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Πεξίιεςε: 

Σα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα, δ Δθθδκζηή ημζκςκία, ιε αθμνιή ηδ πνδιαημπζζηςηζηή 

ακαηαναπή, πμο λεηίκδζε ζηζξ Ζ.Π.Α ημ 2008, αζχκεζ ηδκ πζμ επχδοκδ ηαζ πμθο-

παναβμκηζηή ηνίζδ ζηδκ Ηζημνία ηδξ ακάπηολδξ ηδξ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, 

είκαζ κα πανέπεζ ιζα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ μθμηθδνςιέκδ επζζηυπδζδ ηςκ ιεθεηχκ, μζ 

μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ροπζηή ηαζ 

ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ 

Δθθάδα. Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ακαθφεζ ζοβηνζηζηά υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ ενεοκδηζηέξ επζζηδιμκζηέξ 

πδβέξ, μζ μπμίεξ δζελήπεδζακ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ εηχκ 2008 έςξ 2015, δδθαδή απυ ηδ πνμκζηή ζηζβιή έκανλδξ ηδξ ηνίζδξ 

έςξ ζήιενα. Ζ ζοζηδιαηζηή επζζηυπδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ, 

οπμδεζηκφεζ, υηζ μζ εοάθςηεξ αοηέξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ, ένπμκηαζ ηαεδιενζκά 

ακηζιέηςπεξ ιε πνςημθακείξ ακαπηολζαηέξ πνμηθήζεζξ, βεβμκυξ, πμο ηζξ ημπμεεηεί 

ζημ επίηεκηνμ ιίαξ ακενπυιεκδξ ημζκςκζηήξ ηναβςδίαξ. Ζ  Πμθζηζζιζηή - Ηζημνζηή 

πνμζέββζζδ ημο L.S. Vygotsky βζα ηδκ ροπζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ ηαζ ημο εθήαμο, 

έπμκηαξ δζαιμνθςεεί ζημ εζςηενζηυ εκυξ επακαζηαηζημφ ημζκςκζημφ πθαζζίμο, ημ 

μπμίμ ζήιενα πνμζμιμζάγεζ ζηδκ Δθθδκζηή ημζκςκία ηδξ ηνίζδξ, εα πνμζπαεήζεζ κα 

βειίζεζ ιε θςξ αοηέξ ηζξ πηοπέξ. ηυπμξ ηδξ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ πενζεηηζηήξ 

εκζςιάηςζδξ ηδξ πνμζέββζζδξ ημο Lev Vygotsky ζηδκ πανμφζα ιεηα-ακάθοζδ, είκαζ 

πνςηίζηςξ δ ακάδεζλδ ημο ηνζζζαημφ παναηηήνα ηςκ δζαδζηαζζχκ ακάπηολδξ ημο 

αηυιμο, ηαζ εκ ζοκεπεία μ ακαζημπαζιυξ ηςκ πνμηθήζεςκ ηαζ ηςκ πνμμπηζηχκ, πμο 

θένεζ δ ακενχπζκδ ακάπηολδ, υηακ επζζοιααίκεζ εκηυξ εκυξ ηνζζζαημφ πμθζηζζιζημφ-

ζζημνζημφ πθαζζίμο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: 

Οζημκμιζηή Κνίζδ, Ακαπηολζαηέξ Κνίζεζξ, Παζδζά, Έθδαμζ ηαζ Νέμζ, Δθθάδα 
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Δηζαγσγή ζην Πεξηερόκελν θαη ζηνπο θνπνύο ηεο Δξγαζίαο: 

 

Σα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα, δ Δθθδκζηή ημζκςκία αζχκεζ ηδκ πζμ επχδοκδ ηαζ πμθο-

παναβμκηζηή ηνίζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ ακάπηολδξ ηδξ. Ζ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ ημ 2008, ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ εθανιμβή ηςκ ζοκζζηχιεκςκ Δονςπασηχκ 

πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, ιε ζημπυ ηδκ οπένααζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δοζπναβίαξ ζηδ πχνα, 

είπακ ςξ απμηέθεζια, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ εηηυλεοζδ ηςκ πμζμζηχκ ακενβίαξ, ηονίςξ 

βζα ημοξ κεανμφξ εκήθζηεξ, ηζξ αθθεπάθθδθεξ πενζημπέξ ζε ιζζεμφξ ηαζ ζοκηάλεζξ, 

ημκ απμδεηαηζζιυ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Τβείαξ ηαζ Πνυκμζαξ ηδξ πχναξ, ηαεχξ 

ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ μζημβεκεζχκ, πμο γμοκ ζηα υνζα ή / ηαζ 

ζε ζοκεήηεξ θηχπεζαξ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, ιία απυ ηζξ πζμ εοάθςηεξ μιάδεξ ημο 

πθδεοζιμφ, ηα παζδζά, μζ έθδαμζ ηαζ μζ κέμζ, θάκδηε κα ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε 

πνςημθακείξ ακαπηολζαηέξ πνμηθήζεζξ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζημ επίηεκηνμ ιίαξ 

ακενπυιεκδξ ημζκςκζηήξ ηναβςδίαξ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, είκαζ δ 

ακάδεζλδ ημο ηνζζζαημφ παναηηήνα ημο ημζκςκζημ-μζημκμιζημφ πθαζζίμο, εκηυξ ημο 

μπμίμο ηα παζδζά, μζ έθδαμζ ηαζ μζ κέμζ ζηδκ Δθθάδα, γμοκ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ 

ζήιενα, ιέζα απυ ηδ ζοζηδιαηζηή επζζηυπδζδ ηςκ ιεθεηχκ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ 

ζηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ βζα ηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ημοξ 

ακάπηολδ. 

Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ πενζθαιαάκεζ ηαζ 

ακαθφεζ ζοβηνζηζηά υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ ενεοκδηζηέξ επζζηδιμκζηέξ πδβέξ, μζ μπμίεξ 

δζελήπεδζακ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 

2008 έςξ 2015, δδθαδή απυ ηδ πνμκζηή ζηζβιή έκανλδξ ηδξ ηνίζδξ έςξ ζήιενα. Ζ 

ζοζηδιαηζηή ακαζηυπδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ, 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αδοκαιία ηςκ Δθθδκζηχκ μζημβεκεζχκ, κα πανέπμοκ έκα ηαηάθθδθμ 

πθαίζζμ ζηήνζλδξ βζα ηα παζδζά, απυ ηα πνχηα ηζυθαξ ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ ημοξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, δ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ δζαηνμθήξ, έκδοζδξ / οπυδδζδξ ηαζ 

ζηέβαζδξ, ηαεχξ ηαζ δ πνυζααζδ ζημ εεκζηυ ζφζηδια οβείαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, πμο μζ 

άκενβμζ ή πενζζηαζζαηά ενβαγυιεκμζ βμκείξ δφκακηαζ κα ελαζθαθίζμοκ βζα ηα παζδζά 

ημοξ, οπμααειίγμκηαζ ηαεδιενζκά. Σμ βεβμκυξ αοηυ, θαίκεηαζ κα επζθένεζ δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ ηυζμ ζηδ βκςζηζηυ-ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ υζμ ηαζ ζηδ ζςιαηζηή 

δζάπθαζδ ηςκ παζδζχκ. οβπνυκςξ, ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ απμδίδεηαζ ζημ είδμξ ηςκ 

ζπέζεςκ, πμο δζαιμνθχκμοκ ηα κέα παζδζά, εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο μζημβεκεζαημφ 
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πενζαάθθμκημξ, εκ υρεζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ (εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ άβπμξ ημο αζμπμνζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα πνμζςπζηήξ ακαλζμπζζηίαξ ηαζ ααεααζυηδηαξ, ηα μπμία πδβάγμοκ απυ 

ηδκ μζημκμιζηή δοζπναβία ηαζ ηδκ ακενβία, θαίκεηαζ κα ζηζαβναθμφκ ημ ααζζηυ 

πθαίζζμ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ 

παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ ζηδκ Δθθάδα. 

ημ ζδιείμ αοηυ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκίζμοιε, υηζ δ ακάπηολδ ημο ροπζζιμφ, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ δθζηίαξ, ζοκζζηά ιία ελ’ μνζζιμφ εοαίζεδηδ 

ηαζ πμθφπθμηδ δζαδζηαζία, υπμο ημ παζδί ή μ έθδαμξ ηαθείηαζ κα ακαηαθφρεζ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο εαοημφ ημο, κα μνζμεεηήζεζ ημκ ηνυπμ ηαζ ημ 

πθαίζζμ δνάζδξ ημο, ηαεχξ ηαζ κα εέζεζ ζηυπμοξ, πμο αθμνμφκ ημ ιέθθμκ ηαζ ηδκ 

εκδθζηίςζδ ημο. φιθςκα ιε ημκ L.S Vygotsky, μζ «ακαπηολζαηέξ ηνίζεζξ», ηαζ δ 

ζοκαηυθμοεδ ζφβηνμοζδ ηαζ οπένααζδ ηςκ πενζμνζζιχκ, πμο εέηεζ ημ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ, απμηεθμφκ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ 

αοημβκςζίαξ, ηδ πεζναθέηδζδ ηαζ ηδκ ροπζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ. 

ημπυξ ηδξ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ πενζεηηζηήξ εκζςιάηςζδξ ηδξ πνμζέββζζδξ ημο Lev 

Vygotsky ζηδκ πανμφζα ιεηα-ακάθοζδ, είκαζ πνςηίζηςξ δ ακάδεζλδ ημο ηνζζζαημφ 

παναηηήνα ηςκ δζαδζηαζζχκ ακάπηολδξ ημο αηυιμο, ηαζ εκ ζοκεπεία μ ακαζημπαζιυξ 

ηςκ πνμηθήζεςκ ηαζ ηςκ πνμμπηζηχκ, πμο θένεζ δ ακενχπζκδ ακάπηολδ, υηακ 

επζζοιααίκεζ εκηυξ εκυξ ηνζζζαημφ πμθζηζζιζημφ-ζζημνζημφ πθαζζίμο. Έπμκηαξ δεπεεί 

ζδιακηζηέξ επζννμέξ απυ ηζξ πνμμπηζηέξ ημο ιανλζζιμφ ηαζ ηζξ δζαθεηηζηήξ, μ 

Vygotsky ακηζιεηχπζζε ιε ζοζηδιζηυ ηνυπμ ηζξ δζαδζηαζίεξ βκςζηζηήξ, 

ζοκαζζεδιαηζηήξ, βθςζζζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ ηαζ ημο εθήαμο, 

ηαζ ηαηάθενε κα ακαδείλεζ ηδκ ακαπυδναζηα πμθοδζάζηαηδ ηαζ πμθοπαναβμκηζηή 

θφζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ. φιθςκα ιε ημκ Vygotsky, δ ροπζηή ακάπηολδ δεκ 

απμηεθεί ιία βναιιζηά ελεθζζζυιεκδ δζαδζηαζία. ε έκα πνχημ επίπεδμ, ημ παζδί 

ζοκεζδδημπμζεί ημ εφνμξ ηςκ πενζμνζζιχκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημο, ιέζα απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ημο ιε ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο, ηαεχξ ηαζ ιέζα απυ ηδ 

ζοιιεημπή ημο ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ. ηδ ζοκεπεία, ημ παζδί ηαηαθένεζ κα ακαπηφλεζ 

ηδ ζηέρδ ηαζ ηδ δναζηδνζυηδηα ημο, ιέζα απυ ιία ζεζνά δζαδμπζηχκ «ηνίζεςκ» ηαζ 

ζοβηνμφζεςκ, ηυζμ ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ υζμ ηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο 

(μζημβέκεζα, ζπμθείμ). 
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Όκσο, (1) ηη ζπκβαίλεη όηαλ ε εμ’ νξηζκνύ θξηζηαθή αλζξώπηλε αλάπηπμε 

δηακεζνιαβείηαη από έλα θξηζηαθό θνηλσληθό πιαίζην; (2) Με ηη είδνπο πξνθιήζεηο 

έξρνληαη αληηκέησπνη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη; (3) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζηηθώλ δηακεζνιαβεηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο; Ζ  Πμθζηζζιζηή - Ηζημνζηή πνμζέββζζδ ημο L.S. Vygotsky, έπμκηαξ 

δζαιμνθςεεί ζημ εζςηενζηυ εκυξ επακαζηαηζημφ ημζκςκζημφ πθαζζίμο, ημ μπμίμ 

ζήιενα πνμζμιμζάγεζ ζηδκ Δθθδκζηή ημζκςκία ηδξ ηνίζδξ, εα πνμζπαεήζεζ κα 

βειίζεζ ιε θςξ αοηέξ ηζξ πηοπέξ. (4) Mπνξεί άξαγε ε έλλνηα ηεο ζύγρξνλεο θξίζεο 

λα αμηνπνηεζεί πξνο όθεινο ηεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ 

θαη ησλ λέσλ, θαη θαη΄επέθηαζελ λα νδεγήζεη ζε ξηδηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο 

Ειιεληθήο θνηλσλίαο; Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ εκδέπεηαζ κα 

αεθηζχζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ ιαξ, υζμκ αθμνά ηζξ αοεεκηζηέξ επζεοιίεξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ 

ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ ζε ζοκεήηεξ «ηνίζδξ». Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

εα απμηηήζμοιε, ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, πνυζααζδ ζηδκ μπηζηή ηςκ εκδζαθενμιέκςκ, 

ηαζ εα ακαγδηήζμοιε ιμκμπάηζα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή οπένααζδ ηυζμ ηδξ 

πνμζςπζηήξ υζμ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηνζζζαηήξ ζοβηονίαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, 

πζεακυηαηα εα δζαθμνμπμζήζεζ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, μζ 

εζδζημί ζημ πχνμ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, ηαεχξ ηαζ δ ίδζα δ ημζκςκία, αθμοβηνάγμκηαζ 

ηα αζηήιαηα ηςκ κέςκ ακενχπςκ ζε ζοκεήηεξ «ηνίζδξ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 8 

 

1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ: 
H ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΑΗ Ζ ΔΓΡΑΗΧΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 
 

1.1) Ζ Αλάδπζε θαη ε Δδξαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο: 

Σα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα, δ Δθθδκζηή ημζκςκία αζχκεζ ηδκ πζμ επχδοκδ ηαζ 

πμθο-παναβμκηζηή ηνίζδ ζηδκ ζζημνία ηδξ ακάπηολδξ ηδξ. Μάθζζηα, εκημπίγμκηαζ 

ανηεηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ηα μπμία οπμδεζηκφμοκ, υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ζηζξ 

ΖΠΑ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηνίζδ, πμο αζχκεζ ζήιενα μθυηθδνδ δ Δονχπδ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, οπμθμβίγεηαζ, υηζ ζηζξ ανπέξ ημο 2008, ζπεδυκ ηα 9 εηαημιιφνζα ηςκ 

ζδζμηηδηχκ ιυκζιδξ ηαημζηίαξ ζηζξ ΖΠΑ, υθεζθακ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αλίαξ ημο 

αηζκήημο ημοξ. ηαδζαηά, υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ ζδζμηηήηεξ ζπζηζχκ αεέηδζακ ηα 

δάκεζα ημοξ, ιε απμηέθεζια δ αλία ηςκ ζηεβαζηζηχκ δακείςκ ηαζ μζ ηίηθμζ 

ζδζμηηδζίαξ κα οπμηζιδεμφκ. Ζ ακαηαναπή ζημκ ημιέα ηδξ ζηέβαζδξ ζηζξ ΖΠΑ, 

ελαπθχεδηε πμθφ βνήβμνα ηαζ ζηζξ εονςπασηέξ ηνάπεγεξ. Υχνεξ, υπςξ δ Ηνθακδία, δ 

Ηζπακία ηαζ δ Ηηαθία, μζ μπμίεξ είπακ ακαπηφλεζ ηζξ θεβυιεκεξ «θμφζηεξ αηζκήηςκ», 

ηαζ πμο δζέεεηακ πανυιμζα πνδιαημπζζημθδπηζηή ακαηνμθμδυηδζδ ιε παιδθυ 

επζηυηζμ, αίςζακ ημκ ίδζμ ακηίηηοπμ. Αοηέξ μζ δζεεκείξ ηνίζεζξ, ζφκημια μδήβδζακ ζε 

αθοζζδςηέξ μζημκμιζηέξ ηνίζεζξ ηαζ οθέζεζξ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ (Karanikolos et 

al., 2013). Πενί ηα ηέθδ ημο 2008, πμθθέξ Δονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ δ Δθθάδα, δ 

Ηζπακία, δ Πμνημβαθία, δ Ηνθακδία ηαζ δ Ηζθακδία, ιεηά απυ ανηεηά πνυκζα 

μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ εοδιενίαξ, ήνεακ ακηζιέηςπεξ ιε ηζξ απεζθδηζηέξ 

πνμηθήζεζξ ηδξ ακαδουιεκδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ. ηαδζαηά, μζ πχνεξ αοηέξ, 

πνεζάζηδηακ μζημκμιζηή εκίζποζδ, ηαζ πνμηεζιέκμο κα θάαμοκ ηα εεκζηά «παηέηα 

δζάζςζδξ» απυ ηδκ θεβυιεκδ Σνυζηα (δδθαδή, ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ, ηδκ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή ηαζ ηδκ Δονςπασηή Κεκηνζηή Σνάπεγα), ηθήεδηακ κα 

εθανιυζμοκ μνζζιέκεξ «πμθζηζηέξ θζηυηδηαξ». ηζξ πμθζηζηέξ αοηέξ πναηηζηέξ, 

ζοιπενζθαιαάκμκηακ μνζζιέκεξ πενζημπέξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, ιε ζημπυ ηδκ αζζεδηή 

ιείςζδ ημο εεκζημφ  πνμτπμθμβζζιμφ ηαζ ημο Αηαεάνζζημο Δβπχνζμο Πνμσυκημξ 

(ΑΔΠ) ηςκ ηναηζηχκ εζυδςκ ηαζ δαπακχκ ηδξ ηάεε πχναξ. Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ 

παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ δ ηνίζδ λεηίκδζε ζημοξ ημιείξ ηςκ ηναπεγχκ ηαζ 

ηςκ ηαημζηζχκ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ, ηαζ πμθφ βνήβμνα ελαπθχεδηε ηαζ ζε άθθα 

ιένδ ημο ηυζιμο. Μμθμκυηζ, δ ηνίζδ λεηίκδζε ςξ πνδιαημπζζηςηζηή, βνήβμνα 
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ελεθίπεδηε ζε μζημκμιζηή ηνίζδ, ηαζ ζε ανηεηέξ Δονςπασηέξ πχνεξ, πήνε ηδ ιμνθή 

ιζαξ ηνίζδξ δδιυζζμο πνέμοξ (Gunnlaugsson, 2016). 

ηδκ Δθθάδα, μ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ Σνυζηαξ, ήηακ κα οπάνλεζ πθευκαζια 4-5% 

ημο αηαεάνζζημο εβπχνζμο πνμσυκημξ (ΑΔΠ) ηδξ πχναξ, ιέζα ζηα επυιεκα 3 πνυκζα, 

απυ ηδ θήρδ ημο πνχημο Δονςπασημφ παηέημο δζάζςζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ, δ 

Δθθδκζηή Κοαένκδζδ ζοιθχκδζε κα δακεζζηεί 110 δζζεηαημιιφνζα εονχ ημ Μάζμ 

ημο 2010, ηαζ έκα επζπθέμκ πμζυ ηςκ 130 δζζεηαημιιονίςκ εονχ ημ Φεανμοάνζμ ημο 

2012, απυ ημ ΓΝΣ ηαζ ηδκ Δονςγχκδ, πνμηεζιέκμο κα πνδιαημδμηήζεζ ημ πνέμξ ηδξ 

πχναξ. Χζηυζμ, μ δακεζζιυξ αοηυξ, έθααε πχνα ηάης απυ μνζζιέκεξ 

«πνμτπμεέζεζξ», μζ μπμίεξ πενζεθάιαακακ ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ηςκ ηναηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ, ηδκ απεθεοεένςζδ ηςκ αβμνχκ ηαζ ηδκ επζαμθή ηςκ δδιμζίςκ 

δαπακχκ (δ οβεία ηαζ δ εηπαίδεοζδ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ) (Kondilis, 

Giannakopoulos, Gavana, Ierodiakonou, Waitzkin & Benos, 2013). Σμ πνυβναιια 

θζηυηδηαξ, ιεηαλφ άθθςκ, πενζεθάιαακε ζδιακηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ζημ ενβαηζηυ 

δοκαιζηυ ημο δδιυζζμο ημιέα, ιε ιείςζδ ζε 150.000 εέζεςκ ενβαζίαξ, ιεηαλφ ηςκ 

εηχκ 2011 ηαζ 2015. Πανάθθδθα, μζ ιεζχζεζξ ζηζξ ημζκςκζηέξ ιεηααζαάζεζξ, μζ μπμίεξ 

επζηοβπάκμκηαζ ηονίςξ ιέζς ηςκ πενζημπχκ ζημοξ ιζζεμφξ ηαζ ζηζξ ζοκηάλεζξ ηςκ 

πμθζηχκ, ηαεχξ ηαζ ιέζς ηδξ ιείςζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημζκςκζηήξ ζηήνζλδξ, 

εοεθπζζηείηαζ, υηζ εα ελμζημκμιήζμοκ πενίπμο ημ 4% ημο ΑΔΠ (Karanikolos et al., 

2013). ηυπμξ ηςκ πμθζηζηχκ αοηχκ, ήηακ κα πνμηαθέζμοκ μζημκμιζηή ακάπηολδ, ηαζ 

εκ ηέθεζ κα αολήζμοκ ηδκ πζεακυηδηα επζζηνμθήξ ημο πνέμοξ πνμξ ημοξ δακεζζηέξ. 

Μεηαλφ ημο 2007 ηαζ ημο 2010, δ ακενβία αολήεδηε ζδιακηζηά ηαζ βμνβά ζηδκ 

Πμνημβαθία, ηδ θμααηία, ηδ Βμοθβανία, ηδ Γακία, ηδκ Οοββανία, ηδκ Δθθάδα, ηδκ 

Ηζθακδία, ηδκ Ηνθακδία, ηδκ Ηζπακία, ηδκ Δζεμκία, ηδ Λεημκία, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

Λζεμοακία. διεζχεδηε επίζδξ, πηχζδ ηςκ θμνμθμβζηχκ εζυδςκ ηαζ αφλδζδ ηςκ 

δδιμζίςκ δαπακχκ (ζδζαίηενα βζα ηδ δζάζςζδ ηςκ ηναπεγχκ, αθθά ζε ηάπμζμ ααειυ 

ηαζ ςξ απυημημ ηδξ ακενβίαξ) (Karanikolos et al., 2013). Όιςξ, ηδκ ίδζα ζηζβιή, ηα 

θασηά αζηήιαηα βζα πνμζηαζία απυ ηζξ οπδνεζίεξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ ηαζ 

αθθδθεββφδξ, ιε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ροπζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ εοδιενίαξ ημο 

ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ, αολάκμκηακ ναβδαία. Όπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, δ 

ειπζζημζφκδ ηςκ πμθζηχκ πνμξ ηδκ Δθθδκζηή ηοαένκδζδ, ηα πμθζηζηά ηυιιαηα, ηαζ 

ημοξ δδιυζζμοξ μνβακζζιμφξ ιεζχεδηε αζζεδηά. Σα δφμ ηεκηνμδελζά ηαζ 

ηεκηνμανζζηενά ηυιιαηα, πμο ηονζάνπδζακ ζηδκ εθθδκζηή πμθζηζηή ζηδκή βζα 35 
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πενίπμο πνυκζα, ζπεδυκ απμδεηαηίζηδηακ. Δηηυξ απυ ημ βεβμκυξ, υηζ ηαζ μζ δφμ 

παναηάλεζξ ειπθέημκηακ ζε ζμαανέξ οπμεέζεζξ δζαθεμνάξ, ιεηαλφ άθθςκ, 

εεςνήεδηακ οπεφεοκεξ ζε ιεβάθμ ααειυ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ Δθθάδα 

(Liaropoulos, 2012). 

1.2) Ο Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζε Κνηλσληθή Σξαγσδία: 

Ζ Δθθάδα έπεζ πθδβεί πενζζζυηενμ απ’ υ,ηζ μπμζαδήπμηε άθθδ εονςπασηή 

πχνα απυ ηδ πνδιαημπζζηςηζηή ακαηαναπή, πμο λεηίκδζε ημ 2008. Μεηά απυ 14 

πνυκζα ζοκεπμφξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ απυ ημ 1994, ημ Αηαεάνζζημ Δβπχνζμ 

Πνμσυκ (ΑΔΠ) ηδξ Δθθάδαξ, άνπζζε κα δείπκεζ πμζμζηά ιδδεκζηήξ ακάπηολδξ απυ ημ 

ημ ηέηανημ ηνίιδκμ ημο 2007 ηαζ ανκδηζημφξ νοειμφξ ακάπηολδξ απυ ημ ηέηανημ 

ηνίιδκμ ημο 2008 ηαζ ιεηά. Σμκ Ημφκζμ ημο 2012, μζ άκενβμζ εηηζιήεδηακ ζε 1,2 

εηαημιιφνζα, δδθαδή ζε 816.000 πενζζζυηενμοξ, πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ηνίζδξ ημ 

2008 (Kondilis et al., 2013). Όιςξ, μζ επζθμβέξ βζα ηδκ Δθθάδα ήηακ πμθφ 

πενζμνζζιέκεξ, δεδμιέκμο υηζ δ Κοαένκδζδ απέηθεζζε ημ εκδεπυιεκμ ελυδμο απυ ημ 

εονχ, μδδβχκηαξ ηδ πχνα ζε οπμηίιδζδ. Γζα κα πνδιαημδμηήζεζ ηα πνέδ ηδξ, δ 

Δθθάδα έπνεπε κα δακεζζηεί πενζζζυηενα απυ 110 δζζεηαημιιφνζα εονχ απυ ημοξ 

εηαίνμοξ ημο Γζεεκμφξ Νμιζζιαηζημφ Σαιείμο ηαζ ηδξ Δονςγχκδξ, οπυ αοζηδνμφξ 

υνμοξ, πμο πνμέαθεπακ ημ δναζηζηυ πενζμνζζιυ ηςκ ηναηζηχκ δαπακχκ 

(Kentikelenis, Karanikolos, Papanicolas, Basu, McKee & Stuckler, 2011). Τπμ αοηυ 

ημ πνίζια, έκα ζδιακηζηυ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ άνπζζε κα γεζ ηάης απυ αηναία 

μζημκμιζηή πίεζδ. Σμ 2010, 3.000.0000 εηαημιιφνζα άκενςπμζ (δδθαδή ημ 27,7% 

ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ) ζηδκ Δθθάδα ήηακ ζε ηίκδοκμ, βζα κα ένεμοκ ακηζιέηςπμζ 

ιε ηδ θηχπεζα ηαζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ, υπςξ μνίγεηαζ απυ ηδκ Δθθδκζηή 

ηαηζζηζηή Ανπή, ηαεχξ γμφζακ ζε κμζημηονζά ιε πμθφ παιδθά πμζμζηά ενβαζίαξ, 

ηαζ ιε εζζυδδια ηάης απυ ημ 60% ημο ιέζμο εεκζημφ εζζμδήιαημξ (Kondilis et al., 

2013). Μάθζζηα, εηηζιάηαζ, υηζ ημ 2011 πενίπμο 20.000 άημια ήηακ άζηεβμζ ηαζ 

πενζζζυηενμζ απμ 20.000 άκενςπμζ ζηζξ δφμ ιεβαθφηενεξ πυθεζξ ηδξ Δθθάδαξ (Αεήκα 

ηαζ Θεζζαθμκίηδ) θάιαακακ ηνυθζια απυ διενήζζα ζοζζίηζα Μδ Κοαενκδηζηχκ 

Ονβακχζεςκ ηαζ άθθςκ θμνέςκ ή ημζκμηήηςκ. Χζηυζμ, δ Δθθάδα δεκ ακαιέκεηαζ κα 

ανπίζεζ κα ακαηάιπηεζ ζφκημια. Ο αβχκαξ βζα ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ, 

ζοκεπάβμκηακ ηδκ απχθεζα ηςκ ζηαεενχκ εζζμδδιάηςκ ιέζς ηδξ απαζπυθδζδξ, 

ηαεχξ ηαζ ιείςζδ ηςκ ημζκςκζηχκ πανμπχκ βζα ημοξ απθμφξ ακενχπμοξ 

(Karanikolos et al., 2013). 
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Καηά ηδκ πενίμδμ 2008 έςξ 2016 ζηδκ Δθθάδα, ημ εεκζηυ εζζυδδια ιεζχεδηε 

ηαηά πενζζζυηενμ απυ 25%, εκχ δ ακενβία ηνζπθαζζάζηδηε, λεπενκχκηαξ ημ 25% ημο 

βεκζημφ πθδεοζιμφ. Μάθζζηα, βζα ημοξ κέμοξ, ημ πμζμζηυ αοηυ έθηαζε ημ 54%, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ. Γζα πνχηδ θμνά, μζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ 

απαζπυθδζδξ ηονζάνπδζακ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, εκχ μζ πνμζθήρεζξ ζημ δδιυζζμ 

ημιέα δζαηυπδηακ ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά. Οζ ιζζεμί, μζ ζοκηάλεζξ, ηαζ μζ ημζκςκζηέξ 

πανμπέξ ιεζχεδηακ ηαηά πενζζζυηενμ απυ 40% ζημ ζφκμθμ ημοξ, ιε απμηέθεζια ημ 

30% ηςκ πμθζηχκ κα ένπεηαζ ακηζιέηςπμ ιε ηδ θηχπεζα. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ηα 

δεδμιέκα, πμο πανέπμκηαζ απυ ηδκ ΔΛΣΑΣ βζα ημ 2015, ηίκδοκμ θηχπεζαξ 

ακηζιεηςπίγεζ ζήιενα έκαξ ζημοξ ηέζζενζξ Έθθδκεξ (πμζμζηυ 35,7%), ιε ηζξ 

βοκαίηεξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ άκδνεξ. Tμ 

πμζμζηυ αοηυ ακεααίκεζ ζημ 26,6% βζα ηα παζδζά δθζηίαξ έςξ 17 εηχκ (ΔΛΣΑΣ, 

2016a). Μάθζζηα, ζε έκα εονφηενμ εβπχνζμ αθθά ηαζ δζεεκέξ πθαίζζμ, ηα 

δδιμζζεφιαηα βζα ηζξ δοζιεκείξ ακενςπζζηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα 

έπμοκ αολδεεί, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο πνμαθήιαημξ ηςκ αζηέβςκ, ηδξ αφλδζδξ 

ηδξ εβηθδιαηζηυηδηαξ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ παζδζχκ, πμο εκαπμηίεεκηαζ ζε ημζκςκζηά 

ζδνφιαηα θνμκηίδαξ. Σμ παηέημ δζάζςζδξ, πμο πνμαθέπμκηακ απυ ηδκ Σνυζηα, ήνεε 

βζα κα εβηαηαζηήζεζ αοζηδνά ιέηνα θζηυηδηαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

πενζημπχκ ζημ πεδίμ ηδξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ οβείαξ, 

αθήκμκηαξ ζηδκ Δθθάδα εθάπζζηεξ επζθμβέξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαημφιεκδξ 

ημζκςκζηήξ ηαζ ακενςπζζηζηήξ ηνίζδξ (Karanikolos et al., 2013). Σμ ηυζημξ ηδξ 

πνμζανιμβήξ επζαάνοκε ςξ επί ημ πθείζημκ ημοξ απθμφξ Έθθδκεξ πμθίηεξ, μζ μπμίμζ 

οπμηθίεδηακ ζε έκα απυ ηα πζμ νζγμζπαζηζηά πνμβνάιιαηα εκυξ ηνάημοξ θζηυηδηαξ - 

πνυκμζαξ. Οζ πζμ «εοάθςηεξ» μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ, ηςκ κέςκ, ηςκ αηυιςκ ιε ακαπδνία, ηςκ ιμκμβμκεσηχκ 

μζημβεκεζχκ, ηςκ ακένβςκ, ηςκ εεκμηζηχκ ιεζμκμηήηςκ, ηςκ ιεηακαζηχκ, ηαζ ηςκ 

αηυιςκ ηνίηδξ δθζηίαξ, θαίκεηαζ πςξ απμηέθεζακ ηα πνχηα εφιαηα ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ. 

1.3) Πεξηνξηζηηθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ Τγεία: 

Ζ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ημ 2008, ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ εθανιμβή 

ηςκ ζοκζζηχιεκςκ Δονςπασηχκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, ιε ζημπυ ηδκ οπένααζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ δοζπναβίαξ ζηδ πχνα, είπακ ςξ απμηέθεζια, ιεηαλφ άθθςκ, ηδ ιείςζδ 

ημο ζοκμθζημφ Αηαεάνζζημο Δβπχνζμο Πνμσυκημξ ηαηά πενζζζυηενμ απυ 25%. Οζ 
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ιαγζηέξ πενζημπέξ ζε ιζζεμφξ ηαζ ζοκηάλεζξ, δ εηηυλεοζδ ηδξ ακενβίαξ, ηαεχξ ηαζ μ 

απμδεηαηζζιυξ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Τβείαξ, απμηέθεζακ ιυκμ ιενζηέξ απυ ηζξ 

ζοκζζηχζεξ ηςκ Eονςπασηχκ πμθζηζηχκ πναηηζηχκ. Πανά ημ βεβμκυξ, υηζ δ οβεία 

εεςνείηαζ έκα εέια εζςηενζηήξ δζαηοαένκδζδξ, δ Tνυζηα (έπμκηαξ απμηηήζεζ ημκ 

έθεβπμ πάκς ζηα εεκζηά ζοζηήιαηα οβείαξ ζηζξ πχνεξ υπμο θαιαάκμοκ 

πνδιαημδμηζηή ζηήνζλδ) οπμζηήνζλε, υηζ μζ δδιυζζεξ δαπάκεξ βζα ηδκ οβεία δεκ εα 

πνέπεζ κα οπενααίκμοκ ημ 6% ημο ΑΔΠ. Ζ ελμζημκυιδζδ εα πνμένπμκηακ ηονίςξ 

απυ ηδ ιείςζδ ηςκ δδιμζίςκ δαπακχκ βζα ηα κανηςηζηά, ηδ ιείςζδ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ αβμνά ηςκ οπδνεζζχκ οβείαξ. Ο ζηυπμξ ήηακ κα 

επζηεοπεεί ιία ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ ημο ηυζημοξ ηςκ οπδνεζζχκ οβείαξ, ιε 

ιείςζδ ηαηά 25% ηςκ δαπακχκ βζα ηζξ ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ, ιείςζδ ηαηά 50% ημο 

δζμζηδηζημφ πνμζςπζημφ ζηα ηαιεία ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ, ιείςζδ ηαηά 25% ηςκ 

ζοιαεαθδιέκςκ αζεεκχκ ιε ηα ηαιεία, ιείςζδ ηαηά 30% ημο ηυζημοξ ηςκ 

οπδνεζζχκ, πμο ακαηίεεκηαζ ζε ζδζχηεξ πανυπμοξ, ιείςζδ ηαηά 15% ημο ηυζημοξ ηςκ 

κμζμημιείςκ, ηαζ ιείςζδ ηαηά 25% ζημοξ ιζζεμφξ ηςκ βζαηνχκ ηαζ ημο ζαηνζημφ 

πνμζςπζημφ (Karanikolos et al., 2013). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαζ ιε μζημκμιζημφξ 

υνμοξ, εκηυξ ηςκ δφμ πνχηςκ πνυκςκ απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ ζοκζζηχιεκςκ 

Δονςπασηχκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, μζ ζοκμθζηέξ δαπάκεξ βζα ηδκ οβεία ιεζχεδηακ 

ηαηά € 1.800.000 εηαημιιφνζα (ιείςζδ ζε πμζμζηυ 23,7% ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2009 ηαζ 

2011), εκχ μζ ζοκμθζηέξ δαπάκεξ ηςκ δδιμζίςκ κμζμημιεία ιεζχεδηακ ηαηά € 

740.000.000 εηαημιιφνζα (ιείςζδ ζε πμζμζηυ 12,5% ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2009 ηαζ 

2011). ε έκα πνχημ επίπεδμ, ηαζ υζμκ αθμνά ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ 

πμθζηζηχκ αοηχκ ζημκ ημιέα ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ, δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ 

ιείςζδ ηςκ εκδμ-κμζμημιεζαηχκ ηαζ ελς-κμζμημιεζαηχκ δαπακχκ. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ, μδήβδζε ζε ελαΰθςζδ ηυζμ ημο θοζζημφ ελμπθζζιμφ υζμ ηαζ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ ημο οβεζμκμιζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ, εκχ μζ αθθεπάθθδθεξ 

ιεηαννοειίζεζξ ηαζ δ οπμπνδιαημδυηδζδ ηςκ αζθαθζζηζηχκ ηαιείςκ, πενζυνζζακ 

ζδιακηζηά ηδκ πνμζααζζιυηδηα ηςκ πμθζηχκ ζηζξ οπδνεζίεξ δδιυζζαξ οβείαξ 

(Kondilis et al., 2013).  

Ανηεηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα επζζδιαίκμοκ, πχξ οπυ ημ πνίζια ιίαξ 

ακαδουιεκδξ «οβεζμ-μζημκμιζηήξ ηνίζδξ», δ πχνα ήνεε ακηζιέηςπδ ιε ηδκ 

ηαοηυπνμκδ έηπηςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ δδιυζζαξ οβείαξ, ηαζ ιε ηδκ 

ηαηαηυνοθδ αφλδζδ ηςκ θδπηχκ οπδνεζζχκ ροπζηήξ οβείαξ (Karanikolos et al., 
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2013).  Όιςξ, πμζμξ είκαζ μ νυθμξ εκυξ εονςπασημφ ηνάημοξ πνυκμζαξ, απέκακηζ ζε 

ιία μζημκμιζηή ηαζ πάκς απ’ υθα ακενςπζζηζηή ηνίζδ; Βαειζαία, ημ παναηιάγςκ 

ημζκςκζηυ ηνάημξ ιμζάγεζ, κα πανέδςζε ηδ ζηοηάθδ ηδξ πνυκμζαξ ζηδ δδιζμονβζηή 

αοημδζάεεζδ ημο θαμφ. Δκανβέζηενα, ακαδφεδηε έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ιδ 

ηοαενκδηζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ αοευνιδηςκ ημζκμηήηςκ ζοκενβαζίαξ, μζ μπμίμζ ιε 

ιμκαδζηυ ηίκδηνμ ηδκ αθθδθεββφδ, επζπείνδζακ κα ζοκδνάιμοκ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πζμ 

εοάθςηςκ μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ. Μάθζζηα, μζ Γζαηνμί ημο Κυζιμο εηηζιμφκ, υηζ ημ 

πμζμζηυ ηςκ Δθθήκςκ, πμο ακαγδημφκ ζαηνζηή αμήεεζα ζηζξ ακηίζημζπεξ ηθζκζηέξ 

δμιέξ, πανμοζίαζε αφλδζδ ηαηά 30%, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δεδμιέκα πνζκ απυ ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ πχνα. Πανάθθδθα, μζ αοημ-ακαθμνέξ ηςκ 

πμθζηχκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ημοξ επζδεζκχεδηακ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, ηαεχξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ ακέθενακ, 

υηζ δ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημοξ ήηακ «ηαηή» ή «πμθφ ηαηή» (Kentikelenis et al., 

2011). Όπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, μζ επζζηήιμκεξ απέδςζακ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηδκ άκμδμ ημο πμζμζημφ ηςκ αοημηημκζχκ, ηςκ πνμαθδιάηςκ ροπζηήξ 

οβείαξ ηαζ ζηδκ ελάπθςζδ ηςκ επζδδιζχκ (Simou & Koutsogeorgou, 2014). Παν’ υθα 

ηαφηα, μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ θαίκεηαζ, πςξ απμοζζάγμοκ ζε ιεβάθμ 

ααειυ απυ ηδ ζογήηδζδ, ζπεηζηά ιε ημ πχξ ιπμνεί δ πχνα κα ακηαπμηνζεεί 

απμηεθεζιαηζηά ζηζξ κέεξ μζημκμιζηέξ πνμηθήζεζξ. Ζ Γεκζηή Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηαζ 

Πνμζηαζίαξ ηςκ Καηακαθςηχκ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, πανά ηδ κμιζηή ηδξ 

οπμπνέςζδ κα αλζμθμβήζεζ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ ΔΔ ζηδκ οβεία, δεκ έπεζ 

αλζμθμβήζεζ αηυια ημκ ακηίηηοπμ ηςκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, πμο επζαάθθμκηαζ απυ 

ηδκ Σνυζηα. Ακη 'αοημφ, θαίκεηαζ κα πενζμνίγεηαζ ζηδκ πανμπή ζοιαμοθχκ πνμξ ηδκ 

ΔΔ, ζπεηζηά ιε ημ πχξ ηα Τπμονβεία Τβείαξ ηςκ πςνχκ, πμο θαιαάκμοκ 

πνδιαημδμηζηή εκίζποζδ, ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημοξ πνμτπμθμβζζιμφξ ημοξ 

(Karanikolos et al., 2013). 

1.4) Οη Δπηπηώζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζηελ Φπρηθή Τγεία θαη ζηελ 

Δπεκεξία ηνπ Πιεζπζκνύ: 

Πμθθέξ πχνεξ ζηδκ Δονχπδ, μζ μπμίεξ αίςζακ παναηεηαιέκεξ οθέζεζξ, 

πνμέαδζακ ζε πενζημπέξ ζηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ οβεία. Οζ ζοκέπεζεξ αοηχκ ηςκ 

πναηηζηχκ εα είκαζ ειθακείξ ζε ιενζηά πνυκζα. Μενζηά απμηεθέζιαηα, ςζηυζμ, είκαζ 

ήδδ ειθακή. Γζα πανάδεζβια, δ ζοπκυηδηα ηςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ εκ ιέζς 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ έπεζ αολδεεί ζηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Ηζπακία, εκχ υπςξ 
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πνμακαθένεδηε, μζ αοημ-ακαθμνέξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυζααζδ ζηζξ οπδνεζίεξ οβείαξ 

έπμοκ επζδεζκςεεί ζηδκ Δθθάδα. ηα ηνάηδ-ιέθδ πμο εκηάπεδηακ ζηδκ ΔΔ απυ ημ 

2004 ηαζ ιεηά, μζ αοημηημκίεξ ημνοθχεδηακ ημ 2009 ηαζ πανέιεζκακ ζε ορδθά 

επίπεδα έςξ ηαζ ημ 2010. Μάθζζηα, παναηδνήεδηε αφλδζδ ηςκ αοημηημκζχκ ζηζξ πζμ 

εοάθςηεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηςκ πςνχκ, πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

πενζημπέξ ζημοξ ηναηζημφξ πνμτπμθμβζζιμφξ ηαζ αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ. Συζμ δ 

απχθεζα ηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ υζμ ηαζ μ θυαμξ ηδξ απχθεζαξ ηδξ ενβαζίαξ, θαίκεηαζ 

πςξ επζθένμοκ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ ροπζηή οβεία, εκχ πανάθθδθα, δ ιείςζδ 

ηςκ εζζμδδιάηςκ, ημ αολακυιεκμ ηυζημξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηαζ μζ 

πενζημπέξ ζηζξ οπδνεζίεξ οβείαξ, πανειπμδίγμοκ ηδκ πνυζααζδ ηςκ αζεεκχκ ζηδκ 

οβεία (Karanikolos et al., 2013). Έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ενεοκδηχκ ηαζ 

ειπεζνμβκςιυκςκ απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, οπμβνάιιζζακ ημκ ηίκδοκμ 

ηδξ παναηιήξ ηαζ ηδξ μπζζεμδνυιδζδξ ηδξ ΔΔ ζημ γήηδια ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, ιε 

αθμνιή ηα ιέηνα θζηυηδηαξ πμο εθανιυγμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ παβηυζιζα οπένααζδ 

ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ (Eurochild, 2011, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Anagnostopoulos & 

Soumaki, 2013). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ Δθθάδα, δ ηναηζηή 

πνδιαημδυηδζδ βζα ηδκ ροπζηή οβεία ιεζχεδηε ηαηά 55%, ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2011 ηαζ 

2012. O Ακαπθδνςηήξ Καεδβδηήξ Παζδμροπζαηνζηήξ ζηδκ Α΄ Φοπζαηνζηή Κθζκζηή 

ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ οκοπεφεοκμξ ηδξ Τπδνεζίαξ Φοπζηήξ Τβείαξ 

Παζδζχκ ηαζ Δθήαςκ ζημ Κμζκμηζηυ Κέκηνμ Φοπζηήξ Τβζεζκήξ Βφνςκα-Καζζανζακήξ, 

η. Γδιήηνδξ Ακαβκςζηυπμοθμξ, παναπχνδζε πνυζθαηα ιία ζοκέκηεολδ ζηδκ 

Δονςπασηή Κμζκυηδηα Παζδζηήξ ηαζ Δθδαζηήξ Φοπζαηνζηήξ («European Society for 

Child and Adolescent Psychiatry» - ESCAP), ηαζ ιεηαλφ άθθςκ έηακε θυβμ βζα ηα 

γςηζηήξ ζδιαζίαξ πνμαθήιαηα, πμο ακηζιεηςπίγεζ μ ημιέαξ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ ζηδ 

Δθθάδα εκυρεζ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ: 

«Οη ππεξεζίεο ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο βξίζθνληαη θαζεκεξηλά ππό ηελ απεηιή ηεο 

θαηάξξεπζεο, κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο λα κεηώλνληαη ζπλερώο [...] Πξνζπαζνύκε λα 

αληηζηαζκίζνπκε ηελ απόιπζε ησλ ζπλαδέιθσλ καο κε ηε δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ 

εζεινληώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Οξζόδνμε Δθθιεζία [...] Παξάιιεια, ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ δηπιαζηάδνπκε ηηο βάξδηεο καο [...] Ωο θνξείο ηνπ εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαινύκαζηε λα δηαρσξίζνπκε ηα πνιηηηθά καο αηηήκαηα από ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελώλ [...] Καινύκαζηε λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ εαπηό καο, 

aιιά θαη ην επάγγεικα καο από ηελ θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο» 

(Anagnostopoulos, 2015). 
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Χζηυζμ, πανάθθδθα, ζδιακηζημί πανάβμκηεξ, υπςξ δ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα, 

δ ακενβία, δ αφλδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, δ θηχπεζα, μ ημζκςκζηυξ 

απμηθεζζιυξ (εζδζηά βζα ηζξ πζμ εοάθςηεξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ), δ αδοκαιία ηςκ 

ακενχπςκ κα εθέβλμοκ ηδ γςή ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ ααεααζυηδηα βζα ημ ιέθθμκ, 

θαίκεηαζ πςξ δδιζμφνβδζακ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ Δθθήκςκ ιία αίζεδζδ αδζελυδμο 

ηαζ ααμδεδζίαξ. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε δήθςζδ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ, μζ 

επζζηέρεζξ ηςκ αζεεκχκ ζηα εθδιενεφμκηα ελςηενζηά ζαηνεία ηαζ ζηζξ ροπζαηνζηέξ 

ηθζκζηέξ ηςκ βεκζηχκ κμζμημιείςκ, έπμοκ αολδεεί ηαηά 120% ηα ηεθεοηαία 3 πνυκζα 

(Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). Γεδμιέκςκ αοηχκ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ δ 

εηηυλεοζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ακένβςκ πμθζηχκ, ηαεχξ ηαζ εηείκςκ πμο γμοκ ζηα 

υνζα ή / ηαζ ζε ζοκεήηεξ θηχπεζαξ, μδήβδζε απμδεδεζβιέκα ζε επζδείκςζδ ηςκ 

επζπέδςκ βεκζηήξ ηαζ ροπζηήξ οβείαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, παναηηδνζζηζηή θαίκεηαζ κα 

είκαζ δ ημνφθςζδ ηςκ ροπζηχκ ζοιπηςιάηςκ άβπμοξ, ηαηάεθζρδξ ηαζ πνήζδξ 

μοζζχκ. Μάθζζηα, δ ηαηάεθζρδ έπεζ παναηηδνζζηεί απυ μνζζιέκμοξ ιεθεηδηέξ ςξ «ην 

κείδνλ πξόβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο». Σμ μλφ άβπμξ, πμο εκηείκεηαζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ ιπνμζηά ζηα αδζέλμδα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, δ ααεααζυηδηα πμο 

πνμηφπηεζ απυ ηζξ επζζθαθείξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ δζααίςζδξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο 

μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο, δ αοημιμιθή ηαζ μζ εκμπέξ ημο αηυιμο βζα ημ πχξ ηα 

πνάβιαηα εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ ακαηναπεί κςνίηενα, ηαεχξ ηαζ δ βεκζηυηενδ 

έθθεζρδ αοημεηηίιδζδξ ηαζ εκενβδηζηυηδηαξ, πμο ακαηφπημοκ ιέζα απυ ηδ ζοκεπή 

ημζκςκζηή ιαηαίςζδ πμο αζχκεζ έκαξ άκενςπμξ, δφκακηαζ κα μδδβήζμοκ 

ζοκδοαζηζηά ζηδκ ειθάκζζδ έκημκςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ αοημ-

ηαηαζηνμθζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013).  Μάθζζηα, 

ημ Δθθδκζηυ Τπμονβείμ Τβείαξ ακαημίκςζε, υηζ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ πμθζηχκ, 

πμο πανμοζζάγμοκ αοημηημκζηέξ ζοιπενζθμνέξ, αολήεδηε ηαηά πενζζζυηενμ απυ 

40%, ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2010 ηαζ 2011 (Karanikolos et al., 2013). Όιςξ, υπςξ 

οπμζηδνίγμοκ ανηεημί ενεοκδηέξ, ημ βεβμκυξ αοηυ, εκδέπεηαζ κα είκαζ ημ απμηέθεζια 

ηδξ παεμθμβζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ οπενηίιδζδξ ηδξ οπμηεζιεκζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ 

ηνίζδξ: 

«Έλα άιιν αλεζπρεηηθό δήηεκα, είλαη ε ζηνρνπνίεζε θαη ε ελνρνπνίεζε ηνπ Διιεληθνύ 

πιεζπζκνύ εθ κέξνπο ησλ ππνινίπσλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο. Η Διιεληθή θξίζε είλαη 

κέξνο ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνύο θξίζεο, πνπ μέζπαζε ην 2008. Όκσο ην ΓΝΤ θαη ε 

ηξόηθα ππνζηεξίδνπλ, όηη νη Έιιελεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή. Πξόθεηηαη 

γηα έλα ηεξάζηην θαη γεληθεπκέλν επηρείξεκα, ην νπνίν θπζηθά θαη είλαη αλαιεζέο.      
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Οη Έιιελεο δελ είλαη πεξηζζόηεξν ππεύζπλνη από νπνηνλδήπνηε άιιν ιαό ζηνλ θόζκν. 

Μόλν κεξηθέο ειίη νκάδεο πνιηηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηώλ εκπιέθνληαη ζηε δηαθζνξά. 

Γελ είλαη ν κέζνο Έιιελαο εξγαδόκελνο, απηόο ν νπνίνο έιαβε ρξήκαηα από ηε 

Siemens. Παξ 'όια απηά, δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα, όηη  όινη νη Έιιελεο πνιίηεο 

έρνπλ ηελ επζύλε θαη ζα πξέπεη λα πιεξώζνπλ ην ηίκεκα», δήθςζε μ παζδμροπίαηνμξ 

Γ. Ακαβκςζηυπμοθμξ ζε πνυζθαηδ ζοκέκηεολδ πμο παναπχνδζε ζημ ESCAP 

(Anagnostopoulos, 2015). 

1.5) Όηαλ ν Απόερνο ηεο Οηθνλνκηθήο Ύθεζεο Αγγίδεη ηεο Οηθνγέλεηεο θαη ηα 

Νέα Παηδηά: 

Ζ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ημ 2008, ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ εθανιμβή 

ηςκ ζοκζζηχιεκςκ Δονςπασηχκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, ιε ζημπυ ηδκ οπένααζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ δοζπναβίαξ ζηδ πχνα, είπακ ςξ απμηέθεζια, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ 

εηηυλεοζδ ηςκ πμζμζηχκ ακενβίαξ ηονίςξ βζα ημοξ κεανμφξ εκήθζηεξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

αφλδζδ ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ μζημβεκεζχκ, πμο γμοκ ζηα υνζα ή / ηαζ ζε 

ζοκεήηεξ θηχπεζαξ. Τπυ ημ πθαίζζμ αοηυ, ιία απυ ηζξ πζμ εοάθςηεξ μιάδεξ ημο 

πθδεοζιμφ, ηα παζδζά, μζ έθδαμζ ηαζ μζ κέμζ, θάκδηε κα ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε 

πνςημθακείξ ακαπηολζαηέξ πνμηθήζεζξ, ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζημ επίηεκηνμ ιίαξ 

ακενπυιεκδξ ημζκςκζηήξ ηναβςδίαξ. Ζ ζοζηδιαηζηή ακαζηυπδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ 

επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ, ηαηαδεζηκφεζ ηδκ αδοκαιία ηςκ Δθθδκζηχκ 

μζημβεκεζχκ, κα πανέπμοκ έκα ηαηάθθδθμ πθαίζζμ ζηήνζλδξ βζα ηα παζδζά, απυ ηα 

πνχηα ηζυθαξ ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ηεθεοηαία δζαεέζζια 

ζημζπεία δείπκμοκ ιζα αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 19%, ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2008 ηαζ 2010, 

ζημκ ανζειυ ηςκ ανεθχκ ιε παιδθυ ζςιαηζηυ αάνμξ βέκκδζδξ (Kentikelenis 

Karanikolos, Reeves, McKee & Stuckler, 2014). οβπνυκςξ, δ πμζυηδηα ηδξ 

πανεπυιεκδξ δζαηνμθήξ, έκδοζδξ / οπυδδζδξ ηαζ ζηέβαζδξ, ηαεχξ ηαζ δ πνυζααζδ 

ζημ εεκζηυ ζφζηδια οβείαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, πμο μζ άκενβμζ ή πενζζηαζζαηά 

ενβαγυιεκμζ βμκείξ δφκακηαζ κα ελαζθαθίζμοκ βζα ηα παζδζά ημοξ, θαίκεηαζ πςξ 

οπμααειίγμκηαζ ηαεδιενζκά (Kentikelenis et al., 2014 · Koulouris, Moniarou-

Papaconstantinou & Manessi, 2013). Σμ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ πμο γμοκ ηάης απυ ημ 

υνζμ ηδξ θηχπεζαξ αολήεδηε ζε πμζμζηυ 4% ημ 2011 ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2007. 

