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Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική 
Υγεία (ΣΚΕΨΥ) συνεχίζει, παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας και της 
οικονομικής κρίσης, να δίνει δυναμικό παρόν στα εκπαιδευτικά, ψυχολο-
γικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας, παρέχοντας βήμα έκφρασης και 
προβληματισμού σε δεκάδες καταξιωμένους και νέους επιστήμονες και 
διασφαλίζοντας ότι τα άρθρα του θα μοιραστούν δωρεάν σε δεκάδες 
χιλιάδες αναγνώστες. 

Τα σχόλια που λαμβάνονται είναι διθυραμβικά, όχι μόνο επειδή στην 
Ελλάδα οι εκδοτικές ευκαιρίες έχουν λιγοστέψει, αλλά γιατί τολμάμε να 
αποδεχόμαστε για κρίση άρθρα σε γνωστικούς τομείς, που σπάνια έχουν 
την ευκαιρία να δοκιμαστούν, μέσω τυφλής κρίσης, στην επιστημονική 
κονίστρα. 

Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ εκδίδεται και σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή σε έναν 
από τους παλαιότερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας, τις Εκδόσεις  
Ι. Σιδέρης, συνεργασία που εγγυάται το κύρος και την ποιότητα της έκ-
δοσης. 

Στα άμεσα σχέδια είναι η παρουσίαση θεματικών τόμων σε καινοτό-
μους τομείς του ευρύτερου συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού  επιστημο-
νικού πεδίου, όπως η προπονητική ζωής, η θετική ψυχολογία, η σχεδιαστι-
κή σκέψη, η μουσειακή εκπαίδευση και το θέατρο. 

Ο διευθυντής του περιοδικού 

Ευστράτιος Παπάνης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

https://skepsy.edu.gr/
https://bit.ly/3pfMcUN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 





13

Παιδεία είναι η αντίσταση στο πεπρωμένο.
Ένδυμα που τιθασεύει την αγριότητα των ανθρώπων είναι η Παιδεία, 

κι ανάλογα με το χαρακτήρα τους, άλλοτε γίνεται περιβολή φωτεινή και 
προστασία απροσμάχητη, άλλοτε κουρέλι βρώμικο και μολυσμένο, μα τις 
περισσότερες φορές ένα αδύναμο, διάτρητο πανωφόρι στη μανία των 
ανέμων.

Κάποιοι το φορούν και καμαρώνουν, που είναι η μόνη αδιαμφισβήτητη 
περιουσία και το βιός τους. Άλλοι το περιφέρουν σαν περίτεχνο τέχνημα, 
δανεικό, ξένο, ανοίκειο και επαίρονται και το μαγαρίζουν και το μολεύουν. 

Κι άλλοι, μη καταλαβαίνοντας την αξία του, το εξαργυρώνουν για λί-
γους οβολούς στης συνήθειας και στης καθημερινότητας την αδηφάγο 
αφομοίωση.

Παιδεία είναι το γονίδιο, που δε μεταδίδεται με την κληρονομικότη-
τα, παρά διαπερνά τις γενιές σαν παρακαταθήκη και διαθήκη αέναα δια-
πραγματεύσιμη.

Και τέτοια δύναμη έχει, τόσο κυρίαρχο με τους αιώνες γίνεται, που 
λάμπει, καθώς προϊδεάζει το μέλλον με τα ζηλευτά χαρακτηριστικά και 
τις ιδιότητες, τις προορισμένες να νικήσουν το χρόνο.

Παιδεία είναι η ιδιοτροπία, που οδηγεί τους χρησμούς σε καταισχύνη 
και αθέτηση, είναι η αντίσταση στο πεπρωμένο, ο πονηρός ιερέας, που 
τρυπώνει στα μαντεία, γητεύοντας τις Πυθίες και παραχαράσσει τις βε-
βαιότητες του Απόλλωνα.

Είναι η συζήτηση με το Θεό και τη Φύση, που καμιά φορά σαν τσακω-
μός μοιάζει ή συγκατάβαση ή συνδιαλλαγή ή πόλεμος.

Μέσα σε ιστορίες κρύβεται, σε εμπειρίες καιροφυλακτεί και σε ανα-
μνήσεις λουφάζει. Με τη φαντασία θεριεύει, με την αμφιβολία ανασταί-
νεται και την υπόθεση αναγεννάται.

Μια αφήγηση είναι η Παιδεία, ο κοινός καημός για την περιπέτεια των 
ανθρώπων, ο μορφασμός του Προμηθέα, το ξύλο της Γνώσης που φύ-
τρωσε ανάμεσα στην κόλαση και τον παράδεισο, η μελωδία του αιώνιου 
μέσα στις κακοφωνίες του πρόσκαιρου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
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Ένα παραμύθι και παρηγοριά είναι η Παιδεία, που όποιος το διηγεί-
ται το ξαναζεί, που όποιος το προφέρει χτίζει γέφυρα στην άβυσσο, που 
όποιος το τραγουδά μάταια ψάχνει το ευτυχισμένο τέλος, που όποιος το 
ψιθυρίζει δίνει κατάρες και ευχές, για να στυλώσει την ύπαρξη.

Μα Παιδεία πια για μένα, είναι το δώρο του θανάτου στην ανθρωπό-
τητα. Γιατί μέσα στο στενό εναγκαλισμό του, τόσο την αγάπησε, που της 
φανέρωσε το αντίδοτο, για να νικηθεί.

Τιμή και ευγνωμοσύνη, λοιπόν, σε όσους είναι Δάσκαλοι, γιατί σε εκεί-
νους ανατέθηκε με κάθε κόστος να διαφυλάξουν το μόνο βαρύτιμο μυ-
στικό.
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Περίληψη 
Η γονεϊκή αποξένωση, κατά την οποία ο ένας γονέας προσπαθεί να βλά-
ψει ή να τερματίσει τη σχέση ανάμεσα σε ένα παιδί και τον άλλο γονέα, 
θεωρείται μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Συμπεριφορές που σχετίζο-
νται με τη γονεϊκή αποξένωση και ψευδείς κατηγορίες έχουν επισημανθεί 
διεθνώς ως τακτικές μετά από ένα διαζύγιο και έχουν σοβαρές συνέπειες 
για τα εμπλεκόμενα παιδιά, τον αποξενωμένο (στοχοποιημένο) γονέα και 
την κοινωνία. Καθότι στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα σχετικά δημοσιευ-
μένα στοιχεία, χορηγήθηκε διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο σε γονείς 
(κυρίως) ή άλλα μέλη οικογενειών παιδιών που είχαν εμπλακεί σε τέτοιες 
συμπεριφορές (Μάιος-Ιούνιος 2020). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβα-
νε ερωτήσεις αναφορικά με τις εκφάνσεις της 
αποξένωσης και την επικοινωνία του στοχοποι-
ημένου γονέα με τα εμπλεκόμενα παιδιά, την 
ύπαρξη/είδος ψευδών κατηγοριών, την ύπαρξη 
αντικειμενικών στοιχείων/αποδείξεων για την 
αποξένωση, τις συνέπειες των συμπεριφορών 
αυτών για τον αποξενωτή και το στοχοποιημένο 
γονέα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις για 
το άτομο και την κοινωνία. Οι απαντήσεις ανα-
λύθηκαν στατιστικά.

Abstract
Parental alienation, in which one parent is trying to harm or terminate 
the relationship between a child and the other parent, is considered to 
be a form of domestic violence. Behaviors related to parental alienation 
and false accusations have been identified internationally as tactics after 
a divorce and they have serious consequences for the children involved, 
the alienated (targeted) parent and society. Since there are only few pub-
lished data on the topic in Greece, a survey study was performed through 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λέξεις κλειδιά: 

γονεϊκή αποξένωση,  
ψευδείς κατηγορίες,  
διαζύγιο,  
επιμέλεια

Ευάγγελος Καλαϊτζάκης
MD, PhD, MSc, FEBGH, Επίκουρος Καθηγητής ιατρικής,  

Πανεπιστήμιο Κρήτης
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the internet on (mainly) parents or other mem-
bers of families of children involved in such be-
haviors (May – June 2020). The questionnaire 
consisted of questions regarding alienation 
forms, visitation of the targeted parent with 
their child, false accusations types, objective 
evidence for the alienation, consequences of 
these behaviors for the alienating and the tar-
geted parent and their financial impact on indi-
viduals and the society. Survey responses were 
analyzed statistically.

1. Εισαγωγή 
Γονεϊκή αποξένωση ονομάζεται η απροθυμία ή άρνηση ενός παιδιού να 
έχει σχέση με ένα γονέα για παράλογους, ψευδείς ή υπερβολικούς λό-
γους (Harman 2018). Οι συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτή έχουν 
χαρακτήρες τόσο αυθόρμητης βίας (δηλ. μη σχεδιασμένες πράξεις που 
διαπράττονται υπό καθεστώς θυμού) όσο και λειτουργικής βίας (δηλ. 
προμελετημένες πράξεις που στοχεύουν στην επίτευξη ενός στόχου άλ-
λου από το να βλάψουν απλώς το στόχο). Κατευθύνονται από τον ένα 
γονέα (αποξενωτή) προς τον έτερο, στοχοποιημένο, γονέα (ΣΓ) και στο-
χεύουν πάντα στο να βλάψουν τη σχέση του παιδιού με το δεύτερο. Εν-
δέχεται να μην οδηγούν πάντα σε αποξένωση, εντούτοις, σχετίζονται 
με αρνητικές συνέπειες αναφορικά τόσο με το παιδί όσο και με τον ΣΓ 
(Harman & Biringen 2016). Παρότι υπάρχουν αρκετά δημοσιευμένα δε-
δομένα αναφορικά με τις συμπεριφορές γονεϊκής αποξένωσης διεθνώς, 
στην Ελλάδα δεν έχει γίνει συστηματική καταγραφή των συνηθέστερων 
συμπεριφορών γονεϊκής αποξένωσης.

Ψευδείς κατηγορίες είναι οι κατηγορίες που αφορούν έναν (πρώην) 
σύζυγο από τον έτερο, στα πλαίσια διαζυγίου ή/και διαμάχης επιμέλειας 
τέκνων (Meres & Turvey 2018). Οι δικαστικές αυτές διαμάχες μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακές και να περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορί-
ες. Χαρακτηριστικά στις ΗΠΑ το 25-50% των διαμαχών επιμέλειας εμπε-
ριέχουν κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας. Το ποσοστό των ψευδών 
κατηγοριών σε αυτές τις περιπτώσεις κυμαίνεται από 2% έως 50% σε 
διάφορες μελέτες διεθνώς (Meres & Turvey 2018). Αναφορικά με την Ελ-
λάδα δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το είδος των ψευδών κατηγο-
ριών που μπορεί να χρησιμοποιούνται σε τέτοιες διαμάχες παρότι, εφό-
σον γίνουν αποδεκτές, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
συμβάλλοντας (περαιτέρω) στην αποξένωση ενός παιδιού και από το ΣΓ.

Κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή συμπεριφορών 
γονεϊκής αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών σε διαμάχες επιμέλειας 
τέκνων στην Ελλάδα, καθώς και η αποτύπωση των συνεπειών των συμπε-
ριφορών αυτών για το άτομο και την κοινωνία.

Key words: 

parental alienation,  
false accusations,  

divorce,  
custody
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

2. Μεθοδολογία 

2.1. Μεθοδολογικό Εργαλείο 
Προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήματα χρησιμοποιήθη-
κε δομημένο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε διαδικτυακά αλλά ανώ-
νυμα χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων σε άτομα που θεωρούσαν 
ότι είχαν βιώσει φαινόμενα γονεϊκής αποξένωσης ή/και ψευδών κατη-
γοριών στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το ερωτηματολόγιο πάρθηκε 
από Σύλλογο Γονέων στη Δανία (Lohse 2020), αλλά διασκευάστηκε με 
προσθήκη επιπλέον ερωτήσεων προκειμένου να προσαρμοστεί στην ελ-
ληνική πραγματικότητα. To ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε διάφορους 
ιστότοπους και σελίδες του Facebook σχετικούς με το θέμα. Αποτελεί-
ται από 60 ερωτήσεις, αναφορικά με βασικά δημογραφικά στοιχεία, τον 
αριθμό, ηλικία και διαβίωση των εμπλεκόμενων παιδιών, συμπεριφορές 
γονεϊκής αποξένωσης και το είδος των ψευδών κατηγοριών, την τεκμη-
ρίωση ύπαρξης συμπεριφορών γονεϊκής αποξένωσης και ψευδών κατη-
γοριών, τις επιπτώσεις τους για τον αποξενωτή, τον ΣΓ, το παιδί και την 
κοινωνία καθώς και το οικονομικό κόστος.

2.2. Στατιστική Ανάλυση 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά (%) επί 
των συλλεχθέντων απαντήσεων. Όλες οι αναλύσεις έγιναν με το SPSS 
for mac v20 (Chicago, Il).

3. Αποτελέσματα 

3.1. Βασικά Στοιχεία 
Συνολικά απάντησαν 247 άτομα, στο διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2020) που 
θεωρούσαν ότι είχαν αντιμετωπίσει συμπεριφορές γονεϊκής αποξένω-
σης ή ψευδείς κατηγορίες. Στην πλειοψηφία τους ήταν πατέρες (πίνα-
κας 1), γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στο νομολογιακό έθιμο που 
επικρατεί στην Ελλάδα και σύμφωνα με το οποίο η επιμέλεια μετά από 
ένα χωρισμό αποδίδεται αποκλειστικά στη μητέρα. Συνεπώς, ο πατέρας 
είναι κατά συνθήκη περισσότερο εκτεθειμένος σε φαινόμενα γονεϊκής 
αποξένωσης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (136, 55,1%) υπήρχε ένα 
εμπλεκόμενο παιδί, ενώ στο 34,4% δύο και στο 9,7% τρία παιδιά. Η κατα-
νομή των φύλων ήταν παρόμοια (κορίτσια/αγόρια, πίνακας 1). Τα μικρό-
τερα παιδιά ήταν κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 6-10 ετών και τα μεγαλύ-
τερα στις ομάδες 6-10 και 11-15 ετών (δεν παρατίθενται τα δεδομένα). Η 
συντριπτική πλειοψηφία (86%) των περιπτώσεων αφορούσε παιδιά υπό 
καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας. Σε ποσοστό 98% η αποκλειστική 
επιμέλεια ασκούνταν από τη μητέρα. Συνεπώς, η συντριπτική πλειοψηφία 
των παιδιών (92,7%) ζούσε κυρίως με τη μητέρα.
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Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία συμμετεχόντων

n (%)

Άνδρας 210 (85%)

Ηλικία
κάτω από 30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
πάνω από 50 ετών

7 (2,8%)
55 (22,3%)
124 (50,2%)
61 (24,7%)

Σχέση με το/α εμπλεκόμενο/α παιδί/α
Γονέας
Άλλο μέλος της οικογένειας
Παππούς/γιαγιά
Άλλο

198 (80,2%)
30 (12,1%)
8 (3,2%)
11 (4,5%)

Φύλο νεότερου εμπλεκόμενου παιδιού
Κορίτσι/αγόρι 120 (48,6%) / 127 (51,4%)

Φύλο μεγαλύτερου εμπλεκόμενου παιδιού
Κορίτσι/αγόρι/ουδέν 109 (44,1%) / 106 (42,9%) / 32 (13%)

Ιδανικά, συστήνεται κάθε παιδί να περνά τουλάχιστον το 35% του χρό-
νου του με καθένα γονέα (Bauserman 2002, Nielsen 2017). Στην παρού-
σα έρευνα αυτό ίσχυε μόνο για το 3,8% των παιδιών υπό καθεστώς απο-
κλειστικής επιμέλειας. Η πλειοψηφία των παιδιών (86,4%) περνούσε άνω 
του 65% του χρόνου του με τη μητέρα. Αντίστοιχα, το 72% των παιδιών 
περνούσε άνω του 80% του χρόνου του με τη μητέρα. Συνολικά, 54/247 
(25,9%) άτομα δεν απάντησαν στο ερώτημα πόσο χρόνο περνά το παιδί 
με τον πατέρα ή απάντησαν ότι ο χρόνος είναι πρακτικά 0. Οι συμμετέ-
χοντες αυτοί διευκρίνισαν σχετικά με την επικοινωνία του παιδιού με τον 
πατέρα ότι 11,8% δεν έχουν καμία επικοινωνία, 2,8% έχουν επικοινωνία 
μερικών ωρών με επιτήρηση και 11,8% επικοινωνία μερικών ωρών χωρίς 
επιτήρηση. Συνολικά, στο 36,8% των περιπτώσεων, είχαν περάσει 2 ή λι-
γότερα από το χωρισμό/διάσταση, στο 15,4% 2-3 έτη, στο 15,8% 3-4 έτη, 
στο 11,5% 4-6 έτη και 19,7% 6-30 έτη.

3.2. Συμπεριφορές Γονεϊκής Αποξένωσης 
Άνω του 1/3 των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι το παιδί μιλάει αρνητικά 
ή δεν θέλει να δει τον στοχοποιημένο λόγω του αποξενωτή γονέα (δι-
άγραμμα 1&2). Επίσης, η έλλειψη ενημέρωσης του ενός γονέα από τον 
έτερο για θέματα που αφορούν το παιδί, η μεταβολή του τόπου κατοικίας 
του, και η μη τήρηση αποφάσεων επικοινωνίας αποτελούν βασικούς μη-
χανισμούς γονεϊκής αποξένωσης (διάγραμμα 3-5).
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Διάγραμμα 1. Έχετε παρατηρήσει ότι ένα παιδί μιλάει άσχημα  
για τον ένα γονέα εξαιτίας του άλλου γονέα;

Διάγραμμα 2. Έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί δεν θέλει να δει  
τον ένα γονέα λόγω του άλλου γονέα;

Διάγραμμα 3. Έχετε παρατηρήσει ότι ο ένας γονέας δεν ενημερώνει  
τον έτερο γονέα αναφορικά με θέματα που αφορούν το παιδί  

(πχ θέματα εκπαίδευσης, υγείας, κλπ);
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Διάγραμμα 4. Ο γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια έχει μεταβάλει 
τον τόπο κατοικίας του παιδιού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του έτερου γονέα με 
αποτέλεσμα να δυσχεράνει την επικοινωνία του παιδιού με τον έτερο γονέα;

Διάγραμμα 5. Τηρείται η δικαστική απόφαση επικοινωνίας  
(προσωπική και τηλεφωνική, μέσω διαδικτύου, κλπ) του μη ασκούντος  
την επιμέλεια γονέα με τα παιδιά από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα;
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3.3. Φαινόμενα Ψευδών Κατηγοριών 
Η πλειοψηφία ανέφερε ότι συχνά ο ένας γονέας προσπαθεί να στρέψει 
το παιδί εναντίον του άλλου γονέα (62%). Μια μειοψηφία (12%) ανέφερε 
ότι αυτό συμβαίνει σπάνια ή καθόλου (διάγραμμα 6). Συνολικά, 160/247 
ερωτώμενοι απάντησαν ότι έχουν γίνει κατηγορίες για ενδοοικογενεια-
κή βία (65%), κυρίως σωματική και ψυχολογική (διάγραμμα 7). Μεταξύ 
των περιπτώσεων αυτών, το αναφερόμενο θύμα ήταν ο γονέας (55%), 
το παιδί (16%) ή και οι δύο (29%). Το 81% είχαν παρατηρήσει ότι κάποιος 
δικηγόρος συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στις κατηγορίες με τη στάση και 
τις δράσεις του, ενώ το 93% ότι η οικογένεια, φίλοι ή δίκτυα του αποξενω-
τή γονέα συμμετείχαν στην αποξένωση ή στην υποστήριξη των ψευδών 
κατηγοριών. 

Διάγραμμα 6. Έχετε παρατηρήσει ότι ο ένας γονέας έχει προσπαθήσει  
να στρέψει τις αρχές εναντίον του άλλου γονέα;

Διάγραμμα 7. Έχουν γίνει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία;
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3.4. Τεκμηρίωση Αποξένωσης και Ψευδών Κατηγοριών 
Μόνο στο 21,9% των περιπτώσεων δεν υπήρχαν τεκμήρια για τις συμπερι-
φορές γονεϊκής αποξένωσης, στο 39,7% υπήρχαν επίσημα τεκμήρια όπως 
αστυνομικές εκθέσεις ή αποφάσεις δικαστηρίων και στο 38,5% ανεπίση-
μα τεκμήρια όπως έγγραφες απειλές από ένα γονέα ότι θα προβεί σε 
ψευδείς κατηγορίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επίσημη διερεύ-
νηση των κατηγοριών είτε δεν έγινε είτε βρίσκονταν σε εξέλιξη (68,8%). 
Στο 19,4% είχαν απορριφθεί οι κατηγορίες μετά από επίσημη διερεύνηση. 

3.5.  Συνέπειες Γονεϊκής Αποξένωσης και Ψευδών Κατηγο-
ριών 

Σε πάνω από τις μισές περιπτώσεις δεν υπήρχαν σοβαρές συνέπειες 
για τον αποξενωτή (προφορική επίπληξη από δικαστή ή/και ήσσονος 
σημασίας συνέπειες στο 55,8%). Στο 13% των περιπτώσεων υπεβλήθη 
μήνυση/αναφορά σε υπηρεσίες (διάγραμμα 8). Παρότι στο 51% των πε-
ριπτώσεων η διαδικασία ήταν εν εξελίξει, στο 39% δεν υπήρξαν σημα-
ντικές επίσημες συνέπειες για τον στοχοποιημένο γονέα. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι το 1% των θυμάτων ψευδών κατηγοριών, ωστόσο, κατέληξε στη 
φυλακή. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η αποξέ-
νωση/ψευδείς κατηγορίες είχαν σημαντικές ή καταστροφικές συνέπειες 
για τον στοχοποιημένο γονέα. Η εμπιστοσύνη στις αρχές, σε νέους συ-
ντρόφους και τρίτους επηρεάζεται σημαντικά, ενώ εξαιρετικά αρνητικές 
είναι και οι συνέπειες στην υγεία/ευεξία και εκπαίδευση των παιδιών 
(διάγραμμα 9).

Διάγραμμα 8. Συνέπειες των πράξεων αποξένωσης  
ή/και ψευδών κατηγοριών για τον αποξενωτή
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Διάγραμμα 9. Αναφορικά με το στοχοποιημένο γονέα,  
πώς θα χαρακτηρίζατε την επιρροή της αποξένωσης  

ή/και των ψευδών κατηγοριών 

Στο 60% των περιπτώσεων υπήρχαν πολύ σημαντικές συνέπειες, κυρίως 
με τη μορφή διαρραγής της σχέσης του στοχοποιημένου γονέα με το παι-
δί, πτώχευσης και δημοσιοποίησης των ψευδών κατηγοριών. Το 8,5% των 
στοχοποιημένων γονέων και το 3,2% των εμπλεκόμενων παιδιών έχουν αυ-
τοκτονικές τάσεις λόγω της αποξένωσης/ψευδών κατηγοριών. Το 2% των 
γονέων έχει προχωρήσει σε απόπειρα αυτοκτονίας (διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 10. Σοβαρές απτές προσωπικές συνέπειες  
για τον στοχοποιημένο γονέα
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3.6. Οικονομικό Κόστος 
Το 22,3% των στοχοποιημένων γονέων είχαν έξοδα μέχρι €5.000, το 
44,5% από €5.000 μέχρι €25.000, 15,4% από €5.000 μέχρι €100.000 και 
το 2,4% άνω των €100.000. Σε πολλές περιπτώσεις δημόσιοι λειτουργοί, 
αλλά και οι εμπλεκόμενοι, ασχολούνται πάνω από 50 ημέρες εργασίας 
για μια υπόθεση γονεϊκής αποξένωσης/ψευδών κατηγοριών. Αυτό αφο-
ρά κυρίως την αστυνομία, το δικαστικό σώμα και τους δικηγόρους (διά-
γραμμα 11).

Διάγραμμα 11. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει ο καθένας από 
τους παρακάτω σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; 

(π.χ. καταγραφή συμβάντων, κατάθεση μήνυσης).

0 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 >50

Αστυνομία 29,1% 13% 7,3% 4,5% 2,0% 6,9% 11,3% 7,7% 3,6% 1,2% 2,8% 10,1%

Δικαστικό 
σώμα 30,8% 5,7% 8,1% 4,9% 1,6% 8,1% 17,4% 6,9% 3,6% 1,6% 0,8% 10,1%

Ιατρικό 
προσωπικό 45,7% 7,3% 3,2% 2,8% 2,4% 8,5% 13,4% 7,7% 3,6% 0,8% 0,8% 3,2%

Εμπλεκό-
μενοι γο-
νείς 28,3% 4,9% 2,4% 0,8% 0,8% 6,5% 14,2% 16,6% 12,1% 3,2% 2,8% 6,5%

Προσωπικό 
Σχολείων 54,9% 5,3% 7,7% 2,8% 2,0% 7,7% 12,2% 4,5% 0,0% 0,4% 0,4% 1,6%

Κοινωνικές 
Υπηρεσίες 55,3% 7,3% 6,9% 2,4% 2,0% 5,7% 11,4% 3,7% 1,6% 0,4% 0,8% 2,4%

Νομική 
βοήθεια/
δικαστική 
συνδρομή 45,7% 3,6% 3,6% 1,6% 2,8% 6,5% 16,2% 6,1% 4,5% 0,4% 2,8% 5,7%

Επίσημος 
δικηγόρος 15,4% 3,2% 4,5% 2,0% 1,6% 4,9% 23,5% 11,7% 10,1% 2,0% 3,2% 17,4%

Πραγματο-
γνώμονας 55,9% 5,7% 6,9% 1,6% 1,2% 7,7% 11,7% 3,2% 2,8% 0,4% 0,8% 1,6%

Άλλοι μάρ-
τυρες 35,2% 4,9% 6,1% 5,7% 2,4% 11,7% 17,0% 6,5% 1,6% 40,0% 1,2% 6,1%

4. Συζήτηση 
Τα κύρια ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι ότι στο 1/3 των περι-
πτώσεων τα εμπλεκόμενα παιδιά δεν επιθυμούν να επικοινωνούν με τον 
ΣΓ ή μιλούν άσχημα για αυτόν λόγω του αποξενωτή γονέα. Η μεταβο-
λή του τόπου κατοικίας του παιδιού, η παράλειψη ενημέρωσης του μη 
έχοντος την επιμέλεια γονέα, η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων επι-
κοινωνίας αποτελούν πολύ συχνές τακτικές αποξένωσης. Επίσης, στο 
60% των περιπτώσεων ο ένας γονέας προσπαθεί να στρέψει τις αρχές 
ενάντια στο ΣΓ, συχνά απευθύνοντας ψευδείς κατηγορίες. Παρά το ότι 
υπάρχουν πολλαπλές και σημαντικές συνέπειες για το ΣΓ και τα εμπλε-
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κόμενα παιδιά, σπάνια αναφέρονται σοβαρές επιπτώσεις για τον απο-
ξενωτή γονέα. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προκύπτει ότι μόνο το 3,8% 
των εμπλεκόμενων παιδιών είχε επικοινωνία με κάθε γονέα εντός του 
επιστημονικά ενδεδειγμένου εύρους, δηλαδή, κατ’ ελάχιστο 35% του 
χρόνου τους με τον καθένα (Bauserman 2020, Nielsen 2017), με τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των παιδιών (72%) να περνά το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου του (>80%) με τη μητέρα. Το 11,8% των εμπλεκόμενων παι-
διών δεν είχε καμία επικοινωνία με τον ένα γονέα (πατέρα). Το γεγονός 
αυτό πιθανότατα σχετίζεται με το ότι στην Ελλάδα μετά από ένα χωρισμό 
ισχύει το νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας, με το γονέα 
που δεν ασκεί την επιμέλεια να μετατρέπεται σε επισκέπτη του παιδιού, 
περιοριζόμενος συνήθως σε δύο διανυκτερεύσεις το μήνα και μη έχοντας 
λόγο σε σημαντικά θέματα που αφορούν την ανατροφή του ή ακόμη και 
τον τόπο κατοικίας του (Bantekas 2018). Οι συνθήκες αυτές, προφανώς, 
αποτελούν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη της γονεϊκής αποξένωσης 
και αποτελούν εγγενή αδυναμία του δικαστικού συστήματος. Πρόσφατη 
μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έδειξε πως μετά από ένα διαζύγιο το 
75% των κοριτσιών και το 50% των αγοριών μέχρι την ενηλικίωσή τους 
χάνουν επαφή με τον ένα γονέα (Παπάνης 2011). 

Το σύστημα της αποκλειστικής επιμέλειας που επικρατεί στην Ελλάδα 
κατ’ εφαρμογή του σχετικού νομολογιακού εθίμου σχετίζεται με μειωμέ-
νο χρόνο με το μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα, ο οποίος, επιπροσθέ-
τως, δεν έχει παρά μειωμένες δυνατότητες για ενημέρωση σχετικά με 
τα θέματα που αφορούν τα παιδιά και κανένα λόγο στις αποφάσεις που 
αφορούν την ανατροφή τους. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι ενάντια στα δι-
καιώματα των παιδιών (με το Συμβούλιο της Ευρώπης να έχει εκφραστεί 
υπέρ της συναπόφασης των δύο γονέων για τα θέματα της ανατροφής 
των παιδιών, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους νομική σχέση, και της εναλ-
λασσόμενης κατοικίας) (Council of Europe 2015), αλλά και ενάντια στις 
σύγχρονές απόψεις περί ανατροφής των παιδιών (Ελληνική Ψυχολογική 
Εταιρία 2020, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων 2020). Γι’ αυτούς του 
λόγους, αλλά και επειδή η γονεϊκή αποξένωση αποτελεί μορφή ενδοοι-
κογενειακής βίας (Harman 2018), η πολιτεία οφείλει αφενός να διασφα-
λίσει την ανατροφή των παιδιών και από τους δύο γονείς του ακόμη και 
μετά από ένα διαζύγιο, και να διαμορφώσει κατάλληλους μηχανισμούς 
αποτροπής φαινομένων γονεϊκής αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών. 
Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα της έλλειψης σο-
βαρών συνεπειών για τη συντριπτική πλειοψηφία των αποξενωτών γονέ-
ων, τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και σε αντίστοιχη στη Δανία (Lohse 
2020).

Φαινόμενα γονεϊκής αποξένωσης παρατηρούνται διεθνώς σε μελέτες 
ερευνητικών ιδρυμάτων (Harman 2016, Harman 2018) αλλά και συλλόγων 
γονέων (Lohse 2020, James 2020), με αξιοσημείωτη σταθερότητα ευρη-
μάτων ανεξάρτητα από χώρα ή ήπειρο διεξαγωγής. Η παρούσα μελέτη δε 
στόχευε στον προσδιορισμό της συχνότητας των συμπεριφορών αυτών, 
ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα από τις ΗΠΑ που δείχνουν ότι περί το 29% 
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των παιδιών χωρισμένων γονιών είναι ως ένα βαθμό αποξενωμένα από 
τον ένα γονέα, θεωρώντας σε κάθε περίπτωση τη γονεϊκή αποξένωση 
ως ενδοοικογενειακή βία (Harman 2018). Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο ότι 
όλα τα εμπειρικά δεδομένα συνηγορούν στο ότι οι συμπεριφορές απο-
ξένωσης έχουν αρνητικές ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, νομικές (χρόνος, 
έξοδα) και σωματικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα παιδιά (Harman & 
Biringen 2016). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται τόσο από την παρού-
σα μελέτη όσο και από παρόμοια πρόσφατη έρευνα στη Δανία (Lohse 
2020) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (James 2020). Το ίδιο ισχύει για τις κα-
ταστροφικές συνέπειες των φαινομένων αυτών για τη σωματική και ψυχι-
κή υγεία, την ευεξία, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ΣΓ, κα-
θώς και για το κόστος για τις υπηρεσίες του κράτους. Στην έρευνά μας, το 
8,5% των ΣΓ και το 3,2% των εμπλεκόμενων παιδιών είχαν αυτοκτονικές 
τάσεις λόγω της αποξένωσης. Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικά η παρούσα 
όπως και προηγούμενες έρευνες (Lohse 2020, James 2020) δείχνουν 
ότι η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων (π.χ. επικοινωνίας) είναι σημα-
ντικός μηχανισμός αποξένωσης. Η παρούσα μελέτη δείχνει, επίσης, ότι η 
μεταβολή του τόπου κατοικίας του παιδιού και η παράλειψη ενημέρωσης 
για θέματα που το αφορούν από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα είναι 
δύο άλλοι σημαντικοί μηχανισμοί αποξένωσης.

Τέλος, είναι γνωστό διεθνώς το φαινόμενο των ψευδών κατηγοριών 
σε δικαστικές διαδικασίες επιμέλειας παιδιών μετά από ένα χωρισμό. 
Ωστόσο, η συχνότητά του είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί 
λόγω εγγενών του θέματος δυσχερειών. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα 
αλλά και πρόσφατη έρευνα από τη Δανία με παραπλήσιο ερωτηματολό-
γιο (Lohse 2020) έδειξαν ότι η τεχνική των ψευδών κατηγοριών συχνά 
χρησιμοποιείται παρά την ύπαρξη τεκμηρίων ότι δεν είναι αληθείς. Αυτό 
δημιουργεί εύλογες απορίες μεταξύ άλλων αναφορικά με την αποτελε-
σματικότητα του δικαστικού συστήματος και των κριτηρίων που λαμβά-
νονται υπόψη για την έκδοση σχετικών αποφάσεων. Επίσης, η τεχνική 
των ψευδών κατηγοριών πολύ συχνά χρησιμοποιείται με τη συμμετοχή 
δικηγόρων και της οικογένειας, φίλων ή δικτύων του αποξενωτή γονέα. 
Το γεγονός αυτό ανακινεί το θέμα της τήρησης συγκεκριμένων κανόνων 
δεοντολογίας από το δικηγορικό σώμα, κάτι που έχει απασχολήσει και 
την κοινή γνώμη στη Δανία (Lohse 2020).

Συμπερασματικά, τα φαινόμενα γονεϊκής αποξένωσης και ψευδών κα-
τηγοριών στην Ελλάδα έχουν σοβαρές αναφερόμενες επιπτώσεις τόσο 
για τα εμπλεκόμενα παιδιά όσο και για τον στοχοποιημένο γονέα. Ωστόσο, 
οι συνέπειες για τον αποξενωτή γονέα σπανίως είναι σοβαρές. Εκτιμάται 
ότι συγκεριμένα μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, ενδεχομένως ως μέρος 
μιας αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου θα μπορούσαν να περιορί-
σουν τα φαινόμενα της γονεϊκής αποξένωσης και των ψευδών κατηγορι-
ών και, επομένως, να αμβλύνουν τις επιπτώσεις τους. Τέτοια μέτρα είναι 
η θέσπιση, κατά νομικό τεκμήριο, συνεπιμέλειας με ίσο χρόνο του παιδιού 
ανάμεσα και στους δύο γονείς, η διασφάλιση ότι συμπεριφορές γονεϊκής 
αποξένωσης και ψευδών κατηγοριών σε διαμάχες διαζυγίων/επιμέλει-
ας θα τιμωρούνται κατά τρόπο αποτρεπτικό, καθώς και η λήψη πρόνοιας 



27

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ώστε τέτοιες συμπεριφορές να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τον αποξε-
νωτή στην άσκηση της γονικής μέριμνας, θεσπίζοντας μεταξύ άλλων επι-
βαρυντική περίσταση σε περίπτωση συμπεριφορών γονεϊκής αποξένωσης 
ή ψευδών κατηγοριών που αφορούν τις σχέσεις γονέα-παιδιού. 
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Περίληψη 
Ο εμβολιασμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για 
την πρόληψη ασθενειών. Ο εμβολιασμός απαιτεί ειδική εκπαίδευση και 
δεξιότητες προκειμένου οι αυριανοί επιστήμονες υγείας να είναι ικανοί 
να παρέχουν υψηλής ποιότητας και ασφαλείς υπηρεσίες εμβολιασμού. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Educating Vaccination Competence» 
(EDUVAC), στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές και καθηγητές από πέντε 
πανεπιστήμια της Ευρώπης (Ελλάδα, Φινλανδία, Σλοβακία, Ισπανία, Ιτα-
λία), υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στον εμβολιασμό των φοιτητών επιστημών υγείας. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσεται ένα διαδικτυακό μά-
θημα και ένα εντατικό μάθημα δια ζώσης, τα οποία στο τέλος του έργου 
θα είναι διαθέσιμα με ελεύθερη πρόσβαση σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους. Το εκπαιδευτικό 
υλικό δημιουργείται στα Αγγλικά μέσω καινο-
τόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και δραστη-
ριοτήτων προσομοίωσης που εμπλουτίζουν τη 
διδασκαλία και ενισχύουν την εξατομικευμένη 
μάθηση. Στη διαδικασία ανάπτυξης του υλικού 
σημαντική είναι η ανατροφοδότηση τόσο των 
φοιτητών όσο και εξωτερικών αξιολογητών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
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Abstract 
Vaccination is one of the most effective ways to prevent diseases. Vac-
cination requires special training and skills in order for future health sci-
entists to be able to provide high-quality and safe vaccination services.

Educational Vaccination Competence (EDUVAC) is a European Eras-
mus+ funded project in which students and teachers from five European 
Universities (Greece, Finland, Slovakia, Spain and Italy) participate. The 
aim of the project is to develop vaccination competencies among health 
science students.

To achieve the aim of the project, an online course and an intensive 
course are developed which will be available on Open Access for any-

one interested after the end of the project. 
The learning material are produced in the Eng-
lish language, applies innovative teaching and 
learning methods and uses new technologies 
and simulation activities which enrich teaching 
and enhance individualized learning. Students’ 
and external evaluators’ feedback is an essential 
component during the material development 
process. 

1. Εισαγωγή 
Ο εμβολιασμός είναι μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους προαγωγής 
υγείας ενώ θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες εφευρέσεις στην πα-
ροχή φροντίδας υγείας.1 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει 
αναπτύξει το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια (GVAP 2011-20) 
που στοχεύει «όλα τα άτομα και οι κοινότητες να απολαμβάνουν ζωές 
απαλλαγμένες από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν μέσω των 
εμβολίων». Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τα Εμβόλια, 
οι οργανωμένες παρεμβάσεις με σκοπό τον εμβολιασμό είναι επιτυχημέ-
νες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, εξαιρετικά ασφαλείς και ως επί το 
πλείστων προσιτές σε όλους.2

Με τον εμβολιασμό σώζονται εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο από 
ασθένειες που μπορούν να προληφθούν μέσω των εμβολίων. Σε παγκό-
σμιο επίπεδο, το 86% των βρεφών που γεννιούνται κάθε χρόνο εμβολι-
άζονται.2 Υπολογίζεται ότι με τις συντονισμένες προσπάθειες που εφαρ-
μόζονται έχει σχεδόν μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων από 
ασθένειες που μπορούν να προληφθούν μέσω των εμβολίων. Επιπλέον, 
σύμφωνα με μελέτες αναμένεται ότι τουλάχιστον 122 εκατομμύρια θάνα-
τοι είναι πιθανό να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό των ατόμων που θα 
γεννηθούν κατά το χρονικό διάστημα 2000-2030.3

Συνεπώς, είναι σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να έχουν εκπαι-
δευτεί και να έχουν αναπτύξει δεξιότητες στον εμβολιασμό ειδικά στην 
παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότη-

Key words: 

vaccination competence,  
e-learning,  

intensive course,  
health science students



31

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

τα των εμβολιασμών προς τους υποψήφιους για εμβολιασμό.4 Συγκεκρι-
μένα, δεξιότητες θεωρείται ότι έχει «αυτός που κατέχει την γνώση, την 
κριτική σκέψη, την ικανότητα, την ενέργεια, την εμπειρία και τα κίνητρα 
που απαιτούνται για να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις των επαγ-
γελματικών του ευθυνών».5

Για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας έχουν πλέον υιοθετη-
θεί καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας όπως η προσομοίωση, το παιχνίδι 
ρόλων, τα εκπαιδευτικά βίντεο, κ.ά. καθώς και η ηλεκτρονική μάθηση και 
λιγότερο οι παραδοσιακοί μέθοδοι διδασκαλίας. Η ηλεκτρονική μάθηση 
αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου για την παροχή ενός ευ-
ρέος φάσματος μεθόδων μάθησης που ενισχύουν τις γνώσεις και τις επι-
δόσεις των μαθητών.6 Υπάρχουν ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα 
και την αποδοχή της ηλεκτρονικής μάθησης από τους φοιτητές στο χώρο 
της υγείας, ειδικά όταν συνδυάζεται με παραδοσιακές μεθόδους υπό την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.7 Επιπλέον η εμπλοκή των φοιτητών από 
διαφορετικές χώρες, βοηθάει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά 
και στην κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραδόσεων.8

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στους εμβολιασμούς στους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας σχεδι-
άζεται και υλοποιείται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Educating Vaccination 
Competence» (EDUVAC) με απώτερο στόχο την προαγωγή του εμβολια-
σμού, την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και συνεπώς τη βελτίωση 
της υγείας του πληθυσμού. 

2.  Tο Πρόγραμμα “Educating Vaccintation Com-
petence - EDUVAC”

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ 
Strategic Partnerships, το οποίο έχει διάρκεια τρία έτη (2018-2021). Σκο-
πός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στους εμβολιασμούς, των φοιτητών επιστημών υγείας με τη χρήση και-
νοτόμων μεθόδων. Το πρόγραμμα EDUVAC αποτελεί το πρώτο διεθνές 
τόσο διαδικτυακό όσο και δια ζώσης εντατικό μάθημα που αφορά στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στους εμβολιασμούς στην αγγλική γλώσσα.

Στο πρόγραμμα EDUVAC συμμετέχουν φοιτητές και καθηγητές από 
πέντε ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

•	 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα, Τμήμα Δημόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας - Συντονιστής του προγράμματος 

•	 Metropolia University of Applied Sciences, Φινλανδία
•	 University of Trnava, Σλοβακία 
•	 University of Vic–Central University of Catalonia, Ισπανία
•	 University of Modena and Reggio Emilia, Ιταλία

Στόχοι του προγράμματος είναι: 
•	 η βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας του προγράμματος 

σπουδών στον εμβολιασμό
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•	 η βελτίωση των θετικών στάσεων των φοιτητών για τον εμβολια-
σμό των ατόμων, τόσο στις χώρες τους όσο και σε διεθνές επίπεδο 

•	 η προώθηση των εμβολιασμών και προαγωγή της υγείας του πλη-
θυσμού μέσω της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων 
του αναπτύσσονται δύο μαθήματα: ένα ασύγχρονο διαδικτυακό μάθημα 
(3 ECTS) και ένα εντατικό μάθημα δια ζώσης (2 ECTS), τα οποία περι-
γράφονται παρακάτω. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναπτύχθηκε στην 
πλατφόρμα Moodle και χρησιμοποιήθηκε και για τα δύο μαθήματα, διαδι-
κτυακό και εντατικό μάθημα. 

Οι θεματικές ενότητες των δύο αυτών μαθημάτων που αναπτύχθηκαν 
από τους καθηγητές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:

•	 Γενικές γνώσεις για τον εμβολιασμό (Vaccination basics),
•	 Η διαδικασία του εμβολιασμού (Vaccination procedure),
•	 Συμβουλευτική (Counseling the clients),
•	 Εμβολιασμός προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο (Vac-

cinating refugees, migrants and asylum seekers),
•	 Εμβολιασμός ταξιδιωτών και μετακινούμενων πληθυσμών (Vacci-

nating travelers and people on the move),
•	 Άτομα που διστάζουν να εμβολιαστούν και αντιεμβολιαστικές 

ομάδες (Clients who hesitate to take vaccines and anti-vaccina-
tion groups).

Για τη βελτίωση των δύο μαθημάτων αξιοποιήθηκε η αξιολόγηση των 
φοιτητών ως προς το περιεχόμενο και την ηλεκτρονική μορφή του εκ-
παιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι διδασκαλίας, η ικανοποίη-
ση τους από την οργάνωση των μαθημάτων καθώς και η αξιολόγηση ως 
προς την κλινική συνάφεια από τους συνεργαζόμενους εταίρους (σύλ-
λογοι επαγγελματιών υγείας). Το τελικό εκπαιδευτικό υλικό θα είναι δι-
αθέσιμο με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο 
διαδίκτυο (βλ. www.eduvac.eu), μετά το τέλος του προγράμματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση τόσο του διαδικτυακού μαθήματος όσο 
και του εντατικού μαθήματος δια ζώσης, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν 
αποκτήσει: 

•	 γνώσεις για το ανοσοποιητικό σύστημα και για τον εμβολιασμό,
•	 γνώσεις για την τεκμηριωμένη πρακτική στον εμβολιασμό,
•	 γνώσεις για τις ανάγκες εμβολιασμού και την εμβολιαστική κάλυ-

ψη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων καθώς και ικανότητα να 
αναγνωρίζουν αυτές τις ανάγκες,

•	 ικανότητα να αναγνωρίζουν τις εμβολιαστικές ανάγκες των μετα-
ναστών και τις ανάγκες που προκύπτουν από την έκθεση τους σε 
μεταδοτικές ασθένειες ,

•	 ικανότητα να παρέχουν πληροφορίες και συμβουλευτική για τα εμ-
βόλια των μεταναστών,

•	 γνώσεις για τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα εμβολιασμών που 
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υπάρχουν σε κάθε χώρα και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το 
ανάλογο χρονοδιαγράμματα εμβολιασμού ανάλογα με την πληθυ-
σμιακή ομάδα,

•	 θεωρητική γνώση για τη διενέργεια εμβολιασμού,
•	 γνώσεις και πληροφορίες για τα ηθικά και πολιτισμικά ζητήματα 

που συσχετίζονται με τον εμβολιασμό.

2.1. Διαδικτυακό Μάθημα – EDUVAC 
Το διαδικτυακό μάθημα πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά εξάμηνα 
σε φοιτητές από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα προκειμένου να αξιολογηθεί, να βελτιωθεί κάθε φορά και να 
προκύψει το τελικό εκπαιδευτικό προϊόν. 

Οι φοιτητές μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό σε ασύγχρονο περιβάλ-
λον, στην πλατφόρμα Moodle επιλέγοντας το χρόνο που αφιερώνουν 
τόσο για μελέτη όσο και για ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανα-
τίθενται. Για να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία, δημιουργήθηκε 
πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως παρουσιάσεις PowerPoint με ή 
χωρίς ήχο, βίντεο, κουίζ και συμπληρωματικό υλικό σε μορφή κειμένου 
(text ή pdf format), παραπομπές σε δικτυακούς τόπους αναγνωρισμένων 
οργανισμών (WHO, CDC, ECDC) ή σε βιβλιογραφικές πηγές για περαιτέ-
ρω μελέτη. Για την αφομοίωση των πληροφοριών και των νέων γνώσεων 
που απέκτησαν οι φοιτητές υπάρχουν διαθέσιμες μικρές εργασίες (as-
signments) και “self-tests” για αυτοαξιολόγηση. 

Ο ρόλος των καθηγητών είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός στους 
φοιτητές ενώ στην πλατφόρμα Μoodle έχει αναπτυχθεί το πεδίο «Discus-
sion forum», όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και 
να συζητήσουν τόσο με τους καθηγητές όσο και μεταξύ τους. Για την επι-
τυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τις 
τελικές εργασίες (portfolio assignments) εντός προθεσμίας, στις οποίες 
οι καθηγητές δίνουν την ανατροφοδότηση τους ατομικά σε κάθε φοιτητή.

2.2. Εντατικό Μάθημα EDUVAC 
Το εντατικό μάθημα έχει πραγματοποιηθεί μια φορά. Η διάρκεια του 
εντατικού μαθήματος έχει σχεδιαστεί για πέντε ημέρες. Κατά τη διάρ-
κεια αυτών των ημερών η εκπαιδευτική διαδικασία εκτός από διαλέξεις 
περιλαμβάνει εργασία σε ομάδες, παρουσιάσεις εργασιών ή βίντεο, ερ-
γαστήρια (workshop), σενάρια προσομοίωσης, εκπαίδευση στη συμβου-
λευτική, διαδραστικά παιχνίδια και συζητήσεις στο πλαίσιο των θεματι-
κών ενοτήτων. 

Σημαντικό στοιχείο του εντατικού μαθήματος είναι ότι οι φοιτητές εί-
χαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να αλληλεπιδράσουν σε ένα πο-
λυπολιτισμικό περιβάλλον συνεργαζόμενοι σε ολιγομελείς διεθνικές 
ομάδες, ξεπερνώντας τις διαφορετικές κουλτούρες από τις οποίους προ-
έρχονται, προκειμένου να προετοιμάσουν και να ολοκληρώσουν τις ερ-
γασίες που τους έχουν ανατεθεί υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη των 
καθηγητών της ομάδας τους. 
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Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εντατικού μαθήματος οι φοιτητές 
πρέπει να έχουν συμβάλει ενεργά σε όλες τις προγραμματισμένες εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες (εργαστήρια, περιπτώσεις προσομοίωσης, 
ομαδικές εργασίες, συζητήσεις)και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί στη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδο-
μάδας ικανοποιώντας τους μαθησιακούς στόχους.

3. Ανατροφοδότηση από τους Φοιτητές 
Στο EDUVAC συμμετείχαν συνολικά 369 φοιτητές από όλα τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το διαδικτυακό μάθημα 
παρακολούθησαν 331 φοιτητές, ενώ στο εντατικό μάθημα συμμετείχαν 
38 φοιτητές. 

Οι γενικές εντυπώσεις των φοιτητών και από τα δύο μαθήματα ήταν 
πολύ θετικές. Πιστεύουν ότι η συνολική εμπειρία ήταν εξαιρετική, ενώ η 
πλειοψηφία αυτών θεωρούν ότι ωφελήθηκε η μελλοντική τους καριέρα 
και θα ενθαρρύνουν και άλλους φοιτητές να τα παρακολουθήσουν.

Η πλειοψηφία των φοιτητών που παρακολούθησαν τόσο το διαδικτυα-
κό όσο και το εντατικό μάθημα πιστεύουν ότι επικαιροποιήθηκαν οι γνώ-
σεις τους για τον εμβολιασμό και έχουν γνώσεις σχετικά με τα διαφο-
ρετικά προγράμματα εμβολιασμού Επίσης, αρκετοί ήταν οι φοιτητές που 
αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά στη χρήση της αγγλικής γλώσσας μετά 
την ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του διαδικτυακού μαθή-
ματος, οι φοιτητές δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν στο εκπαιδευτικό υλικό 
να περιλαμβάνονται περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία προστέ-
θηκαν στις εκδοχές των επόμενων διαδικτυακών μαθημάτων και οι φοι-
τητές που συμμετείχαν σε αυτά δήλωσαν ικανοποιημένοι. 

Επιπρόσθετα για το εντατικό μάθημα, οι φοιτητές δήλωσαν ότι τους 
άφησε καλές εντυπώσεις η ομαδική εργασία και η δια ζώσης επαφή και 
συνύπαρξη με φοιτητές από διαφορετικές χώρες γιατί τους δόθηκε η ευ-
καιρία να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις και επιπλέον να εξασκηθούν 
στη χρήση ξένης γλώσσας. Βρήκαν ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές 
τις μεθόδους μάθησης και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες 
ήταν ομαδικές και εισέπραξαν θετικά τη συνεχή ανατροφοδότηση από 
τους καθηγητές. 

4. Επίλογος 
Από την υλοποίηση του έργου EDUVAC γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη 
νέων στρατηγικών μάθησης οι οποίες θα ξεφύγουν από τις παραδοσι-
ακές μεθόδους αποτελεί πρόκληση για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι μέθοδοι αλληλεπίδρασης και 
οι καινοτόμες, ενεργητικές μέθοδοι μάθησης, οι οποίες θα προσφέρουν 
δημιουργικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
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τόσο την ικανοποίηση των φοιτητών από την μαθησιακή διαδικασία όσο 
και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Επιπλέον, η αξιοποίηση από 
τους καθηγητές νέων προσεγγίσεων εκπαίδευσης θα ωφελήσει τη δική 
τους ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας. 

Ευχαριστίες 
Το παρόν έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018-1-EL01-KA203-047691).

Βιβλιογραφία 
Nikula, A., Rapola, Satu., Kilpi, Helena-Leino. (2009). “Vaccination Com-

petence”, Public Health Nursing, 22(2), pp. 173-182
Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. The Global Vaccine 

Action Plan 2011-2020. Review and lessons learned. Geneva: World 
Health Organization; 2019 (WHO/IVB/19.07). Licence: CC BY-NC-SA 
3.0 IGO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/the-
global-vaccine-action-plan-2011-2020-review-and-lessons-learned-
strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization

W.H.O. (2020). Immunization, Vaccines and Biologicals. 
Available at: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-

biologicals
Schmitt, H.J. (2007). “How to optimise the coverage rate of infant and 

adult immunisations in Europe”, BMC Medicine, 5 (11), doi:10.1186/1741-
7015-5-11

Roach, M. S. (1922). “The human act of caring: a blueprint for the health 
professions”, Rev. edition, Ottawa: Canadian Hospital Association 
Press.

Xie, H., Liu, L., Wang, Jia., Joon, K.E., Parasuram, R., Gunasekaran, J., Poh, 
C.L. (2015). “The effectiveness of using non-traditional teaching meth-
ods to prepare student health care professionals for the delivery of 
mental state examination: a systematic review”, JBI Database of Sys-
tematic Reviews and Implementation Reports, 13(7), pp. 177-212.

 Sinclair, P., Kable, A., Levett-Jones, T. (2015). “The effectiveness of inter-
net-based e-learning on clinician behavior and patient outcomes: a 
systematic review protocol”, JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementation Reports, 13(1), pp. 52-64

Warnecke, E., Pearson, S. (2011). “Medical students’ perceptions of us-
ing e-learning to enhance the acquisition of consulting skills”, Austral-
asian Medical Journal, 4 (6), pp. 300-307.





37

Περίληψη 
Στους κόλπους της κοινότητας της πολιτικής επιστήμης προβάλλεται ως 
αυταπόδεικτη αναγκαιότητα η αποδοχή της υπόθεσης πως οι σχέσεις 
πολιτικής και συμφερόντων αφορούν τον πυρήνα, την πεμπτουσία της 
πολιτικής διαδικασίας. Το παρόν άρθρο ασχολείται με τη συνοπτική πα-
ρουσίαση του πλουραλιστικού προτύπου ανάλυσης. Εστιάζει στην ανά-
λυση του τρόπου που η πλουραλιστική ενόραση τάχθηκε ευνοϊκά απένα-
ντι στις ομάδες συμφερόντων, εξηγώντας πως ο πολλαπλασιασμός των 
ομάδων που επήλθε ως απόρροια του προϊόντος κοινωνικο-οικονομικού 
εκσυγχρονισμού συντέλεσε στην εμπέδωση της 
δημοκρατικής ομαλότητας και την εξομάλυνση 
των κοινωνικών σχισμάτων προτού αυτά προ-
σλάβουν επικίνδυνες διαστάσεις για τη συνο-
χή του κοινωνικού ιστού. Σε κεντρικό στόχο της 
μελέτης αναδεικνύεται το σύγχρονο πολύπλοκο 
διεθνές περιβάλλον, όπου ο λεπτομερής σχεδι-
ασμός και η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών σε 
κάθε δεδομένη συγκυρία στηρίζονται στην εξι-
σορροπητική διαπάλη ανάμεσα σε αντίρροπα 
συμφέροντα και την ομαλή διαντίδραση τους με 
τους φορείς του κράτους.

Αbstract 
A major part of research in the discipline of political science is dedicated 
to the study of the interrelationships that characterize decision-making. 
The key actors involved in this process are the various interest groups 
and the state actors which play an active role in the formation of the po-
litical landscape in today’s multidimensional and intricate environment. 
The aim of this article is to present an exploration of the theoretical field 
of pluralism as a conceptual trend that focusses on how the wide prolif-

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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eration of interest groups consolidates the dem-
ocratic composition of modern societies and 
provides a safety net for the prevention of dan-
gerous rifts within the social fabric. The system-
atic analysis of certain key aspects of political 
initiatives reveals that we live in a diverse and 
complex world where a plurality of interest vie 
for their prevalence and the end product of the 
policies implemented emanates from a constant 
dealing and compromise among diverse actors.

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αυξημένο 
βαθμό πολυπλοκότητας και ταχείς ρυθμούς ανακατατάξεων και μετα-
τροπών, οι καλά διαρθρωμένες συνενώσεις αναγκάζονται να στραφούν 
ολοένα και περισσότερο προς το κράτος προκειμένου να προωθήσουν 
δυναμικά τις ιδιωτικές υποθέσεις τους και να επιτύχουν τα προσφορότε-
ρα γι’ αυτές αποτελέσματα. Ο λεπτομερής σχεδιασμός και η εφαρμογή 
δημόσιων πολιτικών σε κάθε δεδομένη συγκυρία χρησιμοποιούν ως μο-
ναδικό τους κριτήριο την εξισορροπητική διαπάλη μεταξύ αντιτιθέμενων 
συμφερόντων που παλεύουν λυσσασμένα για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στον κρατικό μηχανισμό και να αισθανθούν πιο ασφαλή μέσω του προ-
σπορισμού σημαντικών ωφελημάτων.1 Από τη δική τους μεριά, οι κρα-
τικοί φορείς προσπαθώντας να μεγεθύνουν τους εξομοιωτικούς και να 
αποτρέψουν τυχόν φυγόκεντρους κλυδωνισμούς, επιδιώκουν επίμονα 
τον επανακαθορισμό των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο διακύ-
βευσης και την εξομάλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων. Η διατήρηση 
της ομαλότητας προάγεται αποτελεσματικότερα με τη συνεχή διοχέτευ-
ση παραχωρήσεων και την απρόσκοπτη αναπροσαρμογή των πολιτικών 
στοχεύσεων, ώστε να εδραιωθούν διαδικασίες συναίνεσης ανάμεσα στις 
νεοπαγείς ομάδες. 

Η πολιτική σταθερότητα εξασφαλίζεται καλύτερα με την αθρόα έντα-
ξη των συσσωματώσεων σε ετερόκλητα σχήματα αντιπροσώπευσης, στα 
οποία η προσχώρηση συμβάλλει αιτιωδώς στην απόκτηση αμοιβαίου 
πνεύματος μετριοπάθειας λόγω των αντιφατικών ρόλων που οι ετεροει-
δείς ομάδες πίεσης καλούνται σήμερα να διαδραματίσουν. Τέσσερα εί-
ναι τα σημαντικά συστατικά στοιχεία που ευθύνονται για την πνευματική 
γένεση της πλουραλιστικής πολιτικής επιστήμης. Εκδηλώθηκε αρχικά ως 
μια ομοβροντία επικρίσεων ενάντια στο κρατικό απολυταρχικό μονισμό 
εκφρασμένου είτε φιλοσοφικά στο δόγμα περί κυριαρχίας είτε πρακτικά 
μέσω κεντρικά ελεγχόμενων ασφυκτικά διαρθρωμένων μονοκρατοριών. 

1.   McFarland, A.S. (1969), Power and Leadership in Pluralist Systems, California: 
Stanford University Press, pp.72.
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Η πλουραλιστική θεωρητική παράδοση εκθείασε πλατιά το επιχείρημα 
της πολλαπλότητας των θεσμών και της ετερονομίας των κοινωνικών και 
πολιτικών δογμάτων ερχόμενη σε ευθεία ρήξη με τα μέχρι τότε κραταιά 
πιστεύω του μονισμού. Στη φιλοσοφία της κατέχει κεντρική θέση η ιδέα 
ότι η κοινωνική πραγματικότητα δεν μπορεί να ερμηνευτεί επαρκώς από 
μια ουσία ή αρχή αλλά το μυστικό της πρέπει να αναζητηθεί στην πολυμέ-
ρεια και την εξαιρετική ευρύτητα παραλλαγών που κάνουν την εμφάνιση 
τους μέσω πολύμορφων ιδεολογικών πρακτικών. 

Σε μια πλουραλιστικού τύπου κοινωνία, από τη μια πλευρά οι επικρα-
τούσες ρυθμιστικές αρχές (βασιλιάς, νομοθετικό σώμα, εκτελεστικό συμ-
βούλιο) δεσμεύονται ρητά στο να μην προβούν σε δραστικές αλλαγές 
που δε χαίρουν θετικής ανταπόκρισης από σημαντική μερίδα της κοινής 
γνώμης. Από την άλλη όμως, η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να συμ-
μερίζεται αμέριστα οποιεσδήποτε διχογνωμίες και διαφορές προκύπτουν 
ανάμεσα στις πολυειδείς συσσωματώσεις και να μεριμνά ακούραστα για 
την ομαλή διευθέτηση και ικανοποίηση τους. Η αδιάλειπτη αυτή διαδικα-
σία εκχώρησης ολοένα και νέων δικαιωμάτων και παραχωρήσεων συ-
ντείνει στην ευέλικτη αποκατάσταση της πολιτικής συμφιλίωσης και την 
αποφυγή κεντρόφυγων συγκρουσιακών καταστάσεων. 

Δεύτερον, η πλουραλιστική ενόραση αναδείχθηκε ως το κύριο θεω-
ρητικό ρεύμα προώθησης της οργανωτικής αυτονομίας διαφοροποιημέ-
νων νεοπαγών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό θεώρησε την αθρόα εισροή 
οργανωμένων συνενώσεων στην πολιτική σκηνή ως επιτυχημένη προ-
σπάθεια επιρροής των κυρίαρχων κυβερνητικών εκπροσώπων. Οι τελευ-
ταίοι προκειμένου να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους έθεσαν σαν 
ύψιστη προτεραιότητα τους να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα των 
άρτια οργανωμένων πολυπληθών ενώσεων. Όπως διατείνεται ο R. Dahl, 
σε κεντρική και πρωτεύουσας σπουδαιότητας αξίωμα του πλουραλισμού 
αναδεικνύεται η έννοια της πολυαρχίας (εξουσία των πολλών) που προ-
ϋποθέτει μια μορφή διακυβέρνησης στηριζόμενη στην ακατανίκητη βού-
ληση των εμφανιζόμενων μειοψηφιών2 που εμπλεκόμενες ενεργά στην 
πολιτική διαδικασία υπερισχύουν στην προσπάθεια ρύθμισης των συνα-
φών αποφάσεων. 

Για πολλούς και μη ταυτόσημους λόγους, η ενδελεχής διαπραγμάτευ-
ση της φύσης και του ρόλου των ομάδων πίεσης συνδράμει αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη και εδραίωση των κοινωνικών επιστημών. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, για παράδειγμα, η ακατάπαυστη και παρατεταμένη συζήτηση 
περί πλουραλισμού και άλλων συναφών ζητημάτων έδωσε σημαντική 
ώθηση στην ξαφνική ανάδυση του νεοπαγούς τομέα των πολιτικών επι-
στημών. Πληθώρα παρατηρητών ενέσκηψε συστηματικά στη μελέτη του 
σχηματισμού μαζικών κομμάτων που αντιπροσωπεύουν πολυειδή ειδικά 
συμφέροντα. Οι μόνιμες αυτές ενώσεις διαδραματίζουν ένα καινοφανή 
θεσμικό ρόλο σημαδεύοντας την άφιξη μιας πιο εξελιγμένης συλλογικής 
εποχής, η οποία έρχεται σε οξεία αντίθεση με την προγενέστερη περίοδο 

2.   Dahl, R. A. (1956), A Preface to Democratic Theory, Chicago: University of 
Chicago Press, pp.127.
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που προσέδιδε μεγαλύτερη έμφαση στα ατομικά κίνητρα δράσης και τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης διακίνησης των αγαθών. 

Τρίτον, σε κοινή πεποίθηση των πλουραλιστών ανέρχεται η σημαίνου-
σα ιδέα της στενής αλληλόδρασης και ενίοτε κάθετης σύγκρουσης και 
αντιδικίας που διαπερνά τις σχέσεις των υπαρχουσών ομάδων συμφερό-
ντων. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι μειοψηφικές αυτές οντότητες αντα-
γωνίζονται ένθερμα η μία την άλλη με αποτέλεσμα να υπεισέλθει ένας 
αξιοθαύμαστος βαθμός εξισορρόπησης του τελικού συσχετισμού δυνά-
μεων και να εξομαλυνθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Ως πρωταρχική παρα-
δοχή των πλουραλιστών θεωρητικών προβάλλεται η αρχή της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης που διατρανώνει την άποψη πως, μολονότι οι συμπλοκές 
και εντάσεις σημαδεύουν έντονα την κοινωνική πραγματικότητα, η εμβέ-
λεια τους περιορίζεται σε ζητήματα που άπτονται των μεταβαλλόμενων 
πολιτικών προτιμήσεων και δεν αγγίζουν την εσωτερική σύσταση του ευ-
ρύτερου συστήματος. Παγιώθηκε για το λόγο αυτό μια καθολική συναίνε-
ση αναφορικά με τους ισχύοντες δημοκρατικούς κανόνες, που πρόλαβε 
με την καθιέρωση της το πολλές φορές επιζήμιο ξέσπασμα τυχόν ριζικών 
επαναστατικών εκρήξεων. 

Τέταρτον, ένα περαιτέρω δόγμα της πλουραλιστικής σχολής σχετίζεται 
με την ανοιχτή προάσπιση της υιοθέτησης των αρχών του μεθοδολογικού 
ατομοκεντρισμού και επιπροσθέτως του συμπεριφορισμού. Ο πρώτος δι-
ατείνεται πως οποιεσδήποτε υποθέσεις απασχολούν τις δραστηριότητες 
των ανθρώπινων συλλογικοτήτων μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα 
μόνο αν τις αναγάγουμε σε δηλώσεις που αφορούν τους ατομικούς φο-
ρείς.3 Η μορφοποίηση των πολυσχιδών ομάδων έλκει την καταγωγή της 
στη θέληση αυτόνομων ανθρώπινων μονάδων και αποτελεί το άθροισμα 
των ατομικών αξιών των μελών τους. Συνεπακόλουθα, η πολιτική δρα-
στηριότητα εκπορεύεται αιτιωδώς από την ενεργοποίηση μεμονωμένων 
φορέων και τη διάδραση που χαρακτηρίζει τις πρωτοβουλίες τους. Αντί-
στοιχα, τα συλλογικά μορφώματα είναι δυνατό να αναλυθούν και μελε-
τηθούν καθαρά, διακρινόμενα και σε απομόνωση από το ευρύτερο οικο-
νομικό και πολιτικό σύνολο. Για παράδειγμα, γενικοποιημένα προσωνύμια 
όπως η εργατική τάξη, οι λευκοί, το κράτος δεν περιγράφουν τίποτα άλλο 
από βολικούς χαρακτηρισμούς της συμπεριφοράς των ατομικών βουλή-
σεων που ενυπάρχουν στις οργανώσεις αυτές. 

Ο συμπεριφορισμός εκφράζεται ως ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα της πλουραλιστικής προσέγγισης. Εκκινεί από την αντίληψη 
πως ως πρωταρχικό καθήκον των κοινωνικών επιστημών ορίζεται η εμπε-
ριστατωμένη ερμηνεία της αντικειμενικής συμπεριφοράς των επιμέρους 
υποκειμένων. Για τους οπαδούς του συμπεριφορισμού οι ατομικές επι-
διώξεις διακρίνονται μόνο μέσω της ανάλυσης των πολιτικών επιλογών 
των μεμονωμένων μελών μιας κοινωνίας. Η σε βάθος διερεύνηση των 
ατομικών προθέσεων και κινήτρων δε γίνεται αυτόχρημα αποδεκτή, για-
τί αυτά δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με επιστημονικά επαληθευμένες 

3.   McFarland, A.S. (1969), Power and Leadership in Pluralist Systems, California: 
Stanford University Press, pp.67.
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μεθόδους. Αναφορικά με την κατανομή και διάχυση της εξουσίας, οι εκ-
πρόσωποι του πλουραλισμού διαπνέονται από την αίσθηση ότι προσφέ-
ρεται μια ευρεία γκάμα διαθέσιμων πόρων που βρίσκονται στην κατοχή 
διακριτών κοινωνικών φορέων. Μολονότι ο αριθμός των συμμετεχόντων 
στη λήψη αποφάσεων κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η δικαιοδοσία τους 
μετριάζεται διττά: κατά πρώτο λόγο από την ανάγκη επανεκλογής τους 
και κατά δεύτερο από τα πεπερασμένα όρια της σφαίρας επιρροής τους. 
Το εύρος αυτής συγκρατήθηκε από το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα διαφο-
ρετικά γραφειοκρατικά μορφώματα διαγκωνίζονται για τον προσπορισμό 
κρατικών επιδοτήσεων.4 Για παράδειγμα, η δεσπόζουσα ελίτ ενός οργανι-
σμού έχει το αντίβαρο της στις λειτουργίες που ασκεί ένας άλλος θεσμός 
και η ύπαρξη της βρίσκεται στενά συνυφασμένη με την αυξανόμενη αλ-
ληλεμπλοκή της με αντίστοιχα αρχηγικά στρώματα.

Πέμπτον, η συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων απαιτεί κά-
ποια υποτυπώδη οργανωτική κανονικότητα. Η συντονισμένη κινητοποί-
ηση των ποικιλόμορφων οργανώσεων οδηγεί με τη σειρά της στη θεμε-
λίωση πλεγμάτων επιλογής ανάμεσα σε πλήθος αιτημάτων. Απ’ αυτή τη 
σκοπιά διεξάγεται μια επιλεκτική σταχυολόγηση των επιμέρους διεκδικη-
τικών απαιτήσεων και προάγεται η μέγιστη κατά το δυνατό ικανοποίηση 
των γενικότερων κοινών σκοπών τους. Η τρέχουσα πολυπλοκότητα και 
οι ταχείς ρυθμοί αναπροσαρμογής του σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθαι 
καθιστούν ολοένα και περισσότερο αναγκαία την ενστικτώδη και αθρόα 
προσφυγή των οργανωμένων ομάδων στις δημόσιες δομές για την από-
σπαση επωφελούς αρωγής και τη σφυρηλάτηση συνθηκών αγαστής συ-
νεργασίας με απώτερο στόχο την προαγωγή και ευόδωση των στοχο-
θεσιών και φιλοδοξιών τους. Κάθε μεμονωμένος κρατικός λειτουργός ή 
νομοθέτης συνεισφέρει συνεπώς στην κονίστρα δι-ομαδικής πάλης τις 
ατομικές του κοσμοαντιλήψεις και προτιμήσεις που εκπορεύονται από 
την ιδιότητα τους ως μέλη ενός εναλλακτικού επίσημου υποσυνόλου. Σε 
τελική ανάλυση η διαμόρφωση πολιτικής συναρτάται άμεσα με των αριθ-
μό των ενδιαφερόμενων ομάδων. 

Η ισορροπία δυνάμεων και η κοινωνική συνέχεια είναι αλληλένδετη με 
την τάση αμοιβαίας αυτοσυγκράτησης που προσδιορίζει τη συμπεριφορά 
των διακριτών συλλογικών υποκειμένων καθώς και στην εξισορροπητική 
αντιστάθμιση των στρατηγικών τους επιλογών. Η παράλληλη ή ταυτόχρο-
νη ένταξη τους σε συχνά ανταγωνιστικά και ασυμβίβαστα ρεύματα επι-
φέρει παλινδρομικές ανασυστάσεις και αναδιπλώσεις στον τρόπο που 
χειρίζονται τα πράγματα οι ηγέτες επικεφαλής των συμφερόντων αυτών. 
Βοηθητικό παράγοντα προς την εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης και 
συνεννόησης τους σηματοδοτεί το ευρύ φάσμα αποθεμάτων άσκησης 
επιρροής καθώς και η πολυάριθμη γκάμα σημείων πρόσβασης που επι-
στρατεύουν οι διεσπαρμένες ενώσεις. Υπό αυτούς τους όρους, μερικές 
άρτια καταρτισμένες μειοψηφίες κατορθώνουν να εγείρουν ηχηρά βέτο 
απέναντι σε μέτρα που τις βρίσκουν διαμετρικά αντίθετες. 

4.   Lijphard, A. (1977), Democracy in Plural Societies, New Haven: Yale University 
Press, pp.16.
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Οι αναλυτές του πλουραλιστικού προτύπου διερευνούν με ζήλο την 
επικαιρότητα του ρόλου της πολιτικής κουλτούρας στην εδραίωση της 
συναίνεσης και τη διατήρηση της δημοκρατικής νομιμότητας. Η ομαλή 
εκδίπλωση διαδικασιών πολιτικής συμμετοχής ενισχύει την ανθεκτικό-
τητα των δημοκρατικών θεσμών.5 Η εισροή αλυσιδωτών αιτημάτων από 
τις διεσπαρμένες ομάδες πίεσης εμφορείται από ένα καθολικό πνεύμα 
σύγκλισης και αλληλο-συνεννόησης ενώ η εξισορρόπηση και οι διαμεσο-
λαβητικές λειτουργίες μεταξύ τους διαμορφώνουν το τίμημα που πληρώ-
νουν προκειμένου να περισωθεί η συνοχή του ευρύτερου σχηματισμού 
δυνάμεων. Κατά τον Dahl, το δημοκρατικό διακύβευμα προϋποθέτει την 
παροχή δυνατότητας σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες να διατυπώ-
νουν ελεύθερα τις προτιμήσεις τους και να τις μεταδίδουν στους υπόλοι-
πους και την κυβέρνηση μέσω των ατομικών ή συλλογικών τους δράσε-
ων, διευκολύνοντας παράλληλα την ισότιμη εξασφάλιση ευκαιριών στην 
διεξαγωγή της πολιτικής διαχείρισης. Το ιδανικό γι΄ αυτόν μοντέλο της 
πολυαρχίας συναπαρτίζεται από ετερόκλητο αριθμό προ-απαιτούμενων, 
ζωτικών για την απρόσκοπτη διεύρυνση του δημοκρατικού μοντέλου.6 

Σε κεντρικό πυλώνα της πλουραλιστικής ιδεολογίας προωθήθηκε η 
διακαής επιθυμία να οικοδομηθούν νομικο-πολιτικοί μηχανισμοί προι-
κισμένοι με ικανότητες άγρυπνης περιφρούρησης των ελευθεριών των 
ατόμων απέναντι τόσο στις αδιάλειπτα διογκούμενες αρμοδιότητες του 
κράτους, όσο και στις περιοριστικές λειτουργίες μερικών ομάδων πίεσης. 
Όταν η κύρια απειλή πλήττει τις τελευταίες, η κρατική σφαίρα υψώνεται 
σαν προστατευτικό τείχος, ώστε να αποκατασταθεί ο σύνθετος χαρακτή-
ρας και η διαφορετικότητα των πολλαπλών κοινωνικών κέντρων εξου-
σίας. Η διαμορφωτική σημασία των ομάδων πίεσης εξυμνείται ιδιαίτερα 
στην πλουραλιστική φιλολογία. Στο καθεστώς πολυαρχίας, η διαδικασία 
εκπροσώπησης υποκινεί μια πραγματικότητα αμείωτης ρευστότητας για 
τη σύνθεση των επικρατέστερων συνομαδώσεων.7 Οι τελευταίες, αλλη-
λοεπιδρούν ποικιλοτρόπως σε ασύμπτωτα πεδία επιφέροντας συνάμα 
την πολυδιάσπαση των εξουσιών. Ο ρόλος τους συνάδει επίσης με τη με-
ταβλητότητα των τακτικών που επέλεξαν και την ανισομέρεια των πόρων 
που με τους οποίους είναι εφοδιασμένες. 

Κατά συνέπεια, τα πρότυπα δράσης και η επιρροή τους μεταστοιχει-
ώθηκαν ανά περιόδους, καθώς νεοπαγείς συσσωματώσεις προβάλλουν 
στο προσκήνιο, προκειμένου να ανταποκριθούν στα αναπροσαρμοσμένα 
ενδιαφέροντα των μελών τους, χτίζοντας με επινοητικότητα ένα ευέλικτο 
σύστημα εισδοχής τους. Γενικότερα, οι υπέρμαχοι της πλουραλιστικής 
παράδοσης ατενίζουν με αισιοδοξία την προοπτική συμμετοχής της βά-
σης στις εσωτερικές διεργασίες των οργανώσεων τους και τις περιγρά-
φουν ως εκφραστές της συλλογικής τους θέλησης κατοχυρώνοντας τη 

5.   Easton, D. (1965), A Framework for Political Analysis, New Jersey, Prentice-Hall, 
pp.37.

6.   Dahl, R.A. (1961), Who Governs? Democracy and Power in an American City, 
New Haven: Yale University Press, pp.184.

7.   Braybrooke, D. & Lindblom, C.E. (1963), A Strategy of Decision: Policy Evaluation 
as a Social Process, London: Collier Macmillan, pp.82.
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λογοδοσία των ηγετών που τις διοικούν. Με λιγοστές εξαιρέσεις τα ανώ-
νυμα κατώτερα στελέχη διαθέτουν άμεση εμπειρία πάνω στα θέματα που 
πραγματεύονται, χωρίς να εξαρτώνται από την παροχή πληροφόρησης 
από τις προνομιούχες αρχηγεσίες. Ακόμη και σε περίπτωση που κάποια 
μερίδα ενεργοποιημένων στρωμάτων εκφράζει τη δυσφορία της απένα-
ντι στην ακολουθούμενη γραμμή πλεύσης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα 
να εξέλθει οικειοθελώς και να συμμετάσχει κάπου αλλού ή να περιπέσει 
σε αδράνεια. Στις μαχητικές πρωτοβουλίες, λοιπόν, των μαζικών δεξαμε-
νών του κινήματος εδράζεται η βιωσιμότητα του, καθώς και στο χρόνο 
που αφιερώνουν οι συμμετέχοντες σε παντός είδους δραστηριότητες, 
όπως για παράδειγμα στη συνεπή καταβολή των συνδρομών, την ανελλι-
πή παρουσία τους στις συνελεύσεις, καθώς και στις διεκδικητικές κινητο-
ποιήσεις ή άλλες προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης. Η κατα-
φανής πλειονότητα των πλουραλιστών μελετητών αναγνωρίζει την αδυ-
ναμία ορισμένων πληθυσμιακών συνόλων να συντονίσουν πειθαρχημένα 
τις ενέργειες στο εσωτερικό τους. Δεν αγνοεί, όμως ,την ύπαρξη μερί-
δων γεωγραφικά διεσπαρμένων, ανίκανων να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
πολύτιμα αγαθά και να εκφράσουν τα παράπονα τους σε ικανοποιητική 
βάση. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οντότητες 
διακατέχονται από την κοινή συνείδηση8 πως οι κυβερνώντες μεριμνούν 
ακούραστα για την ευόδωση των επιθυμιών τους, σεβόμενοι τη δυνατό-
τητα ψήφου που οι ανοργάνωτοι πολίτες ενδεχομένως να ασκήσουν. 

Ένας τυπικός συμβατικός πλουραλιστής, ο Galbraith, διατύπωσε με 
εύγλωττο τρόπο τη θεωρία της αντισταθμιστικής εξουσίας, υποστηρίζο-
ντας πως η συσσώρευση πλούτου και δικαιοδοσιών από τις ισχυρές συ-
νενώσεις δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα μια ελλειμματική πτυχή των 
σύγχρονων διαπραγματευτικών συνεννοήσεων. Γι’ αυτόν, τα γερά εδραι-
ωμένα συμφέροντα τείνουν ενίοτε να αναπτύξουν μια συμβιωτική διε-
πίδραση με άλλες, εξίσου παντοδύναμες ομάδες, συχνά αντιτιθέμενες 
στις δικές τους επιδιώξεις, επιφέροντας μια εξισορροπητική ισομέρεια 
στον ευρύτερο συσχετισμό δυνάμεων9. Αναφορικά με την ταυτότητα και 
πολιτική κεντρικότητα του κρατικού φαινομένου, ως κλασική πλουραλι-
στική θέση προβάλλεται η αντίληψη πως το ισχύον κρατικό μόρφωμα δι-
αθέτει ένα συγκεντρωτικό, μονολιθικό αυστηρά ιεραρχημένο χαρακτήρα, 
αντίθετο προς τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα της πλουραλιστικής τάσης, 
είτε για πολιτικούς είτε για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Απεναντίας, οι 
πλουραλιστές διανοητές προτιμούν να αναφερθούν σε πιο εξειδικευμέ-
νες έννοιες, όπως αυτές της πολιτικής κοινότητας, της πολιτείας ή του 
πολιτικού συστήματος. 

Οι εναλλακτικές αυτές σηματοδοτήσεις απηχούν εναργέστερα τα βα-
σικά τους πιστεύω που αντανακλώνται έντονα στις πολλαπλές μορφές 
εξουσίας, της θεσμικής διαφοροποίησης (ανάλογα με τη λειτουργική 

8.   Lindblom, D.E. (1965), The Intelligence of Democracy, New York: The Free 
Press, pp.15.

9.   Galbraith, J. K. (1953), American Capitalism and the Concept of Countervailing 
Power, Boston: Houghton Mifflin, pp.98.
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τους χρησιμότητα: εκτελεστική, θεσμοθετική, διαμεσολαβητική) και τέ-
λος τάσσονται υπέρ μιας ανοιχτής, προσβάσιμης σε όλους κυβερνητικής 
σφαίρας. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι σε αρκετά σημεία του έργου 
τους, οι πλουραλιστικές μέθοδοι στοχασμού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη 
τους την κρίσιμη σπουδαιότητα των κρατικών οργανώσεων και τη σχεσι-
ακή τους συνάρτηση με τις κοινωνικές εκφάνσεις που ενυπάρχουν στις 
πολυαρχίες. Οι εκάστοτε απολογητές του πλουραλισμού επιχειρούν μια 
ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου άσκησης της κυβερνητικής εξου-
σίας, διαφοροποιώντας τη συμβολή των κρατικών θεσμικών οργάνων 
(όπως η γραφειοκρατία, τα δικαστήρια και οι δημόσιες επιχειρήσεις) και 
προσδίνοντας έτσι μια επιμερισμένη κατακερματισμένη εικόνα του κρά-
τους. Ιδωμένα ως σύνολο, τα διάφορα διοικητικά σώματα αποτυπώθη-
καν ως απο-ϊδεολογικοποιημένα μορφώματα που υπακούν πειθήνια στις 
εντολές της διακυβέρνησης που εκφράζει παραστατικά τη δημοκρατική 
αρχή. 
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Περίληψη 
Το θέμα της ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία του είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό για τον ψυχισμό του. Η έρευνα αναφέρεται στις εμπειρί-
ες τριάντα (30) θετών μητέρων, τριάντα (30) πατέρων και τριάντα (30) 
υιοθετημένων ενήλικων αναφορικά με την αξιοποίηση του παραμυθιού 
στη διαδικασία της ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία του. Έγινε 
ποιοτική έρευνα με χρήση της εις βάθος συνέντευξης ως μεθοδολογικό 
εργαλείο. Οι γονείς απάντησαν σε ερωτήματα που αφορούσαν τον τρόπο 
που ενημέρωσαν το παιδί τους για την υιοθεσία του και οι υιοθετημένοι 
ενήλικες απάντησαν με ποιο τρόπο τους ενημέ-
ρωσαν οι γονείς τους για την υιοθεσία τους. Από 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι 
οι θετοί γονείς εξοικειώθηκαν με το παραμύθι 
στο θέμα της ενημέρωσης και βοηθήθηκαν στην 
έκφραση θετικών συναισθημάτων, δίνοντας 
ερεθίσματα στο παιδί τους να ρωτά και να ζητά 
απαντήσεις. Οι υιοθετημένοι ενήλικες θεώρη-
σαν θετική εμπειρία την ενημέρωση τους για την 
υιοθεσία τους και υποστήριξαν ότι βοηθήθηκαν 
στην καλύτερη προσαρμογή στη ζωή τους. 

Abstract 
The issue of informing the child about his/her adoption is especially im-
portant for the child’s psyche. The research refers to the experiences of 
thirty stepmothers, stepfathers and adopted adults in relation to the use 
of the fairy tale in the process of informing the child about his/her adop-
tion. As a methodological tool, we used a qualitative research through in 
depth interviews. Parents answered questions about how they informed 
their child about their adoption, and adopted adults answered how their 
parents informed them about their adoption. The analysis of the results 
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showed that the adoptive parents became ac-
quainted with the fairy tale in the field of infor-
mation and it helped them to express positive 
emotions, giving stimuli to their child to make 
questions and ask for answers. Adopted adults 
considered it as a positive experience to update 
their adoption and argued that this helped them 
to better adapt to their lives. 

Εισαγωγή 
Η ενημέρωση του παιδιού για την υιοθεσία του είναι μια δυναμική και μα-
κροχρόνια ψυχική διεργασία, η οποία αρχίζει αλλά δεν τελειώνει σε κά-
ποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ζωής του παιδιού. Η Lifton (1999) 
αναφέρει ότι οι θετοί γονείς έχουν αποκτήσει το παιδί τους ύστερα από 
προσπάθειες χρόνων και, ενώ πιστεύουν ότι κάνουν τα πάντα για την 
ευτυχία του, πολλοί είναι εκείνοι που του κρύβουν την αλήθεια. Η κατα-
νόηση και η αποδοχή από τους θετούς γονείς ότι το παιδί τους έχει ένα 
παρελθόν που του ανήκει και αποτελεί μέρος της ζωής του και ότι είναι 
απαραίτητο να το γνωρίζει προκειμένου να ολοκληρώσει την προσωπική 
και κοινωνική του ταυτότητα είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πε-
ρισσότεροι θετοί γονείς (Κανσταντέλια, 2003). Στις διακρατικές υιοθεσί-
ες η εργασία που απαιτείται είναι πιο πολύπλοκη, επειδή τα παιδιά πρέπει 
να ενσωματώσουν στην ταυτότητά τους στοιχεία της φυλετικής και της 
εθνικής τους προέλευσης (Τρισελιώτης & Κουσίδου, 1989). Είναι σημα-
ντικό οι θετοί γονείς να γνωρίζουν καλά το ιστορικό του παιδιού τους και 
καθώς αυτό μεγαλώνει, να αφουγκράζονται τις σκέψεις, τα συναισθήμα-
τα και τις ανάγκες του, κατανοώντας ταυτόχρονα τον τρόπο που βιώνει 
την υιοθεσία του. 

1. Θεωρητική Προσέγγιση 
Το παραμύθι έχει τις ρίζες του στα πολύ παλιά χρόνια, από τότε που ο 
άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί πνευματικό πολιτισμό. Προσεγγίζοντας 
την έννοια της λέξης «παραμύθι», διαπιστώνεται ότι προέρχεται από την 
αρχαία λέξη «παραμύθιον», που σημαίνει παρηγοριά, ανακούφιση, εν-
θάρρυνση, παραίνεση και αποσκοπούσε να παρηγορήσει και να τέρψει 
τον ακροατή (Κριαράς, 2008). Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με 
τη μελέτη των παραμυθιών, τονίζοντας ότι το παραμύθι αποτελεί μέσο 
καλλιέργειας της φαντασίας του παιδιού και γέφυρα επικοινωνίας με τον 
εσωτερικό του κόσμο. Ο Freud ήταν ο πρώτος που έδωσε ιδιαίτερο νόη-
μα στις ατομικές αφηγήσεις, τα όνειρα και τους μύθους προκειμένου να 
γίνει κατανοητή η ανθρώπινη συμπεριφορά. Η εξερεύνηση του ασυνειδή-
του τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το όνειρο είναι «η βασιλική οδός», 

Key words: 

fairy tale, symbols,  
images, mental process,  

expression of positive  
and negative emotions,  

inner tranquility,  
self-knowledge
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που οδηγεί κατ’ ευθείαν στο ασυνείδητο. Ο Αναγνωστόπουλος (1977) 
αναφέρει ότι ο Laistner στην ψυχαναλυτική του θεωρία υποστηρίζει ότι 
τα φανταστικά στοιχεία των παραμυθιών προέρχονται από τα όνειρα και 
η Marthe Robert (1972) συμφωνεί ότι το παραμύθι απορρέει άμεσα από 
την αρχέγονη ονειροπόληση, η οποία βρίσκεται κοντά στη μαγική αφήγη-
ση. Η Klein (1932) βασιζόμενη στην φροϋδική θεωρία, υποστηρίζει ότι ο 
βρεφικός ψυχισμός είναι ο κόσμος του πρωτόγονου και του παραμυθιού, 
ο μαγεμένος τόπος, όπου τα ζώα μιλάνε και τα αντικείμενα έχουν ψυχή, 
εκεί που τίποτα δεν είναι οριστικό και μόνιμο. Μέσα από αυτόν τον κόσμο 
της φαντασίας και της μαγείας, το ασχημάτιστο και αδύναμο «εγώ» του 
παιδιού διαμορφώνει προοδευτικά και με τη βοήθεια της θετικής πραγ-
ματικότητας έναν κόσμο ισορροπίας και συνοχής, μετριάζοντας το φόβο 
και το άγχος, μέχρι να καταλήξει στην ενηλικίωση. O Winnicott (1995) 
θεωρεί ότι κανένα παραμύθι ή ακόμη και ιστορία τρόμου δε θα μπορού-
σε να έχει ανταπόκριση εάν δεν περιείχε στοιχεία που είναι έμφυτα στα 
παιδιά και τους ενήλικες. Αυτό που κάνει το παραμύθι σημαντικό είναι ότι 
καταπιάνεται με κάτι αληθινό, τρομακτικό και μη αποδεκτό. Στοιχεία της 
μη αποδεκτής ανθρώπινης φύσης αποκρυσταλλώνονται στον αποδεκτό 
μύθο. Ο Jung, μελετώντας τη λαϊκή λογοτεχνία και την αφήγηση, επιση-
μαίνει ότι το λαϊκό παραμύθι αποτελεί την έκφραση της λαϊκής ψυχής, 
«του ομαδικού ασυνειδήτου» (Σακελλαρίου, 1995) και η Γεδεών (1950) 
πιστεύει ότι «πάνω απ’ όλα και όλους στέκει ο Νόμος της Ηθικής Δικαί-
ωσης, που είναι παντοδύναμος νόμος». O Betelheim (1976) επισημαίνει 
την ψυχοθεραπευτική αξιοποίηση των λαϊκών παραμυθιών και επιμένει 
ότι τα παραμύθια αντιπροσωπεύουν την «τάξη» σε σχέση με τη σύγχυ-
ση της εσωτερικής ζωής του παιδιού. Το παιδί με τους μηχανισμούς της 
μετάθεσης και της προβολής ταυτίζεται με τον ήρωα και τις περιπέτειές 
του, συμπάσχει μαζί του και κατανοεί ότι ο αγώνας της ζωής είναι αναπό-
σπαστο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Το παραμύθι με τον πλούτο των 
συμβόλων, των εικόνων και των μεταφορών του ανοίγει δρόμους προς 
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, ενώ διευκολύνει την έκφραση των 
θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, των φόβων και των ματαιώσεων 
του παιδιού, προκειμένου να βάλει μια τάξη μέσα του, καθώς στο παρα-
μύθ, ο ήρωας φτιάχνει μόνος του τη ζωή του για τον εαυτό του και τους 
άλλους, με την εσωτερική δύναμη του μυαλού του, το θάρρος, την τόλμη 
και την καλοσύνη του. Στο τέλος υπάρχει η κάθαρση, η λύτρωση και η 
θριαμβευτική νίκη του ήρωα.

2. Έρευνα 

2.1. Το Θέμα που Εξετάζεται 
Η παρούσα ποιοτική έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τη σημαντικότητα 
της έγκαιρης ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία του αξιοποιώντας 
τη χρήση του παραμυθιού ως μέσο για την ενημέρωσή του. Το δείγμα 
των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα αποτελείται από τριάντα (30) 
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θετούς πατέρες, τριάντα (30) θετές μητέρες και από τριάντα (30) υιοθε-
τημένους ενήλικες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

2.2. Η Σημασία του Θέματος 
Το παρόν θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
και ειδικότερα τους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδοψυχιά-
τρους που ασχολούνται με το θέμα της υιοθεσίας και καλούνται στο πλαί-
σιο της υλοποίησης της να παρέχουν συμβουλευτική εργασία και να προ-
τείνουν θεραπευτικές παρεμβάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τους 
θετούς γονείς στην ενημέρωση του παιδιού τους για την υιοθεσία του.

2.3. Στόχοι της Έρευνας 
Οι στόχοι της έρευνας σχετίζονται με την αξιοποίηση και την αναγνώριση 
της αξίας του παραμυθιού ως εργαλείου στην προσέγγιση του τρόπου 
που ενημερώνεται το παιδί για την υιοθεσία του και η αποτύπωση των 
σκέψεων, των συναισθημάτων, των απόψεων και των εμπειριών των θε-
τών γονέων και των υιοθετημένων ενηλίκων σε σχέση με τη χρήση του 
παραμυθιού ως μέσο ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία του. Η 
έρευνα, επίσης, επιδιώκει να τονίσει την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 
των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που ασχολούνται με το θεσμό της 
υιοθεσίας με στόχο την υποστήριξη της θετής οικογένειας πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την υιοθεσία του παιδιού.

2.4. Μεθοδολογία 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική έρευνα και ως με-
θοδολογικό εργαλείο επιλέχτηκε η εις βάθος συνέντευξη. Βασικός λό-
γος επιλογής της ποιοτικής έρευνας είναι το γεγονός ότι εστιάζει στις 
ανθρώπινες καταστάσεις και εμβαθύνει στο φαινόμενο (Creswell, 2011) 
που μελετάται στο «φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσει νόημα 
ή να ερμηνεύσει τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι 
δίνουν σε αυτά» όπως αναφέρουν οι Denzin & Lincoln (2005, όπ. αναφ. 
στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

2.5. Ερευνητικά Ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα επιλέχθηκαν ώστε να αποτυπωθούν τα βιώμα-
τα των συμμετεχόντων σε σχέση με τη χρήση του παραμυθιού από τους 
θετούς γονείς, όταν ενημέρωσαν το παιδί τους για την υιοθεσία του, και 
των υιοθετημένων ενηλίκων, όταν ενημερώθηκαν από τους θετούς γο-
νείς τους για την υιοθεσία τους. 

Τα ερωτήματα αναφορικά με τις θετές μητέρες και τους θετούς πατέ-
ρες ήταν κοινά: 

•	 Πώς ενημερώσατε το παιδί σας για την υιοθεσία του;
•	 Πώς αντέδρασε το παιδί σας από τον τρόπο που ενημερώθηκε για 

την υιοθεσία του; 
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Τα ερωτήματα αναφορικά με τους υιοθετημένους ενήλικες ήταν: 
1.  Πώς ενημερωθήκατε για την υιοθεσία σας;
2.  Πώς νιώσατε από τον τρόπο που ενημερωθήκατε για την υιοθεσία 

σας; 

2.6. Ανάλυση των Ποιοτικών Δεδομένων 
Η ανάλυση στην ποιοτική έρευνα αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασί-
ας και ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν από την απομαγνητο-
φώνηση των συνεντεύξεων. Ο πλούτος του υλικού που συγκεντρώθηκε 
από τις συνεντεύξεις των ενενήντα (90) συνολικά μαγνητοφωνημένων 
συνεντεύξεων θετών γονέων και υιοθετημένων ενηλίκων μετατράπηκε 
σε γραπτό κείμενο και στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία και η ερμηνεία 
του με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Τα βήματα που ακολου-
θήθηκαν για την ανάλυση και ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων ήταν: 
(α) Απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, (β) διάβασμα του υλικού 
και εξοικείωση με τα δεδομένα, (γ) κατάταξη των απαντήσεων των συμ-
μετεχόντων και εξάλειψη του υλικού που ήταν άσχετο με τους στόχους 
της έρευνας, (δ) ηλεκτρονικός έλεγχος του υλικού με βάση το εργαλείο 
ΑΤLAS.ti (Ιωσηφίδης, 2008), (ε) κωδικοποίηση των απαντήσεων και δια-
μόρφωση των απαντήσεων σε κατηγορίες και (στ) ανάλυση περιεχομέ-
νου. 

3. Αποτελέσματα 
Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας έγινε 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζο-
νται τα αποτελέσματα της έρευνας, κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τις 
δύο ερωτήσεις της συνέντευξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυ-
ση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 
διαδικασίας. 

