των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και των επαγγελματιών που 

ευαγγελίστηκε. Η άσκηση κριτικής συνεχίστηκε με την παρέμβαση των Munro και 

Penna οι οποίοι αναφέρονται στο οικονομικό κόστος που έχει το εν λόγω εγχείρημα σε 

σχέση με το όφελος που εν τέλει θα προσφέρει (Munro, 2004, Penna, 2005). Επιπλέον, 

ο εν λόγω μηχανισμός πρόληψης κατηγορήθηκε για την συγκέντρωση μιας τεράστιας 

ποσότητας καταγεγραμμένων πληροφοριών από το κράτος  για την ζωή των πολιτών 

που φτάνει σε σημείο να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά ταυτόχρονα να 

σηματοδοτεί μια υπερβολική παρέμβαση στην ιδιωτικότητα της οικογενειακής ζωής 

(Howe Earl,  2004).  

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μηχανισμού 

για την φροντίδα των παιδιών (LAC project ‘Looking after Children’). Ο μηχανισμός 
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αυτός περιλαμβάνει 6 σημεία αξιολόγησης που σχετίζονται με την ηλικία των παιδιών 

(6 age-related Αssessment and Αction records - AARs) και παρέχουν μια λεπτομερή και 

δομημένη αξιολόγηση της προόδου του παιδιού σε σχέση με επτά αναπτυξιακές 

διαστάσεις: υγεία, παιδεία, συναισθηματική και συμπεριφορική ανάπτυξη, 

οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, ταυτότητα, δεξιότητες και κοινωνική 

παρουσίαση. Ο μηχανισμός αυτός μαζί με τα σημεία αξιολόγησης του (To LAC μαζί με 

τα ΑΑRs) αποτέλεσαν τον κρίσιμο θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη του Πλαισίου 

Αξιολόγησης των Παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και των οικογενειών τους 

(Assessment Framework for Children in Need and their Families) (DH, Department of 

Education and Employment, & The Home Office 2000. Με αυτό τον τρόπο το κράτος 

πέρασε στην εγκαθίδρυση ενός Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment 

Framework) και της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος για το Παιδί 

(Integrated Children’s System) (Walker & Scott, 2004).  

Η ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος με όλους τους προαναφερθέντες 

υποβοηθητικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε εγκαθίδρυσαν ένα σύστημα 

καθολικών και στοχευμένων υπηρεσιών για το παιδί και ειδικότερα για όσα βρίσκονται 

σε κίνδυνο και λειτουργούσε κάτω από την οπτική της έγκαιρης παρέμβασης. Ο 

αντίλογος στην φιλοσοφία της πρώιμης παρέμβασης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η 

Αγγλία αρέσκεται στην «προληπτική στάση» περισσότερο από το να περάσει στη φάση 

της διαπίστωσης του προβλήματος και να απαιτηθεί να ανταποκριθεί σε περιστατικά 

που έχουν φτάσει σε κατάσταση κρίσης. Η ιδέα της πρόληψης οικοδομήθηκε πάνω 

στην  επιστημονική κατανόηση της αιτίας και του αποτελέσματος σε συνδυασμό πάντα 

με την ικανότητα του κράτους να παρέμβει με ορθό και έγκαιρο τρόπο στην κοινωνική 

ζωή των πολιτών. Όμως πολιτικές και πρακτικές οι οποίες εστιάζουν την προσοχή τους 

στην έγκαιρη παρέμβαση είναι στενά συνδεδεμένες με συστήματα στενής 

παρακολούθησης. Τότε το πρόβλημα που αναδύεται γίνεται σύνθετο και περιπλέκει την 

κατάσταση από τη στιγμή που τίθενται σε περιορισμό η ελευθερία και τα δικαιώματα 

των πολιτών (γονιών κα παιδιών) (Parton, 2006).  

Αυτή η συζήτηση είχε τεράστιο αντίκτυπο στην Ευρώπη επηρεάζοντας τα 

συστήματα παιδικής προστασίας και άλλων χωρών. Έτσι κάνοντας χρήση όρων 

οργάνωσης του συστήματος παιδικής πρόνοιας, με την επικράτηση των Εργατικών 

εγκαταλείπονται οι υπηρεσίες που πλαισιώνουν την προστασία της οικογένειας και 

επικρατεί ένα παιδοκεντρικό σύστημα (Parton, 2009). Ακολουθούν και οι αλλαγές σε 
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διοικητικό επίπεδο ενσωματώνοντας την πρόοδο της τεχνολογίας. Με την ψήφιση του 

‘Every Child Matters’ η κυβέρνηση θέτει το παιδί στην καρδιά της πολιτικής της και 

οργανώνει τις υπηρεσίες της γύρω από τις δικές του ανάγκες. Μετά το 2010 με τον 

Cameron στην εξουσία και την επικράτηση των συντηρητικών, το σύστημα του “Every 

child Matters” ατονεί λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και ο έλεγχος για την υγεία και 

ανάπτυξη του παιδιού περνάει σε πιο παραδοσιακά επίπεδα φροντίδας με ατομική 

χρηματοδότηση περιπτώσεων που χρήζουν ανάγκης, εγκαταλείποντας την κεντρικά 

χρηματοδοτούμενη υπηρεσία. Με την Βρετανία να εφαρμόζει διαφορετικές εκδοχές του 

μοντέλου - Κρατικός Πατερναλισμός και παιδική προστασία - ανάλογα με την 

φιλοσοφία και την ιδεολογία των κυβερνήσεων που επικρατούσαν από το 1990 και 

έπειτα και τα συστήματα παιδικής προστασίας στην Δυτική-Ευρώπη να επηρεάζονται 

από τις αλλαγές που συντελούνταν, έχει ενδιαφέρον να ερευνήσουμε τι επιπτώσεις 

είχαν στη χώρα μας οι αλλαγές αυτές. Να διαφανεί ποιες αλλαγές επήλθαν στο 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της Παιδικής Μέριμνας εξαιτίας της επικράτησης του 

2ου Μοντέλου παιδικής προστασίας, και ποιά είναι η ελληνική εκδοχή αυτού. 

Οι πρώτες ενδείξεις όμως, όπως δείχνουν οι εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ο 

οποίος ως ανεξάρτητη αρχή και σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγματος και 

το Νόμο 3094/03 (ΦΕΚ 10 Α’/22-01-03), είναι ο πλέον αρμόδιος να ασχοληθεί με τα 

θέματα δικαιωμάτων των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, 

καταδεικνύουν ότι το μοντέλο παιδικής προστασίας που εφαρμόζεται στην χώρα μας 

για τα παιδιά που στερούνται γονεϊκής φροντίδας στηρίζει την εφαρμογή του σε 

πεπαλαιωμένα χαρακτηριστικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ειδική έκθεση 

που συνέταξε το 2015 (Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του παιδιού, 

2015: 8) τα γενικά χαρακτηριστικά της έξω-οικογενειακής φροντίδας των παιδιών στην 

Ελλάδα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μια αναχρονιστική εφαρμογή του 2ου μοντέλου 

παιδικής προστασίας. Πολλά ιδρύματα κυρίως του ιδιωτικού και εκκλησιαστικού τομέα 

λειτουργούν ακόμα βάση ενός μοντέλου «φιλανθρωπίας» και ακόμα δεν έχουν 

προσαρμόσει την λειτουργία τους στα σύγχρονα δεδομένα για την φιλοξενία και τα 

δικαιώματα του παιδιού. Δεν είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των παιδιών και 

διατηρούν ακόμα στην επωνυμία τους την λέξη «ορφανοτροφείο», λέξη που 

ενοχοποιείται για τον στιγματισμό των παιδιών που διαβιούν σε αυτά.  Στα ιδρύματα 

αυτά εκτιμάται ότι φιλοξενούνται περίπου 2000 παιδιά, διπλάσιος αριθμός αυτών των 

κρατικών κέντρων προστασίας (Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του 
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παιδιού, 2015: 8). Παράλληλα διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης δεν έχει ενσωματώσει στην εθνική πολιτική τις οδηγίες του ΟΗΕ για την 

εναλλακτική φροντίδα (Συνήγορος του Πολίτη, 2011). Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε 

επίσης, ότι δεν εφαρμόζεται ο θεσμός του διορισμού του επιτρόπου για τα παιδιά που 

διαβιούν χωρίς γονική μέριμνα. 

5.2.2 2ο Χαρακτηριστικό: η Ποιότητα των Υποδομών των Κέντρων 
Παιδικής Μέριμνας 

Το 2ο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην ποιότητα των υποδομών των Κέντρων 

Παιδικής Μέριμνας και την ποιότητα των διαδικασιών και των ρυθμίσεων αναφορικά 

με τη διαβίωση των παιδιών μέσα σε αυτά. Δηλαδή στα δομολειτουργικά 

χαρακτηριστικά των Μονάδων. Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι συνθήκες 

διαμονής των παιδιών στους χώρους των Κέντρων και κατά πόσο ανταποκρίνονται τα 

κτήρια και οι υποδομές στην ασφάλεια και στις ανάγκες των παιδιών π.χ. θέρμανση, 

προσβασιμότητα, ψυχαγωγία κ.α. Συγχρόνως πρέπει να διερευνηθούν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχονται όπως 

π.χ. αν λειτουργεί επιστημονική επιτροπή, αν τηρείται ατομικό σχέδιο ανάπτυξης και 

φροντίδας για κάθε παιδί που να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να 

επαναξιολογείται, αν πραγματοποιούνται προγράμματα ψυχαγωγίας και 

κοινωνικοποίησης, αν υπάρχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, αν υπάρχει 

πρόγραμμα προσαρμογής των παιδιών στις αλλαγές εντός και εκτός της υπηρεσίας 

φιλοξενίας (αλλαγή στο προσωπικό, επιστροφή στην οικογένεια, ενηλικίωση και 

αυτονόμηση κ.α.), αν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης της οργάνωσης και της 

λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ο Συνήγορος και πάλι μέσω της ειδικής του έκθεσης μας περιγράφει την κατάσταση 

των Κέντρων από άποψη δομών και λειτουργικότητας ως τέτοια ώστε να δημιουργείται 

έντονος προβληματισμός. Περιγράφει τα δημόσια Κέντρα Παιδικής Μέριμνας να 

στεγάζονται σε μεγάλα, παλαιά κτίρια, κατάλοιπο της µεταπολεµικής περιόδου. Την 

εποχή εκείνη ήταν αναγκαίο το μέγεθος τους επειδή καλούνταν να περιθάλψουν μεγάλο 

αριθµό ορφανών ή παιδιών που κατέληγαν σε αυτά ως αποτέλεσµα των συρράξεων του 

εµφυλίου, ή λόγω ακραίας φτώχειας κάτι το οποίο πλέον έχει παρέλθει και το μέγεθος 

δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις ως προς την διατήρηση σημαντικών για την 

υγεία των παιδιών παραγόντων όπως η καθαριότητα, η θέρμανση, η συντήρηση, η 

αισθητική κ.α.  
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Από την άλλη όσο αφορά τα ιδρύματα ιδιωτικού δίκαιου και τα εκκλησιαστικά 

παρατηρείται από πλευράς οργάνωσης και λειτουργίας, η μη ενεργοποίηση ούτε των 

ελάχιστα απαιτούμενων από την εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου 

standards. Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας τους θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε 

αρκετά από αυτά δεν τηρούνται ατοµικοί φάκελοι των παιδιών, ή όπου αυτοί τηρούνται  

παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις π.χ. δεν περιλαμβάνουν σηµαντικά στοιχεία όπως το 

οικογενειακό ιστορικό, την καταγραφή επικοινωνίας των παιδιών µε την οικογένειά 

τους, την πρόοδο τους, τυχόν στόχους ή αναθεώρηση της τοποθέτησής τους, 

διασφάλιση της διεπιστημονικότητας και της συνέχειας στις παρεμβάσεις κ.ά. 

(Συνήγορος του πολίτη, 2015, Ειδική έκθεση). Ακόμα, σε μεγάλο ποσοστό τα ιδρύματα 

αυτού του τύπου έχει το σχολείο μέσα στις εγκαταστάσεις του με αποτέλεσμα να 

εντείνεται ακόμα περισσότερο η κοινωνική απομόνωση των παιδιών από τη ζωή της 

κοινότητας.17 Άλλα ευρήματα της έρευνας αναφέρουν ότι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

ή μέσης εκπαίδευσης υπήρχαν σε πολύ λίγα ιδρύματα ενώ επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας δεν υπήρχε σε κανένα.   

Βασικά προβλήματα όμως στην λειτουργία του ιδρυμάτων εμφανίζονται επιπλέον 

λόγω της απουσίας ελαχίστων εθνικών προδιαγραφών λειτουργίας όπως και από την 

απουσία ενός Κώδικα Δεοντολογίας που να καθορίζει ενιαίες προδιαγραφές πρακτικής 

σε όλα τα ιδρύματα ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Η απουσία όμως των 

προαναφερθέντων στην λειτουργία των ιδρυμάτων μπορεί να αφήσει σημαντικά 

περιθώρια για αυθαιρεσίες και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών που βιώνουν 

σε καταστάσεις έξω-οικογενειακής φροντίδας. Ειδικότερα, η Αρχή του συνηγόρου του 

Πολίτη έχει δεχτεί κατ’ επανάληψη αναφορές για εφήβους οι οποίοι χρήζουν υψηλής 

υποστήριξης και εξειδικευμένης φροντίδας ψυχικής υγείας, για την περίπτωση των 

οποίων δεν υπάρχουν κατάλληλες δοµές. Τα παιδιά αυτά στη χώρα μας με διαταραχές 

ή/και σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς εισάγονται µε εισαγγελική εντολή στα 

Κέντρα Παιδικής Μέριμνας τα οποία λόγω του ότι δεν διαθέτουν την αναγκαία 

υποδοµή για να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους έχει ως αποτέλεσµα να διαταράσσεται 

                                                 
17Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» 

διεξήγαγε έρευνα με αντικείμενο τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων και τις 

επιπτώσεις της ιδρυματικής ζωής στα φιλοξενούμενα παιδιά. Η έρευνα διήρκησε από το 1979 

έως το 1984 και οι ερευνητές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε όλα τα ιδρύματα που ήταν σε 

λειτουργία την περίοδο εκείνη.   



 

 180

η λειτουργία ιδρυµάτων, να προκαλείται σοβαρή αναστάτωση στα υπόλοιπα 

φιλοξενούµενα παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά ή έφηβοι µε ψυχικές/συµπεριφορικές 

διαταραχές να µη λαµβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, µε περαιτέρω συνέπεια την 

παγίωση ή επιδείνωση των προβλημάτων τους. Συγχρόνως, στον αντίποδα, έφηβοι µε 

δύσκολη ή εναντιωματική συμπεριφορά παραµένουν σε ακατάλληλο οικογενειακό 

περιβάλλον λόγω της απουσίας κατάλληλων δοµών φροντίδας, µε τους περαιτέρω 

κινδύνους που αυτό συνεπάγεται (Συνήγορος του πολίτη, 2015, Ειδική έκθεση). Το 

τελευταίο σημείο έρχεται να συμπληρώσει και να επαναφέρει την προβληματική της 

αντίληψης στη χώρα μας όσο αφορά την έξω-οικογενειακή φροντίδα των παιδιών όπως 

αναλύθηκε και αποδόθηκε στην παράγραφο που αναφέρεται στο 1ο χαρακτηριστικό της 

παιδικής προστασίας.  

5.2.3 3ο χαρακτηριστικό: Οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής των Παιδιών στα 
Κέντρα Παιδικής Μέριμνας 

Οι τοποθετήσεις των παιδιών σε ιδρύματα φιλοξενίας γίνονται σχηματικά για τις 

παρακάτω κατηγορίες προβλημάτων: 

Α. Για κοινωνικά προβλήματα όπως εγκατάλειψη από τους φυσικούς γονείς, 

γεννήσεις εκτός γάμου, αρρώστιες γονέων, θάνατος, πολύτεκνες οικογένειες με σοβαρή 

οικονομική αδυναμία, μετανάστευση, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών κ.α.    

Β. για νομικούς λόγους προστασίας από ακατάλληλους γονείς. Αυτό γίνεται μετά 

από εισαγγελική παρέμβαση ή με δικαστική εντολή. 

Γ. Για ιατρικούς λόγους όπως σοβαρό σωματικό ή ψυχικό πρόβλημα του παιδιού. 

Επίσης, προϋποθέσεις εισαγωγής πληρούν και τα παιδιά από οικονομικά αδύναμες 

οικογένειες καθώς και εκείνα που ζουν σε απομονωμένες περιοχές (π.χ. παραμεθόριος) 

όπου δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά μέσα. Μένει να ερευνηθεί αν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις άλλαξαν κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών που ζουν στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας.  

Μια πολύ σημαντική προσπάθεια καταγραφής των χαρακτηριστικών των παιδιών 

που ζουν σε ιδρύματα διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη (2003-4) και με 

την συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Πανεπιστημίου 

Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνα αφορούσε 33 χώρες της Ευρώπης, 

μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και κατέγραφε τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των 
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παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και είναι κάτω των 3 ετών. Η ηλικιακή αυτή κατηγορία 

επιλέχθηκε διότι στην προβληματική της έρευνας ήταν πέρα των επιστημονικών 

συμπερασμάτων σχετικά µε τη διαδικασία ανάπτυξης των πρώτων χρόνων της ζωής του 

παιδιού που είναι γνωστά, να διαπιστωθούν και οι συνέπειες της ιδρυµατικής φροντίδας 

σε αυτό το ηλικιακό διάστηµα. Λεπτομέρειες αναφέρει η Μελέτη του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (Μπαλούρδος, Φρονίµου, 2011). Εδώ πολύ συνοπτικά θα 

αναφερθούμε σε κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα έχοντας υπόψη μας 

παράλληλα ότι η έρευνα αυτή, ήταν η πρώτη απόπειρα να συγκριθούν αποτελέσματα 

τόσο μεγάλης έκτασης μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας ενημερώνουν ότι: 

Στις 32 χώρες της Ευρώπης 23.000 παιδιά 0-3 ετών ζούσαν σε ιδρύματα τη χρονιά 

2003-2004. Στις χώρες που δεν έχουν ενταχθεί στην Ε.Ε. το 14% των παιδιών που 

έχουν εισαχθεί σε ίδρυμα ήταν παιδιά που είχαν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί. Το 32% 

είχαν εγκαταλειφθεί,  για το 23% οι λόγοι εισαγωγής αφορούσαν αναπηρία, για το 6% η 

εισαγωγή τους αφορούσε θάνατο και των 2 γονέων και για άλλους λόγους ήταν εκεί το 

25%. Στις χώρες που είναι ενταγμένες στην Ε.Ε., το 70% των παιδιών που έχουν 

εισαχθεί σε ίδρυμα ήταν παιδιά που είχαν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί. Για το 4% οι 

λόγοι εισαγωγής αφορούσαν αναπηρία και για το υπόλοιπο 23% η εισαγωγή τους 

αφορούσε άλλους λόγους όπως π.χ. φυλάκιση των γονιών κ.α. (Αγάθωνος-

Γεωργοπούλου, 2009: 288).  

Οι χώρες με χαμηλό Δείκτη Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος με χαμηλές δαπάνες 

για την υγεία και την πρόνοια είχαν υψηλότερο ποσοστό παιδιών σε ιδρύματα λόγω 

εγκατάλειψης. Αναδεικνύεται έτσι η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της παιδικής φτώχιας 

και της οικονομικής ανέχειας με την εγκατάλειψη των παιδιών σε ιδρύματα.   

Από την άλλη οι χώρες με Υψηλότερο Δείκτη Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος που 

επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, 

αποδίδουν καλά στον συνδυασµό στρατηγικών που στοχεύουν στη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση και στις υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας µε 

ταυτόχρονη εισοδηματική υποστήριξη στην οικογένεια. Με αυτόν τον τρόπο 

προλαμβάνουν την εγκατάλειψη παιδιών στα ιδρύματα σε μεγάλα ποσοστά. Μια σειρά 

όμως άλλων παραγόντων όπως και η μη ισχυρή ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας 

δημιουργούν ελλειμματικές συνθήκες στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ρήξη 
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των οικογενειακών σχέσεων και η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας. Κατά συνέπεια οι 

χώρες αυτές εμφανίζουν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών στα ιδρύματα λόγω παραµέλησης 

και άσκησης κακοποιητικών συμπεριφορών απέναντι στα παιδιά.  

Στη χώρα μας στην τελευταία έρευνα που διεξήχθη το 2015 εμφανίζεται οι τρεις 

κυριότεροι λόγοι εισαγωγής να είναι με σειρά προτεραιότητας η αναπηρία, η 

παραμέληση, η κακοποίηση και έπονταν λόγοι όπως προβλήματα σωματικής ή ψυχικής 

υγείας των γονέων, φτώχεια και απώλεια/θάνατος γονέων (Κέντρο Ερευνών Ριζών, 

Μάρτιος 2015: 4).   

5.2.4 4ο Χαρακτηριστικό: Τα Ιδρυματικά Στοιχεία   

Ανεξάρτητα από τις κατηγορίες των ιδρυμάτων οι ιδιαιτερότητες της ιδρυματικής ζωής 

μπορούν να συνοψιστούν  στα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά (Φράντζιος, 2013: 2): 

- Αποκοπή από το οικογενειακό περιβάλλον ή από οποιοδήποτε 

υποκατάστατο του. 

- Ομαδική συμβίωση με άγνωστα πρόσωπα 

- Έλλειψη εναλλαγής παραστάσεων και συναισθηματικής επαφής  

- Υπηρεσιακή αντιμετώπιση ατομικών αναγκών από το προσωπικό του  

Ιδρύματος 

- Εξάρτηση από το προσωπικό του ιδρύματος 

- Αποκοπή από την κοινότητα 

- Ιδρυματισμός (κυρίως των χρονίων διαβιούντων σ’ ένα ίδρυμα) 

- Στίγμα κοινωνικό 

O χαρακτήρας των Μονάδων κλειστού τύπου τείνει να γίνει ολοκληρωτικός. Αυτό έχει 

ως συνέπεια οι φιλοξενούμενοι να στερούνται βασικών ρόλων και συχνά να είναι 

κοινωνικά απομονωμένοι. Εκτός από την απώλεια βασικών ρόλων και δικαιωμάτων 

χάνουν την αίσθηση της προσωπικής τους ασφάλειας αλλά και του ιδιωτικού χώρου 

(Ζήση, 2006: 11-12).  

Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσουμε τον επηρεασμό της ψυχοσύνθεσης 

των παιδιών που διαβιούν σε Μονάδες φροντίδας έχοντας υπόψη μας ότι τα παιδικά 

χρόνια (0-18 ετών) είναι ιδιαίτερα καθοριστικά για την δημιουργία συναισθημάτων 

αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, συναισθήματα τα οποία θεωρούνται από τους πιο 

βασικούς δείκτες ψυχικής υγείας και κοινωνικής επάρκειας στη ζωή του ατόμου. Όπως 
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τονίζει ο Cole (2002) ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης συνδέεται με τις οικογενειακές 

πρακτικές διαπαιδαγώγησης. Μάλιστα εντοπίζει την δημιουργία του ισχυρού «εγώ» 

μέσα από την παροχή τριών γονεϊκών χαρακτηριστικών. Όπως μας ενημερώνει, η 

αποδοχή των παιδιών και των ενεργειών τους, ο καθορισμός και η τήρηση 

συγκεκριμένων ορίων και τέλος ο σεβασμός στην ατομικότητα και την 

διαφορετικότητα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που όταν συγκεντρώνουν οι γονείς 

μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αυτοεκτίμησης στα παιδιά (Cole, 2002). Στο 

σημείο αυτό φαίνεται πόσο απαραίτητη και καθοριστική είναι η παρουσία γονέων και 

του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και είναι οι πλέον 

καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση της ταυτότητας (θρησκευτική, πολιτική, 

επαγγελματική, σεξουαλική, εθνική κ.α.) των παιδιών (Παρασκευόπουλος, 1985). Η 

παραπάνω γνώση είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να απομονώσουμε τα 

στοιχεία του ιδρυματισμού στην ψυχοσύνθεση των ατόμων που έζησαν χωρίς την 

γονική παρουσία.  

Ο εντοπισμός των επιπτώσεων των ιδρυματικών στοιχείων στα παιδιά που διαβιούν 

σε Μονάδες κλειστής φροντίδας, όσο αφορά στην ψυχό-συναισθηματική τους 

ανάπτυξη και στην κοινωνική τους ανάπτυξη υπήρξε το αντικείμενο πολλών 

επιστημονικών ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα έρευνα θα αναφερθούμε 

στις επιπτώσεις των ιδρυματικών στοιχείων όπως τις κατέγραψαν οι έρευνες που 

διεξήχθησαν και τα αποτελέσματα τους αποτελούν ευρήματα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε το πώς οι επιπτώσεις αυτές 

συνδιαμορφώνουν, μαζί με άλλους παράγοντες φυσικά, τις κοινωνικές σχέσεις και την 

κοινωνική συμπεριφορά που εκδηλώνει το άτομο κατά την διάρκεια παραμονής στις 

Μονάδες Φροντίδας κλειστού τύπου αλλά και στην μετέπειτα έξω–ιδρυματική ζωή του. 

Στην Ελλάδα οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την ιδρυματική περίθαλψη στην 

χώρα μας είναι σχετικά περιορισμένες. Μια πρώτη προσπάθεια έγινε από το Ινστιτούτο 

Υγείας του Παιδιού η οποία ολοκληρώθηκε το 1984 και έχει αναφερθεί ήδη σε άλλο 

σημείο της παρούσας εργασίας. Ακολουθεί η έρευνα της Πανοπούλου και των 

συνεργατών της το 1998 η οποία αναφέρεται στην λειτουργία των ιδρυμάτων στην 

χώρα μας την περίοδο εκείνη και στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών 

(Πανοπούλου, κ.α., 1998).  
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Άλλη σημαντική έρευνα που έχει διεξαχθεί για τις επιπτώσεις της ιδρυματικής  

περίθαλψης στην συμπεριφορά και την κοινωνικότητα των παιδιών που έχουν ζήσει σε 

κλειστού τύπου μονάδες για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι εκείνη της Βορριά (1998). 

Συγκεκριμένα η Βορριά μελέτησε τις επιπτώσεις των ιδρυματικών στοιχείων στην 

κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών κάνοντας χρήση μιας πολύ-μεθοδικής 

προσέγγισης με παρατήρηση (άμεση φυσική χρονική δειγματοληψία), ερωτηματολόγια 

(ερωτηματολόγιο του Rutter) & συνεντεύξεις. Τα ευρήματα της δείχνουν ότι τα παιδιά 

αυτά που ζούσαν σε Μονάδες φροντίδας κλειστού τύπου κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο σχολείο που βρισκόταν εκτός ιδρύματος, είχαν περιορισμένη 

συμμετοχή, σχετική απάθεια και δεν επιδίδονταν σε παραγωγικές δραστηριότητες. Από 

την άλλη πλευρά όμως παρατήρησε ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν την ίδια συμπεριφορά 

μέσα στην Μονάδα. Αναπτύσσονταν μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις με τα άλλα παιδιά 

εντός του ιδρύματος αλλά και με το προσωπικό του. Η Βορριά αποδίδει αυτήν τη 

διαφοροποίηση στην συμπεριφορά τους στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν ερχόταν σε 

επαφή με άλλα παιδιά εκτός τις λίγες ώρες του σχολείου, και ότι υπήρχε αρνητική 

στάση των υπολοίπων παιδιών που παρακολουθούσαν το σχολείο και δεν διαβιούσαν 

σε μονάδες έξω-οικογενειακής φροντίδας αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος 

γενικότερα απέναντι τους. Επίσης, τα περισσότερα από αυτά είχαν βιώσει αρνητικές 

και τραυματικές εμπειρίες στην προ-ιδρυματική ζωή τους κάτι που τους ακολουθούσε 

και στη μετέπειτα ζωή τους και επηρέαζε την συμπεριφορά τους. Άλλο ένα σημαντικό 

εύρημα της έρευνας υπήρξε η διαπίστωση των αρνητικών επιπτώσεων στις ψυχό-

νοητικές λειτουργίες των παιδιών με την απομάκρυνση από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών 

στον διεθνή χώρο (Quinton & Rutter το 1983) επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους και 

στον Ελλαδικό χώρο (Πανοπούλου-Μαράτου κ.α., 1998).  

Ενώ στον ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

έρευνες για τις επιπτώσεις της ιδρυματικής φιλοξενίας στα παιδιά και των ψυχο- 

κοινωνικών προβλημάτων που έπονται αυτής, πολύ λίγες έρευνες έχουν μελετήσει την 

άποψη των παιδιών για την ιδρυματική ζωή. Μια από αυτές έχει διεξαχθεί από την 

Άννα Λαμπίδη (1998). Κάνοντας χρήση ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου και ενός 

άλλου ερωτηματολογίου που δόθηκε συμπληρωματικά στα παιδιά με ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις, καταγράφηκε η υποκειμενική εμπειρία των παιδιών για τις συνθήκες 

διαβίωσης τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 605 παιδιά ηλικίας 11-13 ετών από 
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αντιπροσωπευτικό δείγμα 72 ιδρυμάτων σε σύνολο 282 ιδρυμάτων που λειτουργούσαν 

στη χώρα. Το υλικό που προέκυψε κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες 

παραπόνων-αιτημάτων που διατύπωναν τα παιδιά. 

I. Σωματική και ψυχολογική μεταχείριση (παράπονα για σκληρή 

μεταχείριση σωματική και ψυχολογική, έλλειψη σεβασμού, αιτήματα για πιο 

ανθρώπινη συμπεριφορά και εμπιστοσύνη στα παιδιά). 

II. Συνθήκες διαβίωσης, υλικοτεχνική υποδομή (παράπονα για σοβαρές 

ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, σε θέματα φαγητού, χώρου, θέρμανσης, 

ρούχων, ιατρικής περίθαλψης κ.α.). 

III. Δυνατότητες και ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη (παράπονα για μαζική 

μεταχείριση, πειθαρχία, αυστηρή ρουτίνα, έλλειψη ελευθερίας, επιλογής, 

συμμετοχής, αιτήματα για προσωπικό χώρο, για ζωή, για ερεθίσματα, ελεύθερο 

χρόνο, ψυχαγωγία, ευκαιρίες για πρόοδο, ανάπτυξη της προσωπικότητας, 

ανάληψη ευθυνών, συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ζωή 

τους). 

IV. Κατανόηση και συναισθηματική υποστήριξη από το προσωπικό 

(παράπονα για έλλειψη κατανόησης, συμπαράστασης, προτύπων, αιτήματα για 

περισσότερη αγάπη, στοργή, ενεργητική υποστήριξη). 

Περιληπτικά τα ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

- κατηγορία ΙΙΙ: Πρώτη σε συχνότητα σε όλους τους τύπους των ιδρυμάτων.  

- κατηγορία ΙΙ: Πιο συχνή στα μεγάλα ιδρύματα 

- κατηγορία Ι: Πιο συχνή στα κρατικά ιδρύματα, τα ιδρύματα των αγοριών 

κα τα μεγάλα ιδρύματα 

- κατηγορία ΙV: Τέταρτη σε συχνότητα σε όλους τους τύπους ιδρυμάτων 

Ερχόμενοι στον Διεθνή χώρο συναντάμε κλασσικές και πιο εξειδικευμένες έρευνες 

που αναφέρονται στις επιπτώσεις των ιδρυματικών χαρακτηριστικών στα παιδιά. Μια 

σημαντική έρευνα διεξήχθη από τους Quinton & Rutter το 1983. Στα ευρήματα της 

έρευνας αναφέρεται ότι το 30% της ομάδας ελέγχου, που ήταν κορίτσια και είχαν 

μεγαλώσει σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ενήλικη ζωή 

τους εμφάνισαν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Επιπλέον, εμφάνισαν διαταραχές στις 

συναισθηματικές τους σχέσεις, φτωχή ικανότητα στο γονεϊκό ρόλο (18% από όσα 
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άτομα είχαν γίνει μητέρες δεν είχαν πλέον τα παιδιά στην δική τους φροντίδα και το 

35% είχαν ζήσει κάποιο διάστημα με διακοπή της γονεϊκής φροντίδας). Άλλα κορίτσια 

της ίδιας ομάδας εμφάνισαν ψυχικές διαταραχές και χρειάστηκε για κάποια περίοδο της 

ζωής τους να παραμείνουν σε κάποια δομή περίθαλψης. 

Ωστόσο ο κατάλογος ερευνητών διαφόρων ειδικοτήτων και κλινικών που 

ασχολήθηκε με τις αρνητικές επιπτώσεις τις ιδρυματικής περίθαλψης στην εξελικτική 

πορεία των παιδιών είναι μεγάλος. Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα διάφορες 

έρευνες εντοπίζουν τα προβλήματα σε σοβαρά ιατρικά αλλά και σε δυσκολίες στην 

κοινωνική συμπεριφορά και στην ψυχολογία των παιδιών που παρέμεινα επί μακρόν σε 

έξω-οικογενειακή φροντίδα. Τα ιατρικά αναφέρονται στις ανεπάρκειες της σωματικής, 

της εγκεφαλικής και της γνωστικής ανάπτυξης, σε στερεοτυπίες, σε δυσκολίες 

συμπεριφοράς όπως διάσπαση προσοχής, υπέρ-κινητικότητα, διαταραχές 

προσκόλλησης κ.α.  

Ας κάνουμε μια ανασκόπηση των ερευνών που επιβεβαίωσαν με τα ευρήματα τους 

τα παραπάνω. Tο 1965 ο Spitz παρατήρησε 91 βρέφη που διέμεναν σε ίδρυμα των 

οποίων κοινός παρονομαστής ήταν το γεγονός της αποχώρησης από τη μητέρα τους 

στην ηλικία των τριών μηνών. Όλα κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους είχαν 

αναπτύξει στενές σχέσεις με τις μητέρες τους. Στα ευρήματα του αναφέρει: Μετά την 

παραμονή των τριών μηνών τα βρέφη περιγράφηκαν ως παθητικά, με ανέκφραστο 

πρόσωπο, καθυστερημένη κινητική ανάπτυξη. Μετά το τέλος του δεύτερου έτους ο 

μέσος όρος του γνωστικού πηλίκου ήταν 45% κάτω από το φυσιολογικό. Ο 

«ιδρυματισμός» συνδέθηκε με την ολική δηλαδή τη μόνιμη συναισθηματική 

αποστέρηση που βιώνει το παιδί μετά από τη διακοπή της σχέσης του με τη μητέρα 

(Spitz, 1965). Ο Spitz κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διάρκεια του αποχωρισμού 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση του ιδρυματισμού αλλά είναι καθοριστική και 

για την απαλοιφή των επιπτώσεων που προκάλεσε η μητρική αποστέρηση (Spitz, 

1965). Η ανάλυση της παθολογίας των παιδιών τους, όπως την παρουσίασε ο ερευνητής 

η οποία εξακολουθεί να είναι και σήμερα επίκαιρη, έδειξε τα ακόλουθα: γενικευμένη 

υποβάθμιση της εξέλιξης, σταμάτημα της ανάπτυξης της σταθεροποιητικής λειτουργίας 

του κορμού του σώματός τους, κάμψη των αναπτυξιακών πηλίκων, έκπτωση έως την 

πλήρη σιωπή της συναισθηματικής εκφραστικότητας, αποκλίσεις κινητικές και 

συμπεριφορικές, νοσηρότητα κ.α. (Spitz, 1965). 
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Την ίδια περίπου περίοδο ο Bowlby (1952) δηλώνει μετά την έρευνα που διεξήγαγε 

ότι η μητρική αποστέρηση, δηλαδή η απουσία μιας σταθερής συναισθηματικής σχέσης 

μεταξύ βρέφους και μητέρας στην διάρκεια των πρώτων πέντε χρόνων ζωής του 

παιδιού αποτελούν την σημαντικότερη αιτία ανάπτυξης αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

(Bowbly, 1952). Πιο συγκεκριμένα παρατήρησε ότι «οι άστοργοι κλέφτες», όπως τους 

ονόμασε, ήταν παιδιά που παρουσίαζαν έντονη παραβατική συμπεριφορά και απουσία 

συναισθηματικών σχέσεων, ενώ η θεραπεία τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Τα άτομα 

αυτά είχαν αποχωριστεί από την μητέρα τους σε ηλικία άνω των έξι μηνών. 

Αργότερα το έργο του Bowlby επανεκτιμήθηκε από τον Rutter (1991) ο οποίος και 

επαναδιατύπωσε το συμπέρασμα του  Bowlby μετά από την έρευνα του την οποία 

στήριξε στην συλλογή περισσοτέρων επιστημονικών δεδομένων (Rutter, 1991). 

Επεσήμανε λοιπόν ότι η εμφάνιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς συνδέεται με την 

οικογενειακή δυσαρμονία και όχι απαραίτητα και μόνο στη μητρική αποστέρηση, όπως 

είχε αποφανθεί ο Bowlby. Όσο πρώιμες όμως και αν ήταν οι παραπάνω έρευνες και 

παρόλο την κριτική που τους ασκήθηκε πυροδότησαν το ενδιαφέρον άλλων ερευνητών 

γύρω από τον συγκεκριμένο τομέα. O Winnicott (1984), μελέτησε, επίσης τις συνέπειες 

των συναισθηματικών ελλείψεων στα βρέφη που είχαν τοποθετηθεί σε ιδρύματα. 

Παρατήρησε ότι τα παιδιά αυτά που είχαν αφεθεί σε ιδρύματα και ήταν κάτω του έτους 

ηλικιακά εμφάνιζαν κατάθλιψη, και γενικότερα παθολογίες της αντικοινωνικότητας και 

της ψύχωσης (Winnicott, 1984). 

Σε μια άλλη έρευνα του Rutter και των συνεργατών του το 1998 μελετήθηκε η 

γνωστική ανάπτυξη παιδιών που είχαν υιοθετηθεί στην Βρετανία (Rutter, & the English 

and Romania adoptees study team, 1998). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 

παιδιά που είχαν υιοθετηθεί πριν την ηλικία των έξι μηνών παρουσίασαν πλήρη 

ανάκαμψη στο γνωστικό τομέα. Τα παιδιά που είχαν υιοθετηθεί μετά την ηλικία των έξι 

μηνών παρουσίαζαν ναι μεν πρόοδο στον γνωστικό τομέα αλλά ποτέ δεν ανέκυπταν 

πλήρως. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται περισσότερο για την επίδραση τους στην 

γνωστική ανάπτυξη των παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας είναι η ποιότητα της 

ιδρυματικής ανατροφής και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών και 

του προσωπικού (Smykeetal., 2002, Vorriaetal., 1998), η διάρκεια παραμονής 

(Rutteretal. 1998, Ames, 1997). 
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Τα προβλήματα στην ανάπτυξη του δεσμού μεταξύ του παιδιού και της μητέρας 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία με διάφορες ονομασίες (Ζήση, 2006, 2006: 43). 

Αναφέρονται με τον όρο «διαταραχή του δεσμού» ή ως «μη ανεσταλμένη συμπεριφορά 

του δεσμού» ή ως αδιαφοροποίητη φιλικότητα». Οι ονομασίες αυτές προτάθηκαν 

προκειμένου να εξηγηθεί η συμπεριφορά των παιδιών, εκείνη που χαρακτηρίζεται από 

την προθυμία να πλησιάσουν και να αλληλεπιδράσουν με ένα άγνωστο ενήλικα με ένα 

γνώριμο τρόπο όπως π.χ. προσωπικά σχόλια, φυσική επαφή, κ.α. Το εν λόγω 

συμπεριφορικό μοτίβο παρατηρείται σε παιδιά που έχουν βιώσει κακοποιητικές 

συμπεριφορές ή και την απουσία ενός σταθερού προσώπου φροντίδας (Pears, Bruce, 

Fisher & Kim, 2010: 70). Στον ίδιο άξονα κινούνται και τα συμπεράσματα των 

ερευνητριών Tizard & Hodges (1978: 100-110) που ήταν και από τις πρώτες που 

μίλησαν για την εμφάνιση των παραπάνω συμπεριφορών παιδιών που δεν ανέπτυξαν 

μια σταθερή σχέση με κάποιο πρόσωπο φροντίδας ή λόγω των συνεχών εναλλαγών 

προσώπων (Tizard & Hodges, 1978). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια έρευνα στην οποία ο O’Connor και οι 

συνεργάτες του το 1999 εξέτασαν 165 παιδιά μεταξύ τεσσάρων και έξι ετών τα οποία 

είχαν υιοθετηθεί στην Ρουμανία και τα συνέκριναν με μια ομάδα παιδιών που είχαν 

υιοθετηθεί στην Βρετανία. Οι διαπιστώσεις τους συνίστανται στο ότι η ανάκαμψη στον 

γνωστικό τομέα έχει αντίστροφη συσχέτιση με την ηλικία της υιοθεσίας. Η κοινωνική 

και συναισθηματική ανάπτυξη όμως έχουν λιγότερο σαφείς συσχετίσεις με το χρόνο 

(O’Connor, Bredenkamp, Rutter, & the English and Romanian Adoption, Adoptees 

Study Team, 1999). 

Πιο πρόσφατα έρευνες περισσότερο εξειδικευμένες και κάνοντας χρήση 

απεικονιστικών τεχνικών σε παιδιά που έχουν ζήσει σε έξω-οικογενειακή φροντίδα 

προχώρησαν στην διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των νευρωνικών συστημάτων και 

των δυσκολιών συμπεριφοράς. Η πρώτη και σημαντικότερη έρευνα που εξέτασε τις 

σοβαρές νεύρο-βιολογικές διαταραχές που συνδέονται με την ιδρυματική ζωή και 

οποίες δημιουργούν μεταβολικές δυσλειτουργίες σε περιοχές του εγκεφάλου  

διενεργήθηκε από τους Chuganietal., το 2001. Οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν 

στον εγκέφαλο αποδείχθηκε ότι είναι υπεύθυνες για τα προβλήματα που εμφανίζονται 

στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και τη ρύθμιση του συναισθήματος (Chugani, 

Whiteley, Lee, D’Argeniο, Manoil & Greenberg, 2001).  
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Την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκε μια άλλη έρευνα που θέλησε να 

μελετήσει τα προβλήματα συμπεριφοράς αυτή τη φορά που παρουσιάζουν τα παιδιά 

που διαμένουν σε κρατικά ιδρύματα συγκρίνοντας τα με τα συμπεριφορικά 

προβλήματα των παιδιών που κατοικούν στα Παιδικά Χωριά SOS. Τα Παιδικά Χωριά 

SOS παρέχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον φροντίδας με ένα σταθερό πρόσωπο για 

την φροντίδα των παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Lassi, Mahmud, 

Sayed, Janjua. Τα πορίσματα της έρευνας μας πληροφορούν ότι τα παιδιά που 

φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα στις 

κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους συνομηλίκους τους σε σχέση με εκείνα 

που κατοικούν σε κρατικά κέντρα προστασίας. Μια άλλη διαπίστωση ήταν η ύπαρξη 

διαφυλικών διαφορών. Στα αγόρια δεν εντοπίστηκαν διαφορές όσο αφορά στα 

προβλήματα συμπεριφοράς ενώ τα κορίτσια που διέμεναν σε κρατικά ιδρύματα 

παρουσίασαν περισσότερα προβλήματα επικοινωνίας. Επίσης παρατήρησαν ότι η 

διάρκεια παραμονής στους χώρους φιλοξενίας είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσαν οι 

ίδιοι οι ερευνητές της συγκεκριμένης έρευνας, γιατί η διαβίωση και το περιβάλλον 

στους χώρους φιλοξενίας, τόσο στα Παιδικά Χωριά όσο και στα κρατικά ιδρύματα, 

είναι σαφέστερα καλύτερα από το περιβάλλον στο οποίο διέμενα τα παιδιά πρωτύτερα 

(Lassi, Mahmud, Sayed & Janjua, 2011). 

 Άλλες έρευνες ανέδειξαν την σημαντικότητα του ρόλου της φιλίας που μπορεί να 

αναπτυχθεί μεταξύ παιδιών στο ίδιο χώρο φροντίδας. Ερευνητές όπως ο Cicchetti 

(1994) καθώς και ο Howes (1983) αναδεικνύουν το ρόλο της στενής φιλίας ότι δύναται 

να προάγει την συναισθηματική ασφάλεια, να βελτιώσει την κοινωνικότητα του και να 

ενθαρρύνει το παιδί να εξερευνήσει το περιβάλλον του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για 

τα παιδιά που έχουν βιώσει την κακοποίηση και δεν έχουν αναπτύξει τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες (Cicchetti, 1994). 

Κλείνοντας την σύντομη αυτή παρουσίαση των διαφόρων ερευνών που 

συντελέστηκαν στον διεθνή και ελληνικό χώρο προσπαθώντας να καλύψουν τις 

διαφορετικές όψεις της ιδρυματικής περίθαλψης θα αναφέρουμε ότι για να μπορεί 

κάποιος να προσδιορίσει τις πλευρές της ιδρυματικής προστασίας οφείλει να μελετήσει 

τις συνθήκες βίωσης μέσα στους χώρους αυτούς  και να προχωρήσει πέρα από τις αδρές 

συγκρίσεις οικογένεια-ίδρυμα. Οφείλουμε δηλαδή, να προχωρήσουμε και σε μελέτες 

θεμάτων όπως εκείνων που αναφέρονται στις σχέσεις προσωπικού – παιδιών, στο 
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συγκινησιακό κλίμα, τις δομές και τις διαδικασίες που διέπουν το χώρο, την ισορροπία 

ανάμεσα στην πειθαρχία και την ελαστικότητα, στις πολιτισμικές επιρροές, στη 

λειτουργία του ιδρύματος και στον βαθμό ένταξης του στην κοινότητα, στην ιδεολογία 

του ιδρύματος που διαχέεται σε παιδιά, προσωπικό και στους κανόνες λειτουργίας του, 

στην προετοιμασία για την ενηλικίωση και την αυτονόμηση, την εκπαίδευση των 

παιδιών σε αξίες και τρόπους συναλλαγής σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές 

απαιτήσεις (Λαμπίδη, 1998).  

       Ένας άλλος θεματικός άξονας που επικεντρώθηκαν κατά καιρούς διάφορες έρευνες 

είναι στη μελέτη των επιπτώσεων της ιδρυματικής ζωής στην ενήλικη ζωή. Το 1997 ο 

McKenzie μελέτησε αποφοίτους οκτώ κρατικών κλειστών ιδρυμάτων συγκεντρώνοντας 

ένα δείγμα 1589 ατόμων τα οποία ήταν πλέον ενήλικα αλλά είχαν παραμείνει στα 

ιδρύματα αυτά από τη γέννηση τους έως και τα 16 τους χρόνια (McKenzie, 1997). O 

McKenzie είχε ως στόχο τη μελέτη της κοινωνικής έκβασης των ανθρώπων που 

μεγάλωσαν σε ίδρυμα και να αξιολογήσει την εμπειρία τους από την παραμονή τους 

εκεί. Τα συμπεράσματα του αναφέρουν ότι μόνο το 25% ήταν απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 32% απόφοιτοι τριτοβάθμιας, το εισόδημα τους 

σχετιζόταν με το μορφωτικό επίπεδο τους και μόνο το 1% δεν εργαζόταν εκείνη την 

περίοδο. Στον προσωπικό όμως τομέα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο θετικά. Τα 

διαζύγια των ανθρώπων αυτών ήταν περισσότερα σε σχέση με εκείνα του γενικού 

πληθυσμού ήτοι 44% έναντι 34%. Όταν ερωτήθηκαν για την ιδρυματική ανατροφή 

έναντι άλλων μορφών παιδικής προστασίας το 86% δήλωσε ότι δεν επέλεξε ποτέ να 

υιοθετηθεί, το 2% ότι θα ήθελε να είχε τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια και το 3% 

ότι θα προτιμούσε την υιοθεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί 

ερωτήθηκαν για την οικογένεια τους ανάφεραν σε ποσοστό 46% ότι δεν επιθυμούσε να 

επιστρέψει στην οικογένεια του. Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 21% 

αυτών είχε υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης πριν την εισαγωγή στο ίδρυμα. Όσο 

αφορά τα θετικά σημεία που θεωρούσαν ότι τους μετέφερε το ίδρυμα, το 59% ανέφερε 

ότι του ενίσχυσαν το αίσθημα της αυτό-αξίας, το 49% ανέφερε ως θετικό στοιχείο την 

εκπαίδευση, το 50% τα υλικά που τους δόθηκαν και το 29% για τις θρησκευτικές αξίες 

που τους μεταδόθηκαν. Στα αρνητικά στοιχεία ανέφεραν σε ποσοστό 34% τον 

αποχωρισμό από την οικογένεια τους, το 31% ανέφερε την έλλειψη συναισθηματικής 

στήριξης από το προσωπικό του ιδρύματος, το 27% την ελλιπή εκπαίδευση, το 15% την 

έλλειψη ελευθερίας, το 12% τις συνεχείς τιμωρίες, το 6% την έλλειψη χώρου και 
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υλικών αγαθών και το 6% έκανε λόγο για ανειδίκευτο προσωπικό. Συμπερασματικά 

μπορούμε να πούμε ότι ο McKenzie κατέληξε ότι οι θετικές αξιολογήσεις ήταν 

περισσότερες από τις αρνητικές (McKenzie, 1997). Τα αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα μιας άλλης έρευνας η οποία είχε 

διεξαχθεί το 1996 από τον Goldstein και αφορούσε τη μελέτη μιας ομάδας 30 ενηλίκων 

που είχαν μεγαλώσει σε ένα εβραϊκό ορφανοτροφείο στη Νέα Υόρκη (Goldstein, 1996). 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που μεγάλωσαν στο 

συγκεκριμένο ίδρυμα παρά τις οδυνηρές αναμνήσεις που είχαν από το ίδρυμα, η 

σταθερότητα των συναισθηματικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών και η αίσθηση που 

αποκόμισαν για την ύπαρξη μιας μεγάλης οικογένειας λειτούργησαν εν τέλει 

αντισταθμιστικά στις αντιξοότητες της παιδικής ηλικίας τους (Goldstein, 1996). 

Παρόμοιο στόχο με τις δύο προηγούμενες έρευνες είχε και κάποια άλλη η οποία 

μελέτησε την εμπειρία των ανθρώπων που είχαν μεγαλώσει σε ίδρυμα και διεξήχθη από 

τους Myers & Rittner το 2001. Σε αυτήν την έρευνα συμμετείχαν 94 ενήλικες μέσου 

όρου 54 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας εισόδου τους στο ίδρυμα ήταν τα οκτώ τους 

χρόνια και μόνο σε ποσοστό 9% ήταν αποτέλεσμα θανάτου των γονιών τους. Από τα 

άτομα αυτά το 67% ήταν παντρεμένοι ενώ το 5% ήταν διαζευγμένοι. Οι ερευνητές 

εξηγούν το μεγάλο ποσοστό διαζυγίων ως αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτών των 

ανθρώπων να διατηρήσουν μια μακροχρόνια σχέση (Myers & Rittner, 2001). Το 6% 

αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού και χρήσης ουσιών. Επίσης, το 16% ανέφερε 

πρόβλημα ψυχολογικής φύσης. Το πιο αξιοσημείωτο όμως εύρημα της έρευνας ήταν 

ότι το 90% ανέφερε ότι προτιμούσε την ιδρυματική φροντίδα από την τοποθέτηση του 

σε ανάδοχη οικογένεια. Ακόμα μόνο 27% χαρακτήρισε την ιδρυματική παραμονή του 

ως μια τραυματική και δυσάρεστη εμπειρία (Myers & Rittner, 2001). 

Μια έρευνα που πραγματεύεται επίσης τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του 

ορφανοτροφείου στην έκβαση της ζωής των ενηλίκων πλέον ατόμων ήταν εκείνη των 

Sigal, Rossignol & Oumet (1999). Στη συγκεκριμένη έρευνα οι ερευνητές προέβησαν 

στη σύγκριση ανδρών που είχαν μεγαλώσει σε ίδρυμα με ένα δείγμα ανδρών από την 

κοινότητα. Όλοι οι άνδρες ήταν μέσης ηλικίας με κοινή καταγωγή, γλώσσα και 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα άτομα της ομάδας 

μελέτης ήταν περισσότερο κοινωνικά απομονωμένα, βίωναν μεγαλύτερα επίπεδα 

ψυχολογικής εξάντλησης, ενώ είχαν μικρότερα επίπεδα ευεξίας και ήταν περισσότερο 

επιρρεπείς στην εκδήλωση χρόνιων ασθενειών (Sigal, Rossignol & Perry, 1999). 
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Μετά την συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικών ερευνών που έχουν διενεργηθεί στο 

διεθνή, ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο για τις ιδρυματικές επιπτώσεις στην ζωή των 

φιλοξενούμενων σε Μονάδες Φροντίδας και ερχόμενοι στην έρευνα που περιγράφει η 

διατριβή αναφέρουμε ότι μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε εάν τα ιδρυματικά στοιχεία που 

προαναφέραμε με τις επιπτώσεις που προκαλούν στις κοινωνικές σχέσεις, συμβάλουν 

στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων. Το πώς θα το ελέγξουμε θα αναφερθεί στο 

κεφάλαιο που αναφέρεται στην μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την διεξαγωγή 

της εν λόγω έρευνας. 

5.2.5 5ο Χαρακτηριστικό: Απουσία Ενιαίου Εθνικού / Περιφερειακού 
Συστήματος Παρακολούθησης 

Το 5ο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην απουσία Ενιαίου Εθνικού και Περιφερειακού 

Συστήματος Παρακολούθησης των παιδιών σε φροντίδα, και παροχής υπηρεσιών 

προστασίας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης λειτουργεί ένας ενιαίος κεντρικός 

κρατικός φορέας αναφοράς συμβάντων ή καταγγελιών και παρακολούθησης των 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που παρέχονται στα παιδιά σε κοινωνική φροντίδα ή σε 

κοινωνική προστασία από κρατικούς και μη φορείς. Ταυτόχρονα διαθέτουν ενιαίο 

πλαίσιο για το περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών προστασίας και 

φροντίδας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και οι επαγγελματίες ακολουθούν 

ενιαία επιστημονικά πρωτόκολλα (Parton, 2011). 

Η Ελλάδα δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω. Στην χώρα μας η απουσία α. 

οριζόντιου συντονισμού των Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας για ενιαία αναφορά και 

διαχείριση των αιτημάτων, β. ενιαίου κεντρικού συντονιστικού μηχανισμού να στηρίξει 

την λειτουργία αυτή αλλά και γ. η ταυτόχρονη εμπλοκή πολλών μονάδων στην 

εκτίμηση των ίδιων αιτημάτων, ενοχοποιούνται για μια σειρά αρνητικών συνεπειών. 

Αυτές συνίστανται μεταξύ άλλων 1. στην  αυξημένη διακίνηση εγγράφων με 

προσωπικές πληροφορίες του κοινωνικού ιστορικού των παιδιών, γεγονός που αυξάνει 

τους κινδύνους ασφαλείας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των παιδιών και 

των οικογενειών τους, 2. στην αδυναμία έγκυρης και διαρκούς εκτίμησης της 

κατάστασης και των συνολικών εθνικών και περιφερειακών αναγκών ζήτησης σε 

υπηρεσίες προστατευμένης φιλοξενίας των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο  

(ΕΚΚΑ, 2010: 22).   
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Μια άλλη διαπίστωση λόγω των προαναφερθέντων ελλείψεων είναι η παρατεταμένη 

παραμονή των παιδιών σε νοσοκομειακές μονάδες (ακατάλληλο και επιβαρυντικό 

περιβάλλον για το παιδί) που δεν χρήζουν περαιτέρω ελέγχου της κατάστασης της 

υγείας τους ή περίθαλψης. Ακόμα ελλείψει συστήματος παρακολούθησης των παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορεί να παραταθεί η παραμονή τους σε ακατάλληλο 

οικογενειακό περιβάλλον με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες έκθεσης σε 

κίνδυνο για το παιδί (παραμέληση, κακοποίηση, εκμετάλλευση ή εμπορία κλπ.).18 

Ακόμα εξαιτίας της απουσίας ενός Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Παρακολούθησης  των 

Παιδιών σε Φροντίδα, παρατηρείται ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο: η ικανοποίηση η 

μη των αιτημάτων φιλοξενίας δεν εξαρτάται από τον βαθμό κινδύνου του κάθε παιδιού 

αλλά από την άσκηση πιέσεων και πελατειακών διασυνδέσεων από τους 

ενδιαφερόμενους ή από την δημιουργία εντυπώσεων κυρίως μέσω της δημοσιότητας 

και της εμπλοκής των ΜΜΕ και τον εκφοβισμό του πολιτικού κόστους (ΕΚΚΑ, 2010: 

21).  

Το 2010 έγινε μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενιαίου συστήματος Αναφοράς, 

Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων για Προστατευμένη Φιλοξενία Ανηλίκων 

και σχεδιάστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Προς 

το παρόν δεν έχουμε αποτελέσματα καταγεγραμμένα για την εφαρμογή και την πορεία 

υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος. Στις κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 6/10/2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με 

τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιστημονικοί συνεργάτες του 

αρμόδιου Υπουργείου, διοικητές και επιστημονικά στελέχη των Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.α. Στη συνάντηση 

αυτή έχουμε τα παρακάτω δεδομένα:  

                                                 
18Σχετικές αναφορές γίνονται στις παρακάτω μελέτες:  

1. Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, το Χαμόγελο του παιδιού, 2009, 

«Σχέδιο Δράσης για την οριζόντια δικτύωση και τον συντονισμό φορέων 

κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί», σελ.258 και  

2. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 2008, «Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών 

εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων κακοποίησης-

παραμέλησης παιδιών». Υποέργο 4 του έργου: «Παραγωγή της υγείας και της 

ποιότητας ζωής του Μέλλοντος: Αγωγή υγείας για τον έλεγχο και την πρόληψη της 

παιδικής κακοποίησης-παραμέλησης». 
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 Έγινε γενικά αποδεκτή η διαπίστωση έλλειψης ολοκληρωμένης πολιτικής και 

θεσμικού πλαισίου προκειμένου για την παιδική προστασία. Αναφέρεται ως 

σημαντικό πρόβλημα η μη λειτουργία ενός κεντρικά ενιαίου συντονισμού 

των διάσπαρτων υφισταμένων υπηρεσιών παιδικής προστασίας. Ακόμα 

αναφέρεται ότι το θεσμικό νομικό μοντέλο που ακολουθεί η χώρα μας 

περιορίζεται σε προστασία του παιδιού μετά την δικαστική απόδειξη των 

συμβάντων και αυτό καθιστά αναποτελεσματική κάθε μορφή έγκαιρης 

παρέμβασης για αποφυγή βλάβης στο παιδί.  

 Εντοπίζεται η απουσία ενός θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

των Μονάδων Κοινωνικής Προστασίας με τις προδιαγραφές λειτουργίας και 

παροχής υπηρεσιών. Η απουσία αυτού του θεσμικού πλαισίου δημιουργεί 

ένα ανεξέλεγκτο και αδιαφανές περιβάλλον για τα παιδιά που φιλοξενούνται 

από εθελοντικούς, εκκλησιαστικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, ο αριθμός 

των οποίων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και οι οποίοι σε 

πολλές περιπτώσεις στερούνται και άδεια λειτουργίας. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην παραπάνω συνάντηση ήταν πολλές. Μεταξύ 

αυτών ήταν και η Υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για την εκπόνηση 

«μελέτης και  μηχανισμού υποστήριξης για την αξιολόγηση, τον εκσυγχρονισμό και τον 

ανασχεδιασμό των υπηρεσιών πρόνοιας» καθώς  και  «μελέτης εκσυγχρονισμού του 

ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και 

Προστασίας». Επίσης, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενιαίου συστήματος 

Αναφοράς, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων για προστατευμένη 

Φιλοξενία Ανηλίκων (Ε.Κ.Κ.Α, 2010: 22-26). 

       To 2011 γίνεται μια προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω με την έκδοση της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.οικ.49540/04-05-2011 σύμφωνα με την οποία 

κατοχυρώνεται θεσμικά η δημιουργία Εθνικού Μητρώου παιδικής προστασίας. Η 

Παραπάνω ΚΥΑ προέβλεπε την δημιουργία και τήρηση των παρακάτω πέντε μητρώων:  

I. Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών σε κίνδυνο (μέχρι σήμερα παραμένει 

ανενεργό. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι η εγκύκλιος έχει μια ασάφεια, δεν 

αναφέρεται δηλαδή στην υποχρέωση των εισαγγελέων να αποστέλλουν όλα τα 

στοιχεία στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 
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II. Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών (προτάθηκε από το ΕΚΚΑ αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου που καθορίζει το περιεχόμενο του μητρώου με προσθήκη επιπλέον 

στοιχείων). 

III. Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων το οποίο είναι ανενεργό προς το παρόν. 

IV. Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών που είναι σε κλειστή φροντίδα (παραμένει 

ανενεργό γιατί απαιτείται να εκδοθούν επιπλέον υπουργικές αποφάσεις για να 

ενεργοποιηθεί το Μητρώο). 

V. Εθνικό Υπομητρώο Παιδιών που λαμβάνουν επιδοματικές παροχές (παραμένει 

ανενεργό γιατί απαιτείται να εκδοθούν επιπλέον υπουργικές αποφάσεις για να 

ενεργοποιηθεί το Μητρώο)  (E.K.K.A, 2013). 

 

Εν συνεχεία το 2014 με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 

και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ανέπτυξε ένα εθνικό 

αρχείο αναφοράς κρουσμάτων (esa-kapa-p.gr) το οποίο χρησιμοποίησε την 

τεχνογνωσία από τις ανεπτυγμένες χώρες και προσαρμόστηκε στην ελληνική 

πραγματικότητα και στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λύνοντας προσωρινά πολλά 

προβλήματα. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν εκείνο της έλλειψης 

των διακλαδικών και διατομεακών συνεργασιών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

που χαρακτηρίζει τη χώρα μας.  