Μάθζζηα, ζε πνυζθααηδ έηεεζδ ημο ΟΖΔ ημ 2012, μζ ειπεζνμβκχιμκεξ ηυκζζακ υηζ 

«ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ζηελ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δελ ηεξείηαη γηα όια 

ηα παηδηά ζηελ Διιάδα» (Gunnlaugsson, 2016). Σμ βεβμκυξ αοηυ, θαίκεηαζ κα επζθένεζ 

δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ηυζμ ζηδ βκςζηζηυ-ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ υζμ ηαζ ζηδ 
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ζςιαηζηή δζάπθαζδ ηςκ παζδζχκ. ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

απμδίδεηαζ ζημ είδμξ ηςκ ζπέζεςκ, πμο δζαιμνθχκμοκ ηα κέα παζδζά, εκηυξ ηαζ εηηυξ 

ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ εκ υρεζ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ημ άβπμξ ημο αζμπμνζζιμφ, δ ααεααζυηδηα βζα ημ ιέθθμκ, ηαεχξ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα πνμζςπζηήξ ακαλζμπζζηίαξ, ηα μπμία πδβάγμοκ απυ ηδκ μζημκμιζηή 

δοζπναβία ηαζ ηδκ ακενβία,  θαίκεηαζ κα ζηζαβναθμφκ ημ ααζζηυ πθαίζζμ ημζκςκζηήξ 

αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ κέςκ ζηδ ζφβπνμκδ Δθθάδα 

(Anagnostopoulos & Soumaki, 2013).  

Ζ ηνέπμοζα μζημκμιζηή ηνίζδ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ επίδναζδ, πμο ιπμνεί κα έπεζ 

ημ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ ιαηνμεπίπεδμ ζημ ιζηνμεπίπεδμ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ 

εοδιενίαξ ημο πθδεοζιμφ. ε πενζυδμοξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

μζημβεκεζχκ οθίζηαηαζ μζημκμιζηέξ πζέζεζξ. Με θζβυηενεξ εοηαζνίεξ απαζπυθδζδξ, 

παιδθυηενμ εζζυδδια ηαζ ορδθυηενμ ηυζημξ δζααίςζδξ, πμθθέξ μζημβέκεζεξ 

απεζθμφκηαζ απυ ηδ θηχπεζα ηαζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ, ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ, 

εέηεζ απμδεδεζβιέκα ζε ηίκδοκμ ηδκ οβεία ηαζ ηδκ εοδιενία υθςκ ηςκ παζδζχκ 

(Gunnlaugsson, 2016). Όιςξ, οπάνπμοκ ανηεηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα ηα μπμία 

οπμδεζηκφμοκ, υηζ βζα μνζζιέκεξ μζημβέκεζεξ (άκενβμζ, ιμκμβμκεσηέξ μζημβέκεζεξ, 

ιεηακάζηεξ, κμζημηονζά υπμο μζ βμκείξ δζαεέημοκ παιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ) ηα 

επίπεδα ηδξ οθζηήξ ζηένδζδξ ηαζ ηδξ θηχπεζαξ ήηακ ήδδ ορδθά, αηυια ηαζ πνίκ απυ 

ηδκ έκανλδ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, ιε απμηέθεζια ανβυηενα κα επζδεζκςεμφκ ζε 

πμθφ πζμ ζδιακηζηυ ααειυ (Fanjul, 2014). Γεδμιέκςκ αοηχκ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ 

δ φθεζδ είπε αθάρεζ πνάβιαηζ ηδκ οβεία ηςκ παζδζχκ, ζδζαίηενα εηείκςκ, πμο ήηακ πζμ 

εοάθςηα, πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ (Gunnlaugsson, 2016). 

Παν’ υθα ηαφηα, εάκ μζ πμθζηζηέξ πμο οζμεεηήεδηακ είπακ αεθηζχζεζ πνάβιαηζ ηδκ 

μζημκμιία, ηυηε μζ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ εοδιενία ημο πθδεοζιμφ, εα ιπμνμφζαιε κα 

πμφιε, υηζ άλζγακ ημκ ηυπμ. Χζηυζμ, μζ νζγζηέξ πενζημπέξ θαίκεηαζ, πςξ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα είπακ ανκδηζηυ ακηίηηοπμ βζα ηδκ μζημκμιία, υπςξ ακαβκςνίγεηαζ 

απυ ημ Γζεεκέξ Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ. Σμ ΑΔΠ ιεζχεδηε απυημια ηαζ δ ακενβία 

εηηζκάπεδηε ζηα φρδ, βεβμκυξ, πμο μδήβδζε ζε επζδείκςζδ μνζζιέκςκ ηνίζζιςκ 

ημζκςκζημ-μζημκμιζηχκ ζοκζζηςζχκ, ζδζαίηενα βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ κέςκ παζδζχκ 

(Kentikelenis et al., 2014).  
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Ύζηενα απυ ηδ θεπημιενή ακάθοζδ ημο ζζημνζημφ πθαζζίμο ειθάκζζδξ ηαζ 

εδναίςζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, μνζζιέκα απυ ηα πζμ ημιαζηά 

ενςηήιαηα, πμο επνυηεζημ κα ιαξ απαζπμθήζμοκ ζημ πθαίζζμ δζελαβςβήξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ ηα ελήξ:  

(1) Τη ζπκβαίλεη όηαλ ε εμ’ νξηζκνύ θξηζηαθή αλζξώπηλε αλάπηπμε 

δηακεζνιαβείηαη από έλα θξηζηαθό θνηλσληθό πιαίζην; 

(2) Με ηη είδνπο πξνθιήζεηο έξρνληαη αληηκέησπνη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη; 

(3) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζηηθώλ 

δηακεζνιαβεηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο; 

(4) Mπνξεί άξαγε ε έλλνηα ηεο ζύγρξνλεο θξίζεο λα αμηνπνηεζεί πξνο όθεινο ηεο 

ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ, θαη 

θαη΄επέθηαζελ λα νδεγήζεη ζε ξηδηθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο Ειιεληθήο θνηλσλίαο; 

Ζ πανμφζα ενβαζία εα πνμζπαεήζεζ κα απμζαθδκίζεζ ιε δζελμδζηυ ηνυπμ ηα 

ενςηήιαηα αοηά, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ Πμθζηζζιζηήξ- Ηζημνζηήξ Πνμζέββζζδξ ημο L.S 

Vygotsky, ηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ιεευδμο ηδξ ιεηα-ακάθοζδξ. 

Οθμηθδνχκμοιε ηδκ εκυηδηα ηδξ εζζαβςβήξ, ιε ηδκ πανάεεζδ ιίαξ ηαίνζαξ 

πανέιααζδξ εη ιένμοξ ημο παζδμροπζάηνμο Γ. Ακαβκςζηυπμοθμο, ακαθμνζηά ιε ηδκ 

ζηακυηδηα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ κα οπεναεί ηδκ ηνέπμοζα ηνζζζαηή ζοβηονία: 

«Οη πνιηηηζκηθέο καο εκπεηξίεο αλακέλεηαη λα καο βνεζήζνπλ πνιύ. Η Διιάδα από ηελ 

αξραηόηεηα έσο ζήκεξα έρεη έξζεη αληηκέησπε κε πνιύ δπλακηθέο θνηλσληθέο θξίζεηο. 

Πάληα όκσο, θαηαθέξλακε λα επηβηώζνπκε, γηαηί απηή είλαη ε θύζε καο. Ο 

κεγαιύηεξνο θίλδπλνο γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο είλαη νη έκκεζεο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο. 

Πξάγκαηη, νη πνιηηηθέο πξαθηηθέο ιηηόηεηαο απεηινύλ ζνβαξά ηελ ςπρηθή πγεία. Όκσο, 

νη πνιηηηθνί, νη επηρεηξεκαηίεο, νη θξαηηθνί αμησκαηνύρνη θαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο αξρίδνπλ λα πξνσζνύλ έλα επηθίλδπλν πλεύκα «αηνκηθηζκνύ». Η 

θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο, όηη ε ιύζε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα πξνέιζεη κόλν 

κέζα από ηα ίδηα ηα άηνκα, θαη όρη κέζα από ζπιινγηθέο δξάζεηο, κπνξεί λα ζθνηώζεη 

ηελ αιιειεγγύε, ε νπνία ήηαλ εκθαλήο ζηηο δξάζεηο ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο» (Anagnostopoulos, 2015). 
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2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ:  
Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ L.S. VYGOTSKY ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΦΖΒΟΤ

 
 

2.1) Δηζαγσγή ζηε Εσή θαη ην Έξγν ηνπ L.S. Vygotsky: 

 

Ζ Πμθζηζζιζηή – Ηζημνζηή πνμζέββζζδ ημο μαζεηζημφ Φοπμθυβμο L.S. 

Vygotsky δζαιμνθχεδηε, ηαηά ηδ δζάνηεζα ιίαξ επακαζηαηζηήξ πενζυδμο βζα ηδκ 

ΔΓ, ηαζ απμηέθεζε ιία νζγμζπαζηζηή ροπμθμβζηή εεςνία βζα ηδκ ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ, δ μπμία ηαζ ηαηάθενε κα μδδβήζεζ ζε δοκαιζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηυζμ ηδξ 

επζζηήιδξ ηδξ Ακαπηολζαηήξ Φοπμθμβίαξ υζμ ηαζ ηδξ Παζδαβςβζηήξ επζζηήιδξ 

(Γαθένιμξ, 2002). ημπυξ ηδξ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ πενζεηηζηήξ εκζςιάηςζδξ ηδξ 

πνμζέββζζδξ ημο Lev Vygotsky ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή, είκαζ πνςηίζηςξ δ ακάδεζλδ 

ημο ηνζζζαημφ παναηηήνα ηςκ δζαδζηαζζχκ ακάπηολδξ ημο αηυιμο, ηαζ εκ ζοκεπεία μ 

ακαζημπαζιυξ ηςκ πνμηθήζεςκ ηαζ ηςκ πνμμπηζηχκ, πμο θένεζ δ ακενχπζκδ 

ακάπηολδ, υηακ επζζοιααίκεζ εκηυξ εκυξ ηνζζζαημφ πμθζηζζιζημφ-ζζημνζημφ πθαζζίμο. 

Έπμκηαξ δεπεεί ζδιακηζηέξ επζννμέξ απυ ηζξ πνμμπηζηέξ ημο ιανλζζιμφ ηαζ ηζξ 

δζαθεηηζηήξ, μ Vygotsky ακηζιεηχπζζε ιε ζοζηδιζηυ ηνυπμ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηδξ 

βκςζηζηήξ, ζοκαζζεδιαηζηήξ, βθςζζζηήξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ 

ηαζ ημο εθήαμο, ηαζ ηαηάθενε κα ακαδείλεζ ηδκ ακαπυδναζηα πμθοδζάζηαηδ ηαζ 

πμθοπαναβμκηζηή θφζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ. φιθςκα ιε ημκ Vygotsky, δ 

ροπζηή ακάπηολδ δεκ απμηεθεί ιία βναιιζηά ελεθζζζυιεκδ δζαδζηαζία. ε έκα πνχημ 

επίπεδμ, ημ παζδί ζοκεζδδημπμζεί ημ εφνμξ ηςκ πενζμνζζιχκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ 

ημο, ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ιε ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο, ηαεχξ ηαζ 

ιέζα απυ ηδ ζοιιεημπή ημο ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ. ηδ ζοκεπεία, ημ παζδί ηαηαθένεζ 

κα ακαπηφλεζ ηδ ζηέρδ ηαζ ηδ δναζηδνζυηδηα ημο, ιέζα απυ ιία ζεζνά δζαδμπζηχκ 

«ηνίζεςκ» ηαζ ζοβηνμφζεςκ, ηυζμ ιε ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ υζμ ηαζ ιε ημ 

πενζαάθθμκ ημο (μζημβέκεζα, ζπμθείμ) (Γαθένιμξ, 2002). Όκσο, ηη ζπκβαίλεη όηαλ ε 

εμ’ νξηζκνύ θξηζηαθή αλζξώπηλε αλάπηπμε δηακεζνιαβείηαη από έλα θξηζηαθό 

θνηλσληθό πιαίζην; Με ηη είδνπο πξνθιήζεηο έξρνληαη αληηκέησπνη ηα παηδηά θαη νη 

έθεβνη; Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζηηθώλ 

δηακεζνιαβεηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο; Ζ  Πμθζηζζιζηή - Ηζημνζηή πνμζέββζζδ ημο 

L.S. Vygotsky, έπμκηαξ δζαιμνθςεεί ζημ εζςηενζηυ εκυξ επακαζηαηζημφ ημζκςκζημφ 
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πθαζζίμο, ημ μπμίμ ζήιενα πνμζμιμζάγεζ ζηδκ Δθθδκζηή ημζκςκία ηδξ ηνίζδξ, εα 

πνμζπαεήζεζ κα βειίζεζ ιε θχξ αοηέξ ηζξ πηοπέξ. 

2.2) Οη Αλαπηπμηαθέο πληζηώζεο ηεο Πνιηηηζκηθήο – Ηζηνξηθήο Πξνζέγγηζεο: 

 

O Elkonin οπμζηήνζλε, υηζ δ Πμθζηζζιζηή - Ηζημνζηή Θεςνία έεεζε ηα εειέθζα 

βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ «ιδ ηθαζζηήξ» ροπμθμβίαξ (Elkonin, 1989, υπςξ ακαθένεηαζ 

απυ Bredikyte Milda, 2011). φιθςκα ιε ηδκ ηθαζζηή ροπμθμβία, υθεξ μζ 

ροπμθμβζηέξ δζενβαζίεξ είκαζ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ, ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ 

δζαδναιαηίγμοκ δεοηενεφμκηα νυθμ ζηδκ ροπζηή ακάπηολδ. Όιςξ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Vygotsky «Οη ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο απνθηώληαη κε ηε κνξθή ησλ θνηλσληθώλ 

ζρέζεσλ, νη νπνίεο θαη απνηεινύλ ηελ πεγή ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο απηώλ 

ησλ ιεηηνπξγηώλ γηα ηνλ άλζξσπν» (Vygotsky, 1998, p.473, υπςξ ακαθένεηαζ απυ 

Bredikyte Milda, 2011, εθ. 21).  Ο Vygotsky αθζένςζε υθδ ημο ηδ γςή, ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ανπχκ ηδξ «κέαξ» ροπμθμβίαξ. Ο Vygotsky ηαημκυιαζε ηδ κέα 

ροπμθμβία ςξ «Κνξπθαία Ψπρνινγία», δζυηζ εζηίαγε ζηα ορδθυηενα ακαπηολζαηά 

επζηεφβιαηα ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ – ηζξ «ημνοθέξ» ηδξ - (Vygotsky, 1982 · 1987). Tμ 

ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πμθζηζζιζηήξ - ζζημνζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδκ ροπμθμβία, 

είκαζ δ εζηίαζδ ζηζξ πδβέξ, ζημοξ πανάβμκηεξ ηαζ ζημοξ ιδπακζζιμφξ ηδξ ακάπηολδξ, 

πνμηεζιέκμο κα λεπεναζημφκ ηα ειπυδζα ηαζ κα ακαδοεμφκ κέεξ δοκαηυηδηεξ βζα 

ακάπηολδ. Ο Vygotsky οπμζηήνζλε, υηζ δ ζζημνία ηδξ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ ημο 

παζδζμφ, είκαζ ακάθμβδ ιε ηδ «δσληαλή δηαδηθαζία ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο», ηαζ 

εζζήβαβε ηδκ έκκμζα ηδξ «ζύγθξνπζεο» ιεηαλφ ηςκ πνςηυβμκςκ ηαζ ηςκ 

πμθζηζζιζηχκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, ςξ ηδκ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ 

ακάπηολδξ: «Η πεκπηνπζία ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο, ζπλίζηαηαη ζηελ αληηπαξάζεζε 

κεηαμύ ησλ αλεπηπγκέλσλ πνιηηηζκηθώλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο, κε ηηο νπνίεο έξρνληαη 

αληηκέησπα ηα παηδηά κεηά ηε γέλλεζε, θαη ησλ πξσηόγνλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο» (Vygotsky, 1997b, p.99, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 

2011, εθ. 22). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ έκκμζα ηδξ «ζφβηνμοζδξ» ζοκεπάβεηαζ, υηζ δ 

πμθζηζζιζηή ακάπηολδ είκαζ ιάθθμκ έκαξ αβχκαξ ιεηαλφ θοζζηχκ (αζμθμβία) ηαζ 

ηεπκδηχκ (πμθζηζζιυξ) ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ, πανά ιζα μιαθά ελεθζζζυιεκδ 

δζαδζηαζία ηςκ εζςηενζηχκ δοκαημηήηςκ.  

φιθςκα ιε ημκ Vygotsky, δ πμθζηζζιζηή ακάπηολδ έπεζ «επαλαζηαηηθό» 

παναηηήνα, ηαεχξ πενζβνάθεζ ιία ελαζνεηζηά πμθφπθμηδ δζαδζηαζία «απόηνκσλ θαη 
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νπζηαζηηθώλ κεηαβνιώλ ζην είδνο θαη ζηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο» (Vygotsky, 1997b, p.110, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011, 

εθ. 22). Γίκεηαζ θμζπυκ θακενυ, υηζ ζφιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ημο Vygotsky, δεκ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ακαπηολζαηή αθθαβή, ηάεε είδμοξ αθθαβή. Ακηζεέηςξ, ιμκάπα 

μζ πμζμηζηέξ αθθαβέξ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζε ζοκμθζηή ακαδζμνβάκςζδ ημο 

ροπμθμβζημφ ζοζηήιαημξ, βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ςξ ακάπηολδ. Φαίκεηαζ επμιέκςξ, υηζ 

ημ ηφνζμ εκδζαθένμκ ημο Vygotsky, έβηεζηαζ ζηδκ πνμέθεοζδ, ζηα ζδιεία ηαιπήξ, 

ζηδ ζφκεεζδ, ημ ιεηαζπδιαηζζιυ, ηαζ ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ, 

ροπμθμβζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ θαζκμιέκςκ. φιθςκα ιε ηδκ Πμθζηζζιζηή - Ηζημνζηή 

πνμζέββζζδ, δ ακάπηολδ ημο παζδζμφ έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ. 

ημ πθαίζζμ αοηυ, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηυζμ ιζηνυηενεξ έκκμζεξ, υπςξ δ ημοθημφνα, 

δ ηαεδιενζκή μζημβεκεζαηή γςή, ηαζ μζ ημπζηέξ παναδυζεζξ, υζμ ηαζ ιεβαθφηενεξ 

έκκμζεξ, υπςξ μ ακενχπζκμξ πμθζηζζιυξ βεκζηυηενα, μ παναδμζζαηυξ θασηυξ 

πμθζηζζιυξ, δ εεκζηή ημοθημφνα, ηαζ δ ημοθημφνα ηδξ παβηυζιζαξ αβμνάξ. Ο 

Vygotsky, δζέηνζκε ςξ ααζζηή πδβή ηδξ ακάπηολδξ, ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο παζδζμφ 

ιε ημ πενζαάθθμκ ημο (π.α., πμθζηζζιυξ, ακενχπζκεξ ζπέζεζξ, ηαζ πμθζηζζηζηά 

ενβαθεία). Δπίζδξ, ηυκζζε ηδ ιμκαδζηή ζοιαμθή ημο πενζαάθθμκημξ, ζηδκ ακάπηολδ 

εζδζηχκ ιμνθχκ δναζηδνζυηδηαξ βζα ημκ άκενςπμ (ακχηενεξ ροπμθμβζηέξ 

δζενβαζίεξ). φιθςκα ιε ηδκ πμθζηζζιζηή-ζζημνζηή εεςνία, ημ πμθζηζζιζηυ 

πενζαάθθμκ δζαδναιαηίγεζ έκακ πμθφ ζδζαίηενμ νυθμ, ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηδξ ζοκείδδζδξ ημο παζδζμφ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα (Vygotsky, 1994). Σμ πενζαάθθμκ κμείηαζ πενζζζυηενμ ςξ «πδβή ηδξ 

ακάπηολδξ», πανά ςξ «νοειζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ακάπηολδξ»: «Οη πνιύ θαιέο θαη 

νινθιεξσκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη δηαζέζηκεο από ην πεξηβάιινλ, 

ζπλήζσο, έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο πξώηκεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηώλ, θαη έρνπλ ώο απνηέιεζκα έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο δξαζηεξηόηεηαο, ην νπνίν, 

ζηε ζπλέρεηα, εζσηεξηθεύεηαη από ην παηδί θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζπλάξηεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ» (Vygotsky, 1994, p.353, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte 

Milda, 2011, εθ. 24).  

Χζηυζμ, o Vygotsky δζεοηνίκζζε, υηζ ακ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζδακζηή ιμνθή 

ζοιπενζθμνάξ, δεκ είκαζ δζαεέζζιδ ζημ πενζαάθθμκ, ηαζ δ ακάπηολδ ημο παζδζμφ 

πνμπςνήζεζ πςνίξ ηαιία αθθδθεπίδναζδ ιε ηδκ ηεθζηή ιμνθή ζοιπενζθμνάξ, ηυηε ημ 

παζδί δεκ εα ιπμνέζεζ κα ακαπηοπεεί ζςζηά. ημ ζδιείμ αοηυ, μθείθμοιε κα 
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επζζδιάκμοιε, πχξ πνυηεζηαζ βζα έκα πμθφ ζμαανυ αίηδια, ημ μπμίμ ηαζ εβείνεζ 

πμζηίθα ενςηήιαηα βζα ημοξ ζφβπνμκμοξ παζδαβςβμφξ. Ώξ ζδακζηή ιμνθή, εα 

ιπμνμφζε κα εεςνδεεί μθυηθδνμξ μ ακενχπζκμξ πμθζηζζιυξ, ιε ημκ μπμίμ ημ 

κεμβέκκδημ παζδί ένπεηαζ ακηζιέηςπμ. Ο πμθζηζζιυξ (ζδακζηή ιμνθή) πνμζηαθεί ημ 

παζδί κα δνάζεζ, κα ακηαπμηνζεεί ζε αοηυκ, ηαζ κα ανπίζεζ δζάθμβμ. Δάκ ημ παζδί 

απμδεπεεί ηδκ πνυζηθδζδ, ηυηε δ δζαδζηαζία ηδξ ακάπηολδξ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα. Ζ 

μοζία ηδξ ακαπηολζαηήξ δνάζδξ έβηεζηαζ, ζημ βεβμκυξ υηζ ημ οπμηείιεκμ (παζδί), 

ανπζηά, μζηεζμπμζείηαζ ηδκ ζδακζηή ιμνθή, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, βίκεηαζ θμνέαξ αοηήξ. 

Γδθαδή, ζηαδζαηά δ ζδακζηή ιμνθή ιεηαιμνθχκεηαζ ζηδκ πναβιαηζηή ιμνθή ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ. Θα ιπμνμφζαιε θμζπυκ κα ζζπονζζημφιε, υηζ ημ είδμξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, ηαεμνίγεζ ηα ηεθζηά απμηεθέζιαηα ηδξ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ 

ημο παζδζμφ. Ζ βεκζηή αημθμοεία ηδξ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ, εα 

ιπμνμφζε κα παναηεεεί ζπδιαηζηά, ιε ημκ αηυθμοεμ ηνυπμ: (α) μζ άθθμζ άκενςπμζ 

εκενβμφκ ζημ παζδί, (α) ημ παζδί ανπίγεζ κα αθθδθεπζδνά ιε ημοξ ακενχπμοξ βφνς 

ημο, (β) ημ παζδί ανπίγεζ κα εκενβεί βζα ημοξ άθθμοξ (π.α., εκήθζηεξ, ζοιιαεδηέξ, 

παζπκίδζα, πενζαάθθμκ), ηαζ ηέθμξ, (δ) ημ παζδί εκενβεί βζα ημκ ίδζμ ημο ημκ εαοηυ ηαζ 

νοειίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο (Bredikyte Milda, 2011). 

2.3) Ζ «Εώλε Δγγύηεξεο Αλάπηπμεο ηνπ Παηδηνύ» θαηά ηνλ L. S. Vygotsky: 

 

Ζ έκκμζα ηδξ Εχκδξ ηδξ Δββφηενδξ Ακάπηολδξ (ΕΔΑ) είκαζ ίζςξ δ πζμ εονέςξ 

δζαδεδμιέκδ ζδέα, ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά, πνμηεζιέκμο κα παναηηδνίζεζ ημ 

ηαζκμηυιμ ένβμ ημο Vygotsky. Ο Vygotsky πνδζζιμπμίδζε αοηή ηδκ έκκμζα ζε δφμ 

δζαθμνεηζηά πθαίζζα, ζηδ ζπμθζηή ιάεδζδ ηαζ ζημ παζπκίδζ. Ακ ηαζ μ ίδζμξ, εζζήβαβε 

ηα δφμ αοηά πθαίζζα ζε πανυιμζμ πνυκμ, ζηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμίδζε πμθφ 

δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημοξ. Ο μνζζιυξ, πμο απμδίδεηαζ 

ζοπκυηενα ζηδ ΕΔΑ, είκαζ μ αηυθμοεμξ: «Η δώλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνύ, αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ ηεο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο (νη 

ηθαλόηεηεο πνπ απνθηά ην παηδί δνπιεύνληαο αλεμάξηεηα), θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο 

δπλεηηθήο αλάπηπμεο (νη ηθαλόηεηεο πνπ απνθηά ην παηδί εξρόκελν ζε επαθή κε έλαλ 

έκπεηξν θαζνδεγεηή ή κε ηθαλνύο ζπληξόθνπο)» (Vygotsky, 2003, p.379, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011, εθ. 35). οβπνυκςξ, μ Vygotsky οπμζηήνζλε 

υηζ «Η δώλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο νξίδεη ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ δελ έρνπλ 

αθόκε σξηκάζεη (εκβξπαθή θαηάζηαζε), αιιά βξίζθνληαη ζε κία δηαδηθαζία 
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σξίκαλζεο. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο «κπνπκπνύθηα» 

ή «ινπινύδηα» ηεο αλάπηπμεο. Τν πξαγκαηηθό αλαπηπμηαθό επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ 

ςπρηθή αλάπηπμε αλαδξνκηθά, ελώ ε δώλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο αλαθέξεηαη ζηελ 

ςπρηθή αλάπηπμε κειινληηθά» (Vygotsky, 2003, p.379, υπςξ ακαθένεηαζ απυ 

Bredikyte Milda, 2011, εθ. 36). Με ηδ αμήεεζα ηδξ ηαηάθθδθδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ηαεμδήβδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ, ημ παζδί απμηηά ζηαδζαηά εζδίηεοζδ ζηζξ ααζζηέξ 

ανπέξ δδιζμονβίαξ, εκηυξ ημο δοκαιζημφ πμθζηζζιμφ (Kudriavtsev, 1997, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011).  

Σμ παζδί βεκκζέηαζ ζε έκακ ημζκςκζηυ ηυζιμ, υπμο πενζαάθθεηαζ απυ 

ακενχπμοξ, μζ μπμίμζ αθθδθεπζδνμφκ ιε αοηυ. Σα ζοζηήιαηα δναζηδνζυηδηαξ (ηα 

πθαίζζα) εκυξ πμθζηζζιμφ, ακηζπνμζςπεφμοκ ιμκάπα ημοξ πνμζςνζκμφξ 

δζαιεζμθααδηέξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ εζςηενζηήξ ακάπηολδξ ημο αηυιμο, εκχ 

πανάθθδθα απμηεθμφκ έκα ζηαεενυ, ελςηενζηυ, θεζημονβζηυ ζζηυ ηδξ κμδηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ (Daniels, 2005). Ζ ακάπηολδ ημο παζδζμφ, λεηζκάεζ ςξ απάκηδζδ ζηζξ 

ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε άθθα άημια (ηδ ιδηένα, ημκ παηένα ηαζ ηα άθθα ιέθδ 

ηδξ μζημβέκεζάξ), ηαζ θαιαάκεζ ααειζαία ηδ ιμνθή εκυξ δζαθυβμο, μ μπμίμξ μδδβεί 

ζηδ ζοκ-δδιζμονβία ιίαξ ημζκήξ ημοθημφναξ. Mε ηδ αμήεεζα ηδξ ZEA, θαίκεηαζ πχξ 

ακαπηφζζεηαζ ιία μθμηθδνςιέκδ πμθθαπθυηδηα ακενχπςκ: ημζκυηδηεξ ηαζ 

πμθζηζζιμί, μζημβέκεζεξ, επαββεθιαηζηέξ μιάδεξ, ηαζ, θοζζηά, ημ ιειμκςιέκμ 

οπμηείιεκμ. Ζ ακάπηολδ δδθαδή, θαιαάκεζ πχνα οπυ ημ πνίζια ηςκ ημζκςκζηά 

ηαηαζηεοαζιέκςκ ζοζηδιάηςκ, ηα μπμία έπμοκ μζημδμιδεεί ζηδ αάζδ ηςκ 

ροπμθμβζηχκ θεζημονβζχκ ηςκ αηυιςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ακχηενεξ ροπζηέξ 

θεζημονβίεξ, υπςξ μζ κέεξ ιμνθέξ δζαιεζμθααδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, βεκκζμφκηαζ 

ιέζα ζηδκ ζζημνία ημο ιειμκςιέκμο αηυιμο (μκημβέκεζδ), ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ελεθίζζμκηαζ εκηυξ ημο πμθζηζζιμφ, ηδξ ημζκυηδηαξ, ηαζ ζςνεοηζηά, απυ ημ ίδζμ ημ 

ακενχπζκμ βέκμξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα δζενεφκδζδξ ηυζμ ημο 

πανεθευκημξ υζμ ηαζ ημο ιέθθμκημξ ηςκ θεζημονβζηχκ ζοζηδιάηςκ ηςκ ζοθθμβζηχκ 

οπμηεζιέκςκ (Cobb, 1998, υπςξ ακαθένεηαζ απμ Daniels, 2005). Αοηυ ζδιαίκεζ, υηζ 

ηα παζδζά λεηζκμφκ κα δδιζμονβμφκ πμθζηζζιζηά ζημζπεία, εκχ ηαοηυπνμκα απμηεθμφκ 

δδιζμονβήιαηα ημο πμθζηζζιμφ. φιθςκα ιε ηδκ πνμμπηζηή αοηή, ηα παζδζά δεκ 

ιζιμφκηαζ ηαζ δεκ εζςηενζηεφμοκ απθά ημκ ηυζιμ βφνς ημοξ, αθθά πνμζπαεμφκ κα 

ακηζθδθεμφκ ημκ εκήθζημ ηυζιμ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε αοηυκ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, 

ένπμκηαζ κα πανάβμοκ ζοθθμβζηά, ημοξ δζημφξ ημοξ μιυηζιμοξ ηυζιμοξ ηαζ 
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πμθζηζζιμφξ. Απυ ηδ ζημπζά ηδξ πμθζηζζιζηήξ - ζζημνζηήξ εεςνίαξ, δ ακάπηολδ είκαζ 

έκα εκμπμζδηζηυ ζφκμθμ, πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ημ παζδί, ημκ εκήθζηα ηαζ ηα 

ζοιαμθζηά πμθζηζζιζηά ενβαθεία. Σέθμξ, υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, 

μθυηθδνδ δ ακαπηολζαηή δζαδζηαζία πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο 

ιδπακζζιμφ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ (Bredikyte Milda, 2011). 

2.4) Ζ Έλλνηα ησλ «Φπρνινγηθώλ Δξγαιείσλ»: 

Ζ έκκμζα ηςκ «ςπρνινγηθώλ εξγαιείσλ» είκαζ απαναίηδηδ, βζα ηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ πνμζέββζζδξ ημο Vygotsky, ακαθμνζηά ιε ηδκ πμθζηζζιζηή ακάπηολδ. Πνυηεζηαζ 

βζα έκακ απυ ημοξ αηνμβςκζαίμοξ θίεμοξ ηδξ ροπμθμβζηήξ εεςνίαξ ημο Vygotsky. Ο 

Vygotsky εκδζαθένεδηε βζα ημ νυθμ ηςκ ζοζηδιάηςκ, ςξ ζδιείςκ δζαιεζμθάαδζδξ 

ζηδκ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά. Μάθζζηα, δ άπμρή ημο απμηέθεζε, ηαηά ηάπμζμ 

ηνυπμ, ιζα επέηηαζδ ηδξ κμδιαημδυηδζδξ ημο Μανλ, ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ, πμο 

ηα ενβαθεία δζαιεζμθααμφκ ηδκ ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ηδξ ενβαζίαξ (Blunden, 

2010, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Ο Vygotsky επέηηεζκε αοηή ηδκ 

ζδέα ζηδκ ροπμθμβία ημο, ακαθφμκηαξ «ην πώο ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία θαη ηα 

πνιύπινθα ζπζηήκαηα ηνπο, κεζνιαβνύλ ζηηο αλζξώπηλεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο θαη 

ζηνλ ηξόπν ζθέςεο». Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, ημ ζοιπέναζια είκαζ «όηη ηα εξγαιεία 

δελ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο αλζξώπνπο κόλν γηα λα αιιάμνπλ ηνλ έμσ θόζκν, αιιά 

θαη γηα λα θαηεπζύλνπλ ηελ αλζξώπηλε ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά, ηόζν ηνπ εαπηνύ, όζν 

θαη ησλ άιισλ» (Vygotsky, 1981 · 1982a · 1997b, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte 

Milda, 2011, εθ. 28). Σα αηυθμοεα, ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ςξ παναδείβιαηα 

ροπμθμβζηχκ ενβαθείςκ ηαζ πμθφπθμηςκ ζοζηδιάηςκ: δ βθχζζα, ηα δζάθμνα 

ζοζηήιαηα ιέηνδζδξ, μζ ικδιμκζηέξ ηεπκζηέξ, ηα αθβεανζηά ζφιαμθα, ηα ένβα 

ηέπκδξ, μζ πάνηεξ, υθα ηα είδδ ηςκ ζοιααηζηχκ ζδιείςκ, η.θπ. Θα ιπμνμφζαιε 

θμζπυκ κα πμφιε, υηζ ηα ροπμθμβζηά ενβαθεία, πνμζδζμνίγμοκ ημ είδμξ ηδξ 

πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ ημο ακενχπμο, δζυηζ πνμζδζμνίγμοκ ηδ δμιή ηαζ ημ 

ιδπακζζιυ ηςκ θοζζηχκ ροπμθμβζηχκ θεζημονβζχκ (Bredikyte Milda, 2011).  

2.5) Ζ πκβνιή ηεο «Πνιηηηζκηθήο Γηακεζνιάβεζεο»: 

φιθςκα ιε ημκ Elkonin, ημ ιοζηήνζμ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ 

εκημπίγεηαζ ζηδκ πνάλδ ηδξ «δηακεζνιάβεζεο», ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδ δζαδζηαζία 

πμο ιεζμθααεί βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ πναβιαηζηήξ ακενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ ζε ιία 

ζδακζηή ιμνθή (Elkonin et al., 2002, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ, ηα δζάθμνα ροπμθμβζηά ενβαθεία ημο 
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πμθζηζζιμφ, εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ θοζζηέξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ημο ακενχπμο, 

πνμηεζιέκμο κα ηζξ ιεηαηνέρμοκ ζε ζδακζηέξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ (πμθζηζζιζημφξ 

θμνείξ). Αοηυ ημ είδμξ εκζςιάηςζδξ, πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ ημζκήξ δνάζδξ ημο 

οπμηεζιέκμο ιε έκα άθθμ οπμηείιεκμ – ημκ δζαιεζμθααδηή-. Αλίγεζ κα επζζδιάκμοιε 

ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα ιία δζαδζηαζία ζηαηζηήξ αθμιμίςζδξ, αθθά 

βζα ζοκ-δδιζμονβία ιίαξ κέαξ, ιμκαδζηήξ, αημιζηήξ ηαζ ζδακζηήξ ιμνθήξ 

ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία έπεζ ηζξ αάζεζξ ηδξ, ζηδκ πναβιαηζηή ζοιπενζθμνά ημο 

αηυιμο. Οζ El'konin ηαζ Zinchenko (2002) επζζδιαίκμοκ, υηζ δ δζαδζηαζία ηδξ ζοκ-

δδιζμονβίαξ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ημζκήξ βθχζζαξ, δ μπμία ηαζ απμηεθεί ημ 

ενβαθείμ βζα ηδκ επζημζκςκία. Ζ ζοιιεημπή ημο παζδζμφ ζηζξ δζαδζηαζίεξ 

δζαιεζμθάαδζδξ ηαζ ζοκ-δδιζμονβίαξ, μδδβεί ζε πνμζςπζηή ημο ακάπηολδ, εκχ 

ζοβπνυκςξ ζοιαάθεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ αίζεδζδξ ηδξ αοημβκςζίαξ (υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Μάθζζηα, μ Elkonin (1994) πνμζπάεδζε κα  

πενζβνάρεζ ημκ ροπμθμβζηυ ιδπακζζιυ ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ. Τπμζηήνζλε, υηζ έκαξ 

εκήθζηαξ θεζημονβεί ςξ ιεζμθααδηήξ ιυκμ, υηακ μζ ζδέεξ ημο βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ 

εκδζαθένμκημξ ηαζ δμηζιήξ βζα έκα παζδί. φιθςκα ιε ηδκ Elkonin, δ δζαιεζμθάαδζδ 

ζοκζζηά ιζα δζαδζηαζία ακαγήηδζδξ ηνυπςκ εη ιένμοξ ημο εκήθζηα, πνμηεζιέκμο κα 

πνμζεθηφζεζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ πνμζμπή ημο παζδζμφ, ζε μνζζιέκα ζδιακηζηά 

εέιαηα ή ζδέεξ. ηδ ζοκέπεζα, μ εκήθζηαξ (δάζηαθμξ) εα πνέπεζ κα πανμηνφκεζ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ελενεφκδζδξ αοηχκ ηςκ ζδεχκ απυ ηα παζδζά, ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ηαζ 

ηζξ δζάθμνεξ ιαεδζζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Σέθμξ, μ Elkonin (1994), έηακε θυβμ βζα 

«θξίζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο», ηδκ μπμία ηαζ ζοκέδεζε ιε ηδκ «θξίζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηακεζνιάβεζεο», ηαζ ιε ηδκ «θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο». φιθςκα ιε ημκ 

ίδζμ, μ ανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ήηακ δ «ιεηαθμνά» ημο πμθζηζζιμφ, ή ιε 

άθθα θυβζα, δ δζαιεζμθάαδζδ ακάιεζα ζηδ δδιζμονβία ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ζηδκ 

ημοθημφνα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Όιςξ, ζε πναηηζηυ επίπεδμ, ηα εηπαζδεοηζηά 

ζδνφιαηα ζοκήεςξ πενζμνίγμκηαζ ζηδκ απθή ιεηααίααζδ πθδνμθμνζχκ, ζπεηζηά ιε ηα 

πμθζηζζιζηά θαζκυιεκα, πςνίξ απμηαθφπημοκ πθδνμθμνίεξ, ακαθμνζηά ιε ημ κυδια 

ηαζ ηδ ζδιαζία αοηχκ ηςκ θαζκμιέκςκ (υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 

2011).  

2.6) H Έλλνηα ηεο «Κνηλσληθήο Kαηάζηαζεο ηεο Aλάπηπμεο»: 

ε έκα απυ ηα ηεθεοηαία ένβα ημο, μ Vygotsky, εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

«θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο» (Social Situation of Development), βζα κα 
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πενζβνάρεζ ηζξ ζπέζεζξ, ακάιεζα ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο παζδζμφ ηαζ 

ζημ ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ, ζε ηάεε δθζηζαηυ επίπεδμ (Vygotsky, 1998, p.198, 

υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Ο Vygotsky δζαηφπςζε ηδκ ανπή ηδξ 

«θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο», πνμηεζιέκμο κα ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ αθθδθεπίδναζδξ, ακάιεζα ζημ ακαπηοζζυιεκμ παζδί ηαζ ζημ 

ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ ημο πενζαάθθμκ. Ζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ακάπηολδξ ςξ 

ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο πενζαάθθμκημξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε  ημοξ κέμοξ 

ζπδιαηζζιμφξ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, απμηεθμφκ ηδ δμιή ηδξ 

«ςπρνινγηθήο ειηθίαο» ημο παζδζμφ (Karabanova, 2010). Ο Vygotsky δζαθχκδζε νδηά 

ιε ηδκ ενιδκεία πνυζθδρδξ ημο πενζαάθθμκημξ ςξ εκυξ ελςηενζημφ ακηζηεζιεκζημφ 

ζοκηεθεζηή, πμο δφκαηαζ κα ηαεμνίζεζ ηδκ ακάπηολδ ημο παζδζμφ. Τπμζηήνζλε, υηζ ημ 

πενζαάθθμκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ ςξ «παξάγνληαο» ηδξ ακάπηολδξ, ηαζ βζ’ 

αοηυ ημ θυβμ πνδζζιμπμίδζε ηδκ έκκμζα ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακάπηολδξ. 

Πνυηεζηαζ βζα «κία κνλαδηθή θαη ακίκεηε ζρέζε, αλάκεζα ζην παηδί θαη ζην θνηλσληθό 

ηνπ πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο» (Vygotsky, 2000, 

p.903, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Karabanova, 2010, εθ. 131). Αοηυξ μ μνζζιυξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακάπηολδξ, ακηζηίεεηαζ πνμξ ηδ ζοιπενζθμνζηή ενιδκεία 

ημο πενζαάθθμκημξ. φιθςκα ιε ημ ζοιπενζθμνζζιυ, ημ πενζαάθθμκ πανμοζζάγεηαζ 

ςξ έκα απθμπμζδηζηυ ζφκμθμ ενεεζζιάηςκ, πμο δφκακηαζ κα πνμηαθέζμοκ μνζζιέκεξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοιπενζθμνζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημ παζδί. φιθςκα ιε ημκ Vygotsky, δ 

ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ακάπηολδξ ειθακίγεηαζ ςξ ιία ζοζηδιαηζηή ηαζ 

πμθφπθμηδ ζπέζδ, ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ζημ ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ. Ζ 

ιεηαηνμπή ιζαξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακάπηολδξ, εα πνμηφρεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ πενζυδςκ ηςκ ακαπηολζαηχκ ηνίζεςκ, ηαζ εα ηαεμνίζεζ ημ ροπμθμβζηυ 

ημοξ πενζεπυιεκμ (δδθαδή ηα επζηεφβιαηα ημο παζδζμφ). Δπμιέκςξ, δ ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ ακάπηολδξ πνμηείκεζ ηδκ εκενβυ εέζδ ημο παζδζμφ απέκακηζ ζημ 

ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ δεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ ηάηζ λέκμ, αθθά ςξ ιένμξ 

ηδξ ακάπηολδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο παζδζμφ (Karabanova, 2010). 

Καεχξ ημ παζδί ακαπηφζζεηαζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

ακάπηολδξ, δδιζμονβείηαζ ηάπμζμο είδμοξ ακηίθαζδ. Σμ παζδί θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ημο ημ βεβμκυξ, υηζ μζ ακάβηεξ ημο ζηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ έπμοκ ζηακμπμζδεεί απυ 

ημοξ εκήθζηεξ, ανπίγεζ ζηαδζαηά κα ακηζθαιαάκεηαζ μνζζιέκα κέα είδδ ακαβηχκ, μζ 

μπμίεξ πνμτπμεέημοκ ηδκ ακάθδρδ εκυξ κέμο νυθμο απυ ημ παζδί, ηαζ ηδκ 
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ηαοηυπνμκδ αθθαβή ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακάπηολδξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίπηςζδ, ημ παζδί αζζεάκεηαζ, υηζ ημ πενζαάθθμκ ειπμδίγεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

πναβιαηζηχκ ημο ακαβηχκ, ηαζ πνμζπαεεί κα οπεναεί αοημφξ ημοξ πενζμνζζιμφξ 

(Blunder, 2008). Γζα πανάδεζβια, έκα παζδί, πμο δε ζοιθςκεί ιε ηδκ επζεοιία ηδξ 

ιδηέναξ ημο, ιπμνεί κα ακαπηφλεζ πνμηθδηζηή ζοιπενζθμνά, ιε ζημπυ κα ακαπηφλεζ 

ηδ δζηή ημο εέθδζδ, ηαζ κα ηαηαθένεζ κα απεθεοεενςεεί απυ ηδ πεζναβχβδζδ ηδξ 

ιδηέναξ ημο. Ζ επζδίςλδ αοηή ημο παζδζμφ, ημ αμδεά κα ακαθάαεζ έκα κέμ νυθμ, 

ηαεχξ ηαζ κα αθθάλεζ ηδκ ηαηάζηαζδ, πμο ειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ ημο. Παν’ υθα 

ηαφηα, μθείθμοιε κα ακαθένμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ ημ βεβμκυξ, υηζ δ ακάπηολδ 

απμηηά μοζία ιυκμ, υηακ μζ εκήθζημζ θνμκηζζηέξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ κέμ ηνυπμ 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ παζδί. Δάκ ημ παζδί δεκ αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα λεπενάζεζ 

αοημφξ ημοξ πενζμνζζιμφξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ 

ηςκ κέςκ ημο ακαβηχκ, ή δεκ πνμζπαεεί κα πεζναθεηδεεί απυ ιυκμ ημο, ηυηε 

εκημπίγεηαζ ιζα παεμθμβζηή ηαηάζηαζδ, πμο δεκ επζηνέπεζ ζημ παζδί κα ακαπηοπεεί. 

Γζα πανάδεζβια, έκαξ κεανυξ έθδαμξ, πμο δεκ αζζεάκεδηε πμηέ ηδκ ακάβηδ κα 

επζηνίκεζ ηζξ απυρεζξ ηαζ ημκ ηνυπμ δνάζδξ ηδξ μζημβέκεζαξ ή ηςκ δαζηάθςκ ημο, δεκ 

εα ακαπηοπεεί πμηέ πθήνςξ ςξ εκήθζηαξ, ηαζ δεκ εα ακαθάαεζ πμηέ ηδ δζηή ημο εέζδ 

ζηδκ ημζκςκία. ημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ (ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

ακάπηολδξ), εάκ ηάεε ιία απυ ηζξ πενζυδμοξ ζηαεενήξ ακάπηολδξ ηαζ ηνίζδξ έπμοκ 

δζαπναβιαηεοηεί ιε επζηοπία, ηυηε ημ παζδί ιεηαηνέπεηαζ ζε έκα πθήνςξ χνζιμ ιέθμξ 

ηδξ εονφηενδξ ημζκςκίαξ, ηαεχξ είκαζ πθέμκ ζε εέζδ κα πνμζδζμνίζεζ ηαζ κα ηαθφρεζ 

ηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ, ιε ηνυπμ πμο κα ζοκάδεζ ιε ηδκ ημζκςκζηή ημο εέζδ. Σμ παζδί 

απμηηά επίβκςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηςκ άθθςκ, ακαθαιαάκεζ ηδκ δεζηή εοεφκδ 

ηςκ πνάλεςκ ημο, ηαζ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηδκ ακαπαναβςβή ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ εεζιχκ. Αοηή, ιπμνεί κα είκαζ ιζα ηναοιαηζηή πενίμδμξ βζα ηάεε παζδί, 

αθθά πνυηεζηαζ βζα ημ ιμκαδζηυ ιέζμ επίηεολδξ ηδξ πναβιαηζηήξ ςνίιακζδξ ηαζ ηδξ 

ελέθζλδξ ημοξ (Blunder, 2008). 

2.7) Ζ Γεκηνπξγία «Νεν-ζρεκαηηζκώλ» (Neoformation): 

Ζ έκκμζα ηςκ «λενζρεκαηηζκώλ» πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ Vygotsky, 

πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ κμδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, πμο 

θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημο παζδζμφ ιε ημ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ. Οζ κεμζπδιαηζζιμί ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ, ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ζηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ ημο παζδζμφ, ιε ζημπυ κα δζαθμνμπμζήζμοκ ηζξ παθζέξ απυ ηζξ 
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κέεξ θεζημονβίεξ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ. Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηάεε δθζηζαηυ 

ζηάδζμ ακάπηολδξ πενζαάθθεηαζ απυ ιζα ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ, δ μπμία δδιζμονβεί 

ιία «δοζάνεζηδ» αίζεδζδ ζημ παζδί, ημ μπμίμ πνμζπαεεί κα ελεθίλεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ημο. Οζ κεμζπδιαηζζιμί δζαδναιαηίγμοκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακαδζάνενςζδ 

ηδξ ροπζηήξ γςήξ ημο παζδζμφ, ηδκ μπμία Vygotsky απμηαθεί «θεληξηθό 

λενζρεκαηηζκό» (Blunder, 2008). Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζηαεενχκ πενζυδςκ 

ακάπηολδξ, μ ηεκηνζηυξ κεμζπδιαηζζιυξ δζαθμνμπμζείηαζ ααειζαία, ηαζ μδδβεί ζηδκ 

ακαδζάνενςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ (δδιζμονβία κέςκ ηνυπςκ 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ), έηζζ χζηε ημ παζδί κα ηαηαθένεζ κα 

οπεναεί ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ ακάπηολδξ. Ο ηεκηνζηυξ 

κεμζπδιαηζζιυξ δεκ ελαθακίγεηαζ, αθθά ζοκεπίγεζ κα παίλεζ ημ νυθμ ζηδ 

δναζηδνζυηδηα ημο παζδζμφ, έςξ υημο ακαπηοπεεί ηαηά ιήημξ ιίαξ πενζθενεζαηήξ 

ακαπηολζαηήξ βναιιήξ: «Οη λενζρεκαηηζκνί απνηεινύλ πξνηόλ ηεο αλαπηπμηαθήο 

ειηθίαο ηνπ παηδηνύ, θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακόξθσζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ. Οη αιιαγέο ζηελ ζπλείδεζε ηνπ παηδηνύ, πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε 

βάζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ ειηθίαο θαη ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. Απηόο είλαη 

ν ιόγνο, πνπ νη ώξηκεο κνξθέο λενζρεκαηηζκώλ, εκθαλίδνληαη ζην ηέινο θαη όρη ζηελ 

αξρή ελόο δεδνκέλνπ ειηθηαθνύ επηπέδνπ αλάπηπμεο» (Vygotsky, 1998, p.198, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008, εθ. 4). 

2.8)  Πεξηγξαθή ησλ «Κξίζηκσλ Ζιηθηαθώλ Αλαπηπμηαθώλ ηαδίσλ» θαηά ηνλ 

L. S. Vygotsky: 

Η) Ζ Κξίζε ηνπ Νενγέλλεηνπ: 

O Vygotsky ζζπονίζηδηε, υηζ δ ακάπηολδ ημο παζδζμφ πενκά ιέζα απυ ιζα 

ζεζνά ζηαδίςκ ζηαεενήξ ακάπηολδξ, δδθαδή, ηδ ανεθζηή δθζηία, ηδκ παζδζηή δθζηία, 

ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία, ηδ ζπμθζηή δθζηία ηαζ ηδκ εθδαεία. Αοηέξ μζ πενίμδμζ 

ζηαεενήξ ακάπηολδξ, δζαηυπημκηαζ απυ πενζυδμοξ ηνίζδξ: ηαηά ηδ βέκκδζδ, ηαζ ηαηά 

ηδκ δθζηία ημο 1
μξ

 έημοξ, ηςκ 3
ςκ

 , ηςκ 7, ηςκ 13
ςκ

  ηαζ ηςκ 17 εηχκ. Ο Vygotsky 

ηαημκυιαζε ηα ζηάδζα αοηά ιε ηνυπμ, πμο πνμθακχξ ζοζπεηίγμκηακ ιε ηδκ 

ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ΔΓ ηδξ επμπήξ ημο, αθθά δ πενζμδμθυβδζδ ελανηήεδηε 

ηονίςξ απυ ηδκ ειθάκζζδ ζοβηεηνζιέκςκ δζανενςηζηχκ ιεηαζπδιαηζζιχκ ζημ παζδί, 

μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηακ ηυζμ ιε ημ ελςηενζηυ ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ιε 

ηδκ εζςηενζηή ακάπηολδ ημο ροπζζιυ ημο (Blunder, 2008). Χζηυζμ, αοηυ πμο είκαζ 

ζδιακηζηυ ζε ηάεε πενίπηςζδ, είκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Vygotsky ενιήκεοζε 
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ημοξ πμζμηζημφξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ, πμο θαιαάκμοκ πχνα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακάπηολδξ ημο παζδζμφ. Ζ ελέθζλδ ημο παζδζμφ πναβιαημπμζείηαζ ιε πμθφ δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ, ηάης απυ δζαθμνεηζηέξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ, ηαζ δεκ πνυηεζηαζ βζα έκα ηαεανά 

ειπεζνζηυ βεβμκυξ. Ο Vygotsky επζζήιακε ηδκ ακάβηδ ακαηάθορδξ ζοβηεηνζιέκςκ 

εκκμζχκ, πμο κα επζηνέπμοκ ζημοξ ιεθεηδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηδ δζαδνμιή, ιέζς ηδξ 

μπμίαξ μζ πμθζηζζιζημί πανάβμκηεξ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακάπηολδ ημο παζδζμφ. ημπυξ 

ηδξ εεςνίαξ ημο Vygotsky ήηακ δ εφνεζδ ηαζ δ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ, ιέζς 

ημο μπμίμο μ πμθζηζζιυξ ηαζ μζ εεζιμί ηδξ ημζκςκίαξ ακαπανάβμκηαζ απυ βεκζά ζε 

βεκζά (Blunder, 2008). 

Λίβεξ εαδμιάδεξ ιεηά απυ ηδ βέκκδζδ, δ δδιζμονβία ιζαξ γςήξ έλς απυ ημ 

ζχια ηδξ ιδηέναξ, ηαεζζηά ημ κεμβέκκδημ ανέθμξ πθήνςξ ελανηχιεκμ απυ ημοξ 

άθθμοξ, ηαεχξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ζοκηδνήζεζ απυ ιυκμ ημο μπμζαδήπμηε 

πνμζςπζηή ημο ακάβηδ. Ζ ροπζηή γςή ημο κεμβέκκδημο, είκαζ ιζα ιμνθή γςήξ, πμο 

εα ελαθακζζηεί ζημ παναζηήκζμ, ιυθζξ δδιζμονβδεμφκ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

παζδζηή δθζηία. Ζ πθήνδξ ελάνηδζδ ημο παζδζμφ απυ ημοξ θνμκηζζηέξ ημο, ζοκζζηά βζ’ 

αοηυ ιία δφζημθδ ηαηάζηαζδ, ηδκ μπμία ιπμνεί κα οπεναεί, ιυκμ ιέζα απυ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ οπμ-θθμζςδχκ ηιδιάηςκ ημο εβηεθάθμο ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ 

οπμθθμζχδεζξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο, πανέπμοκ ζημ παζδί ηζξ ζημζπεζχδεζξ κμδηζηέξ 

θεζημονβίεξ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα επζαζχζεζ έλς απμ ηδ ιήηνα, αηυια ηαζ εάκ 

αζμθμβζηά ελανηάηαζ αηυια απμ ηδ ιδηένα. Ζ πενίμδμξ ηδξ ηνίζδξ θαιαάκεζ πχνα 

ζημ ηέθμξ, υηακ ημ κεμβέκκδημ ανέθμξ ανπίγεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ενεείζιαηα ηςκ 

άθθςκ ακενχπςκ, ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ημ παζδί εζζένπεηαζ ζε ιζα κέα ζηαεενή 

πενίμδμ ακάπηολδξ, ηδ ανεθζηή δθζηία. Ζ απελάνηδζδ ημο παζδζμφ απυ ηζξ 

οπμθθμζχδεζξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο ημο, ηαζ δ ιεηάααζδ ημο ζηδ ανεθζηή δθζηία, 

πνμτπμεέηεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ακηίθδρδξ ημο παζδζμφ, ζε επίπεδμ ηέημζμ, πμο κα 

ιπμνεί κα δζαηνίκεζ ιία εζηυκα απυ ημ θυκημ: «Ο λόκνο ηεο δνκήο ή ηνπ δηαρσξηζκνύ 

ηεο θηγνύξαο θαη ηνπ θόληνπ, ζπληζηά ην πην πξσηόγνλν ραξαθηεξηζηηθό ηεο ςπρηθήο 

δσήο, θαη απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο 

ηνπ παηδηνύ» (Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, p.213, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008, 

εθ.6). 