3.1. Θετοί Γονείς 
1ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς ενημερώσατε το παιδί σας για την υιοθεσία 
του;

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η ενημέρωση του παι-
διού για την υιοθεσία του έγινε κατά κύριο λόγο στην ηλικία των τριών-
τεσσάρων ετών κυρίως από τη μητέρα με τη χρήση του παραμυθιού. Η 
επιλογή του παραμυθιού ως μέσο μετάδοσης της πληροφορίας της υι-
οθεσίας δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα στο παιδί τους να ρωτήσει για 
την υιοθεσία του. Η Ευρύκλεια ενημέρωσε τον γιο της όταν εκείνος της 
έκανε την πρώτη ερώτηση «Ποια με γέννησε;». Η ίδια αναφέρει ότι χρη-
σιμοποίησε το παραμύθι. «Είχαμε όλα τα παραμύθια που κυκλοφορούν». 
Η Αφροδίτη δηλώνει ότι «από την πρώτη μέρα που πήραμε το παιδί μας 
στο σπίτι, άρχισα να λέω διάφορα παραμυθάκια και είχα βγάλει ένα τρα-
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γούδι που είναι η ιστορία του και το έλεγα στο νανούρισμα το βράδυ». Η 
Καλυψώ ενημέρωσε το παιδί της όταν άρχισε να της κάνει ερωτήσεις. 
«Έκανα ένα παραμύθι… Ήρθα σε ένα μεγάλο σπίτι που είχε κοριτσάκια…..
ήρθαμε εκεί με τον μπαμπά»…αυτή ήταν η πρώτη ενημέρωση…. μια ιστο-
ριούλα, ένα παραμυθάκι γύρω στα…5 ήταν. Φάνηκε ευχαριστημένη από 
τον τρόπο που μιλούσα….. το έκανα και λίγο παραστατικά… «ααα τι όμορ-
φη που είναι» είπαμε μόλις σε είδαμε...αυτό είναι το παιδί μας!». Η Διδώ 
αξιοποιώντας τη δύναμη του παραμυθιού αναφέρει το δικό της παραμύθι 
που την διευκόλυνε να ενημερώσει την κόρη της. «Είσαι το αστέρι μου 
και σε είχα δει σαν αστέρι στον ουρανό….. Βασικά ξεκίνησε στις διακοπές 
το καλοκαίρι. Κοιτάζαμε τα αστέρια στον ουρανό. Για δες ένα αστέρι στον 
ουρανό και είναι πάντα το αστέρι του νότου που είναι το πιο λαμπερό!». 
Από την πλευρά τους, οι πατέρες στην πλειονότητά τους αναφέρουν ότι 
το παιδί τους ενημερώθηκε με τη χρήση του παραμυθιού. Ο Δημόκριτος 
περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο που η σύζυγός του ενημέρωσε το γιο 
τους. «Πάρα πολύ νωρίς…με κάποιο παραμύθι. Είχαμε πάρει μια ταινία με 
το Γουίνι που ψάχνει το γενεαλογικό του δέντρο. Ζητούσε από την μητέ-
ρα του πάρα πολύ συχνά και ιδιαίτερα τα βράδια να του περιγράφει πως 
τον βρήκαμε…..και όταν έπαιρνε την ίδια απάντηση χαιρόταν πάρα πολύ 
και κοιμόταν ήρεμος». Οι πατέρες εκφράζουν την αγωνία να ενημερωθεί 
το παιδί τους αλλά οι ίδιοι σπάνια αναλαμβάνουν πρωτοβουλία. Μετά την 
ανακοίνωση της υιοθεσίας, δηλώνουν ότι «νιώθουν μεγάλη ανακούφιση 
που το παιδί έχει ενημερωθεί από τη μητέρα». Οι πατέρες θεωρούν ότι 
τα παραμύθια με θέμα την υιοθεσία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
ενημέρωση της υιοθεσίας του παιδιού, καθώς άρχισαν να γίνονται τα 
πράγματα πιο οικεία, πιο κατανοητά και οι αντιδράσεις του παιδιού ήταν 
φυσιολογικές, αφού έτσι το παιδί γνωρίζει για την υιοθεσία του, χωρίς να 
του έχει αναφερθεί η λέξη «υιοθεσία». Ο Ηρόδοτος αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ότι «του λες μια ιστορία με ζωάκια που την καταλαβαίνει». Πολλοί 
πατέρες υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρη 
και ότι οι ίδιοι οι γονείς «οφείλουν να το πουν στο παιδί για να μη το 
μάθει από κάπου αλλού και πληγωθεί». Από τις αναφορές των μητέρων 
και των πατέρων διαπιστώνεται ότι το παραμύθι συμβάλλει στην σωστή 
προσέγγιση της ενημέρωσης του παιδιού για την υιοθεσία του με καλά 
αποτελέσματα όσον αφορά την προσαρμογή του παιδιού στο γεγονός 
της υιοθεσίας του.

2ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς αντέδρασε το παιδί σας από τον τρόπο που 
ενημερώθηκε για την υιοθεσία του; 

Ο μητέρες και οι πατέρες στην πλειονότητά τους αναφέρουν ότι τα παι-
διά τους αντέδρασαν θετικά όταν έμαθαν για την υιοθεσία τους. Πολλοί 
γονείς για πολλά χρόνια βασανίζονταν από το γεγονός ότι δεν κατάφε-
ραν να το πουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έβγαινε από το στόμα 
μου». Ωστόσο, επιβεβαίωσαν στο παιδί τους την υιοθεσία του όταν την 
πληροφορήθηκαν από τρίτους, δηλώνοντας ότι ένιωσαν λυτρωμένοι και 
ανακουφισμένοι, ενώ άλλοι εξακολουθούσαν να αρνούνται την υιοθε-
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σία, επιμένοντας ότι ήταν δικό τους παιδί, επειδή κυριαρχούσε στην ψυχή 
τους ο φόβος τους μήπως το χάσουν. Η χρήση του παραμυθιού βοήθησε 
τους γονείς να ξεκινήσουν την διαδικασία της ενημέρωσης και τα παιδιά 
να αποδεχθούν σταδιακά το γεγονός της υιοθεσίας τους. Ο Βettelheim 
(1976) μελέτησε την επίδραση των παραμυθιών στην προσαρμογή του 
παιδιού και τονίζει ότι όταν ένα παιδί ακούει μια ιστορία, την συνδέει δι-
αρκώς με τις δικές του αναμνήσεις και εμπειρίες. Το παιδί με τους μηχα-
νισμούς της μετάθεσης και της προβολής ταυτίζεται με τον ήρωα και τις 
περιπέτειές του, συμπάσχει μαζί του και κατανοεί ότι ο αγώνας της ζωής 
είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Αλκυόνη δηλώνει 
ότι «ο γιος μου το έχει δεχτεί καλά, αλλά του φαίνεται ένα θέμα μακρινό 
και δείχνει σα να μη το πιστεύει». Άλλα παιδιά όταν το μάθαιναν δεν εί-
χαν καμία αντίδραση εκείνη τη στιγμή αλλά ρωτούσαν μετά από κάποιες 
μέρες. Μετά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έπαιρναν ήταν όλο 
αγκαλιές και φιλιά. Αποτελεί κοινό στοιχείο των μητέρων και των πατέ-
ρων ότι τα παιδιά είχαν την ανάγκη να ακούσουν ότι «τα είχαν διαλέξει», 
ότι «θα τα αγαπούν για πάντα» και ότι «δε θα τα αφήσουν ποτέ». Η Ευνίκη 
θυμάται την αντίδραση του γιου της όταν την ρώτησε «μαμά με αγα-
πάς;»και του απάντησε «Ναι, πολύ!». Ο Αριστοτέλης θυμάται ότι «ήθελε 
να του δείχνουμε περισσότερη αγάπη, να τον χαϊδεύουμε λίγο περισσό-
τερο, να τον αγκαλιάζουμε λίγο περισσότερο. Είμαι σίγουρος ότι το κατά-
λαβε από την πρώτη στιγμή το περί υιοθεσίας». Η Ευρύκλεια παρατήρησε 
ότι κάθε φορά που ο γιος της έκανε ερωτήσεις «μας αγκάλιαζε και τους 
δύο. Είμαστε και οι τρεις σφιχτά». Η Λήδα θεωρεί ότι ο γιος της «αυτό 
που ζητάει συνέχεια είναι το πώς νιώθαμε εμείς, ήθελε να νιώσει ότι τον 
διαλέξαμε και ότι θα κάναμε τα πάντα, αν πήγαινε κάποια άλλη γυναίκα 
να τον πάρει. Μάλιστα έλεγε… «μαλώνατε και με άλλους από πάνω μου, 
ποιος θα με πάρει;». Θέλει να του λέμε συνέχεια, το πόσο πολύ θέλαμε 
να τον πάρουμε και πόσο πολύ τον αγαπούσαμε». 

3.2. Υιοθετημένοι Ενήλικες 
1ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς ενημερωθήκατε από τους θετούς σας γο-
νείς για την υιοθεσία σας; 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην πλειονότητά τους οι συμ-
μετέχοντες υιοθετημένοι ενήλικες έμαθαν για την υιοθεσία τους στην 
εφηβεία ή όταν ήταν ενήλικοι. Στις περιπτώσεις που οι υιοθετημένοι ενή-
λικες ενημερώθηκαν για την υιοθεσία τους σε μικρή ηλικία, ενημερώθη-
καν από δυόμισι μέχρι εννέα ετών περίπου από τη μητέρα τους μέσα από 
κάποιο παραμύθι ή από κάποια ιστορία που έπλαθε η μητέρα τους που 
έμοιαζε με τη δική τους. Η Πηνελόπη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το 
έμαθα σε ηλικία δυόμισι χρονών μέσα από ένα παραμύθι με γατάκια…» 
και η Αθηναΐς θυμάται ότι «ήμουνα γύρω στα τρία-τέσσερα εκεί, αλλά δε 
θυμάμαι συγκεκριμένα μια στιγμή που το έμαθα. Θυμάμαι ότι το ήξερα 
πάντα σαν παραμύθι και νόμιζα ότι αυτό ήταν το φυσιολογικό…δηλαδή 
είναι σα να γεννήθηκα με αυτή την πληροφορία». Μερικοί υιοθετημένοι 
ενήλικες δηλώνουν πως κάτι τους έλεγε μέσα τους ότι το ήξεραν, ένιω-
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θαν πως το γνώριζαν, χωρίς να ξέρουν πως ή από πού συνέβη το γεγο-
νός. Η Πηνελόπη αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αν και εγώ νιώθω ότι μια 
ζωή το ξέρω…. είναι σαν από την ώρα που γεννήθηκα να το ξέρω… απλώς 
μου το έχουν πει» και η Ιφιγένεια αναφέρει ότι «πάντοτε είχα την υποψία 
ότι είμαι υιοθετημένη». Η Αστερόπη αναφέρει ότι «άρχισα να το σκέφτο-
μαι πολλές φορές σοβαρά ότι είμαι υιοθετημένη και όταν το έμαθα από 
συγγενικό πρόσωπο δεν ένιωσα καμία έκπληξη» Ο Betelheim (1976) υπο-
στηρίζει πως τα παιδιά πιστεύουν στους φαντασιωσικούς γονείς, καθώς 
«προσκολλώνται στην ιδέα ότι οι γονείς τους δεν είναι στ’ αλήθεια γονείς 
τους, αλλά ότι γεννήθηκαν από σπουδαίους ανθρώπους και λόγω ατυχών 
περιστάσεων αναγκάστηκαν να υιοθετηθούν και να ζήσουν με ανθρώ-
πους που παριστάνουν ότι είναι γονείς τους. Στα παραμύθια συναντώνται 
δύο μητρικές μορφές: μια καλή μητέρα, που τις περισσότερες φορές έχει 
πεθάνει και μια κακιά μητριά. Το παιδί έχει ανάγκη να διατηρήσει μέσα 
του την εικόνα μιας μητέρας πάντοτε καλής κι όταν ακόμη η πραγματική 
του μητέρα δεν είναι. Έτσι, επιτρέπεται στο παιδί να θυμώσει με την κακιά 
μητριά χωρίς να αλλοιώσει την εικόνα της καλής μητέρας». Κάθε παι-
δί έχει ανάγκη από συναισθήματα βεβαιότητας και από σταθερά σημεία 
αναφοράς και για το λόγο αυτό η μητέρα είναι πάντα καλή και η μητριά 
πάντα κακιά. Πολλά παιδιά άρχισαν να αντιλαμβάνονται την έννοια της 
υιοθεσίας και κάποιες έννοιες όπως οικογένεια, αδέλφια, μητέρα, πατέ-
ρας και τις σχέσεις μεταξύ τους. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με το εύρημα 
της έρευνας των Hindle και Shulman (2008) που υποστηρίζουν ότι τα 
υιοθετημένα παιδιά που γνωρίζουν για την υιοθεσία τους μπορούν να 
ενσωματώσουν τις διάφορες εμπειρίες και τα συναισθήματά τους στην 
ανάπτυξη της ταυτότητάς τους. 

2ο Ερευνητικό Ερώτημα: Πώς αντιδράσατε όταν μάθατε για την υιοθεσία 
σας; 

Οι υιοθετημένοι ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι έμα-
θαν σε μικρή ηλικία για την υιοθεσία τους, ένιωσαν θετικά συναισθήματα, 
ενώ οι περισσότεροι που έμαθαν για το γεγονός στην εφηβεία ή στην 
ενήλικη ζωή περιγράφουν αρνητικά συναισθήματα. Η Αμαρυλλίς αναφέ-
ρει ότι δεν το πίστευε. «Ένιωσα πολύ άσχημα…πάρα πολύ άσχημα, βα-
σικά δεν το πιστεύεις…». Η Νεφέλη αναφέρει ότι «για κάνα δυο μέρες 
είχα χάσει τον κόσμο, δεν ήθελα να τους δω κατ’ αρχήν (τους θετούς 
γονείς), δεν ήθελα να τους δω από το θυμό που είχα μέσα μου, από τα 
ψέματα». Ο Ιάσων αναφέρει ότι «ένιωσα να μουδιάζουν τα πόδια μου 
να μη μπορώ να τα αισθανθώ. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι εκεί που είχε…. 
στέγνωσε το στόμα μου. Μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη…. ένιωθα το 
σώμα μου να σπαρταράει σαν το ψάρι στην ακρογιαλιά» και η Ιφιγένεια, 
«έχασα τη γη….αισθάνθηκα σαν να με είχαν ξεριζώσει». Ορισμένοι υιο-
θετημένοι ενήλικες, δήλωσαν πως αισθάνθηκαν ένα κενό, κάνουν λόγο 
πως ένιωσαν άγνωστοι, κοίταζαν τους εαυτούς τους στον καθρέφτη και 
ένιωθαν άγνωστοι με τον εαυτό που είχαν. Δεν γνώριζαν από πού προ-
έρχονται, σε ποιο πρόσωπο οφείλεται η γέννησή τους, ένιωθαν έντονο 
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το γεγονός και ότι δεν είχαν ρίζες. Κάποιοι δηλώνουν πως ζούσαν σε 
ένα ψέμα και άλλοι ένιωθαν πως όλοι οι συγγενείς που είχαν γύρω τους 
και τους θεωρούσαν δικούς τους συγγενείς, ήταν άγνωστοι και δεν ήταν 
συγγενείς τους, πράγμα που το βίωσαν πιο έντονα όταν οι ίδιοι έμαθαν 
πως όλοι το γνώριζαν εκτός από τους ίδιους. Άλλοι περιγράφουν «ως το 
πιο άσχημο γεγονός που έχουν νιώσει», καθώς εκείνη τη στιγμή ένιωσαν 
να «κατεδαφίζονται όλα γύρω τους». Δεν ήθελαν να δείξουν ότι πονάνε 
και ότι λυγίζουν, με αποτέλεσμα να τα κρατούν όλα μέσα τους και να 
αντιδρούν μόνο όταν ήταν μόνοι με τον εαυτό τους, μέχρι να τα συλλά-
βουν όλα στο μυαλό τους, στο οποίο κυριαρχούσαν σκέψεις σχετικά με 
το ποιοι είναι οι πραγματικοί συγγενείς τους, ενώ συνέδεαν τις ζωές τους 
με ένα παραμύθι που τους διάβαζε η μητέρα τους στο παρελθόν σχετικά 
με την υιοθεσία, ενώ παράλληλα επικρατούσε ο φόβος αν θα επιβιώσουν 
στην οικογένειά τους χωρίς να ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν. Ένιωθαν 
πως «όλα τελείωναν εκεί». Επίσης, κάποιοι υιοθετημένοι ενήλικες ανα-
φέρουν ότι ένιωθαν πως είχαν το στίγμα, ότι κουβαλούσαν πάνω τους 
το γεγονός της υιοθεσίας και ένιωθαν ότι είναι διαφορετικοί και άτυχοι 
γιατί είναι υιοθετημένοι. Ο Ορφέας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ένιω-
θα μειονεκτικά. Το ένιωθα μάλλον σαν οίκτο το ότι είμαι υιοθετημένος». 
Παράλληλα, πιστεύουν ότι αυτή η διαφορετικότητα, θα μπορούσε να είναι 
κάτι το θετικό, καθώς δεχόταν υπερβολική αγάπη και προστασία από την 
οικογένειά τους. Γενικότερα υποστηρίζουν πως «ένιωθαν ευγνωμοσύνη 
για τους γονείς τους και δεν ήθελαν να απογοητεύσουν ποτέ». Κάποιοι 
υιοθετημένοι ενήλικες σκεπτόμενοι την αγάπη που δέχθηκαν όλα τα χρό-
νια από τους θετούς γονείς τους, αναφέροντας ότι η σχέση τους ήταν 
άριστη κυρίως τα τελευταία χρόνια που είχαν χαλαρώσει, αφού γνώριζαν 
και οι δύο πλευρές για την υιοθεσία. 

4. Συζήτηση και Συμπεράσματα 
Τα γεγονότα καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν όπως τα αφηγήθηκαν οι 
συμμετέχοντες θετές μητέρες, θετοί πατέρες και υιοθετημένοι ενήλικες 
αναδύοντας τα βιώματα και τα συναισθήματά τους από την εμπειρία της 
υιοθεσίας. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι όλοι σχεδόν οι υιοθετημένοι 
ενήλικες θεωρούν πολύ σημαντικό να ενημερώνονται για την υιοθεσία 
τους και υποστηρίζουν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ηλικία και ο τρό-
πος που οι γονείς ενημερώνουν το παιδί τους για την υιοθεσία του. Με 
το εύρημα αυτό είναι σύμφωνη και η άποψη των Watkins και Fisher το 
2007, οι οποίοι αναφέρουν ότι έρευνες και μαρτυρίες ενήλικων υιοθε-
τημένων αποδεικνύουν ότι είναι αναγκαίο οι θετοί γονείς να μιλούν στα 
παιδιά τους για την υιοθεσία σε όλη τη διάρκεια της παιδικής και της 
εφηβικής τους ηλικίας, ώστε το παιδί μεγαλώνοντας να κατανοήσει τις 
ποικίλες διαστάσεις της υιοθεσίας, όπως γίνεται και με άλλες έννοιες 
της ζωής, όπως η αγάπη, η δημοκρατία, ο θάνατος και η υπευθυνότητα. 
Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη χρήση του παραμυθιού από 
τους θετούς γονείς ως μέσο διευκόλυνσης στην ενημέρωση του παιδιού 
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για την υιοθεσία του. Ο Βettelheim τονίζει ότι παραμύθια με τη γλώσσα 
των συμβόλων, αναφέρονται σε θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο 
και απευθύνονται ταυτόχρονα στο συνειδητό και στο ασυνείδητο. Πιστεύ-
ει ότι τα μαγικά παραμύθια, είναι αποτελεσματικά και αποτελούν φο-
ρείς αλλαγής της ατομικότητας, που βοηθούν την εσωτερική ανάπτυξη 
και εξέλιξη των δυνατοτήτων του ατόμου. Η Santagostino (2003) πολύ 
εύστοχα υπογραμμίζει ότι «τα παραμύθια είναι ένα ολοκληρωμένο σε-
μινάριο εκπαίδευσης για τη ζωή και η ιδιαίτερη αξία τους έγκειται στο 
γεγονός ότι μέσα από τη γλώσσα της φαντασίας υποδεικνύεται η έξοδος 
από μια δραματική κατάσταση και το παιδί κατευθύνεται σε πολλαπλές 
προοπτικές επίλυσης δύσκολων προβλημάτων της ζωής του». Πολλοί από 
τους ερωτώμενους υιοθετημένους ενήλικες δηλώνουν ικανοποιημένοι 
από την υιοθεσία τους, κυρίως επειδή νιώθουν πως «ανήκουν κάπου» 
και ότι «έχουν οικογένεια» υπογραμμίζοντας την άνευ ορίων αγάπη που 
ένιωσαν από τους γονείς τους. Η έρευνα που διενήργησε ο Storsbergen 
το 2010 σε ομάδα υιοθετημένων ενηλίκων που δεν υπέφεραν από σο-
βαρές πρώιμες αποστερήσεις με θέμα που αφορούσε τη ψυχική υγεία, 
την ευημερία και την αυτοπεποίθηση, έδειξε ότι η πλειοψηφία των ενη-
λίκων υιοθετημένων ήταν πολύ καλά προσαρμοσμένοι. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι υιοθετημένοι ενήλικες που είχαν ενημερωθεί σε μικρή 
ηλικία για την υιοθεσία τους δείχνουν καλύτερη προσαρμογή και ψυχική 
ανθεκτικότητα, καθώς δηλώνουν ότι «δεν έδωσαν σημασία», «σα να μη 
συνέβη» και υποστηρίζουν ότι «δε νιώθουν υιοθετημένοι», επειδή «ήταν 
κάτι που έχει καταλαγιάσει μέσα τους από καιρό με αποτέλεσμα η υιοθε-
σία τους να γίνει κατά μια έννοια τρόπος ζωής». O Aμπατζόγλου (2011) 
υποστηρίζει ότι το παιδί πρέπει να ενημερώνεται όσο το δυνατόν νωρί-
τερα, από μικρή ηλικία. Προτείνει η ενημέρωση να γίνεται με απλά λόγια 
που βρίσκουν οι ίδιοι οι γονείς για να μιλούν στα παιδιά τους, σαν ιστορία 
καταγωγής και ένταξης του παιδιού σε μια οικογένεια που έχει τη δική 
της ιστορία και επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν έτοιμες και τυποποιημένες 
φράσεις για το πώς θα μιλήσει ένας γονιός στο παιδί του, καθώς μια πα-
ρόμοια τυποποίηση θα καταργούσε κάθε αυθορμητισμό των γονιών και 
θα οδηγούσε σε μια εύθραυστη γονική ιδιότητα. Οι εκφράσεις «το παιδί 
της καρδιάς» και το «παιδί της κοιλιάς», ιδιαίτερα όταν διατυπώνονται με 
ένα αμήχανο και πολλές φορές ψυχαναγκαστικό τρόπο, μπορούν να προ-
καλέσουν μεγαλύτερη σύγχυση στα παιδιά και εντονότερο άγχος στους 
γονείς. Ο καλύτερος τρόπος ενημέρωσης είναι οι γονείς να διηγούνται 
με απλά λόγια και σταδιακά στο παιδί την ιστορία του και να είναι ανοι-
χτοί και διαθέσιμοι να συζητούν και να απαντούν στις ερωτήσεις και στις 
απορίες του. Οι Hindle & Shulman το 2008 υποστηρίζουν ότι οι γονείς 
που έχουν αποδεχτεί το παιδί τους και εκφράζουν ελεύθερα τα συναι-
σθήματά τους είναι σαν μια προστατευτική κάψουλα που το παιδί έχει 
δημιουργήσει στον οργανισμό του που δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα. 
Το παιδί έχει ανάγκη από βαθιά κατανόηση της πρώιμης ψυχολογικής του 
κατάστασης των γονέων του που αφήνει αδιαπέραστη την κάψουλα. Η 
Eldridge (2008) τονίζει ότι το πιο σημαντικό για το υιοθετημένο παιδί και 
αυτό που έχει μεγαλύτερη ανάγκη είναι να του επιτραπεί να νιώθει ελεύ-
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θερο να εκφράζει με άνεση τα αντιφατικά του συναισθήματα, τα θετικά 
και τα αρνητικά, χωρίς το φόβο ότι οι γονείς του θα το επικρίνουν. Τότε, 
το ψυχικό τραύμα αρχίζει να επουλώνεται και το παιδί νιώθει ανακούφι-
ση και ασφάλεια. Ο Linville το 2007 πραγματοποίησε μελέτη με ιστορίες 
προσαρμογής παιδιών από την Αμερική που υιοθετήθηκαν από ρώσικα 
και ρουμάνικα ιδρύματα. Ο σκοπός της ποιοτικής αυτής μελέτης ήταν 
να κατανοηθεί πώς έχουν προσαρμοστεί οι οικογένειες μετά την υιοθε-
σία των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3-5 ετών από ιδρύματα της Ανατολικής 
Ευρώπης. Αρκετά θέματα που προέκυψαν από τις ιστορίες των γονέων 
αφορούσαν την αναζήτηση που έκαναν για υποστήριξη από φορείς που 
θα τους βοηθούσαν στην υποστήριξη των παιδιών τους. 

5. Μελλοντικές Προτάσεις 
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αποτελέσουν χρή-
σιμο υλικό που θα συμβάλλει στο άνοιγμα του πεδίου του θεσμού της υιο-
θεσίας για μελλοντικές έρευνες, ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπερά-
σματα στο πλαίσιο της παροχής της μετά την υιοθεσία υποστήριξης από 
τις κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. Οι κοινωνικές και ψυχολογικές 
υπηρεσίες που ασχολούνται με το θεσμό της υιοθεσίας σε επίπεδο υλο-
ποίησης, συμβουλευτικής και θεραπείας είναι καλό να αξιολογηθούν σε 
επίπεδο αποτελεσματικότητας και ποιότητας παροχής υπηρεσιών ώστε 
να βελτιωθούν στη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό, το 
οποίο θα διαχειρίζεται επί της ουσίας τα σημαντικά θέματα που αφορούν 
το θεσμό της υιοθεσίας, όπως την αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
ενημέρωσης της υιοθεσίας, την προσαρμογή του παιδιού στη θετή οι-
κογένεια, την ψυχολογική προετοιμασία των υποψήφιων θετών γονέων, 
την ουσιαστική και συστηματική υποστήριξη της οικογένειας μετά από 
την υιοθεσία, τη μείωση του διαστήματος αναμονής για την υιοθεσία, τον 
καθορισμό ξεκάθαρων και συγκεκριμένων κριτηρίων υιοθεσίας, την κα-
λύτερη αντιμετώπιση των παιδιών στα ιδρύματα και τον εκσυγχρονισμό 
του νομικού πλαισίου της υιοθεσίας, ώστε οι υπηρεσίες να προσαρμόζο-
νται στις συναισθηματικές ανάγκες της οικογένειας που έχουν ανάγκη 
υποστήριξης του γονεϊκού τους ρόλου. 
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχθούν τα επαγγελματικά 
και ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση 
σε συσχέτιση με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους στο διδακτικό έργο. 
Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι να προσδιοριστούν οι διδακτικές τεχνι-
κές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν στην τάξη οι εκπαι-
δευτικοί που αισθάνονται αυτο-αποτελεσματικοί. Επίσης, εξετάστηκε αν 
υπάρχει διαφορά στους εκπαιδευτικούς ως προς την αυτο-αποτελεσματι-
κότητα τους σε συσχέτιση με ατομικά χαρακτηριστικά που αφορούν την 
ειδικότητα, τις σπουδές και την επιμόρφωσή τους. Η έρευνα διεξήχθη με 
βιβλιογραφική επισκόπηση σε ζητήματα που αφορούν την αυτο-αποτελε-
σματικότητα και χορηγήθηκε η Κλίμακα Προσδοκιών Αυτο-αποτελεσματι-
κότητας, καθώς και ερωτηματολόγιο σε 353 εκπαιδευτικούς στην Αττική. 
Είναι μια περιγραφική, ποσοτική έρευνα συσχε-
τίσεων, όπου διερευνήθηκε η συσχέτιση των υπό 
μελέτη μεταβλητών. Τα ευρήματα αναδεικνύουν 
ότι οι αυτο-αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χρη-
σιμοποιούν συνδυασμό μεθόδων, καλλιεργούν 
θετικό κλίμα και εμπνέουν τους μαθητές. Τα συ-
μπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων.

Abstract 
The purpose of this research is to highlight the professional and individual 
characteristics of teachers in Primary Education in association with their 
self-efficacy in the teaching work. In particular, teachers who feel self-effi-
cient use innovative teaching techniques and develop high-quality class-
room climate. We also examined whether there is a difference in teach-
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ers’ self-efficacy in relation to their individual 
characteristics like their specialization, studies 
and training. In order to conduct our research 
we had a bibliographic overview on issues relat-
ed to self-efficacy and we gave the Self-Efficacy 
Expectations Scale as well as a questionnaire to 
353 teachers in Attica. It is about a quantitative 
research among factors that is correlated with 
teachers’ self-efficacy. The findings showed that 
teachers, who feel self-efficient use a variety of 
teaching approaches, cultivate positive atmo-

sphere and inspire students. The results can be used to enhance the self-
efficacy of teachers through innovative training programs.

1. Εισαγωγή 
Μερικά από τα ζητήματα που έχουν κατά καιρούς μελετηθεί είναι οι πα-
ράγοντες που ορίζουν την αποτελεσματικότητα, καθώς και τα χαρακτη-
ριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού (Giavrimis & Papanis, 2009). 
Το ζήτημα που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς είναι η αυτο-αποτελεσματικό-
τητα των εκπαιδευτικών, μια έννοια που περιλαμβάνει ποικίλα χαρακτηρι-
στικά, τα οποία αναδεικνύονται από τη διεθνή βιβλιογραφία σε έρευνες 
που έχουν εστιάσει σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην παρούσα έρευ-
να αποτυπώνεται η μελέτη της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευ-
τικών στο διδακτικό έργο. 

2.  Θεωρητικό Μέρος: Η Αυτο-Αποτελεσματικότη-
τα των Εκπαιδευτικών 

Ως έννοια η αυτο-αποτελεσματικότητα έχει μελετηθεί συστηματικά από 
τον Bandura (1997). Οι προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας επιδρούν 
στην επίδοση των ατόμων και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους για την 
αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Οι προηγούμενες επιδόσεις (Bandura, 
1997˙ BetzandHackett, 1986), η έμμεση μάθηση, η οποία αφορά στις 
προσδοκίες που διαμορφώνει το άτομο μέσα από την παρατήρηση και 
τη σύγκριση με τους άλλους, η ενθάρρυνση καθώς και η σωματική και 
συναισθηματική κατάσταση του ατόμου αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 
συμβάλλουν στην αντίληψη της αυτο-αποτελεσματικότητας. Στην Ανα-
πτυξιακή Ψυχολογία προκλήσεις που είναι τόσο υψηλές όσο οι δεξιότη-
τες, αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη του ατόμου και την αυτο-απο-
τελεσματικότητά του (π.χ. Vygotsky, 1999).

Στη διεθνή βιβλιογραφία, οι Woolfolk and Hoy (1990) σημειώνουν 
ότι υπάρχει άμεση και στενή σχέση μεταξύ της μάθησης των μαθητών 
και της αντίληψης των εκπαιδευτικών για την αυτό-αποτελεσματικότητά 

Key words: 

Self-efficacy,  
self-efficacy  

expectations scale,  
teaching techniques,  

pedagogical approaches,  
individual characteristics
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τους. Σε έρευνες (Brophy and Good, 1986˙ Dunne and Wragg, 2003), 
αναφέρεται πως η αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων, τεχνικών 
και εποπτικών μέσων εξαργυρώνεται με υψηλή μαθησιακή επίδοση. Οι 
μαθητές των εκπαιδευτικών με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα αποδί-
δουν καλύτερα σε σχέση με τους μαθητές άλλων τάξεων Yilmaz, 2009). 
Η αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας για την επιλογή διδακτικών στρατηγικών. Οι αυτο-αποτελε-
σματικοί εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν νέες ή 
διαφορετικές ανά περίσταση μεθόδους διδασκαλίας (Guskey, 1988), να 
αξιοποιούν μαθητοκεντρικές τεχνικές (Czerniak & Schriver, 1994˙ Riggs 
& Enochs, 1990) να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν νέες στρατηγικές 
(Ghaith & Yaghi, 1997). Αντίθετα, εκπαιδευτικοί με χαμηλή αυτο-αποτελε-
σματικότητα έχουν την τάση να παραιτούνται από τις προσπάθειές τους 
πιο εύκολα, είναι λιγότερο επινοητικοί και εστιάζουν σε εξωγενείς παρά-
γοντες (Ashton &Webb, 1986).

Επιτυχημένες προσεγγίσεις διδασκαλίας θεωρούνται η εξατομικευ-
μένη διδασκαλία, η συνεργατική μάθηση, οι μνημονικές στρατηγικές 
(Mastropieri & Scruggs, 1995), η χρήση εικόνων/απεικονίσεων, η συζήτη-
ση, η οπτικοποίηση των πληροφοριών ενός κειμένου (Richeketal., 2002) 
καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με 
υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα προσαρμόζουν διδακτικές πρακτικές 
στις ανάγκες των μαθητών (Minke, Bear, Deemer & Griffin, 1996). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι έρευνες του Goodlad (1984, όπ. 
αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2004) για το θετικό κλίμα της τάξης. Οι αυτο-
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί δείχνουν μεγαλύτερη επιμονή, κατανόηση 
αλλά και αφοσίωση στους μαθητές (Coladarci, 1992), αναζητούν λύσεις 
σε προβλήματα μάθησης και επιμένουν με τους μαθητές που αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες (Gibson & Dembo, 1984). Επίσης, είναι ενθαρρυντικοί 
προς τους μαθητές, δίνουν κίνητρα και προσεγγίζουν περισσότερο τους 
δύσκολους μαθητές (Buell, Hallam, Gamel-McCormick & Scheer, 1999). 

Τα αποτελέσματα έρευνας των Tournaki & Podell (2005) δείχνουν ότι 
οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα κάνουν λιγότερες 
αρνητικές προβλέψεις για τους μαθητές, αντιλαμβάνονται ευκολότερα 
τις αλλαγές και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, ενώ οι εκπαιδευ-
τικοί με χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα συχνά δίνουν προσοχή μόνο 
σε έναν παράγοντα και δεν αλλάζουν εύκολα την άποψή τους. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα δίνουν περισσότερη 
έμφαση στην πρόληψη παρά στην επανόρθωση σχετικά με προβλήματα 
συμπεριφοράς (Chan, 2008).

Ως προς την ειδικότητά τους, οι έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτι-
κοί γενικής αγωγής κάνουν πολύ λίγες ουσιαστικές μετατροπές στις τά-
ξεις τους (Baker & Zigmond, 1990), ενώ οι μικρές τροποποιήσεις (π.χ. 
μικρότερες εργασίες) είναι πιο συχνές (Bacon & Schulz, 1991). Οι Hamill 
& Dever (1998) σημειώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης ίσως αισθάνονται ότι δεν έχουν την κατάλληλη επαγγελματική 
εκπαίδευση να διδάξουν επιτυχώς σε τάξη ένταξης. Δηλαδή, τα αίτια της 
συχνής έλλειψης τροποποιήσεων μπορούν να αποδοθούν σε σημαντικό 
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βαθμό στη μειωμένη εμπιστοσύνη που έχουν οι δάσκαλοι στην ικανότητά 
τους να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικά (Hamill & Dever, 1998) και ειδι-
κά όταν αυτές απαιτούσαν ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις (Schumm 
& Vaughn, 1994).

Παράγοντες που επιδρούν στην εκπαίδευση των μαθητών με εκπαι-
δευτικές δυσκολίες είναι οι στάσεις, οι ικανότητες, η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών αλλά και η συνεργασία των εκπαιδευτικών με άλλους ει-
δικούς (Γεννά, 2002). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει ικανοποιητική 
εκπαίδευση υποστηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες στις τάξεις τους (Βarco, 2007), επιβεβαιώνοντας τις έρευνες των 
Mastropieri and Scruggs (1994 και 1995). Σε μία έρευνα που διεξήχθη 
με τη συνεργασία των Project Forum στο National Association of State 
Directors of Special Education (NASDSE) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί Γε-
νικής Αγωγής παρουσιάζουν ελλείμματα γνώσης σε ό,τι αφορά τις απα-
ραίτητες μετατροπές για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς 
και χαμηλές προσδοκίες για την πρόοδό τους.

Ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Darling-
Hammond, Chung and Frelow (2002) οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονταν 
πιο καλά προετοιμασμένοι από τις σπουδές τους πίστευαν σε μεγαλύ-
τερο βαθμό ότι μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εργα-
σίας τους. Εκτός όμως από τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει και η επιμόρφωσή τους (Nti & Johnson 
2007). Εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν πε-
ρισσότερο αποτελεσματικοί καθώς έμαθαν τεχνικές που υποστήριζαν τη 
συνεργατική μάθηση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις φυσικές επιστή-
μες. Oι Labone (2004) και Henson (2001) τονίζουν την αναγκαιότητα της 
κατάλληλης εκπαίδευσης και ποιοτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
για να ενισχύσουν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους στο εκπαιδευτικό 
έργο.

3. Ερευνητικό Μέρος 

3.1. Σκοπός και Στόχοι της Παρούσας Έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εκτίμηση των εκ-
παιδευτικών ως προς την αυτο-αποτελεσματικότητά τους στο διδακτικό 
έργο σε συσχέτιση με τα επαγγελματικά και τα ατομικά χαρακτηριστικά 
τους μέσω ποσοτικής διερεύνησης. Συγκεκριμένα, η μελέτη της αυτο-
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σε σχέση α) με τα επαγγελμα-
τικά χαρακτηριστικά τους, τις διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
που αξιοποιούν στους μαθητές/τριες στην τάξη και β) με τα ατομικά 
τους χαρακτηριστικά, τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια τους από 
τις σπουδές, την επιμόρφωση καθώς και την ειδικότητά τους (Γενική και 
Ειδική Αγωγή).
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3.2. Ερευνητικά Ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τους σκοπούς της έρευ-
νας είναι τα εξής:

1.   Ποιες είναι οι διδακτικές μέθοδοι, τεχνικές και δραστηριότητες δι-
δασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την αυτο-
αποτελεσματικότητά τους στο διδακτικό τους έργο;

2.  Πώς η παιδαγωγική σχέση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την 
προσωπικότητα και την επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μα-
θητές του, συσχετίζεται με την αυτο-αποτελεσματικότητα του εκπαι-
δευτικού στο παιδαγωγικό του έργο;

3.  Πώς συσχετίζονται τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, 
οι σπουδές, η επιμόρφωση και η ειδικότητα με την αυτο-αποτελε-
σματικότητά τους;

3.3. Μεθοδολογία 

3.3.1. Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 353 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής από τους οποίους το 69,4% ήταν 
γυναίκες. Ο μέσος όρος των συνολικών ετών υπηρεσίας για τους εκ-
παιδευτικούς του δείγματος ανέρχεται στα 17 έτη. Διδάσκουν στη γενική 
τάξη το (77,1%) των εκπαιδευτικών του δείγματος και η πλειοψηφία τους 
(79,1%) παρακολουθεί επιμορφωτικά προγράμματα.

3.3.2. Μέσα συλλογής των δεδομένων 

Τα δεδομένα συνελέγησαν με ομαδική χορήγηση ερωτηματολογί-
ου (βλ. Παράρτημα), το οποίο βασίστηκε σε τμήματα των ερωτηματο-
λογίων: School Αrticipant Empowerment Scale (SPES) Short, P.M. και 
J.S. Rinehart (1992), και Teacher Job Satisfaction Questionnaire (TJSQ) 
Lester, P.E. (1984), ενώ χορηγήθηκε αυτούσια η Κλίμακα Προσδοκιών Αυ-
το-αποτελεσματικότητας (Καραδήμας, 1999). Για την ανάλυση της Κλίμα-
κας Προσδοκιών Αυτο-αποτελεσματικότητας έγινε χρήση της μεθόδου 
ανάλυσης παραγόντων με περιστροφή τύπου Varimax επί του συνόλου 
του δείγματος της έρευνας αυτής (Ν = 403). Η ανάλυση αποκάλυψε 
τρεις παράγοντες που ερμηνεύουν το 47,4% της συνολικής διακύμανσης. 
Οι τρεις αυτοί παράγοντες ήταν α) οι γενικευμένες προσδοκίες αυτο-
αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων (8 
ερωτήματα), β) οι προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας για την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων στρατηγικών (9 ερωτήματα) και γ) οι προσδοκίες 
αυτο-αποτελεσματικότητας για την ικανότητα ανεύρεσης κοινωνικής 
υποστήριξης (2 ερωτήματα). Ο δείκτης συνάφειας (Pearson r) ήταν για 
τον πρώτο παράγοντα 0,83, για το δεύτερο 0,80 και για τον τρίτο 0,71. 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιέχει τις τεχνικές διδασκαλίας που 
εφαρμόζουν πιο συχνά οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται αποτελεσματι-
κοί στην τάξη, την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία τους 
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με τους μαθητές. Επίσης, μελετήθηκε η αυτο-αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών σε σχέση με τις σπουδές, την επιμόρφωση και την ειδικό-
τητά τους.

3.3.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε στα κατά τόπους επιμορφωτικά 
κέντρα (ΠΕΚ) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, που 
διεκπεραιώνουν την επιμόρφωση των δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης. Οι συντονιστές του προγράμματος ενέκριναν τη χορήγηση του 
ερωτηματολογίου στους δασκάλους. Προηγήθηκε ενημέρωση των δα-
σκάλων και ακολούθως η ερευνήτρια διένειμε το ερωτηματολόγιο σε 
κάθε αίθουσα δασκάλων και εξήγησε τυχόν απορίες τους. Η συμπλή-
ρωση των ερωτηματολογίων έγινε επί τόπου, παρουσία της ερευνήτρι-
ας. Ο χρόνος που χρειάστηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
ήταν 25΄ περίπου. Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν έναν 
πληθυσμό με αίσθημα δυσπιστίας (Ξωχέλλης, 1979, σελ. 48) σε τέτοιου 
είδους έρευνες, η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών υπήρξε πολύ ικανο-
ποιητική.

4. Ευρήματα 

4.1. Διδακτικές Τεχνικές 
Ο έλεγχος των διαφορών των μέσων όρων των τριών παραγόντων αυ-
το-αποτελεσματικότητας των δασκάλων του δείγματος ως προς τις δι-
δακτικές μεθόδους – τεχνικές που χρησιμοποιούν πιο συχνά στην τάξη 
έγινε με το t-κριτήριο. Βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στον 
παράγοντα των Προσδοκιών Αυτό-αποτελεσματικότητας Εφαρμογής 
Στρατηγικών, καθώς ο μέσος όρος του βαθμού των δασκάλων του δείγ-
ματος βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους που χρησιμοποιούν 
συνδυασμό διδακτικών μεθόδων στην τάξη (Μ = 20,28) σε σύγκριση 
με τους δασκάλους που δε χρησιμοποιούν συνδυασμό μεθόδων (Μ = 
19,19) (t = -2,90, p < 0,01). Επίσης, ο μέσος όρος του βαθμού των δα-
σκάλων του δείγματος και στους τρεις παράγοντες προσδοκιών αυτο-
αποτελεσματικότητας βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους που 
χρησιμοποιούν την τεχνική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, σε 
σύγκριση με τους δασκάλους που δεν χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο 
(Πιν. 1).
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Πίνακας 1: Μέσοι όροι, t τιμές και στατιστική σημαντικότητα  
των τριών παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας για τους δασκάλους 

του δείγματος ως προς τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν  
πιο συχνά στην τάξη

Οι διαφορές των δασκάλων του δείγματος ως προς την ειδικότητά τους:
Για τη διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε 

το κριτήριο χ² (πιν. 2). Οι διαφορές των δασκάλων του δείγματος βρέθη-
καν στατιστικώς σημαντικές [χ2 (1) = 9,78, p < 0,01]ως προς την εφαρ-
μογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος με πολυ-αισθητηριακή προ-
σέγγιση. Eπιπλέον, οι διαφορές των δασκάλων του δείγματος βρέθηκαν 
στατιστικώς σημαντικές [χ2 (1) = 7,05, p < 0,01] ως προς το κριτήριο που 
καθορίζει την επιλογή των διδακτικών τεχνικών. Αναφέρεται ότι η κατά-
κτηση της γνώσης γίνεται με μικρά και σταθερά βήματα. 

Πίνακας 2: Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των δασκάλων  
του δείγματος ως προς την ειδικότητά τους και τις διδακτικές τεχνικές 

που χρησιμοποιούν για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

4.2. Παιδαγωγική Σχέση 
Ο έλεγχος των διαφορών των μέσων όρων των τριών παραγόντων αυτό-
αποτελεσματικότητας των δασκάλων του δείγματος ως προς την αλληλεπί-
δραση που έχουν στους μαθητές τους έγινε με το t-κριτήριο. Βρέθηκε στα-
τιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς ο μέσος όρος 
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του βαθμού των δασκάλων του δείγματος στον παράγοντα των Γενικευ-
μένων Προσδοκιών Αυτό-αποτελεσματικότητας βρέθηκε υψηλότερος για 
τους δασκάλους των οποίων οι μαθητές δεν κάνουν φασαρία (Μ = 16,83), 
σε σύγκριση με τους δασκάλους των οποίων οι μαθητές κάνουν φασαρία 
(Μ = 15,70) (t = 2,38, p < 0,05). Επίσης, βρέθηκε υψηλότερος για τους δα-
σκάλους που τους εκτιμούν οι μαθητές τους (Μ = 17,11), σε σύγκριση με τους 
δασκάλους που δεν τους εκτιμούν οι μαθητές τους (Μ = 15,62) (t = -3,63, p 
< 0,001) (Πιν. 3). Ο μέσος όρος του βαθμού των δασκάλων του δείγματος 
στον παράγοντα των Προσδοκιών Αυτό-αποτελεσματικότητας Κοινωνικής 
Υποστήριξης βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους που χρησιμοποι-
ούν την τεχνική της ενθάρρυνσης (Μ = 4,26), (t = -2,27, p < 0,05).

Πίνακας 3: Μέσοι όροι, t τιμές και στατιστική σημαντικότητα  
των τριών παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας για τους δασκάλους 
του δείγματος ως προς την επίδραση που έχουν στους μαθητές τους

Επίσης, στον παράγοντα των Γενικευμένων Προσδοκιών Αυτό-αποτε-
λεσματικότητας, ο μέσος όρος βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους 
που βρίσκουν και προβάλλουν τον τομέα στον οποίο είναι ικανοί οι μαθη-
τές τους (Μ = 17,01), παρέχουν ευκαιρίες για επιτυχία και έχουν θετικές 
προσδοκίες για τους μαθητές (Πιν 4).

Πίνακας 4: Μέσοι όροι, t τιμές και στατιστική σημαντικότητα  
των τριών παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας για τους δασκάλους 
του δείγματος ως προς τις παιδαγωγικές τεχνικές που χρησιμοποιούν 

κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές
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Ο έλεγχος των διαφορών των μέσων όρων των τριών παραγόντων 
αυτό-αποτελεσματικότητας των δασκάλων του δείγματος ως προς τα χα-
ρακτηριστικά και τις συμπεριφορές που τους δυσκολεύουν στο εκπαι-
δευτικό τους έργο έγινε με το t-κριτήριο. Βρέθηκε στατιστικώς σημαντι-
κή διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς ο μέσος όρος του βαθμού 
των δασκάλων του δείγματος στον παράγοντα των Προσδοκιών Αυτο-
αποτελεσματικότητας Κοινωνικής Υποστήριξης βρέθηκε υψηλότερος για 
τους δασκάλους που δεν τους δυσκολεύει η οξυθυμία-νευρικότητα (Μ 
= 4,23) ενώ ο μέσος όρος του βαθμού των δασκάλων του δείγματος 
στον παράγοντα των Προσδοκιών Αυτό-αποτελεσματικότητας Εφαρμο-
γής Στρατηγικών βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους που δεν τους 
δυσκολεύει η διαχείριση σε προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών (Μ = 
20,21). Ως προς το άγχος, ο μέσος όρος του βαθμού των δασκάλων του 
δείγματος στον παράγοντα των Γενικευμένων Προσδοκιών Αυτο-αποτε-
λεσματικότητας βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους που δεν τους 
δυσκολεύει το άγχος (Μ = 16,94) σε σύγκριση με τους δασκάλους που 
τους δυσκολεύει (Μ = 15,71) (t = 2,84, p < 0,01) (Πιν. 5).

Πίνακας 5: Μέσοι όροι, t τιμές και στατιστική σημαντικότητα  
των τριών παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας για τους δασκάλους 

του δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές  
που τους δυσκολεύουν στο εκπαιδευτικό έργο
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4.3. Ατομικά Στοιχεία 
Ο έλεγχος των διαφορών των μέσων όρων των τριών παραγόντων αυτο-
αποτελεσματικότητας των δασκάλων του δείγματος ως προς τη διδακτική 
και παιδαγωγική τους επάρκεια έγινε με το t-κριτήριο. Βρέθηκε στατιστι-
κώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων καθώς ο μέσος όρος 
του βαθμού των δασκάλων του δείγματος στον παράγοντα Γενικευμέ-
νων Προσδοκιών Αυτο-αποτελεσματικότητας και Εφαρμογής Στρατηγι-
κών βρέθηκε υψηλότερος για τους δασκάλους που πιστεύουν ότι μετά τις 
μέχρι τώρα σπουδές τους και την παρακολούθηση επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια (Μ = 20,30) σε 
σύγκριση με τους δασκάλους που δεν το πιστεύουν (Μ = 19,11) (t = -3,15, p 
< 0,01) (Πίν. 6). Εντούτοις, η ομάδα των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι 
δεν έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια θεωρούν ότι υπάρχει ανά-
γκη σύνδεσης της γνώσης με την εφαρμογή της στη σχολική τάξη (Πίν. 7).

Πίνακας 6: Μέσοι όροι, t τιμές και στατιστική σημαντικότητα  
των τριών παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας των δασκάλων  

του δείγματος ως προς τη διδακτική και παιδαγωγική τους επάρκεια

Πίνακας 7: Μέσοι όροι, t τιμές και στατιστική σημαντικότητα  
των τριών παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας  
για τους δασκάλους του δείγματος που πιστεύουν  
ότι δεν έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια 

5. Συζήτηση - Συμπεράσματα 
Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά στην αξιοποίηση δι-
δακτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, τα αποτελέσματα της πα-
ρούσας έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα διεθνών και ελληνικών 
ερευνών. Σύμφωνα με τις περισσότερες θεωρίες μάθησης, η αυτο-απο-
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τελεσματικότητα συνδέεται με μεθόδους που προωθούν και καλλιεργούν 
συστηματικά διεργασίες συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης, εφαρμογής 
και αξιολόγησης των δεδομένων της γνώσης, «φθίνουσας καθοδήγη-
σης», κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων, συνεργατικής μάθησης, 
αυτονομίας και ενεργού συμμετοχής στην επίλυση προβλημάτων (Κασ-
σωτάκης και Φλουρής, 2005). Ως προς τη ειδικότητα, διαπιστώνεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν περισσότερο καλλιεργημένα τα 
παιδαγωγικά κριτήρια για την επιλογή μεθόδων σε σχέση με τους εκπαι-
δευτικούς της γενικής αγωγής. Τα πορίσματα της έρευνας συμφωνούν 
και με τις έρευνες (Brownell and Pajares, 1999˙ Darling-Hammondand 
McLaughlin, 1995). Διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής αι-
σθάνονταν ικανοί και ήταν διατεθειμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές να 
ενταχθούν στη Γενική Εκπαίδευση. 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά τη συσχέτιση 
της αυτό-αποτελεσματικότητας με την παιδαγωγική σχέση όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από την προσωπικότητα και την επικοινωνία του εκπαι-
δευτικού με τους μαθητές του, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ερ-
μηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα ερευνών που αφορούν στη 
σχέση μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της 
μαθητικής επιτυχίας (Ross, 1995) στη διδακτική πράξη. Οι αποτελεσματι-
κοί εκπαιδευτικοί ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών, διαθέτουν 
τεχνικές ψυχολογικής υποστήριξης, τους ενθαρρύνουν, έχουν θετικές 
προσδοκίες και επικεντρώνονται στα δυνατά τους σημεία.

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά τη διδακτική και 
παιδαγωγική επάρκεια από τις σπουδές σε σχέση με την αυτο-αποτε-
λεσματικότητα, συμπίπτει με μία σειρά από έρευνες (Silvernail, 1998), οι 
οποίες συνδέουν τον υψηλότερο βαθμό αυτο-αποτελεσματικότητας με 
τις σπουδές. Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο να επισημανθούν οι λόγοι 
που αναφέρει η ομάδα των εκπαιδευτικών για τη χαμηλή εκτίμηση της 
αυτο-αποτελεσματικότητάς τους. Δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικές αλλα-
γές δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες για δια βίου επιμόρφωση. Συ-
γκεκριμένα, τονίζουν ότι υπάρχει απόκλιση της θεωρητικής κατάρτισης 
με την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική πράξη, πράγμα το οποίο αναδει-
κνύεται σε έρευνες (Μαρκαντώνης & Σαραφίδου, 2009). Επίσης, υπάρχει 
ανάγκη για επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, καθώς οι εκπαιδευτικοί 
δυσκολεύονται να εντάξουν τη χρήση των ΤΠΕ στο κύριο μέρος της δι-
δασκαλίας τους. Επισημαίνουν ότι η επιμόρφωσή θα απέδιδε καλύτερα, 
αν είχε περισσότερο πρακτικό προσανατολισμό. Ως προς την ειδικότητα, 
εν αντιθέσει με άλλες έρευνες, δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική δια-
φορά μεταξύ των εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής. Χρειάζεται 
να επισημανθεί ότι το δείγμα των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής δεν 
είναι επαρκές αριθμητικά και άρα δεν μπορούν να υπάρξουν γενικευμέ-
να συμπεράσματα, το εύρημα αυτό έχει ενδιαφέρον για περαιτέρω διε-
ρεύνηση.

Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη πολύπλευρη 
και συνθετική διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην αυ-
το-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Η ανάλυση των δεδομένων 
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έδειξε ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συσχετίζεται 
με τις διδακτικές μεθόδους, τεχνικές και στρατηγικές που εκείνοι επιλέ-
γουν, με την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσουν με τους μαθητές και 
ιδιαίτερα με την καλλιέργεια θετικού κλίματος στην τάξη αλλά και με ατο-
μικά στοιχεία, όπως οι σπουδές, η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια 
και η επιμόρφωση. Τα περισσότερα από τα αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας συνάδουν με τα ευρήματα διεθνών ερευνών και επιβεβαιώνουν 
τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκ-
παιδευτικών.

Περαιτέρω διερεύνησή κάποιων ζητημάτων, όπως σε ποιο βαθμό η επι-
μόρφωση ενισχύει την αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη 
διδακτική πράξη, θα είχαν πραγματικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, ζητήματα 
που αφορούν στη σύγκριση των παραγόντων αυτο-αποτελεσματικότητας 
εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής ψηλαφούνται σε πολύ μικρό 
βαθμό στην παρούσα έρευνα, καθώς δεν αποτελούσαν έναν από τους 
βασικούς στόχους. Ωστόσο, μέσω του δείγματος, η έρευνα οδηγήθηκε 
σε μία αξιοσημείωτη αλλά όχι ιδιαίτερα εκτεταμένη και ικανοποιητική διε-
ρεύνηση. Συνεπώς, η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είναι 
μία πολυδιάστατη έννοια, η οποία συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική 
πράξη και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

6. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 
Σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να μελετηθεί:

•	 η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και οι διαστάσεις 
της μέσω άλλων ερευνητικών μεθόδων, όπως συνεντεύξεις, παρα-
τήρηση ή έρευνα δράσης. 

•	 οι μεταγνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες που προάγουν 
τον εκπαιδευτικό στη διαχείριση του πολυδιάστατου ρόλου του.

•	 η επίδραση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η συμβολή της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αυτο-αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε σχέση με τα νέα εκπαιδευτικά δεδο-
μένα που επέφερε η πανδημία του COVID-19 σήμερα.

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 
Ashton, P.T. & Webb, R.B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of 

efficacy and student achievement, White Plains, NY, Longman.
Bacon, E.H. & Schulz, J.B. (1991). A survey of mainstreaming practices, 

Teacher Education and Special Education, 14, 144-149.
Baker, J.M. & Zigmond, N. (1990). Are regular education classes equipped 

to accommodate students with learning disabilities? Exceptional Chil-
dren, 56, 515-526.



69

Η ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control, New York, W. H. 
Freeman and Company.

Betz, N.E. & Hackett, G. (1986). Applications of self-efficacy theory to 
understanding career choice behavior, Journal of Social and Clinical 
Psychology, 4, 279-289.

Buell, M.A., Hallam, R., Gamel-McCormick, M. and Scheer, S. (1999). A sur-
vey of general and special education teachers’ perceptions and in-
service needs concerning inclusion, International Journal of Disability 
Development and Education, 46 (2), 143-156.

Brophy J. and Good, T. (1986). Teacher behavior and student achieve-
ment, In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd 
ed.), New York, McMillan.

Brownell, M.T. and Pajares, F.M. (1996). The influence of teachers’ efficacy 
beliefs on perceived success in mainstreaming students with learning 
and behavior problems: A path analysis, Research Bulletin, 27, 11-24.

Chan, D. W. (2008). Teacher self-efficacy and successful intelligence 
among Chinese secondary school teachers in Hong Kong, Educational 
Psychology, 28 (7), 735-746.

Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to 
teaching, Journal of Experimental Education, 60, 323-337.

Czerniak, C.M. & Schriver, M.L. (1994). An examination of preservice sci-
ence teachers’ beliefs and behaviours as related to self-efficacy, Jour-
nal of Science Teacher Education, 5 (3), 77-86.

Darling-Hammond, L., Chung, R., Frelow, F. (2002).Variation in Teacher 
Preparation, How Well Do Different Pathways Prepare Teachers to 
Teach? Journal of Teacher Education, 53 (4), 286-302.

Darling-Hammond, L. and McLaughlin, M.W. (1995). Policies That Sup-
port Professional Development in an Era of Reform, Phi Delta Kappan, 
76(8), 597-604, Reprint by Middle Web.Διαθέσιμο στο: http://www.
middleweb.com/PDPolicy.html (Ανασύρθηκε στις 4/8/2009).

Dunne, R. &Wragg, T. (2003). Αποτελεσματική διδασκαλία για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκδόσεις Σαββάλας.

Ghaith, G. &Yaghi, H. (1997). Relationships among experience, teacher 
efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional 
innovation,Teaching and Teacher Education, 13(4), 451-458.

Giavrimis, P., Papanis, E. (2008). Greek Teacher’s perceptions about 
“efficient” and “non-efficient” students development of an attri-
bution questionnaire for teachers in the North Aegean Region, 
UluslararasıSosyalAra_tırmalarDergisi The Journal of Internation-
al Social Research, Volume 2 / 8 Summer 2009.(Ανασύρθηκε στις 
8/07/2009). Διαθέσιμο στο: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt2/
sayi8pdf/GiavrimisPapanis.pdf

Gibson, S. & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation, 
Journal of Educational Psychology, 76, 569-582.

Guskey, T.R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward 
the implementation of instructional innovation, Teaching and Teacher 
Education,4(1), 63-69.



70

TΕΥΧΟΣ 9 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

Hamill, L.B. and Deaver, R.B. (1998). Preparing for inclusion: Secondary 
teachers describe their professional experiences, American Second-
ary Education, 27(1).

Henson, R.K. (2001). Teacher Self-Efficacy: Substantive Implications and 
Measurement Dilemmas, Invited keynote address given at the annu-
al meeting of the Educational Research Exchange, January 26, 2001, 
Texas A&M University, College Station, Texas.

Mastropieri, M.A. and Scruggs, T.E. (1995). Teaching science to students 
with disabilities in general education settings: Practical and proven 
strategies, Teaching Exceptional Children, 7 (4), 10-13.

Minke, K.M., Bear, G.G., Deemer, S.A., Griffin, S.M. (1996). Teachers’ expe-
riences with inclusive classrooms: Implications for special education 
reform, The Journal of Special Education, 30 (2), 152-186.

Nti, M. &Johnson, W. (2007). Meeting the Needs of the Special Learner 
in Science, International Journal of Special Education, 22 (3), 109-118.

Labone, E. (2004). Role of teacher efficacy beliefs in the development 
and prevention of teacher burnout, Teaching and Teacher Education, 
20 (4), 341-359. 

Lester, P.E. (1984). Development of an instrument to measure teacher job 
satisfaction, Ph.D. dissertation, New York University.

Richek, M.A., Caldwell, J.S., Jennings, J.H. & Lerner, J.W. (2002). Reading 
problems: Assessment and teaching strategies, 4th ed., Boston, MA, 
Allyn and Bacon.

Riggs, I.M. &Enochs, L.G. (1990). Toward the development of an elemen-
tary teacher’s science teaching efficacy belief instrument, Science 
Education, 74 (6), 625-637.

Ross, J. (1995). Strategies for enhancing teachers’ beliefs in their effec-
tiveness: Research on a school improvement hypothesis, Teachers 
College Record,97 (2), 227-252.

Schumm, J.S., Vaughn, S., Gordon, J. & Rothlein, L. (1994). General ed-
ucation teachers’ beliefs, skills, and practices in planning for main-
streamed students with learning disabilities,Teacher Education and 
Special Education, 17, 22-37.

Short, P.M. & Rinehart, J.S. (1992). School Participant Empowerment 
Scale, Auburn University, Mimeo.

Silvernail, D.L. (1998, December). Findings from an initial analysis of the 
New York City Teacher Survey, NY, New Visions for Public Schools.

Tournaki, N. & Podell, D. M. (2005). The impact of student characteris-
tics and teacher efficacy on teachers’ predictions of students’ success, 
Teaching and Teacher Education, 21, 299-314.

Vygotsky, L.S.(1999). H Θεωρία του Vygotsky: Η ζώνη της επικείμενης 
ανάπτυξης - Μία νέα προσέγγιση, στο Χ. Νόβα (επιμ.), Συλλογή 
Κειμένων (Ανάτυπα), 4, σ. 23-29, Πάτρα, ΕΑΠ.

Woolfolk, A.E. & Hoy, W.K. (1990). Prospective teachers’ sense of effi-
cacy and beliefs about control,Journal of Educational Psychology, 82, 
81-91 Yilmaz, Ali (2009).Self-efficacy perceptions of prospective so-
cial studies teachers in relation to history teaching.(Ανασύρθηκε στις 



71

Η ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

3/7/2009). Διαθέσιμο στο: http://www.accessmylibrary.com/coms2/
summary_0286-37163470_ITM

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Γεννά, Α. (2002). Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αξι-

ολόγηση-Διάγνωση-Αντιμετώπιση, Αυτοέκδοση, Αθήνα. 
Καραδήμας, Ε. (1999). Ο ρόλος των προσδοκιών αυτο-αποτελεσματικότη-

τας ως ρυθμιστικού παράγοντα στη σχέση μεταξύ στρες και ψυχοσω-
ματικής υγείας, Διδ. Διατριβή, Αθήνα, 1999.

Κασσωτάκης. Μ., Φλουρής, Γ. (2005). Μάθηση και Διδασκαλία, Θεωρία, 
Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας, Τόμος Β, Αθήνα, Εκδόσεις 
Γρηγόρη .

Μαρκαντώνης, Χ. & Σαραφίδου, Γ. (2009). Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Δι-
δακτική Πράξη από επιμορφωμένους στη χρήση τους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου 
«Σχολείο 2.0». Πειραιάς, ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ 17-18 Οκτωβρίου 2009, σελ. 104-
116 Διαθέσιμο: http://eeep.gr/praktika/PRAKTIKA_6ou_SYNEDRIOY_
EEEP_DTPE_2009.pdf

Ξωχέλλης, Π. Δ. (1979). Το Εκπαιδευτικό Έργο ως Κοινωνικός Ρόλος: Πο-
ρίσματα μιας Έρευνας για τις Στάσεις των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, 
Θεσσαλονίκη.





73

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
οδηγό σχεδιασμού και υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας, το οποίο θα 
συνδυάζει την ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με την τοπική 
τους ιστορία και τη διαπολιτισμική προσέγγιση του θέματος της έρευ-
νάς τους. Το διδακτικό αντικείμενο της τοπικής ιστορίας είναι ένα από τα 
αντικείμενα που προσφέρονται για διαπολιτισμική προσέγγιση και μπορεί 
να παρέχει ποικίλα παιδαγωγικά οφέλη, μεταξύ των οποίων η ανάπτυ-
ξη διαπολιτισμικής συνείδησης. Η διδακτική μας 
πρόταση αφορά στην οργάνωση ενός πρότζεκτ 
με θέμα «Το Αρμενικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
χθες και σήμερα», αλλά μπορεί να τροποποιηθεί 
κατάλληλα ώστε να καλύψει διαφορετικά θέμα-
τα τοπικής ιστορίας έχοντας ως απώτερο στόχο 
να συμβάλει στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής 
συνείδησης και στην επίτευξη διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας από την πλευρά των συμμετεχό-
ντων στο πρόγραμμα. 

Abstract 
The present paper was composed with the intention to form a useful 
guide for the planning and implementation of a project, which will com-
bine the students’ work with their local history and the intercultural ap-
proach of their research subject. The teaching subject of local history is 
one of the subjects that can be interculturally approached and can pro-
vide various pedagogical advantages, such as the development of inter-
cultural understanding. Our didactic proposal concerns the organization 
of a school project with the subject: “The Armenian school of Thessa-
loniki yesterday and today”, but can be accordingly modified, in order to 

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: 
ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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handle several local history subjects with the 
ultimate goal to contribute to the formulation 
of intercultural understanding and the accom-
plishment of intercultural communication from 
the participants’ point of view.

1. Τοπική Ιστορία 

1.1. Συμβολή της Τοπικής Ιστορίας 
Σύμφωνα με τον Οδηγό εκπαιδευτικού του 2011 σχετικά με την εκπόνη-
ση του Προγράμματος Σπουδών της Τοπικής Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασί-
ου, η τοπική ιστορία ενισχύει σημαντικά το μαθητή στην προσπάθειά του 
να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον του, να διατυπώνει έλλογες 
υποθέσεις εργασίας, να παρατηρεί και να περιγράφει, να συγκρίνει και να 
αξιολογεί, καθώς και να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο τα πράγ-
ματα πήραν την παρούσα μορφή και θέση στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
Επίσης, η Τοπική Ιστορία δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να δραστηριοποι-
ηθεί με στόχο τη διατήρηση της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου στον 
οποίο ζει, να αναπτύξει κίνητρα και να προβεί σε ατομικές και συλλογικές 
δράσεις εντός και εκτός σχολείου. Κατά την ενασχόλησή του με την Τοπι-
κή Ιστορία ο μαθητής αντλεί πληροφορίες και δεδομένα, αναπτύσσοντας 
έτσι σημαντικές ερευνητικές δεξιότητες. Παράλληλα, το σχολείο ανοίγεται 
στην τοπική κοινωνία, προωθείται η συνεργασία με τους ανθρώπους του 
τόπου και τους σχετικούς φορείς, ενώ συχνά υποστηρίζεται κατ’ επέκταση 
η περιβαλλοντική και η διαπολιτισμική προσέγγιση της γνώσης και της δι-
δασκαλίας (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό - Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου, 2011).

Η συμβολή της διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική, καθώς δίνει την ευκαιρία στα σχολεία και τους μαθητές να συν-
δέσουν τη γνώση της ιστορίας με την ατομική και συλλογική έρευνα, με 
στόχο την ανανέωση του μαθήματος της Ιστορίας στην εκπαίδευση. Οι 
ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την ενασχό-
ληση των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους αμφισβητούν στην 
πράξη την κατεξοχήν αφηγηματική σχολική ιστορία και βάζουν το μάθη-
μα της Ιστορίας σε νέες βάσεις. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής 
προσέγγισης αποτελεί η ανάδειξη της ιστορικότητας του τοπίου αλλά και 
ο βιωματικός χαρακτήρας της σχέσης του τοπίου με τον άνθρωπο. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα όρια της Τοπικής Ιστορίας επαναπροσδιορίζονται, μετα-
βάλλονται και διευρύνονται.

1.2. Τοπική και Προφορική Ιστορία 
Εκτός από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, την αξιοποίηση 
αφηγηματικών κειμένων και τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την κά-

Key words: 

intercultural education,  
local history,  

project,  
project method
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λυψη των στόχων ενός προγράμματος τοπικής ιστορίας, σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η προφορική ιστορία. Πρόκειται για μια διαδικασία ενεργη-
τική, άμεση και προσωπική. Η ένταξή της στη διδασκαλία έχει να προσφέ-
ρει σημαντικά παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές: προωθεί το διάλογο 
και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, τους βοηθά να αναπτύξουν όχι 
μόνο τις γλωσσικές αλλά και τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τους υπο-
στηρίζει στη χρήση μηχανημάτων και εργαλείων καταγραφής και ταξι-
νόμησης πληροφοριών. Άλλωστε, οι βασικότερες κοινωνικές δεξιότητες 
που συναντάμε και στους ενήλικες αποτελούν σημαντικά πρακτικά εργα-
λεία για το μαθητή και τον ιστορικό που ασχολείται με τη διερεύνηση και 
καταγραφή της προφορικής ιστορίας (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό - Το 
νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στην Γ΄ 
Γυμνασίου, 2011). 

Σύμφωνα με τον Stradling (2001), οι μαθητές που ασχολούνται με την 
προφορική ιστορία και συλλέγουν τις δικές τους προφορικές μαρτυρίες 
μπορούν να αναπτύξουν:

•	 Ερευνητικές δεξιότητες και κυρίως αυτές που σχετίζονται με τη 
δημιουργία μιας σειράς αποτελεσματικών ερωτήσεων που θα προ-
καλέσουν χρήσιμες και ακριβείς απαντήσεις.

•	 Επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ο χειρισμός των συνομιλητών και 
των μαρτύρων, η αλληλεπίδραση και δημιουργία σχέσης αμοιβαί-
ας εμπιστοσύνης, η προσεκτική ακρόαση της αφήγησης, τεχνικές 
εκμαίευσης περισσότερων πληροφοριών, η διατύπωση στοχευμέ-
νων ερωτήσεων, η συναίσθηση της δύναμης της γλώσσας του σώ-
ματος και του τόνου της φωνής κ.ά..

•	 Δεξιότητες ενσυναίσθησης, καθώς έρχονται σε επαφή με άτομα 
από διαφορετική γενιά, περιβάλλον, ιδεολογία και εμπειρίες.

•	 Ικανότητα να αξιολογούν τη σχετικότητα και ακρίβεια των μαρτυ-
ριών και να δομούν μια αφήγηση ή ένα χρονολόγιο ή να διατυπώ-
νουν συμπεράσματα για το τι συνέβη και γιατί, προχωρώντας έτσι 
σε μια ερμηνεία των αντίστοιχων τεκμηρίων.

•	 Ικανότητα να παράγουν πολύτιμα και αξιόπιστα αρχεία προφορι-
κών μαρτυριών και να τα χρησιμοποιούν για να δομήσουν έναν 
απολογισμό πάνω στα στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από 
τη διαδικασία (Stradling, 2001).

Για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντικείμενο της Ιστορίας, 
ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τη δι-
ερεύνηση της ιστορίας του τόπου στον οποίο ζουν και μεγαλώνουν οι 
μαθητές τους. Τέτοια προγράμματα έχουν την ιδιότητα να προσεγγίζουν 
διαθεματικά διάφορα θέματα και προσφέρονται για εκπόνηση σε ποικί-
λα διδακτικά αντικείμενα, όπως στη Γλώσσα, την Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή, την Οικιακή Οικονομία, τη Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά, τις Ξένες 
Γλώσσες κ.ά. 
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2. Μέθοδος Πρότζεκτ και Τοπική Ιστορία 
Η μέθοδος πρότζεκτ συνιστά ίσως τη χρησιμότερη μέθοδο εργασίας 
κατά την ενασχόληση των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους. Αφόρ-
μηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας τοπι-
κής ιστορίας μπορεί να αποτελέσει μια σχετική αναφορά του σχολικού 
εγχειριδίου, ένα επίκαιρο αφιέρωμα στον Τύπο, σχετικές δημοσιεύσεις 
εικόνων, φωτογραφικού υλικού, επιστολών κ.ά. Με αφετηρία τα παραπά-
νω, οι μαθητές θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν, να τεκμηριώσουν ή να 
διασταυρώσουν πτυχές του εν λόγω θέματος, να συγκεντρώσουν και να 
επεξεργαστούν υλικό και προφορικές μαρτυρίες από την περιοχή όπου 
κατοικούν, να συντάξουν ειδικά ερωτηματολόγια ή να οργανώσουν ελεύ-
θερες αφηγήσεις προσωπικής ιστορίας κάνοντας χρήση του εργαλείου 
της συνέντευξης (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό - Το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών για το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου, 2011).

Ο τρόπος προσέγγισης των διαφόρων θεμάτων τοπικής ιστορίας και 
οι ποικίλες τεχνικές προσέγγισης των θεμάτων αυτών ακολουθούν τις 
κατευθύνσεις της ανακαλυπτικής μάθησης και συνάδουν με τη χρήση 
της μεθόδου πρότζεκτ. Η μέθοδος πρότζεκτ δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικά και βιωματικά σχέδια εργα-
σίας που άπτονται των ενδιαφερόντων τους και προάγουν την κριτική 
τους σκέψη. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ανάληψη πρωτοβουλιών και 
η ικανότητα συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά την εκπόνηση 
ενός πρότζεκτ τοπικής ιστορίας, καθώς η ενασχόληση με την προφορική 
ιστορία, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και η αξιοποίηση των προφορικών 
μαρτυριών αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία για τους μαθητές (Οδηγός 
για τον Εκπαιδευτικό - Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της 
Τοπικής Ιστορίας στην Γ΄ Γυμνασίου, 2011).

3.  Η Διαπολιτισμική Προσέγγιση στο Μάθημα της 
Ιστορίας 

Το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας, τόσο αυτό της γενικής όσο και 
εκείνο της τοπικής, αποτελεί ένα από τα μαθήματα που μπορούν με τους 
κατάλληλους χειρισμούς να προσεγγιστούν διαπολιτισμικά και να προ-
σφέρουν πρόσθετα παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές. Σύμφωνα με τον 
Πανταζή (2002), μία διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας που θα χαρα-
κτηρίζεται από διαπολιτισμικό χαρακτήρα, θα πρέπει να ρίχνει το μεγα-
λύτερο βάρος στην ανεύρεση τυχόν κοινών στοιχείων και ομοιοτήτων 
μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. 
Μια τέτοια πρακτική διδασκαλίας και εργασίας εκ μέρους των μαθητών 
θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντική κριτική ικανότη-
τα και να μπορούν να διακρίνουν τις όποιες πολιτισμικές διαφορές. Η ικα-
νότητα εντοπισμού κοινών σημείων και διαφορών προάγει, επίσης, την 
καλλιέργεια σεβασμού και ανοχής και προωθεί τη δημιουργία ισότιμων 
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σχέσεων μεταξύ των διάφορων πολιτιστικών ομάδων. Τέτοιες σχέσεις 
που διέπονται από συνεργατικότητα, συλλογικότητα και κοινούς τρόπους 
δράσης (Πανταζής, 2002) είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε μια σύγχρονη 
κοινωνία. Μέσω της δημιουργίας συλλογικών συνειδήσεων, η οποία επι-
τυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό όταν οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την 
τοπική ιστορία, προωθείται και η συλλογική ιστορική συνείδηση καθώς και 
η τοπική ανάπτυξη (Τζώρα, 2014). Εκτός από την επαφή και τη γνωριμία 
με άλλους λαούς, με τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις τους, η δια-
πολιτισμική προσέγγιση στο μάθημα της Ιστορίας έχει και μια σημαντική 
κοινωνική διάσταση, καθώς βασικός της σκοπός είναι η κατανόηση και η 
καλλιέργεια της διαφορετικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης (Πα-
νταζής, 2002).

4.  Σχεδιασμός Πρότζεκτ Τοπικής Ιστορίας με Δι-
απολιτισμική Προσέγγιση 

Οργάνωση και λειτουργία του περιβάλλοντος έρευνας και μάθησης κατά 
την υλοποίηση παραδείγματος σχολικής έρευνας με θέμα «Το Αρμενικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης χθες και σήμερα». Το διδακτικό παράδειγμα που 
επιλέξαμε μπορεί να υλοποιηθεί στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 
ή σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου, κατά προτίμηση στη ΣΤ΄ Δημο-
τικού ή την Γ΄ Γυμνασίου, καθώς συνδέεται με τη σύγχρονη ιστορία της 
Ελλάδας και την εγκατάσταση των Αρμένιων προσφύγων στις αρχές του 
20ού αιώνα στον ελλαδικό χώρο. Η διδακτική μας πρόταση αναπτύσσεται 
σε πέντε στάδια και η διάρκεια του πρότζεκτ υπολογίζεται σε ένα χρονικό 
διάστημα από 3 έως 4 μήνες.

4.1.  Σκοπός και Διδακτικοί – Ερευνητικοί Στόχοι της Σχολικής 
Ιστορικής Έρευνας 

Με σημείο αναφοράς το κτήριο του Αρμενικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
διερευνώνται η περίοδος και οι συνθήκες ίδρυσης του, η εξέλιξή του μέσα 
στον 20ό αιώνα, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση και λειτουργία του. 
Παράλληλα, επιχειρείται μια συσχέτιση της λειτουργίας του με τη σύγ-
χρονη ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης και με αντίστοιχα ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού, καθώς και ο προσδιορισμός της σπουδαιότητας 
λειτουργίας του για την αρμενική κοινότητα της πόλης και την ανάδειξη 
της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και της κουλτούρας.

4.2. Ιστορικές και Διαθεματικές Συνδέσεις 
Το προτεινόμενο πρότζεκτ μπορεί να συνδεθεί με μαθήματα και ειδικές 
θεματικές ενότητες της γενικής ιστορίας, όπως «Το Τουρκικό Εθνικό Κί-
νημα», «Ο Μικρασιατικός Πόλεμος», «Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρκία 
μετά το Μικρασιατικό πόλεμο», «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα 
κατά το Μεσοπόλεμο» κ.ά. Επιπλέον, μπορεί να προσεγγιστεί με τη συν-
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δρομή και άλλων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, όπως η Νε-
οελληνική Γραμματεία, η Γεωγραφία, η Πληροφορική, τα Καλλιτεχνικά και 
η Μουσική. Οι ιστορικές έννοιες και τα θέματα που θα διερευνήσουν οι 
ομάδες των μαθητών συνοψίζονται στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την 
κοινωνία, την προσφυγιά, την εθνική ταυτότητα.

4.3.  Θεματικά Πεδία προς Διερεύνηση με Κυρίαρχη Διάστα-
ση την Επιτόπια Έρευνα και τη Βιβλιογραφική Προσέγ-
γιση 

Ενδεικτικά, τα θεματικά πεδία, στα οποία μπορεί να προσανατολιστεί η 
εργασία και έρευνα των ομάδων είναι: η ίδρυση και οι συνθήκες της αρ-
χικής λειτουργίας του αρμενικού σχολείου Θεσσαλονίκης, οι λόγοι που 
συντέλεσαν στην ίδρυση και λειτουργία του σχολείου, η φοίτηση στο 
σχολείο και η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών μέσα στον 20ό αιώνα, η 
λειτουργία του σχολείου (διδάσκοντες, οργάνωση προγράμματος, διδα-
σκόμενα αντικείμενα, διδακτικά εγχειρίδια, εορτές, εκδρομές), τα προ-
βλήματα και οι δυσχέρειες στη λειτουργία του σχολείου, η συμβολή του 
σχολείου στην εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των Αρμενίων και η κα-
τάσταση του αρμενικού σχολείου Θεσσαλονίκης σήμερα.

4.4. Ενδεικτικές Πηγές για Ιστορική Αναζήτηση 
Οι πηγές που μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές εκτός από τη σχετική 
βιβλιογραφία είναι το αρχειακό υλικό των ΓΑΚ Θεσσαλονίκης, το αρχείο 
της αρμενικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, της αρμενικής Εθνικής Επι-
τροπής Ελλάδας, και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης, μπορεί να γίνει 
χρήση τοπικών εφημερίδων των αρχών του 20ού αιώνα, φωτογραφικών 
συλλογών και αρχείων, να καταγραφούν προφορικές μαρτυρίες απογό-
νων των αρμένιων προσφύγων και να διεξαχθούν συνεντεύξεις με τον 
Πρόεδρο και μέλη της αρμενικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και 
με τη διευθύντρια του σχολείου.

5.  Ανάπτυξη του Διδακτικού μας Παραδείγματος 
- Στάδια Μελέτης και Έρευνας - Αξιολόγηση 
του Εκπαιδευτικού Έργου 

5.1. Επιλογή του Θέματος 
Στόχος μας κατά το πρώτο στάδιο σχεδιασμού του πρότζεκτ είναι η δημι-
ουργία προβληματισμού για το προσφυγικό ζήτημα των Αρμενίων καθώς 
και η δημιουργία ερευνητικής διάθεσης για ομαδική συνεργασία, ανάπτυ-
ξη διαλόγου, αναζήτηση απαντήσεων και σχολιασμών. Σε αυτό το πρώτο 
στάδιο μπορούν να πραγματοποιηθούν ως αφόρμηση εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις στην αρμενική εκκλησία και το αρμενικό σχολείο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση επί των πα-
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ρατηρήσεων και των προβληματισμών των μαθητών από τις επισκέψεις 
αυτές. Μέσα στην τάξη μπορεί να γίνει μία εισαγωγή στην ιστορία της 
αρμενικής κοινότητας της πόλης με παράλληλη αναφορά στη γενοκτο-
νία των Αρμενίων και Στις φάσεις δημιουργίας της αρμενικής κοινότητας 
στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, μπορεί να γίνει μία πρώτη επεξεργασία του 
βασικού βιβλιογραφικού υλικού στην τάξη, ώστε να διατυπωθεί το βασικό 
ερώτημα της έρευνας: «Ποια είναι η σημασία του αρμενικού σχολείου για 
τους Αρμενίους της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής;»

5.2.  Διαμόρφωση Κεντρικού και Επιμέρους Ερωτημάτων - 
Θεματικών Πεδίων 

Μετά τη διατύπωση του κεντρικού ερωτήματος, περνάμε στη διατύπωση 
των επιμέρους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της τεχνικής 
του καταιγισμού ιδεών. Τα θεματικά πεδία που προκύπτουν μπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής:

1ο θεματικό πεδίο: Πότε και από ποιους ιδρύθηκε το αρμενικό σχολείο; 
Γιατί ιδρύθηκε; Ποιες συνθήκες επικρατούσαν κατά την περίοδο της ίδρυ-
σής του;

2ο θεματικό πεδίο: Πώς λειτούργησε αρχικά το σχολείο; Πώς εξελίχθη-
κε στη συνέχεια η λειτουργία του κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα; Πώς 
λειτουργεί σήμερα;

3ο θεματικό πεδίο: Ποιοι και πόσοι φοιτούσαν αρχικά στο αρμενικό 
σχολείο; Πόσοι φοιτούν στις μέρες μας; Υπάρχει ενδιαφέρον από τους 
Αρμενίους της πόλης να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του σχολεί-
ου; Ποιοι δίδασκαν και ποιοι διδάσκουν σήμερα στο σχολείο;

4ο θεματικό πεδίο: Ποιο ήταν αρχικά, πώς εξελίχθηκε και ποιο είναι 
σήμερα το πρόγραμμα του σχολείου; Ποιες δραστηριότητες οργανώνο-
νται; Σε ποιες εκδηλώσεις και εορτές συμμετέχει; Οργανώνονται σχολι-
κές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις;

5ο θεματικό πεδίο: Ποιοι είναι οι στόχοι του αρμενικού σχολείου; Πώς 
συμβάλλει στην πολιτιστική ζωή της αρμενικής κοινότητας; Ποια ήταν 
και ποια είναι σήμερα η σημασία του για τους Αρμενίους της περιοχής; 
Πώς σχετίζεται η ιστορία του σχολείου με την ιστορία της πόλης της 
Θεσσαλονίκης;

6ο θεματικό πεδίο: Ποιες ομοιότητες διαπιστώνετε στον τρόπο λει-
τουργίας του αρμενικού σχολείου με τα ελληνικά σχολεία; Ποιες διαφο-
ρές μπορείτε να επισημάνετε; Υπάρχει συνεργασία μεταξύ του αρμενικού 
σχολείου και των ελληνικών σχολείων της πόλης, οργανώνονται κοινές 
δράσεις; Υπάρχουν παραδείγματα ελληνικών σχολείων που λειτουργούν 
στο εξωτερικό για τα ελληνόπουλα που ζουν εκεί; Εντοπίζονται κοινά ση-
μεία ανάμεσα στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και στα αρμενικό 
σχολείο όσον αφορά τους στόχους και τον σκοπό της λειτουργίας τους;

5.3. Οργάνωση Κατάλληλου Μαθησιακού Περιβάλλοντος 
Στόχος μας στο τρίτο στάδιο αποτελεί η κινητοποίηση για συμμετοχή 
όλων των μαθητών στη σχολική ιστορική έρευνα, η καλλιέργεια υπευθυ-
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νότητας, η οργάνωση των ομάδων, ο προγραμματισμός της εργασίας και 
η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που παρουσιάζονται. Με βάση τον 
καθορισμό των θεματικών πεδίων, χωρίζονται τα μέλη της σχολικής τά-
ξης ανομοιογενώς σε πέντε ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους, ανάλογα 
με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε ομάδα μετά από διάλογο 
αναλαμβάνει αντίστοιχα τη διερεύνηση ενός από τα πέντε πρώτα πεδία 
του θέματος. Όλες οι ομάδες μαζί επεξεργάζονται στη συνέχεια το 6ο θε-
ματικό πεδίο, καθώς αυτό απαιτεί συνθετική εργασία, κρίση και συμβολή 
όλων των ομάδων. Κατόπιν, συζητούνται στην ολομέλεια οι δραστηριότη-
τες που θα οργανωθούν και οι πηγές που θα αξιοποιηθούν και καθορίζο-
νται οι εξωσχολικοί χώροι που θα επισκεφθούν οι μαθητές και τα άτομα 
με τα οποία θα έρθουν σε επαφή.

5.4. Ιστορική Αναζήτηση 
Με στόχο την οργάνωση της έρευνας και την αναζήτηση των στοιχείων 
που θα βοηθήσουν στη σύνθεση των απαντήσεων στα ερωτήματα και 
τους προβληματισμούς των ομάδων, μελετάται το βιβλιογραφικό υλικό 
και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις στα γραφεία της αρ-
μενικής κοινότητας, στο αρμενικό σχολείο, στις εγκαταστάσεις των ΓΑΚ 
Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Επί-
σης, συλλέγονται και μελετώνται στοιχεία από αρχεία και εφημερίδες, 
φωτογραφίζονται τα κτήρια που χρησιμοποιεί η αρμενική κοινότητα, δι-
εξάγονται οι συνεντεύξεις και καταγράφονται οι προφορικές μαρτυρίες. 

5.5. Αξιολόγηση 
Στόχος στο τελευταίο στάδιο του σχεδίου εργασίας είναι η σύνθεση των 
εργασιών των ομάδων σε ένα ενιαίο σύνολο και η παρουσίαση της εργα-
σίας. Επίσης, πραγματοποιείται αυτοαξιολόγηση των ομάδων εργασίας 
με αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και αξιολόγηση του 
συνόλου της εργασίας από τους μαθητές, σύμφωνα με τους στόχους που 
είχαν τεθεί και τις επιλογές που έγιναν. Μία ενδεικτική δραστηριότητα πα-
ρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελεί η συγγραφή μιας 
ενιαίας συνθετικής εργασίας από τις ομάδες των μαθητών και η δημοσί-
ευσή της στον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα του σχολείου. 
Αναφορικά με την αξιολόγηση του ερευνητικού έργου, οι μαθητές κα-
λούνται μέσω ενός φύλλου αυτοαξιολόγησης να διαπιστώσουν σε ποιο 
βαθμό ανέπτυξαν τις εξής δεξιότητες:

•	 Άσκηση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ τους, με το διδά-
σκοντα και με άλλους φορείς.

•	 Ικανότητα αναζήτησης, παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης 
δεδομένων.

•	 Αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών με τη μέθοδο της συνέντευ-
ξης και της μελέτης σε βιβλιοθήκες και αρχεία.

•	 Χειρισμός σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
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Παράλληλα, οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους 
σχετικά με την εργασία και την έρευνά τους και ανταλλάσσουν σχετικές 
προσωπικές προσεγγίσεις.
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Περίληψη 
Τα άτομα/μαθητές/τριες που χρήζουν ειδικής υποστήριξης –βάσει γνω-
μάτευσης από το Κ.Ε.Σ.Υ.– υποστηρίζονται στο γενικό σχολείο από παι-
δαγωγούς της Παράλληλης Στήριξης. Με τη συγκεκριμένη έρευνα, βολι-
δοσκοπούνται και καταγράφονται οι αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης της 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λασιθίου, σχετικά 
με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του θε-
σμού αυτού. Η αποκωδικοποίηση και ερμηνεία 
των απόψεων 50 εκπαιδευτικών που έλαβαν 
μέρος στην έρευνα τα σχολικά έτη 2018-19 και 
2019-20 καταδεικνύουν την αδυναμία υποστή-
ριξης των παιδιών αυτών μέσω του συγκεκρι-
μένου θεσμού, αφού στην πραγματικότητα οι 
μαθητές/τριες αυτοί, απλώς, συνυπάρχουν στο 
κανονικό σχολείο. 
Λέξεις-κλειδιά:  

Abstract 
Supporting students with diagnosis by a «Diag-
nostic and Supportive Centre» (K.E.S.Y. - which 
is the main Greek entity of approving the Par-
allel Support/Inclusive Education), is contrib-
uted of education teacher during the class of 
regular school. In this research becomes effort 
are recorded the perceptions of teachers of 
the Parallel Support in the Educational region 
of Lasithi, by referring the results from up to 
today facility of corresponding institution. The 
results from the coding of interviews with 50 
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ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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teachers when take placed in this research the school years 2018-19 and 
2019-20 showed that the institution is applied as a supporting interven-
tion of simple coexistence of students with special educational needs in 
the general school.

1. Εισαγωγή 
Η συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με ή/και χωρίς ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες συνιστά μια επιτυχία της εκπαίδευσης που συνυφαίνεται 
με ποικίλους τρόπους και μορφές αντιμετώπισης της διαφορετικότητας 
των ανθρώπων στην κοινωνία. Προφανώς η παραπάνω συνθήκη συνδέ-
εται με το πολιτισμικό υπόβαθρο (αρχές, στάσεις, πεποιθήσεις κ.λπ.) που 
ισχύσουν στις εκάστοτε κοινωνίες (Nowicki & Sandieson, 2002). O όρος 
συνεκπαίδευση, ωστόσο, αναφέρεται στη σχολική πραγματικότητα των 
μαθητών/τριών αυτών. Η συνεκπαίδευση παρά ταύτα, δεν συνιστά σκοπό 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά τουναντίον, το μέσο/εργαλείο αναδι-
αμόρφωσης και ολικής ανασυγκρότησης όλων των σχολικών μονάδων, 
οι οποίες δεν εδράζονται σε κατηγοριοποιήσεις που οδηγούν σε απο-
κλεισμούς και ετικετοποιήσεις των μαθητών/τριών με ή/και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει της προρρηθείσας αναφοράς (Ainscow, 
2000). Οι μαθητές αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, εξάλλου, δύνανται να 
κατακτήσουν πολλές περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις σε σχέση 
με τις αφεαυτού εγγενείς δυνατότητές τους, εάν τους προσφέρουμε τις 
ανάλογες και προσήκουσες ευκαιρίες και, επιπλέον, καταδείξουμε πίστη 
και σεβασμό στη διαφορετική προσωπικότητά τους (Obrusnikova et al., 
2003). 

Σε διεθνές επίπεδο, εντούτοις, προωθείται τα τελευταία χρόνια η αρχή 
της «συνεκπαίδευσης» των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες (σωματικές, αναπτυξιακές, ψυχοδιανοητικές, συμπεριφορικές, γνω-
στικές, συναισθηματικές, κοινωνικές), –για όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα 
και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα– μέσα στις γενικές τάξεις με όλους 
τους συμμαθητές/τριές τους. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών των μαθητών/τριών 
αυτών, επομένως, κρίνεται ότι είναι η συνεκπαίδευσή τους στο γενικό/
τυπικό σχολείο. Γι’ αυτό το λόγο η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, πρέπει 
να κινείται και να δρα ως εφαρμοσμένη επιστήμη, μέσα στο πεδίο του 
επιστητού και κοινωνικού γίγνεσθαι (Panagiotou et al., 2008). 

2.  Αποσαφήνιση της έννοιας «συνεκπαίδευση» 
των ατόμων με ή/και χωρίς ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες 

Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία η έννοια συνεκπαίδευση αναφέ-
ρεται στις διαφορετικές τεχνικές παρεμβάσεις προς τους μαθητές/τριες 
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αυτούς/ες, στην τυπική υποστήριξη, στους εξειδικευμένους εκπαιδευτι-
κούς, στα μαθησιακά οφέλη που αποκομίζουν οι συνεκπαιδευμένοι μα-
θητές/τριες (Σούλης, 2008) και στις στοχευμένες αλλαγές του περιεχο-
μένου των γνωστικών αντικειμένων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2011). Η συνεκπαί-
δευση των μαθητών/τριών με ή/και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στα γενικά σχολεία, επομένως, αναφέρεται στην κοινή διδακτική φοίτηση 
και συνύπαρξη όλων των μαθητών/τριών μαζί, καθώς και σε μία κεντρική 
ανθρωπιστικά ιδέα (Καραλόγλου, 2016∙ Κοκκινάκη, 2006). 

Σημειωτέον ότι η εκ θεμελίων και ολιστική αναθεώρηση και αλλαγή 
στάσης, αρχών και νοοτροπίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην 
εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (Savvidou 
et al., 2012) θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την τελε-
σφόρηση της συνεκπαίδευσης. Εξ ου και η «συνεκπαίδευση» δεν είναι 
η απλή συνδιδασκαλία όλων των μαθητών/τριών (με ή/και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες) στο τυπικό σχολείο. Με τη θετική και εμπροσθο-
βαρής συμβολή και αλληλεπίδραση όλων των φορέων δράσης της μα-
θησιακής διαδικασίας, συνεπώς, σχηματίζεται και διαμορφώνεται συγκε-
κριμένο διδακτικό κλίμα και περιβάλλον, το οποίο προάγει τη γνωστική 
μοναδικότητα του κάθε μαθητή/τριας (Sato et al., 2007). 

Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι η έννοια του όρου της παράλληλης στήρι-
ξης στα γενικά ελληνικά σχολεία, χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται με τε-
λείως διαφορετική φιλοσοφία, λογική και πρακτική, σε αντιδιαστολή, βέ-
βαια, με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς των ευρωπαϊκών προηγμένων 
χωρών (Savolainen et al., 2012). Υπό την παραπάνω λογική, ακυρώνεται 
η αρχή της συνεκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού 
στον τελευταίο νόμο της Ειδικής Αγωγής (3699/2008) παρατηρούνται 
μόνο συνεχείς αναφορές του όρου «παράλληλη στήριξη» των μαθητών 
αυτών, χωρίς να υπάρχουν από την πολιτεία οι αντίστοιχες παρεχόμενες 
τελέσφορα υπηρεσίες. Τούτο συνεπάγεται ότι η ένταξη (inclusion) των 
μαθητών/τριών της συγκεκριμένης ομάδας με τους συμμαθητές/τριές 
τους στις τάξεις του ενιαίου σχολείου, δεν σχεδιάζεται και υλοποιείται 
βάσει ενός προγράμματος, το οποίο θα εδράζεται στην πιστή ουσιαστικά 
εφαρμογή –δίχως παρέκκλιση– των αρχών και πρακτικών της φιλοσοφίας 
της συνεκπαίδευσης (Smith & Williams, 2005).

3.  Η μετάβαση από τη σχολική ένταξη στη συνεκ-
παίδευση των ατόμων με ή/και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών με ή/και χωρίς ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δρα ευεργετικά στη συμπεριφορά, στην 
ψυχοπνευματική εξέλιξη και στη συναισθηματική προαγωγή των πρώτων. 
Όπως είναι γνωστό, εξάλλου, η ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών/τρι-
ών είναι συνυφασμένη με την ψυχοκοινωνική, γι’ αυτό και τελείται μέσα 
στο περιβάλλον του γενικού σχολείου για όλους ανεξαιρέτως τους μαθη-
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τές/τριες (Stathi et al., 2014). Στις κάτωθι αράδες, αναφέρονται λεπτομε-
ρώς ορισμένες από τις βασικές αρχές προσδιορισμού του περιεχομένου 
της συνεκπαίδευσης στο γενικό σχολείο: 

•	 οι εκπαιδευτικοί οφείλουν αφεαυτού και βάσει συνειδήσεως να 
αναθεωρούν και να αναδιαμορφώνουν αενάως τις διδακτικές τε-
χνικές, τακτικές και μεθόδους τους, αναφορικά με τη διδασκαλία 
και αντιμετώπιση των μαθητών/τριών αυτών στο γενικό πλαίσιο, 

•	 η συνεκπαίδευση κατατείνει και στοχεύει ως φιλοσοφία στη ριζική 
αλλαγή και αναμόρφωση της εδραιωμένης κυρίαρχα κοινωνικής 
ιδεολογίας σχετικά με την εικόνα, τις γνωστικές δυνατότητες και 
την εκπαίδευση των μαθητών/τριών αυτών (Tsigilis et al., 2006),

•	 οι δρώντες εμπλεκόμενοι στη διαδικασία συνεκπαίδευσης στα 
ενιαία σχολεία, πρέπει να πορεύονται βάσει ηθικών δεσμεύσεων 
απέναντι στη σχολική κοινότητα (γονείς, κηδεμόνες, μαθητές), να 
στοχάζονται φιλάλληλα και να λειτουργούν υπό το πρίσμα κοινών 
συν-αποφάσεων, συν-δημιουργίας και ειλικρινούς συνύπαρξης με 
τους μαθητές/τριες αυτούς/ες,

•	 προφανώς η συνεκπαίδευση δεν είναι ο στόχος, αλλά τουναντί-
ον, η μέθοδος για την βελτίωση και προαγωγή –στο μέτρο και 
στο βαθμό των εγγενών δυνατοτήτων– των γνωστικών δεξιοτή-
των και ικανοτήτων των μαθητών/τριών αυτών (Tsorbatzoudis & 
Emmanouilidou, 2005).

Παρ’ όλα αυτά, καθίσταται εναργώς διακριτή η πραγματική νοημα-
τοδότηση του περιεχομένου και πρακτικής της συνεκπαίδευσης στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο καθορίζεται όχι από τις βασικές 
αρχές διακήρυξης της φιλοσοφίας της (Viecili et al., 2010) αλλά από το 
εκάστοτε θεωρητικό ιδεολόγημα και αφήγημα που κυριαρχεί στη δημό-
σια σφαίρα σε σχέση με τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 
αρχή της συνεκπαίδευσης, συνεπώς, στηρίζεται στις οικουμενικά ψυχο-
κοινωνικές και παιδαγωγικές αξίες και ιδέες, που αναφέρονται στη συν-
διδασκαλία των μαθητών/τριών με ή/και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές δυ-
σκολίες στο περιβάλλον των γενικών τάξεων (Zhan & Haller, 2013∙ Ying 
& Baboo, 2015).