Παράλληλα και υποστηρικτικά η ίδια Διεύθυνση με χρηματοδότηση από την Γενική 

Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ε.Ε. ανέπτυξε ένα αντίστοιχο σύστημα καταγραφής 

κρουσμάτων κακοποίησης-παραμέλησης. Το λογισμικό αυτό σύστημα  app.can-via-

mds.eu, μαζί με τα εκπαιδευτικά του εγχειρίδια και τους οδηγούς των διαδικασιών 

χρήσης του (can-via-mds.eu/file-attachments) ολοκληρώθηκε το 2015. Σήμερα όμως 

κανένα από τα παραπάνω συστήματα δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης κρατικής 

χρηματοδότησης (Νικολαΐδης Γιώργος, 2016).19 

                                                 
19Πέραν του λογισμικού και των εγχειριδίων που είναι διαθέσιμα στις 

προαναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα δύο προγράμματα είναι διαθέσιμα στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και ειδικότερα στην επιλογή: Δ/νση 

Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Λεπτομερής αναφορά γίνεται και στο άρθρο του 

Νικολαϊδη Γ., 12/2/2016, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/posa-peristatika-kakopoiisis-

paidion-anaferthikan-stis-arxes-perysi 
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Αυτή είναι η πορεία των προσπαθειών που έχει γίνει στον συγκεκριμένο ζήτημα. 

Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν έχει προκύψει κάποια σημαντική και 

ουσιώδης αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει όλα τα προαναφερθέντα 

προβληματικά στοιχεία στη χώρα μας. Γίνονται αποσπασματικές ενέργειες που δεν 

φέρνουν αποτελέσματα. Μένει να ελεγχθεί από την έρευνα πως οι μη αλλαγές στα 

παραπάνω ζητήματα συμβάλλουν στον κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών.  

5.2.6 6ο Χαρακτηριστικό: Η Προστασία των δικαιωμάτων του Παιδιού 

Το 6ο και τελευταίο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

Η Ελλάδα διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από το σύνταγμα της. 

Παράλληλα, έχει κυρώσει μια σειρά διεθνών συμβάσεων που αφορούν την προστασία 

των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης, έχει κυρώσει ένα σημαντικό αριθμό συμβάσεων 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκκρεμεί όμως, η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή από 

όλες τις μονάδες ιδρυματικής περίθαλψης της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα «Δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα Παιδικής Προστασίας» και των 

«Ποιοτικών προδιαγραφών για την έξω οικογενειακή φροντίδα των παιδιών» 

(Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση (2005)5, Επιτροπή Υπουργών κρατών-μελών, «Τα 

δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας»). Όπως 

υποστηρίζεται στην έκθεση του παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει 

ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, αυτό 

στην πράξη δεν εφαρμόζεται (Greek Helsinki Monitor/ Minority rights Group Greece, 

2001). Ωστόσο από την μέχρι σήμερα επικοινωνία του Οργανισμού Lumos με ένα 

ευρύτερο δίκτυο συναφών φορέων, αναφέρθηκαν περαιτέρω περιστάσεις παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν σε ορισμένα ιδρύματα στην 

Ελλάδα. Αυτά περιλαμβάνουν: τη χρήση διαφόρων τύπων σωματικής και σοβαρής 

ψυχολογικής τιμωρίας ως μέσο πειθάρχησης, την παραμέληση σημαντικών αναγκών 

των παιδιών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, τέτοιες καταστάσεις 

είναι συχνά αποτέλεσμα της αδυναμίας του προσωπικού του ιδρύματος να 

ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού (Lumos, 2016). Ο ειδικός εισηγητής 

του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, Juan E. Mendez, περιέγραψε πρόσφατα διάφορες 

μορφές κακομεταχείρισης στις οποίες υποβάλλονται τα παιδιά σε ιδρύματα ως 
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κακοποιητικές ακόμη και αν ο σκοπός ή η πρόθεση της δράσης ή της αδράνειας του 

κράτους δεν ήταν να υποβαθμίσει, να ταπεινώσει ή να τιμωρήσει το παιδί.20 

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα σε σχετική μελέτη του Κέντρου 

Ερευνών «Ρίζες», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας 

Opening Doors, όπου και εκτιμήθηκε ότι κατά το έτος 2014, στην Ελλάδα 2.825 παιδιά 

διαβιούσαν σε ιδρυματική φροντίδα σε σύνολο 85 ιδρυμάτων, τα περισσότερα εκ των 

οποίων νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η συγκεκριμένη έρευνα στα συμπεράσματα 

της αναφέρει ότι πολύ λίγα ιδρύματα κλειστής παιδικής προστασίας ακολουθούν 

κάποια «πιστοποιημένα παιδαγωγικά standards». Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το 

σύστηµα ιδρυµατικής φροντίδας παιδιών στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από 

ανεπάρκεια θεσµικών προβλέψεων, πόρων και µηχανισµών που να παρέχουν επαρκείς 

εγγυήσεις για την ποιοτική λειτουργία των αντίστοιχων µονάδων και τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων παιδιών.  

Από την ίδια πηγή ενημερωνόμαστε ότι στη χώρα μας απουσιάζει από τις 

προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α. Γ2β/οικ.8291/1984 περί της 

λειτουργίας των κέντρων παιδικής Μέριμνας) η αναφορά και κατά συνέπεια η νομική 

κατοχύρωση µιας σειράς δικαιωµάτων των παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας 

όπως:  

i. το δικαίωμα των παιδιών να ενημερώνονται για θέματα που τα αφορούν,  

ii. να εκφράζουν την άποψή τους και να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη 

αποφάσεων για τα θέµατα αυτά,  

iii. να εκπροσωπούνται, ή να υποβάλουν παράπονα σε περιπτώσεις που θεωρούν 

ότι παραβιάζονται δικαιώµατα τους, 

iv.  Επίσης από την σχετική Υπουργική Απόφαση απουσιάζουν προβλέψεις όσον 

αφορά τις ιδιαίτερες πολιτισµικές ή γλωσσικές ανάγκες ή την άσκηση των 

θρησκευτικών καθηκόντων παιδιών από μειονοτικές οµάδες (Συνήγορος του 

πολίτη, 2015, Ειδική έκθεση). 

Αναφορικά µε το θέµα της διασφάλισης ποιότητας, ιδιαίτερη µνεία έχει γίνει στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας στο κεφ.4 για την αναγκαιότητα εφαρμογής των standards-
                                                 
20 Αναλυτική αναφορά γίνεται στο: A/HRC/28/68, παρ. 50-58 
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“Quality4 Children που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

φροντίδας στα παιδιά που διαβιούν σε μονάδες παιδικής προστασίας. 

 

Συμπεράσματα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας και 

γίνονται οι απαραίτητες διασαφηνίσεις επί αυτών. Η επιδίωξη της διατριβής είναι 

εφόσον εντοπιστούν, καθοριστούν και αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής ιδρυματικής κοινωνικής φροντίδας των παιδιών από το 1970 και έπειτα στον 

Ελλαδικό χώρο, να ερευνηθεί ποιος ο ρόλος που αυτά διαδραματίζουν στις διαδρομές 

του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας. Σε αυτή 

τη χωρική ενότητα μετά την πλήρη αναφορά στα χαρακτηριστικά της παιδικής 

προστασίας γίνεται φανερό ότι ο επηρεασμός της χώρας από τα ευρωπαϊκά δρώμενα 

στο χώρο της παιδικής προστασίας υπήρξε πολύ μικρός και η όποια ενσωμάτωση των 

δρώμενων αυτών επιδιώχθηκε, είχε εν τέλει αποσπασματικό χαρακτήρα. Από την 

ανασκόπηση των δεδομένων που αναλύθηκαν στην παρούσα ενότητα όμως, 

προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το σημαντικότερο αυτών 

συνίσταται στο ότι τα στοιχεία που «ενσωματώνονταν» στο ελληνικό εθνικό δίκαιο και 

δεν κατοχυρώνονταν θεσμικά, ή δεν εφαρμόζονταν από την αρχή ή ατονούσαν στο 

τέλος λόγω έλλειψης καθοριστικής σημασίας εποπτικών μηχανισμών και χρημάτων, 

δηλαδή προτεραιοτήτων πολιτικού χαρακτήρα. Οι βασικές πηγές δεδομένων καθώς και 

τα συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου ανιχνεύονται και επιβεβαιώνονται από την 

έρευνα της διατριβής, στην όποια κάνουν αισθητή την παρουσία τους διαρκώς τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά – μεταβλητές. 
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Κεφάλαιο 6 Η μεθοδολογία της έρευνας 

 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η τεκμηρίωση της επιλογής του μεθοδολογικού 

εργαλείου της έρευνας. Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο το κύριο ερευνητικό 

ερώτημα της έρευνας είναι σύνθετο και αποτελείται από δύο επιμέρους ερωτήματα. 

Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επιλέχθηκε η χρήση 

σύνθεσης ερευνητικών μεθόδων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως τα επιστημονικά 

εργαλεία που απαιτούνται στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της διατριβής. 

Ως εκ τούτου, αναμένεται η ποσοτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό 

με την ποιοτική να δώσει καλύτερο αποτέλεσμα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει 

διεπιστημονικά την πολυδιάστατη κοινωνική πραγματικότητα. Ο κύριος λόγος αυτής 

της επιλογής εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ίδια η πολλαπλότητα και η αλληλεπίδραση 

των επίπεδων της κοινωνικής πραγματικότητας, όσο αφορά το ζήτημα της Παιδικής 

Μέριμνας, απαιτούν το συνδυασμό αυτό. Υπό το πρίσμα αυτής της διαπίστωσης 

αναμένεται να προκύψει μια πιο αποτελεσματική διερεύνηση των μηχανισμών μέσω 

των οποίων τα προαναφερθέντα επίπεδα διασυνδέονται (Κυριαζή, 2011: 368-369). Ας 

δούμε τώρα αναλυτικά την διαδικασία εφαρμογής των ερευνητικών μεθόδων όπως 

αυτή θα ακολουθηθεί προκειμένου για την διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας.    

6.1 Ερευνητικές μέθοδοι για την διερεύνηση των βασικών 
χαρακτηριστικών της παιδικής προστασίας των παιδιών που 
διαμένουν σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας στην Ελλάδα από το 
1970 και έπειτα. 

Το πρώτο ερώτημα της έρευνας επιδιώχθηκε να απαντηθεί με την ιστορική αναδρομή 

στο θεσμό και τις λειτουργίες που επιτελούσε η κοινωνική φροντίδα και προστασία των 
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παιδιών από την γένεση του μέχρι σήμερα καθώς και με την δευτερογενή ανάλυση 

εγγράφων, νόμων και ερευνών σχετικού περιεχομένου. Στο στάδιο αυτό της έρευνας 

περιλαμβάνονται επίσης: 1. η μελέτη των χαρακτηριστικών που προαναφέραμε κάτω 

από το πρίσμα και άλλων σχετικών ερευνών που διενεργήθηκαν τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στην Ελληνική επικράτεια τις τελευταίες δεκαετίες. 2. η μελέτη του 

κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου της Ελλάδας, για το Μοντέλο της κοινωνικής 

πρόνοιας που ακολουθήθηκε για τα παιδιά σε κίνδυνο.  

Ο στόχος επικεντρώθηκε σε μια σε βάθος μελέτη των χαρακτηριστικών της παιδικής 

προστασίας στην Ελλάδα κυρίως μετά τη δεκαετία του ’70 με τη διάθεση, πάντα, της 

συγκριτικής μελέτης με τα αντίστοιχα δεδομένα με τις αναπτυγμένες χώρες της 

Ευρώπης και κυρίως με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διερεύνηση αυτού του τύπου είναι 

απαραίτητη όπως και η ιστορική διαδρομή προκειμένου να κατανοήσουμε τις 

λειτουργίες της ιδρυματικής φροντίδας. Η παιδική προστασία δεν είναι κάτι το 

αυτονόητο διότι όπως προείπαμε η παιδική ηλικία και κατά συνέπεια η παιδική 

προστασία και όπως αυτή ενίοτε ορίζεται, είναι συνάρτηση των κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών που επικρατούν και για αυτό το περιεχόμενο 

της διαφοροποιείται σημαντικά μέσα στο χρόνο. Στο επίπεδο της ανάλυσης μας δεν 

παρακάμψαμε και την επίσημη παραδοχή της υψηλής εξάρτησης των παιδιών από την 

γονεϊκή διαμεσολάβηση κάτι το οποίο αποτυπώνει την άνιση διάταξη σχέσεων μεταξύ 

παιδιών και ενηλίκων (Jenks, 1982) και δημιουργεί πολλά από τα ζητήματα στα οποία 

θα αναφερθούμε στην έρευνα. Έρευνες βέβαια, για τα χαρακτηριστικά και τις 

επιπτώσεις της ιδρυματικής ζωής υπάρχουν αρκετές και αναφερθήκαμε ήδη σε αυτές σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ο Goffman όμως ήταν από τους πρώτους κοινωνιολόγους που 

εφαρμόζοντας την εθνογραφική μέθοδο μελέτησε τα ιδρύματα όπου τα άτομα 

αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνία, για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, διάγουν 

από κοινού μια έγκλειστη, τοπικά διευθυνόμενη καθημερινότητα (Goffman, 1994).  

6.2 Ερευνητικές μέθοδοι για την διερεύνηση του θέματος του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Προκειμένου να εντοπιστούν και να επιβεβαιωθούν τα χαρακτηριστικά της παιδικής 

προστασίας της κλειστής έξω-οικογενειακής φροντίδας και να διερευνηθεί το θέμα του 

κοινωνικού αποκλεισμού ακολουθήθηκε μεθοδολογικά η παρακάτω διαδικασία: στα 
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πλαίσια της έρευνας διενεργήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Η ποσοτική έρευνα 

αφορά την καταγραφή των στοιχείων από τα αρχεία των μονάδων παιδικής μέριμνας οι 

οποίες και μελετήθηκαν (τρεις που βρίσκονται εντός των ορίων της Κρήτης και δύο 

Μονάδων που εδρεύουν στην Αθήνα). Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στα κοινωνικό-

οικονομικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των οικογενειών τους που φιλοξενήθηκαν 

στις υπό εξέταση Μονάδες Παιδικής Μέριμνας από την δεκαετία του ’70 και μετά, από 

πού προέρχονταν, τους λόγους που εισήχθησαν στις Μονάδες, αν η σύνθεση τους 

μεταβλήθηκε στις δεκαετίες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα κ.α., προκειμένου να γίνει 

σύγκριση με την τωρινή κατάσταση των παιδιών που έχουν πλέον ενηλικιωθεί και 

έχουν φύγει από τα ιδρύματα.  

Το επόμενο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας ήταν η βιογραφική Αφηγηματική Συνέντευξη. Εφαρμόστηκε σε δύο ομάδες 

των 10 ατόμων η κάθε μια (μεγαλύτερων και μικρότερων ηλικιακά) που ανατράφηκαν 

σε ιδρύματα φιλοξενίας και ήταν πρόθυμοι να αφηγηθούν την ζωή τους προκειμένου να 

συναχθούν συμπεράσματα για το πως βίωσαν τα άτομα αυτά τα χαρακτηριστικά της 

ιδρυματικής φροντίδας και κατά πόσο θεώρησαν ότι τους επηρέασαν στην έσω 

ιδρυματική και έξω ιδρυματική ζωή τους αναφορικά πάντα με τις διαδρομές του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι μια πολύ σημαντική, ποιοτική 

μέθοδος της κοινωνικής έρευνας και συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Αναφέρεται 

στην μελέτη της βιωμένης εμπειρίας και των νοημάτων με τα οποία οι δρώντες 

επενδύουν την δράση τους και συγκροτούν τον εαυτό τους (Τσιώλης, 2006).  

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στην αναγκαιότητα χρησιμοποίησης παραπάνω 

από μιας μεθόδου της κοινωνιολογικής έρευνας (Συνδυαστική προσέγγιση). Όπως έχει 

διαφανεί από τις σύγχρονες θεωρήσεις στο χώρο της μεθοδολογίας των κοινωνικών 

επιστημών, η συνδυαστική και συμπληρωματική χρήση των ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων θεωρείται η πιο αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση μιας 

ολοκληρωμένης περιγραφής της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό συμβαίνει διότι 

από την μια πλευρά η ποσοτική έρευνα απομονώνει από ένα ευρύ σύνολο πιθανών 

αιτιακών παραγόντων εκείνους που φαίνεται να έχουν μια στατιστικώς σημαντική 

επίδραση στο υπό εξέταση φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά, η ποιοτική έρευνα μέσω 

μιας συγκριτικής ανάλυσης περιπτώσεων αποσκοπεί στην συγκρότηση μιας τυπολογίας 

των τρόπων με τους οποίους τα δρώντα υποκείμενα οργανώνουν και προσανατολίζουν 

τις δράσεις τους, αφού αποτίμησαν τα περιθώρια και τους περιορισμούς που ορίζουν 



 

 202

τόσο οι κοινωνικές συνθήκες όσο και οι κοινωνικά και πολιτισμικά διαθέσιμες 

προδιαγραφές και κανόνες (Τσίωλης, 2011). Επομένως με τη συνδυαστική χρήση των 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων δεν έχουμε απλά μια καλύτερη αποτύπωση του 

φαινομένου αλλά κερδίζουμε την αποκάλυψη διαφορετικών πτυχών του φαινομένου με 

αποτέλεσμα να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για τον κοινωνικό κόσμο μέσα από την 

πολλαπλότητα των εκφάνσεων του. 

Επίσης, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ, λόγω της φύσης του κεντρικού 

ερωτήματος, είναι το γεγονός ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την συσχέτιση από την μια 

πλευρά των ερμηνειών που αποδίδουν τα δρώντα υποκείμενα στις δράσεις τους και από 

την άλλη τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της κοινωνικής δομής. Την 

συσχέτιση αυτή στηρίζει η ποιοτική έρευνα και ειδικότερα η ποιοτικά 

προσανατολισμένη βιογραφική έρευνα. Εν κατακλείδι, είναι υποχρέωσή μας να 

αναφέρουμε ότι κατά την διεξαγωγή της έρευνας τηρήθηκαν όλοι οι κώδικες 

επαγγελματικής δεοντολογίας που αφορούν τις υποχρεώσεις του ερευνητή απέναντι 

στην επιστημονική κοινότητα, απέναντι στην ευρύτερη κοινωνία καθώς και απέναντι 

στα ίδια τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω της αφηγηματικής διαδικασίας.  

6.3 Μια σύντομη επισκόπηση της σχέσης που αναπτύσσεται 
μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών. Η απαρχή της σχέσης 
και οι τελευταίοι προβληματισμοί που σχετίζονται με αυτή και 
απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. 

Η επισκόπηση της ιστορίας της διασύνδεσης των διαφορετικών μεθόδων ερευνών 

ποιοτικών και ποσοτικών θα εξυπηρετήσει την αναγκαιότητα χρήση τους στην εν λόγω 

διατριβή και θα καταδείξει τον τρόπο σύνδεσης τους. Για τους λόγους αυτούς είναι 

απαραίτητη η γνώση των θεωρητικών και φιλοσοφικών ρευμάτων που καθιέρωσαν και 

έκριναν την διασύνδεση των μεθόδων καθώς και των μεθοδολογικών ζητημάτων που 

περιβάλλουν την διασύνδεση αυτή. Ακόμη, η εν λόγω διασύνδεση θεωρείται απολύτως 

αναγκαία εφόσον παρέχει την ασφαλιστική δικλίδα απέναντι σε διάφορα 

επιστημολογικά ζητήματα εγκυρότητας και δεοντολογίας που ενίοτε ανακύπτουν. Ας 

προχωρήσουμε λοιπόν σε μια σύντομη επισκόπηση αυτής.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ενισχύθηκαν οι θέσεις περί συνάρθρωσης των 

δύο προσεγγίσεων περνώντας έτσι σε μια νέα εποχή κατά την οποία αμφισβητούνται 
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πλέον οι μονομερείς προσεγγίσεις στην διερεύνηση και κατανόηση της πολυσχιδούς 

κοινωνικής πραγματικότητας. Κυρίως έπειτα από την δημοσίευση του συλλογικού 

βιβλίου των Tashakkori & Teddie (2003), με τίτλο “Handbook of Mixed Methods in 

Social & Behavioral Research” παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος 

για τις προσεγγίσεις των μεικτών μεθόδων/μεθοδολογιών.21 Υποστηρίζεται πλέον, από 

ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών, το επιχείρημα ότι οι προσεγγίσεις της συνάρθρωσης 

ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων εξυπηρετούν ένα κοινό ερευνητικό 

σκοπό ο οποίος αντανακλά τη βαθύτερη κατανόηση της πολλαπλότητας και 

πολυπλοκότητας του κοινωνικού κόσμου αλλά και των φαινομένων αυτού (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). Ιδωμένα τα παραπάνω μέσα από αυτό το πρίσμα, φανερώνεται η 

ανάγκη για τον συγκερασμό των δύο παραδόσεων καθώς παρέχεται με αυτόν τον τρόπο 

μια πολυπρισματική θεώρηση και συνεπώς μια πληρέστερη οπτική της πολυδιάστατης 

κοινωνικής πραγματικότητας (Πουρκός, 2010, Τσιώλης, 2011). Άλλωστε τα ποσοτικά 

και ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα δεν είναι τίποτε άλλο από δύο είδη ή μορφές 

αναπαράστασης των κοινωνικών φαινομένων. Και αυτές οι μορφές δεδομένων μαζί με 

τις μεθόδους παραγωγής τους μπορεί να είναι άριστα συνδεδεμένες με γενικότερα 

φιλοσοφικά-θεωρητικά (οντολογικά, επιστημολογικά και αξιολογικά) καθώς και 

μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Οι προσεγγίσεις αυτές 

δεν λειτουργούν ουδέτερα, αποδεσμευμένες από ιδεολογία (Πουρκός, 2013: 131). 

Αναλυτικότερα εδώ ο Πουρκός (2010: 136) αναφέρεται στο ότι κάθε παρατήρηση του 

κόσμου μας είναι διαποτισμένη από τις προϋπάρχουσες παραδοχές μας. Η γνώση 

κατασκευάζεται κοινωνικά κάτι που σημαίνει ότι οι αναπαραστάσεις μας για τον κόσμο 

συνδέονται με ηθικά, πολιτισμικά, και πολιτικά ενδιαφέροντα. Με αυτόν τον τρόπο 

κάθε παρατήρηση μας για τον κόσμο καθορίζεται από τον τρόπο που θα επιλέξουμε να 

τον εξετάσουμε. Ο Πουρκός στο ίδιο έργο αναφέρει ότι, η διαφωτιστική φιλοδοξία να 

                                                 
21Λεπτομέρειες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο των μεικτών 

μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες υπάρχουν: 

- στο άρθρο των Ivankova & Kawamura, 2010 “Emerging Trends in the Utilization of 

Integrated Designs in the Social, Behavioral and Health Sciences” in Tashakkori A. & Teddlie 

C. (ed), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research (2nd ed., pp.581-611, 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

-καθώς  και στο  Πουρκός Μ. (επιμ.), 2013, Δυνατότητες και όρια της μείξης των 

μεθοδολογιών στην κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευτική έρευνα: επιστημολογικά και 

μεθοδολογικά ζητήματα των προοπτικών διερεύνησης του ερευνητικού σχεδιασμού, Αθήνα, Ίων. 
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κατακτήσουμε «ένα είδος απόλυτης οπτικής γωνίας» (Bourdieu, 2001: 38), «μια θέα 

από το πουθενά» (Nagel, 1986), απαλλαγμένη από κοινωνικές προϋποθέσεις, έμφυλες 

ανισότητες, ταξικές συσχετίσεις ή χωρο-χρονικούς προσδιορισμούς, είναι μύθος. Μέσα 

από αυτήν την παραδοχή οφείλουμε να δεχτούμε ότι τα διαφορετικά είδη γνώσης που 

προσφέρουν οι ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις δεν είναι εμπόδιο αλλά 

πλεονέκτημα για την καταγραφή μιας πληρέστερης οπτικής της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Βασιζόμενοι στην παραπάνω ανάλυση οι R. B. Johnson, A. J. 

Onwuegbuzie & L. A. Turner κατέληξαν στον εξής ορισμό: «Μεικτή μέθοδος έρευνας 

είναι ο τύπος της έρευνας που συνδυάζονται στοιχεία ποσοτικών και ποιοτικών 

ερευνητικών προσεγγίσεων με σκοπό την ευρεία και σε βάθος κατανόηση και 

επιβεβαίωση/τεκμηρίωση αυτών» (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007: 123). Όπως 

όμως αναφέρει ο Γραμματικόπουλος σε σχετικό άρθρο του ο ορισμός αυτός είναι πολύ 

πρόσφατος και δεν έχει κριθεί ακόμη για την καταλληλότητα του από την επιστημονική 

κοινότητα. Εφόσον ο προβληματισμός υπάρχει λόγω του ότι ο χώρος της διασύνδεσης 

των διαφορετικών μεθόδων εξελίσσεται ακόμα, είναι δέον να μείνει ανοιχτή η 

συζήτηση γύρω από τον ορισμό (Γραμματικόπουλος, 2010: 514).  

Την ανάδειξη της σημαντικότητας της συνθετικής χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων υποστηρίζουν μια σειρά επιστημόνων όπως ο Τσιώλης αναφέρει σε σχετικό 

του άρθρο (Τσιώλης Γ., 2013: 274). Κάποιοι από αυτοί είναι οι Moran-Ellis, Alexander, 

Croninetal (2006), ο Πουρκός (2013), οι Onwuegbuzie & Leech (2005). Οι εν λόγω 

κοινωνικοί επιστήμονες αναφέρονται στα θετικά σημεία της μείξης των μεθόδων 

καθορίζοντας αυτά σε: αύξηση της ακρίβειας και της εγκυρότητας των ερευνητικών 

ευρημάτων, παραγωγή νέας γνώσης μέσω της σύνθεσης ευρημάτων που προέκυψαν 

από διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάδειξη διαφορετικών οπτικών για το ίδιο φαινόμενο, 

μελέτη των κοινωνικών φαινομένων ως πολύπλοκων και πολυσχιδών οντοτήτων μέσω 

μιας πολυπρισματικής θεώρησης. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι γιατί αυτό το 

ενδιαφέρον άρχισε να παίρνει τέτοιες διαστάσεις από το τέλος του 20ου με αρχές του 

21ου αιώνα. Η απάντηση βρίσκεται στην σημερινή πραγματικότητα στην οποία 

λαμβάνουν χώρα νέες προκλήσεις και αλλαγές στις σύγχρονες σύνθετες 

πολυπολιτισμικές και υπό μετάβαση κοινωνίες που ζούμε καθώς και στις συνδεδεμένες 

με αυτές κρίσεις σε οικονομικό, ηθικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο. Για 

την επίλυση των κρίσεων αυτών απαιτούνται πλέον νέες μορφές κοινωνικής 
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αλληλεπίδρασης οι οποίες δύναται να διερευνηθούν αρτιότερα μέσα από μεικτές 

ερευνητικές μεθοδολογίες (Πουρκός, 2013: 42).  

Συνεχίζοντας την παραπάνω συζήτηση οφείλουμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι 

έχουν προταθεί πολλές και διαφορετικές εκδοχές προκειμένου να επιτευχθεί ο 

συνδυασμός των διαφορετικών μεθόδων και δεδομένων.22 Τα  διάφορα μοντέλα 

συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων διαφοροποιούνται βάση δύο κεντρικών 

κριτηρίων. Το πρώτο αναφέρεται στο κατά πόσο η εφαρμογή των ποσοτικών και των 

ποιοτικών μεθόδων πρέπει να λαμβάνει χώρα παράλληλα ή διαδοχικά και αν συμβαίνει 

το δεύτερο με ποια σειρά. Το δεύτερο κριτήριο αναφέρεται στο κατά πόσο 

αναγνωρίζεται ισότιμη συμβολή και στις δύο προσεγγίσεις ή αποδίδεται μεγαλύτερη 

βαρύτητα σε κάποια από τις δύο και αν συμβαίνει το δεύτερο σε ποια 

(Γραμματικόπουλος, 2010: 517).  

Στην εν λόγω έρευνα γίνεται μια απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός 

ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου από τη σκοπιά του τριγωνισμού για αυτό θα γίνει και 

μια πολύ σύντομη αναφορά στη συνδυαστική αυτή μορφή καθώς και στην κριτική που 

της ασκήθηκε. Ο τριγωνισμός ορίζεται ως η χρήση πολλαπλών μεθόδων για την μελέτη 

του ίδιου αντικειμένου με σκοπό την αύξηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των 

ευρημάτων. Σύμφωνα με τον Denzin (1997: 304), όπως αναφέρει ο Τσιώλης σε σχετικό 

άρθρο του (2013:9),23 ο τριγωνισμός ορίζεται ως μια σύνθετη διαδικασία κατά την 

οποία ο ερευνητής διερευνά το ίδιο φαινόμενο με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων με 

σκοπό να αποκομίσει μια πιο ακριβή ανάγνωση ή μέτρηση αυτού του φαινομένου. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις όποιες ενστάσεις εκφράστηκαν,24 οι υποστηρικτές 

                                                 
22Ο ισχετικές εκδοχές παρουσιάζονται στο έργο των Johnson R. B. & Qnwuegbuzie A. 

J., 2004, “Mixed Methods Research: AResearch Paradigm Whose Time Has Come”, 

Educational Research, 33(7): 14-26 

όπως και στο Γραμματικόπουλος Β., 2010: 517.  
23Αναθεωρημένη εκδοχή του άρθρου με τίτλο «Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής 

έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: από την πολεμική των παραδειγμάτων στις συνθετικές 

προσεγγίσεις» που δημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα. 

Επίμαχα θέματα και προκλήσεις, 2011, Αθήνα, Πεδίο.  
24Σχετικά με τις ενστάσεις που εκφράστηκαν στη βασική παραδοχή στην οποία 

στηρίχτηκε ο μεθοδολογικός τριγωνισμός μπορεί κάποιος να μελετήσει τα έργα των Mason J., 

2011, “Mixing Methods in a Qualitatively DrivenWay”, Qualitative Research, 6(1): 9-25. 
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του τριγωνισμού εισάγουν μια διασταλτική κατανόηση για την προσέγγιση αυτή με την 

υιοθέτηση της παραδοχής ότι ο κοινωνικός κόσμος είναι σύνθετος και πολυσχιδής. 

Έτσι, με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων δεν 

επιδιώκεται μόνο η καλύτερη αποτύπωση του ίδιου φαινομένου αλλά και η αποκάλυψη 

διαφορετικών πτυχών αυτού όπως και ο εμπλουτισμός του τρόπου με τον οποίο 

κατανοούμε τον κοινωνικό κόσμο στην πολλαπλότητα των εκφάνσεων του (Τσιώλης, 

2013:10). Όπως ο ίδιος αναφέρει, και ο Γερμανός κοινωνιολόγος Kelle (2001) επεδίωξε 

από την πλευρά του να συμβάλλει στη συζήτηση για τον τριγωνισμό και πιο 

συγκεκριμένα για την εκδοχή του «μεθοδολογικού τριγωνισμού». Στην πρόταση του 

αυτή, επισημαίνει ότι όταν ο σκοπός του τριγωνισμού είναι η αύξηση της εγκυρότητας 

μέσω της παράλληλης εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων τότε ο επιδιωκόμενος στόχος 

είναι η σύμπτωση των ευρημάτων. Από την άλλη πλευρά όταν ο σκοπός του 

τριγωνισμού είναι η συμπληρωματικότητα, δηλαδή ο εμπλουτισμός της κατανόησης 

ενός φαινομένου στην πολυσχιδή και πολυδιάστατη υπόσταση του, τότε είναι 

επιθυμητή η παραγωγή ευρημάτων που αποκλίνουν μεταξύ τους.  Για να διασαφηνίσει 

πλήρως τα λεγόμενα του, ο Kelle (2001) συνεχίζει τις σκέψεις του πάνω στον 

τριγωνισμό υποστηρίζοντας ότι κάθε ικανοποιητική κοινωνιολογική εξήγηση 

προϋποθέτει το συνδυασμό διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και αυτό 

ισχύει διότι τα κοινωνικά φαινόμενα εξελίσσονται σε διαφορετικά επίπεδα που είναι 

διαλεκτικά συναρθρωμένα και η γνωστική πρόσβαση σε καθένα από αυτά προϋποθέτει 

την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων (Τσιώλης, 2013: 11).        

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ο συλλογισμός των Creswelletal., οι οποίοι 

όπως αναφέρουν ο σχεδιασμός της τριγωνοποίησης αποτελεί τον πιο γνωστό σχεδιασμό 

ερευνών μεικτών μεθόδων. Ο εν λόγω σχεδιασμός χρησιμοποιείται προκειμένου ο 

ερευνητής να είναι σε θέση να συγκρίνει ή να αντιπαραθέσει τα ευρήματα της 

ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης ή να επικυρώσει ή να αναπτύξει τα 

αποτελέσματα μιας ποσοτικής ανάλυσης με την χρήση ποιοτικών δεδομένων 

(Creswelletal., 2003).  

                                                                                                                                               
καθώς και το έργο των Fielding N. G. & Fielding J.L., 1986, Linking Data: The 

Articulation of Qualitative and Quantitative Methods in Social Research, Beverly Hills, CA: 

Sage. 
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Στην παρούσα έρευνα επιδιώχθηκε να ιδωθούν τα αποτελέσματα της ποσοτικής 

έρευνας με τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από το αρχείο των Κέντρων Παιδικής 

Μέριμνας που μελετήθηκαν (διαφοροποιήσεις από τη μια γενιά στην άλλη, 

διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο, κοινωνική καταγωγή, μορφωτικό επίπεδο γονέων, 

λόγοι εισόδου στο Κέντρο, διάρκεια παραμονής σε αυτό, λόγοι αποχώρησης από αυτό) 

συνδυαστικά με αυτά της βιογραφικής έρευνας. Ο συνδυασμός αυτός κινήθηκε προς 

την βαθύτερη κατανόηση του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλείται 

από τα ιδρυματικά στοιχεία. Επίσης, αποκαλύφθηκε η έκταση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ιδωμένη πλέον μέσα από την οπτική των δρώντων υποκειμένων και το 

πως αυτά αποτιμούν τις βιογραφικές αποφάσεις που έλαβαν χώρα στην ζωή τους 

επηρεασμένες από τα στοιχεία αυτά.  

Παρόμοιο ερευνητικό μοντέλο εφαρμόστηκε σε μια σειρά ερευνών από τον Kelle 

και την ερευνητική του ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης25 οι οποίοι έκαναν 

χρήση σε ένα συνδυασμό της έρευνας των διαδρομών του βίου και της βιογραφικής 

έρευνας. Ολοκληρώνοντας την διαδικασία αυτή κατέληξαν στο συμπέρασμα που 

συνοψίζεται στο ότι η θεωρητική σύλληψη των βιογραφικών διαδρομών ως «δομών 

περιορισμένης εμβέλειας», ως κοινωνικών δηλαδή μορφωμάτων στα οποία συνυπάρχει 

διαλεκτικά ο δομικός προσδιορισμός και η ενδεχομενικότητα, απαιτεί προκειμένου για 

την άρτια εμπειρική διερεύνηση τον συνδυασμό των μεθόδων που χρησιμοποίησαν 

(Τσιώλης, 2013: 13). 

Ο εν λόγω συνδυασμός κρίθηκε και άλλοτε πολύ σημαντικός. Αυτό συνέβη όταν 

στοιχεία που συλλέχθηκαν από άλλες ποσοτικές έρευνες (διαδρομές των βίων) οι 

οποίες κατέγραφαν την ταξική καταγωγή, το φύλο, τη γενιά κ.α.  χρειάστηκαν την 

παρέμβαση ποιοτικών ερευνών (βιογραφικές) για να διαφανεί ότι τα παραπάνω 

στοιχεία ναι μεν διατηρούν την σημασία τους ως βιογραφικοί πόροι αλλά η 

προγνωστική τους αξία ως προς την εξέλιξη των διαδρομών ζωής βαίνει μειούμενη στις 

κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας (Τσιώλης, 2013:14). Οι έρευνες αυτές 

συγκλίνουν επίσης στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονες βιογραφικές διαδρομές γίνονται 

                                                 
25Λεπτομέρειες με τα κείμενα που παρουσιάζουν τα ευρήματα των ερευνών είναι διαθέσιμες 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sfb186.uni-bremen.de/frames/literatur.htm   

και σε σχετικό άρθρο του Τσιώλη (2013: 13-14). 
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ολοένα και πιο πολύπλοκες αλλά και πιο «εξατομικευμένες» στις σύγχρονες κοινωνίες 

(Beck, 2010).26 

6.4 Η ιστορική εξέλιξη της βιογραφικής έρευνας και του 
θεωρητικού υπόβαθρου που εμπεριέχεται σε αυτή. 

Από την πλευρά των ποιοτικών μεθόδων η εν λόγω διατριβή θα χρησιμοποιήσει την 

βιογραφική έρευνα. Για το λόγο τούτο θα αναφερθούμε εν συντομία σε αυτή τη μέθοδο 

συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ας δούμε λοιπόν την εξέλιξη της συζήτησης όπως 

αυτή διαμορφώθηκε και διαμόρφωσε το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

στηρίχθηκε η εν λόγω μέθοδος.  

Ο Karl Mannheim με το άρθρο του «Το ζήτημα των γενεών» (1945), ήταν εκείνος 

που συνέβαλε αρχικά να ιδωθεί η βιογραφική έρευνα ως μια θεωρητικά αυτοδύναμη 

κοινωνιολογική προσέγγιση. Το 1973 μια ομάδα εργασίας των κοινωνιολόγων του 

Μπήλεφελντ μεταξύ των οποίων και ο Fritz Schutze εξέδωσαν ένα τόμο που 

αναφερόταν στην διαμορφούμενη βιογραφική έρευνα. Επιρροή σε αυτή άσκησε και ο 

Anselm Strauss ο οποίος επηρεάστηκε στο Σικάγο από τους δασκάλους του Robert E. 

Park & Herbert Blumer και ο οποίος ανέπτυξε, στις μελέτες που εκπόνησε στο πεδίο 

της ιατρικής κοινωνιολογίας, τις βασικές αρχές της Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας 

(Grounded Theory). Οι αρχές αυτές υποδείκνυαν τη συστηματική αναφορά στην 

ολιστική ανάλυση μεμονωμένων περιπτώσεων. Η εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση 

άσκησε μεγάλη επιρροή στους ερευνητές που υιοθετούσαν την βιογραφική προσέγγιση. 

Έκτοτε πολλοί ερευνητές δημοσίευσαν έρευνες που χρησιμοποιούσαν την μελέτη 

περίπτωσης στη διερεύνηση ειδικών κοινωνικών πεδίων όπως τις ανάδοχες οικογένειες, 

τις διαδικασίες εξέλιξης της σωματικής και ψυχικής ασθένειας, τους άνεργους νέους, τη 

συγκρότηση της βιογραφίας σε σχέση με το φύλο, τη θρησκευτική συμμετοχή και 

μεταστροφή, τους ακροδεξιούς νέους κ.α..  

Την τελευταία δεκαετία έχουμε μια μεγάλη διεύρυνση στο φάσμα των βιογραφικών 

μελετών (Apitzsch, 2013: 30-31). O Bourdieu (1998) όπως και οι υπόλοιποι συγγραφείς 

                                                 
26Λεπτομέρειες μπορεί να βρει κανείς στο ηλεκτρονικό περιοδικό: Qualitative Social 

Research / Social forschung με θέμα «Biography, risk and Uncertainty” (επιμ. JensZinn) τόμος 

11(1), 2010. 
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του σημαντικού για την επιστημονική κοινότητα έργου «Le Misere du monde» 

χρησιμοποίησαν κατά κόρον βιογραφικό υλικό ως αφετηρία για τις κοινωνιολογικές 

τους αναλύσεις. Στο άρθρο της Apitzsch γίνεται αναλυτική αναφορά στην ιστορική 

εξέλιξη της βιογραφικής προσέγγισης καθώς και αναφορά στην ομάδα «Βιογραφία και 

Κοινωνία» που ιδρύθηκε το 1978 εντός της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης» η 

οποία εγκαινίασε ένα φόρουμ διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ομάδα αυτή 

αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη ερευνητική ομάδα στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Κοινωνιολογικής Ένωσης (Apitzsch, 2013: 33). Όπως μας ενημερώνει η προλαλήσασα, 

η βιογραφική έρευνα έχει πλέον διασυνδεθεί και σε διεπιστημονικό επίπεδο αλλά και 

σε δια-εθνικό πλαίσιο.27 

Η στροφή προς τη μελέτη της βιογραφικής έρευνας και των βιογραφικών 

αφηγήσεων που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες εδράζεται στο νέο κύμα 

«εξατομίκευσης» το οποίο φαίνεται να χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες της 

ύστερης (αναστοχαστικής) νεωτερικότητας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο έργο 

του ο Giddens (1991, 2001). Όμοια αναφορά γίνεται και στο έργο του Beck (2000). 

Αναλυτικότερα, όσο αφορά στη θέση της εξατομίκευσης έχουμε τις ακόλουθες 

επισημάνσεις: αλλάζει η διαδικασία μορφοποίησης του βίου και μετατοπίζεται το 

κέντρο βάρους από τους  κοινωνικούς προσδιορισμούς στις ατομικές αποφάσεις και 

επιλογές, αυξάνεται η σημασία των βιογραφικών υποδειγμάτων ως ρυθμιστικών 

κανονιστικών πλαισίων για την εξέλιξη του ατομικού βίου και τέλος αποδίδεται 

ιδιάζουσα βαρύτητα στον βιογραφικό αναστοχασμό σε σχέση με τις διαδικασίες 

συγκρότησης της ταυτότητας του εαυτού (Τσιώλης, 2006: 122).  

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και οι Fisher-Rosenthal (1999), όπως 

περιγράφει ο Τσιώλης (2006: 127) στο σχετικό βιβλίο του, όπου οι εν λόγω ερευνητές 

εντοπίζουν αλλαγές στην κοινωνική δομή των ύστερων νεωτερικών κοινωνιών οι 
                                                 

27Λεπτομέρειες ως προς τα νέα αυτά εγχειρήματα που αναπτύχθηκαν σε δια-εθνικό και 

διαπολιτισμικό επίπεδο υπάρχουν στο έργο της  

‐ Apitzsch (2013) επίσης στο 

‐  Apitzsch U. & Kontos M. (επιμ.), 2008, “Self -Employment Activities of Women and 

Minorities. Their Success or Failure in Relation to Social Citizenship Policies”, 

Βησμπάντεν, VS Verlag, όπωςκαι στο   

‐ Apitzsch U, Bornat J. & Chamberlayne P., 2004, Biographical Methods and 

Professional Practice. An international Perspective, Bristol, Policy Press.  
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οποίες αλλαγές έχουν επιφέρει ένα θεμελιακά διαφορετικό τρόπο βίωσης του εαυτού 

και για αυτό τον λόγο απαιτείται πλέον μια διαφορετική εννοιολόγηση της περιγραφής 

αυτού. Με αυτό τον τρόπο, συνεχίζουν οι ίδιοι συγγραφείς, η έννοια της βιογραφίας δεν 

υπονοεί ένα σταθερό και αμετάβλητο χαρακτηριστικό αλλά επιτρέπει τη σύλληψη της 

ατομικότητας, τόσο στη χρονική της μεταλλαγή όσο και στην αυτοαναφορική της 

διάσταση (Τσιώλης, 2006: 128).  Με τα προαναφερθέντα συνηγορεί και η νέα αντίληψη 

της διαλεκτικής ατομικού-κοινωνικού όπου θεωρείται ότι είναι βιογραφικά 

προσδιορισμένος ο τρόπος με τον οποίο τα υποκείμενα προσοικειώνονται την 

κοινωνική πραγματικότητα και επενδύουν με νόημα τα κοινωνικά συμβάντα. Από τη 

στιγμή που στις σύγχρονες κοινωνίες οι συλλογικές εγγυήσεις υποχωρούν, το άτομο 

κινητοποιεί όλο και περισσότερο τα προσωπικά αποθέματα δράσης του και τις δικές 

του εννοηματικές ικανότητες (Ψημίτης, 1999: 88). Σε αυτή τη διαδικασία οι 

βιογραφικές θεματοποιήσεις ενέχουν μια πολύ σημαντική λειτουργία.      

Σημαντική αποδοχή στον τομέα των ποιοτικών ερευνών επιφυλάχτηκε στην τεχνική 

που χρησιμοποιεί η βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη την οποία εισηγήθηκε ο 

Schutze (Τσιώλης, 2006: 81). Ο Τσιώλης στην αναφορά του στον Schutze παραθέτει 

την αναφορά του Maindok ως προς την συγκεκριμένη τεχνική την οποία και 

χαρακτήρισε ως την πλέον επιφανή και επεξεργασμένη μέθοδο συνέντευξης στο χώρο 

της ποιοτικής έρευνας. 

Ας δούμε τώρα εν συντομία που εστιάζεται η κριτική που ασκήθηκε στην βιογραφική 

έρευνα. Εστιάζεται κυρίως σε δυο μεθοδολογικές προϋποθέσεις αυτής (Apitzsch, 

2013:34): 

- στην ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στο αφηγηματικό υλικό 

(Welzer, 2000) και 

- στην ερευνητική λογική που προβαίνει σε γενικεύσιμες αποφάνσεις 

μέσω της ολιστικής μελέτης μεμονωμένων περιπτώσεων (Alheit & Dausien, 

1985). 

Ο Schutze (1987, 1992), όπως αναφέρει η Apitzsch (2013: 40) αντικρούοντας την 

παραπάνω κριτική, υποστήριξε ότι οι μεμονωμένες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να 

αναλύονται μόνο ως προς το περιεχόμενο τους αλλά και ως προς την αλληλουχία των 

στοιχείων τους, ώστε να αποκαλύπτονται οι «δομές διαδικασίας» που τις 
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χαρακτηρίζουν. Οι «δομές διαδικασίες» αποτελούν κατά τον Schutze ιδεοτυπικές 

εννοιολογικές κατασκευές που ανιχνεύονται κατά την ανάλυση των βιο-αφηγήσεων και 

αποδίδουν την βιωματική στάση του φορέα της βιογραφίας έναντι της αλληλουχίας των 

γεγονότων μιας βιοϊστορικής περιόδου. Συνεχίζοντας ο Schutze επισημαίνει ότι η 

σχολαστική επεξεργασία κειμένου στο επίπεδο της μεμονωμένης περίπτωσης αποτελεί 

τη βάση για τη γενίκευση. Άλλωστε οι ατομικές ιστορίες ζωής είναι διασυνδεδεμένες 

με τις μοίρες συλλογικοτήτων. Ως παράδειγμα για την παραπάνω αναφορά παραθέτει 

την εμπειρία της εξαρτημένης βιογραφικής τροχιάς που εδράζεται συχνά στις επώδυνες 

εμπειρίες ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι εμπειρίες πολέμου, 

ολοκληρωτικών καθεστώτων, μετανάστευσης κλπ.   

Άλλη μια σημαντική προσπάθεια προκειμένου να αντικρουστεί η προαναφερθείσα 

κριτική έγινε από τον Rustin (2000). Όπως η Apitzsch (2013: 41-42) αναφέρει, ο Rustin 

(2000: 37) ακολουθεί δύο γραμμές επιχειρηματολογίας. Προσπαθεί, από την μια 

πλευρά να σκιαγραφήσει την βιογραφική έρευνα κατ΄αναλογία με την φροϋδική 

ψυχαναλυτική θεωρία του πολιτισμού και από την άλλη εξηγεί την στροφή προς τις 

βιογραφικές μεθόδους έρευνας στις μέρες μας κάνοντας αναφορά στις σύγχρονες 

θεωρητικές αναλύσεις. Αναλυτικότερα ως προς την πρώτη γραμμή επιχειρηματολογίας 

του o Rustin επισημαίνει ότι ο Freud κατασκεύασε τα τυποποιημένα του μοντέλα των 

ψυχικών δομών μελετώντας ατομικές περιπτώσεις. Μια ανάλογη ως προς την δομή, 

ερευνητική πρακτική παρατηρεί ο Rustin και στην βιογραφική έρευνα στο βαθμό που 

και εκεί η μεμονωμένη περίπτωση δεν εξετάζεται χάριν της ιδιοσυγκρασιακής της 

ιδιαιτερότητας αλλά λόγω της ενδεχόμενης κοινωνικής τυπικότητας που θα εμφανίσει. 

Η κατανόηση στη βιογραφική μελέτη, συνεχίζει ο ίδιος, περιλαμβάνει την απόδοση 

νοήματος την ανακάλυψη αιτιακών σχέσεων και τυπικών μοτίβων και όχι απλώς την 

λεπτομερή περιγραφή. Ως προς τη δεύτερη γραμμή της επιχειρηματολογίας του ο 

Rustin (2000: 46) τοποθετεί την θεωρητική ιδιαιτερότητα της κοινωνιολογικής 

βιογραφικής έρευνας στο πλαίσιο της ιστορικής εναλλαγής των θεωρητικών 

παραδειγμάτων. Δηλαδή την αλλαγή παραδείγματος από τα θεωρητικά μοντέλα του 

δομισμού σε εκείνα του μεταδομισμού. Αναλύοντας την παραπάνω πρόταση ο Rustin 

εξηγεί ότι σε αντίθεση με τον δομισμό, η ερμηνευτική βιογραφική έρευνα αποδίδει στη 

δράση ή διαφορετικά στην ικανότητα του ανθρώπου να δρα, μια δική της οντολογική 

υπόσταση. Και συνεχίζει, η αναγνώριση της ενδεχομενικότητας, των χώρων στους 

οποίους τα άτομα δημιουργούν νόημα και σχεδιάζουν στρατηγικές για τη ζωή τους, 
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είναι κρίσιμης σημασίας για να ξεφύγει μια βιογραφική προοπτική από τον έσχατο 

κοινωνικό αναγωγισμό (Apitzsch, 2013: 42). Πάραυτα και παρά όλες τις 

προαναφερθείσες  προσπάθειες και πολλές άλλες που δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν 

στην παρούσα διατριβή, το ερώτημα που σχετίζεται με την αξία της ανάλυσης 

ατομικών περιπτώσεων στην κοινωνιολογία παραμένει ανοιχτό παρά τις όποιες 

προσπάθειες έχουν γίνει πάνω κι γύρω από το επίμαχο αυτό ζήτημα. 

 

Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο συμπυκνώνεται η μεθοδολογία, οι λόγοι επιλογής της και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας η οποία διεξήχθη με τη χρήση αυτής.    

Στοιχειοθετήθηκε αρχικά, η αναγκαιότητα της ιστορικής διαδρομής της έξω-

οικογενειακής φροντίδας η οποία προσφέρει στην εν λόγω έρευνα την κατανόηση 

προκειμένου για τις λειτουργίες της ιδρυματικής φροντίδας των παιδιών. Οι λειτουργίες 

της ιδρυματικής φροντίδας του παρελθόντος παρέχουν στην παρούσα έρευνα τη 

δυνατότητα εντοπισμού των στοιχείων που ισχύουν ακόμα στο παρόντα χρόνο και 

έχουν επικρατήσει από το παρελθόν. Η γνώση που μας προσφέρει λοιπόν η ιστορική 

μελέτη των δεδομένων αυτών, ενταγμένα μέσα στην ιστορικότητα τους και ιδωμένα 

μέσα από το πρίσμα των σκοπών που εξυπηρέτησαν τότε, αναδεικνύει τον 

αναχρονιστικό χαρακτήρα τους τώρα. Η μελέτη όμως των παρελθοντικών δεδομένων 

και λειτουργιών της ιδρυματικής έξω-οικογενειακής φροντίδας συμβάλλει ακόμα και 

στον εντοπισμό των αλλαγών που προέκυψαν στον παροντικό χρόνο και 

σηματοδότησαν τη μετάβαση της ιδρυματικής φροντίδας στην νέα εκδοχή της.  

Μετά την ιστορική αναδρομή ακολούθως, αναλύεται το γιατί η χρήση της ποσοτικής 

έρευνας είναι απαραίτητη στην επίτευξη των σκοπών της παρούσας διατριβής. Είναι 

αυτό το τμήμα της έρευνας που καλείται να δώσει στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα 

κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των οικογενειών τους που 

φιλοξενήθηκαν στις υπό εξέταση Μονάδες Παιδικής Μέριμνας από την δεκαετία του 

’70 και έπειτα. Σε επόμενο επίπεδο στοιχειοθετήθηκε το γιατί η χρήση της βιογραφικής 

αφήγησης κρίθηκε επίσης απαραίτητη. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι επιλέχθηκε διότι, είναι 

η μέθοδος εκείνη που θεωρεί τον εξεταζόμενο κοινωνικό χώρο ως μη ομοιογενή αλλά 
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διαφοροποιημένο ανάλογα με τις διαφορετικές οπτικές των υποκειμένων και τις πιθανές 

διαφορετικές κοινωνικές τους τοποθετήσεις πάνω στο θέμα του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Και είναι αυτό ακριβώς που απαιτείται για την κάλυψη των σκοπών της 

διατριβής. Με άλλα λόγια στην εργασία αυτή οι βιογραφίες δεν αντιμετωπίζονται μόνο 

ως εργαλείο που παρέχει στον ερευνητή πρόσβαση στην εσωτερική σκοπιά των 

υποκειμένων και στους τρόπους βίωσης, αλλά ως μια ιδιάζουσα κοινωνική 

πραγματικότητα, ως «κοινωνικό μόρφωμα». Όπως διεφάνη και από την έρευνα, η 

οπτική των ίδιων των ατόμων που βίωσαν την ιδρυματική φροντίδα ανέδειξε τους 

τρόπους με τους οποίους τα άτομα αυτά αντελήφθησαν ή όχι τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και ερμήνευσαν τα περιθώρια των επιλογών τους καθώς και το πώς 

προσανατόλισαν την δράση τους κάτω από αυτόν τον επηρεασμό. Τέλος, όπως θα 

δούμε και στη συνέχεια στα κεφάλαια που έπονται και αναφέρονται στον κυρίως κορμό 

της έρευνας και των συμπερασμάτων αυτής, η συνδυαστική χρήση της ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας είναι εξίσου απαραίτητη. Όπως άλλωστε διεξοδικά αναλύθηκε στο 

παρόν κεφάλαιο, αυτό συμβαίνει διότι ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων είναι αυτός 

που καλείται να αναδείξει το πώς και το κατά πόσο τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ιδρυματικής προστασίας των παιδιών συμβάλουν στην οικοδόμηση της ιδρυματικής 

κουλτούρας και ποιος ο ρόλος αυτής της κουλτούρας στην παρεμπόδιση της κοινωνικής 

ανέλιξης των παιδιών που είναι φορείς και λήπτες αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Κεφάλαιο 7 Ποσοτική εύρευνα 

 

Εισαγωγή 

Η ποσοτική έρευνα που ακολουθεί στις σελίδες του παρόντος κεφαλαίου είναι μια 

προσπάθεια αποτύπωσης των κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών των παιδιών 

που διαβιούσαν στην έξω-οικογενειακή φροντίδα από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και το 

2016. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται με την καταγραφή των 

σημασιολογικών & κοινωνιολογικών προεκτάσεων των χαρακτηριστικών αυτών. 

Προκειμένου της επίτευξης των προαναφερθέντων, ακολουθήθηκε η συγκριτική 

προσέγγιση της παιδικής προστασίας των παιδιών που ανήκουν στην έξω-οικογενειακή 

φροντίδα στην Ελλάδα, μεταξύ των δεκαετιών που μεσολαβούν από το ’70 έως το 

2016. Η συγκριτική αυτή προσέγγιση εντόπισε και κατέγραψε όπως θα διαφανεί, την 

ιστορικότητα της αντίληψης της παιδικής προστασίας και τον τρόπο άσκηση αυτής σε 

θεσμικό και δομικό επίπεδο. 

 

7.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

7.1.1 Σκοπός της έρευνας 

Η ποσοτική έρευνα που ακολουθεί αφορά την καταγραφή και μελέτη των στοιχείων 

από τα αρχεία των Μονάδων Παιδικής Μέριμνας που λειτουργούν στην Κρήτη και σε 

δύο των Αθηνών προκειμένου για την όσο το δυνατό πληρέστερη αποτύπωση των 

κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών των παιδιών που φιλοξενήθηκαν σε αυτές 

από την δεκαετία του ’70 και έπειτα. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνίστανται: στον τόπο 

καταγωγής, στις αιτίες που ευθύνονται για την εισαγωγή στις Μονάδες φροντίδας οι 



 

 216

οποίες αιτίες αντικατοπτρίζουν την αντίληψη για την έξω-οικογενειακή παιδική 

προστασία, στο επάγγελμα των γονέων, στην δομή της οικογένειας, στην χρονική 

διάρκεια παραμονής  σε αυτές, στους λόγους αποχώρησης καθώς και στο εκπαιδευτικό 

επίπεδο που αποκτήθηκε. Συνακόλουθα η έρευνα επιδιώκει να παρακολουθήσει την 

εξέλιξη της κοινωνικής δυναμικής της αντίληψης της παιδικής προστασίας μέσα στην 

ιστορικότητα της καθώς και των αιτιών που συνέβαλαν στις μεταβολές αυτής. Όπως 

αποδεικνύεται οι μεταβολές συγκεντρώνονται γύρω από τις κοινωνικό - πολιτικές και 

θεσμικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο υπό μελέτη χρονικό διάστημα. 

7.1.2 Το μέγεθος του δείγματος 

Το μέγεθος του δείγματος απαρτίζεται από: 268 άτομα που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο 

Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου, 385 παιδιά που έμειναν στο Κέντρο Προστασίας 

Παιδιού Λασιθίου και 248 παιδιά που φιλοξενήθηκαν στο Παράρτημα Προστασίας 

Παιδιού & Νέων Χανίων. Όσο αφορά τα Κέντρα της Αθήνας το μέγεθος του δείγματος 

αναφέρεται σε 240 άτομα που φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» και 

240 που φιλοξενήθηκαν στο Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα. 

. 

7.1.3 Το πεδίο της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από την επίσκεψη στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας 

που λειτουργούν στην γεωγραφική έκταση της Κρήτης καθώς και σε δύο των Αθηνών. 

7.1.4 Συλλογή στοιχείων- μεθοδολογία της έρευνας 

Η Συλλογή των στοιχείων έγινε από το αρχειακό υλικό που φυλάσσουν στις 

εγκαταστάσεις τους οι παραπάνω Μονάδες. Η διαδικασία συγκέντρωσης και  

επεξεργασίας των διαθέσιμων αρχειακών δεδομένων διενεργήθηκε στη βάση των 

παρακάτω μεθοδολογικών και επιστημονικών προαπαιτούμενων: 

1) Εφαρμογή ποσοτικής μεθόδου ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η ανάλυση περιεχομένου (content analysis). 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν  σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα και 

ταξινομήθηκαν  στο ίδιο σύστημα κατηγοριών, επιτρέποντας την 

αντικειμενική καταγραφή των χαρακτηριστικών (Φίλιας, 1977). 

Αναλύθηκε η εξέλιξη της σκέψης, των αξιών και των προτύπων που ήταν 

αποδεκτά στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Τα στοιχεία καταχωρήθηκαν 
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σε βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε µε το  στατιστικό πακέτο SPSS 

20.0. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν υπήρξαν: i. ως προς τη φύση 

τους, κατηγορικές μεταβλητές και για αυτό τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται µε βάση τη συχνότητα και το αντίστοιχο ποσοστό, και ii. 

ως προς το ρόλο που διαδραματίζουν, κάποιες είναι εξαρτημένες και 

κάποιες ανεξάρτητες. 

2) Eφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis). Πιο 

συγκεκριμένα έγινε χρήση του είδους της Διερευνητικής Παραγοντικής 

Ανάλυσης (Exploratory Factor Analysis). 

3) Aκολούθησε η διενέργεια της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων που 

προέκυψαν προκειμένου για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την 

τεκμηρίωση των πορισμάτων. Επιχειρήθηκε με αυτόν τον τρόπο μια όσο 

το δυνατόν πιο πιστή ερμηνευτική προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων της 

αντίληψης της έξω-οικογενειακής παιδικής προστασίας 

κατηγοριοποιώντας και ταξινομώντας τα δεδομένα των αρχείων σε μήτρες 

προκειμένου να αναζητηθούν «οι κανόνες οργάνωσης της διαφοράς» που 

παραμένουν συχνά αδιατύπωτοι (Τσουκαλάς, 1987: 202-203). Η 

συμπληρωματική χρήση της Διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης 

επεδίωξε να εξετάσει την δομή των συναφειών που παρατηρήθηκαν από 

την καταγραφή και ταξινόμηση των δεδομένων μέσω της εξήγησης της 

συνδυακύμανσης μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων μεταβλητών (Σιάρδος, 

2002). 

4) Όσο αφορά τα Κέντρα της Κρήτης η καταγραφή απευθύνεται στον 

συνολικό πληθυσμό που φιλοξενήθηκαν σε αυτά. Όσο αφορά τα 

αντίστοιχα των Αθηνών, λόγω του πολύ μεγάλου πληθυσμού που 

φιλοξενήθηκε σε αυτά, διεξήχθη Δειγματοληπτική έρευνα προκειμένου 

για τη συλλογή των χαρακτηριστικών που απαιτούνταν για τις ανάγκες 

της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν με απλή τυχαία 

δειγματοληψία (Simple Random Sampling) 60 άτομα από κάθε δεκαετία 

(σύνολο περιπτώσεων ανά ίδρυμα: 4*60). 

5) Στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε κρατήθηκαν οι συνεντεύξεις 

που πάρθηκαν από ειδικούς επιστήμονες των Μονάδων, οι οποίοι είχαν 
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γνώση των υπό μελέτη χαρακτηριστικών της έρευνας λόγω του ότι έχουν 

αρμοδιότητα στην παρακολούθηση των παιδιών που εισέρχονται στις 

Μονάδες. Η περιληπτική καταγραφή των απόψεων τους παρουσιάζεται σε 

αντίστοιχο κεφάλαιο που ακολουθεί.  

7.1.5 Παρατηρήσεις 

- Τα στοιχεία, όπως αυτά προέκυψαν από την καταγραφή του αρχειακού υλικού 

αναλύθηκαν ανά Μονάδα και όχι επί του συνόλου. Η επιλογή αυτή έγινε λόγω 

του ότι οι Μονάδες φιλοξενούν άτομα διαφορετικού φύλλου και αυτό από μόνο 

του συνιστά κάποιες διαφοροποιήσεις. Ακόμα, όπως έγινε αισθητό από το 

αρχειακό υλικό και από την επαφή με τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές 

προκύπτει ότι κάθε Μονάδα έχει την δική της ιστορία η οποία επηρεάζει την 

πορεία της μέσα στο χρόνο. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει και την εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων τέτοιων που να εκπροσωπούν όλες τις Μονάδες κατά 

τον ίδιο βαθμό. 