ΗΗ) Βξεθηθή Hιηθία (2-12 κελώλ): 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ανεθζηήξ δθζηίαξ, ημ ανέθμξ ζοκεπίγεζ κα ελανηάηαζ 

μθμηθδνςηζηά απυ ημοξ εκήθζηεξ βφνς ημο, θυβς ημο υηζ δεκ δζαεέηεζ ηα πζμ ηνίζζια 
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ροπμθμβζηά ιέζα επζημζκςκίαξ, δδθαδή ηδκ ζηακυηδηα ηδξ μιζθίαξ ηαζ ηδξ βθχζζαξ, 

έηζζ χζηε κα επζημζκςκήζεζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ζημοξ άθθμοξ. Ζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ 

ηδξ ακάπηολδξ, πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ημο ανέθμοξ, ηαεμνίγεζ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο πνμξ ηα ακηζηείιεκα ημο πενζαάθθμκημξ. Πνμηεζιέκμο κα 

πεζναθεηδεεί ημ παζδί, απυ ηδ δοζάνεζηδ ηαηάζηαζδ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ημοξ 

εκήθζηεξ, εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα ηαηάθθδθα ζςιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά 

«ενβαθεία». Ζ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ ζηακμηήηςκ, δδιζμονβεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

μνζμεέηδζδ ηδξ ακηίθδρδξ ημο παζδζμφ, εκχ πανάθθδθα πνμεημζιάγεζ ημ παζδί βζα ηδ 

ζοζηδιαηζηή πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ ηςκ πεζνμκμιζχκ ηαζ ηδξ βθχζζαξ. Γίκεηαζ θμζπυκ 

θακενυ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ ζηαδίςκ ηδξ ανεθζηήξ δθζηίαξ, ημ παζδί 

απμηηά εκενβυ  εκδζαθένμκ βζα ημ πενζαάθθμκ, ιε ημ μπμίμ ηαζ ανπίγεζ κα 

αθθδθεπζδνά ζοζηδιαηζηά: «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ βξέθνπο, ην 

δπλακηθό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απμάλεηαη, θαζώο ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπ 

γίλνληαη ηζρπξόηεξα, θαη ηα αλώηεξα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ ηνπ σξηκάδνπλ. Τν 

γεγνλόο απηό, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο θαη 

αληηκεηώπηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμαηηίαο όισλ απηώλ, ν θύθινο ησλ ζρέζεώλ ηνπ 

βξέθνπο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα επεθηείλεηαη. Ωζηόζν, εληνπίδεηαη θάπνηνπ είδνπο 

αληίθαζε, αλάκεζα ζηελ απμεκέλε πνιππινθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ ηνπ 

παηδηνύ θαη ζηελ αδπλακία ηνπ γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία. Όια απηά, νδεγνύλ ζε κία 

ξηδνζπαζηηθή αιιαγή ησλ ελζηηθησδώλ λενζρεκαηηζκώλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

λενγέλλεηε αλαπηπμηαθή πεξίνδν» (Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, p.230, υπςξ ακαθένεηαζ 

απυ Blunder, 2008, εθ. 7). Χζηυζμ, είκαζ θοζζηυ κα ακαιέκεηαζ, υηζ ημ ανέθμξ ζηδ 

ζοκείδδζή ημο δεκ έπεζ δζαπςνζζηεί αηυιδ ημκ εαοηυ ημο απυ ηδ ιδηένα ημο. 

III) Κξίζε ζηελ Hιηθία ηνπ Δλόο Έηνπο: 

Σμ πέναζια απυ ηδκ ανεθζηή δθζηία ζηδκ πνχζιδ παζδζηή δθζηία, 

επζηοβπάκεηαζ βφνς απυ ηδκ δθζηία ηςκ 12 ιδκχκ. Σμ ζηάδζμ αοηυ, πενζθαιαάκεζ ιζα 

ζεζνά ιεηαααηζηχκ κεμζπδιαηζζιχκ, μζ μπμίμζ πενζπθέημοκ ηδ ιεθέηδ αοηήξ ηδξ 

πενζυδμο ηνίζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ ζηαδίςκ ηδξ ανεθζηήξ δθζηίαξ 

ημο παζδζμφ: «Τν παηδί έρεη απνθηήζεη ελεξγό ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ. Η 

νινθιήξσζε ηεο πεξηόδνπ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, καο θέξλεη αληηκέησπνπο άκεζα κε 

ηελ θξίζε ηνπ ελόο έηνπο. Η θξίζε απηή, όπσο θαη όια ηα θξίζηκα ειηθηαθά επίπεδα, 

ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο ηνπ παηδηνύ. 

Πξόθεηηαη γηα ην πξώην ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο βνύιεζεο ηνπ παηδηνύ» (Vygotsky, 
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1998, Tυιμξ 5, p.227, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008, εθ. 9). Ζ ιεηάααζδ απυ 

ημ ιπμοζμφθδια ζημ αάδζζια, ηαζ δ ιεηάααζδ απυ ημ ηθάια ηαζ ημ βέθζμ ζηδκ 

αοευνιδηδ μιζθία, ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ ζοζηδιαηζηέξ πνμζπάεεζεξ ημο παζδζμφ, 

πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλεζ ηδ δζηή ημο αμφθδζδ. Σμ ζδιακηζηυηενμ γήηδια εδχ 

είκαζ, υηζ ιέπνζ κα επέθεεζ αοηή δ πενίμδμξ ηδξ ηνίζδξ, ημ παζδί απμηθείεηαζ, θυβς 

ηδξ έθθεζρδξ ηδξ βθχζζαξ, απυ ηδκ πνμζςπζηή ζοιιεημπή ημο ζηδ ζοκάκηδζδ ηςκ 

ακαβηχκ ημο. Πανά ημ βεβμκυξ, υηζ ημ παζδί ζηενείηαζ ηυζμ ηζξ απαναίηδηεξ 

θςκδηζηέξ ζηακυηδηεξ υζμ ηαζ ημ πθήνεξ θελζθυβζμ, πναβιαημπμζεί ιία πνχηδ 

απυπεζνα πανέιααζδξ ζημ πενζαάθθμκ ημο, ιε ηδ πνήζδ εθεφεενςκ θεηηζηχκ 

αοημζπεδζαζιχκ. Μμθαηαφηα, ηαζ μζ οπυθμζπεξ ελεθίλεζξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ 

ιεηαααηζηήξ πενζυδμο, ζοκζζημφκ θφζεζξ, ζηδκ πνμζπάεεζα ημο παζδζμφ κα 

ζοιιεηέπεζ εκενβά ζημκ ηαεμνζζιυ ηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ημο. Σμ παζδί 

πνέπεζ κα ιζθήζεζ, πανά ημ βεβμκυξ, υηζ δεκ ιπμνεί κα ιζθήζεζ, ηαζ πνέπεζ κα 

πενπαηήζεζ, αηυια ηζ ακ δεκ ιπμνεί κα πενπαηήζεζ. Αοηή είκαζ δ ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ ακάπηολδξ. Ζ ηεκηνζηή βναιιή ηδξ ακάπηολδξ, είκαζ δ έκανλδ ηδξ 

μιζθίαξ ηαζ ημο ααδίζιαημξ. Ζ δεοηενεφμοζα βναιιή ηδξ ακάπηολδξ, είκαζ δ 

δοζημθία ζοκημκζζιμφ ημο θυβμο ηαζ ηδξ ηίκδζδξ, πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ 

ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ ακάπηολδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνχζιδξ παζδζηήξ 

δθζηίαξ, αοηή δ έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ ηενιαηίγεηαζ, ηαεχξ ημ πενπάηδια ηαζ δ μιζθία 

ζηαδζαηά επζηοβπάκμκηαζ (Blunder, 2008). 

IV) Πξώηκε Παηδηθή Ζιηθία (1-3 εηώλ): 

Ζ ηεκηνζηή βναιιή ηδξ ακάπηολδξ ζηδκ πνχζιδ παζδζηή δθζηία, είκαζ δ 

ακάπηολδ ηδξ αοημ-ζοκείδδζδξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ αοημ-ζοκείδδζδξ πναβιαημπμζείηαζ 

ζε δφμ επίπεδα, ζημ «πξώην-εκείο» ηαζ ζημ «εγώ»: «Τν πξώην ζηάδην είλαη ην 

«πξώην-εκείο». Δδώ, ε ζπλείδεζε πξνεγείηαη ηεο έλλνηαο ηνπ «εγώ», ην νπνίν εμάγεηαη 

από απηή. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην παηδί δελ δηαρσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ από ηνπο 

άιινπο. Γηα ην παηδί θαίλεηαη, όηη νη ελήιηθεο θξνληηζηέο γλσξίδνπλ ηελ θάζε ηνπ 

επηζπκία. Η ίδηα ε έθθξαζε «εγώ» εκθαλίδεηαη ζηε δεύηεξε θάζε ηεο πξώηκεο παηδηθήο 

ειηθίαο, όπνπ ην παηδί δηαρσξίδεη πιένλ ην «εγώ» από ην «εκείο». Σηελ πξάμε, ην παηδί 

πξνβαίλεη ζε αλεμάξηεηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη αληηζηέθεηαη ζηηο δξάζεηο ησλ ελειίθσλ». 

Αοηή δ αθθαβή, ζημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ ημο παζδζμφ ιε ημκ ηυζιμ βφνς ημο, 

ηαεμδδβείηαζ απυ ηδκ ακάπηολδ ημο θυβμο: «Η νκηιία αιιάδεη ηε θύζε ηεο αληίιεςεο, 

θαζώο επηηξέπεη ζην παηδί λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή από ηελ εμσηεξηθή ηνπ 
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εκπεηξία [...](Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, p.266, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008, 

εθ. 11). Γίκεηαζ επμιέκςξ ηαηακμδηυ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ ζηαδίςκ ηδξ 

ακάπηολδξ, ημ παζδί δεκ δζαεέηεζ λεπςνζζηή ζοκείδδζδ ημο εαοημφ ημο απυ ημοξ 

εκήθζηεξ θνμκηζζηέξ ημο. Όιςξ, δ ζηεκή επαθή ημο παζδζμφ ιε ημοξ εκήθζηεξ, 

δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ ηαηάηηδζδξ ηδξ βθχζζαξ, δ μπμία ηαζ απμηεθεί ηεκηνζηυ 

κεμζπδιαηζζιυ ημο ζηαδίμο αοημφ. Ζ ιεηαβεκέζηενδ ηαημπφνςζδ ηδξ βθςζζζηήξ 

ζηακυηδηαξ, επζθένεζ ηάπμζμο είδμοξ επακάζηαζδ ζηδ βκςζηζηή ακηίθδρδ ημο 

παζδζμφ, ημ μπμίμ απμηηά πθέμκ ηδκ ζηακυηδηα ακαβκχνζζδξ ημο εαοημφ ημο ςξ 

δζαηνζηυ πνυζςπμ. Ζ ακάπηολδ ημο θυβμο, ηδξ ακηίθδρδξ, ηδξ ικήιδξ, ηαεχξ ηαζ δ 

ζηακυηδηα πνήζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, απμηεθμφκ ζηεκά ζοκδεδειέκεξ βναιιέξ ηδξ 

ακάπηολδξ. Χζηυζμ, δ ακάπηολδ ημο θυβμο ςξ επζημζκςκζαηή θεζημονβία, είκαζ 

εηείκδ πμο αθθάγεζ νζγζηά ηδκ ακηίθδρδ, ηαζ ηαεμδδβεί ηδκ υθδ δζαδζηαζία 

ζοκεζδδημπμίδζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (Blunder, 2008). 

V) Κξίζε ζηελ Hιηθία ησλ Σξηώλ Δηώλ: 

Ο Vygotsky δζέηνζκε επηά ζοιπηχιαηα ηδξ ηνίζδξ ζηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ 

εηχκ: ημκ ανκδηζζιυ, ηδκ ζζπονμβκςιμζφκδ, ημ πείζια, ηδ δζαιανηονία, δ ελέβενζδ, 

ηδκ οπμηίιδζδ, ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ βθχζζαξ ηςκ παζδζχκ, ημ 

δεζπμηζζιυ. Αοηυξ μ ανκδηζζιυξ, ακηζπνμζςπεφεζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ, ακάιεζα ζηδκ 

επζεοιία ημο παζδζμφ κα εκενβήζεζ (ζοκαζζεήιαηα) ηαζ ζημ είδμξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

πμο πναβιαημπμζεί (πνάλεζξ). Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή, πνμηαθείηαζ ιέζα απυ ηδ 

ζπέζδ ημο παζδζμφ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ημο. ε ηάεε πενίπηςζδ, ημ είδμξ ηαζ μ ηνυπμξ 

εηδήθςζδξ αοηχκ ηςκ επακαζηαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ελανηάηαζ  απυ ηζξ ζοκεήηεξ 

ηαζ ημ παναηηήνα ηδξ εηηνμθήξ ημο παζδζμφ. Χζηυζμ, μ Vygotsky ακαβκχνζζε χξ 

πενζζζυηενμ ημζκή, ιία πνχηδ ζεζνά ζηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ παζδζχκ, δδθαδή, ημκ 

ανκδηζζιυ, ηδκ ζζπονμβκςιμζφκδ, ημ πείζια ηαζ ηδ δζαιανηονία. Δπμιέκςξ, ζε αοηή 

ηδκ ηνίζδ, ημ παζδί θαίκεηαζ κα μζημδμιεί ιία δζαθμνεηζηή πμζυηδηα ζπέζδξ ιε ημκ 

εαοηυ ημο, δ μπμία δφκαηαζ κα αθθάλεζ νζγζηά ημ ζφκμθμ ηςκ ζπέζεςκ ιε υθμοξ ημοξ 

βφνς ημο. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα επζζδιάκμοιε, υηζ ζημ ζηάδζμ αοηυ, δ ημζκςκζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ πνχζιδξ παζδζηήξ δθζηίαξ έπεζ πθέμκ λεπεναζηεί. Σμ 

παζδί, ζηδκ πνμζπάεεζα ημο κα εκανιμκίζεζ ηζξ πνμζςπζηέξ ημο επζεοιίεξ ιε ηδκ 

αημιζηή ημο δναζηδνζυηδηα, ιεηαζπδιαηίγεζ εκηεθχξ ημ είδμξ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ 

θνμκηζζηέξ ημο, αηυια ηαζ εάκ δεκ είκαζ ζε εέζδ, κα εθέβλεζ πθήνςξ ηδ ζοιπενζθμνά 

ημοξ. Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ημο παζδζμφ απυ ημκ άιεζμ έθεβπμ, 
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ακμίβεζ ημ δνυιμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επυιεκςκ ακαπηολζαηχκ ζηαδίςκ, βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ κμδιμζφκδξ, ηαζ ςξ εη ημφημο βζα ημκ μνεμθμβζηυ έθεβπμ ηδξ αημιζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ (Blunder, 2008). 

VI) Πξνζρνιηθή Hιηθία (κέζε παηδηθή ειηθία 3-7 έηε): 

Ζ δζαεέζζιδ αζαθζμβναθία απυ ηα πεζνυβναθα ημο Vygotsky, δοζηοπχξ, δεκ 

ηαθφπηεζ ηδκ πενίμδμ, απυ ηδκ ηνίζδ ζηδκ δθζηία ηςκ ηνζχκ εηχκ έςξ ηδκ ηνίζδ ζηδκ 

δθζηία ηςκ επηά εηχκ. ε αοηυ ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ θαίκεηαζ, υηζ ημ παζδί έπεζ 

ηαηαθένεζ κα απεθεοεενςεεί απυ ημκ έθεβπμ ηδξ ιδηέναξ ηαζ ημο παηένα, εκχ 

πανάθθδθα επζεοιεί, ηαζ είκαζ ζε εέζδ, κα ιεβεεφκεζ ημκ ημζκςκζηυ ηφηθμ ηαζ ηδ 

δναζηδνζυηδηα ημο. Χζηυζμ, αοηέξ μζ ζηακυηδηεξ, πνμτπμεέημοκ ηδκ πμθφηζιδ 

ειπεζνία ηδξ ελμζηείςζδξ ιε ημκ πμθζηζζιυ έλς απυ ημ ζπίηζ. Όιςξ, ημ παζδί ζε 

δθζηία ηνζχκ εηχκ, δεκ έπεζ απμημιίζεζ αηυια ηέημζεξ ειπεζνίεξ. οκεπχξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιέζδξ παζδζηήξ δθζηίαξ, ημ παζδί ζηαδζαηά απαθθάζζεζ ημκ εαοηυ ημο 

απυ ηδκ ημζκςκζηή ελάνηδζδ ηδξ μζημβέκεζαξ, δζεονφκεζ ημοξ μνίγμκηέξ ημο, ηαζ 

ακαπηφζζεζ ηδ κμδιμζφκδ ημο. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα επζζδιάκμοιε ημ βεβμκυξ, υηζ 

πνυηεζηαζ βζα έκα είδμξ κμδιμζφκδξ, ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζοζζςνεοιέκεξ 

ειπεζνίεξ ημο παζδζμφ. Σμ παζδί δεκ έπεζ αηυια ηαηαηηήζεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή εοθοΐα 

(Blunder, 2008). 

VII) Κξίζε ζηελ Ζιηθία ησλ Eπηά Δηώλ: 

φιθςκα ιε Vygotsky, δ ηνίζδ ζηδκ δθζηία ηςκ επηά εηχκ, παναηηδνίγεηαζ 

ςξ ελήξ: «Πξόθεηηαη γηα κία πξώηκε κνξθή δηαθνξνπνίεζεο, αλάκεζα ζηηο εζσηεξηθέο 

θαη ζηηο εμσηεξηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

από ηελ απώιεηα ηεο παηδηθήο αθέιεηαο. [...] Οη εκπεηξίεο θαη νη επηζπκίεο ηνπ παηδηνύ, 

θαζνξίδνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πξόθεηηαη γηα δύν αλεπαξθώο 

δηαθνξνπνηεκέλεο πηπρέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Γηα ηνπο 

ελήιηθεο, ε ζθέςε θαη νη δξάζεηο δηαθνξνπνηνύληαη κε ζαθήλεηα, θαη γη’ απηό ην ιόγν, 

δελ ζπκπεξηθέξνληαη κε αθειή ηξόπν, όπσο ην παηδί» (Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, 

p.289, υπςξ ακαθένεηαζ απμ Blunder, 2008, εθ. 15). Ο Vygotsky πενζβνάθεζ, χξ 

ζφιπηςια ηδξ ηνίζδξ ημο παζδζμφ ζηδκ δθζηία ημκ επηά εηχκ, ηδκ ζηακυηδηα ημο κα 

«πανζζηάκεζ ημ ακυδημ»: «Τν παηδί αξρίδεη λα ζπκπεξηθέξεηαη επηηεδεπκέλα, κε 

επηπνιαηόηεηα [...] Τν παηδί κεηακνξθώλεηαη ζε γεισηνπνηό [...] Παξηζηάλεη, όηη είλαη 

πην αλόεην από ηνλ εαπηό ηνπ, θαη πξνθαιεί ην γέιην. Τν γεγνλόο απηό, δεκηνπξγεί ηελ 

εληύπσζε, όηη ην παηδί δηαζέηεη νξηζκέλα επθάληαζηα θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο» 
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(Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, p.289, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008, εθ. 15). Ζ 

ειθάκζζδ ηδξ δζάκμζαξ, είκαζ εηείκδ, δ μπμία βεθονχκεζ ημ πάζια, ακάιεζα ζηδκ 

ειπεζνία ηαζ ζηδ δνάζδ ημο παζδζμφ: «Η απώιεηα ηεο ακεζόηεηαο θαη ηεο αθέιεηαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ζεκαηνδνηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ πλεπκαηηθνύ 

παξάγνληα ζε πξάμεηο ηνπ παηδηνύ» (Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, p.290, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008, εθ. 16). Ο Vygotsky ελεηάγεζ αοηήκ ηδκ πενίμδμ ηδξ 

ηνίζδξ, ςξ ιζα δζαδζηαζία ακαδζάνενςζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ θεζημονβζχκ. Σμ είδμξ 

ηδξ ιεηα-ζηέρδξ ημο παζδζμφ (π.α., εκδζαθένμκ βζα ηδ ιάεδζδ, πάναλδ ζηναηδβζηχκ 

ζοιπενζθμνάξ, ζηακυηδηα απμικδιυκεοζδξ εκκμζχκ) ελανηάηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηα 

ημο κα ιεηαηνέρεζ έκα ακηζηείιεκμ ζε ιένμξ ηδξ δζηήξ ημο ζοκείδδζδξ. 

2.9) Κξίζηκεο Πεξίνδνη Αλάπηπμεο θαη «Perezhivanie»: 

φιθςκα ιε ημκ Vygotsky «Έλαο από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο, πνπ εμεγεί 

ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο, είλαη νη «perezhivanie» ηνπο» (Vygotsky, 1994, 

p.339, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, εθ. 129). O 

Vygotsky πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «Perezhivanie» - «ε αδηαίξεηε ελόηεηα κεηαμύ ησλ 

πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κίαο θαηάζηαζεο» - βζα κα 

απμηαθφρεζ ηδ δζαθεηηζηή δζαδζηαζία, ηαηά ηδκ μπμία δ ακαηαηαζηεοαζιέκδ 

πνμζςπζηυηδηα δζαιμνθχκεζ ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, ηαζ ηαηά ηδκ μπμία μζ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ δζαιμνθχκμοκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα 

ιε ημκ Vygotsky: «Perezhivanie είλαη κηα ελόηεηα, όπνπ από ηε κία πιεπξά, ζε έλα 

αδηαίξεην έδαθνο, εθπξνζσπείηαη ην πεξηβάιινλ, θαη από ηελ άιιε πιεπξά, απηό πνπ 

εθπξνζσπείηαη είλαη ην πσο εγώ ν ίδηνο αληηιακβάλνκαη ηελ εκπεηξία. Γειαδή, όια ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη όια ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

εθπξνζσπνύληαη κέζα ζην Perezhivanie» (Vygotsky, 1994, p.342, υπςξ ακαθένεηαζ 

απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, εθ. 130). Ο Vygotsky υνζγε ημ 

πενζαάθθμκ υπζ ιυκμ ςξ ηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ εκυξ παζδζμφ, αθθά ςξ έκα 

πθαίζζμ, ζημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ υθα ηα πμθζηζζιζηά ενβαθεία ηαζ αβαεά, 

ηαεχξ ηαζ μζ άκενςπμζ. Ο Vygotsky εζηίαζε ημ εκδζαθένμκ ημο ζημκ ηνυπμ, ιε ημκ 

μπμίμ ηα παζδζά αζχκμοκ ιία ελςηενζηή ηαηάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ζημ πχξ δνμοκ 

εκενβδηζηά απέκακηζ ζε αοηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δυεδηε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ 

ηνυπμ ακηίθδρδξ, ενιήκεοζδξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ αθήβδζδξ ηςκ βεβμκυηςκ. Ο 

Vygotsky ηυκζζε ηδκ επίδναζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ζηδκ πμζμηζηή αθθαβή ηςκ 
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ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ βθχζζαξ, ηαζ ηδξ 

ιεηάααζδξ απυ ηδκ παζδζηή ζηδκ εθδαζηή δθζηία. Σμ ακμθμηθήνςημ ένβμ ημο 

Vygotsky, ζημ πεδίμ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο παζδζμφ, ηαηάθενε κα 

αζηήζεζ ζδιακηζηή επζννμή ζηδκ ροπμθμβία ηαζ ηδκ παζδαβςβζηή επζζηήιδ (Kozulin, 

Gindis, Ageyev & Miller, 2003). 

2.10) Μεηάβαζε ζηελ Δθεβηθή Ζιηθία: 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ζηδκ εθδαεία, 

παναηδνείηαζ ιία πμζμηζηή ακαπηολζαηή αθθαβή ηδξ κμδηζηήξ θεζημονβίαξ, υπςξ 

επζζήιακε μ Vygotsky «Οη πςειόηεξνη ζρεκαηηζκνί ζπληζηνύλ ην ζεκέιην ηεο όιεο 

ζπλεηδεηήο ύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ» (Vygotsky, 1998, p.149).  Ζ ιεηάααζδ ημο 

εθήαμο απυ ηζξ πζμ απθμσηέξ ζηζξ πζμ πμθφπθμηεξ ιμνθέξ πκεοιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ηδ πνήζδ «ελλνηώλ». Σα παζδζά ηδξ 

ζπμθζηήξ δθζηίαξ, εηηίεεκηαζ ζε έκκμζεξ ζπεηζηά ιε ηα ελςηενζηά ζοζηήιαηα, ηζξ 

μπμίεξ ηαζ αδοκαημφκ κα επελενβαζημφκ ιε ζαθήκεζα, πνζκ απυ ηδκ ηνίζζιδ πενίμδμ 

ηςκ 13
ςκ

 εηχκ. Ο Vygotsky ππμζηήνζλε, υηζ μζ ακχηενεξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ δεκ 

πνμηφπημοκ απυ ηδ ζηαδζαηή, βναιιζηή ακάπηολδ ηςκ ζημζπεζςδχκ κμδηζηχκ 

θεζημονβζχκ, αθθά ιέζα απυ ιζα πμζμηζηή ροπζηή δζάπθαζδ, δ μπμία θαιαάκεζ πχνα 

ηάης απυ εκηεθχξ ελαημιζηεοιέκμοξ ηακυκεξ, μζ μπμίμζ οπυηεζκηαζ ζε εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηά πνυηοπα (Vygotsky, 1998, p.34, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, 

Ageyev & Miller, 2003).  Ο Vygotsky (1998) ηυκζζε ημκ νυθμ ημο θυβμο ηαζ ηδξ 

θεηηζηήξ ζηέρδξ, ζηδ δζαδζηαζία ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ ροπζηχκ δμιχκ: «Οη άκεζεο, 

έκθπηεο, θαη θπζηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο 

αλάπηπμεο, κεηαηξέπνληαη ζε δηακεζνιαβεκέλεο, ηερλεηέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο (ιόγνο-

γιώζζα). Απηνί νη λένη ζρεκαηηζκνί επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ησλ 

παηδηώλ. Η κεηάβαζε από ηελ κνλνκεξή ζθέςε ζε ζπγθξνηήκαηα ελλνηώλ, νδεγεί ζε 

θπζηθή ζπκκεηνρή ησλ ιεθηηθώλ ζθέςεσλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπ εθήβνπ. Απηή ε αιιαγή, 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθήβνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κία πην ζπζηεκαηηθή θαη 

θαηεγνξεκαηηθή εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξόηεξα παηδηά, ηα 

νπνία νξγαλώλνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζε ζπγθξνηήκαηα, ρσξίο λα θαηαλννύλ 

απαξαίηεηα ηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα πίζσ από απηα» (Vygotsky, 1998, p.89, 

υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, εθ. 133). 

Μζα πανυιμζα δζαθμνμπμίδζδ ακάιεζα ζημ παζδί ηαζ ζημκ έθδαμ, θαιαάκεζ 

πχνα ηαζ ζημ επίπεδμ θεζημονβίαξ ηδξ θακηαζίαξ. Ο έθδαμξ, πμο ζηέθηεηαζ 
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εκκμζμθμβζηά, ακαηαθφπηεζ, υηζ υθμξ μ ηυζιμξ ζηδνίγεηαζ πάκς ζε πμθφπθμηα ηαζ 

αθθδθμ-ελανηχιεκα ημζκςκζηά ζοζηήιαηα, ηςκ μπμίςκ ηαζ μ ίδζμξ απμηεθεί ιέθμξ. Ζ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ εέζδξ ημο εαοημφ, αμδεά επίζδξ ημοξ εθήαμοξ κα ηαηακμήζμοκ 

ημ βεβμκυξ, υηζ μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ελανηχκηαζ απυ ημ ιμκαδζηυ εζςηενζηυ ημοξ 

ηυζιμ. Ο έθδαμξ αζχκεζ ιία ακηζθαηζηή δζαδζηαζία – δ ηαοηυηδηα ημο πενζζηνέθεηαζ 

βφνς απυ ηδ ιμκαδζηυηδηα ημο, εκχ ηαοηυηδηα εκημπίγεηαζ δ πνμζςπζηή ακάβηδ 

αίζεδζδξ ημο «ακήηεζκ». Δπζπθέμκ, πένα απυ ηδκ ζε αάεμξ ηαηακυδζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δ εκκμζμθμβζηή ζηέρδ πνμζθένεζ ζημκ έθδαμ ηδκ 

εοηαζνία κα βκςνίζεζ ηαθφηενα ημκ εαοηυ ημο, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ 

εκδμζηυπδζδξ (Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003). Ζ Perezhivanie οθίζηαηαζ 

έκα πμζμηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ, υηακ μ έθδαμξ ιπμνεί ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ μνζζιέκεξ 

έκκμζεξ, ηαζ ηαηακμεί ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ςξ έκα ζφκμθμ ζοζηδιάηςκ. Ο 

Vygotsky ελδβεί υηζ «ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ζα 

πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε γλώκνλα ην βαζκό ηεο θαηαλόεζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

θαη ηεο δηνξαηηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ» (Vygotsky, 

1994 p.343, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, εθ. 

134). Οζ δοκαηυηδηεξ ηδξ ηαηακυδζδξ, ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ, ηαζ ηδξ δζμναηζηυηδηαξ 

δζαπςνίγμοκ Perezhivanie ημο εθήαμο απυ ημο παζδζμφ. Συζμ ημ πενζαάθθμκ ηαζ μζ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, υζμ ηαζ δ πνμζςπζηή ειπεζνία ηαζ δ εζςηενίηεοζδ αοηχκ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ, ζοκηεθμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο εθήαμο. Μζα απυ 

ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζοκέπεζεξ ημο εθέβπμο, πμο ανπίγεζ κα αζηεί μ έθδαμξ ζηζξ 

εζςηενζηέξ ροπζηέξ δζενβαζίεξ, είκαζ ημ βεβμκυξ, υηζ δ πναηηζηή δναζηδνζυηδηα 

δζαιεζμθααείηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ μιζθία. Ο έθδαμξ απμηηά 

ζοκείδδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ ημοξ, ιε απμηέθεζια κα 

βίκεηαζ πενζζζυηενμ εζςζηνεθήξ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ημ παζδί (Vygotsky, 1998 

p.120, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003). 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΟ ΠΛΑΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ                    
ΜΔΣΑ-ΑΝΑΛΤΖ: 

 
 

3.1) Δηζαγσγή ζηε Μεζνδνινγία θαη ζηα Δξεπλεηηθά Δξγαιεία ηεο                        

Μεηα-αλάιπζεο: 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, είκαζ κα πανέπεζ ιζα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ 

μθμηθδνςιέκδ επζζηυπδζδ ηςκ ιεθεηχκ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ ακηίηηοπμ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ 

ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα. Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, 

έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ πενζθαιαάκεζ ηαζ ακαθφεζ ζοβηνζηζηά υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ 

ενεοκδηζηέξ επζζηδιμκζηέξ πδβέξ, μζ μπμίεξ δζελήπεδζακ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ 

Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 2008 έςξ 2015, δδθαδή απυ ηδ 

πνμκζηή ζηζβιή έκανλδξ ηδξ ηνίζδξ έςξ ζήιενα. Γζα ημκ εκημπζζιυ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ηεηιδνίςκ ηδξ πανμφζαξ ιεηα-ακάθοζδξ, πναβιαημπμζήεδηε 

ζοζηδιαηζηή ακαγήηδζδ ζε ζοκμθζηά 6 (έλζ) εβηεηνζιέκεξ αάζεζξ δεδμιέκςκ: 

Science Direct, Research Gate, EBSCO Host, Wiley Online Library, PubMed ηαζ 

Google Scholar. Δπζπθέμκ, μθείθμοιε κα ημκίζμοιε, υηζ ζηα πθαίζζα δζελαβςβήξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ, δυεδηε ζδζαίηενδ πνμηεναζυηδηα ζημκ εκημπζζιυ ηαζ ζηδκ 

ακάθοζδ ηςκ ιεθεηχκ ιε ενεοκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ενβαζίεξ 

ακαζηυπδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ πθεζμκυηδηα ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ, πμο 

ζοιπενζθήθεδηακ ζηδκ πανμφζα ιεηα-ακάθοζδ, έθααε πχνα ηαηά ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια 2006 – 2015, δδθαδή ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εδναίςζδξ 

ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδ πχνα. Τπμθμβίγεηαζ, υηζ ζηζξ ενεοκδηζηέξ αοηέξ 

πνμζπάεεζεξ ηςκ ιεθεηδηχκ, έθααακ ιένμξ πενζζζυηενα απυ 1.000.000 παζδζά (6-11 

εηχκ), έθδαμζ (12-18 εηχκ) ηαζ κεανμί εκήθζηεξ (19-30 εηχκ), ηαηά ημ 

πνμακαθενυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια. Σέθμξ, μθείθμοιε κα ακαθένμοιε, υηζ δ 

πθεζμκυηδηα ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηεηιδνίςκ, πμο εκημπίζηδηακ ηαζ ακαθφεδηακ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία, πνμένπμκηακ απυ εβπχνζμοξ ιεθεηδηέξ, εκχ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ ακενςπζζηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ 

Δθθάδα, έδεζλακ ηαζ μνζζιέκμζ δζεεκείξ θμνείξ ηαζ μνβακζζιμί, μζ μπμίμζ ηαζ 

πνμέαδζακ ζηδ ζοββναθή εηηεκχκ εηεέζεςκ επί ημο θαζκμιέκμο. 
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3.2) Δξεπλεηηθό Δπηζηεκνληθό Γείγκα: 

Πζμ ακαθοηζηά, ζηα πθαίζζα δζελαβςβήξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, επζηεφπεδηε 

δ πνυζααζδ ηαζ επζπεζνήεδηε δ ζοβηνζηζηή ηνζηζηή ακάθοζδ πενζζζυηενςκ απυ 29 

(είημζζ εκκέα) επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ. Όζμκ αθμνά ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ, 

αλίγεζ κα ακαθένμοιε, υηζ απυ ηζξ ζοκμθζηά 29 (είημζζ εκκέα) επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ, 

πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηδκ πανμφζα ιεηα-ακάθοζδ, μζ 24 (είημζζ ηέζζενζξ) ιεθέηεξ 

δζέεεηακ πμζμηζηυ πνμζακαημθζζιυ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 ·  

Anagnostopoulou et al., 2014 · Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015 · 

Chatzopoulou, Vlachvei & Monovasilis, 2015 · Dalma et al., 2016 · Faresjo et al., 

2013 · Frangos, Frangos, Sotiropoulos, Orfanos, Toudas & Gkika, 2012 · 

Fountoulakis et al., 2015 · Kanellopoulos et al., 2014 · Kleanthous, Dermitzaki, 

Papadimitriou, Papaevangelou & Papadimitriou, 2016 ·  Kokkevi, Rotsika, Botsis, 

Kanavou, Malliori & Richardson, 2014 · Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014 · 

Κμηηέαδ, ηαφνμο, Κακααμφ, & Φςηίμο, 2016 · Kotzamanis, Kostaki & Baltas, 2015 

· Lazaratou, Stavropoulos, Charbilas, Soldatou & Dikeos, 2015 · Magklara et al., 2010 

· Malkoutzis, 2011 · Mouza, 2015 · Neelsen & Stratmann, 2011 · Pervanidou & 

Chrousos, 2012 · Rachiotis, Stuckler, McKee & Hadjichristodoulou, 2015 · Siomos, 

Floros, Makris, Christou & Hadjulis, 2013 · Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015 · 

Vlachadis, Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 2014 · Yannakoulia et al., 2015). 

Πανάθθδθα, εκημπίζηδηακ ζοκμθζηά 4 (ηέζζενζξ) ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ, μζ μπμίεξ 

ηαζ αημθμφεδζακ πμζμηζηή ιεεμδμθμβία (Burgi-Golub & Soumara, 2015 ·  Dalma et 

al., 2016 · Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016 · Triliva, Varvantakis & Dafermos, 

2015), εκχ 1 (ιία) ιεθέηδ δζέεεηε ιζηηυ ενεοκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ (πμζμηζηά ηαζ 

πμζμηζηά δεδμιέκα) (Magklara et al., 2015). Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ παναπάκς, βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ, υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζπάεεζαξ ακάδεζλδξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή οβεία ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ 

ηςκ κέςκ ζηδκ Δθθάδα, μζ ενεοκδηέξ ηείκμοκ κα πνμηζιμφκ ζημ ζφκμθμ ημοξ (ηυζμ ζε 

εεκζηυ υζμ ηαζ ζε δζεεκέξ επίπεδμ), ηδ πνήζδ ζηαηζζηζηχκ ενβαθείςκ ηαζ πμζμηζηχκ 

ιεευδςκ ένεοκαξ, πνμηεζιέκμο κα δζελάβμοκ ιεηνήζζια ηαζ ζοβηνίζζια 

απμηεθέζιαηα, έκακηζ ηςκ πμζμηζηχκ ηαζ ακαθοηζηχκ ενεοκδηζηχκ ιεευδςκ. 

Καηά ηδκ ηνέπμοζα πεκηαεηία, μ ακηίηηοπμξ ηδξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ ηαζ 

ακενςπζζηζηήξ ηνίζδξ ζηζξ πάκς απυ υθα εοάθςηεξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ ηςκ 
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παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ ζηδκ Δθθάδα, θαίκεηαζ, πςξ πνμζέθηοζε ημ 

εκδζαθένμκ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ ιεθεηδηχκ, πνμενπυιεκςκ απυ δζαηνζηά 

επζζηδιμθμβζηά πεδία, ηυζμ ζε εβπχνζμ υζμ ηαζ ζε πακεονςπασηυ επίπεδμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηαζ υζμκ αθμνά ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ βζα ηζξ ακαπηολζαηέξ επζπηχζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηα παζδζά, ημοξ 

έθδαμοξ ηαζ ημοξ κεανμφξ εκήθζηεξ, πανμοζζάζακ μζ Έθθδκεξ επζζηήιμκεξ ροπίαηνμζ, 

μζ μπμίμζ ηαζ ηαηάθενακ κα ιαξ πανέπμοκ ζαθείξ εκδείλεζξ βζα ημκ ακηίηηοπμ ηδξ 

μζημκμιζηήξ φθεζδξ ηονίςξ ζηδκ ροπζηή οβεία (αοημ-εηηίιδζδ, ηαηάεθζρδ, αβπχδεζξ 

δζαηαναπέξ ηαζ δζαηαναπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, αοημηημκζηυηδηα, ζοιπενζθμνέξ 

οβείαξ ηαζ ελανηήζεζξ) ηςκ πζμ εοάθςηςκ μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ (Anagnostopoulos 

& Soumaki, 2013 · Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014 · Kolaitis & 

Giannakopoulos, 2015). Χζηυζμ, ζημ ζδιείμ αοηυ μθείθμοιε κα ακαθένμοιε, υηζ δεκ 

εκημπίζηδηακ επανηή ηαζ ζαθή ενεοκδηζηά δεδμιέκα, υζμκ αθμνά ημκ ακαπηολζαηυ 

ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ βζα ηζξ ιζηνυηενεξ ζε δθζηία μιάδεξ ημο 

πθδεοζιμφ (ανέθδ ηαζ κήπζα), απυ ημοξ εηπνμζχπμοξ άθθςκ εζδζημηήηςκ ηδξ 

ζαηνζηήξ, υπςξ είκαζ δ βοκαζημθμβία ηαζ δ παζδζαηνζηή  (Kleanthous, Dermitzaki, 

Papadimitriou, Papaevangelou & Papadimitriou, 2016 · Pervanidou & Chrousos, 2012 

· Vlachadis, Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 2014). Δπίζδξ, ιεηαλφ άθθςκ 

εζδζημηήηςκ, ζδζαίηενμ αθθά υπζ ημ ακαιεκυιεκμ εκδζαθένμκ, βζα ηζξ ροπμ-ημζκςκζηέξ 

πνμεηηάζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζημοξ εθήαμοξ ηαζ ζηα κέα παζδζά, έδεζλακ ηαζ 

μζ εηπνυζςπμζ ηςκ παζδαβςβζηχκ (Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015 

· Burgi-Golub & Soumara, 2015), ηςκ ακενςπζζηζηχκ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ 

(Dafermos, Triliva & Varvantakis, 2015 · Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016 · 

Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015). 

Πανάθθδθα, αλίγεζ κα ακαθένμοιε, υηζ ζηα πθαίζζα δζελαβςβήξ ηδξ πανμφζαξ 

ιεηα-ακάθοζδξ, αλζμπμζήεδηακ ηα επίζδια ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα απυ έκα 

ζφκμθμ δζαθμνεηζηχκ ημζκςκζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ θμνέςκ δζεεκμφξ αεθδκεημφξ, 

υπςξ είκαζ:  δ Δονςπασηή οιιαπία βζα ηδ Γδιυζζα Τβεία (European Public Health 

Alliance – EPHA Report, 2014), δ Γζεεκήξ Αικδζηία βζα ηδκ Πνμάζπζζδ ηςκ 

Ακενςπίκςκ Γζηαζςιάηςκ (Amnesty International, 2013), μ Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ 

UNICEF – Innocenti (Fanjul, 2014), δ Γζεεκήξ Κμζκυηδηα Κμζκςκζηήξ Παζδζαηνζηήξ 

ηαζ Τβείαξ ημο Παζδζμφ (Ηnternational Society for Social Pediatrics and Child Health – 

ISSOP, Spencer, Rajmil, Taylor-robinson & Panagiotopoulos, 2015), δ ηαηζζηζηή 
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Τπδνεζία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Eurostat 2015, 2016), δ Δονςπασηή Δπζηνμπή 

(European Commission - EC, 2013), δ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή (ΔΛΣΑΣ 2015, 

2016a, 2016b), ηαζ δ Μδ Κοαενκδηζηή Ονβάκςζδ «Endeavor Greece» (Endeavor 

Greece, 2015). ε έκα εονφηενμ επίπεδμ, ζημπυξ ηςκ ενεοκδηζηχκ αοηχκ θμνέςκ, 

είκαζ δ πενζμδζηή ζφκηαλδ εηηεκχκ δζεπζζηδιμκζηχκ εηεέζεςκ ηαζ ακαθμνχκ, μζ 

μπμίεξ κα ελεηάγμοκ ζοβηνζηζηά ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηδκ εοδιενία ηςκ ακενχπςκ 

ζε εεκζηυ αθθά ηαζ ζε  πακεονςπασηυ επίπεδμ, ηαζ εκ ζοκεπεία δ εκεάννοκζδ ημο 

ζπεδζαζιμφ μνζζιέκςκ πνμβναιιάηςκ πανέιααζδξ, ιε ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ηςκ πζμ εοάθςηςκ μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ. Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ 

παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ έκα δοκαιζηυ ζφκμθμ ακελάνηδηςκ ηαζ ιδ 

ενεοκδηζηχκ θμνέςκ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, ηαηέααθακ ηάεε δοκαηή 

πνμζπάεεζα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνέπμοζαξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ακαηαναπήξ ζηδκ 

Δονχπδ, ηαζ ηαηάθενακ κα ακαδείλμοκ ιέζα απυ ημ ένβμ ημοξ, μνζζιέκεξ απυ ηζξ πζμ 

ηνίζζιεξ δζαζηάζεζξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδκ ζοκμθζηή ροπζηή 

ηαζ ζςιαηζηή οβεία ηαζ εοδιενία ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ 

ζηδκ Δθθάδα. 

3.3) Σαπηόηεηα ηεο Έξεπλαο: 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ζηδκ πανμφζα ιεηα-ακάθοζδ, επζηεφπεδηε δ 

πνυζααζδ ηαζ επζπεζνήεδηε δ ζοβηνζηζηή ηνζηζηή ακάθοζδ πενζζζυηενςκ απυ 29 

(είημζζ εκκέα) επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ, ζπεηζηά ιε ημκ ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ 

κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα. Πζμ ακαθοηζηά, ζε έκα πνχημ επίπεδμ, εκημπίζηδηακ 

ζοκμθζηά 2 (δφμ) επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ, μζ μπμίεξ δζενεφκδζακ ηα επίπεδα ηδξ 

ανεθζηήξ ηαζ ιδηνζηήξ εκδζζιυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ηα πμζμζηά ηδξ βμκζιυηδηαξ βζα ηα 

δεδμιέκα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ιεθεηχκ αοηχκ, πνμέηορακ φζηενα απυ ηδ ζοζηδιαηζηή 

ζηαηζζηζηή ηαζ ζοβηνζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ, πμο πανέπμκηαζ ηάεε πνυκμ απυ 

ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή (Vlachadis, Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 

2014 · Kotzamanis, Kostaki & Baltas, 2015) [π.β., Πίλαθαο 1]. 
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Πίνακας 1: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΒΡΔΦΗΚΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ & ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΓΔΝΝΖΔΧΝ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
ΒΑΗΚΑ 

ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 

«Mortality and the 
economic crisis in 

Greece» 

Δζληθή ρνιή 
Γεκόζηαο Τγείαο, 

Ιαηξηθή ρνιή 
ΔΚΠΑ, Σκήκα 

Πνιηηηθώλ 
Δπηζηεκώλ 

Παλ/κίνπ Κξήηεο 

 
 

Αλαζθόπηζε 
πνζνηηθώλ 
δεδνκέλσλ 

 
Δλδεηθηηθή αύμεζε 

ησλ επηπέδσλ 
βξεθηθήο θαη κεηξηθήο 

ζλεζηκόηεηαο 

 
 
http://dx.doi.org/10.1016/S01
40-6736(14)60250-6  

 
 
 

«Recent Economic 
Crisis and Fertility in 

Greece» 

Σκήκα 
Γεκνγξαθηθήο & 

Κνηλσληθήο 
Αλάιπζεο 
Παλ/κην 

Θεζζαιίαο, 
Σκήκα 

ηαηηζηηθήο 
Ο.Π.Α 

 

 
 
 

Αλαζθόπηζε 
πνζνηηθώλ 
δεδνκέλσλ 

 
 

 
Δλδεηθηηθή κείσζε 

ησλ επηπέδσλ 
γνληκόηεηαο 

 
 
 
https://paa.confex.com/paa/2
016/mediafile/ExtendedAbstr
act/Paper3393/PAA_PAPER
%202015.pdf.  
 

 

ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ηδκ επίδναζδ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο έκημκμο ή 

παναηεηαιέκμο ζηνεξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ακάπηολδ ημο εβηεθάθμο ηςκ ανεθχκ ηαζ 

ηςκ κδπίςκ, εέθδζακ κα ιεθεηήζμοκ ζοκμθζηά 2 (δφμ) ενεοκδηζηέξ μιάδεξ. Ζ πνχηδ 

μιάδα επζηεκηνχεδηε ζηζξ επζπηχζεζξ ημο ζηνεξ ζηδκ ακάπηολδ μνζζιέκςκ 

εβηεθαθζηχκ δμιχκ (αιοβδαθή, ζππυηαιπμξ, ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια), εκχ δ δεφηενδ, 

δζενεφκδζε ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ παζδζηήξ θηχπεζαξ ζηδ ιεηέπεζηα εηπαζδεοηζηή ηαζ 

επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία ηςκ εκδθίηςκ αηυιςκ, ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια ημο 

1941-1942 ζηδκ Δθθάδα (Neelsen & Stratmann, 2011 · Pervanidou & Chrousos, 

2012). Χζηυζμ, αλίγεζ κα ακαθένμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ δεκ εκημπίζηδηακ επανηή 

ζφβπνμκα ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ηα μπμία κα ζοζπεηίγμοκ άιεζα ημκ ακηίηηοπμ ηδξ 

θηχπεζαξ, ηαζ ημο μλέμξ ή πνυκζμο ζηνεξ, πμο δ μζημκμιζηή ηνίζδ επζθένεζ, ιε ηδ 

κεονμακαημιία ηαζ ιε ηδ ζοκμθζηή ακάπηολδ ημο εβηεθάθμο ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ 

εθήαςκ, πμο ημπμεεημφκηαζ εκηυξ ηδξ ηνζζζαηήξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. Πζεακυηαηα, δ 

απμοζία ηέημζμο είδμοξ επίζδιςκ ενεοκδηζηχκ ηεηιδνίςκ, εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί 

ζηδκ ζπεηζηά πνυζθαηδ εδναίςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδ πχνα, ηζξ μπμίαξ μ 

πναβιαηζηυξ ακαπηολζαηυξ ακηίηηοπμξ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία ζηδ ιεηέπεζηα εκήθζηδ 

γςή παναιέκεζ αηυια άβκςζημξ. Μμθαηαφηα, ανηεημί ιεθεηδηέξ πνμενπυιεκμζ απυ 

ημ ελςηενζηυ, έπμοκ ηαηαθένεζ κα ιαξ πνμζθένμοκ ανηεηά ζδιακηζηέξ εκδείλεζξ ηαζ 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60250-6
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60250-6
https://paa.confex.com/paa/2016/mediafile/ExtendedAbstract/Paper3393/PAA_PAPER%202015.pdf
https://paa.confex.com/paa/2016/mediafile/ExtendedAbstract/Paper3393/PAA_PAPER%202015.pdf
https://paa.confex.com/paa/2016/mediafile/ExtendedAbstract/Paper3393/PAA_PAPER%202015.pdf
https://paa.confex.com/paa/2016/mediafile/ExtendedAbstract/Paper3393/PAA_PAPER%202015.pdf
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ηαηεοεφκζεζξ επί ημο εέιαημξ (Christian, 2010 · Pilyoung, 2013 · Santiago, 

Wadsworth & Stump, 2011 · Shonkoff et al., 2012) [π.β., Πίλαθαο 2]. 

Πίνακας 2: 
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΡΔ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ 

ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 
 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 

 
 
«Metabolic consequences of 
stress during childhood and 

adolescence» 

 
 

Παηδηαηξηθή 
Κιηληθή 

Ννζνθνκείνπ 
Παίδσλ «Η 

Αγία νθία», 
Ιαηξηθή ρνιή 

ΔΚΠΑ 

 
 
 
 

Βηβιηνγξαθηθή 
Αλαζθόπεζε 

Αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
ηνπ ζηξεο ζηελ 
αλάπηπμε ηεο 

ακπγδαιήο, ηνπ 
ηππνθάκπνπ θαη ζην  
κεηαηρκηαθό ζύζηεκα 

(δελ εληνπίζηεθε 
ζρεηηθή έξεπλα γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο 
Διιεληθήο θνηλσλίαο) 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1016/j.
metabol.2011.10.005  

 
 
 

«Effects of prenatal and 
early life malnutrition: 

Evidence from the Greek 
famine» 

 
 

Δθπξόζσπνη 
Οηθνλνκηθώλ 

Παλεπηζηεκίσλ 
από ηε 

Γεξκαλία θαη 
ηελ Ακεξηθή 

 
 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
κε ηε ρξήζε 
ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ αλάιπζεο  
 

Αξλεηηθέο επηδξάζεηο 
ηεο παηδηθήο θηώρεηαο 

ζηε κεηέπεηηα 
εθπαηδεπηηθή θαη 
επαγγεικαηηθή 
ζηαδηνδξνκία 

(ε έξεπλα αθνξά ην 
κεηαπνιεκηθό 

δηάζηεκα 1941-1942 
ζηελ Διιάδα) 

 
 

 
 
 
http://dx.doi.org/10.1016/j.j
healeco.2011.03.001  

 

Σμ γήηδια ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, θάκδηε κα απαζπμθεί ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 

ενεοκδηχκ ηαζ ηςκ εεςνδηζηχκ ηδξ επζζηήιδξ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, μζ 

μπμίμζ ηαζ πνμένπμκηακ απυ έκα εονφ επζζηδιμθμβζηυ θάζια (ζαηνζηή, αζμθμβία, 

ροπμθμβία, παζδαβςβζηή επζζηήιδ, ημζκςκζμθμβία, ακενςπμθμβία). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, εκημπίζηδηακ ζοκμθζηά 11 (έκηεηα) πμζμηζηέξ ιεθέηεξ, μζ μπμίεξ ηαζ 

εζηίαζακ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ ηαζ ηδξ 

εοδιενίαξ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ ζηδκ Δθθάδα εκ ιέζς ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Πζμ ακαθοηζηά, ζοκμθζηά 2 (δφμ) επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ 

ηαηάθενακ κα ζοζπεηίζμοκ ηδκ ειθάκζζδ μνζζιέκςκ ιμνθχκ ηθζκζηήξ 

ροπμπαεμθμβίαξ (ηαηάεθζρδ, αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ηαζ δζαηαναπέξ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ) ζημκ εθδαζηυ πθδεοζιυ (δθζηίεξ 16 έςξ 18 εηχκ) ιε ηδκ εδναίςζδ 

ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 · Magklara 

et al., 2015). Πανάθθδθα, εκημπίζηδηε ιία επζπθέμκ ενεοκδηζηή πνμζπάεεζα, δ μπμία 

ηαζ ελέηαζε ιε ζηαηζζηζημφξ υνμοξ ημ γήηδια ηδξ αοημ-εηηίιδζδξ ηςκ εθήαςκ 

(δθζηίαξ 15 έςξ 18 εηχκ) εκ ιέζς ηδξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδ πχνα 

http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2011.10.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2011.10.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2011.03.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2011.03.001
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(Lazaratou, Stavropoulos, Charbilas, Soldatou & Dikeos, 2015). Δκδζαθένμκ βζα ηδκ 

ροπζηή οβεία ιίαξ δζαθμνεηζηήξ πθδεοζιζαηήξ μιάδαξ, έδεζλε ιία αηυια ιεθέηδ, 

υηακ εέθδζε κα δζενεοκήζεζ ηδ δζαηφιακζδ ηςκ επζπέδςκ ημο ζηνεξ ςξ απμηέθεζια 

ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ νεοζηυηδηαξ, ζε έκα ζφκμθμ Δθθήκςκ πνμπηοπζαηχκ 

θμζηδηχκ (δθζηίαξ 18 έςξ 25 εηχκ) (Mouza, 2015). 