4.  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών της παράλληλης 
στήριξης στην υποστήριξη των γνωστικών 
αναγκών των μαθητών αυτών 

Ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να αισθάνεται επιστημονικά και παιδαγω-
γικά καταρτισμένος και συγκροτημένος, προκειμένου να αντιμετωπίζει με 
βέλτιστη αποτελεσματικότητα τις μαθησιακές ανάγκες και προβλήματα 
των μαθητών/τριών αυτών. Κατά την εφαρμογή της αρχής της συνεκπαί-
δευσης, επομένως, χρειάζονται εκπαιδευτικοί (Walker & Scior, 2013) που 
θα διακρίνονται για τις εξειδικευμένες δεξιότητες και την ανθεκτικότη-
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τά τους, ώστε να μπορούν να φέρουν εις πέρας επιτυχώς το έργο τους. 
Με την παρουσία τους στα ενιαία σχολεία, με άλλα λόγια, εξασφαλίζουν 
(Denning & Stanton-Chapman, 2014) αφενός την ανάπτυξη και προαγω-
γή της ουμανιστικής νοοτροπίας και αλληλεγγύης στις δομές αυτές, αφε-
τέρου, διευκολύνουν την ολόπλευρη και ποικιλότροπη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών αυτών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής σχολικής 
ζωής (Diamond & Carpenter, 2000∙ Xafopoulos et al., 2009).

Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι ο ρόλος, η προσφορά και η συνεργασία 
των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης, με το υπόλοιπο ανθρώπινο 
δυναμικό (Dickens et al., 2018) των σχολικών μονάδων, χαρακτηρίζεται 
και συνέχεται από συνθετότητα και πολυπλοκότητα, γι’ αυτό και: 

•	 Η επαγγελματικο-επιστημονική τους πορεία και αποτύπωμα, πρέ-
πει να έρχεται σε διαρκή σύγκρουση με τις ατομικές τους παραδο-
χές και απόψεις. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται η μοναδική τους 
παιδαγωγική ταυτότητα.

•	 Το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι 
αρχές τόσο οι δικές τους όσο και των οικογενειών των μαθητών/
τριών τους, καθορίζουν εμπροσθοβαρώς σημαντικά τη συνολική 
λειτουργία, πρακτική και έκβαση του διδακτικού έργου τους. 

•	 Η ουσιαστική και επιτυχής αντιμετώπιση των διδακτικών ελλείψε-
ων των μαθητών/τριών τους, καθίσταται όσο το δυνατόν περισσό-
τερο υλοποιήσιμη, μόνο εάν γνωρίζουν ενδελεχώς και διεξοδικά 
το ιατρικό ιστορικό τους όπως επίσης και τις εξωσχολικά θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις και προγράμματα.

Πέραν των προαναφερόμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέ-
τουν οι εκπαιδευτικοί της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης (Campos et 
al., 2010) οφείλουν να έχουν ορισμένες ακόμη όπως: α) να διεισδύουν 
εις βάθος στο συλλογισμό και στη μορφή δράσης των υποστηριζόμενων 
μαθητών/τριών τους, ούτως ώστε να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας 
τους για να τους παρέχουν την πιο προσφυή αρωγή σύμφωνα με το ατο-
μικο-μαθησιακό τους προφίλ, β) να αποφεύγουν –μέσω της επιστημο-
σύνης τους– τις παιδαγωγικο-εκπαιδευτικές παγίδες και να επιλύουν τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται στην τέλεση του διδακτικού τους έρ-
γου, γ) να υπερφαλαγγίζουν με ευελιξία και επιτηδειότητα τους αντιε-
παγγελματικούς φραγμούς και προσκόμματα που τους ορθώνουν κατά 
την επιτέλεση των καθηκόντων τους οι συνάδελφοι των γενικών τάξεων 
(Boer et al., 2014).

5. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

5.1. Γενικός σκοπός της έρευνας 
Με την παρούσα έρευνα, διερευνώνται οι στάσεις και πεποιθήσεις των 
εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης σχετικά με τις μεθόδους και τις 
στρατηγικές που ακολουθούν και εφαρμόζουν κατά την παιδαγωγικο-δι-
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δακτική στήριξη και υποστήριξη των μαθητών/τριών αυτών στο περιβάλ-
λον των γενικών σχολικών τάξεων. 

5.2. Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που πραγματεύονται στην παρούσα έρευνα εί-
ναι τα εξής:

•	 Με ποιο τρόπο η σχετική γνώση του αντικειμένου από τη μεριά των 
εκπαιδευτικών, επηρεάζει την πορεία και έκβαση του έργου τους;

•	 Ποια είναι η συσχέτιση/συνάφεια της εξειδίκευσης (μεταπτυχιακό 
και παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με τη συγκεκριμένη θε-
ματική) των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης, με την όσο 
το δυνατόν πιο πιστή εφαρμογή των καθηκόντων τους; 

•	 Ποιος είναι ο ρόλος των εικόνων, εμπειριών και βιωμάτων των εκ-
παιδευτικών της παράλληλης στήριξης, στην επιτυχή αντιμετώπιση 
των μαθησιακών ή/και μη αναγκών των μαθητών/τριών αυτών;

•	 Σε ποιο βαθμό η πανεπιστημιακή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 
(ειδικοί παιδαγωγοί ΠΕ71) της παράλληλης στήριξης, διαφοροποι-
εί, τροποποιεί και μετασχηματίζει τη μέθοδο και το αποτέλεσμα 
διδασκαλίας των μαθητών/τριών αυτών;

•	 Με ποιο τρόπο, το είδος των αναπτυξιακών διαταραχών και ελ-
λειμμάτων που φέρουν οι μαθητές/τριες αυτοί/ες, ασκεί καταλυ-
τική βαρύτητα στις απόψεις των εκπαιδευτικών της παράλληλης 
στήριξης σχετικά με την καταλληλότητα ενσωμάτωσης και διδα-
σκαλίας τους στο περιβάλλουν των γενικών τάξεων μαζί με τους 
άλλους συμμαθητές/τριές τους;

6. Μεθοδολογία της έρευνας 

6.1. Δείγμα της έρευνας 
Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην εμπειρική έρευνα ήταν 50 
(προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Η ηλι-
κία τους κυμαινόταν από 22 έως 32 ετών. Όσον αφορά το φύλο τους, οι 
38 ήταν γυναίκες και ο 12 ήταν άντρες. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι οι 
περισσότεροι/ες εργάζονται συνεχώς ως εκπαιδευτικοί της παράλληλης 
στήριξης, πλην ελάχιστων, που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά. 

6.2. Μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω των ημιδομημένων συνεντεύξεων. 
Το συγκεκριμένο εργαλείο έρευνας, ενδείκνυται ως το πιο αξιόπιστο και 
αντικειμενικό, αφού δύνανται οι ερωτώμενοι να έχουν ευελιξία και ελευ-
θερία σχετικά με τον τρόπο και τη μορφή που εκφράζουν και διατυπώ-
νουν τις απόψεις και γνώμες τους (Creswell, 2007). Τα ερωτήματα που 
ετέθησαν στους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, αφορούσαν 
τα εξής ζητήματα: 1) πώς αντιλαμβάνονται και κατανοούν το θεσμό της 
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παράλληλης στήριξης; 2) ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες  
–βάσει της νομοθεσίας– που πρέπει να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί της 
παράλληλης στήριξης για την υποστήριξη των μαθητών/τριών τους; 3) 
ποια είναι η άποψή τους για τους συναδέλφους της γενικής αγωγής; 4) 
ποιες είναι οι πηγές και ο τρόπος ενημέρωσής τους για το αναπτυξιακό 
και μαθησιακό προφίλ και επίπεδο των μαθητών/τριών τους; 5) τι γνώμη 
έχουν για τη βαθμολόγηση των μαθητών/τριών τους, αποκλειστικά και 
μόνο από τους συναδέλφους της γενικής αγωγής; 6) ποια είναι η οπτι-
κή τους για τις κτηριακές υποδομές των γενικών σχολείων σε σχέση με 
τις πιο προσφυείς συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών/τριών αυτών στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο;

6.3. Μέθοδος ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων 
Το υλικό που συλλέχθηκε από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που 
έλαβαν μέρος στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εμπειρικής έρευνας, 
επεξεργάστηκε και αποκωδικοποιήθηκε με το εργαλείο της ποιοτικής με-
θόδου ανάλυσης του περιεχομένου (Μπονίδης, 2014). Η χρήση της συ-
γκεκριμένου μεθόδου, συμβάλλει στην εξαγωγή έγκυρων, αξιόπιστων και 
αντικειμενικών συμπερασμάτων μέσα από την αναπαράσταση δεδομέ-
νων και καταστάσεων. Με την τεχνική της ανάλυσης του περιεχομένου 
των ληφθέντων συνεντεύξεων, επομένως, επιχειρείται η σκιαγράφηση 
του νοήματος των αντιλήψεων και γνωμών των εκπαιδευτικών που έλα-
βαν μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας αυτής (Cohen et al., 2008). 

6.4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας 
Η ανάλυση και ερμηνεία των συναχθέντων επιστημονικών ευρημάτων 
της εμπειρικής έρευνας, καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή του θεσμού της 
παράλληλης στήριξης στο γενικό σχολείο, χρήζει άμεσων διορθωτικών 
παρεμβάσεων και βελτιώσεων, ώστε να μην παραμείνει ακόμη μία αναξι-
οποίητα καινοφανής μεταρρύθμιση στα χαρτιά. 

6.4.1.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης για 
τον τρόπο εφαρμογής του συγκεκριμένου θεσμού 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ελληνική πολιτεία προχώ-
ρησε σε μία εσπευσμένη και άνευ πειραματικής μελέτης και εφαρμογής, 
αντιγραφής του μοντέλου των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, γι’ αυτό 
και θα αποτύχει εξ ων συνετέθη. Υπό την έννοια αυτή, ο θεσμός λειτουρ-
γεί και εφαρμόζεται μέσω ασχεδίαστων αυτοματισμών που δεν οδηγούν 
σε απτά αποτελέσματα τόσο για τους μαθητές/τριες αυτούς/ες όσο και 
για την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα.

•	 «Πρόκειται για μία γρήγορη στο πόδι αντιγραφή του ευρωπαϊκού 
μοντέλου».

•	 «Όλοι οι γονείς αποζητούν παράλληλη στήριξη για τα παιδιά τους, 
μέχρι φυσικά, να ζήσουν την πραγματικότητα για την οποία δεν 
ευθύνονται οι δάσκαλοι».
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•	 «Από την αρχή ο θεσμός χωλαίνει τόσο στο σχεδιασμό όσο και 
στην εφαρμογή του».

6.4.2.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης για 
τα επιστημονικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της έρευνας, επι-
βεβαιώνουν κατηγορηματικά ότι υπάρχει αναντιστοιχία των θεσπισμένων 
επιστημονικών τους καθηκόντων με το έργο που επιτελούν σε καθημερι-
νή βάση στις τάξεις των γενικών σχολείων. Ειδικότερα, σημειώνουν και 
επισημαίνουν ότι οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής τους χρησιμοποιούν 
ως βοηθούς τους, τουτέστιν, να επιβάλουν την ησυχία στην τάξη και να 
ελέγχουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και πράξεις όλων των μαθη-
τών/τριών της τάξης εκτός από το δικό τους. 

•	 «Η αοριστία της νομοθεσία για τα καθήκοντά μας, αφήνει παράθυ-
ρα στους συναδέλφους της γενικής αγωγής για αναγνώσεις κατά 
το δοκούν».

•	 «Οι συνάδελφοι της γενικής αγωγής παρότι τα τελευταία χρόνια 
γνωρίζουν επακριβώς το λόγο πρόσληψής μας, συνεχίζουν να μας 
δίνουν εντολές μέσα στις τάξεις και να μας υποδεικνύουν τι θα 
κάνουμε, ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και τις συνθήκες που 
επικρατούν στην τάξη τους».

•	 «Σίγουρα τους συμφέρει να μας λέμε ότι είμαστε στην τάξη για να 
υποστηρίζουμε όλα τα παιδιά και όχι γι’ αυτό που έχουμε προσλη-
φθεί από την πολιτεία…συνεπώς λένε ότι τους βολεύει και διευκο-
λύνει τη δική τους θέση».

6.4.3.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης για 
τους συναδέλφους της γενικής αγωγής 

Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, αναγνωρίζουν την εμπειρία 
και την επιστημονική συγκρότηση και επάρκεια των συναδέλφων της γε-
νικής αγωγής. Η αγαστή συνεργασία μέσα στις τάξεις με τους συναδέλ-
φους τους, θεωρείται για τους περισσότερους απαραίτητη και αναγκαία 
συνθήκη βελτίωσης και προαγωγής των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Υπό την άποψη αυτή, αποζητούν και θεωρούν αυτο-
νόητη τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής, 
προκειμένου να φέρουν επιτυχώς εις πέρας το έργο τους.

•	 «Πιστεύω ότι η βελτίωση του μαθητή μου εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το είδος της συνεργασίας μου με το δάσκαλο της γε-
νικής αγωγής». 

•	 «Η συνεργασία μου με τη συνάδελφο της γενικής αγωγής είναι 
εξαιρετική…επομένως είμαι πολύ τυχερή».

•	 «Οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής είναι πλέον πολύ εξοικει-
ωμένοι με το θεσμό…με αυτήν την άποψη διευκολύνουν το έργο 
μας».
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6.4.4.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης 
σχετικά με την ενημέρωσή τους για τους μαθητές που 
χρήζουν παιδαγωγικής υποστήριξης 

Ομόφωνα οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στην παραδοχή της πολύπλευρης 
και διεξοδικής ενημέρωσής τους για τους μαθητές/τριες που προσλή-
φθηκαν να υποστηρίζουν μέσα στις τάξεις. Συνεπώς, μεριμνούν για την 
πολυτροπική και πολύμορφη ενδελεχώς πληροφόρηση και ενημέρωσής 
τους από πολλές και διάφορες επιστημονικές πηγές/υπηρεσίες.

•	 «Προφανώς δεν ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς σχετικά με 
την περίπτωση του μαθητή που θα υποστηρίζουμε στην τάξη».

•	 «Η υπηρεσία που πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη για την ενημέ-
ρωσή μας, για μένα πρέπει να είναι το Κ.Ε.Σ.Υ.».

•	 «Τον πρώτο και κύριο λόγο πρέπει να έχουν ο Διευθυντής και οι 
εκπαιδευτικοί του τμήματος που φοιτούν αυτοί οι μαθητές (Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση)».

6.4.5.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης για 
την ανάγκη βαθμολόγησης των μαθητών αυτών από τους 
ίδιους 

Το μεγάλο παράπονο των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται για να 
υποστηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τους μαθητές/τριες της ομάδας αυ-
τής, είναι ότι δεν έχουν λόγο στη βαθμολόγησή τους, παρότι είναι υπεύ-
θυνοι για τη διδασκαλία τους και για την ομαλή ένταξή τους στα δρώμενα 
και εκδηλώσεις του γενικού σχολείου. Εξ ου και ορισμένοι/νες, θεωρούν 
τον εαυτό τους πολύ τυχερό, αφού η βαθμολογία των υποστηριζόμενων 
μαθητών/τριών τους από τους συναδέλφους των γενικών τάξεων, ερεί-
δεται αποκλειστικά και μόνο στις δικές τους απόψεις. 

•	 «Φυσικά και είναι λάθος και αστοχία της νομοθεσίας, που η βαθ-
μολογία των μαθητών μας δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνο από 
εμάς».

•	 «Μας προσλαμβάνουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, γι’ αυτό και 
έπρεπε να βαθμολογούμε μόνο εμείς το μαθητή μας…πιστεύω ότι 
αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται στα εκπαιδευτικά συστήματα 
άλλων χωρών».

•	 «Βάσει του καθηκοντολόγιού μας και της ευθύνης που έχουμε για 
τους μαθητές αυτούς σε όλο το εργασιακό μας ωράριο, θεωρώ 
ότι είναι άδικο γ’ αυτούς και για εμάς να μην τους βαθμολογούμε 
μόνο εμείς».

6.4.6.  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης για 
την καταλληλότητα των κτηριακών υποδομών σε σχέση 
με τη διδασκαλία των μαθητών τους 

Οι νέοι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης και, ιδιαιτέρως αυτοί που 
περαίωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, αναφέρθηκαν στην ακα-
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ταλληλότητα των υποδομών των ελληνικών σχολείων. Ειδικότερα, ανα-
γνωρίζουν την έλλειψη αιθουσών «αποφόρτισης», οι οποίες θα έχουν 
συγκεκριμένη διαμόρφωση και θα τις χρησιμοποιούν όχι μόνο ως χώ-
ρους εξατομικευμένης διδασκαλίας, αλλά και ως χαλάρωσης, ηρεμίας 
και συγκέντρωσης, –όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο– και σύμφωνα πάντα 
με το συναισθηματικό και συμπεριφορικό προφίλ που παρουσιάζουν οι 
υποστηριζόμενοι μαθητές/τριές τους σε καθημερινή βάση. 

•	 «Όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, κατά την πρακτική μου διαπίστω-
σα ότι υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συμπεριφορικού 
ελέγχου και αποφόρτισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες».

•	 «Στο εξωτερικό υπάρχουν στα σχολεία αίθουσες που λειτουργούν 
ως θεραπευτικοί χώροι για τους μαθητές αυτούς».

•	 «Οι περισσότεροι από τους μαθητές αυτούς πρέπει να είναι απερί-
σπαστοι από ερεθίσματα, γι’ αυτό και θέλουν απόλυτη ησυχία όταν 
διαβάζουν και μελετούν…αυτές οι συνθήκες δεν γίνεται να εξα-
σφαλιστούν μέσα στις τάξεις με τα υπόλοιπα παιδιά».

7. Περιορισμοί της έρευνας 
Σίγουρα η αντιπροσώπευση του μεγαλύτερου μέρους του δείγματος από 
γυναίκες εκπαιδευτικούς, πιθανόν, να επηρέασε έστω και υπόρρητα, ορι-
σμένα συναχθέντα ευρήματα των διάφορων μεταβλητών της εμπειρικής 
έρευνας. Επίσης, απουσιάζουν από την επιστημονική κοινότητα ενδε-
λεχείς, διαχρονικές και εις βάθος μελέτες, έρευνες και εργασίες για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο, με έκβαση, να μην υφίσταται η δυνατότητα 
αντιπαραβολής της συγκεκριμένης έρευνας με άλλες.

8. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, θεωρούν ότι συνιστά άκρως 
ψυχοφθόρα και επίπονη διαδικασία η άσκηση των καθηκόντων τους στο 
πεδίο των τάξεων του γενικού σχολείου. Διαπιστωμένα, επίσης, συνάγε-
ται το συμπέρασμα ότι δεν προετοιμάζονται επιστημονικώς τελέσφορα 
σε σχέση με την άσκηση του συγκεκριμένου αντικειμένου, αφού είναι 
ελλιπείς και ανούσιες οι πανεπιστημιακές τους σπουδές σε θεωρητικό 
και πρακτικό επίπεδο. Υπό την έννοια αυτή, διαπιστώνεται ότι χρειάζεται 
διαρκή και αέναη αναθεώρηση, ανανέωση, επικαιροποίηση και εμπλου-
τισμός των προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών αντικειμένων, ιδι-
αιτέρως των τμημάτων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επιπλέον, 
πιστεύουν ότι οφείλουν οι ταγοί που σχεδιάζουν και εκπονούν τα αναλυ-
τικά προγράμματα, να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς της παράλληλης 
στήριξης να τα αναδιαμορφώνουν, να τα αναπροσαρμόζουν, να τα εξα-
τομικεύουν και να τα διαφοροποιούν κατά τη διδασκαλία των μαθητών 
τους, αφού είναι οι μοναδικοί οι οποίοι γνωρίζουν τις γνωστικές ή/και μη 
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δυνατότητες, ανάγκες, ενδιαφέροντα και αδυναμίες τους. Καταληκτικά, 
αναδεικνύεται μέσα από τις παραδοχές των συνεντεύξεών τους, η διακα-
ής επιθυμίας τους για «ουσιαστική (μελέτη περιπτώσεων, ανταλλαγή βιω-
μάτων, εικόνων, γνώσεων και τρόπων αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών 
των μαθητών τους που ανήκουν σε όλο το φάσμα των ειδικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών) πρακτικά και όχι θεωρητικά αενάως επιμόρφωσή τους», 
αφού η επιτυχία του θεσμού κρίνεται όπως είπαν, σε πρακτικό –βάσει 
απτών και μετρήσιμων εκβάσεων– και όχι σε θεωρητικό επίπεδο. 
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Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη εστίασε στη διερεύνηση της ύπαρξης, ευελιξίας, γνώ-
σης και χρήσης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ιδιαίτερα από τα Άτομα με 
Αναπηρία στο ευρωπαϊκό κοινωνικό γίγνεσθαι. Αναπτύχθηκε η πολυδιά-
στατη θεωρητική προσέγγιση τους από επιστήμονες και η θεσμική τους 
υπόσταση στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο υπό το πρίσμα των Οργάνων 
που τα διαφυλάττουν. Η μελέτη διερεύνησε περιπτώσεις καταπάτησης 
των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την «διαδρομή» που ακολούθησαν οι 
ευρωπαίοι πολίτες για την ανάδειξη και προστασία τους. Παρακολούθη-
σε τη λειτουργικότητα των Θεσμικών Οργάνων και τους μηχανισμούς 
προάσπισής τους, τη γνώση των αξιοποιήσιμων μέσων από τους θιγόμε-
νους για υπεράσπισή τους αλλά και την ετοιμότητα προς τη διασφάλισή 
τους.

Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης 
περίπτωσης (case study) δεδομένου ότι αποτελεί μια μέθοδο περιγραφι-
κού χαρακτήρα μίας ή περισσοτέρων περιπτώσεων και ταυτόχρονα μια 
μελέτη σε βάθος ενός συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου. Στόχος 
της έρευνας δεν υπήρξε η νομική προσέγγι-
ση αλλά η εννοιολογική απόδοση των θεσμικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων υπό την κοινω-
νιολογική – κοινωνική διάσταση τους και τον 
αντίκτυπο που έχει η ανάδειξή, προστασία και 
προάσπισή τους στην κοινωνική λειτουργικότητα 
των ευρωπαίων πολιτών. Εν τέλει τα Κοινωνικά 
Δικαιώματα έχουν μόνο θεωρητική αποτύπωση 
ή και ουσιαστική εφαρμογή στις κοινωνίες, αίρο-
ντας των αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση 
στο βαθμό που τους αναλογεί;

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
ΚΑΙ ΟΙ “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

Λέξεις κλειδιά: 

Κοινωνικά Δικαιώματα,  
προσφυγές,  
προστασία,  
Χάρτης Θεμελιωδών  
Δικαιωμάτων

Παναγιώτης Τσουκαρέλλης
Κοινωνικός Λειτουργός ΕΕΠ, Δρ. Κοινωνιολογίας Παν/μίου Αιγαίου Επ. 

Δ/ντης Help –ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί
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Abstract 
This study focused on exploring the existence, flexibility, knowledge and 
use of Social Rights, especially by people with Disabilities in the Europe-
an social scene. Their multidimensional theoretical approach was devel-
oped by scientists and their institutional status in the European institu-
tional framework in the light of the institutions guarding them. The study 
investigated cases of violation of Social Rights and the device taken by 
European citizens to promote and protect them. It monitored the func-
tionality of the Institutions and their defense mechanisms, the knowledge 
of the instruments used by those affected for their defense but also the 
readiness to entrench them.

The qualitative method of case study was chosen as a methodological 
tool because it is a method of descriptive nature of one or more cases 
and at the same time an in-depth study of a particular social phenome-

non. The aim of this was not the legal approach 
but the conceptual performance of institution-
ally guaranteed rights under their sociological 
– social dimension and the impact that their 
promotion, protection and defense has on the 
social functionality of European citizens.

After all, do social rights have only a theo-
retical imprint or even a substantial application 
in societies, eliminating exclusion and margin-
alization to the extent appropriate to them?

1.  Εισαγωγή: Η εννοιολογική προσέγγιση των Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων 

Είναι γνωστό ότι τα κοινωνικά δικαιώματα αναφέρονται σε θεμελιώδεις 
ανάγκες του ανθρώπου και προστατεύουν, μέσα από μία σειρά θεσμικών 
κειμένων, τις πολύπλευρες ανάγκες των πολιτών στο ευρύτερο χώρο της 
εργασίας. Διευρύνονται στην υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση, την ψυ-
χαγωγία, την πρόνοια και ακουμπούν στην ιδεατή τους υπόσταση κάθε 
μέτρο που καλύπτει το μίνιμουμ (τουλάχιστον) των αναγκών της επιβί-
ωσης. Αποτελούν δομικό και απαραίτητο στοιχείο για την αποφυγή του 
φόβου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και γενικότερα της αποδόμηση 
μιας αξιοπρεπούς κατάστασης ζωής. Η εννοιολογική προσέγγιση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων είναι τόσο πολύπλοκη και σύνθετη, όσο και η 
θεσμική κατοχύρωσή τους. Σύμφωνα με τον Νικήτα Αλιμπράντη (2008: 
21), ως κοινωνικά δικαιώματα νοούνται «αφενός τα δικαιώματα, που συν-
δέονται με την ανθρώπινη εργασία και αφετέρου τα δικαιώματα εκτός 
εργασίας, δηλαδή αυτά, που συνδέονται με την κοινωνική προστασία και 
θέτουν τα μέλη της κοινωνίας εκτός των κοινωνικών κινδύνων, δηλαδή 
της ασθένειας, των γηρατειών, της ανεργίας, της χηρείας, του αναλ-

Key words: 

Social Rights,  
Appeals,  

Protection,  
Charter of Fundamental  

Rights



99

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

φαβητισμού κλπ…», καλύπτοντας θεμελιώδεις ανάγκες των ανθρώπων 
στο επίπεδο μίας ευπρεπούς ζωής και όχι απλώς μίας επιβίωσης. Ένας 
ευρύτερος ορισμός και αρκετά απλουστευμένος διατυπώνεται από τον 
Colliard (1975: 688), ο οποίος εντάσσει στην κατηγορία των κοινωνικών 
δικαιωμάτων όλα εν γένει τα δικαιώματα με το σκεπτικό, ότι ρυθμίζουν τις 
σχέσεις των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία και εκρέουν από μία αδήριτη 
ανάγκη συμμετοχικότητας. Ο Τ.Η. Marshall διατείνεται, ότι είναι αδύνατο 
να δοθεί ένας πλήρης και μεστός ορισμός για τα κοινωνικά δικαιώματα, 
διότι συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα τίτλων και προνομίων, που εκκινεί από 
την απλή οικονομική επάρκεια και ασφάλεια και απολήγει στην αξιοποίη-
ση των αναγκαίων κοινωνικών αγαθών, ώστε να μπορεί ένα άτομο να ζή-
σει σύμφωνα με κάποιες καθορισμένες προδιαγραφές ενός κοινωνικού 
όντος (Browne, Deakin, Wilkinson, 2002: 1).

Σε μία προσπάθεια ευρύτερης νοηματοδότησης των κοινωνικών δι-
καιωμάτων, μπορούμε να συμπληρώσουμε, ότι συγκεντρώνουν ένα ελά-
χιστο ποσοστό δικαιωμάτων, το οποίο διασφαλίζει την πρόνοια των πο-
λιτών, ανεξάρτητα από τη θέση τους στην αγορά (Daly, 2002: 16). Στο 
σκληρό, δηλαδή, πυρήνα των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι αδύνατο να 
μη συμπεριληφθούν οι κρατικές παροχές για την ικανοποίηση των κοινω-
νικών αναγκών των ανθρώπων και την προώθηση της κοινωνικής ενότη-
τας (Daly, 2002: 15) δια μέσου των εθνικών κοινωνικών πολιτικών. Εκπο-
ρεύονται, επομένως, από την προσπάθεια «άμβλυνσης της συγκρούσεως 
κοινωνίας και κράτους και αποτελούν αξιώσεις κατά του τελευταίου, έτσι 
ώστε να εξασφαλίσει την παροχή στοιχειωδών βιοτικών αναγκών (δια-
βίωση, εργασία, κοινωνική ασφάλεια, υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση – κα-
τάρτιση κλπ) και να συνδράμει στην επίτευξη στοιχειώδους δικαιοσύνης» 
(Δαγτόγλου, 1991: 56).

Τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν μία σημαντική κοινωνική κατά-
κτηση και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του πνεύματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στο Δημοκρατικό Πολίτευμα πλέον, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την ίδια την ύπαρξη του στο πλαίσιο του δικα-
ϊκού πολιτισμού και στην εφαρμογή, σε μία οργανωμένη κοινωνία. Μία 
συντεταγμένη και ευνομούμενη Πολιτεία είναι προφανές, ότι υφίσταται, 
για να υπηρετεί την ευημερία των ανθρώπων. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
αποτελούν δομικό στοιχείο των Δημοκρατικών Κοινωνιών και χαρακτηρί-
ζουν το πολιτισμό των χωρών που τα εναγκαλίζουν στο πολιτικοκοινωνι-
κό τους γίγνεσθαι.

2.  Η διασφάλιση των Θεμελιωδών Δικαιώματα 
υπό το πρίσμα των Ευρωπαϊκών Θεσμών 

Στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη τα δικαιώματα διασφαλίζονται και ορίζονται 
ως θεμελιώδη τόσο από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη νομολογία 
των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων (δικαστήριο της Ε.Ε στο Λουξεμβούρ-
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γο και ΕΔΔΑ στο Στρασβούργο) και από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καί-
ρια θέση έχουν τα Διεθνή Σύμφωνα α) για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 
Πολιτιστικά Δικαιώματα και ομοίως β) για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώ-
ματα, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή το 1976, και από αυτά απορρέει ότι, 
κάθε κράτος πρέπει να προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις να αποδώσει 
στους πολίτες του την απαιτούμενη εξ αυτών ασφάλεια προστατεύοντας 
κάθε άτομο αλλά και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες με στοχευόμενα 
προγράμματα υποστήριξης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οικονομικοί στόχοι και η συνοχή των κρατών 
μελών είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την απασχόληση, την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική συνοχή. Αποδομημένες κοινωνίες οδηγούν 
σε αποδομημένες οικονομίες ως απόρροια των κοινωνικών «νόσων» της 
ανεργίας και υποαπασχόλησης, της φτωχοποιημένης περίθαλψης, της 
ελαστικής ασφάλισης και της άκαρπης πρόνοιας των κρατών.

2.1.  Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε (εγκρίθηκε στις 7/12/2000 
στη σύνοδο κορυφής της Νίκαιας και αποτελεί δεσμευτικό κείμενο μετά 
την ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας). Ενέχει νομική ισχύ πρωτογε-
νούς Ενωσιακού δικαίου και προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα στο τρί-
πτυχο της ατομικής, πολιτικής και κοινωνικής διάστασης, ταξινομώντας 
τα σε έξι ενότητες: α) την αξιοπρέπεια, β) την ελευθερία, γ)την ισότητα, 
δ) την αλληλεγγύη, ε) τη δημοκρατία, όπως αποτυπώνεται στα πολιτικά 
δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη, και στ) τη δικαιοσύνη. Ο Χάρτης Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα συνεκτι-
κό νομοθετικό κείμενο, που διέπεται από τις βασικές αρχές της κοινής 
συνταγματικής παράδοσης των κρατών μελών, τα οικονομικά και κοινω-
νικά δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, καθώς και τις αρχές, που δια-
μορφώνονται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ε.Ε και 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. «Στο Χάρτη τα ατομικά-πολιτικά δικαιώματα αφενός και 
τα κοινωνικά-οικονομικά δικαιώματα αφετέρου, καταλαμβάνουν ισότιμη, 
ισοδύναμη και ισόκυρη θέση. Πρόκειται περί ιδιαίτερης σημασίας καινο-
τομία, η οποία εισάγει την αρχή του αδιαίρετου και της αμοιβαίας δε-
σμευτικότητας μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (Ζώρας, 2004: 41).

2.2.  Το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι μηχανισμοί προστασί-
ας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί Διεθνή Οργανισμό 47 κρατών μελών 
με σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική 
ανάπτυξή τους και την παρακολούθηση του Κράτους Δικαίου και σκοπό 
του έχει την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τους. 
Κορυφαίο νομικό κείμενο, όπου εδράζονται αυτές οι αξίες, αποτελεί η Ευ-
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ρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΣΔΑ (European 
Convention of Human Rights-ECHR), την οποία συνυπογράφουν τα 47 
κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το ΕΔΔΑ1 έχει σκοπό την εξέταση προσφυγών που θίγουν τα δικαιώ-
ματα των πολιτών κατά των κρατών μελών βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβα-
σης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, (η οποία υιοθετήθηκε από το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης το 1950). Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της 
εφαρμογής της Σύμβασης, εκδικάζοντας προσφυγές πολιτών ιδιαίτερα 
κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αξιοποιεί Ευρωπαϊκά 
Κείμενα που έχουν ως επί το πλείστον δεσμευτικό χαρακτήρα (Συμβά-
σεις). Αποτελούν δε, τη βάση της μεταρρύθμισης και εναρμόνισης νο-
μοθεσιών των κρατών- μελών σε σειρά θεμάτων, όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η καταπολέμηση των βασανιστηρίων, η καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, η προστασία των δεδομένων, η πολιτιστική 
συνεργασία και άλλοι τομείς. Η συμβολή του είναι ουσιαστική, επίσης, 
στην επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής σε θέματα νομι-
κής φύσης, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ.

2.3.  Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο ρόλος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

Στο ΣτΕ2, ωστόσο, καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο έχει διαδραματίσει 
και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (Τορίνο 1961) που προασπίζεται τα 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και έγινε εθνικό δίκαιο το 1984 με 
το νόμο 1426 (Α’ 32). Αποτελεί το πρώτο περιεκτικό, διεθνές κείμενο προ-
στασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο αναθεωρήθηκε το 1996 (και 
τέθηκε διεθνώς σε ισχύ την 1η/7/1999). Τα δικαιώματα που προστατεύο-
νται από τον Ε.Κ.Χ εντάσσονται σε τέσσερις θεµατικούς τοµείς: α) Απα-
σχόληση, Κατάρτιση και Ίσες Ευκαιρίες, β) Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση 
και Κοινωνική Προστασία, γ) Εργασιακά Δικαιώµατα και δ) Προστασία 
των Παιδιών, της Οικογένειας και των Μεταναστών. Ο Αναθεωρημένος 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος έχει κυρωθεί από περισσότε-
ρες από 30 χώρες και από την πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, είναι το αρμόδιο όρ-
γανο του ΣτΕ για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εθνικών 
αρχών με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Χάρτη. Ο ρόλος της θεωρείται ουσιαστικός σε ζητήματα προστασίας 
των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, στην παραβίαση ζητημάτων 
που άπτονται της εργασίας, της υγείας, της πρόνοιας, της ασφάλισης, 
της εκπαίδευσης – κατάρτισης κλπ των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων 
(των ΑμεΑ, των προσφύγων, των ανέργων κλπ) αλλά και κάθε θιγόμε-
νου ευρωπαίου πολίτη. Ενδεικτικό παράδειγμα των ενεργειών της είναι η 
απόφασή της 29ης-5-2019 που υπέδειξε στις ελληνικές αρχές την άμεση 
απομάκρυνση των αλλοδαπών παιδιών, συνοδευόμενων και ασυνόδευ-

1.  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
2.  Συμβούλιο της Ευρώπης.
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των, από τα κρατητήρια, τα προαναχωρησιακά κέντρα και τα Κέντρα Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης, τον διορισμό επιτρόπου και την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος επιτροπείας.

Οι παραπάνω θεσμοί καθίστανται καθοριστικοί σε μία Ευρώπη που ο 
κοινωνικός της ρόλος έχει κλονιστεί και η εμπορευματοποίηση των αγα-
θών και υπηρεσιών οδηγεί πληθυσμούς, όπως της μέσης τάξης και όχι 
πληθυσμιακές ομάδες πλέον, στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην απόρροια 
και συχνά μέρος αυτών στην ένδεια. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της 
International Federation For Human Rights (FIDH)3 με αφορμή την οι-
κονομική κρίση συρρικνώθηκαν τα δικαιώματα στην εργασία, στην υγεία 
και στις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η οικονομική δυσπραγία και η λιτότητα 
έθεσαν σε κίνδυνο κεκτημένα δικαιώματα και προοδευτικά άγγιξαν πέρα 
από τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και τα ατομικά. Στη έκθεση 
επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος για την προστασία των δικαιωμάτων 
που έχουν οι προαναφερόμενοι διεθνείς και ευρωπαϊκοί θεσμοί.

3.  Έρευνα για την προστασία των Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων των ΑμεΑ στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκό Δικαίου 

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα. 
Μετά από τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου προστασίας των 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη με αναπηρία και λαμβά-
νοντας υπόψη κάθε νεότερη τροποποίηση, επιδιώξαμε τη διερεύνηση του 
βαθμού ωφέλειας της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των Ατόμων με Ανα-
πηρία, από τους υφιστάμενους θεσμούς και από το σχεδιασμό πολιτικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένου ότι η νομοθεσία αντανακλά το βαθμό 
ωριμότητας μιας κοινωνίας, η μελέτη της εφαρμογής της και ιδιαίτερα 
σε ειδικούς πληθυσμούς καθίσταται επίκαιρη, γιατί αποτελεί μέτρο και 
κριτήριο αξιολόγησής της.

Γενικότερα, η προσπάθεια μας στοχεύει στο να αναδείξει τυχόν αδυ-
ναμίες ως προς την εφαρμογή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Ατόμων 
με Αναπηρία αλλά και πιθανές ολιγωρίες στην υιοθέτηση και εφαρμογή 
τους. Εκ των πραγμάτων διερευνάται η υπόσταση των Ευρωπαϊκών Κει-
μένων (Συμβάσεων, Διακηρύξεων, Οδηγιών) κλπ και η χρήση τους καθώς 
και η συμβολή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη, ειδικότερα δε στις περιπτώσεις των Ατόμων με Ανα-
πηρία.

3.   Η FIDH (Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) είναι μια διεθνής ΜΚΟ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συμμετέχουν 192 οργανισμούς από 117 χώρες. 
Από το 1922, η FIDH υπερασπίζεται όλα τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.
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3.2. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 
Σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη περιπτώσεων καταπάτησης Κοινω-
νικών Δικαιωμάτων στο χώρο της Ευρώπης. Η διερεύνηση τους θα συμ-
βάλλει στον εντοπισμό των αδυναμιών των κοινωνικών συστημάτων και 
των κοινωνικών πολιτικών στο επίπεδο της εφαρμογής τους στην υγεία, 
στην παιδεία, στην πρόνοια, στη δυνατότητα για απασχόληση και κατάρ-
τιση, στην ισότητα των ευκαιριών, στην ασφάλιση, στην προστασία των 
πολιτών, στην ισονομία και ισοπολιτεία κ.λ.π. Η δυνατότητας αξιοποίησης 
των Κοινωνικών Δικαιωμάτων από τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μό-
νον, μέσα από εύληπτες πολιτικές και θεσμικούς μηχανισμούς που απο-
σαφηνίζουν και απλοποιούν την κατανόησή και χρήση τους, δεν θα τα πε-
ριόριζε στενά ως νομικό κεφάλαιο, αλλά αντίθετα θα διεύρυνε το πεδίο 
εφαρμογής τους στην κοινωνική πραγματικότητα και στις αξιώσεις των 
πολιτών από την πολιτεία όπου και όταν παραβιάζονται θεμελιώδη δικαι-
ώματα. Τα Κοινωνικά Δικαιώματα ως ένα ελάχιστο θεσμικό πλαίσιο δια-
σφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλές φορές δεν εξαντλούν 
τον σκοπό της θεσμοθέτησής τους αυτοδικαίως, αλλά ενδέχεται να πα-
ραβιασθούν κατ’ επανάληψη. Η γνώση και η άσκηση των παρεχόμενων 
από το νόμο δυνατοτήτων έννομης προστασίας στις περιπτώσεις αυτές 
μπορεί ν’ ανοίξει το δρόμο στην ασφαλέστερη και καθολική επικράτησή 
τους.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας ήταν ν’ αναδειχθούν, ει δυνα-
τόν, ζητήματα, που αφορούν στερεοτυπικές αντιλήψεις, στάσεις και πρα-
κτικές αποκλεισμού σε βάρος των ΑμεΑ από την κοινωνική ζωή, οι οποίες 
καταστρατηγούν το πνεύμα και τον σκοπό των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Κειμένων προστασίας της ευάλωτης αυτής πληθυσμιακής ομάδας. Η δι-
ερεύνηση της κατανόησης, προσβασιμότητας στην αξιοποίησή τους, οι 
μηχανισμοί χρηστικότητας των Θεσμών (λ.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων) και των Κειμένων (λ.χ. Χάρτης Θεμελιωδών Δι-
καιωμάτων της Ε.Ε) έτσι ώστε να διαφανεί αν τα Κοινωνικά Δικαιώματα 
κατανοούνται, αξιοποιούνται, παραβιάζονται και αν προστατεύοντα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014 με την αξιοποίηση της μεθόδου 
ανάλυσης περίπτωσης και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό κα-
ταπάτησης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα που 
αξιοποιήθηκαν (ποια είναι αυτά και σε ποιο βαθμό έγιναν χρηστικά) για 
την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα ΑμεΑ, ως Ευρωπαίοι 
πολίτες, γνωρίζουν τα Κοινωνικά τους Δικαιώματα; Ενημερώνονται από 
την πολιτεία, τους φορείς ή τα συλλογικά τους όργανα για την κατοχύ-
ρωσή τους και τελικά τα αξιοποιούν; Σε ποιο βαθμό καλύπτονται και δι-
ασφαλίζονται ζητήματα όπως, η Αξιοπρέπεια, οι Ελευθερίες, η Ισότητα, 
η Αλληλεγγύη, τα Δικαιώματα των πολιτών και η Δικαιοσύνη; Υπάρχουν 
καταγγελίες ή αποφάσεις σχετικές με την καταπάτηση των Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων των ΑμεΑ; Ποια ήταν η πορεία-εξέλιξή τους, πως αναδεί-
χτηκαν και τι έκβαση είχαν τελικά ως προς το τυπικό αλλά και ουσιαστικό 
μέρος τους;
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3.3. Διάκριση της ερευνητικής προσέγγισης 
Η ερευνητική προσέγγιση κάθε υπόθεσης απαρτιζόταν από τρία διακριτά 
τμήματα: τα πραγματικά περιστατικά, το κύριο ή τα κύρια ζητήματα που 
έχρηζαν διερεύνησης και ανάλυσης και το κείμενο της απόφασης.

Τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία οδήγησαν στη γένεση της δια-
φοράς, εκτίθενται απαραίτητα στο πρώτο μέρος της ερευνητικής διαδι-
κασίας, ώστε να σκιαγραφηθεί η φύση της υπόθεσης, όπως αυτή άγεται 
προς επίλυση της.

Τα κύρια ζητήματα, που αξιοποιούν Θεσμούς ή τίθενται ενώπιον του 
Δικαστηρίου: στο τμήμα αυτό επιχειρείται σχολιασμός της υπόθεσης και 
των νομικών προβλημάτων, που υπόκεινται σε επίλυση. Η ερμηνεία και 
εφαρμογή των κανόνων δικαίου αντλούνται κάθε φορά από τις Διεθνείς 
Συμβάσεις με σκοπό να συμβάλλουν στην εμβάθυνση και διεύρυνση των 
Κοινοτικών Θεσμών έννομης προστασίας.

Η απόφαση. Στο σημείο αυτό παρατίθεται με συντομία το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης (ή απόφασης άλλου Θεσμού όπως της Επι-
τροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων), κατά της διάρθρωση του δικανικού 
συλλογισμού με αναφορά στο σκεπτικό και τη συλλογιστική του δικα-
στηρίου. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι εάν η απόφαση συνέβαλε τελικά 
στην ουσιαστική αναγνώριση και κατοχύρωση των θιγόμενων δικαιω-
μάτων.

Εν κατακλείδι τα ερευνητικά ερωτήματα δομήθηκαν ως παρακάτω:
Ι. Θίγονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και σε 

ποιους τομείς; ΙΙ. Ποια νομοθετικά κείμενα κυριαρχούν και προστατεύουν 
τα κοινωνικά δικαιώματα;

ΙΙΙ. Είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμού προστασίας των κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη, με έμφαση στα δικαιώματα των ΑμεΑ;

3.4. Μεθοδολογία Έρευνας 
Μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια, η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με την 
αξιοποίηση της μεθόδου ανάλυσης περίπτωσης (case study), δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό περιπτώσεων καταπάτησης των δικαι-
ωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

Βασική προϋπόθεση πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου, σύμ-
φωνα και με τον Rowley (2002), είναι η επιλογή της καταλληλότητας αυ-
τής, η οποία προέρχεται μέσα από τον τύπο των ερωτήσεων, το εύρος 
του ελέγχου και τον βαθμό επικέντρωσης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ως 
μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης περί-
πτωσης (case study) διότι αποτελεί μια μέθοδο περιγραφικού χαρακτήρα 
μίας ή περισσότερων περιπτώσεων και ταυτόχρονα μια μελέτης σε βά-
θους ενός συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου (Hakansson, Harrison, 
Waluszewski, 2004).

Σύμφωνα με τον Eisenhardt (1989), η συγκεκριμένη μέθοδος είναι κα-
τάλληλη για την εφαρμογή της σε νέα πεδία έρευνας. Ενώ ταυτόχρονα, 
χρησιμοποιείται είτε για την διερεύνηση κάποιων κοινωνικών φαινομέ-
νων, είτε την δημιουργία νέων θεωρητικών υποδειγμάτων είτε για την 
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ενίσχυση ή αποδυνάμωση των ισχυόντων θεωρητικών προτύπων (Voss 
et al., 2002; Patton and Appelbaum, 2003).

Οι τέσσερις εφαρμογές της μεθόδου αυτής είναι αρχικά, η εξήγηση 
αιτιατών συνδέσεων μεταξύ των κοινωνικών φαινομένων, η περιγραφή 
του πραγματικού πλαισίου αναφοράς, η περιγραφική μελέτη και η δυνα-
τότητα μελέτης ενός μόνο κοινωνικού φαινομένου (μελέτη περίπτωσης) 
(Yin, 1994). Συνεπώς, σύμφωνα και με τους Woodside & Wilson (2003), 
η μελέτη περίπτωσης έχει τέσσερις βασικούς στόχους, την περιγραφή 
(ποιος, τι, πότε, πως), την αιτιολόγηση (γιατί), την πρόβλεψη και τον έλεγ-
χο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δεν κυριαρχούν κοινές επιστημο-
νικές απόψεις για το αν η μελέτη περίπτωσης θα πρέπει να ακολουθεί 
συγκεκριμένα βήματα (Eisenhardt, 1989. Yin, 1994. Bonoma, 1985), όπως 
όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι, ή αν θα πρέπει να ακολουθήσει μια συνε-
χή και δυναμική πορεία με τροποποιήσεις ή επαληθεύσεις (Gummesson, 
2003. Dubois, 2002). Παρόλα αυτά, εφαρμόζοντας κάποιες γενικές υπο-
δείξεις των θεωρητικών, τα βήματα, τα οποία ακολουθήθηκαν στην συ-
γκεκριμένη εργασία, είναι τα εξής:

Πρώτο Βήμα: Κατανόηση και προσέγγιση του σκοπού της έρευνας.
Διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, των προϋπαρχόντων ερευ-

νών και μελετών, σε Ευρωπαϊκές βάσεις, δεδομένων και σε άλλους σχε-
τικούς Φορείς. Αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών, για την απόκτηση 
μιας πιο σαφής εικόνας για το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και τα Κοινω-
νικά Δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Μελέτη των Διεθνών μη δεσμευ-
τικών πράξεων (soft law) και των Διεθνών δεσμευτικών πράξεων (hard 
law) με σκοπό την διαπίστωση του εύρους διασφάλισης των δικαιωμάτων 
των ΑμεΑ.

Δεύτερο Βήμα: Η επιλογή των περιπτώσεων του δείγματος.
Επιλέχθηκαν έξι περιπτώσεις μελέτης εκ των οποίων μία καταγγελία 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ρωσίας, 
μία καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων κατά 
της Βουλγαρίας, μία ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με 
Αναπηρία για την πρόσβαση στις ευρωεκλογές, μία καταγγελία στα ΜΜΕ 
για την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, ένα Υπόμνημα για τα δικαιώμα-
τα των κρατουμένων σε σωφρονιστικά ιδρύματα ΑμεΑ και μία δημόσια 
υποστήριξη για την εισαγωγή τυφλού μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση.

Τρίτο Βήμα: Δημιουργία μιας καλής εικόνας για τις περιπτώσεις μελέτης.
Διερεύνηση της συνάφειας αυτών και της σύνδεσης τους με το κοι-

νωνικό προς διερεύνηση φαινόμενο. Τέταρτο Βήμα: Η ανάλυση περιπτώ-
σεων μελέτης.

Η ανάλυση, ακολουθεί τις αρχές που όρισε η Rowley (2002). Χρησιμο-
ποιήθηκαν, δηλαδή, όλες οι σχετικές αποδείξεις, λήφθηκαν υπόψη όλες 
οι πιθανές επεξηγήσεις, η ανάλυση επικεντρώθηκε στα πιο σημαντικά θέ-
ματα. Επιδιώχθηκε η αντικειμενική διερεύνηση των περιπτώσεων. Ο τρό-
πος παρουσίασης κάθε μελέτης περίπτωσης που ακολουθήθηκε υπήρξε 
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η διαδοχική παρουσίαση των δεδομένων κάθε περίπτωσης σε σχέση με 
το νομοθετικό πλαίσιο που την χαρακτηρίζει και την ερμηνεία του.

Πέμπτο Βήμα: Διατύπωση των συμπερασμάτων.
Επαλήθευση ή όχι των υποθέσεων σε ότι αφορά την παραβίαση των 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και τους τρόπους αντιμετώπισης ή 
και δικαίωσης των ατόμων ή ομάδων που είχαν θιγεί . Εντοπισμός ανε-
νεργών-μη εφαρμοσμένων διατάξεων ή ακόμα και πιθανών ελλείψεων. 
Ανάδειξη νέων συμπερασμάτων που αφορούν τη γνώση, την κατανόηση 
και την εφαρμογή τους από τους Ευρωπαίους πολίτες καθώς και αδυνα-
μίες ή κενά που εμφανίζονται σχετικά με την εφαρμογή τους. Διαμόρφω-
ση προτάσεων, έτσι, τα θεσμικά κατοχυρωμένα Κ.Δ να αποτελούν αναπό-
σπαστο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών και να αξιοποιούνται ως ένα 
άμεσο, εύληπτο και προσβάσιμο μέσω που αποτελεί θεσμική ασπίδα στην 
καταπάτηση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

3.5. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Από την προσέγγιση των επιμέρους Κοινωνικών Δικαιωμάτων των ΑμεΑ 
υπό το πρίσμα του δικαίου στον Ευρωπαϊκό χώρο τόσο θεωρητικά όσο και 
εμπειρικά, μέσα από την ανάλυση των υποθέσεων, αποτυπώνεται η ρητή 
βούληση του νομοθέτη να διασφαλίσει την οντότητά τους. Η γενικότερη, 
ωστόσο, εικόνα, που αναδύεται μέσα από την ανάλυση των υποθέσεων, 
αποκαλύπτει μία άλλη οπτική, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ζωή των πολιτών με αναπηρία: ο τύπος καθίσταται, η ουσία (εφαρμογή), 
όμως, διερευνάται. Κληθήκαμε, λοιπόν, να απαντήσουμε στα ερευνητικά 
μας ερωτήματα και να θέσουμε τον προβληματισμό μας ως μία περαιτέ-
ρω διαδικασία, που θα συμβάλλει στην ανάδειξη, προώθηση και διάχυση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων στο κοινωνικό πολιτισμό.

Στο τρίπτυχο των ερευνητικών μας ερωτημάτων αναφερόμαστε στα 
θιγόμενα κοινωνικά δικαιώματα. Ουσιαστικά, εξετάζουμε την τήρηση ή 
αθέτηση των νομικών ρυθμίσεων, αν αυτό συνάγεται από τις υπό ανάλυ-
ση υποθέσεις. Δεν περιοριζόμαστε, όμως, μόνο σ’ αυτό, αλλά αναζητού-
με τους τομείς που «προσβάλλονται», αφού αυτοί αποτελούν τα δομικά 
ισχυρά στοιχεία της λειτουργικότητας των ΑμεΑ: Υγεία-Πρόνοια, Εκπαί-
δευση-Κατάρτιση, Εργασία-Απασχόληση, Προσβασιμότητα, Κοινωνική 
Ασφάλιση κλπ.

Αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης αποτελούν τα σχετικά Ευρωπαϊκά 
Κείμενα, στα οποία ερείδονται τα Κοινωνικά Δικαιώματα και εντοπίζονται 
οι πηγές δικαίου, που αποτελούν μοχλό πίεσης και διεκδίκησης για τους 
Ευρωπαίους Πολίτες με αναπηρία για την προστασία των θεμελιωδών 
τους δικαιωμάτων.

Τέλος, αναδεικνύουμε τους Ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, που αποτε-
λούν ασφαλιστική δικλείδα στην τήρηση των αρχών, που προστατεύουν 
τα κοινωνικά δικαιώματα ως απαραίτητα δομολειτουργικά συστατικά των 
ΑμεΑ.
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1ο Ερευνητικό ερώτημα

Θίγονται τα κοινωνικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
σε ποιους τομείς;

Στην περίπτωση του θιγόμενου πολίτη από την Ρωσία, που διερευνήσα-
με, συνθλίβεται η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια και ο υποχρεωτικός 
εγκλεισμός σε νοσηλευτικό ίδρυμα αποτελεί μία έμμεση μορφή «βασανι-
στηρίων». Η άρση της εκπροσώπησης του εαυτού του και η κηδεμονία εν 
αγνοία του επί σειρά ετών, χωρίς να έχουν προηγηθεί σε βάθος διαδικα-
σίες που να τεκμηριώνουν το επιβεβλημένο της κηδεμονίας, αποσαθρώ-
νει κάθε κοινωνικό δικαίωμα και δημιουργεί απόλυτη σχέση εξάρτησης 
προσώπου από άλλο πρόσωπο. Η απουσία μηχανισμών προστασίας από 
το αυθαίρετο «καθεστώς» κηδεμονίας στη Ρωσική πραγματικότητα απο-
δυναμώνει τον ανίσχυρο κηδεμονευόμενο και πολλαπλασιάζει τις δυσκο-
λίες προστασίας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στερείται το δικαίωμα της 
δίκαιης δίκης, αφού δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης του εαυτού του 
και κηδεμόνας του είναι αυτός που αιτήθηκε και επιθυμούσε την κηδε-
μονία του. Κατέχει δε αυτήν καθ ολοκληρία, στερώντας έτσι το δικαίωμα 
προσφυγής στον θιγόμενο κηδεμονευόμενο σε όποια Αρχή, Θεσμό, Δι-
καστήριο και καταλύοντας την λειτουργικότητα του ατόμου . Πίσω από το 
προσωπείο της δικαστικής συμπαράστασης κρύβεται η άρση κάθε ενέρ-
γειας για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και ο κοινωνικός αποκλει-
σμός δεν είναι πλέον μία θεωρητική υπόθεση αλλά ένα γεγονός.

Η απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση μέσα από την βάναυ-
ση ακούσια ιατροφαρμακευτική αγωγή και η στέρηση του δικαιώματος 
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
καθιστούν το «θύμα» εγκλωβισμένο σε ανάλγητες πρακτικές. Η πλήρης 
αφαίρεση των δικαιωμάτων του μέσα από την άρση του δικαιώματος για 
δικαιοπραξία4, συνιστά κατάφορη καταπάτηση κάθε θεμελιώδους δικαι-
ώματος, μέσα από την απουσία της αυτονομίας, πολύ δε περισσότερο 
όταν η ίδια η απόφαση του ΕΔΔΑ επικυρώνει αρχικά το γεγονός αυτό.

Η υπόθεση κατά της Βουλγαρίας αναδεικνύει την έλλειψη εκπαίδευ-
σης των παιδιών με νοητική στέρηση που φιλοξενούνται σε κρατικά ιδρύ-
ματα και την απουσία μέτρων για την τήρηση της ισότητας των ΑμεΑ. 
Παρά ότι η Βουλγαρική νομοθεσία στα άρθρα που έχουν αναφερθεί στην 
ανάλυση της υπόθεσης έχει προβλέψει σχετικά, η εφαρμογή τους απου-
σιάζει και η απόδοση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στην κατάρ-
τιση των ΑμεΑ εξανεμίζεται μεταξύ του νόμου και της τήρησής του. Κατ’ 
επέκταση, δικαιώματα στην εργασία και στην απασχόληση, την κοινωνική 
επανένταξη και την αυτόνομη διαβίωση απομακρύνονται και τα «εγκλω-
βισμένα παιδιά» από την απουσία ειδικών σχολείων και ειδικής αγωγής, 
στερούνται την ευκαιρία για την άμβλυνση των εμποδίων τους στην κοι-
νωνική ενσωμάτωση.

4.   Οι ενέργειες αυτές που αποσκοπούν στη γέννεση, μεταβολή ή απώλεια δικαιώμα-
τος, εφόσον αναγνωρίζονται από το Δίκαιο χαρακτηρίζονται “θεμιτές” και ονομάζο-
νται δικαιοπραξίες.
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Το EDF-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία5 με την πιο πρόσφα-
τή του καταγγελία αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας σε δημόσια 
κτίρια και στην πληροφόρηση των ΑμεΑ. Η αξιοπρέπεια, το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, η ισότητα των ευκαιριών και της μεταχείρισης 
και η απαγόρευση των διακρίσεων προσκρούουν στην ανελαστική πραγ-
ματικότητα που συντηρεί τα κυριολεκτικά ή μεταφορικά εμπόδια και κρα-
τά τα δικαιώματα καθηλωμένα στη θεωρητική τους βάση.

Στην υπόθεση της επισκέπτριας A.L στο Μουσείο της Ακρόπολης δια-
πιστώνουμε ότι στερείται το δικαίωμα στον πολιτισμό και η πρόσβαση της 
με τον σκύλο-οδηγό γίνεται αξεπέραστο εμπόδιο. Προσλαμβάνει την έμ-
μεση ταπείνωση όταν της απαγορεύουν την είσοδο με τον πιστοποιημένο 
και εκπαιδευμένο συνοδό σκύλο συγκεκριμένα για την αναπηρία της, με 
αποτέλεσμα να βιώνει την ανισότητα.

Στην 2η περίπτωση που διερευνήσαμε για τη χώρα μας, η παραβίαση 
των δικαιωμάτων των κρατουμένων που εκτίουν την ποινή τους σε ψυχι-
ατρεία και είναι ΑμεΑ διαπιστώνεται μέσα από τη σειρά βασικών ελλεί-
ψεων στους χώρους περίθαλψης τους. Η απουσία γιατρών, νοσηλευτικού 
προσωπικού, ιατροφαρμακευτικής αγωγής, υποδομών κλπ. προβάλλεται 
μέσα από το υπόμνημα της ΕΣΑμεΑ στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης. 
Γίνεται αναφορά για παραβίαση της στοιχειώδους αξιοπρέπειας, αφού 
δεν υφίσταται εξατομικευμένη θεραπεία, της διασφάλισης της ισότιμης 
συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα και της άρσης των εμποδίων που, εν 
τέλει, οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η απουσία υποδομών για τα ΑμεΑ στις σχολές τις Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης αναδεικνύεται από την τρίτη ελληνική υπόθεση και συνιστά 
εμπόδιο προσβασιμότητας και κατ’ επέκταση αποκλεισμό από αυτήν. 
Προσλαμβάνει θέση επιχειρήματος για την άρνηση εισαγωγής στους 
κόλπους της και ο αρχιτεκτονικός ρατσισμός μετουσιώνεται σε εκπαι-
δευτικό αποκλεισμό.

2ο Ερευνητικό ερώτημα 

Ποια Κείμενα κυριαρχούν και προστατεύουν τα κοινωνικά δι-
καιώματα; 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναδεικνύεται ως ο 
ισχυρότερος μηχανισμός απόδοσης δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο. Απο-
νέμει δικαιοσύνη στηριζόμενο στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όσους 
προσφεύγουν σε αυτό. Στην περίπτωση κατά της Ρωσίας τόσο το ΕΔΔΑ 
όσο και η ΕΣΔΑ ως προστατευτικοί θεσμοί συνδράμοντας στην περίπτω-
σή του, στην αυτονομία του και στην κοινωνική επανένταξη του.

5.   To Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF) 
είναι η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, η 
οποία εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στον διάλογο με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
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Ο μηχανισμός των συλλογικών προσφυγών ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για παραβάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) συνιστά σημαντικό εργαλείο των Μη-Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμά-
των6. Στην περίπτωση κατά της Βουλγαρίας αποτελεί ένα δικαιοδοτικό 
όργανο που προστατεύει τα δικαιώματα 3000 περίπου παιδιών με νοητι-
κή στέρηση που διαμένουν σε ιδρύματα και στερούνται της εκπαίδευσης.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Αναπήρων είναι οι «υπερασπιστικές» πηγές που αντλεί 
τα επιχειρήματα του το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) 
για να διεκδικήσει την προσβασιμότητα στην ενημέρωση και στο δικαίω-
μα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Στην περίπτωση της Ισπανίδας επισκέπτριας παρά το γεγονός ότι δεν 
επικαλέστηκε άμεσα κάποιο μηχανισμό για την προστασία του δικαιώμα-
τος της, η δημοσιότητα που έλαβε το γεγονός δείχνει να συνέβαλε, ώστε 
τον Αύγουστο του 2010 να αποτελεί πραγματικότητα ο Νόμος 3668/2010 
Άρθρο 16 για την ελεύθερη είσοδο σε δημόσιους χώρους των ατόμων 
με μειωμένη όραση που συνοδεύονται από εκπαιδευμένο σκύλο οδηγό.

Την καταπάτηση του Ελληνικού Συντάγματος και της Διεθνούς Σύμ-
βασης για τα Άτομα με Αναπηρία του ΟΗΕ επικαλείται η Εθνική Συνομο-
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 
κρατουμένων Ατόμων με Αναπηρία, ενώ τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελι-
ωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε αξιοποιεί ο Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για την εισαγωγή της μαθήτριας με αναπηρία στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση.

3ο Ερευνητικό ερώτημα

Είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμού προστασίας των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη;

Τα Κοινωνικά Δικαιώματα, ως θεμελιώδη δικαιώματα, αποτέλεσαν τη ρομ-
φαία του διαφωτισμού και στη σύγχρονη πραγματικότητα απονεμήθηκαν 
ως αναπόσπαστο κομμάτι της οντότητας του ανθρώπου μέσα από την Συ-
νταγματική τους κατοχύρωση. Παρά το γεγονός της καθολικής αποδοχής 
τους στον Δυτικό Πολιτισμό και την σταδιακή ανάδειξή τους στους τομείς 
της εργασίας-απασχόλησης, της υγείας-πρόνοιας, της εκπαίδευσης-κα-
τάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π συχνά παραβιάζονται λόγω της 
αδυναμίας απόδοσης του νόμου στην πράξη. Αυτό δεν γίνεται ως μια 
ολοκληρωμένη ακυρωτική ενέργεια αλλά σε επιμέρους τομείς που κατά 
περίπτωση –όπως εξάλλου προκύπτει και από την ερευνητική μας προ-
σέγγιση– εντοπίζονται παραβιάσεις.

6.   Ο ΕΚΧ υιοθετήθηκε στις 18.10.1961 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6.6.1984 
με το Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ Α΄32). Η Ελλάδα έχει υπογράψει τον αναθεωρημένο ΕΚΧ 
κατά την υιοθέτησή του στις 3.5.1996. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στον ΕΚΧ, το οποίο 
προβλέπει το μηχανισμό των συλλογικών προσφυγών, τέθηκε σε ισχύ στις 1.7.1998. Η 
Ελλάδα το επικύρωσε στις 18.6.1998 με το Ν. 2595/1998 (ΦΕΚ Α΄63).
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Οι μηχανισμοί προστασίας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων αξιοποιού-
νται από τους Ευρωπαίους Πολίτες στο βαθμό εκείνο που γνωρίζουν την 
ύπαρξη τους και τον τρόπο προσφυγής σε αυτούς. Ωστόσο αυτό δε φα-
ντάζει εύκολο τόσο από την άποψη ότι η γνώση για αυτούς είναι μερική 
αφού μοιάζει πολύπλοκος και σύνθετος ο τρόπος προσέγγισής τους. Ου-
σιαστικά παρατηρούμε ότι επικουρικοί μηχανισμοί –όπως οι Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις και οι Συνδικαλιστικοί Φορείς- αξιοποιούνται για να 
υποστηρίξουν τα ΑμεΑ που προσφεύγουν για την υποστήριξη των Κοινω-
νικών Δικαιωμάτων τους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπων αποτελεί δι-
καιοδοτικό μηχανισμό που απονέμει με απόλυτη προσοχή και ορθολογι-
σμό το δίκαιο. Η μεγάλη καθυστέρηση της διερεύνησης των υποθέσεων 
από μία άποψη αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην προσφυγή, ενώ 
από την άλλη αξιοποιείται για την ορθότητα της απόφασης μέσα από την 
βαθιά και λεπτομερή ανάλυσή της. Η όποια προσχηματική και συχνά υπο-
βολιμαία επιχειρηματολογία για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων προσκρούει στο ΕΔΔΑ που προστατεύει τα Κοινωνικά Δικαιωμά-
των των ΑμεΑ από την περιδίνηση των σαθρών επιχειρημάτων όσων τα 
παραβιάζουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελεί δικαιοδοτι-
κό όργανο που διερευνά τις συλλογικές προσφυγές των εθνικών συνδι-
καλιστικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ότι αφορά τα Κοινω-
νικά Δικαιώματα. Στη περίπτωση κατά της Βουλγαρίας ασκεί καταλυτικό 
ρόλο και αναδεικνύει τις επιταγές του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Χάρτη με γνώμονα την εφαρμογή κατ’ ουσία του δικαιώματος 
των ΑμεΑ στην εκπαίδευση.

Στις διερευνούμενες περιπτώσεις οι μηχανισμού προστασίας των Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων συμβάλουν στην απονομή του δικαίου και επιλύ-
ουν ζητήματα που υπό άλλες συνθήκες η επίλυσή τους θα ήταν άκαμπτη.

Στον αντίποδα των παραπάνω τα Κοινωνικά Δικαιώματα υποστηρίζο-
νται αλλά δεν διασφαλίζονται μέσα από αναφορές και αποδοκιμασίες 
ή Υπομνήματα ακόμα και αν αυτές προέρχονται από Διεθνή Φόρουμ ή 
Συνδικαλιστικούς Φορείς. Ωστόσο όταν προσφεύγουν σε δικαιοδοτικούς 
μηχανισμούς αποτελούν δυναμικό προάγγελο διεκδίκησης της προστα-
σίας. Ορισμένες φορές επηρεάζουν εθνικές πολιτικές που ενεργοποιούν 
την νομοθετική εξουσία και αποτυπώνουν σε εθνικούς νόμους τα δικαιώ-
ματα που, εν κατακλείδι, απορρέουν από Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα.

4. Προτάσεις 
Στη «διαδρομή» μας στο χώρο των πανανθρώπινων δικαιωμάτων ανα-
δύθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις εθνικές πολιτικές Ευρωπαϊκών 
χωρών και εντοπίσθηκαν οι αδυναμίες των κοινωνικών συστημάτων για 
την καθολική τους περιφρούρηση. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι χρειάζονται εποπτικοί φορείς - Παρατηρητήρια όπως 
το επιτυχές παράδειγμα του Κλινικού Παρατηρητηρίου του Πανεπιστη-
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μίου Πατρών με ερευνητικό έργο για την προστασία από τις εξαρτήσεις 
(Dritsas I. 2020), που να διερευνούν, να καταγράφουν τις περιπτώσεις 
καταδυνάστευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων και να αμβλύνουν τις πα-
θολογίες που καθίστανται εμπόδια στην εφαρμογή τους.

Τα Ευρωπαϊκά Όργανα διασφαλίζουν την προστασία των Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. Χαρακτηρίζονται όμως χρονοβόρες διαδικασίες για τη διε-
ρεύνηση των καταγγελιών. Ωστόσο, καθίστανται απαραίτητες δεδομένων 
των πολλών υποθέσεων προσφυγής και της ορθότητας των αποτελεσμά-
των.

Η διάχυση στο γενικό πληθυσμό του ρόλου και των διαδικασιών που 
ακολουθούνται από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για την προστασία των 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα συνέβαλε στην αξιοποίησή τους. Μέσα από 
το χώρο της εκπαίδευσης θα μπορούσαν να γίνουν γνωστότεροι και να 
μη θεωρούνται απρόσιτοι. Τα επαγγελματικά σωματεία, οι συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και οι προνοιακές υπη-
ρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα συνέβαλε θετικά να έχουν 
τακτική ενημέρωση για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από απο-
φάσεις, οδηγίες, συστάσεις κ.λ.π και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να 
προβάλλουν τα σχετικά δεδομένα και την πρόοδο που επιτελείται για την 
προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνδράμουν μέσα από τις ενέργειές 
τους στην προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ασκούν πιέσεις 
στην διασφάλισή τους σε Εθνικές Στρατηγικές και σε Διεθνή και Ευρω-
παϊκά φόρουμ. Ο ρόλος τους είναι καταλυτικός και αποτελούν προσιτούς 
χώρους στα ΑμεΑ. Η ενδυνάμωση του ρόλου τους και η τακτική συμμε-
τοχή τους με απόψεις και τοποθετήσεις στους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς 
μηχανισμούς, που ασκούν νομοθετικό έργο, θα συνέβαλε στον εντοπι-
σμό των αδυναμιών των συστημάτων να εφαρμόσουν ή να θεσπίσουν 
πολιτικές άρσης της παραβίασης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η περαιτέρω διερεύνηση τους, στους επιμέρους τομείς της υγεία-
πρόνοιας, της εργασίας-απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτι-
σης και της κοινωνικής ασφάλισης καθίσταται αναγκαία δεδομένου ότι η 
εφαρμογή τους μετουσιώνεται από την εκάστοτε κοινωνική πολιτική των 
κρατών και διαφοροποιείται μέσα στο χρόνο σύμφωνα με τις συνθήκες 
που διαμορφώνονται στο εσωτερικό των χωρών. Παράδειγμα αποτελεί 
η Ελλάδα που με την υπογραφή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο-
νομικής στρατηγικής συρρίκνωσε την κοινωνική πολιτική και μετρίασε τα 
κοινωνικά δικαιώματα των ΑμεΑ στα πλέον απαραίτητα στην προσπάθεια 
της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας (Grigoriou, 2012). Η ανάδειξη 
συρρίκνωσης των θεμελιωδών-κοινωνικών δικαιωμάτων, με τον εντοπι-
σμό των χωρών και πεδίων που παραβιάζονται (και οδηγούν ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες στο περιθώριο και στον κοινωνικό αποκλεισμό) δίνει 
την ευκαιρία για αναστοχασμό με στόχο την προοπτική για μία κοινή Ευ-
ρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική.

Το φυσικό και το θετό δίκαιο συγκρούονται στην εφαρμογή των Κοι-
νωνικών Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η προσβασιμότητα στην υγεία, στην 
παιδεία, στην απασχόληση, στον πολιτισμό, στην κοινωνική ασφάλιση κλπ 
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δεν αποτελεί de facto δικαίωμα αλλά στην εύπλαστη πραγματικότητα, 
εξαρτάται από τις επιμέρους συγκυρίες. Η σαφής και ακριβής νομοθεσία 
που στοχευμένα θα προστατεύει τα Κοινωνικά Δικαιώματα ως δικαιώμα-
τα ομαλής κοινωνικής εξέλιξης του ευρωπαίου πολίτη, θα αποτελέσει εξι-
σορροπητικό παράγοντα στις «αφηρημένες» ερμηνείες των ευρωπαϊκών 
και εθνικών νομοθετικών κειμένων. Απαιτούνται περαιτέρω αποσαφηνί-
σεις, διευκρινήσεις, και ομαδοποιήσεις των διατάξεων για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και το Κράτος Πρόνοιας.

Η παραβίαση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων των ΑμεΑ δείχνει να μην 
αμβλύνεται όσο θα ήταν επιθυμητό από τις νομικές ρυθμίσεις και η διεκ-
δίκηση τους, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, καθίσταται συνυφασμένη 
με την γνώση, ενημέρωση και τα αποθέματα δυνάμεων των ΑμεΑ στο 
κοινωνικό σύστημα που ενεργούν. Τα συλλογικά Όργανα και οι Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις συμβάλλουν στην προάσπιση τους. Τα κράτη 
παρά την κύρωση των hard low κειμένων και την εξασφάλιση των μηχα-
νισμών προστασίας των Κ.Δ στην Ευρώπη δεν έχουν την απαιτούμενη 
διάχυση πληροφορία και την ευέλικτη προσέγγιση των Θεσμών από τους 
θιγόμενους. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ΑμεΑ βρίσκονται κάποιες φορές υπό 
την απειλή της παραβίασης τους και υπό την μερική γνώση ή ακόμα και 
άγνοια της διαδρομής που μπορούν να ακολουθήσουν για την προστασία 
τους.
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Περίληψη 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η κατανόηση της προσωπικής ανά-
πτυξης στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας και την επαγγελματική εξέλιξη. 
Αρχικά, αναφερόμενοι στην προσωπική ανάπτυ-
ξη, διερευνώνται οι έννοιες της αυτογνωσίας, 
της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης και της 
αυτεπάρκειας. Εν συνεχεία, αναλύεται ο σημα-
ντικός ρόλος της προσωπικής ανάπτυξης στην 
επαγγελματική εξέλιξη και πορεία και αναδει-
κνύεται η σημασία της στη διαχείριση της στα-
διοδρομίας του ατόμου. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην παροχή κατευθυντηρίων γραμμών 
προς τους συμβούλους επαγγελματικού προσα-
νατολισμού για την αξιοποίηση της προσωπικής 
ανάπτυξης στη διαχείρισης της σταδιοδρομίας.

Abstract
The purpose of this chapter is to understand 
personal development in career research and 
professional development. Initially, referring to 
personal development, the concepts of self-
knowledge, self-perception, self-esteem and 
self-sufficiency are utilized. Then, the important 
role of personal development in professional 
development and course is analyzed and its im-
portance in the management of the individual’s 
career is highlighted. Finally, special  emphasis 
is placed on providing guidance to career guid-
ance counselors on leveraging personal devel-
opment in career management.
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1. Εισαγωγή 
Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τεράστιες αλλαγές και εξελίξεις, 
τις οποίες ο άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει. Οι προκλήσεις αυτές 
διευρύνουν τον ορίζοντα του ατόμου, διαμορφώνουν καινούργια επαγ-
γελματικά ενδιαφέροντα και μεταβάλλουν την επαγγελματική του ζωή. 
Η συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων του καθενός, η αποκρυστάλλωση 
των κριτηρίων επιλογής σταδιοδρομίας, η αποσαφήνιση των προσωπικών 
του αξιών και η προσωπική επάρκεια στις προσωπικές και επαγγελμα-
τικές του επιδιώξεις προϋποθέτουν την αξιοποίηση των ικανοτήτων και 
των ταλέντων του στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας και της επαγγελ-
ματικής του εξέλιξης. Υπό το πρίσμα αυτό, η καλλιέργεια της αυτογνω-
σίας, η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης καθώς και η 
ενδυνάμωση της προσωπικής επάρκειας αποτελούν βασικές πτυχές της 
προσωπικής ανάπτυξης στη διαχείριση της επαγγελματικής πορείας του 
σύγχρονου ανθρώπου, ενώ προσδιορίζουν τις συμπεριφορές που σχε-
τίζονται με την εξέλιξη του επαγγελματικού του βίου. Αξίζει, λοιπόν, να 
ασχοληθεί κανείς συστηματικότερα με τις διαστάσεις ή τους παράγοντες 
που προσδιορίζουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και να προσπαθή-
σουμε να σκιαγραφήσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις πτυχές αυ-
τές και στην επαγγελματική εξέλιξη και πορεία.

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ανάδειξη εννοιών που σχετίζονται 
με την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και φαίνεται ότι αποτελούν το 
υπόβαθρο για την αξιοποίηση δεξιοτήτων και ηθελημένων ενεργειών για 
τη διαχείριση του επαγγελματικού του βίου. Η εμπλοκή των ωφελούμε-
νων σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει την ικανό-
τητά τους να αναλάβουν ενεργό δράση στη δια βίου αυτοδιαχείριση της 
επαγγελματικής τους διαδρομής και να επιδείξουν μεγαλύτερη προσωπι-
κή ευθύνη στην επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

2.  Προσωπική Ανάπτυξη: Αυτογνωσία, Αυτοαντί-
ληψη και Αυτοεκτίμηση 

Ο όρος αυτογνωσία είναι η αντικειμενική γνώση για τον εαυτό, κάθε στοι-
χείο που μπορεί να αναφέρεται στη σωματική, κοινωνική, επαγγελματική, 
συναισθηματική, και ψυχολογική όψη του. Αυτογνωσία σημαίνει επίγνω-
ση των αντιδράσεων του εαυτού. Είναι η γνώση που έχει το άτομο για τη 
συμπεριφορά του, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τα συναισθή-
ματά του (Μαλικιώση-Λοϊζου, 1994). Είναι η ικανότητα αναγνώρισης πε-
ριοχών προσωπικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Για την 
απόκτηση αυτογνωσίας ιδιαίτερη σημασία έχουν ο βαθμός, η ποιότητα, η 
ποικιλία και η διάρκεια της επικοινωνίας που έχει κάθε άνθρωπος με τα 
πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Ο όρος αυτοαντίληψη καλύπτει στοιχεία πολύ πέρα από το αντικει-
μενική γνώση. Το άτομο δε μένει μόνο σ’ αυτή, αλλά προχωρά άμεσα 
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από αντικειμενικές προεκτάσεις σε προσωπικές ερμηνείες αυτών που 
ξέρει για τον εαυτό του. Συνεπώς, αυτοαντίληψη σημαίνει το τι ερμηνεί-
ες δίνει στις αντικειμενικές πληροφορίες που έχει για τον εαυτό του, το 
πώς αντιλαμβάνεται αυτό που ξέρει γι’ αυτόν, τι νόημα, τι σημασία και 
τι διαστάσεις του δίνει (Αrgyle, 1981). Ο καθένας έχει ανάγκη από μια 
θετική αυτοαντίληψη, γιατί η θετική αυτοαντίληψη σημαίνει θετική στά-
ση και προδιάθεση για τον εαυτό και τη ζωή γενικότερα (Argyle, 1981∙ 
Λεονταρή, 1998). Η αυτοαντίληψη, επίσης, αναφέρεται στον τρόπο με 
τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και βασίζεται στις προεκτάσεις των 
σχετικώς αντικειμενικών δεδομένων της αυτογνωσίας. Περιέχει όλες τις 
αξιολογήσεις και τα συμπεράσματα που βγάζει κάποιος για τον εαυτό 
του ερμηνεύοντας τις πληροφορίες που διαθέτει. Η αυτοαντίληψη στη-
ρίζεται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις και επηρεάζεται από την κοινωνική 
εμπειρία. Το άτομο διαμορφώνει την αντίληψη του εαυτού μέσα από τις 
αντιλήψεις και τις στάσεις των άλλων απέναντί του. Ο τρόπος με τον 
οποίο μας βλέπουν οι άλλοι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ποιοι νομί-
ζουμε ότι είμαστε.

Ο όρος αυτοεκτίμηση χρησιμοποιείται για να αναφερθούν οι αξιολο-
γήσεις που οι άνθρωποι κάνουν αλλά και συντηρούν για τον εαυτό τους. 
Περιλαμβάνει διαθέσεις αποδοχής ή απόρριψης και το βαθμό που οι άν-
θρωποι νιώθουν αξιόλογοι, μοναδικοί και αποτελεσματικοί στην καθημε-
ρινή τους ζωή. Ο James (1980), εισηγητής της ψυχολογίας της αυτοεκτί-
μησης, είδε την αυτοεκτίμηση σαν την απόσταση ανάμεσα στον ιδανικό 
και τον αντιληπτό εαυτό (Σίμου & Παπάνης, 2007). Ο Coopersmith (1967) 
θεωρεί ότι η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολόγηση που κάνει το άτομο σχετι-
κά με τον εαυτό του και την οποία διατηρεί από συνήθεια. Εκφράζει μια 
στάση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας και δείχνει το βαθμό στον οποίο 
το άτομο θεωρεί ότι είναι ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο και άξιο. Η αυτο-
εκτίμηση είναι μια προσωπική κρίση αξίας, η οποία εκφράζεται στις στά-
σεις του ατόμου.

2.1.  Η Σημαντικότητα της Προσωπικής Ανάπτυξης στην Επαγ-
γελματική Εξέλιξη 

Η προσωπική ανάπτυξη αφορά όλη την πορεία της ζωής του ανθρώπου 
και είναι μια διαδικασία δίχως τέλος. Όσον αφορά στην επαγγελματι-
κή εξέλιξη, αυτή είναι μια πορεία αυτοανάπτυξης που κατέχει σημαντικό 
ρόλο για κάθε άνθρωπο, αφού το επάγγελμα είναι αυτό που τον ακολου-
θεί σχεδόν μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στους ταραχώδεις 
καιρούς που διανύουμε, οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι πλέον αναγκασμέ-
νοι να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για την πορεία της σταδιοδρομίας 
τους και να αναζητήσουν νέες λύσεις και ευκαιρίες για την επαγγελματι-
κή τους εξέλιξη, καθώς είναι πιθανό να αλλάξουν εργασιακούς ρόλους. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί μια εμπειρία 
προσωπικής αλλαγής που βιώνεται τόσο σε σχέση με το «ποιος είμαι» 
όσο με το «ποιος θέλω να γίνω». Συχνά οι άνθρωποι περιορίζουν τη σκέ-
ψη τους μόνο στον επαγγελματικό τομέα, καθώς δε συνειδητοποιούν ότι 
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η επαγγελματική εξέλιξη είναι ολιστική και αναπτύσσεται σε συνάρτηση 
με τις υπόλοιπες πτυχές της προσωπικής τους ανάπτυξης. Για το λόγο 
αυτό, στην πορεία προς την επαγγελματική εξέλιξη ο καθένας αναπτύσ-
σει τη δική του στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιοσυγκρασία του, 
το περιβάλλον που διαβιώνει ή αλληλεπιδρά και τους στόχους του. Έτσι, 
η προσωπική ανάπτυξη σφυρηλατεί την ταυτότητά μας και συνδέει τον 
εαυτό μας με τα βιώματα και τις επιδιώξεις μας.

Η προσωπική ανάπτυξη έχει μελετηθεί ιδιαίτερα στο χώρο της ψυ-
χολογίας. Από τους περισσότερους ερευνητές ως προσωπική ανάπτυ-
ξη ορίζεται το σύνολο των νοητικών, σωματικών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών χαρακτηριστικών του ατόμου, ο δυναμικός συνδυασμός 
των οποίων συντελεί ώστε κάθε άτομο να είναι μοναδικό (Παπαδιώτη, 
1998). Αν και σημειώνονται διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των 
μελετητών, όλες οι θεωρητικές θέσεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι 
η αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων οδηγούν 
από κοινού στη διαμόρφωση της προσωπικής ανάπτυξης. Οι άνθρωποι 
που έχουν συνειδητοποιήσει τι τους ταιριάζει και έχουν επίγνωση των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους είναι αυτόνομοι και σίγουροι για 
τα όριά τους, έχουν καλή ψυχική υγεία και τείνουν να υιοθετούν μια 
θετική στάση απέναντι στη ζωή. Όταν βρίσκονται σε κακή διάθεση, δεν 
την αναμασούν ούτε κατακυριεύονται από αυτήν, γι’ αυτό και είναι σε 
θέση να απαλλαγούν απ’ αυτή γρηγορότερα (Goleman, 2000). Υπό το 
πρίσμα αυτό, το άτομο αναπτύσσει την ικανότητα να αποδέχεται καταρ-
χάς την ύπαρξη μιας ευρείας γκάμας συναισθημάτων και ψυχοκοινω-
νικών δυνάμεων, όπως χαρά, ευτυχία, θυμός, φόβος, έκπληξη, αηδία, 
απογοήτευση, ενθουσιασμός, μίσος και πολλά άλλα. Επιπλέον, μαθαίνει 
να βιώνει και να εκφράζει τα συναισθήματα αυτά, χωρίς να αποκλείει 
όσα έχουν μια πιο αρνητική χροιά ή είναι πιο δυσάρεστα. Τέλος, κατα-
φέρνει να τα επεξεργάζεται και να τα διαχειρίζεται, να αναπτύσσεται 
μέσα από αυτά. Έτσι, το άτομο αναπτύσσει συναισθηματική αυτογνω-
σία, η οποία αναδεικνύει όχι μόνο τη βαθύτερη και ρεαλιστική γνώση 
του εαυτού μας αλλά και την επίγνωση του τρόπου αντίδρασής μας σε 
διάφορες καταστάσεις, όπως η διερεύνηση της σταδιοδρομίας και η 
επαγγελματική εξέλιξη υπό το πρίσμα διαφόρων επαγγελματικών ρό-
λων. Η επιδίωξη του «γνώθι σ’ αυτόν» βοηθάει το άτομο να σχηματίζει 
μία συνολική εικόνα για τον εαυτό του, να διαμορφώνει την αντίληψη 
του εαυτού του για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, την 
αντίληψή του για το σωματικό του εαυτό, την κοινωνική του συμπερι-
φορά, την επίδοση στις σχολικές ή τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, 
καθώς και την αντίληψη του εαυτού για τις εκπαιδευτικές και επαγγελ-
ματικές του επιλογές, για τον τρόπο δηλαδή, που διερευνά, σχεδιάζει 
και διαχειρίζεται τη σταδιοδρομία του. 
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3.  Αυτογνωσία και Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας: 
Ποιος Είμαι, Τι Θέλω, Πως Μπορώ να Προχω-
ρήσω 

Η κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών που σχετίζονται με τη στα-
διοδρομία βοηθούν το άτομο να αναπτύξει μια πιο αντικειμενική και ακρι-
βή αυτογνωσία και να κατανοήσει καλύτερα τις δεξιότητες του (τι μπορεί 
να κάνει στην παρούσα φάση), τις αξίες του (τι είναι σημαντικό γι’ αυτόν), 
τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες που 
σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του, τα προσωπικά του χαρακτηριστικά 
(ποιες δυνάμεις έχει και «δίνει» στη δουλειά του) και τις κλίσεις του. Η 
αυτογνωσία συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στο σχεδιασμό σταδιοδρο-
μίας, καθώς ενισχύει τη διερεύνηση των προσδοκιών για το μέλλον και τη 
βιωσιμότητα των επαγγελματικών αναζητήσεων, ενώ δίνει τη δυνατότητα 
στο συμβουλευόμενο να αντιληφθεί τα εφόδια που διαθέτει για να πραγ-
ματοποιήσει την επαγγελματική του ιδέα ή να συνειδητοποιήσει τους πα-
ράγοντες που μπορούν να τον εμποδίσουν να τον οδηγήσουν ενδεχομέ-
νως σε λανθασμένες επαγγελματικές αποφάσεις (Nathan & Hill, 2006).

Υπό το πρίσμα αυτό, η αυτογνωσία περιλαμβάνει ένα σύνολο προσω-
πικών πόρων που μπορεί να εφοδιάσουν τα άτομα με αποτελεσματικό 
τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του κόσμου της 
εργασίας του 21ου αιώνα. Μπορεί να αντιπροσωπεύει μια πηγή θετικού 
προσωπικού κεφαλαίου που ενισχύει την άνθηση δεξιοτήτων αυτοπρο-
ώθησης και αυτοπεποίθησης για την επιτυχή αντιμετώπιση των αλλαγών 
και προκλήσεων του επαγγελματικού βίου (Blustein, 2008). Κατά ανά-
λογο τρόπο, η αυτογνωσία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει 
μια θετική εικόνα για τον εαυτό του όσον αφορά την αυτοεκτίμηση του, 
που δεν εξαρτάται από τις επιδόσεις και την επάρκειά του για τη δια βίου 
επαγγελματική και μαθησιακή πρόοδο και εξέλιξη του.

4.  Αυτοαντίληψη και Επαγγελματική Εξέλιξη: Ταυ-
τότητα Σταδιοδρομίας 

Σύμφωνα με τον Prescott (2006), η αυτοαντίληψη περιλαμβάνει τη φυσι-
κή, ψυχολογική και κοινωνική ευημερία ενός ατόμου, που μπορεί να επη-
ρεαστεί από τις στάσεις, τις συνήθειες, τις πεποιθήσεις και την ιδεολογία 
του. Για το λόγο αυτό, δεν θεωρείται μια κατάσταση που κληρονομείται, 
αλλά οικοδομείται σταδιακά από το άτομο κάτω από την επίδραση του 
κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο διαβιώνει (Φλου-
ρής, 2002). Η θέση αυτή παραπέμπει στη θεωρία για τον «αυτοκαθρεπτι-
ζόμενο εαυτό» (looking glass self) σύμφωνα με την οποία, οι εντυπώσεις 
που ο καθένας θεωρεί ότι οι άλλοι έχουν για το πρόσωπο τους αποτελούν 
ένα είδος κοινωνικού καθρέπτη, μέσα στον οποίο βλέπει τον εαυτό του 
και διαμορφώνει την εικόνα του γι› αυτόν (Φλουρής, 1989). Με βάση την 
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αντίληψη αυτή, η αυτοαντίληψη διαμορφώνεται από ένα πλήθος παρα-
γόντων: την οικογένεια, το σχολείο, τους συνομηλίκους, τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης, το φύλο, τη θρησκεία, το πολιτισμικό πλαίσιο. Επιπλέον, 
αναδεικνύει όχι μόνο τις γνωστικές πτυχές του εαυτού αλλά και τις ατο-
μικές προσδοκίες για το μέλλον, ενώ εμπεριέχει τη σύγκριση μεταξύ των 
ατομικών προσδοκιών και περιβαλλοντικών προτύπων με την καλλιέρ-
γεια της αυτοεκτίμησης και την ενίσχυση της συναισθηματικής ισορροπί-
ας σε όλες τις πτυχές της επαγγελματικής συμπεριφοράς και των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων (Nasir & Lin, 2013). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
η αυτοαντίληψη καλλιεργεί την επαγγελματική αυτογνωσία, δηλαδή, την 
ευαισθητοποίηση ενός ατόμου σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες στα-
διοδρομίας και τις δυνατότητές του για τις ανάγκες του επαγγελματικού 
του βίου. Κατά ανάλογο τρόπο ενδυναμώνει τη διερεύνηση επαγγελματι-
κών πληροφοριών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, τις πληροφορίες σχετικά 
με τα διάφορα είδη σταδιοδρομίας, τη συνειδητοποίηση ότι η επιλογή 
σταδιοδρομίας σχετίζεται με όλους τους μελλοντικούς ρόλους της ζωής 
(Eliason & Patrick, 2008).

Οι επιλογές που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πολλές και ποι-
κίλες, γι’ αυτό και δεν μπορεί να αντιληφθεί τον εαυτό του ως μια συ-
γκροτημένη προσωπικότητα, αλλά τον βιώνει ως μια συλλογή επιμέρους 
ταυτοτήτων. Έτσι ο άνθρωπος ασχολείται συνεχώς με τις πτυχές της προ-
σωπικής του ανάπτυξης, ενώ επιδιώκει να οργανώσει σε ένα λειτουργικό 
πλαίσιο τις επιμέρους ταυτότητές του. Επιπροσθέτως, προσπαθεί να ανα-
γνωρίζει εκείνο το κομμάτι του κόσμου της εργασίας που ταιριάζει με την 
προσωπικότητά του ή τις επιμέρους ταυτότητές του, καθώς αυτές μπορεί 
να σχετίζονται με διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές (Μαλικιώση - 
Λοΐζου, 2002). Για να αποκτηθεί η ταυτότητα σταδιοδρομίας χρειάζεται 
το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, που θα προωθήσει την ανάπτυξη 
της αυτογνωσίας και την αυτοοργάνωση των πολλαπλών εμπειριών της 
καθημερινής ζωής και θα ενισχύσει την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και 
ικανοτήτων, που θα αποτελέσουν τα εφόδια για την περαιτέρω προσωπι-
κή και επαγγελματική εξέλιξή του και τη διαμόρφωση επιλογών με βάση 
τις προσωπικές ιδέες.

5.  Αυτοεκτίμηση και Διερεύνηση Σταδιοδρομίας: 
Ψυχολογική Δομή ή Μεταδεξιότητα; 

Μερικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αυτοεκτίμηση ως την εσωτερική 
φωνή τους, τη φωνή που τους λέει αν είναι αρκετά καλοί για να κάνουν 
ή να επιτύχουν κάτι στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αν και 
η αυτοεκτίμηση δε συνδέεται με την ικανότητα, ωστόσο σχετίζεται με την 
προσωπική και κοινωνική ευημερία, καθώς είτε αναφέρεται στις συνο-
λικές αντιλήψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων για την αξία τους 
(γενική αυτοεκτίμηση) είτε στις αντιλήψεις και τις αξιολογήσεις τους σχε-
τικά με την ποιότητα των σχέσεων τους με τους συνομηλίκους τους τις 
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έμφυτες αντιλήψεις και τα συναισθήματα αυτοπεποίθησης τους (προσω-
πική αυτοεκτίμηση) (Potgieter, 2012). Σύμφωνα με τον Kernis (2003), η 
αυτοεκτίμηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταδεξιότητα σταδιοδρομίας, 
αφού αναφέρεται στο πώς το άτομο αισθάνεται για τον εαυτό του, ενώ 
σηματοδοτεί και επηρεάζει τη συνδιαλλαγή του με το περιβάλλον και τους 
ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά. Παράλληλα, μπορεί να θεω-
ρηθεί ένας προγνωστικός παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
και μια ένδειξη για το πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιδράσουν 
σε ορισμένα συμβάντα ή δύσκολες καταστάσεις (Gray-Little & Hafdahl, 
2000). Σε σχέση με την επαγγελματική μας πορεία, ο βαθμός αυτοεκτί-
μησης ενός ατόμου μπορεί να είναι ενδεικτικός της ικανότητας του να 
λάβει αποφάσεις και να διαχειριστεί τα προβλήματά του. Για παράδειγμα, 
άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό βεβαι-
ότητας και «αποκρυστάλλωσης» των επαγγελματικών ενδιαφερόντων 
τους ή είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να διαχειριστούν την ανάπτυξη 
των επιλογών τους στις επαγγελματικές τους αναζητήσεις, οδηγούνται 
σε επαγγελματικές προτιμήσεις αξιοποιώντας υποκειμενικά κριτήρια, 
ενώ τείνουν να αναδεικνύουν αυξημένη επαγγελματική ωριμότητα στην 
κατανόηση της διαδικασίας προσαρμογής της γέφυρας του «εγώ» με τον 
κοινωνικό και επαγγελματικό κόσμο (Creed & Patton, 2003∙ Starica, 2012). 
Αντίθετα, άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση δε φαίνεται να έχουν ξεκάθαρη 
αίσθηση ταυτότητας και δεν αισθάνονται βέβαια ότι θα πετύχουν σε αυτό 
που προσπαθούν. Ως εκ τούτου, φαίνεται περισσότερο πιθανό να έχουν 
μειωμένη ικανότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, 
πιο συγκεκριμένα απουσία επαγγελματικής ανθεκτικότητας, υποστηρικτι-
κού δικτύου στήριξης, μελλοντικού προσανατολισμού, ανάληψης ρίσκου 
και δεξιοτήτων λήψης απόφασης (Bezuidenhout, 2010).

6.  Αυτο-Αποτελεσματικότητα: Προσωπική Επάρ-
κεια στη Διαχείριση Σταδιοδρομίας 

Ο Bandura (1997) ορίζει την αυτό-αποτελεσματικότητα ως την πίστη που 
έχει ένα άτομο ότι διαθέτει τις ικανότητες να εκτελέσει ένα συγκεκριμέ-
νο έργο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η έννοια της αυτο-αποτελεσμα-
τικότητας δεν υποδηλώνει τις πραγματικές ικανότητες που μπορεί να 
έχει ένα άτομο αλλά το βαθμό της πίστης του ατόμου στις ικανότητές 
του. Σύμφωνα με τη θεωρία της αντίληψης της επάρκειας του Εαυτού 
(Bandura, 1997), οι άνθρωποι αναπτύσσουν πεποιθήσεις για τις ικανό-
τητες και τα χαρακτηριστικά τους σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς. 
Οι πεποιθήσεις αυτές καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους προσδιορίζο-
ντας τις προσωπικές τους επιδιώξεις, το επίπεδο των επιχειρούμενων 
επιτευγμάτων τους, το βαθμό της προσπάθειας που καταβάλλουν κατά 
την απόδοσή τους στη συγκεκριμένη κατάσταση ή στο συγκεκριμένο το-
μέα. H αυτο-αποτελεσματικότητα καθορίζει πώς και σε ποιο βαθμό το 
άτομο θα εφαρμόσει τη γνώση που νομίζει ότι έχει, επομένως και σε 
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ποιο βαθμό και σε ποια κατεύθυνση θα προσανατολίσει τις δυνατότητες 
και τις ευκαιρίες της προσωπικής του ανάπτυξης (Κάντας & Χατζή, 1991). 
O Bandura (1997) όρισε την αυτο-αποτελεσματικότητα ως μια υποκειμε-
νική εκτίμηση που κάνει το άτομο σχετικά με τη δυνατότητά του να οργα-
νώσει και να εκτελέσει μια σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική επί-
τευξη ενός έργου ή την αντιμετώπιση μιας κατάστασης. Με άλλα λόγια, 
η αυτο-αποτελεσματικότητα δεν αναφέρεται στο κατά πόσο ένα άτομο 
είναι ικανό αντικειμενικά αλλά στις προσωπικές πεποιθήσεις για το αν 
διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες να εκτελέσει ένα έργο κάτω από 
διάφορες συνθήκες, με όποιες ικανότητες κι αν έχει. Έτσι, οι άνθρωποι 
που έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους αντιμετωπίζουν τις 
δύσκολες καταστάσεις ως προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν και 
όχι ως απειλές που πρέπει να αποφευχθούν. Για το λόγο αυτό, τα άτομα 
που διαθέτουν ισχυρές πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας επιδει-
κνύουν υψηλό βαθμό αφοσίωσης στις προσπάθειες που καταβάλλουν 
για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και, συνήθως, προσεγγί-
ζουν απειλητικές και δύσκολες καταστάσεις με διάθεση να ασκήσουν 
έλεγχο επάνω τους. Αντιθέτως, εκείνοι που αμφιβάλλουν για τις ικανό-
τητές τους δειλιάζουν και φοβούνται ενόψει επικίνδυνων καταστάσεων, 
οι οποίες εκλαμβάνονται ως προσωπικές απειλές και αξεπέραστα εμπό-
δια (Bimrose, 2006).