- Στην Ελλάδα λειτουργούν 18 Κέντρα Παιδικής Προστασίας. Στην έρευνα 

μελετήθηκαν τα τρία που υπάρχουν στην Κρήτη και δυο των Αθηνών δηλαδή 

υπάρχει μια εκπροσώπηση της τάξης του 27,7% του συνόλου των Κέντρων 

Παιδικής Μέριμνας. Επειδή είναι μικρό το ποσοστό θα ήταν παρακινδυνευμένο 

να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα μας για ολόκληρη την επικράτεια. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη μας ότι όλες οι Μονάδες φροντίδας που λειτουργούν 

ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) διέπονται από την ίδια 

νομοθεσία και ακολουθούν την εφαρμογή του ίδιου κανονισμού λειτουργίας, 

υπαγόμενοι στο ίδιο Υπουργείο μπορούμε να δεχτούμε ότι παρόλο που το 

δείγμα είναι μικρό δύναται να καταγράψει τις τάσεις που επικρατούν στον υπό 

μελέτη χώρο.  

- Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα. Τηρήθηκε η πλήρης ανωνυμοποίηση αυτών και τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν καθαρά στατιστική φύση και ουδόλως 

προσδιορίζονται τα υποκείμενα των δεδομένων. 
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7.2 Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου Κρήτης 

7.2.1 Λίγα Λόγια για την ιστορία της Μονάδας. 

Η Μονάδα ιδρύεται πρώτη φορά το έτος 1922 με την επωνυμία Εθνικό ορφανοτροφείο 

σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Δεκεμβρίου του 1922 με το ΦΕΚ 114/15-

07-’22, περί «Ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων Απόρων 

Μαθητών. Τα φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού παραχωρούν 

το οίκημα που στεγάζεται το Ορφανοτροφείο. Με το Βασιλικό Διάταγμα 273 του 1973 

«περί μετατροπής των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων, εις Κέντρα 

Παιδικής Μέριμνας» το Ορφανοτροφείο αυτό μετονομάζεται σε Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου. Τέλος με το Ν. 4109/23-1-2013 (ΦΕΚ 16, Α’) 

μετονομάζεται στην τωρινή του επωνυμία. Το Κέντρο φιλοξενεί κορίτσια.  

7.2.2 Κάποια στοιχεία για τον σκοπό λειτουργίας της Μονάδας και τους 
εκάστοτε Κανονισμούς Λειτουργίας αυτής. 

Η αρχή της δεκαετίας του ’70 βρίσκει το Κέντρο να  λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου. Ο σκοπός αυτού σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας με αριθμό 

πρωτοκόλλου 100.079, ο οποίος απορρέει από τον Ν.2851/1922 είναι «η σωματικήν και 

ψυχικήν διάπλασιν ως και η Εθνικήν διαπαιδαγώγησιν ορφανών και απόρων μαθητών, 

συμπληρωσάντων την δημοτικήν εκπαίδευσιν αυτών και επιθυμούντων να 

ακολουθήσωσιν ανωτέρας σπουδάς εν Διδασκαλείοις και εις εξαιρετικάς περιπτώσεις 

και εις τα Γυμνάσια και τας Γεωργικάς Σχολάς ή Επαγγελματικάς, εμπορικάς κλπ….». 

Ο εν λόγω κανονισμός λειτουργίας  ισχύει μέχρι το 1927 οπότε και τροποποιείται ως 

προς μερικά σημεία του (Κανονισμός λειτουργίας Εθνικών Ορφανοτροφείων με αριθμό 

πρωτοκόλλου 15309, Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως). Ως προς τον 

σκοπό όμως παραμένει ίδιος. Το 1973 με το άρθρο 2 του Βασιλικού διατάγματος 273 

το οποίο δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 81 τεύχος Α' και αναφέρεται στην «μετατροπή των 

Εθνικών ορφανοτροφείων εις Κέντρα Παιδικής Μερίμνης» επανακαθορίζεται ο σκοπός 

αυτών. Όπως ορίζεται από το προαναφερθέν άρθρο αυτό είναι «η περίθαλψιν, 

μόρφωσιν και επαγγελματικήν εκπαίδευσιν των αποδεδειγμένως απροστάτευτων και 

εστερημένων οικογενειακής φροντίδος παιδιών». Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει μέχρι 

και το 1984 όπου και τροποποιείται εκ νέου με την Γ2Β/οικ.8291/84 (ΦΕΚ 860 Β) 

Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής 

Μερίμνης στην οποία ο σκοπός του Κέντρου παραμένει ίδιος. Ο τελευταίος αυτός 
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κανονισμός παραμένει μέχρι σήμερα με κάποιες τροποποιήσεις επί των σημείων που 

αφορούν κυρίως τις αναπροσαρμόσεις των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται για 

την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των παιδιών αλλά και για την οικονομική 

ενίσχυση που λαμβάνουν (293.47€.) κατά την αποχώρηση τους από το κέντρο 

προκειμένου για την ομαλή ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Το ποσό αυτό 

αναπροσαρμόζεται το 2001 και προσδιορίζεται στο ύψος των 733€. Τα χρήματα αυτά 

τα δικαιούνται τα παιδιά μόνο εφόσον ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους, ή αν 

παραμείνουν για μια πενταετία στο κέντρο ή εφόσον συμπληρώσουν το 16ο έτος της 

ηλικίας τους. Επίσης, το 1989 οι διατάξεις του άρθρου 12 της Γ2Β/οικ.8291/1984 

τροποποιούνται  και συμπληρώνονται με την επισήμανση ότι τα παιδιά που συνεχίζουν 

τις σπουδές τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές μπορούν να παρατείνουν την 

παραμονή τους στο Κέντρο μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους αυτές. Συνοπτικά 

η Γ2Β/οικ.8291/84 (ΦΕΚ 860 Β) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ισχύει έως σήμερα με κάποιες μικρές αλλαγές 

που επέρχονται με κάποιες τροποιητικές Υπουργικές Αποφάσεις η παράθεση των 

οποίων υπάρχει αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. 

7.2.3 Λόγοι εισαγωγής στην Μονάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 
μέχρι και το τέλος του 2016. 

Οι λόγοι εισαγωγής των παιδιών στην Μονάδα το 1970, χρονολογία από την οποία 

ξεκινάνε τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, αναφέρονται στον κανονισμό 

λειτουργίας του  1922 (Κανονισμός λειτουργίας Εθνικών Ορφανοτροφείων με αριθμό 

πρωτοκόλλου 15309, Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως) που ίσχυε για 

την περίοδο εκείνη. Εκπληρώνοντας το σκοπό που αναφέρει ο κανονισμός λειτουργίας 

«κατά την εισαγωγήν προτιμώνται τα ορφανά εξ αμφοτέρων ή εξ ενός των γονέων, 

τέκνα αναπήρων πολέμου τέκνα ών ο έτερος των γονέων είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή 

εν γένει ανάπηρος ή ψυχοπαθής ή εκτίει ποινήν φυλακίσεως». Συμπληρώνει δε και την 

μόρφωση αναξιοπαθούντων απόρων μαθητών και μαθητριών. Οι λόγοι εισαγωγής και 

παραμονής στο Κέντρο παραμένουν ακριβώς ίδιοι με το Βασιλικό Διάταγμα του 1973 

τροποποιούνται όμως μερικώς με τις αλλαγές που φέρνει η Υπουργική Απόφαση του 

1984 η οποία συμπληρώνει ότι στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να γίνονται δεκτά 

και παιδιά που η οικογένεια τους βιώνει οικονομική αδυναμία, παιδιά πολύτεκνων και 

άπορων οικογενειών καθώς και παιδιά από απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές 

περιοχές. 
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Όπως προέκυψε από την μελέτη του αρχειακού υλικού, η εικόνα που εμφανίζει το 

κέντρο ως προς τους λόγους εισαγωγής από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και το τέλος του 

2016 είναι αυτή που απεικονίζει ο Πίνακας 7-1 και η αντίστοιχη διαγραμματική 

απεικόνιση αυτού (Εικόνα 7-1). Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν 

από 1-1-1970 έως 31-12-2016 στο Κέντρο είναι 268.Το Κέντρο φιλοξενεί κορίτσια. 

Πίνακας 7-1 Λόγοι εισαγωγής στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου ανά 
δεκαετία 

 

 Δεκαετίες   

Λόγοι εισαγωγής στο Κέντρο '70 '80 '90 
2000 
έως 
2016 

Σύνολο 
παιδιών 
1970 έως 
2016 

Ηθική αναξιότητα γονέων 4,4 5 0 0 2,2 

Ηθική αναξιότητα πατέρα ή μητέρας 5,4 0 0 0 1,9 

Ορφανό από γονείς ή από τον ένα 
γονέα 

11 12,5 18 3,5 10,1 

Εγκατάλειψη πατέρα & πολύτεκνη 
μητέρα, εγκατάλειψη και από τους 
δύο γονείς, παιδί εκτός γάμου 

48,4 22,5 36 15,1 31,3 

Πατέρας ασθενής-μητέρα πολύτεκνη 
ή άπορη,  κοινωνικό-οικονομικοί 
λόγοι, οικονομική αδυναμία γονέων 

22 37,5 28 20,9 25 

Διαζευγμένοι γονείς 6,6 0 2 8,1 5,2 

Παραμέληση ανηλίκου,            
ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον 

2,2 22,5 16 10,5 10,4 

Εισαγγελική εντολή, περιστατικά 
κακοποίησης, επικίνδυνο 
οικογενειακό περιβάλλον 

0 0 0 41,9 13,9 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 
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Εικόνα 7-1 Λόγοι εισαγωγής στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’70 έως το 2016 

 

Όπως παρατηρούμε επί του συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών στη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το μεγαλύτερο ποσοστό (31.3 %) ως λόγος εισαγωγής 

στην Μονάδα αναφέρεται σε λόγους εγκατάλειψης και από τους δύο γονείς ή από τον 

ένα (κυρίως από τον πατέρα) όπου ο άλλος γονέας λόγω απορίας ή πολυτεκνίας δεν 

μπορούσε να το κρατήσει στην εστία του. Επίσης, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα 

παιδιά εκτός γάμου. Αμέσως μετά σε ποσοστό 25% εμφανίζονται οι λόγοι πολυτεκνίας, 

ασθενείας, οικονομικής αδυναμίας των γονέων ή ενός εξ αυτού. Έπεται ως λόγος η 

απομάκρυνση του παιδιού από την εστία του με εισαγγελική εντολή (κακοποίηση, 

επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον) σε ποσοστό 13,9%. Ακολουθούν σε περίπου τα 

ίδια ποσοστά ο λόγος εισαγωγής λόγω απώλειας των γονέων ή του ενός εξ αυτών και ο 

λόγος της παραμέλησης ανηλίκου με διαβίωση σε ακατάλληλο οικογενειακό 

περιβάλλον (μερική εγκατάλειψη γονέων/γονέα, ανεπαρκής κηδεμονία, ανεπαρκής 

επιτήρηση, σωματική ή/και ψυχολογική παραμέληση), με ποσοστά 10,1 και 10,4 

αντίστοιχα. Τελευταίοι έρχονται οι λόγοι του διαζυγίου των γονέων σε ποσοστό 5,2 και 

της ηθικής αναξιότητας και των δύο γονέων 2,2% ή του ενός μόνο γονέα σε ποσοστό 

1,9%. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι όπως προέκυψε από την μελέτη των 

αρχείων σε αρκετές περιπτώσεις οι λόγοι εισαγωγής ήταν συνδυασμός παραπάνω του 

ενός. Με άλλα λόγια η εισαγωγή των παιδιών ήταν η συνύπαρξη πολλαπλών 

αιτιοπαθογενετικών παραγόντων των γονέων (γονείς με μείζων ψυχική διαταραχή, 

σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας, χαμηλό νοητικό επίπεδο, κάποιας μορφής 

φυσικής ή επίκτητης σωματικής αναπηρίας κλπ.) οι οποίοι συσχετίζονταν με 

προσδιοριστές δυσλειτουργικών οικογενειακών πλαισίων δηλαδή προσδιοριστές 

«κοινωνικής» παθογένειας (όπως, χρήση αλκοόλ ή ουσιών, ηθική αναξιότητα, διαμονή 
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σε καταστήματα κράτησης, παραβατική συμπεριφορά, χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό 

και μορφωτικό επίπεδο κλπ.) (Νικολαΐδης, 2008:140). 

Επίσης, από τους φακέλους που φυλάσσονται στην Μονάδα προέκυψαν 

πληροφορίες για τους γονείς των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στα Κέντρα Παιδικής 

Μέριμνας και το πώς διαμορφώνεται η δομή της οικογένειας. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις υπάρχουν πληροφορίες για τους γονείς, σε πολλές περιπτώσεις δεν 

υπάρχουν στοιχεία για τον πατέρα, σε λιγότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία για 

την μητέρα. Επίσης, οι συχνότερες μορφές οικογένειας όπως αυτές εμφανίζονται είναι η 

πυρηνική οικογένεια, η μονογονεϊκή οικογένεια λόγω εγκατάλειψης ή θανάτου του ενός 

γονέα, η διάσταση των γονέων και στις λιγότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία 

για την δομή της οικογένειας λόγω πλήρους εγκατάλειψης του παιδιού και από τους 

δύο γονείς. 

Είναι όμως ενδιαφέρον να μελετήσουμε τους λόγους εισαγωγής ανά δεκαετία. Με 

τον τρόπο αυτό θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη αντίληψη που 

επικρατεί ενίοτε για την παιδική προστασία ενταγμένη μέσα στις, κοινωνικές, 

οικονομικές, νομικές και σε επίπεδο ηθικής, αλλαγές που συντελούνται ανά τις 

διερχόμενες δεκαετίες. Αναλυτικότερα λοιπόν τα στοιχεία μας δείχνουν: 

7.2.3.1 Για την δεκαετία του ‘70 

Την δεκαετία αυτή όπως προκύπτει από την αρχειακή έρευνα φιλοξενήθηκαν 

συνολικά 91 παιδιά. Ο κυριότερος λόγος εισαγωγής των παιδιών ήταν η εγκατάλειψη 

και τα εκτός γάμου παιδιά που ανέρχονταν σε 48.4%, ακολουθεί η οικονομική 

αδυναμία των γονέων σε συνδυασμό με κοινωνικές δυσκολίες, ασθένεια του γονέα ή 

πολυτεκνία σε ποσοστό 22%. Έπεται η εισαγωγή λόγω απώλειας γονέων ή γονέα με 

11% ενώ με μικρά ποσοστά ακολουθούν οι λόγοι διαζυγίου με 6.6%, η ηθική 

αναξιότητα του γονέα 5,4% και των δύο γονέων κατά 4,4% καθώς και ένα πολύ μικρό 

ποσοστό παραμέλησης 2,2%. Την κρίσιμη αυτή δεκαετία που η χώρα βρίσκεται κάτω 

από μια περίοδο δικτατορίας η ηθική αναξιότητα των γονέων απομακρύνει από τις 

εστίες τους το 9.8% επί του συνόλου των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στην Μονάδα 

όπως και ένα σημαντικό ποσοστό εξώγαμων παιδιών. Οι λόγοι αυτοί μειώνονται 

αισθητά την δεκαετία του ’80 και εκλείπουν τις επόμενες δεκαετίες. Η διαγραμματική 

απεικόνιση εμφανίζεται στην Εικόνα 7-2 
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Εικόνα 7-2 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου την Δεκαετία 
του '70 

 

7.2.3.2 Για την δεκαετία του ‘80 

Την δεκαετία του ’80 έχουν επέλθει πλέον αλλαγές στην νομοθεσία και ο αριθμός 

των φιλοξενούμενων παιδιών μειώνεται (Εικόνα 7-3). Μια δεκαετία οικονομικής 

άνθησης για την χώρα και ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών μειώνεται αισθητά 

σε σχέση με την προηγούμενη ταραγμένη από πολιτικής άποψης δεκαετία και 

περιορίζεται στο 40, (περισσότερο από το μισό αριθμό συγκριτικά). Φιλοξενούνται 

μόνο 40 παιδιά.  Η εικόνα των λόγων εισαγωγής μεταβάλετε ως εξής: η εγκατάλειψη 

μειώνεται αισθητά και εμφανίζει ποσοστό 22,5%, η ηθική αναξιότητα των γονέων 

περιορίζεται στο 5%, οι λόγοι εισαγωγής λόγω απώλειας γονέων/γονέα διατηρείται στα 

ίδια επίπεδα 12,5%. Παρατηρείται όμως μεγάλη αύξηση λόγω οικονομικής αδυναμίας 

των γονέων να συντηρήσουν τα παιδιά τους, ποσοστό το οποίο φτάνει το 37.5% των 

λόγων εισαγωγής. Αύξηση παρατηρείται και στα ποσοστά παραμέλησης τα οποία πλέον 

ανέρχονται στο 22.5%. 

Ορφανό από γονείςή 

από τον ένα γονέα

11%

Πατέρας ασθενής‐μητέρα 

πολύτεκνη ή άπορη,  

κοινωνικό‐οικονομικόι 

λόγοι, οικονομική 

αδυναμία γονέων

22%

Ηθική αναξιότητα γονέων

4,4%
Ηθική αναξιότητα 

πατέρα ή μητέρας

5,4%

Εγκατάλειψη πατέρα& 

πολύτεκνη μητέρα, 

εγκατάλειψη και από 

τους δύο γονείς,        

παιδί εκτός γάμου

48,4%

Διαζευγμένοι γονείς

6,6%

Παραμέληση ανηλίκου,   

ακατάλληλο 

οικογενειακό περιβάλλον

2,2%
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Εικόνα 7-3 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου την Δεκαετία 
του '80 

 

7.2.3.3 Για την δεκαετία του ‘90 

Την δεκαετία του ’90 δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στην εικόνα των εισαγωγών σε 

σχέση με την προηγούμενη δεκαετία (Εικόνα 7-4). ). Στο Κέντρο θα διαμείνουν 50 

παιδιά. Από αυτά η εγκατάλειψη είναι ο ισχυρότερος λόγος εισαγωγής που 

συγκεντρώνει το 36% και ακολουθούν οι οικονομικοί λόγοι με ποσοστό 28%. Έπονται 

σε σημαντικότητα τα ποσοστά των ορφανών παιδιών που κυμαίνονται στο 18% και της 

παραμέλησης στο 16%, ενώ εμφανίζεται και ένα μικρό ποσοστό λόγω διαζευγμένων 

γονιών σε ποσοστό 2%. 

 

Πατέρας ασθενής‐

μητέρα πολύτεκνη ή 

άπορη,  κοινωνικό‐

οικονομικόι λόγοι, 

οικονομική αδυναμία 

γονέων

Ηθική αναξιότητα 

γονέων

Ηθική αναξιότητα 

πατέρα ή μητέρας

Παραμέληση ανηλίκου, 

ακατάλληλο 

οικογενειακό 

περιβάλλον

Εγκατάλειψη πατέρα& 

πολύτεκνη μητέρα, 

εγκατάλειψη και από 

τους δύο γονείς,       

παιδί εκτός γάμου

Ορφανό από γονείςή 

από τον ένα γονέα

Διαζευγμένοι γονείς

Ηθική αναξιότητα γονέων

0%

Ηθική αναξιότητα πατέρα ή 

μητέρας

0%

Εισαγγελική εντολή, περιστατικά 

κακοποίησης, επικίνδυνο 

οικογενειακό περιβάλλον

0%

Διαζευγμένοι γονείς

2%

Ορφανό από γονείςή από τον ένα 

γονέα

18%

Εγκατάλειψη πατέρα& πολύτεκνη 

μητέρα, εγκατάλειψη και από 

τους δύο γονείς, παιδί εκτός 

γάμου

36%

Πατέρας ασθενής‐μητέρα 

πολύτεκνη ή άπορη, κοινωνικό‐

οικονομικόι λόγοι, οικονομική 

αδυναμία γονέων

28%

Παραμέληση ανηλίκου, 

ακατάλληλο οικογενειακό 

περιβάλλον

16%
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Εικόνα 7-4 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου την Δεκαετία 
του '90 

 

7.2.3.4 Οι λόγοι εισαγωγής από το 2000 έως και το τέλος του 2016. 

Το τοπίο της έξω-οικογενειακής παιδικής φροντίδας αλλάζει ριζικά. Δεν 

καταγράφονται πλέον περιστατικά με απομάκρυνση παιδιών λόγω ηθικής αναξιότητας 

γονέων. Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν ανέρχεται σε 86. Κάποια από αυτά 

φιλοξενούνται ακόμα. Τα ποσοστά των παιδιών που εισάγονται λόγω απώλειας των 

γονέων τους ή του ενός εξ αυτών μειώνονται αισθητά στο 3,5%, μειώνεται και η 

εγκατάλειψη σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες σε ποσοστό 15,1%. Η οικονομική 

αδυναμία συντήρησης των παιδιών από μέρους των γονέων μειώνεται στο 20,9% 

επίσης το χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Η 

παραμέληση συγκεντρώνει το 10,5% των λόγων εισαγωγής, ποσοστό χαμηλότερο σε 

σχέση με τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Η μεγάλη όμως διαφορά αναφέρεται πλέον 

στις εισαγγελικές εντολές οι οποίες καταλαμβάνουν το 41,9%  των λόγων εισαγωγής.  

Ας δούμε αρχικά σε τι αναφέρεται η εισαγγελική παραπομπή. Όπως προέκυψε από 

την έρευνα μας αυτού του τύπου η παραπομπή αναφέρεται σε άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης της οικογένειας και κατά συνέπεια και του παιδιού, σε ασυνόδευτα ανήλικα 

που προέρχονται από χώρες εκτός Ελλάδας, παιδιά που έχουν υποστεί σωματική 

κακοποίηση ή/και συναισθηματική/ψυχολογική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση 

καθώς και υποψία αυτής, παιδιά που διαβιούν μόνα τους από επαιτεία, παιδιά που είναι 

θύματα εμπορίας (θύματα trafficking). Για κάποια παιδιά πάντως καταγράφονται 

περισσότεροι από ένας από τους παραπάνω λόγους παραπομπής. 

Τι συντελέστηκε όμως και έχουμε αυτήν την μεταστροφή στους λόγους εισαγωγής? 

Αλλαγές τόσο στο νομικό πεδίο όσο και στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο  ασκούν 

επιρροή στο μοντέλο παιδικής προστασίας προσανατολίζοντας τις αντιλήψεις σε νέες 

ατραπούς. Παρόλο που η βία σε βάρος του παιδιού πρόκειται για ένα διαχρονικό 

φαινόμενο, η ελληνική κοινωνία σταδιακά κινήθηκε στην αποκήρυξη της με νομικά 

μέσα όταν πλέον η κακοποίηση ή παραμέληση του παιδιού άρχισε να συνιστά ποινικό 

αδίκημα και παραβίαση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Ας 

αναφερθούμε συνοπτικά σε αυτήν την σταδιακή μετάβαση που συντελέστηκε. Από τις 

προηγούμενες δεκαετίες λόγω ύπαρξης του Αστικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα, του 
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άρθρου 1532 αυτού το οποίο αναφέρεται στο Οικογενειακό ∆ίκαιο, και αφορά 

«Συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας», είχαμε ένα σημαντικό ποσοστό 

απομάκρυνσης των παιδιών από τους γονείς. 

Αναλυτικότερα: Η κυριότερη νομική διάταξη για την αστική προστασία του παιδιού 

από τυχόν επιβλαβείς συμπεριφορές των γονιών του είναι το άρθρο 1532 όπως 

προαναφέρθηκε. Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι συνέπειες της κακής άσκησης της 

γονικής μέριμνας. Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτήν τότε το 

δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα, των πλησιέστερων συγγενών 

του παιδιού, του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε κατάλληλο 

μέτρο όπως παραδείγματος χάρη την εισαγωγή του παιδιού στα Κέντρα Παιδικής 

Μέριμνας. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι: η μη επίβλεψη του παιδιού έτσι ώστε 

να μην αποτρέπονται οι κίνδυνοι που το απειλούν, η εγκατάλειψη του παιδιού, ή η 

παραβατική συμπεριφορά του ενός τουλάχιστον γονέα (Σπινέλλη 1992: 223). Επίσης, 

όπως επισημαίνεται στο άρθρο 1533 του Αστικού Κώδικα η αφαίρεση του συνόλου της 

επιμέλειας και από τους δύο γονείς και η συνακόλουθη ανάθεσή της σε τρίτο συμβαίνει 

μόνο όταν άλλα μέτρα που πάρθηκαν δεν επαρκούν για να αποτρέψουν κίνδυνο της 

σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας του παιδιού. Τότε η ανάθεση γίνεται κατά 

προτίμηση σε συγγενικά πρόσωπα ή σε κατάλληλο ίδρυμα.  

Από το 2000 όμως, πέραν των προαναφερθέντων, μπαίνει σε ισχύ το άρθρο 22 του 

Νόμου 3346/2005 «Εισαγγελική προσωρινή διάταξη για τα πρόσφορα μέτρα 

προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας ανηλίκου». Η μεγάλη όμως τομή έρχεται 

με τον Νόμο 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στον οποίο 

περιλαμβάνονται σημαντικές προβλέψεις που παρέχουν αυξημένη προστασία στα 

θύματα βίας στον χώρο της οικογένειας. Άλλη μια καινοτομία του εν λόγω νόμου 

αναφέρεται στο ότι καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη δίωξη όλων των αδικημάτων, δηλαδή 

δεν απαιτείται η έγκλιση εκ μέρους των γονέων ή των παιδιών θυμάτων. Συνέπεια 

αυτής της ρύθμισης καθώς και όλων των προαναφερθέντων στοιχείων είναι ότι γίνονται 

δεκτές καταγγελίες φορέων και ατόμων στο τμήμα ανηλίκων των δικαστηρίων για 

παιδιά που υφίστανται σωματική, λεκτική, σεξουαλική κακοποίηση κ.λπ. και, με 

αφορμή αυτές, διατάσσεται αμέσως κοινωνική έρευνα, ώστε να αποφασιστεί τυχόν 

άμεση απομάκρυνση του παιδιού από το περιβάλλον, αφαίρεση της γονικής μέριμνας ή 

της επιμέλειας κ.ά. Με άλλα λόγια το κράτος υποχρεούται να παρέχει στο παιδί την 
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αναγκαία για την ευημερία του προστασία όταν οι γονείς ή οι άλλοι υπεύθυνοι για αυτό 

δεν είναι σε θέση να την παράσχουν. 

Από το 1984 υπάρχει νομοθετική ρύθμιση  της απαγόρευσης των σωματικών ποινών 

όχι μόνο μέσα στην οικογένεια και το σχολείο αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας 

των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 

Γ2β/1984. Η απαγόρευση αυτή υπαγορεύεται και από την γενική διάταξη του άρθρου 5 

του Συντάγματος, καθώς συνιστά βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητας ενώ 

επιβάλλεται και από την ανάγκη για ίση μεταχείριση των παιδιών. Η υπουργική 

απόφαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει το ότι για τις στέγες φιλοξενίας που ασκούν 

την επιμέλεια των φιλοξενουμένων παιδιών ως προς τη σωφρονιστική μεταχείριση 

τους, ισχύει η γενική απαγόρευση του σωφρονιστικού κώδικα (Ν. 2776/1999, Άρθρο 

66) στον οποίο προβλέπεται ρητώς ότι «Απαγορεύεται η θέσπιση και η επιβολή 

πειθαρχικών ποινών που αποτελούν βασανιστήρια ή συνεπάγονται σωματική κάκωση, 

βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας…». Μετά το 2000 η ισχύ της συγκεκριμένης 

νομοθετικής ρύθμισης επικαιροποιείται και τονώνεται το ενδιαφέρον για αυτήν μέσα 

από το κλίμα που δημιουργείται και από τις άλλες προαναφερθείσες νομοθετικές 

αλλαγές. 

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω νομοθετικές παρεμβάσεις επηρεασμό ασκούν 

στην χώρα μας και τα Σχόλια της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η 

Επιτροπή αυτή δίνει στην δημοσιότητα ερμηνευτικά σχόλια υπό τη μορφή Γενικών 

Σχολίων, τα λεγόμενα «General Comments» προκειμένου για την περαιτέρω εξήγηση 

και ερμηνεία μεμονωμένων άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ή 

συνδυασμό αυτών. Έτσι, σε σχέση με την κακοποίηση και την παραμέληση παιδιών 

έχουν συνταχθεί τα General Comment No.8 για το δικαίωμα του παιδιού στην 

προστασία από τη σωματική τιμωρία και άλλες βάναυσες και ταπεινωτικές μορφές 

τιμωρίας (2006) & τα General Comment No 13 για το δικαίωμα του παιδιού να είναι 

ελεύθερο από κάθε μορφή βίας (2011). Ειδική μνεία αξίζει να γίνει για το ζήτημα της 

σωματικής τιμωρίας που απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση και πλαίσιο (πχ. οικογένεια, 

σχολείο). Η Επιτροπή συγκεκριμένα υπενθυμίζει ότι η βία κατά των παιδιών ή κάθε 

πρακτική υπό το πρόσχημα του σωφρονισμού και του «καλού» του παιδιού που 
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υπονομεύει την αξιοπρέπειά του και το δικαίωμά του στη σωματική ακεραιότητα δεν 

είναι αποδεκτή.28 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Σύμβασης του Lanzarote (κυρωτικός ν. 

3727/2008), η Ελλάδα δεσμεύεται από το 2008 να λαμβάνει μέτρα για τη 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη συνδρομή προς τα θύματα με σκοπό τη σωματική 

και ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους. Και ο κατάλογος συνεχίζεται με άλλη μια 

αποτελεσματική, υποστηρικτική και βοηθητική ρύθμιση για το παιδί και γενικότερα για 

τα ανήλικα θύματα εγκλημάτων κατά της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και 

γενετήσιας αξιοπρέπειας ως προς τις τυχόν αστικές και ποινικές αξιώσεις τους. Αυτή 

συνίσταται στο ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων, ο ανακριτής και το δικαστήριο μπορούν, 

αν κριθεί αναγκαίο, να διορίσουν αυτεπαγγέλτως στο ανήλικο θύμα των 

προαναφερθέντων εγκλημάτων συνήγορο από τον ειδικό πίνακα του οικείου 

δικηγορικού συλλόγου (α. 3 §5 ν. 3226/2004). Η  πρόβλεψη αυτή εισήχθη με την 

κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 

Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής (ν. 3875/2010) (Συνήγορος του 

Πολίτη, Συνήγορος του παιδιού, 2012). 

Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η αναφορά στον Νόμο 3500/2006  της 

προστασίας των μαρτύρων άσκησης βίας σε ανήλικο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του 

νόμου 3500/2006 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τριών μηνών μέχρι τριών ετών όποιος 

σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απειλεί μάρτυρα ή μέλος της οικογένειάς του ή 

ασκεί βία εναντίον του ή τον δωροδοκεί, με σκοπό την παρακώλυση δικαιοσύνης. Η 

διάταξη αυτή έχει σκοπό να κάμψει την αντίσταση μερικών συγγενών που φοβούνται 

να μιλήσουν καθώς δίνει εγγυήσεις για την προστασία τους και την τιμωρία του 

εκφοβιστή.  

                                                 
28Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, 

Κέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών, 2014, 

«Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης κακοποίησης 

- παραμέλησης παιδιών για Επαγγελματίες. Διαθέσιμο και στον ιστότοπο:  

http://www.0-18.gr/downloads/protokollo-eyretirio-

kakopoiisis/Guide%20to%20Protocol%20use_ICH_6.2015.pdf 
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Τις αλλαγές που επέφεραν οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στον τομέα των 

δικαιωμάτων των παιδιών και οι οποίες στάθηκαν η αιτία να μεταβληθούν οι 

κοινωνικές αντιλήψεις για την ασκούμενη βία των ενηλίκων επί του παιδιού, 

συνόδευσαν έρευνες σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό αλλά και Ελληνικό επίπεδο. Πολύ 

συνοπτικά και επιλεκτικά θα αναφερθούμε στην Έρευνα που έγινε για την παιδική 

κακοποίηση και δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Ερευνών Innocenti της UNICEF 

(www.unicef.gr) το 2013.29 Τα ευρήματα της δείχνουν ότι περίπου 3.500 παιδιά κάτω 

των 15 ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από κακοποίηση ή παραμέληση στις ανεπτυγμένες 

χώρες στον κόσμο. Δύο παιδιά πεθαίνουν από κακοποίηση και παραμέληση κάθε 

εβδομάδα στη Γερμανία και την Αγγλία, τρία κάθε εβδομάδα στη Γαλλία, τέσσερα 

κάθε εβδομάδα στην Ιαπωνία και 27 κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ.  

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια που έγινε ποτέ για μία 

συγκριτική ανάλυση σχετικά με την κακοποίηση των παιδιών στις 27 πλουσιότερες 

χώρες του κόσμου. Στα ευρήματα αυτής μεταξύ άλλων διαπιστώνεται επίσης ότι: 1) Ο 

κίνδυνος θανάτου από κακομεταχείριση είναι κατά προσέγγιση τρεις φορές 

μεγαλύτερος για τα παιδιά κάτω του ενός έτους, 2) Μία μικρή ομάδα χωρών 

εμφανίζουν εξαιρετικά λίγα περιστατικά παιδικών θανάτων από κακομεταχείριση: 

Ισπανία (0,1 θάνατοι ανά 100.000 παιδιά), Ελλάδα και Ιταλία (0,2/100.000) Ιρλανδία 

και Νορβηγία (0,3/100.000), 3) Η φτώχεια και το στρες - μαζί με την κατάχρηση 

ναρκωτικών και αλκοόλ - φαίνεται πως είναι οι παράγοντες που σχετίζονται πιο 

επίμονα με την παιδική κακοποίηση και την παραμέληση, 4) Η επίδραση της 

οικονομικής κατάστασης στους θανάτους από κακομεταχείριση φαίνεται και από το 

γεγονός ότι για παιδιά κάτω των 5 ετών που ζουν σε χώρες με υψηλό εισόδημα το 

ποσοστό των θανάτων από κακομεταχείριση είναι περίπου τρεις φορές μικρότερο από 

εκείνο των φτωχών χωρών, 5) Η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται ότι επηρεάζει 

σημαντικά τα ποσοστά κακομεταχείρισης, 6) Αντίθετα με την κρατούσα αντίληψη, το 

80% αυτών που κακοποιούν τα παιδιά είναι οι φυσικοί τους γονείς. 

                                                 
29Η ευημερία των παιδιών στις πλούσιες χώρες, Μία συγκριτική μελέτη, Έκθεση 11 του 

Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF, United Nations Children’s Fund (UNICEF), April 2013, 

UNICEF Office of Research – Innocenti, www.unicef.gr/uploads/filemanager/PDF/info/RC11-

GR.pdf .   
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Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι διαπιστώσεις της έρευνας που 

αναφέρεται στα ελληνικά δεδομένα και διενεργήθηκε από το Νοσοκομείο Παίδων «Π. 

& Α. Κυριακού» το 2015. Η έρευνα αφορούσε τα παιδιά που εισάγονταν με 

εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας μας 

ενημερώνουν ότι η πρώτη και κύρια αιτία εισαγωγής των παιδιών με εισαγγελική 

εντολή ήταν η παραμέληση σε ποσοστό που φτάνει το 46% (Πλευρίτη, 2015). Επίσης 

όπως καταγράφονται από τα στοιχεία του Νοσοκομείου από τα 470 παιδιά της μελέτης 

που φιλοξενήθηκαν στο Νοσοκομείο το 2015 και βρέθηκαν σε αυτό κατόπιν 

εισαγγελικής εντολής το 45% αυτών μεταφέρθηκαν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας, 

το 33,8% των παιδιών επέστρεψαν στις οικογένειες τους και το 8,7% σε συγγενικό 

περιβάλλον.  

Σε αυτό το αποτέλεσμα συνηγορούν και άλλες έρευνες όπως αυτή που αφορά τα 

στοιχεία του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Τα δεδομένα αυτού του 

Νοσοκομείου δείχνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που οδηγούνται στο Νοσοκομείο με 

εισαγγελική εντολή έχει διπλασιαστεί κατά την τελευταία πενταετία 2000-2015 ενώ οι 

ηλικίες αυτών είναι από 20 ημερών έως 16 ετών. Επίσης σημαντικό είναι να δούμε τα 

στοιχεία για τους γονείς των παιδιών που εισήχθησαν στο Νοσοκομείο για να έχουμε 

μια εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών πριν εισαχθούν στα Κέντρα 

Παιδικής Προστασίας. Τα στοιχεία λοιπόν παραπέμπουν σε προβλήματα που 

σχετίζονται σε φθίνουσα συχνότητα µε παραβατική συμπεριφορά και εγκλεισµό σε 

φυλακή, χρήση ουσιών και αλκοόλ ή ψυχιατρικά προβλήματα και αναπηρία 

(νοητική/σωµατική).  

Τα ευρήματα μιας μεγάλης επιδημιολογικής μελέτης στην Ελλάδα (Becan Study) 

που ολοκληρώθηκε το 2013 και αφορούσε την κακοποίηση και παραμέληση του 

παιδιού στα Βαλκάνια έδειξαν ανησυχητικά υψηλά ποσοστά έκθεσης στη σωματική βία 

(76.37%) μεταξύ παιδιών και εφήβων (Becan Study, 2013). Οι παραπάνω έρευνες 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών που μελετούν 

παραπέμπονται στα Κέντρα Μέριμνας. Συνακόλουθα τα στοιχεία αυτά 

διασταυρώνονται με τα στοιχεία της παρούσας έρευνας. Σημαντικά ευρήματα που 

κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις προηγούμενες αναφορές καταγράφονται 

αναλυτικά και στην πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Νικολαΐδη (Νικολαΐδης, 2008) 

αντίστοιχου περιεχομένου και ευρημάτων. 
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Σε ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης, σε σχέση με τα παραπάνω, κινείται ένα άρθρο του 

ίδιου, με τίτλο «Μορφές και χαρακτηριστικά της βίας κατά των παιδιών: θεωρητικοί 

μετασχηματισμοί και σύγχρονα δεδομένα» το οποίο μας δίνει διαφορετικής υφής 

πληροφορία αλλά εξίσου χρήσιμη. Σε αυτό το άρθρο επιχειρείται να δοθεί µια 

συνοπτική εικόνα του φαινοµένου της βίας κατά ανηλίκων, όπως αυτή προκύπτει από 

τον συγκερασµό των πορισµάτων της πραγμάτευσης του από διαφορετικές 

επιστημονικές οπτικές αφενός των διακριτών πεδίων Λόγου που το πραγματεύονται 

(όπως οι επιστήµες της ζωής και της υγείας και εκείνες του ανθρώπου, του νόµου και 

της κοινωνίας) και αφετέρου των θεωρητικών μοντέλων και στοχασµών και των 

εμπειρικών δεδομένων και µελετών. Όπως ο Νικολαΐδης διαπιστώνει, αυτή η διττή 

πολλαπλότητα αποκαλύπτει από την μια πλευρά ένα µεγάλο πλούτο στοιχείων, 

γνώσεων, θεωρητικών και εμπειρικών προτάσεων, από την άλλη όμως καταδεικνύει τις 

ασυνέχειες και τα αναπάντητα ερωτηματικά και α-πορίες στις μεθοδολογίες και τα 

συμπεράσματα γνωστικών κλάδων και µελετητών, ερευνητών και επαγγελματιών γύρω 

από το εν λόγω θέμα (Νικολαϊδης, 2013). Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην Εικόνα 7-

5 που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 7-5 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου από το 2000 
έως το 2016 

 

Στην παρακάτω Εικόνα 7-6(6) παρουσιάζεται η συνολική μορφή των 

αποτελεσμάτων ανά δεκαετία όσο αφορά τις αιτίες εισαγωγής των παιδιών στην 

Μονάδα 

Ηθική αναξιότητα γονέων

0%

Ηθική αναξιότητα πατέρα ή 

μητέρας

0%

Ορφανό από γονείςή από τον 

ένα γονέα

3,5%
Εγκατάλειψη πατέρα& 

πολύτεκνη μητέρα, 

εγκατάλειψη και από τους δύο 

γονείς,  παιδί εκτός γάμου

15,1%

Πατέρας ασθενής‐μητέρα 

πολύτεκνη ή άπορη,  κοινωνικό‐

οικονομικόι λόγοι, οικονομική 

αδυναμία γονέων

20,9%

Διαζευγμένοι γονείς

8,1%

Παραμέληση ανηλίκου, 

ακατάλληλο οικογενειακό 

περιβάλλον

10,5%

Εισαγγελική εντολή, 

περιστατικά κακοποίησης, 

επικίνδυνο οικογενειακό 

περιβάλλον

41,9%
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Εικόνα 7-6 συνολική μορφή των αποτελεσμάτων ανά δεκαετία όσο αφορά τις αιτίες 
εισαγωγής 

7.2.4 Λόγοι αποχώρησης από την Μονάδα σε ποσοστό επί του συνόλου 
του φιλοξενουμένου πληθυσμού σε αυτήν και ανά δεκαετία. 

Μελετώντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τους λόγους αποχώρησης των 

παιδιών από την Μονάδα συνολικά από το 1970 έως το 2016 παρατηρείται το 

μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνεται στην ενηλικίωση (40,3%), ενώ σε 

σημαντικότητα ακολουθούν ως λόγοι, η επιστροφή στην μητέρα (σε κάποιες 

περιπτώσεις με την υποστήριξη επιτροπής παρακολούθησης από κοινωνική υπηρεσία) 

σε ποσοστό 26,1%, η φυγή με ποσοστό 7,5%, η μετάβαση σε άλλο ίδρυμα κατά 6,3% 

και η επιστροφή στον πατέρα ή στο συγγενικό περιβάλλον (παππούς, γιαγιά, 

μεγαλύτερα αδέρφια, θεία) κατά 5,2% και 4,1% αντίστοιχα. Η υιοθεσία συγκεντρώνει 

το μικρότερο ποσοστό συνολικά για όλες τις δεκαετίες σε ποσοστό 0,8%. Υπάρχει και 

ένα ποσοστό 9,7% παιδιών τα οποία φιλοξενούνται ακόμα. Όσο αφορά τα πολύ μικρά 

ποσοστά υιοθεσιών ας θυμηθούμε τις αναφορές της Μπρούσκου σε σχετικό άρθρο της 

όπου καθιστά σαφές πως τα εμπόδια στην διαδικασία της υιοθεσίας στην Ελλάδα δεν 

οφείλονται μόνο στις ελλείψεις της νομοθεσίας ή στις πολιτικές διαχείρισης των 

ιδρυμάτων, αλλά και στον ρόλο που παίζουν οι εκφράσεις ενός πολιτισμού εχθρικού 

στην οικογενειακή ενσωμάτωση των ως προς το αίμα ξένων ατόμων (Μπρούσκου, 

2000: 103). 
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Πίνακας 7-2 Λόγοι αποχώρησης από το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου 

 Δεκαετίες   
Λόγοι εξόδου '70 '80 '90 2000 έως 2016 Σύνολο 
επιστροφή στην μητέρα 
(ενίοτε με επιτροπή 
παρακολούθησης) 

50,5 32,5 2 11,6 26,1 

επιστροφή στον πατέρα 
(ενίοτε με επιτροπή 
παρακολούθησης) 

13,2 5 0 0 5,2 

επιστροφή σε γιαγιά, 
παππού, μεγαλύτερα 
αδέρφια ή και σε 
συγγενικό περιβάλλον 

9,9 0 0 2,3 4,1 

Ενηλικίωση 20,9 45 68 43 40,3 
Μετάβαση σε άλλο 
ίδρυμα 

1,1 7,5 12 8,1 6,3 

Φυγή 4,4 10 16 4,7 7,5 
Υιοθεσία 0 0 2 0 0,8 

Φιλοξενούνται ακόμα 0 0 0 30,2 9,7 
Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

Η εικόνα των λόγων εξόδου ανά δεκαετία παρουσιάζεται ως εξής: Την δεκαετία του 

’70 σε ποσοστό 50% τα παιδιά επιστρέφουν στην μητέρα και σε ποσοστό 20,9% μένουν 

έως την ενηλικίωση τους. Σε ποσοστό 13,2% και σε ποσοστό 9,9% τα παιδιά 

επιστρέφουν στον πατέρα ή στο στενό συγγενικό τους περιβάλλον αντίστοιχα. Με ένα 

πολύ μικρό ποσοστό (4,4%) φυγής και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό (1,1%) 

μετακίνησης σε άλλο ίδρυμα . 

Τις δεκαετίες του ’80, του ’90 και του ’00 κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία τα 

παιδιά μένουν μέχρι την ενηλικίωση τους σε ποσοστά 45%, 68% & 43% αντίστοιχα. Η 

επιστροφή στην οικογένεια που υπερτερούσε την προηγούμενη δεκαετία μειώνεται 

αισθητά. Αναλυτικότερα η επιστροφή στην μητέρα μειώνεται από 32,5% την δεκαετία 

του ’80 σε 2% την δεκαετία του ’90 και σε 11,6% από το 2000 έως το 2016. Η 

επιστροφή στον πατέρα από το ποσοστό του 5% που σημειώνει την δεκαετία του ’80 

(συντριπτικά μικρότερο σχετικά με την δεκαετία του ’70) εκμηδενίζεται τα επόμενα 

χρόνια. Την ίδια εικόνα εμφανίζει και η επιστροφή στο συγγενικό περιβάλλον η οποία 

είναι μηδενική τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 και πολύ μικρή (2,3% επί του συνόλου 

των φιλοξενουμένων παιδιών) από το 2000 έως το 2016. Η μετάβαση σε άλλο ίδρυμα 
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για λόγους ομαλής λειτουργίας αυτού ή προς το συμφέρον του παιδιού παραμένει στα 

ίδια περίπου επίπεδα στο πέρασμα των δεκαετιών (7,5% για την δεκαετία του ’80, 12% 

για την δεκαετία του ’90 και 8,1% για το 2000 έως το 2016). Η φυγή εμφανίζει μια 

διακύμανση από 10% στην δεκαετία του ’80 σε 16% την δεκαετία του ’90 για να 

μειωθεί εν τέλει σε 4,7% από το 2000 έως το 2016. Η υιοθεσία είναι τόσο υποτονική 

που συγκεντρώνει μόνο το 2% επί του συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών της 

δεκαετίας του ’90 και δεν εμφανίζεται άλλοτε. Η Εικόνα 7-7 απεικονίζει την εικόνα 

των αιτιών αποχώρησης των φιλοξενούμενων παιδιών από το Κέντρο επί του συνόλου 

του πληθυσμού αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τα 

δεδομένα που εμφανίζουν οι προαναφερθείσες έρευνες των νοσοκομείων Παίδων 

«Α.&Π. Κυριακού» και Παίδων «Η Αγία Σοφία» όπου δείχνουν μικρά ποσοστά 

παιδιών που νοσηλεύτηκαν σε αυτά μετά από εισαγγελική εντολή να επιστρέφουν στο 

οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον από το 2000 και έπειτα ενώ η πλειοψηφία αυτών 

εγκαθίστανται στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας.  

Όπως προσδιορίζει η Πετμεζίδου η Ελλάδα διέθετε ένα πρότυπο κοινωνικής 

προστασίας που βασίζεται κυρίως σε οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα 

συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έλλειψη ενός αποτελεσματικού κράτους 

πρόνοιας (Πετμεζίδου, 2006). Έτσι την δεκαετία του ’70 διακρίνουμε το συγγενικό και 

οικογενειακό περιβάλλον να συμμετέχει (με την υποστήριξη ειδικών επιτροπών από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες), στην επιστροφή των παιδιών στους κόλπους του. Η ιδιότυπη 

αυτή ελληνική οικογενειακή αλληλεγγύη που λειτουργεί ως υποκατάστατο της 

έλλειψης μιας ευρείας κοινωνικής συναίνεσης προκειμένου για την αναγκαιότητα 

σχεδιασμού και εφαρμογής καθολικών κοινωνικών και οικογενειακών πολιτικών, 

σταδιακά φαίνεται να μεταβάλλεται (Παπαναστασίου, Νταφούλη, Κουρτίδου, 2016: 5). 

Η ιστορική επισκόπηση που επιχειρήθηκε έως τώρα στους λόγους και τις αιτίες 

εισαγωγής των παιδιών σε Μονάδες φροντίδας τα τελευταία 46 χρόνια στην Ελλάδα 

καθώς και τους λόγους απομάκρυνσης τους από αυτές επιχείρησε μια όσο το δυνατό 

πιο διεισδυτική ματιά στο καθεστώς κοινωνικής πολιτικής στην έξω-οικογενειακή 

φροντίδα που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μέσα στο χρόνο, σε μια προσπάθεια ανάλυσης 

της θεσμικής και κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης και προστασίας των παιδιών που 

ζουν μακριά από την οικογένεια τους. 
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Εικόνα 7-7 Λόγοι εξόδου από το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου επί του 
συνόλου του φιλοξενούμενου πληθυσμού 

 

7.2.5 Τόπος καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων μας σε όλη την διάρκεια των ετών 

από το 1970 έως και σήμερα η πλειοψηφία των παιδιών που φιλοξενήθηκε στην 

Μονάδα κατάγονταν από την Κρήτη. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση 

συνίστανται στο ότι ενώ μέχρι το 2000 δεν είχαμε φιλοξενούμενα παιδιά εκτός Ελλάδας 

από το 2000 και έπειτα το 18,6% των παιδιών προέρχονταν από χώρες του εξωτερικού 

(κυρίως από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρομά και Ηνωμένο Βασίλειο). Η Εικόνα 

7-8 αποτυπώνει την παραπάνω πληροφορία. Στο σημείο αυτό προκύπτει άλλη μια κοινή 

διαπίστωση με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την έρευνα του 

Νοσοκομείου Παίδων «Α.&Π. Κυριακού» και τα αντίστοιχα του Παίδων «Αγίας 

Σοφίας». Τα παιδιά που φτάνουν στα Νοσοκομεία με εισαγγελικές εντολές κυρίως κατά 

την τελευταία πενταετία δεν είναι μόνο από την Ελλάδα αλλά κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό κατάγονται από χώρες του εξωτερικού (Πλευρίτη Ε., 2015). 

Υιθεσία
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Ενηλικίωση

40%
επιστροφή σε γιαγια, 

παππού, μεγαλύτερα 

αδέρφια ή και σε συγγενικό 

περιβάλλον

4%

επιστροφή στον πατέρα 

(ενίοτε με επιτροπή 

παρακολούθησης)

5%

επιστροφή στην μητέρα 

(ενίοτε με επιτροπή 

παρακολούθησης)

26%

Φιλοξενούνται ακόμα

10%

Φυγή

8%

Μετάβαση σε άλλο ίδρυμα

6%
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Δεκαετία '70 
Δεκαετία '80

Δεκαετία '90
2000‐2016

15,4

84,6

0

45
55

0
12

88

0

18,6

62,8

18,6

Εκτός Κρήτης Εντός Κρήτης Εξωτερικό (Βαλκανικές χώρες, θύματα trafficking, Roma)

 

Εικόνα 7-8 Τόπος καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών στο Κέντρο Παιδικής 
Μέριμνας Ηρακλείου ανά δεκαετία 

 

7.2.6 Τόπος προέλευσης των φιλοξενούμενων παιδιών 

Τα αστικά κέντρα και η επαρχία τροφοδοτούν με τα ίδια περίπου ποσοστά τα 

Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (Εικόνα 7-9). 
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Εικόνα 7-9 Προέλευση από αστικά κέντρα ή  από περιοχές της επαρχίας παιδιών που 
φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου 
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7.2.7 Το Επάγγελμα των γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο 
Κέντρο 

 

Επί του συνόλου του πληθυσμού που φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

του Ηρακλείου το 23,13% ήταν παιδιά εργατών/εργάτη/-τρια, το 20,52% ήταν παιδιά 

αγροτών/αγρότη/-ισα και κατά το ίδιο περίπου ποσοστό δηλαδή 20,15% και 19,40% 

ήταν παιδιά γονέων αγνώστου επαγγέλματος και ανέργων/άεργων γονέων/γονέα ή 

περιστασιακά εργαζόμενου σε διάφορες ασχολίες αντίστοιχα.Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 

και οι οικιακές βοηθοί κατείχαν ένα πολύ μικρό ποσοστό 5,60% και 0,37% αντίστοιχα  

(Πίνακας 7-3) .  

Πίνακας 7-3 Το επάγγελμα των γονέων με τη μορφή που εμφανίζεται ανά δεκαετία 
στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

Η Εικόνα 7-10που ακολουθεί αποτυπώνει τα παραπάνω. 

 

 

 

 
Δεκαετία  

 

Επάγγελμα γονέων των 
φιλοξενούμενων στην Μονάδα 
παιδιών 

'70 '80 '90 
2000 έως 

2016 
Επάγγελμα 

γονέων 

Αγρότης/ αγρότισσα, κτηνοτρόφοι 25,3 32,5 16 12,8 20,52% 

Εργάτης/εργάτρια 31,9 20 12 22,1 23,13% 
Οικιακή βοηθός 1,1 0 0 0 0,37% 

Άνεργος/η, άεργος/η 25,3 7,5 14 22,1 19,40% 

Άγνωστο 3,3 0 36 38,4 20,15% 
Οικιακά 13,2 25 14 0 10,82% 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 0 15 8 4,6 5,60% 
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Εικόνα 7-10 Επάγγελμα γονέων επί του συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών στο 
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου 

Την δεκαετίατου ’70 οι εργάτες/-τριεςγονείς/γονέας έχουν τα πρωτεία εφόσον 

καταλαμβάνουν το 31,9%, ακολουθούν οι αγρότες γονείς και οι άνεργοι με ποσοστά 

25,3% και 25,3% αντίστοιχα και τελευταίοι έρχονται το άγνωστο επάγγελμα κατά 3,3% 

και οι οικιακές βοηθοί μητέρες με ποσοστό 1,1%. Την δεκαετία του ’80 τα πρωτεία 

κρατούν οι αγρότες/κτηνοτρόφοι γονείς σε ποσοτό 32,5%. Ακολουθούν η οικιακή 

εργασία και οι εργάτες σε επάγγελμα γονείς με ποσοστά 25% και 20% αντίστοιχα. Οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι έπονται με ποσοστό 15% και ακολουθούν οι άνεργοι γονείς με 

ποσοστό 7,5%. Την δεκαετία του ’90 άγνωστο είναι το 36% του επαγγέλματος του 

γονέα/γονέων, ενώ το 16% εξ αυτών είναι αγρότες, 14% των μητέρων έχουν οικιακή 

εργασία μόνο, και κατά το ίδιο ποσοστό εμφανίζονται άνεργοι/ες, με 12% εργάτες και 

8% να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι/λος. Από το 2000 έως το 2016 έχουμε το ίδιο σκηνικό 

με το άγνωστο επάγγελμα να καταλαμβάνει το 38,4%, το 22,1% να αναφέρεται στους 

εργάτες/εργάτη γονέα και το ίδιο ποσοστό να καταγράφουν οι άνεργοι γονείς/γονέας. 

Το μικρότερο ποσοστό καταγράφουν οι αγρότες/αγρότισσα γονέας και οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι σε ποσοστό 4,6%.  

Παρατήρηση: όταν γράφουμε άγνωστο επάγγελμα δεν εννοούμε πράγματι εντελώς 

άγνωστο παρόλο που αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις της εγκατάληψης. Σε πολλές 

περιπτώσεις όμως όταν οι γονείς έχουν παραβατική συμπεριφορά ή είναι έγκλειστοι ή 

υπάρχει ηθική αναξιότητα χρησιμοποιείται ο όρος άγνωστο. Η Εικόνα 7-11αποτυπώνει 

την εικόνα που περιγράφηκε παραπάνω. 
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Εικόνα 7-11 Επαγγέλματα γονέων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Παιδικής 
Μέριμνας Ηρακλείου ανά δεκαετία 

7.2.8 Ο Χρόνος παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών στην Μονάδα 

Όσο αφορά τα χρόνια παραμονής στην Μονάδα την δεκαετία του ’70 τα μεγαλύτερα 

ποσοστά εμφανίζονται στην παραμονή στα 1 έως 5 έτη. Την δεκαετία του ’80 τα 1 έως 

και 2 έτη αλλά υψηλά ποσοστά εμφανίζει και η παραμονή από 5 έως 10 έτη. Την 

δεκαετία του ’90 από 1 έως και 11 έτη. Από το 2000 και έπειτα τα μεγαλύτερα ποσοστά 

παραμονής εμφανίζονται από 1 έως και 8 έτη. Ακολουθεί η Εικόνα 7-12 για την 

αποτύπωση της παραπάνω ανάλυσης στοιχείων 

Χρόνος παραμονής στην Μονάδα υπολογισμένος σε έτη
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Εικόνα 7-12 Χρόνος παραμονής των παιδιών στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 
Ηρακλείου, υπολογισμένος σε έτη 
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7.2.9 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από την 
Μονάδα 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών Ορφανοτροφείων (άρθρο 6) «η 

μόρφωση των τροφίμων σκοπούσα την απόδοσιν εις την κοινωνία ηθικών και χρήσιμων 

πολιτών συντελείται ου μόνον δια της εις τα Δημόσια σχολεία φοιτήσεως….». Επίσης 

αναφέρεται στο ίδιο άρθρο «Άπαντα τα εν τοις ορφανοτροφείοις ανήλικα υποχρεούνται 

να συμπληρώσουσι την δημοτική εκπαίδευση. Μετά την αποπεράτωσιν αυτής εάν δεν 

υπερέβησαν τον 15ον έτος της ηλικίας των και έχωσι κλίσιν εις τα γράμματα 

συνεχίζουσι τας σπουδάς των μέχρι …..εις τοις Τεχνικής Διδασκαλείοις ή τας 

Γεωργικαίς και κατωτέραις Τεχνικαίς σχολές του Πολυτεχνείου…ή συνεχίζουσι την 

τέχνη εις τα εργαστήρια του Ορφανοτροφείου». Με την νομοθεσία του 1984 που 

ακολουθεί την προαναφερθείσα «τα παιδιά που αποδεδειγμένα επιδεικνύουν έφεση για 

σπουδές συνεχίζουν την φοίτηση τους σε ανώτερες και ανώτατες σχολές…».  

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αρχείων του Κέντρου (Πίνακας 7-4), το 

53,4% του συνόλου των παιδιών όταν αποχώρησαν από το ίδρυμα και επέστρεψαν στην 

οικογένεια ή στο συγγενικό περιβάλλον, ή μετέβησαν σε άλλο ίδρυμα, ή αποχώρησαν 

με την θέληση τους, φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ανάλογα με την ηλικία της αποχώρησης τους. Το 28,4% που ενηλικιώθηκε μέσα στο 

Κέντρο ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 4,5% κατά την αποχώρηση 

του είχε ολοκληρώσει εργαστηριακές σπουδές, είτε φοίτησε σε Τεχνικές σχολές ή στην 

Μέση Τεχνολογική Εκπαίδευση. Το 7,5% των ατόμων που ενηλικιώθηκαν στο Κέντρο 

αποφοίτησε από ΤΕΙ (κυρίως νοσηλευτική, κοινωνική εργασία) και το 1,9% από 

Δημόσια ΙΕΚ ενώ το 0,7% αποφοίτησε από Πανεπιστημιακές Σχολές (κυρίως 

παιδαγωγικές σχολές) (Εικόνα 7-13).  
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Πίνακας 7-4 Η μόρφωση των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από το Κέντρο 
Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου 

 Δεκαετίες   

Μόρφωση/επίπεδο 
εκπαίδευσης 

'70 '80 '90 
2000 έως 
2016  

Ποσοστά 
φοίτησης επί του 
συνόλου των 
φιλοξενουμένων 

Εργαστηριακές σπουδές, 
τεχνικές σχολές, Μέση 
Τεχνολογική εκπαίδευση 

8,8 7,5 2 0 4,5 

ΤΕΙ 6,6 12,5 18 0 7,5 
Δημόσια ΙΕΚ 0 2,5 8 0 1,9 
Πανεπιστήμιο 1,1 2,5 0 0 0,7 
Φοίτηση σε Πρωτοβάθμια 
& Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

71,4 55 28 48,8 53,4 

Αποφοίτηση από Γενικό ή 
Επαγγελματικό Λύκειο 

12,1 20 44 40,7 28,4 

Έχουν αποφοιτήσει αλλά 
παραμένουν στην Μονάδα 
ως ενήλικες 

0 0 0 10,5 3,8 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

 

Εικόνα 7-13 Συνολική εικόνα εκπαιδευτικού επιπέδου επί του συνόλου του 
φιλοξενούμενου πληθυσμού στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου 

 



 

 243

Η εικόνα των παραπάνω στοιχείων που εμφανίζει το μορφωτικό και εκπαιδευτικό 

επίπεδο που αποκτήθηκε από τα παιδιά κατά την παραμονή τους στην Μονάδα ανά 

δεκαετία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως φαίνεται στην Εικόνα 7-14. Την δεκαετία του 

’70 το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών απομακρύνθηκε πριν την ενηλικίωση του και 

γι’ αυτό το λόγο φοιτούσε ακόμη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 

ποσοστό 71,4%. Από τα παιδιά που ενηλικιώθηκαν μέσα στην Μονάδα το 12,1% 

αποφοίτησε από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 8,8% από την τεχνολογική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 6,6% από τα ΤΕΙ και το 1,1% από Πανεπιστήμια. Τις 

δεκαετίες του ’80 και του ’90 έχουμε απομάκρυνση των παιδιών ενώ φοιτούν ακόμη 

κατά 55% και 28% αντίστοιχα, αποφοίτηση από το Λύκειο σε ποσοστό 20% και 44% 

αντίστοιχα και αύξηση του ποσοστού αποφοίτησης από τα ΤΕΙ με ποσοστά 12,5% και 

18% αντίστοιχα. Από το 2000 και έπειτα αλλάζει το σκηνικό με το μισό σχεδόν του 

πληθυσμού που ενηλικιώθηκε στο Κέντρο (40,7%) να είναι απόφοιτοι Λυκείου και ένα 

10,5% των παιδιών που έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο να παραμένουν στην 

Μονάδα ως ενήλικοι εξαιτίας δυσκολιών απορρόφησης από την αγορά που θα επέτρεπε 

την ανεξαρτητοποίηση τους από αυτήν. 
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Εικόνα 7-14 Επίπεδο εκπαίδευσης φιλοξενούμενων στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 
Ηρακλείου ανά δεκαετία 
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Εν κατακλείδι μόλις το 8,2% των παιδιών που ενηλικιώθηκαν στο Κέντρο Προστασίας 

ολοκλήρωσε ανώτερη (7,5%) και ανώτατη εκπαίδευση (0,7%), το 4,5% εργαστηριακή 

εκπαίδευση και το 1,9% μεταλυκειακή εκπαίδευση σε κάποιο ΙΕΚ. 
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7.3 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων 
Ηρακλείου Κρήτης 

7.3.1 Λίγα Λόγια για την ιστορία της Μονάδας. 