Λίβμ ανβυηενα, εκημπίζηδηακ ζοκμθζηά 2 (δφμ) επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ, μζ 

μπμίεξ ηαζ ακαθένμκηακ ζηδκ αολδιέκδ εηδήθςζδ ζοιπενζθμνχκ αοημηαηαζηνμθήξ 

ηαζ θοβήξ ζημκ εθδαζηυ πθδεοζιυ (δθζηίαξ 12-19 εηχκ), πςνίξ ςζηυζμ δ ιία εη ηςκ 

δφμ κα ηαηαθένεζ κα ζοζπεηίζεζ εεηζηά ηα δεδμιέκα αοηά ιε ηδκ ακάδοζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ πχνα (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 · Kokkevi, 

Rotsika, Botsis, Kanavou, Malliori & Richardson, 2014). Παν’ υθα αοηά, ηα 

δεδμιέκα ήηακ πζμ ηαηαημπζζηζηά, βζα ηδκ μιάδα ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ (άκς ηςκ 20 

εηχκ), υηακ δφμ ζοκμθζηά ιεθέηεξ ηαηάθενακ κα ζοζπεηίζμοκ ηδκ άκμδμ ηδξ 

αοημηημκζηυηδηαξ ιε ημ ενβαζζαηυ ηαεεζηχξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ βζα ηα δφμ θφθα 

(Fountoulakis et al., 2015 · Rachiotis, Stuckler, McKee & Hadjichristodoulou, 2015). 

Σέθμξ, ημ γήηδια ηδξ ακάδοζδξ μνζζιέκςκ ιμνθχκ ελανηδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ 

(ηάπκζζια, αθημυθ, πνήζδ μοζζχκ, δζαδίηηομ) ζημοξ εθήαμοξ (δθζηίαξ 11-18 εηχκ) 

εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, εέθδζακ κα ιεθεηήζμοκ ζοκμθζηά 3 (ηνεζξ) μιάδεξ 

ενεοκδηχκ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 · Kokkevi, Stavrou, Kanavou & 

Fotiou, 2014 · Siomos, Floros, Makris, Christou & Hadjulis, 2013). Μία άθθδ 

δζάζηαζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα ακηζθδπηά επίπεδα ζςιαηζηήξ 

ηαζ ροπζηήξ οβείαξ (ιε ηδ ιμνθή αοημ-ακαθμνχκ) ζημοξ εθήαμοξ (δθζηίαξ 11-18 

εηχκ), εέθδζακ κα ελεηάζμοκ 2 (δφμ) ζοκμθζηά επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ (Kokkevi, 

Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014 · Magklara et al., 2010). Λίβμ ανβυηενα, δ 

ενεοκδηζηή μιάδα ημο Faresjo (2013), ηαηάθενε κα ελεηάζεζ ημ ίδζμ γήηδια, δίκμκηαξ 

ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηα ακηζθδπηά επίπεδα ημο ζηνεξ, πμο αζχκμοκ μζ κεανμί εκήθζηεξ 

(δθζηίαξ 18-25 εηχκ), ςξ απμηέθεζια ηδξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ 

Δθθάδα (Faresjo et al., 2013) [π.β. Πίλαθαο 3]. 
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Πίνακας 3: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 
 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 
ΒΑΗΚΑ 

ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 
 

«The state of child and 
adolescent psychiatry in 

Greece during the 
international financial crisis: 

A brief report» 

 
 

 
Ιαηξηθή ρνιή 

ΔΚΠΑ, 
Παηδνςπρηαηξηθ

όο Σνκέαο 

 
 
 

Αλαζθόπεζε 
βηβιηνγξαθίαο θαη 

αλαθνξά 
εκπεηξηθώλ 
δεδνκέλσλ 

 
Δπηθξάηεζε ηεο 
θαηάζιηςεο, ησλ 

αγρσδώλ δηαηαξαρώλ, 
ησλ δηαηαξαρώλ 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ 
εμαξηεηηθώλ θαη 

απηνθαηαζηξνθηθώλ 
ζπκπεξηθνξώλ ζηνλ 
εθεβηθό πιεζπζκό 
(ειηθίεο 16 έσο 18 

εηώλ) 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1007/s00
787-013-0377-y 
 
 

 
 
 
 

«Depression in late 
adolescence: a cross-

sectional study in senior 
high schools in Greece» 

 
Ιαηξηθή ρνιή 
Παλεπηζηεκίνπ 
Ισαλλίλσλ & 

Παηδνςπρηαηξηθ
ή Κιηληθή ΔΚΠΑ, 

Σκήκα 
Φπρνινγίαο 

Πάληεην 
Παλ/κην, ρνιή 

Κνηλσληθώλ 
Δπηζηεκώλ, 

Δ.Α.Π 
 

 
 

Mεηθηή έξεπλα κε 
ηε ρξήζε 

ζηαηηζηηθώλ 
κεζόδσλ αλάιπζεο 
(5.614 έθεβνη από 

ηνπο νπνίνπο νη 
2.427 θιήζεθαλ ζε 
θιηληθή ςπρηαηξηθή 
ζπλέληεπμε (CIS-

R)) 

 
 

ύλδεζε ηεο 
επηθξάηεζεο ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ησλ 
αγρσδώλ 

δηαηαξαρώλ ζηνλ 
εθεβηθό πιεζπζκό 
(ειηθίεο 16 έσο 18 

εηώλ) κε ηελ 
νηθνγελεηαθή 
ξεπζηόηεηα 

 

 
 

 
 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1186/s12
888-015-0584-9  

 
 

 
«Self-esteem of Greek 

adolescents: Changes in a 
decade of socio-economic 

hardship» 

 
Φπρηαηξηθόο 

Σνκέαο Ιαηξηθήο 
ρνιήο ΔΚΠΑ, 

Φπρηαηηθή 
Κιηληθή 

Αηγηλεηείνπ 
Ννζνθνκείνπ & 
Ννζνθνκείνπ 

«Αηηηθόλ» 
 

ηαηηζηηθή 
ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κε ηε 
ζπιινγή 713 

εξσηεκαηνινγίσλ 
ην 2002 θαη 1916 
εξσηεκαηνινγίσλ 

ην 2010 από 
έθεβνπο καζεηέο 

ειηθίαο 15-18 εηώλ 

 
 

Μείσζε ηεο απην-
εθηίκεζεο ησλ 

εθήβσλ (ειηθίαο 15 
έσο 18 εηώλ) ελ 

κέζσ ηεο θνηλσληθν-
νηθνλνκηθήο ύθεζεο  

 
https://www.researchgate.ne
t/profile/Vasilis_Stavropoulo
s2/publication/275719657_S

elf-
esteem_of_Greek_Adolesce
nts_Changes_in_a_Decade
_of_Socioeconomic_Hardshi
p/links/555ab6cc08ae6fd2d8

283595.pdf 

 
 
 
 
 

«Perceived Stress of the 
Undergraduate Students in 

Greece Due to the 
Economic Crisis» 

 
 
 
 

Σ.Δ.Ι Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο, 

Σκήκα 
Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

 
ηαηηζηηθή 
ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κε ηε 
ζπιινγή 223 

εξσηεκαηνινγίσλ 
(USQ) ην 2009 θαη 
200 εξση. ην 2013 

από νκάδα 
θνηηεηώλ ηνπ 

Σκήκαηνο Γηνηθ. 
Δπηρεηξήζεσλ 

Θεηηθή δηαθύκαλζε 
ησλ επηπέδσλ ηνπ 
ζηξεο ζε δείγκα 

Διιήλσλ θνηηεηώλ, 
πνπ δηαβηνύλ καθξηά 

από ηελ 
νηθνγελεηαθή εζηία 
θαη αληηκεησπίδνπλ  

νηθνλνκηθέο 
δπζθνιίεο - 

ζύλδεζε κε ηηο 
αθαδεκατθέο 

επηδόζεηο 

 
 

 
 
 
 
http://dx.doi:10.1016/j.sbspr
o.2015.02.331  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12888-015-0584-9
http://dx.doi.org/10.1186/s12888-015-0584-9
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Stavropoulos2/publication/275719657_Self-esteem_of_Greek_Adolescents_Changes_in_a_Decade_of_Socioeconomic_Hardship/links/555ab6cc08ae6fd2d8283595.pdf
http://dx.doi:10.1016/j.sbspro.2015.02.331
http://dx.doi:10.1016/j.sbspro.2015.02.331


P a g e  | 45 

 

 
 
«Adolescents’ Self-reported 
Running Away from Home 

and Suicide Attempts 
During a Period of 

Economic Recession in 
Greece» 

 
 

Δξεπλεηηθό 
Παλεπηζηεκηαθό 

Ιλζηηηνύην 
Φπρηθήο 
Τγηεηλήο 

(Δ.Π.Ι.Φ.Τ) 

 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
κε ηε ζπκκεηνρή  
23.279 εθήβσλ 
(ειηθίαο 15-19 

εηώλ) ζηε 
ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ 
  

 
Θεηηθή δηαθύκαλζε 
ησλ ζπκπεξηθνξώλ 
απηνθαηαζηξνθήο 

θαη θπγήο, πνπ 
όκσο δελ κπνξνύλ 
λα ζπζρεηηζηνύλ 

άκεζα κε ηελ 
αλάδπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1007 / 
s10566-014-9260-3  

 
 
«Rate of suicide and suicide 

attempts and their 
relationship to 

unemployment in 
Thessaloniki Greece (2000-

2012)» 

 
 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
ΑΠΘ & 

Παλ/κηαθέο 
Κιηληθέο Β. 
Διιάδνο 

 

 
Αλαζθόπηζε 
πνζνηηθώλ 
δεδνκέλσλ 
(ΔΛΣΑΣ & 

Σκήκαηα 
Δπεηγόλησλ 

Πεξηζηαηηθώλ 
Ννζνθ. Β. 

Διιάδνο) γηα ηα έηε 
2000-2012 

 
Άλνδνο ηεο 

απηνθηνληθόηεηαο -
ζπζρέηηζε κε ην 

εξγαζηαθό 
θαζεζηώο ηεο 

αλεξγίαο θαη γηα ηα 
δύν θύια ζην λνκό 
Θεζζαινλίθεο, ηε 
Μαθεδνλία θαη ηε 
Βόξεηα Διιάδα 

 
 
 
 

 
 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ja
d.2014.11.047  

 
 
 
 

«What has happened to 
suicides during the Greek 
economic crisis? Findings 
from an ecological study of 

suicides and their 
determinants» 

 
 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
Παλ/κίνπ 

Θεζζαιίαο ζε 
ζπλεξγαζία κε 

επίζεκνπο 
θνξείο πγείαο 
θαη πξόλνηαο 
ηνπ Λνλδίλνπ. 

 

 
 
 

Αλαζθόπηζε θαη 
ζπγθξηηηθή 
αλάιπζε 

πνζνηηθώλ 
δεδνκέλσλ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ 
εηώλ 2003-2012 
(ζύκθσλα κε ηελ 

ΔΛΣΑΣ) 

 
Σν πνζνζηό ησλ 

απηνθηνληώλ 
απμήζεθε ζπλνιηθά 
θαηά 35% κεηαμύ 
ησλ εηώλ 2010 θαη 
2012, ηδηαίηεξα γηα 
ηα άηνκα ειηθίαο  

20-59 εηώλ – 
ζπζρέηηζε κε ην 

εξγαζηαθό 
θαζεζηώο ηεο 

αλεξγίαο θπξίσο γηα 
ηνπο άλδξεο 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj
open-2014-007295  

 
 
 
 
 
 

«The Repercussions of the 
Economic Recession in 

Greece on Adolescents and 
their Families» 

 
 

UNICEF 
Innocenti 
Research 

Centre  
& 

Δξεπλεηηθό 
Παλεπηζηεκηαθό 

Ιλζηηηνύην 
Φπρηθήο 
Τγηεηλήο 

(Δ.Π.Ι.Φ.Τ) 
 

 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
κε ηε ζπκκεηνρή 
3,600 θαη 4,900 

καζεηώλ (ειηθίαο 
11-15 εηώλ) ζηε 

ζπκπιήξσζε 
εξσηεκαηνινγίνπ, 
θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εηώλ 2006, 

2010 & 2014 

Αλάδπζε νξηζκέλσλ 
κνξθώλ εμαξηεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 
(ρξήζε θάλλαβεο) 
θαη κείσζε άιισλ 

(θάπληζκα, αιθνόι) 
ζηνπο εθήβνπο. 
Αξλεηηθή απην-
αμηνιόγεζε ηεο 

πγείαο & ηεο 
πξνζιακβαλόκελεο 

δηαηξνθήο – 
ζπζρέηηζε κε ηελ 

νηθνγελεηαθή 
ξεπζηόηεηα. 

 
 
 
 
 
 
https://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/07_g
reek_layout.pdf  

 
 

«Internet addiction and 
psychopathology in a 
community before and 

during an economic crisis» 

Hellenic 
Association for 

the Study of 
Internet Addiction 
Disorder, Ιαηξηθή 

ρνιή ΑΠΘ & 
Φνξείο Φπρηθήο 
Τγείαο Λάξηζαο 

Αζελώλ 

Πνζνηηθή έξεπλα 
κε ηε ζπκκεηνρή 

431 (2006) θαη 645 
(2011) καζεηώλ 
(ειηθίαο 12-19 

εηώλ) ζηε 
ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ  
 

Αύμεζε ηνπ 
Γηαδηθηπαθνύ 

εζηζκνύ (& αύμεζε 
ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

ζην ζπίηη)  - 
πξνζαξκνζηηθή 

απάληεζε εθήβσλ 
ζηηο αληημνόηεηεο 

 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1017/S204
5796013000437  

http://dx.doi.org/10.1007%20/%20s10566-014-9260-3
http://dx.doi.org/10.1007%20/%20s10566-014-9260-3
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.11.047
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.11.047
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007295
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007295
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://doi.org/10.1017/S2045796013000437
https://doi.org/10.1017/S2045796013000437
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«Socioeconomic 
inequalities in general and 

psychological health among 
adolescents: a cross-

sectional study in senior 
high schools in Greece» 

 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
Παλ/κην 

Ισαλλίλσλ, 
Δ.Α.Π ρνιή 
Κνηλσληθώλ 
Δπηζηεκώλ, 

Παλ/κην Αηγαίνπ 
Σκήκα 

Κνηλσληνινγίαο, 
Πάληεην Παλ/κην 

Σκήκα 
Φπρνινγίαο 

  

 
 
 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απην-
αλαθνξώλ ζε 5614 

εθήβνπο ειηθίαο 
16-18 εηώλ. 

 
1 ζηνπο 10 (10%) 

θαη 1 ζηνπο 3 (32%) 
εθήβνπο δειώλνπλ, 

όηη δελ δηαζέηνπλ 
θαιή γεληθή θαη 
ςπρηθή πγεία, 
αληίζηνηρα. 

πζρέηηζε κε ηελ 
νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη ηελ 

αλεξγεία ηνπ 
παηέξα (γηα ηα 

θνξίηζηα) 

 
 
 
 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1186/147
5-9276-9-3  

 
 
 
 

«Higher Perceived Stress 
but Lower Cortisol Levels 

Found among Young Greek 
Adults Living in a Stressful 

Social Environment in 
Comparison with Swedish 

Young Adults» 

 
‘ 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
Παλ/κίνπ 
Linköping 

νπεδία, Σκήκα 
Φπρνινγίαο 

Παλ/κίνπ 
Αζελώλ, 

Γ.Ν.Α Διεπζίλαο 
 

 
Πνζνηηθή έξεπλα 

κε ηε ρξήζε 
ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ αλάιπζεο 
ησλ απην-

αλαθνξώλ θαη ησλ 
βην-δεηθηώλ ηνπ 
ζηξεο (επίπεδα 

θνξηηδόιεο) κεηαμύ 
Διιήλσλ (124) θαη 

νπεδώλ (112) 
θνηηεηώλ 

 
Οη Έιιελεο θνηηεηέο 
αλέθεξαλ ζεκαληηθά 

πςειόηεξα 
πνζνζηά 

αληηιεπηνύ ζηξεο, 
είραλ βηώζεη πην 

ζνβαξά γεγνλόηα 
δσήο, εκθάληδαλ 

ρακειόηεξα ειπίδα 
αηζηνδνμίαο γηα ην 

κέιινλ θαη 
ζπκπηώκαηα 
θαηάζιηςεο 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1371/jour
nal.pone.0073828  

 

Σμ γήηδια ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ δζαηνμθήξ, πμο θαιαάκμοκ ηα παζδζά ηαζ μζ 

έθδαμζ εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, εέθδζακ κα ελεηάζμοκ ζοκμθζηά 3 (ηνεζξ) 

μιάδεξ ενεοκδηχκ (Dalma et al., 2016 · Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014 · 

Yannakoulia et al., 2015), εκχ εκημπίζηδηε ιία ζοβηνζηζηή ιεθέηδ, δ μπμία απέδςζε 

ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημ γήηδια ηδξ δζαηφιακζδξ ημο αάνμοξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ 

αδοκαιίαξ πνυζααζδξ μνζζιέκςκ παζδζχκ ζηζξ εκδεδεζβιέκεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

οβείαξ ημοξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ (παπφζανηα ηαζ θζπμαανή παζδζά) (Kleanthous, 

Dermitzaki, Papadimitriou, Papaevangelou & Papadimitriou, 2016) [π.β., Πίλαθαο 

4]. 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1186/1475-9276-9-3
http://dx.doi.org/10.1186/1475-9276-9-3
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073828
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073828
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Πίνακας 4: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 
 
 

«Perceptions of parents and 
children, participating in a 

school-based feeding 
programme in 

disadvantaged areas in 
Greece: A qualitative study» 

Ιλζηηηνύην 
Πξνιεπηηθήο, 

Πεξηβαιινληηθή
ο θαη 

Δξγαζηαθήο 
Ιαηξηθήο 
Αζελώλ 

& Δξγαζηήξην 
Τγηεηλήο, 

Δπηδεκηνινγίαο 
θαη Ιαηξηθήο 
ηαηηζηηθήο, 

Ιαηξηθή ρνιή, 
ΔΚΠΑ 

 
 

Πνηνηηθή έξεπλα κε 
ζπλεληεύμεηο & 

νκάδεο εζηίαζεο 
(ζπκκεηέρνληεο 

παηδηά, έθεβνη θαη 
γνλείο δηθαηνύρνη 
ηεο επηζηηηζηηθήο 

βνήζεηαο ζε 
ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο 
Αζήλαο) 

 
Η αμία ηεο κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο γίλεηαη αληηιεπηή 
από ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηνρόλησλ – νη γνλείο 
αδπλαηνύλ λα παξέρνπλ ην 
ζπγθεθξηκέλν είδνο ιόγσ 

ησλ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ, 
ηνπ απαηηεηηθνύ εξγαζηαθνύ 

ηνπο σξαξίνπ θαη ηεο 
αληίζηαζεο ησλ παηδηώλ ζηα 

πγηεηλά ηξόθεκα 

 
 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.
1111/cch.12315  

 
 
 
 

«The Repercussions of the 
Economic Recession in 

Greece on Adolescents and 
their Families» 

 
UNICEF 
Innocenti 
Research 

Centre  
& Δξεπλεηηθό 

Παλεπηζηεκηαθ
ό Ιλζηηηνύην 

Φπρηθήο 
Τγηεηλήο 

(Δ.Π.Ι.Φ.Τ) 
 

 
Πνζνηηθή έξεπλα κε 
ηε ζπκκεηνρή 3,600 
θαη 4,900 καζεηώλ 

(ειηθίαο 11-15 
εηώλ) ζηε 

ζπκπιήξσζε 
εξσηεκαηνινγίνπ, 
θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εηώλ 2006, 

2010 & 2014 

 
 
 
 

Αξλεηηθή απην-αμηνιόγεζε 
ηεο πξνζιακβαλόκελεο 

δηαηξνθήο – ζπζρέηηζε κε 
ηελ νηθνγελεηαθή ξεπζηόηεηα 

 
 

 

 
 
 

 
https://www.unicef-
irc.org/publications/
pdf/07_greek_layou
t.pdf  

 
 
 
 
 

«Socio-economic and 
lifestyle parameters 

associated with diet quality 
of children and adolescents 

using classification and 
regression tree analysis: the 

DIATROFI study» 

 
Ιλζηηηνύην 

Πξνιεπηηθήο, 
Πεξηβαιινληηθή

ο θαη 
Δξγαζηαθήο 

Ιαηξηθήο 
& Δξγαζηήξην 

Τγηεηλήο, 
Δπηδεκηνινγίαο 

θαη Ιαηξηθήο 
ηαηηζηηθήο, 

Ιαηξηθή ρνιή, 
ΔΚΠΑ & Σκήκα  
Γηαηξνθνινγία
ο Υαξνθόπεην 

Παλ/κην 

 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
θαη ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε κε ηε 
ζπκπιήξσζε  

15.897 
εξσηεκαηνινγίσλ 

από καζεηέο - 
δηθαηνύρνπο ηεο 

επηζηηηζηηθήο 
βνήζεηαο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2012-

2013 
 

 
 

Η πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο 
είλαη έληνλα επεξεαζκέλε 

από νξηζκέλνπο θνηλσληθν-
νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο γηα 
ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

πνπ δνπλ ζε νηθνλνκηθά 
κεηνλεθηνύζεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο 
- Η ρακειόηεξε νηθνγελεηαθή 

επεκεξία ζπλδέεηαη κε ηε 
ρεηξόηεξε πνηόηεηα ηεο 
παξερόκελεο δηαηξνθήο 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://doi.org/10.10
17/S136898001500
110X   

 
«Overweight and obesity 

decreased in Greek 
schoolchildren from 2009 to 
2012 during the early phase 

of the economic crisis» 

 
 

Σκήκα 
Παηδηαηξηθήο, 

Παλεπηζηεκηαθ
ό Ννζνθνκείν 

«Αηηηθόλ» 
 

Πνζνηηθή έξεπλα θαη 
ζηαηηζηηθή ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε 
ηνπ ύςνπο θαη ηνπ 
βάξνπο παηδηώλ 

ειηθίαο 
6-7, 9-10, 12-13 θαη 

15-16 εηώλ, κε 
κέηξεζε θάζε έμη 

κήλεο επί 2,5 ρξόληα 
(2009 & 2012) 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 
εηώλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ππήξμε κηα ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

ππεξβνιηθνύ βάξνπο θαη ηεο 
παρπζαξθίαο ζε παηδηά από 6 

έσο 16 εηώλ, ελώ κηθξή αύμεζε 
παξαηεξήζεθε 

ζηα ιηπνβαξή παηδηά 

 
 
 
 
https://doi.org/10.11
11/apa.13143  

http://dx.doi.org/10.1111/cch.12315
http://dx.doi.org/10.1111/cch.12315
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://doi.org/10.1017/S136898001500110X
https://doi.org/10.1017/S136898001500110X
https://doi.org/10.1017/S136898001500110X
https://doi.org/10.1111/apa.13143
https://doi.org/10.1111/apa.13143
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Έιεζδ ακαθμνά ζηδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαζ ζηδ 

ζδιαζία ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ βζα ηα παζδζά ηαζ ημοξ εθήαμοξ ζε πενζυδμοξ 

φθεζδξ, πναβιαημπμίδζακ ζοκμθζηά 4 (ηέζζενζξ) μιάδεξ ενεοκδηχκ 

(Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 · Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014 ·  

Κμηηέαδ, ηαφνμο, Κακααμφ, & Φςηίμο, 2016 ·  Kolaitis & Giannakopoulos, 2015) 

[π.β., Πίλαθαο 5 & Πίλαθαο 6]. 

 
Πίνακας 5: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 

«The state of child and 
adolescent psychiatry in 

Greece during the 
international financial crisis: A 

brief report» 

 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
ΔΚΠΑ, 

Παηδνςπρηαηξη
θόο Σνκέαο 

 
 

Αλαζθόπεζε 
βηβιηνγξαθίαο θαη 

αλαθνξά 
εκπεηξηθώλ 
δεδνκέλσλ 

 

Αύμεζε ησλ 
ελδννηθνγελεηαθώλ 

ζπγθξνύζεσλ θαηά 51% - 
ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο θαη 

ησλ θαηαζιηπηηθώλ 
ζπκπησκάησλ ησλ γνλέσλ 

κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 
παηδηώλ 

 
 
 
http://dx.doi.org/10.1
007/s00787-013-
0377-y 
 
 

 
  
 
 

«The Repercussions of the 
Economic Recession in 

Greece on Adolescents and 
their Families» 

 
UNICEF 
Innocenti 
Research 

Centre  
& Δξεπλεηηθό 

Παλεπηζηεκηαθ
ό Ιλζηηηνύην 

Φπρηθήο 
Τγηεηλήο 

(Δ.Π.Ι.Φ.Τ) 
 

 
Πνζνηηθή έξεπλα κε 
ηε ζπκκεηνρή 3,600 
θαη 4,900 καζεηώλ 

(ειηθίαο 11-15 
εηώλ) ζηε 

ζπκπιήξσζε 
εξσηεκαηνινγίνπ, 
θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ εηώλ 2006, 

2010 & 2014 

 
 

Έληαζε θαη δηακάρεο ζην 
εζσηεξηθό ηεο νηθνγέλεηαο. 
1 ζηνπο 5 εθήβνπο δειώλεη 

όηη έρεη άλεξγνπο γνλείο, ελώ 
αξθεηνί αλαθέξνπλ όηη 

αλαγθάζηηθαλ λα 
κεηαθνκίζνπλ γηα ιόγνπο 
εμνηθνλόκεζεο ρξεκάησλ 

 
 

 
 
 

 
https://www.unicef-
irc.org/publications/p
df/07_greek_layout.
pdf  

 
 

 
«Greek financial crisis and 

child mental health» 

 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
ΔΚΠΑ, 

Παηδνςπρηαηξη
θόο Σνκέαο 

 
 

Αλαζθόπεζε 
βηβιηνγξαθίαο θαη 

αλαθνξά 
εκπεηξηθώλ 
δεδνκέλσλ  

 
 Ο αξηζκόο ησλ νηθνγελεηώλ, 

πνπ επηζθέπηνληαη ηα 
εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο 

θιηληθήο θαη ππνβάιινληαη ζε 
ελδνλνζνθνκεηαθή ζεξαπεία 
έρεη παξνπζηάζεη δξακαηηθή 

αύμεζε 

 
      
http://dx.doi.org/10.1
016/S0140-
6736(15)61402-7    

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/07_greek_layout.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61402-7
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61402-7
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61402-7
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Πίνακας 6: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 
 
 
 

«Φιλικές ζτέζεις και 
δραζηηριόηηηες ηων 

εθήβων» 
 
 

 
 
 
 

Δξεπλεηηθό 
Παλεπηζηεκηαθό 

Ιλζηηηνύην Φπρηθήο 
Τγηεηλήο (Δ.Π.Ι.Φ.Τ) 

 
 
 
Πνζνηηθή έξεπλα κε 
ηε ζπκκεηνρή 4.141 
εθήβσλ (ειηθίαο 11, 
13 θαη 15 εηώλ) ζηε 

ζπκπιήξσζε 
εξσηεκαηνινγίνπ 

  

 
Δπέλδπζε ζηελ ύπαξμε 

ελόο ππνζηεξηθηηθνύ 
θνηλσληθνύ δηθηύνπ 

θηιηθώλ ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα 
όηαλ ηα παηδηά δηράδνληαη 

αλάκεζα ζε έλα 
ζπγθξνπζηαθό 

νηθνγελεηαθό πιαίζην θαη 
ζε έλα πεξηνξηζηηθό 
ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

 

 
 
 
http://www.epipsi.gr/
Tekmiriosi/epid/Epid
imiologikes_erevnes
/PDF/HBSC2014GR
_06_FilikesSxeseis.
pdf  
 

 
 
 

«The state of child and 
adolescent psychiatry in 

Greece during the 
international financial crisis: 

A brief report» 

 
 
 

Ιαηξηθή ρνιή 
ΔΚΠΑ, 

Παηδνςπρηαηξηθόο 
Σνκέαο 

 
 

 
Αλαζθόπεζε 

βηβιηνγξαθίαο θαη 
αλαθνξά 

εκπεηξηθώλ 
δεδνκέλσλ 

 

Αύμεζε ηεο ζρνιηθήο 
άξλεζεο θαηά 25% θαη ησλ 
πεξηζηαηηθώλ εθθνβηζκνύ 
θαηά 22% - ζπζρέηηζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ησλ 
θαηαζιηπηηθώλ 

ζπκπησκάησλ ησλ γνλέσλ 
κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

παηδηώλ 

 
 
 
 
http://dx.doi.org/10.1
007/s00787-013-
0377-y 
 

 

οβπνυκςξ, επζηεφπεδηε δ πνυζααζδ ζε 2 (δφμ) ζοκμθζηά επζζηδιμκζηέξ 

ιεθέηεξ, ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ. Δκανβέζηενα, μζ ενεοκδηέξ έηακακ θυβμ βζα ηδκ εοαθςηυηδηα ηςκ παζδζχκ 

ζημκ ζπμθζηυ εηθμαζζιυ ςξ απμηέθεζια ηζξ μζημκμιζηήξ ηαζ ακενςπζζηζηήξ ηνίζδξ 

ζηδκ Δθθάδα, ηαζ απμπεζνάεδηακ κα ζοβηεηνζιεκμπμζήζμοκ ηζξ ακάβηεξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ οπμζηήνζλδξ ηςκ ιαεδηχκ εκηυξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ημζκςκζημ-

μζημκμιζημφ πθαζζίμο (Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015 · 

Kanellopoulos et al., 2014) [π.β., Πίλαθαο 7]. 

 
Πίνακας 7: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
«Secondary School Students’ 

Perceptions of Their 
Counselling Needs in an Era of 

Global Financial Crisis: An 
Exploratory Study in Greece» 

 
Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο 
Δθαπίδεπζεο 
Ισαλλίλσλ & 

Παηξώλ 
 

 
Πνζνηηθή έξεπλα θαη 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ 
εξσηεκαηνινγίσλ, 

πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε 
931 έθεβνπο καζεηέο 

 
Απμεκέλε αλάγθε γηα 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ 
εθήβσλ 12 έσο 16 εηώλ ζηνπο 
ηνκείο ησλ εζηθώλ αμηώλ, ησλ 

δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο 
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ελ 

κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 
 
http://dx.doi.org/10.
1007/s10447-015-
9235-6  

http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_06_FilikesSxeseis.pdf
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_06_FilikesSxeseis.pdf
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_06_FilikesSxeseis.pdf
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_06_FilikesSxeseis.pdf
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_06_FilikesSxeseis.pdf
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_06_FilikesSxeseis.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-013-0377-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10447-015-9235-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10447-015-9235-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10447-015-9235-6
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«Parental unemployment and 
post-traumatic stress disorder 
symptoms. a study through the 

fog of greek financial crisis» 

 
Association for 
Psychosocial 

Health of 
Children 

Adolescents in 
Greece & 

Greek 
Institute of 

Child Health 
Dep. of Mental 

Health and 
Social Work 

 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
θαη ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, 
πνπ δηαλεκήζεθαλ 

ζε 
2377 

καζεηέο 

 
Σα παηδηά πνπ δηακέλνπλ 

ζε νηθνγέλεηεο, όπνπ θαη νη 
δύν γνλείο είλαη άλεξγνη 

(θπξίσο ν παηέξαο) έρνπλ 
θαηά κέζν όξν ζεκαληηθά 
πςειόηεξεο βαζκνινγίεο 

ζηε Γηαηαξαρή 
Μεηαηξπκαηηθνύ ηξεο, 
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαισηόηεηα ζην ζρνιηθό 
εθθνβηζκό 

 
 
 

IΝ EUROPEAN 
CHILD & 

ADOLESCENT 
PSYCHIATRY (Vol. 
22, pp. S146-S147). 

233 SPRING ST, 
NEW YORK, NY 

10013 USA: 
SPRINGER. 

 

Γζα ηδ ιεθέηδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ακενβίαξ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ 

Δθθάδα, αλζμπμζήεδηακ ηα δεδμιέκα μνζζιέκςκ επίζδιςκ εβπχνζςκ ηαζ 

Δονςπασηχκ θμνέςκ βζα ηδκ ενβαζία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ (ΔΛΣΑΣ, 2015 · 

European Commission, 2013 · Eurostat, 2015 · EPHA Report, 2014). Χζηυζμ, ζημ 

ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα ημκίζμοιε, υηζ εκημπίζηδηε ιμκάπα ιία ενεοκδηζηή 

πνμζπάεεζα, πμο κα ελεηάγεζ ηζξ ροπμ-ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ 

επζζθαθμφξ ενβαζίαξ ζημοξ κέμοξ (δθζηίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ) ζηδκ Δθθάδα 

(Chatzopoulou, Vlachvei & Monovasilis, 2015) [π.β., Πίλαθαο 8].  

 
Πίνακας 8: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΑΝΔΡΓΗΑ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 
 
 

«Έρεσνα Εργαηικού 
Δσναμικού» 

 

 
 
 

Διιεληθή 
ηαηηζηηθή 

Αξρή (2015) 

 
 
 

Πνζνηηθή έξεπλα 
θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε εζληθώλ 
δεδνκέλσλ 

 

 
Not Education, Employment 

or Training «ΝΔΔΣ» 26,1% (1 
ζηνπο 5 λένπο) γηα ην έηνο 

2015, 
1.211.507 άλεξγνη θαη 

3.368.392 νηθνλνκηθά κε 
ελεξγόο πιεζπζκόο γηα ην 

έηνο 2015 
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ts_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_
qDQ8fBKKo4lN_documentID=180024&_
documents_WAR_publicationsportlet_IN

STANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el  

 

 
 
 

«Employee’s Motivation and 
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θαη ζηαηηζηηθή 
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ζε 
85 ππαιιήινπο Σ.Α 

25-55 εηώλ 

 
Γπζαλάινγε επηξξνή ησλ 

λενεηζεξρόκελσλ λέσλ ζηελ 
εξγαζία, επηθξάηεζε ησλ 
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κνξθώλ εξγαζίαο, αίζζεζε 
εγθισβηζκνύ θαη αδηθίαο εθ 

κέξνπο ησλ λέσλ, δπζπηζηία 
απέλαληη ζην πνιηηηθό 
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Σμ εκδεπυιεκμ ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ πνμμπηζηήξ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ 

ζογδηήεδηε έιιεζα απυ ανηεηέξ μιάδεξ ενεοκδηχκ (Anagnostopoulou et al., 2014 · 

Frangos et al., 2012 · Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015). Μμθαηαφηα, δ πθεζμκυηδηα 

ηςκ επίζδιςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ, ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ηςκ 

κέςκ ηαζ ιμνθςιέκςκ Δθθήκςκ ζε πενζυδμοξ φθεζδξ, πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηζξ 

δζεεκείξ ηαζ εονςπασηέξ πδβέξ εκδιένςζδξ (European Commission Report, 2012 · 

Endeavor Report, 2015),  Χζηυζμ, επζηεφπεδηε μ εκημπζζιυξ ηαζ δ πνυζααζδ ζε ιία 

ιμκάπα ακαθοηζηή ζοβηνζηζηή ιεθέηδ, δ μπμία ηαζ ηαηάθενε κα ζοκδέζεζ ηδκ ροπμ-

ημζκςκζηέξ πνμεηηάζεζξ ηδξ ιεηακαζηεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ, ιε 

ηδκ εθανιμβή ηςκ ζοκζζηχιεκςκ Δονςπασηχκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα 

(Malkoutzis, 2011) [π.β., Πίλαθαο 9]. 

 
Πίνακας 9: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 
 

«Young Greeks and the 
Crisis: The Danger of Losing 

a Generation» 
 

 
 
 

Σνκέαο 
Πνιηηηθήο θαη 
Οηθνλνκηθήο 
Αλάιπζεο 

 
 
 

Βηβιηνγξαθηθή 
αλαζθόπεζε θαη 

αλαθνξά 
εκπεηξηθώλ 
δεδνκέλσλ 

 

Δλδεηθηηθή αύμεζε ηεο ελδν-
εζληθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο 

κεηαλάζηεπζεο 
 

Πεξηζζόηεξνη από 200.000 
λένη απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ 
εγθαηαιείςεη ηελ Διιάδα 

(37,5%  25-34 εηώλ) 

 
 
 
http://library.fes.de/p
df-
files/id/ipa/08465.pd
f   

 

Έκαξ ζηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ ιεθεηδηχκ, απμπεζνάεδηε κα πνμζεββίζεζ ιε ηδ 

πνήζδ πμζμηζηχκ αθθά ηαζ πμζμηζηχκ ιεευδςκ ένεοκαξ, ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα 

παζδζά, μζ έθδαμζ ηαζ μζ κεανμί εκήθζηεξ ζηδκ Δθθάδα ακηζθαιαάκμκηαζ ημ πανυκ ηαζ 

ημ ιέθθμκ ημοξ, εκ υρεζ ηδξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ ηαζ ακενςπζζηζηήξ ηνίζδξ ζηδ 

πχνα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκημπίζηδηακ ζοκμθζηά 3 (ηνεζξ) πμζμηζηέξ επζζηδιμκζηέξ 

ιεθέηεξ, μζ μπμίεξ ηαζ εέθδζακ κα δζενεοκήζμοκ, ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ ηνέπμοζα 

μζημκμιζηή ηνίζδ ηαηαθένεζ κα δζαπμηίζεζ ηα άιεζα αζχιαηα ηαζ ηδ ιεθθμκηζηή 

ζημπμεεζία ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζηδκ Δθθάδα. Ζ πνχηδ ηαζ πζμ πνυζθαηδ 

ιεθέηδ, έθααε πχνα ιε ηδ ιμνθή ζοκεκηεφλεςκ ηαζ ζημπεοιέκςκ μιάδςκ εζηίαζδξ, 

ηαζ εκ ζοκεπεία αλζμθμβήεδηε ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο ηδξ Θειαηζηήξ Ακάθοζδξ 

(Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016). Οζ επυιεκεξ ιεθέηεξ, ιε πανυιμζμ ζηεπηζηυ, 

http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08465.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08465.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08465.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08465.pdf
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επέηνερακ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ εθήαμοξ κα απμδχζμοκ δδιζμονβζηά ηζξ πνμζςπζηέξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ ηα αζχιαηα ημοξ εκ υρεζ ηδξ ηνίζδξ, ιέζα απυ ηδ πνήζδ δζαθυνςκ 

ιμνθχκ ηέπκδξ (γςβναθζηή, εέαηνμ, ζηδκμεεζία αίκηεμ) (Burgi-Golub & Soumara, 

2015 · Dafermos, Triliva & Varvantakis, 2015). οβπνυκςξ, μ ακηίηηοπμξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ζημ υναια ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ 

(δθζηίαξ 18 έςξ 30 εηχκ) απυ ηδκ Δθθάδα, έβζκε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ απυ 3 (ηνεζξ) 

μιάδεξ ενεοκδηχκ (Anagnostopoulou et al., 2014 · Frangos, Frangos, Sotiropoulos, 

Orfanos, Toudas & Gkika, 2012 · Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015) [π.β., Πίλαθαο 

10]. 

 
Πίνακας 10: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΤΝΑΦΔΗΑ: ΠΧ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ, ΟΗ ΔΦΖΒΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΝΔΟΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 
ΣΟΤ; 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΦΟΡΔΧΝ 

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
 

 
 

ΒΑΗΚΑ ΠΟΡΗΜΑΣΑ 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

 
 

«Psychological well-being 
among Greek children and 
adolescents well-being in 
children and adolescents» 

 
ρνιή 

Κνηλσληθώλ 
Δπηζηεκώλ, 

Σκήκα 
Φπρνινγίαο 

ΔΚΠΑ 

 
Πνηνηηθή έξεπλα κε 

ηε ρξήζε 
ζπλεληεύμεσλ θαη 
νκάδσλ εζηίαζεο 

ζε 25 καζεηέο 6-12 
εηώλ θαη ζε 23 

καζεηέο 13-17 εηώλ 

Άζθεζε έληνλεο πίεζεο από 
ηελ αμία ηεο «αθαδεκαηθήο 

αξηζηίαο», κεησκέλνο ειεύζεξνο 
ρξόλνο, αλαδήηεζε 

πεξηζζόηεξεο ζηήξημεο από ην 
εθπαηδεπηηθό θαη νηθνγελεηαθό 
ζύζηεκα, απνγνήηεπζε από 

ηνπο πνιηηηθνύο, θόβνο γηα ην 
κέιινλ, κεηαλαζηεπηηθέο 

πξννπηηθέο 

 
 
 
http://dx.doi.org/10.1
007/978-1-4939-
2833-0_5  
 
 

 
 
 

 
 
«What do children say about 

the humanitarian crisis in 
Greece?» 

 
 
CNRS, CESSP 

- Paris I 
University & 

Σκήκα 
Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
Ρνδόπεο 

 
Πνηνηηθή έξεπλα 

δξάζεο κε ηε 
ρξήζε ηεο ηέρλεο 

(ζέαηξν θαη 
δσγξαθηθή) ζε 
παηδηά 10 & 12 
εηώλ & αλνηρηέο 
ζπλεληεύμεηο κε 
θαζεγεηέο θαη 

δηεπζπληέο 
ζρνιείσλ 

ηέξεζε πιηθώλ αγαζώλ 
(παηρλίδηα, θαγεηό), άγρνο 

γηα ην κεησκέλν νηθνγελεηαθό 
πξνππνινγηζκό, άκεζε 

ζύλδεζε ηεο θξίζεο κε ηελ 
θνηλσληθή ςπρηθή πγεία, 

απόδνζε πνιηηηθώλ 
επζπλώλ, αλάδεημε ησλ 

εζηθώλ αμηώλ ηεο 
θηιαλζξσπίαο θαη ηεο 

αιιειεγγύεο σο αληίδνην 

 
 
 
 
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-
01192826/document 
 

 
 
 
 

«YouTube, young people, and 
the socioeconomic crises in 

Greece» 

Σκήκα 
Φπρνινγίαο 

Παλ/κίνπ 
Κξήηεο & 
School of 

Education and 
Social Work 
University of 
Sussex, UK 

Πνηνηηθή έξεπλα κε 
ηε ρξήζε ηεο 

ζεκαηηθήο 
αλάιπζεο 

δεκηνπξγεκάησλ 
λέσλ (5 video γηα 

ηελ νηθνλνκηθή 
θξίζε, πνπ έιαβαλ 
ρώξα ην δηάζηεκα 

2008-2012) 

Οη λένη ρξεζηκνπνηνύλ  ηελ 
ηέρλε σο πνιηηηζκηθό – 
αλαπηπμηαθό εξγαιείν, 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζνπλ 
ηνλ θόζκν θαη λα επηθέξνπλ ηελ 

θνηλσληθή αιιαγή – 
Καηαδηθάδνπλ ην πνιηηηθό & 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα – Η 
νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί 

«αλαπηπμηαθά θελά», πνπ ηνπο 
εκπνδίδνπλ λα νλεηξεπηνύλ 

έλαλ θαιύηεξν θόζκν 

 
      
http://dx.doi.org/10.1
080/1369118X.2014
.953564  

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2833-0_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2833-0_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2833-0_5
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01192826/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01192826/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01192826/document
http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2014.953564
http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2014.953564
http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2014.953564
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«Exploration of nursing 
students’ views about the 

economic crisis in Greece» 

 
 

Πξνπηπρηαθνί 
& 

Μεηαπηπρηαθνί 
Φνηηεηέο  

Ννζειεπηηθήο 
ρνιήο, Σ.Δ.Ι 

Αζήλαο 

 
Πνζνηηθή έξεπλα 

θαη ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ 
450 θνηηεηώλ ηνπ 

Σ.Δ.Ι Αζελώλ, 
ειηθίαο 18 έσο 25 

εηώλ  

 
Σν 46% ζεσξεί όηη ε νηθνλνκηθή 
θξίζε έρεη επεξεάζεη «αξθεηά» 
ηε δσή ηνπο (ζε πιηθό επίπεδν), 

ελώ ην 88% δειώλεη, όηη ε 
θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 
ιακβάλνπλ, δελ απνθιύνπλ ην 
ελδερόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 
      
 
http://hypatia.teiath.
gr/xmlui/bitstream/h
andle/11400/1478/8
14.pdf?sequence=1  

 
 
 
 

«The Effects of the Greek 
Economic Crisis on Eating 
Habits and Psychological 

Attitudes of Young People : A 
Sample Survey among Greek 

University Students» 

 
Γηεπηζηεκνληθή 

πλεξγαζία 
Γηδαθησξηθώλ 

Δξεπλεηώλ 
από Α.Δ.Ι & 

Σ.Δ.Ι 
Οηθνλνκηθώλ 
Δπηζηεκώλ 

ζηελ Διιάδα & 
Dept. of 

Medicine, 
University 
College 
London 

 
Πνζνηηθή έξεπλα 

θαη ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε 

εξσηεκαηνινγίσλ 
απην-αλαθνξάο, 

όπσο απηά 
δηαλεκήζεθαλ ζε 

1.350 θνηηεηέο Σ.Δ.Ι 
ηεο ρώξαο (Αζελώλ 
θαη επαξρείαο) κε 

Μ.Ο ειηθίαο ηα 23,4 
έηε 

 
Μείσζε ησλ εμόδσλ 

βηνπνξηζκνύ (δηαηξνθή, 
έλδπζε, ζηέγαζε, ςπραγσγία), 
ππνβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη 
πξόλνηαο, απώιεηα ηεο 

εκπηζηνζύλεο απέλαληη ζην 
πνιηηηθό ζύζηεκα, κεδεληζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 
πξαγκαηηθόηεηαο, αζαθήο 

ζθνπνζεζία, ρακειή 
απηνπεπνίζεζε, αβεβαηόηεηα 

γηα ην κέιινλ 

 
      
 
 
 
http://www.iaeng.org
/publication/WCE20
12/WCE2012_pp48
5-489.pdf  

 
 
 

«Young People ’ s Perception 
of Economic Crisis in 

Contemporary Greece : A 
Social Psychological Pilot 

Study» 

 
 
 

Aegean 
Research 
Centre for 

Greek Society 

Πνζνηηθή έξεπλα 
θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε 
εξσηεκαηνινγίσλ 
απην-αλαθνξάο, 

όπσο απηά 
δηαλεκήζεθαλ ζε 
253 λένπο ειηθίαο 
18 έσο 30 εηώλ 
κέζσ ίληεξλεη 

Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ λέσλ 
από ηελ νηθνγέλεηα ιόγσ 

αλεξγίαο, Ηζηθή δέζκεπζε 
απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζηελ πνιηηεία πνπ ειαρηζηνπνηεί 
ην ελδερόκελν ηεο 
κεηαλάζηεπζεο, 

Αλάδεημε ησλ εζηθώλ αμηώλ ηεο 
αιιειεγγύεο, ηεο 

ζπιινγηθόηεηαο θαη ηνπ 
εζεινληηζκνύ σο αληίδνην 

    
 
http://s3.amazonaws.com/academi
a.edu.documents/39808419/eliam
ep_%CE%95%CF%81%CE%B5%
CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%
84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_
%CE%9A%CE%B5%CE%AF%C
E%BC%CE%B5%CE%BD%CE%
BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKI
AJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires
=1480259838&Signature=DXH7l6
wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&r

esponse-content-
disposition=inline%3B%20filenam
e%3DYoung_Peoples_Perception

_of_Economic_Cri.pdf 

 

Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ παναπάκς, ηαείζηαηαζ ζαθέξ, υηζ έκα δοκαιζηυ ζφκμθμ 

ενεοκδηζηχκ θμνέςκ απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ, πνμζπάεδζε κα ακαδείλεζ 

μνζζιέκεξ απυ ηζξ πζμ ηνίζζιεξ επζπηχζεζξ ηδξ ηνέπμοζαξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ 

φθεζδξ ζηδ ζοκμθζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ 

ζηδκ Δθθάδα. Ζ δζεπζζηδιμκζηή ζφκδεζδ ηαζ μ ακαζημπαζιυξ ηςκ δεδμιέκςκ αοηχκ, 

δφκαηαζ κα ιαξ πνμζθένεζ ανηεηά αλζυθμβεξ ηαηεοεφκζεζξ, ιε ζημπυ ηδκ άιεζδ 

πάναλδ πμθζηζηχκ, μζ μπμίεξ κα πνμζηαηεφμοκ μοζζαζηζηά ηα ακαπηολζαηά 

δζηαζχιαηα ηςκ πζμ εοάθςηςκ μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ. Παν’ υθα ηαφηα, υπςξ εα 

δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, δ επίηεολδ αοημφ ημο ηνίζζιμο ακαπηολζαημφ ζηυπμο 

ζε παβηυζιζμ επίπεδμ εκέπεζ μνζζιέκεξ πνμοπμεέζεζξ. 

 

 

http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/1478/814.pdf?sequence=1
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/1478/814.pdf?sequence=1
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/1478/814.pdf?sequence=1
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/bitstream/handle/11400/1478/814.pdf?sequence=1
http://www.iaeng.org/publication/WCE2012/WCE2012_pp485-489.pdf
http://www.iaeng.org/publication/WCE2012/WCE2012_pp485-489.pdf
http://www.iaeng.org/publication/WCE2012/WCE2012_pp485-489.pdf
http://www.iaeng.org/publication/WCE2012/WCE2012_pp485-489.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39808419/eliamep_%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_19.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1480259838&Signature=DXH7l6wYHl7PvaZ5twcj0GvOQ7Q%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DYoung_Peoples_Perception_of_Economic_Cri.pdf
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:  
Ο ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΧΝ, ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 
 

4.1) Δηζαγσγή ζηηο πληζηώζεο ηεο Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο: 

Ζ ακάπηολδ ημο παζδζμφ έπεζ πμθοδζάζηαημ παναηηήνα, ηαζ ζοιααηζηά 

πςνίγεηαζ ζε ηέζζενζξ δζαηνζηέξ πενζμπέξ ή πμνείεξ: θοζζηή-ηζκδηήνζα, βκςζηζηή, 

ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή. Αοηά ηα ιμκμπάηζα, επδνεάγμοκ ημ έκα ημ άθθμ, ηαζ 

δ ειθάκζζδ ακηζλμμηήηςκ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, ιπμνεί κα επζθένεζ ζφκεεηεξ 

ιεηααμθέξ ηυζμ ζηδ ζςιαηζηή υζμ ηαζ ζηδ ζοκμθζηή ροπζηή ακάπηολδ ημο παζδζμφ. 

Γζα πανάδεζβια, δ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ δζαηνμθήξ, ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία, 

δφκαηαζ κα επδνεάζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ιεηέπεζηα βκςζηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ 

ημζκςκζηή πνμζανιμβή εκυξ παζδζμφ, ηαηά ηδκ εκδθζηίςζδ (π.π., αοημ-

απμηεθεζιαηζηυηδηα, αοημεηηίιδζδ, εηπαζδεοηζηέξ θζθμδμλίεξ). ηδ ζοκέπεζα αοημφ 

ημο ηεθαθαίμο, εα ελεηάζμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ αζμθμβζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ηα 

ιειμκςιέκα παναηηδνζζηζηά ηάεε παζδζμφ αθθδθεπζδνμφκ ιε ηδ δοκαιζηή ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημ-πμθζηζζιζημφ πενζαάθθμκημξ, ηαζ εκ ηέθεζ 

επζηοβπάκμοκ κα δζαιμνθχζμοκ ηδκ ακαπηολζαηή πμνεία ημο ηάεε παζδζμφ, ζηα 

πθαίζζα ηδξ ακαδουιεκδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα. Δπζπθέμκ, ζδζαίηενδ 

έιθαζδ εα δμεεί ζηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ επίζδιςκ ηαζ ακεπίζδιςκ ιδπακζζιχκ 

ζηήνζλδξ ημο παζδζμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ οβείαξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, ζε πενζυδμοξ φθεζδξ (Boyden & Dercon, 2012). 

Όπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, ιενζηά παζδζά γμοκ ηαζ ακαπηφζζμκηαζ 

εκηυξ μνζζιέκςκ πζμ εοάθςηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ (ιμκμβμκεσηέξ μζημβέκεζεξ, 

ακενβία βμκέςκ, παιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ βμκέςκ, θηχπεζα, εεκζηέξ ιεζμκυηδηεξ, 

ιεηακάζηεξ). Σα παζδζά αοηά, ακηζιεηςπίγμοκ πμθθαπθά είδδ ηζκδφκςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ ημο ημζκςκζημφ 

απμηθεζζιμφ, ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ, είκαζ θζβυηενμ πζεακυ κα δζεηδζηήζμοκ ηδκ 

πνυζααζδ ημοξ ζε έκα εονφ θάζια πνμζηαηεοηζηχκ δεζηηχκ, υπςξ είκαζ μ ημιέαξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ οβείαξ. ηα πθαίζζα θεζημονβίαξ ημο ζφβπνμκμο παβηυζιζμο 

ημζκςκζημ-μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ, δ δζαζθάθζζδ ηςκ απαναίηδηςκ πυνςκ βζα ηδκ 

ακενχπζκδ ακάπηολδ, ζοκζζηά ηυζμ πνμηεναζυηδηα υζμ ηαζ πνυηθδζδ βζα ημοξ θαμφξ 

ηδξ Δονχπδξ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, ζε έκα πνχημ επίπεδμ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ 
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ηαηαθένμοιε κα εκημπίζμοιε ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ 

ηςκ πζμ εοάθςηςκ παζδζχκ, ηαζ εκ ζοκεπεία κα πνμζπαεήζμοιε κα μζημδμιήζμοιε 

ακεεηηζηά ζοζηήιαηα, ηα μπμία κα πνμζηαηεφμοκ ηα ακαπηολζαηά ημοξ δζηαζχιαηα. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, ηα παζδζά εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ακηζθδπηά απυ ηδκ πμθζηεία, υπζ 

ιυκμ ςξ πνήζηεξ μνζζιέκςκ ημζκςκζηχκ πνμκμζαηχκ οπδνεζζχκ, αθθά ηαζ ςξ θμνείξ 

ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ ακάπηολδξ (Boyden & Dercon, 2012). 

4.2) Βξεθηθή Θλεζηκόηεηα θαη Μείσζε ησλ Γελλήζεσλ ζε Πεξηόδνπο Ύθεζεο: 

φιθςκα ιε ιία πνυζθαηδ επζζηδιμκζηή ένεοκα, πμο δζελήπεδ ημ 2014 απυ 

ημκ Ν. Vlachadi ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ 

ζηδκ Δθθάδα, ηα πμζμζηά ηδξ ανεθζηήξ ηαζ ιδηνζηήξ εκδζζιυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ηα 

επίπεδα ηδξ εκδζζβέκεζαξ, πανμοζίαζακ ηάπμζμο είδμοξ εεηζηή δζαηφιακζδ, δ μπμία 

εκδεπμιέκςξ κα απμδίδεηαζ ζηδ ιεζςιέκδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ μνζζιέκςκ 

βοκαζηχκ (θυβς ηδξ ακενβίαξ ή ηαζ ηδξ αδοκαιίαξ ηάθορδξ ηςκ αζθαθζζηζηχκ 

εζζθμνχκ) ζηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ ηδξ πχναξ, ςξ 

απμηέθεζια ηςκ πενζημπχκ ηαζ ηςκ πενζμνζζηζηχκ πμθζηζηχκ βζα ηδκ οβεία. 