Η θεωρία της αυτο-αποτελεσματικότητας, από τη στιγμή που εμφα-
νίστηκε έως και σήμερα, έχει συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στη δια-
μόρφωση παρεμβάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού σε ζητήμα-
τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής σταδιοδρομίας, τη λήψη επαγγελ-
ματικών αποφάσεων, την επαγγελματική στοχοθέτηση, τις πιθανότητες 
επιτυχίας σε έναν εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό κλάδο ή ακόμη, τις 
επαγγελματικές επιλογές και την εκπαιδευτική και εργασιακή επίδοση. 
Η αυτο-αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας αποτελεί μια 
νέα μεταβλητή, η οποία επιδιώκει να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει την 
προσωπική επάρκεια του ατόμου να ανταπεξέλθει σε ποικίλα θέματα που 
συνδέονται με τη σταδιοδρομία του (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas & 
Argyropoulou, 2015). Αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις: τη διαχείριση 
σταδιοδρομίας, τις δεξιότητες σταδιοδρομίας, την ευελιξία στην εργασία 
και τη δημιουργικότητα στην εργασία. Η νέα αυτή μεταβλητή μπορεί να 
εφαρμοστεί στην επαγγελματική συμβουλευτική προκειμένου να κατα-
νοηθεί το πλαίσιο σκέψης και δράσης του ατόμου στη διερεύνηση της 
σταδιοδρομίας του και να ενισχυθεί η ικανότητα του ατόμου, μέσω της 
οποίας γνωστικές, κοινωνικές και συμπεριφοριστικές δεξιότητες οργα-
νώνονται σε μια ενιαία πορεία δράσης για την εξυπηρέτηση των στόχων 
της σταδιοδρομίας του.

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται σαφές ότι η αυ-
το-αποτελεσματικότητα αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης που νιώθει 
κανείς στην προσωπική και επαγγελματική του ταυτότητα, γεγονός που 
του επιτρέπει να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που 
τίθενται από το κοινωνικό περιβάλλον, να είναι περισσότερο ανθεκτικός 
μετά την αποτυχία, να προσαρμόζεται με ευελιξία στις εκάστοτε μεταβά-
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σεις και να μπορεί να ισορροπεί τις κοινωνικές απαιτήσεις με τις προσω-
πικές του επιθυμίες (Argyropoulou, Tsikoura & Kaliris, 2017). Παράλληλα, 
η αίσθηση προσωπικής επάρκειας στη σταδιοδρομία επιδρά θετικά στην 
«τέχνη της σταδιοδρομίας» (Shiaelis & Argyropoulou, 2018), ενώ καλ-
λιεργεί την αισιοδοξία στις επαγγελματικές αποφάσεις (Charokopaki & 
Argyropoulou, 2019).

7.  Προτάσεις για τους Συμβούλους Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού 

Το παρόν κεφάλαιο σκιαγράφησε βασικές διαστάσεις της προσωπικής 
ανάπτυξης σε σχέση με τη διερεύνηση της σταδιοδρομίας και την επαγ-
γελματική εξέλιξη, προκειμένου να αναδειχθούν οι πολλαπλοί παράγο-
ντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο από τους συμβουλευόμε-
νους όσο και από τους συμβούλους που συνοψίζονται στους ακόλου-
θους:

•	 Οι αποτελεσματικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις οφείλουν να 
διερευνούν, να αναπτύσσουν και να ενισχύουν την ενασχόληση 
του ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός συνιστά μια δραστηριότητα διαπαιδαγώγησης 
και μια διαδικασία υποβοήθησης της προσωπικής και επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης του ατόμου. 

•	 Η διερεύνηση της προσωπικής ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει 
το κατάλληλο υπόβαθρο για την καλλιέργεια και την αξιοποίηση 
των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, καθώς διευκολύνει 
τους ωφελούμενους να εμπλακούν με ενεργό τρόπο στη δια βίου 
αυτοδιαχείριση της επαγγελματικής του εξέλιξης και ζωής.

•	 Οι ωφελούμενοι χρειάζεται να αξιοποιούν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες της προσωπικής τους ανάπτυξης και να αναπτύσ-
σουν πλήρη και αντικειμενική γνώση των προσόντων που έχουν 
σε σχέση με τον κόσμο της εργασίας, αναλαμβάνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη στην επίτευξη προσωπι-
κών και επαγγελματικών στόχων.

•	 Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζεται να 
«ασχοληθεί» με την προσωπική ανάπτυξη του συμβουλευόμενου 
και να κάνει υποθέσεις για τον τρόπο που οι ωφελούμενοι αξιοποι-
ούν την προσωπική τους ανάπτυξη στην εργασία τους. Η αξιοποίη-
ση κατάλληλων ποσοτικών εργαλείων και ποιοτικών μέσων μπορεί 
να επιβεβαιώσει τις υποθέσεις αυτές στη συμβουλευτική διαδικα-
σία και να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει ηθελημένες ενέργειες 
στο σχεδιασμό της επαγγελματικής του πορείας.

•	 Η αντικειμενική και ακριβής αυτογνωσία βοηθά τους ωφελούμε-
νους να προσχωρήσουν σε μια νέα εποικοδομητική αυτοαντίληψη, 
η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια σταθερή αυτοεκτί-
μηση ή μια ανανέωση ή ακόμη μια αλλαγή συμπεριφοράς για τη 
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λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προσωπικών και επαγγελ-
ματικών σχεδίων δράσης.

•	 Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνιστά μια μαθησιακή διαδικα-
σία που συντελείται πρωτίστως από το ίδιο το άτομο, για το ίδιο το 
άτομο, με την παράλληλη υποστήριξη και διευκόλυνση που παρέ-
χεται από τον σύμβουλο. Η εγρήγορση των ωφελούμενων σε ζη-
τήματα αυτοανίχνευσης και αυτοκατανόησης μπορεί να ενισχύσει 
την αυτοπεποίθησή τους στη διερεύνηση της σταδιοδρομίας τους 
και την αυτάρκειά τους στην κατάκτηση ενός εύρους δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της επαγγελματικής τους πορείας.
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Περίληψη 
Ο ομοφυλοφιλικός έρωτας αποτέλεσε διαχρονικά αντικείμενο πολλα-
πλών, αναμφίβολα αντικρουόμενων απόψεων· οι εκφάνσεις του, δίχα-
σαν τόσο την κοινή γνώμη και όσο και σε παλαιότερες κυρίως εποχές, 
την επιστημονική κοινότητα. Η ερωτική επιθυμία και διέγερση με άτομα 
του ιδίου φύλου, ενέπνευσε ακόμη και τις καλές τέχνες· ενδεικτική ως 
προς τούτο, είναι η δραματική ταινία Φιλαδέλφεια (Philadelphia), η οποία 
αποτυπώνει σαφώς τις κοινωνικές αναπαραστάσεις της αμερικανικής 
κοινωνίας για τους ομοφυλόφιλους, τη δεκαετία 
του ‘90. Η ομοφοβία, τις όψεις της οποίας έχει 
σκοπό να αναδείξει το παρόν, συνιστά μια στάση 
που εκπορεύεται από το φόβο απέναντι στο σε-
ξουαλικά «αποκληθέν» υποκείμενο· η επικοινω-
νία των στοιχείων που συνθέτουν τη σεξουαλική 
και κοινωνική του ταυτότητα, όπως αυτή μπορεί 
έγκαιρα και κυριότερα έγκυρα να πραγματοποι-
ηθεί στο σχολικό περιβάλλον, δε θα εμπλουτίσει 
απλά τις εγκύκλιες γνώσεις των μαθητών μα και 
θα άρει τον «απειλητικό» για την κοινωνική νόρ-
μα, χαρακτήρα τους.

Abstract 
Homosexual love has long been the subject of multiple, unquestionably 
conflicting views. Its manifestations have divided both the public and the 
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scientific community in earlier times. The erotic 
desire and arousal of people with same sex, even 
inspired the fine arts. Indicative of this, is the 
dramatic film Philadelphia, which clearly depicts 
the social representations of American society 
for homosexuality in ‘90’s. Homophobia, whose 
aspects are intended to bring out in the present 
article, is an attitude that stems from the fear of 
sexual interest in the same sex. The communica-
tion of the elements that compose the sexual and 
social identity, as it can be done in time and with 
authority in the school environment, will not only 

enrich the circular knowledge of students but it will also end the «threat-
ening» social norm about their ethos.

Εισαγωγή 
Η ομοφυλοφιλία,1 συνιστά μια μορφή σεξουαλικής ταυτότητας που απα-
ντάται σε όλους τους πολιτισμούς. Η ερωτική επιθυμία και διέγερση με 
άτομα του ίδιου φύλου ωστόσο, καθώς άλλες «μειονοτικές»2 σεξουαλικές 
προτιμήσεις και τάσεις, δεν τυγχάνει πάντα πλήρους αποδοχής λόγω των 
υφιστάμενων ανά κοινωνία και ιστορική περίοδο, σεξουαλικών κανόνων. 
Οι κανόνες αυτοί όπως συνηγορούν στην έγκριση, στην αποδοχή ή στην 
καταδίκη μιας «αποκλίνουσας» ή «παρεκκλίνουσας» από το πρότυπο της 
σεξουαλικά ετερόφυλης, της στενά συνδεδεμένης με την τεκνογονία3, 
συμπεριφοράς, δεν αποτυπώνουν άλλο από τις κρατούσες κάθε φορά, 
αντιλήψεις περί της σεξουαλικής ηθικής.

Οι εκφάνσεις της ομοφυλοφιλίας, καθώς και άλλες στο πλαίσιο κοινω-
νικά «παραδεκτών» τύπων σεξουαλικών συμπεριφορών (όπως οι προγα-
μιαίες σχέσεις), ήγειραν διαχρονικά πλήθος αντιδράσεων μεταξύ τόσο 
των ατόμων-μελών του οργανωμένου κοινωνικού συνόλου όσο και των 
μελών της επιστημονικής κοινότητας. Οι διχογνωμίες για τη σεξουαλική 
ταυτότητα της ομοφυλοφιλίας, η οποία και αφαιρέθηκε μόλις το 1973 από 

1.   Για την ετυμολογία του όρου βλ. Μπαμπινιώτης, (2002, σελ. 1257). Για τις γυναίκες 
αυτού του προσανατολισμού, χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος «λεσβία»· βλ. ανα-
λυτικότερα Αντωνοπούλου, (1997, σελ. 158).

2.   Σε κάθε κοινωνία, η ετεροφυλία αποτελεί τη βάση για το γάμο και την οικογένεια. 
Υπάρχουν όμως και πολλές μειονοτικές σεξουαλικές προτιμήσεις και τάσεις. Η Τ. 
Λόρμπερ αναγνωρίζει μεταξύ των ανθρωπίνων όντων, έως και δέκα διαφορετικές 
σεξουαλικές ταυτότητες. Αυτές είναι: ετεροφυλόφιλη γυναίκα, ετεροφυλόφιλος 
άνδρας, λεσβία γυναίκα, ομοφυλόφιλος άνδρας, αμφιφυλόφιλη γυναίκα, αμφιφυ-
λόφιλος άνδρας, παρενδυσιακή γυναίκα, παρενδυσιακός άνδρας, μεταφυλετικός 
άνδρας, μεταφυλετική γυναίκα. Βλ. Giddens, (2002, σελ. 165).

3.   Πλάτων Νόμοι, Α΄636c: «…έννοητέον ότι τή θηλεία καί τή τών αρρένων φύσει είς 
κοινωνίαν ίούση τής γεννήσεως ή περί ταϋτα ηδονή κατά φύσιν άποδεδόοθαι δοκεΐ, 
αρρένων δέ προς άρρενας ή θηλειών προς θηλείας παρά φύσιν καί τών πρώτων τό 
τόλμημ’ είναι δι’ άκράτειαν ηδονής.

Key words: 

homophobia,  
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sexual education,  

intervention strategies,  
school environment,  

bullying
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τις λίστες των ψυχικών διαταραχών του Διαγνωστικού και Στατιστικού 
Εγχειρίδιου (DSM),4 εκτιμούμε πως κυριότερα εδράζονται στη βάση της 
«φυσιολογικότητας» ή μη, ακόμη και της εκ γενετής ή επίκτητης απόκτη-
σής της.5

Η ομοφυλόφιλη συμπεριφορά αποτελεί σαφέστατα το αποτέλεσμα 
μιας διαδικασίας στην οποία μετέχει ένας σημαντικός αριθμός ψυχικών 
μα και σωματικών παραγόντων· η ανοικτή ή μη εκδήλωσή της, δεν έγκει-
ται απλά στην επιθυμία έκφρασής της μα και στο συνυπολογισμό ενός 
συνόλου αντιδράσεων που αυτή θα προκαλέσει ένεκα των υφιστάμενων 
κοινωνικών αναπαραστάσεων.6 Η αμερικανική δραματική ταινία Φιλαδέλ-
φεια (Philadelphia), στην οποία και επιλέξαμε να κάνουμε αναφορά στο 
παρόν, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτύπωσης των εκφάν-
σεων της σεξουαλικής ταυτότητας της ομοφυλοφιλίας στον κινηματο-
γράφο και τις καλές τέχνες εν γένει.7 Συνάμα, μέσα από την ταινία αυτή, 
καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός των ψυχοκοινωνικών και επαγγελ-
ματικών συνεπειών που έχουν έως και τις μέρες μας, οι ομοφοβικές προ-
σεγγίσεις για τους ομοφυλόφιλους, όπως αυτές που εκφράστηκαν στο 
πρόσωπο του ήρωα της, του A. Beckett.

1.  Η ομοφοβία και οι επιπτώσεις της στην ψυχο-
κοινωνική υγεία και επαγγελματική ζωή των 
ομοφυλόφιλων 

Ένα ομοφοβικό «αστείο» μεταξύ συναδέλφων, απέτρεψε τον ομοφυλό-
φιλο δικηγόρο A. Beckett, να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα 
στο χώρο εργασίας του, σε μια από μεγαλύτερες νομικές εταιρίες της 
Φιλαδέλφεια. Το μικρό μελάνωμα στο μέτωπό του, γρήγορα αποκάλυψε 
το μυστικό του∙ ήτανε φορέας του AIDS. Μόνη λύση μετά την απόλυσή 
του, ήταν η δικαστική οδός…

4.   Βλ. https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/prosopikotita/fylo/82-i-omofilofilia 
-den-ine-psichiki-diatarachi.html

5.   Ο Β. Γιαννέλος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοφυλοφιλικής Κοινότητας, αναφέ-
ρει πως «...Η εναντίωση στην ανδρική και γυναικεία ομοφυλοφιλία βασίζεται πάντα 
στις ίδιες πάντα υποθέσεις. Οι ομοφυλόφιλοι, άντρες και γυναίκες, απλώς και μόνο 
επειδή υπάρχουν, θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ρόλους των φύλων, το αυτονόητο 
της παραδοσιακής οικογένειας, το ετεροφυλοφιλικό μονοπώλιο στον έρωτα και τις 
σχέσεις». Βλ. την τοποθέτηση του Γιαννέλου, στο Παπαζήση, Χατζητρύφων και Κτε-
νίδης, (2004, σελ. 13).

6.   Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις «…επιβάλλουν ένα έτσι ένα είδος αυτόματης εξήγη-
σης… Χωρίς πραγματικά ενεργή σκέψη, οι εξηγήσεις των ανθρώπων καθορίζονται 
από τις κοινωνικές τους αναπαραστάσεις»: Hewston, (1989, p. 261)· για τις κοινωνι-
κές αναπαραστάσεις βλ. Moscovici, (1973). 

7.   Η ομοφυλοφιλία αναμφίβολα ενέπνευσε σχεδόν όλες τις καλές τέχνες. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την αποτύπωση των εκφάνσεών της στην ποίηση (σε έργα του μεγά-
λου ποιητή Κ. Π. Καβάφη), στη ζωγραφική (σε αγγειογραφίες των αρχαϊκών χρόνων, 
σε έργα του καταξιωμένου Γ. Τσαρούχη), στην υποκριτική (στο έργο του Q. Crisp), 
στη μουσική (στο έργο της L. Fabian) κ.ά.
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Στο προεισαγωγικό κομμάτι της ενότητας αυτής, η ευσύνοπτη αναφο-
ρά στην πλοκή της ταινίας Φιλαδέλφεια εξυπηρετεί διπλά· αποκαλύπτει 
στον αναγνώστη του παρόντος, αφενός τις εκφράσεις της ομοφοβικής 
προσέγγισης της ομοφυλοφιλίας και αφετέρου των συνεπειών αυτής στο 
ομόφυλο σεξουαλικά υποκείμενο. Η ταινία, η οποία και απέσπασε δυο 
βραβεία Oscar, είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του νεαρού 
δικηγόρου, ομοφυλόφιλου και οροθετικού G. Bowers.

Η ομοφοβία (homophobia), ως όρος, εισήχθη από τον Εβραίο   Αμε-
ρικανό ψυχολόγο G. Weinberg.8 Ένας σχετικά πρόσφατος ορισμός της, 
την περιγράφει ως «φόβος, απόρριψη, ή αποστροφή, συχνά με τη μορ-
φή στιγματιστικών συμπεριφορών ή προκατειλημμένης συμπεριφοράς, 
απέναντι στους ομοφυλόφιλους και/ή την ομοφυλοφιλία».9 Πρόκειται 
αναμφίβολα για αρνητικά φορτισμένα συναισθήματα και συνακόλουθα 
για μορφές συμπεριφοράς, που εκπορεύονται από τις κρατούσες κάθε 
φορά, μεταβαλλόμενες ανά κοινωνία και ιστορικό πλαίσιο κοινωνικές 
αναπαραστάσεις.10 Τα χαρακτηριστικά που συν τω καιρώ έχουν υποτιμητι-
κά11 αποδοθεί στους ομοφυλόφιλους, που τους έχουν στιγματίσει,12 συνέ-
βαλαν όχι μόνο στο να κατηγοριοποιηθούν οι τελευταίοι ως διαφορετικοί 
μα και ως υποδεέστεροι έναντι των αριθμητικά υπέρτερων, ετεροφυλό-
φιλων. Ως «υποδεέστεροι» λοιπόν για τους ομοφοβικά προσκείμενούς 
τους, εκλαμβάνονται ως μια δυνητική απειλή για την κοινωνική και κυριό-
τερα τη σεξουαλική τους ταυτότητα.

Οι μορφές καταπίεσης των ομοφυλοφίλων, από συχνά, καθόλα κα-
ταπιεσμένες, ανασφαλείς ή με χαμηλή αυτοεκτίμηση προσωπικότητες,13 
δύνανται να ενέχουν, όπως επισημαίνει G. Herek και το στοιχείο της 
εχθρικότητας.14 Προσβάλλουσες το βαθύ πυρήνα της ψυχοκοινωνικής 
υπόστασης του ομοφυλόφιλου υποκειμένου, οι ομοφοβικές εκδηλώσεις 

  8.   Όπως επισημαίνει ο ίδιος σε προσωπική του συνέντευξη, επινόησε τη λέξη «ομο-
φοβία» προκειμένου για την επισήμανση του φόβου σχετικά με τους ομοφυλόφι-
λους… «Ήταν ένας φόβος για τους ομοφυλόφιλους ο οποίος σχετιζόταν με τον 
φόβο της μόλυνσης-μετάδοσης, ένας φόβος υποβιβασμού…»: Herek, (2004, p. 7)· 
βλ. επίσης Weinberg (1972).

  9.   UNESCO, (2012, pag.6).
10.   Όπως διαβάζουμε στη διδακτορική διατριβή της Γ. Τζαμαλούκα «…το κοινωνικό 

σφράγισμα των περιεχομένων ή των διαδικασιών της αναπαράστασης πρέπει 
να ανάγεται και στα πλαίσια μέσα από τα οποία αναδύονται οι αναπαραστάσεις, 
στην επικοινωνία, μέσω της οποίας κυκλοφορούν, στις λειτουργίες που χρησι-
μεύουν στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο και τους άλλους. Ενώ λοιπόν η ομο-
φυλοφιλία θεωρήθηκε αρχικά ως αμάρτημα, στη συνέχεια ως έγκλημα και τέλος 
ως ασθένεια, στις μέρες μας τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η ομοφυλοφιλία 
αποτελεί μια επιλογή του ατόμου, η οποία δεν καθορίζεται από παθολογικούς 
παράγοντες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην αποϊατρικοποίησή της»: Τζα-
μαλούκα (2002, σελ. 14).

11.   Ευρέως διαδομένοι χαρακτηρισμοί, κυριότερα για τους άντρες ομοφυλόφιλους, εί-
ναι αυτοί του «αδελφή» και του «σύκο». Βλ. Μπαμπινιώτης, (2002, σελ. 1257).

12.   «..εξ ορισμού πιστεύεται ότι ένας στιγματισμένος δεν είναι εντελώς άνθρωπος»: 
(Goffman, 2001, σελ.67).

13.  Simoni and Walters, (2001)· Herek, (2000).
14.  Herek, (2004).
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θα μπορούσαν να αποτιμηθούν μεταξύ άλλων παθογενών κοινωνικών 
φαινομένων, ως αίτια ή και αιτιατά μιας κοινωνίας εν κρίσει.

Οι εσωτερικές αναζητήσεις ή και αλληλοαιτιάσεις ενός ατόμου, περί 
του σεξουαλικού του προσανατολισμού είναι θεμιτές· βρίσκονται ωστό-
σο σε διάσταση, καθώς άλλωστε οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συνηγο-
ρούν σε αυτό, από τη λεγόμενη «εσωτερικευμένη ομοφοβία». Η ακραία 
καταπίεση συναισθημάτων και επιθυμιών κάθε «αποκλίνοντα» από τα 
σεξουαλικώς κρατούντα,15 συνιστά αποτέλεσμα των επιδράσεων που 
ασκούν τα παγιωμένα, συμπαγή αρνητικά στερεότυπα και οι προκαλύ-
ψεις. Η εσωτερικευμένη ομοφοβία, η αναφερόμενη στην από μέρους του 
ίδιου του ομοφυλόφιλου, εξέταση και αποδοχή της ετεροφυλίας ως το 
«σωστό τρόπο ύπαρξης και διαβίωσης»16 τον καθιστά επί της ουσίας, ένα 
ον ανελεύθερο.

Στο πλαίσιο των ομοφοβικών εκδηλώσεων όμως, απαντώνται και άλ-
λες, εξίσου επιβαρυντικές για την ψυχοκοινωνική ισορροπία, μορφές συ-
μπεριφοράς. Σε στενή συνάφεια μεταξύ τους, πάντα υπό τον κοινό πα-
ρανομαστή της διάκρισης, της υποτίμησης ακόμη και της εχθρικότητας, 
λαμβάνει χώρα και η «διαπροσωπική ομοφοβία». Η τελευταία, έγκειται 
στην έκφραση αισθημάτων φόβου ή και μίσους προς τους ομοφυλόφι-
λους και εκφράζεται με αρνητικές ή επιθετικές εκδηλώσεις. Το ομοφο-
βικό «αστείο» που εκφράστηκε μεταξύ συναδέλφων λόγου χάρη, στην 
ταινία Φιλαδέλφεια, εμπίπτει τόσο στην εν λόγω κατηγορία ομοφοβικών 
προσεγγίσεων όσο και σε μια άλλη, τη δεύτερη, από αυτές που επισή-
μανε ο ψυχολόγος G. Allport. Οι πέντε κατηγορίες συμπεριφοράς που 
ειδικότερα αναγνώρισε ο Allport και σχετίζονται με την απόρριψη των 
«ξένων ομάδων» (outgroups), είναι αυτές: α) της προκατάληψης ή της 
λεκτικής απόρριψης, β) της αποφυγής, γ) της διάκρισης δ) της σωματικής 
επίθεσης, ε) της εξόντωσης.17

Η «εξόντωση», μορφή συμπεριφοράς που επισήμανε ο συνεισφέρων 
στην κατανόηση των προκαταλήψεων Allport, θα μπορούσε στο πλαίσιο 
μιας εκλαϊκευμένης στο πνεύμα και την ανάλυση προσέγγισης, να συν-
δεθεί, περαιτέρω της φυσικής και με την κοινωνικοοικονομική καθώς και 
την επαγγελματική εξαθλίωση ή εξόντωση του ομοφυλόφιλου ατόμου. Η 
δυσμενής μεταχείρισή του, η ηθική παρενόχλησή του και εσχάτως η από-
λυσή του, αντανακλούν ομοφοβικές εκφάνσεις με προεκτάσεις πέραν 
του διαπροσωπικού επιπέδου, θεσμικές. Ο «ετεροσεξισμός», ως ρητή ή 
σιωπηλή πίστη για την ετεροφυλοφιλική ανωτερότητα,18 περιγράφει το 
ιδεολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο που οδηγεί στις προκαταλήψεις και 
στις διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλόφιλων.19 Όπως παρατηρεί ο Herek, 
αυτά τα συστήματα «…περιλαμβάνουν πεποιθήσεις σχετικά με το φύλο, 

15.   Η επισήμανση αφορά όλα τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ (LGBTQI) κοινότητας, ήτοι τις Λε-
σβίες (Lesbian), τους Ομοφυλόφιλους (Gay), τους Αμφιφυλόφιλους (Bisexual), 
τους Τρανς (Transgender), τους Κουήρ (Queer) και τους Μεσοφυλικούς (Intersex).

16.  Θεοφιλόπουλος και Σπίνου, (2015, σελ. 54).
17.  Allport, (2012, p. 113).
18.  Βλ. αναλυτικότερα Θεοφιλόπουλος και Σπίνου, (2015, σελ. 56).
19.  Σαπουντζής και Χατζηστεργίου, (2013, σελ. 85).
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την ηθική και τον κίνδυνο με τον οποίο η ομοφυλοφιλία και οι σεξουαλικές 
μειονότητες ορίζονται ως αποκλίνουσες, αμαρτωλές και απειλητικές».20

Τα στοιχεία που συνοψίζονται στο τρίπτυχο: α) απόκλιση, β) αμαρτώ-
λότητα21 και γ) απειλή, φέρεται σωρευτικά να πληρούσε για τους ομο-
φοβικούς, κοινωνικά και επαγγελματικά, περιβάλλοντες του, ο ήρωας 
της κινηματογραφικής ταινίας, ο κατά κόσμον Bowers. Ειδικότερα για το 
στοιχείο της «απειλής», το οποίο και εν τέλει οδήγησε στην απόλυσή του, 
αναμφίβολα εκπορεύονταν από ένα συνονθύλευμα αισθημάτων συνα-
φών τόσο με το σεξουαλικό του προσανατολισμό όσο και την κατάσταση 
της υγείας του. Το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS), 
όπως κατά τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του ιού της Ανθρώπινης Ανοσοα-
νεπάρκειας (HIV), θεωρήθηκε ως ανοσοποιητική διαταραχή σχετιζόμενη 
με τους ομοφυλόφιλους (Immune Gay Disorder),22 αναδεικνύει ένα του-
λάχιστον τραγικό για την εποχή δεδομένο – ή μια επιστημονική πλάνη ή 
μια στρεβλή εικόνα για τα «ομοερωτικά» υποκείμενα.

2.  Η εκδήλωση ομοφοβικών συμπεριφορών στο 
σχολικό περιβάλλον και η αντιμετώπισή τους 

Στην αρχαία μυθολογία ο Φόβος, ήταν θεός· ήταν γιος του θεού Άρη και 
της θεάς Αφροδίτης και ήταν η προσωποποίηση του τρόμου. Μαζί με τον 
αδελφό του το Δείμο, ο οποίος ήταν η προσωποποίηση της φρίκης, συνό-
δευαν το θεό Άρη στις μάχες.23

Τα αισθήματα φόβου προς τους ομοφυλόφιλους, ενέχουν διαστάσεις 
που απαντώνται, υπό τη μορφή άλλοτε μιας λανθάνουσας και άλλοτε 
μιας έκδηλης «μάχης», καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η «φρίκη» 
στις ομοφοβικές εκδηλώσεις, έγκειται στις συνέπειες της θυματοποιή-
σης των ομοφυλόφιλων στους τομείς της ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής 
και επαγγελματικής τους ζωής. Η αποτροπή του σκηνικού «μάχης» που 
ευδοκιμεί η ομοφοβία, είναι εφικτή όταν τα άτομα, από την παιδική τους 
κιόλας ηλικία, διδαχτούν ορθώς τις συνθήκες που διέπουν την ομοσεξου-
αλικότητα και κοινωνικοποιηθούν υγιείς τρόπους συμπεριφοράς απένα-
ντι σε όσους ολοκληρώνονται ψυχικά και σωματικά μέσα από αυτήν.

Οι ομοφοβικές εκδηλώσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος είναι 
συχνές· μπορούν να εκτιμηθούν ως ένα μικρό ωστόσο πιστό ως προς το 
υπόβαθρό τους αντίγραφο, αυτών που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία. 
Ο ομοφοβικός εκφοβισμός (homophobic bullying) ο οποίος «δεν χαρα-
κτηρίζεται από συγκεκριμένες πράξεις αλλά από αρνητικές στάσεις και 
πεποιθήσεις απέναντι στους ομοφυλόφιλους»24 μπορεί να περιλαμβάνει 

20.  Herek, (2004, pag. 15).
21.   Για την ομοφυλοφιλία ως αισχρό πάθος, βλ. ενδεικτικά Διακουμάκος, (2013). Για 

τις θεολογικές προεκτάσεις της ένωσης προσώπων του ιδίου φύλου, βλ. Βεζυρτζό-
γλου, (2018).

22.  Βλ. αναλυτικότερα https://pro-lgbt.ru/el/418/
23.  Zamarovsky, (1978, σελ. 799)
24.  Charlesworth, (2015, pag. 21)
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μορφές λεκτικής και μη λεκτικής κακοποίησης (όπως μιμήσεις, προσβλη-
τικές χειρονομίες), φυσικής κακοποίησης, ηλεκτρονικού εκφοβισμού, θα-
νάσιμων απειλών.25

Η ομοφοβική θυματοποίηση μαθητών που ανήκουν σε κατηγορίες σε-
ξουαλικών μειονοτήτων, συσχετίζεται με τη χαμηλή σχολική επίδοσή τους 
και το συγκριτικά με τους ετερόφυλους μαθητές, αυξημένο αριθμό απου-
σιών, με την ανάπτυξη καταθλιπτικών διαταραχών, ψυχοσωματικών προ-
βλημάτων ακόμη και αυτοκτονικών τάσεων.26 Τα ομοφοβικά πειράγματα, 
αυτά που καθώς έχουν επισημάνει σχετικές έρευνες για τον εκφοβισμό, 
δύνανται να έχουν προεκτάσεις ακόμη και στη συμπεριφορά τόσο των 
θυμάτων όσο και των θυτών στην ενήλικη ζωή τους (έκνομες συμπεριφο-
ρές),27 συχνά αψηφούνται ή αποτιμούνται ως «αθώα».28

Η διαχείριση θεμάτων που άπτονται του σεξουαλικού προσανατολι-
σμού και των μη ετεροσεξουαλικών σχέσων, φαίνεται να αποτελεί ακό-
μη και στις μέρες μας, ταμπού· οι εκπαιδευτικοί, κατά τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, παρουσιάζονται μάλλον απρόθυμοι ή και ανέτοιμοι εκπαι-
δευτικά για την επιστημονική ενημέρωση των μαθητών τους οι οποίοι 
και ενημερώνονται σχετικά με την ομοφοβία κυριότερα από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, από την αλληλεπίδρασή τους με φίλους, συγγε-
νείς κ.λπ.29

Στα ελληνικά σχολεία δεν πραγματοποιείται, στο πλαίσιο ενός αυτό-
νομου μαθήματος, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, η διδασκαλία 
της σεξουαλικής αγωγής των διαφυλικών σχέσεων.30 Η Θεματική Εβδο-
μάδα με τίτλο Σώμα και Ταυτότητα, την υλοποίηση της οποίας προέβλεψε 
μόλις το 2016 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήταν 
αναμφίβολα ένα μικρό ωστόσο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της 
ενημέρωσης των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων 
τους, σε θέματα συναφή με α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την 
πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων γ) τις έμφυλες ταυτότητες.31 

25.  Guidance Document (2011, pag. 5). Βλ. επίσης Warwick and Douglas, (2001).
26.   Ενδεικτικά βλ. Burton, Marshal, Chisolm, Sucato and Friedman, (2013); Elliot and 

Kirkpatrick, (1994); Faulkner and Cranston (1998); Cramer and Roach (1988); 
Grossman and Kerner, (1998).

27.  Ενδεικτικά βλ. Olweus, (1993).
28.   «…η ομοφοβία και τρανσφοβία αποτελούν συνήθως «αόρατες» μορφές ρατσισμού 

ή εκφοβισμού, τόσο λόγω της δυσκολίας αναγνώρισης τέτοιων περιστατικών ως 
τέτοια όσο και λόγω της παραγνώρισης των σημαντικών επιπτώσεων που μπορεί 
να έχουν στην ευημερία των μαθητών και μαθητριών… υβριστικοί χαρακτηρισμοί 
και προσφωνήσεις, όπως «αδερφή» ή «λέσβω», εκλαμβάνονται συχνά ως «αθώοι», 
στη βάση της υπόθεσης ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν έχουν την κακόβουλη 
πρόθεση να κάνουν διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων μαθητών/τριών που είναι 
ομοφυλόφιλοι»: Οδηγός εκπαιδευτικού σε θέματα ανταπόκρισης στην ομοφοβία 
και την τρανσφοβία στην εκπαίδευση: Καταπολέμηση του ομοφοβικού και τραν-
σφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία. (2019, σελ. 19).

29.  Flattery, S. (2013, p. 82); Warwick, (2008, pp.123-124); Human Rights Watch (2001).
30.   Σημειώνουμε την ύπαρξη σχετικού διδακτικού υλικού. Βλ. τα επίσημα εγχειρίδια 

του Υπουργείου Παιδείας για την Σεξουαλική Αγωγή και τις Διαφυλικές Σχέσεις για 
παιδιά στο http://users.sch.gr/christinakis/superedu/2015/10/04/sexualiki_agogi/

31.   Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας είναι διαθέσιμο στο https://www.minedu.
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Μερικά χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020, η λακωνικά διατυπω-
μένη εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου έβαλε τέλος στην προοπτική 
πραγματοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας τόσο κατά το σχολικό έτος 
2019 2020, όσο και εφεξής.32 Με Δελτίο Τύπου το Ινστιτούτο Επαγγελματι-
κής Πολιτικής (ΙΕΠ) πρότεινε την άμεση υλοποίηση επιμορφωτικών δρά-
σεων μεταξύ των οποίων και της επιμόρφωσης σε θέματα σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης από το Σεπτέμβριο του 2020.33

Την έξοδο από την ντουλάπα,34 θα μπορούσε ίσως, κατά μια κοινωνι-
ολογική προσέγγιση, να ακολουθήσει η έκθεση στον «καθρέπτη» και η 
θέαση του «κατοπρικού εαυτού».35 Στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας, της 
συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των νεαρών κυριότερα ομοσεξου-
αλικών, καθοριστικά επιδρά και η αλληλεπίδρασή τους με τα ομοφοβικά 
προσανατολισμένα υποκείμενα. Η ασφαλής έξοδός τους, προϋποθέτει το 
προφανές – την προλείανση του εδάφους τόσο δια των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών όσο και δια των εγκεκριμένων παιδαγωγικά, τεχνικών και 
στρατηγικών παρέμβασης.

3. Συμπερασματικό Σημείωμα 
Στα σημειώματα του μεγάλου Αλεξανδρινού, του οικουμενικού Καβάφη, 
διαβάζουμε: «M’ επέρασεν από τον νου απόψε να γράψω διά τον έρω-
τά μου. Και όμως δεν θα το κάμω. Τι δύναμι που έχει η πρόληψις. Εγώ 
ελευθερώθηκα από αυτήν· αλλά σκέπτομαι τους σκλαβωμένους υπό τα 
μάτια των οποίων μπορεί να πέση το χαρτί. Και σταματώ. Τι μικροψυχία. 
Ας σημειώσω όμως ένα γράμμα –Τ– ως σύμβολον αυτής της στιγμής».36

Η απόκρυψη από το άτομο της σεξουαλικής του ταυτότητας, ως συ-
νέπεια των φοβικών προσεγγίσεων που υπάρχουν για αυτήν, το καθιστά 
ανελεύθερο. Εξίσου ανελεύθερο όμως, «σκλαβωμένο» σε όρους του ποι-
ητικού υποκειμένου, είναι και το άτομο που από φόβο λαμβάνει δυσάρε-
στα ή απωθεί την εξομολόγηση ενός τέτοιου έρωτα.

Η αμφίδρομή αυτή πορεία του φόβου, αποτελεί χαρακτηριστικό μιας 
κατ’ επίφασιν ελεύθερης, πνευματικά και λειτουργικά, κοινωνίας. Η πο-
ρεία προς την αποδοχή της σεξουαλικής ετερότητας, προϋποθέτει την 
άρση δια της παιδείας των αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψε-
ων που κατασκευάστηκαν για αυτήν. Η ομοφοβική προσέγγιση, συχνά 

gov.gr/publications/docs2016/thematiki_week.pdf επίσης βλ. http://www.iep.edu.
gr/images/IEP/GENERAL/Anakoinoseis/PEPRAGMENA_IEP_2015-2019.pdf

32.   Βλ. την εγκύκλιο για την κατάργηση της Θεματικής Εβδομάδας στο https://www.
esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/enimerosi_gia_ti_thematiki_evdoma-
da_.pdf

33.   http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/deltio-typou-epimorfotikon-draseon-tou-
iep

34.   Ένα άτομο που κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα, λέγεται πως είναι «στην ντου-
λάπα» («in the closet”). Βλ. αναλυτικότερα στο Kushnick, (2010, pag. 678-680).

35.  Για τον «κατοπρικό εαυτό» βλ. Cooley, (1965).
36.   Βλ. τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του αρχείο Καβάφη στο http://kavafis.com/

archive/texts/content.asp?id=5
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η από απανθρωποιήση (dehumanization) μιας σεξουαλικά διακριτής μει-
ονότητας, θα παύσει όταν οι νέοι, το πιο υγιές και ελπιδοφόρο κομμάτι 
της κοινωνίας, γαλουχηθεί με τις αρχές της αγάπης, του σεβασμού, της 
ελευθερίας, της ισότητας· μόνον τότε η ομοφοβία θα γίνει πραγματικά 
ένα αδεές δέος...
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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή απόψεων Ελλήνων Εκ-
παιδευτικών Φιλολόγων Γενικής και Ειδικής Αγωγής για τον όρο «χαρι-
σματικότητα» και την ανάδειξη του κατά πόσο αποτελεσματική είναι η 
συμπερίληψη μαθητών Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης (ΥΨΙΜ) στο μάθη-
μα των Αρχαίων Ελληνικών μέσω διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας. Η 
προσέγγιση του σκοπού της έρευνας πραγματοποιείται μέσα από δια-
δικασίες ποσοτικής έρευνας, έπειτα από τη συλλογή 120 ερωτηματολο-
γίων από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου 
να αποτυπωθούν οι απόψεις τους και να δοθούν αποτελέσματα που θα 
συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση για τη χα-
ρισματικότητα και την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης των ΥΨΙΜ 
μαθητών στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως χρήζουν περαιτέρω 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης για να μπορούν να εφαρμόσουν εκπαι-
δευτικά προγράμματα για χαρισματικούς μαθητές. Αρκετοί από αυτούς 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάποια διακριτά χαρακτηριστικά στην 
προσωπικότητα των χαρισματικών μαθητών αλλά και στους τομείς της 
γνώσης και της μάθησης, δηλώνουν ωστόσο πως η ανίχνευση των χα-
ρισματικών παιδιών στην τάξη δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για τον 
εκπαιδευτικό. Επιπλέον, θεωρούν απαραίτητη την προσαρμογή των προ-
γραμμάτων του γενικού σχολείου στις ανάγκες 
των χαρισματικών μαθητών, υποστηρίζοντας 
τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, κάτι το οποίο 
ωστόσο προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. 
Ακόμη, υποστηρίζουν πως οι μέθοδοι διδασκα-
λίας που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσμα-
τικότερα στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνι-
κών σε μαθητές ΥΨΙΜ στο γενικό σχολείο είναι 
αυτές που ενισχύουν, ωθούν, βοηθούν και εν-
θαρρύνουν τους συγκεκριμένους μαθητές με τη 
διαλογική μορφή διδασκαλίας ως την πλέον κα-

ΟΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Λέξεις κλειδιά: 

Χαρισματικότητα,  
Αρχαία Ελληνικά,  
Συμπερίληψη,  
Μέθοδος διδασκαλίας,  
Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Κωνσταντία Μουρτζίλα
Φιλόλογος – Ειδικός Παιδαγωγός
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ταλληλότερη. Τέλος, μέσω του ερωτηματολογίου εξετάζεται κατά πόσο 
οι ΥΨΙΜ μαθητές χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική μέριμνα στο μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών, με τους εκπαιδευτικούς να απαντούν πως δε 
χρειάζονται κάποια ειδική εκπαιδευτική μέριμνα και πως είναι θεμιτό να 
εντάσσονται οι ΥΨΙΜ μαθητές στη γενική τάξη του σχολείου.

Abstract 
The following study focuses on recording the 
various views of the Ancient Greek Language 
teachers in special and non-special education 
regarding the term “gifted”. It also features on 
how effective the integration of highly skilled 
students in the school subject of Ancient 
Greek Language can be, using various means 
of teaching. This study’s approach is based on 
a quantitative procedural research in the form 
of questionnaires. An attempt of collecting 120 
questionnaires was made which were filled by 

teachers in secondary education schools in order to record their views 
and measure the results that will contribute to the better informing of 
the term gifted and the effective inclusion of highly able students in the 
school subject of Ancient Greek Language.

Through the analysis it is established that several educators need fur-
ther briefing and instruction so that they can apply educative programs 
for gifted students. Several can identify some distinctive characteristics 
in the personality of a gifted student as well as in the field of learning and 
understanding; however they claim that pinpointing a gifted child in class 
it is not an easy procedure for the educator. Moreover, some of the edu-
cators who were asked, they think it is necessary to adjust the syllabus of 
general education programs to the needs of gifted children. They point 
out that differentiating their teaching to accommodate gifted children is 
something that requires specialized knowledge. They also pinpoint that 
the teaching methods that can contribute more effectively to the teach-
ing of Ancient Greek Language to highly able students in general educa-
tion programs are those which boost, strengthen, help and encourage 
those students claiming that the interactive form of teaching is the most 
effective teaching method for those students. 

Finally, through the questionnaire it is being examined how the highly 
able students might need special education attention during the lesson 
of the Ancient Greek Language, by responding the educators themselves 
that it is advisable to include the highly able students in the class without 
some special educational attention. 

Key words: 

gifted,  
Ancient Greek Language,  

integration,  
teaching methods,  

differentiating teaching
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1. Εισαγωγή 
Χαρισματικοί είναι οι μαθητές με ευδιάκριτες ανεπτυγμένες δημιουργι-
κές ικανότητες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καλύπτουν την ύλη με πιο 
γρήγορους ρυθμούς και έχουν αυξημένα κίνητρα μάθησης συγκριτικά με 
τους υπόλοιπους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2008α).

Ο τρόπος με τον οποίο οι χαρισματικοί μαθητές εκπαιδεύονται και μα-
θαίνουν διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία και 
εξέλιξή τους. Οι μαθητές αυτοί μαθαίνουν να μιλούν και να διαβάζουν 
γρηγορότερα από τους συνομηλίκους τους, να αντιλαμβάνονται πιο εύ-
κολα δυσνόητες έννοιες αλλά και μεγάλο όγκο πληροφοριών. 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα των χαρισματικών μα-
θητών. Ενδεικτικά, ο Terman (1926) πραγματοποίησε μακροχρόνια έρευ-
να προκειμένου να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα παιδιών με 
υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Η Hollingworth (1926) επικεντρώνει το ενδι-
αφέρον της δικής της έρευνας στη μελέτη ατόμων με δείκτη νοημοσύ-
νης μεγαλύτερο του 180, θεωρώντας ότι τα παιδιά αυτά είναι δυνατόν να 
έχουν και άλλα ταλέντα. Ο Gardner (1983) υποστηρίζει με τη σύγχρονη 
θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης ότι η πολλαπλή νοημοσύνη δεν είναι 
μία ικανότητα αλλά μια ολική οντότητα, δηλαδή ένα σύνολο από σχετι-
κά αυτόνομες ικανότητες, ταλέντα και νοητικές δεξιότητες. Βασιζόμενος 
στα αποτελέσματα μελετών για τον εγκέφαλο, διακρίνει τη νοημοσύνη 
σε οκτώ είδη, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε οκτώ διαφορετικά 
πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο Goleman (1995) αναφέρει ότι 
το νοητικό πηλίκο επηρεάζει σε ένα μικρό ποσοστό, έως 20%, τους παρά-
γοντες που οδηγούν στην επιτυχία.

2. Σκοπός της Έρευνας - Μεθοδολογία 
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να καταγραφούν οι στάσεις και αντιλή-
ψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χα-
ρισματικότητα και την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης στο μάθη-
μα των Αρχαίων Ελληνικών μαθητών υψηλής ικανότητας μάθησης μέσω 
διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας. Η προσέγγιση του σκοπού της έρευνας 
γίνεται μέσα από διαδικασίες ποσοτικής έρευνας, με τη χρήση ερωτη-
ματολογίου που αποτύπωσε τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.

3. Νοημοσύνη - Χαρισματικότητα - Ταλέντο 
Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983), 
η νοημοσύνη θεωρείται πως είναι το μέσο για την επισήμανση της χαρι-
σματικότητας, καθώς όλοι οι άνθρωποι κατέχουν διάφορους τύπους νο-
ημοσύνης που είναι μεταξύ τους σχετικά αυτόνομοι. Εντοπίζονται επτά 
διαφορετικές ευφυΐες και κάθε μία έχει τη δική της γλώσσα, τα δικά της 
σύμβολα και διαδικασίες (ό.π.). Για την αναγνώριση των χαρισματικών 
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παιδιών είναι απαραίτητο να τεθεί ένας συνδυασμός δοκιμασιών μέτρη-
σης της νοημοσύνης, της δημιουργικότητας και της απόδοσης στο σχο-
λείο, καθώς και η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προσωπικό-
τητας. 

Από την άλλη σκοπιά, οι έννοιες «χαρισματικότητα» και «ταλέντο» 
επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες και οι επιστημονικές απόψεις για 
το ποιες είναι οι ικανότητες που χαρακτηρίζουν ένα άτομο χαρισματι-
κό παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις. Σε κάθε συστημικό 
πλαίσιο προκύπτουν διαφορετικοί ορισμοί οι οποίοι καθιστούν τις παρα-
πάνω έννοιες ευρείες και ευμετάβλητες ανάλογα με το κοινωνικο-πολι-
τισμικό πλαίσιο και το σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρείται η 
ερμηνεία τους. Αν και στην εκπαίδευση οι έννοιες χαρισματικότητα και 
ταλέντο βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση μεταξύ τους, ο Gagné (1994) βα-
σιζόμενος στο διαφοροποιημένο πολυπαραγοντικό μοντέλο του περί χα-
ρισματικότητας διαφοροποιεί τις δύο έννοιες και δεν τις θεωρεί συνώνυ-
μες. Αυτή η ταμπέλα δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ανά-
πτυξης. Αντιθέτως, η χαρισματικότατα πρέπει να εντοπίζεται στις φυσικές 
ικανότητες, ενώ το ταλέντο είναι η υλοποίηση της χαρισματικότητας του 
παιδιού το οποίο επέρχεται μέσω της παρέμβασης πολλαπλών επιλογών.

4. Χαρακτηριστικά Χαρισματικών Παιδιών 
Η αλήθεια για τα χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας δεν έγκειται στην 
εικόνα που έχει δημιουργηθεί πως το χαρισματικό παιδί είναι εκείνο το 
καλό και ευγενικό παιδί, αυτός που είναι πρώτος στην τάξη και πάντα αρι-
στεύει. Μέσα από κάποια χαρακτηριστικά, ευδιάκριτα τις περισσότερες 
φορές, οι χαρισματικοί μαθητές διαφοροποιούνται από το μέσο όρο των 
συμμαθητών τους. Εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά κρι-
τήρια ώστε να χαρακτηριστεί κάποιος χαρισματικός αποτελούσε η υψηλή 
νοημοσύνη. Ο Galton (1869) ήταν εκείνος που αρχικά προσπάθησε να 
αξιολογήσει τη νοημοσύνη μέσα από τη διαδικασία των τεστ, συσχετίζο-
ντάς την με την αντίληψη και την κληρονομικότητα. Ωστόσο, αυτό είναι 
κάτι που αρχίζει να αλλάζει με πρώτη την αμφισβήτηση των τεστ νοημο-
σύνης, καθώς επικρατεί η χρήση πολλαπλών κριτηρίων πέραν της μέτρη-
σης του υψηλού νοητικού δυναμικού (Καργιώτη, 2011). 

H Rogers (2002) πραγματοποίησε μια έρευνα, ώστε να προσεγγίσει 
τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών. Αρχικά, διεξήχθη έλεγχος 
στα I.Q τεστ των χαρισματικών και μετέπειτα προέβη στη συγκέντρωση 
μιας λίστας με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία είχαν εντοπιστεί από 
προηγούμενες έρευνες μέσα από τα μάτια των γονιών τους (Silverman, 
1993). Η λίστα από την παραπάνω έρευνα δείχνει πως ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό γονέων υποστήριξε πως τα παιδιά τους παρουσιάζουν κάποια 
από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Συνηθισμένα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών η αίσθηση 
του χιούμορ, η ανησυχία για δικαιοσύνη και αδικία, η αριθμητική ικανότη-
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τα, η γρήγορη μάθηση, η έντονη προσοχή στα ενδιαφέροντά τους, η ευ-
αισθησία, η ζωντανή φαντασία, η ικανότητα με τα παζλ, η ορθή επιχειρη-
ματολογία, η παρατηρητικότητα, η περιέργεια, το πλούσιο λεξιλόγιο, η τε-
λειομανία, η ωριμότητα και το ότι προτιμούν την παρέα με μεγαλύτερους.

Τα κριτήρια χαρισματικότητας δεν περιορίζονται στην παραπάνω λί-
στα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Balch (1993) και προσθέτει 
τις αποκλίνουσες και συνεργατικές διαδικασίες σκέψης, τη διαφορετική 
αντίληψη του τόπου, του χρόνου και την κριτική διάθεση.

5. Η Εκπαίδευση των Χαρισματικών Παιδιών 
Κατά την είσοδο των παιδιών στο σχολείο παρατηρούνται δύο κατηγο-
ρίες χαρισματικών παιδιών: η πρώτη αποτελείται από παιδιά με μεγάλες 
δυνατότητες μάθησης, προερχόμενες, όμως, από οικογενειακά περιβάλ-
λοντα που τους παρείχαν λίγες εμπειρίες, πρότυπα, κίνητρα και φιλοδο-
ξίες με συνεπακόλουθο τη μικρή επιτυχία. Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα 
αποτελείται από παιδιά με γνώσεις και δεξιότητες πέραν του αναμενόμε-
νου για την ηλικία τους. Η Tomlinson (2004, σελ. 39) επισημαίνει πως «τα 
σχολεία πρέπει να ανήκουν και στις δύο παραπάνω ομάδες παιδιών. Οι 
εκπαιδευτικοί μιλούν συχνά για την ισότητα, ως κάτι που αφορά τα παιδιά 
της πρώτης ομάδας και για εξαιρετική επίδοση, ως ζήτημα, που αφορά 
τη δεύτερη».

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες που να αναφέρονται στη 
διαφορετική εκπαίδευση αυτών των παιδιών (Gari & Mylonas, 2002). Μό-
λις το 2003 αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Νόμο για την Ειδική Αγωγή, 
πως τα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες και ταλέντα μπορεί να τύχουν ει-
δικής εκπαιδευτικής μεταχείρισης (Τσιάμης, 2006). Ακόμη, παρατηρείται 
πως ο όρος «χαρισματικότητα» παραμένει σχετικά άγνωστος με αποτέ-
λεσμα να μην υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές παροχές εφαρμόσιμες για 
την περίπτωση της συγκεκριμένης μαθητικής πληθυσμιακής ομάδας.

5.1. Οι Κυριότερες Μορφές Διδακτικής 
Υπάρχουν τρεις κύριες διδακτικές μορφές: η επιτάχυνση, ο εμπλουτισμός 
και η διαφοροποίηση. Με την επιτάχυνση η διδασκαλία προσαρμόζεται 
στο γρήγορο ρυθμό μάθησης των χαρισματικών παιδιών με στόχο την 
ταχύτερη πρόοδό τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το απαιτού-
μενο, αποφεύγοντας τις περιπτώσεις πλήξης και ανίας και άλλων γενι-
κότερων ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα 
(2008α), στον εμπλουτισμό πραγματοποιείται τροποποίηση του αναλυ-
τικού προγράμματος σπουδών με στόχο την εμβάθυνση, διερεύνηση και 
ποικιλία του περιεχομένου. Σημαντικό, όμως, είναι να αναφερθεί πως 
με την τροποποίηση της μαθησιακής διδασκαλίας το ενδιαφέρον δεν 
εστιάζεται στην πληθώρα των πληροφοριών, η οποία σχετίζεται με τις 
πολλαπλές επιπλέον ασκήσεις ιδίων θεμάτων, αλλά στην ανάπτυξη των 
ανώτερων γνωστικών διαδικασιών, με την παροχή επιπρόσθετων τομέων 
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μάθησης, τα οποία δεν υπάρχουν στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών. 
Η όλη συγκεκριμένη διαδικασία μάθησης πραγματοποιείται μέσα σε μία 
σχολική τάξη με το ίδιο χρονικό περιθώριο για όλα τα συνομήλικα παι-
διά. Τέλος, «διαφοροποιημένη διδασκαλία» θεωρείται μια εκπαιδευτική 
πρακτική σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν το ανα-
λυτικό πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις μαθησιακές 
δραστηριότητες, ανταποκρινόμενες στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε 
μαθητή και αποβλέποντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη οικοδόμηση 
της γνώσης για κάθε παιδί εντός της τάξεως (Κουτσελίνη, 2006). 

5.2.  Ο Χαρισματικός Μαθητής στο Μάθημα των Αρχαίων Ελ-
ληνικών 

Από τη σκοπιά του δίγλωσσου μαθήματος είναι σημαντικό να αναφερθεί 
για το κατά πόσο η διγλωσσία ενισχύει τη νοητική ικανότητα, όπως χαρα-
κτηριστικά υποστήριξε ο Cummins (1976) στη «Θεωρία των Κατωφλίων» 
[Τhresholds Theory/Threshold Level Hypothesis]. Ένας δίγλωσσος μα-
θητής, χάρη στη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερες λέξεις για 
μια ιδέα μέσα από μια ευρύτερη ποικιλία συνειρμών, έχει την ευκαιρία 
να αναπτύξει την πολυπλοκότητα της σκέψης του να εκφράζεται ελεύ-
θερα με πρωτότυπες λέξεις και φράσεις, αποδίδοντας κάθε φορά δια-
φορετικές έννοιες στις αφηγήσεις του και χωρίς να δεσμεύεται σε ένα 
στερεότυπο τυποποιημένο λεξιλόγιο εν αντιθέσει με τους μονόγλωσσους 
μαθητές (Ricciardelli, 1992). Σύμφωνα με τον Donaldson (1978), λόγω της 
αυξημένης μεταγλωσσικής συνείδησης, τα δίγλωσσα παιδιά έχουν την 
ικανότητα να αναπτύξουν την αναγνωστική τους δεξιότητα από νωρίς. 
Οι δίγλωσσοι μαθητές χάρη στη συνεχόμενη μεταγλωσσική τους ενημε-
ρότητα δείχνουν να διατηρούν τη σκέψη τους και την προσοχή τους σε 
αυξημένα επίπεδα, λόγω της ανάγκης τους από νωρίς να διαχωρίσουν 
τη λέξη από τις αναφορές της. Oι δίγλωσσοι μαθητές έχουν την ικανότη-
τα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως εργαλείο, καθώς παρακολουθούν τη 
γνωστική λειτουργία της και μπορούν και απομνημονεύουν πληροφορίες. 

Οι χαρισματικοί μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία ως προς 
την ανάλυση της γνώσης τους για τη γλώσσα, την οποία μπορούν να 
χρησιμοποιούν ευέλικτα και να λύνουν γλωσσικές αδυναμίες. Οι προ-
χωρημένου επιπέδου δεξιότητες σκέψης που είναι εγγενείς στους υψη-
λής ικανότητας μάθησης μαθητές(ΥΨΙΜ) χρησιμεύουν ως καταλύτες για 
γλωσσικές συγκρίσεις και ταχεία ανάπτυξη ικανοτήτων. Προκειμένου να 
ενθαρρυνθεί η πολυγλωσσία μεταξύ των πιο ικανών μαθητών σε μια τάξη, 
η άμεση διδασκαλία γραμματικής όταν συμπληρωθεί με τη ρητή διδασκα-
λία στρατηγικών επικοινωνίας μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των 
επικοινωνιακών ευκαιριών και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και 
να ωθήσει τους χαρισματικούς μαθητές να φθάνουν στην τάξη με προη-
γούμενες δεξιότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν, για να βελτιώσουν τη 
μαθησιακή εμπειρία τους με ουσιαστικούς τρόπους (Griffiths, 2008). Η 
αποδοχή του γεγονότος ότι οι χαρισματικοί μαθητές φθάνουν στην τάξη 
με προηγούμενες και κάποιες φορές προηγμένες γνώσεις, που μπορούν 
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να αποδειχθούν επωφελείς για την ανάπτυξη της επικοινωνίας, μπορεί να 
συμβάλει στην προώθηση της κινητικότητας και της αυτο-αποτελεσματι-
κότητας στην τάξη της δεύτερης γλώσσας, μεγιστοποιώντας παράλληλα 
το δυναμικό των μαθητευομένων (Ehrman, 2008). 

6. Συμπεράσματα 
Καθώς στην Ελλάδα ο όρος «χαρισματικότητα» παραμένει σχετικά άγνω-
στος (Τσιάμης, 2006), δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός πως 
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (92,5%) δεν έχει ενημερωθεί για τη χαρισμα-
τικότητα στα επιμορφωτικά προγράμματα που έχει παρακολουθήσει, ενώ 
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (49,2%) δεν έχει ενημερωθεί για την έννοια 
της χαρισματικότητας σε κάποιο μάθημα ή λόγω κάποιας εργασίας ή από 
κάποια διάλεξη κατά τη διάρκεια των σπουδών στο πανεπιστήμιο. Αν και 
ένα ποσοστό 77,5% δηλώνουν πως δε διαθέτουν καθόλου εμπειρία δι-
δασκαλίας σε χαρισματικούς μαθητές, εντούτοις αθροιστικά το 72,5% πι-
στεύει πως (ναι και ίσως) θα μπορούσε να διακρίνει έναν χαρισματικό 
μαθητή, παρόλο που το 52,5% θεωρεί πως δεν είναι εύκολη διαδικασία 
για τον εκπαιδευτικό η ανίχνευση των χαρισματικών μαθητών μέσα στη 
σχολική τάξη. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν χαρακτη-
ριστικά που είναι διακριτά τόσο στην προσωπικότητα των χαρισματικών 
μαθητών όσο και στους τομείς της γνώσης και της μάθησης. Ως τέτοια 
χαρακτηριστικά θεωρούν την τελειομανία, τους υψηλούς προσωπικούς 
στόχους που οι χαρισματικοί θέτουν για τους εαυτούς τους, το ηγετικό 
προφίλ, τις δυσκολίες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων με συνομηλί-
κους και τη συνεχή αναζήτηση νέων στόχων. Στα γνωστικά χαρακτηρι-
στικά των χαρισματικών μαθητών οι εκπαιδευτικοί κατατάσσουν την επι-
θυμία για γνώση και εξερεύνηση, την ισχυρή κριτική σκέψη, την επίμονη 
ενασχόληση με ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, την εξαιρετική αναλυτική 
ικανότητα, την πλήξη όταν δεν υπάρχουν προκλήσεις. Στα μαθησιακά, 
τέλος, χαρακτηριστικά συγκαταλέγουν την εύκολη και γρήγορη κατανό-
ηση της σχολικής ύλης, τη με δική τους πρωτοβουλία μελέτη επιπλέον 
μαθησιακού υλικού, την ανία σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σχολείο, 
την εύκολη αποστήθιση της ύλης και το έντονο ενδιαφέρον τους για το 
περιεχόμενο του μαθήματος.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει πως είναι απαραίτητη 
η προσαρμογή των προγραμμάτων του γενικού σχολείου στις ανάγκες 
των χαρισματικών μαθητών, αν και εκτιμούν πως κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις. Υποστηρίζουν πως η παροχή διαφοροποιημένης 
εκπαίδευσης προς τους χαρισματικούς μαθητές δεν προωθεί τον ελιτι-
σμό, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ότι πέντε από τους έξι εκπαιδευ-
τικούς υποστηρίζουν την παροχή επιπλέον εργασιών σε αυτούς, καθώς 
οι χαρισματικοί μαθητές εργάζονται με ταχύτερους ρυθμούς από τους 
υπόλοιπους μαθητές. 

Επιπλέον, ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να συμβά-
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λουν αποτελεσματικότερα στην εκπαίδευση των μαθητών υψηλών ικανο-
τήτων στο γενικό σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται μέθοδοι που ενθαρρύνουν τους μαθητές αυτούς. Τέτοιες 
μέθοδοι θεωρούν ότι είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη, που μπορεί να 
περιλαμβάνει επιτάχυνση μάθησης, η υπερπήδηση τάξεων, η μερική δι-
δασκαλία σε ανώτερες τάξεις, η ταχύρρυθμη διδασκαλία, κ.ά., ο εμπλου-
τισμός της διδακτέας ύλης και οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις διδα-
σκαλίας ως μοντέλο σχολικής ενίσχυσης των χαρισματικών μαθητών. 

Ως προς τις μορφές διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθούνται για 
τους μαθητές αυτούς, η δασκαλοκεντρική μορφή θεωρείται από το 57% 
περίπου των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ως καθόλου αποτελεσματική 
μορφή, ενώ στον αντίποδα και σε ανάλογο ποσοστό (58% περίπου) θεω-
ρείται ως η πιο ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας 
η διαλογική μορφή διδασκαλίας των χαρισματικών μαθητών στα πλαίσια 
της γενικής τάξης στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Η ερωτηματική 
μορφή διδασκαλίας και η υποδειγματική μορφή διδασκαλίας θεωρούνται 
αρκετά ικανοποιητική μορφή και λίγο ικανοποιητική μορφή διδασκαλίας 
σε ποσοστά 47,5% και 34,2% αντίστοιχα. 

Σχετικά με τη συνεκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών στις τάξεις 
των γενικών σχολείων, το 65% των εκπαιδευτικών διατυπώνει μια θετική 
άποψη και εκτιμά ως (πάρα πολύ, πολύ, αρκετά και λίγο) απαραίτητη τη 
φοίτηση των χαρισματικών μαθητών, χωρίς να έχουν ανάγκη ειδικής εκ-
παιδευτικής μέριμνας στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Επίσης, ένα 
μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών, αθροιστικά το 62,5%, το 43,3 και 
το 44,2% θεωρεί πως η διαφοροποίηση των διδακτικών στρατηγικών και 
του περιεχομένου του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών προς όφελος 
των χαρισματικών μαθητών δεν είναι πιθανό να αποβεί σε βάρος των 
υπολοίπων μαθητών.

Η επίγνωση της ανεπαρκούς κατάρτισής τους οδηγεί ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό των ερωτώμενων εκπαιδευτικών (περίπου 97%) να θεωρεί (από 
λίγο έως πάρα πολύ) αναγκαία συνθήκη τις εξειδικευμένες γνώσεις από 
πλευράς των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή των προ-
γραμμάτων του γενικού σχολείου στις ανάγκες των χαρισματικών μαθητών.
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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και των 
απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά το συμπεριληπτικό σχολείο και 
κατά πόσο και πώς εφαρμόζεται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παραγωγή των δεδο-
μένων της ποιοτικής έρευνας έγινε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης σε 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας 
Αττικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, τις οποίες 
θα μπορούσαν να διαχειριστούν καλύτερα μέσα 
στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής ή ολικής εκ-
παίδευσης. Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί διατυ-
πώνουν την άποψη ότι έχουν ελλιπείς γνώσεις 
για την έννοια και τη φιλοσοφία της συμπερι-
ληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης και εκφράζουν 
την ανάγκη και την επιθυμία για επιμόρφωση. Ο 
θεσμός της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευ-
σης είναι ικανός να παρέχει σε όλους τους μα-
θητές ίσες ευκαιρίες για όλους, αποτελεί όμως 
ένα δύσκολο έργο που καλείται η πολιτεία να 
εφαρμόσει προς όφελος όλων. 

Abstract 
The aim of the present study is to investigate the attitudes and views of 
teachers regarding the inclusive school and whether and how it is applied 
to the schools of Secondary Education. The methodology followed for 
the production of the data of the qualitative research was done through 
a semi-structured interview of teachers who work in Gymnasiums and 
Lyceums of the Attica Region. The results showed that teachers face 
difficulties in carrying out their educational work that could be better 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΕΥΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λέξεις κλειδιά: 

Συμπερίληψη,  
συμπεριληπτικό σχολείο,  
ένα σχολείο για όλους,  
ίσες ευκαιρίες,  
συμπεριληπτική εκπαίδευση,  
ολική εκπαίδευση

Αικατερίνη Τσουμάνη
Κοινωνικός Επιστήμων ΠΕ78, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων,  

M.Sc. Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης



150

TΕΥΧΟΣ 9 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

managed within the framework of inclusive 
education. In addition, many teachers express 
the view that they have incomplete knowledge 
of the concept and philosophy of inclusive ed-
ucation and express the need and desire for 
training. The institution of inclusive education 
can provide all students with equal opportuni-
ties, but it is also a difficult task that the state 
is called upon to implement for the benefit of 
all. 

1. Εισαγωγή 
Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογι-
κών εξελίξεων, των μεγάλων μεταναστευτικών ροών και της μετακίνησης 
πληθυσμών, η εκπαίδευση θεωρείται ένα από τα βασικότερα εργαλεία 
στη διαχείριση των κοινωνιών που παρουσιάζουν όλο και αυξανόμε-
νη ανομοιογένεια, η οποία φαίνεται έντονα μέσα στις σχολικές τάξεις, 
που παρουσιάζονται διάφορες μορφές βίας, αποκλεισμού ή περιθωριο-
ποίησης μαθητών λόγω της καταγωγής, του φύλου, της θρησκείας, της 
γλώσσας που μιλούν, του κοινωνικοοικονομικού τους υπόβαθρου, της 
επίδοσής τους ή και ακόμα εξαιτίας κάποιας αναπηρίας. Σημαντική συ-
νέπεια των παραπάνω είναι ο κίνδυνος για σχολική διαρροή μαθητών, 
δηλαδή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πριν ακόμα αποκτή-
σουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να βγάλουν τα προς το ζην (Τσουμάνη 
& Τσατσαρής, 2015) και η εμφάνιση πληθυσμιακών ομάδων νέων που 
αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλά μειονεκτήματα συμπεριλαμβανομένου 
του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και του δύσκολου οικογενειακού πε-
ριβάλλοντος, ενώ είναι ευάλωτοι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό (Τσουμάνη, 2018). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος της εκπαί-
δευσης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μετασχηματίζει τις ζωές 
των ανθρώπων και βοηθά στην οικοδόμηση της ειρήνης, την εξάλειψη 
της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ατομικό και 
κοινωνικό δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαι-
ώματα του ανθρώπου. Η συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση αναδύεται 
ως μια πρόκληση για το μέλλον, καθώς πλέον όλα τα παιδιά αποκτούν το 
δικαίωμα να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους. Ωστόσο, η εφαρμο-
γή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης χρειάζεται να διανύσει ακόμη πολύ 
δρόμο, καθώς απαιτείται εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών μεταξύ 
των εκπαιδευτικών σε πολλαπλά επίπεδα (σχεδιασμό, λήψη αποφάσεων, 
αντιμετώπιση δυσκολιών κ.α.) και αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας 
(Δάρρα, 2002). Στη χώρα μας, είναι απαραίτητο να αναβαθμιστούν και 
να αναμορφωθούν τα αναλυτικά προγράμματα, ώστε να αφήνουν περι-
θώρια στους εκπαιδευτικούς να αυτενεργούν και στους μαθητές να επι-
τυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί «πρέπει 
να ενημερωθούν, να επιμορφωθούν, να επικοινωνήσουν, να αλλάξουν 
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total education
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αντιλήψεις και να ανταλλάξουν απόψεις για να ανταποκριθούν σε νέες 
εκπαιδευτικές προτάσεις» (Καργιώτη, 2011). 

H παρούσα ποιοτική έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τις στάσεις 
και τις απόψεις είκοσι επτά (27) εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης για το συμπεριληπτικό σχολείο και να εντοπίσει τα εμπόδια που 
δυσκολεύουν την εφαρμογή της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης 
στην ελληνική πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το παρόν θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων, καθώς το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα ενισχύει την 
κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση των μαθητών και απαιτείται η προ-
σαρμογή στις νέες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος και 
η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων με στόχο ένα σχολείο για όλους, 
με εκπαιδευτικούς περισσότερο αποτελεσματικούς στο διδακτικό τους 
έργο. 

Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και στά-
σεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την κατανόηση της φιλοσοφίας 
της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης,κατά πόσο την εφαρμόζουν 
και ποιους τρόπους προτείνουν για τη βελτίωση του σχολείου της νέας 
εποχής.

2. Θεωρητική Προσέγγιση 
Στο άρθρο 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, αναφέρεται ότι το κάθε άτομο έχει 
το δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν του-
λάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της και να είναι υποχρε-
ωτική. Η εκπαίδευση οφείλει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόμου και στην ενίσχυση του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Μέσα από την 
εκπαίδευση προάγεται η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η φιλία ανάμεσα 
στα έθνη, τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, καθώς, επίσης, η προ-
ώθηση των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της 
ειρήνης. Επίσης, η Σύμβαση της UNESCO αναφέρεται κατά των διακρί-
σεων στην εκπαίδευση (1960), καθώς και άλλες διεθνείς συνθήκες περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύουν κάθε αποκλεισμό ή περιορισμό 
σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες βάσει κοινωνικά αποδεκτών ή αντιληπτών 
διαφορών, όπως το φύλο, η εθνική ή κοινωνική προέλευση, η γλώσσα, 
η θρησκεία, η εθνικότητα, η οικονομική κατάσταση, η ικανότητα. Η φι-
λοσοφία και η στρατηγική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive 
education) ή ολικής εκπαίδευσης ή «εκπαίδευσης για όλους» εμφανί-
στηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντάσσεται στο πνεύμα της 
UNESCO. Ο όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα «includere» που ση-
μαίνει «συμπεριλαμβάνω» και, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Μ. 
Βρετανίας (Green Paper), αναφέρεται σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανά-
γκες, τα οποία αν είναι δυνατόν, πρέπει να λαμβάνουν την εκπαίδευσή 



152

TΕΥΧΟΣ 9 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

τους σε κανονικό σχολείο και να συμμετέχουν πλήρως με τους συμμα-
θητές τους στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Στασινός, 2016). 
Σύμφωνα με τον Στασινό, η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
απαιτεί όχι μόνο το σχεδιασμό μιας οργανωτικής στρατηγικής αλλά και 
ενός αναλυτικού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις διαφορο-
ποιημένες ανάγκες όλων των μαθητών και θα αφορά όχι μόνο το σύ-
νολο τους αλλά και το σύνολο δραστηριοτήτων του σχολείου (Στασινός, 
2016, σ.58-59). Το συμπεριληπτικό σχολείο επιδιώκει τη συμμετοχή όλων 
των μαθητών και απαιτεί την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, των 
στρατηγικών, των πρακτικών και του αναλυτικού προγράμματος ώστε να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες όλων των μαθητών. Είναι ένα σχολείο που 
καταπολεμά τις διακρίσεις και διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή με εκτί-
μηση και σεβασμό όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα (Carrington 
& Robinson, 2004) και τον μη αποκλεισμό τους (Ainscow et al., 2004). 
Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
μπορούν να εκπαιδευτούν αποτελεσματικά όλα τα παιδιά (Angelides et 
al., 2006). Σύμφωνα με τον Sailor, η συμπερίληψη τοποθετεί τα παιδιά 
με σοβαρές εκπαιδευτικές δυσκολίες στο σχολείο της γειτονιάς τους, δε 
δέχεται καμία μορφή απόρριψης αυτών των παιδιών και προασπίζεται τη 
συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος. (Στασι-
νός, 2016). Η συμπερίληψη, σύμφωνα με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, αποτελεί «ένα σύνολο αξιών, αρχών και πρακτικών που επι-
διώκει την ουσιώδη, αποτελεσματική, και ποιοτική εκπαίδευση για όλους 
τους μαθητές αλλά και σέβεται και μεταχειρίζεται με δικαιοσύνη, τις δι-
αφορετικές συνθήκες κι απαιτήσεις μάθησης όλων των μαθητών» (CRC, 
2007). Η διασφάλιση ότι κάθε άτομο έχει ίσες ευκαιρίες για εκπαιδευτική 
πρόοδο εξακολουθεί να είναι μία παγκόσμια πρόκληση. Ο στόχος 4 της 
UNESCO για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και του 
πλαισίου δράσης για την εκπαίδευση 2030 τονίζει την ενσωμάτωση και 
τη δικαιοσύνη ως θεμέλιο για την ποιοτική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό 
προωθείται η συμπεριληπτική εκπαίδευση, διότι είναι ένα σύστημα εκπαί-
δευσης χωρίς αποκλεισμούς που αφαιρεί τα εμπόδια που περιορίζουν τη 
συμμετοχή και την επιτυχία όλων των εκπαιδευομένων, σέβεται διαφο-
ρετικές ανάγκες, ικανότητες και χαρακτηριστικά και εξαλείφει όλες τις 
μορφές διακρίσεων στο μαθησιακό περιβάλλον. Προωθεί τη δημιουργία 
ενός ιδανικού σχολείου για όλους (Υφαντή, 2011). Ακολουθεί καινοτόμες 
πρακτικές και στρατηγικές προσαρμόζοντας τα αναλυτικά προγράμματα 
στις ανάγκες των μαθητών, προωθώντας τη συνεργασία των εκπαιδευ-
τικών με άλλους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την ευρύτερη σχολική 
κοινότητα, εφαρμόζοντας προγράμματα καλών πρακτικών, συναισθημα-
τικής αγωγής και νέες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, που έχει ως βασική της αρχή την αποδοχή της διαφορετι-
κότητας των μαθητών και αποσκοπεί στην ισότιμη συμμετοχή όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία, τη βελτίωση των κοινωνικών και 
ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη 
των οικογενειών τους. 
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3. Μεθοδολογία 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ποιοτική έρευνα και ως μεθοδολογικό 
εργαλείο για την ποιοτική παραγωγή των δεδομένων επιλέχθηκε η ατομι-
κή συνέντευξη στη βάση ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου. Επελέγη 
αυτή η προσέγγιση αντί μιας πιο δομημένης μορφής συνέντευξης ή ερω-
τηματολογίου, για να έχει ο ερωτώμενος την αίσθηση της «συζήτησης με 
κάποιο σκοπό». Ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, 
έτσι ώστε ο συμμετέχων να νιώσει άνετα και οικεία (Kitwood, 1977, όπ. 
αναφ. στο Cohen et al., 2008) και να μιλήσει για τις εμπειρίες, τις από-
ψεις, τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματα και τις συ-
μπεριφορές όσον αφορά τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

3.1. Ερευνητικά Ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 

- Τι είναι συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση κατά την άποψή σας;
- Τι προτείνετε για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαί-

δευσης στο ελληνικό σχολείο;
Οι εκπαιδευτικοί που δέχθηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα ανώ-

νυμα ήταν 19 γυναίκες και 8 άνδρες (συνολικά 27 άτομα), με Μ.Ο. ηλικίας 
50 ετών, οι οποίοι υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε δια-
φορετικά Γυμνάσια και Λύκεια στην Περιφέρεια Αττικής. Τα μαθήματα 
που διδάσκουν είναι Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Βασικές Αρχές Κοι-
νωνικών Επιστημών, Σύγχρονος Κόσμος, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, 
Κοινωνιολογία, Άλγεβρα, Γεωμετρία Βιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, Ιστο-
ρία Κοινωνικών Επιστημών, Φιλολογικά, Πολίτης και Δημοκρατία, Φυσι-
κή Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Ιστορία. Το κύριο κριτήριο 
επιλογής των συνεντευξιαζόμενων ήταν η μακρόχρονη εμπειρία τους στο 
χώρο της εκπαίδευση, συγκεκριμένα από 10 χρόνια και πάνω. Οι συνε-
ντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε προσωπικό χώρο των εκπαιδευτικών και 
όλοι επέτρεψαν την ηχογράφηση της συνέντευξης για λόγους ευκολίας 
και αμεσότητας. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε όλες τις συνε-
ντεύξεις φάνηκε από τις παρατηρήσεις και από την παρότρυνση τους για 
περαιτέρω έρευνα να είναι πολύ ζωηρό. Με το πέρας των συνεντεύξεων, 
οι απαντήσεις απομαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια ομαδοποιήθη-
καν με σκοπό την επεξεργασία και την ανάλυσή τους για την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων.

3.2. Ανάλυση των Ποιοτικών Δεδομένων 
Στην ποιοτική έρευνα μετά τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθη-
κε η διαδικασία της ανάλυσης και στη συνέχεια η εξαγωγή συμπερασμά-
των. Για το λόγο αυτό, εξετάσθηκε διεξοδικά η κάθε συνέντευξη, απο-
σκοπώντας να οροθετηθούν τα νοήματα με φράσεις και λέξεις-κλειδιά 
και επιχειρήθηκε η σύγκριση μεταξύ τους σε σχέση με τις επί μέρους 
παραμέτρους των ερευνητικών ερωτημάτων. 
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4. Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτι-
κοί γνωρίζουν πολύ καλά την έννοια και τη φιλοσοφία της συμπεριληπτι-
κής εκπαίδευσης, αλλά πιστεύουν ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή της στο 
ελληνικό σχολείο, καθώς υπάρχουν εμπόδια και προβλήματα που χρει-
άζονται άμεση επίλυση από την πολιτεία. Στη συνέχεια ακολουθούν τα 
αποτελέσματα, σύμφωνα με τα δύο ερευνητικά ερωτήματα:

1ο ερώτημα: Τι είναι συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση κατά την άποψή 
σας; 

Στην πλειονότητά τους οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνο-
νται επαρκώς την έννοια και τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαί-
δευσης. Η Αθηνά λέει χαρακτηριστικά ότι «στην ουσία είναι το να δίνεις 
προσοχή και ενδιαφέρον σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως φυλής, 
εθνικότητας, κοινωνικής θέσης ή αναπηρίας, πάντα με στόχο την ικανο-
ποίηση των αναγκών όλων των μαθητών». Η Μάρθα πιστεύει ότι είναι «η 
ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα από την πλευρά των μαθη-
τών και των καθηγητών» και ο Ιάσων συμπληρώνει ότι «είναι η ισότητα 
των μαθητών και ο μη στιγματισμός τους που αποβλέπει στην αποδοχή 
κάθε μαθητή». Η Ρέα εστιάζει περισσότερο στην ουσία και στη φιλοσο-
φία της συμπερίληψης, λέγοντας ότι «αμβλύνει και ίσως εξαλείφει την 
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό διαφόρων ομάδων παιδιών από τη 
σχολική καθημερινότητα, όπως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά 
με διαφορετική θρησκεία, καταγωγή, συνθήκες διαβίωσης και αναπη-
ρία». Ωστόσο, κάποιοι εκπαιδευτικοί συγχέουν την έννοια της συμπερί-
ληψης με την έννοια της ένταξης και της συνεκπαίδευσης. Ο Τρύφων 
λέει χαρακτηριστικά ότι «είναι η συνεκπαίδευση των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, στην «κανονική» τάξη με τους συνομηλίκους τους» και η Πηγή 
ότι «είναι η ένταξη όλων των μαθητών σε κοινές δραστηριότητες ώστε 
να εξαλείφονται συμπεριφορές». Είναι σημαντικό να σημειωθεί η διαφο-
ροποίηση των εννοιών ένταξης, συνεκπαίδευσης και συμπερίληψης. Η 
ενσωμάτωση ή ένταξη αφορά τη δημιουργία αυτόνομων τμημάτων που 
απαρτίζονται από παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία λει-
τουργούν στον χώρο του γενικού σχολείου, αλλά ακολουθούν δικό τους 
αναλυτικό πρόγραμμα (Στασινός, 2016), ενώ η συνεκπαίδευση αφορά τη 
δυνατότητα που παρέχεται σε έναν μαθητή που φοιτά στο ειδικό σχολείο 
να παρακολουθεί κάποια μαθήματα, όπως Μουσική και Γυμναστική σε 
μία τάξη γενικού σχολείου. Έρευνες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα 
από την ένταξη και συνεκπαίδευση των παιδιών που συμμετέχουν, δε-
δομένου ότι το ίδιο το παιδί νιώθει αποδεκτό και ισότιμο μέλος της μα-
θητικής κοινότητας (Snowdon Working Party 1976). Ωστόσο, η βασική 
διαφορά ανάμεσα στην ένταξη, την ενσωμάτωση και τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση είναι ότι η συμπερίληψη στοχεύει στην αναδιαμόρφωση των 
υπαρχουσών εκπαιδευτικών δομών, με αναπροσαρμογή των μεθόδων 
διδασκαλίας, του τρόπου συμμετοχής των παιδιών στη μαθησιακή διαδι-
κασία και του σύγχρονου ρόλου του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε τα παιδιά 
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με ανεπάρκειες να εκπαιδεύονται στο σχολείο της γειτονιάς τους, μαζί με 
τους συνομηλίκους τους (Κυπριωτάκης, 2001). Εξέλιξη της ενσωμάτωσης 
ή ένταξης είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η συμπεριληπτική εκπαί-
δευση αναφέρεται στο σύνολο των μαθητών του σχολείο χωρίς να γίνε-
ται διαχωρισμός σε τμήματα και αφορά το σύνολο των σχολικών δραστη-
ριοτήτων (Στασινός, 2016). Πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν αναφορά στα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη συμπερίληψή τους, τα οποία 
σχετίζονται με την οικογένεια, τη σχολική κοινότητα, τις μεθόδους διδα-
σκαλίας και εκπαιδευτικές πρακτικές, τα βιβλία, την εκπαιδευτική πολιτι-
κή και τα κοινωνικά στερεότυπα (Στασινός, 2003). Πολύ σημαντική είναι 
η τοποθέτηση της Αριάδνης, η οποία δίνει τη διάσταση της αιτιολογίας 
που προκαλεί τις δυσκολίες και τα εμπόδια στην εφαρμογή της συμπερι-
ληπτικής εκπαίδευσης, λέγοντας ότι «η φιλοσοφία της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης είναι να καταρρίψει τα εμπόδια που δημιουργούνται, λόγω 
των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων στην κοινωνία». Ο Πλάτωνας 
υποστήριξε την άποψη αυτή λέγοντας ότι «η συμπερίληψη αφορά την 
άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο και 
την κάλυψη της ανάγκης τους για ισότητα και αναγνώριση». Επίσης, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η συμπεριληπτική ή ολική εκ-
παίδευση αποτελεί το εργαλείο που θα οδηγήσει στη βελτίωση του θε-
σμού του σχολείου και θα πρέπει να καλλιεργείται από την πολιτεία, για 
να υπάρξουν αυξημένες και ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης για όλους τους 
μαθητές. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μία προσπάθεια καταπολέ-
μησης των εμποδίων που δίνει ίσες ευκαιρίες για τη συμμετοχή όλων 
των μαθητών ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και 
τα χαρακτηριστικά τους.

2ο Ερώτημα Τι προτείνετε για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής ή ολι-
κής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο;

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί διατυπώ-
νουν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την εφαρμογή των αρχών 
της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας μας, επιση-
μαίνοντας ότι το σχολείο είναι ο θεσμός που καλείται «να καλύψει τις 
εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών». Πολλοί εκπαι-
δευτικοί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε αλλαγές που αφορούν 
στην εξειδίκευση του διδακτικού προσωπικού, τις καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη βελτίωση του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, την οργάνωση της βιβλιοθήκης, τον εκσυγχρονισμό των βι-
βλίων και την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και αθλητικών εκδη-
λώσεων. Ο Νέστωρ αναφέρει ότι χρειάζονται σύγχρονα μέσα διδασκαλί-
ας, όπως διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
προτζέκτορες αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για τη βελτίωση της 
συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Πολύ σημαντική είναι η άποψη του 
Οδυσσέα, ο οποίος τονίζει την ανάγκη εξωστρέφειας των σχολείων και 
τη διασύνδεσή τους με την κοινότητα, επισημαίνοντας ότι «το σχολείο θα 
πρέπει να αποκτήσει εξωστρέφεια και να διασυνδεθεί με την κοινότητα. 
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Οι μαθητές είναι αναγκαίο να έχουν κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες 
που θα τους βοηθήσουν στη ζωή να γνωρίζουν τον κόσμο στον οποίο θα 
βγουν όταν αποφοιτήσουν». Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο τον «πνευμα-
τικό εξοπλισμό» των σχολείων μέσα από μια ποικιλία ερεθισμάτων, στο-
χεύοντας στην ελεύθερη καλλιέργεια του παιδιού και του εφήβου ώστε 
να διαμορφώσει μια αυτοδύναμη προσωπικότητα και μια σφαιρική ευέ-
λικτη κριτική σκέψη. Ο Πάρης πιστεύει ότι ακόμη και «η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών θα βοηθήσει πολύ» στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Η Ρέα αναφέρεται στην 
«άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μέσα στην σχολική 
κοινότητα και την κάλυψη της ανάγκης τους για ισότητα και αναγνώριση». 
Πολλοί εκπαιδευτικοί επιμένουν στην αλλαγή κουλτούρας του σχολείου 
και υποστηρίζουν ότι πρώτιστη προτεραιότητα της πολιτείας οφείλει να 
είναι «η ουσιαστική και ανθρώπινη παιδεία και η αλλαγή εκπαιδευτικής 
πολιτικής». Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στη «διαρκή επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών, στην αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στα πανεπιστή-
μια με έμφαση στην τροποποίηση της διδακτικής μεθοδολογίας και στην 
αναβάθμιση της παιδείας γενικότερα». Ο Σωκράτης μιλάει για «αλλαγή 
κουλτούρας στη σχολική κοινότητα, για βελτίωση του σχολικού κλίματος, 
για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και με το διευθυντή, 
για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των μαθητών και για τοποθέτηση σχο-
λικών ψυχολόγων σε όλα τα σχολεία». Στην πλειονότητά τους οι συμμε-
τέχοντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να διαμορφωθεί 
ένα περιβάλλον που να δίνει σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες και να καλύ-
πτει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες με σεβασμό, ισοτιμία και δικαιοσύνη, 
καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ερατώ, «κανένα παιδί δεν πρέ-
πει να νοιώθει περιθωριοποιημένο από το σχολείο του, γιατί διαφορετικά 
το εκπαιδευτικό σύστημα θα έχει αποτύχει». 

5. Συζήτηση και Συμπεράσματα 
Στην έρευνα αναλύθηκαν και εξετάστηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη θέση τους 
για τη συμπερίληψη και πώς την εφαρμόζουν στο σχολείο. Από τα απο-
τελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί προς 
τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, δε νιώθουν όμως επαρκείς λόγω της εκ-
παίδευσης που έχουν πάρει και τονίζουν ότι η συνεχής επιμόρφωση εί-
ναι αναγκαία, γιατί αυτή θα τους βοηθήσει να αισθάνονται δυνατοί και να 
μην είναι αρνητικοί στις νέες ιδέες και δραστηριότητες. Έτσι θα δώσουν 
χώρο στους μαθητές τους να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα και τις δυνατότητές 
τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα χρειαστούν στη ζωή 
τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οραματίζονται ένα «νέο σχολείο για όλους», 
ανεξαρτήτως θρησκείας, κουλτούρας, κοινωνικής θέσης και αναπηρίας, με 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις σχολικές δράσεις, με επιτυχία στη 
μαθησιακή διαδικασία και εξάλειψη του αποκλεισμού και της περιθωρι-
οποίησης μαθητών εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Είναι απαραίτη-
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το να σχεδιαστεί προσεκτικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης χωρίς να δημιουργεί μαθητές πολλών ταχυτήτων. 
Η πρόκληση είναι μεγάλη καθώς τα αποτελέσματα θα επιφέρουν στη σχο-
λική κοινότητα, εκτός από την αποτελεσματικότητά της στην επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων όλων των μαθητών, και τη βελτίωση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων των παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (Malgrem, 1998). 
Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να βοηθήσει η συμπεριληπτική εκπαίδευση, 
η οποία δίνει διεξόδους εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές. Και βέβαια 
πρέπει να επιλυθούν βασικά προβλήματα λειτουργίας, δηλαδή να καλυ-
φθούν κενά, κτιριακά προβλήματα, θέματα ειδικής αγωγής ή μεταφοράς 
μαθητών, καλύτερα βιβλία, ολοήμερα σχολεία, εξάλειψη της συστέγασης 
σχολείων, συνεργασία εκπαιδευτικών και συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων. Υπάρχει, επίσης, η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
όλες τις βαθμίδες όσον αφορά τη φιλοσοφία και την εφαρμογή της συμπε-
ριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης, διότι αρκετοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
ανεπαρκείς ως προς τη συμπερίληψη. Επίσης, η εφαρμογή της βιωματικής 
μάθησης και η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων θεωρείται 
απαραίτητη.. Μία τέτοια μέθοδος είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η 
οποία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και αναλαμβάνει 
την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν κατάλληλες ευ-
καιρίες μάθησης και μεριμνά για ανατροφοδότηση που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες τους (Tomlinson, 2000). Ο μαθητής κατακτά τη γνώση μέσα 
από την ενεργητική μάθηση ενώ παράλληλα μαθαίνει πώς «να σκέφτεται 
και να μαθαίνει». Η διαφοροποιημένη διδασκαλία σέβεται τις ιδιαιτερότη-
τες και τις ανάγκες του μαθητή (Αργυρόπουλος, 2013). Θεωρείται η απά-
ντηση στην ανάγκη των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του σημερινού σχολείου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ετερογένεια των 
μαθητών ως προς τη μαθησιακή τους ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες τους. Επίσης, η στελέχωση του σχολείου με ψυχολόγους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γιατρούς, συμβούλους είναι ανάμεσα 
στα θέματα στα οποία πρέπει δοθεί μεγάλη σημασία. Ειδικοί επιστήμονες 
είναι απαραίτητοι για να μπορούν να είναι κοντά στο παιδί κάθε στιγμή και 
να το εμψυχώνουν ή να το ενθαρρύνουν σε κάθε μικρή ή μεγάλη του προ-
σπάθεια, καθώς επίσης να συνεργάζονται και με την οικογένεια. Οι ειδικοί 
θα διερευνήσουν τις αιτίες που το παιδί ενδεχομένως θέλει να διακόψει 
τη φοίτησή του και θα προσπαθήσουν να δώσουν λύση. Τα προβλήματα 
δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται αλλά και αυτά που δε φαίνονται, όπως 
για παράδειγμα οι μαθησιακές δυσκολίες, ο σχολικός εκφοβισμός αλλά 
και τα προβλήματα γλώσσας για τα παιδιά των μεταναστών. Το «σχολείο 
της σύγχρονης εποχής χρειάζεται να απαγκιστρωθεί από τον δασκαλοκε-
ντρικό του χαρακτήρα και να βάλει και τους μαθητές στο παιχνίδι, ώστε να 
βιώσουν την εκπαίδευση ως δική τους υπόθεση», μας λέει χαρακτηριστικά 
ένας από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί αναγνω-
ρίζουν ότι έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τους μαθητές τους και παρα-
δέχονται ότι οφείλουν να χτίσουν καλύτερες σχέσεις μαζί τους στην τάξη, 
να απομακρυνθούν από το να είναι σύμβολα εξουσίας και να γίνουν αντί-
θετα σύμβουλοι και μέντορες, εμψυχωτές και καθοδηγητές, να είναι ανοι-
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κτοί σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, εφευρετικοί και ευέλικτοι και 
να μην ακολουθούν «ξερά» ένα αναλυτικό πρόγραμμα. Τέλος, χρειάζονται 
εκπαιδευτικοί που να διδάσκουν με μια διαφορετική προσέγγιση και να 
χρησιμοποιούν πηγές από βιβλία, εικόνες, βιβλιοθήκες, επικαιρότητα, δι-
αδίκτυο, με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν τους μαθητές ενεργητικούς και 
διερευνητικούς ως προς τη μάθηση με το να αποκτούν δεξιότητες μέσα 
από την ομαδική εργασία με παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες. Το 
σχολείο πρέπει να διαμορφώνει όχι μόνο καλούς μαθητές αλλά και κα-
λούς ανθρώπους και πρέπει να συνδέεται με την ίδια τη ζωή και να είναι το 
καταφύγιο όπου οι μαθητές θα βρουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να 
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Τα λάθη των μαθητών δεν πρέπει 
να αποτελούν πρόβλημα, εφόσον θα μπορούν να μαθαίνουν από αυτά. 
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί είναι σύμφωνοι στο ότι το σχολείο δεν πρέπει να 
έχει στο επίκεντρο τις εξετάσεις γιατί έτσι προάγει τον ατομικισμό και τον 
ανταγωνισμό των μαθητών και όχι την ομαδική δουλειά, τη συνεργασία και 
την αλληλεγγύη. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να είναι μαθητοκεντρι-
κό, μοντέλο το οποίο μακράν απέχει σήμερα από το ελληνικό σχολείο. Οι 
βασικές δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργεί ο μαθητής μέσα στο σχολείο 
είναι η ικανότητα για κριτική σκέψη, για συγκέντρωση πληροφοριών από 
πολλαπλές πηγές, για αξιολόγηση των πηγών και για σύνθεση. Στο σχο-
λείο η μάθηση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός κόσμου που 
συνέχεια αλλάζει και να μην περιορίζεται σε αποστήθιση πληροφοριών. 
Οι μαθητές μας πρέπει να προετοιμάζονται για τον κόσμο, για το διεθνή 
ανταγωνισμό και όχι μόνο για το στενό ελληνικό χώρο. Η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση είναι μέρος της στρατηγικής για την προώθηση της ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου όπου υπάρχει 
ειρήνη, ανοχή, βιώσιμη χρήση των πόρων και κοινωνική δικαιοσύνη, με 
γνώμονα την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και των δικαιωμά-
των όλων των μαθητών. 
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Περίληψη 
Βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες διαμορφώνουν τις πρώτες 
αλλαγές στην ανάπτυξη των βρεφών. Κοινωνικοί και νοητικοί τα βοηθούν 
να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνήσουν αποτελε-
σματικά με τον κόσμο γύρω τους. Για να γίνουν κατανοητές αυτές οι ανα-
πτυξιακές και επικοινωνιακές διεργασίες είναι απαραίτητο να κατανοη-
θούν οι αμφίδρομες επιδράσεις του βρέφους με το περιβάλλον του. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει αυτές τις ανα-
πτυξιακές διεργασίες συνυφασμένες με το συναισθηματικό κόσμο του 
βρέφους κατά το τέλος του 1ου έτους και την εξέλιξη της κοινωνικότητάς 
του και να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο το βρέφος συνδέεται και 
δημιουργεί σχέσεις στοργής με τα άτομα που 
το περιβάλλουν. Επιπροσθέτως, στοχεύει να πε-
ριγράψει την τροποποίηση των έμφυτων χαρα-
κτηριστικών σε εκούσιες δραστηριότητες μέσω 
της επίδρασης της κοινωνικής ανάπτυξης και να 
επικεντρώσει στη σημασία της δημιουργίας του 
πρώτου ισχυρού συναισθηματικού δεσμού του 
βρέφους με το πρόσωπο φροντίδας. 

Abstract 
Biological and environmental factors shape the first changes in infant 
development. Social and mental help them to express their feelings and 
communicate effectively with the world around them. In order to under-
stand these developmental and communicative processes, it is neces-
sary to understand the two-way effects of the infant with its environ-
ment.