Η Μονάδα ιδρύεται το 1922 με την ονομασία Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Χανίων 

και ο σκοπός του ήταν η προστασία παιδιών ορφανών, θυμάτων πολέμου. Το κτήριο 

χρονολογείται από το 1840 και λειτουργούσε ως Τούρκικο Μοναστήρι γνωστό ως 

Τεκές των Μελεβήδων. Δόθηκε για την στέγαση του ορφανοτροφείου μετά το 1922 με 

την ανταλλαγή των πληθυσμών. Το 1974 μετονομάζεται σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

Αρρένων Χανίων. Μετά από διάφορες αλλαγές στην ονομασία του και συγχωνεύσεων 

με άλλες Μονάδες παίρνει την σημερινή μορφή και ονομασία του το 2013. Για τους 

κανονισμούς λειτουργίας που εκάστοτε ίσχυαν και ισχύουν στις μέρες μας, ισχύουν όσα 

προαναφέρθηκαν για το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου. 
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7.3.2 Λόγοι εισαγωγής στην Μονάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 
μέχρι και το τέλος του 2016. 

Όπως παρατηρούμε επί του συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών στη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο το μεγαλύτερο ποσοστό (34.7 %) ως λόγος εισαγωγής 

στην Μονάδα αναφέρεται σε λόγους εγκατάλειψης και από τους δύο γονείς ή μόνο από 

τον ένα (κυρίως από τον πατέρα) όπου ο άλλος γονέας λόγω απορίας ή πολυτεκνίας δεν 

μπορούσε να το κρατήσει στην εστία του ή σε παιδί εκτός γάμου. Αμέσως μετά σε 

ποσοστό 23,8% εμφανίζονται οι λόγοι πολυτεκνίας, ασθενείας, οικονομικής αδυναμίας 

των γονέων ή ενός εξ αυτού. Τα ορφανά παιδιά από τους δύο γονείς ή μόνο τον ένα 

εμφανίζεται ως λόγος εισαγωγής στην Μονάδα σε ποσοστό 22,6%. Έπεται ως λόγος η 

απομάκρυνση του παιδιού από την εστία του λόγω του διαζυγίου των γονέων σε 

ποσοστό 8.9%. Τελευταίοι έρχονται οι λόγοι της παραμέλησης σε ποσοστό 4.4%, οι 

εισαγγελικές εντολές κατά 3.6% και αυτός της ηθικής αναξιότητας και των δύο γονέων 

κατά 2,%. Τα παραπάνω αποτυπώνει ο Πίνακας 7-5 και η Εικόνα 7-15. 

Πίνακας 7-5 Οι λόγοι εισαγωγής στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων 
όπως αυτοί διαμορφώνονται ανά δεκαετία 

 Δεκαετίες   

Λόγοι εισαγωγής στο Κέντρο '70 '80 '90 
2000 
έως 
2016 

Σύνολο 
φιλοξενούμενων 
1970 - 2016 

Ηθική αναξιότητα γονέων 6.5 0 0 0 2 

Ορφανό από γονείςή από τον 
ένα γονέα 

35.1 16.7 21.3 13.8 22.6 

Εγκατάλειψη πατέρα& 
πολύτεκνη μητέρα, εγκατάλειψη 
και από τους δύο γονείς,                
παιδί εκτός γάμου 

49.4 30 32.8 23.8 34.7 

Πατέρας ασθενής-μητέρα 
πολύτεκνη ή άπορη,  κοινωνικό-
οικονομικοί λόγοι, οικονομική 
αδυναμία γονέων 

6.5 40 26.2 32.3 23.8 

Διαζευγμένοι γονείς 0 6.6 19.7 10 8.9 
Παραμέληση ανηλίκου,            
ακατάλληλο οικογενειακό 
περιβάλλον 

2.5 6.7 0 8.8 4.4 

Εισαγγελική εντολή, 
περιστατικά κακοποίησης, 
επικίνδυνο οικογενειακό 
περιβάλλον 

0 0 0 11.3 3.6 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 
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Τα αποτελέσματα έχουν παραπλήσια μορφή με αυτά της αντίστοιχης Μονάδας του 

Ηρακλείου με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις. Οι δύο πρώτοι λόγοι εισαγωγής που 

συγκεντρώνουν και  πάνω από το μισό των περιπτώσεων εισαγωγής παιδιών στο 

Κέντρο (58,5%) έναντι 56,3% του Κέντρου Μέριμνας Ηρακλείου, είναι ίσοι και ως 

προς το μέγεθος και ως προς την συνεισφορά τους στις αιτίες εισαγωγής. Επομένως, 

προκύπτει μη διαφοροποιημένη στάση των γονέων ως προς τους δύο αυτούς λόγους σε 

σχέση με το φύλο του παιδιού. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η απώλεια του ενός ή και των 

δύο γονέων έρχεται ως τρίτος λόγος ένταξης των παιδιών στην έξω-οικογενειακή 

φροντίδα όπως άλλωστε και στα κορίτσια του Κέντρου του Ηρακλείου. 

 

Εικόνα 7-15 Σύνολο φιλοξενούμενων παιδιών στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού και 
Νέων Χανίων από το 1970 έως το 2016 

 

Από το 2000 και μετά οι εισαγγελικές εντολές κάνουν την εμφάνιση τους και σε 

αυτό το Κέντρο κατά καταλαμβάνουν το 11,3% των αιτιών εισαγωγής σε αυτό. Το 

ποσοστό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα προηγούμενα 

χρόνια που η ύπαρξη τους συναντιόταν σε μηδενική βάση. Δεν αγγίζει όμως τα 

ποσοστά που παρουσιάζονται στο Κέντρο του Ηρακλείου. Αυτή είναι μια 

διαφοροποίηση με βάση το φύλο. Στα αγόρια (όπως παρατηρείται και στο Κέντρο της 

Νεαπόλεως που φιλοξενεί παιδιά του ίδιου φύλου) η εγκατάλειψη και η οικονομική 

αδυναμία συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά αιτιών εισαγωγής στις 

Μονάδες Φροντίδας και μετά το 2000 και ακολουθούν οι εισαγγελικές εντολές. Στην 

αντίστοιχη Μονάδα που φιλοξενεί κορίτσια οι εισαγγελικές εντολές μετά το 2000 

προηγούνται των άλλων αιτιών. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα ευρήματα της 

έρευνας του Νοσοκομείου Παίδων Α.&Π. Κυριακού και Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 



 

 248

«Η Αγία Σοφία». Όπως μας ενημερώνουν τα ευρήματα αυτών των ερευνών για τα 467 

παιδιά που είναι γνωστή η αιτία παραποµπής με εισαγγελική εντολή, αυτή συσχετίζεται 

µε το φύλο. Συγκεκριμένα, λόγω παραµέλησης  παραπέμφθηκε 60% των κοριτσιών και 

55% των αγοριών, λόγω άθλιων συνθηκών διαβίωσης 16% των κοριτσιών και 13% των 

αγοριών, ασυνόδευτοι ανήλικοι ήταν 11% των κοριτσιών και 16% των αγοριών, 

εξαιτίας σωµατικής κακοποίησης προσήλθε στην Κοινωνική Υπηρεσία το 14% των 

κοριτσιών και το 11,5% των αγοριών. Η εγκατάλειψη αγγίζει το 6% των κοριτσιών και 

το 9% των αγοριών, η επαιτεία το 3% των κοριτσιών και το 10% των αγοριών, η 

ψυχολογική/συναισθηματική κακοποίηση το 6% των κοριτσιών και το 5% των 

αγοριών, η σεξουαλική κακοποίηση και η υποψία σεξουαλικής κακοποίησης το 4% των 

κοριτσιών και το 1% των αγοριών, ενώ η εμπορία βρέφους αφορά το 0,5% των 

κοριτσιών και το 1% των αγοριών.  

Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σε σχέση µε το φύλο σε μια πιο συνοπτική 

μορφή δείχνουν ότι: στην ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, της εγκατάλειψης και τις 

εμπορίας βρέφους τα αγόρια υπερτερούν έναντι των κοριτσιών, ενώ στις περιπτώσεις 

σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης ή υπόνοιάς της, στις 

περιπτώσεις παραμέλησης καθώς και σε αυτές των άθλιων συνθηκών διαβίωσης τα 

κορίτσια καταγράφουν μεγαλύτερο αριθμό. Τέλος τα παιδιά επαίτες είναι συχνότερα 

αγόρια, ενδεχομένως γιατί οι συνθήκες στο δρόμο είναι πολύ σκληρές κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι αυτές γίνονται ακόμα σκληρότερες εάν πρόκειται για κορίτσια. 

7.3.2.1 Για την δεκαετία του ‘70 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η εγκατάλειψη των γονέων/γονέα, η 

γέννηση εκτός γάμου αλλά και τα παιδιά που βίωσαν την απώλεια των γονέων/γονέα 

είναι οι κυριότεροι λόγοι για την διαμονή των παιδιών στις Μονάδες Μέριμνας. Τα 

ποσοστά παρουσιάζονται στην Εικόνα 7-16. 
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Εικόνα 7-16 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων την 
Δεκαετία του '70 

 

7.3.2.2 Για την δεκαετία του ‘80 

Την εν λόγω δεκαετία (Εικόνα 7-17) η ασθένεια των γονέων ή του ενός γονέα και η 

απορία του άλλου και της οικογένειας, αλλά και γενικά οι οικονομικοί λόγοι και η 

εγκατάλειψη των παιδιών έχουν τα πρωτεία για την παραμονή των παιδιών στις 

Μονάδες Μέριμνας. 

 

Εικόνα 7-17 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων την 
Δεκαετία του '80 
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7.3.2.3 Για την δεκαετία του ‘90 

Την εν λόγω δεκαετία (Εικόνα 7-18) η ασθένεια των γονέων ή του ενός γονέα και η 

απορία του άλλου και της οικογένειας, αλλά και γενικά οι οικονομικοί λόγοι και η 

εγκατάλειψη των παιδιών έχουν τα πρωτεία για την παραμονή των παιδιών στις 

Μονάδες Μέριμνας, με τα ίδια υψηλά ποσοστά να παρατηρούνται και λόγω θανάτου 

του γονέα. 

 

Εικόνα 7-18 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων την 
Δεκαετία του '90 

 

7.3.2.4 Από το 2000 έως το 2016 

Οι πιο σημαντικοί λόγοι παραμένουν η οικονομική αδυναμία, η αναπηρία, η 

εγκατάλειψη και έπονται οι υπόλοιποι λόγοι. Αλλά εδώ όπως και στην αντίστοιχη 

Μονάδα του Ηρακλείου εμφανίζονται οι εισαγγελικές εντολές οι οποίες κατά 

λαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πιο 

σημαντικοί λόγοι εδώ όμως παραμένουν η εγκατάλειψη και οι οικονομικοί λόγοι. Η 

εικόνα αυτής της κρίσιμης δεκαετίας αποτυπώνεται στην Εικόνα 7-19. 
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Εικόνα 7-19 Λόγοι εισόδου στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων από 
το 2000 έως το 2016 

 

7.3.3 Λόγοι αποχώρησης από την Μονάδα σε ποσοστό επί του συνόλου 
του φιλοξενουμένου πληθυσμού σε αυτήν και ανά δεκαετία. 

Μελετώντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τους λόγους εξόδου των παιδιών από την 

Μονάδα συνολικά, από το 1970 έως το 2016, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται 

στην ενηλικίωση κατά 39,1%, ενώ σε σημαντικότητα ακολουθούν ως λόγοι οι 

παρακάτω:  

Α. Η επιστροφή στην μητέρα (σε κάποιες περιπτώσεις με την υποστήριξη επιτροπής 

από κοινωνική υπηρεσία) σε ποσοστό 20,6%.  

Β. Η φυγή με ποσοστό 14,5%,  

Γ. Η μετάβαση σε άλλο ίδρυμα κατά 4,8%.  

Δ. Η επιστροφή στον πατέρα ή στο συγγενικό περιβάλλον (παππούς, γιαγιά, 

μεγαλύτερα αδέρφια, θεία) κατά 4% και 2,8% αντίστοιχα.  

Ε. Η υιοθεσία συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό 4% συνολικά για όλες τις δεκαετίες. 

Στ.  Έχουμε και ένα ποσοστό 10,2% τα οποία φιλοξενούνται ακόμα.  

Η εικόνα (Πίνακας 7-6) είναι όμοια με την αντίστοιχη του Κέντρου του Ηρακλείου με  

αμελητέες διαφορές.  
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Πίνακας 7-6 Οι λόγοι αποχώρησης από το Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων 
Χανίων όπως παρουσιάζονται ανά δεκαετία 

 Δεκαετία   

Λόγοι εξόδου '70 '80 '90 
2000 έως 
2016 

Σύνολο 

Επιστροφή στην μητέρα (ενίοτε με 
επιτροπή παρακολούθησης) 

18.2 40 24.6 12.5 20.6 

Επιστροφή στον πατέρα (ενίοτε με 
επιτροπή παρακολούθησης) 

3.9 6.7 8.2 1.3 4 

Επιστροφή σε γιαγιά, παππού, 
μεγαλύτερα αδέρφια ή και σε συγγενικό 
περιβάλλον 

1.9 3.3 6.6 0 2.8 

Ενηλικίωση 36.4 40 52.5 31.3 39.1 

Μετάβαση σε άλλο ίδρυμα 5.2  3.3 7.5 4.8 

Φυγή 33.1 10 4.8 5 14.5 
Υιoθεσία 1.3 0 0 0 4 

Φιλοξενούνται ακόμα 0 0 0 42.4 10.2 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

Η εικόνα των λόγων εξόδου ανά δεκαετία (Εικόνα 7-20) παρουσιάζεται ως εξής: Σε 

όλες τις δεκαετίες η ενηλικίωση έρχεται πρώτη σε ποσοστό ενώ ακολουθεί σε 

σημαντικότητα η επιστροφή στη μητέρα. Το πλέον αξιομνημόνευτο είναι ότι την 

δεκαετία του ’70 έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό φυγής το οποίο κατά τις άλλες 

δεκαετίες μειώνεται σταδιακά έως ότου την τελευταία δεκαετία εκμηδενίζεται. Η φυγή 

της δεκαετίας του ’70 που είναι σε αξιοσημείωτα υψηλό ποσοστό και σε σχέση με τις 

άλλες δεκαετίες αλλά και σε σχέση με την αντίστοιχη των κοριτσιών του Κέντρου 

Ηρακλείου σχετίζεται με την αποχώρηση των παιδιών στα 16 χρόνια τους μετά που 

είχαν ολοκληρώσει την φοίτηση τους σε εργαστήριο ή τεχνική σχολή. Η αντίληψη για 

την χειραφέτηση των αγοριών της εποχής θεωρεί αποδεκτή αυτήν την επιλογή από 

μέρους των αγοριών. Ωστόσο η σταδιακή μείωση της φυγής πριν την ενηλικίωση 

συνδέεται με την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών αλλά και στις 

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά λόγω των δυσκολιών 

απορρόφησης από την αγορά εργασίας κυρίως μετά την έντονη οικονομική κρίση που 

έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε 

ότι, όπως και στα κορίτσια στο Κέντρο Μέριμνας Ηρακλείου, η υιοθεσία είναι τόσο 
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υποτονική που συγκεντρώνει μόνο το 4% επί του συνόλου των φιλοξενουμένων 

παιδιών. 

 

 

Εικόνα 7-20 Λόγοι εξόδου από το Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων, 
ανά Δεκαετία 

 

Οι αιτίες αποχώρησης, επί του συνόλου του πληθυσμού που φιλοξενήθηκε, από το 

Κέντρο όπως αυτές παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω απεικονίζονται στην 

εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 7-21). 

 

Εικόνα 7-21 Λόγοι εξόδου επί του συνόλου του πληθυσμού, από το Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων 
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7.3.4 Τόπος καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων μας σε όλη την διάρκεια των ετών 

από το 1970 έως και σήμερα (Εικόνα 7-22), η πλειοψηφία των παιδιών που 

φιλοξενήθηκε στην Μονάδα κατάγονταν από την Κρήτη. Από την δεκαετία του ’90 και 

μετά έχουμε την φιλοξενία και παιδιών από χώρες του εξωτερικού, φαινόμενο το οποίο 

κορυφώνεται από το 2000 και έπειτα και μάλιστα αγγίζει το ποσοστό του 11,2% του 

υπό παραμονή πληθυσμού. 

 

Εικόνα 7-22 Τόπος Τόπος καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών στο Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων ανά δεκαετία 

 

7.3.5 Τόπος προέλευσης των φιλοξενούμενων παιδιών 

Ο πληθυσμός του Κέντρου σε ποσοστό 56% προέρχεται από αστικά κέντρα και η 

επαρχία τροφοδοτεί σε ποσοστό 44% αυτό. Η διαγραμματική απεικόνιση εμφανίζεται 

στην Εικόνα 7-23 και παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 7-23 Προέλευση φιλοξενούμενων παιδιών στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού 
και Νέων Χανίων. Αστικά κέντρα ή περιοχές της επαρχίας 
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7.3.6 Το Επάγγελμα των γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο 
Κέντρο 

Επί του συνόλου του πληθυσμού που φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας 

των Χανίων το 29% ήταν παιδιά άνεργων γονέων, το 25,4% ήταν παιδιά γονέων 

αγνώστου επαγγέλματος, το 22.2% ήταν παιδιά αγροτών και κατά 14.9% παιδιά 

εργατών. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι οικιακές βοηθοί κατείχαν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό 3.7% και 4,8% αντίστοιχα. Ανά δεκαετία τώρα, η εικόνα δεν διαφέρει κατά 

πολύ από την συνολική. Το άγνωστο, η ανεργία, η ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα 

κατέχει τα μεγαλύτερα ποσοστά του επαγγέλματος των γονέων των παιδιών στο 

Κέντρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 7-7) και στην Εικόνα 7-24. 

Πίνακας 7-7 Το επάγγελμα των γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων ανά δεκαετία 

 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

 
Δεκαετίες  

 

Επάγγελμα γονέων  '70 '80 '90 
2000 έως 
2016 

Επάγγελμα 
γονέων ( %) 

Αγρότης/ αγρότισσα, 
κτηνοτρόφοι 

9.1 36.7 23 
28.8 

22.20% 

Εργάτης/εργάτρια 26 30 6.6 5 14.90% 

Άνεργος/η, άεργος/η 23.4 23.3 39.3 28.6 29.00% 

Άγνωστο 24.7 3.3 29.5 31.3 25.40% 

Οικιακά 15.6 0 0 0 4.80% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 1.2 6.7 1.6 6.3 3.70% 
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Εικόνα 7-24 23 Επάγγελμα γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων 

 

7.3.7 Ο Χρόνος παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών στην Μονάδα 

Η εικόνα των ετών παραμονής ανά δεκαετία εμφανίζεται στην Εικόνα 7-25. Επί του 

συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών τα μεγαλύτερα ποσοστά παραμονής στο Κέντρο 

εμφανίζουν τα έτη από ένα έως έξι.  

 

Εικόνα 7-25 Χρονικό διάστημα παραμονής των φιλοξενουμένων στο Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων 
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7.3.8 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από την  
Μονάδα 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αρχείων του Κέντρου το 50,4% του συνόλου 

των παιδιών όταν αποχώρησαν από το ίδρυμα και επέστρεψαν στην οικογένεια ή στο 

συγγενικό περιβάλλον τους φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ανάλογα με την ηλικία της αποχώρησης τους.  

Πίνακας 7-8).    

Το 35,5% που ενηλικιώθηκε στο Κέντρο κατά την αποχώρηση του είχε ολοκληρώσει 

εργαστηριακές σπουδές, είτε φοίτησε σε Τεχνικές σχολές ή στην Μέση Τεχνολογική 

Εκπαίδευση. Το 10,1% που ενηλικιώθηκε μέσα στο Κέντρο ήταν απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 0,8% αποφοίτησε από ΤΕΙ, το 0,4% από Δημόσια 

ΙΕΚ  και το 0,4% αποφοίτησε από Πανεπιστημιακές Σχολές. Επίσης, ένα ποσοστό 2,4% 

των παιδιών που ενηλικιώθηκαν ή αποφοίτησαν παραμένουν στο Κέντρο ως ενήλικοι 

εξαιτίας δυσκολιών απορρόφησης από την αγορά που θα επέτρεπε την απομάκρυνση 

τους από την Μονάδα και την ανεξαρτητοποίηση τους από αυτήν. 

Πίνακας 7-8 Το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από το 
Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Νέων Χανίων 

 
Δεκαετίες  

 

Μόρφωση/επίπεδο 
εκπαίδευσης 

'70 '80 '90 
2000 έως 
2016 

Ποσοστά 
φοίτησης των 
φιλοξενούμενων 

Εργαστηριακές σπουδές, 
τεχνικές σχολές, Μέση 
Τεχνολογική εκπαίδευση 

54.5 23.3 44.3 15 35.5 

ΤΕΙ 0 0 0 2.5 0.8 

Δημόσια ΙΕΚ 0 3.3 0 0 0.4 

Πανεπιστήμιο 0 0 0 1.3 0.4 

Φοίτηση σε 
Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

39 50 47.5 63.8 50.4 

Αποφοίτηση από Γενικό 
ή Επαγγελματικό Λύκειο 

6.5 23.3 8.2 10 10.1 

Έχουν αποφοιτήσει αλλά 
παραμένουν στην 

0 0 0 7.5 2.4 
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Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

Εν κατακλείδι μόλις το 1,2% των φιλοξενούμενων παιδιών που ενηλικιώθηκαν στο 

Κέντρο, ολοκλήρωσε την ανώτερη (0,8%) και ανώτατη εκπαίδευση (0,4%), το 35,5%  

την εργαστηριακή εκπαίδευση και το 0,4% την μεταλυκειακή εκπαίδευση σε κάποιο 

ΙΕΚ. Η συνολική αποτύπωση της εικόνας του εκπαιδευτικού επιπέδου που αποκτήθηκε 

κατά την παραμονή στο Κέντρο εμφανίζεται στην Εικόνα 7-26. Το συμπέρασμα μας για 

τη επίτευξη φοίτησης στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση είναι ίδιο με το Κέντρο 

Παιδικής Μέριμνας Ηρακλείου. Η διαφοροποίηση που εδώ σχετίζεται με το φύλο 

έγκειται στο ότι στο Κέντρο των Χανίων είναι σαφέστατη η επιλογή των αρρένων στην 

τεχνολογική εκπαίδευση σε σχέση με τα κορίτσια που όπως φαίνεται ακολουθούν την 

εκπαίδευση που παρέχει το Γενικό Λύκειο.  

  

 

Εικόνα 7-26 Επίπεδο εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων στο Κέντρο Προστασίας 
Παιδιού και Νέων Χανίων, ανά δεκαετία 

 

Την δεκαετία του ’70 η πλειοψηφία των αγοριών που τελειώνει το Δημοτικό σχολείο 

εγγράφεται σε σχολές του ΟΑΕΔ κυρίως ηλεκτρολογίας, μηχανικού αυτοκινήτων, ή σε 

τεχνικές σχολές με ειδίκευση στην ξυλουργική ή στα υδραυλικά συστήματα. Την 

δεκαετία του ’80 & του ’90 τα παιδιά του Κέντρου ακολουθούν πολυκλαδικό λύκειο, 

σχολές του ΟΑΕΔ με κατεύθυνση νοσηλευτική, ή κατεύθυνση υδραυλικών & 

ηλεκτρολόγων. Από το 2000 και έπειτα ακολουθούν τα ΤΕΣ ή τα ΤΕΕ καθώς και τις 

σχολές ΚΕΤΕΚ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ με κατευθύνσεις μαγείρου, ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, 

Μονάδα ως ενήλικες 
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μηχανικών αυτοκινήτων. Η διαφοροποίηση που αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό 

σε σχέση με τα κορίτσια στο Κέντρο του Ηρακλείου συνίσταται στο ότι τα αγόρια που 

στα 16 χρόνια τους τελειώνουν τεχνικές σχολές αποχωρούν από το Κέντρο με την 

θέληση τους, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται στα παιδιά του άλλου φύλου, που επιλέγει 

την παραμονή του μέχρι και την ενηλικίωση του στο προστατευτικό περιβάλλον του 

Κέντρου. Η χειραφέτηση των αγοριών σε μικρότερη ηλικία από αυτήν των κοριτσιών 

είναι αποδεκτή από την κοινωνία της περιόδου εκείνης 

Η επόμενη διαφοροποίηση συνίσταται ότι στο εν λόγω Κέντρο έχουμε την 

παραμονή αρκετών παιδιών από σωφρονιστικά καταστήματα ή στέγες προστασίας 

ανηλίκων (που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης) στοιχείο το όποιο παραπέμπει 

στο ότι τα αγόρια είναι πιο επιρρεπείς στην παραβατική συμπεριφορά όταν διαβιούν σε 

μη κατάλληλο και επαρκώς προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης έχουμε 

αρκετά παιδιά του Κέντρου να φοιτούν σε ειδικά σχολεία της περιοχής. Αυτού του 

τύπου οι μαθησιακές δυσκολίες πιθανό να έχουν επιπλέον βαρύτητα στους λόγους 

εγκατάλειψης των παιδιών από την μεριά των γονέων. 
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7.4 Κέντρο Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως 

7.4.1 Λίγα Λόγια για την ιστορία της Μονάδας. 

Η Μονάδα από το 1967 λειτούργησε σαν «Οικοτροφείο Γυμνασιόπαιδων Βασιλεύς 

Παύλος». Το 1970 μετατράπηκε σε «Οικοτροφείο Κατωτέρων και Μέσων Σχολών» και 

εντάσσεται με το Νομοθετικό Διάταγμα 572/1970 (ΦΕΚ 125/Α’) στον Εθνικό 

Οργανισμό Πρόνοιας και λειτούργησε ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, με την 

επωνυμία «Παιδόπολη Νεάπολης». Τον Νοέμβριο του 2011 μετονομάστηκε σε Κέντρο 

Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου. Με βάση το ΦΕΚ 16 Αρ. Φύλλου 23-1-2013 

Τεύχος Α’, το Κέντρο περνάει στην εποπτεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κρήτης. Ο λόγος ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου στην Νεάπολη 

συνδέεται άρρηκτα με την γεωγραφική θέση της πόλης στην χωρική περιοχή της 

ανατολικής Κρήτης. Η πόλη της Νεάπολης είχε σημαντικό ρόλο στην οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής από την περίοδο της ενετοκρατίας. Διατηρεί ακόμα τον ρόλο 

του διοικητικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή. Στην πόλη αυτή λειτουργεί το 

πρωτοδικείο του Νομού Λασιθίου. Επίσης λειτουργεί Νοσοκομείο, Δημοτική 

βιβλιοθήκη, τεχνικές σχολές με πολύ καλή κτιριακή εγκατάσταση και εργαστήριο 

κεραμουργίας (Σπανάκης, 2001). Το οικοτροφείο-ορφανοτροφείο ήταν από εκείνα τα  

Κέντρα προστασίας αρρένων που παρείχαν και τεχνική μόρφωση μέχρι και την 

δεκαετία του ’70. Διδάσκονταν ξυλουργική, υποδηματοποιία και ραπτική μέσα στις 

εγκαταστάσεις του. 

 

7.4.2 Λόγοι εισαγωγής στην Μονάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 
μέχρι και το τέλος του 2016 

Όπως παρατηρούμε επί του συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών στη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο το μεγαλύτερο ποσοστό (40.7%) ως λόγος εισαγωγής 

στην Μονάδα αναφέρεται σε λόγους πολυτεκνίας, ασθενείας, οικονομικής αδυναμίας 

των γονέων ή ενός εξ αυτού, το 21,3% σε παραμέληση και επικίνδυνο οικογενειακό 

περιβάλλον. Τα ορφανά παιδιά από τους δύο γονείς ή μόνο τον ένα εμφανίζεται ως 

λόγος εισαγωγής στην Μονάδα σε ποσοστό 16,3% και έπονται οι λόγοι της 

εγκατάλειψης με 7,5% και των εισαγγελικών εντολών με το ίδιο ποσοστό. Τα 

μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι λόγοι του διαζυγίου των γονέων (3,6%) και της 

ηθικής αναξιότητας (3,1%). Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στην Εικόνα 7-27. 
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Η ιδιομορφία της εν λόγω Μονάδας και οι λόγοι για τους οποίους διαφοροποιείται 

από τις άλλες δύο Μονάδες μελέτης έγκειται στο ότι μέχρι και την δεκαετία του ’90 οι 

εισαγωγές των παιδιών στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σχετίζονται με την χωροταξία 

της Νεάπολη.  

Την δεκαετία του ’70 το 72,9% των παιδιών που διαμένουν σε αυτό είναι παιδιά που 

βιώνουν οικονομικές δυσκολίες και παιδιά που έχουν θανόντα γονέα. Για τους λόγους 

αυτούς το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως λειτουργεί ως πόλος έλξης για να 

φοιτήσουν σε εργαστήρια κυρίως παιδιά που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες. Από την δεκαετία του ’80 όμως η σύνθεση των λόγων 

εισαγωγής μεταβάλλεται. Την δεκαετία του ’90 το 42,7% των παιδιών εισάγονται λόγω 

παραμέλησης και ακατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος και το 36,6% λόγω 

οικονομικών δυσχερειών. Από το 2000 και εδώ αλλάζει το σκηνικό και ταυτίζεται με 

τις αλλαγές που εμφανίζονται και στις προηγούμενες Μονάδες μελέτης. Η σύνθεση του 

πληθυσμού μεταβάλλεται (το 35,5% των παιδιών προέρχονται από χώρες εκτός 

Ελλάδας), το 45,2% των παιδιών τοποθετούνται στην Μονάδα με εισαγγελικές εντολές, 

το 21% λόγω επικίνδυνου οικογενειακού περιβάλλοντος και παραμέλησης.  

 

Εικόνα 7-27 Οι λόγοι εισαγωγής στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως όπως 
αυτοί διαμορφώνονται ανά δεκαετία 

 

7.4.3 Τόπος καταγωγής των φιλοξενούμενων παιδιών 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων μας σε όλη την διάρκεια των ετών 

από το 1970 έως και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που 

φιλοξενήθηκαν στην Μανάδα κατάγονταν από την Κρήτη. Επιβεβαιώνεται, επομένως, 

το γεγονός ότι από το 2000  
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και έπειτα αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των παιδιών εκτός συνόρων. Ο αριθμός αυτός 

φτάνει το 35,5% του συνολικά φιλοξενούμενου πληθυσμού από το 2000 και μετά 

(Πίνακας 7-9).  

Πίνακας 7-9 Ο τόπος καταγωγής των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο 

Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως, ανά δεκαετία 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

7.4.4 Ο Χρόνος παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών στην Μονάδα 

Επί του συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών τα μεγαλύτερα ποσοστά παραμονής 

στο Κέντρο εμφανίζουν τα έτη από ένα έως 6, επιβεβαιώνοντας τα δεδομένα και με τις 

δύο προηγούμενες Μονάδες. Η εικόνα των ετών παραμονής ανά δεκαετία εμφανίζεται 

στην Εικόνα 7-28.  

 

 

 Δεκαετίες  

 
Τόπος Καταγωγής 
 

'70  '80 '90 
2000 έως 
2016 

Εκτός Κρήτης 47.7 17.2 20.7 29 

Εντός Κρήτης 51.4 82.8 70.7 
35.5 

Εξωτερικό (Βαλκανικές χώρες, 
θύματα trafficking, Roma) 

0.9 0  8.5 
35.5 
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Εικόνα 7-28 Χρονικό διάστημα παραμονής των φιλοξενουμένων παιδιών στο 
Κέντρο Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως 

 

7.4.5 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από την 
Μονάδα 

Τα αποτελέσματα (Πίνακας 7-10, Εικόνα 7-29 προσομοιάζουν ιδιαίτερα με εκείνα της 

Μονάδας Φροντίδας του Ηρακλείου όπου τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντιούνται στην 

φοίτηση σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία 

αποχώρησης. Έπεται η εκπαιδευτική βαθμίδα του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. 

Οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συγκεντρώνουν το 8,2% όσων 

ενηλικιώθηκαν στη Μονάδα. Το 4,5% ολοκληρώνει την φοίτηση του σε τεχνικές 

σχολές (κυρίως την δεκαετία του ’70 και του ’80). Επίσης ένα ποσοστό 3,8% παιδιών 

παραμένουν ως ενήλικες στο Κέντρο. 
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Πίνακας 7-10 Το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από το 
Κέντρο Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως 

 

 
Δεκαετίες 

  

Μόρφωση/επίπεδο εκπαίδευσης '70 '80 '90 
2000 έως 
2016  

Ποσοστά 
φοίτησης των 
φιλοξενουμένων 

Εργαστηριακές σπουδές, τεχνικές 
σχολές, Μέση Τεχνολογική 
εκπαίδευση 

8.8 7.5 2 0 4.5 

ΤΕΙ 6.6 12.5 18 0 7.5 
Δημόσια ΙΕΚ 0 2.5 8 0 1.9 
Πανεπιστήμιο 1.1 2.5 0 0 0.7 
Φοίτηση σε Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

71.4 55 28 48.8 53.4 

Αποφοίτηση από Γενικό ή 
Επαγγελματικό Λύκειο 

12.1 20 44 40.7 28.4 

Έχουν αποφοιτήσει αλλά 
παραμένουν στην Μονάδα ως 
ενήλικες 

0 0 0 10.5 3.8 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

 

Εικόνα 7-29 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση από το Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως 
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7.5 Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» 

7.5.1 Λίγα Λόγια για την ιστορία της Μονάδας. 

Ξεκινάει τη λειτουργία της από το 1920 με την επωνυμία Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο 

(χτίστηκε με έξοδα του Μικρασιάτη Ιωσηφόγλου) φιλοξενώντας ορφανά της 

Μικρασιατικής Καταστροφής. Το 1941 επιτάσσετε από τις γερμανικές κατοχικές αρχές 

για τη στέγαση στρατιωτικών μονάδων τους. Μετά την απελευθέρωση επαναλειτουργεί 

φιλοξενώντας ορφανά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Την περίοδο του εμφυλίου 

πολέμου λειτουργεί με την επωνυμία «Παιδούπολη – Επαγγελματική Σχολή Αγία 

Βαρβάρα», υπό την ευθύνη του Εράνου Βορείων Επαρχιών και την ιδιαίτερη μέριμνα 

της Φρειδερίκης με κύριο σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των υπό φιλοξενία 

κοριτσιών. Φήμες για παράνομες υιοθεσίες κυριαρχούν στο μεσοδιάστημα μέχρι το 

1972. Από το 1972 η φοίτηση στα εργαστήρια της Παιδόπολης γίνεται 3ετής και 

καλύπτει εργαστήρια ραπτικής, πλεκτικής και κεντήματος. Το 1983 εμπλουτίζεται με 

περισσότερες ειδικότητες στα εργαστήρια της. Το εσωτερικό πρόγραμμα φιλοξενίας 

των κοριτσιών συνεχίζεται αλλά τώρα επεκτείνεται και σε εξωτερικά αγόρια και 

κορίτσια τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις γυμνασιακές τους απαιτήσεις. Τα 

εργαστήρια πλέον περιλαμβάνουν αγγειοπλαστική, ξυλουργική, μεταλλοπλαστική, 

κατασκευή κοσμήματος, κοπτική-ραπτική και κέντημα. Από το 1995 το πρόγραμμα 

εκμάθησης τεχνών παύει να λειτουργεί  μετά την καθιέρωση του εννεαετούς 

υποχρεωτικού σχολείου. Έκτοτε η Παιδόπολη φιλοξενεί κορίτσια στην εφηβεία. Δίνει 

την δυνατότητα παραμονής τους σε αυτήν και μετά την ενηλικίωση αν εκπαιδευτικοί ή 

κοινωνικοί λόγοι το απαιτούν. Από το Μάρτιο του 2003 η Παιδόπολη γίνεται Ν.Π.Δ.Δ. 

στην οποία με εισαγγελικές εντολές φιλοξενούνται παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα, 

ουσιοεξαρτώμενα, θύματα trafficking παιδιά προσφύγων που οι γονείς τους κρατούνται 

για παράνομες πράξεις ή παράνομη είσοδο στην χώρα (κυρίως από Αιθιοπία, 

Καζακστάν, Συρία κ.α.), αλλά και παιδιά που για κοινωνικό-οικονομικούς λόγους δεν 

μπορούν να  μείνουν με τις οικογένειες τους. Η Παιδόπολη περνάει στην δημοσιότητα 

όταν ο Συνήγορος του Πολίτη στην Αλβανία καταγγέλλει την εξαφάνιση 487 παιδιών, 
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στην πλειοψηφία τους Αλβανικής καταγωγής, από την Μονάδα το χρονικό διάστημα 

1998-2001.30 

7.5.2 Λόγοι εισαγωγής στην Μονάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 
μέχρι και το τέλος του 2016 

Τη δεκαετία του ’70 τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνει η εγκατάλειψη και η ηθικά 

αναξιότητα των γονέων για την απομάκρυνση των παιδιών (Τα ορφανά συγκεντρώνουν 

μόνο το 16,7%. Την δεκαετία του ΄80 το σκηνικό παραμένει ίδιο με την διαφοροποίηση 

ότι κάνουν την εμφάνιση τους μικρά ποσοστά παραμέλησης και εισαγωγής των παιδιών 

λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονέων σε συνδυασμό με πολυτεκνία και ψυχική ή 

και σωματική αναπηρία του γονέα και οι διαζευγμένοι γονείς. Η δεκαετία του ’90 δεν 

φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στους λόγους εισαγωγής των παιδιών πέραν της περαιτέρω 

αύξησης των περιστατικών εγκατάλειψης, παραμέλησης,  Η ανατροπή έρχεται από το 

2000 και έπειτα με την εμφάνιση ενός μεγάλου ποσοστού 41,7% των αιτιών εισαγωγής 

να συγκεντρώνουν οι εισαγγελικές εντολές. Διατηρούνται ακόμη υψηλά τα ποσοστά 

της εγκατάλειψης και της παραμέλησης. 

 

Πίνακας 7-11, Εικόνα 7-30). Τα ορφανά συγκεντρώνουν μόνο το 16,7%. Την δεκαετία 

του ΄80 το σκηνικό παραμένει ίδιο με την διαφοροποίηση ότι κάνουν την εμφάνιση 

τους μικρά ποσοστά παραμέλησης και εισαγωγής των παιδιών λόγω οικονομικής 

αδυναμίας των γονέων σε συνδυασμό με πολυτεκνία και ψυχική ή και σωματική 

αναπηρία του γονέα και οι διαζευγμένοι γονείς. Η δεκαετία του ’90 δεν φέρνει 

ουσιαστικές αλλαγές στους λόγους εισαγωγής των παιδιών πέραν της περαιτέρω 

αύξησης των περιστατικών εγκατάλειψης, παραμέλησης,  Η ανατροπή έρχεται από το 

2000 και έπειτα με την εμφάνιση ενός μεγάλου ποσοστού 41,7% των αιτιών εισαγωγής 

να συγκεντρώνουν οι εισαγγελικές εντολές. Διατηρούνται ακόμη υψηλά τα ποσοστά 

της εγκατάλειψης και της παραμέλησης. 

                                                 
30Περισσότερες λεπτομέρειες στην παράγραφο 4.2. «Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει την παιδική προστασία και κυρίως των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα 

κοινωνικής προστασίας» της διατριβής. 
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Πίνακας 7-11 Λόγοι εισαγωγής των παιδιών στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» ανά 

δεκαετία 

 Δεκαετίες  

  
'70 '80 '90 

2000 έως 
2016 

Ορφανά 16,7 18,3 11,7 13,3 
Εγκατάλειψη 53,3 48,3 51,7 25 
Παραμέληση 0 3,3 16,6 10 
Διαζευγμένοι γονείς 5 20 20 0 
Εισαγγελικές εντολές 0 0 0 41,7 
Ηθική αναξιότητα γονέων 25 0 0 0 
Οικονομική αδυναμία, ασθένεια 
γονέων, πολυτεκνία 

0 10,1 0 10 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

Εικόνα 7-30 Λόγοι εισαγωγής στην Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» ανά δεκαετία 
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7.5.3 Λόγοι αποχώρησης από την Μονάδα σε ποσοστό επί του συνόλου 
του φιλοξενουμένου πληθυσμού σε αυτήν και ανά δεκαετία. 

Είναι εμφανές ότι τα παιδιά αποχωρούν από την Μονάδα είτε λόγω ενηλικίωσης 

τους είτε λόγω εκούσιας φυγής (Εικόνα 7-31). Η επιστροφή στο οικογενειακό 

περιβάλλον είναι πολύ μικρή. 

 

Εικόνα 7-31 Λόγοι αποχώρησης των παιδιών από την Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» 

 

7.5.4 Το Επάγγελμα των γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο 
Κέντρο 

Ιδωμένα τα δεδομένα για το επάγγελμα των γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν 

ανά δεκαετία στην Παιδόπολη, η εικόνα που αποκομίζουμε δεν διαφέρει κατά πολύ από 

την συνολική. Οι γονείς εργάτης/εργάτρια και το άγνωστο κατέχουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά του επαγγέλματος των γονέων των παιδιών στο Κέντρο (Εικόνα 7-32). Οι 

γονείς που εμφανίζονται άνεργοι, άεργοι ή περιστασιακά εργαζόμενοι αλλά και όσοι 

απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζουν μικρότερα κατά πολύ ποσοστά. 
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Εικόνα 7-32 Επάγγελμα γονέων που τα παιδιά τους φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη 
«Αγία Βαρβάρα» 
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7.5.5 Ο Χρόνος παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών στην Μονάδα 

 
Εικόνα 7-33 Χρόνος παραμονής των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Παιδόπολη 

«Αγία Βαρβάρα» 

 

7.5.6 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από την 
Μονάδα 

Την δεκαετία του ’70, του ’80 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η μεγάλη 

πλειοψηφία των παιδιών ακολουθούν τις εργαστηριακές σπουδές που προσφέρονται 

στην Μονάδα (Πίνακας 7-12, Εικόνα 7-34). Από τότε και στο εξής η πλειοψηφία των 

παιδιών αποχωρεί είτε ηθελημένα είτε μεταφέρεται σε άλλες Μονάδες για αυτό 

καταγράφονται μεγάλα ποσοστά φοιτήσης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης. 

Εμφανίζεται και ένα ποσοστό 8,3% του δείγματος που ενηλικιώνεται μέσα στην 

Μονάδα να φοιτάει σε κάποιο ΤΕΙ μετά το 2004. 
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Πίνακας 7-12 Το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από 

την Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» 

 

 

  

Εικόνα 7-34 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από την 
Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»   

 

 

 

 Δεκαετίες  

Μόρφωση/επίπεδο εκπαίδευσης '70 '80 '90 
2000 
έως 
2016 

Εργαστηριακές σπουδές, τεχνικές σχολές, 
Μέση Τεχνολογική εκπαίδευση 

60 66,7 28,3 0 

ΤΕΙ 0 0 0 8,3 
Φοίτηση σε Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

40 33,3 65 76,7 
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7.6 Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα 

7.6.1 Λίγα Λόγια για την ιστορία της Μονάδας. 

Η εν λόγω Μονάδα συστήθηκε με διάταγμα του Όθωνα το 1853. Στις εγκαταστάσεις 

της λειτούργησαν από τότε επτατάξια εκπαιδευτικά και τεχνικά τμήματα των 

επαγγελμάτων της ραπτικής και υποδηματοποιίας, της λεπτό-ξυλουργίας, και της 

σιδηρουργικής. Το Ίδρυμα Γεώργιου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα κτίσθηκε 

το 1856 και αρχικά λειτούργησε σαν ορφανοτροφείο αρρένων, σύμφωνα με την 

επιθυμία του δωρητή. Ήταν ένα από τα τρία πρώτα φιλανθρωπικά ιδρύματα αυτού του 

είδους που δημιουργήθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα και το μόνο που συνεχίζει να 

υπάρχει σε λειτουργία ακόμη (το πρώτο ήταν της Αίγινας που ιδρύθηκε από τον 

κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια το 1829 και διέκοψε τη λειτουργία του το 1844 και το 

δεύτερο ήταν εκείνο που δημιούργησε στην Άνδρο ο Θεόφιλος Καΐρης και που 

καταργήθηκε το 1839).  

7.6.2 Λόγοι εισαγωγής στην Μονάδα από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 
μέχρι και το τέλος του 2016 

Τη δεκαετία του ’70 τα μεγαλύτερα ποσοστά για την απομάκρυνση των παιδιών 

συγκεντρώνει η εγκατάλειψη και η οικονομική αδυναμία των γονέων σε συνδυασμό με 

ασθένεια ψυχική ή σωματική του γονέα ή πολυτεκνίας. Τα ορφανά συγκεντρώνουν 

μόνο το 16,7%. Την δεκαετία του ΄80 το σκηνικό παραμένει ίδιο με την διαφοροποίηση 

ότι κάνουν την εμφάνιση τους μικρά ποσοστά παραμέλησης και αύξησης των 

ποσοστών των παιδιών που έχουν διαζευγμένους γονείς. Η δεκαετία του ’90 δεν φέρνει 

ουσιαστικές αλλαγές στους λόγους εισαγωγής των παιδιών. Η ανατροπή έρχεται από το 

2000 και έπειτα με την εμφάνιση ενός μεγάλου ποσοστού 48,4% των αιτιών εισαγωγής 

να συγκεντρώνουν οι εισαγγελικές εντολές. Επίσης, πολύ μεγάλο ποσοστό 

παραμέλησης που φτάνει το 23,3% καταγράφεται κυρίως από το 2004 και έπειτα. 

Διατηρείται ακόμη υψηλό το ποσοστό εγκατάλειψης. Σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα 

στοιχεία (Πίνακας 7-13, Εικόνα 7-35) όσα παιδιά εισέρχονται με εισαγγελικές εντολές 

μένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Μονάδα (από 4 - 8 χρόνια) λόγω 

ακατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος. 
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Πίνακας 7-13 Οι λόγοι εισαγωγής στο Ίδρυμα Γεώργ. & Αίκ. Χατζηκώστα όπως αυτοί 
διαμορφώνονται ανά δεκαετία. 

 

 Δεκαετίες  

Λόγοι εισόδου '70 '80 '90 
2000 
έως 
2016 

Ορφανά 16,7 11,7 11,7 11,7 
Εγκατάλειψη 51,7 31,7 33,3 13,3 
Παραμέληση 0 6,7 0 23,3 
Διαζευγμένοι γονείς 8,3 16,7 11,7 3,3 
Εισαγγελικές εντολές 0 0 0 48,4 
Ηθική αναξιότητα γονέων 3,3 3,2 0 0 

Οικονομική αδυναμία, ασθένεια γονέων, 
πολυτεκνία 

20 30 43,3 0 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 

 

 

Εικόνα 7-35 Οι λόγοι εισαγωγής στο Ίδρυμα Γεώργ. & Αίκ. Χατζηκώστα όπως 
αυτοί διαμορφώνονται ανά δεκαετία. 
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7.6.3 Λόγοι αποχώρησης από την Μονάδα σε ποσοστό επί του συνόλου 
του φιλοξενουμένου πληθυσμού σε αυτήν και ανά δεκαετία 

Από την Εικόνα 7-36 παρατηρούμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό επιστρέφει στην 

οικογένεια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ενηλικιώνεται και μετά αποχωρεί από την 

Μονάδα.  

 

Εικόνα 7-36 Λόγοι αποχώρησης των παιδιών από το Ίδρυμα Γεώργ. & Αίκ. 
Χατζηκώστα 

 

7.6.4 Το Επάγγελμα των γονέων των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο 
Κέντρο 

Ανα δεκαετία η εικόνα δεν διαφέρει κατά πολύ από την συνολική (Εικόνα 7-37). Οι 

γονείς εργάτης/εργάτρια, οι άνεργοι/άεργοι και το άγνωστο κατέχει τα μεγαλύτερα 

ποσοστά του επαγγέλματος των γονέων των παιδιών στο Κέντρο. Οι γονείς που 

εμφανίζονται να απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζουν τα μικρότερα 

ποσοστά. 
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Εικόνα 7-37 Επάγγελμα γονέων που τα παιδιά τους φιλοξενήθηκαν στο Ίδρυμα 
Γεώργ. & Αίκ. Χατζηκώστα 

 

7.6.5 Ο Χρόνος παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών στην Μονάδα 

Ο μέσος χρόνος παραμονής στην Μονάδα είναι τα 4 χρόνια (Εικόνα 7-38). 

 

Εικόνα 7-38  Χρόνος παραμονής των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο Ίδρυμα 
Γεώργ. & Αίκ. Χατζηκώστα 
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7.6.6 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από την 
Μονάδα 

Την δεκαετία του ’70 η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών ακολουθούν τις 

εργαστηριακές σπουδές που προσφέρονται στην Μονάδα. Τη δεκαετία του ‘80 είτε 

μετακινούνται στην οικογένεια τους ή σε άλλες Μονάδες, παρουσίαζονται ότι φοιτούν 

σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τότε και στο εξής, 

δηλαδή από την δεκαετία του ’90 και έπειτα μέχρι το 2016, η πλειοψηφία των παιδιών 

που αποχωρεί είτε ηθελημένα είτε μεταφέρεται σε άλλες Μονάδες φοιτάει σε σχολεία 

της περιοχής για αυτό καταγράφονται μεγάλα ποσοστά φοιτήσης στην πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε επίσης ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών να 

ενηλικιώνονται μέσα στην Μονάδα και να αποφοιτούν από το Γενικό ή κυρίως το 

Επαγγελματικό Λύκειο. Εμφανίζεται και ένα ποσοστό 5% των παιδιών που 

ενηλικιώνεται εντός της Παιδόπολης να φοιτάει σε κάποιο ΤΕΙ μετά το 2004. Τα 

παραπάνω στοιχεία καταγράφονται στον Πίνακας 7-14 και η Εικόνα 7-39. 

Πίνακας 7-14 Το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από το 
Ίδρυμα Γεώργ. & Αίκ. Χατζηκώνστα 

 Δεκαετίες   

Μόρφωση/επίπεδο εκπαίδευσης '70 '80 '90 
2000 
έως 

2016 
Εργαστηριακές σπουδές, τεχνικές σχολές, 
Μέση Τεχνολογική εκπαίδευση 

56,7 30 0 0 

ΤΕΙ 0 0 5 5 
Φοίτηση σε Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

38,3 70 58,3 38,3 

Αποφοίτηση από Γενικό ή Επαγγελματικό 
Λύκειο 

5 0 36,7 56,7 

Όλες οι τιμές εκφράζουν ποσοστά επί τοις εκατό (%) 
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Εικόνα 7-39 Μορφωτικό επίπεδο των παιδιών κατά την αποχώρηση τους από το 
Ίδρυμα Γεώργ. & Αίκ. Χατζηκώστα 

 

 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από τη μελέτη των κοινωνικό - οικονομικών 

χαρακτηριστικών των παιδιών που  φιλοξενήθηκαν σε αυτές από το 1970 μέχρι και το 

2016, ξεδιπλώνουν το πώς επηρεάστηκε η αντίληψη για την μέριμνα, παιδιών που 

ανήκουν στην έξω-οικογενειακή φροντίδα από τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην 

Ελλάδα την υπό μελέτη περίοδο. Αντίληψη, που όπως διεφάνη από τα παραπάνω 

κεφάλαια, μεταβάλλεται επηρεαζόμενη από πολλούς κοινωνικούς παράγοντες 

καθορισμένους ενίοτε ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, και οικονομικά. Πολύ συνοπτικά 

θα λέγαμε ότι τα συμπεράσματα συγκεντρώνονται στα εξής σημεία: 

1) Ως προς τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά & τις στάσεις λόγω φυλετικών 

διαφοροποιήσεων: 
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 Όπως παρατηρούμε επί του συνόλου των φιλοξενουμένων παιδιών 

μεγαλύτερο ποσοστό ως λόγος εισαγωγής στις Μονάδες, είτε φιλοξενούν 

κορίτσια είτε αγόρια, αναφέρεται σε λόγους εγκατάλειψης και από τους δύο 

γονείς ή από τον ένα όπου ο άλλος γονέας λόγω απορίας ή πολυτεκνίας δεν 

μπορούσε να το κρατήσει στην εστία του ή σε παιδί εκτός γάμου και σε 

παραμέληση. Ακολουθούν οι λόγοι πολυτεκνίας, ασθενείας, οικονομικής 

αδυναμίας των γονέων ή ενός εξ αυτού και έπονται σε σημαντικότητα οι 

άλλοι λόγοι. Επομένως, προκύπτει μη διαφοροποιημένη στάση των γονέων 

ως προς τους δύο αυτούς λόγους σε σχέση με το φύλο του παιδιού.  

 Η απώλεια του ενός ή και των δύο γονέων έρχεται ως τρίτος λόγος ένταξης 

των παιδιών στην έξω-οικογενειακή φροντίδα σε όλα τα  Κέντρα. 

 Η εισαγωγή των παιδιών, διαχρονικά, ήταν η συνύπαρξη πολλαπλών 

αιτιοπαθογενετικών παραγόντων των γονέων (γονείς με μείζων ψυχική 

διαταραχή, σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας, χαμηλό νοητικό επίπεδο, 

κάποιας μορφής φυσικής ή επίκτητης σωματικής αναπηρίας κλπ.) οι οποίοι 

συσχετίζονταν με προσδιοριστές δυσλειτουργικών οικογενειακών πλαισίων 

δηλαδή προσδιοριστές «κοινωνικής» παθογένειας (όπως, χρήση αλκοόλ ή 

ουσιών, ηθική αναξιότητα, διαμονή σε καταστήματα κράτησης, παραβατική 

συμπεριφορά, χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο κλπ.)  

 Για τους λόγους εξόδου των παιδιών από τις Μονάδες Μέριμνας το 

μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην ενηλικίωση ενώ σε 

σημαντικότητα ακολουθούν ως λόγοι η επιστροφή στην μητέρα (σε κάποιες 

περιπτώσεις με την υποστήριξη επιτροπής από κοινωνική υπηρεσία). 

Ακολουθούν σε σημαντικότητα η φυγή, η μετάβαση σε άλλο ίδρυμα και η 

επιστροφή στον πατέρα ή στο συγγενικό περιβάλλον. Η υιοθεσία 

συγκεντρώνει το ίδιο αμελητέο ποσοστό μη στατιστικά διαφοροποιημένο σε 

σχέση με το φύλο, συνολικά για όλες τις δεκαετίες.  

 Διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο προκύπτει και από το ότι σε όσες 

Μονάδες φιλοξενούν αγόρια έχουμε την μεταφορά σε αυτά αρκετών παιδιών 

από σωφρονιστικά καταστήματα ή στέγες προστασίας ανηλίκων (που 

ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης), στοιχείο το όποιο παραπέμπει στο ότι 

τα αγόρια είναι πιο επιρρεπείς στην παραβατική συμπεριφορά όταν διαβιούν 
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σε μη κατάλληλο και επαρκώς προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον. 

Επίσης έχουμε αρκετά παιδιά του Κέντρου να φοιτούν σε ειδικά σχολεία της 

περιοχής. Αυτού του τύπου οι μαθησιακές δυσκολίες πιθανό να έχουν 

επιπλέον βαρύτητα στους λόγους εγκατάλειψης των παιδιών από την μεριά 

των γονέων. Στα αγόρια η εγκατάλειψη και η οικονομική αδυναμία 

συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά αιτιών εισαγωγής στις Μονάδες 

Φροντίδας και μετά το 2000 και ακολουθούν, ως αιτία, οι εισαγγελικές 

εντολές. Στα κορίτσια οι εισαγγελικές εντολές μετά το 2000 προηγούνται των 

άλλων αιτιών. Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σε σχέση µε το φύλο 

σε μια πιο συνοπτική μορφή (λεπτομέρειες αναφέρονται στην έρευνα 

Νοσοκομείων Παίδων Α.&Π. Κυριακού και Αθηνών «Η Αγία Σοφία»), 

δείχνουν ότι: στην ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, των επαιτών, της 

εγκατάλειψης και της εμπορίας βρέφους τα αγόρια υπερτερούν έναντι των 

κοριτσιών, ενώ στις περιπτώσεις σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής 

κακοποίησης ή υπόνοιάς της, στις περιπτώσεις παραμέλησης καθώς και σε 

αυτές των άθλιων συνθηκών διαβίωσης τα κορίτσια καταγράφουν 

μεγαλύτερο αριθμό. Τα στοιχεία των Νοσοκομείων Παίδων μας αφορούν 

άμεσα εφόσον το 45% των παιδιών που εισάγονται σε αυτά στην συνέχεια 

εισέρχονται στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας. 

 Η διαμόρφωση της δομής της οικογενείας έχει ως εξής;. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις υπάρχουν πληροφορίες για τους γονείς, σε πολλές περιπτώσεις 

δεν υπάρχουν στοιχεία για τον πατέρα, σε λιγότερες περιπτώσεις δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την μητέρα. Επίσης, οι συχνότερες μορφές 

οικογένειας όπως αυτές εμφανίζονται είναι η πυρηνική οικογένεια, η 

μονογονεϊκή οικογένεια λόγω εγκατάλειψης ή θανάτου του ενός γονέα, η 

διάσταση των γονέων και στις λιγότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στοιχεία 

για την δομή της οικογένειας λόγω πλήρους εγκατάλειψης του παιδιού και 

από τους δύο γονείς. 

2) Ως προς τις διαχρονικές μεταβολές: 

 Αλλαγές τόσο στο νομικό πεδίο όσο και στο κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο ασκούν επιρροή στο μοντέλο παιδικής προστασίας 

προσανατολίζοντας τις αντιλήψεις σε νέες ατραπούς. Έτσι από το 2000 και 
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μετά οι εισαγγελικές εντολές κάνουν την εμφάνιση τους σε όλα τα Κέντρα 

Μέριμνας και έπονται των νομοθετικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί στο 

Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό περιβάλλον. 

 Την δεκαετία του ‘70 που η χώρα βρίσκεται κάτω από μια περίοδο 

δικτατορίας η ηθική αναξιότητα των γονέων απομακρύνει από τις εστίες τους 

μεγάλο ποσοστό παιδιών όπως και ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που 

αποκτήθηκαν εκτός γάμου. Οι λόγοι αυτοί μειώνονται αισθητά την δεκαετία 

του ’80 και εκλείπουν τις επόμενες δεκαετίες. 

 Την δεκαετία του ’70 διακρίνουμε το συγγενικό και οικογενειακό περιβάλλον 

να συμμετέχει (με την υποστήριξη ειδικών επιτροπών από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες), στην επιστροφή των παιδιών στους κόλπους του. Η ιδιότυπη 

αυτή ελληνική οικογενειακή αλληλεγγύη που λειτουργεί ως υποκατάστατο 

της έλλειψης μιας ευρείας κοινωνικής συναίνεσης προκειμένου για την 

αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής καθολικών κοινωνικών και 

οικογενειακών πολιτικών (Πετμετζίδου, 2006), σταδιακά φαίνεται να 

μεταβάλλεται. 

 Από το 2000 και  έπειτα αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των παιδιών εκτός 

συνόρων που φιλοξενούνται στα Κέντρα Μέριμνας. 

 Την δεκαετία του ’70 τα αγόρια στα 16 χρόνια τους τελειώνουν τεχνικές 

σχολές και αποχωρούν από το Κέντρο με την θέληση τους, κάτι το οποίο δεν 

παρατηρείται στα παιδιά του άλλου φύλου, που επιλέγει την παραμονή του 

μέχρι και την ενηλικίωση του στο προστατευτικό περιβάλλον του Κέντρου. 

Η χειραφέτηση των αγοριών σε μικρότερη ηλικία από αυτήν των κοριτσιών 

είναι αποδεκτή από την κοινωνία της περιόδου εκείνης. Από το 2000 και 

έπειτα τα ποσοστά της φυγής μειώνονται και στα δύο φύλα. Επιπλέον, παιδιά 

σε κάποιο ποσοστό παραμένουν και μετά την ενηλικίωση τους λόγω 

δυσχερειών απορρόφησης από την αγορά εργασίας. 

 Ιδιαίτερα όσο αφορά τα Κέντρα Παιδικής Προστασίας στην Αθήνα στα 

οποία συγκεντρώνονται παιδιά από όλη την Ελλάδα παρατηρούμαι να μην 

διαφοροποιούνται επί της ουσίας από τις Μονάδες στην Κρήτη. Τη δεκαετία 

του ’70 τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνει η εγκατάλειψη και η ηθική 
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αναξιότητα των γονέων για την απομάκρυνση των παιδιών. Η ανατροπή 

έρχεται από το 2000 και έπειτα με την εμφάνιση ενός μεγάλου ποσοστού 

41,7% των αιτιών εισαγωγής να συγκεντρώνουν οι εισαγγελικές εντολές. 

Διατηρούνται ακόμη υψηλά τα ποσοστά της εγκατάλειψης και της 

παραμέλησης (φτάνει μέχρι και το 23,3% του δείγματος). Σύμφωνα με τα 

συγκεντρωθέντα στοιχεία όσα παιδιά εισέρχονται στις Μονάδες της Αθήνας 

με εισαγγελικές εντολές παρατηρείται ότι η διαμονή τους σε αυτές αφορά 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από 4 έως 8 χρόνια) λόγω ακατάλληλου 

οικογενειακού περιβάλλοντος. 
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Κεφάλαιο 8 Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 

 

Εισαγωγή 

Η παραγοντική ανάλυση είναι μια πολύπλοκη και εν μέρει υποκειμενική μέθοδος 

ανάλυσης δεδομένων. Είναι υποκειμενική διότι επιτρέπει την χρήση διαφόρων μεθόδων 

εκτίμησης και ακόμα για την ίδια μέθοδο εκτίμησης δίνεται η δυνατότητα μεγάλου 

αριθμού ισοδύναμων εκτιμήσεων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Sheth ανέφερε ότι 

βασισμένοι στα ίδια δεδομένα, διαφορετικοί επιστήμονες θα μπορούσαν να καταλήξουν 

σε διαφορετικά αποτελέσματα (Sheth, 1982). Στην παρούσα διατριβή εξυπηρετεί τον 

σκοπό της επιβεβαίωσης στοιχείων που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα. 