Δπζπθέμκ, ηα πμζμζηά ηςκ βεκκήζεςκ ζηδκ Δθθάδα, ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα πμο 

πανέπμκηαζ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή, πανμοζίαζακ ηάπμζμο είδμοξ ιείςζδ 

(15, 2%) ιεηαλφ ημο 2008 ηαζ 2012, ζδζαίηενα βζα ηζξ κεανέξ βοκαίηεξ δθζηίαξ ηάης 

ηςκ 25 εηχκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, εκδέπεηαζ κα ζοζπεηίγεηαζ ηυζμ ιε ηδκ επζηείιεκδ 

αδοκαιία ηςκ μζημβεκεζχκ κα πνμζθένμοκ έκα αζθαθέξ πθαίζζμ ζοκηήνδζδξ βζα ηα 

κέα παζδζά, υζμ ηαζ ιε ηδ ιείςζδ (6,1%) ημο πμζμζημφ ηςκ βοκαζηχκ 

ακαπαναβςβζηήξ δθζηίαξ ζε επίπεδμ βεκζημφ πθδεοζιμφ (15-44 εηχκ) (δ μπμία 

πζεακυκ κα πενζθαιαάκεζ ιεηακαζηεοηζηέξ ζηναηδβζηέξ), ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδκ Δθθάδα (ΔΛΣΑΣ, 2013, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Vlachadis, 

Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 2014). Μάθζζηα, μ Kotzamanis ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ ημο (2015), επζαεααίςζακ ζπεηζηά πνυζθαηα μνζζιέκα απυ ηα 

πνμακαθενυιεκα δεδμιέκα, ηαεχξ ζοκέδεζακ ηδκ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ 

οπμβμκζιυηδηαξ ζηδκ Δθθάδα, ιε ηδκ αδοκαιία μνζζιέκςκ γεοβανζχκ κα 

πακηνεοημφκ ηαζ κα θένμοκ ζημκ ηυζιμ ημ πνχημ ημοξ παζδί, θυβς ηςκ αολδιέκςκ 

ημζκςκζημ-μζημκμιζηχκ πνμηθήζεςκ, πμο ακηζιεηςπίγμοκ (Kotzamanis, Kostaki & 

Baltas, 2015). 
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4.3) Φηώρεηα θαη ηξεο: Πώο Δπεξεάδνπλ ηελ Αξρηηεθηνληθή Αλάπηπμε ηνπ 

Δγθεθάινπ; 

ημ πανεθευκ, έπμοκ εκημπζζηεί ανηεηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ηα μπμία 

οπμδεζηκφμοκ, υηζ δ φπανλδ πνμβεκκδηζημφ ζηνεξ ζηζξ ιδηένεξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εβηοιμζφκδξ, δφκαηαζ κα επδνεάζεζ ηυζμ ηδκ πνμςνυηδηα ηαζ ημ αάνμξ ημο κεμβκμφ, 

υζμ ηαζ ηδ ιεηέπεζηα βκςζηζημ-ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακάπηολδ. ηδ ζφβπνμκδ Δθθάδα 

ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, βζα μνζζιέκεξ ιδηένεξ, δ ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ έκημκμο 

ηαζ πνυκζμο ζηνεξ, είκαζ ημ απμηέθεζια ηςκ έκημκςκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηχκ 

πζέζεςκ, πμο αζχκμοκ ηαεδιενζκά (ακενβία ή / ηαζ θηχπεζα), ηαεχξ ηαζ ηδξ απμοζίαξ 

εκυξ πναβιαηζηά οπμζηδνζηηζημφ ημζκςκζημφ δζηηφμο (οπδνεζίεξ οβείαξ ηαζ πνυκμζαξ 

βζα ημοξ ακαζθάθζζημοξ πμθίηεξ) (Graignic-Philippea, Dayan, Chokron, Jacquet & 

Tordjman, 2014). Σμ ζηνεξ, δδθαδή, δ ηαηάζηαζδ υπμο δ μιμζυζηαζδ ημο 

μνβακζζιμφ ηίεεηαζ οπυ απεζθή, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο άλμκα 

οπμεαθάιμο-οπυθοζδξ-επζκεθνδδίςκ (ΤΤΔ) ζημκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ, ηαεχξ ηαζ 

ιε ηδκ δζέβενζδ ημο ζοιπαεδηζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Τπυ θοζζμθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ, ηα ζοζηήιαηα αοηά ζοκημκίγμκηαζ απυ ημ ηζνηαδζηυ νοειυ, ηαζ 

αθθδθεπζδνμφκ ιε έκα ζφκμθμ δζαθυνςκ μνβακζηχκ ζοζηδιάηςκ (εκδμηνζκζηυ, 

ακμζμπμζδηζηυ, ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια, ιεηααμθζζιυξ), ηα μπμία ηαζ ελζζμννμπμφκ 

ηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαζ ζοιπενζθμνά. Όιςξ, ζε πενίπηςζδ, υπμο μ μνβακζζιυξ 

ένεεζ ακηζιέηςπμξ ιε έκημκδ ζςιαηζηή ή ζοκαζζεδιαηζηή πίεζδ, ηαζ ηαη’ επέηηαζδ 

οπμαθδεεί ζε ζοκεήηεξ έκημκμο ή παναηεηαιέκμο ζηνεξ, ηα ζοζηήιαηα αοηά ηείκμοκ 

κα δζαηανάζζμκηαζ, ιε απμηέθεζια ηδκ επζδείκςζδ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ 

οβείαξ (ιεηααμθζηυ ζφκδνμιμ, αβπχδεζξ δζαηαναπέξ, ηαηάεθζρδ) (Pervanidou & 

Chrousos, 2012). 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ ειανοσηή γςή, ηδκ παζδζηή δθζηία, ηαζ 

ηδκ εθδαεία, πνυηεζηαζ βζα ζδζαίηενα εοάθςηεξ πενζυδμοξ μνβακζηήξ γςήξ ζημ ζηνεξ. 

Δπμιέκςξ, δ έηεεζδ αοηχκ ηςκ δθζηζαηχκ μιάδςκ ζε ζοκεήηεξ έκημκμο ή πνυκζμο 

ζηνεξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαεμνζζηζηέξ βζα ηδ ιεηέπεζηα γςή ιεηααμθζηέξ ηαζ 

ακμζμπμζδηζηέξ ακςιαθίεξ. Ζ ακάπηολδ μνζζιέκςκ εβηεθαθζηχκ δμιχκ, πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ νφειζζδ ημο ζηνεξ, υπςξ είκαζ δ αιοβδαθή, μ ζππυηαιπμξ, ηαζ ημ 

ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια, είκαζ πμθφ πζμ επζννεπήξ ζηζξ επζδνάζεζξ ημο ζηνεξ βζα ηα 

άημια παζδζηήξ δθζηίαξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ χνζιμοξ εκήθζηεξ. Δπζπθέμκ, ζηα 

παζδζά, μζ πνυκζεξ ιεηααμθέξ ζηα μνβακζηά επίπεδα ημνηζγυθδξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ 
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παναηεηαιέκδξ έηεεζδξ ζημ ζηνεξ, δφκακηαζ κα επδνεάζμοκ ηδκ δθζηία έκανλδξ ηαζ 

ηενιαηζζιμφ ηδξ εθδαείαξ, ημ ακάζηδια, ημ αάνμξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ εονφηενδ 

ακάπηολδ ημο ζχιαημξ (ζςιαημδμιή) ημοξ (Luby, 2015 · Pervanidou & Chrousos, 

2012). ημ πανεθευκ, δ πνχζιδ έηεεζδ ηςκ παζδζχκ ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ γςήξ 

(θηχπεζα, ημζκςκζηέξ δζαηνίζεζξ), ηαεχξ ηαζ ζε ορδθά επίπεδα ημλζημφ ζηνεξ 

(ηαημπμίδζδ), έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή δμιή 

ηαζ ζηδκ ζοκμθζηή ακάπηολδ ημο εβηεθάθμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ 

ειθάκζζδξ ζςιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ροπζηχκ δζαηαναπχκ, ηαηά ηδκ εκδθζηίςζδ 

(Santiago, Wadsworth & Stump, 2011 · Shonkoff et al., 2012). 

Πανάθθδθα, δ πνχζιδ έηεεζδ ηςκ ειανφςκ, ηςκ ανεθχκ ηαζ ηςκ παζδζχκ ζε 

ζοκεήηεξ θηχπεζαξ ηαζ οπμζζηζζιμφ, έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε μνζζιέκεξ δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ ηυζμ βζα ηδ ζςιαηζηή (πενζμνζζιυξ ημο εκδμιήηνζμο πενζαάθθμκημξ, 

κακζζιυξ, έθθεζρδ ιζηνμενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, υπςξ δ αζηαιίκδ Α, μ ζίδδνμξ ηαζ μ 

ρεοδάνβονμξ) υζμ ηαζ βζα ηδ βκςζηζημ-ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ακάπηολδ (αοημ-

απμηεθεζιαηζηυηδηα, αοημεηηίιδζδ, εηπαζδεοηζηέξ θζθμδμλίεξ) (Christian, 2010 · 

Neelsen & Stratmann, 2011). Μάθζζηα, δ πνυκζα έηεεζδ ηςκ παζδζχκ ζε 

ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ δ θηχπεζα, έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδ ιεζςιέκδ θεζημονβία 

ηδξ αιοβδαθήξ ηαζ ημο πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ, δφμ πενζμπχκ, πμο ζοζπεηίγμκηαζ 

άιεζα ιε ηδ νφειζζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ (Kim, 2013). Γεδμιέκςκ αοηχκ, βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ, υηζ δ πενίμδμξ ηδξ πνχζιδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ζοκζζηά ιία απυ ηζξ πζμ 

εοαίζεδηεξ πενζυδμοξ ηδξ ακενχπζκδξ ακάπηολδξ, δζυηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ 

πενζυδμο, ηα παζδζά ακαπηφζζμοκ  μνζζιέκεξ ηνίζζιεξ βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ, υπςξ 

είκαζ δ εηηεθεζηζηή θεζημονβία, δ βθχζζα ηαζ δ ικήιδ, ηα μπμία ηαζ πνδζζιεφμοκ ςξ 

αάζδ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ζηδ ιεηέπεζηα γςή (Farah et al. 2006, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Sandstrom & Huerta, 2013).  

Τη ζπκβαίλεη ινηπόλ, όηαλ ην βξέθνο αλαπηύζζεη ηηο αλάγθεο ηεο βηνινγηθήο ηνπ 

αλάπηπμεο εληόο ελόο θξηζηαθνύ νηθνγελεηαθνύ θαη θνηλσληθνύ πιαηζίνπ; Ο Vygostky 

πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ ηδξ «ζύγθξνπζεο», πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή νήλδ, ακάιεζα ζηδκ ακάβηδ ηδξ ακελανηδημπμίδζδξ ηςκ ανεθχκ 

ηαζ ηςκ κδπίςκ ηαζ ζηδκ αζμθμβζηή ημοξ ελάνηδζδ απυ ημοξ εκήθζηεξ θνμκηζζηέξ, έςξ 

υημο ιεηααμφκ ζηδκ παζδζηή δθζηία (Vygotsky, 1998, Tυιμξ 5, p.213, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ «θνηλσληθήο 
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θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο», εκδεπμιέκςξ ημ κεμβέκκδημ ανέθμξ κα αζχκεζ ιία πμθφ 

πνχζιδ αθθά ζζπονή ροπζηή «αλαπηπμηαθή ζύγθξνπζε», ακάιεζα ζηδκ επζεοιία 

ηάθορδξ ηςκ αζμθμβζηχκ ημο ακαβηχκ (αζθάθεζα, ηνμθή), ηαζ ζε αοηά, πμο μζ 

πμθζηζζιζημί δζαιεζμθααδηέξ ημο πενζαάθθμκημξ ιπμνμφκ πναβιαηζηά κα ημο 

πνμζθένμοκ (μζημβεκεζαηή - ημζκςκζηή νεοζηυηδηα, ακεπανηήξ δζαηνμθζηή ηάθορδ) 

(Vygotsky, 1997b, p.99, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Σμ βεβμκυξ 

αοηυ, ηαεζζηά ηδκ ακαπηολζαηή δζαδζηαζία ιία πναβιαηζηά επχδοκδ ειπεζνία βζα ημ 

παζδί (Perezhivanie ημο παζδζμφ). 

4.4) Οη Πξνθιήζεηο ηεο Κξίζεο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία: Καηάζιηςε θαη 

Απηνεθηίκεζε 

Πενζζζυηενμ απυ ημ 10% ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζηδκ Δονχπδ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηάπμζμ ζπεηζηυ γήηδια ιε ηδκ ροπζηή οβεία (WHO, 2006 υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ EPHA Report, 2014). Σμ άβπμξ, δ ηαηάεθζρδ, μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

δζαηαναπέξ, μζ δζαηαναπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, ηαζ μζ δζαηαναπέξ πνήζδξ μοζζχκ, 

απμηεθμφκ μνζζιέκα απυ ηα πζμ ζοπκά πνμαθήιαηα, ιε ηα μπμία ηα παζδζά ηαζ μζ 

έθδαμζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακάπηολδξ ημοξ. Ζ ηαηάεθζρδ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ζοπκυηενεξ ηαζ ζμαανυηενεξ 

ροπζηέξ δζαηαναπέξ βζα ηα παζδζά ηαζ ημοξ εθήαμοξ. Πανάθθδθα, ζοκζζηά ημνοθαίμ 

πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ηδκ εηδήθςζδ αοημηημκζηχκ ζοιπενζθμνχκ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ ηαζ ηδξ πνχζιδξ εκήθζηδξ γςήξ. Ζ πνυθδρδ ηαζ δ εεναπεία 

ηδξ ηαηάεθζρδξ ηςκ κέςκ παζδζχκ, ηςκ βμκέςκ, ηαζ ηςκ θνμκηζζηχκ ημοξ, απμηεθεί 

απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ βεκζηήξ οβείαξ ηαζ ηδξ εοδιενίαξ ημο 

παζδζημφ πθδεοζιμφ (Association for Young People's Health, 2013, υπςξ ακαθένεηαζ 

απυ European Public Health Alliance Report, 2014).  

ε ιία  πνυζθαηδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ, δ Κ. Magklara ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ηδξ 

(2015), απμπεζνάεδηακ κα ζοζπεηίζμοκ ημκ επζπμθαζιυ ηαζ ηδ ζοκκμζδνυηδηα ηδξ 

ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ, ιε μνζζιέκμοξ ημζκςκζημ-μζημκμιζημφξ ηαζ 

δδιμβναθζημφξ πανάβμκηεξ, ζε έκα ζφκμθμ Δθθήκςκ ιαεδηχκ εθδαζηήξ δθζηίαξ. 

ηδκ εκ θυβς ιεθέηδ, έθααακ ιένμξ 5.614 έθδαμζ δθζηίαξ απυ 16 έςξ 18 εηχκ απυ 25 

θφηεζα ζε μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ μνζζιέκςκ 

παναιεευνζςκ πενζμπχκ ηαζ κδζζχκ). ε έκα πνχημ επίπεδμ, μζ ιαεδηέξ ηθήεδηακ κα 

ζοιπθδνχζμοκ έκα ενςηδιαημθυβζμ αοημ-ακαθμνάξ ηφπμο Likert, ιε ζημπυ κα 
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αλζμθμβδεμφκ μνζζιέκεξ δδιμβναθζηέξ ηαζ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ 

(θφθμ, δθζηία παζδζμφ, δθζηία βμκέςκ, μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ βμκέςκ, ανζειυξ 

αδεθθχκ, ιμνθςηζηυ επίπεδμ βμκέςκ, ηαεεζηχξ ενβαζζαηήξ απαζπυθδζδξ ηςκ 

βμκέςκ, μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ μζημβέκεζαξ, αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ ζημ ζπμθείμ), 

ηαεχξ ηαζ μνζζιέκμζ δείηηεξ, πμο αθμνμφκ ηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ημοξ οβεία 

(ζπέζεζξ ιε ημοξ βμκείξ, πνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ οβείαξ ηαζ ζδζαίηενα ροπζηήξ οβείαξ, 

πνήζδ μοζζχκ, ηάπκζζια). Οζ ακαθφζεζξ ηςκ δεδμιέκςκ αοηχκ, δζελήπεδζακ ιε ηδ 

πνήζδ ημο ζηαηζζηζημφ παηέημο STATA 12.0. Δπζπθέμκ, απυ ημοξ 5.614 εθήαμοξ πμο 

ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά ζηδκ ένεοκα, μζ 2.427 ηθήεδηακ (ηοπαζμπμζδιέκα) ζε 

πνμζςπζηή ζοκέκηεολδ, ιε ζημπυ ηδκ ροπμθμβζηή ημοξ αλζμθυβδζδ απυ ανιυδζμ 

ροπίαηνμ. Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ, εηηζιήεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο 

ακαεεςνδιέκμο πνμβνάιιαημξ ηθζκζηχκ ζοκεκηεφλεςκ (CIS-R) (Magklara et al., 

2015). 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ ημ 5,67% ηςκ εθήαςκ ιαεδηχκ 

είπε οπμζηεί ημοθάπζζημκ έκα ηαηαεθζπηζηυ επεζζυδζμ, εκχ ημ 17,43% ημπμεεηήεδηε 

ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ πενζμδζηήξ ειθάκζζδξ ηαηαεθζπηζηήξ ζοιπηςιαημθμβίαξ 

(ζφιθςκα ιε ημ δζαβκςζηζηυ εβπεζνίδζμ ICD-10). Δπίζδξ, ημ 49.38% ηςκ εθήαςκ ιε 

ηαηαεθζπηζηυ επεζζυδζμ, ειθάκζγε ζοκκμζδνυηδηα ιε ηάπμζα άθθδ αβπχδδ 

δζαηαναπή. Μυκμ ημ 17.08% ηςκ εθήαςκ ιε ηαηάεθζρδ, απμθάζζζακ κα 

απεοεοκεμφκ ζε ηάπμζα ανιυδζα οπδνεζία ροπζηήξ οβείαξ, ιε ζημπυ ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ. Γζα ηα ημνίηζζα ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ, δ πνήζδ 

μοζζχκ, δ ιμκμβμκεσηυηδηα, ηαζ δ φπανλδ εκυξ αηυια αδεθθμφ, ζοζπεηίζηδηε εεηζηά 

ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζαηαναπχκ άβπμοξ ηαζ ιε ηδκ ηαηαεθζπηζηή ζοιπηςιαημθμβία. 

Σέθμξ, δ πανμοζία ηςκ μζημκμιζηχκ δοζημθζχκ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζοκδέεδηε ιε 

ημκ αολδιέκμ επζπμθαζιυ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ βζα ηα δφμ θφθα (Magklara et al., 

2015). 

Πνμζεββίγμκηαξ ιία πανυιμζα πθδεοζιζαηή μιάδα, δ E.Lazaratou ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ ηδξ (2015), εέθδζακ κα δζενεοκήζμοκ ηαηά πυζμκ δ αοημ-εηηίιδζδ ηςκ 

εθήαςκ ιαεδηχκ ζηδκ Δθθάδα έπεζ επδνεαζηεί, ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ πχνα. Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ, ζοζπεηίζηδηακ ηα 

δεδμιέκα ακάιεζα ζε δφμ ακελάνηδηα δείβιαηα ιαεδηχκ Λοηείμο: 713 έθδαμζ 

(δθζηίαξ 15-18 εηχκ) έθααακ ιένμξ ζηδκ ένεοκα ημ 2002 (πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ), ηαζ  1.916 ιαεδηέξ (δθζηίαξ 15-17 εηχκ) ζοιιεηείπακ ζηδ 
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ιεθέηδ ημ 2010 (ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηνίζδξ). Ανπζηά, μζ ιαεδηέξ ηθήεδηακ κα 

ζοιπθδνχζμοκ έκα ενςηδιαημθυβζμ ιε δδιμβναθζηά ηαζ ημζκςκζημ-μζημκμιζηά 

παναηηδνζζηζηά (θφθμ, ηφπμξ ζπμθείμο, μζημβεκεζαηή ηαηάζηαζδ, αηαδδιασηέξ 

επζδυζεζξ). ηδ ζοκέπεζα, ημοξ πμνδβήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ -Self-Esteem Scale- 

(SES) ημο Rosenberg, ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ αοημ-εηηίιδζδξ 

ημοξ. ε έκα πνχημ επίπεδμ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ μζ  έθδαμζ 

ακέθενακ ζοκμθζηά ορδθυηενα επίπεδα αοημεηηίιδζδξ ημ 2002 ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

2010. Σμ θφθμ, μ ηφπμξ ημο ζπμθείμο (ζδζςηζηυ/δδιυζζμ, βεκζηυ/ηεπκζηυ θφηεζμ), ηαζ 

δ αηαδδιασηή επίδμζδ, εεςνήεδηακ ελίζμο ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ζηδ δζαιυνθςζδ 

ηδξ αοημ-εηηίιδζδξ ηςκ εθήαςκ, ιε ηα αβυνζα πμο θμζημφκ ζε ηεπκζηά θφηεζα κα 

εηθνάγμοκ εκημκυηενα ηδκ πνμζςπζηή ημοξ απμβμήηεοζδ. Σέθμξ, δ ένεοκα πανείπε 

ζδιακηζηέξ εκδείλεζξ, υηζ δ μζημκμιζηή ζηαζζιυηδηα ζηδκ Δθθάδα έπεζ μδδβήζεζ ζε 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ αοημεηηίιδζδξ ηυζμ ηςκ αβμνζχκ υζμ ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ, πμο 

ημπμεεημφκηαζ ζημ πάκς απυ υθα ηνίζζιμ δθζηζαηυ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ηδξ εθδαείαξ 

(Lazaratou, Stavropoulos, Charbilas, Soldatou & Dikeos, 2015). 

Οθμηθδνχκμκηαξ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ ημ γήηδια ηδξ Φοπζηήξ οβείαξ 

ελαημθμοεεί κα απμηεθεί ιείγςκ πνυηθδζδ βζα ηδ δδιυζζα οβεία, ηαζ έπεζ ζοκδεεεί 

ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

20μο ηαζ ημο 21μο αζχκα. ε ζφβηνζζδ ιε ηζξ πζμ μναηέξ μνβακζηέξ αζεέκεζεξ, πμο 

απεζθμφκ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ, μζ ηίκδοκμζ ηαζ μζ πνμζηαηεοηζημί πανάβμκηεξ, πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ροπζηή οβεία, ζοπκά παναιεθμφκηαζ ηαζ ηείκμοκ κα θαιαάκμοκ 

παιδθή πμθζηζηή πνμηεναζυηδηα εκηυξ ηδξ ΔΔ. Αλίγεζ κα ημκίζμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, 

υηζ εκημπίγμκηαζ ζδιακηζηέξ ακζζυηδηεξ, υζμκ αθμνά ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ροπζηήξ 

οβείαξ, ηυζμ ιεηαλφ υζμ ηαζ εκηυξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ ΔΔ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ 

άκζζδ ηαηακμιή ηςκ παναβυκηςκ πμο πνμζηαηεφμοκ ηδκ ροπζηή οβεία, ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημοξ πζμ επζαθααείξ πανάβμκηεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκημπίγμκηαζ ανηεηά 

ενεοκδηζηά δεδμιέκα ηα μπμία οπμδεζηκφμοκ, υηζ δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ 

πμο γμοκ ζηα υνζα ή ηαζ ζε ζοκεήηεξ θηχπεζαξ ζηδκ Δονχπδ, είκαζ μ ηφνζμξ 

πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ ροπζηή οβεία, ζδζαίηενα βζα ηζξ εοπαεείξ μιάδεξ ημο 

πθδεοζιμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ, ηςκ 

ιμκμβμκεσηχκ μζημβεκεζχκ, ηςκ ακένβςκ, ηςκ εεκμηζηχκ ιεζμκμηήηςκ, ηςκ 

ιεηακαζηχκ ηαζ ηςκ δθζηζςιέκςκ (Parckar, 2008, υπςξ ακαθένεηαζ απυ EPHA 

Report, 2014). Δκανβέζηενα, ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ, ειθακχξ αυναημζ ηαζ άθςκμζ 
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ιπνμζηά ζηζξ ηοαενκδηζηέξ ζηναηδβζηέξ, θαίκεηαζ κα έπμοκ ιεηαηναπεί ζε αημφζζα 

εφιαηα ηςκ αδοκαιζχκ ημο πμθζηζημφ ηαζ μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ, εκηυξ ηςκ 

μπμίςκ ηαζ ηαθμφκηαζ κα επζδείλμοκ ζζπονή ροπζηή ακεεηηζηυηδηα (EPHA Report, 

2014). 

4.5) Αγρώδεηο Γηαηαξαρέο θαη Γηαηαξαρέο ηεο πκπεξηθνξάο: 

Μμθμκυηζ, ηα δεδμιέκα βζα ηδκ επίδναζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ 

ροπζηή οβεία ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ κέςκ ζηδκ Δθθάδα, πμζηίθμοκ ηαζ είκαζ αηυια 

νεοζηά, μνζζιέκμζ επζζηήιμκεξ οπμζηδνίγμοκ, υηζ δ πνδιαημπζζηςηζηή ηνίζδ 

ακαιέκεηαζ κα πανάβεζ παζδζά ηαζ εθήαμοξ ιε «ηνίζδ» ηδξ ροπζηήξ οβείαξ (Kolaitis 

& Giannakopoulos, 2015). Παβζδεοιέκα ζημκ ηφηθμ ηδξ θηχπεζαξ, ηα παζδζά ηαζ μζ 

έθδαμζ ζπάκζα ηαηαθένκμοκ κα παναηάιρμοκ ημ άβπμξ ηαζ ηδκ ηαθαζπςνία, πμο 

αζχκμοκ μζ βμκείξ ημοξ θυβς ηδξ ακενβίαξ ή ηδξ ζδιακηζηήξ ιείςζδξ ημο 

μζημβεκεζαημφ εζζμδήιαημξ. Μάθζζηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ 

Δθθάδα, παναηδνήεδηε υπζ ιυκμ αφλδζδ ημο επζπμθαζιμφ ηςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ 

ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ εθήαμοξ, αθθά ηαζ ιία πμζμηζηή αθθαβή ζηδ ζμαανυηδηα ηδξ 

εηθναγυιεκδξ ροπμπαεμθμβίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε ιία πνυζθαηδ ένεοκα, πμο 

πναβιαημπμίδζακ μ Γ.Ακαβκςζηυπμοθμξ ηαζ δ Δ.μοιάηδ θάκδηε, υηζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, μζ δζαηαναπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ζηα 

παζδζά αολήεδηακ ηαηά 28%, εκχ δ εζζαβςβή ηςκ εθήαςκ ζηζξ ιμκάδεξ ροπζαηνζηήξ 

κμζδθείαξ αολήεδηε ηαηά 84% ημ 2011 ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2007. Μεηαλφ ηςκ 

ηονζυηενςκ δζαβκχζεςκ, ζοιπενζθαιαάκμκηακ δ μνζαηή δζαηαναπή, μζ ροπχζεζξ, ηαζ 

μζ ζοιπενζθμνέξ αοημηναοιαηζζιμφ (ζε ζοκμθζηυ πμζμζηυ πενίπμο 78%) 

(Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). 

ε ιία πζμ πνυζθαηδ ιεθέηδ, δ ενεοκήηνζα A. Mouza (2015) εκδζαθένεδηε 

βζα ιία δζαθμνεηζηή πθδεοζιζαηή μιάδα, ηαζ εέθδζε κα ιεθεηήζεζ ηαηά πυζμκ δ 

οθζζηάιεκδ μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ επδνεάζεζ ηα επίπεδα ημο ζηνεξ, πμο αζχκμοκ μζ 

Έθθδκεξ πνμπηοπζαημί θμζηδηέξ. ημ πθαίζζμ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ, έβζκε πνήζδ 

ημο ζηαηζζηζημφ ενβαθείμο USQ-83, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί δ ζοπκυηδηα ηαζ δ 

ζμαανυηδηα ηςκ ακηζθδπηχκ επζπέδςκ ημο ζηνεξ, πμο αζχκμοκ μζ πνμπηοπζαημί 

θμζηδηέξ, ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδξ πακεπζζηδιζαηέξ ηαζ ελς-πακεπζζηδιζαηέξ ημοξ 

οπμπνεχζεζξ. ηδ ζοκέπεζα, εθανιυζηδηε δ ακάθοζδ πμθθαπθήξ βναιιζηήξ 

παθζκδνυιδζδξ, πνμηεζιέκμο κα επζηονςεμφκ υθα ηα απμηεθέζιαηα. Οζ 
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ζοιιεηέπμκηεξ ήηακ 223 πνμπηοπζαημί θμζηδηέξ ημο Σιήιαημξ Γζμίηδζδξ 

Δπζπεζνήζεςκ βζα ημ έημξ 2009, ηαζ 200 ζοιιεηέπμκηεξ βζα ημ έημξ 2013. Οζ 

δδιμβναθζηέξ ιεηααθδηέξ (θφθμ, ηυπμξ ηαημζηίαξ, έημξ ζπμοδχκ, μζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ) ζηαειίζηδηακ βζα υθα ηα ιέθδ ημο δείβιαημξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ μζ θμζηδηέξ ιε παιδθυ μζημβεκεζαηυ εζζυδδια, ηαεχξ ηαζ 

εηείκμζ πμο δζαιέκμοκ ζηδκ επανπεία ή ιαηνζά απυ ημ ιυκζιμ ηυπμ ηαημζηίαξ ημοξ, 

πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενα αολδιέκα επίπεδα ημο ζηνεξ, ηα μπμία εκδεπμιέκςξ κα 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή δοζπένεζα ηαζ ηδκ πίεζδ, πμο αζχκμοκ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ πενάηςζδξ ηςκ πνμπηοπζαηχκ ημοξ ζπμοδχκ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ακάβηδ 

επζηάποκζδξ ηδξ μθμηθήνςζδξ ηςκ αηαδδιασηχκ ημοξ οπμπνεχζεςκ, ιε ζημπυ ηδκ 

εφνεζδ ενβαζίαξ ή / ηαζ ηδκ μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημοξ (Mouza, 

2015). 

ημ επίπεδμ αοηυ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ εηηυξ απυ ηδ ιείςζδ ηςκ δαπακχκ 

μνζζιέκςκ ημζκςκζηχκ πανμπχκ (π.π., μζημβεκεζαηά επζδυιαηα), πμο αθμνμφκ ηδκ 

πνμζηαζία ημο παζδζμφ, μνζζιέκεξ πχνεξ ηδξ ΔΔ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ 

φθεζδξ, ηθήεδηακ κα ιεζχζμοκ ημ ζοκμθζηυ πνμτπμθμβζζιυ ηςκ δαπακχκ ημοξ βζα 

ηδκ ροπζηή οβεία ημο πθδεοζιμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 2011 δ Δθθδκζηή ηοαένκδζδ 

ιείςζε ηζξ δαπάκεξ ηδξ βζα ηδκ ροπζηή οβεία ηαηά 50%, εκχ ημ 2012 μ 

πνμτπμθμβζζιυξ έθηαζε κα ηαθφπηεζ ιυκμ ημ 45% ηςκ οπδνεζζχκ ροπμημζκςκζηήξ 

απμηαηάζηαζδξ (δδθαδή ιυκμ ηα θεζημονβζηά έλμδα) (Anagnostopoulos & Soumaki, 

2013). Δκανβέζηενα, θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ημ ζπέδζμ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ροπζαηνζηχκ οπδνεζζχκ, ιε ζημπυ ηδκ πνμαβςβή ηδξ ροπζηήξ οβείαξ παζδζχκ ηαζ 

εθήαςκ, ημ μπμίμ έπεζ ηεεεί ζε εθανιμβή ζηδκ Δθθάδα απυ ημ 2000 (ζηα πθαίζζα ηδξ 

ροπζαηνζηήξ ακάπθαζδξ), μοζζαζηζηά αηονχεδηε. Δπζπθέμκ, έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

απυ ημζκμηζηά ηέκηνα, ιμκάδεξ ροπμημζκςκζηήξ απμηαηάζηαζδξ, ηαεχξ ηαζ απυ 

ελεζδζηεοιέκα ζδνφιαηα ζηδκ επανπεία ακέζηεζθακ ηδ θεζημονβία ημοξ, ιε ηζξ 

πενζζζυηενεξ εκ εκενβεία οπδνεζίεξ κα εκημπίγμκηαζ πθέμκ ιμκάπα ζημ Νμιυ 

Αηηζηήξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ μ ακηίηηοπμξ ηδξ ηνίζδξ ήηακ ιεβαθφηενμξ βζα ηζξ 

ιμκάδεξ, πμο αζπμθμφκηαζ ιε μνζζιέκεξ εζδζηέξ ηαηδβμνίεξ δζαηαναπχκ, υπςξ είκαζ 

μζ δζάποηεξ ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ ηαζ μζ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Όιςξ, ηδκ ίδζα 

ζηζβιή, μ ανζειυξ ηςκ κέςκ πενζζηαηζηχκ ηαζ δ γήηδζδ βζα οπμζηδνζηηζηέξ εκένβεζεξ 

εκηυξ ηδξ ημζκυηδηαξ ημο ζπμθείμο (θυβς ηδξ ηαηάννεοζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

οπδνεζζχκ) πανμοζίαζακ ζδιακηζηή αφλδζδ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). 
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4.6) Απηνθηνληθόηεηα: 

Πανά ημ βεβμκυξ, υηζ μζ έθδαμζ ηαζ μζ κέμζ ζοπκά βίκμκηαζ ακηζθδπημί ςξ δφμ 

πζμ οβζείξ ηαζ ακεεηηζηέξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ, πμθθμί απυ αοημφξ ειπθέημκηαζ ζε 

αίαζα αηοπήιαηα ηαζ εηδδθχκμοκ αοημηημκζηέξ ζοιπενζθμνέξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακάπηολδξ ημοξ. Μάθζζηα, ηα εθδαζηά πμζμζηά ηςκ αοημηημκζχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

πνμζπαεεζχκ αοημηναοιαηζζιμφ, μνζζιέκςκ εονςπασηχκ πςνχκ είκαζ απυ ηα 

ορδθυηενα ζημκ ηυζιμ (WHO, 2014, υπςξ ακαθένεηαζ απυ EPHA Report, 2014). 

Όπςξ επζζδιαίκμοκ μζ εζδζημί, δ εηδήθςζδ ζοιπενζθμνχκ «θοβήξ» απυ ηδκ 

μζημβεκεζαηή εζηία, ηαεχξ ηαζ μζ απυπεζνεξ αοημηημκίαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εθδαζηήξ δθζηίαξ, εκχ βζα πμθθά παζδζά θακηάγμοκ ςξ πφθδ «δζελυδμο» απυ ηζξ 

ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα εέημοκ ζε πμθφ 

ορδθυ ηίκδοκμ ηδκ οβεία ηαζ ηδ ζςιαηζηή ημοξ αηεναζυηδηα. ε ιία ζπεηζηή ιεθέηδ, 

πμο πναβιαημπμίδζακ δ Α. Κμkkevi ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ηδξ (2011), ζε έκα δείβια 

23.279 εθήαςκ δθζηίαξ 15-19 εηχκ, μζ ηάζεζξ θοβήξ (ηονίςξ βζα ηα αβυνζα) ηαζ μζ 

αοημηημκζηή ζοιπενζθμνά (ηονίςξ βζα ηα ημνίηζζα) ζοζπεηίζηδηακ εεηζηά ιε ηδκ 

ηαηή πμζυηδηα ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζπέζεςκ, ιε ηδ παιδθή ζπμθζηή επίδμζδ ηςκ 

ιαεδηχκ, ηδ πνήζδ μοζζχκ, ηαεχξ ηαζ ιε έκα ζφκμθμ ανκδηζηχκ ροπμ-ημζκςκζηχκ 

ιεηααθδηχκ. Χζηυζμ, δ ηαηή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημβέκεζαξ δεκ 

ζοζπεηίζηδηε ζδιακηζηά ιε ηδκ εηδήθςζδ ηέημζμο είδμοξ ζοιπενζθμνχκ, δζυηζ 

εκδεπμιέκςξ, εηείκδ ηδκ πενίμδμ (2011), μζ έθδαμζ δεκ είπακ ακηζθδθεεί αηυια ημκ 

απυδπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ γςή ημοξ (Kokkevi, Rotsika, Botsis, Kanavou, 

Malliori & Richardson, 2014). 

Χζηυζμ, ζε ιία πνυζθαηδ ένεοκα, πμο πναβιαημπμίδζακ μ 

Γ.Ακαβκςζηυπμοθμξ ηαζ δ Δ.μοιάηδ (2012) παναηήνδζακ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, μζ εθδαζηέξ απυπεζνεξ αοημηημκίαξ πανμοζίαζακ 

αφλδζδ ηαηά 20% (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). Λίβμ ανβυηενα, μ K. 

Fountoulakis ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο ημ 2015, ζοζπέηζζακ εεηζηά ηδκ ακενβία ηαζ ηζξ 

δοζιεκείξ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ πμο αοηή επζθένεζ, ιε ηδκ εηδήθςζδ 

αοημηημκζηχκ ηαζ αοημηαηαζηνμθζηχκ ζοιπενζθμνχκ ζε κεανμφξ άκδνεξ ηαζ 

βοκαίηεξ ζηδκ πενζθένεζα ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ηδξ Βμνείμο Δθθάδμξ (Fountoulakis 

et al., 2015). Πανάθθδθα, μ G. Rachiotis ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2015), 

πναβιαημπμίδζακ ιία πζμ ζοβηεκηνςηζηή ακάθοζδ ημο επζπμθαζιμφ ηδξ ειθάκζζδξ 

ηςκ αοημηημκζηχκ ηαζ αοημηαηαζηνμθζηχκ ζοιπενζθμνχκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 
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εηχκ 2003 – 2012, υπςξ αοηά ηαηαβνάθδηακ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή 

(ΔΛΣΑΣ). φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ, ημ πμζμζηυ ηςκ αοημηημκζχκ 

ζηδκ Δθθάδα αολήεδηε ζοκμθζηά ηαηά 35% ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2010 ηαζ 2012. 

Δπζπθέμκ, δ εκδζζιυηδηα ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 20-59 εηχκ πανμοζίαζε 

αλζμζδιείςηδ εεηζηή δζαηφιακζδ. Καηαθήβμκηαξ, μζ ενεοκδηέξ ηαηάθενακ κα 

ζοζπεηίζμοκ εεηζηά ηδκ εηδήθςζδ αοημηημκζηχκ ζοιπενζθμνχκ ιε ημ ενβαζζαηυ 

ηαεεζηχξ ηδξ ακενβίαξ ηαζ βζα ηα δφμ θφθα (Rachiotis, Stuckler, McKee & 

Hadjichristodoulou, 2015). Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ 

ζδζαίηενα μζ έθδαμζ ηαζ μζ κεανμί εκήθζηεξ (12 έςξ 21 εηχκ), ένπμκηαζ ηαεδιενζκά 

ακηζιέηςπμζ ιε έκα ηενάζηζμ θμνηίμ απυ ζδιακηζηέξ πνμηθήζεζξ εκηυξ ηδξ Δθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ: ηδ ιαγζηή ακενβία, ηδκ απεζθή ηδξ μζημκμιζηήξ δοζπένεζαξ, ηαεχξ ηαζ ιε 

ηα ακελέθεβηηα ημζκςκζηά γδηήιαηα. Ο θυαμξ, υηζ υθεξ αοηέξ μζ δοζημθίεξ εα ημοξ 

ηάκμοκ κα απμηφπμοκ, ηαζ υηζ εκ ηέθεζ δεκ εα ηαηαθένμοκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ  

πνμζδμηίεξ ηδξ ηαηαηενιαηζζιέκδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, εκδεπμιέκςξ κα ημοξ 

ηαεζζηά εοάθςημοξ ζηδκ ακάπηολδ αοημ-ηαηαζηνμθζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Rochat 

2009, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bickes, Otten & Weymann, 2014). 

4.7) πκπεξηθνξέο Τγείαο θαη Δμαξηήζεηο: 

Ζ μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ επίζδξ ζοκδεεεί ιε οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ αθημυθ 

ηαζ ηαπκμφ ιεηαλφ ηςκ κέςκ παζδζχκ. Λυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, δ πνμζηαζία 

πμο δφκακηαζ κα πανέπμοκ μζ δζανηχξ αβςκζγυιεκμζ ή πενζζηαζζαηά ενβαγυιεκμζ 

βμκείξ, δ βεκζηυηενδ επζημζκςκία, ηαεχξ μ πνυκμξ πμο πενκμφκ μζ βμκείξ ιαγί ιε ηα 

παζδζά ημοξ, ηείκμοκ κα ιεζχκμκηαζ, ηαεζζηχκηαξ ημοξ κέμοξ πζμ επζννεπείξ ζε 

μνζζιέκα είδδ εεζζιχκ (European Child Safety Alliance, 2009, υπςξ ακαθένεηαζ απυ 

EPHA Report, 2014). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε ένεοκα, πμο πναβιαημπμίδζακ μ 

Γ.Ακαβκςζηυπμοθμξ ηαζ δ Δ.μοιάηδ (2012) θάκδηε, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, μζ πενζπηχζεζξ πνήζδξ πανάκμιςκ 

ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ  πανμοζίαζακ ζοκμθζηή αφλδζδ ηαηά 19% ζημκ εθδαζηυ 

πθδεοζιυ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). Πζμ πνυζθαηα, δ Α. Kokkevi ηαζ μζ 

ζοκενβάηεξ ηδξ (2014) πνμπχνδζακ ζε πζμ θεπημιενείξ παναηδνήζεζξ, υηακ 

δζαπίζηςζακ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, ημ πμζμζηυ 

ηςκ εθήαςκ δθζηίαξ 11, 13 ηαζ 15 εηχκ, πμο έηακακ πνήζδ ηαπκμφ ιεζχεδηε απυ ημ 

11,4% ημ 2010 ζημ 8,2% ημ 2014. Δπίζδξ, δ πνήζδ αθημμθμφπςκ πμηχκ εη ιένμοξ 

ηςκ εθήαςκ πανμοζίαζε ζδιακηζηή ιείςζδ απυ ημ 41,5% ημ 2010 ζημ 30,1% ημ 
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2014. Σα δεδμιέκα αοηά, εκδεπμιέκςξ κα ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ ζηδ ζοκμθζηή 

ιείςζδ ημο μζημβεκεζαημφ πνμτπμθμβζζιμφ ηςκ ελυδςκ ηςκ εθήαςκ. Χζηυζμ, αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί, υηζ παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ηάκκααδξ απυ ημ 2,2 % ημ 2006 

ζε 4,0% ημ 2010, ηαζ ζε 4,9% ημ 2014, ηονίςξ βζα ημκ ακδνζηυ εθδαζηυ πθδεοζιυ. 

Οζ ζοιπενζθμνέξ αοηέξ, εα ιπμνμφζακ δοκδηζηά κα απμδμεμφκ ζημ έκημκμ ζηνεξ ημο 

αζμπμνζζιμφ, πμο ιαζηίγεζ ημοξ κέμοξ, ηαζ πμο ημοξ ηαεζζηά πζμ επζννεπείξ ζε 

ζοιπενζθμνέξ ορδθμφ ηζκδφκμο (Van Oort, 2011 · Matti, 2012, υπςξ ακαθένεηαζ απυ 

Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014). 

Μία δζαθμνεηζηή δζάζηαζδ ηδξ ηνίζδξ εέθδζακ κα ιεθεηήζμοκ μ K.Siomos 

ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2013), ηαεχξ επέθελακ κα ελεηάζμοκ, ηαηά πυζμκ δ ηνέπμοζα 

μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ Δθθάδα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ιμνθήξ ηθζκζηήξ ροπμπαεμθμβίαξ ζημοξ εθήαμοξ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδκ 

ελάνηδζδ απυ ημ δζαδίηηομ (Internet Addiction –IAD-). ηδ ιεθέηδ ζοιιεηείπακ 10 

Γοικάζζα ηαζ 7 Λφηεζα απυ ηδκ πυθδ ηδξ Λάνζζαξ. οκμθζηά, ζηδ ιεθέηδ έθααακ 

ιένμξ 431 έθδαμζ δθζηίαξ 12 έςξ 19 εηχκ ημ 2006 (πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ επζννμήξ ημο δζαδζηηφμο) ηαζ 

ακηίζημζπα 645 έθδαμζ ημ 2011 (ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηνίζδξ ζηδ πχνα ηαζ ιεηά 

απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ δζαδζηηοαηχκ πνδζηχκ). Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ηθήεδηακ κα 

ζοιπθδνχζμοκ έκα ενςηδιαημθυβζμ ιε δδιμβναθζηά ζημζπεία (θφθμ, δθζηία, 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ βμκέςκ, ενβαζζαηυ ηαεεζηχξ απαζπυθδζδξ βμκέςκ, ημζκςκζημ-

μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ μζημβέκεζαξ, ζπμθζηή επίδμζδ ηαζ ζοκαθείξ ζηυπμζ), ηαεχξ 

ηαζ έκα ζηαειζζιέκμ ενςηδιαημθυβζμ, πμο αθμνμφζε μνζζιέκεξ πηοπέξ ηδξ πνήζδξ 

ημο δζαδζηηφμο (πνυκμξ πμο δαπακάηαζ ζε απεοεείαξ ζφκδεζδ, πνμηζιήζεζξ 

ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, online gaming η.α). ε έκα πνχημ επίπεδμ, ηα απμηεθέζιαηα 

ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ ηυζμ δ ζοπκυηδηα ηδξ πνήζδξ υζμ ηαζ μ εεζζιυξ ηςκ εθήαςκ 

ζημ δζαδίηηομ ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ δζαεεζζιυηδηα ημο εκηυξ ηαζ 

εηηυξ ημο ζπζηζμφ.  Δπζπθέμκ, δεκ απμηθείζηδηε ημ βεβμκυξ, υηζ δ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ 

ημο δζαδζηηοαημφ ηυζιμο εκδεπμιέκςξ κα απμηεθεί ιία πνμζπάεεζα πνμζανιμβήξ 

αθθά ηαζ ακηίδναζδξ μνζζιέκςκ εθήαςκ απέκακηζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημ-

μζημκμιζηέξ πνμηθήζεζξ, πμο πθαζζζχκμοκ ηδκ πναβιαηζηή ημοξ ακάπηολδ. 

Μμθαηαφηα, δ πανμφζα ένεοκα δεκ ιαξ επζηνέπεζ κα δζελάβμοιε ζοιπενάζιαηα βζα 

αζηζχδεζξ ζπέζεζξ, ακάιεζα ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα  ηαζ 

ζηδκ εηδήθςζδ ελανηδηζηχκ δζαδζηηοαηχκ ζοιπενζθμνχκ ζημοξ εθήαμοξ, 
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δεδμιέκμο ημο υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ (2006-2011), δ πνήζδ 

ηαζ δ πνμζααζζιυηδηα ηςκ εθήαςκ ζημ δζαδίηηομ επεηηάεδηε ακελανηήηςξ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ (Siomos, Floros, Makris, Christou & Hadjulis, 2013). 

Καηαθήβμκηαξ, μθείθμοιε κα ημκίζμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ ηαηακυδζδ ηςκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ ακάιεζα ζηδκ ακαδουιεκδ μζημκμιζηή ηνίζδ, δ μπμία 

ημπμεεηείηαζ ζε έκα ιαηνμμζημκμιζηυ ηαζ εκδεπμιέκςξ δζεεκέξ επίπεδμ, ηαζ ζηδκ 

ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ κέςκ παζδζχκ, ηα μπμία ακήημοκ ζε έκα 

ιζηνμμζημκμιζηυ επίπεδμ, ζοκζζηά ιία πμθφπθμηδ δζαδζηαζία (Harper & Jones, 2011, 

υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014). Γζα πανάδεζβια, 

δ πμζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ημο πνυκμο, πμο μζ πενκμφκ βμκείξ ιε ηα παζδζά ημοξ, 

επδνεάγμκηαζ ακαπυθεοηηα απυ ηδ ιείςζδ ημο εζζμδήιαημξ ημοξ, ηαζ ημ ζηνεξ πμο 

εηείκμζ αζχκμοκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ πμθθέξ χνεξ ενβαζίαξ, δ ιζηνυηενδ αμήεεζα 

ζημ ζπίηζ, ηαζ δ έθθεζρδ εθεφεενμο πνυκμο, εκδεπμιέκςξ κα δνμοκ ελμοεεκςηζηά βζα 

μνζζιέκμοξ βμκείξ, ηαζ ημοξ ειπμδίγμοκ κα πανέπμοκ ζηα παζδζά ηδκ απαναίηδηδ 

θνμκηίδα, ζε ηνίζζιεξ πενζυδμοξ βζα ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ 

ακάπηολδ. Πανάθθδθα, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ αζχκμοκ ηδκ 

φθεζδ είκαζ πμθφ νεοζηυξ. Σα παζδζά επδνεάγμκηαζ ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα απυ ηζξ 

αθθαβέξ ζηδκ μζημβεκεζαηή δμιή, ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ ηα ηαεζζηά εοάθςηα ζε 

μνζζιέκα είδδ εεζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Fanjul, 2014). Μάθζζηα, δ Καεδβήηνζα ημο 

Σιήιαημξ Φοπμθμβίαξ ημο Πακ/ιίμο Αεδκχκ η. Φνυζς Μυηηδ-ηεθακίδδ δήθςζε ζε 

πνυζθαηδ ζοκέκηεολδ ηδξ: «Η νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν αιιά θαη ην ίδην ην παηδί 

παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ηξόπν πνπ απηό αληηκεησπίδεη ηηο αληημνόηεηεο. Η 

επηξξνή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη δύζθνια ππεξληθάηαη από άιιεο 

είηε πξνζσπηθέο είηε πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο. Έηζη, παξαδείγκαηνο ράξε, ε θαιή 

ζρέζε κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπηζηνζύλε θαη ζηελ αλνηθηή 

επηθνηλσλία, κπνξνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ έλα παηδί από νξηζκέλεο ζύγρξνλεο 

θνηλσληθέο πξνθιήζεηο» (Μυηηδ-ηεθακίδδ, 2015). 

4.8) Απην-αλαθνξέο γηα ηελ Τγεία: 

φιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ ημο Παβηυζιζμο Ονβακζζιμφ Τβείαξ βζα ημ 2014, μζ 

πμθζηζηέξ θζηυηδηαξ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, ζοκεπίγμοκ κα 

απεζθμφκ ηδ ζοκμθζηή οβεία ηαζ ηδκ εοδιενία ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ ΔΔ, πμο 

θαιαάκμοκ πνδιαημδμηζηή ζηήνζλδ. Σα αολδιέκα επίπεδα ηδξ ακενβίαξ, ηαεχξ ηαζ μζ 
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αθθεπάθθδθεξ πενζημπέξ ζε ιζζεμφξ ηαζ ζοκηάλεζξ, ηείκμοκ κα εκηείκμοκ ηδκ 

πενζεςνζμπμίδζδ ηςκ πζμ εοάθςηςκ μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ (παζδζά ηαζ έθδαμζ, 

άκενβμζ κέμζ, ιμκμβμκεσηέξ μζημβέκεζεξ, ιεζμκυηδηεξ, ιεηακάζηεξ ηαζ δθζηζςιέκμζ), 

ηαεχξ ηαζ ημκ απμηθεζζιυ ημοξ απυ ηδκ πνυζααζδ ζηζξ οπδνεζίεξ δδιυζζαξ οβείαξ 

(EPHA Report, 2014). Όπςξ πνμακαθένεδηε, ζημ πανεθευκ, δ πνχζιδ έηεεζδ ηςκ 

παζδζχκ ζε ακηίλμεξ ζοκεήηεξ γςήξ (θηχπεζα, ημζκςκζηέξ δζαηνίζεζξ), ηαεχξ ηαζ ζε 

ορδθά επίπεδα ημλζημφ ζηνεξ, έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή δμιή ηαζ ζηδκ ζοκμθζηή ακάπηολδ ημο εβηεθάθμο, ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ 

αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ ζςιαηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ροπζηχκ δζαηαναπχκ, 

ηαηά ηδκ εκδθζηίςζδ (Shonkoff et al., 2012). Μάθζζηα, ζηδκ έηεεζδ πμο 

δδιμζζεφηδηε ημ 2015 απυ ηδκ Γζεεκή Δηαζνεία Κμζκςκζηήξ Παζδζαηνζηήξ ηαζ 

Παζδζηήξ Τβείαξ (ISSOP), μζ παζδίαηνμζ εκεαννφκμκηαζ κα βκςνίγμοκ ηαζ κα 

παναημθμοεμφκ ημκ ακηίηηοπμ, πμο ιπμνεί κα επζθένεζ δ θζηυηδηα ζηδ ζςιαηζηή 

οβεία ηςκ παζδζχκ (Spencer, Rajmil, Taylor-Robinson & Panagiotopoulos, 2015). 

Χζηυζμ, δ ζφκδεζδ ακάιεζα ζηδκ ειθάκζζδ ηάπμζμο γδηήιαημξ ροπζηήξ οβείαξ ηαζ 

ζηδκ απυηηδζδ δζαθυνςκ πνμαθδιάηςκ μνβακζηήξ οβείαξ ζημ ιέθθμκ, ζοκεπίγεζ κα 

οπμηζιάηαζ ζε Πακεονςπασηυ επίπεδμ (EPHA Report, 2014). 

Σμ 2010, δ Κ. Magklara ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ηδξ, πνμζπάεδζακ κα 

ζοβηεηνζιεκμπμζήζμοκ βζα πνχηδ θμνά, ημκ ακηίηηοπμ ηςκ ημζκςκζημ-μζημκμιζηχκ 

ακζζμηήηςκ ζηδ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία ηςκ εθήαςκ ιαεδηχκ ζηδκ Δθθάδα. 

ηδκ εκ θυβς ιεθέηδ, έθααακ ιένμξ 5.614 έθδαμζ δθζηίαξ απυ 16 έςξ 18 εηχκ απυ 25 

θφηεζα ζε μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ μνζζιέκςκ 

παναιεευνζςκ πενζμπχκ ηαζ κδζζχκ). Οζ ιαεδηέξ ηθήεδηακ κα ζοιπθδνχζμοκ έκα 

ενςηδιαημθυβζμ αοημ-ακαθμνάξ ηφπμο Likert, ιε ζημπυ κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ ημοξ οβείαξ. Οζ ενεοκδηέξ ζηάειζζακ 

μνζζιέκεξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ, υπςξ δ εηπαζδεοηζηή ααειίδα ηςκ 

ιαεδηχκ (α’), δ ημπμεεζία ημο ζπμθείμο, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ βμκέςκ, ημ 

ηαεεζηχξ ηδξ ενβαζζαηήξ απαζπυθδζδξ ηςκ βμκέςκ, δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηα αοημ-ακαθενυιεκα επίπεδα ηδξ οβείαξ ηςκ ιαεδηχκ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ ημ 10% ηςκ εθήαςκ αλζμθυβδζε ηδκ 

ζςιαηζηή ημο οβεία ςξ υπζ ανηεηά ηαθή, εκχ ημ 32% οπμζηήνζλε, πςξ δζαεέηεζ ιδ 

ζηακμπμζδηζηά επίπεδα ροπζηήξ εοελίαξ. Οζ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ εκηυξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ηαζ μζ ιδ ακαιεκυιεκεξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, ζοζπεηίζηδηακ εεηζηά ιε ηδκ 
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ηαηή ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία ηςκ ιαεδηχκ, εκχ δ ακενβία ημο παηένα ζοκδέεδηε 

εκημκυηενα ιε ηδκ ροπζηή δοζανιμκία ηςκ εθήαςκ ημνζηζζχκ (Magklara et al., 

2010). 