The aim of this work is to describe these developmental processes, 
the emotional world of the infant at the end of the 1st year of its life 
and the evolution of his sociability. Also, study how the baby connects 
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and creates affectionate relationships with the 
people around him. In addition, describe the 
modification of innate traits in voluntary activi-
ties through the impact of social development 
and focus on the importance of creating the 
baby’s first strong emotional bond with the 
caregiver.

1. Εισαγωγή 
•	  Η θεωρία του δεσμού (Attachment theory: 1969-1988) έχει κατα-

ξιωθεί ως βασικός πυρήνας επεξήγησης των ατομικών διαφορών 
στην ψυχοσυναισθηματική ροή και την ψυχική ευημερία σε όλη την 
εξέλιξη και πορεία της ζωής του ανθρώπου. Η μελέτη για τους τύ-
πους δεσμού άρχισε από την αναπτυξιακή ψυχολογία, τη δεκαετία 
του 1980 και επικεντρώθηκε στην επίδραση που έχει η πρωταρχι-
κή σχέση γονέα-βρέφους. Τις τελευταίες μάλιστα, δεκαετίες έχει 
παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον από διαφορετικές περιοχές της 
ψυχολογίας (αναπτυξιακή, κοινωνική, κλινική) για τη μελέτη των 
διαπροσωπικών σχέσεων και της συμβολή τους στην ψυχική υγεία 
του ανθρώπου και σε μια μετάθεση του επιστημονικού παραδείγ-
ματος (paradigm shift, Kuhn, 1962) ερευνητές από τον διεπιστη-
μονικό κλάδο των διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. Duck, 1996 Χτις 
πολιτισμικές ρυθμίσεις για τη φροντίδα του παιδιού

•	  την προσωπική ιστορία αποχωρισμού και επανένωσης
•	  τα πολιτισμικά νοήματα, που αποδίδονται στον αποχωρισμό από 

τους ενήλικες και τα παιδιά.

Προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση δεσμού είναι η ικανότητα αναγνώ-
ρισης προσώπων και η ανάπτυξη της μονιμότητας των αντικειμένων (τα 
βρέφη δεν κατανοούν ότι ένα αντικείμενο υπάρχει όταν κρύβεται).

Η πορεία ανάπτυξης του δεσμού φαίνεται να περνά από διάφορες 
φάσεις οι οποίες καθορίζονται από τη μια, από τις αλλαγές που διαδρα-
ματίζονται στο γνωστικό τομέα και από την άλλη, από τις αλληλεπιδρά-
σεις των βρεφών με τα άτομα που αποτελούν το στενό τους περιβάλλον. 
Η Δημητρίου-Χατζηνεοφύτου (2001) θεωρεί ότι οι φάσεις αυτές είναι οι 
ακόλουθες:

•	 Αδιαφοροποίητη κοινωνικότητα (2ο μήνας): το βρέφος δεν δείχνει 
διαφορετικές συναισθηματικές αντιδράσεις προς ορισμένα πρό-
σωπα

•	 Η δημιουργία του δεσμού (ως το τέλος του 6ου μήνα): το βρέφος 
αρχίζει να δείχνει κάποια προτίμηση στο στόχο του δεσμού, π.χ. 
χαμογελώντας στην παρουσία του

•	 Σαφής – ξεκάθαρος δεσμός (από τον 7ο ως τον 18ο μήνα): η φάση 
αυτή χαρακτηρίζεται από σαφή και επιλεκτική προτίμηση του βρέ-
φους για ένα ή μερικά πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος
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•	 Διόρθωση στόχου – πολυπροσωπικός δεσμός (από το τέλος του 
δεύτερου έτους και μετά).

Οι Freud (1965) και Bowlby (1995) θεωρούν ότι οι επιδράσεις των πρώ-
ιμων εμπειριών έχουν μονιμότητα. Πιο σύγχρονες μελέτες Κοσμοπούλου 
(1994) όμως δείχνουν ότι δεν είμαστε αιχμάλωτοι του παρελθόντος μας 
και ότι οι συνέπειες αρνητικών δεσμών μπορούν να αναστραφούν αν η 
κατάσταση διορθωθεί μέχρι την προ-εφηβεία. 

2. Η Ανάπτυξη Κατά το 1ο Έτος 
Κατά τους Cole & Cole (2002) ως ανάπτυξη ορίζεται η διαδοχή των σω-
ματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αλλαγών που μετέρχονται τα αν-
θρώπινα όντα καθώς μεγαλώνουν. Σημαίνει, όπως θεωρεί ο Κακαβού-
λης (1997) τη συνεχή ανάπτυξη που πραγματώνεται κάτω από τη διαρκή 
αλληλεπίδραση κληρονομικότητας και περιβάλλοντος. Η απάντηση στο 
ερώτημα ποιοι είναι οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του παι-
διού, μετακινείται μεταξύ φύσης και ανατροφής, κληρονομικότητας και 
περιβάλλοντος, ωρίμανσης και μάθησης.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε 
σχέση είναι:

•	 τα πρόσωπα που σχετίζονται με το παιδί
•	 το ίδιο το παιδί που παίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των σχέ-

σεων
•	 το περιβάλλον

Στην αρχή της ζωής τους τα βρέφη είναι προικισμένα μόνο με αντα-
νακλαστικές συμπεριφορές. Αυτές κατέχουν χαρακτηριστικά που τα κά-
νουν άξια προσοχής και καλούν τον περίγυρό τους να σχετιστεί μαζί τους, 
γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης τους. Με την εμπλοκή 
τους σε αλληλεπιδράσεις με τους άλλους, τα βρέφη εισάγονται σταδιακά 
στη χρήση των πολιτισμικών εργαλείων για την επικοινωνία. Η ικανότητα 
συντονισμού τους με τα πρόσωπα φροντίδας και η προσαρμογή της συ-
μπεριφοράς των ενηλίκων στις μεταβαλλόμενες ικανότητες και ενδιαφέ-
ροντα των βρεφών, τροποποιούν τα αυτόματα έμφυτα χαρακτηριστικά σε 
εκούσιες κοινωνικές δραστηριότητες. Η αντανακλαστική συμπεριφορά, 
(που είναι εγγενής), παραχωρεί τη θέση της στη σκόπιμη (που είναι κοι-
νωνικά προσδιορισμένη). Μόλις το βρέφος και το πρόσωπο φροντίδας 
συγχρονιστούν, αναπτύσσεται η πρώτη μεταξύ τους σχέση.

Τα συναισθήματα είναι η πρώτη γλώσσα με την οποία τα βρέφη επικοι-
νωνούν, κατά το προ-γλωσσικό στάδιο. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυ-
τού η μάθηση ορίζεται ως συναισθηματική. Αυτό που τα μικρά παιδιά βι-
ώνουν και μαθαίνουν είναι τα συναισθήματα και ο χειρισμός τους. Η από-
κτηση θετικών συναισθημάτων και μετά ο αποτελεσματικός χειρισμός, 
(ακόμα και αρνητικών συναισθημάτων), είναι το ζητούμενο μέσα από την 
αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και γενικότερα, με το περιβάλλον 
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τους. Οι ικανότητες αυτές πρέπει να αποκτηθούν, ώστε σε αυτές πάνω να 
δομηθούν αργότερα οι νοητικές ικανότητες. Η συναισθηματική ασφάλεια 
είναι το πρώτο που πρέπει να εξασφαλιστεί και να λειτουργήσει ως εφαλ-
τήριο για τη συναισθηματική νοημοσύνη.

3.  Αναπτυξιακές Διεργασίες που Προηγούνται 
της Δημιουργίας Συναισθηματικού Δεσμού με 
το Πρόσωπο Φροντίδας 

Σύμφωνα με τον Bowlby (Cole & Cole, 2011) το βρέφος γεννιέται με την 
έμφυτη ανάγκη για δεσμό με ένα άτομο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 
βασικές του ανάγκες και θα του παρέχει ασφάλεια. Αυτή η τάση οδηγεί 
τα βρέφη στην προσκόλληση με ένα άτομο, με απώτερο στόχο την ικανό-
τητα προσαρμογής του στο περιβάλλον. Υπάρχουν όμως, διεργασίες που 
προηγούνται της δημιουργίας του δεσμού με το άτομο φροντίδας, όπως η 
τροποποίηση των αντανακλαστικών συμπεριφορών και η μετατροπή τους 
σε κοινωνικές δραστηριότητες, με σκοπό τον συντονισμό του ενήλικα με 
το βρέφος. Ο συντονισμός αυτός οδηγεί το βρέφος σε μάθηση σειράς 
συμπεριφορών, όπως αυτές της προσκόλλησης, της παροχής φροντίδας, 
του φόβου και της εξερεύνησης. Ο Bowlby θεώρησε ότι αυτές οι συμπε-
ριφορές σχετίζονται μεταξύ τους και στο τέλος ορίζουν την προσωπικό-
τητα του ατόμου (Θωμοπούλου, 2018). 

Μελέτες των Rutter (1984) και Stern (1974), έχουν δείξει ότι ήδη, από 
την αρχή του δεύτερου μήνα τα βρέφη χρησιμοποιούν οπτική επαφή για 
την έναρξη και τη ρύθμιση της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης με τρό-
πους παρόμοιους με αυτούς των ενηλίκων. Προτιμούν γονείς που κινού-
νται και μιλούν από γονείς που δεν αναγνωρίζουν την παρουσία τους 
(Gusella, 1988). 

Με την εμφάνιση του κοινωνικού χαμόγελου κατά τους 2,5 πρώτους 
μήνες της ζωής, οι γονείς βιώνουν μια νέα αίσθηση επαφής με τα βρέφη 
και αυτά με τη σειρά τους εκφράζουν το συναίσθημα της χαράς. Στην 
αρχή το χαμόγελο είναι αντανακλαστικό, αλλά στη συνέχεια, γίνεται κοι-
νωνικό και αυτό επιτυγχάνεται μόνο αν παρέχεται ανατροφοδότηση από 
τους ενήλικες. Η αντίδραση αυτή ωριμάζει κατά τη διάρκεια του πρώ-
του έτους και επικεντρώνεται σταδιακά στη φροντίδα με το πρόσωπο του 
φροντιστή. Ακόμα και το κλάμα που αρχικά, είναι ένα σύνολο θορύβων, 
σταδιακά αρχίζει να διαφοροποιείται ανάλογα με τα συναισθήματα που 
βιώνει το βρέφος (κλάμα πείνας, θυμού, πόνου). 

Ο Fantz (1963) αναφέρει ότι τα βρέφη παρακολουθούν το πρόσωπο 
των γονιών τους για να καθορίσουν τις αντιδράσεις προς ένα αντικείμε-
νο που παρακολουθούν και οι δυο. Αυτή η συναισθηματική αναφορά τα 
βοηθά να αξιολογούν το περιβάλλον. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και 
η φωνή που σχετίζεται με τη μελλοντική απόκτηση της γλώσσας και στην 
οποία τα βρέφη δείχνουν προτίμηση έναντι άλλου τύπου ήχου (Fernald, 
1989). Η ταυτόχρονη παρακολούθηση ενός αντικειμένου από βρέφος και 
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γονιό (κατεύθυνση βλέμματος), σχετίζεται και με το «δείξιμο του χεριού», 
που στην αρχή δεν υποδηλώνει ότι δείχνει κάτι στον άλλο και αποτελεί 
το «δείξιμο για τον εαυτό». Ο Hutt (1966) θεωρεί ότι αυτό το «δείξιμο για 
τον εαυτό» αντικαθίσταται αργότερα από το «δείξιμο για τους άλλους» 
που βοηθά την επικοινωνία βρέφους-ενήλικα.

Ακόμα, και η ρύθμιση των βιολογικών αναγκών όπως του ύπνου και 
της πείνας, που προσαρμόζονται στα ωράρια των ενηλίκων, συντείνουν 
προς τη συναισθηματική ωρίμανση καθώς καθιστούν τα βρέφη ικανά να 
ζουν με άλλα άτομα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ μητέρας και βρέφους ανα-
πτύσσεται καθώς οι μητέρες συνομιλούν με το παιδί χρησιμοποιώντας τις 
παύσεις κατά τη διάρκεια του θηλασμού για να αλληλεπιδράσουν μαζί 
του σε εναλλαγή με τα βαβίσματά του. Ο ψευδοδιάλογος αυτός, που ρυθ-
μίζεται από τη μητέρα χρησιμεύει στο να μάθει το βρέφος να παρακολου-
θεί τα δρώμενα και να ανταποκρίνεται με ολοένα και πιο ολοκληρωμένα 
συναισθήματα. Ο μητρικός λόγος με τον οποίο απευθύνονται οι ενήλικες 
στα βρέφη χαρακτηρίζεται από υπερβολή, επιβράδυνση ρυθμού, απλο-
ποίηση, επανάληψη. Είναι ευαίσθητος και αγκαλιάζει το παιδί, που αισθά-
νεται έκπληξη και ασφάλεια. Αυτό βοηθά στην πρόσληψη των στοιχείων, 
που είναι απαραίτητα για την οικειότητα με το γονιό και στη συνέχεια, για 
την απόκτηση της γλώσσας.

Η θεωρία του Bowlby επικεντρώνεται τόσο στη διαπροσωπική αλληλε-
πίδραση όσο και στην κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του ατόμου. 
Μελέτες του Rutter (1984) και Stern (1974) έδειξαν ότι τα βρέφη, ήδη από 
το 2ο μήνα, χρησιμοποιούν την οπτική επαφή για την επίτευξη της διαπρο-
σωπικής αλληλεπίδρασης. Στρέφουν την προσοχή τους σε πρόσωπα και 
όχι σε άλλα συμμετρικά σχήματα. Τα βρέφη μετά από επαναλήψεις μοτί-
βων αλληλεπίδρασης με τη μητέρα τους αρχίζουν να εσωτερικεύουν τις 
εκφάνσεις της σχέσης αυτής, δημιουργώντας προσδοκίες που αφορούν: 
α) στη διαθεσιμότητα σε περίπτωση ανάγκης του ατόμου που παρέχει τη 
φροντίδα, και β) στην αξία του εαυτού να τύχει της φροντίδας του άλλου, 
αλλά και του εαυτού (Θωμοπούλου, 2018).

Το περιεχόμενο της σχέσης «πρόσωπο με πρόσωπο» Dunn (1999) 
εξαρτάται από πολιτισμικούς στόχους για τη βρεφική ηλικία. Οι μητέρες 
παρακολουθούν το βλέμμα του βρέφους και προσαρμόζουν τη συμπε-
ριφορά τους. Τα βρέφη προσέχουν τις αντιδράσεις των γονιών και τις 
χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς για να μάθουν να λειτουργούν στο 
περιβάλλον. Οι αντιδράσεις των προσώπων φροντίδας εξαρτώνται από 
το πόσο σημαντικό θεωρούν το θέμα. Τι είναι σημαντικό όμως καθορί-
ζεται πολιτισμικά και συνεπώς, ο ενήλικας άθελά του ενισχύει συγκεκρι-
μένες επιλογές του βρέφους. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες της Striano 
(2004) τονίζουν ακόμα πιο έντονα την επικοινωνιακή δεινότητα των βρε-
φών στην αρχή της ζωής τους και την επίδραση του περιβάλλοντος τους 
σε αυτές. 

Η συστηματική εργασία για το πώς οι διαφορετικοί πολιτισμοί και κυ-
ρίως οι μη δυτικοί, προσαρμόζουν τις συμπεριφορές που σχετίζονται με 
τον δεσμό στην κοινωνική τους οργάνωση είναι ελάχιστη. Υπάρχουν βέ-
βαια κάποια στοιχεία στην εθνογραφική λογοτεχνία. Για παράδειγμα, οι 
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μητέρες στο Μπαλί ελέγχουν την διάθεση του παιδιού τους για εξερεύ-
νηση του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας ψεύτικες εκφράσεις φόβου, 
ώστε εκείνο να αντιδράσει (Bateson & Mead, 1942). Μια άλλη μελέτη για 
τη θεωρία του δεσμού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μια ημι-νομαδική 
φυλή που ζει στην Αφρική, τους Efe, μας δίνει σημαντικά στοιχεία για 
αυτό το θέμα. Ομάδα ενήλικων γυναικών που δεν είναι όμως οι μητέρες, 
φροντίζουν τα μωρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τη νύχτα τη φρο-
ντίδα τους αναλαμβάνουν οι μητέρες. Αν κι εφαρμόζεται αυτό το πολ-
λαπλό μητρικό σύστημα, μέχρι τους έξι μήνες, το βρέφη εξακολουθούν 
να επιμένουν σε μια πιο εστιασμένη σχέση με τη μητέρα τους. Και στους 
δυο πολιτισμούς, ένα βιολογικό σύστημα σχηματοποιείται με βάση τους 
σκοπούς της συγκεκριμένης κοινωνίας.

4. Συμπεράσματα 
Τα περισσότερα από τα ευρήματα που αναφέρονται σε αυτήν την εργασία 
είναι στην ουσία εθνογραφικές περιγραφές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
έχουν καθολικό χαρακτήρα, αλλά δομούνται διαφορετικά σε κάθε κοινω-
νία. Η Fernald (1992) εντόπισε ομοιότητες στον τόνο φωνής, ο Καφέτσιος 
(2005) αναφέρει ότι οι εκφράσεις του προσώπου έχουν παρόμοιο νόημα 
σε όλο τον κόσμο και ότι η συχνότητα του χαμόγελου, του αμοιβαίου 
βλέμματος και της λεκτικής έκφρασης διαφοροποιείται από μέρος σε μέ-
ρος. Η σχέση «πρόσωπο με πρόσωπο» σύμφωνα με την Dunn (1999) δεν 
είναι παγκόσμια. Η δυαδική σχέση του δυτικού κόσμου (με τις πυρηνικές 
οικογένειες) μπορεί αλλού να γίνει τριαδική. Η δημιουργία δεσμού έχει 
διαφορετική βαρύτητα ανά τον πλανήτη. Η αποκλειστικότητα της μητρι-
κής φροντίδας δεν ισχύει παντού. Σε διευρυμένες οικογένειες τα άλλα 
μέλη αναλαμβάνουν ευθύνες (π.χ. αδέρφια). Η ανατροφή μπορεί αλλού 
να ανήκει στην οικογένεια κι αλλού στα κέντρα προσχολικής φροντίδας.

Οι μελλοντικές έρευνες οφείλουν να προσδιορίσουν την καθολικότη-
τα ή μη των ευρημάτων. Η κοινωνιοπολιτισμική θεώρηση είναι μια οπτική 
για τα πράγματα καθώς η εξέλιξη του ανθρώπου, σύμφωνα με αυτήν, 
εξαρτάται από την κουλτούρα και το περιβάλλον. Οι εξελίξεις όμως στη 
Γνωστική Νευροεπιστήμη δείχνουν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά γονίδια. 

Η αλήθεια μάλλον είναι στη μέση. Oι γενετικοί παράγοντες καθορί-
ζουν τα όρια μέσα στα οποία κινείται ο άνθρωπος. Ο περιβαλλοντικός και 
κοινωνικός παράγοντας καθορίζει σε ποιο σημείο μέσα στο πλαίσιο των 
ορίων θα βρεθούμε. Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στον επιστημο-
νικό κόσμο μας κάνουν να σκεφτόμαστε και να αναρωτιόμαστε πάνω σε 
αυτό που είπε ο κινέζος φιλόσοφος Fusan (1991), αν «τελικά, η φύση του 
ανθρώπου είναι απλά, θέμα ορισμού». 
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Περίληψη 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τις 
αντιλήψεις των γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
αναπηρίες σχετικά με την συνεκπαίδευση των παιδιών τους στην τάξη 
του γενικού σχολείου. Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 
οκτώ συνεντεύξεις με γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που φοιτούν σε γενικά σχολεία (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης) του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν πως οι γονείς αξιολογούν θετικά το πρόγραμμα της παράλ-
ληλης στήριξης ανεξαρτήτως των αδυναμιών 
του και των προβλημάτων του. Στο σύνολο των 
γονέων η ύπαρξη του προγράμματος θεωρείται 
εφαλτήριο και ευκαιρία για ισότιμη συνεκπαί-
δευση στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Κίνητρο 
τους είναι η ένταξη του παιδιού τους στην τυπική 
τάξη. Πηγή αυτού του κινήτρου είναι η αντίλη-
ψή τους ότι η συμμετοχή και η συναναστροφή 
του παιδιού τους με παιδιά τυπικής ανάπτυξης 
θα ενισχύσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και την 
κοινωνικοποίησή του. Τέλος, οι γονείς κάνουν 
προτάσεις και ονειρεύονται μια ενιαία εκπαίδευ-
ση για όλους.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Abstract 
Τhe aim of this article was to investigate the views and perceptions of 
parents of students with special educational needs or disabilities on the 
inclusion of their children in the classroom of the primary school. In the 
framework of the investigation were carried out 8 interviews with par-
ents of children attending primary schools, pre-primary, and secondary 
education in the prefecture of Aetoloacarnania. The results of the survey 
showed that parents positively evaluate the program of parallel support 
regardless of their weaknesses and problems. For all parents, the exis-

tence of the program is considered the spring-
board and the opportunity for equal inclusive ed-
ucation within the general order. Their motivation 
is to integrate their child into the formal class that 
comes from their perception that the participa-
tion and socialization of their child with children 
of formal development will strengthen their com-
munication skills and socialization. Parents also 
make proposals and dream of a single Education 
for all children. 

1. Εισαγωγή 
Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (στο εξής 
ε.ε.α) στη γενική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε αντικείμενο 
πολλών ερευνών τόσο στον ελλαδικό όσο και στο διεθνή χώρο. Η φοίτη-
ση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες στην τάξη του γενικού σχολείου εί-
κοσι χρόνια νωρίτερα φάνταζε πολύ δύσκολο σενάριο. Η σταδιακή μετα-
τόπιση της ειδικής εκπαίδευσης σε εκπαίδευση σε λιγότερο περιοριστικό 
περιβάλλον αποτελεί όραμα και δημιουργική εργασία πολλών. Απώτερος 
στόχος είναι η μετατροπή του σχολείου σε ένα σχολείο που θα μπορεί να 
υποδεχτεί στους κόλπους του όλους τους μαθητές. 

Το σχολείο αλλάζει και μεταμορφώνεται σε έναν τόπο δημιουργικό, 
που λαμβάνει τη διαφορετικότητα ως πλουραλισμό και υπολογίζει το σύ-
νολο της ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής και όχι μόνο της γνωστι-
κής ανάπτυξης του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό η ενταξιακή εκπαίδευση 
δεν είναι μια καινούργια πρόταση της ειδικής εκπαίδευσης και δεν αφο-
ρά μονάχα την τοποθέτηση των μαθητών με ε.ε.α στο σχολείο της γειτο-
νιάς τους, αλλά είναι η αλλαγή του σχολείου και των αντιλήψεων που το 
διέπουν ως προς τους στόχους της εκπαίδευσης γενικότερα. Σε αυτήν 
την πορεία η γνώμη και οι αντιλήψεις των γονέων παίζουν καθοριστικό 
ρόλο, όπως και των εκπαιδευτικών αντίστοιχα. 

Key words: 

Parallel Support,  
Special Educational Needs,  

Parents,  
Inclusive education,  

Inclusion
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2.  Ο Θεσμός της Παράλληλης Στήριξης στο Ελλη-
νικό Σχολείο 

Η συστηματική μελέτη της ιστορίας της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 
δείχνει ότι οδηγείται σε μια περισσότερο ενιαία εκπαίδευση (Γελαστο-
πούλου, 2017), με την ταυτόχρονη απουσία κεντρικής φιλοσοφίας και 
ανάπτυξης με όρους ποιότητας (Χαρούπιας, 2012). Οι υπηρεσίες συνεκ-
παίδευσης για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2817/2000, ο 
οποίος έδωσε την ονομασία «παράλληλη στήριξη». Στον επόμενο νόμο 
3699/2008 προστέθηκε ο όρος «συνεκπαίδευση», χωρίς όμως την ουσι-
αστική αλλαγή φιλοσοφίας. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: «οι μαθητές με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και αναπηρία μπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του 
γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση από εκπαιδευ-
τικούς Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), όταν αυτό επιβάλλεται από 
το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη 
στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με την κατάλληλη ατομική 
υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν 
στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα 
ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη- βάσει της 
γνωμάτευσης του Κ..Ε.Δ.Δ.Υ.- εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους 
αναγκών» (Γελαστοπούλου,2017).

Η παράλληλη στήριξη θεσπίστηκε με το νόμο 2817/2000 ως πρακτική 
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Σύμφωνα με 
αξιολογήσεις που γίνονται από τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν, 
η συνήθης πρακτική είναι ο εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. να υποστηρίζει το/τη 
μαθητή/τρια εντός της τάξης και όταν κριθεί αναγκαίο εκτός αυτής π.χ 
διάλειμμα. Ο/Η εκπαιδευτικός της τάξης είναι υπεύθυνος/η για τη διδα-
σκαλία, ενώ ο/η εκπαιδευτικός της παράλληλης είναι συνήθως υπεύθυ-
νος/η αποκλειστικά για τον/την μαθητή/τρια που του έχει ανατεθεί.

Τα συνήθη προβλήματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν τη 
δυσκολία στην αποσαφήνιση του ρόλου των δυο εκπαιδευτικών της τά-
ξης με αποτέλεσμα να προκύπτει μια ασάφεια ως προς τη συνεργασία 
και τα καθήκοντα. Σπάνια οι δυο πλευρές συνεργάζονται ικανοποιητικά 
μεταξύ τους, όπως και με τους άλλους εμπλεκόμενους σε επίπεδο από 
κοινού σχεδιασμού, συν-διδασκαλίας και συν-αξιολόγησης. Η δυσκολία 
αυτή φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στη δευτεροβάθμια, όπου οι καθη-
γητές επικεντρώνονται κυρίως στην κατάκτηση της ύλης. Το είδος της 
εργασιακής σχέσης του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης είναι 
αρνητικός παράγοντας δημιουργίας συνεργατικής σχέσης, καθώς ως 
αναπληρωτής δε μένει για μεγάλο διάστημα στο ίδιο σχολείο.

Ο Χαρούπιας (2012) επισημαίνει ότι ο θεσμός δημιουργήθηκε για να 
εξασφαλιστεί στους μαθητές με ε.ε.α. ένα περιβάλλον λιγότερο περιο-
ριστικό κοντά στον τόπο κατοικίας τους, καθώς ισότιμη συνεκπαίδευση 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαχωρισμένο ειδικό πλαίσιο (ειδικό 
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σχολείο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ). Ωστόσο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς, αν 
δεν υπάρξει αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων τόσο σε επίπεδο πολιτι-
κού σχεδιασμού και διοίκησης όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η 
συνεκπαίδευση των μαθητών θα μετατραπεί σε υπηρεσία συνοδείας με 
εκπαιδευτικούς που μαθαίνουν να εργάζονται χωρίς να εξασφαλίζεται η 
απαραίτητη κοινωνική λογοδοσία (Χαρούπιας, 2012).

3. Μεθοδολογία και Δείγμα 
Η εν λόγω έρευνα ανήκει στην κατηγορία των ποιοτικών ερευνών και έχει 
ως στόχο να αναδείξει τον θεσμό της παράλληλης στήριξης μέσα από 
τη ματιά του γονέα παιδιού με ε.ε.α, με τα βιώματα, τις προσδοκίες και 
τα άγχη του. Επίσης, στοχεύει στο να ξεδιπλωθούν ιστορίες και στιγμές 
έτσι όπως έχουν βιωθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον και στις παρούσες 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Στόχος δεν είναι η αξιολόγηση και η 
ανάδειξη των προβληματικών καταστάσεων, αλλά να αναδειχθούν μέσα 
από αυτές οι αγωνίες και οι βαθύτερες σκέψεις που οδηγούν σε συγκε-
κριμένες συμπεριφορές. Τα πώς και γιατί, η περιγραφή της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, η καταγραφή και η ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων 
απαντώνται καλύτερα μέσω της ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2003).

Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει ένα ερευνητικό κενό στη μελέτη του υπό διερεύνηση θέματος. 
Αν και έχουν υπάρξει αρκετές έρευνες σε επίπεδο μεταπτυχιακών εργα-
σιών, που μελετούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 
αγωγής για το θεσμό της παράλληλης στήριξης, βρέθηκε ότι υπάρχουν 
μόλις δυο αντίστοιχες εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο που καταγρά-
φουν τις απόψεις των γονέων και τις εμπειρίες τους από το θεσμό της 
παράλληλης στήριξης.

3.1. Ερευνητικό Εργαλείο 
Στην παρούσα μελέτη μας ενδιέφερε να αφήσουμε τους ερωτώμενους 
να αναπτύξουν ελεύθερα τις εμπειρίες τους, τις σκέψεις και τις αντιλή-
ψεις τους παράγοντας όσο το δυνατόν πλουσιότερο ερευνητικό υλικό. Το 
είδος της συνέντευξης που κρίθηκε ως το καταλληλότερο ήταν η ημι-δο-
μημένη συνέντευξη, η οποία, μολονότι χαρακτηρίζεται από την απουσία 
προκαθορισμένων ερωτήσεων, στηρίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω 
στις οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ ερωτώμενου και 
ερευνητή (Ιωσηφίδης, 2008). Συνήθως, σχηματίζονται το πολύ επτά με 
οκτώ θεματικές, ενώ ανάλογα με την εμπειρία και την ευελιξία του ερευ-
νητή μπορεί να αναδειχθούν και νέες θεματικές, οι οποίες δεν έχουν 
προκαθοριστεί (Mason, 2008, Robson, 2007).
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3.1.1. Σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου 

Ο οδηγός συνέντευξης που σχεδιάστηκε για την εν λόγω μελέτη περι-
ελάμβανε δυο μέρη. Στο πρώτο υπήρχαν κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι 
οποίες αφορούσαν δημογραφικού τύπου πληροφορίες. Στο δεύτερο μέ-
ρος αναπτύχθηκαν οι ερωτήσεις με βάση τις εξής θεματικές:

α) Γονείς, διάγνωση και εκπαιδευτική αξιολόγηση, ειδική εκπαίδευση.
β)  Συνεργασία σχολείου, συνεργασία εκπαιδευτικού παράλληλης στή-

ριξης με γενικής αγωγής.
γ) Οφέλη από την εφαρμογή του θεσμού. 
δ) Ένταξη και αποδοχή. Τι προσδοκίες υπάρχουν;
ε) Προτάσεις και ελεύθερος σχολιασμός.

Στόχος μας ήταν οι ερωτήσεις: 
1.   να είναι εστιασμένες στα θέματα που κάλυπταν τα ερευνητικά ερω-

τήματα,
2. να είναι ανοικτές και ευέλικτες, 
3. κατανοητές και με νόημα για εκείνους,
4. σχετικές με τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους,
5.  να διακρίνονται από ευαισθησία και σύμφωνες με τις αρχές δεο-

ντολογίας,
6. να βοηθούν στην επικοινωνία, 
7.  να μην είναι κατευθυντικές ή εμμέσως καθοδηγητικές σε συγκεκρι-

μένες απαντήσεις,
8. να μην προκαταβάλουν και να μην προσβάλουν,
9. να μην χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα. 

3.2. Δείγμα της Έρευνας 
Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας αρχικά χρησιμοποιήθη-
κε η δειγματοληψία ευκολίας και έπειτα επιλέχθηκε η δειγματοληψία 
κριτηρίου. Στη συγκεκριμένη δειγματοληψία ο ερευνητής θέτει ένα κρι-
τήριο που καθορίζεται από τους στόχους της έρευνας του και αποτελεί 
τη βάση πάνω στην οποία επιλέγει το δείγμα του (Ισάρη & Πούρκος, 
2015). Το κριτήριο που θεωρήθηκε ότι θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς 
της έρευνας ήταν το χρονικό διάστημα που το παιδί δεχόταν παρέμ-
βαση από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής με παράλληλη στήριξη - συ-
νεκπαίδευση. Επιπλέον, τέθηκε ένα ακόμη κριτήριο, το δείγμα να το 
αποτελούν γονείς των οποίων τα παιδιά προέρχονται και από τις τρεις 
βαθμίδες εκπαίδευσης: προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
υποχρεωτική. 
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Πίνακας 1. Προφίλ γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα

Α/Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΤΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΑΤΕΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΑΣ

Μ. 36
Π. 40

1 ΑΓΟΡΙ

2 ΙΕΚ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Μ. 39
Π. 41

2 ΑΓΟΡΙΑ

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Μ. 47
Π. 53

1 ΚΟΡΙΤΣΙ

4 ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΗ 
ΟΑΕΔ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥ-
ΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΑΣ

Μ. 35
Π. 42

2 ΑΓΟΡΙΑ

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑ-
ΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΗΣ Μ.41
Π. 44

1 ΑΓΟΡΙ
1 ΚΟΡΙΤΣΙ

6 ΔΙΔΑΚΤΟ-
ΡΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ Μ. 45
Π.50

1 ΑΓΟΡΙ

7 ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΣ

Μ.44
Π. 60

1 ΑΓΟΡΙ
1 ΚΟΡΙΤΣΙ

8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ-
ΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Μ. 48
Π.54

1 ΑΓΟΡΙ
1 ΚΟΡΙΤΣΙ

Πίνακας 2. Προφίλ μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Α/Α ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΣΕ 
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΕ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΑΞΗ ΤΟΝ 
ΣΕΠΤ. 2017

ΕΤΗ ΣΕ 
Π.Σ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1 ΑΓΟΡΙ 8 ΝΗΠΙΑ Α΄ 2 ΔΑΦ

2 ΑΓΟΡΙ 8 ΝΗΠΙΑ ΕΙΔΙΚΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2 ΔΑΦ

3 ΚΟΡΙΤΣΙ 8 Α΄ Β΄ 2 ΔΑΦ

4 ΑΓΟΡΙ 13 Ε΄ ΣΤ΄ 5 ΔΑΦ

5 ΑΓΟΡΙ 11 Δ Ε΄ 5 ΔΑΦ

6 ΑΓΟΡΙ 13 ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5 ΔΑΦ

7 ΑΓΟΡΙ 15 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓ. ΓΥΜΝ. Β΄  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4 ΔΑΦ

8 ΑΓΟΡΙ 14 Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β΄  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 ΔΑΦ

3.3. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 
Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο του 2018. Πραγματοποιήθηκαν οχτώ συνεντεύξεις με τις μη-
τέρες των παιδιών με ε.ε.α. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν, 
αφού είχε προηγηθεί η λήψη της σύμφωνης γνώμης των συμμετεχόντων. 
Επίσης, μετά τη λήξη της κάθε συνάντησης διατηρούνταν σημειώσεις 
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τύπου ημερολόγιο, όπου καταγράφονταν συμπεριφορές και εξωλεκτικά 
μηνύματα που δεν μπορούσαν να μαγνητοφωνηθούν. Κάθε συνάντηση 
διαρκούσε το μέγιστο μιάμιση ώρα.

3.4. Μέθοδος Ανάλυσης Ποιοτικών Δεδομένων 
Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) αποτελεί μια μέθοδο δευτε-
ρογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού, το οποίο μπορεί να πάρει τις εξής 
μορφές: κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, φιλμ κτλ. Συνήθως, η ανάλυση 
περιεχομένου εφαρμόζεται σε υλικό προερχόμενο από τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, κινηματογράφος, ρα-
διόφωνο) αλλά και στην ανάλυση άλλων τύπων κειμένων και ποιοτικού 
υλικού γενικότερα, όπως προσωπικά έγγραφα και ντοκουμέντα, συνε-
ντεύξεις, επιστολές, λογοτεχνικά κείμενα κτλ (Κυριαζή, 1999).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων 
μέσω των ημι-δομημένων συνεντεύξεων υπήρχε διαθέσιμος μεγάλος 
όγκος ακουστικού υλικού και μια σειρά σημειώσεων και πληροφοριών 
καταγεγραμμένων στο «ημερολόγιο της έρευνας». Σε επόμενο στάδιο 
έγιναν ενέργειες μετατροπής του ακουστικού υλικού σε γραπτό κείμε-
νο, δηλαδή απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Έπειτα, εξετάζοντας 
σειρά σε σειρά τα κείμενα αποδόθηκαν εννοιολογικοί προσδιορισμοί, δη-
λαδή κώδικες που εξέφραζαν ένα συγκεκριμένο νόημα. Η ενοποίηση των 
κωδικών ήταν το επόμενο βήμα που οδηγούσε στην ανάδειξη και στην 
αναζήτηση των θεμάτων και των υποθεμάτων.

4. Αποτελέσματα της Έρευνας 
Για κάποιους γονείς η εξέλιξη της ειδικής αγωγής ισοδυναμεί με την 
ύπαρξη του θεσμού της παράλληλης στήριξης και τη δυνατότητα του παι-
διού τους να φοιτά στο γενικό σχολείο. Η ενημέρωση και η ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου για διαταραχές και σύνδρομα που πριν δε γνώριζε 
κανείς, καθώς και η ύπαρξη θεραπευτών σε κάθε πόλη αποτελεί ένδειξη 
ότι η ειδική αγωγή βρήκε έδαφος και αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η φοίτηση στο ειδικό σχολείο για κάποιους γονείς είναι η ένδειξη ότι 
δεν επιτεύχθηκε στον βαθμό που θα επιθυμούσαν η ένταξη του παιδιού 
τους, η οποία λογίζεται ως αδυναμία του συστήματος να αποδεχτεί τη 
διαφορετικότητα του. Επισημαίνουν και οι ίδιοι τις αδυναμίες του υπάρχο-
ντος εκπαιδευτικού συστήματος να υποδεχτεί όλες τις αναπηρίες, καθώς 
η ύπαρξη μονάχα του εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής δεν αρκεί και 
απαιτούνται δομικές αλλαγές σε όλο το οικοδόμημα. 

Από την άλλη, η κοινωνικοποίηση του παιδιού και η αποδοχή του από 
την ομάδα των συνομηλίκων του αποτελεί ένδειξη επιτυχημένης ένταξης. 
Στις περισσότερες έρευνες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, το ζητούμενο 
και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των γονέων παιδιών με ε.ε.α από τη 
συνεκπαίδευση τους είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της 
συναναστροφής τους με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η ενδόμυχη αυτή 
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προσδοκία που εύστοχα καλλιεργείται και από τους ιδιώτες θεραπευτές 
των παιδιών με ε.ε.α αποτελεί μια από τις θετικές μεταβλητές υπέρ της 
συνεκπαίδευσης.

Κάποιοι γονείς θεώρησαν ότι η συνεκπαίδευση του παιδιού τους δη-
μιούργησε πολλαπλασιαστικά οφέλη στη σχολική κοινότητα, όπως ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης στην αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη 
σταδιακή μετατροπή των αντιλήψεων για τα παιδιά με ε.ε.α. Επίσης, ο 
ειδικός παιδαγωγός είναι ένας επιπλέον πόρος που για τα περισσότερα 
σχολεία εξαιτίας της έλλειψης διεπιστημονικότητας δημιουργεί γέφυρα 
συνεργασίας με τους γονείς παιδιών με ε.ε.α, οι οποίοι δίνουν μεγάλη βα-
ρύτητα στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Βάση αυτής 
διαμορφώνεται ο βαθμός δέσμευσης τους και εμπλοκής του στη σχολική 
ένταξη του παιδιού τους (Mavropoulou & Panteliadu, 2007).

Η Γελαστοπούλου (2017) θέτει το ερώτημα κατά πόσο η παράλληλη 
στήριξη στιγματίζει το μαθητή και αν αποτελεί ενταξιακή πρακτική (Γε-
λαστοπούλου, 2017), αλλά για τους συγκεκριμένους γονείς το ερώτημα 
τίθεται αντίστροφα: Αν δεν υπήρχε, τα παιδιά τους δεν θα ήταν περι-
θωριοποιημένα εντός του γενικού σχολείου, όπως πολλά άλλα που αντι-
μετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα και βρίσκονται αδιάγνωστα χωρίς 
καμιά φροντίδα στο χώρο του σχολείου; Οι γονείς νιώθουν ασφάλεια και 
επιθυμούν τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής που στέκεται δίπλα στο 
παιδί τους με αγάπη.

5. Συμπεράσματα 
Τα νομοθετικά κείμενα και οι πρακτικές των τελευταίων τριάντα ετών 
αποκαλύπτουν μια στροφή στην εκπαίδευση των παιδιών με ε.ε.α, η οποία 
επεκτείνεται από την ενσωμάτωση στην παροχή αξιόλογης εκπαίδευσης 
προς όφελος όλων των μαθητών. Η ανάπτυξη ενταξιακών σχολείων, στα 
οποία θα διασφαλίζεται η ισότιμη εκπαίδευση όλων των μαθητών αποτε-
λεί κύριο στόχο των διεθνών οργανισμών. Αντίστοιχα, πολλοί ερευνητές 
πραγματεύονται την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών που θα προά-
γουν την ένταξη και τη μάθηση και θα μειώνουν τον αποκλεισμό. 

Στην παρούσα έρευνα, η προβληματική επικεντρώνεται στο κατά πό-
σον η παράλληλη στήριξη ως θεσμός μπορεί να θεωρηθεί ενταξιακός 
μέσα από το προσωπικό βίωμα των γονέων και τη δική τους στάση απέ-
ναντι στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συμμετοχή των γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες δε θεωρείται μονάχα δικαί-
ωμα αλλά και απαραίτητο στοιχείο για μια αποτελεσματική και αποδοτική 
παρέμβαση. Η νομοθεσία προβλέπει οι γονείς να λαμβάνουν μέρος στη 
διαγνωστική διαδικασία και στη λήψη των αποφάσεων, καθώς θεωρού-
νται ως οι πλέον κατάλληλοι στο να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες 
σε μια ομάδα που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανά-
γκες του παιδιού τους (Hodge & Runswick-Cole, 2008).
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Οι περισσότεροι γονείς ως υπέρμαχοι της φοίτησης του παιδιού τους 
στην τάξη του γενικού σχολείου εκφράζουν την πικρία τους αλλά απο-
δέχονται τη λογική των προνομίων που οδηγεί στην πολυπόθητη είσοδο. 
Δεχόμενοι πρώτα τη διάγνωση και την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών, κατόπιν διεκδικούν τα ανάλογα προνόμια, όπως παράλ-
ληλη στήριξη, προφορική εξέταση, κ.α. Ορίζουν την ένταξη μέσα από το 
θεσμό της παράλληλης στήριξης και της τοποθέτησης του παιδιού τους 
στην τάξη του γενικού σχολείου αποδεχόμενοι το οποιοδήποτε προσωπι-
κό και οικογενειακό κόστος. Ενδόμυχα προσδοκούν ότι η συνεκπαίδευση 
του παιδιού τους θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του 
και στη γενίκευση των γνώσεων που με πολύ κόπο και χρήμα κατακτά τα 
απογεύματα στα γραφεία των ιδιωτών θεραπευτών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δικής μας έρευνας, η παράλληλη στή-
ριξη από τους περισσότερους γονείς αξιολογείται θετικά, όχι γιατί ικανο-
ποιεί στο σύνολο τις προσδοκίες τους αλλά γιατί τους δίνει την πρόσβα-
ση στην τυπική εκπαίδευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ο μοναδικός 
τρόπος αποφυγής του ειδικού σχολείου. Πολλοί γονείς περιέγραψαν τα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη της συνεκπαίδευσης στη σχολική κοινότητα, 
αλλά και τις αδυναμίες ολόκληρου του σχολικού και εκπαιδευτικού συ-
στήματος.
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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία της Οδύσσει-
ας υπό το πρίσμα της Διαπολιτισμικής Αγωγής στο πλαίσιο θεραπευτικής 
λειτουργίας και χρήσης της Δημιουργικής Γραφής με έμφαση στο λογο-
τεχνικό είδος του παραμυθιού. Σκοπός είναι η παρουσίαση μιας δέσμης 
μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες θα διέπονται από εσωτερική συ-
νέπεια, συνεκτικότητα και αλληλουχία ως υποκείμενες στον προγραμμα-
τισμό της διδασκαλίας της ύλης του διδακτικού αντικειμένου Αρχαία Ελ-
ληνικά (μτφρ.) Ομηρικά έπη – Οδύσσεια της Α΄ 
Γυμνασίου για το σύνολο του διδακτικού έτους. 
Η εν λόγω διδακτική πρόταση τεκμηριώνεται 
επαρκώς θεωρητικά με αναφορά στα επιστη-
μονικά πεδία των εμπλεκόμενων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων καθώς και του γνωστικού αντικει-
μένου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και 
των διδακτικών μεθόδων των κατάλληλων προς 
εφαρμογή σε αυτό. 

Abstract 
The present article is a teaching proposal for the text of Odyssey from 
the aspect of Inter-cultural Education and within the frame of the heal-
ing role and use of Creative Writing, laying em-
phasis on the literary genre of fairy tale. The aim 
is to present a set of learning activities, which 
will be characterized by internal consistency, co-
herence and sequence, as they will be subject 
to syllabus planning for the teaching subject of 
Ancient Greek Literature Homeric Poems Odys-
sey for the 1st grade of Junior High School during 
the whole teaching period of a school year. This 
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particular teaching proposal is adequately established with the scientific 
fields of the involved teaching approaches as well as the teaching subject 
of Ancient Greek Literature and the proper teaching methods / strate-
gies applied to it. 

1. Εισαγωγή 
Η διδακτική πρόταση που κατατίθεται εδώ αναμετράται με την πρόκληση 
της εφαρμογής των επιταγών της Διαπολιτισμικής Αγωγής στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από Μετάφρα-
ση και ειδικότερα του κειμένου της Οδύσσειας. Η επιλογή του θέμα-
τος βασίστηκε στη διαπίστωση πολλαπλών ομοιοτήτων ανάμεσα στον 
κεντρικό ήρωα του ομηρικού έπους και των σύγχρονων μεταναστών / 
προσφύγων αλλά και στον εντοπισμό αρκετών ομοιοτήτων μεταξύ του 
έπους της Οδύσσειας και των λαϊκών παραμυθιών, οι οποίες δύνανται 
να αξιοποιηθούν παιδαγωγικώς μέσα από το κανάλι της Δημιουργικής 
Γραφής. Αποτελεί διδακτική πρόταση ολόκληρου του έπους στα σχολικά 
συμφραζόμενα, η οποία εν προκειμένω περιγράφεται βήμα προς βήμα 
και στο τέλος αξιολογείται, αφού έχει προηγηθεί η τεκμηρίωσή της με 
συνδυαστική αξιοποίηση ποικίλων θεωρητικών κλάδων και διδακτικών 
προσεγγίσεων. 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής Πρότασης 

2.1. Διαπολιτισμική Αγωγή 
Η Διαπολιτισμική Αγωγή είναι μια πρόσφατη προοπτική της εκπαίδευσης 
που λαμβάνει χώρα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως προκύπτει 
από τη διαδικασία αλληλοπροσέγγισης δύο ή περισσότερων πολιτισμών 
(επιπολιτισμού) (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 9). Μέσα από την εφαρμογή 
του συμπεριληπτικού μοντέλου διαπολιτισμικής αγωγής (Χατζησωτηρίου, 
2013∙ Αρβανίτη, 2013, σελ. 14-15) αναμένεται οι μαθητές να αποκτήσουν 
βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες (Kalantzis & Cope, 2013, σελ. 107∙ 
και Αρβανίτη & Χρυσανθοπούλου, 2014 στο Χρυσανθοπούλου, 2017, σελ. 
640). 

2.2. Συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης 
Η Συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης είναι μια θεωρία για την ανάγνω-
ση κειμένων της Λογοτεχνίας τόσο γενικά όσο και σε εκπαιδευτικό πλαί-
σιο. Θεωρούμε ότι, εφόσον αφορά την ανάγνωση Λογοτεχνίας, μπορεί 
να εφαρμοστεί στην περίπτωση και της αρχαίας ελληνικής Λογοτεχνίας, 
όπως είναι η περίπτωση της Οδύσσειας από μετάφραση. Τα στάδια από 
τα οποία περνάει η ανάγνωση σύμφωνα με την εισηγήτρια της θεωρίας 
είναι τα εξής (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2007): 
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1.   Προετοιμασία του περιβάλλοντος, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός 
μεθοδεύει την προσέγγιση του κειμένου με κατάλληλα εναύσματα 
και αφόρμηση. 

2.  Αρχική ανταπόκριση, κατά την οποία οι μαθητές εκφράζουν τις προ-
σωπικές τους στάσεις απέναντι στο κείμενο, τις σκέψεις και τα συ-
ναισθήματα που τους εγείρουν τα γραφόμενα. 

3.  Τελειοποίηση της ανταπόκρισης, κατά την οποία παρεμβαίνει ο εκ-
παιδευτικός καθοδηγώντας την ανάγνωση, παραθέτοντας στοιχεία 
ερμηνείας και ολοκληρώνοντας την αισθητική ανταπόκριση των μα-
θητών χάρη στις επιπλέον πληροφορίες που παρέχει. 

4.  Έκφραση της ανταπόκρισης, κατά την οποία οι μαθητές αποτυπώ-
νουν σε κάποια μορφή Τέχνης (Δημιουργική γραφή, Εικαστικά, 
δραματοποίηση) την αισθητική εντύπωση που τους έκανε συνολικά 
ή τμηματικά το κείμενο. 

Η παραπάνω θεωρία προτείνεται στην περίπτωση του συγκεκριμένου 
διδακτικού σεναρίου να εφαρμοστεί μακροσκοπικά, δηλαδή κάθε βήμα 
της συνολικής προσέγγισης να αντιστοιχιστεί σε καθεμιά από τις διδα-
κτικές ενότητες στις οποίες θα οργανωθεί η διδασκαλία καθ’ όλο το δι-
δακτικό έτος. 

2.3. Δημιουργική Γραφή 
Η Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να οριστεί ως η παραγωγή λόγου 
με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές 
πρακτικές και τεχνικές που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών 
δεξιοτήτων από τους μαθητές (Γρόσδος, 2014, σελ. 41, 11-12). Η εφαρ-
μογή της μπορεί να υπαχθεί σε ποικίλα παιδαγωγικά πλαίσια, που είναι 
στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυαστικά η παιδαγωγική της αυτοέκ-
φρασης, η παιδαγωγική της αντικειμενικότητας και η πολιτισμική-κριτική 
παιδαγωγική (Αναγνώστου, 2018, σελ. 46-55, 62-64). Εν προκειμένω εν-
διαφέρουν οι ιδιότητές της αφενός να ανταποκρίνεται στα πραγματικά 
ενδιαφέροντα των μαθητών και αφετέρου να επιτρέπει τη σύνδεση των 
κειμένων με συναισθήματα, μνήμες, άμεσες εμπειρίες ή έμμεσα βιώματα 
των μαθητών, λειτουργώντας ως μια «απόδραση» από το ασφυκτικό πλαί-
σιο του Αναλυτικού Προγράμματος (Κιοσσές, 2018, σελ. 29). Τα στάδια 
που θα ακολουθήσει η διαδικασία δημιουργικής γραφής από τους μαθη-
τές θα είναι η προγραφή/σχεδιασμός, η σύνταξη, η παροχή και πρόσληψη 
ανατροφοδότησης/διόρθωση και, ει δυνατόν, η έκδοση του κειμένου του 
παραμυθιού που θα δημιουργήσουν (Berne (2009) στο Κιοσσές, 2018, 
σελ. 35). 

3. Σκοπός της Παρούσας Εργασίας 
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διαχείριση των αλλοδαπών μαθη-
τών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στη βαθμίδα του Γυμνασί-
ου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου κρίθηκε κατάλληλο το διδακτικό 
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αντικείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση και συ-
γκεκριμένα το μάθημα Ομηρικά έπη – Οδύσσεια της Α΄ Γυμνασίου με το 
εξής σκεπτικό: 

•	 Οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας προσομοιάζουν στη φιγού-
ρα του Τηλεμάχου, ενός εφήβου που πρόκειται να περάσει με τις 
δοκιμασίες που του ανατίθενται από το κανάλι της ενηλικίωσης. 

•	 Οι αλλοδαποί μαθητές αυτής της τάξης προσομοιάζουν στη φιγού-
ρα του ξενιτεμένου και μοναχικού ήρωα Οδυσσέα που ζει οριακές 
καταστάσεις, νοσταλγεί την πατρίδα του, θέλει να επιστρέψει αλλά 
και προσπαθεί να επιβιώσει ως άλλος «ξένος» στον ίδιο του τον 
τόπο αλλά και σε όλους τους τόπους απ’ όπου πέρασε, καθώς και 
να (ξανα)βρει τον χαμένο του εαυτό και να «χτίσει» μια νέα ταυτό-
τητα (Vernant, 2013, σελ. 15-21 ∙Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002, σελ. 
116-117). 

•	 Η δομή της Οδύσσειας διευκολύνει παραλληλισμούς με το σήμε-
ρα και παρέχει τα εκφραστικά μέσα που καλούνται οι μαθητές να 
αξιοποιήσουν για να «πουν τη δική τους ιστορία» (Τσαγκαράκης, 
2014).

•	 Η Οδύσσεια ως κείμενο – κάποτε αναφερόμενο ως παραμυθιακό 
έπος (Hansen, 2009) – προσομοιάζει από πολλές απόψεις με το 
λαϊκό παραμύθι και τις λειτουργίες του (Hölscher, 1999∙ Hölscher, 
2007∙ Προύσαλης, 2017, σελ. 7-11∙ Lüthi, 2018, σελ. 21∙ Μερακλής, 
2007, σελ. 319), η μορφή του οποίου θα αξιοποιηθεί κατά τη διαδι-
κασία δημιουργικής γραφής από τους μαθητές κυρίως ως παραμυ-
θητικό (= παρηγορητικό) (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002, σελ. 41) 
και θεραπευτικό / ανακουφιστικό μέσον. 

•	 Ειδικότερα, στη βάση της ομοιότητας Οδύσσειας και λαϊκού πα-
ραμυθιού προκρίνεται ο διαπολιτισμικός ρόλος του παραμυθιού, 
αφού χάρη σε ομοιότητες μοτίβων, θεμάτων και ηρώων μπορεί να 
ενώσει λαούς και πολιτισμούς (Άζερ, 2014). 

•	 Οι στόχοι της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος συνά-
δουν με τους στόχους που θέτει η παρούσα διδακτική πρόταση 
στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής. 

•	 Η διάρκεια διδασκαλίας του ομηρικού έπους της Οδύσσειας απο-
τελεί κατάλληλο και ικανό διάστημα για προετοιμασία, ανταπόκρι-
ση και έκφραση της ανταπόκρισης των μαθητών σε αυτό με τον 
τρόπο που κωδικοποιείται στην παρούσα διδακτική πρόταση. 

4. Διδακτική Πρόταση 

4.1. Ταυτότητα της Διδακτικής Πρότασης 
Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά τη διδασκαλία της ομηρικής Οδύσ-
σειας από το βιβλίο Ομηρικά έπη – Οδύσσεια της Α΄ Γυμνασίου. Ο γενικός 
σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η γνωριμία με την αρχαία ελληνική 
πνευματική δημιουργία, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τον νεοελληνικό 
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πολιτισμό (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, 2002, σελ. 99), με τον οποίον καλούνται να συγχρωτιστούν 
και να ενσωματωθούν οι αλλοδαποί μαθητές. Τα προαπαιτούμενα είναι 
το σχολικό εγχειρίδιο, πίνακας και λευκά φύλλα όπου θα σημειώνουν οι 
μαθητές τις ιδέες τους. Η εν λόγω διδακτική πρόταση διαρκεί όλο το σχο-
λικό έτος και η μέθοδος διδασκαλίας αξιοποιεί ποικιλία διδακτικών στρα-
τηγικών με έμφαση στη δημιουργική επίλυση προβλήματος μέσα από τη 
δημιουργική γραφή παραμυθιού και τη συμβολική αντιμετώπιση της κα-
τάστασης του πρόσφυγα-μετανάστη. 

Ως προς τους στόχους της διδακτικής πρότασης οι μαθητές αναμένε-
ται (Σαμαρά & Τοπούζης, 2012, σελ. 7-8):

•	 Να βιώσουν ή να αναβιώσουν τα συναισθήματα των κεντρικών 
ηρώων (Οδυσσέα, Τηλέμαχου) κατά τις κρίσιμες στιγμές που τους 
επιφυλάσσει η οδυσσειακή πλοκή. 

•	 Να εξασκηθούν στη χρήση αφηγηματικών τεχνικών μέσα από τη 
γραφή παραμυθιού.

•	 Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα των όσων εκφράζει και συμ-
βολίζει το ομηρικό έπος της Οδύσσειας. 

•	 Να κατακτήσουν έναν ικανό βαθμό αυτογνωσίας μέσα από την 
αναμέτρησή τους με τα ηρωικά πρότυπα. 

•	 Να μυηθούν στις αξίες και την ηθική της ομηρικής Οδύσσειας (Ad-
kins, 2009), οι οποίες εν πολλοίς συστοιχούν προς εκείνες των 
νεοελληνικών λαϊκών παραμυθιών (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002, 
σελ. 144) και να κάνουν παραλληλισμούς με τη σύγχρονη εποχή 
και τον τόπο που τους φιλοξενεί.

•	 Να ανιχνεύσουν ανακουφιστικούς/(ψυχο)θεραπευτικούς τρόπους 
αυτοέκφρασης μέσα από τη Δημιουργική Γραφή εκθέτοντας και 
λύνοντας τελικά δικά τους προβλήματα σε «μεταμφιεσμένη» μορ-
φή κατά το οδυσσειακό πρότυπο (Σανταγκοστίνο, 2003, σελ. 18-19, 
24-25, 27-29, 42, 53-55, 61, 71-73, 83-85∙ Bettelheim (1991) στον 
Καλδή, 2002, σελ. 391-392). 

•	 Να συνηθίσουν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά.
•	 Να κερδίσουν ελπίδα για αποδοχή και επιτυχία όπως επίσης και 

δύναμη για ζωή. 

4.2. Δομή της Διδακτικής Πρότασης 

4.2.1.  1η διδακτική ενότητα: «Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά ή Είσαι 
ο ήρωάς μου!» 

Κατά την πρώτη διδακτική ενότητα η διδασκαλία περιστρέφεται γύρω 
από την Τηλεμάχεια. Αρχικά, ανακοινώνονται στους μαθητές οι διδακτι-
κοί στόχοι, ο κεντρικός εκ των οποίων είναι η δημιουργία παραμυθιού 
με θέμα τον «νόστο» με τη δομή αρχή – κρίση – επίλυση και με υλικό και 
έμπνευση τόσο από την Οδύσσεια όσο και από τη φαντασία των μαθη-
τών. Το παραμύθι θα έχει ως κύριο θέμα του τον «νόστο» ενός προσώπου 
και θα έχει την εξής ιδιαιτερότητα: θα είναι «ανοιχτό» από την άποψη των 
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πολλών εναλλακτικών εκδοχών και παραλλαγών εν είδει κειμένου σωζό-
μενου σε πολλές γραφές ή των πολυσυλλεκτικών ως προς το υλικό και 
το είδος τους ομηρικών επών εξαιτίας της προφορικής τους παράδοσης 
(Ford, 2009∙ Edmunds, 2009) αλλά και των λαϊκών παραμυθιών που σώ-
ζονται σε πολλές παραλλαγές (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002, σελ. 165). 
Ως προετοιμασία του περιβάλλοντος προτείνεται να διατυπωθούν με κα-
ταιγισμό ιδεών σκέψεις και επιχειρήματα σχετικά με την ομοιότητα του 
είδους του έπους με το είδος του παραμυθιού με βάση τις γνώσεις και 
τα βιώματα των μαθητών. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας ή 
στο τέλος της δίνεται στους μαθητές φύλλο με τα χαρακτηριστικά και τις 
λειτουργίες του παραμυθιού ως είδους (Lüthi, 2018) για να το συμβου-
λεύονται οι μαθητές, όταν θα κληθούν να δημιουργήσουν το δικό τους 
παραμύθι. 

Ξεκινώντας τη διδασκαλία, χρησιμοποιούνται ως αφόρμηση τα ονό-
ματα των ηρώων του έπους και η συμβολική τους. Οι μαθητές ενημερώ-
νονται σχετικά με τα οικογενειακά στοιχεία των ηρώων του έπους, δηλα-
δή για τη σχέση Οδυσσέα, Πηνελόπης και Τηλέμαχου. Σημασία δίνεται 
στα ονόματα των προσώπων, καθώς απέχουν από το να είναι τυχαία αλλά 
απεναντίας δένονται οργανικά με το κάθε πρόσωπο, την ιστορία και τη 
μοίρα του (Lévy-Bruhl (1990) και Frazer (1991) στο Τρικούκης, 1999, σελ. 
318-320). Επεξηγείται η ετυμολογία τους και πώς σχετίζεται η σημασία 
τους με την κατάσταση του καθενός. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι 
η εννοιολογική χαρτογράφηση. Μετά από αυτή την «επίσκεψιν ονομά-
των» οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν ένα όνομα για τον ήρωα του 
δικού τους παραμυθιού. Μπορεί να είναι: α) ένα όνομα από τη μητρική 
τους γλώσσα, για το οποίο καλούνται να επιχειρηματολογήσουν γιατί το 
επέλεξαν με αναφορά στη σημασία του, β) ένα «πεποιημένο» όνομα, που 
δεν υπάρχει αλλά θα το δημιουργήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο άσκησης 
της δημιουργικής τους φαντασίας και γραφής και το οποίο μπορεί να 
προέρχεται από τη μίξη λέξεων τόσο της μητρικής όσο και της ελληνικής 
γλώσσας1, γ) το όνομα που έχει ο ίδιος ο μαθητής και να σταθεί αυτό 
αφορμή να μιλήσουν οι μαθητές για τη σημασία των ονομάτων τους, με 
αποτέλεσμα να γνωριστούν και καλύτερα, δ) το όνομα του Τηλέμαχου, ο 
οποίος πραγματοποιεί έναν ελάχιστα περιγραφόμενο μέσα στο οδυσσει-
ακό έπος –και άρα περισσότερο πρόσφορο για αξιοποίηση στο πλαίσιο 
δημιουργικής γραφής– μικρότερο «νόστο» μετά την περιπλάνησή του για 
την αναζήτηση του πατέρα του και με τον οποίον (Τηλέμαχο) σταδιακά 
μέσα από τη διδασκαλία της ενότητας θα ταυτιστούν οι μαθητές ως έφη-
βοι κατά τη διαδικασία ωρίμανσης. Αφορμή θα αποτελέσει το ότι νιώθει 
«ξένος»/αποξενωμένος μέσα στο ίδιο του το παλάτι, όπως και οι αλλο-
δαποί μαθητές, οι οποίοι προσπαθούν να ενσωματωθούν στην ελληνική 
κοινωνία. Ο κάθε μαθητής σκέφτεται τη δική του πρόταση ονόματος και 

1.   Ο τρόπος που θα «δέσει» ένα όνομα για τον ήρωα από τη μητρική γλώσσα των μα-
θητών με το υπόλοιπο κείμενο και την πλοκή του θα εγγυάται και θα καταδεικνύει 
και το είδος και τον βαθμό της αφομοιωτικής δύναμης του παραμυθιού, η οποία θα 
αντικατοπτρίζει τον βαθμό ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών στη νέα πραγ-
ματικότητα που βιώνουν∙ βλ. Γεργατσούλης, 2006, σελ. 186-187. 
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στη συνέχεια την φέρνει για κρίση στην ολομέλεια της τάξης. Επιλέγεται 
το όνομα που θα έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή από την ολομέλεια αλλά 
κρατούνται και οι εναλλακτικές ονομασίες, των οποίων η σημασία θα έχει 
αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν έναν Βοηθό-Συμπα-
ραστάτη του κεντρικού τους ήρωα. Αυτός μπορεί να είναι ένας αρχαίος 
θεός ή θεότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα κάνουν μια σχετική ατο-
μική ή ομαδική έρευνα για τις μείζονες και ελάσσονες θεότητες και τον 
ρόλο τους στην αρχαιότητα, προκειμένου να διαθέτουν μια ευρεία γκάμα 
επιλογών της θεότητας που θα ταίριαζε στην περίπτωσή τους (συνθήκες, 
ψυχοσύνθεση). Για παράδειγμα, αν η τάξη περιλαμβάνει παιδιά-μετανά-
στες που έχουν φθάσει στη χώρα μας μέσω θαλάσσης, είναι πολύ πιθανό 
να προτιμήσουν θεότητες της θάλασσας ως Βοηθούς-Συμπαραστάτες 
για το παραμύθι τους. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή κάθε μαθητή συνο-
δεύεται από σχετική επιχειρηματολογία και όποια από αυτές τις επιλογές 
έχει την πλειοψηφία της ολομέλειας προκρίνεται για χρήση στο πλαίσιο 
του παραμυθιού. Όμως και οι υπόλοιπες επιλογές παραμένουν στη διά-
θεση των μαθητών για τη δημιουργία ατομικών εκδοχών ή τη διάνθιση 
του παραμυθιού με επιμέρους πρόσθετα επεισόδια. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια διδασκαλίας της πρώτης διδακτικής ενότητας η 
έμφαση δίνεται στο πρόσωπο του Τηλεμάχου, με τον οποίον, όπως προ-
αναφέρθηκε, οι μαθητές είναι πολύ πιθανό να ταυτιστούν χάρη στον ηλι-
κιακό και άλλους παράγοντες. Σε σχέση με αυτό το πρόσωπο θα οργα-
νωθεί η αρχική ανταπόκριση των μαθητών, και συγκεκριμένα σε σχέση 
α) με τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκαλεί η θέση του και 
η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, β) με τον τρόπο που βιώνει και 
εκφράζει τις δικές του σκέψεις και συναισθήματα προς τον φιλοξενούμε-
νο Μέντη-Αθηνά αλλά και γ) με τη μετάβασή του στην ωριμότητα και τις 
μεταβολές τις οποίες βιώνει από τη στιγμή που η θεά Αθηνά αποφασίζει 
να τον συντροφεύει και να τον βοηθά. 

4.2.2.  2η διδακτική ενότητα: «Περιπετε-ι-δέες ή Σημειώσεις επί 
χάρτου» 

Η δεύτερη διδακτική ενότητα αφορά την επεξεργασία των ραψωδιών ε 
έως μ, οι οποίες πραγματεύονται τον Νόστο του Οδυσσέα. Αρχικά, ανα-
κοινώνονται στους μαθητές οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής, οι 
οποίοι εκτός από την περιληπτική ή αναλυτική παρουσίαση των αντίστοι-
χων ραψωδιών περιλαμβάνουν την άντληση υλικού και ιδεών από την 
επική πηγή. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώνονται ότι το κείμενο βρί-
θει φανταστικών πλασμάτων, εξωπραγματικών τεράτων και υπεράνθρω-
πων προσπαθειών εκ μέρους του ήρωα Οδυσσέα και των συντρόφων του 
να τα αντιμετωπίσουν. Με οδηγό αυτά και κρατώντας σημειώσεις με την 
τεχνική του καταιγισμού ιδεών οι μαθητές καλούνται να επινοήσουν τα 
δικά τους φανταστικά όντα-εχθρούς, τα οποία αποτελούν εμπόδιο στην 
πορεία του ήρωα του δικού τους παραμυθιού να επιστρέψει στην πατρίδα 
του. Μπορούν α) να χρησιμοποιήσουν τα ίδια πλάσματα και να επινοή-
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σουν διαφορετικά επεισόδια, β) να εμπνευστούν από αυτά και να πλά-
σουν δικά τους φανταστικά όντα δίνοντάς τους αντίστοιχα ευρηματικές 
ονομασίες που θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές 
τους αξιοποιώντας τη μητρική τους ή την ελληνική γλώσσα, γ) να αντλή-
σουν από τη λαϊκή παράδοση των παραμυθιών της πατρίδας τους εξη-
γώντας την προέλευσή τους και δίνοντας σχετικές με αυτές τις μορφές 
πληροφορίες. Αυτή η δραστηριότητα θα κινείται παράλληλα με την κανο-
νική διδασκαλία των ραψωδιών και στοχεύει στο να δώσουν οι μαθητές, 
ημεδαποί και αλλοδαποί μορφή στους φόβους που τους κατατρύχουν 
(Μερακλής, 2007, σελ. 321), στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει και 
στο να τους δώσει την ευκαιρία να νιώσουν ότι βγαίνουν νικητές από 
αυτές, λειτουργώντας θεραπευτικά και ανακουφιστικά. Στο τέλος της δι-
δακτικής ενότητας οι μαθητές θα συγκεντρώσουν όλες τις ιδέες τους, θα 
τις φέρουν για ψηφοφορία στην ολομέλεια της τάξης και θα κρατηθούν 
αυτές που θα λάβουν την πλειοψηφία στην προτίμηση του συνόλου των 
μαθητών. 

Για τις ανάγκες της επικείμενης δραστηριότητας δημιουργικής γρα-
φής παραμυθιού η βαρύτητα κατά τη διδασκαλία του Νόστου θα δοθεί σε 
στοιχεία αφηγηματολογίας και αντίστοιχων τεχνικών (π.χ. εγκιβωτισμένη 
αφήγηση). Σε αυτήν την περισσότερο στενή και σχολαστική ανάλυση του 
έπους ως κατασκευής / σύνθεσης συνίσταται η τελειοποίηση της αντα-
πόκρισης απέναντι στο κείμενο με τη συνδρομή του ενημερωμένου πάνω 
στη θεωρία της αφηγηματολογίας φιλολόγου. Οι μαθητές θα κρατούν ση-
μειώσεις για τα στοιχεία αφηγηματολογίας με τα οποία θα δομήσουν και 
το δικό τους παραμύθι, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι η αφήγηση είναι μία 
σύνθετη εργασία που απαιτεί οργάνωση και επιμέλεια όχι μόνο στη λεξι-
λογική έκφραση αλλά και στην κειμενική δομή. Μέσα από την οργάνωση 
του «αφηγηματολογικού ταξιδιού» τους οι μαθητές μπορούν να πάρουν 
ένα παράδειγμα τάξης και οργάνωσης της δικής τους ζωής με εργαλεία 
την τηλεμάχεια σύνεση και την οδυσσειακή ευστροφία, έτσι ώστε να ξα-
νακερδίσουν τη μάχη της ζωής τους και να γίνει ο εαυτός τους ο δικός 
τους ήρωας. 

4.2.3.  3η διδακτική ενότητα: «Δημιουργικοί παραμυθάδες ή Όλοι 
για έναν και ένας για όλους!» 

Η τρίτη διδακτική ενότητα αντιστοιχεί σε και βαδίζει παράλληλα με την 
έκφραση της ανταπόκρισης των μαθητών στο οδυσσειακό έπος. Ενώ θα 
διδάσκεται η ενότητα της Μνηστηροφονίας, οι μαθητές θα καταλήγουν 
πια μέσα από συνεννόηση στο πώς θέλουν να τελειώνει το δικό τους πα-
ραμύθι. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να έχουν αποφασίσει ποιος θα είναι ο 
τόπος του νόστου. Ενδέχεται για κάποιους αλλοδαπούς μαθητές να είναι 
η παλιά τους πατρίδα και για κάποιους άλλους από αυτούς η νέα τους 
πατρίδα. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να χρειάζεται, όπως συμβαίνει 
και στην Οδύσσεια με το πλήθος των μνηστήρων που έχει να αντιμετωπί-
σει ο Οδυσσέας μαζί με τον Τηλέμαχο, να αντιμετωπίσουν κι άλλους κιν-
δύνους, αφού έχουν φτάσει εκεί που θα επιθυμούσαν. Επομένως, έχουν 
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να σκεφτούν κι οι ίδιοι οι μαθητές κάποιο σχέδιο για να ολοκληρώσουν 
τον νόστο και το διαπολιτισμικό τους παραμύθι. Αυτό το σχέδιο άλλοτε 
μπορεί να έχει πολεμικό χαρακτήρα και στοιχεία και άλλοτε να διαπνέεται 
από ένα πιο φιλειρηνικό πνεύμα ανάλογα με τον χαρακτήρα των μαθητών 
και την ένταση που κρύβουν στην ψυχή τους. Στο τέλος, θα επιλεγεί με 
δημοκρατικές διαδικασίες η πλοκή που χαίρει πολυπληθέστερης αποδο-
χής και οι μαθητές θα επιδοθούν από κοινού στο γράψιμο της συλλογικής 
τους ιστορίας, στο πλαίσιο της οποίας το υλικό θα είναι «υπερτοπικά συ-
στηματοποιημένο», όπως ισχύει και στην περίπτωση των ομηρικών επών 
(Edmunds, 2009, σελ. 543). Όπου δεν μπορεί να προκριθεί μία και μόνο 
αφηγηματική πορεία, είναι δυνατόν η πλοκή να δουλευτεί παράλληλα 
από περισσότερες ομάδες, προσφέροντας εναλλακτικές ατραπούς στο 
νέο παραμύθι. Κατά τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής θα παρεμ-
βαίνει διακριτικά ο εκπαιδευτικός, ώστε να λύνονται απορίες σε επίπεδο 
λεξιλογίου και διατύπωσης (και όχι σε επίπεδο περιεχομένου και πλοκής) 
και να εξασφαλίζεται η καλλιέπεια της έκφρασης του παραγόμενου κει-
μένου. 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της τρίτης ενότητας οι μαθητές θα 
ενεργοποιήσουν τις γνώσεις, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που συ-
γκέντρωσαν από τις δύο προηγούμενες ενότητες για να δημιουργήσουν 
το δικό τους παραμύθι νόστου. Ο ομαδοσυνεργατικός χαρακτήρας της 
διαδικασίας θα οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες και γόνιμες πολιτιστικές 
«συνομιλίες» και μίξεις, στην ανάδειξη τόσο του νεοελληνικού λαϊκού πο-
λιτισμού όσο και των προσωπικών εμπειριών αλλοδαπών και ημεδαπών 
μαθητών, στη διαχείριση της ταυτότητας και της ετερότητας από όλους 
τους μαθητές, στην καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και, τέλος, 
στην θεραπευτική και ανακουφιστική αξιοποίηση της τέχνης του παραμυ-
θιού στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής (Χρυσανθοπούλου, 2017).

5. Κριτική-Αξιολόγηση της Διδακτικής Πρότασης 
Η ανωτέρω διδακτική πρόταση κρίνεται αποτελεσματική, εάν κατά την 
εφαρμογή της επιτευχθούν α) η δημιουργική «συνομιλία» με τους ήρω-
ες του οδυσσειακού έπους και η προσθήκη των συγκεκριμένων προτύ-
πων στους ήρωες που γνώριζε μέχρι τώρα ο κάθε μαθητής από τη λαϊκή 
προφορική παράδοση όποιας χώρας κι αν προέρχεται, β) η αφομοίωση 
της θεωρίας της αφηγηματολογίας από τους μαθητές καθώς και αρχαι-
οελληνικών πολιτισμικών στοιχείων που προβάλλονται στο έπος και γ) η 
«κάθαρση» με την έννοια της ανακούφισης που επιφέρει για τους ενεργά 
εμπλεκόμενους μαθητές ο μετασχηματισμός της εμπειρίας σε μια μορφή 
Τέχνης και εν προκειμένω της τέχνης του παραμυθιού μέσω της δημι-
ουργικής γραφής. Έτσι, δημιουργικός θα είναι και ο σκοπός των Αρχαίων 
Ελληνικών από μετάφραση χάρη στη σύνδεση με τις καθημερινές εμπει-
ρίες και τους προβληματισμούς των μαθητών (Πόλκας, 2001, σελ. 237). 
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6. Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, η εν λόγω διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να λειτουρ-
γήσει τόσο σε επίπεδο γνωστικών στόχων όσο και σε επίπεδο ψυχοκι-
νητικών δεξιοτήτων και συναισθηματικών διεργασιών. Επομένως, πόρρω 
απέχει από το να είναι μονοδιάστατη. Απεναντίας, απαιτεί πολύ συνεπή 
οργάνωση του εκπαιδευτικού, καλή κατανομή χρόνου και δραστηριο-
τήτων και συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν 
επαρκώς τα ζητούμενα για κάθε διδακτική ενότητα, να ενθαρρυνθούν 
να αλληλεπιδράσουν ικανοποιητικά με το κείμενο και μεταξύ τους και 
να καταφέρουν να εκφραστούν με δημιουργικότητα και φαντασία χωρίς 
συστολή και ενδοιασμούς που ίσως τους προκαλεί η αβεβαιότητά τους 
σχετικά με τη γνώση της νεοελληνικής γλώσσας, αφού θα υπάρχει φρο-
ντίδα καθεμιά από τις ομάδες που θα δημιουργηθούν να περιλαμβάνει 
τόσο αλλοδαπούς όσο και ημεδαπούς μαθητές. 
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Περίληψη 
Σκοπό αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη και προσαρμογή των αλλοδα-
πών(προσφύγων& μεταναστών) μαθητών σε μεικτές τάξεις. H μελέτη 
στοχεύει στον εντοπισμό των απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Μεθοδολογικά επιλέχθηκε η ποσο-
τική μέθοδος, μέσω επισκόπησης. Συλλέχθηκαν δεδομένα αφορούντα 
στην ένταξη και προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών σε μεικτές τάξεις 
και σε θέματα απτόμενα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Για τη στατιστι-
κή ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Windows Excel 2016 και 
Statistical Package for Social. Τα αποτελέσμα-
τα-συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν ενημέρωση σε 
θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η πλειο-
ψηφία έκρινε πως υπάρχουν προβλήματα προ-
σαρμογής αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό 
σχολείο, λόγω διαφορετικών γνωστικών τρόπων 
μάθησης τους, ανεπαρκούς επιμόρφωσης των 
ιδίων στη διαχείριση της διαφορετικότητας και 
της αναποτελεσματικής επικοινωνίας, λόγω έλ-
λειψης γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Επομέ-
νως κρίνεται απαραίτητη η διοργάνωση προγραμμάτων διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών από 
την πολιτεία. 
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Abstract 
The aim of the project is to investigate the views of the teachers about 
the accession of the foreign students (refugees/immigrants) in mixed 
classes. The research aims the gathering of the teachers views for the 
Intercultural Education. Methodologically the quantitative method was 
chosen via overview. Data which concerned the accession of foreign stu-
dents in mixed classes and issues tangible to the Intercultural Education, 
were collected. For the statistical analysis the programs Windows Ex-

cel 2016 and Statistical Package for Social were 
used. The results of the investigation suggest 
that teachers wish for a briefing about the Inter-
cultural Education’s issues. The majority said that 
there are problems concerning the accession of 
foreign students in the Greek schools. The rea-
sons for this are the different cognitive modes of 
their learning, their insufficient education of them 
about the management of diversity and the ef-
fective communication due to their lack of knowl-
edge about the Greek language. So the organiza-

tion of intercultural education programs has been judged as necessary. 
According to the real needs of the teachers by the state.

1. Εισαγωγή 
Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεταβαλλόμενες συνθή-
κες, αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και διαρκείς μετακινήσεις 
πληθυσμών ανά τον κόσμο. Η αυξημένη εισροή προσφύγων και μετα-
ναστών στη χώρα μας έχει μεταβάλλει την ελληνική κοινωνία, ενώ η 
ένταξη των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα προβλέ-
πεται να μεταβάλλει τις ισορροπίες στα ήδη πολυπολιτισμικά σχολεία. 
«Το σχολείο είναι το μέρος όπου δίνεται στους πρόσφυγες μία δεύτερη 
ευκαιρία», «Αποτυγχάνουμε απέναντι στους πρόσφυγες όταν δεν τους 
δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες και τη γνώση που 
χρειάζονται για να επενδύσουν στο μέλλον τους» (Μπράτσου, 2019). 
Σήμερα επιβάλλεται η ένταξη των προσφύγων στα εθνικά συστήματα 
εκπαίδευσης αντί να εγκλωβίζονται σε παράλληλα ανεπίσημα σχολεία. 
Ο σχολικός αποκλεισμός μεταφράζεται σε κοινωνικό αποκλεισμό, άρα 
και μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα, που είναι ίσως πολύ δύσκολο να 
αντιμετωπιστούν. 

Key words: 

Intercultural Education,  
Secondary Education,  

Teacher Training,  
Educational Needs
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY NOMOY 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.  Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικός Μετασχημα-
τισμός 

Ο Beck (1999) υποστηρίζει ότι στις σύγχρονες κοινωνίες γεγονότα όπως 
οι πόλεμοι και οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, η οικονομική κρίση 
και η αυξανόμενη φτώχεια δεν περιορίζονται πλέον τοπικά, αλλά έχουν 
αντίκτυπο στον υπόλοιπο κόσμο. 

Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, σύμφωνα με τον Κοτζιά (1999), 
είναι:

•	 η σχετική αποεθνικοποίηση των υφιστάμενων εθνών-κρατών,
•	 οι ασυμμετρίες ανάμεσα στον οικονομικό και πολιτικό τομέα,
•	 η αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας,
•	 ο αποκλεισμός και οι κοινωνικές μεταβολές. 
Παρατηρώντας τη σύνθεση της Ευρώπης, διαπιστώνουμε ότι διακρί-

νεται από έντονη πολυπολιτισμικότητα. Υπάρχουν, επίσης, σημαντικές 
μετακινήσεις πληθυσμών, κυρίως μεταναστών, που αναζητούν καλύτερη 
ζωή σε χώρες που προσφέρουν εργασία και εγκαθίστανται, είτε μόνιμα 
είτε προσωρινά σε νέους τόπους αλλάζοντας έτσι την ανθρωπογεωγρα-
φία τους. Το σχολείο ως κοινωνικοποιητικός μηχανισμός και χώρος για 
μετάδοση της γνώσης και του πολιτισμού είναι ο βασικός οργανισμός 
που μπορεί να αναλάβει τη μετατροπή της παγκοσμιοποίησης σε μια κοι-
νωνία με καθολικές αρχές, που όλοι θα μοιραστούν και θα απολαύσουν. 
Προαπαιτούμενο είναι φυσικά η διασφάλιση των συνθηκών της διαπο-
λιτισμικής παιδαγωγικής και των αρχών της διαχείρισης της πολυπολιτι-
σμικότητας στο σχολικό περιβάλλον (Βούλγαρης, 2014). Σε αυτό το νέο 
ρόλο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί και η εκπαίδευσή τους βρίσκονται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

3.  Ο Πολυπολιτισμικός Χαρακτήρας της Σύγχρο-
νης Ελληνικής Κοινωνίας 

Οι οικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη δεν έχουν αφήσει 
τη χώρα μας ανεπηρέαστη. Στην πραγματικότητα, τις τελευταίες δεκαετί-
ες η Ελλάδα, έχει γίνει χώρα υποδοχής για αλλοδαπούς, πρόσφυγες και 
μετανάστες. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Μούσιος (2019) η 
προσφυγική κρίση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2015, εισήρθαν στη χώρα μας (στα νησιά και στον Έβρο) 861.630 άν-
θρωποι. Το 2016 ακολούθησαν 177.234 πρόσφυγες και μετανάστες. Ένα 
χρόνο αργότερα, το 2017, ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών 
που ήρθαν στην Ελλάδα έφτασε τους 36.310 ανθρώπους, ενώ το 2018 οι 
άνθρωποι που θέλησαν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας για 
μια καλύτερη ζωή ανήλθαν στους 50.508. Το 2019, και χωρίς να έχει ολο-
κληρωθεί το έτος, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έφθασαν στην 
Ελλάδα έφτασαν αθροιστικά τους 62.190 ανθρώπους. Το αποτέλεσμα αυ-
τών των εισροών είναι να μεταβληθεί η ομοιογένεια του πληθυσμού και 
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να αρχίσει να διαμοφώνεται μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία που 
έχει επιφέρει αλλαγές στον οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και εκπαιδευ-
τικό επίπεδο (Αθανασίου, 2001). 

Το σχολείο, ως θεσμός που έχει καθήκον να προετοιμάσει τους πολί-
τες του αύριο, οφείλει να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευ-
ση, προκειμένου να συνυπάρξουν αρμονικά οι άνθρωποι με διαφορετικό 
εθνικό και γλωσσικό υπόβαθρο σε μια κοινωνία. Το ελληνικό κράτος δια-
θέτει ένα πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
(Παπαδόπουλος, 2016). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση φαίνεται να αποτε-
λεί τη μόνη απάντηση σε μια κοινή και όχι διαχωρισμένη εκπαίδευση, που 
παρέχεται σε όλους και όχι μόνο στις μειονότητες. Οι εκπαιδευτικοί στο 
εξής αναπόφευκτα θα αντιμετωπίζουν μικτές τάξεις. Γι’ αυτό πρέπει να 
αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης μεικτών ομάδων, προωθώντας την 
αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 

4. Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών 
Σύμφωνα με τους Χατζησωτηρίου και Ξενοφώντος (2014), οι εκπαιδευ-
τικοί καλούνται να διαχειριστούν την ποικιλομορφία που συναντούν στην 
τάξη μέσω διδακτικών πρακτικών που βασίζονται σε τρία μοντέλα της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: τα μοντέλα αφομοίωσης, ένταξης και εν-
σωμάτωσης. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο πλαίσιο του μοντέλου 
αφομοίωσης θεωρούν ότι οι μετανάστες μαθητές είναι υπεύθυνοι για τα 
προβλήματα της τάξης και τη σχολική αποτυχία τους (Banks & McGee 
Banks, 2009), οπότε δεν αλλάζουν τη διδακτική τους προσέγγιση και συ-
μπεριφορά, αλλά υποχρεώνουν τους μετανάστες να αλλάξουν την πολι-
τιστική τους ταυτότητα. Ως εκ τούτου, οι μετανάστες μαθητές οδηγούνται 
ενδεχομένως σε περιθωριοποίηση και αποτυχία (Petrou, Angelides & 
Leigh, 2009). Αντιστρόφως, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο πλαίσιο 
του προτύπου ένταξης πιστεύουν ότι οι πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες 
οδηγούν στην εμφάνιση διαφορετικών μορφών μάθησης και έτσι αναθε-
ωρούν τα προγράμματα σπουδών και τις διδακτικές στρατηγικές, ώστε 
να αντανακλούν τα γνωστικά στυλ, την πολιτιστική ιστορία, τις εμπειρίες 
και τις προσδοκίες των διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων Τέλος, οι εκ-
παιδευτικοί που εργάζονται στο πρότυπο της ενσωμάτωσης παρέχουν σε 
όλους τους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίτευξη υβριδι-
σμού μεταξύ πολιτιστικών ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προωθούν τη 
συζήτηση μέσα στην τάξη τους, αναπτύσσουν γόνιμο διάλογο ανταλλάσ-
σοντας ιδέες, στάσεις και αντιλήψεις (Petrou, Angelides & Leigh, 2009). 
Μια τέτοια διδασκαλία ευνοεί την επιτυχία όλων των εκπαιδευόμενων, 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο ή την κοινωνική στρωματοποίη-
ση (Booth & Ainscow, 2002).
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5. Συμπεράσματα 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της έρευνας:

•	 Η αύξηση του ποσοστού των ενημερωμένων εκπαιδευτικών είναι 
άκρως θετική, δεδομένου του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του 
σύγχρονου ελληνικού σχολείου.

•	 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της εκ-
παίδευσης για διαπολιτισμικό σεβασμό και ενάντια στον εθνικιστι-
κό τρόπο σκέψης.

•	 Παρατηρούμε ότι, με την πάροδο των ετών, η άποψη των εκπαι-
δευτικών στη διερεύνηση του βαθμού προσαρμογής των αλλοδα-
πών μαθητών στο ελληνικό σχολείο αλλάζει. 

•	 Στους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπε-
ποίθηση των αλλοδαπών μαθητών συγκαταλέγονται η δημιουργία 
φιλικών σχέσεων στην τάξη και η γρήγορη εκμάθηση της ελληνι-
κής γλώσσας. 

•	 Σχετικά με τις αιτίες που δημιουργούν μαθησιακές δυσκολίες 
στους αλλοδαπούς μαθητές, η πλειοψηφία θεωρεί ότι για τις δυ-
σκολίες αυτές ευθύνονται οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης των 
αλλοδαπών μαθητών, ακολούθως η ανεπαρκής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας και τέλος η 
αναποτελεσματική επικοινωνία, λόγω έλλειψης γνώσης της ελλη-
νικής γλώσσας. 

•	 Από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων σχετικά με την ηλικία συ-
μπεραίνουμε ότι στατιστικά υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των 
μεταβλητών αυτών. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία δι-
αφοροποιεί το βαθμό της διαπολιτισμικής ενημέρωσης των εκ-
παιδευτικών, όπως και το βαθμό προσαρμογής των αλλοδαπών 
μαθητών στο ελληνικό σχολείο και την ανάγκη επιμόρφωσης σε 
μεθόδους διδασκαλίας. 

•	 Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στις τάξεις των 
εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζει τον βαθμό διαπολιτισμικής 
ενημέρωσής τους, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά ση-
μαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές. 

6. Προτάσεις 
Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εμπειρική έρευνα 
και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θεωρητικό πλαίσιο του έρ-
γου, προκύπτουν ενδεικτικά οι ακόλουθες προτάσεις: 

•	 Η παρούσα έρευνα θα ήταν χρήσιμο να γίνει σε επόμενο στάδιο 
σε πανελλαδικό επίπεδο για ασφαλέστερα αποτελέσματα.

•	 Σε μια μελλοντική έρευνα με παρόμοιο θέμα, ο συνδυασμός μιας 
ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης θα μπορούσε να προσφέρει 
ασφαλέστερα αποτελέσματα για τον πληθυσμό των εκπαιδευτι-
κών. Όσον αφορά το βαθμό προσαρμογής των αλλοδαπών μα-
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θητών στο ελληνικό σχολείο, είναι αξιοσημείωτο ότι κανένας εκ-
παιδευτικός δεν τον θεώρησε πολύ επιτυχημένο και η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών χαρακτήρισε την προσαρμογή των αλλοδαπών 
μαθητών ως προβληματική, οπότε η ποιοτική προσέγγιση θα εξη-
γούσε τους λόγους που η προσαρμογή αυτή κρίνεται ως προβλη-
ματική. 
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Περίληψη 
Η εκπαίδευση παίζει κεντρικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Τα 
υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και άλλων συναισθηματικών διαταραχών, 
καθώς και τα αυξημένα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου κατά την 
εφηβική περίοδο, έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στη μελέτη της απο-
τελεσματικότητας περισσότερο βιωματικών μορφών εκμάθησης, όπως 
της εκπαίδευσης εκτός τάξης. Οι παράγοντες που επιδρούν στο βαθμό 
αποτελεσματικότητάς της είναι ποικίλοι και συμπεριλαμβάνουν τόσο τα 
χαρακτηριστικά των μαθητών, όσο και τον τρόπο 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Έχει διαπιστω-
θεί πως τα παιδιά ωφελούνται σε μεγάλο βαθ-
μό και σε πολυάριθμους τομείς, όπως εκείνοι 
της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής 
ανάπτυξής τους. Στόχος της παρούσας βιβλιο-
γραφικής ανασκόπησης είναι να συζητηθούν οι 
τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εκτός 
τάξης. Επιπροσθέτως, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση στα οφέλη που δύνανται να αποκομίσουν τα 
παιδιά μέσω της συγκεκριμένης μορφής εκμά-
θησης.

Abstract 
Education plays a key role in children’s overall growth, especially during 
preadolescence and adolescence. The high prevalence of depression and 
other emotional disorders and the elevated rates of adolescents quit-
ting school, have led researchers to study the effectiveness of more ex-
periential forms of education, such as outdoor learning. The factors af-
fecting its degree of effectiveness are varied and involve the students’ 
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characteristics, as well as the educators’ way of 
teaching. It has been established that outdoor 
learning can largely benefit the children’s cogni-
tive, emotional and social development, among 
others. The present literature review aims to dis-
cuss the different ways through which the ef-
fectiveness of outdoor learning can be ensured. 
Furthermore, particular emphasis will be placed 
on the beneficial aspects of this form of educa-
tion for children.

1. Εισαγωγή 
Η προεφηβική και εφηβική ηλικία αποτελούν τις σημαντικότερες περιό-
δους ανάπτυξης ενός ατόμου, κατά τις οποίες συντελούνται σημαντικές 
αλλαγές στη σωματική, γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική και ακαδη-
μαϊκή εξέλιξή του, ενώ ενισχύεται μεταξύ άλλων αίσθηση αυτονομίας του 
(Hubert, Rossi & Richardson, 2020). Λόγω των ποικίλων αυτών αλλαγών, 
η υγεία και η ανάπτυξη παιδιών των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων 
αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες, ένας 
εκ των σημαντικότερων θεωρείται πως είναι η εκπαίδευση (Hubert et al., 
2020; Marchant, Todd, Cooksey, Dredge, Jones et al., 2020). Περισσότε-
ρο συγκεκριμένα, ερευνητές επισημαίνουν πως η εκπαίδευση επηρεάζει 
σημαντικά βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα τους μαθητές, με 
τα αποτελέσματά της να είναι εμφανή καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλι-
κης ζωής (Marchant et al., 2020). Αυξημένες πιθανότητες εγκατάλειψης 
του σχολείου, τάση μείωσης της ακαδημαϊκής προσαρμογής και υψηλά 
ποσοστά συναισθηματικών διαταραχών κατά την εφηβική και προεφη-
βική ηλικία έχουν παρατηρηθεί παγκοσμίως, τόσο σε αναπτυσσόμενες 
όσο και ανεπτυγμένες χώρες (Harvey, Montgomery, Harvey, Hall, Gange 
et al., 2020; Hubert et al., 2020; Khan, Bell, McGeown & Silveirinha de 
Oliveira, 2020). Τα συγκεκριμένα φαινόμενα θεωρείται πως σχετίζονται 
όχι μόνο με κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες αλλά και με τα τρέχοντα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία δεν προσφέρουν ενδιαφέρουσες, 
διασκεδαστικές και καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά (Harvey 
et al., 2020; Khan et al., 2020). Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει τους ερευ-
νητές να μελετήσουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες θα 
είναι περισσότερο ενδιαφέρουσες για τους μαθητές (Hubert et al., 2020; 
Khan et al., 2020). 

Πλήθος ερευνητών έχει επισημάνει τη σημασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος στην ψυχική και σωματική υγεία και στην ανάπτυξη του ατόμου, ιδι-
αίτερα στις κρίσιμες ηλικίες της προεφηβείας και εφηβείας (Chu, Zhang, 
Thomas, Zhang & Gu, 2020; Harvey et al., 2020; Marchant et al., 2020; 
van Dijk-Wesselius, van den Berg, Maas & Hovinga, 2020). Ως αποτέλε-
σμα, τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί η συχνότητα της εκπαίδευσης 
εκτός τάξης, γνωστής και ως “outdoor learning”, η οποία έχει διαπιστωθεί 

Key words: 

outdoor learning,  
natural environment,  

effectiveness,  
educators,  

benefits,  
childhood,  

adolescence
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πως ωφελεί τους μαθητές τόσο σε αναπτυξιακό όσο και σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο (Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Choi et al., 2016; Harvey et 
al., 2020; Hubert et al., 2020; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius 
et al., 2020). Θεωρείται πως η συστηματική χρήση της από το εκπαιδευ-
τικό σύστημα μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα των παιδιών ώστε να μην 
εγκαταλείψουν το σχολείο και μπορεί να συμβάλλει ώστε η εκπαιδευτική 
διαδικασία να γίνει ψυχαγωγική (Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020). 

2.  Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσμα-
τικότητα της Εκπαίδευσης εκτός Τάξης 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση θα επιχειρήσει να συζητήσει ανα-
λυτικά το φαινόμενο της εκπαίδευσης εκτός τάξης. Πιο συγκεκριμένα, θα 
παρουσιαστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό αποτελεσμα-
τικότητάς της και τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές σε αναπτυξιακό 
επίπεδο. 

Οι παράγοντες που θεωρείται πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εκτός τάξης αφορούν τόσο τους 
συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και τον τρόπο με τον 
οποίο διεξάγεται η συγκεκριμένη μέθοδος (Dillon et al., 2016; Glackin, 
2016; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 
2020; Wainwright, Goodway, Whitehead, Williams & Kirk, 2020). 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθη-
τών μίας τάξης ποικίλουν και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποκο-
μίζουν γνώσεις, καθώς και την αποτελεσματικότητα εναλλακτικών μορ-
φών διδασκαλίας, όπως η εκπαίδευση εκτός τάξης (Dillon et al., 2016). 
Η ηλικία, το εθνικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο, η ύπαρξη κάποιας μορφής 
αναπηρίας, οι προγενέστερες εμπειρίες των παιδιών καθώς και τυχόν αι-
σθήματα φόβου και ανησυχίας για το φυσικό περιβάλλον αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες (Dillon et al., 2016; Marchant et al., 2020).

 Οι προτιμήσεις των μαθητών για τον τρόπο που επιθυμούν να διε-
ξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά 
τους και παίζουν σημαντικό ρόλο στο βαθμό αποτελεσματικότητας της 
εκπαίδευσης εκτός τάξης (Dillon et al., 2016; Khan et al., 2020; Marchant 
et al., 2020). Η δυνατότητα να επιλέξουν μόνα τους τα παιδιά τις εκπαι-
δευτικές διαδικασίες στις οποίες θα εμπλακούν φαίνεται να παίζει σημα-
ντικό ρόλο στο ενδιαφέρον που θα επιδείξουν κατά τη συμμετοχή τους 
(Dillon et al., 2016; Wainwright et al., 2020). Τα νεαρότερα παιδιά τείνουν 
να δείχνουν μεγαλύτερα επίπεδα ενθουσιασμού για το παιχνίδι εκτός του 
πλαισίου της τάξης με τους συμμαθητές τους, ενώ οι μεγαλύτεροι ηλικια-
κά μαθητές συνδέουν την επαφή με τη φύση με πρακτικές καλής υγείας 
και υπαίθρια ομαδικά αθλήματα (Dillon et al., 2016; Khan et al., 2020). 