 

8.1 Λίγα λόγια για την Παραγοντική Ανάλυση (Factor 
Analysis) 

Η παραγοντική ανάλυση που ακολουθεί την στατιστική ανάλυση της περιγραφικής 

στατικής θεωρείται μια στατιστική μέθοδος η οποία δύναται να διαπιστώσει τον τρόπο 

συσχέτισης πολλών διαφορετικών παρατηρήσεων. Αυτού του τύπου η ανάλυση είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγμένη στις κοινωνικές επιστήμες επειδή μέσω αυτής ο ερευνητής είναι 

σε θέση να γνωρίσει την οργανική συνοχή των μεταβλητών που χρησιμοποιεί 

εντοπίζοντας τις περισσότερο ή και λιγότερο αντιπροσωπευτικές για τη μεγαλύτερη ή 

τη μικρότερη σημαντικότητα (Καρλής, 2005). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Cattell, η παραγοντική ανάλυση λειτουργεί ως ραντάρ ειδοποιώντας τον ερευνητή να 

αποφύγει τόσο το ασήμαντο όσο και το μη πραγματικό, διότι δίνει έστω και αχνά την 

μορφή των πραγματικών δομών που κρύβονται σε ποικιλώνυμων και αλληλεπιδρών 

πλήθος μεταβλητών (Cattell, 1978). 
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     Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) ειδικότερα 

(ως ένα είδος παραγοντικής ανάλυσης) εκτός των προαναφερθέντων στοιχείων μπορεί 

ακόμα να βοηθήσει στην κατανόηση των δεδομένων και την αποκάλυψη νέων 

κρυμμένων δομών από την ανάλυση των συλεχθέντων δεδομένων. Προτιμάται όταν 

από την έρευνα απαιτείται η εξέταση της δομής των συναφειών που παρατηρήθηκαν 

προκειμένου να διαμορφωθεί μια θεωρία μέσω της εξήγησης της συνδυακύμανσης 

μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων μεταβλητών (Σιάρδος, 2002). Φυσικά η χρήση της 

μεθόδου θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με τις άλλες ερευνητικές μεθόδους 

(ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων) διότι όπως και ο Stevens αναφέρει η 

Διερευνητική παραγοντική ανάλυση σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τον ερευνητή να 

ταιριάζει τα δεδομένα του έτσι ώστε να είναι σε θέση να προτείνει κάποιες υποθέσεις 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν επικυρώνει την γνώση (Stevens, 1996). 

8.2 Εφαρμογή της μεθόδου 

H εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιείται με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS (IBM SPSS Statistics 20).  

8.3 Μέγεθος δείγματος 

Το μέγεθος του δείγματος αποτελεί μια σημαντική παράμετρο προκειμένου για τη 

χρήση της παραγοντικής ανάλυσης. Ένας γενικός κανόνας που πρέπει να τηρείται είναι 

το δείγμα να κινείται από 100 τιμές και άνω (Streiner, 1994). Η παρούσα έρευνα 

ικανοποιεί το εν λόγω κριτήριο.   

8.4 Επιβαρύνσεις –φορτίσεις 

Πολλές από τις μεταβλητές που εμφανίζονται παρακάτω είναι πολύπλοκες που 

σημαίνει ότι φορτίζουν σε παραπάνω από ένα παράγοντα. Αυτό δημιουργεί 

προβλήματα κατανόησης στο νόημα ενός παράγοντα καθώς είναι δύσκολο να 

αντιληφθεί κανείς σε τι συμβάλει η μεταβλητή στην ποιότητα, τον χαρακτήρα και στη 

σημασία του παράγοντα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φορτίσεις των θετικών και των 

αρνητικών τιμών των παραγόντων που δείχνουν ότι ένας παράγοντας απαρτίζεται από 
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υψηλές τιμές σε μερικές μεταβλητές και από χαμηλές σε άλλες. Όμως αυτή είναι η 

φύση της παραγοντικής ανάλυσης η οποία είναι μια επαναληπτική διαδικασία που 

επιδέχεται εν τέλει διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τη μέθοδο εκτίμησης των 

παραγόντων. Για αυτό απαιτείται να συνοδεύεται από ένα συνεχή πειραματισμό 

(Καρλής, 2005). Στόχος των συνεχών επαναλήψεων της ανάλυσης είναι να επιτευχθεί η 

βέλτιστη λύση δηλαδή: α. να μην υπάρχουν μεταβλητές που να είναι διφορούμενες (να 

παρουσιάζονται παραγοντικές επιβαρύνσεις σε περισσότερους από ένα παράγοντα), β. 

όλες οι παραγοντικές επιβαρύνσεις να είναι αρκετά μεγαλύτερες από το 0,30, και γ. να 

μην προκύπτουν παράγοντες με λιγότερες από 3 μεταβλητές (Costello, Osborne, 2005). 

8.5 Καταλληλότητα των δεδομένων 

Ξεκινώντας από την ανάλυση τον πίνακα συσχέτισης μπορούμε να διαπιστώσουμε 

πόσο έντονη είναι η σχέση για κάθε ζεύγος μεταβλητών παρατηρώντας το συντελεστή 

συσχέτισης (correlation) λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας (p) για κάθε συντελεστή συσχέτισης ανά ζεύγος μεταβλητών. Στην 

παρούσα έρευνα η ορίζουσα του πίνακα συσχέτισης έχει τιμή 0,3. Γενικά τιμές κοντά 

στο 0 σημαίνουν την ύπαρξη συσχετίσεων. Συνεπώς και η ορίζουσα για τον παρόν 

πίνακα συσχετίσεων δηλώνει την ύπαρξη συσχετίσεων κάποιων μεταβλητών που θα 

αναλυθούν λίγο παρακάτω. 

Επίσης παρατηρώντας το p-value, για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης, θα δούμε 

ότι η τιμή του συντελεστή συσχέτισης σε πολλές περιπτώσεις είναι 0, έναντι της 

εναλλακτικής ότι είναι διάφορη του 0. Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σημαίνει ότι 

υπάρχει μη μηδενική συσχέτιση. Από τα παραπάνω Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι σε 

πολλές περιπτώσεις, η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική.  

8.6 Το στατιστικό κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett's 
Test of Sphericity.  

Συνεχίζοντας την αναζήτηση μας για τον έλεγχο καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης ως αποδεχτής 
τεχνικής για την έρευνα μας προχωρήσαμε στον υπολογισμό του δείκτη Kaiser Meyer-Olkin (KMO) και τον έλεγχο 

σφαιρικότητας του Bartlett (BTS). 

Πίνακας 8-1).  
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο συγκεκριμένος δείκτης είναι αποδεκτός αν η τιμή του 

κυμαίνεται άνω του 0.50 (Πραμαγγιούλης, 2008). Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett 

καθώς και ο δείκτης ΚΜΟ test χρησιμοποιούνται για να μας δείξουν εάν η ανάλυση θα 

αποφέρει διακριτούς και αξιόπιστους παράγοντες. Στην περίπτωση της δικής μας 

έρευνας που η τιμή του δείκτη ΚΜΟ test είναι λίγο μεγαλύτερη από το 0,5 και η τιμή 

του Bartlett's Test of Sphericity είναι 289.610, η ανάλυση που θα προκύψει είναι 

μέτριας σημαντικότητας. Η δοκιμασία όμως είναι στατιστικά σημαντική εφόσον sig. 

είναι 0, επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε την παραγοντική ανάλυση μας. 

 

Πίνακας 8-1 KMO and Bartlett's Test 

 

 

 

8.7 Η Ανάλυση των συλεχθέντων δεδομένων και αξιολόγηση 
των στοιχείων που προκύπτουν 

Ας ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με τις συσχετίσεις των μεταβλητών. Η μεταβλητή 

«Λόγοι εισαγωγής» παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τη μεταβλητή «Λόγοι 

εξόδου», έπεται η συσχέτιση της με την μεταβλητή «ηλικία εισόδου», έπεται σε 

σημαντικότητα η μεταβλητή «μορφωτικό επίπεδο κατά την αποχώρηση», ενώ δεν 

εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα τα χρόνια παραμονής και το επάγγελμα των 

γονέων. Τα χρόνια παραμονής δεν σχετίζονται ισχυρά με καμιά άλλη μεταβλητή (η 

μεταβλητή παρουσίασε αρκετά χαμηλές συσχετίσεις με τις υπόλοιπες). Το μορφωτικό 

επίπεδο των φιλοξενουμένων κατά την αποχώρηση τους από την Μονάδα σχετίζεται με 

την ηλικία εισόδου και με τους λόγους εισαγωγής. Οι Λόγοι εξόδου έχουν σημαντική 

στατιστική συσχέτιση με τους λόγους εισαγωγής, και λιγότερο με την ηλικία εισόδου. 

σχετίζεται κάπως με την λόγους εξόδου από τη Μονάδα. Ο τόπος καταγωγής, ο τόπος 

προέλευσης, και το επάγγελμα των γονέων παρουσιάστηκαν με τιμές στατιστικά μη 

σημαντικές που δείχνει ότι δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάλυση μας. Επειδή 

όμως παρουσιάζουν ίδιες τιμές μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συσχετίζονται μεταξύ 

τους. Επίσης, ο πίνακας total variance explained μας δείχνει το ποσοστό της 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0,515 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 289,610 
Df 28 

Sig. 0,000 
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συνδιακύμανσης των μεταβλητών. Όσο μεγαλύτερο είναι το Extraction Sums of 

Squared Loadings Cumulative % τόσο καλύτερη είναι η λύση. Στην περίπτωση των 

δεδομένων της παρούσας έρευνας είναι 58,846, δηλαδή υποδηλώνουν θετικά 

αποτελέσματα (Πίνακας 1. Παράρτημα Ι).  

8.8 Πίνακας Rotated Component Matrix 

Με την βοήθεια του πίνακα αυτού καταλήγουμε σε ένα έγκυρο παραγοντικό μοντέλο το 

οποίο περιλαμβάνει τρεις παράγοντες. Η μέχρι τώρα ανάλυση μας δείχνει ότι μπορούμε 

να αποδεχτούμε ένα παραγοντικό μοντέλο τριών παραγόντων (πίνακας 2, Παράρτημα 

Ι). Ο πρώτος παράγοντας δείχνει ισχυρές αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ του τόπου 

καταγωγής και προέλευσης των παιδιών με το επάγγελμα των γονέων τους. 

Επιβεβαίωση παίρνουμε και από τον πίνακα συσχετίσεων (Correlation Matrix). 

Πράγματι όπως προέκυψε από την αρχειακή μελέτη των φακέλων των παιδιών που 

φιλοξενήθηκαν στα Κέντρα Μέριμνας τα παιδιά που κατάγονταν από την επαρχία 

(εντός και εκτός Κρήτης) είχαν γονείς που η ενασχόληση τους αναφέρονταν στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής (αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες), ενώ τα παιδιά που 

κατάγονταν από αστικές περιοχές είχαν γονείς με επαγγέλματα όπως: οικιακή βοηθός, 

εργάτης, άνεργος ή περιστασιακά εργαζόμενος, ιδιωτικός υπάλληλος. 

Ο δεύτερος παράγοντας δείχνει ισχυρές αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των λόγων 

εισαγωγής των λόγων εξόδου και την ηλικία εισόδου. Η συσχέτιση αυτή 

επιβεβαιώνεται και από τον πίνακα συσχετίσεων (Correlation Matrix) που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Πράγματι, οι λόγοι που οδηγούν τα παιδιά στις Μονάδες φροντίδας 

σχετίζονται άμεσα με την ηλικία εισαγωγής τους σε αυτές.  

Ήτοι αν οι λόγοι είναι ηθική αναξιότητα των γονέων, παραμέληση, εγκατάλειψη, 

εισαγγελικές εντολές λόγω κακοποιητικού περιβάλλοντος, παιδί εκτός γάμου, 

μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, τυχαίοι παράγοντες όπως θάνατος των γονέων ή 

του ενός, διαζύγιο, εγκλεισμός των γονέων σε κρατητήρια ή ψυχιατρικές μονάδες, η 

εισαγωγή των παιδιών πραγματοποιείται σε μικρές ηλικίες. Οι λόγοι οικονομικής 

αδυναμίας, η κατοίκηση σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη 

πρόσβαση σε σχολεία, η ασθένεια ή αναπηρία των γονέων ή του ενός γονέα, τυχαία 

γεγονότα όπως ο θάνατος των γονέων ή του ενός γονέα, ή απρόβλεπτες καταστάσεις 
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όπως διαζύγιο, παιδιά προσφυγές, θύματα εμπορίας (trafficking) οδηγούν τα παιδιά στα 

Κέντρα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακόμα η συσχέτιση των λόγων εξόδων με την ηλικία 

εισόδου και τους λόγους εισαγωγής ερμηνεύεται ως εξής: αν οι λόγοι εισαγωγής 

αναφέρονται στην οικονομική αδυναμία ή ασθένεια/αναπηρία του γονέα, 

απομακρυσμένη περιοχή, τα παιδιά εξέρχονται μετά την ενηλικίωση τους. Στις άλλες 

περιπτώσεις μπορεί να επιστρέψουν στην οικογένεια ή στο συγγενικό τους περιβάλλον 

σε μικρή ηλικία (πριν την ενηλικίωση τους). 

Ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών 

μορφωτικό επίπεδο, ηλικία εισόδου και χρόνια παραμονής κάτι που προκύπτει και από 

τον πίνακα συσχέτισης (Correlation Matrix). Τα παιδιά που εισέρχονται στα Κέντρα 

Μέριμνας λόγω οικονομικών δυσκολιών ή/και όλων των σχετικών λόγων όπως 

αναφέρθηκαν στις προηγούμενες δύο παραγράφους σε μεγάλη ηλικία αποφοιτούν και 

εξέρχονται είτε ως κάτοχοι πτυχίου τεχνικών/εργαστηριακών σχολών, είτε κάτοχοι 

αποδεικτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα υπόλοιπα παιδιά που επιστρέφουν μικρά (πριν την ενηλικίωση τους) στο 

οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον φοιτούν ακόμη σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σχηματισμός των παραπάνω παραγόντων 

παρουσιάζεται διαγραμματικά στο τρισδιάστατο διάγραμμα στο Παράρτημα. 

 

Συμπεράσματα 

Η Διερευνητική  Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis) 

χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά προκειμένου να βοηθήσει στην κατανόηση των 

δεδομένων και την αποκάλυψη νέων κρυμμένων δομών (εξέταση της δομής των 

συναφειών) από την ανάλυση των συλεχθέντων δεδομένων (Παράρτημα IΙ).  

Από την ανάλυση προέκυψαν τρεις παράγοντες:  

1) Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στις ισχυρές αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ 

του τόπου καταγωγής, της προέλευσης των παιδιών και του επαγγέλματος 

των γονέων.  
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2) Ο δεύτερος παράγοντας δείχνει ισχυρές αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των 

λόγων εισαγωγής, των λόγων εξόδου και την ηλικία εισόδου. Αν οι λόγοι 

είναι ηθική αναξιότητα των γονέων, παραμέληση, εγκατάλειψη, 

εισαγγελικές εντολές λόγω κακοποιητικού περιβάλλοντος, παιδί εκτός 

γάμου, οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών, τυχαίοι παράγοντες όπως 

θάνατος των γονέων ή του ενός, ή διαζύγιο, εγκλεισμός των γονέων σε 

κρατητήρια ή ψυχιατρικές μονάδες, η εισαγωγή των παιδιών 

πραγματοποιείται σε μικρές ηλικίες. Οι λόγοι οικονομικής αδυναμίας, η 

κατοίκηση σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη 

πρόσβαση σε σχολεία, η ασθένεια των γονέων, τυχαία γεγονότα όπως ο 

θάνατος γονέα κ.α. οδηγούν τα παιδιά στα Κέντρα σε μεγαλύτερες 

ηλικίες. Ακόμα αν οι λόγοι εισαγωγής αναφέρονται στην οικονομική 

αδυναμία ή ασθένεια/αναπηρία του γονέα, απομακρυσμένη περιοχή τα 

παιδιά εξέρχονται μετά την ενηλικίωση τους. 

3) Ο τρίτος παράγοντας αναφέρεται στην ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών μορφωτικό επίπεδο, ηλικία εισόδου και χρόνια παραμονής. 

Τα παιδιά που εισέρχονται στα Κέντρα Μέριμνας λόγω οικονομικών 

δυσκολιών ή/και άλλων σχετικών λόγων σε μεγάλη ηλικία αποφοιτούν και 

εξέρχονται είτε ως κάτοχοι πτυχίου τεχνικών/εργαστηριακών σχολών, είτε 

κάτοχοι αποδεικτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Κεφάλαιο 9 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Το επόμενο πεδίο διερεύνησης που αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην διατριβή είναι οι 

τρόποι βίωσης των συγκεκριμένων καταστάσεων και διαδικασιών λειτουργίας της 

κρατικής παιδικής προστασίας (και πιο συγκεκριμένα των Κέντρων Παιδικής 

Μέριμνας) καθώς και οι ερμηνείες που αποδίδουν στο σύστημα οι επαγγελματίες που 

απασχολούνται σε αυτόν τον κλάδο. Προκειμένου να συντελεστεί η διερεύνηση των 

παραπάνω πεδίων εφαρμόστηκε η συνέντευξη των επαγγελματιών ως η πιο κατάλληλη 

μέθοδος συλλογής των απαραίτητων δεδομένων της εμπειρικής έρευνας (ποιοτική 

έρευνα) της διατριβής. Για το λόγο αυτό συνεντεύξεις πάρθηκαν από πέντε ειδικούς 

που εργάζονται σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας.   

Στόχος της καταγραφής και της νοηματοδότησης των απόψεων του ειδικευμένου 

αυτού προσωπικού, ήταν με άλλα λόγια η ανάδειξη της εμπειρίας τους, οι πεποιθήσεις 

και οι ερμηνείες τους μέσα από τον χώρο εργασία τους. Η προσπάθεια αυτή 

προσανατολίστηκε στο να βοηθήσει στη διαπίστωση τυχόν συμφωνιών και διαφωνιών 

των επαγγελματιών με τα κύρια ευρήματα της ποσοτικής έρευνας - έρευνας πεδίου 

όπως αυτά έχουν προκύψει. Υπό το πρίσμα των παραπάνω η ποσοτική έρευνα καθώς 

και η ποιοτική - εμπειρική έρευνα (συνεντεύξεις) πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να 

απαντηθεί το πρώτο ερώτημα της έρευνας που αφορά τον προσδιορισμό των βασικών 

χαρακτηριστικών της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα από το 1970 μέχρι και το 

2016.             
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9.1 Μεθοδολογικό Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την 
συλλογή δεδομένων 

Η ημί-δομημένη συνέντευξη (semi-structured) χρησιμοποιήθηκε σαν μεθοδολογικό 

εργαλείο προκειμένου οι ειδικευμένοι επαγγελματίες να αφηγηθούν τις εμπειρίες και τα 

βιώματα τους μέσα από την αλληλεπίδραση τους με τα φιλοξενούμενα παιδιά των 

Κέντρων ( Strauss and Corbin, 1998) καθώς και την δική τους οπτική για ζητήματα που 

άπτονται της παρούσας έρευνας. Οι συνεντεύξεις βασισμένες σε ανοιχτές ερωτήσεις 

(open-ended questions) οι οποίες εδράζονταν σε ένα ευέλικτο σχήμα - μη αυστηρά 

δομημένη μορφή - άφηναν τον ερωτώμενο να απαντάει ελεύθερα καταθέτοντας την 

άποψη του και αναδεικνύοντας την εμπειρία του γύρω από τα ζητήματα για τα οποία 

ερωτήθηκε (Καλλινικάκη, 2010). Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στον εργασιακό χώρο 

του ειδικευμένου προσωπικού λόγω του ότι η παράμετρος αυτή διευκολύνει την 

διαδικασία της ενδοσκόπησης της αφήγησης του ερωτώμενου μέσα σε οικείο για αυτόν 

περιβάλλον (Strier, 2007). 

Οι προκαθορισμένοι άξονες οι οποίοι τέθηκαν ως κατηγορίες ερωτημάτων στους 

επαγγελματίες των Κέντρων αναφέρονταν στα εξής ερωτήματα: 

1) Ρωτήθηκαν αρχικά για το εάν θεωρούν ότι υπάρχει αλλαγή στους λόγους 

εισαγωγής των παιδιών από το 2000 και έπειτα και που το αποδίδουν εκείνοι. 

Κατάθεση γνώμης. 

2) Επίσης ρωτήθηκαν για το πώς αντιλαμβάνονται εκείνοι να λειτουργεί το 

θεσμοθετημένο Μοντέλο της έξω οικογενειακής φροντίδας για όσο διάστημα 

εργάζονται ή εμπλέκονται σε αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή και ποια η 

επίδραση του Μοντέλου στα παιδιά (επιτείνουν ιδρυματικά στοιχεία; λαμβάνει 

υπόψη του τα δικαιώματα του παιδιού; κ.α.).  

3) Τέλος τους ζητήθηκε να καταθέσουν την άποψη τους για τον τομέα της 

εκπαίδευσης και τον τυχόν επαγγελματικό προσανατολισμό που παρέχεται στα 

παιδιά των Μονάδων τους.  

Με αυτόν τον τρόπο οι συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο άντλησης 

ποιοτικού υλικού και πληροφοριών γύρω από την αντίληψη των ειδικών επί του 

θέματος.  
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9.2 Μεθοδολογικά Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάλυση των δεδομένων 

Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων επιχειρείται η ανάδειξη της 

οπτικής των επαγγελματιών που εργάζονται σε Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και 

προβάλλονται οι απόψεις και τα βιώματα τους από αυτά. Η ανάλυση των δεδομένων 

βασίστηκε στην κωδικοποίηση του περιεχομένου των συνεντεύξεων. Στην 

κωδικοποίηση,  με την έννοια της αφαιρετικής διαδικασίας/μετάβασης από τα δεδομένα 

στις θεωρητικές ενότητες. Προκειμένου για την ανάλυση, ακολουθήθηκαν τα τρία 

στάδια: ανοικτή κωδικοποίηση (open coding), κατ’ άξονα κωδικοποίηση (axial coding) 

και επιλεκτική κωδικοποίηση (selective coding) (Τσιώλης, 2014: 73-196). Με άλλα 

λόγια μετά την αποδελτιοποίηση των συνεντεύξεων και την ανάλυση του περιεχομένου 

τους αλλά και την μεταξύ τους σύγκριση προκειμένου να αναδειχτούν οι ομοιότητες 

και οι διαφορές των απόψεων, συγκροτήθηκε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στις 

θεματικές ενότητες-κατηγορίες όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Η κατηγοριοποίηση 

αυτή αποτυπώνει την συμπύκνωση του νοήματος των απαντήσεων τους και ταυτόχρονα 

εξυπηρετεί τους σκοπούς της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα όπως αυτά έχουν 

τεθεί (κυρίως όσο αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας).   

 Αναλυτικότερα στο πρώτο στάδιο ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις σε κατηγορίες με 

τίτλους, με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά/κοινές απόψεις-σκέψεις και νοήματα των 

συνεντευξιαζόμενων όπως αυτά καταγράφηκαν. Στο δεύτερο στάδιο (αξονική 

κωδικοποίηση) οι κατηγορίες που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο εξετάστηκαν 

για διαφορές και ομοιότητες που εκφράστηκαν σε επιμέρους ζητήματα ή υπό 

κατηγορίες προκειμένου να αναλυθούν και μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν σε 

συνοπτική μορφή. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο αυτό της επιλεκτικής κωδικοποίησης, 

κρατήθηκε το κεντρικό νόημα των όσων είχαν αποκωδικοποιηθεί και ομαδοποιηθεί από 

τα προηγούμενα στάδια και το οποίο προέκυπτε συνοπτικά από κάθε κατηγορία. 

. 
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9.3 Ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των 
συνεντεύξεων. 

Ας έρθουμε τώρα στην παρουσίαση των δεδομένων  

 

 Η πρώτη κατηγορία που προέκυψε αναφέρεται στην επίδραση του θεσμικού 

στοιχείου στην αντίληψη της παιδικής προστασίας.  

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στα Κέντρα (δύο εκ των οποίων είχαν 

προϋπηρεσία στην παιδική προστασία 30 χρόνια) οδηγήθηκαν μέσα από τον 

αναστοχασμό τους, γύρω από τις περιπτώσεις που χειρίστηκαν, στην 

διαφορετικότητα της αντίληψης της παιδικής προστασίας μετά την νομοθετική 

αλλαγή. Με την βεβαιότητα ότι πλέον χειρίζονται κυρίως περιπτώσεις 

εισαγγελικών εντολών-παραγγελιών (κακοποίηση, παραμέληση, μη 

ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης) κατέληξαν να ακολουθούν μια πορεία 

κριτικού αναστοχασμού όσο αφορά τους λόγους απομάκρυνσης 

αντιλαμβανόμενοι ότι η νομοθετική αλλαγή ήταν κατ’ ουσία μια βελτιωτική 

ενέργεια στον τρόπο αντίληψης της παιδικής προστασίας και μέριμνας. 

Αντίληψη που έλαβε επιτέλους υπόψη της τα δικαιώματα των παιδιών. Η 

θεσμική μεταρρύθμιση θεωρήθηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων, ως μια 

αποτελεσματική, υποστηρικτική και βοηθητική ρύθμιση για το παιδί και 

γενικότερα για τα ανήλικα θύματα εγκλημάτων κατά της προσωπικής και 

γενετήσιας ελευθερίας και γενετήσιας αξιοπρέπειας. Παρά την αναμφίβολα 

θετική εξέλιξη της δημοσίευσης του Νόμου περί της Ενδοοικογενειακής Βίας 

αναφέρουν ότι δύνανται να εντοπίσουν πολλά προβλήματα που προκύπτουν 

στην εργασιακή καθημερινότητα τους, τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε 

ηθικό από μέρους τους, από την ανυπαρξία ενιαίων κριτηρίων διερεύνησης, 

διάγνωσης, πιστοποίησης και διαχείρισης των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής 

βίας. 

 

 Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στα ιδρυματικά στοιχεία που επηρεάζουν 

συμπεριφορικά τα παιδιά, με τις πλέον βαρύνουσες συνέπειες να αναφέρονται 

κυρίως στην μετέπειτα του εγκλεισμού ζωής τους. Στην κατηγορία αυτή 

προέκυψε μια ομοφωνία των συνεντευξιαζόμενων για το γεγονός ότι το μακρύ 
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χρονικό διάστημα παραμονής είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας. Οι 

περιπτώσεις εισαγωγής μέσω εισαγγελικών εντολών ή παραγγελιών, η έντονη 

παραμέληση και η εγκατάλειψη, κατατάσσονται σε αυτήν κατηγορία. Τα 

τελευταία χρόνια δημιουργούνται συνθήκες που ο συνδυασμός καταστάσεων τις 

κάνει δυσκολότερες. Εισάγονται παιδιά λόγω πολλαπλών αιτιοπαθογενετικών 

παραγόντων των γονέων (γονείς με μείζων ψυχική διαταραχή, σοβαρές 

διαταραχές προσωπικότητας, χαμηλό νοητικό επίπεδο, κάποιας μορφής φυσικής 

ή επίκτητης σωματικής αναπηρίας κλπ.) οι οποίοι συσχετίζονταν με 

προσδιοριστές δυσλειτουργικών οικογενειακών πλαισίων δηλαδή προσδιοριστές 

«κοινωνικής» παθογένειας (όπως, χρήση ουσιών, διαμονή σε καταστήματα 

κράτησης, παραβατική συμπεριφορά, χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό και 

μορφωτικό επίπεδο κλπ.). Επίσης εισάγονται παιδιά θύματα με ιδιαίτερα 

τραύματα (από κακοποίηση, παραμέληση, πολλαπλή θυματοποίηση, υποθέσεις 

trafficking) τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση λόγω έλλειψης 

ειδικών υποδομών και δεν δέχονται την δέουσα προσοχή περίθαλψη και 

εξατομικευμένη αντιμετώπιση από διεπιστημονικές ομάδες ειδικών όπως 

απαιτεί η εκάστοτε περίπτωση. Επιπρόσθετα η έλλειψη δομών για τη 

διερεύνηση της ενδοοικογενειακής βίας και της αξιολόγησης του κινδύνου που 

ενδέχεται να διατρέχουν τα παιδιά πριν συμβεί έρχεται να προστεθεί στα ήδη 

υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδική προστασία στην Ελλάδα. 

Όλα τα προαναφερθέντα περιστατικά οδηγούνται στα Κέντρα Παιδικής 

Μέριμνας στα οποία όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας ολιστικής 

παρέμβασης προς το συμφέρον του παιδιού λόγω όλων των ελλείψεων όπως 

παρατέθηκαν παραπάνω.31 Παράλληλα και επιπρόσθετα η έλλειψη δομών 

αποϊδρυματοποίησης, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά τα οποία 

αναγκάζονται να παρατείνουν την διαμονή τους στα Κέντρα σε ποσοστό 

περίπου 10% ακόμη και μετά την ενηλικίωση τους (ευρήματα ποσοτικής 

έρευνας). Όλα τα παραπάνω κάνουν τα στοιχεία του ιδρυματισμού περισσότερο 

έντονα. Τέλος, σημειώνουμε ότι σε δύο συνεντεύξεις επαγγελματιών 

εντοπίστηκε ένας κριτικός αναστοχασμός για τον τρόπο χειρισμού τους κάποιων 

υποθέσεων στις οποίες ενεπλάκησαν. 

                                                 
31Ιδιαίτερη μνεία για τις παραπάνω ελλείψεις έχει γίνει στο θεωρητικό τμήμα της 

διατριβής. 
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 Η Τρίτη κατηγορία περιγράφει την έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού 

ή τουλάχιστον την κατευθυνόμενη μορφή που μπορεί να προσλαμβάνει αυτός 

ενίοτε. 

Και εδώ οι απόψεις των επαγγελματιών των Κέντρων έρχονται σε ταύτιση με 

τα ευρήματα της έρευνας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (μονοψήφιο) επί του 

συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών που ενηλικιώνονται στα Κέντρα 

Προστασίας ολοκληρώνει την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ένα πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό την εργαστηριακή εκπαίδευση (τις δεκαετίες από το ’70 

έως το ’90). Από το 2000 και έπειτα το μεγαλύτερο ποσοστό που ενηλικιώνεται 

εντός των Μονάδων αποχωρεί έχοντας λυκειακή εκπαίδευση κυρίως τύπου 

επαγγελματικού λυκείου ή επαγγελματικών σχολών. Οι ειδικοί επιστήμονες 

φαίνεται να συνδέουν το πολυτραυματικό ψυχισμό του παιδιού με τις 

επικίνδυνες οικογενειακές συνθήκες διαβίωσης που έχουν βιώσει, τον ανεπαρκή 

γονεϊκό ρόλο και το προβληματικό επαγγελματικό πρότυπο του περιβάλλοντος 

των παιδιών, με τις δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν στην προσαρμογή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη, όπως διαφάνηκε, μη επιθυμώντας 

να επιρρίψουν ευθύνες μόνο στο πρότερο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών 

παρά το ότι θεωρούν ότι αυτό έχει βαρύνουσα σημασία και κάνοντας συνέχεια 

μνεία σε αυτό, παραδέχονται την κατευθυνόμενη φύση της εκπαίδευσης σε 

εργαστηριακές σπουδές τουλάχιστον σε όσες Μονάδες λειτουργούσαν 

εργαστήρια στις εγκαταστάσεις τους ή σε κοντινή περιοχή κατά τις δεκαετίες 

που προηγήθηκαν του 2000. Από εκεί και στο εξής συζητάνε το γεγονός της 

έλλειψης επαγγελματικού προσανατολισμού λόγω και της υπάρχουσας 

υποστελέχωσης των Μονάδων. 

 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα μέσα από μια ευρύτητα στο πεδίο μελέτης της προέβη και στην 

παράθεση των απόψεων των ειδικών που εργάζονται με τα παιδιά της έξω 

οικογενειακής φροντίδας και διερεύνησε τις θέσεις και τις στάσεις τους γύρω από τα 

θεσμικά ζητήματα, ελλείμματα & ανεπάρκειες του συστήματος της παιδικής μέριμνας. 

Συνακόλουθα, τα ευρήματα που καταγράφηκαν σε αυτό το κεφάλαιο θα συνδυαστούν 
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με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας των δύο κεφαλαίων που έπονται τούτου, 

προκειμένου να ανιχνευτεί από τον όγκο των συγκεντρωθέντων δεδομένων η 

συγκρότηση των κυρίαρχων λόγων ενεργοποίησης διαδρομών κοινωνικού αποκλεισμού 

των παιδιών που βίωσαν τα χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας στην έξω-

οικογενειακή - ιδρυματική μορφή της. Στη σύνοψη του λοιπόν το κεφάλαιο μεταφέρει 

την αποτίμηση των ειδικών επαγγελματιών του συστήματος παιδικής προστασίας στα 

πεδία α. της επίδρασης του θεσμικού στοιχείου στην αντίληψη της παιδικής 

προστασίας, β. στα ιδρυματικά στοιχεία που επηρεάζουν συμπεριφορικά τα παιδιά & γ. 

στην έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού ή στην κατευθυνόμενη μορφή που 

ενίοτε αυτός προσλαμβάνει στα παιδιά που βιώνουν τον ιδρυματικό εγκλεισμό σε 

κάποια φάση της ανήλικης ζωής τους. Σύμφωνα με την αποκωδικοποίηση των 

στοιχείων διαπιστώνεται μια τάση σύγκλισης των απόψεων που εκφράστηκαν από τους 

συμμετέχοντες ειδικούς στην έρευνα περί των χαρακτηριστικών των μοντέλων που 

κυριάρχησαν ιστορικά από τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι το σύγχρονο πλαίσιο 

αναφοράς αυτών. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων μας, έφερε στο φως επίσης, τη 

σύγκλιση των απόψεων των ειδικών για την βαρύτητα που φέρει το πρότερο 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών με εκτενή αναφορά σε αυτό. Εκτενώς 

αναφέρονται οι ίδιοι όμως και στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικές αλλαγές διαχέονται 

μέσα στα ιδρύματα – Κέντρα Παιδικής Προστασίας. 
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Κεφάλαιο 10 Ποιοτική Έρευνα, Οι βιογραφικές αφηγήσεις 

 

Εισαγωγή 

Η ερμηνευτική επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων που παρήχθησαν στο πλαίσιο 

των βιογραφικών αφηγήσεων αναμένεται να φέρει ευρήματα ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο τα υποκείμενα, λήπτες της ιδρυματικής παιδικής προστασίας, δομούν το χρόνο 

τους στο παρόν και στο παρελθόν. Όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο παρόν 

κεφάλαιο, μέσω των αφηγήσεων αναδεικνύεται μια διακριτή χρονολογική διάκριση η 

οποία περιγράφει τα χρόνια μέσα στο ίδρυμα και στη ζωή έξω από αυτό. Η 

αναστοχαστική εργασία με τον εαυτό μέσω των βιογραφικών αφηγήσεων των 

συμμετεχόντων εντοπίζει μια σειρά από θεσμούς, όπως αυτούς της έξω-οικογενειακής 

φροντίδας, του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Οι θεσμοί αυτοί, 

όπως και άλλοι, επιβάλλουν στα άτομα προδιαγραφές βάσει των οποίων αυτά οφείλουν 

να οργανώσουν τις επιλογές τους, τις αποφάσεις τους αλλά και τη δράση τους 

(Τσιώλης, 2014: 202). Οι βιογραφικές αφηγήσεις που θα ακολουθήσουν πρόκειται να 

επιτελέσουν αυτόν ακριβώς το σκοπό. Μας βοηθάνε να κατανοήσουμε το θεσμό της 

έξω-οικογενειακής φροντίδας και τις σωρευτικές διαδικασίες που μέσω αυτού 

ενεργοποιήθηκαν και δημιούργησαν συνθήκες που ενδέχεται να ενεργοποιούν με την 

σειρά τους κοινωνικό αποκλεισμό στα άτομα που τις βιώνουν.  

Ας δούμε στην συνέχεια κάποια γενικά στοιχεία για την ποιοτική έρευνα: 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά και σχηματικά Παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά και σχηματικά (Πίνακας 10-1 & Πίνακας 10-2, Εικόνα 10-1 & Εικόνα 10-2 

& Εικόνα 4-1) τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας όπως αυτά προέκυψαν μέσα από τις 

αφηγήσεις 20 προσώπων χωρισμένων σε 2 ομάδες των 10 ατόμων. Στην μια ομάδα 

(ομάδα Α) συμμετείχαν άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών ενώ στην δεύτερη ομάδα 

(ομάδα Β) συμμετείχαν άτομα κάτω των 30 ετών. 
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 Ο ηλικιακός διαχωρισμός χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μην επηρεαστούν τα 

ευρήματα της έρευνας από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην οποία περιήλθε η 

Ελλάδα από το 2008 και διατηρείται μέχρι και την εποχή διενέργειας της έρευνας. Οι 

όποιες συνέπειες της κρίσης είναι πρόσφατες σε σχέση με την χρονική περίοδο 

αναφοράς της έρευνας η οποία ξεκινάει από το 1970. Ο ηλικιακός διαχωρισμός 

επομένως εξυπηρέτησε τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της παιδικής προστασίας 

με τη μορφή της έξω οικογενειακής φροντίδας και το ρόλο τους στην ενεργοποίηση των 

διαδρομών του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο στην ανήλικη όσο και στην ενήλικη ζωή 

των φιλοξενούμενων σε Μονάδες Προστασίας Δημοσίου Δικαίου, χωρίς όμως να 

συνυπολογίζονται τα επιβαρυντικά στοιχεία της οικονομικής κρίσης. Τα στοιχεία αυτά 

που ούτως ή άλλως εντείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό εντοπίστηκαν, απομονώθηκαν 

και παρουσιάστηκαν χωριστά ως τέτοια, ιδωμένα πάντα μέσα από την σκοπιά των 

φορέων των αφηγήσεων.  

Η σημασία που απέδωσαν στα βιώματα τους τα δρώντα υποκείμενα τα οποία 

αφηγήθηκαν τη ζωή τους δηλαδή η σημασία που απέδωσαν στις νοηματοδοτήσεις των 

σημαντικών βιωμάτων τους απεικονίζεται στους πίνακες καθώς και στα αντίστοιχα 

διαγράμματα που ακολουθούν. Η σημαντικότητα με την οποία περιέγραψαν τα βιώματα 

τους τα υποκείμενα κατατάχθηκε σε κλίμακα από το 1 έως το 5 κατά την διαδικασία 

της κωδικοποίησης των νοημάτων των δρώντων υποκειμένων (στο νούμερο 1 ανήκουν 

τα πιο σημαντικά για εκείνους βιώματα ενώ στο νούμερο 5 αυτά στα οποία απέδωσαν 

μικρότερη βαρύτητα). Και στις 2 ομάδες τα σημαντικότερα βιώματα αναφέρονταν στις 

σχέσεις που ανέπτυξαν με την οικογένεια καταγωγής, τους συνοικούντες των Κέντρων, 

το προσωπικό εκεί μέσα και την κοινωνία, στο συναισθηματικό στοιχείο, στην 

κατασκευή της ταυτότητας τους και έπονται στην κλίμακα σημασιοδότησης στοιχεία 

που αναφέρονται στις επιλογές τους στην ενήλικη ζωή και  στις δυσκολίες που 

συνάντησαν στο επαγγελματικό πεδίο.  

Η επιλογή των ατόμων ήταν τυχαία και βασίστηκε στην ανταπόκριση τους 

προκειμένου για την εμπλοκή τους στην αφηγηματική διαδικασία όπως τους ζητήθηκε.  

Οι αφηγήσεις δόθηκαν σε ουδέτερο περιβάλλον μετά από την υπογραφή εντύπων 

συγκατάθεσης από όλα τα άτομα ενώ ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των δικαιωμάτων τους. Προηγήθηκε της εκάστοτε αφήγησης μια εισαγωγή 



 

 298

από το μέρους του ερευνητή ακολούθησε η αφήγηση και στο τέλος αυτής εάν δεν είχαν 

καλυφθεί κάποια ζητήματα απευθύνθηκαν στον συμμετέχοντα κάποια ερωτήματα.   

Τα ονόματα των συμμετεχόντων έχουν αλλαχθεί προκειμένου για την πλήρη 

ανωνυμοποίηση, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον μη προσδιορισμό των 

υποκειμένων των δεδομένων.  

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων που εισήχθησαν στην έξω-οικογενειακή 

φροντίδα (κοινωνική καταγωγή, εκπαιδευτική διαδρομή, επαγγελματικές τοποθετήσεις, 

οικογενειακή κατάσταση), όπως αυτά προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα, σε 

συνδυασμό με τα ευρήματα της νοηματοδότησης των βιωμάτων από τα ίδια τα 

υποκείμενα – φορείς της βιογραφίας (ποιοτική έρευνα), συντέλεσαν στην διαδικασία 

καταγραφής των διαδρομών του κοινωνικού  αποκλεισμού που βίωσαν στην εντός και 

εκτός του ιδρύματος ζωή τους. Όπως εμφανώς προέκυψε τα άτομα της έξω-

οικογενειακής φροντίδας βίωσαν ή και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της 

πολλαπλής συσσώρευσης στοιχείων – χαρακτηριστικών - που αναφέρονται και στους 

τρεις άξονες ενεργοποίησης του αποκλεισμού. Ας περάσουμε τώρα στην αναλυτική 

παράθεση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας. 

 

10.1 Πίνακας και Διαγράμμα που προέκυψαν από την 
βιογραφική αφήγηση – Ομάδα Α 

Τα patterns που περιέχουν οι Πίνακας 10-1και Εικόνα 10-1 προκύπτουν από τις 

αφηγήσεις των μεγαλύτερων ηλικιακά προσώπων που συμμετείχαν στην ποιοτική 

έρευνα και διαμορφώνουν τις μορφές και τις διαδικασίες του φαινομένου του 

αποκλεισμού. Η διαμόρφωση των patterns αναφέρεται σε αυτό ακριβώς που ο Rustin  

περιγράφει ως τον τρόπο που κατανοούμε τη βιογραφική μελέτη. Η βιογραφική μελέτη, 

όπως μας διευκρινίζει, περιλαμβάνει την απόδοση νοήματος την ανακάλυψη αιτιακών 

σχέσεων και τυπικών μοτίβων και όχι απλώς την λεπτομερή περιγραφή (Rustin, 2000: 

46). Χρήσιμο επίσης είναι να κρατήσουμε καθόλη την διάρκεια ανάγνωσης της 

ποιοτικής έρευνας ότι τα άτομα που αποτελούν την εν λόγω ομάδα διέμεναν στα 

Κέντρα Προστασίας τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, ενδέχεται όμως να είχαν κάποιοι 

από αυτούς εισαχθεί από την δεκαετία του ’60.  
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Εικόνα 10-1 Διαγραμματική Απεικόνιση των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας της 
ομάδας Α 
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Πίνακας 10-1 Πίνακας ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας της ομάδας Α 

Χ
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ση
 ή

 δ
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η
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 δ

εσ
μ

ού
 Δύσκολες 

οικογενειακές 
σχέσεις 

Μη συμμετοχή των παιδιών στην λανθασμένη, κατά 
την άποψη τους,απόφαση των ενηλίκων για την 
εισαγωγή τους στο ίδρυμα. 

Βίαιη αποχώρηση από την οικογένεια: «...και εκεί 
τελειώνει η παιδική μου ζωή» 

Μη προσαρμογή στο Ίδρυμα: «.. ήμασταν ξένοι στο 
σπίτι μας αλλά ξένοι και στο ίδρυμα 

Πρόωρη φυγή πριν την ενηλικίωση 

Απόμακρη ή και αδιάφορη σχέση με την οικογένεια 
προέλευσης. 

Διάρρηξη σχέσεων στην οικογένεια εξ’ αγχιστείας. 

Σχέσεις με τους 
συνοικοτρόφους 

Σχέσεις εξουσίας, υποταγής, εκμετάλλευσης. 

Σχέσεις με το 
προσωπικό 

Αυστηρότητα, άτυπες σχέσεις αδιαφορίας.  
«….είχαμε ένα νούμερο και μας καλούσαν με 
αυτό». 

Σχέσεις με την 
κοινωνία 

 Αισθήματα οίκτου. 

Μη συμμετοχή σε δράσεις με άλλα παιδιά   
της κοινότητας 

Έλλειψη κοινωνικοποίησης 

Μη επαρκής η προετοιμασία για την έξοδο 

Αντιμέτωποι με ιδιότυπο δομικό & θεσμικό 
ρατσισμό. 
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Κτηριακές 
υποδομές 

Το κτήριο φαντάζει πελώριο στα παιδικά μάτια, 20 
με 30 κρεβάτια ανά θάλαμο 

Αίσθημα εγκλεισμού 

Αδυναμία επαφής 
με πολιτιστικά 
προϊόντα 

Θέατρο, Κινηματογράφος, Λογοτεχνία 

Ενημέρωση Εφημερίδες, Περιοδικά 

Α
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Στοχευμένος 
επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

Kατευθυνόμενη η εκλογή επαγγέλματος 

Εκμάθηση συγκεκριμένων μόνο τεχνών 
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10.2 Συνδυαστικά ευρήματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 
Οι διαδρομές του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών της έξω-
οικογενειακής φροντίδας σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά 
της παιδικής προστασίας. Ομάδα Α 

10.2.1  Πρώτος άξονας ενεργοποίησης αποκλεισμού: “χαλάρωση του 
κοινωνικού δεσμού” 

Όσο αφορά τον πρώτο άξονα που ενεργοποιεί δυναμικές διαδικασίες αποκλεισμού και 

αναφέρεται στην χαλάρωση ή διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού έχουμε τα εξής 

ευρήματα: 

Εκτενής αναφορά και από τις δύο ομάδες, και μάλιστα με μεγάλη συναισθηματική 

φόρτιση και συνεχή επαναφορά σε αυτές καθ’ όλη την διάρκεια της αφήγησης, γίνεται 

στην χαλάρωση ή την πλήρη διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού. Οι σχέσεις στις οποίες 

αναφέρονταν οι φορείς της αφήγησης ήταν κυρίως με την οικογένεια καταγωγής αλλά 

και την εξ’ αγχιστείας, στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τους συνοικούντες στα 

Κέντρα αλλά και αυτές με το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά. Καθοριστικής 

σημασίας πάντως στάθηκαν και οι σχέσεις με την υπόλοιπη κοινωνία (εθελοντές, 

παιδιά του σχολείου). Εμφανώς, οι σχέσεις με όποιους και αν αναπτύχθηκαν καθόρισαν 

τον χαρακτήρα και την εικόνα του εαυτού, τουλάχιστον στον παροντικό χρόνο 

αφήγησης. Στο σημείο αυτό απαιτείται να θυμηθούμε ότι ο αποκλεισμός ιδωμένος κάτω 

από το πρίσμα μιας μικροκοινωνίας συνδέεται άμεσα με την απορρύθμιση των 

οικογενειακών και άτυπων κοινωνικών δικτύων και άρα με την απορρύθμιση του 

κοινωνικού δεσμού στο πλαίσιο ενός δεδομένου κοινωνικού συστήματος 

(Παπαδοπούλου Δ., 2012: 161-163). 

10.2.1.1 Οι σχέσεις με την οικογένεια καταγωγής 

     Το πλέον μελανό σημείο στην μνήμη των αφηγηθέντων περιγράφει τη σχέση με την 

οικογένεια προέλευσης/καταγωγής και ιδιαίτερα τη στιγμή του αποχωρισμού η οποία 

από τους περισσότερους υπερτονίστηκε ως λάθος επιλογή των ενηλίκων που 

ενεπλάκησαν, όποιοι και αν ήταν αυτοί (γονείς, συγγενικό περιβάλλον, αστυνομία, 

δικαιοσύνη). Το σημείο αυτό που θίγουν οι αφηγηθέντες αναφέρεται σε ένα από τα 

χαρακτηριστικά της παιδικής φροντίδας εκείνο του μοντέλου των πολιτικών της 

κοινωνικής φροντίδας για το παιδί που ακολουθούνταν στην χώρα μας ή με άλλα λόγια 
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στην αντίληψη που επικρατούσε για την έξω-οικογενειακή φροντίδα (λεπτομέρειες στο 

θεωρητικό τμήμα της διατριβής) ενταγμένη χρονικά στις δεκαετίες του’70 και του ’80. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης: 

«Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό από πατέρα κτηνοτρόφο. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο 

σπίτι στο κέντρο του χωριού. Ήμουν το 10ο παιδί της οικογένειας. Περνούσαμε 

πολύ όμορφα με την οικογένεια μου με πολύ παιχνίδι.  Είχαμε ένα γραμμόφωνο στο 

σπίτι και ανεβαίναμε στον οντά και βάζαμε μουσική και χορεύαμε. Όμως όταν 

ήμουν 6 χρονών πέθανε η μητέρα μου και τότε άρχισαν όλα. Ήταν Ιούνιος και 

έπρεπε να πάμε το καλοκαίρι στο Κέντρο … και εκεί τελείωσε η παιδική μου ζωή 

… ωχ είναι πολύ δύσκολο ... (κλάματα). Αυτά θυμάμαι από την παιδική μου ζωή 

γιατί όπως σου είπα αυτό ήταν το πριν … ήταν η παιδική μου ζωή  …  

Έπρεπε λοιπόν να πάμε στο Κέντρο. Όχι έπρεπε, εγώ δηλαδή δεν ήξερα τίποτα, 

κανένας δεν με ρώτησε για αυτό … δεν ήξερα τίποτα. Άλλοι αποφάσιζαν βλέπεις … 

Μας πήρε ο πατέρας μου μαζί με την αδερφή μου ευτυχώς, που ήταν κατά 6 χρόνια 

μεγαλύτερη μου και μας πήγε σε ένα μεγάλο Κέντρο στο …και εκεί τελειώνει η 

παιδική μου ζωή.  

Ευτυχώς είχα την αδερφή μου. Για ένα χρόνο δεν έπρεπε να φύγουμε από εκεί για να 

προσαρμοστούμε. Το επόμενο καλοκαίρι μας πήγαν στην κατασκήνωση αλλά δεν 

ήταν ωραία. Θυμάμαι ένα επεισόδιο όπου μας έβαζαν να εξομολογηθούμε για να 

κοινωνήσουμε. Εγώ λοιπόν μικρό  παιδάκι 6 χρονών έπρεπε να εξομολογηθώ. Όταν 

τους ρώτησα και τι θα πω εκείνοι με έβαζαν να πω ότι κάνω κακές πράξεις και ότι 

βρίζω, έτσι λέει έπρεπε να πούμε, διότι κάτι έπρεπε να πούμε … Όμως εγώ 

αντιδρούσα. Δεν κάνω κάτι κακό τους έλεγα ούτε κλέβω ούτε δέρνω. Εκείνοι όμως 

επέμεναν και με έβαλαν να λέω ότι ήθελαν. Θεέ μου τι τραυματική εμπειρία. Έκτοτε 

δεν ξαναπήγα ποτέ στην εκκλησία» (Αφήγηση Λυδία).  

 

Την βίαιη αλλά πιθανών και λανθασμένη απόφαση απομάκρυνσης τους από την 

οικογένεια καταγωγής τα άτομα την αντιλαμβάνονται ως λανθασμένη στον παροντικό 

χρόνο, με την παροντική οπτική, όταν καλούνται να νοηματοδοτήσουν το παρελθόν 

τους. Όπως πολύ σχηματικά αναφέρει η Rosenthal (2013) «η παροντική οπτική διέπει 

την επιλογή των αναμνήσεων και τον τύπο της αναπαράστασης των ανακαλούμενων 
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στην μνήμη εμπειριών». Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα απομάκρυνση παιδιών 

για λόγους ηθικής αναξιότητας γονέα με βάση την επικρατούσα αντίληψη της παιδικής 

προστασίας την δεκαετία του ’70. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης. 

«Ήμουν κάπου 10 χρονών όταν ήρθε η αστυνομία στο σπίτι σταλμένη από τον αδερφό 

του πατέρα μου που επέβλεπε κατά κάποιο τρόπο το σπίτι μας. Θεώρησε καλό να πάρει 

εμένα και τον αδερφό μου να μας πάει στο ίδρυμα. Υπήρχε φόβος για μας λέει, διότι η 

μητέρα μας τα είχε με κάποιον άλλο κύριο που δεν ήταν ο πατέρας μας … 

 Αυτά βέβαια τα βλέπω τώρα διότι τότε είχα άλλες επιρροές από την μητέρα μου και 

άλλες από το χωριό και δεν τα έβλεπα έτσι τα πράγματα. Μια χαρά περνούσαμε. Το είδα 

αργότερα πόσο λάθος ήταν που μας πήραν. Η αστυνομία δηλαδή μας πήρε με το ζόρι 

χωρίς κανείς να μας πει ούτε που θα μας πάει ούτε τίποτα.  

Ήρθε η αστυνομία με το ενωμοτάρχη στο σχολείο που πηγαίναμε στο … αμέσως μετά 

τις διακοπές των Χριστουγέννων, για να μας πάρει. Ο δάσκαλος από ότι αποδείχτηκε 

αργότερα ήταν και αυτός στο κόλπο. Ήταν και ο θείος εκεί. Όταν φτάσαμε σπίτι μας, 

θυμάμαι, η μητέρα μου μπήκε μπροστά μας. Έκλαιγε και φώναζε. Φώναζα και εγώ που 

θα μας πάτε θα μας σκοτώσετε? … που θα μας πάτε?. Έκλαιγε και ο αδερφός μου.  Από 

ότι θυμάμαι με τη μνήμη μου η μητέρα μου είχε μπει μπροστά μας και με το σώμα της, 

μας έκρυβε σε μια γωνία και μας προφύλασσε να μην μας πάρουν. Την έσυραν με τη βία 

και ο ενωμοτάρχης μας πήρε … και … 

Μας έβαλαν σε ταξί και πήγαν εμένα στο Ίδρυμα στο … και τον αδερφό μου στο 

Ίδρυμα στο … Στο ταξί μέσα ήταν και ο θείος μου και μας συνόδευε. Η μητέρα μου δεν 

ήξερε που θα μας πήγαιναν.  

Λοιπόν αυτός ήταν ο τρόπος που αποχωριστήκαμε από την οικογένεια μου, βίαιος 

πολύ βίαιος δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ξεχαστεί αυτό το πράγμα σου λέω … 

βλέπαμε το χωριό μας να χάνεται και μου έχει μείνει αυτή η εικόνα. Με πλήγωσε τόσο 

πολύ αυτός ο θείος που υποτίθεται ότι μας  προστάτευε … 

Όταν με πήγε στο Ίδρυμα μου είπε κάθισε για λίγο θα πάω τον αδερφό σου κάπου και 

θα γυρίσω να σε πάρω να φύγουμε. Δεν ήρθε ποτέ … και εγώ ακόμη τον περιμένω, 

παρόλο που τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια και εκείνος πέθανε βέβαια.» (Αφήγηση 

Κατερίνα). 
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      Η κρίση του οικογενειακού θεσμού και η διάρρηξη του οικογενειακού δεσμού από 

οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται φαίνεται να εντείνεται από κοινωνικές πρακτικές 

που στην ουσία ευθύνονται για την αναπαραγωγή αλλά και την όξυνση των 

αντιθέσεων. Τα εμπειρικά δεδομένα αναδεικνύουν την ισχυρή επίδραση που έχει η 

κατάσταση εν γένει του κοινωνικού και δη του οικογενειακού δεσμού στη διαμόρφωση 

της διαδικασίας του αποκλεισμού (Παπαδοπούλου, 2012). Τα παιδιά μετά την 

απομόνωση τους από την οικογένεια και την εισαγωγή σε Μονάδες Προστασίας, 

οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία εισαγωγής, και την στέρηση ισχυρών κοινωνικών 

σχέσεων, εκτίθενται έντονα σε μια αρνητική ψυχό-κοινωνική εξέλιξη, σε ρήξη της 

ατομικής αλλά και της κοινωνικής ταυτότητας, στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Μετά τον εγκλεισμό φαίνεται καθαρά ότι πλέον εισέρχονται σε 

μια νέα συνθήκη που οδηγεί στην αποστέρηση ενός από τους σημαντικότερους 

ανασχετικούς παράγοντες στην διαδικασία του αποκλεισμού που είναι η υποστήριξη 

από το οικογενειακό δίκτυο. Το παρακάτω απόσπασμα αφήγησης μας δίνει κάποιες 

λεπτομέρειες επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … φέτος λοιπόν συναντηθήκαμε με τους παλιούς μου συμμαθητές, οι απόφοιτοι του 

δημοτικού. Ήλθαν και παιδιά από το Κέντρο. Ήθελα πραγματικά να δω πως πήγαν οι μεν 

και οι δε. Αυτά τα παιδιά, εννοώ αυτά που δεν ήταν στο Κέντρο, είχαν τη δική τους ζωή, 

γειτονιά, φιλίες, είχαν αυτό που πάντα λέγαμε άλλα βιώματα, έπαιζαν μετά το σχολείο, 

εμείς δεν είχαμε γειτονιά.  

Οι πορείες μας στη ζωή  είχαν διαφορές … κάποια κορίτσια που ξέραμε από το 

Ίδρυμα είχαν γίνει ιερόδουλες γιατί είχαν σπίτια που δεν τις κράτησαν. 

 Αυτό που με τρόμαξε όμως περισσότερο από την συνάντηση ήταν ότι τα παιδιά που 

δεν ζούσαν στο Κέντρο μου περιέγραφαν φάσεις με εμένα μέσα στο σχολείο π.χ. πως 

προστάτευα άλλα κορίτσια «δικά μας» ή τον εαυτό μου με φωνές, διότι σωματική δύναμη 

δεν είχα, που εγώ όμως δεν τα θυμόμουν.  

…ένιωθα σαν να ήμουν άλλο πρόσωπο, κατάλαβες δηλαδή … να … θέλω να πω …ότι 

απώθησα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου που συνέβη εκεί μέσα και δεν το θυμάμαι. Έτσι 

μόνο κατάφερα να επιβιώσω και τότε και μετά. Είναι εκπληκτικό να μην θυμάσαι ένα 

μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και να σου το περιγράφουν άλλοι … 
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Εγώ πάντως έμεινα ένα μοναχικό παιδί, δεν μου αρέσουν και πολύ οι παρέες. Όταν 

ζούσα εκεί πάλι διάλεξα σαν να μη ζω … να είμαι αόρατη και να μην συμμετέχω στα 

κοινά. Ήμουν μοναχικό παιδί και τότε που ζούσα στο ίδρυμα και τώρα … » (Αφήγηση 

Ηλέκτρα). 

 

Κλείνοντας την αναφορά στην συγκεκριμένη υποενότητα κρατάμε το γεγονός ότι το 

μοντέλο πολιτικών κοινωνικής φροντίδας που ακολουθείται στην Ελλάδα με τα βασικά 

χαρακτηριστικά της έξω-οικογενειακής φροντίδας την δεκαετία του ‘70 και του ’80 

(χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται οι εν λόγω αφηγήσεις) γίνονται η αιτία τα 

παιδιά να εισέρχονται σε μια διαδικασία που ενδέχεται να τα οδηγήσει στην κατασκευή 

αποκλεισμένης ταυτότητας. Αναγκάζονται να αποδεχτούν το γεγονός ότι θα βιώσουν σε 

ένα χώρο (το ίδρυμα εν προκειμένω) που διαμορφώνεται ως έχων οικεία 

χαρακτηριστικά και εξασφαλίζει στον εαυτό ένα «σπίτι» αλλά δεν παύει να είναι «ένα 

μη αρεστό περιβάλλον». Αυτό ακριβώς το εύρημα (η ανασφάλεια, η διαβίωση στο μη 

οικείο, το μη αρεστό και αγαπημένο περιβάλλον) είναι άλλος ένας παράγοντας 

διαμόρφωσης κατακεματισμένης ταυτότητας. Και ο κατάλογος των παραγόντων δεν 

τελειώνει εδώ. Στην κατασκευή της αποκλεισμένης ταυτότητας ενεργό ρόλο έχει και ο 

στιγματισμός (χαρακτηριστικό της έξω-οικογενειακής φροντίδας) που υφίστανται τα 

άτομα μετά τον εγκλεισμό τους, ο οποίος με την σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε 

καταστάσεις αυτό-περιθωριοποίησης. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα 

ευρήματα της ποσοτικής έρευνας.  Άλλωστε και οι ενδείξεις, όπως δείχνουν οι εκθέσεις 

του Συνηγόρου του Πολίτη καταδεικνύουν ότι το μοντέλο παιδικής προστασίας που 

εφαρμόζονταν στην χώρα μας για τα παιδιά που στερούνταν γονεϊκής φροντίδας 

στήριζε και στηρίζει την εφαρμογή του σε πεπαλαιωμένα χαρακτηριστικά. Ακόμη 

ορμώμενοι από την προηγούμενη αφήγηση περί της μοναχικότητας που μας ανέφερε η 

Ηλέκτρα οφείλουμε να κρατήσουμε το γεγονός ότι η οπτική που αναφέρεται στον 

συγκεκριμένο άξονα (χαλάρωση του κοινωνικού δεσμού) θέλει τον αποκλεισμό ως μια 

διαδικασία που αναφέρεται στην ευθραυστοποίηση του ατόμου ως μονάδα αλλά και ως 

μέρος του όλου, κάτι που το οδηγεί σε μια αναδίπλωση προς τον εαυτό του παράλληλα 

με την κοινωνική του απομόνωση και σε μια αποχή από κάθε μορφής συμμετοχή στην 

κοινωνική ζωή. 

 Στα Κέντρα φιλοξενούνται παιδιά για λόγους εγκατάλειψης, απώλειας γονέων και 

άλλες συναφείς αιτίες. Το Μοντέλο παιδικής προστασίας ανεξαρτήτως των αιτιών 
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εγκλεισμού, μη μεριμνώντας για εναλλακτικούς τρόπους προστασίας (αναδοχή, 

υιοθεσία, οικονομική στήριξη της οικογένειας) φέρει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα 

εγκλεισμού και αποκλεισμού στην ψυχοσύνθεση και την εξελικτική ανάπτυξη των 

παιδιών. Στο σημείο αυτό φαίνεται πόσο απαραίτητη και καθοριστική είναι η παρουσία 

γονέων και του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και αυτοί 

ακριβώς είναι οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες για την διαμόρφωση της ταυτότητας 

(θρησκευτική, πολιτική, επαγγελματική, σεξουαλική, εθνική κ.α.) των παιδιών 

(Παρασκευόπουλος, 1985). Η παραπάνω γνώση είναι καθοριστικής σημασίας 

προκειμένου να απομονώσουμε τα στοιχεία του ιδρυματισμού στην ψυχοσύνθεση των 

ατόμων που έζησαν χωρίς την γονική παρουσία. 