Χζηυζμ, ζηδκ Δονςπασηή ένεοκα HBSC (Health Behaviour in School-aged 

Children), πμο δζελήπεδ βζα ηδκ Δθθάδα ημ 2014 απυ ηδκ Α. Kokkevi ηαζ ημοξ 

ζοκενβάηεξ ηδξ, δεκ εκημπίζηδηακ ζδζαίηενεξ δζαθμνέξ, ακάιεζα ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ μζ έθδαμζ αλζμθυβδζακ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημοξ ςξ ηαθή ή ηαηή, ιεηαλφ 

ηςκ εηχκ 2006, 2010 ηαζ 2014 (Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014, Πίκαηαξ 

1). Μμθαηαφηα, μζ ενεοκδηέξ παναηήνδζακ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, ημ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, πμο δήθςκακ 

ζηακμπμζδιέκμζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημοξ, πανμοζίαζε αλζμζδιείςηδ πηχζδ.  

Μάθζζηα, δ ανκδηζηή αοηή ηάζδ εηθνάζηδηε ηαζ απυ ηα δφμ θφθα, ηαζ αθμνμφζε 

υθεξ ηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ, αθθά ήηακ πζμ ειθακήξ βζα ημοξ έθδαμοξ δθζηίαξ 13 έςξ 

15 εηχκ απυ υ, ηζ  βζα ηα παζδζά ηςκ 11 εηχκ (ηα μπμία πζεακυηαηα ςξ πζμ ιζηνά 

πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδ ιεηααίααζδ ημο ανκδηζημφ ζοκαζζεδιαηζζιμφ ηςκ βμκέςκ) 

(Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014, Πίκαηαξ 2). ημ ζδιείμ αοηυ, αλίγεζ κα 

ημκίζμοιε ηαζ πάθζ, υηζ ηαηακυδζδ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ακάιεζα ζηδκ ακαδουιεκδ 

μζημκμιζηή ηνίζδ, δ μπμία ημπμεεηείηαζ ζε έκα ιαηνμμζημκμιζηυ ηαζ εκδεπμιέκςξ 

δζεεκέξ επίπεδμ, ηαζ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ κέςκ παζδζχκ, ηα μπμία 

ακήημοκ ζε έκα ιζηνμμζημκμιζηυ επίπεδμ, ζοκζζηά ιία πμθφπθμηδ δζαδζηαζία. Ο 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ ηνίζδ επδνεάγεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ δζαθμνεηζηήξ 

δθζηίαξ, είκαζ πζεακυηαηα ιδ βναιιζηυξ ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ζε δζαθμνεηζηά 

επίπεδα (Harper & Jones, 2011, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kokkevi, Stavrou, Kanavou & 

Fotiou, 2014).  

Ζ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Faresjo (2013) ηαηάθενε κα θένεζ ζημ θςξ πζμ 

ηαηαημπζζηζηά απμηεθέζιαηα βζα ιία δζαθμνεηζηή, αθθά παν’ υθα αοηά εοάθςηδ 

πθδεοζιζαηή μιάδα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Faresjo ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο εέθδζακ κα 

ιεθεηήζμοκ, ζε πμζυ ααειυ δ μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ επδνεάζεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ 

οβείαξ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα.  Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ, ζηδ 

ιεθέηδ ζοιιεηείπακ 124 κέμζ θμζηδηέξ απυ ηδκ πυθδ ηδξ Αεήκαξ ζηδκ Δθθάδα (δ 

μπμία ιαζηίγεηαζ απυ ηδκ ηνέπμοζα μζημκμιζηή ηνίζδ), ηαζ 112 θμζηδηέξ απυ ηδκ 

πυθδ ημο Linkoping ζηδ μοδδία (δ μπμία δεκ έπεζ επδνεαζηεί αηυια απυ ημκ 

ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ). ε έκα πνχημ επίπεδμ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ 
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ηθήεδηακ κα ζοιπθδνχζμοκ έκα ενςηδιαημθυβζμ αοημ-ακαθμνάξ, ιε ζημπυ κα 

δζενεοκδεεί μ ηνυπμξ, ιε ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκ ηδκ οβεία ημοξ. 

ηδ ζοκέπεζα, ζοθθέπεδηε έκα δείβια ιαθθζχκ απυ ηάεε ζοιιεηέπμκηα, πνμηεζιέκμο 

κα ακαθοεμφκ ηα μνβακζηά επίπεδα ηδξ ημνηζγυθδξ (ζδιακηζηυξ αζμ-δείηηδξ ημο 

ζηνεξ) ημο ηάεε αηυιμο. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ μζ κεανμί 

εκήθζηεξ απυ ηδκ Δθθάδα δζέεεηακ ζδιακηζηά ορδθυηενα επίπεδα ακηζθδπημφ ζηνεξ, 

είπακ αζχζεζ πμθφ πζμ ζηνεζμβυκα βεβμκυηα γςήξ, εκχ επίζδξ ακέθενακ παιδθυηενα 

επίπεδα αζζζμδμλίαξ βζα ημ ιέθθμκ. Δπζπθέμκ, ιεηαλφ ηςκ Δθθήκςκ θμζηδηχκ, ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ημο ζηνεξ, ήηακ πμθφ πζμ δζαδεδμιέκα, ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημοξ κεανμφξ μοδδμφξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ εκδεπμιέκςξ κα απμδίδεηαζ ζηζξ 

ανκδηζηέξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηέξ ιεηααμθέξ, ιε ηζξ μπμίεξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ 

ηαεδιενζκά. Δπίζδξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ μζ κεανμί Έθθδκεξ πανμοζίαζακ 

ζοκμθζηά ιεζςιέκα επίπεδα μνβακζηήξ ημνηζγυθδξ, ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ, είκαζ πμθφ 

πζεακυ κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ημοξ ζημ ζηνεξ. Σέθμξ, δ πανμφζα 

ιεθέηδ, ηαηάθενε κα ακαδείλεζ μνζζιέκεξ απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ πζέζεςκ, πμο αζχκμοκ ζήιενα μζ κέμζ ζηδκ Δθθάδα, πνςηίζηςξ ζηδκ 

ζςιαηζηή ημοξ οβεία ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηδκ ροπζηή ημοξ εοδιενία (Faresjo et al., 

2013). 

4.9) Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο:  

φιθςκα ιε δδιμζίεοια ηδξ Eurostat (ηαηζζηζηή Τπδνεζία ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ), πμο πανμοζζάζηδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ Γζεεκμφξ Ζιέναξ βζα ηδκ Δλάθεζρδ 

ηδξ Φηχπεζαξ βζα ημ 2015, ημ  17% ημο πθδεοζιμφ ηδξ ΔΔ ανίζηεηαζ ζε ηίκδοκμ 

εζζμδδιαηζηήξ θηχπεζαξ, εκχ ιυθζξ ημ 9% θαίκεηαζ πςξ ένπεηαζ ηαεδιενζκά 

ακηζιέηςπμ ιε ηδκ απμζηένδζδ αβαεχκ πνχηδξ ακάβηδξ, υπςξ ημ θαβδηυ (Eurostat, 

2015). Μάθζζηα, ζημ πανεθευκ έπεζ απμδεζπεεί, υηζ ζηζξ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ, υπμο ηα 

παζδζά πμο γμοκ ζε μζημβέκεζεξ πςνίξ πυνμοξ ή ζε έκα πενζαάθθμκ ιε ακεπανηήξ 

ιδπακζζιμφξ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ, θυβς ηςκ ιέηνςκ θζηυηδηαξ, δζαηνέπμοκ 

ιεβαθφηενμοξ δζαηνμθζημφξ ηζκδφκμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηυζμ ηδξ παποζανηίαξ 

υζμ ηαζ ημο οπμζζηζζιμφ (Rajmil et al., 2014). φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα, πμο 

ακαημζκχεδηακ απυ ηδκ ΔΛΣΑΣ ημ 2016, ημ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ 

Δθθάδα, πμο ακηζιεηςπίγεζ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ηαζ ζηενείηαζ ααζζηά αβαεά 

(δοκαηυηδηα απμπθδνςιήξ παβίςκ θμβανζαζιχκ, εθθείρεζξ ζηδ δζαηνμθή (ηνέαξ ή 

ράνζ), εένιακζδ, ηαηάθθδθδ ζηέβαζδ) λεπέναζε ημ 20% ηα πνυκζα ηδξ μζημκμιζηήξ 
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ηνίζδξ, ιε ημ 23,3% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ κα ακηζπνμζςπεφεζ ηα παζδζά δθζηίαξ 

ηάης ηςκ 18 εηχκ (ΔΛΣΑΣ, 2016b). ημ ζδιείμ αοηυ, αλίγεζ κα ημκίζμοιε, υηζ ζηδκ 

Δονςπασηή ένεοκα HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), πμο δζελήπεδ 

βζα ηδκ Δθθάδα ημ 2014 απυ ηδκ Α. Kokkevi ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ, θάκδηε υηζ δ 

ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ανηεηχκ εθήαςκ πνάβιαηζ πανμοζίαζακ επζδείκςζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

πνμδβμφιεκα έηδ 2006 ηαζ 2010. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 5,4% ηςκ ιαεδηχκ ακέθενε, 

υηζ δ μζημβέκεζα ημοξ ακηζιεηχπζγε ηάπμζμο είδμοξ δοζημθία ζηδκ αβμνά ηνμθίιςκ 

(Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 2014, Πίκαηεξ 1,2). 

Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, ιία μιάδα ενεοκδηχκ απυ ημ Ηκζηζημφημ 

Πνμθδπηζηήξ, Πενζααθθμκηζηήξ ηαζ Δνβαζζαηήξ Ηαηνζηήξ ζηδκ Αεήκα, 

πναβιαημπμίδζε πνυζθαηα ιία πμζμηζηή ζοβηνζηζηή ιεθέηδ, ιε ζηυπμ κα ιεθεηήζεζ 

ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζαηνμθήξ πμο θαιαάκμοκ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ, ηςκ μπμίςκ μζ 

μζημβέκεζεξ ιαζηίγμκηαζ εκημκυηενα απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ Δθθάδα. Γζα 

ημοξ ζημπμφξ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ, πναβιαημπμζήεδηακ είημζζ μιάδεξ εζηίαζδξ ζε 

14 ζπμθεία ηδξ Δθθάδαξ. ηδ ιεθέηδ ζοιιεηείπακ παζδζά πνμζπμθζηήξ (0 έςξ 6 

εηχκ), ζπμθζηήξ (6 έςξ 12 εηχκ) ηαζ εθδαζηήξ δθζηίαξ (13 έςξ 17 εηχκ) ηαεχξ ηαζ μζ 

βμκείξ ημοξ, μζ μπμίμζ ήηακ δζηαζμφπμζ ημο πνμβνάιιαημξ επζζζηζζηζηήξ αμήεεζαξ ηαζ 

οβζεζκήξ δζαηνμθήξ ζημ ζπμθείμ. Σμ πνυβναιια αοηυ, πνμζέθενε βζα έκακ μθυηθδνμ 

πνυκμ δςνεάκ βεφιαηα ζε ιαεδηέξ (ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηδξ ιεζμβεζαηήξ 

δζαηνμθήξ), πμο θμζημφκ ζε ζπμθεία οπμααειζζιέκςκ πενζμπχκ ηδξ Δθθάδαξ. Όθμζ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ (ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ) ακέθενακ, υηζ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα εοενβεηζηά 

απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ζημ 

επίπεδμ ηδξ οβείαξ ημοξ. Χζηυζμ, μζ βμκείξ οπμζηήνζλακ, υηζ μζ μζημκμιζηέξ 

δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, ηαεχξ ηαζ μ πενζμνζζιέκμξ πνυκμξ πμο δζαεέημοκ 

θυβς ηςκ απαζηδηζημφ ενβαζζαημφ ημοξ ςνανίμο, ημοξ ειπμδίγμοκ κα πνμζθένμοκ 

ηδκ απαναίηδηδ πμζυηδηα ηνμθίιςκ ζηα παζδζά ημοξ (Dalma et al., 2016). 

H ενεοκδηζηή μιάδα ηδξ  Μ.Yannakoulia (2015) εέθδζε επίζδξ κα 

δζενεοκήζεζ ημοξ πανάβμκηεξ, πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ δζαηνμθήξ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, ζηα πθαίζζα θεζημονβίαξ ημο πνμβνάιιαημξ επζζζηζζηζηήξ 

αμήεεζαξ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ ζημ ζπμθείμ, ημ μπμίμ οθμπμζείηαζ 

ζε πενζμπέξ ιε παιδθυ μζημκμιζηυ οπυααενμ ζηδκ Δθθάδα, ηαζ ημ μπμίμ έθααε πχνα 

ςξ ιμνθή πανέιααζδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνέπμοζαξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ. 
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Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ιεθέηδξ, μζ ενεοκδηέξ ζοκέθελακ 15.897 ενςηδιαημθυβζα 

ηαηαβναθήξ απυ έκα ζφκμθμ 162 ζπμθείςκ, πμο ζοιιεηείπακ ζημ πνυβναιια, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο 2012-2013. Σα ενςηδιαημθυβζα αθμνμφζακ: α) ηα ημζκςκζημ-

δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ηαζ α) ημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηζξ 

δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ. Χξ ιέηνμ βζα ηδκ 

ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημβέκεζαξ, πνδζζιμπμζήεδηε Κθίιαηα 

Οζημβεκεζαηήξ Δοδιενίαξ (Family Affluence Scale -FAS-), εκχ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ δζαηνμθήξ, πνδζζιμπμζήεδηε μ δείηηδξ 

ζοιιυνθςζδξ πνμξ ηδ Μεζμβεζαηή δζαηνμθή (Compliance with Mediterranean Diet 

Quality Index –KIDMED-). Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ υζμ 

ορδθυηενμ είκαζ ημ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ επίπεδμ ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ πζεακυηενμ 

ηα παζδζά κα θαιαάκμοκ πνςζκυ ηαζ κα ηαηακαθχκμοκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ θνμφηα, 

θαπακζηά ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα. οκεπχξ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ δ πμζυηδηα 

ηδξ δζαηνμθήξ, πμο θαιαάκμοκ ηα παζδζά, ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ 

ημζκςκζημ-μζημκμιζηή εοδιενία ηδξ μζημβέκεζαξ (Yannakoulia et al., 2015). 

Πζμ πνυζθαηα, μ Κθεάκεμοξ ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2016), εέθδζακ κα 

ιεθεηήζμοκ ιία δζαθμνεηζηή ζοκζζηχζα ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ηςκ παζδζχκ 

ηαζ ηςκ εθήαςκ ζηδκ Δθθάδα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ενεοκδηέξ ελέηαζακ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ημο αάνμοξ μνζζιέκςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ, μζ μπμίμζ πνμένπμκηακ απυ 

ζπμθεία ηδξ Γοηζηήξ Αηηζηήξ, απυ ημ Νμέιανζμ ημο 2009 έςξ ημκ Μάΐμ ημο 2012, 

δδθαδή θίβμ πνζκ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ εηχκ, απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ πχνα. ηδ ιεθέηδ έθααακ ιένμξ παζδζά ζπμθζηήξ ηαζ 

εθδαζηήξ δθζηίαξ (6 έςξ 16 εηχκ), ηα μπμία δζέεεηακ ιεζαίμ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ 

οπυααενμ. Σα παζδζά ζοιιεηείπακ ζηδ ιέηνδζδ ημο φρμοξ, ημο αάνμοξ, ηαεχξ ηαζ 

ημο δείηηδ ιάγαξ ημο ζχιαημξ ημοξ, ηάεε έλζ ιήκεξ βζα 2,5 πνυκζα. Ανπζηά, δ ιεθέηδ 

ζπεδζάζηδηε ιε ζηυπμ, ηδ ζοβηέκηνςζδ δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ακαπηολζαηχκ 

δζαβναιιάηςκ βζα ημοξ ιαεδηέξ, ηαζ υπζ ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ακηίηηοπμο 

ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζημ είδμξ ηςκ ηνμθίιςκ πμο ηαηακαθχκμοκ ηα παζδζά. Πανά 

ηδκ ανπζηή ζημπμεεζία ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ημο ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ παζδζχκ πμο έθααακ 

ιένμξ ζε αοηή, ηα απμηεθέζιαηα οπέδεζλακ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα ιεζχεδηε δ παποζανηία ηαζ ημ οπεναμθζηυ αάνμξ ζηα παζδζά, 

εκχ επζηνάηδζακ ημ θοζζμθμβζηυ αάνμξ ηαζ ηα θζπμαανή παζδζά. Σα δεδμιέκα αοηά 

εκδεπμιέκςξ κα ηαηαδεζηκφμοκ, υηζ μ ανζειυξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ βεοιάηςκ, πμο 
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έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα θαιαάκμοκ ηαεδιενζκά ηα παζδζά, έπμοκ οπμζηεί ζδιακηζηέξ 

εηπηχζεζξ εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ (Kleanthous, Dermitzaki, Papadimitriou, 

Papaevangelou & Papadimitriou, 2016). 

Οθμηθδνχκμκηαξ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ πμθζηζηέξ επζθμβέξ, πμο θαιαάκμοκ 

πχνα ζημ πθαίζζμ ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ ελοβίακζδξ ηςκ θαχκ ηδξ Δονχπδξ, ηαζ 

ζδζαίηενα ζηδκ Δθθάδα, πθήηημοκ απμδεδεζβιέκα ημ ηαεεζηχξ ενβαζζαηήξ 

απαζπυθδζδξ ηςκ πμθζηχκ, ημ εζζυδδια ηςκ κμζημηονζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα 

ηςκ μζημβεκεζχκ κα πανέπμοκ αλζμπνεπείξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ζηα παζδζά ημοξ. Σα 

παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ, ςξ ζδζαίηενα εοάθςηεξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ, επδνεάγμκηαζ 

δοζακάθμβα απυ ηδκ πενζμνζζηζηή αηιυζθαζνα ηδξ ηνίζδξ (EPHA Report, 2014). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά αζχκμοκ ηδκ φθεζδ είκαζ πμθφ 

νεοζηυξ. Σα παζδζά επδνεάγμκηαζ ζοκεζδδηά ή αζοκείδδηα απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδ 

δζαηνμθή ημοξ, ηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ηςκ βμκζχκ ημοξ κα ημοξ πανέπμοκ πάζδξ 

θφζεςξ οθζηά αβαεά (Fanjul, 2014). Γεδμιέκςκ αοηχκ, ηαείζηαηαζ ζαθέξ ημ βεβμκυξ, 

υηζ δ θηχπεζα θεζημονβεί ςξ αοημηνμθμδμημφιεκμξ ηφηθμξ. Γζα πανάδεζβια, έκα 

παζδί ιε άκενβμοξ βμκείξ, ιπμνεί κα ιδκ θαιαάκεζ ηαεδιενζκά ηδκ εκδεδεζβιέκδ 

πμζυηδηα ηδξ δζαηνμθήξ πμο ημο ακαθμβεί, ιε απμηέθεζια κα θένεζ ιέηνζεξ ζπμθζηέξ 

επζδυζεζξ ή κα ειθακίζεζ ηάπμζμ πνυαθδια οβείαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο, 

ακαιέκεηαζ κα ιεηαθένεζ πενζζζυηενμ άβπμξ ζημ ζφκμθμ ηδξ μζημβέκεζαξ. οκεπχξ, 

υζμ πζμ πενζμνζζιέκμ είκαζ έκα παζδί ζε αοηυκ ημκ ηφηθμ, ηυζμ θζβυηενεξ είκαζ μζ 

πζεακυηδηεξ δζαθοβήξ (Fanjul, 2014). 

4.10) Οηθνγέλεηα: Παξάγνληαο Πξνζηαζίαο ή Κηλδύλνπ; 

Σα παζδζά ηείκμοκ κα εοδμηζιμφκ, υηακ ακαπηφζζμκηαζ ζε πζμ ζηαεενά ηαζ 

παβζμπμζδιέκα πενζαάθθμκηα, δζυηζ ηυηε ιυκμ ιαεαίκμοκ ηζ αηνζαχξ κα πενζιέκμοκ 

απυ ημοξ άθθμοξ, ηαεχξ ηαζ ηζ ακαιέκμοκ μζ οπυθμζπμζ απυ ηδ ζοιιεημπή ημοξ. Μία 

ελαζνεηζηά απυημιδ αθθαβή, επδνεάγεζ ακαπυθεοηηα ηδκ αίζεδζδ ηδξ αζθάθεζαξ, 

πμο αζζεάκεηαζ ημ παζδί ή μ έθδαμξ. Γζάθμνα βεβμκυηα γςήξ, υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια δ απμννφειζζδ ηδξ ενβαζζαηήξ απαζπυθδζδξ ηςκ βμκέςκ, ηδξ ζηέβαζδξ 

ή δ εονφηενδ απμζφκεεζδ ηδξ ιέπνζ πνυηζκμξ ζοιπαβμφξ μζημβεκεζαηήξ δμιήξ (π.π., 

δζαγφβζμ), ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ «αζηάεεζα» ζηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ. Σέημζμο 

είδμοξ αζθκίδζεξ αθθαβέξ, ζοκήεςξ πνμηαθμφκ ιία αθοζζδςηή ακηίδναζδ ζε ηάπμζμκ 

άθθμ ημιέα, ηαζ μδδβμφκ ζηδ δδιζμονβία εκυξ θαζκμιέκμο «κηυιζκμ» εκηυξ ηδξ 
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μζημβέκεζαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημοξ ιε ημοξ 

εκήθζηεξ, μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ςξ  νοειζζηζηυξ πανάβμκηαξ απέκακηζ ζηα ανκδηζηά 

βεβμκυηα ηδξ γςήξ, ηα παζδζά ιαεαίκμοκ πςξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ ακηζλμυηδηεξ, 

πςξ κα πνμζανιυγμκηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ, ηαζ πςξ κα νοειίγμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ. Όηακ υιςξ μζ βμκείξ αζζεάκμκηαζ, υηζ δεκ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ 

ηδκ επζηείιεκδ αθθαβή, ηυηε είκαζ θζβυηενμ πζεακυκ κα ηαηαθένμοκ κα ζηδνίλμοκ 

απμηεθεζιαηζηά ηα παζδζά ημοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηα παζδζά κα 

αζχκμοκ έκα είδμξ «πενζααθθμκηζηήξ ζφβποζδξ» ηαζ «πάμοξ» εκηυξ ημο ζπζηζμφ. Σα 

παμηζηά μζημβεκεζαηά πενζαάθθμκηα ιε ηδ ζεζνά ημοξ, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

πνμηαθμφκ δζανηχξ ορδθά επίπεδα ημο ζηνεξ ζηα παζδζά, ηαζ εκδέπεηαζ κα οπεν-

εκενβμπμζήζμοκ ηδκ εοαθςηυηδηα ηςκ παζδζχκ ζημ ζηνεξ, ιε επζγήιζεξ επζπηχζεζξ 

βζα ηδκ ζοιπενζθμνά ηαζ ηδ βκςζηζηή ημοξ ακάπηολδ (Matheny Jr. et al. 1995, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Sandstrom & Huerta, 2013). 

Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, δεκ εα πνέπεζ κα εζηζάγμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ 

ιμκάπα ζηδκ ηθζκζηή ζοιπηςιαημθμβία ηςκ πνμαθδιάηςκ ροπζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ 

οβείαξ, πμο εκδεπμιέκςξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηα παζδζά, μζ έθδαμζ ηαζ μζ κεανμί 

εκήθζηεξ ζημ πθαίζζμ ακάδοζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Φοζζηά, ηαζ δ ειθάκζζδ 

ηάπμζμο είδμοξ ροπζηήξ ή ζςιαηζηήξ αζεέκεζαξ, εκδέπεηαζ κα επζθένεζ δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ ηυζμ ζηδ ζςιαηζηή οβεία, υζμ ηαζ ζηδ ιεθθμκηζηή ημζκςκζηή, 

αηαδδιασηή ηαζ επαββεθιαηζηή πνμζανιμβή εκυξ κέμο παζδζμφ, ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ 

πνέπεζ κα ηδξ απμδμεεί δ αέθηζζηδ θνμκηίδα. Χζηυζμ, ζδζαίηενδ έιθαζδ εα πνέπεζ κα 

δμεεί ηαζ ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, εκηυξ ημο μπμίμο ηα παζδζά ηαζ μζ κέμζ 

βεκκζμφκηαζ, ηαζ ανβυηενα ηαηαθήβμοκ κα ακαπηφζζμοκ μνζζιέκα ροπζηά ηαζ 

ζςιαηζηά πνμαθήιαηα. Γζα πανάδεζβια, ζζπονά βεβμκυηα γςήξ ηαζ ζηνεζμβυκμζ 

πανάβμκηεξ, υπςξ δ απχθεζα ηάπμζαξ εέζδξ ενβαζίαξ, δ έλςζδ απυ ημ ζπίηζ, δ 

δδιζμονβία μζημκμιζηχκ πνεχζεςκ ηαζ μθεζθχκ ή δ απχθεζα ηςκ απμηαιζεφζεςκ 

μζημβέκεζαξ, δδιζμονβμφκ ζζπονή ζοκαζζεδιαηζηή πίεζδ ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ κέμοξ, 

ηαζ ηαεμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ είδμξ ηςκ ζπέζεςκ, πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ζ απυηηδζδ εκυξ παζδζμφ έπεζ ιεηαηναπεί πθέμκ ζε έκακ 

ακελάνηδημ πανάβμκηα, μ μπμίμξ ζοιαάθθεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ άκμδμ ηδξ 

ζηένδζδξ μνζζιέκςκ οθζηχκ αβαεχκ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ ΔΔ, 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοβηαηαθέβμκηαζ δ Δθθάδα, δ Ηνθακδία, δ Λεημκία, δ Λζεμοακία, 
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δ Ηζπακία ηαζ δ Οοββανία (American Psychological Association, 2014, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ EPHA Report, 2014). 

φιθςκα ιε δδιμζίεοια ηδξ Eurostat (ηαηζζηζηή Τπδνεζία ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ), πμο πανμοζζάζηδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ Γζεεκμφξ Ζιέναξ βζα ηδκ Δλάθεζρδ 

ηδξ Φηχπεζαξ βζα ημ 2015, ημ  17% ημο πθδεοζιμφ ηδξ ΔΔ ανίζηεηαζ ζε ηίκδοκμ 

εζζμδδιαηζηήξ θηχπεζαξ, εκχ ιυθζξ ημ 11% ημο πθδεοζιμφ δζααζεί ζε κμζημηονζά ιε 

πμθφ παιδθά πμζμζηά ενβαζίαξ (Eurostat, 2015). Πανάθθδθα, έκαξ ζδιακηζηυξ 

ανζειυξ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ οπμδεζηκφεζ, υηζ δ θηχπεζα είκαζ δ ιεβαθφηενδ 

απεζθή βζα ηδκ παζδζηή εοδιενία, ηυζμ ζε ζςιαηζηυ ηαζ ροπμθμβζηυ υζμ ηαζ ζε 

ημζκςκζηυ επίπεδμ. Ζ παναηεηαιέκδ έηεεζδ ζε ζοκεήηεξ θηχπεζαξ, μ ημζκςκζηυξ 

απμηθεζζιυξ ηαζ μζ δζαηνίζεζξ, πμο εκδεπμιέκςξ μνζζιέκα παζδζά κα αζχκμοκ, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ πνυκςκ ηδξ ακάπηολδξ ημοξ, δφκακηαζ κα επζθένμοκ 

ελαζνεηζηά δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδ ιεηέπεζηα ροπζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ αοηχκ, 

ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εκδθζηίςζδξ ημοξ (WHO, 2014, υπςξ ακαθένεηαζ απυ 

EPHA Report, 2014). ηδκ Δονςπασηή ένεοκα HBSC (Health Behaviour in School-

aged Children), πμο δζελήπεδ βζα ηδκ Δθθάδα ημ 2014 απυ ηδκ Α. Kokkevi ηαζ ημοξ 

ζοκενβάηεξ ηδξ, ημ 27,3% ηςκ εθήαςκ ακέθενακ, υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ πνμηάθεζε 

έκηαζδ ηαζ δζαιάπεξ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημοξ. Οζ δδθχζεζξ αοηέξ, ήηακ πζμ ζοπκέξ 

ακάιεζα ζηα ημνίηζζα ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ (15 εηχκ) απυ υ,ηζ ζηα αβυνζα. Δπίζδξ, 

αφλδζδ πανμοζίαζακ ηα πμζμζηά ηδξ βμκζηήξ ακενβίαξ, ιε έκακ ζημοξ 5 εθήαμοξ 

(21,3%), κα ακαθένεζ υηζ ημοθάπζζημκ μ έκαξ απυ ημοξ δφμ βμκείξ ημο ήηακ άκενβμξ 

βζα ημ έημξ 2014 (13,1% ηςκ παηένςκ ηαζ 12,3% ηςκ ιδηένςκ), εκχ δεκ ήηακ θίβμζ μζ 

έθδαμζ πμο οπμζηήνζλακ, υηζ ακαβηάζηδηακ κα ιεηαημιίζμοκ ανηεηέξ θμνέξ βζα 

θυβμοξ ελμζημκυιδζδξ πνδιάηςκ (8,2%) (Kokkevi, Stavrou, Kanavou & Fotiou, 

2014, Πίκαηαξ 1). 

Πανάθθδθα, ζε ιία πνυζθαηδ ένεοκα, πμο πναβιαημπμίδζακ μ 

Γ.Ακαβκςζηυπμοθμξ ηαζ δ Δ.μοιάηδ (2012) θάκδηε, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, ηα πενζζηαηζηά εκδμ-μζημβεκεζαηχκ ζοβηνμφζεςκ, 

πμο ακαθένμοκ μζ αζημφκηεξ ροπμθμβζημί οπμζηήνζλδ έθδαμζ, έπμοκ αολδεεί ηαηά 

51% (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). Μάθζζηα, μ παζδμροπίαηνμξ Γ. 

Ακαβκςζηυπμοθμξ, ζε πνυζθαηδ ζοκέκηεολδ πμο παναπχνδζε ζημ ESCAP δήθςζε: 

«Τα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο έρεη απνδεηρζεί ζην παξειζόλ,  όηη ζπλδένληαη ζηελά 

κε ην θόβν θαη ηελ απόγλσζε, πνπ πξνθαιεί ε αλεξγία. Σπλεπώο, εάλ ε αλεξγία 
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δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξν θαηαζιηπηηθνύο γνλείο, ην γεγνλόο απηό ζα έρεη επηδήκηα 

απνηειέζκαηα θαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ» (Anagnostopoulos, 2015). Ο 

ηαεδβδηήξ ηαζ παζδμροπίαηνμξ ζημ Νμζμημιείμ Παίδςκ Αβία μθία ζηδκ Αεήκα, η.  

Γενάζζιμξ Κμθαΐηδξ, επζαεααίςζε ηα θεβυιεκα αοηά, επζζδιαίκμκηαξ, υηζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, μ ανζειυξ ηςκ μζημβεκεζχκ, πμο 

επζζηέπημκηαζ ηα ελςηενζηά ζαηνεία ηδξ ηθζκζηήξ ηαζ οπμαάθθμκηαζ ζε 

εκδμκμζμημιεζαηή εεναπεία, έπεζ πανμοζζάζεζ δναιαηζηή αφλδζδ (Kolaitis & 

Giannakopoulos, 2015). 

φιθςκα ιε ημκ Vygotsky, μζ ακχηενεξ ροπμθμβζηέξ θεζημονβίεξ 

δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο παζδζμφ, δζαιέζμο ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ 

εζςηενίηεοζδξ μνζζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εκδθίηςκ, μζ μπμίμζ ηαζ ζοκζζημφκ 

ημοξ θμνείξ ηδξ ημζκςκζηήξ - πμθζηζζιζηήξ ειπεζνίαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζαιεζμθάαδζδξ, ηα δζάθμνα ροπμθμβζηά ενβαθεία ημο πμθζηζζιμφ (π.π., βθχζζα), 

εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ θοζζηέξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ημο ακενχπμο, πνμηεζιέκμο κα 

ηζξ ιεηαηνέρμοκ ζε «ζδακζηέξ» ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ (πμθζηζζιζημφξ θμνείξ) 

(Vygotsky, 1997b, p.110, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). ημ ζδιείμ 

αοηυ, βίκεηαζ θακενυ, υηζ ημ μλφ άβπμξ, δ ααεααζυηδηα βζα ημ ιέθθμκ, ηαζ δ έθθεζρδ 

αοημεηηίιδζδξ ηαζ εκενβδηζηυηδηαξ εη ιένμοξ ηςκ βμκέςκ, ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ 

ζοκεπυιεκδξ ημζκςκζηήξ ιαηαίςζδξ, πμο αζχκμοκ εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, 

ημοξ ειπμδίγμοκ κα ακηεπελέθεμοκ μοζζαζηζηά ζημκ πνμζηαηεοηζηυ ηαζ 

δζαιεζμθααδηζηυ ημοξ νυθμ απέκακηζ ζηα ακαπηολζαηά αζηήιαηα ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ 

εθήαςκ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ «ηδαληθέο 

κνξθέο», πμο μζ ζφβπνμκμζ βμκείξ δφκακηαζ κα ιεηαθένμοκ ζηα παζδζά ημοξ, θαίκεηαζ 

πςξ είκαζ ανηεηά επζζθαθείξ (αβςκία, ακαζθάθεζα, αίζεδζδ εβηαηάθεζρδξ ηαζ 

ααμδεδζίαξ), ιε απμηέθεζια δ ροπζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ είηε κα 

ιδκ επζζοιαάκεζ, ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία «αλαπηπμηαθώλ θελώλ», είηε κα 

θαιαάκεζ πχνα ιε έκημκμ ζοβηνμοζζαηυ παναηηήνα, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ 

ηθζκζηήξ ροπμπαεμθμβίαξ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). 

ηζξ ΖΠΑ, δ ιείςζδ ημο εζζμδήιαημξ ηςκ μζημβεκεζχκ έπεζ ζοζπεηζζηεί ζε 

ιεβάθμ ααειυ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ αίαζςκ ζοιπενζθμνχκ ηαηά ηςκ παζδζχκ (Fanjul, 

2014). φιθςκα ιε ηδκ έηεεζδξ Γζεεκμφξ Γναιιήξ ηήνζλδξ βζα ημ Παζδί «Φςκέξ 

ηςκ Νέςκ ηδξ Δονχπδξ», δ ηαηάπνδζδ ηαζ δ αία ηαηά ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ κέςκ 

εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ (ηαημιεηαπείνζζδ, ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ, ηαηακαβηαζηζηή 
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ενβαζία ή επαζηεία, εκδμ-μζημβεκεζαηή αία ηαζ ζοβηνμφζεζξ πμο αθμνμφκ ηδ 

ζοκηήνδζδ ηςκ παζδζχκ) έπμοκ δζπθαζζαζηεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ ζηδκ Δονχπδ (Child Helpline International, υπςξ ακαθένεηαζ απυ EPHA 

Report, 2014). Μάθζζηα, μ ηαεδβδηήξ ηαζ παζδμροπίαηνμξ ζημ Νμζμημιείμ Παίδςκ 

Αβία μθία ζηδκ Αεήκα, η.  Γενάζζιμξ Κμθαΐηδξ οπμζηήνζλε, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, μ ανζειυξ ηςκ ηαημπμζδιέκςκ ηαζ ηςκ 

παναιεθδιέκςκ παζδζχκ, πμο έπμοκ ηαηαβναθεί ηαζ πμο βίκμκηαζ δεηηά, πνμηεζιέκμο 

κα πνμζηαηεοημφκ απυ ημ ιεβαθφηενμ Δθθδκζηυ παζδζαηνζηυ κμζμημιείμ, αολήεδηε 

απυ ηα 81 πενζζηαηζηά ημ 2011 ζηα 170 ημ 2014 (Kolaitis & Giannakopoulos, 2015). 

Μάθζζηα, ζημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθένμοιε, υηζ ημ 2012 δ Γαθθζηή 

εθδιενίδα «Le Monde» δδιμζίεοζε έκα εμνοαχδεξ άνενμ, ημ μπμίμ έηακε θυβμ βζα 

ηδ ζηαδζαηή επακαθμνά ηδξ παζδζηήξ ενβαζίαξ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ. Τπυ ημκ 

οπυηζηθμ «Ζ Παζδζηή Δνβαζία Δπακειθακίγεηαζ ζηδκ Νάπμθζ», ημ άνενμ πενζβνάθεζ 

ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ πζθζάδεξ παζδζά ακαβηάγμκηαζ κα εβηαηαθείρμοκ ημ ζπμθείμ 

ηαζ κα ανμοκ δμοθεζά, ιε ζημπυ κα αμδεήζμοκ μζημκμιζηά ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ημ άνενμ παναπέιπεζ ζε επίζδιδ ακαθμνά ηδξ ημπζηήξ ηοαένκδζδξ 

βζα ημ 2011, δ μπμία ηαζ οπμβναιιίγεζ, υηζ 54.000 παζδζά ακαβηάζηδηακ κα 

εβηαηαθείρμοκ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζηδκ πενζμπή ηδξ Campania ζηδ Νάπμθζ, 

ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2005 ηαζ 2009. Πενίπμο ημ 38% απυ αοηά ηα παζδζά ήηακ δθζηίαξ 

ηάης ηςκ 13 εηχκ. φιθςκα ιε ηδκ εθδιενίδα Le Monde, ηα αθθεπάθθδθα ιέηνα 

θζηυηδηαξ ηαζ μζ μζημκμιζηέξ ιεηαννοειίζεζξ, πμο έθααακ πχνα ζηδκ Ηηαθία ιε 

αθμνιή ηδκ ακαδουιεκδ μζημκμιζηή ηνίζδ, δδιζμφνβδζακ ζοκαζζεήιαηα απυβκςζδξ 

ζηα κέα παζδζά. Οζ πμθζηζηέξ αοηέξ, ζπεδυκ απέηθεζζακ ηδκ πνυζααζδ ηςκ ακένβςκ 

ηαζ ηςκ θηςπχκ ζηα μιμζπμκδζαηά πνμκμζαηά επζδυιαηα (Allegra, 2012). 

Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ δ ελάπθςζδ ηδξ παζδζηήξ 

παναιέθδζδξ ηαζ ηδξ ηαημπμίδζδξ, ηαεχξ ηαζ δ επακαθμνά ηδξ παζδζηήξ ενβαζίαξ 

ζοκζζηά ιία πνυηθδζδ βζα μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ 

Δθθάδαξ, βζα ηδκ μπμία δεκ έπμοκ εκημπζζηεί αηυια ηέημζμο είδμοξ επίζδια 

εονήιαηα. 
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4.11) Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα: Απειεπζεξσηήο ή Πνιηνξθεηήο; 

Έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιεθεηδηχκ ημο ηθάδμο, έπμοκ 

επζζδιάκεζ ζημ πανεθευκ, υηζ μζ πναβιαηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ μζ δελζυηδηεξ ηςκ 

ιαεδηχκ οπμηζιχκηαζ ιέζα απυ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο Δθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ (Μπνμφγμξ 2009, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati 

& Baourda, 2015). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ζφβπνμκμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζηδκ 

Δθθάδα, ηείκεζ κα θεζημονβεί ιε έκακ ηεθεζμεδνζηυ ηαζ πνδζζιμεδνζηυ ηνυπμ, μ 

μπμίμξ πανααθέπεζ ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ ηςκ ιαεδηχκ, ζε ιία 

πάκς απυ υθα ηνίζζιδ πενίμδμ βζα ηδκ ροπζηή ημοξ ακάπηολδ, αοηή ηδξ εθδαείαξ. 

οκήεςξ, ηα παζδζά, πμο δεκ ηαηαθένκμοκ κα ζοιιμνθςεμφκ απέκακηζ ζε αοηυ ημ 

ηεπκμηναηζηυ ζφζηδια, ηαζ κα θάαμοκ ιένμξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, 

αζζεάκμκηαζ, υηζ πενζεςνζμπμζμφκηαζ απυ ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ ηαζ υηζ 

«απμηοβπάκμοκ». οκεπχξ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ δ ζοιιεημπή ζημ ζπμθείμ ζοκζζηά 

ιία άηνςξ ζηνεζμβυκα ηαζ πενζμνζζηζηή ειπεζνία βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ Έθθδκεξ 

ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ πανά ημ βεβμκυξ, υηζ αδοκαημφκ κα εκημπίζμοκ έκα ζζπονυ 

πνμζςπζηυ κυδια ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ, αβςκίγμκηαζ κα παναιείκμοκ εκηυξ 

ημο ζοζηήιαημξ, ιε ζημπυ κα οπενηαθφρμοκ έκα ζφκμθμ απυ βμκεσηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ πνμζδμηίεξ (Vryonides & Gouvias, 2012). Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

Πμθζηζζιζηή – Ηζημνζηή πνμζέββζζδ, δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία θαίκεηαζ, πςξ 

δζαδναιαηίγεζ έκακ πμθφ ζδζαίηενμ ηαζ δοκαιζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο παζδζμφ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ μζ εηπαζδεοηζημί 

θεζημονβμφκ ςξ πμθζηζζιζημί δζαιεζμθααδηέξ ηαζ θμνείξ «ηδαληθώλ» πμθζηζζιζηχκ 

ιμνθχκ βζα ημ παζδί, ιε ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ «δπλεηηθήο» ροπζηήξ ημο ακάπηολδξ 

(Vygotsky, 1994, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). 

Σζ ζοιααίκεζ υιςξ, υηακ μζ έθδαμζ πανάθθδθα ιε ημ ηεπκμηναηζηυ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ηαθμφκηαζ κα ακαιεηνδεμφκ ηαζ ιε έκα ζφκμθμ ημζκςκζημ-

μζημκμιζηχκ ακηζλμμηήηςκ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ 

ζφβπνμκδ μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ Δθθάδα; Τπυ αοηυ ημ πνίζια ζοκηίεεηαζ, αοηυ πμο 

μ Vygotsky παναηηήνζγε ςξ «θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο».  Γζα πανάδεζβια, 

εκημπίγμκηαζ ανηεηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ηα μπμία οπμδεζηκφμοκ, υηζ ηα παζδζά ηαζ 

μζ έθδαμζ ιε παιδθυ εζζυδδια ακηζιεηςπίγμοκ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ απμηοπίαξ ή 

εβηαηάθεζρδξ ημο ζπμθείμο (Sandstrom & Huerta, 2013). Πανάθθδθα, ηα κέα παζδζά, 
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πμο ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε αθθεπάθθδθεξ πνμηθήζεζξ ηαζ πζέζεζξ εκηυξ ημο 

μζημβεκεζαημφ ημοξ πθαζζίμο, θαίκεηαζ κα δοζημθεφμκηαζ κα πνμζανιμζημφκ ζε άθθα 

πθαίζζα, ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ, εηθνάγεηαζ ανηεηά ζοπκά ιέζα απυ ηδκ εηδήθςζδ 

ανκδηζηχκ ημζκςκζηχκ ζοιπενζθμνχκ (π.π., ζπμθζηή άνκδζδ) (Sandstrom & Huerta, 

2013).  

ημ επίπεδμ αοηυ, εα πνέπεζ κα ημκίζμοιε, υηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

πχνεξ ηδξ ΔΔ, δ Δθθδκζηή ηοαένκδζδ δεκ έπεζ ηαηαθένεζ ιέπνζ ζήιενα κα εθανιυζεζ 

ηακέκα απυ ηα πνδιαημδμημφιεκα πνυβναιια πανέιααζδξ ηαζ πνμαβςβήξ ηδξ 

ροπζηήξ οβείαξ ζημ ζπμθείμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, έπεζ ςξ απμηέθεζια μνζζιέκμζ 

ζδιακηζημί ημιείξ ηδξ γςήξ ηςκ παζδζχκ, ζημοξ μπμίμοξ πνεζάγμκηαζ άιεζδ 

ηαεμδήβδζδ ηαζ ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ, υπςξ είκαζ δ πνμζςπζηή ακάπηολδ, μζ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, μζ ημζκςκζηέξ αλίεξ ηαζ δ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία, κα 

παναβκςνίγμκηαζ (Μπνμφγμξ, 2009). Μάθζζηα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ ιάεδια 

ημο «επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ» είκαζ ημ ιμκαδζηυ εβπεζνίδζμ ιε 

ζοιαμοθεοηζηυ πνμζακαημθζζιυ εκηυξ ημο ζπμθείμο, ηαζ ιάθζζηα εζζήπεδ ζηδ 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ημ 1976 (Malakiosi-Loizou & Giovazolias, 2013, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015). 

ε ιία ανηεηά πνυζθαηδ ιεθέηδ, δ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Α. Brouzou εέθδζε 

κα ελεηάζεζ ηαζ κα ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ Δθθήκςκ ιαεδηχκ 

βοικαζίμο βζα ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ, ζηα πθαίζζα ηδξ ακαδουιεκδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδ πχνα. ηδ ιεθέηδ ζοιιεηείπακ 931 ιαεδηέξ βοικαζίμο (433 

ημνίηζζα ηαζ 498 αβυνζα) δθζηίαξ 12 έςξ 16 εηχκ. ε έκα πνχημ επίπεδμ, μζ ιαεδηέξ 

ζοιπθήνςζακ έκα ενςηδιαημθυβζμ ιε ημζκςκζημ-δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά  

(θφθμ, δθζηία, αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ). ηδ ζοκέπεζα, πμνδβήεδηε ζημοξ ιαεδηέξ έκα 

ενςηδιαημθυβζμ αοημ-ακαθμνάξ 70 ζδιείςκ πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ιε ζημπυ κα 

δζενεοκδεμφκ μζ ακάβηεξ ημοξ βζα ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ 

(ζπμθείμ, επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία, δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, πνμζςπζηή 

ακάπηολδ, ημζκςκζηέξ αλίεξ). Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ μζ ηυζμ ηα 

αβυνζα υζμ ηαζ ηα ημνίηζζα δθζηίαξ 12-16 εηχκ, εηθνάγμοκ αολδιέκα αζηήιαηα βζα 

ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδκ 

επαββεθιαηζηή ημοξ ζηαδζμδνμιία ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ αλίεξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ 

ηα αζηήιαηα βζα ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ ηςκ ιεβαθφηενςκ ιαεδηχκ δθζηίαξ 16 

εηχκ (δδθαδή πνζκ απυ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζημ θφηεζμ), ήηακ ζοπκυηενα ηαζ 
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αθμνμφζακ πενζζζυηενεξ δζαζηάζεζξ (πνμζςπζηή ακάπηολδ, δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ). 

Σμ βεβμκυξ αοηυ, εκδεπμιέκςξ κα απμδίδεηαζ ζηδ θοζζηή νεοζηυηδηα, πμο 

παναηηδνίγεζ ηζξ δζενβαζίεξ ακάπηολδξ ηδξ πνμζςπζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ 

εθδαζηήξ δθζηίαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ αβςκία, πμο αζχκμοκ ηα παζδζά, ιε αθμνιή ηδκ 

επενπυιεκδ εζζαβςβή ημοξ ζημ θφηεζμ ηαζ ιεηέπεζηα ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ 

(Brouzos, Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015).  

ημ ζδιείμ αοηυ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ μ Vygotsky οπμζηήνζλε, πςξ έκαξ 

εκήθζηαξ θεζημονβεί ςξ ιεζμθααδηήξ ιυκμ, υηακ μζ ζδέεξ ημο βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ 

εκδζαθένμκημξ ηαζ δμηζιήξ βζα έκα παζδί. Μμκάπα ιέζς ηδξ ηαηάθθδθδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ηαεμδήβδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ, ηα παζδζά ένπμκηαζ κα πανάβμοκ 

ζοθθμβζηά, ημοξ δζημφξ ημοξ μιυηζιμοξ ηυζιμοξ ηαζ πμθζηζζιμφξ. Χζηυζμ, 

δζεοηνίκζζε, υηζ ακ ιζα ζοβηεηνζιέκδ «ηδαληθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο» δεκ είκαζ 

δζαεέζζιδ ζημ πενζαάθθμκ, ηυηε ημ παζδί δεκ εα ιπμνέζεζ κα ακαπηοπεεί ζςζηά 

(Kudriavtsev, 1997, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Δπμιέκςξ, ημ 

πάζια ακάιεζα ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ 

ηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ 

δδιζμονβία εκυξ «αλαπηπμηαθνύ θελνύ», δζυηζ ζηενεί ζημοξ κέμοξ μνζζιέκεξ ζδακζηέξ 

ιμνθέξ ηαζ πνυηοπα, ζε ιία ζδζαίηενα εοαίζεδηδ πενίμδμ ακάπηολδξ, υπμο 

απαζημφκηαζ ηέημζμο είδμοξ ηαοηίζεζξ (Triliva, Varvantakis & Dafermos, 2015). 

οβπνυκςξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί, υηζ ηυζμ μ πνμτπμθμβζζιυξ ημο ηυζημοξ 

θεζημονβίαξ, υζμ ηαζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ανηεηχκ ζδνοιάηςκ πνςημαάειζαξ, 

δεοηενμαάειζαξ ηαζ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα, ςξ απμηέθεζια ηςκ 

ιέηνςκ θζηυηδηαξ, , οπέζηδζακ αλζμζδιείςηεξ πενζημπέξ (Koulouris, Moniarou-

Papaconstantinou & Kyriaki-Manessi, 2013). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεηαλφ ηςκ εηχκ 

2009 ηαζ 2013, μ πνμτπμθμβζζιυξ βζα ημ Δθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ιεζχεδηε 

ζοκμθζηά ηαηά 33 %. Αοημφ ημο είδμοξ μζ πενζημπέξ, άζηδζακ ζδιακηζηή πίεζδ ζε 

υθα ηα επίπεδα ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ηαζ μδήβδζακ ζηδ δζαημπή ηδξ 

θεζημονβίαξ ηαζ ηδ ζοβπχκεοζδ πμθθχκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ, ζε δναιαηζηή ιείςζδ 

ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηαζ ηςκ δαπακχκ εένιακζδξ, ηαεχξ ηαζ ζε ζδιακηζηή 

επζδείκςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ ηαζ ιάεδζδξ (Vaughan-Whitehead, 2014, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Burgi-Golub & Soumara, 2015). Μάθζζηα, ιία μιάδα ενεοκδηχκ απυ 

ημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Σ.Δ.Η Αεήκαξ, εέθδζε κα δζενεοκήζεζ ηζξ απυρεζξ ηςκ 

κέςκ θμζηδηχκ δθζηίαξ 18 έςξ 25 εηχκ, ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ 
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μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ Δθθάδα έπεζ επδνεάζεζ ηδ γςή ημοξ. Σμ 33,3% ηςκ θμζηδηχκ 

ακέθενε, υηζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ επδνεάζεζ «εθαθνχξ» ηδκ απυδμζδ ηςκ 

ζπμοδχκ ημοξ, εκχ ημ 80% ηςκ θμζηδηχκ θάκδηε κα πζζηεφεζ, υηζ δ ηνίζδ έπεζ 

επδνεάζεζ ζοκμθζηά ηδκ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ 

(Anagnostopoulou et al., 2014). 

4.12) Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο: Πεγή Δπηπρίαο ή Αγσλίαο; 

Δηηυξ απυ ηδκ πμθοδζάζηαηδ ζοιαμθή ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ζπμθείμο ζηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ ροπζηήξ ηαζ ηδξ ζςιαηζηήξ εοδιενίαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, μζ 

ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ηαζ ημοξ ζοκμιδθίημοξ, θαίκεηαζ κα 

δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ακάπηολδ ηαζ 

πνμζανιμβή (Petanidou, Daskagianni, Dimitrakaki, Kolaitis & Tountas, 2013). 

Μάθζζηα, ζηδκ πνυζθαηδ ένεοκα ηδξ A. Kokkevi ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ηδξ, ηα κέα 

παζδζά θάκδηε κα επεκδφμοκ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ζηδκ φπανλδ εκυξ οπμζηδνζηηζημφ 

ημζκςκζημφ δζηηφμο θζθζηχκ ζπέζεςκ, ζδζαίηενα υηακ αζζεάκμκηαζ υηζ δζπάγμκηαζ 

ακάιεζα ζε έκα ζοβηνμοζζαηυ μζημβεκεζαηυ ηαζ ζε έκα πενζμνζζηζηυ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ (Κμηηέαδ, ηαφνμο, Κακααμφ, & Φςηίμο, 2016). Χζηυζμ, μ 

Γ.Ακαβκςζηυπμοθμξ ηαζ δ Δ.μοιάηδ (2012) παναηήνδζακ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα, δ ζπμθζηή άνκδζδ αολήεδηε ηαηά 25%, εκχ ηα 

πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηαηά 22% (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). ημ ζδιείμ 

αοηυ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ μ Kanellopoulos ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2014), 

ηαηάθενακ κα εκημπίζμοκ ηάπμζμο είδμοξ εεηζηή ζοζπέηζζδ, ακάιεζα ζηδκ ακενβία 

ηςκ βμκέςκ, ηαζ ζδζαίηενα ημο παηένα, ηαζ ζημ ααειυ εοαθςηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ ζηδ 

Γζαηαναπή Μεηαηναοιαηζημφ ηνεξ, ηαεχξ ηαζ ζημκ πμθζηυ Δηθμαζζιυ. φιθςκα 

ιε ηα δεδμιέκα ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ, ημ μζημκμιζηυ άβπμξ πμο ζοκμδεφεζ ηζξ 

μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, δφκαηαζ κα επδνεάζεζ ανκδηζηά ηδκ ροπμημζκςκζηή ακάπηολδ 

ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ημοξ κα ακηεπελέθεμοκ επζηοπχξ ζηζξ ακηζλμυηδηεξ 

ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ (Kanellopoulos et al., 2014).  

Πνάβιαηζ, ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, δ αβςκία ηςκ ακένβςκ ή πενζζηαζζαηά 

ενβαγυιεκςκ βμκέςκ, κα πνμζανιυζμοκ ηδξ πδβέξ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηςκ ελυδςκ ημοξ 

ζηζξ ηνέπμοζεξ ακάβηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαεχξ ηαζ μζ πνμζπάεεζεξ ημοξ κα 

εκημπίζμοκ πδβέξ αζμπμνζζηζηήξ ζηήνζλδξ απυ ημζκςκζημφξ θμνείξ, είκαζ ηυζμ 

ελμοεεκςηζηά ηαζ ιαηαζςηζηά βζα ημοξ ίδζμοξ, πμο δεκ ημοξ απμιέκεζ μοζζαζηζηυξ 
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πνυκμξ ηαζ ακημπή, έηζζ χζηε κα ειπθαημφκ πεναζηένς ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή 

θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ ημοξ. Χζηυζμ, δ πμζυηδηα ηςκ ζπέζεςκ ηαζ ηςκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ δεζιχκ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ αοημ-ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ αοημ-εηηίιδζδξ ημο παζδζμφ. Λίβμ 

ανβυηενα, ηαζ ιε ηδκ είζμδμ ημο παζδζμφ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, αοηή δ αίζεδζδ 

ηαζ δ ακηίθδρδ βζα ηδκ «αλία ημο εαοημφ» επεηηείκεηαζ ηαζ επακαπνμζδζμνίγεηαζ 

ιέζα απυ ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ (Kiritsis, 2015). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

εκημπίγμκηαζ ανηεηά ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ηα μπμία οπμδεζηκφμοκ, υηζ ηα  παζδζά πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ γδηήιαηα  ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ αζηάεεζαξ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

ηαηά ηα πνχηα πέκηε πνυκζα ηδξ γςήξ ημοξ, είκαζ πζμ πζεακυ κα εηδδθχζμοκ 

επζεεηζηυηδηα ηαζ άθθεξ ανκδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ απέκακηζ ζημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηα παζδζά, πμο εκχ έπμοκ παιδθυ εζζυδδια δζαεέημοκ πζμ ζοκεπείξ 

μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ (Cavanagh & Huston 2006 υπςξ ακαθένεηαζ απυ Sandstrom & 

Huerta, 2013). 

Οθμηθδνχκμκηαξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δ άκμδμξ 

ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ (bullying) ηαζ ηδξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ (sexting) 

ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ, ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζε μθυηθδνδ ηδκ 

Δονχπδ, έπμοκ εέζεζ απμδεδεζβιέκα ζε ηίκδοκμ ηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή 

αηεναζυηδηα ηςκ πθδεοζιζαηχκ αοηχκ μιάδςκ. Ο ζδιακηζηυηενμξ θυβμξ είκαζ, υηζ 

αναποπνυεεζια ή ιαηνμπνυεεζια ανηεηά απυ ηα πνμζααθθυιεκα ιέθδ δφκακηαζ κα 

ακαπηφλμοκ ζζπονά ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα, ηαεχξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ 

αοημηναοιαηζζιμφ ή αηυια ηαζ αοημηημκίαξ (Picket, Oliver & Wilkinson, 2006 · 

McCulloch & Goldie, 2010, υπςξ ακαθένεηαζ απυ EPHA Report, 2014). Χζηυζμ, δεκ 

οπάνπμοκ ζαθείξ εκδείλεζξ, μζ μπμίεξ κα ζοζπεηίγμοκ  αζηζςδχξ ηδκ άκμδμ ηςκ 

ζοιπενζθμνχκ αοηχκ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δονχπδ. Δηείκμ 

υιςξ, πμο ηαείζηαηαζ ζαθέξ, είκαζ υηζ δ πνδιαημδυηδζδ ηςκ επίζδιςκ ηαεχξ ηαζ 

ηςκ ιδ ηοαενκδηζηχκ θμνέςκ, πμο δνμοκ ιε ζημπυ ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ 

ηςκ θαζκμιέκςκ αοηχκ, ιεζχκεηαζ ζοκεπχξ ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ εθανιμβήξ ηςκ 

ιέηνςκ θζηυηδηαξ ζε μθυηθδνδ ηδκ ΔΔ (COFACE, υπςξ ακαθένεηαζ απυ EPHA 

Report, 2014). 
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4.13) Ζ Μάζηηγα ηεο Αλεξγίαο: 

Όηακ πνυηεζηαζ βζα ημοξ κεανμφξ εκήθζηεξ, δ δζεεκήξ πμθζηζηή πνμζμπή 

ζηνέθεηαζ ζημ γήηδια ηδξ ακενβίαξ, ηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζοκεήηδξ αοηήξ ζηδκ 

ροπζηή οβεία ιίαξ άηνςξ εοαίζεδηδξ πθδεοζιζαηήξ μιάδαξ. Δκανβέζηενα, εηηζιάηαζ, 

υηζ ημ 2015 ζηδκ Δονχπδ πενζζζυηενμζ απυ 1 ζημοξ 4 κέμοξ δθζηίαξ 20-24, δήθςκακ 

ιδ απαζπμθμφιεκμζ, εηπαζδεουιεκμζ ή ηαηανηζγυιεκμζ (Not in Education, 

Employment, or Training – «NEET»). Σμ ίδζμ έημξ, ζηδκ Δθθάδα, ημ πμζμζηυ αοηχκ 

ηςκ κέςκ άββζλε ημ 26,1% (πενζζζυηενμζ απυ έκακ ζημοξ πέκηε κέμοξ) (European 

Commission, 2013 · Eurostat, 2016). Σα ζοκμθζηά πμζμζηά ηδξ ακενβίαξ ζηδκ 

Δονχπδ αολήεδηακ απυ ημ 7,2% ημ 2007 ζημ 11% ημ 2013. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηαζ 

υζμκ αθμνά ηδκ Δθθάδα, ημ πμζμζηυ ακενβίαξ αολήεδηε απυ ημ 8,4% ημ 2007 ζημ 

27,5% ημ 2013, εκχ ζηδκ Ηζπακία δ ακενβία αολήεδηε απυ ημ 8,3% ημ 2007 ζημ 

26,2% ημ 2013. Γζα ημ ιήκα Μάνηζμ ημο 2015, μζ άκενβμζ ζηδκ Δθθάδα ακήθεακ ζημ 

1.211.507, εκχ μ μζημκμιζηά ιδ εκενβυξ πθδεοζιυξ ακήθεε ζε 3.368.392 άημια 

(ΔΛΣΑΣ, 2015). Σμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηδξ ΔΔ, πμο ακηζιεηςπίγεζ  ημκ 

ηίκδοκμ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ δζαιμνθχεδηε ζημ 23,7% ημ 

2010, εκχ αολήεδηε ζημ 24,8% ημ 2012. Σα ηνία ηνάηδ ιέθδ, πμο επέδεζλακ 

ζδζαίηενα ακδζοπδηζηά ζημζπεία βζα ηδκ ακενβία ημ 2012, ήηακ δ Δθθάδα (34,6%), δ 

Ρμοιακία (41,7%) ηαζ δ Βμοθβανία (49,3%) (EPHA Report, 2014).  

Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, μζ κέμζ πμο επζεοιμφκ κα εζζέθεμοκ βζα πνχηδ 

θμνά ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ πμθθέξ θμνέξ επδνεάγμκηαζ δοζακάθμβα (Pfoertner et al., 

2014). Γζα πανάδεζβια έκαξ κέμξ, υκηαξ άκενβμξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ημο ζηαδζμδνμιίαξ, ζοπκά ηαηαηθφγεηαζ απυ έκημκα ζοκαζζεήιαηα 

απμβμήηεοζδξ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ ενβαζζαηήξ ημο απαζπυθδζδξ, ηαζ ηείκεζ 

κα θοθαηίγεηαζ ζε έκακ θαφθμ ηφηθμ αδνακμπμίδζδξ, ιε δοζιεκείξ επζπηχζεζξ βζα 

ηδκ οπμηεζιεκζηή οβεία ηαζ ηδκ εοδιενία ημο. Χζηυζμ, αηυια ηαζ έκαξ κέμξ πμο 

ιπμνεί κα ηαηαθένεζ κα ενβαζηεί πενζζηαζζαηά ή ζε ηαεεζηχξ ιενζηήξ 

απαζπυθδζδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, εκδέπεηαζ κα ιαηαζςεεί 

ελίζμο. Γεκ είκαζ θίβεξ μζ πενζπηχζεζξ, υπμο ανηεημί κέμζ αζζεάκμκηαζ εβηθςαζζιέκμζ 

ή ηαζ αδζηδιέκμζ, απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ ζε πνμζςνζκέξ εέζεζξ ενβαζίαξ, μζ μπμίεξ 

είηε ηαηαπαημφκ ηα δζηαζχιαηα ημοξ (ακαζθάθζζημζ) είηε δεκ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

ακηζηείιεκμ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ηαζ ιε ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ θζθμδμλίεξ (Chatzopoulou, 

Vlachvei & Monovasilis, 2015 · Kukla-Acevedo & Heflin, 2014). Πνυηεζηαζ βζα έκακ 
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απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ θυβμοξ, βζα ημοξ μπμίμοξ μζ κέμζ εηθνάγμοκ δοζπζζηία ηαζ 

ζοπκά ακηζηάζζμκηαζ απέκακηζ ζημ πμθζηζηυ ζφζηδια (Evans & Cassells, 2013, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ EPHA Report, 2014). 

Ο παζδμροπίαηνμξ Γ. Ακαβκςζηυπμοθμξ ζε πνυζθαηδ ζοκέκηεολδ πμο 

παναπχνδζε ζημ ESCAP δήθςζε: 

«Φαληαζηείηε ηη ζεκαίλεη γηα ηελ Διιεληθή θνηλσλία, όηαλ όηη ηα δύν από ηα 

έληεθα εθαηνκκύξηα ησλ πνιηηώλ είλαη άλεξγνη. Μπνξείηε λα θαληαζηείηε; Απηό 

ζεκαίλεη, όηη ζε θάζε Διιεληθή νηθνγέλεηα ππάξρεη έλα πηζαλό ζύκα γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ή άιισλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 67 % ησλ Διιήλσλ θάησ ησλ 35 εηώλ είλαη ρσξίο δνπιεηά. Απηό 

ζεκαίλεη, όηη ηα δύν ηξίηα ησλ λέσλ αλζξώπσλ βξίζθνληαη ζηνπο δξόκνπο. Μπνξείηε 

λα θαληαζηείηε πόζν επηθίλδπλν είλαη απηό γηα ηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο 

παζνγέλεηαο; Έρνπκε όινπο ηνπο ιόγνπο γηα λα αληεπηηεζνύκε: γηα έλαλ θαιύηεξν 

θόζκν, γηα κηα λέα επξσπατθή ηαπηόηεηα, θαη γηα έλα αζθαιέζηεξν πεξηβάιινλ γηα ηα 

παηδηά καο» (Anagnostopoulos, 2015). 

4.14) Ζ Πξόθιεζε ηεο Μεηαλάζηεπζεο: 

Μία απυ ηζξ πζμ άιεζεξ επζπηχζεζξ ηδξ ηνέπμοζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ςξ ημ 

απμηέθεζια ηδξ εηηυλεοζδξ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ ελαεθίςζδξ 

μνζζιέκςκ μιάδςκ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ Δονχπδ, είκαζ δ ιεηακάζηεοζδ. Συζμ δ 

εκδμ-εεκζηή υζμ ηαζ δ δζαπμθζηζζιζηή ιεηακάζηεοζδ, έπμοκ αολδεεί ζδιακηζηά, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ, βεβμκυξ πμο έπεζ ζοκδεεεί επακεζθδιιέκα 

ιε ηδκ άκμδμ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδκ ΔΔ. Σα παζδζά 

ηαζ μζ έθδαμζ, μζ μπμίμζ είηε ιεηακαζηεφμοκ ιαγί ιε ηδκ μζημβέκεζα ημοξ, είηε 

ιεηαηζκμφκηαζ ιυκμζ ημοξ, είηε εβηαηαθείπμκηαζ απυ ημοξ βμκείξ πίζς ζηδκ παηνίδα 

ημοξ, απμδεδεζβιέκα ζηενμφκηαζ ηδκ φπανλδ εκυξ ζηαεενμφ μζημβεκεζαημφ ηαζ 

ημζκςκζημφ ακαπηολζαημφ πθαζζίμο, ιε απμηέθεζια κα πθήηημκηαζ ακεπακυνεςηα 

ροπζηά απυ ηέημζμο είδμοξ νεοζηέξ ιεηααάζεζξ (European Commission Report, 

2013). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, οπμθμβίγεηαζ, υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ 

πενζζζυηενμζ απυ 200.000 κέμζ απυθμζημζ πακεπζζηδιίςκ έπμοκ εβηαηαθείρεζ ηδκ 

Δθθάδα. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Eurostat, οπμθμβίγεηαζ υηζ ημ 37,5 % 

Δθθήκςκ 25 έςξ 34 εηχκ είκαζ ηάημπμζ πηοπίμο ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Σμ 2013 

ηα ζημζπεία ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ηνζπθαζζάζηδηακ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ πενίμδμ πνζκ 
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απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδ πχνα. ε ιζα επμπή, υπμο δ 

Δονςπασηή Έκςζδ πνμζπαεεί κα ακαδζανενχζεζ ηδκ Δθθδκζηή μζημκμιία, ημ 

πκεοιαηζηυ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ ηαθείηαζ κα ιεηακαζηεφζεζ ιυκζια ζημ ελςηενζηυ 

(Endeavor Report, 2015 · Malkoutzis, 2011). 

Μία μιάδα ενεοκδηχκ απυ ημ Σιήια Νμζδθεοηζηήξ ημο Σ.Δ.Η Αεήκαξ, 

εέθδζε κα δζενεοκήζεζ ηζξ απυρεζξ ηςκ κέςκ θμζηδηχκ δθζηίαξ 18 έςξ 25 εηχκ, 

ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ Δθθάδα έπεζ 

επδνεάζεζ ηδ γςή ημοξ. ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 450 θμζηδηέξ Νμζδθεοηζηήξ 

(83,33% βοκαίηεξ ηαζ 16,67% άκδνεξ) απυ ημ μιυηζιμ Σεπκμθμβζηυ Ίδνοια. Οζ 

ζοιιεηέπμκηεξ ηθήεδηακ κα ζοιπθδνχζμοκ έκα ενςηδιαημθυβζμ, εζδζηά 

ζπεδζαζιέκμ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ, ηαζ δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ παηέημο SPSS κ. 17. 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ πενίπμο ημ 46% ηςκ θμζηδηχκ εεςνεί, 

πςξ δ μζημκμιζηή ηνίζδ έπεζ επδνεάζεζ «ανηεηά» ηδ γςή ημοξ. Οζ θμζηδηέξ δήθςζακ 

βεκζηά αζζζυδμλμζ, υζμκ αθμνά ηδ ιεθθμκηζηή επαββεθιαηζηή ημοξ απμηαηάζηαζδ 

(πενίπμο 73% πίζηεοε υηζ εα είκαζ ζε εέζδ κα ενβαζηεί ζημ ιέθθμκ), εκχ ημ 72% ηςκ 

ακδνχκ δήθςζε, υηζ δεκ απμηθείεζ ημ εκδεπυιεκμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ 

(Anagnostopoulou et al., 2014). Ο παζδμροπίαηνμξ Γ. Ακαβκςζηυπμοθμξ ζε 

πνυζθαηδ ζοκέκηεολδ πμο παναπχνδζε ζημ ESCAP δήθςζε: «Έλα ζύλνιν λέσλ θαη 

θαιά κνξθσκέλσλ αλζξώπσλ από ηελ Διιάδα αλαγθάδεηαη λα κεηαλαζηεύζεη ζε άιιεο 

ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, κε ζθνπό ηελ εύξεζε εξγαζίαο, θαη ην γεγνλόο απηό απνηειεί κία 

επίζεκε πνιηηηθή. Όκσο, απηό είλαη άδηθν: μνδεύνπκε ηα ρξήκαηά καο γηα λα 

εθπαηδεύζνπκε ηα λέα παηδηά, θαη κόιηο είλαη έηνηκα λα καο αληαπνδώζνπλ όια όζα 

επελδύζακε ζε απηά, θεύγνπλ σο εηδηθεπόκελνη γηαηξνί ζηε Γεξκαλία, όπνπ ην 

γεξκαληθό θξάηνο δελ θαηέβαιε δεθάξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο» (Anagnostopoulos, 

2015). 

4.15) Πώο Αληηιακβάλνληαη ηα ίδηα ηα Παηδηά, νη Έθεβνη θαη νη Νένη ην Παξόλ 

θαη γηα ην Μέιινλ ηνπο: 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ημ γήηδια ηδξ «εοδιενίαξ» ή δζαθμνεηζηά ηδξ 

«πμζυηδηαξ γςήξ» ή ηδξ «ζηακμπμίδζδξ απυ ηδ γςή», έπεζ πνμζεθηφζεζ ημ 

εκδζαθένμκ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ ενεοκδηχκ ηαζ εεςνδηζηχκ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ 

ροπμθμβίαξ. ημ πθαίζζμ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ θζθμζμθίαξ, δ έκκμζα ηδξ 
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«εοδαζιμκίαξ» πνδζζιμπμζμφκηακ βζα κα δδθχζεζ ημ ορδθυηενμ ακενχπζκμ αβαευ, 

ηαζ ελανηζυκηακ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ηαθθζένβεζα μνζζιέκςκ ανεηχκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ πμθζηείαξ (Ίζανδ, 2002, 2013 · Ίζανδ & Ακαζηαζζάδδξ, 2010, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016). Όιςξ ζηδ ζφβπνμκδ Δθθάδα, 

ημ ζχια ηδξ ένεοκαξ, πμο αθμνά ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ εοδιενίαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ 

εθήαςκ ζηα πθαίζζα ηδξ πάκς απ’ υθα επζηαηηζηήξ ηαζ ακαδουιεκδξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ, είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκμ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ εηπαζδεοηζηυξ Georgia 

Soumara ηαζ δ επζζηδιμκζηή ζοκενβάηδξ ηδξ απυ ηδ Γαθθία Noëlle Burgi, λεηίκδζακ 

ημ 2014 ιία πμθφ πνςηυηοπδ πμζμηζηή ιεθέηδ, ιε ζημπυ κα δζενεοκήζμοκ ημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ ηα ιζηνά παζδζά ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ οθζζηάιεκδ ακενςπζζηζηή ηνίζδ 

ζηδκ Δθθάδα. 

Σμ ενεοκδηζηυ πνυβναιια εβηαζκζάζηδηε ημ 2014 ζε δζάθμνα δδιμηζηά 

ζπμθεία ηςκ Γοηζηχκ πνμαζηίςκ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ηδ δεφηενδ ιεβαθφηενδ πυθδ 

ηδξ πχναξ, δ μπμία πθήηηεηαζ ακαιθίαμθα απυ ηδκ ηνέπμοζα μζημκμιζηή ηνίζδ. Σα 

επίζδια ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ημο ένβμο δεκ έπμοκ δδιμζζμπμζδεεί αηυια, δζυηζ 

ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ, ηαζ βζ΄αοηυ ημ θυβμ ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο, εα 

ακαθοεμφκ μνζζιέκα απυ ηα πνμηαηανηηζηά ζοιπενάζιαηα ηςκ ενεοκδηχκ. ε έκα 

πνχημ επίπεδμ, ηαζ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ, μζ ιεθεηδηέξ ζπεδίαζακ ιία 

Ένεοκα Γνάζδξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ Σέπκδξ (γςβναθζηή ηαζ δνάια). ηυπμξ ηςκ 

ενεοκδηχκ δεκ ήηακ κα πανέπμοκ ζαθή εεςνδηζηά ηαζ ζηαηζζηζηά δεδμιέκα βζα ημκ 

ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηα παζδζά, υπςξ έπμοκ απμηαθφρεζ ήδδ 

πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ, αθθά κα ακαδείλμοκ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηαζ αζχκμοκ ηδκ ηνίζδ ιέζα απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημοξ. ηδκ 

ένεοκα ζοιιεηείπακ παζδζά δθζηίαξ 10 ηαζ 12 εηχκ απυ ηνία Γδιμηζηά ζπμθεία ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ. Όθα ηα παζδζά έθααακ ιένμξ ζε έκα ζφκμθμ δναζηδνζμηήηςκ 

γςβναθζηήξ ηαζ εεάηνμο ιε εέια ηδκ «ηνίζδ». Πανάθθδθα, μζ ενεοκδηέξ 

πναβιαημπμίδζακ ακμζπηέξ ζοκεκηεφλεζξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ δζεοεοκηέξ 

ηςκ ζπμθείςκ, υπμο εκηάζζμκηαζ ηα παζδζά, μζ μπμίμζ ηαζ οπμζηήνζλακ, υηζ ηα παζδζά 

έπμοκ ιεβάθδ ακάβηδ κα ιζθήζμοκ βζα ηδκ ηνίζδ, ημ ζπίηζ ημοξ ηαζ ημ ζπμθείμ 

(Burgi-Golub & Soumara, 2015). 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανέιααζδξ έδεζλακ, υηζ δ ηνίζδ απμηοπχκεηαζ 

εκημκυηενα ζηα ιάηζα ηςκ παζδζχκ ιέζα απυ ηδκ ζηένδζδ μνζζιέκςκ οθζηχκ αβαεχκ 

(παζπκίδζα, θαβδηυ). Δπζπθέμκ, ηα παζδζά ακαθένεδηακ νδηά ζηδ ιείςζδ ηςκ εζυδςκ 
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ηαζ ηςκ απμηαιζεφζεςκ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζηδκ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ πνμσυκηςκ, 

ζημοξ απθήνςημοξ θμβανζαζιμφξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαζ ζηδκ ακαβηαζηζηή 

εβηαηάθεζρδ μνζζιέκςκ ηαημζηίδζςκ γχςκ, εκχ ιίθδζακ ακμζπηά ηαζ βζα έκα ζφκμθμ 

ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ είκαζ δ θηχπεζα, δ πείκα, μζ άζηεβμζ, βζα ημοξ 

ακενχπμοξ πμο πενζθένμκηαζ ζηα ζημοπίδζα, ηαεχξ ηαζ βζα εηείκμοξ  πμο 

επζζηέπημκηαζ ηα ζοζζίηζα. Μέζα απυ ηα ένβα ημοξ, ηα παζδζά δδιζμφνβδζακ ιία 

άιεζδ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ ζοβηνμφζεςκ, ιεηαλφ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ 

παζδζχκ, ηςκ ακενςπμηημκζχκ ηαζ ηδξ θοθαηήξ, ιεηαλφ ηδξ «ηνίζδξ» ηαζ ηδξ 

ακενβίαξ ή ηςκ αοημηημκζχκ, ηαεχξ ηαζ ιεηαλφ ηςκ πενζημπχκ ζηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ 

οβεία ηαζ ηςκ αζεεκχκ πμο ιέκμοκ πςνίξ εεναπεία. Σέθμξ, ηα παζδζά ακέδεζλακ ςξ 

οπαίηζμοξ ημοξ πμθζηζημφξ βζα ηδκ πενζθνυκδζδ ημο θαμφ. Οζ δεζηέξ αλίεξ ηδξ 

αθθδθεββφδξ ηαζ θζθακενςπίαξ ακαδείπεδηακ ςξ εκδεπυιεκδ θφζδ ζηδκ ηνίζδ, ιέζα 

απυ ηα ένβα γςβναθζηήξ ηαζ ηζξ εεαηνζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηςκ παζδζχκ, εκχ ηα 

παζδζά δεκ απέηθεζζακ ηδ ιεηακάζηεοζδ ςξ εοηαζνία βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηδξ γςήξ ζε πενζυδμοξ ηνίζδξ (Burgi-Golub & Soumara, 2015). 

Με πανυιμζμ ζηεπηζηυ, ιία μιάδα ενεοκδηχκ ροπμθυβςκ απυ ημ 

Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ πναβιαημπμίδζε πμθφ πνυζθαηα ιία ηαζκμηυιμ πμζμηζηή 

ιεθέηδ, πνμηεζιέκμο κα ελεηάζμοκ, ιε πμζυ ηνυπμ δ μζημκμιζηή ηνίζδ πνςηίζηςξ 

βίκεηαζ ακηζθδπηή, ηαζ εκ ζοκεπεία ηαηαθήβεζ κα επδνεάγεζ ηδκ ζοκμθζηή πμζυηδηα 

γςήξ ηαζ ηδκ εοδιενία ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζηδκ Δθθάδα (Hatzichristou, 

Issari & Yfanti, 2016). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ, ήηακ κα 

αημοζημφκ μζ «θςκέξ» ηςκ παζδζχκ ςξ ημζκςκζηχκ θμνέςκ βκχζδξ ηαζ πμθζηζζιμφ, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα ακαδεζπεμφκ ηα οπμηεζιεκζηά ηαζ δζοπμηεζιεκζηά κμήιαηα, πμο 

απμδίδμοκ ζηδκ ζφβπνμκδ ηνίζδ ηα κέα παζδζά. Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ, 

έθααακ ιένμξ ζηδ ιεθέηδ 25 ιαεδηέξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (δθζηίεξ 6 έςξ 12 

εηχκ), ηαζ 23 ιαεδηέξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ (δθζηίεξ 13 έςξ 17 εηχκ), μζ 

μπμίμζ πνμένπμκηακ απυ ζπμθεία ηδξ Αηηζηήξ, ηαζ δζέεεηακ ορδθυ, ιεζαίμ ηαζ 

παιδθυ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ οπυααενμ. Οζ ιαεδηέξ ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ ζε 

ιία ζεζνά απυ ακμζπηέξ ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ ζπεδζάζηδηακ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ εκ 

θυβς ιεθέηδξ απυ ημοξ ενεοκδηέξ, ηαζ ζοιιεηείπακ ζοκμθζηά ζε μηηχ μιάδεξ 

εζηίαζδξ, πνμηεζιέκμο κα ένεμοκ ζε βυκζιμ δζάθμβμ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ. ηδ ζοκέπεζα, μζ απακηήζεζξ ημοξ ηςδζημπμζήεδηακ ηαζ ακαθφεδηακ 
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ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ Θει αηζηήξ Ακάθοζδξ. Γζα ηδκ απμηίιδζδ ηςκ απακηήζεςκ, μζ 

ενεοκδηέξ πνδζζιμπμίδζακ ημ εεςνδηζηυ ιμκηέθμ ηςκ Nastasi, Varjas, Sarkar ηαζ 

Jayasena (1998). φιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζδ αοηή, δ έκκμζα ηδξ εοδιενίαξ δζαθένεζ 

απυ πμθζηζζιυ ζε πμθζηζζιυ, ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ είκαζ ακαβηαίμ κα δζενεοκήζμοιε 

ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ πνμμπηζηέξ, πμο θένεζ μ ηάεε πμθζηζζιυξ, έηζζ χζηε κα 

ηαηακμήζμοιε πμζά ζημζπεία δφκακηαζ κα εκζζπφζμοκ ή κα απμεαννφκμοκ ηδκ 

εοδιενία ηςκ αηυιςκ (Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016). 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ δ αλία ηδξ «αηαδδιασηήξ 

ανζζηείαξ», πμο απμηεθεί ιζα ηονίανπδ πμθζηζζηζηή αθήβδζδ βζα ημ εθθδκζηυ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ, ζοκζζηά έκημκδ πδβή δοζθμνίαξ βζα ηα παζδζά ηαζ ημοξ εθήαμοξ 

ζηδκ Δθθάδα, ηαεχξ ζοκμδεφεηαζ απυ έκα ζφκμθμ ορδθχκ βμκεζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

πνμζδμηζχκ. Δπίζδξ, ηυζμ ηα παζδζά υζμ ηαζ μζ έθδαμζ, παναπμκέεδηακ βζα ηδ 

ζοιιεημπή ημοξ ζε ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (υπςξ ημ θνμκηζζηήνζμ, ή ηα 

ιαεήιαηα ιμοζζηήξ), ηαζ οπμζηήνζλακ, υηζ ηέημζμο είδμοξ δνάζεζξ ηείκμοκ κα 

πενζμνίγμοκ ημκ εθεφεενμ ημοξ πνυκμ. Δπζπθέμκ, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ακέθενακ, υηζ 

ακαιέκμοκ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα είκαζ οπμζηδνζηηζημί απέκακηζ ημοξ, υπζ ιυκμ 

υζμκ αθμνά ηδκ αηαδδιασηή ημοξ εημζιυηδηα, αθθά ηαζ ζε πζμ πνμζςπζηά-

ζοκαζζεδιαηζηά γδηήιαηα. Δπίζδξ, ηα κέα παζδζά έδςζακ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ 

αλία ηδξ «θζθίαξ» ηαζ ημο ένςηα, ςξ πδβέξ εοηοπίαξ αθθά ηαζ ςξ πδβέξ αβςκίαξ. 

Όζμκ αθμνά ηζξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, ηυζμ ηα παζδζά ηδξ πνςημαάειζαξ υζμ ηαζ μζ 

ιαεδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ελέθναζακ ζμαανέξ ακδζοπίεξ. Αθεκυξ 

ιεκ μζ βμκείξ αλζμθμβήεδηακ ςξ ζδζαίηενδ πδβή ζηήνζλδξ ηαζ ςξ ζδιακηζηά πνυηοπα 

ζοιπενζθμνάξ απυ ηα παζδζά, αθεηένμο δε θάκδηε κα πενζμνίγμοκ ζε ηάπμζμ ααειυ 

ηδκ εθεοεενία ηςκ κέςκ παζδζχκ. Δπίζδξ, ηυζμ ηα παζδζά υζμ ηαζ μζ έθδαμζ 

απμδείπεδηακ ζδζαίηενα εοαζζεδημπμζδιέκμζ, υζμκ αθμνά ηα πμθζηζηά γδηήιαηα, εκχ 

δεκ δίζηαζακ κα εηθνάζμοκ ημ εοιυ ηαζ ηδκ απμβμήηεοζδ ημοξ βζα ημοξ πμθζηζημφξ 

εηπνμζχπμοξ ηδξ πχναξ. Όθμζ μζ ιαεδηέξ ελέθναζακ αβςκία ηαζ θυαμ βζα ημ ιέθθμκ 

ημοξ εκ υρεζ ηδξ ηνίζδξ, ηαζ ζδζαίηενα εηείκμζ πμο ακηζιεηχπζγακ μζημκμιζηέξ 

δοζημθίεξ. Δπίζδξ, δεκ ήηακ θίβμζ μζ ιαεδηέξ, πμο ελέθναζακ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ 

ημοξ, ζπεηζηά ιε ηδκ ιεθθμκηζηή παναιμκή ή ηδ ιεηακάζηεοζδ ημοξ απυ ηδκ Δθθάδα, 

ιε ζημπυ ηδ δζεηδίηδζδ εκυξ πζμ εοκμσημφ ιέθθμκημξ (Hatzichristou, Issari & Yfanti, 

2016). 
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Πανυιμζεξ εκδείλεζξ έθενε ζημ θςξ ηαζ ιία μιάδα ημζκςκζηχκ ηαζ 

ακενςπζζηζηχκ επζζηδιυκςκ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ, υηακ εέθδζε κα 

ιεθεηήζεζ, πςξ ημ ζφβπνμκμ ηνζζζαηυ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ζηδκ 

Δθθάδα βίκεηαζ ακηζθδπηυ ηαζ απμηοπχκεηαζ απυ ηδκ κεμθαία ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ 

ηαζ ηδξ ακάνηδζδξ ζπεηζηχκ αίκηεμ ζημ YouTube. Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ, μζ 

ενεοκδηέξ επέθελακ 5 απυ ηα ζοκμθζηά 38 ακανηδιέκα αίκηεμ ζημ Youtube, ηα μπμία 

είπακ δδιμζζεοηεί απυ ημοξ κέμοξ ηαηά ημ δζάζηδια 2008-2012, ηαζ ελέηαγακ είηε 

άιεζα είηε ιεηαθμνζηά ημ γήηδια ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ Δθθάδα. Σα 

επζθεβιέκα αίκηεμ δζέεεηακ ημοξ παναηάης ηίηθμοξ: 1) «Οη Νένη Μηινύλ γηα ηελ 

Διιάδα ηεο Κξίζεο» 2) «Διιεληθή Οηθνλνκηθή Κξίζε: Πώο Αληηδξά ε Νενιαία;» 3) 

«Όλεηξα ππό Καηνρή» 4) «Οη Δλεκεξσηηθέο Δθπνκπέο Βιάπηνπλ Σνβαξά ηελ Υγεία 

ζαο» ηαζ 5) «KAV 3132». ηδ ζοκέπεζα αοηήξ ηδξ πμζμηζηήξ ένεοκαξ, μζ ιεθεηδηέξ 

επελενβάζηδηακ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αίκηεμ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ Θειαηζηήξ Ακάθοζδξ, 

ηαζ πνμζπάεδζακ κα ημ αλζμθμβήζμοκ ιε αάζεζ ηδκ Πμθζηζζιζηή – Ηζημνζηή Θεςνία 

ημο L.S.Vygotsky. Ο ζηυπμξ ηςκ πμθο-ηνμπζηχκ ακαθφζεςκ ήηακ κα ηαηαθένμοκ κα 

μνζμεεηήζμοκ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηάννεοζδξ ζηδκ ροπμθμβζηή 

ακάπηολδ ηςκ κέςκ παζδζχκ απυ ηδκ Πμθζηζζιζηή – Ηζημνζηή ζημπζά, ηαζ βζ’ αοηυ ημ 

θυβμ, ζηδ ιεθέηδ εθανιυζηδηε έκα ζφκμθμ ροπμθμβζηχκ εκκμζχκ ηαζ ιδπακζζιχκ 

απυ ηδ Θεςνία ημο L.S.Vygotsky (πμθζηζζιζηά ενβαθεία, δζαιεζμθααδιέκδ 

δναζηδνζυηδηα, perezhivanie, δ έκκμζα ηςκ ακαπηολζαηχκ ηνίζεςκ ηαζ δ γχκδ ηδξ 

επζηείιεκδξ ακάπηολδξ) (Triliva, Varvantakis & Dafermos, 2015). 

ε έκα πνχημ επίπεδμ, ηα απμηεθέζιαηα ηζξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ μζ κέμζ 

πνδζζιμπμζμφκ ηα αίκηεμ ςξ πμθζηζηά- ακαπηολζαηά ενβαθεία, πνμηεζιέκμο κα 

δεθεάζμοκ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ηαζ κα οπμηζκήζμοκ ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ, ιε 

ζημπυ ηδκ ημζκςκζηή αθθαβή. ε έκα απυ ηα δζαεέζζια αίκηεμ, μζ κέμζ Έθθδκεξ 

πενζβνάθμοκ ηα υκεζνά ημοξ ςξ «ηαηεπυιεκα». Δκανβέζηενα, μζ κέμζ ζηζξ παναβςβέξ 

ημοξ, οπμδδθχκμοκ υηζ δ πνυζθαηδ ηνίζδ πνέμοξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί απυ ηζξ 

ηνάπεγεξ, ημ ΓΝΣ ηαζ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ςξ έκα ζφβπνμκμ ενβαθείμ 

οπμδμφθςζδξ μθυηθδνδξ ηδξ πχναξ. Δκςιέκμζ, ηαηαδζηάγμοκ υθμοξ υζμοξ 

ανίζημκηαζ ζηδκ ελμοζία, ηαεχξ ηαζ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, ηαζ δδθχκμοκ 

ηαηδβμνδιαηζηά, υηζ δεκ οπάνπεζ πθέμκ δδιμηναηία ζηδ πχνα, υπμο βεκκήεδηε δ 

δδιμηναηία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ κέμζ πενζβνάθμοκ ηαζ απεζημκίγμοκ έκα 

πενζαάθθμκ, πμο είκαζ άηνςξ ηαηαπζεζηζηυ, πενζμνζζηζηυ, ηαζ μιμβεκμπμζδιέκμ βζ’ 
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αοημφξ, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Δπζπθέμκ, μζ κέμζ 

ιζθμφκ βζα ημ ιέθθμκ ημοξ ιε θυαμ ηαζ απεθπζζία, ηαεχξ δείπκμοκ, υηζ έπμοκ πάζεζ 

πθέμκ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ απέκακηζ ζηζξ αλίεξ ηαζ ζημοξ εεζιμφξ ηδξ Δθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, υιςξ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ 

«ακαπηολζαημφ ηεκμφ», δζυηζ ζηενεί ζημοξ κέμοξ μνζζιέκεξ ζδακζηέξ ιμνθέξ ηαζ 

πνυηοπα, ζε ιία ζδζαίηενα εοαίζεδηδ πενίμδμ ακάπηολδξ (εθδαεία), υπμο απαζημφκηαζ 

ηέημζμο είδμοξ ηαοηίζεζξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ, ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηδ δοζημθία ημοξ 

κα μκεζνεοημφκ έκακ δζαθμνεηζηυ ηυζιμ. Καηαθήβμκηαξ, ημ απμηανδζςηζηυ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, πμο αζχκμοκ βκςζηζημ-ζοκαζζεδιαηζηά μζ κέμζ ιέζς ηδξ 

«Perezhivanie» ημοξ, ιμζάγεζ κα ηαηαζηνέθεζ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ ηαζ κα πενζμνίγεζ 

ηδ «γχκδ ηδξ εββφηενδξ ηαζ ιεθθμκηζηήξ ημοξ ακάπηολδξ». Χζηυζμ, απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, ηα αίκηευ επζηνέπμοκ ζηα παζδζά κα εθπίγμοκ, υηζ ηάπμζα ζηζβιή ηάπμζμξ εα 

ημοξ αημφζεζ, κα ημοξ ηαηακμήζεζ, ηαζ εα αβςκζζηεί ιαγί ημοξ (Triliva, Varvantakis 

& Dafermos, 2015). 

O C. Frangos ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2012), εέθδζακ κα ιεθεηήζμοκ βζα 

πνχηδ θμνά, πςξ δ μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ δ δζαθεμνά ημο ζφβπνμκμο Δθθδκζημφ 

πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα κέα παζδζά ζηέθημκηαζ 

ηαζ γμοκ ζήιενα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, ζηδκ ένεοκα έθααακ ιένμξ 1.350 θμζηδηέξ (571 

άκδνεξ ηαζ 779 βοκαίηεξ) ιε ιέζδ δθζηία ηα 23,4 έηδ, πνμενπυιεκμζ απυ μνζζιέκα 

Σεπκμθμβζηά Δηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηδξ επανπίαξ. Οζ θμζηδηέξ 

ηθήεδηακ κα ζοιπθδνχζμοκ έκα εζδζηά ζπεδζαζιέκμ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ 

ενςηδιαημθυβζμ, ημ μπμίμ πενζεθάιαακε δδιμβναθζηά ζημζπεία, ημζκςκζημ-

μζημκμιζηά παναηηδνζζηζηά, ημ ααειυ ηδξ ειπζζημζφκδξ ημοξ πνμξ ημ πμθζηζηυ / 

δζηαζηζηυ / εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ πνμξ ημ ζφζηδια οβείαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ 

αηαδδιασηυ ημοξ οπυααενμ ηαζ ηα ζπέδζα ημοξ βζα ημ ιέθθμκ. ε έκα πνχημ επίπεδμ, 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ, υηζ μζ θμζηδηέξ έπμοκ ιεζχζεζ ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ μνζζιέκα απυ ηα αζμπμνζζηζηά ημοξ έλμδα (ηνυθζια, έκδοζδ, ζηέβαζδ, 

ροπαβςβία). Δπίζδξ, μζ θμζηδηέξ θάκδηε κα έπμοκ πάζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ 

ειπζζημζφκδ ημοξ απέκακηζ ζημοξ ηναηζημφξ εεζιμφξ ηαζ ζηζξ δδιμηναηζηέξ αλίεξ 

ηδξ πχναξ, ιε απμηέθεζια κα εεςνμφκ, υηζ ηα ζοζηήιαηα ηδξ πμθζηζηήξ, ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ οβείαξ οπμκμιεφμκηαζ δζανηχξ εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. 

Δονφηενα, μζ θμζηδηέξ ελέθναζακ ιία αίζεδζδ βεκζηεοιέκδξ απαζζζμδμλίαξ, ηαεχξ 

θάκδηε κα πνμζεββίγμοκ ιε ιδδεκζζηζηυ ηνυπμ ηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα. Ζ 
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έθθεζρδ αοημπεπμίεδζδξ ηαζ δ απμοζία λεηάεανςκ ζηυπςκ, θάκδηε κα 

πνμαθδιαηίγμοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ θμζηδηχκ, ιε μνζζιέκμοξ κα δείπκμοκ 

εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημ εκδεπυιεκμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ημοξ απυ ηδκ Δθθάδα 

(Frangos, Frangos, Sotiropoulos, Orfanos, Toudas & Gkika, 2012). 

Μία μιάδα κέςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιυκςκ απυ ημ Aegean College ηδξ 

Αεήκαξ, επέηηεζκε ημ εκδζαθένμκ ηδξ πνμξ ιία ιεβαθφηενδ δθζηζαηή μιάδα, υηακ 

απμθάζζζε κα δζενεοκήζεζ ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ ζδζαίηενα μζ κεανμί εκήθζηεξ απυ 

ηδκ Δθθάδα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ ηνέπμοζα ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηνίζδ, ηαεχξ ηαζ 

ηα ιέζα, πμο επζθέβμοκ βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζε αοηήκ. ηδκ ένεοκα ζοιιεηείπακ 

ζοκμθζηά 253 κέμζ δθζηίαξ 18 έςξ 30 εηχκ (183 βοκαίηεξ ηαζ 70 άκδνεξ). Ζ ζοθθμβή 

ηςκ δεδμιέκςκ δζήνηεζε ζοκμθζηά 43 διένεξ (Γεηέιανζμξ 2014 - Ηακμοάνζμξ 2015), 

ηαζ έθδλε ιία ιένα πνίκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ Βμοθεοηζηχκ εηθμβχκ ζηδκ Δθθάδα. Γζα 

ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, μζ ενεοκδηέξ πνδζζιμπμίδζακ έκα online 

ενςηδιαημθυβζμ, ημ μπμίμ ζοκαπμηεθμφκηακ απυ 19 εειαηζηέξ εκυηδηεξ 

(δδιμβναθζηά παναηηδνζζηζηά, επζπηχζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ πνμζςπζηή 

γςή, ζηυπμζ ηαζ μνάιαηα βζα ημ ιέθθμκ, ζοιιεημπή ζε ζοθθμβζηέξ δνάζεζξ η.α), ηαζ 

ζοκμθζηά απανηίγμκηακ απυ 131 ενςηαπακηήζεζξ ηφπμο Likert. Σμ ενςηδιαημθυβζμ 

αοηυ, δζακειήεδηε ιέζς ηςκ ιέζςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, ηαζ δ ζοιιεημπή ζηδκ 

ένεοκα ήηακ εεεθμκηζηή ηαζ ακχκοιδ. Ζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε 

ηδ πνήζδ ημο πνμβνάιιαημξ IBM SPSS 20.0. φιθςκα ιε ηα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ, 

ζπεδυκ μζ ιζζμί απυ ημοξ κεανμφξ ζοιιεηέπμκηεξ δήθςζακ άκενβμζ. Ζ πθεζμρδθία 

ηςκ κέςκ οπμζηήνζλε, υηζ δεκ δζαεέηεζ ημοξ απαναίηδημοξ πυνμοξ βζα κα επζαζχζεζ, 

ιε απμηέθεζια μζ πενζζζυηενμζ κα ελανηχκηαζ μζημκμιζηά απυ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. 

Δπζπθέμκ, ανηεημί ζοιιεηέπμκηεξ ζζπονίζηδηακ, υηζ αζζεάκμκηαζ ηάπμζμο είδμοξ 

δεζηή δέζιεοζδ απέκακηζ ζηδκ μζημβέκεζα ημοξ ηαζ ζηδ πχνα, ιε απμηέθεζια έκαξ 

ζημοξ δφμ κέμοξ κα ιδκ ακηζιεηςπίγεζ εεηζηά ημ εκδεπυιεκμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ. 

Σέθμξ, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ κέμοξ δήθςζακ απμβμδηεοιέκμζ απυ ημ πανυκ ημοξ, 

αθθά θάκδηε κα ελαημθμοεμφκ κα πζζηεφμοκ, υηζ μζ Έθθδκεξ ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ 

ηδκ πανμφζα δοζιεκή ηαηάζηαζδ, ιέζα απυ ηδ πνήζδ ηςκ αλζχκ ηδξ αθθδθεββφδξ, 

ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ημο εεεθμκηζζιμφ (Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015). 

O Vygotsky πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «Perezhivanie» - «ε αδηαίξεηε ελόηεηα 

κεηαμύ ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κίαο θαηάζηαζεο» 

- βζα κα απμηαθφρεζ ηδκ δζαθεηηζηή θφζδ ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά ηαζ μζ 
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έθδαμζ αζχκμοκ ιία ελςηενζηή ηαηάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ημ πχξ δνμοκ εκενβδηζηά 

απέκακηζ ζε αοηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, o Vygotsky έδςζε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ 

ηνυπμ ακηίθδρδξ, ενιήκεοζδξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ αθήβδζδξ ηςκ βεβμκυηςκ απυ 

ημοξ κέμοξ (Vygotsky, 1994, p.339, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & 

Miller, 2003, εθ. 129). Δπζπθέμκ, ελήβδζε, υηζ «ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε γλώκνλα ην βαζκό ηεο 

θαηαλόεζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο δηνξαηηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ». Συζμ ημ πενζαάθθμκ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, υζμ ηαζ δ 

πνμζςπζηή ειπεζνία ηαζ δ εζςηενίηεοζδ αοηχκ ηςκ δζαδζηαζζχκ, ζοκηεθμφκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο παζδζμφ ηαζ ημο εθήαμο (Vygotsky, 1994 

p.343, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, εθ. 134). 

Χζηυζμ, ηα παζδζά ζηδκ Δθθάδα ειθακίγμκηαζ πμθφ εοαζζεδημπμζδιέκα απέκακηζ 

ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ, 

οπμδεζηκφεζ ημ πυζμ αζζεδηή είκαζ δ επίδναζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ. 

Γεδμιέκςκ υθςκ ηςκ παναπάκς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ ηδξ φθεζδξ ζηδκ Δθθάδα δνα πμθο-παναβμκηζηά, ηαζ δφκαηαζ 

κα επδνεάζεζ υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ 

παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ. ε έκα πνχημ επίπεδμ, ηα κέα παζδζά οθίζηακηαζ 

ημκ ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ιέζα απυ ηζξ οθζηέξ ζηενήζεζξ εκηυξ ηαζ εηηυξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ, βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ ακαπυθεοηηα ηδ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή ημοξ 

εοδιενία.  Λίβμ ανβυηενα, δ αίζεδζδ ηδξ φθεζδξ επεηηείκεηαζ ζημ πεδίμ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ ηαζ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, ιε απμηέθεζια ηα παζδζά ηαζ μζ κέμζ 

κα ακαγδημφκ θφζεζξ ηαζ ζηήνζλδ απυ ημ οπυ ηαηάννεοζδ θοζζηά ηαζ θεζημονβζηά 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Πανάθθδθα, μζ ηα κέα παζδζά δεκ δζζηάγμοκ κα εηθνάζμοκ ημ 

εοιυ, ηδ δοζανέζηεζα ηαζ ηδκ απχθεζα ηδξ ειπζζημζφκδξ ημοξ απέκακηζ ζημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ημο ζφβπνμκμο Δθθδκζημφ πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ. Χζηυζμ, ηυζμ δ 

πμθζμνημφιεκδ μζημβέκεζα ηαζ ημ αθθμηνζςιέκμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, υζμ ηαζ ημ 

ηαηαηενιαηζζιέκμ πμθζηζηυ ηαηεζηδιέκμ, αδοκαημφκ κα πανέπμοκ ζηα παζδζά ηα 

απαναίηδηα ροπζηά εθυδζα ηαζ πνυηοπα, έηζζ χζηε κα ηαηαθένμοκ κα μκεζνεοημφκ 

έκακ ηαθφηενμ ηυζιμ. Μμθμκυηζ, μζ δεζηέξ αλίεξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ 

αθθδθεββφδξ, θαίκεηαζ κα ιπμνμφκ κα δζαπμηίζμοκ αηυια ηα υκεζνα ηςκ κέςκ 

παζδζχκ ιε εθπίδα ηαζ αζζζμδμλία βζα ημ ιέθθμκ, υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζηδ 
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ζοκέπεζα ηα αθθεπάθθδθα πενζμνζζηζηά ιέηνα ηαζ μζ πμθζηζηέξ θζηυηδηαξ, εκηείκμοκ 

ηδκ ακενβία, ηδ θηχπεζα, ηαζ ηδκ ακέπεζα, δδιζμονβχκηαξ ζημοξ κέμοξ ιία αίζεδζδ 

ααμδεδζίαξ ηαζ εβηαηάθεζρδξ. Γζα ιενζηά κέα παζδζά, υπςξ είδαιε παναπάκς, ημ 

εκδεπυιεκμ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ανπίγεζ κα βίκεηαζ ζηαδζαηά ημ ιμκαδζηυ ιέζμ βζα ηδκ 

ακαηαηαζηεοή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ημοξ. 

Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθένμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ ζε επζζηδιμκζηυ επίπεδμ, 

μζ ακαιεκυιεκεξ επζπηχζεζξ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδ ζοκμθζηή οβεία 

ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ κέςκ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ, παναιέκμοκ αηυιδ εεςνδηζηά 

αζαθήξ. Γζα πανάδεζβια, ζε πθμοζζυηενεξ πχνεξ, υπςξ είκαζ μζ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηνίζδξ ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ιμζάγμοκ κα 

δνμοκ «ακηζηοηθζηά», δδθαδή ηα ζοζηήιαηα αοηά έπμοκ πανμοζζάζεζ αεθηίςζδ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ φθεζδξ. Όιςξ, ζε θηςπυηενεξ πχνεξ, υπςξ είκαζ δ Αθνζηή ηαζ δ 

Αζία, δ μζημκμιζηή ηνίζδ αζηεί «πνμηοηθζηέξ» επζδνάζεζξ, δδθαδή ζηζξ πχνεξ αοηέξ 

πανμοζζάγμκηαζ αολδιέκα πμζμζηά ανεθζηήξ εκδζζιυηδηαξ, εκηείκμκηαζ ηα 

ηνμφζιαηα οπμζζηζζιμφ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ, εκχ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηείκεζ 

κα εβηαηαθείπεηαζ απυ υθμ ηαζ ιεβαθφηενμ ανζειυ παζδζχκ. ε πχνεξ ιεζαίμο 

εζζμδήιαημξ, υπςξ είκαζ δ Λαηζκζηή Αιενζηή, δ εζηυκα είκαζ πζμ ζφκεεηδ, δζυηζ εκχ 

ηα βεκζηά επίπεδα ηδξ οβείαξ ηείκμοκ κα πεζνμηενεφμοκ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια 

ανπίγεζ κα ακαααειίγεηαζ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ, μ «ακηζηοηθζηυξ» ή / ηαζ 

«πνμηοηθζηυξ» παναηηήναξ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ, δεκ έπεζ αηυια απμζαθδκζζηεί. 

Σμ ιυκμ ζίβμονμ είκαζ, υηζ βζα υθεξ ηζξ πχνεξ ημο παβηυζιζμο πάνηδ, δ «ηνίζδ» 

θεζημονβεί πνάβιαηζ ιε ιεηαζπδιαηζζηζηυ ηνυπμ, ηαζ πμθφ πζεακυκ ακαδζανενςηζηά 

(Ferreira & Schady, 2009). 
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5. ΤΕΖΣΖΖ: ΣΗ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΟΣΑΝ Ζ ΔΞ ΟΡΗΜΟΤ ΚΡΗΗΑΚΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΝΑ ΚΡΗΗΑΚΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ;

 

ύλνςε θαη Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Μεηα-αλάιπζεο 

κε ηε Βνήζεηα ηεο Πνιηηηζκηθήο Ηζηνξηθήο Πξνζέγγηζεο ηνπ L.S. Vygotsky 

Σα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα, δ Δθθδκζηή ημζκςκία, ιε αθμνιή ηδ 

πνδιαημπζζηςηζηή ακαηαναπή πμο λεηίκδζε ζηζξ Ζ.Π.Α ημ 2008, αζχκεζ ηδκ πζμ 

επχδοκδ ηαζ πμθο-παναβμκηζηή ηνίζδ ζηδκ Ηζημνία ηδξ ακάπηολδξ ηδξ. Ζ 

ζοζηδιαηζηή επζζηυπδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ 

ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, 

ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα, οπμδεζηκφεζ, υηζ μζ εοάθςηεξ 

αοηέξ πθδεοζιζαηέξ μιάδεξ, ένπμκηαζ ηαεδιενζκά ακηζιέηςπεξ ιε πνςημθακείξ 

ακαπηολζαηέξ πνμηθήζεζξ, βεβμκυξ πμο ηζξ ημπμεεηεί ζημ επίηεκηνμ ιίαξ ακενπυιεκδξ 

ημζκςκζηήξ ηναβςδίαξ. Δκανβέζηενα, δ μζημκμιζηή φθεζδ θαίκεηαζ, πςξ βίκεηαζ 

αζζεδηή ήδδ απυ ηα πνχηα πνυκζα ηδξ ακάπηολδξ εκυξ παζδζμφ, υηακ δ αδοκαιία 

πνυζααζδξ ηςκ ακαζθάθζζηςκ ή πενζζηαζζαηά ενβαγυιεκςκ βμκέςκ ζηζξ 

απαναίηδηεξ πνμβεκκδηζηέξ ηαζ πενζβεκκδηζηέξ ζοκεήηεξ πνμζηαζίαξ, ιπμνμφκ κα 

μδδβήζμοκ ζηδ δδιζμονβία επζπθμηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ, ιε δοζιεκή (ή 

αηυια ηαζ εακαηδθυνα) απμηεθέζιαηα βζα ηδ ιδηένα ηαζ ημ ανέθμξ (Vlachadis, 

Vrachnis, Ktenas, Vlachadi & Kornarou, 2014). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ παναηεηαιέκμ 

ζηνεξ ή δ εθθζπήξ ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά δζαηνμθή, ηςκ μπμίςκ ιία ιδηένα 

πνμενπυιεκδ απυ έκα ιεζαίμ ημζκςκζημ-μζημκμιζηυ οπυααενμ βίκεηαζ θμνέαξ, 

ιπμνμφκ απμδεδεζβιέκα κα αθάρμοκ ηδκ ανπζηεηημκζηή δμιή ημο εοάθςημο 

εβηεθάθμο εκυξ ανέθμοξ ή εκυξ κδπίμο (αιοβδαθή, ζππυηαιπμξ, ιεηαζπιζαηυ 

ζφζηδια), επζθένμκηαξ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ηυζμ βζα ηδκ δοκδηζηή ροπζηή ημοξ 

ακάπηολδ (βκςζηζηή ακάπηολδ, αοημ-απμηεθεζιαηζηυηδηα, αοημεηηίιδζδ) υζμ ηαζ 

βζα ηδ ιεθθμκηζηή ζςιαηζηή ημοξ δζάπθαζδ (εοαθςηυηδηα ζε αζεέκεζεξ, 

ζςιαημδμιή) (Neelsen & Stratmann, 2011 · Pervanidou & Chrousos, 2012 · Santiago, 

Wadsworth & Stump, 2011). Τη ζπκβαίλεη όκσο, όηαλ ην βξέθνο αλαπηύζζεη ηηο 

αλάγθεο ηεο βηνινγηθήο ηνπ αλάπηπμεο εληόο ελόο θξηζηαθνύ νηθνγελεηαθνύ θαη 

θνηλσληθνύ πιαηζίνπ; Ο Vygostky πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ ηδξ «ζύγθξνπζεο», 

πνμηεζιέκμο κα πενζβνάρεζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή νήλδ, ακάιεζα ζηδκ ακάβηδ ηδξ 
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ακελανηδημπμίδζδξ ηςκ ανεθχκ ηαζ ηςκ κδπίςκ ηαζ ζηδκ αζμθμβζηή ημοξ ελάνηδζδ 

απυ ημοξ εκήθζηεξ θνμκηζζηέξ, έςξ υημο ιεηααμφκ ζηδκ παζδζηή δθζηία (Vygotsky, 

1998, Tυιμξ 5, p.213, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Blunder, 2008). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ «θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο», εκδεπμιέκςξ ημ κεμβέκκδημ 

ανέθμξ κα αζχκεζ ιία πμθφ πνχζιδ αθθά ζζπονή ροπζηή «αλαπηπμηαθή ζύγθξνπζε», 

ακάιεζα ζηδκ επζεοιία ηάθορδξ ηςκ αζμθμβζηχκ ημο ακαβηχκ (αζθάθεζα, ηνμθή), 

ηαζ ζε αοηά, πμο μζ πμθζηζζιζημί δζαιεζμθααδηέξ ημο πενζαάθθμκημξ ιπμνμφκ 

πναβιαηζηά κα ημο πνμζθένμοκ (μζημβεκεζαηή - ημζκςκζηή νεοζηυηδηα, ακεπανηήξ 

δζαηνμθζηή ηάθορδ) (Vygotsky, 1997b, p.99, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 

2011). Σμ βεβμκυξ αοηυ, ηαεζζηά ηδκ ακαπηολζαηή δζαδζηαζία ιία πναβιαηζηά 

επχδοκδ ειπεζνία βζα ημ παζδί (Perezhivanie ημο παζδζμφ). οβπνυκςξ, βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ, υηζ μζ επζζθαθείξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ δ ακαζθάθεζα, πμο δ ηνίζδ ηαζ 

δ θηχπεζα επζθένμοκ, ζοκζζημφκ ζζπονά ειπυδζα ζηδκ απυθαζδ εκυξ γεοβανζμφ κα 

δδιζμονβήζεζ μζημβέκεζα. Σμ βεβμκυξ αοηυ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ αέκαδ ακααμθή 

ηδξ απυηηδζδξ εκυξ παζδζμφ, εκχ πανάθθδθα επακαθένεζ ζημ πνμζηήκζμ θαζκυιεκα 

οπμβμκζιυηδηαξ (Kotzamanis, Kostaki & Baltas, 2015· Vlachadis, Vrachnis, Ktenas, 

Vlachadi & Kornarou, 2014). Γεδμιέκςκ αοηχκ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ δ απυηηδζδ 

εκυξ παζδζμφ ιμζάγεζ κα έπεζ ιεηαηναπεί πθέμκ ζε έκακ ακελάνηδημ πανάβμκηα, μ 

μπμίμξ ζοιαάθθεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ άκμδμ ηδξ ζηένδζδξ μνζζιέκςκ οθζηχκ 

αβαεχκ εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ (American Psychological Association, 2014, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ EPHA Report, 2014). 