Επιπλέον, ορισμένα παιδιά φαίνεται να προτιμούν δραστηριότητες που 
οργανώνονται και κατευθύνονται από τους εκπαιδευτικούς και απαιτούν 
μικρότερο βαθμό αυτονομίας και ανεξαρτησίας, ενώ αντίθετα άλλοι μα-
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θητές αισθάνονται περισσότερο άνετα όταν οι ίδιοι ή οι συμμαθητές τους 
έχουν ενεργό ρόλο (Dillon et al., 2016; Marchant et al., 2020; Wainwright 
et al., 2020). 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, τα χαρακτηριστικά τόσο 
των εκπαιδευτικών όσο και του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος 
(Dillon et al., 2016; Glackin, 2016; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; 
van Dijk-Wesselius et al., 2020; Wainwright et al., 2020). Σύμφωνα με 
τους ερευνητές, η έλλειψη επαρκούς εμπειρίας και γνώσης εναλλακτικών 
μεθόδων διδασκαλίας ενδέχεται να δημιουργήσει αισθήματα δισταγμού 
ή έλλειψης αυτοπεποίθησης για τις ικανότητές τους (Dillon et al., 2016; 
Glackin, 2016; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Το 
γεγονός αυτό φαίνεται να επιβαρύνεται από την αυστηρή οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο ευνοεί συχνότερα τη διδασκαλία 
εντός τάξης, καθώς και από την έλλειψη πόρων ή χρόνου λόγω της συ-
γκεκριμένα διαμορφωμένης διδακτέας ύλης (Dillon et al., 2016; Marchant 
et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). 

Οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να μελετήσουν και να κατανοήσουν τις 
θετικές επιπτώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης εκτός 
τάξης και του παιχνιδιού ως μέσο διδασκαλίας στα παιδιά (Harvey et al., 
2020; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 
2020; Wainwright et al., 2020). Στη συνέχεια, καλούνται να εφαρμόσουν 
τη μέθοδο υπό συζήτηση με προσοχή παρατηρώντας τις αντιδράσεις των 
μαθητών τους και να ενθαρρύνουν τους περισσότερο διστακτικούς συνα-
δέλφους τους να δοκιμάσουν αυτή τη μορφή εκπαίδευσης (Glackin, 2016; 
Marchant et al., 2020; Sando & Sandseter, 2020; van Dijk-Wesselius et al., 
2020; Wainwright et al., 2020). 

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας θα πρέπει να μερι-
μνήσει για την παροχή πόρων, εξοπλισμού και κατάλληλου χώρου, προ-
κειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της εκπαίδευσης εκτός τάξης 
(Dillon et al., 2016; Marchant et al., 2020; Sando et al., 2020; van Dijk-
Wesselius et al., 2020).

Ευρήματα πολυάριθμων ερευνών έχουν δείξει πως εκπαιδευτικά προ-
γράμματα εκτός τάξης, τα οποία είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, έτειναν να 
είναι περισσότερο αποτελεσματικά και ωφέλιμα για τους μαθητές, σε 
σύγκριση με τα πιο σύντομα (Dillon et al., 2016). Επιπλέον, η διεξαγωγή 
προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων, που προηγούνται της εκπαίδευ-
σης εκτός τάξης, φαίνεται πως επηρεάζουν σημαντικά το βαθμό στον 
οποίο τα παιδιά απολαμβάνουν τη διαδικασία και αποκομίζουν περισσό-
τερα οφέλη (Dillon et al., 2016). 

Ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της χρήσης επαρκώς 
οργανωμένων δραστηριοτήτων, ομοίων ως ένα βαθμό με εκείνες που δι-
αδραματίζονται εντός τάξης, ενώ ένας αριθμός μελετητών τονίζουν πως 
οι μαθητές δεν προτιμούν τόσο διεξοδική οργάνωση (Dillon et al., 2016). 

Το μέρος όπου διεξάγεται η εκπαίδευση εκτός τάξης φαίνεται να παί-
ζει, επίσης, σημαντικό ρόλο (Dillon et al., 2016; Khan et al., 2020). Πιο 
συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει πως ένα νέο περιβάλλον διεξαγω-
γής της συγκεκριμένης μεθόδου συμβάλλει θετικά, χωρίς όμως να είναι 
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εξαιρετικά ασύνηθες για τα παιδιά, ώστε να μην αποθαρρύνονται στην 
αλληλεπίδρασή τους με αυτό (Dillon et al., 2016). Παράλληλα, έχει βρεθεί 
πως οι μαθητές συνήθως προτιμούν και έχουν καλύτερες επιδόσεις όταν 
διδάσκονται σε ένα περιποιημένο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στην πε-
ρίπτωση που περιέχει λουλούδια (Khan et al., 2020). 

Τέλος, το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παι-
διών και έχει βρεθεί πως παίζει σημαντικό ρόλο σε πολυάριθμους τομείς 
ανάπτυξής τους, ιδιαίτερα στην εκπαίδευσης εκτός τάξης (Khan et al., 
2020; Sando et al., 2020; Wainwright et al., 2020). Οι μαθητές μέσω του 
παιχνιδιού ενθαρρύνονται να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στο σύ-
νολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να έρχονται σε επαφή με τη φύση 
και να αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες (Khan et al., 2020; Sando et al., 
2020; Wainwright et al., 2020).

3.  Οφέλη των Μαθητών από την Εκπαίδευση 
εκτός Τάξης

Πλήθος ερευνητών έχει επισημάνει πως τα παιδιά που είχαν συμμετάσχει 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός τάξης ή είχαν εργαστεί στη φύση 
στα πλαίσια του σχολείου μπορούσαν να ανακαλέσουν αυτές τις εμπει-
ρίες τους ακόμα και πολλά χρόνια αργότερα (Dillon et al., 2016). Το συ-
γκεκριμένο φαινόμενο, όμως, δεν αρκεί ως απόδειξη των ωφελειών των 
παιδιών από την εκπαίδευση εκτός τάξης (Dillon et al., 2016). Αντιθέτως, 
οι ερευνητές έχουν κατορθώσει να αναδείξουν την αποτελεσματικότητα 
της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας σε πολυάριθμους αναπτυξια-
κούς τομείς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη γνωστική, συναισθη-
ματική, συμπεριφορική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Dillon et al., 
2016; Glackin, 2016; Harvey et al., 2020; Marchant et al., 2020; Oh, Lee, An 
& Park, 2020; Sando et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020).

3.1. Γνωστική Ανάπτυξη 
Η εκπαίδευση εκτός τάξης, η οποία πραγματοποιείται συνήθως στο φυ-
σικό περιβάλλον, έχει αποδειχθεί πως επιδρά θετικά τόσο στη γνωστική 
ανάπτυξη όσο και στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών 
(Dillon et al., 2016; Glackin, 2016; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; 
Oh et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Ένας αριθμός ερευνών 
έχει δείξει πως η εκπαίδευση εκτός τάξης φαίνεται να είναι περισσότερο 
αποτελεσματική για τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών σε σύγκριση με 
τη διδασκαλία εντός της σχολικής αίθουσας (Dillon et al., 2016; Khan et 
al., 2020; Marchant et al., 2020) και πως με αυτή τη μορφή εκπαίδευ-
σης μειώνονται επίσης και τα προβλήματα εστίασης της προσοχής και 
της συγκέντρωσης των μαθητών (Harvey et al., 2020; Khan et al., 2020; 
Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Επιπρόσθετα, κα-
ταδεικνύεται και η ενίσχυση των ικανοτήτων παρατηρητικότητας, οργά-
νωσης και συλλογισμού και η αποτελεσματικότερη αποκόμιση γνώσεων 
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σε πολυάριθμους τομείς μαθημάτων ιδίως στη βιολογία, τη γεωλογία, 
τη φυσική και τα μαθηματικά (Harvey et al., 2020; Hubert et al., 2020; 
Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους ερευνητές, το φυσικό περιβάλλον ενισχύει 
σε σημαντικό βαθμό την επιθυμία και το κίνητρο για μάθηση και ενερ-
γή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των βιωματικών δρα-
στηριοτήτων που χρησιμοποιούνται και μέσω του παιχνιδιού (Chu et al., 
2020; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; Sando et al., 2020; van 
Dijk-Wesselius et al., 2020). Παράλληλα, οι συγκεκριμένες διδακτικές τε-
χνικές ενισχύουν την κιναισθητική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών 
και τη σωματική τους υγεία (Chu et al., 2020; Harvey et al., 2020; Hubert 
et al., 2020; Marchant et al., 2020; Sando et al., 2020; van Dijk Wesselius 
et al., 2020).

3.2. Συναισθηματική Ανάπτυξη 
Η ψυχική υγεία και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των μα-
θητών φαίνεται ότι βελτιώνεται μέσω του πολλαπλασιασμού της χαράς 
και της μείωσης του άγχους που παρατηρείται σε παιδιά που έρχονται 
τακτικά σε επαφή με φυτά και με τη φύση (Harvey et al., 2020; Khan et al., 
2020; Oh et al., 2020). Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των 
θετικών συναισθηματικών εμπειριών που αποκομίζουν τα παιδιά όταν 
εμπλέκονται σε κηπουρικές ασχολίες και τεχνικές μάθησης που επιδρούν 
αξιοσημείωτα στη συνολική συναισθηματική τους ανάπτυξη (Harvey et 
al., 2020; Oh et al., 2020). Μελέτες έχουν δείξει σημαντική βελτίωση 
της διάθεσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών όταν 
εμπλέκονται συστηματικά σε δραστηριότητες στη φύση κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους (Harvey et al., 2020; Marchant et al., 2020; Oh et 
al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 
πως τα παιδιά βρίσκονταν σε θέση να εκφράσουν αποτελεσματικότερα 
και συχνότερα τα συναισθήματά τους (Oh et al., 2020). Ταυτόχρονα αξι-
οσημείωτη έχει βρεθεί πως είναι η ενίσχυση των αισθημάτων τους αυτο-
εκτίμησης, αυτο-αποτελεσματικότητας, ανεξαρτησίας, ελευθερίας αλλά 
και ευθύνης, ενώ τείνει να αυξάνεται η προσαρμοστικότητα και ανθε-
κτικότητά τους (Harvey et al., 2020; Hubert et al., 2020; Marchant et al., 
2020; Oh et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020).

3.3. Συμπεριφορική Ανάπτυξη 
Πολυάριθμοι ερευνητές έχουν μελετήσει την επίδραση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και της εκπαίδευσης εκτός τάξης στη συμπεριφορά και τις 
στάσεις των μαθητών (Dillon et al., 2016; Oh et al., 2020; Marchant et 
al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Οι μελέτες ανέδειξαν ισχυρή 
επαφή και θετική στάση των παιδιών απέναντι στο περιβάλλον μετά την 
έκθεσή τους σε σχολικά προγράμματα που συμπεριλάμβαναν δραστηρι-
ότητες βιοποικιλότητας (Dillon et al., 2016; Harvey et al., 2020; Oh et al., 
2020). Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό θετική συνολική 
αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και μείωση τυχόν προβληματι-
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κών συμπεριφορών των παιδιών, αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο 
βαθμός στον οποίο αυτή η αλλαγή είναι μόνιμη (Dillon et al., 2016; Harvey 
et al., 2020; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Αυτό 
το φαινόμενο έχει συσχετισθεί με το γεγονός ότι τα παιδιά που δεν κινη-
τοποιούνταν μέσω της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας έγιναν 
περισσότερο ενεργά συμμετέχοντας σε δραστηριότητες διδασκαλίας 
εκτός τάξης, ενδεχομένως λόγω της εμπλοκής του στοιχείου του παιχνι-
διού (Khan et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020).

3.4. Κοινωνική Ανάπτυξη 
Έχει ακόμα βρεθεί πως σημειώνεται σημαντική πρόοδος στην κοινωνι-
κή ανάπτυξη μαθητών που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης 
εκτός τάξης (Hubert et al., 2020; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; 
Oh et al., 2020; van DijkWesselius et al., 2020). Πιο συγκεκριμένα, έχει 
παρατηρηθεί η τάση να μειώνεται η εκδήλωση δυσλειτουργικών μορφών 
κοινωνικής συναναστροφής, ιδιαίτερα σε κορίτσια (Hubert et al., 2020). 
Οι ερευνητές θεωρούν πως αυτό οφείλεται στην παρότρυνση για ανταλ-
λαγή απόψεων και στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών σε κάθε ομάδα, 
η οποία διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία με-
ταξύ τους και ωθεί στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων 
(Hubert et al., 2020; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; Oh et al., 
2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020).

4. Συμπεράσματα και Συζήτηση 
Η εκπαίδευση εκτός τάξης αποτελεί μία όλο και συχνότερα χρησιμοποι-
ούμενη ψυχαγωγική και ωφέλιμη μέθοδο διδασκαλίας που ενισχύει άμε-
σα τη σύνδεση των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον (Dillon et al., 2016; 
Harvey et al., 2020; Hubert et al., 2020; Khan et al., 2020; Marchant et al., 
2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
οι εμπειρίες των παιδιών και των διδασκόντων και ο τρόπος οργάνωσης 
και διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενδέχεται να καθορίσουν 
σημαντικά την αποτελεσματικότητά της (Dillon et al., 2016; Glackin, 2016; 
Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; van Dijk-Wesselius et al., 2020; 
Wainwright et al., 2020). Το παιχνίδι θεωρείται, επίσης, πως παίζει κύριο 
ρόλο, τόσο στην ανάπτυξη των παιδιών όσο και στην ώθησή τους να συμ-
μετέχουν περισσότερο ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός 
τάξης (Khan et al., 2020; Sando et al., 2020; Wainwright et al., 2020). 
Τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης εκτός τά-
ξης αφορούν ποικίλους τομείς της ανάπτυξής τους (Dillon et al., 2016; 
Glackin, 2016; Khan et al., 2020; Marchant et al., 2020; Oh et al., 2020; van 
Dijk-Wesselius et al., 2020). Χαρακτηριστικά αναφέρεται η θετική συσχέ-
τιση της συγκεκριμένης μεθόδου με τη γνωστική, συναισθηματική, συ-
μπεριφορική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, τη βελτίωση της ακα-
δημαϊκής τους επίδοσης και την ενίσχυση πολυάριθμων πολύτιμων δεξι-
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οτήτων τους (Dillon et al., 2016; Glackin, 2016; Harvey et al., 2020; Khan 
et al., 2020; Marchant et al., 2020; Oh et al., 2020; Sando et al., 2020; 
van Dijk-Wesselius et al., 2020). Συμπερασματικά, η εκπαίδευση εκτός 
τάξης, αν και έχει αρχίσει να μελετάται και να εφαρμόζεται συστηματικά 
μόνο τα τελευταία χρόνια, έχει ήδη επιδείξει αξιοσημείωτο αριθμό θετι-
κών επιδράσεων στους μαθητές. Περισσότερες έρευνες θα μπορούσαν 
να αναδείξουν τους τρόπους με τους οποίους δύναται να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματικότητά της. Σημαντική, επίσης, θεωρείται πως είναι η διά-
δοση της γνώσης των ευρημάτων στους διδάσκοντες και η προσαρμογή 
των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως ώστε να ενταχθεί σε μεγα-
λύτερο βαθμό η εκπαίδευση εκτός τάξης στα σχολικά περιβάλλοντα. 
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Περίληψη 
Η ποσοτική διερεύνηση αφορά τις απόψεις μαθητικού πληθυσμού για την 
εξΑΕ σε δομή τυπικής δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης με όρους 
καθημερινής αλληλεπίδρασης. Σε περιόδους έντονων κοινωνικών μετα-
σχηματισμών η σχολική ανθεκτικότητα είναι κομβικό χαρακτηριστικό της 
κατά περίπτωση σχολικής λειτουργίας. Σε επιπλέον πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις, όπως η πρόσφατη υγειονομική κρίση, η ψυχολογική υποστήριξη 
είναι επιτακτική. Τα πραγματολογικά δεδομένα τροφοδοτούν ερεθίσμα-
τα εκπαιδευτικών ενεργειών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατανό-
ηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών και τη 
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σε κάθε προσπάθεια αποτελε-
σματικής στήριξής τους. Τα συναισθηματικά οφέλη, οι ίσες ευκαιρίες, το 
ενδιαφέρον, τα κίνητρα καθώς και τα ψυχολογικά συμπτώματα απαντώ-
νται στην έρευνα μέσα από τρείς θεματικές ερωτήσεων (οικογένεια, προ-
σωπικά, σχολείο). Οι απόψεις τους ενδιαφέρουν ως προηγηθείς σχεδια-
σμός ενεργειών και παρεμβάσεων, για επόμενη 
αναγκαστική εφαρμογή της εξΑΕ. Με σκοπό τη 
σπουδή πρακτικών εργαλείων καλλιέργειας ευ-
εξίας και ανάπτυξης συνοχής στην ομάδα τα 
ευρήματα αξιοποιούνται. Παράλληλα τα δεδο-
μένα πριμοδοτούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, 
χωρίς να αποκλείεται γενίκευση, με το στόχο τη 
διαβεβαίωση ασφάλειας και την ενίσχυση της 
ενθάρρυνσης.
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Abstract 
Quantitative analysis investigates, in terms of daily interaction, the views 
of a student population on distance education provided through formal 
secondary technical education. In times of intense social transformation, 
school resilience is a key feature across various ways to provide school-
ing. In unprecedented situations, such as the recent health crisis, psycho-
logical support is imperative. Extraordinary circumstances stimulate edu-
cational initiatives, which are necessary to understand the psychosocial 
needs of students and to create appropriate conditions that will enable 
efforts to effectively support them. Insights on emotional gains, avail-
ability of equal opportunities, interest experienced, motivation achieved 
as well as other relevant psychological symptoms, are provided in the 
research results through three areas of inquiry (family, personal, school). 
The insights of the respondents are pertinent, as they can serve to guide 
the development of future action-plans and intervention suggestions, 

in case of a future mandatory implementation 
of distance education. The research results are 
used to study practical tools for cultivating well-
being and improving cohesion within the team. 
At the same time, the conclusions facilitate, 
without preventing generalization, educational 
design with the aim of ensuring safety and en-
hancing encouragement.

1. Εισαγωγή 
Οι απόψεις των ερωτώμενων ενδιαφέρουν την εκπαιδευτική κοινότητα 
επειδή μπορεί να προηγηθεί ο σχεδιασμός κατάλληλων ενεργειών και 
στοχευμένων παρεμβατικών ενεργειών ώστε σε επόμενη αναγκαστική 
εφαρμογή η άμβλυνση της ψυχολογικής επιβάρυνσης να εναρμονίζεται 
με την ικανοποίηση αποτελέσματος. Στόχος της παρούσας είναι ο ορθός 
σχεδιασμός παρεμβάσεων κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
καινοτομικού χαρακτήρα ή καλών πρακτικών, με υποστόχο την άμβλυν-
ση πιθανής ψυχολογικής επιβάρυνσης. Η οποία συμπαρασύρει θετικά σε 
κάθε προσπάθεια επίτευξης αποτελέσματος. 

Η αναγκαιότητα υλοποίησης μορφής εξΑΕ λόγω της υγειονομικής κρί-
σης, εντάσσεται σε υποσύνολα συστημάτων στα οποία το σχολικό πε-
ριβάλλον καλείται να ανταποκριθεί. Συναρτάται με ανισότητες, με υπο-
στήριξη, με εξασφάλιση βασικών παραμέτρων αποτελεσματικότητας, με 
τις καθημερινές συνήθειες, με την έγκαιρη ανταπόκριση, με τη σχετική 
αυτονομία, με τη συμπεριφορά, με οργανωτικά λάθη και αρρυθμίες, με 
ατέλειες της σχολικής διοίκησης, με κίνητρα και λοιπά γνωρίσματα της 
εξΑΕ με την εννοιολογικά επιστημονική της προσέγγιση (Μηλιωρίτσας 
Ε και Θ, 2020). Η ενασχόληση με την εξΑΕ (σύγχρονη και ασύγχρονη 
διδασκαλία) στο τυπικό σύστημα της εκπαίδευσης στη χώρα μας, λόγω 
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της υγειονομικής κρίσης και της αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας των 
σχολείων, προκάλεσε διάλογο με ευρύ φάσμα απόψεων, θεωρήσεων και 
πεποιθήσεων. Η επικουρική εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων εξΑΕ και 
το θετικό πρόσημο στην εκπαιδευτική διαδικασία δια της θεραπείας του 
σοκ αποτυπώνεται παρά τους υπαρκτούς αρνητισμούς (εμπειρίας χρή-
σης, εννοιολογικούς, ιδεολογικούς, διαχειριστικούς).

Έγινε ποσοτική διερεύνηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο κα-
λύπτει τη διερεύνηση όχι μόνο οριζόντια (μεταξύ εκπαιδευόμενων) αλλά 
και κάθετα (εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι). Η αποδοχή της αναγκαιό-
τητας της εξΑΕ, με διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την ομάδα που ωφε-
λήθηκε ή υλοποίησε, αναδεικνύουν την απαίτηση για τη δημιουργία εμπι-
στοσύνης μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την 
καλύτερη εκπαιδευτική αξιοποίηση αυτής. Η άποψη των εκπαιδευόμενων 
σχετικά με την ενίσχυση της αυτονομίας τους δηλώνει αποδοχή αυτών 
για αυτομελέτη. Η απόλυτη ταύτιση στα ποσοστά απαντήσεων και στις 
δύο ομάδες συμμετεχόντων για ενσωμάτωση στην καθημερινή σχολική 
ζωή και πρακτική δικαιολογεί την ενασχόληση με τα ευρήματα, επειδή η 
τοπική απόκριση εντάσσεται σε πλαίσιο διαφωτιστικής αξιολόγησης (ό.π., 
σελ. 11). Με αυτή την οπτική, η ενασχόληση με τα συναισθηματικά οφέλη 
ενδιαφέρει τη σχολική κοινότητα επειδή σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές 
τους πρακτικές, την εξουθένωση, την πλαισίωση της επιμόρφωσής τους, 
την επαγγελματική ανάπτυξη και ευρύτερα την ενδυνάμωση. Επιπρό-
σθετα, συσχετίζονται με τον τρόπο κατά τον οποίο η διδασκαλία εντός 
του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της αλληλοσχυσχετίζεται, επιδρά 
και διαφοροποιείται με το κοινωνικοπολιτισμικό πεδίο που εντάσσεται το 
κατά περίπτωση περιβάλλον εκπαίδευσης. 

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο - Προσεγγίσεις 
Οι εννοιολογικές προσεγγίσεις για τα συναισθήματα ποικίλουν και οι 
ορισμοί είναι πάρα πολλοί. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η μελέ-
τη των συναισθημάτων στην εκπαίδευση είναι περιορισμένη. Αυτές που 
αναφέρονται στα συναισθήματα στην εκπαίδευση επικεντρώνονται στις 
γνωστικές διεργασίες, στη συμπεριφορά, στις δεξιότητες, στην επίλυση 
προβλημάτων, στους στόχους, στις επιδόσεις, και σε μικρότερο βαθμό 
τονίζουν τη δυναμική αλληλεπίδραση όλων αυτών συνδυαστικά με τα συ-
ναισθήματα. Για το συναίσθημα, παρά το ότι δεν υπάρχει ένας κοινά απο-
δεκτός επιστημονικά ορισμός, απαντάται συναίνεση για τις συναισθη-
ματικές καταστάσεις οι οποίες νοούνται ως διαχρονικές διαδικασίες και 
περιέχουν ποικίλα στοιχεία χωρίς αυτά να αποτελούν απαραίτητα τυπικό 
κομμάτι των συναισθημάτων (Parrot, 2001). Από τους πολλούς ορισμούς, 
τη λειτουργία των συναισθημάτων, τα επίπεδα διάστασης αυτών, τις δι-
αφορετικές γλωσσικές ερμηνείες, τη βιοψυχολογία του συναισθήματος 
ενδιαφέρει η κοινωνική τους συνιστώσα, οι γνωστικές εξαρτήσεις και τα 
εξ αυτών οφέλη. Σύμφωνα με τον ορισμό των συναισθημάτων της Lasky 
(2000, p. 844), «τα συναισθήματα αποτελούν βαθιά ενσωματωμένα ψυ-
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χολογικά και βιολογικά φαινόμενα άρρηκτα συνδεόμενα με τις σχέσεις 
μας, την αίσθηση στόχων και νοήματος καθώς και την άσκηση εξουσίας». 
Συνδέονται, λοιπόν, άμεσα με την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τις 
σχέσεις, τις αντιδράσεις, τη συμπεριφορά και τη λειτουργία στην ομάδα. 
Η αναφορά μερικών από τα πλέον κομβικά γνωρίσματα των ποιοτικών 
επενεργειών κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας, επισημαίνουν τη σπουδαι-
ότητα των συναισθημάτων για την ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού. 
Άλλη σημαντικότητα αποτελεί η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των εμπλεκό-
μενων στη σχολική κοινότητα και η εξ’ αυτού υποστήριξη της ψυχοσυναι-
σθηματικής τους ανάπτυξη. Προδήλως συναρτώνται με την καθημερινή 
διδακτική πρακτική και τη μαθησιακή πορεία.

Αρχικά και ένεκα της αγωνιώδους προσπάθειας, εξαιτίας της αιφνί-
διας και αναγκαστικής εισαγωγής, επιχειρήθηκε και αποτυπώθηκε, σύμ-
φωνα με Μηλιωρίτσα (2009, σελ. 3), η ποιοτικοποίηση της ποσότητας η 
οποία αδυνατεί να ερμηνεύσει την αλήθεια. Πράγματι, η εξΑΕ μπορεί να 
καλύψει ευέλικτα τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες, πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις και εργασιακές ανάγκες, σε αντίθεση με τα παραδοσιακού τύπου 
συστήματα. Η χρονική ακολουθία των ορισμών της εξΑΕ ακολουθεί την 
εξέλιξη των υποδομών, την ευρυζωνικότητα, τα τεχνικά μέσα, τις μορφές 
ψηφιοποίησης, την κοινωνική μηχανική, την εφαρμοσμένη συμπεριφορά, 
τους πόρους και τους ενεργούμενους συνεχείς κοινωνικούς μετασχημα-
τισμούς. 

Με σκοπό τη σπουδή πρακτικών εργαλείων για την καλλιέργεια ευε-
ξίας και την ανάπτυξη συνοχής στην ομάδα, τα ευρήματα αξιοποιούνται. 
Καθώς τα δεδομένα δυνητικά πριμοδοτούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
χωρίς να αποκλείεται γενίκευση, με το στόχο τη διαβεβαίωση ασφάλειας 
και την ενίσχυση της ενθάρρυνσης. Σε επιπλέον πρωτόγνωρες καταστά-
σεις όπως η πρόσφατη υγειονομική κρίση, η ψυχολογική υποστήριξη είναι 
επιτακτική επειδή οι νέοι επιβαρύνονται έντονα ψυχολογικά με αυξητικό 
ρυθμό. Η αναζήτηση πρακτικών εργαλείων και με αφορμή την εξΑΕ ενδι-
αφέρει την εκπαιδευτική κοινότητα στην εφαρμογή πρακτικών εργαλείων 
έναντι ψυχολογικών συμπτωμάτων όπως ανησυχία, θυμός, φόβος και συ-
ναισθηματική απομόνωση. Το περιβάλλον σχέσεων και η ανθεκτικότητα 
στη σχολική κοινότητα συσχετίζονται με τα συναισθήματα επειδή αυτά 
διαμορφώνουν τη συμπεριφορά. Τα συναισθηματικά οφέλη συναρτώνται 
με την κατανόηση αξιών, ορίων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Με άλλα 
λόγια ενδιαφέρουν την εκπαιδευτική κοινότητα στη βάση της διαμόρ-
φωσης θετικού κλίματος, ψυχικής ηρεμίας και προσωπικής ανάπτυξης, 
επειδή συναρτώνται με τις διαπροσωπικές σχέσεις των οποίων η σημα-
ντικότητα επιδρά στις διομαδικές σχέσεις και στη συνεργασία στην ομά-
δα. Σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναφέρονται σε 
υποσυστήματα επιτεύξεων, με άλλα λόγια, στη σχολική κοινότητα (κλίμα, 
ομάδα), στους εκπαιδευτικούς (ενσυναίσθηση, προσωπική ανάπτυξη), 
στο μαθητικό πληθυσμό (αλληλεπίδραση-συνεργασία, πρωτοβουλίες-
ομαδικότητα). 
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Η ενασχόληση των μαθητών/μαθητριών με το ψηφιακό περιβάλλον 
ανοικτής μάθησης κατά την περίοδο του περιορισμού λόγω της υγειο-
νομικής κρίσης συνδέεται με ενυπάρχουσες ανισότητες, με το μαθητικό 
ενδιαφέρον, με τους στόχους και τις ανάγκες. Σχετίζεται με τη διαχεί-
ριση του ελεύθερου χρόνου και παράλληλα διαφοροποιεί τη θέση και 
δύναμη στην ομάδα. Η συναρτησιακή σχέση μεταξύ των κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων επηρεάζει τη σχολική λειτουργία καθώς και η 
μεταξύ τους ποσοστιαία παλινδρόμηση διαμορφώνει νέα δεδομένα δι-
αχείρισης στη σχολική κοινότητα σε περιβάλλον έντονων ανισορροπιών 
(Μηλιωρίτσας Ε. και Μηλιωρίτσα Β, 2017). Επιπλέον οι ενυπάρχουσες εκ-
παιδευτικές ανισότητες ως προέκταση των κοινωνικών στις νέες πρωτό-
γνωρες καταστάσεις λόγω της υγειονομικής κρίσεις γεννούν πρόθετες 
προκλήσεις που διαμορφώνονται ποικιλοτρόπως και επηρεάζουν τη σχο-
λική ζωή και πράξη. 

3.  Μεθοδολογία Έρευνας Αποτελέσματα και Συ-
ζήτηση 

3.1. Μεθοδολογία 
Η έρευνα διεξήχθη σε δομή της τεχνικής εκπαίδευσης (εργαστηριακό κέ-
ντρο), στην περιφέρεια Αττικής. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε τέσσερις 
σχολικές μονάδες περιφέρειας Αττικής. Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 
από 11-05-2020 (επαναλειτουργία Γ´ τάξης) μέχρι 25-05-2020. Εργαλείο 
συλλογής είναι το ερωτηματολόγιο. Αυτό δομήθηκε στους άξονες: σπίτι 
(τέσσερις ερωτήσεις), προσωπικά (τέσσερις) και σχολείο (πέντε). Δε βα-
σίστηκε σε κάποιο υπάρχον, αφού η συγκεκριμένη αφορά πρωτόγνωρο 
γεγονός. Η εγκυρότητα και αξιοπιστία πηγάζουν από τα βήματα σχεδια-
σμού, την προεκτίμηση συγκεκριμένων παραμέτρων για το τι πραγματικά 
συμβαίνει στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Διασφαλίζονται 
από τη διανομή, κωδικοποίηση και μεταφορά ευρημάτων για επεξεργα-
σία. Από τα πρώτα 20-25 ερωτηματολόγια υπήρξε σταθερότητα απαντή-
σεων. Επεξεργάστηκαν στο SPSS 14, 139 ερωτηματολόγια. Τα ποσοτικά 
δεδομένα και τα ποιοτικά σχόλια των συμμετεχόντων προσφέρουν στοι-
χεία τα οποία αφορούν αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Το ηλικιακό προ-
φίλ συμμετεχόντων είναι 16-19 ετών (πρωινός κύκλος). Συμμετείχαν 123 
(88%) αγόρια και 16 (12%) κορίτσια. Η σύνθεση του δείγματος, δηλαδή το 
8 στα 10 αγόρια, δικαιολογείται από τη λειτουργία τεχνικών ειδικοτήτων 
(και όχι επαγγελματικών).

3.2. Διαπιστώσεις και Αποτελέσματα 
Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας γίνεται σε τρεις άξονες αναφο-
ράς: οικογένεια – προσωπικά συναισθήματα – σχολείο όπως ακολουθεί. 

Ερωτώμενοι «Κατά τη διάρκεια της καραντίνας σας επιβλήθηκε από 
τους γονείς ή κηδεμόνες, τρόπος επαφής με φίλους», απαντούν: άμε-
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σα (δια ζώσης) 46% ναι, 54% όχι και ηλεκτρονικά 68% ναι, 32% όχι. Τα 
ποσοστά δικαιολογούν τη συχνότητα επανάληψης των λέξεων ατομική 
ευθύνη και κοινωνική συνείδηση Η ψυχοσωματική επίδραση και η ανά-
λογη διάθεση που προκαλείται, απαντάται θετικά ή αρνητικά. Με άλλα 
λόγια, ακολουθείται η διαδικασία των τριών βημάτων (ερέθισμα, πλη-
ροφορία-ερμηνεία, απόφαση δράσης). Όπως σύμφωνα με τη Fredick-
son(1998) το συναίσθημα είναι «μια πολυσύνθετη αντιδραστική τάση ως 
προς κάποιο ερέθισμα που εκδηλώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα». 
Ακόμη οι απαντήσεις συσχετίζονται με διαστάσεις του συναισθήματος 
όπως η ψυχολογική αντίδραση, η σωματική αντίδραση και η γνωστική. 
Συμπλέκονται καταστάσεις οι οποίες για κάποιους είναι θετικές ενώ οι 
ίδιες, ταυτόχρονα για άλλους είναι αρνητικές, επειδή η ερμηνεία είναι 
διαφορετική. Επιπλέον τα σχεδόν διαμοιρασμένα ποσοστά συναρτώνται 
με τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, δηλαδή η θετικότητα ερμηνεύε-
ται ως αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πρωτόγνωρων 
συνθηκών λόγω του περιορισμού ή τις ιδιαίτερες απαιτήσεις προσαρμο-
γής στην αναγκαστικά ιδιόμορφη καθημερινότητα. Το 68% των ερωτώμε-
νων υλοποίησε ηλεκτρονικό τρόπο επαφής με φίλους. Το 1/3 (32%) των 
αρνητικών απαντήσεων εμπεριέχει οικονομικούς λόγους, ανισότητες, 
δυσκολίες επικοινωνίας και λιγότερο ηλεκτρονική ωριμότητα. Σε σημα-
ντικό βαθμό υιοθέτησαν το νέο μοντέλο (από το ανθρωποκεντρικό στο 
τεχνικο-μηχανιστικό). Άλλωστε, τα συστήματα συναισθημάτων καθώς 
οργανώνουν, κινητοποιούν και συντηρούν τρόπους συμπεριφοράς (Izard, 
1993). 

Στην ερώτηση: «Εργάζονταν κάποιος από το σπίτι σας, σε εξωτερικό 
χώρο, κατά τη διάρκεια της καραντίνας;», το 61% των ερωτώμενων απα-
ντά καταφατικά. ενώ το 39% αρνητικά. Η ποσοστιαία κατανομή απαντή-
σεων σχετίζεται με τους κωδικούς επαγγελματικής δραστηριότητας των 
μελών των οικογενειών, των συμμετεχόντων σε αυτή την ποσοτική διε-
ρεύνηση. Παράλληλα δηλώνει το υφιστάμενο τοπικό κοινωνικό μοντέλο 
και συσχετίζεται με τις απαντήσεις στα επόμενα ερωτήματα 

Στην ερώτηση: «Είχατε άτομο υψηλού κινδύνου στο σπίτι σας; ( γιαγιά, 
παππούς, εσείς κλπ)» θετικά απαντούν σχεδόν το ½ (52%) του δείγματος 
και αρνητικά το 48%. 

Το 52% των καταφατικών αναφορών υποστηρίζει το θετικό 68%, της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στην ερώτηση: «Μείνατε για κάποιο χρονικό διάστημα σε σπίτι φίλου 
ή συγγενικού προσώπου και όχι σπίτι σας κατά τη διάρκεια της καραντί-
νας;» οκτώ στους δέκα ερωτώμενους (82%) τήρησαν με υπευθυνότητα 
τα περιοριστικά μέτρα. Επέδειξαν ευθύνη, σεβασμό, πειθαρχία και με τη 
στάση τους διευκόλυναν τις ευρύτερες συμπεριφορές, υποστηρίζοντας 
τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του ιού. 

Αναφορικά με τα προσωπικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της κα-
ραντίνας απαντούν στο διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 1: Κατανομή (%) προσωπικών συναισθημάτων

Θυμός (16%) και ο φόβος (8%),ως δύο βασικά συναισθήματα, απα-
ντώνται σε σχέση 2:1 μεταξύ τους. Ο θυμός κινητοποιεί και συντηρεί υψη-
λά επίπεδα ενεργοποίησης στον οργανισμό και συχνά χρησιμεύει για την 
αποφυγή επιθετικής συμπεριφοράς. Ο φόβος κινητοποιεί την απομάκρυν-
ση ή την ανακούφιση από μία φοβογόνα κατάσταση (Μπούτρη,2004). 
Η οργάνωση και η δομή των συναισθημάτων που βίωσαν αποτυπώνεται 
στην ποσοστιαία κατανομή βαθμονόμησης καθενός από αυτά, όπως στο 
διάγραμμα 1. Το εύρος και των απαντήσεων δηλώνει το ξαφνικό, το απρό-
σμενο, το απρόβλεπτο, την πραγματικότητα αφού εστιάζουν σε γνωστικά 
συμπεράσματα και στις αλλαγές. Άλλωστε η διαχειριστική αλλαγή ποικί-
λει και υλοποιείται προσωποποιημένα σε συνάρτηση αφενός με την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση και αφετέρου με την οικονομική διαφοροποίηση. 

Σχετικά με τα συναισθήματά τους, στην ανοικτή ερώτηση «άλλο», χα-
ρακτηριστικά αναφέρουν: «βαρεμάρα», «βαριόμουν», «νεύρα», «ηρε-
μία», «πρόσεχα χωρίς πολλές εξόδους και βόλτες», «αδιαφορία», «κωμω-
δία», «ψυχολογικά», «είχα πέσει ψυχολογικά», «οργή για τις λανθασμένες 
ενέργειες που έπραξε το κράτος», «ενθουσιασμό γιατί δύο ολόκληρους 
μήνες δεν είχα καμία υποχρέωση». Τα ποιοτικά ευρήματα συμβαδίζουν 
με την προηγούμενη βαθμονόμηση (διάγρ. 6). Ακόμη κάποιες από αυτές 
τις αναφορές, περιγράφουν τριτογενή συναισθήματα του θυμού, σύμφω-
να με την κατηγοριοποίηση κατά Parrott (2001). 

Στην ερώτηση: «Άλλαξαν κάποιες συνήθειές σας;» είχαμε Ναι για το 
43% και Όχι για το 57%ι. Με το δικό τους προσωπικό ύφος περιγράφουν 
την αλλαγή κάποιων συνηθειών τους (ενδεικτικά): «δεν έκανα βόλτες», 
«έκανα γυμναστική στο σπίτι, έτρωγα λιγότερο, βαριόμουν που ζούσα», 
«ώρες ύπνου», «οι μετακινήσεις μου ήταν περιορισμένες», «έφτιαξα 
πράγματα κατασκευές που δεν θα έφτιαχνα ποτέ», «στο να ασχολούμαι 
περισσότερο με το χόμπι μου τη ζωγραφική», «ύπνος», «πολλές», «η χρή-
ση ΜΜΜ», «δεν μπορούσα να βγω με φίλους», «οι βόλτες έξω», «το φαΐ», 
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«το συνηθισμένο πρόγραμμα», «αθλητικές δραστηριότητες», «αθλητικές 
δραστηριότητες εκπαίδευση παιχνίδι», «χρόνος προετοιμασίας οργάνω-
ση της καθημερινότητάς μου», «δουλεία βόλτες», «δεν βλέπω τους φί-
λους μου», «περνάω λιγότερο χρόνο με τους παππούδες μου», «περιβαλ-
λοντική συνείδηση», «ατομική υγιεινή», «το πρόγραμμα μου και γενικώς 
έκανα και πράγματα που δεν μπορούσα όταν είχα σχολείο», «ξύπναγα 
τρεις το μεσημέρι έτρωγα μόνο μεσημεριανό και ξενύχταγα», «πλέον 
πλένω περισσότερο τα χέρια μου»

Στην ερώτηση: «Πως αισθάνεστε αναφορικά με την άμεση επαφή με 
κάποιον άλλο;», ενδεικτικά σχολιάζουν (ενδεικτικά): «καμία διαφορά», 
«κομπλέ», «δεν ένοιωσα τίποτα διαφορετικό δεν με ενδιαφέρει», «δεν 
με ένοιαζε», «αισθάνομαι χαρά», «άνετα πιστεύω δεν διατρέχει κάποιος 
κίνδυνος τώρα», «όπως πάντα δεν ανησυχώ για κάτι», «δεν αισθάνομαι 
όμορφα γιατί δεν το έχω συνηθίσει», «άνετα», «τίποτα», «περίεργα γιατί 
ξεσυνηθίσαμε», «πολύ ωραία γιατί μου είχαν λείψει οι φίλοι μου», «κα-
νονικά αλλά μένουμε όσο γίνεται ασφαλείς», «δεν αισθάνομαι κίνδυνο», 
«άβολα», «αβεβαιότητα και άγχος», «ανασφάλεια φόβο», «μικρό άγχος», 
«διαφορετικά ξένα», «είναι επικίνδυνοι αλλά χρειάζεται», «ανακούφιση 
που είδα κάποιον μετά από καιρό», «χαρά που συνάντησα έναν φίλο», 
«ωραία», «το ίδιο», «όμορφα», «δεν έχω συναισθήματα», «αισθάνομαι 
δισταγμό», «όπως πάντα καμία διαφορά», «δεν έχω θέμα», «χαρούμε-
νος», «ήρεμα», «ανασφάλεια», «φόβο», «τηρώντας μέτρα ασφάλειας», 
«κάπως», «περίεργα μου βγάζει ένα αίσθημα φόβου», «δεν αισθάνομαι 
διαφορετικά πλέον», «το ίδιο με πριν», «εξαρτάται τα άτομα αλλά γενι-
κώς το ίδιο ήμουν όπως τώρα», «χαλαρά δεν αγχώνομαι τόσο πολύ», «με 
άτομα που δεν έβγαιναν και τα είδα μετά από καιρό ήμουν πολύ διαφο-
ρετικός ένιωσα ότι μου λείπουν», «ελεύθερος», «πάντα με μέτρα ασφα-
λείας», «αγωνία απ’ ότι συνήθως». Η συχνότητα αναφοράς στο «φόβο», 
«ανασφάλεια», «αβεβαιότητα» και λοιπές ιδιαίτερες αναφορές, μετά τη 
βαθύτερη ανάλυση, καταγράφονται στην κατά Parrot (2001) δενδροειδή 
κατηγοριοποίηση αυτού. Οι αναφορές τους εκφράζουν συναίσθημα ή συ-
ναισθηματική κατάσταση. Σε επέκταση αυτών οδηγούν στον τροχό των 
συναισθημάτων. Το συναισθηματικό λεξιλόγιο και οι αντίστροφες εννοι-
ολογικές προσεγγίσεις που προκύπτουν αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
αξιοποίησης από την εκπαιδευτική κοινότητα υπέρ της σχολικής ανθεκτι-
κότητας. Και τούτο γιατί οι διαπροσωπικές τους σχέσεις και η δυνατότητα 
των συναισθημάτων για κινητοποίηση εδράζονται στην κοινωνική φύση 
των συναισθημάτων που διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις κατά 
περίπτωση κοινωνικές συνθήκες (Niedenthal, Krauth-Gruber, & Ric, 2011, 
p.19).

Στην ερώτηση: Ποια συνήθειά σας, από τις παρακάτω, πιστεύετε ότι 
θα αλλάξετε στην καθημερινότητά σας; (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από 
μία απάντηση)
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Διάγραμμα 2: Αλλαγή στην καθημερινότητα

Το κυρίαρχο 38% δικαιολογείται από την πληθυσμιακή σύνθεση και την 
τοπικότητα της γεωγραφικής περιοχής, καθώς τα συναισθήματα αποτε-
λούν κυρίως κοινωνικές δομές. Ο κάθε πολιτισμός εμπεριέχει τα δικά του 
μοτίβα συναισθημάτων και συναισθηματικής απεικόνισης, τα οποία προ-
έρχονται από κοινωνικές πρακτικές και συνοδεύονται από νοήματα και 
συγκεκριμένες επιπτώσεις στα μέλη του κάθε πολιτισμού (Oatley,1993, 
στη Lasky, 2000:845).

Στην ανοικτή ερώτηση: «Άλλο», κάποιοι αναφέρουν (ενδεικτικά): «τί-
ποτα», «καμία», «δεν άλλαξε τίποτα», «κανένα», «καμία», «τίποτα», «υγι-
εινή», «συμμετοχή σε εκδήλωση με πολλά άτομα σε κλειστό χώρο», «και 
πάλι εξαρτάται το άτομο», «τίποτα».

Το «τίποτα», το «καμία» και οι λοιπές αναφορές αφορούν την κοινω-
νική συμπεριφορά, τα ερεθίσματα, τις σχέσεις στην ομάδα. Ειδικότερα, 
υιοθετείται η άποψη του Lewin (1948) ότι η κοινωνική συμπεριφορά μπο-
ρεί να γίνει κατανοητή πιο αποτελεσματικά αν θεωρηθεί ως συνάρτηση 
των αντιλήψεων των ανθρώπων για τον κόσμο τους, παρά ως συνάρ-
τηση αντικειμενικών περιγραφών των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος 
και γίνεται φανερό ότι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τις διομαδικές 
σχέσεις στο μέτρο που επηρεάζουν το πώς τα μέλη των ομάδων προ-
σλαμβάνουν την κατάσταση (Χαντζή, σελ. 2). Διαφεύγουν της προσοχής 
τους παράμετροι που υποστηρίζονται στο σχολείο και οι οποίες διασυν-
δέονται με τη συναισθηματική υγεία, ψυχική ηρεμία και αγωγή αυτών και 
όλα τα επακόλουθα θετικά εξ αυτών των ενεργειών. Βαθύτερη ανάλυ-
ση αναδεικνύει τη διαφορετική αντιληπτική ικανότητα για την έννοια της 
κουλτούρας μεταξύ της κοινωνικής προσέγγισης και αυτής της ανθρωπι-
στικής θεώρησης (Μηλιωρίτσας, κ.ά. 2017, σελ. 9).

Στην ερώτηση: «Σας έλειψε το σχολείο;» Για περισσότερους από τους 
μισούς (57%) ήταν Ναι. Οι προσωπικές ταυτότητες ερμηνεύουν το αρνη-
τικό 43%. Οι Schutz, & Lanehart (2002), για παράδειγμα, υποστηρίζουν 
ότι τα συναισθήματα συνδέονται στενά με κάθε πλευρά της διδασκαλίας 
και της μαθησιακής διαδικασίας και τονίζουν την ανάγκη για την κατα-
νόησή τους εντός του σχολικού πλαισίου (όπως αναφ. Chen,2016:68). Το 
43% χρήζει ιδιαίτερης ενασχόλησης και επιβεβαιώνει την έλλειψη γνώ-
σης του ρόλου και της αποστολής του σχολείου. Αναφέρεται στα ωρολό-
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για σπουδών και στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου των συνεχών 
και έντονων κοινωνικών μετασχηματισμών. Συσχετίζεται με τις προσωπι-
κές απόψεις για το ρόλο του σχολείου και τα ατομικά ενδιαφέροντα. Δια-
φαίνεται ατελής αντίληψη έως ελλειμματική άποψη για τις βασικές αξίες 
της σχολικής ζωής και πράξης καθώς δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό 
καταγραμμένος στην κοινωνία ο ρόλος, η αποστολή και ο κοινωνικός χα-
ρακτήρας του σχολείου (με ευθύνη συλλογική και συνολική), σύμφωνα 
με ποσοτική έρευνα Μηλιωρίτσας κ.ά. (2017, σελ. 8). Σε αυτή την έρευνα 
και στο ερώτημα αν «Στο σχολικό περιβάλλον νοιώθω αίσθημα ευχαρί-
στησης», λίγο πάνω από τους μισούς απαντούν καταφατικά θετικά(56%). 
Απόλυτα θετικό αποτυπώνεται το 10,10%. Ένας στους δέκα (9,90%) δι-
αφωνεί πολύ και ένας στους δέκα (11,70%) διαφωνεί απόλυτα. Δηλαδή 
συμβαδίζει με το αρνητικό εύρημα (43%) της ερώτησης «Σας έλλειψε το 
σχολείο;».

Στην ερώτηση: «Σας έλειψε η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως την γνω-
ρίζατε έως τώρα;» 55% απάντησαν Ναι και 45% Όχι. Για την αξία της 
μελέτης των συναισθημάτων στην εκπαίδευση είναι τεκμηριωμένη η 
σχέση τους με τις γνωστικές διεργασίες Fridja, (2000) και Νias (1996), 
όπως editorial (2005, p. 895). Συγκεκριμένα, αρκετές μελέτες υποστη-
ρίζουν ότι λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα, κατανοούμε 
επαρκέστερα και αποτελεσματικότερα τις μαθησιακές διεργασίες και τη 
σκέψη των εκπαιδευτικών (editorial, 2005, p. 895). Επιπλέον, καθώς η 
διδασκαλία και η μάθηση συνομιλούν με τα συναισθήματα, απαιτούν τη 
διερεύνηση τόσο των συναισθηματικών όσο και των γνωσιακών διεργα-
σιών για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών τους (editorial, 2005, 
p. 895). Το υψηλό ποσοστό αρνητικών απαντήσεων σηματοδοτεί αφε-
τηρία σπουδής, με τα αρνητικά συναισθήματα ως σύνολο ευκαιριών για 
κινητοποίηση, ενεργό συμμετοχή, ανάληψη πρωτοβουλιών και απόφαση 
για θετικά προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η προστιθέμενη αξία συνάδει 
με την τόνωση του αισθήματος ευχαρίστησης στο σχολείο, την αυτοκρι-
τική και το έλλειμμα συζήτησης. Η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη 
και η αυτοεκτίμηση απαιτούν παρεμβατικές δράσεις καθώς επιβάλλεται 
ο σχεδιασμός κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υποστήριξης 
(Μηλιωρίτσας κ.ά., 2017, σελ. 8). 

Στην ερώτηση: «Σας έλειψαν οι συμμαθητές σας-παρέες σας;» συντρι-
πτικά απαντά θετικά το 86%. Το 14% αρνητικών απαντήσεων παρωθεί σε 
ενέργειες ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης αυτών, αφού η σχολική τάξη ως 
συνάρτηση των συναισθημάτων αποτελεί κοινωνικό χώρο. Επιπρόσθετα, 
από το αρνητικό 14% αναδεικνύεται η κρίση ταυτότητας, ο ατομικισμός, οι 
χαμηλές προσδοκίες και ο αυτοκαθορισμός αξιών λειτουργούν παρεμπο-
δίζοντας να κατανοηθεί με σαφήνεια η σημαντικότητα των υπηρεσιών 
του σχολείου προς κατάκτηση γνώσεων, απόκτηση δεξιοτήτων, αφετηρία 
δημιουργικότητας για πετυχημένη επαγγελματική ζωή, ανέλιξη, κοινωνι-
κή προσφορά (Μηλιωρίτσας κ.ά., 2017, σελ. 8).

Στην ερώτηση: «Σας έλειψαν οι εκπαιδευτικοί σας;» απάντησε Ναι το 
73% και Όχι το 27%. Το πλειοψηφικό 73% επιβεβαιώνει την αποδοχή σύμ-
φωνα με Hargeaves (2000, p. 812), ότι οι εκπαιδευτικοί ως ενεργητικοί φο-
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ρείς των συναισθημάτων μπορούν να κάνουν τις τάξεις συναρπαστικές ή 
βαρετές. Και επιπρόσθετα ότι τα συναισθήματα αναφέρονται ως η καρδιά 
της διδασκαλίας και δεν περιορίζονται μόνο στη φύση της διδασκαλίας ή 
στις προσωπικές διαθέσεις και δεσμεύσεις (ό.π.). Επιπρόσθετα, οι εκπαι-
δευτικοί έχουν βαθιά συναισθήματα για τη δουλειά τους, δεδομένου ότι 
επενδύουν σημαντικά σε αυτήν και ιδιαίτερα σε αξιακό επίπεδο σύμφω-
να με Uitto, Jokikokko & Estola 2015, p.124, (ό.π. αναφ. Μαραγκουδάκη 
2016, σελ.7). Σύμφωνα με τους Cross & Hong (2012) και Sachs & Blackmore 
(1998), τα σχολεία και οι τάξεις αποτελούν σύνθετες συναισθηματικές πε-
ριοχές, όπου οι δάσκαλοι/ες έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι/ες με τις συ-
ναισθηματικές απαιτήσεις των μαθητών/τριών, των συναδέλφων και των 
γονέων(Chen, 2016, p. 68). Οι παραπάνω απαιτήσεις ωθούν τους/τις εκ-
παιδευτικούς να διαπραγματευτούν τα συναισθήματα τους με επιδεξιότη-
τα, ώστε να επιτύχουν διδακτικά και να αλληλεπιδράσουν ομαλά με τον 
περίγυρο (Lee and Yin, 2011, στο Chen, 2016, p. 68). (o.π. σελ. 8)

Συγκεφαλαιωτικά και συγκριτικά για τους βασικούς συντελεστές της 
σχολικής ζωής η εποπτική απεικόνιση του διαγράμματος 13, είναι σημαντική.

Διάγραμμα 3: Οι βασικοί συντελεστές της σχολικής ζωής 

Από τα δύο τελευταία ραβδογράμματα, το σχολείο και η εκπαιδευτι-
κή διαδικασία ταυτίζονται ποσοστιαία, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Με 
άλλα λόγια, δίνεται χώρος για αλλαγές, για περισσότερη ανοικτότητα της 
αποστολής, για επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, για δημι-
ουργικότητα στο σχολικό χώρο εργασίας και ευρηματικό σχεδιασμό κα-
τάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ένας στους τρεις (27%) απο-
φαίνεται αρνητικά για τους εκπαιδευτικούς του, το οποίο δίνει χώρο για 
βαθύτερη ανάλυση των αρνητικών συναισθημάτων και ενασχόληση με 
αυτά στην κατεύθυνση παρεμβατικής οικοδόμησης ευεξία στο σχολείο. 
Ακόμη, οδοιπορεί στην ενσωμάτωση στρατηγικών διαχείρισης συναισθη-
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μάτων για ψυχική υγεία. Το 14% χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση 
για τη σημασία της επικοινωνίας στη διομαδική συμπεριφορά και ενίσχυ-
ση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Καθώς διαφαίνεται έλλειψη 
αντιλήψεων για τις προσωπικές αξίες και την ομαδική λειτουργία. 

Στην ερώτηση: «Παρακολουθήσατε την εξΑΕ;» απάντησε Ναι το 68% 
και ΄Όχι το 32%. Το ποσοστό συμμετοχής διαφοροποιείται και εξαρτάται 
από τη χρονική στιγμή και τη διαθεσιμότητα. Με άλλα λόγια, μετά το χρό-
νο εξοικείωσης με το ξαφνικό και νέο περιβάλλον εκπαίδευσης (μέσω 
μορφής εξΑΕ), την αυτορρύθμιση στη συνέχεια ακολούθησε η περίοδος 
της προαιρετικότητας και οδηγήθηκαν σε σημαντική παραίτηση λόγω 
της δυνατότητας μη παρακολούθησης με υπεύθυνη δήλωση. Το αρνητι-
κό 32% ως ποσοστό συμφωνεί με τα ακόλουθα ποσοστά πρωτογενούς 
και τριτογενούς συναισθήματος 33% (φόβος 8% και άγχος 15%+αγωνία 
10% αντίστοιχα). Ακόμη συμφωνεί ακριβώς με το 32% πρωτογενούς και 
δευτερογενούς συναισθήματος (θυμός 16%+πίεση(ταλαιπωρία)16% αντί-
στοιχα). 

«Αν ναι, πόσο;» απαντούν στο διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 4: Ποσοτικοποίηση της προσωπικής συμμετοχής

Η ταξινονομία βαθμονόμησης σχετίζεται με την προαιρετικότητα και 
δηλώνει (προτάσσει) την ανάγκη ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (σε 
επόμενη φάση υλοποίησης). Επειδή η συχνότητα ενασχόλησης με την 
εξΑΕ επιφέρει ωριμότητα χρήσης, εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλ-
λον, πρόκληση, ερέθισμα-αντίδραση (συναίσθημα θετικό), πρόσθετο 
ενδιαφέρον, συμμετοχή, συνεργασία, ομαδικότητα, ικανοποίηση αποτε-
λέσματος, επίτευξη στόχου. Σε σχέση δε με τα συναισθήματα ως εμπει-
ρία, το γεγονός της εξΑΕ διαδικασίας βιώνεται ανάλογα με την πρότερη 
εμπειρία, τα πρότυπά τους και τους κοινωνικούς ρόλους. Με το αρνητικό 
33% (λίγο 17% και καθόλου 16%) διατυπώνεται μια αρνητικότητα λόγω της 
μη διαθεσιμότητας να ενεργοποιηθούν ατομικά, εμφανίζοντας δυσκολία 
στην διαχειριστική αλλαγή και άρνηση λειτουργίας εκτός ρουτίνας του 
συμβατικού εκπαιδευτικού πλαισίου της καθημερινότητας (λαμβανομέ-
νων υπόψη των προβλημάτων εξοπλισμού και δικτύου). 

«Ο λόγος που παρακολουθήσατε; (όσο παρακολουθήσατε;)» (εν-
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δεικτικά): «επειδή βαριόμουν», «επειδή δεν ήθελα κάτι άλλο να κάνω», 
«επειδή με ανάγκασαν οι γονείς μου», «γιατί βαριόμουν», «είχε χαλάσει 
το κινητό μου οπότε δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω», «προβλήματα 
με το ιντερνέτ και βαρεμάρα», «γιατί ήταν ένας διαφορετικός τρόπος 
μάθησης», «για να μη μείνω πίσω στα μαθήματα πανελληνίων», «επειδή 
μου έλειψαν οι καθηγητές μου και οι συμμαθητές», «για να μιλήσω με 
κόσμο», «για να μην μείνω πίσω στα μαθήματα», «για να αποφύγω να 
ξεχάσω τις γνώσεις», «για να έχω κάποια επαφή με το σχολείο», «για 
να μην μείνω πίσω», «για επανάληψη», «διότι είναι ωραία», «δεν είχα 
χρόνο», «γιατί θέλω να δώσω πανελλήνιες», «για να έχω επαφή με τους 
καθηγητές μου», «επειδή δίνω πανελλήνιες», «γιατί πίστευα θα είχε εν-
διαφέρον», «απλά ήθελα να δω τι γίνεται», «για να μην χαζέψω», «γνώ-
ση και εμπειρία», «να στηρίξω τους καθηγητές μου», «για εμπειρία», «η 
ανάγκη να δω τους φίλους μου», «εκπαίδευση προετοιμασία για εξετά-
σεις», «λόγω πανελλαδικών εξετάσεων για προετοιμασία αλλά και στη 
διατήρηση επαφής (ψηφιακής με τους εκπαιδευτικούς και συμμαθητές) 
καθώς επίσης και ενδιαφέρων στην ολοκλήρωση της διδακτικής ύλης 
καθώς με ενδιαφέρει η ειδικότητα που διάλεξα και θέλω να έχω πλή-
ρης γνώση», «λόγω καραντίνας», «για να κρατήσω ένα πρόγραμμα στην 
καθημερινότητά μου», «για να μη χάσω επαφή», «για να κρατήσω επα-
φή», «για να μάθω κάτι παραπάνω», «να μάθω περισσότερα πράγματα», 
«λόγω πανελλαδικών και επειδή κάποια μαθήματα τα έχω ανάγκη στην 
υπόλοιπη ζωή μου», «επειδή ήταν υποχρεωτικό», «για να μην ξεχάσω 
την εκπαιδευτική διαδικασία», «για να δείξω ενδιαφέρον στους καθη-
γητές», «δεν προλάβαινα λόγω δουλειάς». Αυτοί οι εννοιολογικοί σχο-
λιασμοί εμφατικά συνάδουν με την επικοινωνία, την κοινωνική παρου-
σία, την αλληλεπίδραση, το κλίμα, την ομάδα και το εξεταστικοκεντρικό 
σύστημα. Οι παραπάνω αναφορές υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα 
μπορούν να κατανοηθούν μόνο σε ένα πλαίσιο διαπροσωπικής επικοι-
νωνίας Επιπλέον, δηλώνουν ότι η επίγνωση των καταστάσεων επηρε-
άζουν τα συναισθήματα. Συμπληρωματικά σε αυτά, η συναισθηματική 
ανάλυση εστιάζει στις προσωπικές αξίες, στους ατομικούς στόχους και 
τα ίδια ενδιαφέροντα.

4. Συμπεράσματα 
Η δημιουργική έκφραση συναισθημάτων και η ενασχόληση με τα αρνη-
τικά αφορούν τις δεξιότητες και τη μαθητική παρουσία, την ανάπτυξη 
υπεύθυνης συμπεριφοράς, την επικοινωνία και τις σχέσεις, την ανάπτυ-
ξη αυτογνωσίας και το ρόλο των επιρροών. Δίνεται χώρος για σημαντι-
κές αλλαγές. Διαφαίνεται ότι αυτή η μορφή εξΑΕ, ως ένα είδος τεχνι-
κο-μηχανιστικής μορφής διαμεσολαβούσης εκπαιδευτικής συζήτησης 
για διευκόλυνση της μάθησης δεν αποτελεί προτεραιότητα ως στόχος, 
δίνοντας χώρο στην επικουρική της διάσταση. Οι συνδυαστικές μεταξύ 
τους συσχετίσεις που προκύπτουν με βάση τα ευρήματα της εμπειρικής 
έρευνας οδοιπορούν και συνθέτουν τον ιστό της εκάστοτε δράσης κάθε 
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διαχειριστικής διεργασίας. Οι τάσεις και κάποιες προδιαθέσεις συμπερι-
φοράς διαφαίνονται από τις αναφορές των συμμετεχόντων στις ανοικτές 
ερωτήσεις.

Καταληκτικά η αφορμή για συζήτηση, η επιθυμία για υιοθέτηση της 
προβληματικής της εργασίας, η καταγραφή και επεξεργασία εμπειριών, 
καθώς και η σκέψη της ερευνητικής αναζήτησης εκπροσωπούν μια απαί-
τηση εκπαιδευτικής ενημέρωσης με πρακτική σημασία και μαθησιακή 
σπουδαιότητα, δίνοντας έμφαση στην αξία ως ερευνητική αναζήτηση 
(Μηλιωρίτσας, 2009, σελ. 81). Η συμμετοχή, η ομαδικότητα, η ψηφιακή 
συμπεριφορά και οι ενεργούμενες κοινωνικές δεξιότητες με βάση τα 
ευρήματα μπορούν να εκκινήσουν συζήτηση καθώς αποτελούν αφορμή 
περαιτέρω έρευνας. Για το συγκεκριμένο πληθυσμό όμως τα οφέλη της 
πρέπει να διερευνηθούν πιο αναλυτικά για να προσδιοριστεί το παιδαγω-
γικό πλαίσιο του κατά το δυνατόν βέλτιστου μαθησιακού αποτελέσματος. 
Κοντολογίς, προικοδοτείται η κατανόηση της συμπεριφοράς των υποκει-
μένων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

5. Προτάσεις 
Το επίκαιρο της συγκεκριμένης εμπειρικής έρευνας και τα εξ αυτής ευ-
ρήματα οδοιπορούν στην αξιοποίηση παρόμοιων σε μεσοδιαστήματα και 
φάσεις επανάληψης της εξΑΕ, ώστε να καταγραφούν τα συναισθήματα 
και να προκύψει σημαντικότερη γνώση τους. Επιπρόσθετα η ταυτόχρο-
νη αξιολόγηση της συναισθηματικής εμπειρίας δυνητικά θα αξιοποιηθεί 
υπέρ της σύνθετης αλληλεπίδρασης της επικοινωνίας και την αναλογικό-
τητα λειτουργίας αυτών σε σχέση με το απρόσμενο γεγονός, το άγνωστο 
και αβέβαιο. Άλλωστε οι προσωπικές και επαγγελματικές ταυτότητες εί-
ναι συνδεδεμένες με τη διαχειριστική αλλαγή και την επικουρική ενσω-
μάτωση της εξΑΕ, σε συνάρτηση με τα συναισθηματικά οφέλη και την 
ενασχόληση των θετικών που προκύπτουν από τη σπουδή των αρνητικών 
συναισθημάτων.
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Περίληψη 
H φύση είναι ΡΥΘΜΟΣ. Υπακούοντας στον ατομικό μας ρυθμό της ανα-
πνοής, του παλμού της καρδιάς, της ροής του αίματος και παρατηρώντας 
τους μηχανισμούς μέρας - νύχτας, παλίρροιας - άμπωτης, ανθοφορίας 
- μαρασμού, θανάτου - ζωής, δράσης - αντίδρασης, κίνησης πτερωτών 
και μη, μικρών και μεγάλων πλασμάτων που κοσμούν τον κόσμο αυτόν, 
τον εν χορώ κόσμο αυτών. Μετέφερα σιγά σιγά αυτές τις Εμπειρίες και 
τη γνώση για χρόνια (33) μέσα σε χώρους με διάρκεια, με κίνηση, με 
σιωπές, με ήχους, σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που εί-
ναι αγνό υλικό για φυσιολογική εξέλιξη ζωντανέματος της ύπαρξης μέσα 
στον χρόνο που ο καθένας διανύει. Πότε με τη μορφή παιχνιδιού, πότε 
μέσα από πειθαρχημένο χορό, πότε με μελετημένο αυτοσχεδιασμό, πότε 
μέσα από εικόνες πολλαπλές, χρησιμοποιώντας χαρτί, όργανα μουσικής, 
πανιά, ό,τι υλικό υφής και χρώματος μου προ-
σέδιδε βοήθεια στο σκοπό μου ο οποίος είναι 
να μην ξεχνάμε αυτό με το οποίο γεννηθήκαμε: 
την Κίνηση και το Ρυθμό. Βιώνοντάς τον με το 
να τους κατευθύνω (ή να με κατευθύνουν) σαν 
έμψυχο υλικό, να βρίσκουμε τρόπους να καλλι-
εργούμε τις μνήμες μας πάνω σ’ αυτό. Επίσης 
να βιώνουμε την γνώση μέσα από τους δρόμους 
της δημιουργικότητας που προσφέρουν όλες 
αυτές οι τέχνες.

Abstract
Nature is RHYTHM. (We know this) by obeying our own individual breath-
ing pattern, our heartbeat, the flow of our blood and by observing the 
mechanisms governing the day and the night, the ebb and flow of the 
tides, the cycles of flowering and withering, living and dying, action and 
reaction, and the movement of all creatures winged or not, tiny or big, 
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creatures that adorn this world; a world which is theirs and in which there 
is dancing. I slowly imparted those experiences and that knowledge for 

many years (20) in places that lasted, by using 
movement, silence and sounds, to toddlers and 
school children who constitute pure “material” 
suitable for the natural evolution of how a per-
son’s being comes alive in the time that each of 
us is given. I did this sometimes through play-
ing, sometimes through disciplined dancing, oc-
casionally through careful improvisation, some-
times by using many pictures, by resorting to 
paper, musical instruments, pieces of cloth and 
whatever tangible and colorful material could 
be of assistance with regard to my aim. And this 

aim is not to forget what we were born with: movement and rhythm. 
By experiencing it, by directing them (or by being directed by them) as 
animate beings/ material we tried to find ways to foster our memories 
regarding this. We also aimed at experiencing knowledge through the 
paths of creativity that all of these arts offer. 

1. Εισαγωγικά Στοιχεία 
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σημάδια ζωής τα πρωταρχικά είναι οι κτύποι της 
καρδιάς, η ροή του αίματος και η κίνηση των πνευμόνων. Τα ζώα, τα φυτά, 
τα έντομα, τα πτηνά, όλες οι μορφής ύπαρξης είναι προβολή αυτών των 
ρυθμών. Ο πρωταρχικός ρυθμός, ο ανθρώπινος και ο προσωπικός μας, 
είναι τα παραπάνω. Ο κρίκος ανάμεσα στα συναισθήματα και στη σκέ-
ψη είναι ο ρυθμός της ζωή που ακολουθεί για να μας δώσει τη χαρά, 
την αγωνία στον παλμό της δικιάς μας αναπνοής. Η έκφραση των συ-
ναισθημάτων εκφράζεται αρχικά μέσα από το σώμα. Όλες οι αισθήσεις 
συλλειτουργούν να δώσουν προς τα έξω την εικόνα των συναισθημάτων 
που γεννιούνται στο εσωτερικό της ύπαρξης και μέσα από το σώμα να 
δοθούν προς τα έξω, ώστε να μετατρέψουν την ύπαρξη σε ζωή. Η ζωή 
παράγει κίνηση και η κίνηση ήχο. Κλάματα, κραυγές, γέλια, βογκητά εί-
ναι το αποτέλεσμα των ρυθμών κάτω από την πίεση της συγκίνησης. Το 
φυσικό σώμα περιέχει από μόνο του τους ρυθμούς για τη δημιουργία 
χορού και μουσικής. Ο ρυθμός είναι η βάση όλης της ύπαρξης. Οδηγός 
της κατεύθυνσης των πλανητών και των αστέρων ανάμεσα στο χώρο του 
σύμπαντος.

1.1. Συμπαντικός χορός
Απ’ όλους τους ανθρώπους της γης οι Αρχαίοι Έλληνες ήρθαν κοντά 
στην τελειότητα του ρυθμού της ζωής για ποιότητα σε ότι κι αν έκαναν. 
Έφθασαν μέσα στην κατανόηση του ρυθμού από την προσπάθεια ξεδια-

Key words: 
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rhythm,  

art,  
teaching,  

dance,  
painting
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λύματος των μυστηρίων της ζωής και του θανάτου παρατηρώντας τα φυ-
σικά φαινόμενα. Οι Έλληνες εραστές του ωραίου ανακάλυψαν πως ο 
ρυθμός ήταν το απαραίτητο και αναγκαίο στη ζωή. Το συναίσθημα γινό-
ταν πράξη και εν συνεχεία ημίθεο-ποίηση ή θεοποίηση που λατρευόταν 
μέσα από το χορό και τη μουσική, που ήταν η βάση της εκπαίδευσης των 
παιδιών της Ελλάδος. Στην πλατύτερη έννοια «η Τέχνη των Μουσών» σή-
μαινε παιδεία του νου κι ακόμα; Περισσότερο την ουσία του πολιτισμού. 
Ο Άναρχος Θεός σχεδιάζει στην αιωνιότητα. Οι άνθρωποι τείνουν στην 
τελειότητα του σχεδίου μέσα στον άχρονο χρόνο, χρησιμοποιώντας τις 
στιγμές του εμπνευσμένες απ’ την κίνηση του παντός.

Απ’ των καιρών τα βάθη 
μαζί κυλούν
κυλούν αντάμα το άσπρο και το μαύρο 
η μέρα και η νύχτα
το παρελθόν και ο Μέλλων

Ποιος είναι κείνος που κρατά στα 
χέρια του με γνώση
και σταθερά τα δυο θεριά ορίζει;

Ηνίοχο τον λένε στο τότε 
και στο ΤΩΡΑ.

1.2. Η Αρμονία της Κίνησης
Όλη η γη χορεύει. Όλη η σκέψη της Ελλάδας ο έρωτας, οι θεοί, η ψυχή 
κυλούν στους ρυθμούς της αρμονίας. Η κίνηση έφερε την αρμονία. Όλα 
όσα μπορούν να συνδυαστούν μέσα από τη δυναμική της Τέχνης. Η 
ομορφιά, η γνώση, η φαντασία και η σκέψη, η θεία αποκάλυψη, συγκλί-
νουν ώστε να προβάλλουν αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό εικόνων που 
βλέπουμε στο χορό. Η αλήθεια, το πραγματικό είναι μέσα στην κίνηση και 
το ρυθμό που είναι η γενεσιουργός αρχή και το επικείμενο τέλος.

Πότε βαρείς, πότε ελαφρείς οι χορευτές τινάζονται, περιστρέφονται, 
στέκονται, επαναλαμβάνονται στο χώρο, δημιουργούν σχήματα, φόρμες.. 
Οι ίδιοι πάλλονται, χύνουν τα κορμιά τους στο έδαφος που ελαστικοποιεί-
ται. Κυλούν σαν το νερό και το σώμα τους δεν σταματά να αντιδρά. Οδη-
γούν το νου να ξεδιαλέγει, να κρατά στο δίχτυ του που είναι φτιαγμένο 
από χώρο και χρόνο, να δημιουργεί το ΕΔΩ και το ΕΚΕΙ την ευτυχία και τη 
δυστυχία. Να μας μεταφέρουν όπως τους βολεύει μέσα από απαλά βή-
ματα ή χειρονομίες γνώριμες σε μας σε ένα άπλετο φως. Να ξεσηκώνουν 
το είναι μας προκαλώντας μας να σιωπούμε, ελευθερώνοντας την έντα-
ση, κάνοντας μας να κυλάμε μαζί τους. Οι χορευτές είναι οι διερμηνείς 
όλων των γλωσσών και ο καθρέφτης των πολιτισμών τους.
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1.3. Ο Ρυθμός
Μελετώντας τις έρευνες και τις εργασίες πάνω στον αρχαίο ελληνικό 
χορό, την αρχαία ελληνική Μουσική, τη Βυζαντινή μουσική, την Λαϊκή Δη-
μοτική μουσική, καθώς και την ιστορία της Ελλάδος, με τη μυθολογία της, 
παρακολουθώντας στενά την ιστορία Τέχνης σε όλες της τις εκφράσεις. 
Ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, μουσική, ποίηση και χορό. Παράλληλα με 
την εντρυφή μου στο Πανεπιστήμιο της επιστήμης της Γεωλογίας που μου 
πρόσφερε την μελέτη της φύσης με την εργασία μου στα μάρμαρα. Ασπά-
στηκα αυτό που όλοι γνωρίζουμε ότι η φύση είναι ΡΥΘΜΟΣ. Υπακούο-
ντας στον ατομικό μας ρυθμό της αναπνοής, του παλμού της καρδιάς, της 
ροής του αίματος και παρατηρώντας τους μηχανισμούς μέρας - νύχτας, 
παλίρροιας - άμπωτης, ανθοφορίας - μαρασμού, θανάτου - ζωής, δράσης 
- αντίδρασης, κίνησης πτερωτών και μη, μικρών και μεγάλων πλασμάτων 
που κοσμούν τον κόσμο αυτόν τον εν χορώ κόσμο αυτών.

Εικόνα 1: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στην αίθουσα χορού

Μετέφερα σιγά - σιγά αυτές τις Εμπειρίες και τη γνώση για χρόνια 
(20) μέσα σε χώρους με διάρκεια, με κίνηση, με σιωπές, με ήχους, σε 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που είναι αγνό υλικό για φυ-
σιολογική εξέλιξη ζωντανέματος της ύπαρξης μέσα στον χρόνο που ο 
καθένας διανύει.
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Εικόνα 2: Τα παιδιά ζωγραφίζουν στην αίθουσα χορού

Πότε, με τη μορφή παιχνιδιού πότε μέσα από πειθαρχημένο χορό, 
πότε με μελετημένο αυτοσχεδιασμό, πότε μέσα από εικόνες πολλαπλές, 
χρησιμοποιώντας χαρτί, όργανα μουσικής, πανιά, ό,τι υλικό υφής και χρώ-
ματος μου προσέδιδε βοήθεια στο σκοπό μου. Ο οποίος είναι να μην 
ξεχνάμε αυτό με το οποίο γεννηθήκαμε την κίνηση και το Ρυθμό. Βιώνο-
ντάς τον με το να τους κατευθύνω (ή να με κατευθύνουν) σαν έμψυχο 
υλικό να βρίσκουμε τρόπους να καλλιεργούμε τις μνήμες μας πάνω σε 
αυτό. Επίσης να βιώνουμε την γνώση μέσα από τους δρόμους της δημι-
ουργικότητας που προσφέρουν όλες αυτές οι τέχνες.

2. Το Χορόχρωμα
Μάθαμε την ιστορία επιστημών με μαθητές Λυκείου που δεν γνώριζαν 
ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι το απαύγασμα των ιδεών στην 
ιστορία της Ανθρωπότητας, μέσα από εκφραστική κίνηση σώματος και 
εκφοράς λόγου. Κάναμε περιβαλλοντολογία με παιδιά Δημοτικού και μά-
θαμε τον κύκλο του νερού χτυπώντας ρυθμικά τις φάσεις του. Μάθαμε 
μυθολογία κινούμενοι στους ήχους ενός ψαλμού. Στην απαγγελία ποι-
ημάτων τα χέρια μας έγιναν εργαλεία έκφρασης - νοημάτων σε μικρά 
παιδιά νηπιαγωγείων. Στους ήχους της σιωπής αφεθήκαμε να κινηθούμε 
και να μάθουμε τα χρώματα σε μια τάξη κωφαλάλων. Αφεθήκαμε στην 
έκσταση των ήχων οργάνων διαφόρων χωρών και διαφορετικών, ανα-
γνωρίζοντας τα όρια της κίνησης και κάνοντας γνωριμία ανατομική του 
σώματός μας.
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Εικόνα 3: Ένα παιδί «βουτηγμένο» στα χρώματα

Βουτηγμένοι στα χρώματα και στους ήχους κάναμε μετρική, ανακαλύ-
πτοντας τονισμούς στη μουσική και νιώθοντας συγχρόνως τη δυναμική 
των χρωμάτων. Γίναμε ιέρειες και αθλητές, χορευτές και ηθοποιοί, μουσι-
κοί κι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας κάθε μάθημα να βιώνουμε την κάθε 
αίσθησή μας.

Η διδασκαλία ή βιωματική των αισθήσεων και της καλλιέργειας τους 
είναι αυτή που προσφέρει καθαρό νου και αισθητική του ωραίου. Η αξι-
οποίηση των ορίων των δυνατοτήτων των παιδιών μέσα από αυτή τη δη-
μιουργία που προκαλούν τα μαθήματα του «ΧΟΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ» είναι η 
απαρχή για την μετέπειτα ομαλή εξέλιξη σε τομείς που θα εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους. Γίνονται δέκτες αληθινά της βασικής αρχής «δεχό-
μαστε αυτό που είναι ο εαυτός μας» και τον καλλιεργούμε για την κάλλι-
στη ανάπτυξή του.

Εικόνα 4: Γονείς και παιδιά σε δράση του «Χοροχρώματος»
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Η ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από την πλήρη κατανόηση της οικογένειας, 
του περιβάλλοντος χώρου του παιδιού, ότι η ζωή για να είναι όμορφη 
χρειάζεται εμείς, οι άνθρωποι, να γνωρίζουμε καλά τι θέλουμε να κάνου-
με επειδή το αγαπάμε.

Μέσα από την ομαδική συμμετοχή παιδιών στις παραστάσεις διαφό-
ρων θεμάτων η προσπάθεια εκπαίδευσης είναι να αποφευχθεί η σύγκρι-
ση. Η σύγκριση που είναι ίδιο της γενικότερης παιδείας μας, μας οδηγεί 
να γίνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Αυτό είναι ανασταλ-
τικός παράγων στην εξέλιξη του παιδιού (ανθρώπου) στην κοινωνία.

Εικόνα 5: Το «Χορόχρωμα» σε σχολείο Ρομά, Σοφάδες Καρδίτσας

Απλές ιστορίες μυθολογίας γίνονται προπαιδεία της έμμεσης αλήθειας 
να πειραματίζονται σε βηματισμούς βασισμένους στη φυσική κίνηση που 
πλησιάζει τον αρχαίο Ελληνικό χορό. Βήματα, προοδευτική εξέλιξη τε-
ντώματος ποδιών, χτυπήματα ποδιών, περπατήματα, τρεξίματα, στροφές, 
πήδους. Σε απλά μέτρα μουσικής και σύνθετα από λαϊκά, δημοτικά από 
ελληνικές συνθέσεις και ξένες που αγγίζουν την αρχαία Ελληνική μου-
σική γίνεται προετοιμασία τεχνικής στα ανοίγματα, προβολές πετάγματα 
χρησιμοποίηση μέσης, λεκάνης. Με απαγγελία γίνεται στήσιμο του λαι-
μού, της κεφαλής.

Μαθήματα αναπνοής πλήρως προσαρμοσμένα σε παιδικά κορμιά. 
Πρέπει ο Έλληνας να μαθαίνει το ΑΛΦΑ έως το ΩΜΕΓΑ και όχι το Α(α) 
και το Ω(ό). Διότι η Ελληνική γλώσσα είναι το αιώνιο μέτρο διότι οι λέξεις 
έχουν συλλαβές μουσικές κι αυτό γιατί πρέπει το –μόνο ευτυχώς πρέπει- 
να ακούει το σώμα, δηλαδή τις συλλαβές του λόγου και των βημάτων έτσι 
λοιπόν την άρθρωση της κίνησης. Της κίνησης του λόγου του σώματος, 
του αέρα της ζωής του κόσμου.
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Εικόνα 6: Το «Χορόχρωμα» σε σχολείο Ρομά, Σοφάδες Καρδίτσας

Η ελευθερία των χεριών από τη χρησιμοποίηση τους στο στρώσιμο 
των χρωμάτων σε προσωπικές ιστορίες -παραμύθια- εμπνευσμένα από 
την καθημερινότητα και την παράδοση. Όπως «το κυνήγι της βροχής», 
«δύο φεγγάρια αντάμα», «σπορέας χρωμάτων», «το λίχνισμα του ουρά-
νιου τόξου», «το μέτρημα των αστεριών», «σιγά - σιγά άκου τη σιωπή».

Εικόνα 7: Το «Χορόχρωμα» σε σχολείο Ρομά, Σοφάδες Καρδίτσας

Χωρισμένοι στα βασικά και συμπληρωματικά χρώματα, μαθαίνουν 
χρωματική και ρυθμό στη ζωγραφική αγγίζοντας με ένταση ή λυρικότητα 
τα χαρτιά ή τα πανιά, αναγνωρίζοντας την διαφάνεια των χρωμάτων, τα 
κορεσμένα χρώματα, την πυκνότητα, την ισορροπία, τα περάσματα των 
χρωμάτων, την αντίστοιξη, τα αντίθετα. Τα σιγανά και τα ηχηρά, τα αιχ-
μηρά και τα απαλά. Τις έννοιες του ύψους και του βάθους, τη σπειροειδή 
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βύθιση ή ανέλιξη στο άχρωμο άσπρο και μαύρο αντιστοίχως. Και όλα 
αυτά με τις εκδρομές των ματιών μας της αφής και της όσφρησης, πάνω 
στα ίχνη των φύλλων της ελιάς, της υφής του κορμού των δένδρων, στη 
ροδαλή σάρκα των ώριμων φρούτων και το άγουρο πράσινο των βλα-
στών. Τον θόρυβο των υγρών στην πτώση και στη ροή τους.

Μόνο έτσι νοιώθουμε ότι κινούμαστε στα χνάρια της σίγουρης συ-
νέχειας από το αρχαίο στο Βυζαντινό, την πορφύρα του Βυζαντίου. Στο 
γήινο της τερακότας από τις Ταναγραίες στα ψημένα ερυθρά των βυζα-
ντινών φρέσκων και των ψηφιδωτών. Κι όλα αυτά στο βλέμμα των πιο 
γλυκών και συνάμα αυστηρών αρχαγγέλων.

Ισορροπίες σε χρωματική σκάλα που τους αναπτύσσει την αυτοσυγκέ-
ντρωση την δημιουργία με χρώματα, την ταχύτητα μουσικής μέσα από το 
σώμα. Το συμβολισμό μέσα από τη θέση του σώματος στο χώρο κι όλα 
αυτά μέσα από τη δική μας ελληνική ιστορία απ το δικό μας ελληνικό 
πολιτισμό.

Αφημένοι σε στάση απέναντι από μια κολώνα, σπρώχνουμε για το 
αντίθετο, παίρνοντας τη μορφή τόξου, αλλάζουμε τη φόρμα στο χώρο 
βιώνοντας το.

Βρισκόμενοι πάνω από μια πυραμίδα ανοίγουμε πόδια, κρατώντας το 
κορμί σε ευθεία να ισορροπεί μπαίνοντας συγχρόνως στην αντίστοιχη 
φόρμα.

Εικόνα 8: Το «Χορόχρωμα» σε σχολείο Ρομά, Σοφάδες Καρδίτσας

Μιμούμενοι ένα ζώο στο χώρο καταλαμβάνουμε διαδοχικές αλλαγές 
της φόρμας στο χώρο με την ανάλογη ταχύτητα στη διαδρομή κατεύ-
θυνση και φορά. Όπως επίσης μπορούμε να αναλογιστούμε τη φόρμα 
του ζώου σαν κύλινδρο ο οποίος εκτός της κίνησης που ωθείται προς τα 
εμπρός μπορεί να κυλήσει πλαγίως βασισμένη η κίνηση στο απαλό φύση-
μα μιας αναπνοής έως το δυνατό φύσημα μιας καταιγίδας.
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Η Ισιδώρα Ντάνκαν έλεγε ότι δεν μπορούμε να αναπαράγουμε τον 
αρχαίο Ελληνικό χορό γιατί δεν είμαστε Έλληνες. Εμείς, όμως, είμαστε 
Έλληνες, ζούμε στην Ελλάδα, έχουμε τόσο θησαυρό να ανακαλύψουμε 
να τον κατακτήσουμε και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας κάνοντας 
να τον λατρέψουν και κείνα να συνεχίσουν στα βήματά τους. Έχοντας 
πάντα τις αισθήσεις ανοιχτές σε όλα τα ρεύματα, όπως γινόταν πάντα, η 
Ελλάδα να είναι το σταυροδρόμι των Πολιτισμών. Ποτέ μα ποτέ να μην 
κλείνουμε τη φρεσκάδα μιας αύρας έξω από τα παράθυρά μας.

Γιατί πρώτοι οι Έλληνες έδωσαν μορφή στο φως με το Θεό Απόλλωνα 
κι ένα Διόνυσο που προς τιμήν του ξεπήδησε η τραγωδία. Δώσαν μορφή 
στη νύκτα, στον άνεμο, στον έρωτα που συγκλονίζει το σώμα και κυρι-
αρχεί το πνεύμα. Ανακάλυψαν το Θεό του παντός τον ΕΝΑΝ την αιώνια 
ΑΓΑΠΗ. Το Α(Άλφα) σημείο εξετάζεται ως αφηρημένο στοιχείο γεωμε-
τρικό και άυλο. Στην κατάσταση αυτή παριστάνει «την τελική ένωση της 
σιωπής και του λόγου».

3. Συμπεράσματα
Σαν χορογράφος μελετώ την γονιμοποίηση της υλικής επιφάνειας από το 
εργαλείο (σημείο). Τις υλικές εκδηλώσεις αυτού του ελευθερωμένου ση-
μείου στο χώρο. Σε συνδυασμό του σημείου, του επιπέδου και του χώρου 
μεταβαίνουμε στην κατάσταση της στοιχειώδους χορογραφικής σύνθε-
σης. Η πρώτη κυρίαρχη σύνθεση (σημείο - σώμα) στο κέντρο του χώρου 
έχει την θεμελιώδη αντήχηση, που είναι η ομόκεντρη πίεσή του, η στατι-
κότητα του (καμία τάση για κίνηση) και η τάση του να εγκατασταθεί ορι-
στικά στο χώρο. Αυτές οι θεμελιώδεις αντηχήσεις, τροποποιούνται από 
τάσεις δευτερεύουσες ή πρωτεύουσες ανάλογα τις επιλογές (ανάγκες 
μας) που ενυπάρχουν στις αντηχήσεις που σχετίζονται με τη διάσταση, 
τη μορφή ή τη θέση στο χώρο. Οι δευτερεύουσες τάσεις δίνουν ποικιλία 
στις θεμελιώδεις αντηχήσεις αλλά δεν τις αλλάζουν βαθειά.

Ο ορισμός αυτός δημιουργεί καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που η έντασή 
του αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο όσο προστίθενται καινούργια στοι-
χεία φυγόκεντρη κίνηση, επανάληψη, ρυθμοί. Η φορά εξετάζεται με τον 
ίδιο τρόπο αφηρημένα σαν γεωμετρικό στοιχείο. Το καινούρια αυτόνομο 
ον που πιέζεται έγινε κατόπιν πίεσης εξωτερικής ή εσωτερικής καταστρέ-
φοντας την ομόκεντρη ένταση να υποτάσσεται σε νέους νόμους. Το πέ-
ρασμα από στατικό στο δυναμικό. Συνυπάρχουν μέσα του ένταση (ενυ-
πάρχουσα δύναμη) και μια κατεύθυνση (δύναμη σε δράση). Ο εσωτερι-
κός μας παλμός δομεί το σώμα μας και το μεταλλάσσει από κηλίδα σε 
δέσμες πολυσήμαντων κινήσεων. Η τέχνη τείνει να μας ολοκληρώσει και 
δημιουργεί την αίσθηση της ανάγκης επαναφοράς του μέρους στο όλον. 
Ο τρόπος ύπαρξης του κόσμου είναι ολοποιητικός. Ήδη ο Αριστοτέλης 
είχε παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα είδος ώσμωσης ανάμεσα σε όλες τις 
τέχνες. Όλες οι τέχνες διαφέρουν ως προς τα εκφραστικά τους μέσα. 
Το περιβάλλον στο οποίο ζει ένα παιδί θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στη 
σχέση του με την τέχνη.



235

ΤΟ ΧΟΡΟΧΡΩΜΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η προσπάθεια μας μέσω του «Χοροχρώματος» είναι η ανάπτυξη της 
ευαισθησίας με τις τέχνες και η καλλιέργεια της αισθητικής των παιδιών 
και των ενηλίκων που αφήνονται να βιώσουν το παιδί μέσα τους.

Η τέχνη πρέπει να έχει σχέση με το παιχνίδι, ανήκει στο χώρο και 
στο χρόνο και είναι ΜΙΑ αδιαίρετη. Εκτός από το να βοηθάμε τα ταλέ-
ντα να βρίσκουν διέξοδο, δημιουργούμε καλούς αποδέκτες της τέχνης 
αναπτύσσοντας αισθητική συνείδηση. Εισάγοντας, λοιπόν, στο ΧΟΡΟ τις 
ΤΕΧΝΕΣ ευελπιστούμε την προσφορά μας μέσω του «ΧΟΡΟΧΡΩΜΑΤΟΣ» 
στην παιδεία των ΤΕΧΝΩΝ… και φυσικά την συμβολή του ως εργαλείο για 
τη βιωματική γνώση στην εκπαίδευση επιστημών.
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Περίληψη 
Το θέμα του φύλου στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει εδώ και αρκετά 
χρόνια τις κρατικές πολιτικές. Αρχικά ως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, 
ύστερα ως ίσα δικαιώματα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και πλέ-
ον πρόσφατα, ως ισότητα μέσω της εκπαίδευσης. Στις 11/03 του 2016, 
το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε με 
εγκύκλιό του την διεξαγωγή μίας θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια 
της Ελλάδας. Η θεματική εβδομάδα είχε τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» και 
εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατρο-
φή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του 
εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες 
ταυτότητες. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας 
είναι η αξιολόγηση της υλοποίησης της θεματι-
κής εβδομάδας, όσον αφορά τα θέματα φύλου 
και τις έμφυλες ταυτότητες. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου και μελετή-
θηκε η περίπτωση του 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.
Λέξεις κλειδιά: 

Abstract 
Gender in education has been for many years a 
central issue in educational policy. At first as the 
right to education, later as equal rights during 
the educational procedure and, lastly, as equal-
ity through education. On 11/03/2016 the Greek 
ministry of education, announced a thematic 
week that would take place in Greek middle 
schools, titled “Body and Identity”. It focused on 
three subjects, diet and quality of life, addiction 
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prevention and gender identity. The goal of this research is to study and 
assess the gender identity part of the thematical week. For this purpose, 
data was gathered by studying the case of the 1st Middle School of Haid-
ari.

1. Εισαγωγή 
Η μη-σεξιστική εκπαίδευση συνιστά ένα γενικότερο παιδαγωγικό στόχο 
για την επίτευξη του οποίου απαιτούνται αλλαγές σε πολλά επίπεδα, κα-
θώς η πραγματοποίηση του βασικού της στόχου, που είναι η εξασφάλιση 
σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες ίσων ευκαιριών μάθησης, προϋ-
ποθέτει μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών δομών και μια διαρκή διαδι-
κασία μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων (Κογκίδου, 2005: 4). Οι πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων έχουν εστιάσει για αρκετό καιρό στα ίσα πο-
σοστά αγοριών και κοριτσιών στα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Αναδύονται όμως διάφορα προβλήματα στην χρήση των ποσοστώσεων 
των μαθητών/τριών ως δείκτη μέτρησης της ισότητας των φύλων στην 
εκπαίδευση. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους το περιεχόμενο της εκπαίδευ-
σης, υποκρύπτουν την ποιότητα της εκπαίδευσης ως προς την ισότητα 
των φύλων και δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία στην επιτυχία ή την 
αποτυχία των μαθητών/τριών. 

 Η μάθηση δεν είναι απλά μία τεχνική λειτουργία των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, αλλά επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κοινωνικές παρα-
δοχές και τις κοινωνικές αξίες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο 
με τον οποίο οι κοινωνικές κατασκευές διαμορφώνουν το περιεχόμενο 
της μάθησης και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευ-
ομένων. Οι πολιτικές που έχουν υιοθετήσει μία τέτοια οπτική των ανισο-
τήτων στην εκπαίδευση εστιάζουν στα ‘δικαιώματα μέσα στην εκπαίδευ-
ση’ (rights within education) (Subrahmanian, 2005: 405).

Η τρίτη οπτική πάνω στο θέμα των ανισοτήτων εστιάζει στα ‘δικαιώμα-
τα μέσα από την εκπαίδευση’ (rights through education). Βασίζεται πάνω 
στην ιδέα ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η βάση για 
την άρση των ανισοτήτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να ανα-
πτύσσει τις πλήρεις ικανότητες των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου της 
ικανότητας να αναπτύσσουν ταυτότητες που ανέχονται το διαφορετικό 
και τους άλλους (Aikman, Unterhalter & Challender, 2005: 45).

Στις 11/03 του 2016, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά-
των, ανακοίνωσε με εγκύκλιό του την διεξαγωγή μίας θεματικής εβδο-
μάδας στα γυμνάσια της Ελλάδας. Ένας από τους τρεις βασικούς θε-
ματικούς άξονες ήταν η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της 
ενσωμάτωσης των έμφυλων ταυτοτήτων στα μαθήματα. Σκοπός της συ-
γκεκριμένης έρευνας είναι η αξιολόγηση της υλοποίησης της θεματικής 
εβδομάδας, όσον αφορά τα θέματα φύλου και τις έμφυλες ταυτότητες. 
Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι με ποιόν τρόπο ενσωμάτωσαν οι 
εκπαιδευτικοί τα θέματα φύλου στα μαθήματά τους, τι δυσκολίες αντιμε-
τώπισαν, ποια ήταν η αντίδραση των μαθητών/τριών και με ποιους τρό-
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πους θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να γίνει το 
εγχείρημα ακόμα πιο αποτελεσματικό.

2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.1. Το φύλο μέσα από το σχολικό πρόγραμμα 
Το σχολικό πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Ο Yates (2004) 
θέτει κάποια ερωτήματα που μπορούν να βοηθήσουν κατά την σχεδίαση 
του προγράμματος και τα οποία τα χωρίζει σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία ονομάζεται ‘δικαιώματα και συμμετοχή’ (rights and participa-
tion) και περιέχει το ερωτήμα: ποιος (ποιες ομάδες) καθορίζει τί και με 
ποιόν τρόπο θα διδαχθεί; Η δεύτερη κατηγορία ορίζεται ως ‘δικαιώμα-
τα και αντιλήψεις του ατόμου’ (rights and conceptions of the person) 
και περιέχει το ερώτημα: τι διδάσκεται στα κορίτσια (και τα αγόρια θα 
προσθέταμε εμείς) για την ταυτότητά τους μέσα στην εκπαίδευση; Η τε-
λευταία κατηγορία έχει τον τίτλο ‘δικαιώματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα’ 
(rights and institutions) με τα ερωτήματα που της αντιστοιχούν να είναι: 
η διαδικασία της ιδρυματοποίησης και της προσφοράς της εκπαίδευσης 
επιτρέπει την αποτελεσματική συμμετοχή των κοριτσιών; και η παρούσα 
κατάσταση των κοριτσιών/γυναικών καλυτερεύει ή χειροτερεύει μέσα 
από την διαδικασία της εκπαίδευσης; Όπως βλέπουμε τα ερωτήματα που 
έχουν να κάνουν με το σχολικό πρόγραμμα δεν περιορίζονται στο περι-
εχόμενό του, αλλά επεκτείνονται στις ίδιες τις διαδικασίες διαβούλεσης 
που διαμορφώνουν την επιλογή των ιδεών, της ύλης και των διδακτικών 
υλικών, τα οποία αποτελούν το σχολικό πρόγραμμα. Οι έντονες προκα-
ταλήψεις και ανισότητες των φύλων που υπάρχουν παγκοσμίως κάνουν 
ιδιαίτερη πρόκληση τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν σχετικά με τις 
πολιτικές για τα αναλυτικά προγράμματα (Aikman, Unterhalter & Chal-
lender, 2005: 46).

Ένα άλλο θέμα είναι το πώς ενσωματώνεται η διδαχή των ικανοτήτων 
σχετικά με την ισότητα των φύλων στο ήδη υπάρχον σχολικό πρόγραμ-
μα. Σύμφωνα με την έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
EACEA, Eurydice, 2012), οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν την τάση να συν-
δυάζουν αρκετές προσεγγίσεις στη διδασκαλία εγκαρσίων ικανοτήτων. 
Οι εν λόγω ικανότητες μπορεί να διδάσκονται ως ξεχωριστό μάθημα, ως 
τμήμα ενός ευρύτερου αναλυτικού προγράμματος ή μαθησιακού τομέα 
και μπορούν επίσης να προσφέρονται σε όλο το εύρος του αναλυτικού 
προγράμματος, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται την ευθύνη της 
διδασκαλίας.