 

10.2.1.2 Οι σχέσεις με τους συνοικούντες στα Κέντρα Παιδικής προστασίας 

Ακολουθούν σε σημαντικότητα οι αναφορές στις σχέσεις με τους συνοικούντες στις 

Μονάδες Φροντίδας. Οι αφηγηθέντες αναφέρονται στα ηθικά πλαίσια που 

προσιδιάζουν στον ιδιαίτερο κοινωνικό χώρο του ιδρύματος. Εδώ βρίσκουμε αναφορές 

στο χαρακτηριστικό της έξω-οικογενειακής φροντίδας που αναφέρεται στα ιδρυματικά 

στοιχεία.  

Στις ιδιαιτερότητες της ιδρυματικής ζωής ανήκουν χαρακτηριστικά όπως αποκοπή 

από το οικογενειακό περιβάλλον ή από οποιοδήποτε υποκατάστατο του, ομαδική 

συμβίωση με άγνωστα πρόσωπα, ιδρυματισμός (κυρίως των χρονίως διαβιούντων σ’ 

ένα ίδρυμα). Ωστόσο τα ποσοστά των παιδιών που διαμένουν μέχρι την ενηλικίωση 

τους είναι πολύ μεγάλα και κατά περίπτωση αγγίζουν το 45% των διαμενόντων με 

συνεχείς αυξητικές τάσεις με το πέρασμα των δεκαετιών (ευρήματα ποσοτικής 

έρευνας). Για αυτόν τον λόγο οι συνέπειες των ιδιαιτεροτήτων και των ιδρυματικών 

στοιχείων στους διαμένοντες ολοένα και εντείνονται. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδικά χρόνια (0-18 ετών) είναι ιδιαίτερα καθοριστικά 

για την δημιουργία συναισθημάτων αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, συναισθήματα 

τα οποία θεωρούνται από τους πιο βασικούς δείκτες ψυχικής υγείας και κοινωνικής 

επάρκειας στη ζωή του ατόμου. Όπως τονίζει ο Cole (2002) ένα υψηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης και ένα ισχυρό «εγώ» συνδέεται με τις οικογενειακές πρακτικές 

διαπαιδαγώγησης.   
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Ακόμη παραπέρα παρατηρούμε τις σχέσεις ταπείνωσης και εκμετάλλευσης να 

διαχέονται μέσα στα ιδρύματα μεταξύ των ισχυρών και ανίσχυρων παιδιών. Και εδώ 

ακριβώς αναπτύσσεται άλλη μια διαδικασία κατασκευής αποκλεισμένης ταυτότητας 

λόγω των ρηγμάτων που δημιουργούνται κατά την φάση της κατασκευής της 

συλλογικής και προσωπικής ταυτότητας που οφείλει να λάβει υπόψη της τους 

συσχετισμούς δύναμης και ισχύος όπως αυτοί αναπτύσσονται μέσα στο ίδρυμα. 

(περισσότερες λεπτομέρειες στο θεωρητικό τμήμα, στα χαρακτηριστικά της παιδικής 

προστασίας).  

Ένα δείγμα των προαναφερθέντων στοιχείων εντοπίζεται στις παρακάτω αφηγήσεις της 

Λυδίας και της Αθηνάς.  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« ... Στο περιβάλλον λοιπόν εκεί στο ίδρυμα ήταν οι παλιοί και οι νέοι που διέμεναν. 

Οι μεγάλοι είχαν την προστασία των μικρών. Δηλαδή κάθε μικρό παιδί, είχε μια 

μεγάλη για προστατευόμενη του … Εκείνη το έβαζε να κάνει όλες τις δουλειές, να 

στρώνει το κρεβάτι της, να καθαρίζει τα πράγματα της κλπ. και για αντάλλαγμα εκείνη 

του πρόσφερε προστασία για να μην την δέρνουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Ευτυχώς εγώ 

είχα την αδερφή μου και έτσι δεν χρειάστηκε να το ζήσω αυτό το μαρτύριο. 

Σε κάθε θάλαμο ήταν 40 κρεβάτια με 20 κρεβάτια στη σειρά. Είχε 4 δωμάτια. Αυτά 

χωριζόταν σε καθαρά ή βρώμικα και ανάλογα σε έβαζαν σε όποιο ήθελαν ... ναι 

υπήρχαν και αυτά …  

Μετά από δύο χρόνια η αδερφή μου έφυγε. Την έδιωξαν διότι έμεινε σε μια τάξη 

του γυμνασίου και δεν ήθελε να μάθει μοδιστρική που έκαναν εκεί μέσα. Γύρισε πίσω 

στο χωριό με τον πατέρα μου. Έτσι έμεινα μόνη. Όμως είχα πλέον μάθει να επιβιώνω 

εκεί μέσα. Και δεν χρειάστηκε να με πάρει καμία για προστατευόμενη. Δεν μπορώ να 

πως ότι με έχουν κακοποιήσει, ότι με έχουν δείρει. Όμως τα έβγαζα πέρα με τη λογική 

και τις φωνές … Τότε άρχισαν να έρχονται και παιδιά μικρότερα και εγώ προσπαθούσα 

να τα υποδεχτώ και να τους μιλήσω ... » (Αφήγηση Λυδία). 

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το χαρακτηριστικό απόσπασμα της αφήγησης που θα 

ακολουθήσει, το υποκείμενο της αφήγησης, η Αθηνά, κάνει λόγο για την προσπάθεια 

διαχείρισης του στίγματος του, το οποίο είναι εσωτερικευμένο πλέον, και το 

προβληματίζει ακόμα και στην ενήλικη ζωή του. 
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Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Για μένα δεν ήταν ευχάριστη η παραμονή μου εκεί. Το χειρότερο ήταν ότι 

ζούσαμε με τις μεγαλύτερες σε ηλικία. Σε καταπίεζαν, σε διέταζαν, ότι έλεγαν έπρεπε 

να το κάνεις δηλαδή στρώσε το κρεβάτι μου μπορεί να σου έλεγαν. Μια φορά αυτή που 

με προστάτευε είχε απλώσει ένα μαντηλάκι και το έχασε. Είπε ότι εγώ της το πήρα ενώ 

δεν το είχα κάνει εγώ, αλλά εκείνη επέμενε και με έμπλεξε θυμάμαι χαρακτηριστικά. 

Ήμουν 9 χρονών και εκείνη μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερη μου …  

Το φαγητό επίσης δεν ήταν καθόλου καλό. Επίσης, εγώ διάβαζα ήμουν καλή 

μαθήτρια και με έβαζαν να βοηθάω και άλλες μικρότερες ή στην ηλικία μου. Όταν 

όμως ζήτησα να μου κάνουν αγγλικά μου είπαν ότι δεν θα πλήρωναν για αυτό …  

Η διευθύντρια που ήταν εκεί με έβαζε να προσέχω τα παιδιά της και να τα διαβάζω 

…  τι να πω τώρα με εκμεταλλευόταν …  

Για μένα τα χρόνια που έμεινα εκεί δεν ήταν ευχάριστα. Ήμουν πάντα 

συνεσταλμένη και επειδή φοβόμουν μην με δείρουν οι άλλες οι πιο μεγάλες δεν 

μιλούσα και μετά ακόμα που έφυγα … μου έμεινε αυτό το πράγμα και τώρα ακόμα … 

Αισθανόμουν μια καταπίεση, ακόμα και για το μπάνιο που έκανα εκεί  αισθανόμουν να 

… ακόμα μου έχει μείνε … αυτό … Τώρα που συναντηθήκαμε όλα τα παιδιά που 

πηγαίναμε δημοτικό 50 χρόνια μετά μου το έλεγαν τα άλλα παιδιά (του δημοτικού 

εννοώ που δεν ήταν μαζί μας στο ίδρυμα) ότι ήμουν πάντα φοβισμένη και 

συνεσταλμένη. Μου έμεινε αυτό να … παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια ακόμη 

θυμάμαι αυτή την καταπίεση, θυμάμαι … δεν θέλω να αναφέρομαι σε αυτά ... δεν μου 

είναι ευχάριστα όλα τα βιώματα που πέρασα εκεί» (Αφήγηση Αθηνά). 

 

10.2.1.3 Οι σχέσεις με το προσωπικό 

Ένα χαρακτηριστικό της ιδρυματικής ζωής είναι και η υπηρεσιακή αντιμετώπιση των 

ατομικών αναγκών των παιδιών από το προσωπικό του ιδρύματος χωρίς 

συναισθηματική χροιά και ταυτόχρονα η εξάρτηση των παιδιών από το προσωπικό 

αυτό. Οι φορείς της αφήγησης σε μεγάλη συχνότητα και ένταση αναφέρονταν στην 

άσχημη σωματική και ψυχολογική μεταχείριση (παράπονα για σκληρή μεταχείριση 

σωματική και ψυχολογική, έλλειψη σεβασμού) ενώ θα επιθυμούσαν μια πιο ανθρώπινη 

συμπεριφορά και εμπιστοσύνη απέναντι τους. Σε μεγάλη συχνότητα επίσης έχουμε 

αναφορές για τη μη κατανόηση και τη μη συναισθηματική εμπλοκή - υποστήριξη από 



 

 309

το προσωπικό, έλλειψη συμπαράστασης, αδιαφορία, έλλειψη προτύπων, αγάπης και 

στοργής.  

Η επιστημονική κοινότητα έχει πραγματοποιήσει πολλές έρευνες σε παγκόσμιο 

επίπεδο για τις συνέπειες των συναισθηματικών ελλείψεων στην παιδική ηλικία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την έρευνα του Winnicott (1984), του οποίου τα ευρήματα των 

ερευνών του καταλήγουν στο ότι παιδιά που είχαν αφεθεί σε ιδρύματα σε μικρές 

ηλικίες εμφάνιζαν κατάθλιψη, και γενικότερα παθολογίες της αντικοινωνικότητας και 

της ψύχωσης (περισσότερες λεπτομέρειες στο θεωρητικό τμήμα στα χαρακτηριστικά 

της παιδικής προστασίας).  

Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται περισσότερο για την επίδραση των ιδρυματικών 

παραγόντων στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας 

είναι μεταξύ άλλων και η ποιότητα της ιδρυματικής ανατροφής, η ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών και του προσωπικού (Smykeetal., 2002, 

Vorriaetal., 1998), καθώς και η διάρκεια παραμονής των παιδιών σε αυτά (Rutteretal. 

1998, Ames, 1997). Οι αφηγήσεις της Ηλέκτρας και της Πέρσας περιγράφουν αυτή 

ακριβώς την έλλειψη ποιότητας τόσο στην ανατροφή όσο και στην αλληλεπίδραση 

φιλοξενούμενων παιδιών και προσωπικού. Ας ακούσουμε την περιγραφή τους. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … δεν έχω να θυμάμαι κανένα με αγάπη εκεί μέσα. Οι επαγγελματίες μας κοιτούσαν 

και μας έλεγαν “σας κάνουμε χάρη”. Θηριοδαμαστές ήταν …ναι έτσι μας έλεγαν “σας 

κάνουμε χάρη” … Κάνανε βάρδιες και έφευγαν … 

 Τα παιδιά τα έβαζαν να κάνουν τα πάντα στην κουζίνα, την λάντζα, την καθαριότητα, 

όλα τα παιδιά τα έκαναν δεν τα έκαναν οι εργαζόμενοι. Κάποιες φορές μας έδερναν με τη 

βέργα στα χέρια, με χαστούκια και είχαμε επαναστατήσει οι μεγάλες, άσε που μας 

έβριζαν συνέχεια κάτσε καλά … έχω τόσα να θυμάμαι … εγώ έμεινα εκεί από το ’64 

μέχρι και το 1981 μετά το ΤΕΙ … 

… αλλά και οι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι ήρθαν αργότερα, δηλαδή κατά το ’80, 

της ίδιας της κοπής ήταν, δηλαδή της άποψης «τα καημένα τα παιδιά» ... δυστυχώς. Είχαν 

την ίδια νοοτροπία, δεν ήταν σωστοί επαγγελματίες, είχαν και εκείνοι ιδρυματοποιηθεί. 
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Τα πράγματα από το ’80 και μετά δεν ήταν τόσο αυστηρά αλλά και τότε όλοι οι 

εργαζόμενοι κουβαλούσαν την ίδια την κουλτούρα … » (Αφήγηση Ηλέκτρα). 

 

Στο σημείο αυτό βλέπουμε να καταπατάτε το δικαίωμα των παιδιών που σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή σύσταση αναφέρεται στο «δικαίωμα του σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας». Ειδικότερα στην εν λόγω σύσταση 

γίνεται αναφορά «στο δικαίωμα της ανθρώπινης, μη υποτιμητικής μεταχείρισης και μη 

βίαιης ανατροφής του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τη σωματική 

τιμωρία και κάθε μορφής κακοποίησης».  

 

Απόπασμα Αφήγησης 

« … Με το που πήγα στο ίδρυμα με πήγαν στο γραφείο της διευθύντριας. Εκείνη 

χτύπησε ένα κουδούνι και είπε φωνάξτε μου αυτό το παιδί. Και έφεραν την Μαρία, ένα 

κορίτσι και αυτή 10 χρονών που ήταν όμως στο Ίδρυμα από τα πέντε της και έτσι την 

έλεγαν η παλιά. Της λέει λοιπόν η διευθύντρια, θέλω να πάρεις υπό την προστασία σου 

την Πέρσα. Εκείνο το συνομήλικο λοιπόν παιδί με πήρε υπό την προστασία του. Εγώ 

έκλαιγα κάθε μέρα. Δεν μπορούσα να συνηθίσω. Η Μαρία με έπαιρνε και κοιμόμασταν 

μαζί στο κρεβάτι τη νύχτα και τρώγαμε μαζί για πολύ καιρό. Εγώ πάντως όλο έκλαιγα. 

Κανένας από το προσωπικό δεν με ρωτούσε το γιατί, δεν μιλούσαν μαζί μας για να πούμε 

τι είχε η ψυχή μας. Καταλαβαίνεις πόσο σκληρό είναι εγώ ένα παιδί από το χωριό που 

δεν είχα ξαναφύγει από το σπίτι μου ούτε ήξερα και τίποτα σπουδαίο … να βρεθώ μόνη. 

Δεν προσαρμόστηκα ποτέ όσα χρόνια και αν πέρασαν, ούτε έπαψα να κλαίω, σου λέω 

αλήθεια κάθε μέρα έκλαιγα … κλάμα ένα χρόνο έκλαιγα… έφυγα  από το δικό μου το 

περιβάλλον. Αυτή ήταν η εμπειρία μου μέχρι τώρα όπως με λίγα λόγια σας την είπα. 

Εκεί στο Ίδρυμα θυμάμαι, μου είχαν δώσει ένα νούμερο όπως είχαν δώσει σε όλα τα 

παιδιά. Να εγώ ήμουν το 89. Φωνάζανε το 89 να έρθει εδώ έλεγε κάποιος από το 

προσωπικό. Ήταν γραμμένο και στα εσώρουχα, στα ρούχα μας, παντού. Έπρεπε να το 

θυμάσαι διότι ήσουν αυτό … 

Δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει στο στομάχι αυτό το νούμερο, συγνώμη για την 

έκφραση, δεν ξέρω να το ερμηνεύσω αλλά πάντα το θυμάμαι. Πήγαινα στο σχολείο στην 

Τετάρτη δημοτικού όταν μπήκα μέσα όπως σας είπα. Εκεί πηγαίναμε στο σχολείο αλλά 

κάναμε και δουλειές. Είχαμε αναλάβει ορισμένες υπηρεσίες όπως σφουγγάρισμα, 
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καθαριότητα, λάντζα. Τι να σας πω τώρα μας είχαν δώσει να καταλάβουμε οι 

εργαζόμενοι ότι ήθελε φροντίδα το κτήριο και δεν έφταναν οι δύο καθαρίστριες που 

δούλευαν … 

… τα όνειρα που κάναμε ήταν το πότε θα φύγουμε … Κυρίως αυτό συζητούσαμε. 

Μαζευόμασταν και όλο αυτό συζητούσαμε τα παιδιά κυρίως που είχαμε κάποια 

οικογένεια. Τα άλλα που δεν είχαν έφευγαν και ποτέ δεν ερχόταν πίσω, αλλά και ποτέ δεν 

μάθαμε τι απόγιναν … » (Αφήγηση Πέρσα). 

 

10.2.1.4 Οι σχέσεις με την κοινωνία κατά την διάρκεια παραμονής στα Κέντρα 

Βαρύνουσα σημασία έχουν και οι σχέσεις που αναπτύσσονται «με τους έξω» ήτοι την 

κοινωνία κατά την διάρκεια παραμονής στα Κέντρα. Ο φορέας της αφήγησης 

συγκροτεί το ατομικό μέσα από τη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του 

ατομικού με το κοινωνικό. Παρατηρούμε από τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα ότι στο 

σχολείο τα παιδιά της έξω-οικογενειακής φροντίδας παίζουν μεταξύ τους  αλλά και στις 

εξόδους προς την πόλη οι επαφές με τους «άλλους» είναι ελάχιστες λόγω στέρησης 

κοινωνικού κεφαλαίου το οποίο στοιχείο είναι σημαντικός παράγοντας ενεργοποίησης 

της διαδικασίας του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Η συμπεριφορά των «άλλων» μελών της κοινωνίας προς τα παιδιά της έξω – 

οικογενειακής φροντίδας πολλές φορές είναι αποτέλεσμα στερεοτυπικών 

συμπεριφορών και προκαταλήψεων. Οι συμπεριφορές αυτές εντείνουν τον 

απομονωτισμό των παιδιών, τον περαιτέρω στιγματισμό τους καθώς και τον 

ιδρυματισμό τους. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της παιδικής φροντίδας ενδέχεται, με 

την συνύπαρξη και άλλων χαρακτηριστικών & την αλληλοδιαπλοκή των συνεπειών 

τους, να κατασκευάσουν διαδικασίες αποκλεισμού. Ενδεικτικές των παραπάνω είναι οι 

αφηγήσεις της Λυδίας και της Ειρήνης που ακολουθούν. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης. 

« … Ένα άλλο το οποίο με πλήγωνε πολύ ήταν όταν τις Κυριακές μας κατέβαζαν στο 

Κέντρο για βόλτα και μας άφηναν στην πλατεία. Τότε μας πλησίαζαν οι άνθρωποι, μας 

αναγνώριζαν (πως αλλιώς άλλωστε φορούσαμε όλες τα ίδια φορεματάκια) και με οίκτο 

έλεγαν «τα καημένα τα παιδιά», και μας έδιναν ελεημοσύνη. Αυτό  ήταν κάτι το οποίο με 
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θύμωνε πάλι πολύ. Αυτά τα «καημένα τα παιδιά» είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. 

Πραγματικά ήθελα να ουρλιάξω, να τους πω «τον οίκτο σπίτι σας». Αυτό με σημάδεψε 

πάρα πολύ. Ήθελα πολύ να τους πω ορφανό είμαι αλλά καημένο δεν είμαι. Αυτό με 

σημάδεψε πάρα πολύ. … 

Όταν πήγα εκεί σου είπα και πριν τελείωσε και η ζωή μου, η σκέψη μου, η ομιλία μου, 

τελείωσε κάτι και ξεκίνησε κάτι άλλο. Έβλεπα ένα πατέρα που δεν γνώριζε τι τάξη 

πήγαινα. Οι υπεύθυνοι του ιδρύματος δεν έκαναν να με στείλουν ούτε αγγλικά ενώ 

ήξεραν ότι μπορούσα.  Στις Πανελλήνιες για να διαβάσω, διάβαζα στις σκάλες για να έχω 

ησυχία διότι κανείς δεν νοιαζόταν για διαβάσματα και τέτοια. Πέρασα στο ΤΕΙ. Είχα βρει 

ένα δρόμο. Έμενα ακόμα στο ίδρυμα  Θα τελειώσω και θα βρω μια δουλειά  έλεγα στον 

εαυτό μου… 

 Όμως στενοχωριόμουν διότι έβλεπα τα άλλα παιδιά να φεύγουν χωρίς να ξέρουν που 

να πάνε, τα περισσότερα δεν είχαν τελειώσει καν το γυμνάσιο κάποια από αυτά που δεν 

πήγαιναν γυμνάσιο καθόταν στο ίδρυμα και μάθαιναν μοδιστρική. Αλλά δεν είχαν την 

σκέψη θα τελειώσω, θα κάνω αυτό θα κάνω το άλλο. Ποιός να τους μιλήσει για όλα 

αυτά? … Εμένα μπορώ να πω μου ήρθε πιο βολικά. Τέλειωσα τη σχολή και με τα 

χρήματα που μου έδωσαν έφυγα στην Αθήνα και έψαξα δουλειά.  Ο πατέρας μου από την 

άλλη δεν ήξερε πώς να με αντιμετωπίσει σαν κορίτσι ή σαν αγόρι διότι ήμουν το μόνο 

του παιδί που τελείωσε κάτι. Όποτε ξεκίνησα την δική μου την ατομική ζωή. Τα βιώματα 

αυτά με ακολούθησαν όμως για πάντα.  

… στο Κέντρο δεν έχω πάει ακόμα 36 χρόνια από τότε που έφυγα … » (αφήγηση 

Λυδία). 

 

Επιπλέον του κοινωνικού στίγματος, η έλλειψη εναλλαγής παραστάσεων και 

συναισθηματικών επαφών μέσω ενός κοινωνικού δικτύου και η αποκοπή από την 

κοινότητα όχι μόνο συμβάλλει στην απόκτηση της ταυτότητας του ιδρυματισμού 

(χαρακτηριστικό της έξω-οικογενειακής φροντίδας με την πλέον βαρύνουσα σημασία) 

αλλά την επιτείνει. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις 

περιορισμένες ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη (μαζική μεταχείριση, αυστηρή ρουτίνα, 

έλλειψη ελευθερίας, επιλογών, ερεθισμάτων & προτύπων, μη ανάπτυξη της  

προσωπικότητας, απουσία ευκαιριών προόδου) τοποθετούν άλλο ένα τμήμα στο πλέγμα 

των διαδικασιών του κοινωνικού αποκλεισμού για τα παιδιά στην ανήλικη αλλά κυρίως 

στην ενήλικη ζωή τους. 
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Απόσπασμα Αφήγησης  

«Στο δημοτικό σχολείο πηγαίναμε γύρω στα 14 παιδιά. Η ζωή μου μέσα στο Κέντρο 

κυλούσε μοναχικά. Διάβαζα κανένα βιβλίο σε καμιά γωνιά κρυμμένη για να έχω ησυχία 

αλλά μόνο του σχολείου διότι άλλα βιβλία δεν υπήρχαν εκεί μέσα. Ευτυχώς κάποιες λίγες 

φορές η μητέρα μου με έπαιρνε στο χωριό για λίγο. Όμως και πάλι δεν ήταν καλά …. 

διότι ήμουν ξένη και στο σπίτι και στο Κέντρο. Στο Κέντρο είχαμε όλα τα υλικά αγαθά, 

είχαμε τα ρούχα μας και δεν πεινούσαμε. Όταν πηγαίναμε σχολείο παίζαμε μόνο με τα 

παιδιά του ιδρύματος. Προσπαθούσαμε να μην μας δέρνουν τα άλλα παιδιά. Πίσω όταν 

γυρνούσαμε είχα χρόνο να διαβάσω αλλά μόνο αυτό.  

Η ζωή ήταν πάντα ίδια, κυλούσε πάντα ίδια. Δεν είχαμε να βγούμε έξω, δεν είχαμε 

παιχνίδι με τους έξω, τίποτα … ήθελα να τελειώσω το σχολείο για αυτό μόνο διάβαζα, 

και πράγματι εκεί είχα μια δικαίωση … Θυμάμαι μια φορά ότι έφαγα ξύλο από μια 

νηπιαγωγό που μας διάβαζε υποτίθεται… διότι δεν είχαν διαβάσει οι μικρότερες 

συμμαθήτριες μου που έπρεπε να τις είχα βοηθήσει.  

… ήμουν πρώτη μαθήτρια στην τάξη αλλά ποτέ δεν μου έδωσαν την σημαία. Αυτά 

είναι τα παιδιά του ορφανοτροφείου έλεγαν και μας προσπερνούσαν … ούτε καν τους 

περνούσε από το μυαλό … 

Εγώ είχα βάλει στόχο ότι κάτι έπρεπε να κάνω γι’ αυτό διάβαζα. Όμως αυτό ήταν κάτι 

πολύ δύσκολο, κανείς δεν μας ωθούσε για κάτι, εκεί επικρατούσε ότι θα είμαστε μια ζωή 

εκεί μέσα … Έβλεπα και τα άλλα τα παιδιά δεν είχαν όνειρα, δεν σκέφτονταν τίποτα 

σπουδαίο, δεν είχαν το θα γίνω αυτό, θα πάω εκεί, αλλά θα είμαστε μια ζωή εδώ … δεν 

υπήρχε αύριο, αυτό επικρατούσε.  

Από την άλλη όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται μας πρόσεχαν, στην παραμικρή αφορμή 

αυτό το οποίο πάντα μας έλεγαν ήταν ότι χάρη σε μας είσαστε εδώ. Αυτό δεν το 

κατάλαβα ποτέ!» (Αφήγηση Ειρήνη). 

 

10.2.1.5 Η διάρρηξη του οικογενειακού δεσμού στην οικογένεια εξ’ αγχιστείας στην 

ενήλικη ζωή. 

Οι αφηγηθέντες στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι επανέρχονται συνεχώς σε άλυτα 

ζητήματα με τις οικογένειες προέλευσης (οικογένεια καταγωγής). Αναγνωρίζουν ότι ο 

τρόπος που χειρίζονται τα ζητήματα αυτά αντανακλά σε ένα βαθμό παλιότερα 

προβλήματα που προέρχονται από την οικογένεια προέλευσης (διαγενεακά σχήματα, 
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trans generational pattern). Οι περισσότεροι από τους φορείς της αφήγησης που 

συμμετείχαν στην έρευνα περιέγραψαν διαστήματα απομόνωσης και μοναχικότητας 

ενώ εμφάνισαν διαταραχές στις συναισθηματικές τους σχέσεις αλλά όχι και φτωχή 

ικανότητα στο γονεϊκό ρόλο. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης  

« … Προσπαθώ ακόμα και τώρα να σταθώ στα πόδια μου και να στηρίξω τα παιδιά 

μου. Έκανα 4 παιδιά και έχω 10 εγγόνια αλλά χώρισα με τον άνδρα μου. Έτσι πάλι 

άρχισαν στην οικογένεια προβλήματα. Η κόρη μου χώρισε και αυτή διότι την χτυπούσε ο 

άνδρας της. Τώρα χωρίζει και ο γιος μου … 

Η μαμά μου ζει. Την επισκέπτομαι πολύ αραιά. … έχουμε βέβαια τσακωθεί πολλές 

φορές. Δεν θέλω να κρατήσω μίσος στην ψυχή μου, είναι πολλά τα πράγματα που θέλω 

να πω αλλά είναι αδύνατο να τα πω όλα τώρα, θέλω μέρες πολλές. Πάντως κατά καιρούς 

μου βγαίνουν διάφορα … » (Αφήγηση Κατερίνα).  

  

Επιπλέον όπως αναφέρεται στο αποσπάσιμα της αφήγησης που ακολουθεί, ενδεικτικό 

των συνεπειών της απουσίας Ενιαίου Εθνικού και Περιφερειακού Συστήματος 

Παρακολούθησης των παιδιών σε φροντίδα, και παροχής υπηρεσιών προστασίας σε 

παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι η άγνοια των Κέντρων για την τύχη πολλών 

παιδιών που φεύγουν από τα Κέντρα κρυφά χωρίς να επιστρέψουν ποτέ.  Η απουσία 

Ενιαίου Εθνικού και Περιφερειακού Συστήματος είναι χαρακτηριστικό της παιδικής 

προστασίας το οποίο αναλύεται στο θεωρητικό μέρος. Τα ποσοστά διαφυγής ανηλίκων 

κυμαίνονται από 4% και φτάνουν έως 16% ανάλογα με τη δεκαετία, το φύλο και το 

Κέντρο. Τα στοιχεία αυτά απευθύνονται στα Κέντρα Προστασίας στην Κρήτη. Στην 

Αθήνα στα υπό μελέτη Κέντρα το ποσοστό διαφυγής ανηλίκων φτάνει μέχρι και το 

31,7% χωρίς κανένας να γνωρίζει κάτι για την τύχη αυτών των παιδιών ή να τα 

αναζητήσει (λεπτομέρειες στα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας και στην παράγραφο 

4.2 που αναφέρεται στην φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση 500 περίπου παιδιών από την 

Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»). 
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Απόσπασμα Αφήγησης 

«Έμεινα στο ίδρυμα αλλά ήμουν συνέχεια άρρωστος … και τότε με έκλεψε αυτός που 

ζούσε με τη μητέρα μου και με πήγε πίσω στο χωριό. Τέλος πάντων αν με έψαξε το 

ίδρυμα ή όχι κανένας δεν έμαθε ποτέ… 

Δεν κατάφερα να προσαρμοστώ εκεί και ίσως για αυτό να ήμουν όλο άρρωστος. Στο 

χωριό έμεινα με τη μητέρα μου αλλά εκεί αυτή είχα κάνει άλλα τρία παιδιά. Τελείωσα το 

δημοτικό αλλά δεν συνέχισα. Δεν βρίσκω τις λέξεις, κολλάει και το μυαλό μου ακόμα 

καθώς τα σκέφτομαι. Γυρίζοντας πίσω άρχισα να δουλεύω στα χωράφια. Ότι λεφτά είχα 

τα καταναλώναμε για να ζήσουμε. Διότι αυτός που έκανε τα παιδιά με τη μητέρα μου είχε 

άλλη οικογένεια με τρία παιδιά και πήγαινε και σε αυτούς. Πότε λοιπόν μας έδινε 

σημασία, πότε όχι. Τι έφερνε από το φαγητό άσε τώρα … 

Εγώ μεγάλωσα άλλα τρία παιδιά, τα αδέρφια μου από τη μητέρα μου … 

… παντρεύτηκα κάποια στιγμή έκανα δύο κορίτσια αλλά και εγώ χώρισα. Δυστυχώς 

και η δική μου η ζωή είναι τόσο ταλαιπωρημένη … δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά να 

πληρώνουν.  

Ένας λόγος που δεν θέλω και μου έχει κοστίσει ο χωρισμός είναι ότι σκέφτομαι τα 

παλιά που έχω ζήσει και επειδή έχω παιδιά που υποφέρουν και αυτά, να αυτός είναι ο 

λόγος. Δεν το φαντάστηκα ποτέ ότι αυτό θα συνέβαινε ξανά στο σπίτι μου. Πληρώνουν 

και πάλι τα παιδιά χωρίς να φταίνε. Καταλαβαίνεται οι μνήμες μου είναι τέτοιες που 

γυρίζω συνέχεια στα παλιά και λέω γιατί να μου τύχει και αυτό. Δεν μπορώ να το πάρω 

απόφαση.  

Είχα ταλαιπωρημένη ζωή στα παιδικά μου χρόνια και περίμενα να μην μου συμβούν 

και πάλι. Με πονάει ότι είχα δει πολλές περιπτώσεις στο Ίδρυμα και το ένα παιδί με το 

άλλο τα λέγαμε τότε. Άκουγες το ένα παιδί να λέει «η μαμά μου με τον μπαμπά μου 

χώρισαν» και τέτοια. Θυμάμαι την κάθε εκδοχή του κάθε παιδιού, την κάθε ιστορία που 

μου έλεγαν για τους χωρισμούς των γονιών τους. Για τους γονείς τους όλοι μιλούσαν 

όλο. Και δεν ήθελα και τα δικά μου παιδιά να ζήσουν το ίδιο. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα 

μου συνέβαινε σε εμένα αυτό. Και μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Οι μνήμες δεν 

χάνονται ποτέ και μερικές πονάνε ιδιαίτερα … » (Αφήγηση Αγησίλαος).   

Το άτομο καλείται να επιβιώσει με μια κοινωνική & προσωπική ταυτότητα η οποία 

εμπεριέχει τις φοβίες αναβίωσης του παρελθόντος και το στίγμα του εγκλεισμού που 

παραμένει ενεργό όχι μόνο στην εντός ιδρύματος ζωής του αλλά και στην μετέπειτα 

ενήλικη φάση της. 
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10.2.1.6 Ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό 

Ένας σημαντικός σταθμός, όπως νοηματοδοτήθηκε από τους συμμετέχοντας στην 

ποιοτική έρευνα ήταν οι αφιλόξενες συνθήκες διαμονής οι οποίες εκτός από τις σχέσεις 

εξουσίας και τις διαφορές με τους συνοικούντες διαμορφώνονταν ως τέτοιες λόγω της 

απουσίας εξειδικευμένου προσωπικού. Τα προβλήματα των παιδιών στον 

ψυχοκοινωνικό τομέα, στον συναισθηματικό και στην πνευματική τους ανάπτυξη είναι 

τόσα πολλά και σε συσσωρευμένη μορφή που μόνο σε επίπεδο διεπιστημονικό και με 

την μέθοδο της συνέχειας στις παρεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η μη 

επίλυση τους και η περαιτέρω συσσώρευση τους, εξαιτίας της ανεπάρκειας θεσμικών 

προβλέψεων, πόρων και λειτουργικών μηχανισμών, όχι μόνο παράγει διαδικασίες 

αποκλεισμού αλλά αναπαράγει και τις ήδη υπάρχουσες. Ένα αντιπροσωπευτικό 

απόσπασμα των παραπάνω σημείων εμπεριέχεται στην αφήγηση του Νικόλα.  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … κατ’ αρχήν γιατί είμαστε παιδιά των ιδρυμάτων, ποιος μας ρώτησε πριν μας 

φέρει εδώ, αν το θέλουμε και εμείς οι ίδιοι? Βέβαια εμάς δεν μας πέφτει λόγος για το που 

και το πώς θέλουμε να ζήσουμε? Ας είναι όμως … 

… Ας μου συγχωρέσουν όμως αυτοί οι «δικοί» γονικά ή συγγενείς που θέλω να τους 

φωνάξω «λάθος οι σκέψεις τους και οι αποφάσεις τους. Όταν ο πατέρας μου,  μου είπε 

ότι σκέφτεται να φέρει στο ίδρυμα και το άλλο του παιδί, εγώ που ήμουν πλέον 14 ετών 

είπα «κάλιο τόχω  να εγκαταλείψω από εδώ αμέσως το σχολείο και να δουλέψω στην πιο 

σκληρή δουλειά για να βγάλω και τα δικά του έξοδα παρά να δω τον αδερφό μου στο 

ίδρυμα». Όταν λοιπόν έχεις τέτοια βιώματα από τα παιδικά σου χρόνια, τέτοιες δύσκολες 

συμφοριασμένες είναι οι σχέσεις μας με τις οικογένειες μας και είναι δύσκολο να έχεις 

όμορφες σχέσεις με τους συνοικοτρόφους … 

Για αυτό έχουμε ανάγκη από παιδαγωγούς και ειδικούς επιστήμονες για να μας 

κάνουν να νιώσουμε ότι έχουμε ένα σπιτικό, έτσι λέω το ίδρυμα … 

 … Εμένα πάλι δεν μου έκανε για τέτοιο το ίδρυμα ίσως να έφταιγε και αυτή η 

απεραντοσύνη του κτηρίου που μου φαίνονταν πελώριο στα παιδικά μου μάτια, με 

ατελείωτους διαδρόμους και ποικίλο προσωπικό, απρόσωπο όπως οι μηχανές του 

εργοστασίου … » (Αφήγηση Νικόλας). 
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10.2.2 Δεύτερος άξονας ενεργοποίησης αποκλεισμού: “αδυναμία άσκησης 
των κοινωνικών δικαιωμάτων εντός των Μονάδων” 

Όσο αφορά τον δεύτερο άξονα που ενεργοποιεί δυναμικές διαδικασίες αποκλεισμού και 

αναφέρεται στην αδυναμία άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην εντός των 

Μονάδων Φροντίδας ζωή, έχουμε τα παρακάτω ευρήματα: 

Στη μη άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών (βασικό χαρακτηριστικό 

της παιδικής προστασίας της έξω-οικογενειακής φροντίδας) μπορούμε να 

καταγράψουμε την μη προάσπιση του δικαιώματος της συμμετοχής των παιδιών στην 

λήψη αποφάσεων που αφορούν την ζωή τους. Με άλλα λόγια το δικαίωμα να ακούγεται 

η φωνή του σύμφωνα με την ηλικία του και το βαθμό της ωριμότητας του. Εν 

προκειμένω, στο ότι τα παιδιά δεν ερωτώνται για το τι κατεύθυνση επαγγελματική θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στέρησης δικαιώματος 

όπως αυτό ανακύπτει από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Επίσης, στη χώρα μας απουσιάζει από τις προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής 

Απόφασης (Υ.Α. Γ2β/οικ.8291/1984 περί της λειτουργίας των κέντρων παιδικής 

Μέριμνας) η αναφορά και κατά συνέπεια η νομική κατοχύρωση µιας σειράς 

δικαιωμάτων των παιδιών όπως «το δικαίωμα των παιδιών να ενημερώνονται για 

θέµατα που τα αφορούν, να εκφράζουν την άποψή τους και να συμμετέχουν ενεργά στη 

λήψη αποφάσεων για τα θέµατα αυτά, να εκπροσωπούνται, ή να υποβάλουν παράπονα 

σε περιπτώσεις που θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα τους». Από όλες τις 

συγκεντρωθείσες αφηγήσεις επιβεβαιώνεται η μη διασφάλιση των παραπάνω 

δικαιωμάτων. 

Ακόμα οι αφηγήσεις όλων των συμμετεχόντων στάθηκαν και στο σημείο εκείνο που 

αναφέρεται στις κτηριακές υποδομές. Τα ψηλά κάγκελα που δίνουν την αίσθηση του 

εγκλεισμού και διαχωρίζουν το «μέσα» από το «έξω» στερούν το δικαίωμα των παιδιών 

στην ελευθερία. Οι ατελείωτοι διάδρομοι και τα μεγάλα υπνοδωμάτια των 20 ατόμων 

στερούν το δικαίωμα του προσωπικού χώρου και χρόνου όπως και αυτό της ομαλής 

διαβίωσης. Οι δομές και οι διαδικασίες που διέπουν τον χώρο, η ισορροπία ανάμεσα 

στην πειθαρχεία και την ελαστικότητα, η παραμέληση σημαντικών αναγκών των 

παιδιών, το ότι δεν ακολουθούνται κάποια πιστοποιημένα παιδαγωγικά standards, η 

ανεπάρκεια θεσµικών προβλέψεων για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
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δύναται να κατασκευάσουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα που τις 

βιώνουν. Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα αφήγησης επί του θέματος από την Αθηνά. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Όταν πρωτοπήγα στο Κέντρο υπήρχαν καγκελάκια μικρά γύρω από το ίδρυμα. 

Υπήρχαν βεράντες και μια πολύ όμορφη είσοδος, μπορούσαμε να βλέπουμε ουρανό. 

Αλλά μας απαγόρευαν να ήμασταν στις μπροστινές βεράντες, νόμιζαν ότι θα έρχονταν 

αγόρια να μας μιλάνε. Κάποιες  πηδούσαν τα κάγκελα και έφευγαν και μια κοπελιά είχε 

μείνει έγκυος. Από τότε όλα άλλαξαν.  

… αυτό που μαύρισε την ψυχή μας ήταν ότι τότε έβαλαν κάγκελα ψηλά στην 

μπροστινή πλευρά και στην πίσω μεριά έβαλαν μια πόρτα θεόρατη … Θυμάμαι και μια 

κίνηση που κάποτε μας είχαν δείρει γιατί είχαν δει παιδιά στα παράθυρα να κοιτάνε από 

την μπροστινή μεριά έξω» (Αφήγηση Αθηνά). 

 

Μια από τις βασικές αρχές που αφορά τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε 

ιδρύματα παιδικής προστασίας αναφέρεται στο ότι κάθε μέτρο ελέγχου και πειθαρχίας 

που μπορεί να ληφθεί στα ιδρύματα προστασίας πρέπει να βασίζεται σε δημόσιες 

διατάξεις και εγκεκριμένες προδιαγραφές (Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση(2005)5). 

Οι παραπάνω αναφορές του φορέα αφήγησης ουδόλως προσομοιάζουν με την οδηγία. 

Ωστόσο, η στέρηση των δικαιωμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατασκευή 

διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

10.2.2.1 Στέρηση πολιτισμικών αγαθών. 

Η στέρηση πολιτισμικών επιρροών και η ιδεολογία του ιδρύματος που διαχέεται στα 

παιδιά αλλά και η έλλειψη αξιών, οδηγούν στην έλλειψη πολιτισμικού κεφαλαίου. Ο εν 

λόγω παράγοντας είναι από τους πλέον σημαντικούς για την παραγωγή διαδικασιών 

αποκλεισμού. Ενδεικτικά του κλίματος που επικρατούσε είναι και τα αποσπάσματα των 

αφηγήσεων της Λυδίας και του Γιώργου που ακολουθούν. 
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Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Θυμάμαι ήταν μια παιδαγωγός που επειδή είχαμε απαιτήσει να δούμε κάποιες 

ταινίες σε βίντεο, εκείνη μας έβαζε κουλτουριάκες ταινίες. Καθόμασταν κάτω διότι δεν 

έφταναν στο χώρο οι καρέκλες… κάτω στα σκαλάκια και βλέπαμε την ταινία χωρίς να 

μας εξηγήσει εκείνη τίποτα.  

Κατάλαβες? τις έβαζε επίτηδες σε παιδιά χωρίς υποδομή χωρίς να μας λέει τίποτα και 

χωρίς να μας εξηγήσει τι θα δούμε και … μετά μας κορόιδευε.   

Ήθελε να μας αποδείξει ότι εσείς δεν είστε για τέτοια που απαιτείτε … Κανείς δεν 

κουβέντιαζε με τα παιδιά και αυτό ήταν το πιο οδυνηρό …κανείς δεν μας μίλαγε … » 

(Αφήγηση Λυδία). 

 

 Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Βρέθηκα στο Ίδρυμα διότι είχαν χωρίσει οι γονείς μου το 196 ... Ήμασταν 

αρκετά παιδιά, 4 αδέρφια και δεν μπορούσε να μας μεγαλώσει ο πατέρας μου. 

Αποφάσισε τότε να μας τοποθετήσει τους δύο σε ίδρυμα. Έβαλαν εμένα στο 

ορφανοτροφείο στα … την αδερφή μου στο … την μικρή την έδωσε για υιοθεσία και το 

άλλο παιδί το άφησαν να μεγαλώσει στο χωριό. Αυτό έγινε όταν ήμουν 5,5 με 6 χρονών. 

Έτσι από μικρός βρέθηκα στο ίδρυμα.  

Ήταν τότε και η περίοδος της Χούντας και τα πράγματα ήταν πολύ αυστηρά. Η ζωή 

μου εκεί μέσα ήταν ένας συνεχής αγώνας επιβίωσης γιατί από την στιγμή που οι 

συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες αλλά από ένα σημείο και μετά προσαρμόζεσαι. Δηλαδή 

προσαρμόζεσαι, και κάνεις φίλους, διεκδικείς. Αυτά που είναι δεδομένα για ένα καλό 

φαγητό, για ένα ρούχο, μια έξοδο για μας ήταν θέμα διεκδίκησης. Θέλω να πω ότι δεν 

υπήρχαν δεδομένα. Έπρεπε να παλέψουμε για να καλυτερέψουμε την ζωή μας.  

Και έτσι πορεύτηκα … Σε ένα βαθμό μικρό το προσωπικό μας στήριζε αλλά όπως σας 

είπα επειδή οι συνθήκες ήταν δύσκολες, θυμάμαι τους αγώνες μας να τους πείσουμε να 

βελτιωθούν οι συνθήκες και για μας και για τους μικρότερους. Είχαμε καταφέρει μετά 

από πολύ αγώνα να μας δίνουν κάποιες εφημερίδες να διαβάζουμε. Βρήκαμε κάποιους 

που εθελοντικά μας έδιναν κάποιες εφημερίδες πότε πότε … Αλλά και μετά τα πράγματα 

δεν ήταν και πολύ καλύτερα. Σπούδασα τεχνολόγος. Τα φροντιστήρια τότε δεν ήταν 

δεδομένο, κανείς δεν μας έκανε λόγο για φροντιστήριο. Τώρα υπάρχουν εθελοντές που 

διαβάζουν και βοηθούν αυτά τα παιδιά αλλά τότε αυτό δεν υπήρχε. Εγώ και άλλα 3 
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παιδιά από όλα που θυμάμαι σπουδάσαμε από τη γενιά μου, το 1980 εννοώ, και 

φαντάσου ότι ήμασταν 60 παιδιά. Ήταν μια εξαίρεση.  

… Εμείς διεκδικούσαμε ότι μπορούσαμε διαφορετικά δεν θα μας έδιναν τίποτα, πέραν 

του σχολείου και του φαγητού … ( Αφήγηση Γιώργος). 

 

10.2.3 Τρίτος άξονας ενεργοποίησης αποκλεισμού: “αναπαραγωγή των 
κοινωνικών ανισοτήτων εντός των Μονάδων ” 

Όσο αφορά τον τρίτο άξονα που ενεργοποιεί δυναμικές διαδικασίες αποκλεισμού και 

αναφέρεται στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων στην εντός των ιδρυμάτων 

και στην ενήλικη ζωή, έχουμε τα εξής ευρήματα: 

Σε όλες τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων υποκειμένων έγιναν αναφορές στον 

στοχευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό. Από τις δεκαετίες του 1960, 1970 και 

μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’80 θεσμοθετούνται συγκεκριμένοι τύποι 

τεχνικών-επαγγελματικών σχολείων και γίνεται μια απόπειρα προσανατολισμού των 

εκπαιδευόμενων προς αυτούς τους τύπους σχολείων. Η στροφή αυτή από το γενικό 

λύκειο στο τεχνικό επαγγελματικό ήταν ένας από τους βασικούς άξονες των 

κυβερνητικών πολιτικών. Στην πράξη όμως άτομα που αποφοιτούν από την 

υποχρεωτική και μόνο εκπαίδευση καταλαμβάνουν κατά κανόνα θέσεις της κατώτερης 

ιεραρχικά βαθμίδας του καταμερισμού εργασίας, ενώ άτομα που επιτελούν 

διευθυντικές λειτουργίες στην παραγωγή ή την κρατική διοίκηση είναι κατά κανόνα 

απαραίτητο να έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαμορφώνεται 

έτσι μια γενική αντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνική και την εκπαιδευτική δομή και 

ιεραρχία. Η εκπαίδευση, που προηγείται της ένταξης του ατόμου σε ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα, έχει ως βασικό στόχο να κατανείμει τους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με τις 

«ανάγκες του συστήματος απασχόλησης» (δηλαδή σε αντιστοιχία με τη διευρυμένη 

αναπαραγωγή του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας) σε ανώτερα ανώτατα στελέχη, 

μεσαία, στελέχη, κατώτερο προσωπικό (Μηλιός, 1993:16-17). 

Στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς διάκρισης των εκπαιδευτικών θεσμών 

προστίθενται και οι κοινωνικές πρακτικές που ακολουθούνται στα Κέντρα Παιδικής 

Μέριμνας από το 1970 και έπειτα αδιαλείπτως. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγονται και 

εντείνονται οι θεσμικές αντιθέσεις (Παπαδοπούλου, 2012), αναπαράγονται οι 

κοινωνικές ανισότητες και ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή διαδρομών που 
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οδηγούν αναπόφευκτα σε κοινωνικό αποκλεισμό για τα άτομα που βίωσαν σε κάποια 

φάση της ζωής τους την έξω-οικογενειακή φροντίδα. Ο Νικόλας και ο Λεωνίδας 

καταθέτουν τις δικές τους μνήμες και απόψεις επί του θέματος.  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Δεν υπήρχε επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα στο ίδρυμα. Ξέρω ότι σε ένα 

Κέντρο Μέριμνας στη … ωθούσαν τα κορίτσια που δεν προχωρούσαν στο Γυμνάσιο 

στον κλάδο της μοδιστρικής, ενώ σε κάποιο άλλο ίδρυμα, δεν θέλω να σου πω που, για 

να φοιτήσουν τα παιδιά στο γυμνάσιο έπρεπε να έχουν απολυτήριο δημοτικού πάνω από 

7 με άριστα το 10 … Γιατί να μην υπάρχει οργανωμένος επαγγελματικός 

προσανατολισμός? Και γιατί είναι κατευθυνόμενη η εκλογή του επαγγέλματος? ... » 

(Αφήγηση Νικόλας). 

 

Ιχνηλατώντας στις ατομικές ιστορίες των παιδιών που διέμειναν στην παιδική 

προστασία διαπιστώνουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο που την πλαισιώνει 

επαναθυματοποιεί τα παιδιά μη σεβόμενο το δικαίωμα των παιδιών στην ελεύθερη 

επιλογή και επιβάλλοντας τους να ακολουθήσουν μια τεχνική ειδίκευση εκείνη και 

μόνο που υπήρχε στο ίδρυμα από την ίδρυση και λειτουργία του, μη λαμβάνοντας 

υπόψη ούτε τις κλίσεις και επιθυμίες των παιδιών ούτε τις επιταγές της αγοράς 

εργασίας. Η μη άσκηση του δικαιώματος των παιδιών για την συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους ή σε κρίσιμα ζητήματα όπως η απόκτηση 

εκπαιδευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι παραβίαση των δικαιωμάτων τους η 

οποία συμβάλλει στην δομική & θεσμική αναπαραγωγή των ανισοτήτων.  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Γιατί  εμείς τα παιδιά των ιδρυμάτων ανήκουμε σε άλλη κοινωνική τάξη? Ζητάμε 

λοιπόν ίση μεταχείριση με τα εξωτερικά παιδιά σε όλους τους τομείς. Πρέπει η κοινωνία 

να πάψει να μας βλέπει σαν προβληματικά παιδιά αλλά σαν μέλη της … Εγώ έφυγα από 

το ίδρυμα δεκαέξι χρονών, από όταν έφυγα από το ίδρυμα το 198 … , δούλεψα στα 

καράβια και γύρισα όλο τον κόσμο μέχρι που κατέληξα στην Αυστραλία. Ζω εκεί από 

τότε … Δεν θέλησα να γυρίσω ποτέ πίσω … » (Αφήγηση Λεωνίδας).  
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Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, που ανακύπτει από την ποιοτική έρευνα και 

εμπλουτίζει τη γνώση μας ως προς αυτό η ποσοτική έρευνα, αναφέρεται στην πρόωρη 

φυγή στα 16 χρόνια, παιδιών που δεν έχουν ενηλικιωθεί και δεν έχουν τελειώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Η φυγή αυτή που αφορά όλες τις δεκαετίες ανιχνεύτηκε σε 

ποσοστά που σε κάποια Κέντρα αγγίζουν το 31,1%. Το πρόβλημα εδώ  προκύπτει λόγω 

της μη κατάλληλης προετοιμασίας των παιδιών για την ενηλικίωση και την 

αυτονόμηση, την εκπαίδευση σε αξίες και τρόπους συναλλαγής σύμφωνα με τις 

κοινωνικές απαιτήσεις. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι η μη ολοκλήρωση της 

βασικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία δρουν 

ανασταλτικά ως προς την ενεργοποίηση πιθανοτήτων συμμετοχής σε ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα με κυριότερο εκείνο της ελλιπούς εκπαίδευσης εφόσον το 

σχολείο από μόνο του θεωρείται ως ο πιο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην 

κοινωνική κινητικότητα αλλά και στην αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων 

(Μυλωνάς Θ., 1999). Με πολύ ενδεικτικό τρόπο η αφήγηση της Κατερίνας που 

ακολουθεί, μας δίνει συμπυκνωμένα όλη την πληροφορία επί του θέματος. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Αφού επικρατούσε αυτή η κατάσταση στην οικογένεια μου δεν μπορούσα να 

γυρίσω πίσω όταν τελείωσα μοδιστρική και ψαλίδι. Σταμάτησα το σχολείο το δημοτικό 

και πήγα στην μοδιστρική  και πήρα και το δίπλωμα στο ψαλίδι. Το ράψιμο το μαθαίναμε 

μέσα στο Ίδρυμα, το ψαλίδι μας πήγαιναν απ’ έξω σε μια κυρία που ήξερε και ήταν 

δασκάλα και υπεύθυνη για να μάθουμε. Όταν έγινα 16 χρονών και είχα πια το δίπλωμα 

μου στο ψαλίδι όπως σας είπα και πριν, έπρεπε πλέον να φύγω από το Ίδρυμα … τότε η 

δ/ντρια ήρθε και με βρήκε. Αν θα πας στο χωριό μου λέει, θα τα βρεις όλα μπροστά σου. 

Μου εξήγησε πως βρήκε ένα ζευγάρι Έλληνες με παιδιά που ζούσαν στο … στον 

Καναδά. Μου έκανε την πρόταση να πάω στον Καναδά  να βλέπω τα παιδιά, να έχω την 

φροντίδα τους. Πήγα, τι να έκανα, δίσταζα δεν είχα φύγει ποτέ βλέπεις. Τελικά πήγα στα 

αφεντικά. Με έβαλαν σε ένα τριώροφο σπίτι. Υπηρέτρια! Να μεγαλώνω τα παιδιά, αλλά 

όχι μόνο. Μου έλεγαν «ανέλαβε τα φαγητά, την καθαριότητα, όλα», ακόμα και τα παιδιά 

… και να φανταστείς ήμουν μόνο 16 χρονών.  
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… Ήμουν πάνω στην εφηβεία μου. Άλλοι τότε έχουν τα όνειρά τους. Εγώ δεν είχα 

κανένα. Δεν περνούσα καλά ούτε εκεί. Με χτύπησε η οικοδέσποινα τουλάχιστον 2 φορές.    

Προσπαθούσα όταν ήμουν στο ίδρυμα να σκέφτομαι μόνο το πότε θα φύγω, το ίδιο 

έκανα και τώρα. Σκεφτόμουν πάλι πότε θα φύγω … »  (Αφήγηση Κατερίνα). 

 

10.3 Πίνακες και Διαγράμματα που προέκυψαν από την ποιοτική 
έρευνα - Ομάδα Β 

Τα patterns που περιέχουν οι Πίνακας 10-2,Εικόνα 10-2 προκύπτουν προκύπτουν 

από τις αφηγήσεις των νεότερων ηλικιακά προσώπων που συμμετείχαν στην ποιοτική 

έρευνα και διαμορφώνουν τις μορφές και τις διαδικασίες του φαινομένου του 

αποκλεισμού. 
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Πίνακας 10-2 Πίνακας ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας της ομάδας Β 
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Δύσκολες 
οικογενειακές 
σχέσεις 

Έντονα συγκρουσιακές έως και επικίνδυνες οι 
σχέσεις με την οικογένειαπροέλευσης 

Απουσία σχέσεων με αυτήν ακόμα και μετά την 
ενηλικίωση 

Θεωρούν σωστή την απόφαση των ενηλίκων να  
παρέμβουν προκειμένου γιατην απομάκρυνση τους 
από το ανεπαρκές περιβάλλον 

Όσο μικρότερη η ηλικία εισόδου τόσο λιγότερες 
μνήμες και άρα καλύτερη η προσαρμογή 
στο νέο περιβάλλον  

Έλλειψη γονεϊκού προτύπου και δυαδικών σχέσεων 
(μητέρας-παιδί, πατέρας-παιδί) ή  ανάγκη 
αποκήρυξης γονεϊκών προτύπων,Έλλειψη αξιακού 
συστήματος 

Σχέσεις με τους 
συνοικοτρόφους 

Πριν την κρίση υπήρχε ένα πιο ομογενοποιημένο 
περιβάλλον μέσα στο Κέντρο 

Σχέσεις με το 
προσωπικό 

Έλλειψη μιας αγκαλιάς, έλλειψη ή πολύ συχνή 
εναλλαγή εργαζομένων, συμβασιούχοι εργαζόμενοι, 
εθελοντές 

Σχέσεις με την 
κοινωνία 

Περιορισμένη συμμετοχή σε δράσεις της 
κοινότητας.   

Έλλειψη κοινωνικοποίησης 

Μη επαρκής η προετοιμασία για την έξοδο 

Αντιμέτωποι με ιδιότυπο δομικό & θεσμικό 
ρατσισμό. 
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Οικονομική κρίση 

Με μεγάλη δυσκολία παρέχονται φροντιστήρια, 
εκμάθηση ξένων γλωσσών και ρουχισμός 

Μη πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού 

Αδυναμία επαφής 
με πολιτιστικά 
προϊόντα 

Θέατρο, Κινηματογράφος, Λογοτεχνία 
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Μη στοχευμένος 
επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

Κύρια κατεύθυνση το επαγγελματικό λύκειο. 

Μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας. 
Ελαστικότητα εργασίας, εκτεταμένη κατάσταση 
Ανεργίας 

 
Αδυναμία αυτονόμησης. Παραμονή στα ιδρύματα ή 
σε  Ξενώνες και μετά την ενηλικίωση 
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Εικόνα 10-2 Διαγραμματική Απεικόνιση των ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας της 
ομάδας Β 

 

10.4 Συνδυαστικά ευρήματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 
Οι διαδρομές του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών της έξω-
οικογενειακής φροντίδας. Ομάδα Β – νεότεροι σε ηλικία 
συμμετέχοντες. 

10.4.1  Πρώτος άξονας ενεργοποίησης αποκλεισμού: “χαλάρωση του 
κοινωνικού δεσμού” 

Όσο αφορά τον πρώτο άξονα που ενεργοποιεί δυναμικές διαδικασίες αποκλεισμού και 

αναφέρεται στην χαλάρωση και διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού έχουμε τα εξής 

ευρήματα: 
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10.4.1.1 Οι σχέσεις με την οικογένεια προέλευσης/καταγωγής. 

Τα άτομα που αποτελούν την ομάδα Β εισήχθησαν από την δεκαετία του ’90 και έπειτα 

σε Κέντρα Προστασίας. Στην παροντική οπτική των αφηγητών της ομάδας αυτής η 

απόφαση των ενηλίκων να απομακρυνθούν οι ίδιοι από τις οικογένειες καταγωγής τους 

φαντάζει σωστή & δίκαιη προς το πρόσωπο τους αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις 

άκρως απαραίτητη για την επιβίωση τους. Η επισήμανση αυτή έχει διττή σημασία. Από 

τη μια σηματοδοτεί την πλήρη ρήξη με την οικογένεια προέλευσης και από την άλλη 

αρχίζει να διαφαίνεται η κοινωνικό-ιστορική εξέλιξη της έννοιας της παιδικής 

προστασίας.  

Όπως μας επισημαίνουν τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας οι εισαγγελικές εντολές 

υπερτερούν μετά το 2000 σε ποσοστό εισαγωγής συγκριτικά με άλλες αιτίες λόγω των 

μεταβολών που προέκυψαν σε πολιτικό και νομικό επίπεδο (λεπτομέρειες στην 

ποσοτική έρευνα). Τα ποσοστά των εισαγγελικών εντολών λόγω 

ακατάλληλου/επικίνδυνου οικογενειακού περιβάλλοντος κυμαίνονται από 24,3% σε 

Κέντρα της Κρήτης, για να αγγίξουν το 48,4% στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας των 

Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας έρχονται σε πλήρη 

σύμπλευση και επιβεβαίωση αυτών της ποιοτικής, αποκωδικοποιώντας τον τρόπο με 

τον οποίο τα συμβάντα νοηματοδοτήθηκαν από τα ίδια τα υποκείμενα - φορείς της 

αφήγησης που υπήρξαν λήπτες της παιδικής προστασίας σε κάποια φάση της ζωής 

τους. Με την αλλαγή της αντίληψης της παιδικής προστασίας και του αντίστοιχου 

μοντέλου μέριμνας που συντελέστηκε με την προώθηση ενός θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την ανάπτυξη μηχανισμών παρέμβασης στην 

οικογένεια σε περίπτωση ακαταλληλότητας, η ελληνική κοινωνία σταδιακά κινήθηκε 

προς την αποκήρυξη της κακοποίησης, της παραμέλησης και της βίας εναντίον του 

παιδιού. Ενδεικτική της μετάβασης αυτής είναι η αφήγηση της Λίας. Ας την 

παρακολουθήσουμε. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … βρέθηκα λοιπόν εκεί (εννοεί στο Κέντρο) λόγω οικογενειακών προβλημάτων. 

Προερχόμαστε από μια οικογένεια που η μητέρα δεν έχει σώας τα φρένας και ο πατέρας 

ήταν αλκοολικός. Έτσι με εισαγγελική εντολή μας πήραν εμένα και  τις αδερφές μου 

γιατί δεν είμαι μόνο εγώ … είμαστε άλλα … κορίτσια … Δεν ήταν λοιπόν κατάλληλο το 
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οικογενειακό περιβάλλον για ανατροφή παιδιών. Εγώ τότε ήμουν 12 ετών και ενώ ήμουν 

μικρή καταλάβαινα που ήμουν και είχα αντίληψη του χώρου και ένιωθα ένα τρόμο στην 

αρχή, ήταν κάτι πάρα πολύ καινούργιο, όπως κάθε παιδί που μπαίνει για πρώτη φορά σε 

ένα ευαγές ίδρυμα. Μπήκα το 200 … και η κατάσταση ήταν πολύ καλή, το τονίζω αυτό, 

είχαν ψυχολογική υποστήριξη τα παιδιά που έμπαιναν για πρώτη φορά μέσα και για 

μόνιμη κατοικία πλέον. Μας πήρε πολύ χρονικό διάστημα να προσαρμοστούμε αλλά 

ήταν πολύ θετικό ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά στην ίδια ηλικία με εμάς οπότε και 

καταφέραμε να εγκλιματιστούμε.  

Η μεγάλη μου αδερφή πέρασε πιο δύσκολα από όλους μας, το βίωσε πιο άσχημα διότι 

ήταν μεγάλη και είχε τις πιο πολλές μνήμες και εμπειρίες από το οικογενειακό 

περιβάλλον που δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από το κεφάλι της. Αλλά με αρκετή 

ψυχολογική υποστήριξη και μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατάφερε να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ήταν και οι πιο μικρές που είχαν λιγότερες μνήμες και 

λιγότερες αναμνήσεις στο κεφάλι τους και έτσι κατάφεραν ευκολότερα να κάνουν μια 

νέα αρχή, αλλά ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα της απουσίας της μητέρας σε αυτές. 