ε έκα πνχημ επίπεδμ θμζπυκ, ηαείζηαηαζ ζαθέξ, υηζ έκα παζδί πμο εζζένπεηαζ 

κςνίξ ζηδ γςή ζε ιία πενίμδμ φθεζδξ, ακαιέκεηαζ κα αζχζεζ μνζζιέκεξ ααζζηέξ 

οθζηέξ ζηενήζεζξ ήδδ απυ ηα πνχηα ηζυθαξ ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ ημο (αηαηάθθδθδ 

δζαηνμθή, νμοπζζιυξ, εένιακζδ, ζηέβαζδ), βεβμκυξ πμο ακαιέκεηαζ κα επζθένεζ 

δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζηδ βκςζηζημ-ζοκαζζεδιαηζηή ημο ακάπηολδ. Όιςξ, 

πανάθθδθα ιε ηδ ζηένδζδ μνζζιέκςκ οθζηχκ αβαεχκ, ημ παζδί είκαζ πμθφ πζεακυ κα 

ένεεζ ακηζιέηςπμ ηαζ ιε έκα ζφκμθμ ροπμ-πζεζηδηχκ ηαηαζηάζεςκ, εκηυξ ημο 

μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ γεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ. Γζα πανάδεζβια, 

ζζπονά βεβμκυηα γςήξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ, υπςξ είκαζ δ 

απχθεζα ηάπμζαξ εέζδξ ενβαζίαξ, δ έλςζδ απυ ημ ζπίηζ, δ δδιζμονβία μζημκμιζηχκ 

πνεχζεςκ ηαζ μθεζθχκ ή δ απχθεζα ηςκ απμηαιζεφζεςκ μζημβέκεζαξ, δδιζμονβμφκ 

ζζπονή ζοκαζζεδιαηζηή πίεζδ αηυια ηαζ ζηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, ηαζ 
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ηαεμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ, αοηυ πμο μ Vygotsky ηαημκυιαγε ςξ «θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο» ημο παζδζμφ (Blunder, 2008). Σμ βεβμκυξ αοηυ, έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ απμζφκεεζδ ηδξ ιέπνζ πνυηζκμξ ζοιπαβμφξ μζημβεκεζαηήξ δμιήξ ηαζ 

ηδ δδιζμονβία ηάπμζμο είδμοξ «αζηάεεζαξ» ζηδ θνμκηίδα ηςκ παζδζχκ (Matheny Jr. et 

al. 1995, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Sandstrom & Huerta, 2013). φιθςκα ιε ημκ 

Vygotsky, μζ ακχηενεξ ροπμθμβζηέξ θεζημονβίεξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

γςήξ ημο παζδζμφ, δζαιέζμο ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ εζςηενίηεοζδξ μνζζιέκςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εκδθίηςκ, μζ μπμίμζ ηαζ ζοκζζημφκ ημοξ θμνείξ ηδξ ημζκςκζηήξ 

- πμθζηζζιζηήξ ειπεζνίαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαιεζμθάαδζδξ, ηα δζάθμνα 

ροπμθμβζηά ενβαθεία ημο πμθζηζζιμφ (π.π., βθχζζα), εκζςιαηχκμκηαζ ζηζξ θοζζηέξ 

ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ημο ακενχπμο, πνμηεζιέκμο κα ηζξ ιεηαηνέρμοκ ζε «ζδακζηέξ» 

ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ (πμθζηζζιζημφξ θμνείξ) (Vygotsky, 1997b, p.110, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Όκσο, πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο 

σο πνιηηηζκηθνύ δηακεζνιαβεηή ζε απηέο ηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, ππό ην 

πξίζκα ηεο αλαδπόκελεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο; Γίκεηαζ θακενυ, υηζ ημ 

μλφ άβπμξ, δ ααεααζυηδηα βζα ημ ιέθθμκ, ηαζ δ έθθεζρδ αοημεηηίιδζδξ ηαζ 

εκενβδηζηυηδηαξ εη ιένμοξ ηςκ βμκέςκ, ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκεπυιεκδξ 

ημζκςκζηήξ ιαηαίςζδξ, πμο αζχκμοκ εκ ιέζς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ημοξ 

ειπμδίγμοκ κα ακηεπελέθεμοκ μοζζαζηζηά ζημκ πνμζηαηεοηζηυ ηαζ δζαιεζμθααδηζηυ 

ημοξ νυθμ απέκακηζ ζηα ακαπηολζαηά αζηήιαηα ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ 

(Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ «ηδαληθέο κνξθέο», πμο 

μζ ζφβπνμκμζ βμκείξ δφκακηαζ κα ιεηαθένμοκ ζηα παζδζά ημοξ, θαίκεηαζ πςξ είκαζ 

ανηεηά επζζθαθείξ (αβςκία, ακαζθάθεζα, αίζεδζδ εβηαηάθεζρδξ ηαζ ααμδεδζίαξ), ιε 

απμηέθεζια δ ροπζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ είηε κα ιδκ 

επζζοιαάκεζ, ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία «αλαπηπμηαθώλ θελώλ», είηε κα θαιαάκεζ 

πχνα ιε έκημκμ ζοβηνμοζζαηυ παναηηήνα, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηθζκζηήξ 

ροπμπαεμθμβίαξ (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013). φιθςκα ιε ημκ Vygotsky, δ 

πμθζηζζιζηή ακάπηολδ έπεζ πνάβιαηζ «επαλαζηαηηθό» παναηηήνα, υιςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, υπμο μζ οπμηεζιεκζηέξ-μνβακζηέξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ-ζζημνζηέξ 

ηνίζεζξ ζοκάδμοκ, εκδεπμιέκςξ δ ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ κα «αοημιαημπμζείηαζ» (Vygotsky, 1997b, p.110, υπςξ ακαθένεηαζ απυ 

Bredikyte Milda, 2011). Σα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ δδθαδή, ηαθμφκηαζ ηαζ ιαεαίκμοκ 

κα ακηεπελένπμκηαζ ζε έκα ζφκμθμ απυ αθθεπάθθδθεξ μζημβεκεζαηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 
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πνμηθήζεζξ, πνμημφ αηυιδ εκδθζηζςεμφκ, βεβμκυξ πμο δεκ απμηθείεζ ημ εκδεπυιεκμ 

ηδξ πνχζιδξ ροπμθμβζηήξ ημοξ ςνίιακζδξ. 

ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ζοκζζηά έκα ελίζμο 

απαναίηδημ πθαίζζμ δζαιεζμθάαδζδξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηδξ ροπζηήξ ακάπηολδξ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ. φιθςκα ιε ηδκ Πμθζηζζιζηή – Ηζημνζηή πνμζέββζζδ, δ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δζαδναιαηίγεζ έκακ πμθφ ζδζαίηενμ ηαζ δοκαιζηυ νυθμ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο παζδζμφ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζπέζδ 

ημο ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, θαίκεηαζ, πςξ μζ εηπαζδεοηζημί 

θεζημονβμφκ ςξ πμθζηζζιζημί δζαιεζμθααδηέξ ηαζ θμνείξ «ηδαληθώλ» πμθζηζζιζηχκ 

ιμνθχκ βζα ημ παζδί, ιε ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ «δπλεηηθήο» ροπζηήξ ημο ακάπηολδξ 

(Vygotsky, 1994, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Ο Elkonin ημ 1994, 

ςξ ακαθοηήξ ηδξ εεςνίαξ ημο Vygotsky, έηακε θυβμ βζα «θξίζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο», 

ηδκ μπμία ηαζ ζοκέδεζε ιε ηδκ «θξίζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο», ηαζ ιε ηδκ 

«θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο». Δκανβέζηενα, μ Elkonin οπμζηήνζλε, υηζ ηα 

ζφβπνμκα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα δεκ πνμάβμοκ ημκ πμθζηζζιυ, αθθά ακηζεέηςξ 

πενζμνίγμκηαζ ζηδκ απθή ιεηααίααζδ πθδνμθμνζχκ ζηα παζδζά, πςνίξ κα 

απμηαθφπημοκ πθδνμθμνίεξ, ακαθμνζηά ιε ημ κυδια ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ 

πμθζηζζιζηχκ θαζκμιέκςκ (υπςξ ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Τη 

ζπκβαίλεη όκσο ζε επίπεδν ςπρηθήο αλάπηπμεο, όηαλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη, 

παξάιιεια κε ην θαηαθεξκαηηζκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, θαινύληαη λα 

αλακεηξεζνύλ θαη κε έλα ζύλνιν θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ αληημννηήησλ, όπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ειιάδαο; Ζ πνμζέββζζδ ημο Elkonin, πζμ επίηαζνδ 

απυ πμηέ, θαίκεηαζ πςξ πνμζμιμζάγεζ ανηεηά ιε ημ ζφβπνμκμ Δθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ πανεθευκ ανηεημί ιεθεηδηέξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ, υηζ 

ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζηδκ Δθθάδα, ηείκεζ κα θεζημονβεί ιε έκακ ηεθεζμεδνζηυ ηαζ 

πνδζζιμεδνζηυ ηνυπμ, μ μπμίμξ πανααθέπεζ ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ επζεοιίεξ 

ηςκ ιαεδηχκ, ζε ιία πάκς απυ υθα ηνίζζιδ πενίμδμ βζα ηδκ ροπζηή ημοξ ακάπηολδ, 

αοηή ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ ηδξ εθδαείαξ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια ζοκηίεεηαζ, αοηυ 

πμο μ Vygotsky παναηηήνζγε ςξ «θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο». οβπνυκςξ, 

δ ζοιιεημπή ζημ ζπμθείμ πενζβνάθεηε απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ Έθθδκεξ ιαεδηέξ ςξ 

ιία άηνςξ ζηνεζμβυκα ηαζ πενζμνζζηζηή ειπεζνία (ζπμθζηή άνκδζδ, απμηοπία ή 

εβηαηάθεζρδ ημο ζπμθείμο) (Sandstrom & Huerta, 2013). ημ ζδιείμ αοηυ, αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί, υηζ μ Vygotsky οπμζηήνζλε, πςξ έκαξ εκήθζηαξ θεζημονβεί ςξ 
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ιεζμθααδηήξ ιυκμ, υηακ μζ ζδέεξ ημο βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ εκδζαθένμκημξ ηαζ δμηζιήξ 

βζα έκα παζδί. Όιςξ, ηα παζδζά ηαζ έθδαμζ ζηδκ Δθθάδα θαίκεηαζ, πςξ πανά ημ 

βεβμκυξ, υηζ αδοκαημφκ κα εκημπίζμοκ έκα ζζπονυ πνμζςπζηυ κυδια ζηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ, αβςκίγμκηαζ κα παναιείκμοκ εκηυξ ημο ζοζηήιαημξ, ιε 

ζημπυ κα οπενηαθφρμοκ έκα ζφκμθμ απυ βμκεσηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ πνμζδμηίεξ, ηαζ μζ 

ζοκζζηχζεξ αοηέξ δζαιμνθχκμοκ ηζξ «Perezhivanie» ημοξ (Triliva, Varvantakis & 

Dafermos, 2015 · Vryonides & Gouvias, 2012). Σμ βεβμκυξ αοηυ, έπεζ ςξ απμηέθεζια 

μνζζιέκμζ ζδιακηζημί ημιείξ ηδξ γςήξ ηςκ παζδζχκ, ζημοξ μπμίμοξ πνεζάγμκηαζ άιεζδ 

ηαεμδήβδζδ, υπςξ είκαζ δ πνμζςπζηή ακάπηολδ, μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, μζ 

ημζκςκζηέξ αλίεξ ηαζ δ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία, κα παναβκςνίγμκηαζ 

(Μπνμφγμξ, 2009). 

Όκσο, πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, σο πνιηηηζκηθνύ 

δηακεζνιαβεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

εθήβσλ, όηαλ ν ίδηνο δεη θαη εξγάδεηαη εληόο ελόο θνηλσληθά ππεξηηκεκέλνπ αιιά 

ξεαιηζηηθά ππνηηκεκέλνπ ζπζηήκαηνο; (Koulouris, Moniarou-Papaconstantinou & 

Kyriaki-Manessi, 2013). Σα ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζημ ζφκμθμ ημοξ, ακαδεζηκφμοκ 

ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ζοιαμοθεοηζηή οπμζηήνζλδ ζε πενζυδμοξ 

φθεζδξ. Σα παζδζά δδθαδή θαίκεηαζ, υηζ ακαιέκμοκ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα είκαζ 

οπμζηδνζηηζημί απέκακηζ ημοξ, υπζ ιυκμ υζμκ αθμνά ηδκ αηαδδιασηή ημοξ 

εημζιυηδηα, αθθά ηαζ ζε πζμ πνμζςπζηά-ζοκαζζεδιαηζηά γδηήιαηα, πμο αθμνμφκ ηζξ 

μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, ηζξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ (Brouzos, 

Vassilopoulos, Korfiati & Baourda, 2015 · Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016). 

Οθμηθδνχκμκηαξ, μ Vygotsky οπμζηήνζλε, υηζ ιέζς ηαηάθθδθδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ηαεμδήβδζδξ ηαζ οπμζηήνζλδξ, ηα παζδζά ένπμκηαζ κα πανάβμοκ ζοθθμβζηά, ημοξ 

δζημφξ ημοξ μιυηζιμοξ ηυζιμοξ ηαζ πμθζηζζιμφξ. Χζηυζμ, δζεοηνίκζζε, υηζ ακ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ «ηδαληθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο» δεκ είκαζ δζαεέζζιδ ζημ πενζαάθθμκ, 

ηυηε ημ παζδί δεκ εα ιπμνέζεζ κα ακαπηοπεεί ζςζηά (Kudriavtsev, 1997, υπςξ 

ακαθένεηαζ απυ Bredikyte Milda, 2011). Δπμιέκςξ, ημ πάζια ακάιεζα ζημκ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ημο ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ζηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ 

ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία εκυξ «αλαπηπμηαθνύ 

θελνύ», δζυηζ ζηενεί ζημοξ κέμοξ μνζζιέκεξ ζδακζηέξ ιμνθέξ ηαζ πνυηοπα, ζε ιία 

ζδζαίηενα εοαίζεδηδ πενίμδμ ακάπηολδξ, υπμο απαζημφκηαζ ηέημζμο είδμοξ ηαοηίζεζξ 

(Triliva, Varvantakis & Dafermos, 2015). ημ ζδιείμ αοηυ υιςξ, ίζςξ εα πνέπεζ ίζςξ 
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κα ακανςηδεμφιε, ηη είδνπο πνιηηηζκό αλαπαξάγνπλ ελ ηέιεη ηα παηδηά θαη νη 

έθεβνη κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο; Σα ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζημ ζφκμθμ 

ημοξ οπμδεζηκφμοκ, υηζ αθεκυξ ιεκ μνζζιέκα παζδζά εηδδθχκμοκ ζοιπενζθμνέξ 

ακηαβςκζζιμφ ηαζ επζεεηζηυηδηαξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, αθεηένμο δε 

ανηεηά παζδζά θαίκεηαζ κα επεκδφμοκ ζδιακηζηά ζηζξ δεζηέξ αλίεξ ηδξ 

ζοκενβαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αθθδθεββφδξ, ςξ ακηίδμημ ζηδ ζδιενζκή ηνζζζαηή 

ζοβηονία (Anagnostopoulos & Soumaki, 2013 · Burgi-Golub & Soumara, 2015). ημ 

επίπεδμ αοηυ, μθείθμοιε κα ακαθένμοιε υηζ εηηυξ απυ ηδκ πμθοδζάζηαηδ ζοιαμθή 

ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ζπμθείμο ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ροπζηήξ ηαζ ηδξ ζςιαηζηήξ 

εοδιενίαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζε πενζυδμοξ φθεζδξ, μζ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ηαζ ημοξ ζοκμιδθίημοξ, θαίκεηαζ κα δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ζηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ακάπηολδ ηαζ πνμζανιμβή (Petanidou, Daskagianni, 

Dimitrakaki, Kolaitis & Tountas, 2013). Μάθζζηα, ζηδκ πνυζθαηδ ένεοκα ηδξ A. 

Kokkevi ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ηδξ, ηα κέα παζδζά θάκδηε κα επεκδφμοκ ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ζηδκ φπανλδ εκυξ οπμζηδνζηηζημφ ημζκςκζημφ δζηηφμο θζθζηχκ ζπέζεςκ, 

ζδζαίηενα υηακ αζζεάκμκηαζ υηζ δζπάγμκηαζ ακάιεζα ζε έκα ζοβηνμοζζαηυ 

μζημβεκεζαηυ ηαζ ζε έκα πενζμνζζηζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (Κμηηέαδ, ηαφνμο, 

Κακααμφ, & Φςηίμο, 2016).  

Όκσο, πώο ηειηθά αληηιακβάλνληαη ηα ίδηα ηα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη λένη 

ην παξόλ θαη γηα ην κέιινλ ηνπο; O Vygotsky πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ 

«Perezhivanie» - «ε αδηαίξεηε ελόηεηα κεηαμύ ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κίαο θαηάζηαζεο» - βζα κα απμηαθφρεζ ηδκ δζαθεηηζηή θφζδ 

ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ αζχκμοκ ιία ελςηενζηή ηαηάζηαζδ, 

ηαεχξ ηαζ ημ πχξ δνμοκ εκενβδηζηά απέκακηζ ζε αοηή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, o 

Vygotsky έδςζε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ ηνυπμ ακηίθδρδξ, ενιήκεοζδξ ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ αθήβδζδξ ηςκ βεβμκυηςκ απυ ημοξ κέμοξ (Vygotsky, 1994, p.339, 

υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003, εθ. 129). φιθςκα 

ιε ηα δεδμιέκα ηδξ πανμφζαξ ιεηα-ακάθοζδξ, ημ ηαεεζηχξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ 

ηαζ ηδξ φθεζδξ ζηδκ Δθθάδα θαίκεηαζ, πςξ δνα πμθο-παναβμκηζηά, ηαζ υηζ δφκαηαζ 

κα επδνεάζεζ υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ 

παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ. ε έκα πνχημ επίπεδμ, ηα κέα παζδζά οθίζηακηαζ 

ημκ ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ιέζα απυ ηζξ οθζηέξ ζηενήζεζξ εκηυξ ηαζ εηηυξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ, βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ ακαπυθεοηηα ηδ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή ημοξ 
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εοδιενία (Faresjo et al., 2013 · Magklara et al., 2010). Λίβμ ανβυηενα, δ αίζεδζδ ηδξ 

φθεζδξ επεηηείκεηαζ ζημ πεδίμ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ηαζ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, 

ιε απμηέθεζια ηα παζδζά ηαζ μζ κέμζ κα ακαγδημφκ θφζεζξ ηαζ ζηήνζλδ απυ ημ οπυ 

ηαηάννεοζδ θοζζηά ηαζ θεζημονβζηά εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Ο Vygotsky ελήβδζε, 

υηζ «ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ζα πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη κε γλώκνλα ην βαζκό ηεο θαηαλόεζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο 

δηνξαηηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ». Συζμ ημ πενζαάθθμκ 

ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, υζμ ηαζ δ πνμζςπζηή ειπεζνία ηαζ δ εζςηενίηεοζδ αοηχκ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ, ζοκηεθμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο παζδζμφ ηαζ 

ημο εθήαμο (Vygotsky, 1994 p.343, υπςξ ακαθένεηαζ απυ Kozulin, Gindis, Ageyev 

& Miller, 2003, εθ. 134). Χζηυζμ, ηα παζδζά ζηδκ Δθθάδα ιμζάγμοκ κα 

ακαπηφζζμκηαζ ηάπςξ πνυςνα. Διθακίγμκηαζ πμθφ εοαζζεδημπμζδιέκα απέκακηζ 

ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηαζ ημ βεβμκυξ αοηυ, 

οπμδεζηκφεζ ημ πυζμ αζζεδηή είκαζ δ επίδναζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηυζμ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ υζμ ηαζ μζ 

κεανμί εκήθζηεξ, δεκ δζζηάγμοκ κα εηθνάζμοκ ημ εοιυ, ηδ δοζανέζηεζα ηαζ ηδκ 

απχθεζα ηδξ ειπζζημζφκδξ ημοξ απέκακηζ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζφβπνμκμο 

Δθθδκζημφ πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ. Όιςξ, ηυζμ δ πμθζμνημφιεκδ μζημβέκεζα ηαζ ημ 

αθθμηνζςιέκμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, υζμ ηαζ ημ ηαηαηενιαηζζιέκμ πμθζηζηυ 

ηαηεζηδιέκμ, θαίκεηαζ κα αδοκαημφκ κα πανέπμοκ ζηα κέα παζδζά ηα απαναίηδηα 

ροπζηά εθυδζα ηαζ πνυηοπα, έηζζ χζηε κα ηαηαθένμοκ κα μκεζνεοημφκ έκακ ηαθφηενμ 

ηυζιμ. Μμθμκυηζ, μζ δεζηέξ αλίεξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ αθθδθεββφδξ, θαίκεηαζ κα 

ιπμνμφκ κα δζαπμηίζμοκ αηυια ηα υκεζνα ηςκ κέςκ παζδζχκ ιε εθπίδα ηαζ αζζζμδμλία 

βζα ημ ιέθθμκ, ηα αθθεπάθθδθα πενζμνζζηζηά ιέηνα ηαζ μζ πμθζηζηέξ θζηυηδηαξ, 

εκηείκμοκ ηδκ ακενβία, ηδ θηχπεζα, ηαζ ηδκ ακέπεζα, δδιζμονβχκηαξ ζημοξ κέμοξ ιία 

αίζεδζδ ααμδεδζίαξ ηαζ εβηαηάθεζρδξ. Γζα ιενζηά κέα παζδζά, ημ εκδεπυιεκμ ηδξ 

ιεηακάζηεοζδξ ανπίγεζ κα βίκεηαζ ζηαδζαηά ημ ιμκαδζηυ ιέζμ βζα ηδκ ακαηαηαζηεοή 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ημοξ (Burgi-Golub & Soumara, 2015 · Frangos, Frangos, 

Sotiropoulos, Orfanos, Toudas & Gkika, 2012 · Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016 · 

Triliva, Varvantakis & Dafermos, 2015 · Tsekeris, Pinguli & Georga, 2015). 

Οθμηθδνχκμκηαξ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ημκίζμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, πςξ μ 

Vygotsky ακαθφμκηαξ ηδκ έκκμζα ηδξ «θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο» 

οπμζηήνζλε, υηζ εάκ ημ παζδί δεκ αζζεακεεί πμηέ ηδκ ακάβηδ κα λεπενάζεζ ημοξ 
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πενζμνζζιμφξ ημο πενζαάθθμκημξ (πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηαζ ηδκ 

ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ημο) ή δεκ πνμζπαεήζεζ κα πεζναθεηδεεί, ηυηε εκημπίγεηαζ 

ιζα παεμθμβζηή ηαηάζηαζδ, πμο δεκ επζηνέπεζ ζημ παζδί κα ακαπηοπεεί. Αοηή, ιπμνεί 

κα είκαζ ιζα ηναοιαηζηή πενίμδμξ βζα ηάεε παζδί, αθθά πνυηεζηαζ βζα ημ ιμκαδζηυ 

ιέζμ επίηεολδξ ηδξ πναβιαηζηήξ ςνίιακζδξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ημο (Blunder, 2008). 

Όκσο, αληηηάζζνληαη ηα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη λένη απέλαληη ζην ηξέρνλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθό ζύζηεκα; Καη εάλ λαη, ηόηε πνηα κέζα επηιέγνπλ; Μμθμκυηζ, 

ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα βζα ημ γήηδια αοηυ δεκ είκαζ πθήνςξ ακεπηοβιέκα, 

οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ εκδείλεζξ, υηζ ηα ιζηνυηενα παζδζά, αηυια ηαζ εάκ δεκ ιπμνμφκ 

κα ακηζηαπεμφκ άιεζα ζηδκ ηνέπμοζα φθεζδ, εηθνάγμοκ ηδκ αιοκηζηυηδηα ημοξ 

ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ηαζ ηζξ εεαηνζηέξ ακαπαναζηάζεζξ (Burgi-Golub & Soumara, 

2015), εκχ μζ έθδαμζ απμηοπχκμοκ ηζξ επζδζχλεζξ ημοξ ιέζς ημο θυβμο ηαζ ιέζα απυ 

ηδ πνήζδ μπηζημ-αημοζηζημφ οθζημφ (Hatzichristou, Issari & Yfanti, 2016 · Triliva, 

Varvantakis & Dafermos, 2015). Σμ βεβμκυξ αοηυ, ακαδεζηκφεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηςκ 

κέςκ παζδζχκ βζα αοημ-ακάπηολδ ηαζ δδιζμονβζηή έηθναζδ, αηυια ηαζ εάκ υθα υζα 

ημοξ πενζαάθθμοκ ηείκμοκ κα ηαηαζηνέθμκηαζ. 
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6. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ:

 

Αλαζηνραζκόο ησλ Δπξεκάησλ ηεο Μεηα-αλάιπζεο & Γεκηνπξγία Νέσλ 

Καηεπζύλζεσλ:                                                                                                             

Αλάγθε Τπνδνρήο ελόο Νένπ Κύθινπ Δξεπλεηηθώλ Πξνζπαζεηώλ 

ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ήηακ κα πανέπεζ ιζα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ 

μθμηθδνςιέκδ επζζηυπδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ ηνέπμοζαξ πνδιαημπζζηςηζηήξ 

ηνίζδξ ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ Δονςπασηχκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, ζηδκ ροπζηή ηαζ 

ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ (δθζηίαξ 6 έςξ 11 εηχκ), ηςκ εθήαςκ (δθζηίαξ 12 

έςξ 18 εηχκ) ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ (δθζηίαξ 19-30 εηχκ) ζηδκ Δθθάδα. Ζ 

ζδζαζηενυηδηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ πενζθαιαάκεζ ηαζ 

ακαθφεζ ζοβηνζηζηά υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ ενεοκδηζηέξ επζζηδιμκζηέξ πδβέξ, μζ μπμίεξ 

δζελήπεδζακ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηχκ 

2008 έςξ 2015, δδθαδή ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εδναίςζδξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ φθεζδξ ζηδ πχνα. Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ πανμφζαξ ιεηα-ακάθοζδξ, 

αλζμπμζήεδηακ ζοκμθζηά 29 (είημζζ εκκέα) εβπχνζεξ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ ηαζ 

πενζζζυηενεξ απυ 30 (ηνζάκηα) εβηεηνζιέκεξ δζεεκείξ ενεοκδηζηέξ πδβέξ. 

ε έκα πνχημ επίπεδμ, μθείθμοιε κα ημκίζμοιε, υηζ ηα επίζδια ενεοκδηζηά 

δεδμιέκα ζημ ζφκμθμ ημοξ, θάκδηε κα απμδίδμοκ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ ηθζκζηυ 

(επζπμθαζιυξ ηδξ ηαηάεθζρδξ, ηςκ αβπςδχκ δζαηαναπχκ, ηςκ δζαηαναπχκ 

ζοιπενζθμνάξ, ηςκ ζοιπενζθμνχκ αοημηαηαζηνμθήξ / αοημηημκζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ 

ηςκ ελανηδηζηχκ ζοιπενζθμνχκ) ηαζ ιεηνήζζιμ (πμζμζηά ανεθζηήξ ηαζ ιδηνζηήξ 

εκδζζιυηδηαξ / οπμβμκζιυηδηαξ, αλζμθυβδζδ ημο μζημβεκεζαημφ, εηπαζδεοηζημφ, 

ημζκςκζημφ, πμθζηζημφ ηαζ δζαπνμζςπζημφ πθαζζίμο έκηαλδξ ιε ηδ ιμνθή 

ενςηδιαημθμβίςκ, αλζμθυβδζδ ηδξ οβείαξ ηαζ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ιε ηδ 

ιμνθή αοημ-ακαθμνχκ, ιμκμπχθζμ ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ακενβία ηαζ ηδ 

ιεηακάζηεοζδ) ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ζοκμθζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

εοδιενία ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κέςκ ζηδκ Δθθάδα. Δκανβέζηενα, δεκ 

εκημπίζηδηακ επανηή ενεοκδηζηά δεδμιέκα, ακαθμνζηά ιε ημ πνμζςπζηυ ηαζ οπεν-

αημιζηυ κυδια, ημ μπμίμ απμδίδμοκ ηα κέα παζδζά ζηδκ πανμφζα ηνζζζαηή ζοβηονία.  
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Δπζπθέμκ, πανά ημ βεβμκυξ, υηζ μζ ενεοκδηέξ ηαηάθενακ κα πανέπμοκ ζαθείξ 

εκδείλεζξ βζα ημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ μζημκμιζηή ηνίζδ επδνεάγεζ ανηεηέξ απυ ηζξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ παζδζχκ, ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ 

ζηδκ Δθθάδα, δεκ θάκδηε κα απμδίδεηαζ ημ ακαιεκυιεκμ εκδζαθένμκ ζημοξ 

ιδπακζζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ επζθέβμοκ μζ κέμζ πνμηεζιέκμο κα ακηζηαπεμφκ ζηδκ 

επζζθάθεζα ηαζ ζηδ νεοζηυηδηα, πμο δ ηνίζδ επζθένεζ, ηαεχξ ηαζ ζημκ ηνυπμ, ιε ημκ 

μπμίμ δ ηνέπμοζα ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ζοβηονία επδνεάγεζ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ 

ζημπμεεζία. Έλα από ηα βαζηθόηεξα ζπκπεξάζκαηα ινηπόλ, πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηελ παξνύζα κεηα-αλάιπζε, είλαη, πσο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ηείλνπλ λα 

ιεηηνπξγνύλ θπξίσο «θσηνγξαθηθά», θαζώο επηκέλνπλ ζηε ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ηνπ αληηθηύπνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο δσέο ησλ λέσλ 

αλζξώπσλ (κε ηε κνξθή ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ), ελώ ζηελ νπζία αδπλαηνύλ λα 

αλαδείμνπλ λέεο δηεμόδνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ, ηα λέα παηδηά ζα κπνξνύζαλ λα 

αληηηαρζνύλ ζηε ξεπζηόηεηα, πνπ ε θξίζε επηθέξεη. 

ημ επίπεδμ αοηυ, μθείθμοιε κα ακαθένμοιε, υηζ πανά ημ βεβμκυξ, πςξ δ 

πθεζμκυηδηα ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηεηιδνίςκ, πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηδκ πανμφζα 

ιεηα-ακάθοζδ, δζέεεηε πμζμηζηυ ενεοκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ (24 πμζμηζηέξ έκακηζ 5 

πμζμηζηχκ ιεθεηχκ), ηαιία απυ ηζξ ακαθοεείζεξ ιεθέηεξ δεκ δζέεεηε ηζξ απαναίηδηεξ 

πνμδζαβναθέξ, πνμηεζιέκμο κα ηαηαθένεζ κα απμδχζεζ αζηζχδεζξ ζπέζεζξ, ακάιεζα 

ζηδκ ηνέπμοζα ζοβηονία ηδξ ημζκςκζημ-μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ηαζ ζημκ εηημπζζιυ 

δζαθυνςκ δζαζηάζεςκ ηδξ παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ ακάπηολδξ. ην ζεκείν απηό, 

γίλεηαη θαηαλνεηό, πσο ίζσο νη εξεπλεηέο λα κελ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 

ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζπλζεηόηεηαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θξίζεο, θαη επνκέλσο, γη’ απηό ην ιόγν, λα απνηπγράλνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα δίαπιν δηαθπγήο γηα ηνπο απινύο αλζξώπνπο.  Γζα ημοξ 

παναπάκς θυβμοξ θμζπυκ, εα απμδεζηκφμκηακ ζδζαίηενα πνήζζιμ, εάκ ζε 

επζζηδιμθμβζηυ επίπεδμ, μζ κέμζ ενεοκδηέξ κα πνμζπαεμφζακ κα αιαθφκμοκ ηδκ 

ακαπαναβςβή πεναζηένς πμζμηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ ακαζφκεεζδ κέςκ 

εεςνδηζηχκ ιμκηέθςκ, ηαζ εζηίαγακ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ 

εονδιαηζηυηδηαξ ηςκ ήδδ οπανπυκηςκ εεςνδηζηχκ πνμζεββίζεςκ, μζ μπμίεξ ηαζ 

ηαηαζηεοάζηδηακ ακά ημοξ αζχκεξ, ιε αθμνιή ηζξ παβηυζιζεξ ημζκςκζηέξ «ηνίζεζξ».  

 



P a g e  | 103 

 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί, όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλζεζεο ηεο 

παξνύζαο κεηα-αλάιπζεο, παξαηεξήζεθε πιήξεο αλαληηζηνηρία ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηηο Ηζηνξηθέο πξνθιήζεηο, πνπ δηαλύεη ζήκεξα ε 

Διιάδα, αιιά θαη νιόθιεξε ε ζύγρξνλε Δπξώπε. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ, εα 

απμδεζηκφμκηακ ζδζαίηενα πνήζζιμ, εάκ μζ ιεθθμκηζημί ενεοκδηέξ εζηίαγακ ημ 

εκδζαθένμκ ημοξ ζηδκ ηνζηζηή δζαζφκδεζδ, ακάιεζα ζημ πθαίζζμ ειθάκζζδξ ηδξ 

ηνίζδξ βζα ηδ ζφβπνμκδ Δθθάδα (πμζά ήηακ δ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ηαζ ζζημνζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ πνίκ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηνίζδξ;), ζηδκ εθανιμβή 

ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ θζηυηδηαξ, ηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ ημο επαηνζαμφξ 

ακαπηολζαημφ ηυζημοξ ημο πμθζηζζιζημφ – ζζημνζημφ αοημφ πθαζζίμο, βζα ηζξ πζμ 

εοάθςηεξ μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ παζδζχκ ηςκ εθήαςκ 

ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ. οβπνυκςξ, απαζηείηαζ πεναζηένς ένεοκα, πνμηεζιέκμο κα 

ηαεμνζζημφκ μζ ακαπηολζαημί ιδπακζζιμί, ιέζς ηςκ μπμίςκ δ μζημκμιζηή ηνίζδ 

πνςηίζηςξ θεζημονβεί, ηαζ εκ ηέθεζ ηαηαθένεζ κα δζαηανάζζεζ ηδκ ροπζηή ηαζ 

ζςιαηζηή εοδιενία ηςκ αηυιςκ αοηχκ.  

Δπηπιένλ, νη αλεξρόκελνη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζηελ 

αλάιπζε ησλ ππννκάδσλ, πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε (κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, παηδηά πνπ καζηίδνληαη από ηε θηώρεηα, 

άλεξγνη λένη θαη λεαξά άηνκα κε αλαπεξία). Πανάθθδθα, ζδζαίηενδ έιθαζδ εα 

πνέπεζ κα δμεεί ζημκ εκημπζζιυ ημο πναβιαηζημφ ανζειμφ ηςκ παζδζχκ ζηδκ Δθθάδα, 

πμο γμοκ ζηα υνζα ή / ηαζ ζε ζοκεήηεξ ηδξ θηχπεζαξ, ηαεχξ ηαζ ζημκ ααειυ, ζημκ 

μπμίμ ημ δζηαίςια ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ημοξ ζηδκ οβεία ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

ηαηαπαηάηαζ. Καηαθήβμκηαξ, ηνίκεηαζ επίζδξ ακαβηαίμ, κα ιεθεηδεεί δ 

επζδδιζμθμβία ηςκ παναβυκηςκ «ακεεηηζηυηδηαξ», πνμηεζιέκμο κα ηαηαζημφκ 

ζαθείξ μζ πανάιεηνμζ, πμο αιαθφκμοκ ημκ ανκδηζηυ ακηίηηοπμ ηδξ φθεζδξ βζα ηα 

παζδζά, ημοξ εθήαμοξ ηαζ ημοξ κέμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο μζημβεκεζαημφ ηαζ 

εηπαζδεοηζημφ πθαζζίμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ. 

Οθείθμοιε επίζδξ κα ακαθένμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ, υηζ ζηα πθαίζζα 

δζελαβςβήξ ηδξ πανμφζαξ ιεηα-ακάθοζδξ, εκημπίζηδηε έκα ζδιακηζηυ ζφκμθμ 

εβπχνζςκ θμνέςκ ηαζ δζεεκχκ μνβακζζιχκ, μζ μπμίμζ δναζηδνζμπμζμφκηαζ εδχ ηαζ 

ανηεηέξ δεηαεηίεξ (αηυια ηαζ πνζκ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ 

Δονχπδ), ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζε 

μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. Οζ θμνείξ αοημί, ζοκήεςξ ζοκεέημοκ εηηεκείξ εηεέζεζξ, ζηζξ 
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μπμίεξ ηαζ ακαθφμοκ ζοβηνζηζηά έκα ζφκμθμ απυ ενεοκδηζηά ηαζ εεςνδηζηά 

δεδμιέκα, ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, μζ εηπνυζςπμζ ηςκ θμνέςκ 

αοηχκ, επζπεζνμφκ κα επακδνχζμοκ μνζζιέκα πνμβνάιιαηα πανέιααζδξ, ιε ζημπυ 

ηδκ πνμζηαζία ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηςκ δζαηνίζεςκ, 

πμο αζχκμοκ ηα κέα παζδζά. Παν’ υθα ηαφηα, ηαείζηαηαζ ζαθέξ, υηζ νη κέρξη ζήκεξα 

ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο έρνπλ πξνζθέξεη 

αξθεηά ζεκαληηθή, αιιά όρη ηελ αλακελόκελε αμία, ζηηο πξνζπάζεηεο 

πεξηνξηζκνύ ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο θηώρεηαο, θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ ςξ επζζηήιμκεξ έπμοιε ηαηαθένεζ κα ζοθθέλμοιε 

ανηεηά απμδεζηηζηά ζημζπεία, ζπεηζηά ιε ημ είδμξ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, ιε ηζξ 

μπμίεξ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ 

ηαεδιενζκά, δεκ δζαεέημοιε επανηή ζημζπεία βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ, ιέζς ηςκ 

μπμίςκ μζ ακζζυηδηεξ αοηέξ δζαζπείνμκηαζ, εβηαείζηακηαζ, ηαζ εκ ηέθεζ ηαηαθένμοκ 

κα δζαανχκμοκ ημκ ημζκςκζηυ ζζηυ. Φαίλεηαη, δειαδή, πσο νη εθπξόζσπνη ησλ 

θνηλσληθώλ επηζηεκώλ δελ επηδεηθλύνπλ ηελ «επαηζζεζία», πνπ ζα έπξεπε. ην 

ζεκείν απηό, γίλεηαη αληηιεπηό, όηη ελδερνκέλσο ε ίδηα ε θνηλσληθή επηζηήκε λα 

δηαλύεη κία πεξίνδν «θξίζεο» θαη «παξαθκήο», ζε παγθόζκην επίπεδν, ε νπνία λα 

κελ ηεο επηηξέπεη λα απνηππώζεη κε ζαθήλεηα ηνλ νπζηαζηηθό αληίθηππν ηεο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ζηηο δσέο ησλ λέσλ αλζξώπσλ.  

Μάθζζηα, υζμκ αθμνά ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, βίκεηαζ 

ηαηακμδηυ, υηζ νη εγρώξηνη κειεηεηέο πηζαλόηαηα δελ δηαζέηνπλ επαξθή 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

λέσλ, πξηλ από ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρώξα, θαη γη’ απηό ην 

ιόγν, πεξηνξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα νξηζκέλσλ «ζπζρεηίζεσλ» κεηαμύ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηώλ. Σν γεγνλόο απηό, ελδερνκέλσο λα καο παξέρεη 

νξηζκέλεο ρξήζηκεο ελδείμεηο, αλαθνξηθά κε ηνλ ιαζεκέλν πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

«πξνηεξαηνηήησλ», πνπ δηαζέηεη αλά ηνπο αηώλεο ε Διιεληθή θνηλσλία. 

Μμθαηαφηα, ηαείζηαηαζ ζαθέξ, πςξ πανά ημ βεβμκυξ, υηζ μζ ζφβπνμκεξ ημζκςκζημ-

μζημκμιζηέξ ιεηααμθέξ ζηδ πχνα, θυβς ηδξ ηνέπμοζαξ φθεζδξ, είκαζ ηαπείεξ, ηα 

απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ πναηηζηχκ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ εκδέπεηαζ κα δζακφμοκ 

πενζυδμοξ «θακεάκμοζαξ ηαηάζηαζδξ», ηαζ ακαιέκεηαζ κα πνεζαζημφκ δεηαεηίεξ 
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επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ, έηζζ χζηε μζ δζαζηάζεζξ αοηέξ κα βίκμοκ πθήνςξ ειθακείξ ηαζ 

ηαηακμδηέξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, ηα κέα παζδζά δεκ εα πνέπεζ κα απμηεθμφκ ιμκάπα 

ακηζηείιεκμ εκδζαθένμκημξ ηαζ παναηήνδζδξ. Κάεε πχνα εα πνέπεζ κα ημπμεεηήζεζ 

ηδκ εοδιενία ηςκ παζδζχκ ζηδκ ημνοθή ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ, ζε πενζυδμοξ φθεζδξ. 

Σέημζμο είδμοξ δζεηδζηήζεζξ, δεκ απμηεθμφκ ιμκάπα δεζηή οπμπνέςζδ απέκακηζ ζηα 

παζδζά, αθθά ημζκυ ζηυπμ πνμξ ημ ζοιθένμκ υθςκ ηςκ ημζκςκζχκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 106 

 

πκπεξάζκαηα: 

Ζ Δθθάδα έπεζ πθδβεί πενζζζυηενμ απ’ υ,ηζ μπμζαδήπμηε άθθδ εονςπασηή πχνα απυ 

ηδ πνδιαημπζζηςηζηή ακαηαναπή, πμο λεηίκδζε ημ 2008. ηδκ πανμφζα ενβαζία, 

επζηεφπεδηε δ πνυζααζδ ηαζ επζπεζνήεδηε δ ζοβηνζηζηή ηνζηζηή ακάθοζδ 

πενζζζυηενςκ απυ 29 (είημζζ εκκέα) επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ, ακαθμνζηά ιε ημκ 

ακηίηηοπμ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, 

ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ κεανχκ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα. Πανάθθδθα, αλζμπμζήεδηακ ηα 

επίζδια ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα απυ έκα ζφκμθμ εβηεηνζιέκςκ δζεεκχκ θμνέςκ 

ηαζ ιδ ηοαενκδηζηχκ μνβακζζιχκ (πενζζζυηενςκ απυ 30), ζπεηζηά ιε ηδκ 

πενζεςνζμπμίδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ εοαίζεδηςκ πθδεοζιζαηχκ αοηχκ μιάδςκ, 

ζε πενζυδμοξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ φθεζδξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοβηνζηζηήξ 

ακάθοζδξ έδεζλακ, υηζ μ ακηίηηοπμξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ βίκεηαζ αζζεδηυξ ζημ 

επίπεδμ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ εοελίαξ, ήδδ απυ ηα πνχηα ηζυθαξ ζηάδζα ηδξ ακάπηολδξ 

εκυξ παζδζμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ επζζθαθείξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ δ θηχπεζα, ιε 

ηα μπμία έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ μζημβεκεζχκ ζηδκ Δθθάδα ένπεηαζ ηαεδιενζκά 

ακηζιέηςπμξ, θαίκεηαζ πςξ πενζμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ βμκέςκ, 

κα πανέπμοκ έκα αζθαθέξ ηαζ ζηαεενυ πθαίζζμ ακάπηολδξ βζα ηα παζδζά ημοξ, ηυζμ 

ζε οθζηυ υζμ ηαζ ζε ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ. Οζ ζοκεήηεξ αοηέξ, πθαζζζχκμοκ αοηυ 

πμο μ Lev Vygotsky εα ηαημκυιαγε ςξ «θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο» ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ. Όιςξ, ημ βεβμκυξ αοηυ, επζθένεζ ακαπυδναζηα δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ ηυζμ βζα ηδκ ροπζηή υζμ ηαζ βζα ηδ ζςιαηζηή οβεία ηςκ κέςκ παζδζχκ. 

Λίβμ ανβυηενα, ηαζ ιε ηδκ είζμδμ ημοξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, ηα παζδζά ζηδκ 

Δθθάδα ένπμκηαζ ακηζιέηςπα ιε έκα ζφκμθμ οπενεηηζιδιέκςκ βμκεσηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ πνμζδμηζχκ, μζ μπμίεξ απμδεδεζβιέκα ημοξ ζηενμφκ ημκ πνυκμ ηαζ ημ 

εκδζαθένμκ βζα ηδκ αοημ-ακάπηολδ ημοξ. Έπμκηαξ γήζεζ ηδκ «νηθνγελεηαθή 

ξεπζηόηεηα», ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ γδημφκ απεβκςζιέκα απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ 

κα ημοξ ηαεμδδβήζμοκ ηαζ απμαθέπμοκ ζε ιία θοηνςηζηή «ηδαληθή ηαύηηζε», πμο εα 

δχζεζ ηαζ πάθζ γςή ζηα υκεζνα ημοξ. Σα ακηζθαηζηά αοηά ζοκαζζεήιαηα ηαζ μζ 

ειπεζνίεξ, ζοκεέημοκ ζφιθςκα ιε ημκ Vygotsky, ηδκ «Perezhivanie» ηςκ παζδζχκ ηαζ 

ηςκ εθήαςκ. Όιςξ, μζ εηπαζδεοηζημί θαίκεηαζ, υηζ εκ ηέθεζ απμηοβπάκμοκ κα 

επζηεθέζμοκ ημκ δζαιεζμθααδηζηυ ηαζ πνμζηαηεοηζηυ ημοξ νυθμ ςξ θμνείξ ημο 

πμθζηζζιμφ, δζυηζ πνςηίζηςξ ςξ άκενςπμζ, αδοκαημφκ κα οπεναμφκ ηδκ ημζκςκζηή 

ηαζ ηναηζηή οπμαάειζζδ ημο ένβμο ημοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ 
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δδιζμονβία εκυξ «αλαπηπμηαθνύ θελνύ», ηαεχξ ηα κέα παζδζά, έπμκηαξ αζχζεζ ηδκ 

ηαηάννεοζδ ηδξ πμθζμνημφιεκδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο αθθμηνζςιέκμο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ, δεκ δζαεέημοκ ηα ηαηάθθδθα δοκαιζηά ζδακζηά, πμο εα ημοξ 

ηαηαζηήζμοκ ηαζ πάθζ ημζκςκζηά εκενβμφξ, ηαζ πμο εα εκεαννφκμοκ ηδ «δπλεηηθή» 

ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημοξ. Δπμιέκςξ, βίκεηαζ ηαηακμδηυ, υηζ μζ πανάιεηνμζ 

αοηέξ ζημ ζφκμθμ ημοξ, απμδοκαιχκμοκ ηαζ ιαηαζχκμοκ ημκ ροπζζιυ ηςκ κέςκ 

παζδζχκ, εκχ πανάθθδθα ηα ειπμδίγμοκ κα μκεζνεοημφκ έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ, ιε 

απμηέθεζια πμθθμί απυ αοημφξ κα ζηνέθμκηαζ πνμξ ηδ ιεηακαζηεοηζηή πνμμπηζηή. 

οβπνυκςξ, υιςξ, δ εθπίδα μνζζιέκςκ παζδζχκ, εθήαςκ ηαζ κέςκ απυ ηδκ Δθθάδα, 

ιμζάγεζ κα ακαβεκκάηαζ ιέζα απυ ηζξ δελζυηδηεξ ηδξ θακηαζίαξ ηαζ ηδξ 

δδιζμονβζηυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ δδιζμονβμφκ ένβα 

ηέπκδξ (γςβναθζηή, εέαηνμ, αίκηεμ), ζε ιία πνμζπάεεζα κα βκςζημπμζήζμοκ ηα 

αζχιαηα ημοξ, ηαζ κα δχζμοκ θφζδ ζηδκ ηνίζδ, δζαιέζμο ηδξ πνμαμθήξ ηςκ αλζχκ 

ηδξ ειπζζημζφκδξ, ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ αθθδθεββφδξ. Μάθζζηα, δεκ είκαζ 

θίβμζ κέμζ, πμο δεκ δζζηάγμοκ κα ακηζηαπεμφκ ηαηδβμνδιαηζηά απέκακηζ ζηζξ 

πναηηζηέξ ηδξ ΔΔ, ηαεχξ ηαζ κα εηθνάζμοκ ημ εοιυ ηαζ ηδκ απμβμήηεοζδ ημοξ βζα 

ημοξ πμθζηζημφξ εηπνμζχπμοξ ηδξ πχναξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ απμδεζηκφεζ, υηζ ηα 

παζδζά, μζ έθδαμζ ηαζ μζ κέμζ είκαζ οπέν ημο δέμκημξ εοαζζεδημπμζδιέκμζ, υζμκ αθμνά 

ηδκ ηνέπμοζα ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ζοβηονία ζηδκ Δθθάδα. Οζ ζηέρεζξ, ηα 

ζοκαζζεήιαηα ηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ αοηέξ, ζφιθςκα ιε ημκ Vygotsky, οπμδδθχκμοκ 

ημ πυζμ πμθφ έπεζ επδνεάζεζ δ ηνίζδ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ κέςκ 

παζδζχκ. Χζηυζμ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ, δ 

ακηζδναζηζηυηδηα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ ηαζ μ ζοβηνμοζζαηυξ θυβμξ ηςκ εθήαςκ ηαζ 

ηςκ κέςκ, εα ενιδκεφμκηακ απυ ημκ Vygotsky ςξ έκδεζλδ ιίαξ οβζμφξ ακαπηολζαηήξ 

πμνείαξ. Σα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ δδθαδή, ζοκεπίγμοκ κα ακηεπελένπμκηαζ ζηζξ 

αθθεπάθθδθεξ ακαπηολζαηέξ πνμηθήζεζξ ηαζ κα ελεθίζζμκηαζ δοκαιζηά, πανά ημ 

βεβμκυξ, υηζ ημ ημζκςκζηυ ζφζηδια, πμο ημοξ πενζαάθθεζ (ή ημοξ πμθζμνηεί) ζηαδζαηά 

ηαηαννέεζ. Φοζζηά, ζημ ζδιείμ αοηυ, βίκεηαζ θυβμξ βζα ιία άηνςξ επίπμκδ 

ακαπηολζαηή πμνεία ηαζ δεκ ηίεεηαζ γήηδια ελζδακίηεοζδξ ηςκ παβηυζιζςκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ ηνίζεςκ. Όιςξ, εα πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημκ μοζζαζηζηυ 

ηαζ πμζμηζηυ παναηηήνα, ηςκ ακαπηολζαηχκ αθθαβχκ, πμο οθίζηακηαζ μζ ηνέπμοζεξ 

βεκζέξ, δζυηζ ημ βεβμκυξ αοηυ δφκακηαζ κα μδδβήζεζ ιαηνμπνυεεζια ζε νζγζηυ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ Δθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. Χζηυζμ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, δ ηνέπμοζα 

έκκμζα ηδξ «ηνίζδξ» δεκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ εοηαζνία βζα αθθαβή 
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ιειμκςιέκςκ πνμζςπζημηήηςκ, αθθά ςξ αθμνιή βζα ημ ζοθθμβζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ 

ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ημο ζφβπνμκμο ημζκςκζημφ βίβκεζεαζ. Οζ ιεθθμκηζημί ενεοκδηέξ 

θμζπυκ, εα πνέπεζ κα εζηζάζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζηζξ πνμμπηζηέξ δοκδηζηήξ 

ροπζηήξ (ηαζ ημζκςκζηήξ) ακάπηολδξ, δδθαδή ζημοξ ιδπακζζιμφξ, ημοξ μπμίμοξ 

επζθέβμοκ μζ κέμζ πνμηεζιέκμο κα ακηζηαπεμφκ ζηδκ επζζθάθεζα ηαζ ζηδ νεοζηυηδηα, 

πμο δ ηνίζδ επζθένεζ, ηαεχξ ηαζ ζημκ ηνυπμ, ιε ημκ μπμίμ δ ηνέπμοζα ημζκςκζημ-

μζημκμιζηή ζοβηονία επδνεάγεζ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ζημπμεεζία. Σα εονήιαηα αοηά,  

ακαιέκεηαζ κα δζαθμνμπμζήζμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ μζημβέκεζα, ημ ζπμθείμ, μζ 

εζδζημί ζημ πχνμ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, ηαεχξ ηαζ δ ίδζα δ ημζκςκία, αθμοβηνάγμκηαζ 

ηα αζηήιαηα ηςκ κέςκ ακενχπςκ, δδθαδή ηςκ θμνέςκ ημο ημζκςκζημφ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ, ζε ζοκεήηεξ φθεζδξ. 
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