Πέρα από την σχεδίαση του αναλυτικού προγράμματος, η παράδοσή 
του στους μαθητές/τριες διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ισότητα των φύλων. Κεντρικό 
ρόλο στην παράδοση του προγράμματος έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι 
παιδαγωγικές πρακτικές.
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2.2. Παιδαγωγικές πρακτικές και φύλο 
Το ερώτημα που τίθεται, όσον αφορά τις παιδαγωγικές πρακτικές, είναι με 
ποιόν τρόπο οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατέχουν διαφορετικές κοινωνικές 
ταυτότητες και οι οποίοι και οι ίδιοι μετέχουν ως υποκείμενα μέσα σε έμ-
φυλες σχέσεις, μετατρέπουν τα δεδομένα του αναλυτικού προγράμματος 
σε πράξη μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και σε μαθησιακά απο-
τελέσματα. Επιπλέον, με ποιόν τρόπο οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν την 
περαιτέρω ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την ισότητα των φύλων (Aikman, Unterhalter & Challender, 2005: 46).

Oι παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων 
πρέπει να περιέχουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

-  Αλλαγές στο πρόγραμμα και την οργάνωση της τάξης με σκοπό την 
αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών και των γυναικών (και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων μαθητών)

-  Να ενθαρρύνονται οι ερωτήσεις που αφορούν την φύση του σχολι-
κού προγράμματος και το τι συνιστά σχολική γνώση

-  Αποδόμηση των ιεραρχιών που αποκλείουν τα κορίτσια και τις γυναί-
κες, είτε είναι μαθήτριες, είτε εκπαιδευτικοί

-  Βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών που οδηγούν στο «bullying», το 
ρατσισμό, το σεξισμό και την ομοφοβική συμπεριφορά και αποτελε-
σματικότεροι τρόποι παρέμβασης

-  Καλύτερη αξιολόγηση των εμπειριών και των γνώσεων των μαθητών 
καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό και 
την αξιολόγηση της δουλειάς τους

Αυτού του είδους οι παιδαγωγικές πρακτικές αναμένεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα την αυξημένη συνείδηση μεταξύ των μαθητών/τριών όσον 
αφορά τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις παρανοήσεις, καθώς και 
βελτίωση της ικανότητάς τους να ασκούν κριτική πάνω τους και να τα αμ-
φισβητούν. Για να μπορέσουν να ασκήσουν τέτοιου είδους παιδαγωγικές 
πρακτικές, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει και την αντί-
στοιχη εκπαίδευση. Αυτού του είδους η εκπαίδευση οφείλει να αλλάξει 
τον εκπαιδευτικό σε προσωπικό επίπεδο και όχι μόνο σε επαγγελματικό. 
Η εφαρμογή της μη σεξιστικής εκπαίδευσης προϋποθέτει στην πράξη την 
ύπαρξη ενός αντίστοιχου κλίματος το οποίο να στηρίζει την ισότητα των 
φύλων και μιας οργάνωσης της ακαδημαϊκής ζωής και γνώσης που θα 
στηρίζεται σε αυτές τις αρχές. Διαφορετικά, η έμφυλη διάσταση στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα περιορισθεί στην θεσμοθέτηση ορι-
σμένων μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών που ενδέχεται να «διδά-
σκονται» χωρίς διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις ή χωρίς 
άλλες ριζοσπαστικές μεταβολές σε κανένα επίπεδο (Κογκίδου 2005).

2.3.  Πολιτικές προώθησης της ισότητας των φύλων μέσα από 
την εκπαίδευση: η θεματική εβδομάδα 

Η θεματική εβδομάδα είναι μία πολιτική με σκοπό, μέσα σε άλλα, την 
προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση. Επικε-



241

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ντρώνεται σε τρεις θεματικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα 
ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες 
ταυτότητες. Οι θεματικές επιλέχθηκαν επειδή, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016) τα ζητήματα της διατρο-
φής, των έμφυλων ταυτοτήτων και της ανάπτυξης εθιστικών συμπεριφο-
ρών συνδέονται άμεσα με την υπό διαμόρφωση σχέση των προέφηβων 
και έφηβων μαθητών/τριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα και αυτοα-
ντίληψή τους και εν γένει με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους/
τις συνομιλήκους/ες τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. 
Στην εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο σημειώνεται ότι η θεματική 
εβδομάδα δεν περιορίζεται στις ώρες του σχολικού προγράμματος και 
στον χώρο της σχολικής τάξης, αλλά έχει σκοπό τα θέματά της να γίνο-
νται αντικείμενα μιας όσο το δυνατόν πιο «ολιστικής» προσέγγισης και 
μιας βιωματικής επεξεργασίας, καθώς δεν επιδιώκεται μόνο η απόκτηση 
πληροφοριών ή γνώσεων αλλά και η αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφο-
ρών.

Όσον αφορά το πώς θα ενσωματωθούν οι δραστηριότητες μέσα στο 
σχολικό πρόγραμμα το Υπουργείο αναφέρει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων 
μπορεί να μεταβάλει στον βαθμό που χρειάζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
της εβδομάδας, διατηρώντας όμως για κάθε εκπαιδευτικό τον συνολικό 
αριθμό διδακτικών ωρών που έχει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Κάποιες 
δράσεις μπορεί να είναι κοινές για περισσότερα από ένα τμήματα ή και 
τάξεις του σχολείου, κάποιες άλλες να αναπτύσσονται παράλληλα σε 
τμήματα ή τάξεις ή και να αφορούν αποκλειστικά ένα τμήμα του σχολεί-
ου. Η επιλογή των δραστηριοτήτων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδεθεί 
με συγκεκριμένες ενότητες από τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε 
τάξη. Οι δραστηριότητες δηλαδή περιορίζονται από τα χρονικά πλαίσια 
του προγράμματος, αλλά δεν περιορίζονται από τις ώρες των μαθημάτων, 
κάτι που όπως είδαμε στην ενότητα 1.1 είναι συνήθης πρακτική στην ανά-
πτυξη ικανοτήτων στην εκπαίδευση.

Το κάθε σχολείο έχει αυτονομία όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης 
της θεματικής εβδομάδας. Ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στις διαδικασίες οργάνωσης και διαχείρισης του υλικού. 
Σε ένα εντελώς συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό, 
όπου η ύλη, το διδακτικό υλικό και το σχολικό πρόγραμμα καθορίζονται 
από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η αυτονομία 
αυτή αποτελεί μία ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης των 
εκπαιδευτικών πολιτικών.

3. Η περίπτωση του 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου 

3.1. Ενσωμάτωση των θεματικών στα μαθήματα 
Ο σύλλογος των διδασκόντων όρισε την μία από τους φιλόλογους υπεύ-
θυνη για τον συντονισμό της θεματικής εβδομάδας στο 1ο Γυμνάσιο Χα-
ϊδαρίου. Οι καθηγητές/τριες αποφάσισαν να χωρίσουν τις θεματικές με-
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ταξύ τους, με αποτέλεσμα ο κάθε καθηγητής/τρια να έχει ενσωματώσει 
έναν ή δύο από τους τρεις θεματικούς άξονες στα μαθήματά του. Με τα 
θέματα του φύλου ασχολήθηκαν κυρίως οι δύο φιλόλογοι. Οι καθηγητές 
των θετικών επιστημών ασχολήθηκαν κυρίως με θέματα διατροφής και 
εξαρτήσεων. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει δυσκολία να ενσωματώσουν τις 
έμφυλες ταυτότητες στην θεματική των μαθημάτων τους. 

Ο βιολόγος ασχολήθηκε με το θέμα των εξαρτήσεων από τις ουσίες. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ εύκολο να ενσωματώσει μία τέτοια θε-
ματική στο μάθημα της βιολογίας. Θεωρεί ότι θα μπορούσε να ενσωμα-
τώσει τα θέματα του βιολογικού φύλου μέσω της διδαχής του αναπαρα-
γωγικού συστήματος. Πιστεύει ότι δεν έχει την απαραίτητη επιμόρφωση 
για να μιλήσει για τις έμφυλες ταυτότητες. Ο χημικός ασχολήθηκε επίσης 
με τις εξαρτήσεις, ενώ όταν ερωτήθηκε για το πώς θα μπορούσε να είχε 
μιλήσει για το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από το μάθημά του, 
απάντησε ότι θα μπορούσε να μιλήσει για το πώς επηρεάζουν οι εξαρτη-
σιογόνες ουσίες τη γυναίκα. Η φιλόλογος η οποία διδάσκει Αγγλική Φιλο-
λογία ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη διατροφή. Δεν επέλεξε να ασχολη-
θεί με το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων, επειδή τα αγγλικά κείμενα που 
θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει θα ήταν πολύ προχωρημένα και δυσνόητα 
για το επίπεδο των μαθητών της.

Οι δύο γενικοί φιλόλογοι ασχολήθηκαν με το θέμα των έμφυλων ταυ-
τοτήτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν συζητήσεις, προβολή 
ταινιών, έντυπο υλικό και βιωματικές δραστηριότητες. Στο μάθημα της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας έγινε συζήτηση με θέμα το αγαπημένο παιχνίδι 
των μαθητών/τριων. Στην συνέχεια προβλήθηκε βίντεο το οποίο έδειχνε 
ένα κορίτσι που είχε κλίση στα μαθηματικά και τη φυσική, όμως αποθαρ-
ρύνεται από τους γονείς του. Τέλος δόθηκε φωτοτυπία από το Ίδρυμα 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής η οποία είχε ως θέμα το έμφυλο μάρκετινγκ και 
ακολούθησε συζήτηση πάνω στο κατά πόσο η προώθηση των παιχνιδιών 
αναπαράγει τα έμφυλα στερεότυπα. 

Κατά την διάρκεια άλλης διδακτικής ώρας, αλλά πάλι στα πλαίσια του 
μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έγινε προβολή ταινίας με θέμα 
την απαγόρευση στην Σαουδική Αραβία στα νέα κορίτσια να κάνουν πο-
δήλατο, για να προστατευθεί η παρθενία τους. Στη συνέχεια ακολούθησε 
συζήτηση πάνω στην ταινία. Στα πλαίσια του μαθήματος της Νέας Ελληνι-
κής Λογοτεχνίας, με αφορμή ένα βιβλίο τα παιδιά κλήθηκαν να γράψουν 
από κάθε γράμμα του αλφάβητου μία λέξη που τα χαρακτηρίζει. Έπειτα 
έγινε συζήτηση πάνω σε αυτές τις λέξεις, η οποία κατέληξε να επικε-
ντρωθεί στις ρομαντικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα και τις οπτικές 
του κάθε φύλου. Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών συζητήθηκε η θέση 
της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα και έγινε σύγκριση με τη σημερινή 
κατάσταση. Στο μάθημα της Ιλιάδας θίχτηκαν τα στερεότυπα περί της συ-
ναισθηματικής έκφρασης των αντρών, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα 
τους ομηρικούς ήρωες και τις συναισθηματικές τους εξάρσεις. 

Βλέπουμε ότι πιο ευδόκιμο για το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων απο-
δείχτηκε το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Το πιθανότερο είναι 
σε αυτό να συνετέλεσε το ευρύ περιεχόμενο του μαθήματος, πράγμα που 
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ίσως υποδεικνύει ότι η διδακτική ύλη περιόριζε το εγχείρημα της θεμα-
τικής εβδομάδας. Το γεγονός ότι οι καθηγητές των θετικών επιστημών 
δεν επέλεξαν να ασχοληθούν με τα θέματα φύλου στα μαθήματά τους 
είναι άλλο ένα σημάδι προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συζήτηση φαίνε-
ται να είναι η περισσότερο δημοφιλής μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι 
εκπαιδευτικοί στο 1ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Με αφορμή ταινίες, ή βιβλία η 
συμμετοχή των μαθητών/τριών και η δυνατότητα να εκφράσουν τις από-
ψεις τους μέσω της συζήτησης ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο των 
καθηγητών/τριων, ή ίσως και το πιο εύχρηστο. Αυτό φαίνεται να είναι σε 
συμφωνία με τις παιδαγωγικές πρακτικές του Weiner, τις οποίες αναφέ-
ραμε στην ενότητα 2.2.

3.2.  Η αντίδραση των μαθητών μέσα από τα μάτια των εκπαι-
δευτικών 

Σύμφωνα με τους καθηγητές του 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, η αντίδραση 
των μαθητών/τριων στην θεματική εβδομάδα ήταν γενικά θετική. Ένα 
πρόβλημα που διαπιστώθηκε ήταν ότι τα παιδιά το είδαν ως κάτι το ξεχω-
ριστό από τα μαθήματά τους και όχι σαν μέρος της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Για αυτό μάλλον ευθύνεται ο περιορισμός του εγχειρήματος στα 
πλαίσια μίας μόνο εβδομάδας.

Συγκεκριμένες αντιδράσεις των μαθητών/τριών ποικίλουν. Στην προ-
βολή του βίντεο του κοριτσιού το οποίο αποθαρρύνεται από τους γονείς 
του να κυνηγήσει την έφεσή του στις θετικές επιστήμες λόγω στερεότυ-
πων η αντίδραση των μαθητών/τριών ήταν ότι δεν θεωρούν κάτι τέτοιο 
σωστό και ότι οι ίδιοι δεν έχουν συναντήσει παρόμοιους περιορισμούς 
από τις οικογένειές τους. Παρόμοια αντίδραση υπήρχε και στο έμφυλο 
μάρκετινγκ, με πολλά κορίτσια να δηλώνουν ότι τους αρέσουν τα «αγορί-
στικα» παιχνίδια και το αντίθετο, με πολλά αγόρια να δηλώνουν ότι τους 
αρέσει η μαγειρική και θέλουν να γίνουν σεφ. Τα κορίτσια γενικά επέ-
δειξαν λιγότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις από ότι τα αγόρια, από τα 
οποία ακούστηκαν και απόψεις για παράδειγμα ότι αν ένα αγόρι κάνει 
μπαλέτο είναι ομοφυλόφιλος. Τα αγόρια εν γένει έδειξαν μεγαλύτερο 
βαθμό ομοφοβίας από ότι τα κορίτσια, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. 
Οι μαθητές/τριες φάνηκαν να θέλουν να συμμετάσχουν στις δραστηρι-
ότητες και επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι προτίμησαν να δουν την ταινία για την απαγόρευση του ποδηλά-
του στην Σαουδική Αραβία, από το να κάνουν διάλειμμα, με αποτέλεσμα 
να χάσουν δύο διαλείμματα στα οποία παρέμειναν μόνοι τους στην τάξη 
βλέποντας την ταινία, αφού ο καθηγητής τους είχε καθήκοντα εφημερί-
ας, επιβλέποντας τους συμμαθητές τους στους διαδρόμους.

3.3. Δυσκολίες και προβληματισμοί 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η θεματική εβδομάδα περιορίστηκε από διά-
φορους παράγοντες, εγγενείς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ύλη, το 
σχολικό πρόγραμμα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ο χρονικός 
περιορισμός ήταν κάποιοι από αυτούς.
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Η διδακτέα ύλη ήταν ένας από τους περιορισμούς που είχαν να αντιμε-
τωπίσουν οι καθηγητές/τριες. Για παράδειγμα, μία καθηγήτρια δεν διάλεξε 
να ασχοληθεί με τα θέματα του φύλου στα πλαίσια του μαθήματος της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς ήδη νωρίτερα μέσα στο χρόνο η διδα-
κτέα ύλη τους είχε οδηγήσει να μιλήσουν για την θέση της γυναίκας στην 
αρχαία Ελλάδα και η καθηγήτρια θα αναγκαζόταν να επαναλάβει τα ίδια 
πράγματα. Οι ίδιοι οι καθηγητές/τριες έχουν πολύ μικρό έλεγχο πάνω στην 
διδακτέα ύλη, η οποία προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. Η δυσκολία που συνάντησαν στο να ενσωματώσουν 
τα θέματα του φύλου στο μάθημά τους κάποιοι καθηγητές/τριες, δείχνει τα 
προβλήματα που δημιούργησε η δομή του σχολικού προγράμματος στην 
εφαρμογή της θεματικής εβδομάδας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εν-
σωματώσουν τις θεματικές σε ήδη στενά οριοθετημένα μαθήματα, όπως 
είναι η χημεία, τα μαθηματικά και η βιολογία. Η απόφαση των περισσό-
τερων καθηγητών/τριων των λεγόμενων θετικών επιστημών να μην εν-
σωματώσουν το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων στα μαθήματά τους, ίσως 
είναι μία ένδειξη ότι τα θεματικά όρια των συγκεκριμένων μαθημάτων είναι 
πολύ στενά. Η εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να στοχεύει απλά στην μετάδο-
ση πληροφοριών αλλά και στην καλλιέργεια ατομικών ικανοτήτων.

Το πρόβλημα που φάνηκε να εντοπίζουν όμως οι περισσότεροι, αν όχι 
όλοι, οι εκπαιδευτικοί, ήταν η ελλιπής επιμόρφωσή τους. Όλοι οι ερωτώ-
μενοι εξέφρασαν την άποψη ότι δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για 
να μιλήσουν για τα θέματα του φύλου, αλλά ούτε και για τους άλλους δύο 
θεματικούς άξονες της εβδομάδας. Θεώρησαν ότι θα έπρεπε κάποιος ει-
δικός να μιλήσει στους μαθητές για τέτοιου είδους θέματα. Όσα έκαναν 
στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας ήταν απόρροια προσωπικών τους 
εμπειριών και γνώσεων και όχι κάτι το οποίο απέκτησαν κατά την διάρ-
κεια της επιμόρφωσής τους ως εκπαιδευτικοί.

Όπως είδαμε στην ενότητα 2.2, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της μη-σεξιστικής εκπαίδευσης, πρέπει και 
οι ίδιοι να έχουν αναπτύξει τις ικανότητές τους πάνω σε τέτοια ζητήματα. 
Το να έχουν λάβει οι καθηγητές/τριες τέτοιου είδους εκπαίδευση, είναι 
απαραίτητο γενικά για την ανάπτυξη εγκαρσίων ικανοτήτων (σε αντίθεση 
με την κάθετη μετάδοση γνώσης) στους μαθητές και στις μαθήτριες. Οι 
καθηγητές/τριες που διδάσκουν στα Ελληνικά σχολεία δεν έχουν λάβει 
άλλη επιμόρφωση, πέρα από αυτήν που λαμβάνουν πάνω στο αντικείμε-
νο που διδάσκουν. 

Σημαντικά εμπόδια όμως φαίνεται να έθεσε και ο χρονικός περιο-
ρισμός της μίας εβδομάδας. Σύμφωνα με την διευθύντρια, οι μαθητές/
τριες δεν εξέλαβαν την θεματική εβδομάδα ως ένα μέρος της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, αλλά ως κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό από 
το πρόγραμμά τους. Αυτό δείχνει ότι η ενσωμάτωση μέσα στο σχολικό 
πρόγραμμα υπονομεύθηκε από τα όρια της μίας εβδομάδας.

Τέλος, υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις από τους γονείς, αλλά τα 
περιστατικά ήταν μεμονωμένα. Μία μητέρα, συγκεκριμένα, απαίτησε να 
ενημερωθεί ακριβώς τι θα μάθει το παιδί της για τις έμφυλες ταυτότητες 
και απείλησε ότι θα πάρει το παιδί της από το σχολείο (κάτι το οποίο δεν 
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έχει την δυνατότητα να κάνει σύμφωνα με τον νόμο) εάν της πει ότι οι 
καθηγητές του δίδαξαν κάτι διαφορετικό από αυτό για το οποίο η ίδια 
ενημερώθηκε. Γενικά όμως, πέρα από αυτό το περιστατικό, δεν υπήρξαν 
άλλες σοβαρές αντιδράσεις από τους γονείς.

4. Συμπεράσματα 
Η περίπτωση του 1ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου μας έδειξε αρκετά σημεία στα 
οποία η θεματική εβδομάδα θα μπορούσε να βελτιωθεί. Κάποιες από τις 
δυσκολίες που συνάντησαν οι καθηγητές/τριες έχουν ιδιαίτερα βαθιά αί-
τια και δεν μπορούν να ξεπεραστούν με την απλή εφαρμογή μίας πολι-
τικής για την ισότητα των φύλων. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι 
ένα μεγάλο ζήτημα, για την επίλυση του οποίου θα χρειαστούν πολλές 
και ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, οι 
οποίες θα πρέπει να εκταθούν από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια. 

Άλλα θέματα είναι ίσως ευκολότερο να επιλυθούν. Η θεματική εβδο-
μάδα είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα, οπότε ο χρονικός περιορισμός των 
πέντε ημερών πιθανόν να ήταν αναγκαίος για μία τέτοια δοκιμή. Μία επα-
νάληψή της θα μπορούσε να έχει το χαρακτήρα εμβόλιμων περιόδων 
κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς, όπου θα συνδέονται τα μαθήματα 
με διάφορα θέματα. Τελικός στόχος θα έπρεπε να είναι η απόλυτη ενσω-
μάτωση της ανάπτυξης εγκαρσίων ικανοτήτων στους μαθητές, ως εγγενή 
διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι περιορισμοί της ύλης είναι 
άλλο ένα θέμα που φαίνεται δύσκολο να επιλυθεί, έχουν όμως αρχίσει 
να γίνονται βήματα προς την σωστή κατεύθυνση. Ο περιορισμός της δι-
δακτέας ύλης, καθώς και η κατάργηση των εξετάσεων στα περισσότερα 
μαθήματα έχουν λύσει σε μεγάλο βαθμό τα χέρια των εκπαιδευτικών, 
όσον αφορά το τί θα διδάξουν στους μαθητές/τριες. Περισσότερη ύλη, 
την οποία δεν επέλεξε ο εκπαιδευτικός και την οποία είναι υποχρεωμέ-
νος από το υπουργείο να διδάξει, σημαίνει λιγότερη ελευθερία στον τρό-
πο που κάνει ο εκπαιδευτικός το μάθημά του και λιγότερος χρόνος για 
την διενέργεια δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουν τις επιθυμητές ικα-
νότητες στους μαθητές/τριες, οι οποίες περιλαμβάνουν και την αποφυγή 
διακρίσεων και την ισότητα των φύλων.

Όσον αφορά το σχολικό πρόγραμμα, ίσως θα πρέπει να γίνει μεγα-
λύτερη προσπάθεια σύνδεσης των θεματικών με μαθήματα όπως τα μα-
θηματικά, η βιολογία και η χημεία. Σίγουρα οι θετικές επιστήμες έχουν 
συνδεθεί με την κάθετη μετάδοση γνώσης, αλλά μπορεί να γίνει μία προ-
σπάθεια ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να βρουν κάποιον τρόπο 
να συμπεριλάβουν τις θεματικές στα μαθήματα αυτά. Μία γενική ανα-
διάρθωρση του σχολικού προγράμματος ώστε να προωθεί την ανάπτυξη 
των λεγόμενων διαθεματικών ικανοτήτων θα πάρει ίσως αρκετό καιρό, 
αλλά πρέπει να γίνονται σιγά σιγά κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, αν θέλουμε να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και άλλες 
τέτοιου είδους ικανότητες στους μαθητές/τριες.
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Περίληψη 
Το τέλος του Δημοτικού Σχολείου και η μετάβαση σε μια ανώτερη βαθ-
μίδα εκπαίδευσης αποτελεί την πρώτη σημαντική εμπειρία στη μαθητική 
ζωή ενός παιδιού η οποία μπορεί να επιφέρει μια σειρά αρνητικών ή θετι-
κών επιπτώσεων στην ψυχολογία του, καθώς αποχωρούν από ένα άνετο 
και οικείο περιβάλλον και εισέρχονται σε ένα χώρο σαφώς πιο απαιτη-
τικό. Η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση είναι καθοριστικός 
παράγοντας για την ήπια προσαρμογή στο απαιτητικό περιβάλλον της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα 
εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των 
στοιχείων που διαμορφώνουν το χαρακτήρα αυ-
τής της μετάβασης, με στόχο την αντιμετώπιση 
προβλημάτων ώστε η μεταβατική περίοδος να 
εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά, παρουσιά-
ζοντας μεθόδους και διατυπώνοντας προτάσεις 
βελτίωσης της ψυχολογίας του/ης μαθητή/τριας 
οι οποίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς, το σχο-
λείο αλλά και τους γονείς.

Abstract 
The end of primary school and the transition to 
a higher level of education is the first important 
experience in a child’s student life which can 
have a series of negative or positive effects on 
his psychology as they leave a comfortable and 
familiar environment and enter a space clearly 
more demanding. Preparing children for the 
transition is a key factor in gently adapting to 
the demanding environment of secondary edu-
cation. In the present paper, an attempt is made 
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to highlight the elements that shape the character of this transition, with 
the aim of tackling problems so that the transition period develops as 
smoothly as possible, presenting methods and formulating suggestions 
for improving student psychology concerning teachers, school and par-
ents.

1. Εισαγωγή 
Κατά τη διάρκεια της ζωής του ο άνθρωπος πραγματοποιεί αρκετές αλ-
λαγές και περνάει διάφορες φάσεις μετάβασης. Μετάβαση είναι το πέ-
ρασμα από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη και όπως υπο-
στηρίζουν οι Rous and Hallam (2006), η μετάβαση έχει οριστεί ως μια 
διαδικασία μετακίνησης ή αλλαγής από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο. 
Σύμφωνα με τον Sirsch (2003), ως μετάβαση νοείται η χρονική εκείνη 
περίοδος αλλαγής εκπαιδευτικής βαθμίδας, που θέτει συγκεκριμένες 
προκλήσεις ή/και απειλές για την ευεξία των εφήβων σε διάφορους το-
μείς της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ζωής. Η μετάβαση αποτελεί 
μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς και η οποία αρχίζει 
με τη γέννηση του παιδιού, συνεχίζει σε όλη τη ζωή και αφορά την προ-
σωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική σταδιοδρομία. Κατά τα 
πρώτα σχολικά χρόνια χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταβάσεων απο-
τελούν, η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, από το Δημοτικό 
στο Γυμνάσιο, η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, η μετά-
βαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας. 

Οι Βούλγαρης και Ματσαγγούρας, (2007) αναφέρουν ότι, στη διεθνή 
βιβλιογραφία υπάρχει η έννοια της μετάβασης μέσα στην ίδια βαθμίδα 
εκπαίδευσης η οποία αποδίδεται με τον όρο transition και αναφέρεται 
στην αλλαγή χρονιάς δηλαδή στον προβιβασμό από τη μια τάξη στην 
επόμενη τάξη στο ίδιο σχολικό περιβάλλον. Ενώ η μετάβαση από μία βαθ-
μίδα εκπαίδευσης στην επόμενη αποδίδεται με τον όρο transfer και έχει 
περισσότερο την έννοια της μετακίνησης από ένα περιβάλλον σε άλλο 
και πρόκειται για αλλαγή συνολικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η με-
τάβαση παρουσιάζεται με τέσσερις διαδοχικές φάσεις, αυτές της προε-
τοιμασίας, της εισόδου, της επαγωγής και της προσαρμογής (Benner and 
Graham, 2009). Στη φάση της προετοιμασίας οι μαθητές/τριες αποκτούν 
ορισμένες βασικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες ενώ στη 
φάση της εισόδου γίνεται η μεταφορά των αποκτηθέντων δεξιοτήτων 
και των γνώσεων στο Γυμνάσιο με σκοπό να χτιστεί μια γέφυρα μεταξύ 
των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Η επαγωγή αναφέρεται στην καθημε-
ρινή διαδικασία αξιοποίησης και βελτίωσης όλων αυτών των γνώσεων 
που αποκτήθηκαν κατά την προετοιμασία, ενώ κατά την προσαρμογή οι 
μαθητές/τριες προσαρμόζονται στην κουλτούρα του νέου σχολικού περι-
βάλλοντος (Sirsch, 2003). 

Για να μπορέσει ο/η μαθητής/τρια να διανύσει τις παραπάνω μεταβα-
τικές φάσεις πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και να γνωρί-
ζει και να κατανοεί όσα συμβαίνουν γύρω του . Αν το «πέρασμα» αυτό 
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δεν βιωθεί με ήπιο τρόπο ενδέχεται να συσχετιστεί με ψυχολογικά προ-
βλήματα, τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν μια αλυσίδα γεγονότων 
που θα επηρεάσουν τη μελλοντική επιτυχία και προσαρμογή του κάθε 
μαθητή και της κάθε μαθήτριας (Rice et al., 2010).

2.  Δυσκολίες μαθητών/τριών κατά τη μετάβαση 
τους στο Γυμνάσιο 

Η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση είναι μια σημαντική εμπειρία στη ζωή των μαθητών/τριων (Sirsch, 
2003), όλοι δεν τη βιώνουν με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι πάντα μια 
ομαλή και ανέφελη διαδικασία ενώ αρκετές είναι οι περιπτώσεις μαθη-
τών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν πολλές φορές σημαντικά προ-
βλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Γυμνάσιο (Μπό-
τσας κ.ά., 2012). Στη βιβλιογραφία υπάρχει ο όρος «σοκ της μετάβασης» 
(‘transition/transfer shock’ ο οποίος αναφέρεται στην κατάσταση κατά 
την οποία ο/η μαθητής/τρια βιώνει συναισθήματα ανασφάλειας, αγωνί-
ας, άγχους, φόβου πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το αρχικό στά-
διο της αλλαγής, είτε από τάξη σε τάξη είτε από σχολείο σε σχολείο 
(Bennett, 1998). Επίσης σύμφωνα με τους Βούλγαρη και Ματσαγγούρα, 
(2007) «Υπάρχει σοκ μετάβασης, όταν οι μαθητές/τριες δηλώνουν ότι 
βιώνουν με αρνητικό τρόπο τη σχέση τους με τις κυρίαρχες παραμέ-
τρους του νέου σχολικού περιβάλλοντος σε τέτοιο βαθμό που δεν μπο-
ρούν να τον διαχειριστούν». 

Γενικά η μετακίνηση από το γνωστό και σταθερό σχολικό περιβάλλον 
του Δημοτικού Σχολείου σε ένα νέο με περισσότερες απαιτήσεις παρου-
σιάζει μια σειρά εκπλήξεων με την εμφάνιση νέων και άγνωστων δεδο-
μένων στους μαθητές και στις μαθήτριες. Στο Δημοτικό Σχολείο τα πε-
ρισσότερα μαθήματα διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό και ο/η μαθη-
τής/τρια γνωρίζει έναν δάσκαλο με τον οποίο αλληλεπιδρά και μαθαίνει 
καθημερινά. Αντίθετα στο Γυμνάσιο, ο/η μαθητής/τρια διδάσκεται από 
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με διαφορετικές προσωπικότητες και αντί-
στοιχα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Στο Δημοτικό Σχολείο τα γνω-
στικά αντικείμενα πολύ λιγότερα από τα αντίστοιχα του Γυμνασίου και 
αυτό δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να αφιερώνει περισσότερο χρόνο 
όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται 
στο Γυμνάσιο όπου στο ωρολόγιο πρόγραμμα υπάρχει ένας σημαντικός 
αριθμός γνωστικών αντικειμένων. Επίσης σημαντική είναι και η διαφορά 
μεταξύ συστημάτων αξιολόγησης των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων με 
το Γυμνάσιο να δίνει βαρύτητα στον βαθμό. Όλα τα παραπάνω δείχνουν 
ότι οι δύο σχολικές βαθμίδες παρουσιάζουν πολλές και σημαντικές δια-
φορές, ώστε η μετάβαση από τη μια στην άλλη να μην αποτελεί προοδευ-
τική συνέχεια της εκπαίδευσης, αλλά μεταπήδηση κάθε φορά σε μια νέα 
σχολική πραγματικότητα (Κακαβούλης, 1984).
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Ο Galton και οι συνεργάτες του (2003) υποστηρίζουν ότι ο απόηχος 
μιας μετάβασης σε κάθε μαθητή/τρια παρατηρείται με την ύπαρξη των 
συναισθημάτων της ανησυχίας, της ανασφάλειας και του φόβου πριν 
αυτή συμβεί, ενώ βιώνεται κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της μετά-
βασης και συνεχίζεται με την εμφάνιση των επιπτώσεων. Ο Κακαβούλης 
(1984) σε μια έρευνά του εντόπισε ψυχολογικές επιπτώσεις κατά τη με-
τάβαση του/της μαθητή/τριας. Οι Μπρούζος και Κοσσυβάκη (2011), υπο-
στηρίζουν ότι κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο συμβαίνουν αλλαγές σε 
πολλά επίπεδα, οι οποίες σχετίζονται με την αλλαγή ταυτότητας, τα συ-
ναισθήματα του άγχους, αγωνίας, λύπης αλλά και χαράς που επιφέρει η 
μετάβαση, την απόκτηση άλλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και τη σύναψη 
σχέσεων µε καινούργιους µαθητές και εκπαιδευτικούς. H μετάβαση επι-
φέρει ασυνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία αφού οι μαθητές/τριες 
μετακινούνται σε ένα νέο σχολείο, το οποίο χαρακτηρίζεται από διαφο-
ρετικούς ρυθμούς σχολικής εργασίας, με ποικίλες αλλαγές προσώπων, 
κοινωνικών ρόλων και αυτογνωσίας (Lazarus, 1991). 

Μια διαδικασία μετάβασης επιφέρει άγχος και αγωνία που σχετίζο-
νται με την αποδοχή του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας από τους 
συνομήλικους τους αλλά και την ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις 
(Power and Cotterell, 1981), και συνδυάζεται με μείωση της ακαδημαϊκής 
επίδοσης (Galton et al., 1999). Συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο κατά 
το οποίο ένας μαθητής ή μία μαθήτρια να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί 
στο περιβάλλον της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μη σωστή προσαρ-
μογή έχει ως συνέπεια την εμφάνιση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων συ-
μπεριφοράς που συνδέονται με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, την κοινωνική 
απομόνωση, την άρνηση, τη χαμηλή σχολική επίδοση (Χατζηχρήστου κ. 
ά., 2011).

3.  Προτάσεις βελτίωσης της ψυχολογίας του/της 
μαθητή/τριας 

Στην ηλικία των 12 περίπου ετών, όπου πολλά παιδιά διανύουν τα αρχι-
κά στάδια της εφηβείας, εισέρχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
έρχονται αντιμέτωπα με πολλές αλλαγές, τις οποίες δυσκολεύονται να 
διαχειριστούν. Η μετάβαση αυτή είναι μια αναπόφευκτη αλλαγή στη ζωή 
του παιδιού και για να πραγματοποιηθεί ομαλά και με επιτυχία απαιτεί-
ται χρόνος, γνώση και υπομονή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικούς, σχολείο. Γι’ αυτό τον λόγο, η συνεργασία μεταξύ 
των εμπλεκομένων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν 
τραυματικές εμπειρίες ή λανθασμένοι χειρισμοί που θα επιφέρουν αρνη-
τικές συνέπειες στον συναισθηματικό και ψυχολογικό κόσμο του παιδιού 
γιατί όταν τα παιδιά και οι έφηβοι δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους, εμφανίζουν 
δυσκολίες προσαρμογής (Καλαντζή και Ζαφειροπούλου, 2004). 
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3.1.  Ενέργειες γονέων για τη βελτίωση της ψυχολογίας του/
της μαθητή/τριας

Η εκπαίδευση κάθε παιδιού αρχίζει από την οικογένεια και οι εμπειρίες 
που θα αποκτήσει στο οικογενειακό περιβάλλον θα του φανούν χρήσιμες 
για να ανταποκριθεί στην νέα πρόκληση που εμφανίζεται μπροστά του 
κατά τη μετάβαση στη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης γι’ αυτό και η προετοι-
μασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την εύκολη προσαρμογή στο 
Γυμνάσιο. Η ανησυχία που εκφράζουν οι περισσότεροι γονείς σχετίζεται 
με την προσαρμογή του παιδιού τους στις νέες συνθήκες. Ο κάθε γονιός 
πρέπει από την πλευρά του να συζητάει με τον υποψήφιο/ια μαθητή/τρια 
Γυμνασίου έχοντας ως σκοπό την προετοιμασία του για αυτήν τη μετάβα-
ση αλλά και την έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, αγωνιών και φόβων, 
καθώς μέσα από τη συζήτηση θα αναδεχθούν οι ανησυχίες, οι διάφοροι 
προβληματισμοί , οι ανασφάλειες και οι δυσκολίες που βιώνει (Παππά, 
2008). 

Η κατάσταση άγχους που πιθανόν να βιώσει ή να βιώνει ένας/μια μα-
θητής/τρια είναι ένας παράγοντας που καθορίζει το κατά πόσο ομαλή 
θα είναι η προσαρμογή του στο νέο σχολικό περιβάλλον. Η ποιότητα των 
σχέσεων των µελών μιας οικογένειας συμβάλει στην παρουσία ή µη του 
κοινωνικού άγχους στο νεαρό έφηβο (Elias et al.,1985). Ένα οικογενειακό 
περιβάλλον, στο οποίο επικρατούν συγκρούσεις ασθένειες και έχει χαμη-
λό οικονομικό και µορφωτικό επίπεδο (West et al., 2010), στερεί από το 
παιδί τον αυθορμητισμό και το κάνει να βρίσκεται σε µια διαρκή ανησυχία 
(Fogler et al., 2007). Επειδή τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται να 
εκφραστούν λεκτικά, είναι σημαντικό να μπορούν να βοηθηθούν από το 
γονιό, ο οποίος, μέσα από τη συζήτηση, θα μπορέσει να καταλάβει τα συ-
ναισθήματα του παιδιού του, αλλά ταυτόχρονα να λύσει πολλές απορίες 
σχετικά με το πώς βιώνει το παιδί του τη σχολική ζωή (Παππά, 2006). Οι 
γονείς πρέπει συνεχώς να εμψυχώνουν τα παιδιά σε οποιαδήποτε αποτυ-
χία, να είναι δίπλα τους να τονώνουν το ηθικό τους και να προσπαθούν να 
χτίσουν την αυτοπεποίθηση του γιατί σύμφωνα με τον Χρηστάκη (2012) 
αν ένα παιδί αναπτύξει σε καλό βαθμό την αυτοπεποίθησή του, θα είναι 
σε θέση να ενταχθεί ομαλά σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα .

Σημαντικό είναι οι γονείς να συμμετέχουν σε διάφορες διαδικασίες 
του σχολείου, όπως είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, εθελοντικές 
δράσεις και πολλά άλλα. Με αυτήν τη συμμετοχή κατανοούν καλύτερα 
τον τρόπο με τον οποίον μπορούν να ενισχύσουν και να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους. Από την άλλη τα παιδιά λαμβάνουν το μήνυμα ότι η εκπαί-
δευση είναι πολύ σημαντική για τους ίδιους και με αυτόν τον τρόπο θα 
ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα απειθαρχίας, και θα έχουν πιο πολλές 
φιλοδοξίες (Σακελλαρίου, 2004). Σημαντικό είναι να υπάρχει μια αμφί-
δρομη επικοινωνία αλλά και συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας 
καθώς μέσα από αυτήν το σχολείο ενημερώνεται για το οικογενειακό 
περιβάλλον, τα ενδιαφέροντα του παιδιού και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά που σχετίζονται με τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο και από την 
άλλη η οικογένεια ενημερώνεται σχετικά με τις δράσεις του σχολείου και 
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για τη σχολική επίδοση του παιδιού. Ο Σταμάτης (2015) υποστηρίζει ότι 
αυτή η συνεργασία έχει ως κύριο στόχο τη γνωστική, συναισθηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

3.2.  Ενέργειες εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ψυχολογί-
ας του/της μαθητή/τριας 

Σημαντικό ρόλο στην ομαλή προσαρμογή του/ης μαθητή/τριας στο Γυ-
μνάσιο και στη βελτίωση της ψυχολογίας του/της, παίζει ο εκπαιδευτικός 
καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών βαθμί-
δων. Ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να γνωρίσει 
τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους γονείς, να σέβεται και να ακούει τη 
γνώμη των παιδιών αλλά και να προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες 
με απλή και κατανοητή γλώσσα, να δέχεται ή να αντικρούει τις παρατηρή-
σεις και τα παράπονα των γονέων με λογικά επιχειρήματα. Επίσης πρέπει 
να είναι σε θέση να τροποποιεί τους στόχους του, τις δραστηριότητες 
που προσφέρει στους μαθητές και στις μαθήτριες, να δίνει σαφείς οδη-
γίες, ακριβείς εξηγήσεις με λόγια απλά και κατανοητά προσαρμοσμένα 
στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριων, να μπορεί να ενεργοποιεί την 
προσοχή τους, να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν, να θέτει ερωτήσεις 
και να μοιράζεται προβληματισμούς (Good and Brophy, 2000). Επίσης 
να μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τα συναισθήματα και τις αντι-
δράσεις του, ενώ παράλληλα να δείχνει ενδιαφέρον, κατανόηση και υπο-
στήριξη σ’ αυτόν που μιλά (Πυργιωτάκης, 2000). Βασική προϋπόθεση για 
την ενεργό συμμετοχή και τον εγκλιματισμό των μαθητών/τριων στο Γυ-
μνάσιο είναι η παροχή κινήτρων (Good and Brophy, 2000) η οποία μπο-
ρεί να γίνει προσαρμόζοντας το γνωστικό περιεχόμενο ενός μαθήματος 
στα ενδιαφέροντά των παιδιών καθώς και την ανάπτυξη διαδικασιών που 
περιέχουν νέα στοιχεία προσφέροντας ευκαιρίες για επιλογή και ενεργό 
απόκριση από μέρους τους, όπως με την εισαγωγή παιγνιωδών χαρακτη-
ριστικών σε ασκήσεις (Δημητριάδου, 2011).

3.3.  Ενέργειες σχολείου για τη βελτίωση της ψυχολογίας 
του/της μαθητή/τριας 

Η διεύθυνση του Δημοτικού σχολείου από την πλευρά του μπορεί να βο-
ηθήσει τους τελειόφοιτους μαθητές και τις τελειόφοιτες μαθήτριες, υλο-
ποιώντας προγράμματα μετάβασης/στήριξης μέσα από τα οποία θα μπο-
ρέσει να βοηθήσει τον/η μαθητή/τρια να βιώσει πιο ήπια τη μετάβαση και 
να αντιμετωπιστεί τα φαινόμενα του άγχους, της ανησυχίας, των έντονων 
συναισθημάτων. Μέσα από αυτά θα επέλθει η προετοιμασία και η στήριξη 
του/ης μαθητή/τριας στο πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αλλά 
και η συμβολή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που τυχόν επιφέρει 
η νέα κατάσταση. Τα προγράμματα πρέπει να υλοποιούνται συνήθως στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς για να είναι πιο χρονικά κοντά με το στάδιο 
της μετάβασης και περιλαμβάνουν μια σειρά δράσεων όπως: Ενημέρω-
ση μαθητών/τριων της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου για τη δομή 
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του Γυμνασίου, δηλαδή για τις σχολικές τάξεις, το σχολικό περιβάλλον 
στο οποίο θα φοιτήσουν από την επόμενη σχολική χρονιά για τον τρόπο 
μελέτης, όπως και για τον τρόπο αξιολόγησης. Περιήγηση με χρήση υπο-
λογιστών στον δικτυακό τόπο του Γυμνασίου υποδοχής, ώστε οι μαθητές/
τριες να πραγματοποιήσουν μια πρώτη επαφή με το νέο τους σχολείο. 
Διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων των τελειόφοιτων μαθητών και 
μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου στο αντίστοιχο Γυμνάσιο υποδοχής 
καθώς και ξενάγηση στους χώρους αυτού. Παρακολούθηση από τους 
μαθητές της ΣΤ΄ τάξης της διδασκαλίας ενός μαθήματος από κοινού με 
τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ γυμνασίου.

4. Συμπεράσματα 
Η µετάβαση από την πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 
µια κρίσιμη περίοδος, καθώς εμφανίζονται µια σειρά αλλαγών και νέων 
απαιτήσεων οι οποίες επιδρούν στη συμπεριφορά του/ης µαθητή/τριας, 
και πολύ συχνά με ανεπιθύμητες συνέπειες. Το περιβάλλον του σχολείου 
σήμερα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, μεταβαλλόμενο και διαποτισμένο από 
τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας (Δημητριά-
δου, 2011). Η ομαλή σχολική προσαρμογή είναι μια διαδικασία στην οποία 
το παιδί καλείται να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του στις απαιτήσεις 
του σχολείου και επηρεάζεται από τον βαθμό στον οποίο συγκλίνουν ή 
αποκλίνουν τα ατομικά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά μαθητών, μαθη-
τριών και δασκάλων (Κανδαράκης, 2007). Η μετάβαση στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευσης είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων με την ψυχο-
λογία των παιδιών να παίζει καθοριστικό ρόλο και να επηρεάζει σε με-
γάλο βαθμό την προσαρμογή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον. Για την 
επιτυχή και την ομαλή μετάβαση των παιδιών, σημαντικό είναι οι εκπαι-
δευτικοί, οι γονείς και το σχολείο να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. 
Το σχολείο να είναι σε θέση να δημιουργεί προγράμματα παρέμβασης 
καθώς ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει την αρχική ανησυχία 
των μαθητών και μαθητριών της έκτης δημοτικού για την εισαγωγή τους 
σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον (Parker, 2010). Ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να δημιουργεί ένα περιβάλλον μάθησης το οποία να ανταποκρίνεται στις 
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών/τριών, ενώ ο γονέας από την μεριά 
του/της είναι αυτός/ή που βρίσκεται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον 
μαθητή και είναι το κατάλληλο πρόσωπο να γεφυρώνει τη σχέση ανάμε-
σα στους εμπλεκόμενους και να εξομαλύνει καταστάσεις που δημιουρ-
γούν άγχος. 
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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο φιλοδοξεί να προσεγγίσει τις επιπτώσεις του διαζυγίου 
στα παιδιά με αναπηρίες. Μετά από μια σύντομη αναφορά στο στόχο του 
άρθρου, γίνεται μια προσέγγιση του όρου διαζύγιο και πως αυτό επιδρά 
στη ζωή των παιδιών. Έπειτα επιχειρείται μια αναφορά στις προσωπικές 
και στις οικονομικοκοινωνικές επιπτώσεις που το 
διαζύγιο επιφέρει στα άτομα με αναπηρίες ενώ 
στο αμέσως επόμενο τμήμα, γίνεται προσπά-
θεια να προσεγγιστεί το ευαίσθητο θέμα των 
ψυχολογικών επιπτώσεων. Ιδιαίτερη μνεία γίνε-
ται στις επιπτώσεις της αλλαγής σχολικού περι-
βάλλοντος. Ακολουθούν οδηγίες και συμβουλές 
υποστήριξης των παιδιών αυτών και το άρθρο 
ολοκληρώνεται με κάποιους συμπερασματικούς 
προβληματισμούς και τη βιβλιογραφία που χρη-
σιμοποιήθηκε. 

Abstract 
This article aims to address the effects of divorce on children with dis-
abilities. After a brief reference to the purpose of the article, an approach 
is made to the term divorce and how it affects children’s lives. Then there 
is a reference to the personal and socio-economic effects that divorce 
has on people with disabilities, while in the next section, an attempt is 
made to approach the sensitive issue of psychological effects. Special 
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mention is made of the effects of the change in 
school environment. The following are guidelines 
and support tips for these children and the article 
concludes with some concluding remarks and the 
bibliography used.

1. Εισαγωγή 
Παραδεχόμενοι πως το διαζύγιο είναι μια επώδυνη διαδικασία, κρίνεται 
αναγκαία μια επιστημονική προσέγγιση των μεταβολών που επιφέρει στη 
ζωή των παιδιών με αναπηρίες.

Σε περιπτώσεις διαζυγίων, η καθημερινότητά των παιδιών αλλάζει άρ-
δην διαταράσσοντας την ισορροπία τους. Πέρα από τις άμεσες επιπτώ-
σεις, επηρεάζεται και ο ψυχισμός τους και αντιμετωπίζουν από τη δική 
τους οπτική γωνία το χωρισμό, ο οποίος μπορεί ν’ αφήσει ανεξίτηλα τα 
σημάδια του στη ψυχή τους, ακόμη και πολλά χρόνια μετά.

Τα συμπεράσματα των σύγχρονων ερευνών συμβάλλουν ώστε τα παι-
διά να ξεπεράσουν την επώδυνη διαδικασία του διαζυγίου. 

Στις επόμενες παραγράφους θα επιχειρηθεί μια διεξοδικότερη ανάλυ-
ση των επιπτώσεων των διαζυγίων στα παιδιά σε προσωπικό, κοινωνικό 
και ψυχικό επίπεδο. 

1.1. Ο όρος διαζύγιο 
Η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς δυσαρμονίας του ζευ-
γαριού, που εκδηλώνεται με καυγάδες και συμφιλιώσεις συχνά για ασή-
μαντα πράγματα. Στην αρχή υπάρχει άγχος, επιθετικότητα και μια συνε-
χής προσπάθεια να κάνουμε τον άλλον να μοιάσει στα εσωτερικά μας 
ασυνείδητα αντικείμενα. Ακριβώς γι’ αυτό όμως ούτε εμείς καλά καλά 
ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε. Έχουμε ένα μείγμα ελπίδων, επιθυμιών, φό-
βων και επιθετικότητας που μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια παρόλο που 
τα πρώτα χρόνια μετά το γάμο είναι καθοριστικά. 

Όταν οι ρόλοι παίζονται καλά τότε ο γάμος έχει μια λειτουργικότητα. 
Όταν όμως η πραγματικότητα κάνει τους συζύγους να μη μπορούν να 
συνεχίσουν να παίζουν τους ρόλους αυτούς, τότε αρχίζουν καυγάδες με 
συνεχείς αλληλοκατηγορίες.

Ως λόγοι διαζυγίου αναφέρονται, ο κλονισμός της έγγαμης σχέσης σε 
σημείο να καθίσταται αδύνατη η εξακολούθηση της σχέσης και της κοι-
νής ζωής των ατόμων και οι συνθήκες που έχουν επιφέρει τον κλονισμό 
μπορεί να ποικίλουν από περιπτώσεις μοιχείας, διγαμίας, εγκατάλειψης 
της συζυγικής στέγης, επιβουλής της ζωής του ενός συντρόφου ή άσκη-
σης ενδοοικογενειακής βίας στα πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας. 

Key words: 

Divorce,  
Disability,  

Psychology,  
Anger,  

Balance
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Οι επιπτώσεις ενός διαζυγίου μπορεί να περιλαμβάνουν αρνητικές 
επιδράσεις στον τρόπο ζωής των παιδιών, να επιφέρουν υλικές απώλειες 
(να απομακρυνθούν για παράδειγμα τα παιδιά από τον προσωπικό τους 
χώρο ή τα προσωπικά τους αντικείμενα) αλλά και απώλειες στη σωματική 
και ψυχική τους ευεξία (να δέχονται για παράδειγμα άσκηση ψυχολο-
γικής βίας από τον ένα ή και τους δύο γονείς, να χρησιμοποιούνται ως 
υποχείρια για να εκβιάσουν τον άλλο γονιό. Μπορεί να αναγκαστούν να 
υποστούν βίαιη κοινωνική ή οικονομική αναπροσαρμογή ή υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος όπου μέχρι τώρα διάγουν βίο. 

2.  Προσωπικές κοινωνικές και οικονομικές επι-
πτώσεις: 

Στο διαζύγιο τα παιδιά με αναπηρίες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυ-
σκολίες, λόγω των εξ’ αρχής δυσλειτουργιών που βιώνουν μέσα στη κα-
θημερινότητά τους, εξαιτίας της όποιας σωματικής ή διανοητικής αναπη-
ρίας τους. 

Το παιδί με αναπηρία του οποίου ο κόσμος περιορίζεται στη σχέση 
του με τους γονείς, καλείται ξαφνικά να διαχειριστεί την έννοια του χωρι-
σμού, της ενδεχόμενης απομάκρυνσης από τον ένα γονιό και να προσαρ-
μοτεί σε νέες συνθήκες ζωής. 

Αν στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης το διαζύγιο επιφέρει τρομερά ψυ-
χολογικά προβλήματα, σε παιδιά με αναπηρίες, τα σκοτώνει, τα διαλύει 
ψυχικά και ίσως να χειροτερεύει κατά πολύ την κατάστασή τους. (Παπα-
σταύρου Αγγελική, 2007)

Η αναπηρία ενός παιδιού, μπορεί να επιφέρει κρίση και έντονα δυ-
σάρεστα συναισθήματα στους δύο συζύγους και αντί να τους ενώσει να 
τους απομακρύνει περισσότερο ή και οριστικά. Πολλές φορές ο ένας από 
τους δύο γονείς ή και οι δύο, αποδεικνύονται ανεπαρκείς στην αντιμέτω-
πιση του προβλήματος με αποτέλεσμα ο δεσμός να διαταράσσεται στα-
διακά και να οδηγείται τελικά το ζευγάρι στο διαζύγιο. 
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Συχνά η αναπηρία του παιδιού δε γίνεται αποδεκτή από τους γονείς 
και μπορεί να τεθούν σε φάση άρνησης του προβλήματος. 

Φόβος, ντροπή ή αίσθημα στιγματισμού των γονιών είναι κυρίαρχα 
συναισθήματα και αρνούνται ν’ ασχοληθούν με τα παιδιά τους περισσό-
τερο από κάποια τυπική επαφή. Το ανάπηρο παιδί, διαλύει το όνειρο της 
τέλειας οικογένειας. Οι γονείς δε θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
ενώ αισθάνονται στιγματισμένοι από τον συχνά επικριτικό κοινωνικό πε-
ρίγυρο, ειδικότερα σε παλιότερες εποχές. 

Συχνά το βάρος της ανατροφής, βαρύνει μόνο τον ένα γονιό, ο οποί-
ος αναλαμβάνει με επιπρόσθετο ψυχολογικό φόρτο την ανατροφή του 
ανάπηρου παιδιού, χωρίς την ηθική ή ακόμα και οικονομική υποστήριξη 
του άλλου γονιού. 

Σ’ ένα διαζύγιο οι γονείς μπορεί να έχουν έντονες διαφωνίες ως προς 
τη γονική μέριμνα ή το τόπο διαμονής του παιδιού, το χρόνο που ο ένας 
από τους δύο θα βλέπει το παιδί και γενικότερα γύρω από τέτοια πα-
ρεμφερή ζητήματα. Σε περιπτώσεις έντονης διαμάχης των συζύγων έχει 
ακόμη παρατηρηθεί ότι οι γονείς επιζητούν την «αξιολόγηση» του παιδιού 
από ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχολογικών υπηρεσιών 
προκειμένου να τη «χρησιμοποιήσουν» στις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Τα άτομα με αναπηρίες συνήθως λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένα 
χωρικά πλαίσια όπου τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους αντικείμενα εί-
ναι καθορισμένα και σε συγκεκριμένα μέρη μέσα στα δωμάτιά τους έτσι 
αν είναι δύσκολο για ένα παιδί με τυπική ανάπτυξη να ξεριζωθεί από το 
οικείο περιβάλλον του, είναι διπλά δύσκολο για ένα παιδί με αναπηρία το 
οποίο ούτως ή άλλως δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Η αναπη-
ρία ενός παιδιού, επιβάλλει τη τήρηση συγκεκριμένης καθημερινής ρου-
τίνας η οποία διαταρράσεται με την μετακόμιση σ’ ένα νέο χώρο το απο-
διοργανώνει και δυσχεραίνει την προσαρμογή του σ’ ένα νέο περιβάλλον 
που μπορεί να το αντιλαμβάνονται ακόμα και ως εχθρικό. Οι γονείς εί-
ναι απαραίτητο να κρατήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στην αναγνώριση 
και αποδοχή της έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων από τη μια 
πλευρά και την θέσπιση σαφών κανόνων με σταθερότητα. Η ύπαρξη ενός 
σταθερού προγράμματος στην καθημερινότητά τους συνδέεται με το αί-
σθημα της ασφάλειας των παιδιών (Lee & Bax, 2000∙ Νικολάου Ε. 2020)

Τα παιδιά αισθάνονται ότι παραμελούνται από τον ένα γονιό λόγω της 
απουσίας του ή βιώνουν υποβάθμιση του βιωτικού τους επιπέδου όταν 
το μέλος που αναλαμβάνει το παιδί, δεν έχει την δυνατότητα να του προ-
σφέρει ανέσεις που είχε και πριν το διαζύγιο η οικογένεια. Προσαρμόζο-
νται απότομα σ’ ένα τροποποιημένο περιβάλλον και αντιμετωπίζουν τη 
ψυχολογική καταπόνηση που συνεπάγονται η απώλεια των προσωπικών 
τους αντικειμένων ή του δικού τους χώρου. 

Η απομάκρυνση από οικεία πρόσωπα που μαζί τους τα παιδιά είχαν 
έντονους συναισθηματικούς δεσμούς όπως η γιαγιά, ο παππούς, άλλα 
άτομα από το φιλικό περιβάλλον αλλάζει δραματικά τις συνθήκες μέσα 
στις οποίες διήγαν βίο προστατευμένα. Όταν δεσμοί αίματος ή φιλίας 
διαταράσσονται, τα άτομα που μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτελούσαν μέλη 
μίας συμπαγούς κοινωνικής ομάδας, χάνουν τους φίλους τους, τους γεί-
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τονές τους, με αποτέλεσμα να χάνεται ένα μέρος της κοινωνικής τους 
υπόστασης. (Καρούντζου Θεοδώρα, 2010). 

Δύσκολη αποδεικνύεται η βίαιη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, κα-
θώς σίγουρα η απομάκρυνση από τους φίλους και το δάσκαλο επιβαρύνει 
την ψυχολογία τους. Όταν το παιδί αναγκαστεί να αλλάξει απότομα σχο-
λικό περιβάλλον δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες σχολικές ρου-
τίνες όπως το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούσε για τη μετακίνησή 
του. Τα παιδιά με αναπηρίες ακολουθούν πιστά ένα συγκεκριμένο πρό-
γραμμα. Χρειάζονται συγκεκριμένη φροντίδα ή ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. Όταν η ρουτίνα αυτή διαταράσσεται τα παιδιά βρίσκονται ξαφνι-
κά αποδιοργανωμένα και εμφανίζουν προβλήματα προσαρμογής στο νέο 
περιβάλλον. Το άγχος και η ανασφάλεια που ούτως ή άλλως είναι μέρος 
της ζωής των ατόμων με αναπηρία, εντείνεται σε περιπτώσεις χωρισμού. 
Η στάση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι ουδέτερη, ν’ αποφεύγουν 
να συζητούν θέματα σχετικά με το διαζύγιο τα οποία έχουν επίδραση 
στη συμπεριφορά και στη μάθηση του παιδιού (Myers - Cottongim, 2002∙ 
Νικολάου Ε, 2020). Εκτός από τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί-
νοι που έχουν τον πιο απαιτητικό ρόλο στη ζωή των ατόμων με αυτισμό. 
Ωστόσο, χρειάζονται εκπαίδευση, εμπειρία και κατανόηση των παιδιών 
(Wing, 1996∙ Γεννά Αγγελική, 2006). 

Κατά τη σχολική επίσης περίοδο, τα παιδιά του διαζυγίου συνηθίζουν 
να εφευρίσκουν διάφορους μηχανισμούς άμυνας τους οποίους και εναλ-
λάσουν με απρόβλεπτους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αποκρύπτουν τα 
πραγματικά τους συναισθήματα και κατ’ επέκταση γονείς και δάσκαλοι 
να δυσκολεύονται στην αντιμετώπιση της όλης κατάστασης επειδή πολύ 
απλά δυσκολεύονται να αποκρυπτογραφήσουν τα διαρκώς εναλλασόμε-
να μηνύματά τους. (Hess and Camara, 1979). 

3. Ψυχολογικές επιπτώσεις 
Δε πρέπει να δαιμονοποιούμε το διαζύγιο στη ψυχή του παιδιού. Η διαχεί-
ρισή του είναι πιο δύσκολη όταν τα παιδιά είναι μικρά. Οι πιο σημαντικοί 
παράμετροι που καθορίζουν τις επιπτώσεις του, είναι το υποστηρικτικό 
περιβάλλον (αδέρφια, συγγενείς, φίλοι) όπως και η στάση των γονιών. 

Η έκθεσή τους σε ανταγωνιστικές συγκρούσεις, προκαλεί προβλήμα-
τα στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Ερμηνεύουν τα γεγονότα με επίκεντρο 
τον εαυτό τους και θεωρούν ότι δεν ήταν «καλά παιδιά» γι’ αυτό έφυγε ο 
ένας από τους γονείς. Δεν μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά από τη 
νέα πραγματικότητα. Αναπόφευκτα θα στεναχωρηθούν, θα χρειαστούν 
χρόνο και θα πρέπει να περάσουν από διάφορα στάδια ώστε να πραγ-
ματοποιήσουν το στάδιο της μετάβασης έως ότου σταθεροποιήσουν τη 
ψυχική τους ισορροπία. 

Τα συναισθηματικά στάδια του παιδιού με αναπηρία όταν βιώνει ένα 
διαζύγιο είναι τα εξής:

Στάδιο δυσάρεστων αλλαγών: Αρχίζουν να διαφαίνονται σημάδια 
αποσταθεροποίησης της οκογενειακής γαλήνης. Οι γονείς αντιλαμβάνο-
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νται πως η σχέση τους βαίνει προς διάλυση. Το γεγονός αυτό δε γίνεται 
άμεσα αντιληπτό από το παιδί λόγω της μειωνοτικής διανοητικής του ικα-
νότητας, διαισθάνεται όμως την αλλαγή κυρίως όταν οι γονείς δεν του 
δίνουν εξηγήσεις για τη κρίση στη σχέση τους και το αφήνουν σε άγνοια. 
Μερικές φορές είναι δύσκολο να δεχτείς ότι ένας πραγματικά σωματικά 
παραμορφωμένος που μιλάει σα μεθυσμένος ή δε μιλάει καθόλου, έχει 
τις ίδιες ανθρώπινες ανάγκες μ’ εσένα και ίσως σε ορισμένες περιπτώ-
σεις υψηλότερη νοημοσύνη από τη δική σου. (Σίνθια Ντίκινσον, Λ. Μπου-
σκάλια, 1993).

Στάδιο συνειδητοποίησης: Οι σχέσεις των συζύγων επιδεινώνονται 
με αντίκτυπο στη ψυχολογία του παιδιού. Η κρίση συζητείται από την οι-
κογένεια και εκφράζονται οι προβληματισμοί του καθενός. Το παιδί με 
αναπηρία εκφράζει την αγωνία μήπως εγκαταληφθεί από τον έναν γο-
νιό ενώ εντείνονται οι φόβοι του περί βίαιης αλλαγής στον μέχρι τώρα 
σταθερό συναισθηματικό του κόσμο. Οι γνωστοί μηχανισμοί άμυνας και 
τρόποι αντιμετώπισης που χρησιμοποιεί το άτομο, κινητοποιούνται αλλά 
και δοκιμάζονται στη περίοδο της κρίσης. 

Στάδιο χωρισμού: Ο ένας σύζυγος αποχωρεί από το σπίτι. Η πυρηνική 
οικογένεια βρίσκεται σε σύγχυση και βιώνει άγχος που δεν κατορθώνει 
να διαχειριστεί εύκολα. Με τις νομικές διαδικασίες του διαζυγίου η οικο-
γένεια συζητά με μέλη της εκτεταμένης οικογένειας ή ειδικούς. Το παιδί 
με αναπηρία, βρίσκεται σε μεγάλη συναισθηματική σύγχυση, αισθάνεται 
έντονα στο περιθώριο καθώς πιθανόν να μην λαμβάνεται καθόλου υπό-
ψη η γνώμη του για το χωρισμό και έχει αμφιβολίες για το δικό του ρόλο. 

Στάδιο αναδιοργάνωσης της οικογένειας: Το διαζύγιο, θέτει νέα σαφή 
και άκαμπτα όρια στη δομή της οικογένειας, που ενδέχεται να είναι ιδι-
αίτερα στρεσογόνα για τα παιδιά. Ο γονικός ρόλος διαχωρίζεται από τον 
συζυγικό, κι αυτό είναι επιβαρυντικό για τη ψυχική υγεία του παιδιού, κα-
θώς καλείται να προσαρμοστεί σε νέα πιο μοναχικά δεδομένα. 

Στάδιο επαναπροσδιορισμού: Με το τέλος της γαμήλιας συμβίωσης 
οι γονείς αποποιούνται το συζυγικό ενίοτε και το γονικό τους ρόλο ενώ 
για τα παιδιά σημαίνει τη διαίρεση της οικογένειας καθώς δεν είναι και 
προϊόν δικής τους απόφασης. 

Οι συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών με αναπηρίες στο δια-
ζύγιο είναι:

Φάση άρνησης: Αρνούνται να δεχτούν το γεγονός του χωρισμού κα-
θώς δε το αντέχουν συναισθηματικά. Αποφεύγουν ό,τι έχει σχέση με την 
υπενθύμιση της νέας πραγματικότητας. Δε συζητούν τίποτε σχετικά, το 
αρνούνται και στους φίλους τους ή στους δασκάλους και συμπεριφέρο-
νται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε στην οικογενειακή τους εστία. 

Φάση θυμού: Πρόκειται για αναμενόμενο συναίσθημα και προκαλεί 
δικαιολογημένες αντιδράσεις ακόμα και όταν δεν είναι αποδεκτές. Τα 
παιδιά μπορεί να συμπεριφέρονται άσχημα με λεκτική ή σωματική επιθε-
τικότητα, να είναι οξύθυμα, να προκαλούν τους γονείς δοκιμάζοντας τα 
όριά τους. Μπορεί ωστόσο να δυσκολεύονται να εκδηλώσουν το θυμό 
τους με τρόπο που τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη το κάνουν, καθώς ενδέ-
χεται να αδυνατούν να εκφραστούν λεκτικά ή να επικοινωνήσουν. Έτσι 
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καταπνίγουν τα αρνητικά τους συναισθήματα με το να κλείνονται στον 
εαυτό τους και σ’ ένα μεταγενέστερο στάδιο εκφράζουν άλλες αρνητικές 
εκδοχές της θλίψης όπως κατάθλιψη, τάση απομόνωσης, παθητικότητα 
και άλλες διαταραχές. 

Φάση θλίψης: Βιώνεται έντονα από τα παιδιά καθώς αρχίζουν να μη 
βρίσκουν νόημα σε τίποτε, δεν αισθάνονται χαρούμενα, εμφανίζουν μει-
ωμένες επιδόσεις στο σχολείο, απομονώνονται από την υπόλοιπη οικο-
γένεια, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν. Το συναίσθημα επιδεινώνεται 
καθώς οι γονείς βιώνουν και οι ίδιοι συναισθήματα θλίψης και μπορεί να 
μην είναι σε θέση να τα φροντίσουν ή δεν κατανοούν τη κατάστασή τους 
και τους μεταδίδουν το δικό τους αίσθημα θλίψης. Τα παιδιά μπορεί να 
αισθάνονται τύψεις ή ενοχές, ιδιαίτερα αυτά με αναπηρίες καθώς αισθά-
νονται πως αποτελούν για την οικογένειά τους βάρος που συνέβαλε ως 
καταλύτης στη δυσάρεστη εξέλιξη. Τα παιδιά με υψηλή λειτουργικότητα 
έχουν έντονη τη τάση να κατηγορούν τον εαυτό τους για το διαζύγιο και 
συμμετέχουν αναπόφευκτα στην εμπειρία που βιώνει η οικογένεια. 

Φάση αποδοχής της νέας πραγματικότητας: Η θλίψη υποχωρεί. Εάν 
οι γονείς έχουν διαχειριστεί σωστά τις προηγούμενες φάσεις του διαζυ-
γίου, τα παιδιά σταδιακά συνειδητοποιούν πως και στο μέλλον θα έχουν 
δύο γονείς που τα αγαπούν. Αυτός βέβαια είναι και ο επιθυμητός στόχος 
μιας επιτυχούς διαχείρισης ενός διαζυγίου για την ψυχική τους ισορρο-
πία. Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην προσαρμογή των παιδιών είναι 
η ποιότητα της σχέσης με τους γονείς. Η ζεστασιά, η υποστήριξη, οι δε-
ξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η θετική επικοινωνία, τα χαμηλά επίπε-
δα συγκρούσεων και η σταθερή πειθαρχία συνδέονται με λιγότερα προ-
βλήματα ψυχικής υγείας και θετικής προσαρμογής (Wolchik, Schenck & 
Sandlev, 2009 / Νικολάου Ε., 2020).

3.1. Συμπτώματα ψυχολογικών διαταραχών στο διαζύγιο: 
Το «νόημα» ενός διαζυγίου για κάθε άτομο αλληλεπιδρά σε μεγάλο βαθ-
μό με τις παρελθούσες εμπειρίες του και τη τρέχουσα ψυχολογική του 
κατάσταση. 

Το παιδί δεν είναι μια μικρογραφία του ενήλικα. Είναι ένας συνεχώς 
εξελισσόμενος και άρα μεταβαλλόμενος οργανισμός. 

Οποιοσδήποτε βλαπτικός παράγοντας επιδράσει κατά τη περίοδο 
αυτή μπορεί να προκαλέσει αναπτυξιακά προβλήματα που διακρίνονται 
σε: σωματικά, πνευματικά και ψυχικά. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, όπως η ηλικία ή το φύλλο 
του, επιδρούν στην προσαρμογή του μετά το διαζύγιο. Αξίζει να τονιστεί 
ότι όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους επηρεάζονται από το 
γονεϊκό χωρισμό και ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά βιώνουν αισθήματα 
πόνου και απώλειας (Clarke-Stewart et al., 2000 / Παπαδοπούλου Ευδο-
κία, 2018). 

Ο βαθμός αναπηρίας του κάθε παιδιού επηρεάζει το τρόπο με τον 
οποίο θ’ αντιμετωπίσουν το διαζύγιο. Τα παιδιά με ελαφρές αναπηρίες 
επηρεάζονται περισσότερο γιατί είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τι 
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συμβαίνει στην οικογένειά τους σε αντίθεση με τα παιδιά με πιο βαρειές 
μορφές αναπηρίας. (Χιώτη – Δέλκου, 2020). 

3.2. Βασικότερες εκδηλώσεις διαταραχών: 
Αίσθημα πένθους: Βιώνουν πένθος για την μεταβολή αυτή στη ζωή τους 
ή για το μέλλον που μέχρι τώρα θεωρούσαν δεδομένο, για τα σχέδια που 
είχαν στο μυαλό τους με την οικογένεια και που τώρα δε θα πραγματο-
ποιηθούν. 

Συναισθήματα άγχους, θλίψης, θυμού ή ενοχής: Μπορεί να εμφανί-
σουν διαταραχές ύπνου, πονοκεφάλους, ανορεξία, επίμονες σκέψεις, 
απειθαρχία, προσκόλληση στους γονείς, απροθυμία για το σχολείο, φόβο 
να μείνουν μόνα τους, τάσεις απομόνωσης, φοβίες, νυκτερινούς εφιάλ-
τες, παλινδρόμηση, αναβίωση του ψυχοτραυματικού γεγονότος ακόμα 
και στο παιχνίδι, επιθετικότητα και υπερκινητικότητα. Πιθανές αντιδρά-
σεις είναι επίσης δυσκολίες στη συγκέντρωση, περιορισμός των δρα-
στηριοτήτων, συμπεριφορές όπως ονειροπόληση, ανάγκη για αποδοχή, 
αναζήτηση της προσοχής, αυξημένες απαιτήσεις, ασθένειες, σωματικά 
παράπονα όπως στομαχόπονοι, δυσκολία στην ολοκλήρωση των σχολι-
κών εργασιών, αντιδραστικότητα, κακές σχέσεις με τα συνομήλικα παι-
διά (Steinberg B., 2009). Οι αντιδράσεις διαφοροποιούντα με την ηλικία. 
Ο Έφηβος μπορεί να συζητήσει λογικά και να κατανοήσει ευκολότερα 
το πρόβλημα του χωρισμού ενώ το μικρό παιδί χρησιμοποιεί συχνά το 
συμβολικό παιχνίδι (όπως μια κούκλα) για να «παίξει» την έκφραση του 
θυμού και να προτείνει μια λύση. 

Δυσκολίες προσαρμογής στο νέο περιβάλλον που μπορεί τα παιδιά να 
μετακομίσουν μετά το χωρισμό.

Αίσθημα διαμοιρασμού της αγάπης: ‘Εντονος είναι ο φόβος πως θα 
χάσουν την αγάπη του ενός γονέα ή και των δύο ή πως πρέπει να κρύ-
βουν την αγάπη τους για τον ένα γονιό από τον άλλο. Αυτή η θέση είναι 
αβάσταχτη για ένα παιδί, νιώθει ότι πρέπει να μοιράζει τον εαυτό του 
σε δύο στρατόπεδα ή να υποκρίνεται πως αγνοεί την ύπαρξη του άλλου 
γονιού. 

Αναβίωση τραυματικού γεγονότος: Εκφράζεται συχνά με τη ζωγραφι-
κή. Επαναλαμβάνουν διαρκώς στα θέματα που ζωγραφίζουν σκηνές από 
το διαζύγιο ή την απομάκρυνσή τους από το σπίτι. 

Η ένταση και η συχνότητα της κάθε διαταραχής επηρεάζεται από την 
προϋπάρχουσα ψυχολογική κατάσταση του παιδιου. Τα παιδιά με αναπη-
ρίες θα καταπονηθούν ψυχολογικά περισσότερο σ’ ένα διαζύγιο, γεγονός 
που μπορεί ν’ αποτελέσει γι’ αυτά πηγή μακροχρόνιας οδύνης ακόμα και 
πολλά χρόνια μετά το χωρισμό των γονιών τους. 
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4. Διαχείριση επιπτώσεων του διαζυγίου: 
Σύμφωνα με τον Ψυχολόγου Δημήτρη Τσούκαλη οι γονείς πρέπει: 

•	 Να μη βάζουν το παιδί στο μέσο της σύγκρουσης και να μην είναι 
παρών. 

•	 Να μη δείχνουν εχθρότητα για τον πρώην σύζυγο και να μην τον 
κατηγορούν μπροστά στο παιδί.

•	 Οι εξηγήσεις που θα δοθούν στο παιδί να είναι όσο πιο αληθινές 
γίνεται. 

•	 Να τονιστεί πως είναι κοινή απόφαση που αφορά μόνο τους γο-
νείς. 

•	 Οι γονείς να θέτουν τα ίδια σταθερά όρια και κανόνες. 
•	 Το παιδί να επισκέπτεται τον γονέα που έφυγε σε συνεπές και τα-

κτικό πρόγραμμα.
•	 Να εξηγούν στο παιδί πως αυτό δεν έχει κανένα απολύτως μερίδιο 

ευθύνης και να το διαβεβαιώσουν πως θα συνεχίσουν να το αγα-
πούν και να το υποστηρίζουν. 

•	 Να ενθαρρύνουν το παιδί να εκφράσει όλα τα συναισθήματα και 
τις σκέψεις του. 

•	 Να μην στερήσουν το παιδί κανέναν από τους δύο γονείς
•	 Ο γονέας που μένει πια αλλού να συνεχίσει να παρέχει την ίδια 

σταθερή φροντίδα. 
•	 Τα παιδιά δεν πρέπει να αισθανθούν παραμελημένα και να ξέρουν 

ανά πάσα στιγμή που θα βρουν και τους δύο γονείς. Δίνετέ τους 
την άνεση να σας τηλεφωνούν ώστε να μην έχουν την αίσθηση της 
εγκατάλειψης. 

•	 Να δείχνουν όταν βρίσκονται μαζί τους ενδιαφέρον για το πως 
περνάει το παιδί τη μέρα του και τι κάνει όταν αυτοί απουσιάζουν. 
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Κάποτε το διαζύγιο είναι η λύση για την παύση των συγκρούσεων και 
τη λύτρωση των πιο αδύναμων μελών της οικογένειας, κυρίως τα παιδιά 
με αναπηρίες. 

Οι γονείς να μην υποδεικνύουν στα παιδιά το πως αισθάνονται αλλά 
να καταβάλλουν από κοινού κάθε δυνατή προσπάθεια για την επούλωση 
των πληγών. Τα παιδιά χρειάζεται να ξέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνα για 
τον χωρισμό και ότι οι ανάγκες τους θα καλυφθούν. (Νικολάου Ε., 2020). 
Δουλέψτε μαζί με τα παιδιά για να λύσετε το πρόβλημα σα μια ομάδα και 
βοηθήστε τα να διαχειριστούν το θυμό τους. Με την αγάπη που είναι η 
τροφή της ψυχής, τα βοηθάμε να ξεπεράσουν το χωρισμό και να αισθαν-
θούν την ουσία του μητρικού και πατρικού ρόλου. 

Η επικοινωνία των γονέων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Χρειάζεται με-
γάλη προσπάθεια. Να μιλάνε ήρεμα, να ελέγχουν το θυμό τους. Τα ξε-
σπάσματά τους. Να ακούνε τα παιδιά τους και να είναι προσεχτικοί όταν 
συζητάνε για το διαζύγιο μπροστά τους. Η αποδοχή της νέας κατάστασης 
βοηθάει να προσαρμοστεί η οικογένεια στη νέα συνθήκη. 

Μετά το διαζύγιο όπου οι γονείς ακολουθούν διαφορετική πορεία 
ζωής, το κοινό μέτωπο μεταξύ τους επιβάλλεται ώστε να διατηρηθεί στα-
θερή συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά και να μην τους προκαλούν σύγ-
χυση με το να μη σέβονται ο ένας τον άλλον. 

Καθώς τα παιδιά έχουν τη τάση να μιμούνται τους γονείς, όταν αυτοί 
επιδεικνύουν μια αξιοπρεπή συμπεριφορά, τότε ειδικά τα παιδιά με ανα-
πηρίες, διευκολύνονται περισσότερο να βρουν τις ισορροπίες τους και 
κατευθύνονται πιο εύκολα σε μια θετική στάση. 

Η ποιότητα της γονεϊκής λειτουργικότητας καθορίζει τη συμπεριφορά 
και την ευημερία των παιδιών (Amato, 2000 / Νικολάου Ε. 2020)

5. Συμπερασματικά: 
Θεωρείται τελικά δεδομένο ότι τα άτομα με αναπηρίες πλήττονται περισ-
σότερο από τα άτομα με τυπική ανάπτυξη σ’ ένα διαζύγιο. Η θέση τους 
επιβαρύνεται από τη διάλυση της οικογένειας.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει τις 
οικονομικοκοινωνικές μέχρι τώρα συνθήκες διαβίωσή τους έως τον αντί-
κτυπο στην ψυχολογία τους και στην προσαρμογή τους στη νέα κατάστα-
ση. 

Και μετά το χωρισμό οι γονείς οφείλουν να διατηρούν άριστες σχέ-
σεις μεταξύ τους, σχέσεις αγάπης με το παιδί, κοινές ευθύνες των δύο 
εφ’ όρου ζωής, για την ομαλή ψυχική υγεία του παιδιού! Καλό είναι όμως 
να μη φτάνουν σε ακραίες αντιδράσεις γιατί και αυτές ως χωρισμό τα 
αντιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα παιδιά. Η διαχείριση του θυμού των γονέων 
είναι σημαντική όπως και η άρση των εμποδίων στην επικοινωνία γονέα-
παιδιού. (Νικολάου Ε., 2020) 

Ενδεδειγμένη είναι ειδικά τα τελευταία χρόνια η υποστήριξη από ειδι-
κούς ώστε το διαζύγιο ως διαδικασία να λειτουργήσει λιγότερο επιβαρυ-
ντικά για τα παιδιά με αναπηρίες. Η σωστή συμβουλευτική παρέμβαση θα 
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οδηγήσει σε γρηγορότερη επούλωση των τραυμάτων τους και επαναφο-
ρά στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής τους. 

Εν κατακλείδι η παροχή σταθερότητας, πειθαρχίας και φροντίδας στο 
παιδί μετά από ένα διαζύγιο είναι θεμελιώδους σημασίας για την ομαλή 
προσαρμογή του παιδιού. (Νικολάου Ε., 2020). 

Ας δούμε ως οικογένεια αρχικά, ως κοινωνία και ως αρμόδιοι φορείς, 
το διαζύγιο ως ευκαιρία για να επιδείξουμε το καλύτερο εαυτό μας απέ-
ναντι στα παιδιά με αναπηρία και όχι ως ένα γεγονός που θα συμβάλλει 
στην περαιτέρω ψυχολογική επιβάρυνση και περιθωριοποίηση των παι-
διών αυτών.
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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο είναι μέρος ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας και 
έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση του συναισθήματος και της 
κοινωνικής αντίληψης του. Στην Ψυχολογία η 
Συναισθηματική και η Κοινωνική Νοημοσύνη 
έχουν υπάρξει δύο κομβικές έννοιες για τη δι-
ερεύνηση της καθημερινότητας των ανθρώπων 
και των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Σκοπός 
της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη 
αυτής της συσχέτισης και η υπογράμμιση της 
αξίας των συναισθημάτων υπό το πρίσμα του 
κατά πόσο αυτά επηρεάζουν λειτουργίες της 
ζωής του ανθρώπου, όπως η επαγγελματική του 
πορεία. 

Abstract 
This article, as part of a broader Diplomatic Research, aims to explore 
both Emotion and Social Perception. In the sci-
entific field of Psychology, not only Emotional 
Intelligence but also Social Intelligence have 
been two key concepts tracing the role of both 
in each individual’s everyday life and the part of 
their interpersonal relationships. The purpose of 
the literature review is to highlight this correla-
tion as well as to emphasize the value of emo-
tions in the light of whether they affect the func-
tions of human life, such as their professional 
career.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ  
ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
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1.  Συναίσθημα – Συναισθηματική Νοημοσύνη 
Η απάντηση στο ερώτημα τι είναι συναίσθημα προβλημάτισε τους επιστή-
μονες καθώς ο ορισμός του αποδείχτηκε αρκετά περίπλοκος. Ο Goleman 
(1996) υπήρξε ο βασικός μελετητής του αντικειμένου της Συναισθημα-
τικής Νοημοσύνης και όρισε το συναίσθημα ως μια σύνθετη κατάσταση 
κατά την οποία η αντίληψη και εστίαση σε ένα αντικείμενο ή μια κατάστα-
ση προκαλεί ένα πλήθος σωματικών αλλαγών μεγαλύτερης ή μικρότερης 
διάρκειας. Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο όρος «συναίσθημα» αναφέρεται 
σε οποιαδήποτε αναταραχή ή αναστάτωση του νου, αίσθημα, πάθος και 
γενικά οποιαδήποτε σφοδρή ή πυρετώδη ψυχική κατάσταση. 

Συχνά το συναίσθημα συγχέεται με την έννοια της συγκίνησης. Ωστό-
σο, η συγκίνηση ορίζεται ως μια σύνθετη μορφή αντίδρασης απέναντι σε 
ένα ερέθισμα, η οποία περιλαμβάνει βιοσωματικές μεταβολές. Ο τύπος 
και η ένταση της αντίδρασης εξαρτώνται από το είδος του ερεθίσματος, 
δηλαδή από το αν το ερέθισμα είναι ευχάριστο, απειλητικό ή κάτι παρό-
μοιο (Νέστορος, 2000). Η συγκίνηση ουσιαστικά αποτελεί τις βιοσωμα-
τικές διαδικασίες του συναισθήματος χωρίς τα γνωστικά στοιχεία του. Σε 
αυτό το σημείο έγκειται και η διαφορά ανάμεσα στο συναίσθημα και τη 
συγκίνηση.

Το γεγονός ότι το συναίσθημα περιλαμβάνει στοιχεία γνωστικής υφής 
αποτέλεσε σημείο ασυμφωνίας με μελετητές του αντικειμένου της Συ-
ναισθηματικής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, ο Zajonc (1980) δεχόταν ότι 
οι άνθρωποι συχνά εκτελούν τις συναισθηματικές κρίσεις τους τόσο για 
τους άλλους όσο και για αντικείμενα ακόμα κι αν έχουν επεξεργαστεί 
πολύ λίγες πληροφορίες για αυτούς. Αυτό τον οδήγησε να γίνει υποστη-
ρικτής της άποψης ότι η συναισθηματική αξιολόγηση των ερεθισμάτων 
μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από γνωστικές διεργασίες (Zajonc, 1984). 
Παρά το γεγονός ότι για εκείνον το συναίσθημα και η γνωστική λειτουρ-
γία λειτουργούν συλλογικά, πίστευε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται 
για δύο ξεχωριστά και μερικώς ανεξάρτητα συστήματα και αυτό καθιστά 
το συναίσθημα ικανό να παραχθεί χωρίς απαραίτητα κάποια προϋπάρ-
χουσα γνωστική επεξεργασία. 

Αντίθετος σε αυτήν την άποψη φαίνεται να είναι ο Lazarus (1982), 
οποίος θεωρούσε ότι η συναισθηματική αντίδραση προαπαιτεί κάποιου 
είδους γνωστική επεξεργασία, εφόσον η γνωστική αξιολόγηση είναι ανα-
πόσπαστο γνώρισμα όλων των συγκινησιακών καταστάσεων. Το σημείο 
τομής μεταξύ των Zajonc και Lazarus ήταν ο τρόπος αποδοχής της έννοι-
ας της γνωστικής αποτίμησης, η οποία ορίζεται ως η ερμηνεία της τρέ-
χουσας κατάστασης, για να αποφασιστεί αν είναι απειλητική ή όχι και 
κατά πόσο μπορεί κανείς να τη διαχειριστεί. Ο τελευταίος δεχόταν ότι η 
γνωστική αποτίμηση παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της συ-
γκινησιακής εμπειρίας, ενώ ο Zajonc όχι (Eysenck, 2010).

Ο επιστημονικός όρος που καλύπτει τη μελέτη της λειτουργίας του συ-
ναισθήματος είναι αυτός της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, η οποία ανα-
φέρεται στο σύνολο των δεξιοτήτων, οι οποίες διέπουν την ακριβή αξι-
ολόγηση, εκτίμηση, έκφραση και ρύθμιση του συναισθήματος (Feldman, 
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2011). Συγκεκριμένα, ο πρώτος ορισμός της Συναισθηματικής Νοημοσύ-
νης δόθηκε από τους Salovey & Mayer (1990), οι οποίοι υπογράμμισαν 
μια διττή προσέγγισή της. Από τη μία, πρόκειται για την ικανότητα να 
αναγνωρίζει κανείς τόσο τα προσωπικά του συναισθήματα όσο και των 
άλλων και από την άλλη, το να είναι σε θέση κανείς να διακρίνει τη νοερή 
γραμμή μεταξύ των συναισθημάτων και της καθοδήγησης της σκέψης και 
των πράξεων. Πολύ περισσότερο συσχετίζεται με την ικανότητα προσαρ-
μογής στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται κάποιος (Τομασίδης, 
1982 στο Παπαβασιλείου, 2017), δηλαδή περιλαμβάνει τη γνώση του ατό-
μου, τη διαχείριση των συναισθημάτων του, καθώς και την αναγνώριση 
των συναισθημάτων σε άλλους, την ικανότητα να διαχειριστεί αυτά τα 
συναισθήματα και την ικανότητα να χρησιμοποιηθούν τα συναισθήματα 
για να παρακινήσει μια συμπεριφορά (Clarke, 2000 στο Παπαβασιλείου, 
2017). 

Βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχουν τα μη λεκτικά μηνύματα των 
ανθρώπων, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τις εκφράσεις του προσώ-
που και τη στάση του σώματος. Συνεπώς, ένα άτομο που διακρίνεται για 
τη συναισθηματική του νοημοσύνη, έχει την ικανότητα να διακρίνει και να 
αναγνωρίζει τα συναισθήματα των οικείων του και να αναπτύσσει ειδικά 
κανάλια επικοινωνίας μαζί τους (Elfenbeinetal, 2002).

Επιπλέον, η Συναισθηματική Νοημοσύνη προσφέρει σε ορισμένα άτο-
μα την ικανότητα να διαμορφώνουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις, να 
κατανοούν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των άλλων και να αντα-
ποκρίνονται κατάλληλα στις ανάγκες τους. Επιτρέπει στο άτομο να έχει 
ενσυναίσθηση ως προς τα συναισθήματα των άλλων και να αντιδρά με 
κατάλληλο τρόπο (Feldman, 2011). Ως «ενσυναίσθηση» ορίζεται η υποκει-
μενική ή φαινομενική εμπειρία που είναι διαθέσιμη μόνο στο άτομο που 
έχει την εμπειρία (Eysenck, 2010). Ο Schooler (2002) θεωρούσε πως η 
ενσυναίσθηση είναι η βασική συνείδηση.

2. Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη 
Πέραν από το κομμάτι της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, το οποίο ανα-
φέρεται στην αυτεπίγνωση των συναισθημάτων του εαυτού, δηλαδή την 
ακριβή συνειδητοποίηση της προδιάθεσης για μια συμπεριφορά και την 
εις βάθος κατανόηση των αξιών και των κινήτρων ενός συναισθήματος 
(Γιακουμάκη, 2015), η κοινωνική διάσταση της Συναισθηματικής Νοημο-
σύνης είναι εξίσου σημαντική.

Στο πιο πρόσφατο μοντέλο του ο Baron (2000) διέκρινε πέντε δια-
στάσεις Συναισθηματικής Νοημοσύνης: (α) τις ενδοπροσωπικές δεξιότη-
τες (intrapersonal skills), (β) τις διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal 
skills), (γ) την προσαρμοστικότητα (adaptability), (δ) τον έλεγχο στρες 
(stress management) και (ε) τη γενική διάθεση (general mood). Οι περισ-
σότερες από τις διαστάσεις που εντοπίζει ο Baron αναφέρονται ακριβώς 
στην κοινωνική πτυχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 
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Ο βαθμός που η Συναισθηματική Νοημοσύνη διαδραμάτιζε έναν κα-
θοριστικό ρόλο στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου οδήγησε στη δημι-
ουργία ενός αυτοτελή επιστημονικού όρου. Ο Thorndike αναγνώρισε 
την έννοια της Κοινωνικής Νοημοσύνης (social intelligence), μια πτυχή 
της συναισθηματικής νοημοσύνης, ήδη από τη δεκαετία του 1920 και την 
κατέταξε στο σύνολο των ικανοτήτων κατά των οποίων δύναται κανείς 
να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις ανθρώπινες σχέσεις και να ενερ-
γήσει με έξυπνο τρόπο εντός του πλαισίου αυτών (Βακόλα & Νικολάου, 
2012).

Ο Humphrey (1983) θεωρεί ότι η βασική λειτουργία της συνείδησης 
είναι κοινωνική. Αυτό είχε υποστηρίξει κι ο Αριστοτέλης με τη ρήση του 
ότι ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό. Οι άνθρωποι, δηλαδή, συγκρότησαν 
κοινωνικές ομάδες προκειμένου να επιβιώσουν και έτσι εξοικειώθηκαν 
με την ανάγκη να μοιράζονται υλικά και ψυχικά αγαθά. Χωρίς να το κα-
ταλαβαίνουν ανέπτυξαν την επίγνωση του εαυτού και του άλλου για να 
καταφέρουν να συνυπάρχουν αρμονικά (Eysenck, 2010).

Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι η κοινωνική ικανότητα εστιάζει στην ιδιό-
τητα του ατόμου να κατανοεί τους άλλους και να διαχειρίζεται τις σχέσεις 
του με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της κοινωνικής επίγνωσης και τη 
διαχείριση σχέσεων. Η κοινωνική επίγνωση είναι η ικανότητα να συλλαμ-
βάνει κανείς με ακρίβεια τα συναισθήματα των άλλων και να είναι σε 
θέση να ερμηνεύσει το τι συμβαίνει. Αυτό σημαίνει να δύναται κανείς 
να διαβάσει τι σκέφτονται οι άλλοι και τι αισθάνονται ακόμα και όταν ο 
ίδιος δε μοιράζεται το ίδιο συναίσθημα (Brandberry & Greaves, 2006 στο 
Γιακουμάκη, 2015).

Δύο επιπλέον έννοιες που πλαισιώνουν την εννοιολογική προσέγγι-
ση της Κοινωνικής Νοημοσύνης είναι αυτή της κοινωνικοσυναισθηματι-
κής ικανότητας και της κοινωνικής αντίληψης. Η πρώτη αναφέρεται στον 
υψηλό βαθμό ανάπτυξης της κοινωνικής και συναισθηματικής σφαίρας 
σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάπτυξης των προσόντων αυτών σε 
πραγματικές συνθήκες (Cole & Cole, 2011). 

Με τον όρο «κοινωνική αντίληψη» νοείται η κατανόηση των κοινω-
νικών σηματοδοτήσεων, των κοινωνικών καταστάσεων και της κοινωνι-
κής συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των συναισθημάτων 
που υπάρχουν στους άλλους και την κατανόηση ακόμη πιο περίπλοκων 
πνευματικών λειτουργιών που συμβαίνουν εντός των άλλων, όπως είναι 
οι προθέσεις, οι σκέψεις ή οι πεποιθήσεις τους (Καραγιαννίδης, 2016). 
Συνοδευτικά με την κοινωνική αντίληψη, η κοινωνική αναφορά είναι η 
διαδικασία της σκόπιμης αναζήτησης των στοιχείων που αφορούν τα συ-
ναισθήματα των άλλων και συνδράμουν στην ερμηνεία των καταστάσεων 
και των γεγονότων για τα οποία δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα (Feldman, 
2011). Η γλώσσα του σώματος και η παρατήρηση του προσώπου συγκατα-
λέγονται στις μεθόδους κοινωνικής αναφοράς. 
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3.  Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαπροσωπι-
κές Σχέσεις στην Εργασία 

Οι βιβλιογραφικές πηγές έχουν διερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και εργασίας και, κατά συνέπεια, το βαθμό 
που οι διαπροσωπικές σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον είναι σε θέση 
να δεχτούν κάποια επίδραση από την αντίληψη των συναισθημάτων των 
ατόμων και από την εικόνα του εαυτού και του άλλου που έχουν σχημα-
τίσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους και μέσω της Θεωρίας του Δεσμού.

Σύμφωνα με το Τομασίδη (1982), η Συναισθηματική Νοημοσύνη συ-
σχετίζεται με την ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται κάποιος, πράγμα που θα υποστηριχτεί και από τη θεω-
ρία των συναισθημάτων. Κατά την τελευταία, η συγκέντρωση συναισθη-
ματικών εμπειριών στο χώρο εργασίας σε συνδυασμό με άλλους παρά-
γοντες διαμορφώνουν την εργασιακή συμπεριφορά των εργαζομένων 
(Weiss & Cropanzano, 1996). Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πέρα από 
την προσωπική ζωή του ενήλικα, η ποιότητα της Συναισθηματικής Νοημο-
σύνης καθορίζει και το επαγγελματικό του κομμάτι (Zeidner, Matthews & 
Roberts, 2004∙ Mayer, Salovey, & Caruso, 2004∙ Carmeli & Josman, 2006- 
Sy, Tram, & O’ Hara, 2006, στο Feldman, 2011).

Πολύ περισσότερο, έρευνες έδειξαν ότι η υψηλή αντιλαμβανόμενη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την καλύτερη απόδοση 
των ατόμων όταν δίνουν συνέντευξη (Fox & Spector, 2000), την αποτελε-
σματικότερη διαχείριση στο λιανικό εμπόριο (Slaski & Cartwright, 2002), 
τις διαπραγματεύσεις (Elfenbein et al., 2007. Mueller & Curhan, 2006), τη 
συνεργατική δουλειά (Druskat & Wolff, 2001∙ Jordan, Ashkanasy, Härtel, 
& Hooper, 2002, στο Καζαμία 2015), τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθού 
και την κοινωνικότητα του εργαζομένου (Lopes et al., 2006). Άτομα με 
ανώτερη συναισθηματική ευφυΐα είναι πιο επιτυχημένοι επαγγελματικά 
και διοικούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο (Cooper & Sawaf, 1997∙ Higgs 
& Rowland, 2002∙ Prati, Douglas, Ferris, Ammeter & Buckley, 2003 στο 
Καζαμία, 2015).

Οι έρευνες αυτές οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο τρόπος διαχείρισης 
των συναισθηματικών καταστάσεων στο χώρο εργασίας έχουν μεγάλη 
σημασία για τα άτομα, τις ομάδες και την ίδια την κοινωνία, καθώς έχουν 
τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις στάσεις και τη συμπεριφορά των ερ-
γαζομένων (Brief &Weiss, 2002∙ Weiss, 2002 στο Καζαμία 2015). Επίσης, 
επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η σωστή διαχείριση των σχέσεων προκύ-
πτει από το τρίπτυχο των τριών πρώτων δεξιοτήτων της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης: της αυτεπίγνωσης, της αυτοδιαχείρισης και της κοινωνικής 
επίγνωσης (Γιακουμάκη, 2015).

Κατά συνέπεια, μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης το εργατικό 
προσωπικό αυξάνει τη θετική του διάθεση και αυτοεκτίμηση (Schutte et 
al., 2002), αντιμετωπίζει το εργασιακό άγχος πολύ καλύτερα και κατα-
φέρνει να συνδυάσει την αίσθηση της ικανοποίησης από την εργασία με 
εκείνη γενικότερα από τη ζωή (Austin, Saklofske & Egan, 2005∙ Gannon 
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& Ranzijn, 2005∙ Palmer, Donaldson, & Stough 2002, στο Καζαμία, 2015), 
πράγμα πολύ σημαντικό για τη σωματική, αλλά πρωτίστως ψυχική υγεία 
των ανθρώπων. 

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση 
Baron, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the 

Emotional Quotient Inventory (EQ-i) In R. Bar-On and J. D. A. Park-
er (Eds.), Handbook of emotional intelligence, San Francisco: Jossey 
Bass.

Goleman, D. (1996). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο 
σημαντικό από το «IQ» (Επιμέλεια: Ι.Ν. Νέστορος, Χ. Ξενάκη). Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα.

Cole, M. & Cole, S. R. (2011). Η ανάπτυξη των παιδιών. Αθήνα: Εκδόσεις 
Τυπωθήτω.

Elfenbein, H.A., Marsh, A.A., Ambady, W. (2002). Emotional Intelligence 
and the Recognition of Emotion. Ανακτήθηκε από: https://aamarsh.
files.wordpress.com/2015/05/elfenbein-et-al.pdf.

Eysenck, M.W. (2010). Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Αθήνα: 
Gutenberg.

Feldman, S. R. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία Δια βίου ανάπτυξη. Αθήνα: 
Gutenberg.