Διότι όταν είσαι πολύ μικρός δεν καταλαβαίνεις γιατί πρέπει να φύγεις αλλά μόνο όταν 

μεγαλώνεις μπορείς να το καταλάβεις. Εκείνη την περίοδο που είχα πάει εγώ υπήρχε 

έντονη ψυχολογική υποστήριξη από την ψυχολόγο την κ. …… που ενώ πλέον δεν 

εργάζεται στο ίδρυμα μας έχουμε επαφές μαζί της ακόμη … Η μεγάλη μου αδερφή δεν 

σπούδασε τίποτα, παντρεύτηκε και ζει μόνιμα στην … Δεν κατάφερε να ανακάμψει ποτέ 

ενώ οι πιο μικρές ανέκαμψαν καλύτερα. Όσο πιο μεγάλη έμπαινες στο ίδρυμα τόσο πιο 

πρόβλημα είχες γιατί ήσουν ήδη με διαμορφωμένο χαρακτήρα. Τόσο πιο δύσκολο ήταν 

να σου περάσουν νέα βιώματα. Κατάφερε βέβαια να ανακάμψει όσο αφορά το σχολείο 

και αυτό είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εμείς δεν είχαμε μπει σε τέτοια 

διαδικασία πριν να πάμε μέσα. Σχολείο δεν μας πήγαιναν οι γονείς μου. Επιστημονικά 

δεν εξελίχθηκε αλλά σαν άνθρωπος ηρέμησε, συγχώρησε, αγάπησε και αγαπήθηκε … 

Θεωρώ ότι δεν είχε όμως μια εύκολη και θετική πορεία … Είναι στα οικιακά και ο 

άνδρας της εργάζεται … παρόλο  εεε … που αυτός ο άνδρας δεν ήταν η καλύτερη 

επιλογή αλλά τέλος πάντων … » (Αφήγηση Λία).  

 

Με το πέρασμα στη νέα αντίληψη της παιδικής προστασίας μετά το 2000 (όπως 

απέδειξε η ποσοτική έρευνα) τα Κέντρα Προστασίας γίνονται καταφύγια για τα 

κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά. Όμως τα άτομα αυτά έχουν ιδιαίτερες 

αναμνήσεις και στίγματα από τις κακοποιητικές συμπεριφορές που ασκήθηκαν προς το 
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πρόσωπο τους. Η ύπαρξη αυτών των ψυχικών ιδιαιτεροτήτων, λόγω των ιδιαίτερα 

κακοποιητικών συμπεριφορών που έχουν υποστεί σε σωματικό, ψυχικό ή/και 

σεξουαλικό επίπεδο, εντείνει την εσωτερίκευση του αισθήματος μειονεξίας κάτι το 

οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αυτό-περιθωριοποίηση ή και την περαιτέρω 

απομάκρυνση από την κοινότητα ή τις συλλογικές δράσεις. Αναπόφευκτα εντείνονται 

τα σημάδια της εσωστρέφειας, του απομονωτισμού και κατά συνέπεια του 

ιδρυματισμού. Επιπλέον, εκτός των ψυχό-κοινωνικών προβλημάτων η συγκεκριμένη 

διάρρηξη τόσο με την οικογένεια και το συγγενικό δίκτυο όσο και με την κοινότητα 

λόγω του εγκλεισμού συμβάλλει στην αποστέρηση κοινωνικού κεφαλαίου. Με την 

είσοδο στα Κέντρα τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία ανασύστασης της ατομικής 

και κοινωνικής τους ταυτότητας η οποία χαρακτηρίζεται από μια δομική αναδιάταξη 

της ατομικής τους καθημερινότητας. Η αναδιάταξη αυτή πηγάζει από τα διαφορετικά 

συστατικά της νέας βιούμενης κοινωνικής πραγματικότητας, από την παραγωγή 

νοήματος για τη μετάβαση στο ίδρυμα, από τις εγγεγραμμένες σχέσεις με τους 

συνοικούντες (που μπορεί να είναι και σχέσεις εξουσίας) και από αποδοχή από την 

έξω-ομάδα. Από την άλλη η αναγκαστική ανασύσταση της ταυτότητας προκύπτει και 

από την βίωση των στοιχείων που επιβάλλει ο θεσμικός καταναγκασμός (κανονιστικά 

πρότυπα, ρυθμίσεις, άτυπες πρακτικές συμμόρφωσης, μοντέλο πειθάρχησης) που 

διαπερνά το πλαίσιο της κρατικής παιδικής προστασίας και κατ’ επέκταση τη 

λειτουργία των Κέντρων Προστασίας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στους δύο 

παραπάνω άξονες, νέα κοινωνική πραγματικότητα και θεσμικός καταναγκασμός, 

λειτουργούν συμπληρωματικά προκειμένου για την αναδιαμόρφωση της ταυτότητας. 

Καλούνται λοιπόν τα στοιχεία αυτά, να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα, 

ενσωματώνοντας στο υποκείμενο τις αξίες, τους κανόνες και τους συσχετισμούς 

δυνάμεων όπως αυτοί προκύπτουν εντός καθώς και τις ταξινομήσεις της έγκλειστης 

κοινότητας. Ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού ελλοχεύει μετά την συσσώρευση 

όλων των παραμέτρων (όπως περιγράφησαν παραπάνω) που αναφέρονται στον 

ψυχολογικό, αναπτυξιακό/εξελικτικό, αισθηματικό και κοινωνικό τομέα των παιδιών 

ληπτών της έξω-οικογενειακής φροντίδας. Η Μυρτώ είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα συσσώρευσης τέτοιων παραμέτρων στο πρόσωπο της.  
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Απόσπασμα Αφήγησης 

« … είμαι μια κοπέλα λοιπόν που έχει περάσει πολύ δύσκολα … είχα σεξουαλική 

κακοποίηση από πατέρα ενώ η μαμά είχε χωρίσει και είχε φύγει και δεν υπήρχε … 

Έμενα σε ίδρυμα στην … Με βοήθησαν σε αυτό από το ίδρυμα … 

Όλοι έχουν κάτι διαφορετικό να σημαδεύει τη ζωή τους, όλοι είναι πονεμένοι εκεί 

μέσα, γιατί δεν φταίει η γη, το χώμα αλλά φταίνε οι γονείς … εμείς οι άνθρωποι φταίμε 

γιατί προκαλέσαμε τον πόνο … 

Στο Κέντρο Προστασίας … πέρασα καλά. Με βοήθησαν όσο γινόταν βέβαια. Μετά 

πήγα σε άλλο Κέντρο … Στα συγκεκριμένα Κέντρα που ήμουν εγώ πέρασα καλά και 

ήμουν τυχερή που πήγα σε αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι έτσι. Έχω ακούσει 

ιστορίες από άλλα παιδιά που ήταν σε άλλα ιδρύματα ότι τα έχουν ανεξέλεγκτα, δεν τους 

μιλάνε καθόλου για όσα πρέπει, δεν νοιάζονται, απλά τα φιλοξενούνε, και τρώνε και 

ξύλο και τιμωρίες αν δεν υπακούν … Τώρα που είμαι ενήλικη μένω ακόμα εδώ στο 

ίδρυμα επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά που βγάζω … Στην οικογένεια μου δεν επέστρεψα 

ποτέ … άλλωστε … » (Αφήγηση Μυρτώ). 

 

Σε κάθε περίπτωση οι επιθετικές πράξεις που ασκούν οι ενήλικοι μέσα στην οικογένεια 

θα αποτελέσουν τα πρότυπα που θα επηρεάσουν τα παιδιά (Jaffe, Wolfe & Wilson, 

1990 & Straus, 1993). Ακόμα και εάν τα παιδιά απορρίψουν το προβληματικό γονεϊκό  

πρότυπο υποβάλλονται σε μία διαδικασία επιβίωσης και ζουν σε διαδρομές τέτοιες 

τέτοιες ώστε μέσα από αυτές να αναπτύσσονται συνιστώσες που συνοδεύουν ένα 

ελλιπή αξιακό σύστημα, ελλιπή πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο και την 

κατασκευή μιας κατακερματισμένης προσωπικής ταυτότητας. Η αφήγηση της Βιολέτας 

έρχεται να συμπληρώσει αυτή της Μυρτώς. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

«Ήρθα στην Ελλάδα 3 μηνών συνοδευόμενη από την μητέρα. Η μητέρα μου περνάει 

λοιπόν το 198… από  τα σύνορα.  Εγώ ήμουν 3 μηνών. Πατέρας δεν υπήρχε. Με άφησε  

στην Παιδόπολη « … » στα … στην οποία έμεινα  μέχρι 16 ετών. Μεταφέρθηκα στο 

Κέντρο Παιδικής Προστασία στη … στο οποίο έμεινα για άλλα 2 χρόνια ώστε να 

ολοκληρώσω το Επαγγελματικό Λύκειο με κατεύθυνση κομμωτικής. 
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… Η σχέση με την μητέρα παραμένει μέχρι σήμερα πολύ προβληματική. Δεν με 

στηρίζει, δεν με στήριξε ποτέ. Της έχω ζητήσει πολλές  φορές βοήθεια αλλά δεν μου την 

έδωσε ποτέ.  

 … Κατάθλιψη νιώθω, στενοχώρια. Ένας άνθρωπος όταν περνάει τόσο δύσκολα θα 

κλάψει. Από το σπίτι μου ξεκινάνε όλα. Σας λέω τώρα πριν 12 χρόνια. Δεν ταιριάζουμε 

με τη μάνα μου σαν χαρακτήρες να σας το πω έτσι για να με καταλάβατε, για να σας 

μιλήσω πιο ανοιχτά. Προσπάθησα πολλές φορές να έρθω κοντά σε αυτή τη γυναίκα. Δεν 

με έχει νιώσει αυτή η γυναίκα και φταίει ότι δεν με έχει μεγαλώσει δεν με έχει ζήσει … 

Στο ίδρυμα στην … πέρασα καλά και μεγάλωσα εκεί μέσα … Άσε να μην συνεχίσω … 

για μένα δεν είναι μάνα, μπορεί να με γέννησε αλλά μάνα είναι αυτή που θα το 

μεγαλώσει το παιδί και θα το νιώσει … Μου είπαν ότι με άφησε μηνών και όταν πήγα 

στο σπίτι της ήμουν ήδη 18 χρονών. 

Όταν έφυγα από το ίδρυμα πήγα στη μαμά μου. Όμως δεν πέρασα καθόλου καλά.  

Πάντα ήθελα τη μαμά, αγαπούσα τη μαμά, ήθελα μαμά και πάντα ήθελα να γυρίσω κοντά 

της αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήμουν ανώριμη που το ήθελα αυτό. Με 

προειδοποιούσαν οι κυρίες στο ίδρυμα «μην πας με τη μαμά σου, τα πράγματα δεν είναι 

καλά εκεί» μου έλεγαν. Στο ίδρυμα πέρασα καλά αλλά τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά 

την ενηλικίωση μου που βγήκα και πήγα στο σπίτι της. Έτρωγα πολύ ξύλο από τη μαμά 

και τον πατριό μου. Δεν θέλω να την κατηγορήσω θα την αφήσω στα χέρια του θεού. Την 

κυρία … την κοινωνική λειτουργό στην Πρόνοια στην … την ξέρετε? Αν την ρωτήσετε 

θα σας τα πει όλα.  Ο πατριός μου και η μαμά μου με έβαζαν να ζητιανεύω και με 

χτύπαγαν όταν δεν το έκανα … » (Αφήγηση Βιολέτα). 

 

Το γιατί η οικογένεια είναι ένα τόσο δύσκολο αλλά και πολλές φορές βίαιο κοινωνικό 

περιβάλλον έχει προκαλέσει το επιστημονικό ενδιαφέρον. Είναι γενικά, αποδεκτό 

πάντως πως τα μέλη της οικογένειας συναλλάσσονται συχνά και εμπλέκονται σε ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν υψηλό βαθμό δέσμευσης και 

συνάφειας για κάθε συμμετέχοντα, αλλά προϋποθέτουν επίσης το δικαίωμα ή ακόμα 

και την ευθύνη να επηρεάζουν την συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις και τις αξίες των 

άλλων (Gelles, 1997). Επιπλέον, στην οικογένεια συσσωρεύεται η γνώση των ισχυρών 

και των αδύνατων σημείων των μελών της, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν 

εναντίον ενός μέλους σε μια επίθεση σε κατάσταση σύγκρουσης. Με αυτόν τον τρόπο 

εντοπίζονται σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο οι λόγοι για τους οποίους η οικογένεια παρέχει 

πολλές ευκαιρίες για αρνητική αλληλεξάρτηση (Hewstone & Stroebe, 2001: 451). Οι 
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αφηγήσεις του Άγγελου και της Πηνελόπης είναι δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

διαμόρφωσης των patterns του πίνακα 10.2 όσο αφορά τον τομέα της χαλάρωσης του 

κοινωνικού δεσμού που αναφέρονται α. στις έντονα συγκρουσιακές έως και επικίνδυνες 

σχέσεις με την οικογένεια προέλευσης, β. στην απουσία σχέσεων με αυτήν ακόμα και 

μετά την ενηλικίωση, γ. την αποδοχή της απόφασης παρέμβασης των ενηλίκων στην 

απομάκρυνση τους από την οικογένεια, ως σωστή και τέλος δ. στην έλλειψη γονεϊκού 

προτύπου ή και την ανάγκη αποκήρυξης αυτού. Ας τις παρακολουθήσουμε. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

«Στο ίδρυμα βρέθηκα με δικαστική (εισαγγελική) εντολή. Είχαμε πάει εμείς … εγώ 

και τα αδέρφια μου, γενικά θέλαμε να φύγουμε από το σπίτι διότι δεν μπορούσαμε να 

ζούμε αυτό που ζούσαμε. Ο πατέρας μας ήταν εθισμένος σε ουσίες και η μαμά επίσης.  

Εγώ βέβαια ήμουν μικρή, ήμουν 7 χρονών και θα σας διηγηθώ ότι θυμάμαι. Είχαμε 

πάει στην αστυνομία αλλά δεν μας πίστευαν, γενικά προσπαθήσαμε και μαζέψαμε πάρα 

πάρα πολύ κόσμο για να μας ακούσει κάποιος και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα 

αυτιά της πρόνοιας. Χρειαζόμασταν βοήθεια εκείνη την περίοδο. Μόλις μας ακούσανε 

περάσαμε από διάφορα δικαστήρια για πολλά χρόνια … Στο Κέντρο πάλι που 

φιλοξενούμασταν μας πέρναγαν από εξετάσεις να δούνε αν ήμασταν υγιείς, μας είχαν 

περάσει από ψυχολόγους … 

Κάθε παιδί που ζει σε ένα ίδρυμα έχει κάποιες αναμνήσεις που προσπαθεί να τις 

ξεχάσει που δεν θέλει να τις θυμάται για να μπορέσει να περνάει καλές στιγμές. Στο 

ίδρυμα λοιπόν που μπήκαμε τότε μας αντιμετώπισαν πολύ καλά, τώρα βέβαια έχουν 

αλλάξει τα πράγματα. Εκείνη πάντως την περίοδο που μπήκαμε εμείς δεν 

αντιμετωπίσαμε ούτε ρατσισμό, ούτε νιώθαμε περιθωριοποιημένοι … Βέβαια δεν ήταν 

όλα όμορφα, είχαμε και τις δυσκολίες μας. Ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα (εννοεί 

από το προσωπικό) με τους οποίους δεν είχαμε ταιριάξει. Είχαμε όμως ταιριάξει με 

κάποιους άλλους όπως με κάποια κοινωνική λειτουργό και έτσι προσπαθούσαμε και 

εμείς να φτιάξουμε το δικό μας χαρακτήρα για να δούμε και εμείς τι θα μπορούσαμε να 

κάνουμε στην ζωή μας … 

Εγώ προσωπικά όταν είχα πάει εκεί στο ίδρυμα ήμουν πολύ φοβισμένη. Είχα 

τρομάξει από τα πάντα. Από αυτά που είχα ζήσει στο σπίτι αλλά και από το ότι βρέθηκα 

στο ίδρυμα μέσα μετά. Είχα τρομάξει και από το ότι μας είχαν περάσει από εξετάσεις 

υγείας.  Όταν μαθεύτηκε το γεγονός είχαν έρθει δημοσιογράφοι και μας κυνηγούσαν 
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πάρα πολύ έντονα και πιεστικά να μας πάρουν συνέντευξη. Και όλα αυτά ήταν λίγο 

τρομακτικά και φαντάσου ότι μετά έπρεπε να πας και σχολείο και είχες και το φόβο των 

παπαράτσι και των δημοσιογράφων ακόμα και εκεί. Και μετά από κανένα χρόνο εγώ 

προσωπικά είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα διότι είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε αλλά 

στο κέντρο με βοήθησαν να το ξεπεράσω τότε.  

 … Η ζωή εκεί μέσα δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη είχαμε και τις δυσκολίες μας 

βέβαια δεν μπορώ να πω … Πιστέψτε με όμως είναι τρομερή η αλλαγή σελίδας προς το 

καλύτερο εκεί μέσα σε σχέση με την οικογένεια μου και δεν θα το μετανιώσω ποτέ που 

έφυγα από την οικογένεια μου παρόλο που δεν ήταν και τόσο εύκολο για ένα εφτάχρονο 

παιδί αυτό … Βασικά πιο πολύ από όλα φοβόμουν τα δικαστήρια και όλα αυτά που μας 

ρωτούσαν και όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί μέσα …  

Το πιο δυναμικό στοιχείο όμως ήταν ότι ήμασταν όλα τα αδέρφια μαζί. Το να έχεις 

κάποιο δικό σου άτομο δίπλα ήταν σαν να μην το ζούσες μόνος σου όλο αυτό, σαν να 

μην ήσουν μόνος, ήταν τεράστιο κάτι … ε … τι να πω … μπορούσαμε να το 

αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί αυτό το τρομακτικό πράγμα που ζούσαμε … το να έχεις 

αδέρφια τελικά είναι τόσο σημαντικό γιατί μπορείς να μοιράζεσαι την δυστυχία και την 

χαρά βέβαια. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω αδερφές» (Αφήγηση Πηνελόπη).  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

«Ήμασταν μια φορά στο σπίτι, μια φορά και έναν καιρό δηλαδή …. βασικά ναι και … 

και μας είπαν να πάμε στην πρόνοια γιατί κάποιος την είχε ειδοποιήσει και θα μας 

περίμεναν. Οι γονείς μου είχαν χωρίσει και ήμασταν τέσσερα αδέρφια. Η πρόνοια είδε 

την κατάσταση που ήμασταν εμείς που δεν είχαμε χρήματα ούτε να ζήσουμε … Έτσι μας 

πήγαν σε ιδρύματα μέσω πρόνοιας … Στο ίδρυμα ήταν καλύτερα από το σπίτι διότι 

είχαμε πλέον ότι οι γονείς δεν μπορούσαν να μας δώσουν … Στο ίδρυμα κάθε χρόνο μας 

έπαιρναν ρούχα και είχαμε φαγητό ήταν ζόρικα βέβαια αλλά καλύτερα … 

Μετά από χρόνια που προσαρμόστηκα όλα κυλήσανε όπως θα έπρεπε να είναι μια 

οικογένεια, και αυτό μόλις γνώριζες καλύτερα τι είναι εδώ … Μπορεί να χώρισαν οι 

γονείς μου αλλά γονείς είναι δεν μπορούμε να τους κάνουμε κάτι … άλλωστε η μητέρα 

μου είχε φύγει από το σπίτι μας. Τώρα που είμαι μεγάλος δεν γυρνάω κοντά τους, ούτε 

στον ένα ούτε στον άλλο. Τώρα προσπαθώ να κάνω τη δική μου ζωή. Οι γονείς κάνουν 

λάθη πολλά λάθη … 
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Έχω δει ότι πολλά παιδιά, δεν ξαναγυρνάνε και ο καθένας πήρε το δρόμο του … να 

κάποιο παιδί το πήρε η γιαγιά του και δεν μπορούσε καλά διότι ήταν ηλικιωμένη αλλά 

προσπαθούσε … Τα παιδιά έρχονταν δυστυχισμένα, κακοποιημένα και εμείς οι παλιοί 

προσπαθούσαμε να τους δώσουμε αγάπη και να τους δείξουμε ότι το σπίτι αυτό είναι το 

δικό σου και ευτυχώς υπάρχει αυτός ο χώρος. Ξέρεις τι πιστεύω … αν δεν υπήρχε το 

ίδρυμα ο κόσμος θα ήταν πολύ κάτω, τα παιδιά θα ήταν στους δρόμους μπορεί να ήταν 

και αλήτες. Ευτυχώς που υπάρχουν τα ιδρύματα και μπορούν να μείνουν και να τα 

αγαπήσουν τα παιδιά όπως δεν μπόρεσαν να τα αγαπήσουν οι οικογένειες τους» 

(Αφήγηση Άγγελος). 

 

10.4.1.2 Οι σχέσεις με τους συνοικούντες των Κέντρων Παιδικής Προστασίας. 

Η ανάγκη για δημιουργία δεσμών είναι πολύ μεγάλη σε παιδιά που στερούνται, μάλλον 

οριστικά, δεσμούς με την οικογένεια προέλευσης. Όμως και αυτοί οι δεσμοί με τους 

συνοικούντες λόγω των ιδιομορφιών των παιδιών και της σύγχυσης που επικρατεί στον 

ψυχισμό τους αποβαίνουν προβληματικοί. Οι χαλαρές σχέσεις συνύπαρξης που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους, μέσω των συσχετισμών δυνάμεων που διαμορφώνονται 

εντός του χώρου, διατηρούν αν όχι επιτείνουν τη στέρηση κοινωνικού κεφαλαίου και 

την μη ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών δεσμών. Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι ουδείς 

από τους αφηγηθέντες ανέφερε διατήρηση της επαφής με κάποιο συνοικούντα μετά την 

ενηλικίωση του και την αποχώρηση του από το Κέντρο. Τους αφηγητές εδώ 

εκπροσωπεί ο Άγγελος με την περιεκτική νοήματος αφήγηση του. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Άκου … στα ιδρύματα, αυτά τα έχω ζήσει … πηγαίνουν άτομα που έχουν 

πολλά προβλήματα είτε γιατί οι γονείς τους έχουν πεθάνει, είτε γιατί δεν έχουν καθόλου 

χρήματα, ή με εισαγγελικές εντολές. Παιδιά που έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Και 

τώρα έχουν έρθει στο ίδρυμα πολλά τέτοια παιδιά από όσο ξέρω, αλλά και τότε που 

ήμουν και εγώ τα ίδια συναντούσες.   

Λοιπόν εγώ τόσα χρόνια είδα ότι εκεί αν δεν συνυπάρξεις με τα παιδιά αυτά που 

έρχονται, και καλώς ή κακώς αν δεν συνυπάρξεις με αυτούς που μένουν στο ίδιο σπίτι 

δεν μπορείς να προχωρήσεις.  
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 … Τι να σου πω όταν ήμουν εγώ είδα παιδιά να έρχονται μετά από μένα, τι έχουν 

δει τα μάτια μου …  παιδιά μικρά να έρχονται που δεν τους είχαν δώσει αγάπη, δεν τους 

έδιναν καν φαγητό, ήταν βρώμικα ήταν μέσα στην κακομοιριά, να μην ξέρουν που πάνε 

τα τέσσερα, να μην ξέρουν ούτε να γράφουν, παιδιά που κλαίγανε και λέγανε «ήθελα 

και εγώ έτσι όπως εδώ να ήταν και στο σπίτι μου» … και κλαίγανε και εμείς οι πιο 

μεγάλοι τους λέγαμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς το σπίτι σου δεν θα μπορέσει να είναι 

έτσι. Και εμείς τους λέγαμε «μην κλαις άμα μεγαλώσεις θα μπορέσεις να φτιάξεις το 

δικό σου σπίτι όπως το θέλεις εσύ». Αλλά αυτά έκλαιγαν και έλεγαν όλο για το σπίτι 

τους. Και εμείς τους λέγαμε…εδώ που είσαι, είσαι καλά και πρέπει να πολεμήσεις για 

τη δική σου μεριά.  

Είχαμε βέβαια και άλλα πολύ ζόρικα παιδιά και άλλα που είχαν θέματα δηλαδή 

σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα …Είχαμε θυμάμαι και κάποιο που έκλαιγε συνέχεια 

και ήθελε τη μαμά του αλλά που η μαμά του αυτή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί 

δεν ήταν καλά ήταν στο ψυχιατρείο. Είχαμε παιδιά που δεν προσαρμόστηκαν και δεν 

τους άρεσε στο ίδρυμα και προτίμησαν να φύγουν και να μείνουν στο δρόμο, να μένουν 

έξω και να είναι μόλις 16 χρονών … Κάποια άλλα παιδιά δεν ήθελαν να πηγαίνουν στο 

σχολείο και έκαναν πολλές απουσίες. Ένα παιδί έκλεψε όταν πήγε κάπου έξω για βόλτα 

και το πήγαν φυλακή. Μετά από καιρό μάθαμε ότι βγήκε αλλά δεν ήθελε επαφές με 

εμάς … »  (Αφήγηση Άγγελος). 

 

10.4.1.3 Οι σχέσεις με το προσωπικό 

Οι σχέσεις με το προσωπικό των Κέντρων όπου διέμεναν τα άτομα που συμμετείχαν 

στην έρευνα περιγράφονται από το παρακάτω αντιπροσωπευτικό απόσπασμα αφήγησης 

του Άγγελου:  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Μερικοί τελειώνουν τη Δευτέρα Λυκείου πάνε σε κάποια σχολή τεχνική και 

μετά φεύγουν για να βρουν δουλειά. Στα μαθήματα παλιά μας βοηθούσαν οι επιμελητές. 

Ερχόταν και ένας παπάς και μας διάβαζε στα θρησκευτικά. Μετά έφυγαν οι επιμελητές 

και δόξα το θεό ήρθαν οι εθελοντές. Και ευτυχώς διότι αν δεν έρχονταν οι εθελοντές τα 

παιδιά δεν θα ανοίγαμε ποτέ τα βιβλία. Χωρίς τους εθελοντές δεν θα μαθαίναμε 

γράμματα.  
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Παλιά υπήρχε τιμωρία, υπήρχε και η σφαλιάρα, γιατί υπήρχε πολύ ζόρι…. Μια 

σφαλιάρα ξέρεις και μια τιμωρία … Να εμείς άμα δεν ακολουθούσαμε τους κανόνες 

καθόμασταν στη γωνία μισή με μια ώρα όρθιοι. Ήμασταν πολλά άτομα, νομίζω 26 και ο 

επιμελητής δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αν τσακωνόμασταν ή παίζαμε ξύλο και 

οτιδήποτε άλλο κακό και αν κάναμε μας είχανε τιμωρία. Και μετά άμα ήσουν ζόρικος 

μαλάκωνες. Τώρα όμως δεν γίνεται αυτό γιατί υπάρχει … πως την λένε αυτή η γυναίκα 

που προστατεύει τα παιδιά … δεν θυμάμαι … Τώρα λοιπόν τα μικρότερα σου λένε άμα 

με χτυπήσεις θα πάω στην τέτοια … Τώρα δηλαδή υπάρχει η απειλή. Τώρα οι μόνοι που 

θα ασχοληθούν με τα παιδιά θα είναι οι εθελοντές και κανείς άλλος … » (Αφήγηση 

Άγγελος).  

 

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού καλύπτεται από εθελοντισμό. Οι εθελοντές οι 

οποίοι πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευτικοί, παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα 

παιδιά των Κέντρων. Σε αυτή την αντίφαση έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι η 

έλευση των εθελοντών κατοχυρώνεται και θεσμικά. Η θεσμική αυτή κατοχύρωση 

παίρνει τη μορφή Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αδειοδοτημένα από τους 

εποπτευόμενους κρατικούς φορείς.     

     Μέσα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων προκύπτει και ένα νέο στοιχείο σε 

σχέση με όσα προέκυψαν από τις αφηγήσεις της ομάδας Α. Το στοιχείο αυτό 

αναφέρεται στη δημιουργία ομάδων, μέσα στα Κέντρα, με βάση τις αιτίες εισόδου των 

παιδιών και των διαφορετικών βιωμάτων που τα χαρακτηρίζουν. Το στοιχείο αυτό 

αναδύεται από την ύπαρξη μιας περισσότερο πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας σε 

σχέση με τις δεκαετίες που προηγήθηκαν του 2000. Κατά συνέπεια, κάνουν πλέον την 

εμφάνιση τους διάφορα κριτήρια αποδοχής ή όχι στις ομάδες των συνοικούντων στα 

Κέντρα. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι εθνοτικού τύπου ή κριτήρια τόπου 

καταγωγής (έλληνες ή αλλοδαποί). Προσθέτονται επίσης, κριτήρια αποδοχής ή 

απόρριψης στις ομάδες «εντός» των τειχών, που αναφέρονται στην παραβατικότητα, 

την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, θύματα trafficking κ.α. Τα κριτήρια αυτά 

εμφανίζονται όταν κάνουν την εμφάνιση τους ανάλογου τύπου εισαγωγές στα Κέντρα, 

λόγοι οι οποίοι απουσίαζαν ή ήταν υποτονικοί σε παρελθόντα έτη όπως δείχνουν τα 

στοιχεία της ποσοτικής έρευνας. Από την άλλη διατηρούνται κριτήρια όπως «ο 

παλαιός» και «ο νέος». Διατηρείται επίσης, μια κοινωνική διαστρωμάτωση εντός των 

ιδρυμάτων, η οποία αναπαράγεται όχι μόνο από τους συνοικούντες μεταξύ τους αλλά 
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και από το προσωπικό και η οποία αναφέρεται σε κριτήρια όπως η «ισχυρή 

προσωπικότητα» ως χαρακτηριστικό γνώρισμα παιδιών που αποτελούν πρότυπα για 

τους υπολοίπους. Η πιο αντιπροσωπευτική αφήγηση που περιλαμβάνει όλα τα 

παραπάνω στοιχεία είναι αυτή της Λίας που ακολουθεί. 

  

Απόσπασμα αφήγησης 

«Γενικά, τότε που ήμουν εγώ εκεί υπήρχε ένα ομοιόμορφο περιβάλλον. Δεν είχαμε 

τότε παιδιά εισερχόμενα για άλλους κοινωνικούς παράγοντες, ήμασταν μια κάστα 

ανθρώπων – παιδιών, πάνω κάτω με τις ίδιες ανάγκες και ήταν πιο εύκολα να το 

διαχειριστεί το προσωπικό. Δηλαδή δεν είχαμε παιδιά που ήταν παραδείγματος χάρη 

χρήστες ναρκωτικών ή παιδιά του δρόμου που δεν μιλάνε καν ελληνικά και τα πήραν 

από το σπίτι τους ή το δρόμο και τα έβαλαν στον ίδρυμα μας. Πλέον αυτό δυστυχώς δεν 

γίνεται στο ίδρυμα μας. Για να το πω πιο λαϊκά προσπαθεί να ενσωματωθεί μέσα εκεί 

κάθε καρυδιάς καρύδι. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται … Έτσι τα παιδιά αυτά δεν έχουν και 

την ανάλογη βοήθεια που τόσο χρειάζονται … Το κάθε παιδί έχει τα δικά του βιώματα 

και θέλει τη δική του προσωπική βοήθεια.  

… Ακόμα όταν πήγα εγώ είχαμε μεγάλες ηλικιακές κλίμακες μπορώ να πω, και εγώ 

είχα πρότυπο τις μεγάλες σε προσωπικό επίπεδο και είχαμε με αυτές τα ίδια περίπου 

κοινωνικά προβλήματα βιώσει. Εννοώ ήμασταν οι περισσότεροι από κακοποιητικές 

οικογένειες ή εγκαταλελειμμένα παιδιά. Οι μεγάλες ήταν παιδιά που είχαν παλέψει πάρα 

πολύ στη ζωή τους και εμείς τις είχαμε πρότυπο. Οι εργαζόμενοι μας τις έδειχναν ως 

πρότυπα. Μιμούμενες αυτές αλλά και με τη βοήθεια των εθελοντών διαβάζαμε και από 

λίγο. Υπήρχαν και εθελοντές. Εγώ προσωπικά που δεν ήξερα τίποτα μα τίποτα μου 

μάθαιναν 12 χρονών την αλφαβήτα. Ερχόταν μια γυναίκα η κ. Δ … αρχαιολόγος ήταν 

και μου έκανε μαθήματα και με βοήθησε παρά πολύ. Υπήρχε πολύς εθελοντισμός … 

Και έτσι πολλά παιδιά που μπήκαμε τότε καταφέραμε να κάνουμε κάτι όχι βέβαια μόνο 

να περάσουμε κάπου αλλά να μάθουμε μια τέχνη. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.  

… Εγώ τώρα φιλοξενούμε από την κυρία Χ … που δεν ήταν μορφωμένη ιδιαίτερα αλλά 

με έπαιρνε από το ίδρυμα για συντροφιά. Της χρωστάω πάρα πολλά. Και τώρα που 

σπουδάζω μένω στο σπίτι της και από το ίδρυμα ξέρουν ότι με φιλοξενεί η κυρία … » 

(Αφήγηση Λία). 
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Ερμηνευτικό σχόλιο για τις αναφορές των αφηγηθέντων στην συνύπαρξη τους με 

παιδιά χρήστες ουσιών ή θύματα εμπορίας κ.α., όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε η 

Λία, γίνονται και από τον Συνήγορο του Πολίτη. Ειδικότερα, η Αρχή του συνηγόρου 

του Πολίτη έχει δεχτεί κατ’ επανάληψη αναφορές για εφήβους οι οποίοι χρήζουν 

υψηλής υποστήριξης και εξειδικευμένης φροντίδας ψυχικής υγείας, για την περίπτωση 

των οποίων δεν υπάρχουν κατάλληλες δοµές. Τα παιδιά αυτά στη χώρα μας με 

διαταραχές ή/και σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς εισάγονται µε εισαγγελική 

εντολή στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας τα οποία λόγω του ότι δεν διαθέτουν την 

αναγκαία υποδοµή για να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους έχει ως αποτέλεσµα να 

διαταράσσεται η λειτουργία ιδρυµάτων, να προκαλείται σοβαρή αναστάτωση στα 

υπόλοιπα φιλοξενούµενα παιδιά. Από την άλλη πλευρά τα ίδια τα παιδιά ή έφηβοι µε 

ψυχικές/συµπεριφορικές διαταραχές δεν λαµβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται, µε 

περαιτέρω συνέπεια την παγίωση ή επιδείνωση των προβληµάτων τους.  

 

10.4.1.4 Οι σχέσεις με την κοινωνία κατά την διάρκεια παραμονής στα Κέντρα 

Ο όγκος και η δομή του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της ανάπτυξης ισχυρών 

κοινωνικών δικτύων θα μπορούσαν να ουδετεροποιήσουν τις επιδράσεις του 

εγκλεισμού και του ιδρυματισμού. Ενώ υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ 

ατομικού και κοινωνικού, η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών και κοινωνικών δικτύων στο 

σχολικό χώρο ή στον χώρο των Μονάδων φροντίδας δεν προκύπτει από τις αφηγήσεις 

των συμμετεχόντων. 

Κατά ένα παράδοξο τρόπο μορφές κοινωνικού αποκλεισμού παράγονται και από τη 

δράση μιας σειράς θεσμών, όπως εκείνου του θεσμού παιδικής προστασίας και του 

σχολείου, που έχουν ως στόχο την κοινωνική ένταξη και επανένταξη των υποκειμένων 

που έχουν υποστεί ήδη μια πρώτη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού 

εξαιτίας της ρήξης του οικογενειακού δεσμού και της στέρησης υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος. Ενδεικτική περίπτωση είναι η αναφορά που γίνεται παρακάτω από την 

Πηνελόπη. Στην αφήγησή της συμπυκνώνεται ο χώρος των φτωχών αναπαραστάσεων 

που διαθέτουν τα παιδιά που βρίσκονται «εντός των τειχών» σε σχέση με την «έξω – 

ομάδα» και αναδεικνύεται η αποτυχία του θεσμού του σχολείου και της παιδικής 

προστασίας να λειτουργήσουν ως ενταξιακοί φορείς για τα παιδιά αυτά. Στο σημείο 

αυτό πρέπει να θυμηθούμε την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στην οποία 
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ορίζονται κατευθυντήριες οδηγίες και προδιαγραφές ποιότητας προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εφαρμογή ποιοτικών προτύπων λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής 

Προστασίας και των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν σε αυτά. Οι οδηγίες αυτές μας 

αναφέρουν ότι: 

- Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην σωματική και πνευματική υγεία του 

παιδιού, στην πλήρη και αρμονική ανάπτυξη του ως βασικές προϋποθέσεις για 

την επιτυχία του σχεδίου προστασίας του. 

- Πρέπει να καταρτίζεται ένα ατομικό σχέδιο προστασίας που θα βασίζεται τόσο 

στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού και στον σεβασμό 

της αυτονομίας του, όσο και στη διατήρηση της επαφής του παιδιού με τον 

εξωτερικό κόσμο και στην προετοιμασία για την μελλοντική διαβίωση του έξω 

από το ίδρυμα. 

Η Πηνελόπη μας αφηγείται την πλήρη αποτυχία εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Επίσης εμείς τα παιδιά των ιδρυμάτων δεν ξέρουμε πως είναι η πραγματική 

ζωή, δηλαδή πως είναι να δουλεύεις ή το πιο απλό πράγμα ότι πρέπει να πληρώσεις την 

ΔΕΗ στο σπίτι σου. Δεν ξέρουμε γενικά πως είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων εκεί 

έξω. Εμείς μόνο πηγαίναμε στο σχολείο και μετά καθόμασταν μέσα και όλα αυτά δεν τα 

γνωρίζαμε. Είναι πολύ δύσκολο όταν βγεις έξω, δηλαδή όταν βγεις από το ίδρυμα, να 

καταλάβεις τι συμβαίνει στον κόσμο εκεί έξω.  

Εμείς αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι να συνηθίσουμε στο πως είναι 

έξω η ζωή … Μακάρι να άφηναν τα παιδιά να είναι πιο ενεργά μέσα στο ίδρυμα π.χ. να 

σου πουν έλα μαζί μου να πάμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να πάμε σε μια 

τράπεζα. Όταν  ήμασταν μέσα όλο μας έλεγαν πράγματα αλλά ποτέ δεν τα έπρατταν και 

όταν βγαίνουμε είμαστε και πάλι τόσο τρομαγμένοι. Ξανά και ξανά αυτός ο τρόμος … 

με άλλη μορφή τώρα … πώς να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνία που δεν ξέρουμε … ?» 

(Αφήγηση Πηνελόπη). 
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10.4.1.5 Ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό 

     Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίζεται μέσα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων 

είναι η ιστορική διαχρονική μεταβολή των κοινωνικών προτύπων και πρακτικών. 

Δηλαδή, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα από την ομάδα Β στο ατομικό παρά στο 

συλλογικό σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα συμμετεχόντων (ομάδα Α). Τα 

νεότερα άτομα συμμετέχοντες στην βιογραφική αφήγηση φαίνεται ότι αναζητούν 

μεγαλύτερη εξειδικευμένη ατομική βοήθεια που να απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους. Με άλλα λόγια όπως προέκυψε από την έρευνα η ανάγκη αυτή τοποθετείτε σε 

υψηλότερη θέση στις νοηματοδοτήσεις που αποδίδουν στις ανάγκες τους, από την 

παροντική οπτική τους, οι συμμετέχοντες της ομάδα Β συγκριτικά με την θέση που της 

απέδιδε η ομάδα Α. Η διαφορά αυτή εμφανίζεται και στην διαγραμματική απεικόνιση 

της Εικόνας 10.2 όπου η ανάγκη εξειδικευμένης ατομικής φροντίδας τοποθετείται από 

όλους τους αφηγηθέντες στη δεύτερη θέση σε σχέση με την ομάδα Α που την 

τοποθετούσε στην τρίτη θέση όπως προκύπτει από την Εικόνα 10.1. Η μόνη λύση 

φαίνεται να είναι η διεπιστημονική προσέγγιση με την συμβολή των διαφορετικών 

επιστημονικών οπτικών των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά της έξω-οικογενειακής 

φροντίδας. Οι επιστήμες της υγείας, του νόμου και της κοινωνίας μπορούν να 

συμβάλλουν στο έργο της στήριξης των παιδιών των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας. 

Όσο δεν συμβαίνει αυτό η υπολειμματική προσωπική ταυτότητα που κατασκευάζεται 

θα εγείρει θέματα κατασκευής κοινωνικού αποκλεισμού. Ο Άγγελος και η Ηρώ μας 

έδωσαν τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα που περιγράφουν όλα τα παραπάνω. 

 

Απόσπασμα αφήγησης 

« … Τώρα βέβαια εγώ πιστεύω ότι τα ιδρύματα θα έπρεπε να είχαν πάρει κάποιους 

ανθρώπους και να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να τα βοηθήσουν οι γονείς 

τους και δεν είχαν καν αγάπη, δεν είχαν καν γονείς… Να τα βοηθήσουν να έχουν κάτι 

που δεν είχαν ποτέ.  

Ευτυχώς που υπάρχει εθελοντισμός, σκέφτεσαι να μην υπήρχε? Δεν θα ήταν κανείς 

να βοηθήσει τα παιδιά? … Υπάρχει έλλειψη αγκαλιάς και εργαζομένων στο ίδρυμα και 

χρειάζεται να πάει κόσμος, εργαζόμενοι αλλά όχι εθελοντές … » (Αφήγηση Άγγελος). 
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Απόσπασμα αφήγησης 

« … Αν κάποιος μου έλεγε όμως αν κάτι θα ήθελα να άλλαζε στις ζωές των παιδιών 

που είναι στα ιδρύματα, γιατί στη δική μου δεν γίνεται πια, θα επιθυμούσα να έδιναν πιο 

πολύ σημασία στα παιδιά. Όπως και το να υπήρχε πιο πολύ εθελοντισμός για να τα 

βοηθάνε στο διάβασμα ή παραδείγματος χάρη η ψυχολόγος που είναι εκεί να μην είναι 

με σύμβαση μικρή ή η κοινωνική λειτουργός να κάνει μόνο την πρακτική της.  

Όταν ένα παιδί δένεται με την κοινωνική λειτουργό ή την ψυχολόγο, καταλαβαίνεται 

τι εννοώ με το «δένεται» να έχει δηλαδή κάποια οικειότητα μαζί της διότι της μίλησε 

για τον εαυτό του, και εκείνη μετά από λίγους μήνες φεύγει το παιδί χάνει τον 

προσανατολισμό του και δεν ξέρει που να απευθυνθεί. Δηλαδή αυτό αν γινόταν να 

αλλάξει και να είναι το προσωπικό μόνιμο θα ήταν τόσο καλό για την ψυχολογία του 

παιδιού.  

Τώρα ακόμα και οι κοινωνικοί λειτουργοί που έρχονται είναι απλά περαστικοί. 

Εκτός από μια μόνιμη, οι άλλοι είναι πρακτικάριοι που κάνουν λίγο και αυτό δεν 

βοηθάει το παιδί να εμπιστευτεί το άτομο. Και δυστυχώς χειρότερα δεν υπάρχει μόνιμη 

ψυχολόγος διότι όταν έχεις να δεις ένα παιδί θέλει χρόνο να περνάς μαζί του … Τα 

παιδιά δεν μιλάνε πλέον, δεν ανοίγονται δεν εμπιστεύονται διότι ξέρουν ότι οι άλλοι 

κάνουν την πρακτική τους και θα φύγουν. 

Κάτι άλλο που θα ήθελα πραγματικά να αλλάξει εκεί μέσα και το ζούσαμε όλοι μας 

είναι το ότι όταν ένα προσωπικό πάει να δουλέψει σε ένα ίδρυμα πρέπει να περνάει από 

κάποιο τεστ δηλαδή να περνάει από ψυχολόγο να περνάει από ειδικούς και να πουν 

εκείνοι αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δουλέψει με αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά όλοι 

εμείς έχουμε περάσει από κάποιες δύσκολες καταστάσεις οπότε δεν μπορεί ο 

οποιοσδήποτε να μπει και να δουλέψει εκεί μέσα. Εννοώ δηλαδή να μην μπαίνουν 

νευρικοί άνθρωποι να φωνάζουν και φέρονται άσχημα στα παιδιά. Έχει μεγάλη σημασία 

να μπει ένας άνθρωπος που να κατανοεί τα παιδιά και να είναι συνεργάσιμος και να 

ξέρει πάνω από όλα πώς να τα βοηθήσει, να τους μαθαίνει  την επικοινωνία διότι αύριο 

θα βγουν έξω. Αν δεν δείξουν στο παιδί  το πώς να επικοινωνεί και μόνο του φωνάζουν 

πως θα γίνει αυτό??  

Εμείς δυστυχώς είχαμε νευρικούς και άλλους αδιάφορους ανθρώπους μέσα που δεν 

ήταν εξειδικευμένοι, δεν γνώριζαν … Τα ίδιο ισχύει και για άλλα ιδρύματα όπως μου 

έχουν περιγράψει  άλλα παιδιά … » (Αφήγηση Ηρώ). 
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Προκειμένου να κατανοήσουμε το μέγεθος της σημαντικότητας ύπαρξης 

εξειδικευμένου προσωπικού στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας ας θυμηθούμε πως 

ορίζει αυτά το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σύμφωνα λοιπόν με τις συστάσεις του 

Συμβουλίου της Ευρώπης ένας εσωτερικός κανονισμός για το ίδρυμα πρέπει να 

στηρίζεται στα ακόλουθα βασικά σημεία: 

1. Ποιότητα και σταθερότητα των μονάδων φιλοξενίας. 

2. Υψηλά επαγγελματικά κριτήρια του προσωπικού και ενδοϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση. Για να διασφαλιστεί η συνοχή της αγωγής, η εξατομικευμένη 

ψυχοπαιδαγωγική στρατηγική πρέπει να σχεδιάζεται από μια διεπιστημονική 

ομάδα που καλείται να υποστηρίξει τη σχέση ανάμεσα στο προσωπικό και 

το παιδί στο χώρο διαμονής του.   

3. Διαφοροποιημένο προσωπικό ειδικά ως προς το φύλο. 

4. Κώδικας Δεοντολογίας που να περιγράφει τις προδιαγραφές της πρακτικής 

που προσδοκούνται από την ομάδα των ανθρώπων στην οποία ο Κώδικας 

απευθύνεται. Οι προδιαγραφές πρέπει να συμφωνούν με τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού.  Είναι ένα από τα 

τεκμήρια υψηλής ποιότητας ενός επαγγέλματος, διότι οι επαγγελματίες 

βρίσκονται συχνά σε θέσεις εμπιστοσύνης και εξουσίας λόγω της 

εξειδικευμένης γνώσης τους ή της εξουσίας που τους παρέχει ο νόμος. Ο 

Κώδικας Δεοντολογίας είναι εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών σε προστασία (Συμβούλιο της 

Ευρώπης, η Σύσταση (2005)5). 

 

10.4.2  Δεύτερος άξονας ενεργοποίησης αποκλεισμού: “αδυναμία άσκησης 
των κοινωνικών δικαιωμάτων εντός των Μονάδων” 

Όσο αφορά τον δεύτερο άξονα που ενεργοποιεί δυναμικές διαδικασίες αποκλεισμού και 

αναφέρεται στην αδυναμία άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην εντός 

ιδρύματος ζωή με αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή, έχουμε τα εξής ευρήματα: 

Αναφερόμενοι στο δικαίωμα στην στέγαση και την διαβίωση από τις αφηγήσεις των 

συμμετεχόντων προκύπτει η ύπαρξη προβληματικών δομολειτουργικών συνθηκών 

εντός των Κέντρων. Στις συνθήκες αυτές περιλαμβάνονται και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών που πρέπει να 
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παρέχονται στα παιδιά που διαβιούν στην έξω-οικογενειακή φροντίδα. Ας θυμηθούμε 

σε τι συνίστανται αυτά. Αναφέρονται συνήθως 1. στο εάν λειτουργεί επιστημονική 

επιτροπή, 2. αν τηρείται ατομικό σχέδιο ανάπτυξης και φροντίδας για κάθε παιδί που να 

ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να επαναξιολογείται, 3. αν 

πραγματοποιούνται προγράμματα ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, 4. αν υπάρχει το 

κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, 5. αν υπάρχει πρόγραμμα προσαρμογής των 

παιδιών στις αλλαγές εντός και εκτός της υπηρεσίας φιλοξενίας, 6. αν υπάρχει σύστημα 

αξιολόγησης της οργάνωσης και της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Τίποτα από τα παραπάνω δεν εντοπίστηκε κατά την διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Ας 

δούμε αναλυτικά τις ελλείψεις αυτές όπως αναδεικνύονται από τις αφηγήσεις των 

συμμετεχόντων. 

 

10.4.2.1 Η οικονομική κρίση και οι επιδράσεις της 

Απόσπασμα αφήγησης 

« … Τώρα που είμαι φοιτήτρια ζορίζομαι πάρα πολύ διότι το ίδρυμα κάνει παύσεις 

στα λεφτά που κάποια στιγμή μας δίνουν και έτσι όσοι θέλουμε να σπουδάσουμε πρέπει 

να δουλεύουμε σε … αλλά έτσι αποσπόμαστε από τις σπουδές μας … » (Αφήγηση 

Αιμιλία) 

 

Μια σημαντική συνιστώσα της διαδικασίας του αποκλεισμού αποτελεί η αποστέρηση 

οικονομικών πόρων η οποία στερεί τα υποκείμενα από ένα αξιοπρεπές επίπεδο 

διαβίωσης. Η συγχώνευση ιδρυμάτων, η μη λειτουργία εξειδικευμένων δομών για την 

προστασία παιδιών που έχουν βιώσει ιδιαίτερα κακοποιητικά περιβάλλοντα και το μη 

μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό ήταν σε όλες τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων 

προσώπων της ομάδας Β. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα περικοπών των πόρων που 

διατίθενται στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας. Ωστόσο, δύο επιπλέον αρνητικά 

χαρακτηριστικά έρχονται να προστεθούν σε όλα αυτά. Το πρώτο συνίσταται στο ότι τα 

παιδιά των Κέντρων ενσωματώνουν ένα αίσθημα κατωτερότητας και αποκλεισμού σε 

σχέση με αυτά που οι άλλοι κατέχουν όπως υλικά αγαθά, πολιτισμικές 

αναπαραστάσεις, αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και ιδιωτικότητα. Το δεύτερο 

απαντάται όταν τα παιδιά καλούνται να ανιχνεύσουν στρατηγικές επιβίωσης μόνα τους 
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ενώ ταυτόχρονα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κακοποίησης, την 

έλλειψη γονεϊκού προτύπου και δυαδικών σχέσεων (μητέρας - παιδί, πατέρας - παιδί) 

και όλα αυτά εν απουσία εξειδικευμένης φροντίδας όπως απαιτούν τέτοιου είδους 

περιστάσεις.  

Ακόμα παραπέρα, στα παιδιά και τους ενήλικες των Κέντρων οι δυσκολίες δεν 

απορρέουν μόνο από τις σωρευτικές συνέπειες στοιχείων και από τους τρεις άξονες 

αποκλεισμού αλλά και από τη μη δυνατότητα χρήσης αντισταθμιστικών - ανασχετικών 

παραγόντων αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω αδυναμίας 

υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος και του συγγενικού δικτύου. Οι 

προαναφερόμενοι παράγοντες είναι πεδία που στην αλληλοδιαπλοκή τους οδηγούν 

στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Επιπλέον, στην ενήλικη ζωή, η ελαστικότητα στην απασχόληση, η κοινωνική και 

οικονομική μη ένταξη στην κοινωνία αποτελούν επίσης, πρόσφορο έδαφος για να 

αναπτυχθούν μηχανισμοί κοινωνικού αποκλεισμού (Κασιμάτη, 1998). 

Αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα ακολουθούν με τον Πέτρο, την Ηρώ και την Μυρτώ 

να μας αφηγούνται τις συνέπειες της κρίσης και όχι μόνο.  

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Από τη δικιά μου γενιά, τη γενιά του ’95, κάποιοι έχουν βρει δουλειά και άλλοι 

λίγοι έχουν κάνει οικογένεια … Και εγώ αυτό θέλω να κάνω … 

Προσπαθούν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Άλλοι  δεν τα έχουν καταφέρει 

και μένουν στον Ξενώνα ακόμα. Με τον Ξενώνα, σου δίνεται ένα περιθώριο να σταθείς 

στα πόδια σου … Μας βοηθάνε να βρούμε και καμιά δουλειά … Όταν υπάρχει ένα 

παράπονο στην δουλειά το λέω στον κ. Π. (Δ/ντής του Κέντρου Παιδικής Προστασίας) 

και αυτός παίρνει τηλέφωνο και με βοήθάει … Ευτυχώς που υπάρχουν και καλοί 

άνθρωποι.  

Τα αδέρφια μου όλα και εγώ  πήγαμε σε ιδρύματα …Τα άλλα τρία αδέρφια μου δεν 

κάνουν τίποτα. Πηγαίνουν που και που στο χωράφι και βγάζουν πολύ λίγα χρήματα από 

τότε που βγήκαν από τα ιδρύματα που ήταν. Να φανταστείς ότι και εγώ που τόσο 

προσπάθησα και πάλεψα για τη ζωή μου όσο σου είπα … ε και εγώ κάποιες στιγμές 
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περνάω δύσκολα … Εγώ ξέρω ότι η ζωή μπορεί να μην πηγαίνει και τόσο καλά ακόμα 

και όταν προσπαθείς» (Αφήγηση Πέτρος). 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Τώρα η κατάσταση στο ίδρυμα δεν είναι πλέον ίδια. Εννοώ μετά την κρίση. Το 

ξέρω διότι μένω ακόμα στον Ξενώνα και βλέπω. Οι εργαζόμενοι είναι λίγοι και έχουν 

πάρα πολύ κουραστεί. Το βλέπεις στο πρόσωπο τους. Δεν δίνουν πλέον τίποτα στα 

παιδιά. Επίσης για διαφορετικά συμβάντα παιδιά μπαίνουν στο ίδρυμα. Μπαίνουν και 

παιδιά που έχουν τους γονείς τους και αυτό είναι κακό γιατί επηρεάζουν ακόμα τα 

παιδιά τους. Όταν π.χ. μέσα στο ίδρυμα σου λένε μην κλέβεις και όταν για λίγο σε 

παίρνουν οι γονείς σου και αυτοί κλέβουν, σου παραποιούν ότι έχει μέσα το κεφάλι σου 

και τότε η κλοπή γίνεται πιο οικεία σε σένα.   

Ενώ εμείς δεν είχαμε επαφή με τους γονείς μας παρά μια επίσκεψη που και που και 

δεν τους είχαμε πρότυπα τότε. Τώρα έρχονται επίσης, παιδιά από άλλες εθνικότητες και 

δυσκολεύονται πάρα πολύ με τη γλώσσα. Δεν μπορούν καν να επικοινωνήσουν τα 

παιδιά αυτά. Επίσης έρχονται παιδιά από άλλες αιτίες όπως πορνεία ή επειδή έκαναν 

χρήση ναρκωτικά, έρχονται και παιδιά από εμπόλεμες ζώνες που θέλουν όχι απλά 

υποστήριξη αλλά θέλουν το παραπάνω τους από τα υπόλοιπα παιδιά και δεν μπορούν να 

τους παρέχουν αυτό … Το μόνιμο προσωπικό είναι λίγο, τα παιδιά είναι πάρα πολλά. 

Δεν υπάρχουν ειδικευμένοι επιστήμονες. Το κράτος δεν έχει μεριμνήσει όσο πρέπει 

απλά και πρέπει για μένα να υπάρχει ένα προσωπικό πάγιο και αρκετό εκεί μέσα … » 

(Αφήγηση Ηρώ). 

 

Τα περισσότερα συμμετέχοντα άτομα στην ομάδα Β ή είχαν περιέλθει σε κατάσταση 

ανεργίας ή είχαν μερική απασχόληση σε περιστασιακές εργασίες κατά την περίοδο της 

έρευνας. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρα των δομικών 

παραγόντων που επιβάλλουν οι νόμοι της αγοράς καθοριστικός παράγοντας για την 

θέση του ατόμου στην εργασία είναι και το εκπαιδευτικό κεφάλαιο του ατόμου και η 

γνώση ξένων γλωσσών. Τα παιδιά όμως των Κέντρων διαθέτουν χαμηλό εκπαιδευτικό 

status όπως έδειξαν τα πορίσματα της ποσοτικής έρευνας. Η αφήγηση από την Μυρτώ 

που ακολουθεί δίνει ένα στίγμα των παραπάνω ζητημάτων. 
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Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Αλλά μετά από μερικά χρόνια που ήρθε η οικονομική κρίση πήγαν τελείως 

διαφορετικά τα πράγματα πια. Κάποιοι άνθρωποι υπάλληλοι από εκεί μέσα δεν έδιναν και 

πολύ σημασία στα παιδιά. Μετά την κρίση έπεσε περισσότερο η διάθεση των ανθρώπων 

αυτών.  

Επίσης, αρχίσαμε να έχουμε κάποιες ελλείψεις γενικά δεν υπήρχαν λεφτά για τα 

φροντιστήρια και όλα αυτά εεεε …. και δεν ήταν όπως παλιά που πηγαίναμε όσοι 

μπορούσαμε και πλήρωναν κατευθείαν. Αυτή η κρίση χτύπησε τελικά και τα ιδρύματα και 

εμάς τους ανθρώπους που ζούμε σε αυτά. 

Εγώ πήγα το 2000 και δεν είχε αρχίσει η κρίση. Εγώ τότε που πήγα με πήγαιναν στο 

σχολείο και με πήγαν και κάποιες φορές στο φροντιστήριο. Δεν έχω παράπονο πηγαίναμε 

σε φροντιστήριο στο τέλος μόνο τα παιδιά που δίναμε πανελλήνιες, πολύ λίγα βέβαια αλλά 

αυτά είναι … Τώρα δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για αυτά… » (Αφήγηση Μυρτώ). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι σε πολλές αφηγήσεις αναφέρθηκε το ζήτημα της 

επιλεκτικής διαδικασίας φροντιστηριακής υποστήριξης ως μιας τακτικής 

ακολουθούμενης από τη Διοίκηση των Κέντρων. Η εν λόγω διαδικασία επιτείνει το 

συγκρουσιακό περιβάλλον το οποίο πολλές φορές διαμορφώνεται «εντός των τειχών» 

αποδυναμώνοντας το αίσθημα της συλλογικότητας μέσα στα Κέντρα.   

10.4.3  Τρίτος άξονας ενεργοποίησης αποκλεισμού: “αναπαραγωγή των 
κοινωνικών ανισοτήτων εντός των Μονάδων” 

Όσο αφορά τον τρίτο άξονα που ενεργοποιεί δυναμικές διαδικασίες αποκλεισμού                     

και αναφέρεται στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων εντός και στην                     

μετά ιδρύματος ζωή, έχουμε τα εξής ευρήματα: 

Η αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων που υφίστανται τα παιδιά της έξω-

οικογενειακής φροντίδας νομιμοποιείται μέσα από το υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο που 

δεν τους δίνει την δυνατότητα να ασκήσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα όπως αυτό 

της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας είναι ενδεικτικά του 

κλίματος που επικρατεί στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας. Οι αφηγήσεις των 

συμμετεχόντων, τους οποίους εδώ εκπροσωπεί η Αλίκη, περιγράφουν ενδεικτικά και 

κατατοπιστικά το κλίμα που επικρατεί εντός των «τειχών».    
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Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Το να σπουδάσεις βέβαια και να μην φύγεις από εκεί μέσα τελείως 

απροετοίμαστος ακόμη και για δουλειά δηλαδή τελειώνοντας μόνο το σχολείο είναι 

ανάλογο με τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στο ίδρυμα. Έχει να κάνει και με τα 

οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα … Ένα παιδί που πάει για 

παράδειγμα Τρίτη λυκείου και το ίδρυμα δεν έχει χρήματα να του κάνει φροντιστήριο το 

παιδί όσο και να διαβάζει μόνο του δεν θα τα καταφέρει … » (Αφήγηση Αλίκη). 

 

     Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια επιστημονική συζήτηση για τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό και τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Ειδική 

προσοχή δίνεται στον αιτιακό προσδιορισμό της σχέσης που υφίσταται ανάμεσα στην 

κοινωνική καταγωγή και την φτώχεια από τη μια πλευρά και την διαμόρφωση των 

ανισοτήτων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ολοκλήρωση της 

βασικής εκπαίδευσης από την άλλη. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εκπαιδευτικές ανισότητες 

και ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός δρουν σαν κλασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Κατά συνέπεια η ερμηνεία του αποκλεισμού από την τριτοβάθμια εκπαίδευση των 

παιδιών της έξω-οικογενειακής φροντίδας (δες τα πορίσματα της ποσοτικής έρευνας 

π.χ. 1,8%) πρέπει να αναζητηθεί πέραν του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, στις 

ανισότητες που διατρέχουν τον κοινωνικό ιστό σε όλες του τις διαστάσεις. Ταυτόχρονα 

την λειτουργία των Κέντρων Προστασίας διακατέχουν και επιμέρους ανισότητες όπως 

αυτές σε νομοθετικό επίπεδο όταν δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών και 

ανισότητες κατανομής πόρων όπως χαρακτηριστικά μας περιέγραψε στην αφήγησή της 

η Αλίκη. Οι επιμέρους ανισότητες όμως δρουν σωρευτικά δημιουργώντας κύκλους 

σωρευτικής αιτιότητας και αποστέρησης (Shaprellon, 1984). 

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει αφορά τη συχνότητα εμφάνισης του ιδιαίτερα 

χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου των ατόμων σε συνάρτηση με τη θέση που αυτά 

κατέχουν στην αγορά εργασίας (απασχολούμενοι, άνεργοι, μη ενεργοί). Η εν λόγω 

συζήτηση αφορά και τα παιδιά των Κέντρων στην ενήλικη πλέον ζωή τους. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sarpellon η σχέση της εκπαίδευσης με τη φτώχεια 

εμφανίζεται αρκετά πολύπλοκη και εντάσσεται σε ένα σύνολο ευρύτερων αιτιακών 

διεργασιών μέσα στο πλαίσιο ενός κύκλου σωρευτικής αιτιότητας, ο οποίος τείνει να 
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προσλάβει τη μορφή σπείρας που κινείται προς τα κάτω (Sarpellon, 1984:48). 

Ειδικότερα από τις μέχρι σήμερα μελέτες του φαινομένου της φτώχειας (Χρυσάκης, 

1993)32 προκύπτει  ότι μεταξύ φτώχειας και εκπαίδευσης υπάρχει μια αμφίδρομη 

αιτιακή σχέση. Το περιβάλλον του ιδρύματος αδυνατεί να εμποδίσει την πρόωρη 

εγκατάλειψη των παιδιών από το εκπαιδευτικό σύστημα, διαθέτει χαμηλούς 

εισοδηματικούς πόρους και περιορισμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό 

προϋπολογισμό με αποτέλεσμα την μη στήριξη αυτών και τα παιδιά προέρχονται από 

χαμηλό μορφωσιογόνο περιβάλλον αποστερημένο από πολιτισμικά ερεθίσματα. Όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες δημιουργούν σωρευτικά διαδικασίες αποκλεισμού. Άλλωστε, 

όπως δείχνουν και σχετικές έρευνες, η κοινωνική θέση προέλευσης των μαθητών δεν 

διαφέρει σημαντικά από την κοινωνική θέση στην οποία καταλήγουν ως ενήλικοι 

(Τσομπάνογλου, Οικονόμου, 2005). Όσο αφορά το τελευταίο στοιχείο  περί του 

                                                 
32Χρυσάκης Μ., 1993 «Φτώχεια και ανισότητες στην εκπαίδευση: Άνισες ευκαιρίες 

πρόσβασης και επιτυχίας των φτωχών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στον 

τόμο Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα , ΕΚΚΕ, Αθήνα   

-Καράγιωργας Σ. κ.α., 1990, Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα, Αθήνα, ΕΚΚΕ. 

-Τσομπάνογλου Γ., Οικονόμου Θ. (2005), «Κοινωνική πολιτική για την κοινωνική 

ενσωμάτωση: Εκπαίδευση, δια βίου κατάρτιση και αειφορία εργασίας», στο: Τσομπάνογλου Γ., 

Κορρές Γ., Γιαννοπούλου Ι. (επιμ.), Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης, 

Αθήνα, Παπαζήσης. 

-Κάτσικας Χ., Καββαδίας Γ.Κ. (1994), Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η 

εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική εκπαίδευση (1960-1994), Αθήνα, Gutenberg. 

-Brown, P. (1995): Cultural Capital and Social Exclusion: Some Observations on 

Recent Trends in Education, Employment and the Labour Market, in: Work, Employment & 

Society 1, 9, σσ.21-51. 

-Whitty G. (2001) «Education, social class and social exclusion» Journal of Education 

Policy, 16:4, 287-295. 

-Καραμεσίνη Μ. (2004), «Ανεργία, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην 

Ελλάδα», στο: Πετμεζίδου Μ., Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.), Φτώχεια και Κοινωνικός 

Αποκλεισμός, Αθήνα, Εξάντας. 

‐Αλεξιάδου  Ν.  (2005),  «Κοινωνικός  αποκλεισμός  και  εκπαίδευση.  Η  πολιτική  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο: Τσομπάνογλου Γ., Κορρές Γ. 

‐Κονιόρδος  Σ.  &  Φωτόπουλος  Ν.,  2010,Φτώχεια,  ανισότητες  και  εκπαίδευση  στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: ΚΑΝΕΠ‐ΓΣΕΕ. 
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μορφωσιογόνου περιβάλλοντος των παιδιών ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα 

ευρήματα της ποσοτικής έρευνας που συνηγορούν προς την κατεύθυνση αυτή: 

Επάγγελμα γονέων των φιλοξενούμενων σε Μονάδα της Κρήτης: αγρότης/κτηνοτρόφος 

20,52%, εργάτης 23,5%, άνεργος 19,40, άγνωστο (περιπτώσεις εγκατάλειψης ή 

εγκλεισμού σε σωφρονιστικά καταστήματα ή ψυχιατρεία) 20,15%, οικιακά 10,82%, 

ιδιωτικός υπάλληλος 5,6%. Επάγγελμα γονέων των παιδιών σε Μονάδα των Αθηνών: 

γονείς εργάτης/εργάτρια και  άγνωστο επάγγελμα κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.  

Όπως, άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί από σχετικές έρευνες που αναφέρθηκαν διεξοδικά 

στο θεωρητικό τμήμα της διατριβής, οι ικανότητες των παιδιών δεν επηρεάζονται τόσο 

από βιολογικούς και ψυχογενείς παράγοντες όσο από τα κοινωνικά και πολιτιστικά 

πλαίσια των κοινωνιών εντός των οποίων ζουν, από τις εμπειρίες της ζωή τους και από 

τα επίπεδα στήριξης που λαμβάνουν από τους ενήλικες (Lansdown, 2005). Επομένως, 

συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι με δεδομένη την κοινωνική θέση προέλευσης των 

μαθητών, το χαμηλό μορφωσιογόνο περιβάλλον προέλευσης το οποίο είναι 

αποστερημένο από πολιτισμικά ερεθίσματα, την ελλιπή στήριξη εντός των Κέντρων, τα 

σημαντικά ποσοστά φυγής από εκεί πριν την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης και 

την ύπαρξη διαφόρων τύπων κοινωνικών ανισοτήτων που αναπαράγονται «εντός των 

τειχών», είναι πλέον πιθανή η μετατροπή της ευπάθειας που διακατέχει τα παιδιά των 

Κέντρων σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ας αφήσουμε τη Βιολέτα, το Στέλιο και τον 

Άγγελο να μας αφηγηθούν περί των προαναφερθέντων. 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Έφυγα λοιπόν από το Κέντρο νωρίς, πήγα για λίγο σε σχολή να μάθω 

κομμωτική … μα δεν τελείωσα. Πρόσεχα μια ηλικιωμένη γυναίκα που πέθανε και τώρα 

δεν έχω δουλειά πάλι … 

Τώρα ζω με κάποιον μαζί που εργάζεται σαν μπογιατζής, δεν είναι πλούσιος, δεν 

βρίσκει εύκολα δουλειά και περνάμε δύσκολα οικονομικά. Κάποιες φορές μάλιστα με 

κτυπάει. Τώρα έχω λίγο τρακ που σου μιλάω για όλα αυτά. Με πιάνει κάτι … » 

(Αφήγηση Βιολέτα). 
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Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Έτσι τα παράτησα και γύρισα πίσω στο ίδρυμα και μένω στο Ξενώνα 

Αποφοίτων.  Βρήκα μια μικρή και προσωρινή δουλειά κάτι λίγο. Κάτι διπλώματα για 

οδηγός λεωφορείου βγάζω τώρα … ε … να δούμε … Εδώ στον ξενώνα είναι για λίγο 

βέβαια αλλά …. Με την οικογένεια μου κρατήσαμε κάποιες σχέσεις αλλά όχι και 

σημαντικές … και δεν μπορώ να επιστρέψω ούτε να ζητήσω καμιά βοήθεια … » 

(Αφήγηση Στέλιος). 

 

Απόσπασμα Αφήγησης 

« … Τελείωσα το ΕΠΑΛ μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου. Είδε ο κ. Π. ότι δεν ήθελα και 

πολύ να πηγαίνω στο σχολείο. Μετά πήγα στη σχολή για μάγειρας. Ο κ. Ε …. μας 

άφησε εμάς του ιδρύματος να μείνουμε δωρεάν. Η σχολή είναι ιδιωτική και κάθε παιδί 

έδινε 4.500 ευρώ το χρόνο και είναι για δύο χρόνια. Εμάς μας το έδωσε τελείως δωρεάν, 

παλέψαμε πολύ βέβαια για αυτό … 

Μετά που εγώ έμαθα εκεί μέσα να μαγειρεύω βοήθαγα και στο ίδρυμα, βοηθούσα το 

μάγειρα. Γιατί είχαμε και εκεί θέμα με το προσωπικό, διότι παλιότερα στο προσωπικό 

στο ίδρυμα είχαμε 5 άτομα και τώρα έχουν μείνει μόνο δύο. Προσπάθησα βοήθησα όσο 

ήμουν στο ίδρυμα. Μετά εγώ έφυγα διότι εκεί όταν γίνεις 18 ετών και πας φαντάρος ή 

βρεις μια δουλειά πρέπει να φύγεις από εκεί. Εγώ έχω ξεπεράσει το όριο που έπρεπε.  

 … τελείωσα από εκεί και τελείωσα και τη σχολή και προσπαθώ να κάνω κάποια 

πράγματα. Αλλά εκεί που δουλεύω δεν με καλοπληρώνουν, ούτε καν … και πολλά άλλα 

… και μένω πάλι στον ξενώνα περίπου δύο χρόνια και δεν το θέλω που είμαι αλλά … » 

(Αφήγηση Άγγελος). 

 

Τέλος, ορμώμενοι από την αφήγηση του Άγγελου, ας επαναλάβουμε τη θέση που θέλει 

την εκπαίδευση να συμβάλλει έμμεσα στον κοινωνικό αποκλεισμό, αναπαράγοντας τις 

κοινωνικές ανισότητες μέσα από τις γνώσεις, τη μόρφωση και τους διαβαθμισμένους 

τίτλους σπουδών που παρέχει. Στις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού 

καταγράφονται η απουσία φοίτησης, η διαρροή μαθητικού πληθυσμού και η 

εγκατάλειψη του σχολείου (Τσιάκαλος, 1999). Τα παιδιά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο, πριν τελειώσουν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, προέρχονται 

επίσης κατά κύριο λόγο από χαμηλά κοινωνικό οικονομικά στρώματα, των οποίων η 
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σχολική επίδοση δεν είναι καλή (Κάτσικας, 1994). Αυτή η αναφορά περιγράφει ένα 

σημαντικό ποσοστό των παιδιών των Κέντρων.  

 

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί τον κορμό της ερευνητικής διαδικασίας. 

Εμπεριέχει τις αφηγήσεις των υποκειμένων, φορέων της αφήγησης, και είναι το τμήμα 

της έρευνας που μας άφησε τις σημαντικότερες πληροφορίες προκειμένου για την 

διεξαγωγή και ολοκλήρωση αυτής. Αναφερόμενοι οι φορείς της αφήγησης, από την 

παροντική τους οπτική, στα σημαντικά βιογραφικά τους στοιχεία, στην ουσία, 

παρουσίασαν την αίσθηση που τoυς διακατέχει για τον εαυτό και την ταυτότητα. Όπως 

άλλωστε επισημαίνει και ο McAdams (2001:102) «ταυτότητα δεν αποτελεί η απάντηση 

στο ερώτημα ποιος είμαι αλλά ένας σχηματισμός που ενσωματώνει συγχρονικά και 

διαχρονικά ετερόκλητα στοιχεία του εαυτού. Και ενώ η αναλυτική επεξεργασία των 

δεδομένων (μέσω διαδικασίας κωδικοποίησης) οδήγησε στα στοιχεία όπως αυτά 

απεικονίζονται στους πίνακες που προηγήθηκαν, εντοπίστηκαν πολύ σημαντικά για την 

έρευνα στοιχεία όπως: η υποκειμενική οπτική των δρώντων προσώπων, οι διαδρομές 

της δράσης τους, τι βίωσαν, τι σημασία έδωσαν στις δράσεις τους εκείνη την εποχή, τι 

σημασία αποδίδουν στις δράσεις τους στον παροντικό χρόνο, σε ποιο βιογραφικά 

συγκροτημένο πλαίσιο τοποθετούν τις εμπειρίες τους και τέλος ποιες οι αιτίες 

κατασκευής των διαδρομών του κοινωνικού αποκλεισμού στην ανήλικη αλλά και στην 

ενήλικη ζωή τους. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στις αφηγήσεις, στο σύνολο 

τους, είναι το γεγονός ότι δομείται μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη ζωή πριν το 

ίδρυμα και στη ζωή μέσα σε αυτό αλλά και στη μετάβαση από αυτό στην ενήλικη ζωή. 

Συνεπώς, το ίδρυμα εκλαμβάνεται από τα υποκείμενα της αφήγησης ως σημείο σταθμός 

στην ζωή τους. Οι συνειδήσεις των υποκειμένων και οι καθοριστικές μνήμες ζωής, 

όπως αυτές αναδύθηκαν μέσα από τις αφηγήσεις τους, φαίνεται να εντάσσονται 

ερμηνευτικά στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και που δεν είναι άλλο 

από αυτό της αντίληψης της παιδικής προστασίας ενταγμένης μέσα στην ιστορικότητα 

της. Οι απόψεις των υποκειμένων για τη ζωή τους, τις πεποιθήσεις, τις αξίες τους, τις 

ιδέες τους και τις επιλογές τους φαίνεται να επηρεάζονται άρδην από την μία πλευρά 

από το θεσμικό πλαίσιο της παιδικής προστασίας όπως αυτό ενίοτε διαμορφώνεται 
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ιστορικά και τοποθετείται στο υπάρχων ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά ο επηρεασμός προκύπτει από τη φύση των 

σχέσεων που διατηρεί το υποκείμενο με το ίδρυμα και το συνολικό κοινωνικό σύστημα 

στο οποίο αυτό ανήκει. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα ευρήματα της 

ποσοτικής έρευνας αναδεικνύουν το πώς τα χαρακτηριστικά της παιδικής προστασίας 

(όπως αυτά εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν στο θεωρητικό τμήμα της διατριβής και 

συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας) ενεργοποιούν τις διαδρομές 

του κοινωνικού αποκλεισμού για τα άτομα που βίωσαν τις συνθήκες της έξω-

οικογενειακής φροντίδας και το πώς η ευπάθεια των ατόμων αυτών δύναται να 

μετατραπεί σε κοινωνικό αποκλεισμό. Με τον τρόπο αυτό απαντώνται τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας και ολοκληρώνεται ο σκοπός της παρούσας διατριβής. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Συμπεράσματα της έρευνας 
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Συμπεράσματα: Τελικά συμπεράσματα συνδυαστικά ποιοτικής 
και ποσοτικής έρευνας 

 

1) Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής μέριμνας που αφορά την 

έξω-οικογενειακή φροντίδα.  

 

 Η άποψη που θέλει την έννοια της παιδικής προστασίας να συσχετίζεται με τον 

θεσμικό, τον πολιτιστικό και κοινωνικό περίγυρο μέσα στον οποίο συντελείται, 

ενισχύεται και από τις σκέψεις και απόψεις των επαγγελματιών που εργάζονται 

στις Μονάδες Προστασίας (συνεντεύξεις) και παράλληλα προκύπτει από την 

ερμηνεία των ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας.  

Κατά συνέπεια καταλήγουμε στο παρακάτω σχήμα: Στην Ελλάδα η διακριτική 

παρουσία του κράτους στον ιδιωτικό χώρο διατηρείται μέχρι την επικύρωση σχετικών 

οδηγιών της Ε.Ε. για την προστασία των παιδιών και την συνακόλουθη αυτής ψήφιση 

των σχετικών νομοθετημάτων. Ήτοι, η Ελλάδα από το 2000 και μετά υιοθέτησε 

στοιχεία από το μοντέλο πολιτικής της παιδικής προστασίας αυτό του «κρατικού 

πατερναλισμού», με την προώθηση ενός θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου το οποίο 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μηχανισμών παρέμβασης στην οικογένεια σε 

περίπτωση ακαταλληλότητας (Μουσούρου, 1998). Με τον τρόπο αυτό και κυρίως 

μετά την ψήφιση του Νόμου 3500/2006, για την ενδοοικογενειακή βία, οι θεσμικές 

αλλαγές μαζί με τις συνεπικουρούμενες κοινωνικές μεταβολές συνεισφέρουν στην 

μεταβολή της αντίληψης της παιδικής προστασίας. 

 

 Όσο αφορά στην κατευθυνόμενη επαγγελματική εκπαίδευση που προσδιόρισε 

τη ζωή των παιδιών των Κέντρων για δεκαετίες, ένα κομμάτι στο οποίο  εστίασε 

το ενδιαφέρον της η ποσοτική έρευνα, ευρήματα προστέθηκαν προς αυτήν την 

κατεύθυνση και από την ποιοτική έρευνα. Ως εκ τούτου επιβεβαιώνεται ότι το 
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Μοντέλο της «κοινωνικής επένδυσης», το οποίο δίνει έμφαση στο «ανθρώπινο 

κεφάλαιο» αλλά και στο να καταστούν τα άτομα ισχυρότερα στην αγορά 

εργασίας, εν τέλει δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο χώρο της 

Παιδικής Προστασίας. Για το εν λόγω Μοντέλο, το οποίο προωθείται από την 

Ε.Ε., η παιδική ηλικία συνιστά καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των 

μελλοντικών ικανοτήτων και ευκαιριών του ατόμου. Τονίζεται η σημασία 

μετάδοσης στα παιδιά των απαραίτητων γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

με κάθε τρόπο ώστε να μην οδηγηθούν μελλοντικά σε επισφαλή εργασία 

(Sipila, 2008).  

Από τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας αναδεικνύεται το γεγονός ότι 

μονοψήφιος αριθμός παιδιών (όσων ενηλικιώνονται εντός των Κέντρων) που 

κυμαίνεται από 0,7% έως 8,3% λαμβάνουν μόρφωση που παρέχει η ανώτερη και 

ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης. Επιπλέον, στα ευρήματα της έρευνας 

συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική προέλευση των παιδιών των Κέντρων. 

Κατάγονται από γονείς που είναι άνεργοι ή άεργοι σε ποσοστό που κυμαίνεται από 

30% έως 33% ανάλογα με την Μονάδα Φροντίδας και εργάτες σε ποσοστό από 23% 

έως και 40%.  

Η πρόσληψη χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και η δυσκολία επαγγελματικής 

αποκατάστασης ενήλικων ατόμων που φιλοξενήθηκαν στα Κέντρα δεν συνηγορεί με 

μια εικόνα έντονης κινητικότητας. Τα παιδιά των Κέντρων της ομάδας Β, ως ενήλικες 

πλέον, παραμένουν στο ίδιο κοινωνικό στρώμα στο οποίο ανήκε και η οικογένεια 

προέλευσης τους. Ενδεικτικό στοιχείο είναι η παραμονή που φτάνει έως και 10% στα 

Κέντρα λόγω αδυναμίας απορρόφησης από την αγορά εργασίας ενώ άλλο ένα 

σημαντικό ποσοστό εργάζεται περιστασιακά ή σε υποαπασχόληση. Και στις δύο 

περιπτώσεις δεδομένης της απουσίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος, δηλώνεται από 

τους ίδιους τους φορείς της αφήγησης αδυναμία αυτονόμησης και στήριξης του 

εαυτού. Εδώ βέβαια πρέπει να συνυπολογιστεί και ο παράγοντας οικονομική κρίση 

που ταλαιπωρεί την χώρα από το 2008.  

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η ομάδα Α με διαφοροποιημένα κάποια 

χαρακτηριστικά της, κυρίως ως προς το κομμάτι της ανεργίας όπου τα άτομα αυτά 

βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. 
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 Το αυξανόμενο πολιτικό ενδιαφέρον για την παιδική μέριμνα στον 20ο αιώνα 

είχε δύο όψεις που επηρέασαν σοβαρά τον ρόλο της παιδικής φροντίδας αλλά 

και την αντίληψη της παιδικής ηλικίας ιδωμένα τόσο κάτω από το πρίσμα του 

πραγματικού όσο και του συμβολικού.  

Τα ευρήματα στο σύνολο τους (ποσοτικής & ποιοτικής έρευνας) έδειξαν ότι από 

την μία πλευρά αναβαθμίστηκε η έννοια της παιδικής ηλικίας και η αντίληψη για 

αυτή και επικράτησαν διαφορετικά μοντέλα παιδικής προστασίας που προέτασαν 

διαφορετικές αξίες και πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας. Από την άλλη τα παιδιά 

έγιναν στόχος παρεμβάσεων πολιτικών και επιστημόνων τόσο για ιδεολογικούς όσο 

και για πραγματικούς λόγους.  

-        Τα σημεία που ανάδειξε η ποιοτική έρευνα ως τα πλέον δυσλειτουργικά τμήματα 

των βασικών χαρακτηριστικών της Παιδικής Προστασίας της έξω-οικογενειακής 

φροντίδας, τα οποία εκθέτουν σε κίνδυνο και αποκλεισμό τα υποκείμενα-φορείς που 

τα βιώνουν, έρχονται σε ταύτιση με τις αντίστοιχες αναλύσεις αυτών στο θεωρητικό 

τμήμα της διατριβής. Τα σημεία αυτά συνίστανται στα εξής:  

 Η νομοθεσία που καλύπτει τα δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας 

είναι αρκετά απαρχαιωμένη. 

  Δεν έχουν θεσπιστεί με νόμο πρότυπα και προδιαγραφές που πρέπει να 

πληρούνται από τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, δημόσια και 

ιδιωτικά. 

  Ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας εφαρμόζεται σε πολύ μικρό 

βαθμό (από 1,2% μέχρι και 2% ανάλογα με την Μονάδα Προστασίας 

όπως προέκυψε από την ποσοτική έρευνα). 

  επιπλέον ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται λόγω της απουσίας 

ελαχίστων εθνικών προδιαγραφών λειτουργίας όπως και από την 

απουσία ενός Κώδικα Δεοντολογίας που να καθορίζει ενιαίες 

προδιαγραφές πρακτικής σε όλα τα ιδρύματα ανεξαρτήτως 

ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. 

  Δεν υπάρχουν δομές για έφηβους οι οποίοι χρήζουν υψηλής 

υποστήριξης και εξειδικευμένης φροντίδας λόγω της ψυχικής υγείας 
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τους, ή είναι άτομα µε δύσκολη ή εναντιωματική συμπεριφορά για την 

περίπτωση των οποίων δεν υπάρχουν κατάλληλες δοµές. Τα παιδιά 

αυτά και άλλα που είναι θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης στην 

Ελλάδα, εισάγονται µε εισαγγελική εντολή στα Κέντρα Παιδικής 

Μέριμνας. Τα τελευταία όμως δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδοµή για 

να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

διαταράσσεται η λειτουργία των Μονάδων, να προκαλείται σοβαρή 

αναστάτωση στα υπόλοιπα φιλοξενούµενα παιδιά, αλλά και τα ίδια τα 

παιδιά µε ψυχικές ή και συµπεριφορικές διαταραχές να µη λαµβάνουν 

τη φροντίδα που χρειάζονται, µε περαιτέρω συνέπεια την παγίωση ή 

επιδείνωση των προβλημάτων τους. Οι επαγγελματίες άφησαν σαφείς 

αιχμές για την απουσία Ενιαίου Εθνικού και Περιφερειακού 

Συστήματος Παρακολούθησης των παιδιών σε φροντίδα,  και παροχής 

υπηρεσιών προστασίας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η 

απουσία αυτή έχει αναδειχθεί ως χαρακτηριστικό της παιδικής μέριμνας 

και έχει αναλυθεί διεξοδικά στο θεωρητικό μέρος της διατριβής 

(παράγραφος 5.2.5).  

Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης λειτουργεί ένας ενιαίος κεντρικός 

κρατικός φορέας αναφοράς συμβάντων ή καταγγελιών και παρακολούθησης των 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που παρέχονται στα παιδιά σε κοινωνική φροντίδα ή σε 

κοινωνική προστασία από κρατικούς και μη φορείς. Ταυτόχρονα διαθέτουν ενιαίο 

πλαίσιο για το περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών προστασίας και 

φροντίδας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και οι επαγγελματίες ακολουθούν 

ενιαία επιστημονικά πρωτόκολλα (Parton, 2011). Τα παραπάνω απουσιάζουν παντελώς 

από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο της παιδικής προστασίας, στοιχείο που αναδείχθηκε 

από την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα της διατριβής. 

 

 Ακόμη, όπως διεφάνη από την έρευνα, στην δεκαετία του ’70 στην Ελλάδα 

προτού ανέβει το ΑΕΠ της χώρας, η εγκατάλειψη παρουσιάζεται ως το 

μεγαλύτερο ποσοστό αιτιών εισαγωγής. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 

31,3% μέχρι και 53,3% ανάλογα την Μονάδα.  
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Από το 1980 μέχρι και το 2000 με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 

και την υποστήριξη της οικογένειας με την επιδοματική πολιτική του κράτους καθώς 

και με την διεύρυνση των υπηρεσιών προστασίας και φροντίδας του παιδιού (στον 

τομέα της υγείας και της πρόνοιας), τα ποσοστά της εγκατάλειψης σταδιακά μειώνονται 

και αποτελούν πλέον το 13% των αιτιών εισαγωγής μέχρι και το 25%, ανάλογα την 

Μονάδα Προστασίας. Από το 2008 με την οικονομική κρίση σταδιακά να διαβρώνει τα 

θεμέλια μιας οικονομίας με έντονα διαρθρωτικά προβλήματα και αδυναμίες σε 

συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραγόντων που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο 

προστασίας των παιδιών σε κίνδυνο και σε αλλαγές στην δομή της οικογένειας, 

δημιουργούνται ελλειμματικές συνθήκες στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ρήξη 

των οικογενειακών σχέσεων και η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας. Οι εισαγωγές πλέον 

γίνονται σε ποσοστό 40% με 50% (με μικρές διαφοροποιήσεις από Μονάδα σε 

Μονάδα) με εισαγγελικές εντολές. 

 

2) ΙΙ. Η κατασκευή της διαδικασίας του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της 

ύπαρξής των βασικών χαρακτηριστικών της παιδικής προστασίας της έξω-

οικογενειακής φροντίδας:  

 

i.  Εξαιτίας της χαλάρωσης ή διάρρηξης του κοινωνικού δεσμού 

Η ποιοτική έρευνα έδωσε ευρήματα για τα στοιχεία του ιδρυματισμού που 

στιγματίζουν την ζωή των φιλοξενούμενων παιδιών των Κέντρων Προστασίας καθώς 

και για τα ρήγματα στην κατασκευή των ατομικών και συλλογικών τους ταυτοτήτων. 

Ανέδειξε επίσης, την ύπαρξη χαρακτηριστικών όπως αποκοπή (προσωρινή ή μόνιμη) 

από το οικογενειακό περιβάλλον, ομαδική συμβίωση με άγνωστα πρόσωπα, έλλειψη 

εναλλαγής παραστάσεων και συναισθηματικής επαφής, υπηρεσιακή αντιμετώπιση 

ατομικών αναγκών από το προσωπικό του ιδρύματος, κοινωνικό στίγμα. Οι αφηγήσεις 

των συμμετεχόντων περιέγραψαν τα εν λόγω στοιχεία τα οποία ενοχοποιούνται για εν 

δυνάμει ιδρυματικές συμπεριφορές. O χαρακτήρας των Μονάδων κλειστού τύπου 

τείνει προς τον ολοκληρωτισμό με συνέπεια οι φιλοξενούμενοι να στερούνται βασικών 

ρόλων και συχνά να είναι κοινωνικά απομονωμένοι, να βιώνουν την απώλεια βασικών 
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ρόλων και δικαιωμάτων και να χάνουν την αίσθηση του ιδιωτικού χώρου (πορίσματα 

βιογραφικής αφήγησης).  

Η ψυχοσύνθεση των παιδιών που διαβιούν σε Μονάδες φροντίδας επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό έχοντας υπόψη μας ότι τα παιδικά χρόνια (0-18 ετών) είναι ιδιαίτερα 

καθοριστικά για την δημιουργία συναισθημάτων αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, 

συναισθήματα τα οποία θεωρούνται από τους πιο βασικούς δείκτες ψυχικής υγείας και 

κοινωνικής επάρκειας στη ζωή του ατόμου. Όπως τονίζει ο Cole (2002) ένα υψηλό 

επίπεδο αυτοεκτίμησης συνδέεται με τις οικογενειακές πρακτικές διαπαιδαγώγησης. 

Μάλιστα εντοπίζει την δημιουργία του ισχυρού «εγώ» μέσα από την παροχή τριών 

γονεϊκών χαρακτηριστικών. Η αποδοχή των παιδιών και των ενεργειών τους, ο 

καθορισμός και η τήρηση συγκεκριμένων ορίων και τέλος ο σεβασμός στην 

ατομικότητα και την διαφορετικότητα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που όταν 

συγκεντρώνουν οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αυτοεκτίμησης στα 

παιδιά (Cole, 2002). Υπό αυτό το πρίσμα αναδεικνύεται η παρουσία γονέων και 

κοινωνικού δικτύου ως οι πλέον καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την 

διαμόρφωση της ταυτότητας (θρησκευτική, πολιτική, επαγγελματική, σεξουαλική, 

εθνική κ.α.) των παιδιών (Παρασκευόπουλος, 1985). Η απομόνωση των στοιχείων του 

ιδρυματισμού στην ψυχοσύνθεση των ατόμων που έζησαν χωρίς την γονική παρουσία 

απαιτεί την παραπάνω γνώση. Στις υπό μελέτη Μονάδες, σε μικρά ποσοστά βέβαια, η 

παραμονή «εντός» δύναται να διαρκέσει μέχρι και 12 με 14 χρόνια. Η έρευνα 

κατέγραψε την παραμονή των παιδιών ειδικότερα εκείνων που εισάγονται με 

εισαγγελικές εντολές να είναι μακρύτερη (τις προηγούμενες δεκαετίες κυμαίνονταν 

από 1 έως 5 έτη ανάλογα την Μονάδα Προστασίας). Από το 2000 και έπειτα η 

παραμονή κυμαίνεται από 2 χρόνια έως και 8 λόγω ακαταλληλότητας του 

οικογενειακού περιβάλλοντος που σχεδόν αποκλείει την επιστροφή σε αυτό.  

Πολύ συνοπτικά, οι παράγοντες που εμπλέκονται στην κατασκευή του κοινωνικού 

αποκλεισμού και εντοπίστηκαν από τις νοηματοδοτήσεις των βιωμάτων ατόμων 

ληπτών της έξω οικογενειακής φροντίδας συγκεντρώνονται στην έλλειψη ποιοτικής 

ιδρυματικής διαβίωσης (σε θεσμικό, δομικό και λειτουργικό επίπεδο), στην χαμηλή 

ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών και του προσωπικού, στο 

κοινωνικό στίγμα, στη διάρκεια παραμονής στις Μονάδες Προστασίας, στην έλλειψη 

κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου και στην κατακερματισμένη προσωπική και 

συλλογική ταυτότητα την οποία διαμορφώνει ο έγκλειστος εαυτός μέσα στο 
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συγκεκριμένο χώρο των ιδρυμάτων. Επίσης, προς αποφυγή μιας σημαντικής 

παράλειψης, πρέπει να αναφερθεί ο εντοπισμός αναφορών των υποκειμένων της 

αφήγησης που καταδεικνύουν την ύπαρξη «ιδρυματικής κουλτούρας». Προς αυτήν την 

κατεύθυνση συνηγορούν και άλλες σχετικές έρευνες που αφορούν τους χώρους της 

ιδρυματικής φροντίδας των παιδιών.33 Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά απαντώνται 

και στις δύο ομάδες (Α & Β) με κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποια χαρακτηριστικά 

να επιτείνονται λόγω της οικονομικής κρίσης από το 2008 και έπειτα. 

 

ii. Εξαιτίας της αδυναμίας άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων στην εντός 

            ιδρύματος ζωή με αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή 

 

Η έρευνα κατέγραψε στερήσεις δομολειτουργικού χαρακτήρα, δυσλειτουργίες, 

αποκλεισμό από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στέρηση πολιτισμικού κεφαλαίου, 

ελλιπή αξιακό σύστημα στα παιδιά της έξω-οικογενειακής φροντίδας. Μπορούμε 

πλέον να ισχυριστούμε ότι τα παιδιά αυτά βιώνουν αποκλεισμό εφόσον στερούνται της 

απολαβής των βασικών κοινωνικών τους δικαιωμάτων και αφετέρου αποκλείονται από 

τους τυπικούς και άτυπους μηχανισμούς παραγωγής, διάθεσης και αναδιανομής των 

πόρων. Πρόκειται στην ουσία για την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος αφού υπάρχει 

σωρευτική διαπλοκή και αιτιότητα ανάμεσα στην άρνηση πραγμάτωσης κοινωνικών 

δικαιωμάτων και τη μη προσπελασιμότητα των μηχανισμών διάθεσης των πόρων, 

εισοδηματικών και μη (Χρυσάκης, 1996). 

 

iii. Εξαιτίας της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων 

 

Ο ρόλος της οικογένειας, είτε αυτός αναφέρεται στην μεταφορά και μεταβίβαση 

πολιτισμικών προτύπων στα εξαρτημένα μέλη της, είτε αναφέρεται ως μηχανισμός 

άσκησης κοινωνικού ελέγχου (Τσίγκανου, 1999), διαδραματίζεται ιδιαίτερα σημαντικός 

                                                 
33Πρόκειται περί μιας διακρατικής έρευνας με τίτλο «Διακρατική Συγκριτική Έρευνα. 

Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών εντός Ιδρυμάτων», Σόφια, 2010 
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στην ζωή των ατόμων. Επομένως η διάρρηξη των σχέσεων με αυτήν, το μη ισχυρό 

πολιτισμικό κεφάλαιο, η μη ύπαρξη ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην ανώτατη 

εκπαίδευση σε συνδυασμό με το στοιχείο ότι η προέλευση των παιδιών υπάγεται σε 

χαμηλό μορφοσιογόνο περιβάλλον, δημιουργούν προϋποθέσεις αρνητικής φύσεως τόσο 

για την κοινωνική κινητικότητα όσο και για την κοινωνική ανέλιξη των παιδιών της 

έξω-οικογενειακής φροντίδας.  

Τα παιδιά των Κέντρων, ακόμα και εκείνα που ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια 

φοίτηση φαίνεται να μην επηρεάζονται από την «εκπαιδευτική επανάσταση» όπως 

αναφέρουν οι δομολειτουργικές κοινωνιολογικές θεωρίες της εκπαίδευσης (Pearson, 

1971) οι οποίες κάνουν λόγο για απεριόριστη διάχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών σε 

ολόκληρο το κοινωνικό σώμα και άρα αύξηση των πιθανοτήτων ανοδικής κοινωνικής 

κινητικότητας ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης. Παρόλο που στον κανονισμό 

λειτουργίας των Κέντρων αναφέρεται ως σκοπός μετά την προστασία, η εκπαίδευση 

(με σαφή προσανατολισμό στην τεχνική/εργαστηριακή προ του ’84 και σε όλα τα 

επίπεδα αυτής μετά την αλλαγή της νομοθεσίας) μόλις και μετά βίας το 8,3% των 

παιδιών φτάνει σε μεταλυκειακό επίπεδο μόρφωσης. Ιδιαίτερα από το 2000 και κυρίως 

μετά την εμφάνιση της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα 

ποσοστά φοίτησης των παιδιών των Κέντρων Προστασίας στην ανώτατη και ανώτερη 

εκπαίδευση μειώνονται ακόμη πιο δραστικά.  

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται το θεωρητικό σχήμα των Bourdieu και Passeron 

(Bourdieu & Passeron, 1996) το οποίο υποστηρίζει ότι η σχολική επιτυχία εξαρτάται 

άμεσα από την οικειοποίηση των σημαντικών αξιών της λεγόμενης κυρίαρχης 

κουλτούρας, κάτι που συνεπάγεται ότι οι μαθητές των κατώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων έχουν χαμηλότερες επιδόσεις εφόσον δεν διαθέτουν το ανάλογο 

πολιτιστικό κεφάλαιο. (Bourdieu, 1994: 92-94). Με άλλα λόγια το σχήμα αυτό βλέπει 

την εκπαίδευση να επιτελεί μια αναπαραγωγική λειτουργία ως προς την ταξική 

διαστρωμάτωση της κοινωνίας, η οποία όμως λειτουργία είναι σύνθετη και 

ανομοιογενής ως προς τα αποτελέσματα της. 

Και είναι αυτή η αναπαραγωγική διαδικασία που υποχρεώνει τα παιδιά των Κέντρων 

να παραμένουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία καθηλωμένα από οποιαδήποτε 

μορφή κοινωνικής κινητικότητας εφόσον όπως διαφαίνεται αποκλείεται ο 
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μετασχηματισμός της ευρύτερης κοινωνικής δομής αφού ακόμη και οι αντιστάσεις που 

ενίοτε καταγράφονται έχουν ελεγχόμενο χαρακτήρα (Πεχτελίδης, 2012: 6). 

 Εν κατακλείδι 

Με άλλα λόγια η ιστορία ζωής αλλά και η ερμηνεία που αποδίδουν τα άτομα στο 

παρελθόν τους μέσω της αφήγησης αυτού αναφέρονται στην διαλεκτική του ατομικού 

και του κοινωνικού. Με αυτόν τον τρόπο η αφήγηση αλληλοδιαπλέκει την ατομική 

εμπειρία με το συλλογικό πλαίσιο. Αυτό που επιδιώκεται μέσω της αφήγησης της 

ατομικής περίπτωσης είναι να φτάσουμε στην κατανόηση κοινωνικών 

πραγματικοτήτων (Rosenthal, 2013: 104). Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν 2 

κλασικοί ερευνητές ο William Isaac Thomas & o Florian Znaniecki (1952) όπου κατά 

τους ισχυρισμούς τους «αναλύοντας τις εμπειρίες και τις στάσεις ενός ατόμου 

συναντάμε πάντοτε δεδομένα και βασικά στοιχεία που δεν περιορίζονται αποκλειστικά 

στην προσωπικότητα αυτού του ατόμου, αλλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν σαν 

καθαρές εκδηλώσεις γενικών, λίγο πολύ, τάξεων δεδομένων ή στοιχείων, και επομένως 

να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν νόμοι του κοινωνικού γίγνεσθαι»  

(Rosenthal, 2013:104). Ανασυγκροτώντας, λοιπόν, τα αντιληπτικά σχήματα των 

φορέων της αφήγησης στην εν λόγω έρευνα και ερμηνεύοντας το πώς κατασκευάζονται 

οι διαδρομές του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο στην ενήλικη όσο και στην ανήλικη 

ζωή των υποκειμένων που στάθηκαν λήπτες της παιδικής προστασίας σε κάποια φάση 

της ζωής τους (κυρίως μακροχρόνιας) μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε την 

καταγραφή ενός μικρού κομματιού της κοινωνικής πραγματικότητας.   

Στην εν λόγω έρευνα η έννοια της κοινωνικής προστασίας παρουσιάστηκε στην 

δυναμική της διάσταση όπως βιώθηκε και ερμηνεύτηκε, από τους ίδιους τους 

αφηγηθέντες. Τα ευρήματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και το όλο εμπειρικό 

υλικό που συλλέχθηκε δεν διαχωρίστηκαν ως δύο διακριτά στάδια της διατριβής αλλά 

αντιμετωπίστηκαν ως διαλεκτικά στοιχεία διαπλεκόμενα, που στη ροή της ανάλυσης 

τροφοδοτούσαν το ένα το άλλο.  

Υπό το πρίσμα αυτής της οπτικής μελετήθηκαν οι διαδρομές του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην πολυπλοκότητα τους, διατηρώντας ταυτοχρόνως μια ολιστική ματιά 

ως προς τη μελέτη του φαινομένου στην συγκεκριμένη πάντα, έκφανση του. Μέσω των 

στοιχείων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αυτών της εμπειρικής έρευνας 

(ποσοτικής & ποιοτικής) επιδιώχθηκε μια πολυπρισματική εξέταση της οπτικής των 
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ατόμων που έκαναν χρήση της έξω οικογενειακής φροντίδας. Υπό αυτή την έννοια 

ικανοποιήθηκε ο απώτερος στόχος της έρευνας ο οποίος συνίσταται στο να μελετηθεί ο 

κοινωνικός αποκλεισμός ή οι διαδρομές αυτού για τα άτομα που βίωσαν την έξω-

οικογενειακή φροντίδα ιδωμένες κάτω από το πρίσμα της ιστορικής δυναμικής τους 

εξέλιξης.  

Ακόμα επιδιώχθηκε η μελέτη του φαινομένου του αποκλεισμού τόσο σε σχέση με τη 

«δομή» του όσο και ως «διαδικασία»,  χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο που αποδίδεται 

στις έννοιες αυτές από τους Staruss & Cοrbin. Ήτοι, η «δομή» μελετήθηκε ως να 

αναφέρεται στο πλαίσιο των συνθηκών εντός του οποίου τοποθετείται ένα κοινωνικό 

φαινόμενο και η «διαδικασία» ως εκείνη που περιγράφει την εξέλιξη του φαινομένου 

μέσα στο χρόνο ως αποτέλεσμα δράσεων και διαδράσεων (Strauss & Corbin, 1998a: 

127). Εφόσον οι προαναφερθείσες προοπτικές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 

τους, η εξήγηση των φαινομένων προϋποθέτει την εξέταση και των δύο (Τσιώλης, 

2014:117). Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι εμπειρικές αναφορές και τα 

ευρήματα του πεδίου έρευνας ιδωμένα μέσα από την ολότητα τους, ανάδειξαν τον 

πολυδιάστατο και σωρευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας του κοινωνικού αποκλεισμού 

και την αλληλοεξάρτηση των διαφορετικών όψεων της διαδικασίας.  
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Ψημίτης, 1999, «Η ατομική επιλογή ως παράγοντας πολιτισμικής ταυτότητας σε 

συνθήκες πολυπλοκότητας: Η περίπτωση της αλληλεγγύης» στο 

Κωνσταντοπούλου Χρ., Μαράτου - Αλιμπράντη Λ., Γερμανός Δ. & Οικονόμου 

(επιμ.), «Εμείς» και οι «Άλλοι», Αθήνα, Τυπωθήτω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Το θεσμικό πλαίσιο της περιόδου 1970 – 
σήμερα 

 

(Κυριότερα νομοθετήματα) 

Στο παράτημα παρατίθεται η σχετική νομοθεσία με τα ζητήματα που διερευνώνται 

στην παρούσα διατριβή και αφορούν το Θεσμικό πλαίσιο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις 

που έχουν ενσωματωθεί στην εθνική πολιτική, τις Οδηγίες του ΟΗΕ για την 

εναλλακτική φροντίδα παιδιών που βρίσκονται χωρίς οικογένεια, τις συστάσεις του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα καθώς 

και άλλες οδηγίες και συστάσεις της Ε.Ε.  

 

Όσο αφορά την Ελληνική Νομοθεσία 

- Ν. 2851/1922 (ΦΕΚ 114 Α’), για τα εθνικά Ορφανοτροφεία.  

Βάση του άρθρου 14 του παραπάνω νόμου εκδίδεται από το Υπουργείο Κοινωνικής 

Πρόνοιας ο εσωτερικός κανονισμός των Εθνικών Ορφανοτροφείων με αριθμό. 

Πρωτοκόλλου. 15309/30-6-1926.  

- Ν.Δ. 572/1970 με το οποίο ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας ως Ν.Π.Δ.Δ. 

εποπτευόμενο από το Υγείας. Υγείας & Πρόνοιας. 

Ν. 2646/1998 με τον οποίο ο ΕΟΠ εντάσσεται στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής 

Φροντίδας. 

- Η Γ2δ/οικ.4338/7.2.1998 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & 

Πρόνοιας με την οποία ανατίθεται το πρόγραμμα «Προστασία &Κοινωνική Φροντίδα 

των παιδιών στο δρόμο» στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας. 

- Ν. 3106/2003, τεύχος Α’, Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας & άλλες διατάξεις.  
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Ν. 3094/2003 ο οποίος αναθέτει στον συνήγορο του Πολίτη την αποστολή του 

Συνηγόρου του Παιδιού δηλ. την προάσπιση & προαγωγή των δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

- Ν. 3500/2006 για την απαγόρευση της «ενδοοικογενειακής βίας» & τη απαγόρευση 

της σωματικής τιμωρίας. Με το νόμο αυτό γίνεται  η εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης & με τη Διεθνή Σύμβαση 

για τα δικαιώματα των παιδιών. 

- N. 3080/2002, τεύχος Α’ /312, με το οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει το προαιρετικό 

πρωτόκολλο για την ανάμιξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη. 

- N. 3625/2007, τεύχος Α’ /290, με το οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει το προαιρετικό 

πρωτόκολλο για την εμπορία παιδιών και παιδική πορνογραφία. 

- Π.Δ. 220/2007 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η μεταχείριση υπηκόων τρίτων 

χωρών και ειδικότερα αιτούντων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως οι ανήλικοι 

και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

 - Π.Δ. 90/2008 & Π.Δ. 86/2009 

- Άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο η παιδική ηλικία τελεί 

υπό την προστασία του κράτους. 

- Άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος για το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την 

προστασία της παιδικής ηλικίας. 

- Υπουργική Απόφαση ∆27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792 Β’/ 17-10-14 

σχετικά µε Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

- N. 4109/13 (ΦΕΚ 16 Α’/23-01-13), άρθρο 9 με τον οποίο τα δημόσια ιδρύματα που 

υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας και φιλοξενούν τόσο παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης όσο και παιδιά µε χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, συγχωνεύονται 

διοικητικά µε τις αντίστοιχες δομές για ενήλικες µε χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, 

ηλικιωμένους κλπ. ως αποκεντρωμένες δομές στα συνιστώμενα ανά περιφέρεια Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας. 
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- Με το  Ν.3961/2011 (άρ. 8 παρ.1) και την παρ. 3 της ΚΥΑ οικ.49540/4-05-11 

εισάγεται η πρόβλεψη τήρησης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΚΚΑ) του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει το 

Εθνικό Υποµητρώο Παιδιών σε Κλειστή Φροντίδα, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί µμέχρι 

σήµερα. 

- Ν. 2345/95 (ΦΕΚ Α’ 213) άρθρο 1 παρ. 1, με τον οποίο φορείς µη υπαγόμενοι 

στον δημόσιο τοµέα οι οποίοι παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 

που έχουν σχέση, μεταξύ άλλων, µε την προστασία του παιδιού, υποχρεούνται να 

εκδίδουν σχετική άδεια λειτουργίας.  

- Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΠ: Π(2)γ/οικ.34029/22-3-12 (ΦΕΚ 1163 Β’/10-04-

12) εισάγει ένα σύστημα πιστοποίησης φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας του ιδιωτικού τοµέα 

- Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο και εποπτεία των ιδρυμάτων παιδικής 

προστασίας του ιδιωτικού τοµέα, µε το άρ.1 παρ.4 του ν. 2345/95 εισάγεται ο θεσμός 

του Κοινωνικού Συμβούλου, ο/η οποίος είναι στέλεχος των κατά τόπων Περιφερειών, 

στον οποίον ανατίθεται ο ρόλος της επίβλεψης και παρακολούθησης των υπηρεσιών 

φορέων κοινωνικής πρόνοιας «ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών». Τα 

προσόντα των κοινωνικών συμβούλων και ο τρόπος άσκησης του έργου τους 

καθορίζονται στην ΥΑ Π3β/Φ.32/ ΓΕΝ 31542/2002 (ΦΕΚ Β΄577). 

- Προγράµµατα αναδοχής χορηγούν στους αναδόχους οικονομικές παροχές που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος. 86/2009 (ΦΕΚ Α’ 114/16-07-

99).  Αναδοχές υλοποιούνται µόνο µέσω δοµών του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», της 

Παιδόπολης «Άγιος Ανδρέας» και το «Αναρρωτήριο Πεντέλης». 

Επίσης με τις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις ρυθμίζονται σταδιακά σημαντικά 

θέματα που αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας των Μονάδων φύλαξης που 

αναλαμβάνουν την επιμέλεια των παιδιών που ζουν χωρίς την οικογένεια τους. 

-Γ2Β/οικ.2360/87 (ΦΕΚ 275 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

-Γ2Β/οικ.2557/88 (ΦΕΚ 308 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων. 
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- Γ2Β/οικ.6660/89 (ΦΕΚ 5 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

-Γ2Β/1990/89 (ΦΕΚ 360 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων. 

-Γ2Β/3454/89 (ΦΕΚ 561 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων. 

-Γ2Β/οικ.302/90 (ΦΕΚ 47 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών  

Ασφαλίσεων. 

-Γ2Β/780/92 (ΦΕΚ 140 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Γ2Β/780/92 (ΦΕΚ 140 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

-Γ2Β/780/92 (ΦΕΚ 140 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

-Γ2Β/2949/94 (ΦΕΚ 834 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

-Γ2Β/1603/98 (ΦΕΚ 622 Β) Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.  

-Π1Β/οικ.188/01 (ΦΕΚ 96 Β) Υπουργείο Οικονομικών-Υγείας και Πρόνοιας. 

 

Όσο αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών  

- Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού την οποία η Ελλάδα 

την έχει κυρώσει με το Ν. 2101/1992 και έκτοτε αποτελεί μέρος του ελληνικού δικαίου. 

- Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προαιρετικό 

πρωτόκολλο της Σύμβασης σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη. 

Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 3080/2002 ΦΕΚ Α’ 312 και έκτοτε αποτελεί μέρος 

του εσωτερικού μας δικαίου. 

- Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προαιρετικό 

πρωτόκολλο της Σύμβασης σχετικά με την εμπορία των παιδιών, την παιδική πορνεία, 



 

 397

πορνογραφία. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 3625/20070ΦΕΚ Α’ 290 και έκτοτε 

αποτελεί μέρος του εσωτερικού μας δικαίου. 

- Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος. 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή & τιμωρία της διακίνησης  προσώπων, 

ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 3875/2010 ΦΕΚ 

Α’ 158. 

- Σύμβαση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αριθμό 138, περί του κατώτατου 

ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 

1182/1981 ΦΕΚ Α’ 193. 

- Σύμβαση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αριθμό. 182, περί της 

απαγόρευσης των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με 

σκοπό την εξάλειψη τους. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 2918/2001 ΦΕΚ Α’ 

119. 

- Κατευθύνσεις των Ηνωμένων Εθνών για την Εναλλακτική Φροντίδα Παιδιών, UN 

Guidelines for the Alternative Care of Children, 2009.  

Σε ότι αφορά τα σημαντικότερα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα για την προστασία 

των παιδιών, που δεσμεύουν την Ελλάδα, αυτά είναι τα παρακάτω: 

-   Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 138) περί του 

κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ Α’193). 

- Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 182) για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας 

των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, Ν. 2918/2001 

(ΦΕΚΑ’119). 

 

Όσο αφορά την Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 

- Σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής 

παιδιών, Ν. 2102/1992 (ΦΕΚ Α’ 193). 

- Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις 

διατροφής, Ν. 3137/2003 (ΦΕΚ Α’90). 
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- Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 

σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής, Ν. 3171/2003 (ΦΕΚ Α’192). 

- Σύμβαση της 29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία 

σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία, Ν. 3765/2009 (ΦΕΚ Α’ 101). 

- Σύμβαση της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο 

δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη. 

 

Όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση & το Συμβούλιο της Ευρώπης 

- Council of Europe, 1950, Convention on the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms as amended by Protocol No11, Rome, 4XI. 1950,  No 5. 

-  Council of Europe, 1961, European Social Charter, Turin, 18.X.1961, No35 

- European Social Charter, Strasbourg, 3.V.1996, Article 17, “The right of children 

and young persons to social, legal and economic protection”. 

- Quality 4 Children 2, «Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ο οποίος 

αναφέρεται στην προστασία των παιδιών που ζουν χωρίς γονική φροντίδα, σε ιδρύματα, 

σε ολόκληρη την Ευρώπη» , ποιοτικά Standards  για την έξω-οικογενειακή φροντίδα. 

Μάρτιος 2004. 

- Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια 

στρατηγική της Ε.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού. (2007/2093 (INI) Εφημερίδα Ε.Ε.  

- Τα δικαιώματα των παιδιών υπαγορεύονται από την νομοθεσία της Ε.Ε. στο Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. με το σύνολο των αστικών, πολιτικών, 

οικονομικών & κοινωνικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και όλων των 

προσώπων που ζουν στην Επικράτεια της Ένωσης. Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (2010/C 83/02). Έχουν δεσμευτεί όλα τα κράτη μέλη για την τήρηση του.  

- Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη 

μέλη. «Τα Δικαιώματα των Παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας», 16 

Μαρτίου 2005 στην 919η συνέλευση των Αντιπροσώπων των Υπουργών. 
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- Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα παιδιά : Σύσταση 1286 (1996) και 1601 (2003), «Για 

την βελτίωση της ζωής των παιδιών που εγκαταλείπονται σε Ιδρύματα»  

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με τα παρακάτω: N.Δ. 53/1974 

ΦΕΚ Α’ 256, Ν. 2400/1996 ΦΕΚ Α’ 96, Ν. 1705/1987 ΦΕΚ Α’ 89, Ν.3344/2005 ΦΕΚ 

Α’ 133. 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί υιοθεσίας Ανηλίκων. Η Ελλάδα την 

έχει κυρώσει με το Ν. 1049/1980 ΦΕΚ Α’ 114. 

- Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Η Ελλάδα τον έχει κυρώσει με το Ν. 1426/1984 

ΦΕΚ Α 32. 

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς 

τον γάμο των γονέων τους. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 1702/1987 ΦΕΚ Α’ 

86.  

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα 

επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειας τους. Η Ελλάδα την 

έχει κυρώσει με το Ν. 2104/1992 ΦΕΚ Α’ 195. 

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η Ελλάδα 

την έχει κυρώσει με το Ν. 2502/1997 ΦΕΚ Α’ 103. 

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 3727/2008 ΦΕΚ 

Α’ 257. 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί υιοθεσίας Ανηλίκων. Η Ελλάδα την 

έχει κυρώσει με το Ν. 1049/1980 ΦΕΚ Α’ 114. 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας 

ανθρώπων. Η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το Ν. 4216/2003 ΦΕΚ Α’ 266. 

- Eurochild, 2007, “A child rights approach to child poverty. Discussion Paper”, 

Eurochild 
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Όσο αφορά τη Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία έχει εκδώσει σχόλια 

(general comments) περί της ερμηνείας των διατάξεων που σχετίζονται με τα 

δικαιώματα των παιδιών. Τα γενικά αυτά σχόλια αναφέρονται στα εξής: 

- No 1 (2001), “The aims of education” 

- Νο 2 (2002), “The role of independent national human rights institutions in the 

promotion and protection of the rights of the child” 

- Νο 4 (2003), “Adolescent health and development in the context of the Convention 

on the Rights  of the Child”. 

- Νο 5 (2003), “General measures of implementation of the Convention on the Rights  

of the Child”. 

- No 6 (2005), “Treatment of unaccompanied and separated children outside their 

countries of origin”.  

- No 7 (2005), “Implementing child rights in early childhood”. 

- Νο 8 (2006), “the right of the child to protection from corporal punishment  and 

other cruel or degrading forms of punishment”. 

- No 10 (2007), “Children’s rights in juvenile justice”. 

- No 12 (2009), “The right of the child to be heard”. 

- Νο 13 (2011), “the right of the child to freedom from all forms of violence”. 

- Νο 14 (2013), “the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration”.  

- Νο 15 (2013), “The right of the child to enjoyment of the highest attainable 

standard of health”.  

  - Νο 16 (2013), “State obligations regarding the impact of the business sector on 

children’s rights”. 

  - Νο 17 (2013), “The right of the child to rest, leisure play, recreational activities, 

cultural life and the arts”. 
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Όσο αφορά το Δίκαιο των Ανηλίκων ξεχωρίζει η παρακάτω νομολογία: 

- Η Απόφαση του Αρείου Πάγου που πραγματεύεται τη σύγκρουση Συντάγματος και 

Διεθνών Συμβάσεως για τα δικαιώματα του παιδιού (ΑΠ 1603/1991, Ελληνική 

Δικαιοσύνη 1993). 

- Η Απόφαση του Αρείου Πάγου που αναφέρεται στο γεγονός της παρέμβασης του 

γιατρού ο οποίος έχει το δικαίωμα να προβεί σε 

χειρουργική επέμβαση επί ανηλίκου για την αποτροπή κινδύνου ζωής ή υγείας 

ανεξάρτητα από το αν οι γονείς συνοδεύουν τον ασθενή ή όχι (ΑΠ 6/1992, Ελληνική 

Δικαιοσύνη 1992). 

- Η Απόφαση του Αρείου Πάγου που αναφέρεται στη γονική μέριμνα, τη δικαστική 

ρύθμιση, την καταλληλότητα των δύο γονέων και την προσωπική γνώμη του παιδιού 

(ΑΠ 283/1986, Ελληνική Δικαιοσύνη 1986). 

- Η Απόφαση του Αρείου Πάγου περί της Παρεμπόδιση δικαιώματος προσωπικής 

επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο (ΑΠ 1241/1987, Εφ. Ελλ. Νομ. 1988). 

- Η Απόφαση του Αρείου Πάγου περί Άσκηση επιμέλειας μετά το διαζύγιο, 

αποφάσεις για κρίσιμα θέματα και από τους δύο γονείς (ΑΠ 1111/2002, Ελληνική 

Δικαιοσύνη 2002). 

 

Τέλος η Ελλάδα με τους παρακάτω αναφερθέντες νόμους έχει υιοθετήσει Συμβάσεις 

που έχουν προκύψει από τη διάσκεψη της Χάγης όσο αφορά το Ιδιωτικό Διεθνές 

Δίκαιο.  

- N. 2102/1992, τεύχος Α’/193, με το οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση της 

25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. 

- N. 3137/2003, τεύχος Α’ /90, με το οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση της 

2ας Οκτωβρίου 1973 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής. 

- N. 3765/2009, τεύχος Α’ /101, με το οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση της 

29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη 

διακρατική υιοθεσία.   
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- N. 4020/2011, τεύχος Α’ /217, με το οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση της 

19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 

αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα 

προστασίας των παιδιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πίνακας 1 

Total Variance Explained 

 

Compone

nt 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,048 2,048 25,604 25,604 1,697 21,209 21,209 

2 1,449 1,449 18,116 43,720 1,542 19,277 40,486 

3 1,210 1,210 15,126 58,846 1,469 18,360 58,846 

4 ,949       

5 ,845       

6 ,656       

7 ,467       

8 ,377       
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Πίνακας 2 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

Logoi eisagwgis ,708   

Topos katagwgis   ,678 

Topos proelefsis   ,739 

xronia paramonis  ,837  

Morfvtiko epipedo  ,688  

Logoi eksodou ,812   

epaggelma gonewn   ,651 

ilikia eisodou ,567 ,424  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Διάγραμμα 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ενδεικτικές καταγραφές των απόψεων των 
συνεντευξιαζόμενων. 

 

 Οι αναφορές που θα χρησιμοποιούνται θα είναι οι ακόλουθες: 

 Επαγγελματίας 1 (Κέντρο Μέριμνας Α), 

 Επαγγελματίας 2 (Κέντρο Μέριμνας Β), 

 Επαγγελματίας 3 (Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Γ), 

 Επαγγελματίας 4 (Παιδόπολη Δ), 

 Επαγγελματίας 5 (Παιδόπολη Ε). 

Ενότητα Α  

Αιτίες μετάβασης στις Μονάδες Μέριμνας και το θεσμικό κομμάτι της Μέριμνας 

Επαγγελματίες 1,2,4. Πλήρης ομοφωνία για την ραγδαία αύξηση των εισαγγελικών 

εντολών λόγω της αλλαγής στην νομοθεσία.  

Το θεσμικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό διότι «είναι εργαλείο στα χέρια μας» 

(επαγγελματίας 1). «Η νομοθεσία είναι το πιο σημαντικό χαρτί μας. Μας δίνει την 

δυνατότητα διερεύνησης μιας υπόθεσης κακοποίησης ή παραμέλησης σε βάθος» 

(επαγγελματίες 2,4). 

«Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι πολυεπίπεδες οικογενειακές δυστοκίες. Η 

εμπειρία μου αυτό μου έχει δείξει ... αλλά σίγουρα η νομοθετική αλλαγή έδωσε σε μας 

μια αλλαγή πλεύσης στην εξέταση των περιπτώσεων που μας προκύπτουν. Είναι και τα 

δικαιώματα των παιδιών που τώρα πλέον ενεργοποιούνται ξέρεις … (επαγγελματίας 3). 

«Δεν έχω δουλέψει πριν το 2000 και δεν γνωρίζω πως λειτουργούσαν τότε οι 

συνάδερφοι μου … εγώ πάντως με εισαγγελικές εντολές ή παραγγελίες δουλεύω 

τελευταία» (επαγγελματίας 5). 
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Ενότητα Β  

Η επίδραση των ιδρυματικών στοιχείων στα παιδιά 

Στη Μονάδα μας φιλοξενούνται παιδιά θύματα trafficking ή κακοποιημένα παιδιά 

από τις οικογένειες τους ή ακόμα και παιδιά με παραβατική συμπεριφορά και με 

ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα. Όλα συγκεντρώνονται στο Κέντρο μας καθώς 

δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες δομές τόσο στην πόλη όσο και στην Κρήτη. Ο 

ιδρυματισμός έρχεται να προστεθεί σε όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι 

… »(επαγγελματίας 1). 

«Η κοινωνική πολιτική ασκείται στη βάση των νόμων. Και εμείς έχουμε κάνει 

προτάσεις περί αποϊδρυματοποίησης … κάτι που ωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση …. » 

(επαγγελματίας 5).  

«Δεν υπάρχουν ειδικές δομές αποϊδρυματοποίησης και αυτό είναι επιβαρυντικό για 

τα παιδιά … » (επαγγελματίας 3). 

Δεν υπάρχει διαμονή εδώ χωρίς ιδρυματικά στοιχεία … Οι συνέπειες είναι οι 

γνωστές … » (επαγγελματίας 4). 

Ενότητα Γ 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός 

«Οι φιλοξενούμενοι μας παρακολουθούν κανονικά μαθήματα είτε της πρωτοβάθμιας 

είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε πολλά παιδιά βέβαια που  

παρακολουθούν μαθήματα κομμωτικής, φοιτούν στη σχολή νοσηλευτών του 

Βενιζελείου Νοσοκομείου ή τις σχολές του ΟΑΕΔ. Προσπαθούμε να τους 

προσανατολίσουμε με βάση τις ικανότητες τους» (επαγγελματίας 1). 

«Τα χρόνια που υπήρχαν τεχνικής εκπαίδευσης τμήματα μέσα δεν τίθενται θέμα 

αλλαγής πλεύσης στην εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα από εκεί και μετά δεν είμαι 

σίγουρη για το αν είναι ποιοτικό αυτό που τους παρέχουμε ως επαγγελματικό 

προσανατολισμό» (επαγγελματίας 4) 

… .κανένας δεν ρωτούσε τα παιδιά τότε (επαγγελματίας 5) 
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Η τεχνολογική εκπαίδευση ίσως τα βοηθούσε καλύτερα για την αποκατάσταση τους 

τότε, τώρα με την κρίση τι να τους προτείνεις … (επαγγελματίας 2) 

… φροντίζουμε να παίρνουμε υπόψη μας τις δυνατότητες τους. Τα παιδιά έχουν 

πολυθυματοποιηθεί πόσο σωστά μπορούν να αποδεχτούν τις υπηρεσίες της 

εκπαίδευσης? Δεν έχω την πλήρη βεβαιότητα ότι κάποιες περιπτώσεις τις χειριστήκαμε 

και πολύ σωστά ίσως … (επαγγελματίας 3). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Έγγραφα από το Γενικό Αρχείο του Κράτους 

 

Έγγραφα που φυλάσσονται στο Γενικό Αρχείο του Κράτους και αντικατοπτρίζουν 

την επικρατούσα αντίληψη της έξω-οικογενειακής φροντίδας στην περίοδο που 

αναφέρονται. 
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Έγγραφο 1. 
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Έγγραφο 2. 
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