Fox, S., & Spector, P. E. (2000). Relations of emotional intelligence, prac-
tical intelligence, general intelligence, and trait affectivity with inter-
view outcomes: It’s not all just ‘G’. Journal of Organizational Behavior, 
21(2), 203-220.

Humphreys S.C. (1983), The family, women and death, London.
Lazarus, R. S. (1982), Thoughts on the Relations Between Emotion and 

Cognition. American Psychologist, Vol. 35, 1019-1024.
Salovey, P. & Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence, Imagination, Cog-

nition, and Personality, 9, 185-211.
Schooler, J.W. (2002). Re- representing consciousness: Dissociations be-

tween experience and meta-consciousness. Trends in Cognitive Sci-
ences, 6, 339-344.

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Simunek, M., McKenley, J. & Hollander, S. 
(2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-be-
ing. Cognition & Emotion, 16(6), 769-785.

Weiss, Η. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: A theoreti-
cal discussion of the structure, causes and consequences of affective 
experiences at work. Research in organizational behavior, 19, 1-74.

Zajonc, R. B. (1984). On the primacy of affect. American Psychologist, 39, 
117-123.



275

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

Ελληνόγλωσση 
Βακόλα. Μ. & Νικολάου. Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία & συμπεριφο-

ρά. χ.τ. Εκδόσεις Rosil.
Γιακουμάκη, Μ. (2015). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. 

(Πτυχιακή εργασία.) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχόλη 
Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ηράκλειο.

Καραγιαννίδης, Χ., (12 Ιουλίου 2016), http://doctorbabis.gr/2016/07/% 
CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE% 
B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5
%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE
%B1/

Νέστορος, Ι.Ν. (2000).Σύγχρονες Απόψεις για το Ρόλο των Συναισθη-
μάτων στην Ψυχική Υγεία. (Εργασία δημοσιευμένη στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης). Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κρήτη.

Παπαβασιλείου, Δ. (2017). Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης 
των σχολικών ηγετών στη διαδικασία της επαγγελματικής ενδυνάμω-
σης των εκπαιδευτικών. Απόψεις εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης νόμου Κιλκίς. (Δημοσιευμένη Διπλωματική Εργασία). Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών - Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης - 
Εκπαιδευτική Ηγεσία,Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική 
Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φλώρινα.





277

Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα αποπειράται να καταδείξει την συμμετοχή ή μη των 
γυναικών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τις διάφορες απο-
κλείσεις ανά κοινότητα και περιοχή. Διά μέσου της ποιοτικής μεθόδου 
ανάλυσης κατεγράφησαν οι στάσεις και οι απόψεις έξι γυναικών Ρομά 
σχετικά με την άποψή τους για τον θεσμό του σχολείου, τις έμφυλες δι-
ακρίσεις, την αλληλεξάρτηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας ή αποτυχίας 
γονέων και παιδιών, την επιρροή των ηθών και 
των εθίμων της τσιγγάνικης κοινότητας ως προς 
την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα και 
την προσήλωση των γυναικών Ρομά στον θεσμό 
της οικογένειας και της κοινότητας. Τα αποτε-
λέσματα διαφέρουν ελαφρώς ανά τις περιοχές, 
όμως, παρά την σχετική ανέλιξη ορισμένων πε-
ριπτώσεων, διαφαίνονται πως οι παραδόσεις 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινότητας 
αυτής 

Abstract 
The present study attempts to demonstrate the participation or not of 
Roma women in the education system, as well as the various exclusions 
per community and region. Through the qualitative analysis method, the 
attitudes and views of six Roma women were recorded. Specifically, the 
researched subjects were their views on the institution of the school, 
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gender discrimination, the interdependence of 
educational success or failure of parents and 
children, the influence of gypsy morals and cus-
toms in terms of participation in the education 
system and the commitment of Roma women to 
the institution of the family and the community. 
The results differ slightly across the regions, but 
despite the relative development of some cases, 
it seems that the traditions are the cornerstone 
of this community.

1. Εισαγωγή 
Ρομά, τσιγγάνοι, αθίγγανοι, ταξιδευτές. Οι προσδιορισμοί είναι πολλοί για 
το λαό που επιβίωσε πάνω από δέκα αιώνες χωρίς πατρίδα, χωρίς ιστο-
ρία, χωρίς γραπτή γλώσσα αλλά με μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Από το 1979 
ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν την κοινότητα αυτή 
με το όνομα Ρομ, εν συνεχεία της επικυρωμένης απόφασης των ιδίων 
κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Τσιγγάνων όλων των χωρών 
το 1971, στο Λονδίνο (Ντούσας, Δ., 1997, σελ.36). Ρομ στην προφορική 
γλώσσα ρομανί, ή αλλιώς ρομανές σημαίνει άνδρας-σύζυγος, άνθρωπος, 
κύριος και τσιγγάνος και ο πληθυντικός της λέξης είναι Ρομά. Οι Ρομά 
ζουν σε πάνω από σαράντα χώρες ανά τον κόσμο και στο σύνολο τους 
υπολογίζονται περίπου 15.000.000, με περισσότερους από τους μισούς 
να διαμένουν στην Ευρώπη (Λυδάκη, Α., 2013, σελ.15).

Σαφής είναι η σπουδαιότητα της προφορικής γλώσσας ρομανί και των 
διάφορων διαλέκτων της, καθώς μέσω αυτής διατηρείται η παράδοσή 
τους και η ιστορική μνήμη τους. Χρειάστηκε ο συνδυασμός πολλών επι-
στημών και κυρίως η συγκριτική γλωσσολογία για να συμπεράνουν πως η 
γλώσσα των Ρομά έρχεται σε ξεκάθαρη φωνητική αντιστοιχία με τα σαν-
σκριτικά, κατατάσσοντάς τη στις ινδοάριες γλώσσες (Fraser, A. (1998), 
σελ.30). Ως εκ τούτου από τον 18ο αιώνα και έπειτα είναι κοινώς αποδε-
κτό ότι η καταγωγή των Ρομά είναι ινδική (Kenrick, D. , 1997, σελ.20). 

Τα ταξίδια της φυλής φαίνεται να ξεκίνησαν από την Ινδία περί το 300 
π.Χ. με αρχικούς προορισμούς την Περσία, την Συρία, την Αρμενία και 
την Αίγυπτο, κι έπειτα την Κωνσταντινούπολη και την Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία, καταφέρνοντας τελικά να εισχωρήσουν στην Ευρώπη (Στο ίδιο, 
σελ. 13-38). Θεωρητικά οι σημαντικές μεταναστεύσεις των Ρομά ολοκλη-
ρώθηκαν τον 16ο αιώνα, όποτε και ξεκίνησαν οι μεγάλοι διωγμοί εναντί-
ον τους με αποκορύφωμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου υπέ-
στησαν διωγμούς και θανατώσεις από το Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ. Έτσι 
οι Ρομά συνέχισαν τις μετακινήσεις τους προκειμένου να διεκδικήσουν 
καλύτερες ευκαιρίες, ωστόσο ακόμη δεν κατάφεραν να γίνουν απόλυτα 
αποδεκτοί και να αφομοιωθούν από το λαό που συγχρωτίζονται. Σήμερα 
λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα και για 
έναν πανευρωπαϊκό λαό (Έξαρχος, Γ., 2007, σελ.40).

Key words: 

Education,  
Roma, Gender,  

Discriminations,  
traditions



279

ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΡΟΜΑ: ΚΟΊΝΩΝΊΚΕΣ ΑΝΊΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΊ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

2. Οι Ρομά στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα συναντάμε πρώτη φορά Ρομά τον 14ο αιώνα, το 80% όμως 
των τσιγγάνων που ζουν σήμερα στην Ελλάδα ήρθαν λίγο πριν και μετά 
από τη Μικρασιατική καταστροφή με την πλειονότητά τους να είναι χρι-
στιανοί ορθόδοξοι με εθνική συνείδηση (Βαξεβάνογλου, Α., 2001, σ.σ..21-
33), χωρίς ωστόσο να τους αποδοθεί υπηκοότητα όπως στους υπόλοι-
πους πρόσφυγες, στάση που συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες 
(Ράντης, Μ., 2014, σελ. 110). Μετά από διάφορα ημίμετρα τα δύο διατάγ-
ματα του υπουργείου εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης της 
διεύθυνσης ιθαγένειας, το 1978 και το 1979 κατάφεραν να προσδώσουν 
στην πλειοψηφία των Ρομά την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. 

Σύμφωνα με έρευνες στην Ελλάδα διαβιώνουν περίπου 250.000, το 
70% των οποίων είναι μόνιμα εγκατεστημένοι. Η πραγματικότητα των 
Ρομά στρέφεται γύρω από την κοινότητα και την ευρύτερη οικογένεια, 
που έχουν μεγαλύτερη σημασία από το άτομο και διέπονται από αυστη-
ρούς ρυθμιστικούς κανόνες (Λιεζούα, Ζ.Π., 1999, σελ.76).

3. Η οπτική του φύλου στη κοινότητα των Ρομά 
Σύμφωνα με την Judith Buttler το φύλο αποτελεί βασικό στοιχείο συ-
γκρότησης της ταυτότητας. Στην ρόμικη κοινότητα οι διαφοροποιήσεις 
με βάση το φύλο, αρχίζουν από την παιδική ηλικία και την διαφορετι-
κή κοινωνικοποίηση. Οι γυναίκες Ρομά αποτελούν ουσιαστικά μία παρα-
γωγική μηχανή, μία πηγή διαιώνισης της ομάδας και το φύλο αποτελεί 
εμπόδιο σε πολλές πτυχές της κοινωνικής τους ζωής. Οι σταθερές και οι 
αξίες που μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά, δεν επιτρέπουν στα 
κορίτσια να αποκλίνουν από τις βαθιά ριζωμένες νοοτροπίες και από τα 
έθιμα. Ωστόσο, η βαθμιαία αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών Ρομά 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, καταδεικνύει τις ανισότητες που υφίστανται. 
Βέβαια, αυτές οι πρακτικές θεωρούνται απειλή για τα ήθη και τα έθιμα 
των τσιγγάνων και πολλές φορές αποτελούν εμπόδιο στην συνέχεια της 
εκπαίδευσής τους.

Σημείο κλειδί στην παράδοση των Ρομά αποτελεί η διατήρηση της παρ-
θενίας και η απαγωγή της νεαρής γυναίκας προκειμένου να ξεφύγει από 
την αιγίδα του πατέρα και να ανήκει πλέον στον μελλοντικό σύζυγο της. 
Όπως προκύπτει οι οικογένειες Ρομά είναι κυρίως πατριαρχικές και η θέση 
μιας γυναίκας αναβαθμίζεται με τη μητρότητα (Okely, J., 1983, σ.σ. 202-214).

4. Ρομά και εκπαιδευτικό σύστημα 
Μεγάλο ποσοστό των Ρομά είναι αναλφάβητοι, με τους περισσότερους 
να μην φοιτούν τακτικά και να μην ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκ-
παίδευση (Λυδάκη, Α. (1998), σελ.105). Πηγή διαπαιδαγώγησης και γνώ-
σης αποτελεί η οικογένεια και η κοινότητα, μαθαίνοντας τα προς το ζην. 
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Μεγάλη σύγκρουση αξιών υφίστανται τα παιδιά Ρομά που εγγράφονται 
στο σχολείο, καθώς οι παραδοσιακοί τσιγγάνικοι τρόποι διαπαιδαγώγη-
σης που μαθαίνουν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους απέχουν από τη 
σύγχρονη κοινωνικοποίηση του δυτικού κόσμου (Κάτσικας, Χ. – Πολίτου, 
Ε., 1999, σ.σ..80-87). 

Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η Πολιτεία προέβη στις 
κάτωθι παρεμβάσεις σχετικά με τους Ρομά και την εκπαίδευσή τους: 

•	 Ανάπτυξη μίας συστηματικής και διαχρονικής παρέμβασης των 
Τσιγγάνων στο εκπαιδευτικό σύστημα από την Γενική Γραμματεία 
Λαϊκής Επιμόρφωσης (1980) (Μάρκου, Γ., 2008, σ.σ.161).

•	 Ν. 2413/1996 συστήνοντας σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
και εφαρμόζοντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Μαυρομά-
της, Γ., 2008, σ.σ. 203-206).

•	 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων και Ένταξης των 
Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από 
το 1997-2004. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας κατά το 2006-2008, όποτε και ανατέθηκε η λειτουργία 
του προγράμματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε το 2010 (Τρουμπέτα, Σ., 2008, σ.σ.166).

•	 Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» με τις παρεμβατικές 
δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών αυτών κατά το 
2010-20141. 

5. Σκοπός έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
Έχοντας ως δεδομένο τα υψηλά ποσοστά της σχολικής διαρροής ειδι-
κότερα των κοριτσιών, καθώς και την γενικότερη θέση των γυναικών 
στην κοινότητα των Ρομά, σκοπός της έρευνας είναι να επιβεβαιώσει ή 
να απορρίψει την προαναφερθείσα άποψη. Ταυτόχρονα, η έρευνα αυτή 
αποπειράται να καταδείξει τις απόψεις των ίδιων των γυναικών σχετικά 
με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη πρόσβασή τους στο εκπαι-
δευτικό σύστημα λόγω φύλου. 

Με βάση τον σκοπό της μελέτης που αναφέρθηκε ανωτέρω διαμορ-
φώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

•	 Η άποψη των γυναικών σχετικά με το θεσμό του σχολείου και την 
αξία της μόρφωσης.

•	 Η διάκριση/ ή μη του επιπέδου της μόρφωσης των παιδιών ανά 
φύλο.

•	 Συνάρτηση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των ιδίων με την επι-
τυχία/αποτυχία των παιδιών τους.

•	 Τα ήθη και τα έθιμα της τσιγγάνικης κοινότητας ως τροχοπέδη για 
τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

•	 Ο ρόλος της Ρόμισσας στην κοινότητα και στην οικογένεια.

1.   Πρόγραμμα Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στο https://www.keda.uoa.gr/roma/files/ 
16selido_2015_web.pdf
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6. Μεθοδολογία και δείγμα 
Στην εν λόγω έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, που στοχεύει 
στην εις βάθος διερεύνηση και στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνι-
κών φαινομένων (Ίσαρη, Φ. – Πουρκός, Μ., 2015). Για την εκπόνηση της 
εργασίας αυτής, έγιναν ημι-δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις, των 
οποίων οι θεματικές ήταν ίδιες, αλλά οι ερωτήσεις που έγιναν προσαρμό-
στηκαν σε κάθε υποκείμενο έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε 
και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο σκέψης της κάθε μίας συνε-
ντευξιαζόμενης. 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο συλλο-
γής δεδομένων, καθώς αναπτύσσεται μία διαπροσωπική σχέση ανάμε-
σα στον συνεντευκτή και στον ερωτώμενο. Στις παρούσες συνεντεύξεις 
χρησιμοποιήθηκαν κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις και έγινε απόπειρα 
καταγραφής εμπειριών, απόψεων, συναισθημάτων, γνώσεων, δημογραφι-
κών στοιχείων.

Το δείγμα είναι τρεις γυναίκες-συγγενείς Ρομά που ζουν στην Αγία 
Βαρβάρα και τρεις γυναίκες-συγγενείς Ρομά που ζουν στον Πειραιά. Για 
να βρεθεί το δείγμα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας, 
δηλαδή ένα πρόσωπο κλειδί, μας οδήγησε σε μέρος του δείγματος, κι 
αυτό με τη σειρά του μας οδήγησε στο υπόλοιπο. Η μέθοδος της Χιονο-
στιβάδας (snowball sampling) στηρίζεται στην αρχή ότι τα ερευνώμενα 
υποκείμενα υποδεικνύουν άτομα με τα οποία μοιράζονται κάποια κοινά 
ή έστω παρόμοια χαρακτηριστικά.. Επομένως, το δείγμα θα φέρει κάποια 
ομοιογένεια. Η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες 
για «ειδικές» ομάδες πληθυσμού, οι οποίες είτε είναι δύσκολα προσβά-
σιμες, είτε τα στατιστικά στοιχεία είναι ελλιπή (Υφαντόπουλος, Ι. – Νικο-
λαίδου, Κ., 2008).

Συγκεκριμένα, οι ερωτηθείσες γυναίκες κυμαίνονται ηλικιακά 11-50 
ετών, είναι παντρεμένες, εκτός από την εντεκάχρονη, η οποία είναι λο-
γοδοσμένη και ετοιμάζεται για γάμο. Οι διαβιούσες στην περιοχή του 
Πειραιά είναι αναλφάβητες και οι ίδιες και τα τέκνα τους, ενώ οι διαβι-
ούσες στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας έχουν φοιτήσει έως κάποια 
τάξη του σχολείου και τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί στο εκπαιδευτικό 
σύστημα.

7. Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα δεδομένα, η έρευνα καταλήγει στα εξής συμπεράσματα, 
τα οποία ανοίγουν ένα διάλογο για περαιτέρω μελέτη και εξέταση του 
ζητήματος (βλ. πίνακα 1), καθώς διαφαίνεται πως η μελέτη της συγκεκρι-
μένης κοινότητας δεν είναι πλήρως διαφωτισμένη επιστημονικά.
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Πίνακας 1

Άποψη των γυναικών σχετικά με το θεσμό του σχολείου και 
την αξία της μόρφωσης 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχαν πολύ θετική στάση προς τον θε-
σμό του σχολείου, αναφέροντας όλα τα προνόμια που μπορεί να επιφέ-
ρει η φοίτηση, είτε σε επίπεδο κοινωνικό, είτε επαγγελματικό. Ωστόσο, 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως παρόλο που έχουν τέτοια άποψη, οι 
πράξεις τους δεν τις επιβεβαιώνουν απόλυτα. Μεγάλη απόκλιση υπάρχει 
στις απόψεις των γυναικών που ζουν στον Πειραιά από αυτές στην Αγία 
Βαρβάρα. Οι πρώτες, είχαν θετική στάση όσον αφορά το σχολείο, ωστό-
σο κύριο μέλημά τους ήταν η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης, ώστε να 
ανταπεξέρχονται στις καθημερινές συναναστροφές και συνδιαλλαγές, 
επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία που ισχυρίζεται πως το σχολείο για 
τους τσιγγάνους χρησιμεύει στην απόκτηση των βασικών γνώσεων, οι 
οποίες περιορίζονται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιθέτως, χαρακτη-
ριστικές είναι οι απόψεις των διαβιούντων στην Αγία Βαρβάρα, οι οποίες 
προσβλέπουν μέχρι και σε ακαδημαϊκό μέλλον. Πάραυτα, η πιθανότητα 
του έρωτα και του γάμου αποτελούν και για αυτές μέγιστη προτεραιότητα 
στη ζωή των κοριτσιών και πρωταρχικό αίτιο διακοπής της φοίτησης. Αυτή 
η απόκλιση απόψεων πιθανόν να οφείλεται στον βαθμό ενσωμάτωσης 
στα ελληνική πραγματικότητα, έχοντας δεδομένο ότι οι πρώτες έχουν 
περάσει από φάση αστεγίας και εγκαταστάθηκαν σε σπίτι πρόσφατα. 
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Φύλο και επίπεδο μόρφωσης 
Ευδιάκριτη είναι η έμφυλη διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών του 
Πειραιά και της Αγίας Βαρβάρας όσον αφορά τις ευκαιρίες μόρφωσης. 
Οι ερωτώμενες στον Πειραιά δεν έχουν στείλει τα παιδιά τους σχολείο. Το 
φύλο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, καθώς τα κορίτσια αποκλείονται 
σε πρώτη φάση από το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ τα αγόρια έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής. Σταδιακά, υπάρχει ένταξη των αγοριών Ρομά στο 
σχολείο, ώστε να αποκτηθούν βασικές γνώσεις για τη μετέπειτα εργασία 
του που ξεκινά κατά την εφηβεία. Αυτή η νοοτροπία τους επιβεβαιώνει 
την βιβλιογραφία που θέλει τα κορίτσια να είναι στο σπίτι, στο πλευρό της 
μητέρας μαθαίνοντας τα του νοικοκυριού και διαφυλάσσοντας την αγνή 
τους ταυτότητα, αναπαράγοντας τα παραδοσιακά σχήματα. Αντιθέτως, 
στην Αγία Βαρβάρα παρακολουθούν τα μαθήματα τακτικά και μάλιστα 
διαφαίνεται η ελπίδα των μητέρων τους για καριέρα και μέλλον εκτός της 
κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, οι άντρες δεν φαίνεται να διαχωρίζο-
νται από τους γηραιότερούς τους, καθώς κατά τα ευρήματα της έρευνας 
διέκοψαν είτε με πρόφαση την επαγγελματική τους προοπτική, είτε λόγω 
της αποτυχημένης πορείας στο σχολείο.

Σχέση μορφωτικού επιπέδου των γονέων με την επιτυχία/
αποτυχία των παιδιών τους 
Στοιχείο που χαρακτηρίζει όλες τις ερωτηθείσες είναι ότι καμία δεν έχει 
ολοκληρώσει τη σχολική εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά στην Αγία Βαρβά-
ρα φαίνεται μία πρόοδος εν συγκρίσει με τις Ρόμισσες του Πειραιά. Οι 
ερωτώμενες της Αγίας Βαρβάρας έχουν παρακολουθήσει κάποιες τάξεις 
του σχολείου, αντιστοίχως και τα παιδιά τους. Ωστόσο, υπάρχει ανοδική 
πορεία στη συνάρτηση, καθώς τα παιδιά τους έχουν φτάσει στο κοντά 
επίπεδο των γονέων και για κάποια από αυτά υπάρχει η προοπτική να 
το ξεπεράσουν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους για τη σχολική επίδοση 
των παιδιών τους. Από την άλλη, τα παιδιά των γυναικών του Πειραιά δεν 
έχουν καν φοιτήσει στο σχολείο, όπως ακριβώς οι γονείς τους. Ακόμη 
και οι προσδοκίες τους έγκεινται στην έως τώρα ζωή των ιδίων, χωρίς να 
επιζητούν μελλοντική ανέλιξη. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα, 
υπάρχει επιθυμία για τις μετέπειτα γενιές να ενταχθούν στο κοινωνικό 
σύνολο και να απαλλαγούν από το κοινωνικό στίγμα που τους συνοδεύει.

Τα ήθη και τα έθιμα της τσιγγάνικης κοινότητας και συμμετο-
χή στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Τα ήθη και τα έθιμα της Ρόμικης κοινότητας φαίνεται να επηρεάζουν 
κατά βάση το γυναικείο φύλο, το οποίο αποκλείεται από το εκπαιδευτικό 
σύστημα ώστε να προστατευθεί η τιμή του, σύμφωνα με τις Ρομά του 
Πειραιά. Ωστόσο, και τα αγόρια της κοινότητας είναι προμελετημένο να 
ακολουθήσουν το επάγγελμα του πατέρα τους. Γίνεται αντιληπτό πως σε 
αυτές τις κοινότητες δεν υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια κοινωνικής κινη-
τικότητας και προσωπικής εξέλιξης, Μνεία στο έθιμο του γάμου και της 
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παρθενίας γίνεται κι από τις συμμετέχουσες που κατοικούν στην Αγία 
Βαρβάρα, δίνοντας προτεραιότητα στην διατήρηση της αγνότητας των 
γυναικών, με σχετική ελαστικότητα εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες κοινό-
τητες Ρομά.

Η Ρόμισσα στην κοινότητα και στην οικογένεια 
Επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία, όλες οι συμμετέχουσες είναι υπεύθυ-
νες του νοικοκυριού τους και της ανατροφής των παιδιών τους. Στην πε-
ρίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, οι γυναίκες κατά βάση εργάζονται, αφού 
βέβαια το παιδί τους περάσει τις κρίσιμες ηλικίες. Σύμφωνα και με τη 
βιβλιογραφία ασχολούνται με το γυρολογικό εμπόριο. Αντίθετα, στις Ρό-
μισσες του Πειραιά δεν επιτρέπεται να εργάζονται. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
καμία ευελιξία μετακίνησής τους από τον πυρήνα του σπιτιού τους σε 
δημόσιους χώρους, χωρίς τη παρουσία του συζύγου ή κάποιου άνδρα 
της κοινότητας. Παρατηρείται πως οι έμφυλες εξουσιαστικές σχέσεις 
είναι πιο χαλαρές στην Αγία Βαρβάρα, ωστόσο σταθερές που ορίζουν 
την κοινωνική τους ζωή δεν έχουν μεταβληθεί. Αναφορά σε εξωσυζυγι-
κές σχέσεις του άνδρα έγινε και από γυναίκα του Πειραιά και της Αγίας 
Βαρβάρας, και στις δύο περιπτώσεις η διατήρηση της οικογένειας και η 
υπακοή στη θέληση του άνδρα επικράτησε. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η πα-
τριαρχική δομή, τόσο της οικογένειας, όσο και της κοινότητας, καθώς ο 
άνδρας είναι αρχηγός και προστάτης του σπιτιού.
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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη ερευνητική παρέμβαση εφάρμοσε ένα μείγμα πρωτο-
γενούς και δευτερογενούς έρευνας για την προσέγγιση του θέματος. Η 
μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποσοτική, εφόσον στοχεύει στον έλεγ-
χο ερωτημάτων και θεωρητικών υποθέσεων. Το δείγμα του πληθυσμού 
επιλέχτηκε μέσω της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Ως μεθοδολογικό 
εργαλείο για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 
ερωτηματολόγιο. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη χρήση του στατι-
στικού προγράμματος SPSS for Windows, version 23.0.

Διαπιστώθηκε γενικά ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στο Νομό Χίου έχουν κατανοήσει πλήρως την έννοια του φαινομένου, το 
ρόλο και την ευθύνη τους για την αντιμετώπι-
σή του στο σχολείο. Πιστεύουν ότι οι εμπλεκό-
μενοι σε περιστατικό διακατέχονται από χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι 
αγόρια. Θεωρούν πως η ετοιμότητά τους στην 
αντιμετώπισή του χρήζει ενίσχυσης με παροχή 
επιμόρφωσης από εξειδικευμένους επιστήμο-
νες. Τέλος ενισχύουν με τις απόψεις τους το 
ρόλο του διευθυντή στην αντιμετώπιση ενός πε-
ριστατικού. 

Abstract 
The specific study implemented a combination of primary and second-
ary research to approach the issue. The method selected is the quantita-
tive one, with the aim to test questions and theoretical assumptions. The 
population sample, on which it was based, was selected through random 
sampling. A questionnaire was used as a methodological tool for col-
lecting research data. The statistical program SPSS for Windows, version 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ,  
ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
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23.0 was applied on the statistical processing.
It was generally noted that primary school 
teachers in Chios have fully understood the 
meaning of the phenomenon, their role and re-
sponsibility as far as dealing with it in school is 
concerned. They believe that those involved in 
the incident have low self-esteem and are more 
likely to be boys. They consider that their readi-
ness to deal with it needs to be reinforced with 
relevant training by specialized scientists. Final-
ly, their views enhance the role of the director in 
dealing with an incident.

1. Εισαγωγή 
Στις μέρες μας, η αναγνώριση του φαινομένου της σχολικής βίας και 
του εκφοβισμού-θυματοποίησης δείχνει να ωριμάζει στις σκέψεις των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβούλων και της πολιτεί-
ας. Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου από όλους όσους 
εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας Πα-
ρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 
σε κεντρικό επίπεδο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
δράσης σε σχέση με τη βία και τον εκφοβισμό (σχετ. η με αριθμ. 159704/
Γ7/17-12-2013 Υπουργική Απόφαση). Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής 
βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση 
προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας 
και εκφοβισμού.

Στο πλαίσιο των δράσεων το Σεπτέμβριο του 2015 οι Σχολικοί Σύμβου-
λοι 1ης και 2ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου διοργανώ-
νουν διημερίδα για την ενημέρωση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών κάθε 
σχολικής μονάδας του νησιού για την έννοια και την αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν, έλαβαν χρήσιμο 
υλικό (παρουσιάσεις, βίντεο, εκπαιδευτικές ασκήσεις, βιβλιογραφία, κλπ) 
που αποτελούσε τη βάση για τις ενδοσχολικές και διασχολικές δράσεις 
και για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής μονά-
δας. 

Σήμερα δημιουργείται η απορία σε ποια σχολεία του Νομού Χίου 
έχουν αντιμετωπιστεί περιστατικά εκφοβισμού και κατά πόσο νιώθουν 
έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί να τα διακρίνουν και να τα αντιμετωπίσουν.

Key words: 

school bullying,  
victimization,  

teachers,  
perceptions,  

prevention
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2. Σχολικός Εκφοβισμός 

2.1. Αποσαφήνιση του Όρου 
Το φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) ή της θυματοποίησης (victim-
ization) αποτελεί μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται 
στο σχολείο, με σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανά-
πτυξη του παιδιού και του εφήβου αλλά και για τη διαδικασία της μάθη-
σης.

Πρωτοπόρος στην έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου του 
bullying θεωρείται ο Νορβηγός Dan Olweus κι εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά τη δεκαετία του ’70 στη Σκανδιναβία. Ο Olweus (1993) τον ορί-
ζει ως εξής: «ένας μαθητής/μία μαθήτρια θεωρείται θύμα εκφοβισμού 
(εκφοβίζεται), όταν εκτίθεται επανειλημμένα και σε με μεγάλη χρονική 
διάρκεια σε αρνητικές ενέργειες ενός ή περισσότερων μαθητών οι οποίοι 
δρουν χωρίς να προκληθούν άμεσα». Επιπλέον, ο Olweus ασχολήθηκε με 
την οριοθέτηση της διαφοράς του bullying με το «πείραγμα» στο πλαίσιο 
του παιχνιδιού. Το αποκαλούμενο «πείραγμα» συνήθως λαμβάνει χώρα 
μεταξύ φίλων και δεν αποβλέπει στην πρόκληση σωματικού πόνου. Εν 
αντιθέσει το bullying συμβαίνει σε άτομα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. 
Το «πείραγμα» όμως μπορεί πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε εκφοβισμό, αν 
επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, και κυρίως, όταν το παι-
δί που το δέχεται αισθανθεί ότι οι πράξεις των άλλων δε στοχεύουν σε 
αστείο και δεν γίνονται μέσα στα όρια του παιχνιδιού (Olweus, 2007).

2.2. Διαδικασία Εκφοβισμού 
Στο φαινόμενο του bullying εμπλέκονται πολλά μέρη όπως:

•	 ο θύτης (ο μαθητής ή ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισµό), 
•	 το θύμα (ο μαθητής που δέχεται εκφοβισµό), 
•	 τα παιδιά θεατές (που είναι παρόντα στο συμβάν),
•	 οι εκπαιδευτικοί ή άλλο προσωπικό της σχολικής μονάδας ,
•	 οι γονείς

2.3  Παράγοντες που Σχετίζονται με τον Σχολικό Εκφοβισμό 
ως Κοινωνικό Φαινόμενο 

Όσον αφορά την ερμηνεία του εκφοβισμού, ένα μεγάλο μέρος της βι-
βλιογραφίας επικεντρώνεται στην προσωπικότητα των παιδιών που 
εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των 
εμπλεκομένων έχουν μακρά ιστορία έρευνας στην ψυχολογία. Ωστόσο, 
ορισμένες πρόσφατες μελέτες σχετικά με τον εκφοβισμό έχουν προσα-
νατολιστεί στη σχέση δυσαρέσκειας-θύματος με τα κοινωνικά περιβάλ-
λοντα ανάπτυξης των παιδιών και τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ τους. Η επιθετικότητα των ανηλίκων που εκδηλώνεται µε τη μορφή 
της σχολικής βίας είναι το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως ο 
πολιτισμός, η κοινότητα, το σχολείο, η οικογένεια και προσωπικά θέματα, 
οι απρόσωπες σχέσεις της γειτονιάς, το έλλειμμα φυσικού και κοινωνικού 
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ζωτικού χώρου, η μαζική προβολή και ηρωοποίηση της βίας στα ΜΜΕ 
και στο διαδίκτυο, η αύξηση της φτώχειας, της εγκληματικότητας και του 
κοινωνικού ρατσισμού. 

2.4. Η Στάση των Εκπαιδευτικών 
Σημαντικό ρόλο παίζει το πώς οι εκπαιδευτικοί ορίζουν το σχολικό εκφο-
βισμό, καθώς συνδέεται άμεσα με την ετοιμότητα και την προθυμία τους 
να παρέμβουν και να αντιμετωπίσουν τα διάφορα περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού. Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ως σχολικό εκφοβισμό περι-
ορισμένο αριθμό συμπεριφορών είναι λιγότερο πιθανό να ταχθούν ενά-
ντια σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και είναι πιθανότερο να επιδείξουν 
ανεκτικότητα στις συμπεριφορές αυτές (Craig, Henderson & Murphy, 
2000). 

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δε νιώθουν προετοιμασμένοι και σί-
γουροι για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά εκδήλωσης εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς. Τόσο οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί όσο και οι πεπειραμέ-
νοι νιώθουν ανεπαρκείς για να παρέμβουν σε περιστατικά σχολικού εκ-
φοβισμού και οι ίδιοι αναφέρουν ότι τους λείπουν οι απαιτούμενες γνώ-
σεις για κάτι τέτοιο (Beran, 2005).

3. Η Έρευνα 
Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το φαινόμε-
νο του σχολικού εκφοβισμού χρησιμοποιούν ως δείγμα τους μαθητές, 
οι οποίοι άλλωστε είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι και αυτοί που μπορούν 
να παρουσιάσουν την πραγματική έκταση του προβλήματος. Όμως, θα 
ήταν σημαντική παράληψη να μην αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο 
του εκπαιδευτικού απέναντι στη σχολική θυματοποίηση. Σκοπός της πα-
ρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των εκ-
παιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία του Νομού Χίου απέναντι στον 
σχολικό εκφοβισμό ως κοινωνικό φαινόμενο. Επιπλέον, έχει ως στόχο να 
μελετήσει την ετοιμότητά τους, τις στρατηγικές και τους τρόπους με τους 
οποίους χειρίζονται τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

3.1. Ερωτήματα 
Στην παρούσα έρευνα θα διερευνηθούν και τα εξής ερευνητικά ερωτή-
ματα:

1.   Ποιες συμπεριφορές συνιστούν εκφοβισµό;
2.  Ποια χαρακτηριστικά δίνουν στους θύτες και τα θύματα;
3.  Ποιες στάσεις είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν απέναντι στους 

θύτες του σχολικού εκφοβισμού;
4.  Θεωρούν υπεύθυνη την οικογένεια για την συμμετοχή των μαθητών 

σε επεισόδια εκφοβισμού;
5.  Είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με τους γονείς για την επίλυ-

ση του προβλήματος; 
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6.  Ένιωσαν ικανοί να διακρίνουν και να αντιμετωπίσουν το περιστα-
τικό;

7.  Κρίνουν απαραίτητη την επιμόρφωσή τους για θέματα σχολικού εκ-
φοβισμού;

8.  Υπάρχουν επιδράσεις των δημογραφικών μεταβλητών (φύλο, προ-
ϋπηρεσία, σχέση εργασίας, κ.λπ.) στις ερωτήσεις του ερωτηματολο-
γίου; 

3.2. Μεθοδολογία 
Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποσοτική, εφόσον στο-
χεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων για το υπό 
μελέτη κοινωνικό φαινόμενο και προσδοκά την ανεύρεση γενικών τά-
σεων με μέτρηση θεωρητικών εννοιών. Στηρίζεται σε δειγματοληπτική 
έρευνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο και προσφέρει τη δυνατότητα 
στην ερευνήτρια να προσεγγίσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού για τον 
έλεγχο της θεωρίας. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να είναι οργανωμένο, σα-
φές, σύντομο, και να εμπεριέχει κλειστού τύπου ερωτήσεις, καθώς αυτές 
συγκεντρώνουν πλεονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με την εύκολη συ-
μπλήρωση, ανάλυση κωδικοποίηση και επεξεργασία (Πετράκης, 2006). 
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 150 εκπαιδευτικοί Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία του Νομού Χίου. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος έγινε τυχαία και με αντικειμενι-
κά κριτήρια σύμφωνα με την γνώση του ερευνητή για τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει αυτό.

3.3. Αξιοπιστία 
Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της έρευνας, πριν την κύρια έρευνα 
διεξήχθη μία πιλοτική σε ένα περιορισμένο δείγμα (10 υποκείμενα), το 
οποίο επιλέχθηκε με τη μέθοδο του διαθέσιμου δείγματος. Διαπιστώθηκε 
ότι υπήρχε σύγκλιση των αποτελεσμάτων με εκείνα της κύριας έρευνας. 

Για την αξιοπιστία του δείγματος και την εσωτερική συνοχή του ερω-
τηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Alpha Cronbach. Οι ερωτήσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της αξιοπιστία είναι 12 ερωτήσεις 
τύπου κλίμακας Likert. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε ο δείκτης 
Cronbach’s Alpha ισούται με 0,808, που σημαίνει ότι η αξιοπιστία των δε-
δομένων είναι ικανοποιητική και μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξα-
γωγή συμπερασμάτων βάσει στατιστικής επεξεργασίας.

4. Αποτελέσματα 

4.1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευ-
να είναι γυναίκες με ποσοστό 63,33% και ακολουθούν οι άνδρες με πο-
σοστό 36,67%. Το δείγμα είναι σχεδόν ισοκατανεμημένο όσον αφορά τις 
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ηλικίες μεταξύ 34-54, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ το 8% 
είναι άνω των 54 ετών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχε 
στην έρευνα έχει την ιδιότητα του μόνιμου εκπαιδευτικού σε ποσοστό 
58%, ενώ ακολουθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 42%.

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ Συχνότητα Ποσοστό % 

Φύλο     

Άνδρες 55 36,7% 

Γυναίκες 95 63,3% 

Ηλικία     

Έως 34 50 33,3% 

35-44 39 26,0% 

45-54 49 32,7% 

>54 12 8,0% 

Θέση εργασίας     

Μόνιμος/η 87 58,0% 

Αναπληρωτής/τρια 63 42,0% 

4.2.  Απόψεις Εκπαιδευτικών Απέναντι στον Σχολικό Εκφο-
βισμό 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών γνωρίζει την έννοια του 
σχολικού εκφοβισμού (145 υποκείμενα σε ποσοστό 96,67%).

Πίνακας 2: Κατανόηση έννοιας του σχολικού εκφοβισμού

Κατανόηση έννοιας Συχνότητα Ποσοστό

Ναι 145 96,7

Όχι 5 3,3

Η πλειοψηφία του δείγματος αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού δεδομένου ότι 
αθροιστικά το 92,47% συμφωνεί ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφο-
βισμού υπόκειται στην ευθύνη του. Επιβεβαιώνεται η συσχέτιση μεταξύ 
του σχολικού εκφοβισμού και του φύλου καθώς το 44% και 7,33% ότι οι 
περισσότεροι μαθητές που έχουν εμπλακεί σε επεισόδια του συγκεκριμέ-
νου φαινομένου είναι αγόρια. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επέλεξε 
σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό (66% και 19,33% αντίστοιχα) την νου-
θεσία του μαθητή-θύτη από την τιμωρία και θεωρούν πολύ πιθανό έως 
και σίγουρο ότι οι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να υπάρξουν δράστες ή θύματα σχολικού εκφοβισμού.
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Πίνακας 3: Απόψεις εκπαιδευτικών για τον εκφοβισμό

Κ
α

θ
ό

λ
ο

υ

Λ
ίγ

ο

Α
ρ

κ
ε
τά

Π
ο

λ
ύ

Π
α

ρ
ά

 Π
ο

λ
ύ

χ² 

Η αντιμετώπιση του εκ-
φοβισμού στον χώρο του 
σχολείου δεν είναι δική μου 
ευθύνη 

58% 34,7% 5,3% 2% 0% 0,004 

Οι περισσότεροι μαθητές 
που έχουν εμπλακεί σε επει-
σόδια σχολικού εκφοβισμού 
είναι αγόρια. 

5% 26,7% 18,7% 44% 7,3% 

Είναι προτιμότερο να νου-
θετούμε και να στηρίζουμε 
τους μαθητές-θύτες, παρά 
να τους τιμωρούμε. 

1,3% 10,7% 2,7% 66,0% 19,3% 

Οι μαθητές με χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση είναι πιθανό να 
υπάρξουν δράστες ή θύματα 
σχολικού εκφοβισμού.

1,3% 0,7% 7,3% 76% 14,7% 0,028 

Σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία ή τις οικογένειες μεταναστών 
και την εμπλοκή των παιδιών ως θύτες ή θύματα οι απόψεις των εκπαι-
δευτικών είναι διφορούμενες, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4: Ενδοοικογενειακή βία- Οικογένειες μεταναστών

πιθανότερο 
να εμπλακούν 
ως θύτες σε 

επεισόδιο 
σχολικού εκ-

φοβισμού

πιθανότερο 
να εμπλα-
κούν ως 

θύματα σε 
επεισόδιο 

σχολικού εκ-
φοβισμού

έχουν ίσες 
πιθανότητες 
να εμπλα-
κούν σε 

επεισόδιο 
σχολικού εκ-

φοβισμού

δε βρίσκω 
καμία συ-
σχέτιση 

μεταξύ των 
δύο εξετα-
ζόμενων 
κριτηρίων

χ²

Μαθητές που 
αντιμετωπίζουν 
ενδοοικογενεια-
κή βία είναι:

76 50,7% 10 6,7% 64 42,7% 0 0,0% 0,001

Μαθητές από οι-
κογένειες μετα-
ναστών είναι:

1 0,7% 55 36,7% 75 50% 19 12,7%
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4.3.  Στάσεις Εκπαιδευτικών για την Αντιμετώπιση του Σχολι-
κού Εκφοβισμού 

Οι απόψεις περί πυροσβεστικής αντιμετώπισης σε ένα επεισόδιο σχολι-
κού εκφοβισμού παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, το 
32% των εκπαιδευτικών είναι υπέρ της τιμωρίας του θύτη, το 38% κατά 
της συγκεκριμένης εφαρμογής και το υπόλοιπο 30% δεν είναι σίγουρο. 
Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ως πολύ πιθανό και σίγουρο να έρ-
θει σε επαφή με το θύτη και τους γονείς του προκειμένου να συζητήσει 
το γεγονός και να προτείνει λύσεις κατά 37,33% και 61,33% αντίστοιχα. 
Επίσης, δηλώνει πολύ πιθανή και σίγουρη την εφαρμογή κάποιου προ-
γράμματος πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού στην τάξη σε ποσο-
στά 42,67% και 52,67% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 
ο διευθυντής του σχολείου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σημαντικότητα 
επικοινωνίας από τον εκπαιδευτικό που βίωσε ένα περιστατικό σχολι-
κού εκφοβισμού. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 
οι ανώτεροι σε βαθμίδα μηχανισμοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού 
όπως ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου και ο ψυχολόγος ή κοινω-
νικός λειτουργών των ΚΕΣΥ δεν έχουν την σπουδαιότητα που πρέπει 
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ή με άλλα λόγια δεν 
αποτελούν τα πρώτα μέσα επικοινωνίας σε περίπτωση σχολικού εκφο-
βισμού. (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Αντιμετώπιση και πρόληψη

Όχι
Μάλλον 

όχι

Δεν είμαι 
σίγουρος 

/-η

Πολύ 
πιθανό

Σίγουρα

Θα εφάρμοζα την 
πυροσβεστική αντιμετώπιση 
(τιμωρία του θύτη).

8,7% 29,3% 30% 30,7% 1,3% 

Θα ερχόμουν σε επαφή με 
τον θύτη και τους γονείς 
του για να συζητήσουμε το 
γεγονός και να προτείνουμε 
λύσεις.

0,0% 0,7% 0,7% 37,3% 61,3% 

Θα εφάρμοζα κάποιο 
πρόγραμμα πρόληψης μέσα 
στην τάξη μου. 

0,0% 1,3% 3,3% 42,7% 52,7%
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Μ.Ο χ² 

Θα συζητούσα το περιστατικό:

Με το διευθυντή του σχολείου 4,68 

Με συνάδελφό μου 4,36 

Με το σύλλογο διδασκόντων 4,32 

Με τους μαθητές μέσα στην τάξη 4,31 

Με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό των ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) 4,29 

Με το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου (πρώην σχολικό σύμ-
βουλο)

3,81 0,047 

4.4. Ετοιμότητα Παρέμβασης σε Περιστατικό Εκφοβισμού 
Η ετοιμότητα διαχείρισης ενός περιστατικού σχολικού εκφοβισμού πα-
ρουσιάζει μέτριο βαθμό δεδομένου ότι το 58% των εκπαιδευτικών δη-
λώνουν πολύ και πάρα πολύ μεγάλη ετοιμότητα ενώ το 42% να δηλώνει 
μικρή έως ανύπαρκτη ετοιμότητα. Οι λόγοι της μέτριας ετοιμότητας των 
εκπαιδευτικών ενδεχομένως να σχετίζονται με την έλλειψη επιμόρφω-
σης, δεδομένου ότι το 64,67% δηλώνει ότι θα το βοηθούσε σε πάρα πολύ 
μεγάλο βαθμό η επιμόρφωση σχετικά με τη διαχείριση του εκφοβισμού, 
το 25,33% δηλώνει ότι θα το βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό, ενώ μόνο το 
9,33% και 0,67% δηλώνει ότι θα το βοηθούσε σε μικρό και σχεδόν ελάχι-
στο βαθμό αντίστοιχα (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: Ετοιμότητα-Επιμόρφωση

Σχεδόν  
Καθόλου

Λίγο Πολύ
Παρά 
Πολύ

χ²

Εκτιμώ ότι βρίσκομαι σε ετοιμότη-
τα να διαχειριστώ ένα περιστατικό 
εκφοβισμού.

0,7% 41,3% 44,7% 13,3% 

Εκτιμώ ότι θα με βοηθούσε πολύ 
η επιμόρφωση σχετικά με τη δια-
χείριση του εκφοβισμού.

0,7% 9,3% 25,3% 64,7% 0,031 

Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι η 
επιμόρφωση θα επιθυμούσε να προέρχεται από κάποιον ψυχολόγο ή κοι-
νωνικό λειτουργό σε ποσοστό 95,33%, ενώ ακολουθούν με μικρότερα 
ποσοστά ο συντονιστής του εκπαιδευτικού έργου (4%) και από άλλον σε 
ποσοστό 0,67% (Πίνακας 7).
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Πίνακας 7: Φορείς επιμόρφωσης

Συχνότητα Ποσοστό

Από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας 0 0,0%

Από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 6 4%

Από κάποιον ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό 143 95,3%

Άλλο 1 0,7%

5. Συζήτηση 
Στη μελέτη συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί από το Νομό Χίου. Από το σύ-
νολο αυτών οι 95 ήταν γυναίκες και 55 ήταν άνδρες. Η δυσαναλογία αυτή 
μεταξύ ανδρών και γυναικών συμφωνεί με διάφορες έρευνες που ανα-
φέρουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την πλειοψηφία των εκ-
παιδευτικών. Ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι στις χώρες της Ευρώπης 
από το 1970 ως το 1990 υπήρξε μια αλματώδης αύξηση του ποσοστού 
των γυναικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 
1994). 

Κατανόηση έννοιας σχολικού εκφοβισμού 

Ως προς τον πρώτο στόχο, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν 
ότι γενικά οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δημοτικά 
σχολεία του Νομού Χίου γνωρίζουν τη σημασία του σχολικού εκφοβι-
σμού, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία (97%) απάντησαν ότι εί-
ναι οι επιθετικές πράξεις που συμβαίνουν κατ› επανάληψη και σκόπιμα 
επιδιώκουν την υποταγή συγκεκριμένων παιδιών που δεν μπορούν να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους (Olweus, 1993). Ωστόσο, σύμφωνα με την 
έρευνα της Παπαλαζάρου (2015), οι εκπαιδευτικοί μπορεί να γνωρίζουν 
γενικά τη σημασία κάθε όρου, συχνά δεν μπορούν να διακρίνουν τον εκ-
φοβισμό, με αποτέλεσμα να μιλούν για εκφοβισμό χωρίς να ξεχωρίζουν 
πλήρως τα χαρακτηριστικά. 

Ευθύνη αντιμετώπισης φαινομένου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία, περισσότερο από το 90%, θεωρούν ότι έχουν την ευθύ-
νη για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο χώρο του σχολείου. Επίσης 
εκτιμούν ότι είναι προτιμότερο να βοηθούν και να νουθετούν τους μαθη-
τές - θύτες παρά να τους τιμωρούν, εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με 
παλαιότερη έρευνα (Bauman, Rigby & Hoppa, 2008).
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Φύλο κι εμπλοκή σε περιστατικό

Σε αυτό το σημείο αναλύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγμα-
τος για τους εμπλεκόμενους σε περιστατικό μαθητές. Ως προς το φύλο, 
οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπλεκομέ-
νων είναι αγόρια. Οι Nikolaides, Toda και Smith (2002) κατέδειξαν, επί-
σης, ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνά τους διαπίστωσαν 
πως το μεγαλύτερο ποσοστό των θυτών είναι αγόρια.

Παράγοντας χαμηλής αυτοεκτίμησης

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι σίγουρα ένα 
βασικό χαρακτηριστικό των εμπλεκομένων σε περιστατικά σχολικής βίας. 
Μάλιστα προέκυψε και συσχέτιση με το φύλο και την αντίληψη αυτή. Οι 
γυναίκες είναι εκείνες που σε μεγαλύτερο ποσοστό συνδέουν τη χαμη-
λή αυτοεκτίμηση με την εμπλοκή μαθητών σε περιστατικά ενδοσχολικής 
βίας (π.χ. Andreou, 2000∙ Rigby & Slee, 1991). Ορισμένοι ερευνητές όμως 
(π.χ. Carney & Merrel, 2001∙ Olweus, 1993) ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι 
δηλαδή οι μαθητές-θύτες δεν εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Οικογένεια κι εθνοπολιτισμική προέλευση

Η οικογένεια κατέχει τον ρόλο της κύριας γενεσιουργού αιτίας της θυμα-
τοποίησης, αφού ένα επιθετικό οικογενειακό περιβάλλον κατηγορείται από 
τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία παιδιών θυτών, ότι δηλαδή γεννά 
ανασφαλή παιδιά θύματα ή παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα στην ένταξη, σε 
παραβατικές κοινωνικές ομάδες και παραβατικές συμπεριφορές.

Ως προς την εθνική προέλευση, οι μαθητές από οικογένειες μετανα-
στών έχουν ίσες πιθανότητες να εμπλακούν σε επεισόδιο σχολικού εκ-
φοβισμού είτε ως θύτες είτε ως θύματα όπως και οι γηγενείς (Καλλιώτης, 
2002). Επιπρόσθετα, μελέτες, όπως αυτή των Ψάλτη και Κωνσταντίνου 
το 2007, συγκλίνουν στο ότι η εθνοπολιτισμική ταυτότητα των μαθητών 
φαίνεται να ασκεί επίδραση στο φαινόμενο του εκφοβισμού και ότι πιο 
συχνά θυματοποιούνται αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι δε δημοσιοποιούν 
τη θυματοποίηση που υφίστανται.

Στρατηγικές αντιμετώπισης

Σημαντικό εύρημα είναι ότι το 38% του παρόντος δείγματος δε θα εφάρ-
μοζαν τη στρατηγική της πυροσβεστικής αντιμετώπισης, ενώ το 32% θα 
την επέλεγαν. Το γεγονός ότι το 30% δεν είναι σίγουροι αποδεικνύει ότι 
η άποψη περί τιμωρίας του θύτη έχει αρχίσει να αλλάζει στην αντίληψη 
των εκπαιδευτικών και οδηγεί στην αντίθεση ευρημάτων προηγούμενων 
ερευνών που επιβεβαιώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την επιβολή 
τιμωριών στους θύτες περισσότερο από άλλες πρακτικές για την αντιμε-
τώπιση του σχολικού εκφοβισμού (Harris & Willoughby 2003; Bauman, 
Rigby & Hoppa, 2008).
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Ρόλος διευθυντή σχολικής μονάδας 

Ο ρόλος και η στάση του Διευθυντή απέναντι στα περιστατικά σχολι-
κού εκφοβισμού κρίνονται άκρως σημαντικά για την αντιμετώπισή τους, 
γεγονός που αναφέρεται και μέσα σε σχετική βιβλιογραφία από τους 
Αθανασίου, Σταύρου και Κωνσταντίνου (2011) και Yeung και Leadbeater 
(2010). Η αντίληψη αυτή ισχυροποιείται και με την δήλωση της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των συμμετεχόντων ότι ο διευθυντής είναι εκείνος 
που θα επέλεγαν ως το πιο αρμόδιο πρόσωπο για την παρέμβασή του σε 
περιστατικό εκφοβισμού μέσα στο σχολείο. 

Ετοιμότητα αντιμετώπισης

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δε νιώθει προετοιμασμένος και σί-
γουρος για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά εκδήλωσης εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς. Σύμφωνα με έρευνες μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 
νιώθουν ανεπαρκείς και τους λείπουν οι απαραίτητες γνώσεις για κάτι 
τέτοιο (Mishna et al., 2005). Σε άλλη έρευνα των Craig και συνεργατών 
βρέθηκε ότι τα άτομα που είχαν εκπαιδευτεί ειδικά για την αντιμετώπιση 
περιστατικών βίας στο σχολείο, εξέφραζαν αυξημένη ανησυχία για τα 
περιστατικά βίας και ένιωθαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά 
για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών (Craig et al., 2011). Οι εκπαι-
δευτικοί θεωρούν τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους 
ως πλέον κατάλληλους για την επιμόρφωσή τους στο θέμα του σχολικού 
εκφοβισµού.

Πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης κρίνεται αναγκαίο να αναφερ-
θούν οι περιορισμοί της έρευνας. Ένας μεθοδολογικός περιορισμός 
αφορά στην επιλογή των συμμετεχόντων. Η τοπικά προσδιορισμένη στο 
Νομό Χίου επιλογή των υποκειμένων της παρούσας έρευνας, δημιούργη-
σαν ένα δείγμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα, λοι-
πόν, γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του 
πληθυσμού των εκπαιδευτικών και γι΄ αυτό το λόγο η ερμηνεία τους θα 
πρέπει να γίνεται με προσοχή. Η αποκλειστική εξέταση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών στη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού συνιστά άλλον 
έναν περιορισμό της παρούσας έρευνας. Καθώς ο σχολικός εκφοβισμός 
αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο παίζουν ρόλο οι αντιλήψεις 
όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτό. Η εστίαση στις απόψεις των εκπαιδευτι-
κών μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μερική προσέγγιση του ζητήματος. Θα 
ήταν πιο διαφωτιστικό να συλλέγονταν περαιτέρω ποιοτικά ή ποσοτικά 
δεδομένα, αναφορικά με τις αντιλήψεις των διευθυντών, των μαθητών/
τριών και των γονέων.
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Περίληψη 
Με τον όρο «ψυχική ανθεκτικότητα» ορίζουμε την ικανότητα του ατόμου 
να ξεπερνά τις όποιες αντιξοότητες και να συνεχίζει με την εξέλιξή του. 
Στο σχολείο εκτός από την μάθηση αναπτύσσεται και η ψυχική ανθεκτικό-
τητα των μαθητών/τριών. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να αναδείξει τη 
σημαντικότητα της παρέμβασης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιος 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι πέρα από την γνώση θα πρέπει να εξοπλίζουν 
τους μαθητές/μαθήτριες με δεξιότητες επικοινωνίας καθώς και δεξιότη-
τες διαχείρισης των συναισθημάτων και των στρεσογόνων καταστάσεων. 
Επιπλέον, να παρουσιάσει το πρόγραμμα εμπειρικής έρευνας Reaching 
In-Reaching Out το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες όπως είναι οι 
εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με παιδιά. Συμπερασματικά, από το 
ρόλο του/της εκπαιδευτικού μπορούν να εντο-
πιστούν προβλήματα των μαθητών/μαθητριών 
τα οποία απαιτούν την ιδιαίτερη παρέμβαση του 
σχολείου αλλά και των οικογενειών των μαθη-
τών/μαθητριών. Τέλος, αναδεικνύεται η ανα-
γκαιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέ-
ματα προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Abstract 
With the term mental resilience we define the ability of the individual to 
overcome any adversity and to continue with his evolution. In addition 
to learning, students’ mental resilience develops at school. This paper 
aims to highlight the importance of the intervention of secondary educa-
tion teachers who, in addition to knowledge, should equip students with 
communication skills as well as skills in managing emotions and stressful 
situations. In addition, to present the Reaching In-Reaching Out experi-

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΤΟΥ REACHING IN - REACHING OUT
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mental research program which is aimed at pro-
fessionals such as teachers who come in con-
tact with children. In conclusion, from the role 
of the teacher, problems of the students can be 
identified, which require the special interven-
tion of the school as well the intervention of 
the students’ families. Finally, the need to plan 
and implement training programs for secondary 
school teachers on mental health promotion is 
highlighted.

1. Εισαγωγή 
Ως ψυχική ανθεκτικότητα γενικά αναφέρεται η ικανότητα του ατόμου 
να προσαρμόζεται θετικά σε τραυματικές εμπειρίες και αντιξοότητες 
(Masten, 2001). Η ψυχική ανθεκτικότητα ως ανθρώπινη ικανότητα μπορεί 
να αντιμετωπίσει, να ξεπεράσει αλλά και να μετασχηματίσει τις αντιξοό-
τητες της ζωής του ατόμου και δεν αποτελεί ένα μόνιμο χαρακτηριστικό 
του ούτε μένει αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Ακόμη, δεν 
είναι μια μονοδιάστατη ιδιότητα αλλά προκύπτει μέσα από την αλληλε-
πίδραση παραγόντων επικινδυνότητας και προστατευτικών παραγόντων 
του ίδιου του ατόμου αλλά και του προστατευτικού του περιβάλλοντος 
(Masten & Curtis, 2000). Στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία, όπου είναι 
φανερές οι αλλαγές στις διαπροσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές και 
εργασιακές σχέσεις, οι έφηβοι/έφηβες μαθητές/μαθήτριες είναι πιθανό 
να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου χωρίς σημαντική βοήθεια όταν έρ-
χονται αντιμέτωποι/αντιμέτωπες με τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. 
Μετά την οικογένεια το σχολείο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα 
που μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τις συνθήκες 
εκείνες που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων (Hederson 
& Milstein, 2008). 

Οι εκπαιδευτικοί εκτός από κοινωνοί της γνώσης θα πρέπει να εξο-
πλίζουν τους μαθητές με τις δεξιότητες εκείνες που θα χρειαστούν ώστε 
να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις του μέλλοντος (Γιοβά-
νη, 2018). Με τη στήριξη του/της εκπαιδευτικού ο/η μαθητής/μαθήτρια 
μπορεί να αποκτήσει τις δεξιότητες εκείνες που θα τον/την βοηθήσει να 
ενισχύσει την αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση του/της που θα τον/την βο-
ηθήσουν στην εξέλιξη και την πρόοδο του/της (Cefai, 2011). Όμως, ση-
μαντικός αριθμός εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 
έχει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα 
προαγωγής υγείας στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης και η εκπαί-
δευση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν προγράμματα παρέμβα-
σης τα οποία να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και θετικά αξιολογημέ-
να, καθώς οι υπάρχοντες/υπάρχουσες σχολικοί/σχολικές ψυχολόγοι στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 

Key words: 

mental resilience,  
educational intervention,  

Reaching In-Reaching Out
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του μαθητικού πληθυσμού (Γιοβάνη, 2018). Ένα τέτοιου είδους σημαντι-
κό πρωτοποριακό πρόγραμμα βασισμένο σε πρακτική εφαρμογή είναι το 
Reaching In Reaching Out (RIRO) το οποίο αναλύεται παρακάτω και απο-
τελεί σημαντική βοήθεια στον/στην εκπαιδευτικό που θέλει να εφαρμό-
σει προγράμματα παρέμβασης στην τάξη (Kordich Hall & Pearson, 2004). 

Επιπλέον, στην συγκεκριμένη εργασία πέρα από το βασικό ρόλο του/
της εκπαιδευτικού αναλύονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύ-
ξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο χώρο του σχολείου και εκείνοι που 
αποτελούν εμπόδια στη διαδικασία προαγωγής της.

2. Ψυχική Ανθεκτικότητα 
Σύμφωνα με τους Reivich & Shatte (2002) ως ψυχική ανθεκτικότητα ορί-
ζεται η ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά τα εμπόδια και να προσαρμό-
ζεται όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές και θεωρούν ότι η ανταπόκριση 
στα γεγονότα που προκαλούν άγχος μπορεί να επηρεαστεί από την εκτί-
μηση της κατάστασης και τις εμπειρίες του. Σύμφωνα με τον Ματσόπουλο 
(2011), η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί ένα πολυμορφικό χαρακτηριστι-
κό και μια διαδικασία ενός ατόμου που εστιάζει στη θετική προσαρμογή 
του και όχι στις σημαντικές δυσχέρειες ή τραυματικές εμπειρίες που βιώ-
νει. Επιπλέον, η ψυχική ανθεκτικότητα φανερώνει κατοχή αρκετών ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων σε διάφορους βαθμούς που βοηθούν ένα άτομο να 
διαχειριστεί και να επιλύσει τα όποια προβλήματά του (Masten & Curtis, 
2000). Για τον προσδιορισμό της έννοιας της ψυχικής ανθεκτικότητας θα 
πρέπει να αξιολογηθούν δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά το κατά πόσο 
ένα άτομο τα καταφέρνει καλά στη ζωή του σε σχέση με ένα σύνολο ανα-
μενόμενων συμπεριφορών και η δεύτερη αφορά το κατά πόσο το άτομο 
εκτίθεται σε δύσκολες συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη του (Masten & Curtis, 2000, Χατζηχρήστου 
κ.α., 2012).

2.1. Η Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εφήβων 
Η εφηβική ηλικία θεωρείται κρίσιμη, καθώς μέσα από τη διαδικασία ανα-
ζήτησης της ταυτότητας των μαθητών μπορεί να δημιουργηθούν πιθα-
νότητες παραβατικής συμπεριφοράς, συνθήκες χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών ακόμα και αυτοκτονικές τάσεις. H ψυχική ανθεκτικότητα των εφή-
βων διαφοροποιείται από εκείνη των ενηλίκων σε σχέση με την έκθεση 
στα στρεσογόνα γεγονότα και στον κίνδυνο. Για ότι αφορά στους ενή-
λικες αναφέρεται στην αντιμετώπιση κάποιου στρεσογόνου γεγονότος 
και την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την έκθεση του σε αυτό, ενώ 
στους εφήβους αναφέρεται στην πρόληψη της συμμετοχής τους σε πα-
ραβατικές συνήθειες και στην ενδυνάμωση του χαρακτήρα τους (Fergus 
and Zimmerman, 2005).

Οι παρεμβάσεις σε αυτή την κρίσιμη ηλικία είναι σημαντικές γιατί μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε πρόληψη των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και στη 
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βελτίωση της γενικότερης υγείας του ενήλικου πληθυσμού του αύριο. Οι 
παρεμβάσεις αυτές μπορούν να ενισχυθούν από την επίδραση εξωτερι-
κών υποστηρικτικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα η σταθερή σχέ-
ση με ένα συναισθηματικά σταθερό ενήλικα όπως είναι ο/η εκπαιδευτι-
κός, που μπορεί να αντισταθμίζει τις αρνητικές επιδράσεις των τραυματι-
κών εμπειριών των μαθητών/μαθητριών (Fergusson & Horwood, 2003). 

Ακόμα, η στήριξη των συμμαθητών/τριών και φίλων των εφήβων στην 
πρώιμη παιδική ηλικία μπορούν να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις της δυ-
σχερής γονικής φροντίδας και τις τυχόν δυσχερείς κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες που μπορεί να βιώνει στην ανάπτυξη διαταραχών συμπεριφο-
ράς (Fergus and Zimmerman, 2005).

2.2. Η Ψυχική Ανθεκτικότητα στο Σχολείο 
Το σχολείο είναι το κατάλληλο μέρος όχι μόνο για την ανάπτυξη της ψυχι-
κής ανθεκτικότητας αλλά και όλων των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες 
για την ομαλή ανάπτυξη του εφήβου. Η προαγωγή της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος διευκολύνει τόσο τη 
μαθησιακή διαδικασία όσο και την προσαρμογή των μαθητών στο σχολι-
κό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, η ψυχική ανθεκτικότητα των ενηλίκων που εργάζονται στα 
σχολεία είναι σημαντική όχι μόνο γιατί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ψυχική ανθεκτικότητα των σχολείων, αλλά γιατί δρουν και ως ενή-
λικες που προστατεύουν τις ζωές των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες. Μέσω της δημιουργίας των θερμών προσωπικών σχέσεων, τα 
σχολεία μπορούν να υπηρετήσουν την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη κοινότητα. Οι προϋποθέσεις 
για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η κατάλληλη οργάνωση της δο-
μής του σχολείου, των διδακτικών μεθόδων, των μαθημάτων και βέβαια η 
συμβολή των ίδιων των εκπαιδευτικών (Χατζηχρήστου, 2011).

2.3. Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών 
Η επιρροή των εκπαιδευτικών στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 
των εφήβων μαθητών είναι σημαντική αφού έχουν συχνή επαφή και μπο-
ρούν να εντοπίζουν ευκολότερα τις αλλαγές των διαθέσεων τους. Θα 
πρέπει οι ίδιοι/ίδιες να διακρίνονται από ψυχική ανθεκτικότητα ώστε να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο έργο τους. Ακόμη, θα πρέ-
πει να αντιληφθούν ότι εκτός από το γνωστικό επίπεδο είναι σημαντική 
η πνευματική υγεία των μαθητών/μαθητριών και η πρόληψη προβλημα-
τικών συμπεριφορών (Χατζηχρήστου, 2011). Για ό,τι αφορά τα χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητας του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να τονι-
στεί ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για τις σχέσεις που αναπτύσσει με 
τους μαθητές του/της. Πρέπει να διακρίνεται από διάθεση για προσφορά, 
να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχάριστη διάθεση, υπομονή, ενθου-
σιασμό, να είναι ειλικρινής, να μπορεί να δημιουργεί ατμόσφαιρα που να 
διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων και να βρίσκει τρόπους 
που να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών και το σημαντι-
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κότερο να διαθέτει ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθητοποίηση (Μαρι-
δάκη-Κασσωτάκη, 2013).

3.  Το Πρόγραμμα Reaching In-Reaching Out 
(RIRO) 

Το πρόγραμμα Reaching In-Reaching Out (RIRO) είναι ένα αναγνωρι-
σμένο πρόγραμμα εμπειρικής έρευνας της κυβέρνησης του Καναδά, το 
οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά. 
Το υλικό του βασίζεται στην μεθοδολογία του γνωστικού μοντέλου ABC 
του Ellis (1962) και στη μεθοδολογία ερευνητών της θετικής ψυχολογί-
ας (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Πρόκειται για ένα πρωτοπο-
ριακό μοντέλο αφού συνδέει δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις, 
την ανθρωπιστική προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας και ταυτόχρονα 
χρησιμοποιεί το γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο του Ellis, ώστε να 
αυξήσει την αποτελεσματικότητά του όταν χρησιμοποιείται από τους/τις 
εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο του Ellis ο/η 
επαγγελματίας θεραπευτής/τρια βοηθάει τον/την θεραπευόμενο/η να 
εντοπίσει και να διορθώσει τις δυσλειτουργικές σκέψεις και αντιλήψεις 
που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ο εντοπισμός και η διόρ-
θωση αυτών των δυσλειτουργικών σκέψεων και αντιλήψεων μπορεί να 
βοηθήσει το θεραπευόμενο /η να αισθάνεται καλύτερα και να έχει καλύ-
τερη συμπεριφορά.

Η θετική ψυχολογία αναζητά τις συνθήκες που βοηθούν τους ανθρώ-
πους να βιώσουν θετικά συναισθήματα, να αναπτύξουν τα καλύτερα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και να δημιουργήσουν θετικές 
σχέσεις, θετικές οικογένειες, θετικές ομάδες, θετικές κοινωνίες. Επιπλέ-
ον, ασχολείται με έννοιες όπως η ευτυχία, το νόημα στη ζωή, η ψυχική 
ανθεκτικότητα, τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα και επιχειρεί να δώ-
σει επιστημονικές απαντήσεις στους παράγοντες που είναι απαραίτητοι, 
ώστε να μπορέσει κανείς να τα ενισχύσει (Λακιώτη, 2016).

Το πρόγραμμα RIRO αποτελείται από σειρές μαθημάτων τα οποία 
έχουν συνολική διάρκεια δώδεκα (12) ωρών, όπου περιλαμβάνονται μαρ-
τυρίες και παρουσιάσεις από πραγματικά περιστατικά. Έχει ενταχθεί σε 
διαδικασία αξιολόγησης πολλαπλών φάσεων από το 2002 και αποτελεί 
ένα ολοκληρωμένο πακέτου υλικού και εκπαίδευσης το οποίο απευθύ-
νεται σε ενήλικες που ασχολούνται με παιδιά (Kordich Hall & Pearson, 
2004). Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η δυ-
νατότητα τριγωνισμού (triangulation) ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων 
για την αξιολόγησή του, η επανάληψη των αποτελεσμάτων σε όλες τις 
φάσεις της αξιολόγησης σε κάθε φάση του προγράμματος και η ιδιαίτε-
ρη προσέγγιση που ακολουθείται, καθώς κάθε φάση του προγράμματος 
αποτελεί μία βελτιωμένη έκδοση της προηγούμενης φάσης (Kordich Hall 
& Pearson, 2004).
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3.1.  Οι Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος Reaching In-Reach-
ing Out (RIRO) 

3.1.1.  Η Ενίσχυση την Γνώσεων (Knowledge) των Εκπαιδευτικών 
Σχετικά με την Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Ως πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να διαμορφωθούν οι 
γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την χρήση των διαφόρων τεχνι-
κών που θα χρησιμοποιήσουν για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικό-
τητας των μαθητών είτε αυτές αφορούν τις συναντήσεις τους με τους μα-
θητές στον χώρο του σχολείου και για θέματα που αφορούν το σχολείο 
είτε αφορούν τις συναντήσεις τους εκτός του χώρου του σχολείου και για 
θέματα εκτός σχολείου. Στην συνέχεια οι γνώσεις τους αυτές θα πρέπει 
να ενισχυθούν και να σταθεροποιηθούν (Γιοβάνη, 2018).

3.1.2.  Η Αλλαγή των Στάσεων (Attitudes) των Εκπαιδευτικών 
Σχετικά και η Ενίσχυση των Πεποιθήσεων τους (Beliefs) 

Αρκετοί/αρκετές εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι μόνο να 
μεταδίδουν τις γνώσεις τους στους/στις μαθητές/τριες και δεν το θεω-
ρούν απαραίτητο να ασχοληθούν με την προαγωγή και τη βελτίωση της 
ψυχικής υγείας τους. Οι λόγοι μπορεί να είναι είτε ότι πιστεύουν ότι δεν 
έχουν τις ικανότητες να το πράξουν είτε ότι πρέπει να ασχοληθούν μόνο 
με το διδακτικό τους έργο. Με την εφαρμογή του προγράμματος και την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ενισχύεται ο ρόλος τους ώστε να λει-
τουργούν ως πρότυπα για τους/τις μαθητές/τριες και ως προαγωγοί της 
ψυχικής υγείας τους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην αύξηση της 
αυτοαποτελεσματικότητας τους, ώστε να καταστούν ικανοί/ές να δημι-
ουργούν θετικό κλίμα στις σχολικές τάξεις.

3.1.3.  Η Ενίσχυση των Πρακτικών των Εκπαιδευτικών (Practices) 
στην Εφαρμογή των Προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής 
Υγείας 

Ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις προ-
θέσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν προγράμμα-
τα προαγωγής της ψυχικής υγείας των μαθητών στο σχολείο, αφού χω-
ρίς την εθελοντική συμμετοχή των ίδιων δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής 
εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων (Γιοβάνη, 2018). 

4.  Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ενίσχυση 
της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στο Χώρο του 
Σχολείου 

Η ψυχική ανθεκτικότητα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τους Ginsburg & Jablow (2014) θα μπορούσε να αυξηθεί 
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αν οι έφηβοι/έφηβες μαθητές/μαθήτριες αποκτούσαν αυτοπεποίθηση, 
ύπαρξη στενών δεσμών με την οικογένεια, ικανότητες αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων, αίσθηση του σωστού και του λάθους 
καθώς και έλεγχο των αποφάσεων τους.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παρέμβαση των 
εκπαιδευτικών είναι η συμμετοχή τους στον προσδιορισμό του «οράμα-
τος» του σχολείου, η δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν» σε αυτό, η 
συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη από τους/τις συναδέλφους/
συναδέλφισσες, η επαγγελματική τους ανάπτυξη, η επιμόρφωσή τους, η 
δυνατότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων καθώς 
και η επιβράβευση των προσπαθειών τους (Henderson & Milstein, 2008).

5.  Εμπόδια στη Διαδικασία Ενίσχυσης της Ψυχι-
κής Ανθεκτικότητας στο Χώρο του Σχολείου 

Οι χρονικοί περιορισμοί οι οποίοι υπάρχουν στο σχολικό πρόγραμμα απο-
τελούν ένα σημαντικό παράγοντα που εμποδίζει τη διαδικασία προαγωγής 
της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολείο. Επίσης, τα στερεότυπα, ότι οι εκ-
παιδευτικοί πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στο διδακτικό τους έργο 
και ότι οι μαθητές/τριες πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο να αποκομίσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις που τους είναι αναγκαίες για την αγορά εργασίας, 
δρουν με τη σειρά τους ανασταλτικά στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας στον χώρο του σχολείου (Henderson & Milstein, 2008).

Επιπλέον, η μη οργάνωση και το μεγάλο μέγεθος του σχολείου είναι 
ένας άλλος σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας, αφού είναι αρκετά 
δύσκολο να αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί σχέσεων και ένα πιο οικείο κλί-
μα μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια 
τη δυσκολία να εφαρμοστούν κανόνες που αφορούν στην επιθυμητή συ-
μπεριφορά καθώς και οι κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας που θα 
προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η έλλειψη 
προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που παρατηρείται στους χώ-
ρους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί το σημαντικότερο ίσως 
εμπόδιο στην προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας στο χώρο του σχο-
λείου (Henderson & Milstein, 2008).

Τέλος, οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την παρέμβαση των εκπαι-
δευτικών είναι η ανεπαρκής κρατική υποστήριξη, η ανεπαρκής υλικοτε-
χνική υποδομή των σχολείων, η έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης τους, 
οι συνθήκες άσκησης του διδακτικού τους έργου καθώς και οι πιθανές 
υπερβολικές απαιτήσεις από την διοίκηση και τους γονείς.

6. Συμπεράσματα 
Οι μαθητές/τριες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνα άτομα και να 
ενθαρρύνονται να αντενεργήσουν. Έτσι αισθάνονται μέλη της τάξης και 
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της σχολικής κοινότητας, με αποτέλεσμα να εσωτερικεύουν πιο εύκολα 
τις κοινωνικές αξίες και συμπεριφορές που αυτή υιοθετεί. 

Από τη μεριά των γονέων, η ενεργητική συμμετοχή τους σε σχολικές 
δραστηριότητες, σχολικά προγράμματα και παρεμβάσεις βασισμένες στο 
σχολείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα που βοηθά στην ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας ακόμα και παιδιών με σοβαρά ψυχοκοινωνικά, 
ακαδημαϊκά και συμπεριφορικά προβλήματα (Κουρκούτας, 2007).

Για ό,τι αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς, έχουν την δύναμη να επηρε-
άσουν θετικά και να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα τα οποία χρήζουν 
ιδιαίτερης φροντίδας εκ μέρους του σχολείου και της οικογένειας του/
της μαθητή/τριας. Πρέπει να συμβάλλουν ώστε να αυξηθεί η ενεργητι-
κή εμπλοκή των μαθητών/τριών στη διαδικασία της μάθησης, αφού αυτό 
αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτι-
κότητας στο πλαίσιο της τάξης. Μέσω του σχεδιασμού του καθημερινού 
μαθήματος μπορούν να εντάξουν θέματα προαγωγής ψυχικής υγείας 
στην τάξη και να τα συζητήσουν με τους μαθητές/τριες. Παράγοντες 
όπως η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, η ύπαρξη προσδοκιών και η 
ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών των παιδιών, η ανάπτυξη στρατηγι-
κών κατάλληλων για την αντιμετώπιση των αγχογόνων συναισθημάτων 
θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευ-
τικοί, καθώς αποτελούν σημαντικά πρότυπα των μαθητών/μαθητριών θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τους μαθητές/μαθήτριες τους, 
ιδίως αυτούς/αυτές που προέρχονται από μη υποστηρικτικά οικογενειακά 
περιβάλλοντα, στα οποία δεν υπάρχουν θετικά πρότυπα και δε δημιουρ-
γούνται στενές και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.

Τα σχολεία πρέπει να είναι στελεχωμένα με καταρτισμένους/ες εκπαι-
δευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφοδιαστούν με δεξιότητες που 
τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν διδακτικές μεθόδους, να σχεδιάσουν 
και να υλοποιήσουν ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις προκειμένου να κα-
ταστούν ικανοί να επιλύουν προβληματικές συμπεριφορές (Ματσόπου-
λος, 2011). Είναι σημαντικό να προβάλλονται οι ικανότητες των μαθητών/
τριών και να μην τους αποδίδονται αρνητικά χαρακτηριστικά τους. Θα 
πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα προα-
γωγής της ψυχικής υγείας, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί, εκτός από 
την μετάδοση της γνώσης, να προάγουν και την ψυχική υγεία. Τέλος, 
η εκπαίδευση τους θα πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματι-
κότητα λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως είναι η ενσωμάτωση 
γνωστικών στοιχείων στην διδασκαλία και οι τεχνικές βελτίωσης των δε-
ξιοτήτων τους.
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Περίληψη 
Το πένθος αναφέρεται στην απώλεια και την αποστέρηση. Μέχρι πρό-
σφατα η έρευνα για το πένθος των ενηλίκων περιοριζόταν αποκλειστικά 
στις γυναίκες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να θεωρείται μειονεκτικός ο τρό-
πος που βιώνουν και εκφράζουν το πένθος τους οι άνδρες, καθώς κρύ-
βουν τα συναισθήματά τους και αρνούνται τη στήριξη, γεγονός που προ-
κύπτει από τα στερεότυπα των φύλων, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 
κάθε κουλτούρας. Όμως, ο αρσενικός και ο θηλυκός τρόπος πένθους 
αποτελεί ένα συνεχές και το φύλο είναι απλώς ένας από τους παράγο-
ντες. Λόγω των δυτικών κανόνων για την έκφραση των συναισθημάτων 
των ανδρών, πολλοί άνδρες αναπτύσσουν ισχυρή και τελικά προβλημα-
τική άμυνα γύρω από μία πανανθρώπινη εμπει-
ρία: την εμπειρία της απώλειας και της θλίψης. H 
αποτελεσματική θεραπεία για τους άνδρες πρέ-
πει να βασίζεται σε κάποιες γενικές αρχές. Στο 
παρόν άρθρο συζητείται ο τρόπος με τον οποίο 
πενθούν συνήθως οι άνδρες και οι παράγοντες 
που συμβάλλουν σε αυτόν. Δίνεται έμφαση στην 
κατανόηση της οπτικής τους, προκειμένου να 
τους παρέχεται κατάλληλη και αποτελεσματική 
υποστήριξη.

Abstract
Mourning refers to loss and deprivation. Until recently, there was research 
about adult bereavement only concerning women. Consequently, the 
way men experience and express their grief is considered inferior, be-
cause they usually hide their emotions and deny support, following the 
gender stereotypes and the demands and expectations of each culture. 
However, masculine and feminine way of grief is a continuum and gender 
is just one of the factors. Because of the western norms about the ex-
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pression of men’s emotions, a lot of men devel-
op a strong and ultimately problematic defense 
to a universal experience, the experience of loss 
and grief. Effective treatment for men should be 
based on several general principles. This article 
discusses the way men grieve, as well as the fac-
tors that influence it. Emphasis is given on the 
understanding of their perspective so that we 
can provide them with appropriate and effec-
tive support.

1. Εισαγωγή 

1.1. Ορισμός του πένθους 
Το πένθος (bereavement) αναφέρεται στην απώλεια και την αποστέρηση. 
Δεν αποτελεί μορφή ψυχοπαθολογίας, αλλά μία φυσιολογική αντίδραση 
σε μία στρεσογόνο κατάσταση. Είναι μία επώδυνη εσωτερική διεργασία, 
που απαιτεί χρόνο και ενέργεια (Volgsten et al., 2010).

Ο θρήνος (grief) αναφέρεται στην οδύνη και τον ψυχικό πόνο που 
βιώνει ο επιζών στη διάρκεια του πένθους. Πρόκειται για μία έμφυτη ψυ-
χολογική αντίδραση. Αν και υπάρχουν κοινές αντιδράσεις, συναισθήματα 
και διεργασίες προσαρμογής, τα άτομα διαφέρουν ανάλογα με την ιστο-
ρία του καθενός, τη φύση της σχέσης με τον θανόντα και το νόημα του 
θρήνου για τον πενθούντα (Παπαληγούρα, 2007).

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο τις 
απώλειες. Κάθε άτομο αντιμετωπίζει το θάνατο με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετώπιζε προηγούμενα δύσκολα γεγονότα, αλλά και την ίδια του τη 
ζωή. Κάθε άνθρωπος, δηλαδή, ενεργοποιεί μηχανισμούς και στρατηγικές 
που ενεργοποιούσε και στο παρελθόν, όταν αντιμετώπιζε μία σημαντική 
απώλεια. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι παίζουν καθοριστι-
κό ρόλο στη διεργασία του πένθους. Ορισμένοι από αυτούς είναι: 

•	 Η προηγούμενη σχέση με τον θανόντα 
•	 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος 
•	 Οι στρατηγικές αντιμετώπισης που ο πενθών έχει μάθει να χρη-

σιμοποιεί αντιμετωπίζοντας προηγούμενες απώλειες στη ζωή του 
•	 Η αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται ο πενθών 
•	 Η κοινωνική υποστήριξη που έχει ο πενθών και το οικογενειακό 

σύστημα.

Το πένθος έχει δύο συμπληρωματικές πλευρές: την εσωτερική, η οποία 
αφορά την προσωπική, ιδιωτική διεργασία του πένθους και την εξωτερική 
που αφορά τη δημόσια, διαπροσωπική διεργασία. Συχνά, υπάρχουν δια-
φορές μεταξύ του τρόπου που η θλίψη απεικονίζεται δημόσια εν συγκρί-
σει με τον τρόπο που απεικονίζεται ιδιωτικά (Bonanno, 2004).

Key words: 

loss,  
stereotypes,  

effective treatment
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1.2. Επιπλοκές πένθους 
Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρχουν ορισμένες επιπλοκές στη διαδικασία 
του πένθους. Σύμφωνα με τον Worden (1991a) οι επιπλοκές αυτές χωρί-
ζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τον χρόνιο θρήνο, τον ετεροχρονισμένο 
θρήνο, τις υπερβολικές αντιδράσεις θρήνου και τέλος το ανεσταλμένο 
πένθος. Ο χρόνιος θρήνος είναι παρατεταμένος και συνεχίζεται στο διη-
νεκές, χωρίς να οδηγεί σε μια σταδιακή προσαρμογή του ατόμου. Ο ετε-
ροχρονισμένος θρήνος αφορά τον θρήνο κατά τον οποίο η έκφραση της 
θλίψης αναστέλλεται, καταστέλλεται ή αναβάλλεται. Η αρχική άρνηση 
του θανάτου δεν υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου. Υπερβολικές αντι-
δράσεις θρήνου, καθιστούν το άτομο «ανάπηρο» και μπορεί να οδηγή-
σουν σε φοβίες, σε οργανικά ή ψυχικά συμπτώματα, ενώ τέλος υπάρχει 
το ανεσταλμένο πένθος, όπου τα άτομα βιώνουν οργανικά συμπτώματα 
ή παντελή απουσία συμπτωμάτων θλίψης, τα οποία τους προκαλούν δυ-
σκολίες που δεν αναγνωρίζουν ότι συνδέονται με την απώλεια (Παπαλη-
γούρα, 2007).

2. Πένθος και φύλο 
Το φύλο αναφέρεται στους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους των 
ανδρών και των γυναικών. Εμπλέκει διαφορετικά κοινωνικά και πολιτι-
σμικά πρότυπα και προσδοκίες και για τα δύο φύλα. Σημαντικό ρόλο για 
τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου κατέχει η πρώιμη κοινωνικοποίηση 
(Möller-Leimkühler, 2003).

Μέχρι πρόσφατα η έρευνα για το πένθος των ενηλίκων περιοριζόταν 
αποκλειστικά στις γυναίκες. Ένας λόγος που μπορεί να εξηγεί το γεγονός 
αυτό είναι ότι υπάρχουν περισσότερες χήρες από χήρους, συνεπώς οι 
χήρες έχουν μελετηθεί πολύ περισσότερο. Παράλληλα οι γυναίκες είναι, 
συνήθως, πιο πρόθυμες από τους άνδρες να συζητήσουν τη θλίψη τους. 
Αυτή όμως η έμφαση στο πένθος που βιώνουν οι γυναίκες οδήγησε σε 
διαφορετικές απόψεις για το πένθος μεταξύ των δύο φύλων. Για παρά-
δειγμα υπάρχει η άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες πενθούν, 
εκφράζουν το πένθος τους και αντιμετωπίζουν τις απώλειές τους συ-
γκροτεί ένα «θηλυκό μοντέλο». 

Θεωρείται, επομένως, ότι υπάρχουν δύο τρόποι έκφρασης του πέν-
θους: ο θηλυκός, λεγόμενος και ως «συναισθηματικός» και ο αρσενικός, 
«διανοητικός». Αυτό που κυριαρχεί είναι ότι το βίωμα και η έκφραση του 
συναισθήματος είναι συνδυασμένα με μια επιθυμία εξασφάλισης στήρι-
ξης και άρα αποτελεί τον υγιή τρόπο έκφρασης του πένθους. Αποτέλε-
σμα αυτού είναι να θεωρείται μειονεκτικός ο τρόπος που βιώνουν και 
εκφράζουν το πένθος τους οι άνδρες επειδή, κρύβουν τα συναισθήματά 
τους, δεν τα συζητούν και αρνούνται τη στήριξη. 

Συνήθως, το ανδρικό πένθος εστιάζει σε συναισθήματα θυμού και ενο-
χών, καταπνίγει όλα τα άλλα συναισθήματα, αποκρύπτει την τρωτότητα, 
δίνει έμφαση στη σκέψη της απώλειας, κυριαρχεί η επιθυμία απομόνωσης 



314

TΕΥΧΟΣ 9 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

και ο δισταγμός στο μοίρασμα των συναισθημάτων τους και στην ανα-
ζήτηση βοήθειας (Παπαληγούρα, 2007). Συνήθως, οι άνδρες αρνιούνται 
την θλίψη τους. Αυτό οφείλεται στα στερεότυπα των φύλων και στις απαι-
τήσεις και τις προσδοκίες κάθε κουλτούρας. Τα στερεότυπα αυτά υπο-
δηλώνουν ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικές, ευαίσθητες, εκφραστι-
κές και επιδιώκουν την υποστήριξη, ενώ αντίθετα οι άνδρες είναι στωικοί, 
μη συναισθηματικοί, λιγότερο εκφραστικοί και εκφράζουν τη θλίψη τους 
με θυμό και επιθετικότητα. Παραδοσιακά, ο θυμός, η επιθετικότητα και η 
εχθρότητα είναι κοινωνικά αποδεκτά ως αρσενικός κώδικας εκφραστικό-
τητας. Οι άνδρες από μικρή ηλικία έχουν μάθει να αγνοούν τα συμπτώ-
ματα πόνου (πχ. «οι άνδρες δεν κλαίνε»). Το δημόσιο κλάμα, μάλιστα, πι-
στεύεται ότι είναι γυναικεία δραστηριότητα και ένδειξη αδυναμίας. Ωστό-
σο, και οι άνδρες νιώθουν ανακούφιση όταν εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους. Παρ’ όλα αυτά, τους είναι πιο δύσκολο να το κάνουν και συνήθως 
αργούν να εκφράσουν τη θλίψη τους (Creighton et al., 2013). Το αρσενικό 
στερεότυπο, λοιπόν, δεν αναζητά βοήθεια ακόμη και αν τη χρειάζεται και 
είναι διαθέσιμη. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο συναισθηματικός περιορισμός. 
Επομένως, εμφανίζεται το λεγόμενο «Αρσενικό καταθλιπτικό σύνδρο-
μο». Καθώς τα καταθλιπτικά στερεότυπα είναι ασυνεπή με τα αρσενικά 
στερεότυπα, οι άνδρες γίνονται επιθετικοί, παρουσιάζουν έντονο θυμό, 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και συχνά χάνουν τον έλεγ-
χο. Η θλίψη θεωρείται μη κοινωνικά αποδεκτή σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα για τους άνδρες. Ως εκ τούτου, εάν ο τυπικά «ισχυρός» άντρας 
κατακλύζεται από συναισθήματα αισθάνεται σύγχυση και ντροπή, με απο-
τέλεσμα να τα καταπιέζεται και να μην αναζητά υποστήριξη και βοήθεια. 
Όμως, το γεγονός ότι οι άνδρες εκφράζουν λιγότερο τη θλίψη τους σε 
σχέση με τις γυναίκες, δε σημαίνει ότι έχουν λιγότερα, μικρής σημασί-
ας συναισθήματα. Και οι άνδρες νιώθουν ανακούφιση όταν εκφράζουν 
τα συναισθήματά τους (Creighton et al., 2013). Οι άνδρες συνήθως όταν 
πενθούν είναι πιο ενεργοί και πρακτικοί. Προτιμούν να κάνουν δραστη-
ριότητες που αποσπούν την προσοχή τους από την άσχημη κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται (Rubinstein, 2004). Ο ανδρικός θρήνος συνδέεται, 
επίσης, με υψηλά ποσοστά αυτοκτονικότητας και θνησιμότητας και αυ-
ξημένη κατανάλωση ποτού, ναρκωτικών ουσιών και τσιγάρου, δυσκολίες 
στον ύπνο και συγκέντρωσης στην εργασία. Οι διαφορές των δύο φύλων 
εντοπίζονται και στις σεξουαλικές επιθυμίες τους μετά από μία απώλεια. 
Οι άνδρες επιθυμούν να συνευρίσκονται με τις γυναίκες τους, διότι για 
αυτούς είναι ένας τρόπος να ξεφύγουν από το πρόβλημα και να νιώσουν 
ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, καθώς οι 
γυναίκες δεν έχουν την ίδια γνώμη. Θεωρούν ότι οι άνδρες τους είναι μη 
υποστηρικτικοί και δεν νοιάζονται ούτε για τις ίδιες ούτε για την απώλεια. 
Θεωρούν ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι προβληματική. Οι γυναίκες, 
δηλαδή, εκλαμβάνουν αυτή τη συμπεριφορά των ανδρών ως αδιαφορία 
προς το γεγονός και έτσι απομονώνονται (Wing et al., 2001).

Ορισμένες γυναίκες ακολουθούν το αρσενικό μοντέλο όπως και κά-
ποιοι άνδρες το θηλυκό. Το ζήτημα δεν είναι το φύλο αλλά ο τύπος του 
πένθους. Οι γυναίκες και οι άνδρες εκφράζονται διαφορετικά στην απώ-
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λεια και αντιμετωπίζουν τη θλίψη τους με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχουν 
κοινωνικοποιηθεί να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και τους ρόλους 
τους με διαφορετικό τρόπο. Αυτή η τάση όμως δεν είναι άκαμπτη. Το φύλο 
μπορεί να επηρεάσει τη θλίψη, όμως υπάρχει τεράστια μεταβλητότητα 
στο επίπεδο αυτό. Διαφορετικά άτομα μπορεί να βιώνουν ακριβώς τα 
ίδια συναισθήματα, αλλά να τα αισθάνονται και να τα εκφράζουν με άλλο 
τρόπο. Ο αρσενικός και ο θηλυκός τρόπος πένθους είναι ένα συνεχές και 
το φύλο είναι απλώς ένας παράγοντας που συμβάλλει. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι βρίσκονται κατά μήκους του συνεχούς αυτού. Πρόκειται για μία 
μεικτή εμπειρία. Το κάθε άτομο δανείζεται εργαλεία αντιμετώπισης και 
από τα δύο άκρα του φάσματος (Παπαληγούρα, 2007).

3. Απώλειες 
Βιώνουμε πολλές απώλειες στη διάρκεια του βίου μας. Αυτό που είναι 
κοινό σε όλες τις απώλειες είναι ότι το υποκείμενο αποχωρίζεται και στε-
ρείται ένα αγαπημένο πρόσωπο, αντικείμενο, κύρος ή σχέση. Το κεντρικό 
σημείο είναι η διακοπή του δεσμού. Κάθε αλλαγή εμπεριέχει την απώ-
λεια, όπως και κάθε απώλεια απαιτεί την αλλαγή (Παπαληγούρα, 2007).

3.1. Απώλεια εργασίας 
Η απώλεια της εργασίας αποτελεί παράδειγμα παραγνωρισμένου θρή-
νου, αν και αποτελεί κρίσιμη μετάβαση της ζωής του ανθρώπου. Οι άν-
δρες που απολύονται νιώθουν συναισθήματα οργής, θυμού, αγανάκτη-
σης. Συχνά, μπορεί να αισθανθούν προδομένοι, μειωμένοι, γελασμένοι. 
Όταν ένας άνδρας χάνει τη δουλειά του αισθάνεται ότι χάνει το κύρος, 
το ρόλο και την ταυτότητά του. Οι άνεργοι άνδρες >60 χρονών έχουν 
αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας (Möller-Leimkühler, 2003).

3.2. Θάνατος συζύγου 
Οι άνδρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι καλύτερα εξοπλισμένες για 
να αντιμετωπίσουν τη χηρεία. Οι χήροι φαίνονται λιγότερο ευάλωτοι και 
δείχνουν να έχουν μικρότερη ανάγκη για συμβουλές από ειδικούς, σε 
σύγκριση με τις χήρες (Stroebe, 2003). Ωστόσο, τα πράγματα είναι πιο 
σύνθετα. Οι χήροι στην πλειοψηφία πεθαίνουν σύντομα μετά τις συζύ-
γους τους (Bennet et al., 2003). Ο θάνατος της συζύγου έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία(Creighton et al., 2013). Οι 
άνδρες που μένουν μόνοι χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη (π.χ. οικια-
κές εργασίες), αλλά δεν ζητούν βοήθεια ή δεν τους προσφέρεται, καθώς 
θεωρούνται ικανοί και ισχυροί.

3.2. Διαζύγιο 
Στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το κάθε άτομο ένα διαζύγιο κρίσιμο 
ρόλο παίζει το είδος του δεσμού μεταξύ των διαζευγμένων. Αν το συναί-
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σθημα είχε κυρίαρχο ρόλο στη σχέση, τότε ο χωρισμός θα επιφέρει μεγα-
λύτερη δυσφορία (φυσική και συναισθηματική), μικρότερη επιθυμία για 
σεξουαλική επαφή, ενοχή και αυτομομφή (Shaver & Vernon, 2003). Όταν 
υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, οι άντρες αισθάνονται θυμό αλλά και 
πικρία, διότι συνήθως οι γυναίκες παίρνουν την επιμέλεια.
 

3.3. Θάνατος γονέα 
Ο θάνατος ενός γονέα συνήθως επιφέρει περισσότερα οργανικά προ-
βλήματα υγείας στους άνδρες και ψυχολογικά προβλήματα στις γυναίκες. 
Σε βάθος χρόνου ο θάνατος της μητέρας επιφέρει μείωση της υγείας του 
γιου. Ο θάνατος του πατέρα έχει περισσότερα αρνητικά επακόλουθα στον 
γιο, καθώς αλλάζουν οι ρόλοι και πλέον αυτός είναι ο προστάτης της οι-
κογένειας. Συχνά, εμφανίζονται και καταθλιπτικά συμπτώματα. Πολύ ση-
μαντικό ρόλο παίζει ο τύπος προσκόλλησης με τον γονέα (Marks, 2009).

3.5. Περιγεννητικός θάνατος, θάνατος βρέφους και παιδιού
Ο θάνατος των παιδιών αποτελεί το πιο ακατανόητο είδος θανάτου. Η 
θλίψη που προκαλεί είναι εξαιρετικά τραυματική, λόγω του δεσμού γο-
νέα-παιδιού (Marwit, 2001) και προκαλεί μεγαλύτερη θλίψη σε σύγκριση 
με το θάνατο συζύγου ή γονέα (Wing et al., 2001). Η απώλεια του παι-
διού είναι και απώλεια μέρους του εαυτού του γονέα (Marwit, 2001). Το 
πόσο ενεργός και σημαντικός είναι ο ρόλος του γονέα στην ανατροφή 
του παιδιού επηρεάζει την ένταση της θλίψης (Flenady & Wilson, 2011). Οι 
επιπτώσεις της απώλειας εγκυμοσύνης στον άνδρα έχουν παραληφθεί 
(McCreight, 2004). Ωστόσο, σε έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι οι πατέρες 
που είχαν δει τα μωρά τους στο υπερηχογράφημα εξέφρασαν μεγαλύτε-
ρη αίσθηση απώλειας σε σύγκριση με αυτούς που δεν τα είχαν δει (Leary 
& Thorwick, 2017).

Οι πατέρες προσπαθούν να επιστρέψουν στη δουλειά όσο πιο σύντο-
μα γίνεται μετά τον χαμό του παιδιού τους (Forrest et al., 1982), για να 
αποφύγουν τα συναισθήματα θλίψης που έχουν. Οι άνδρες έχουν μεγα-
λύτερα ποσοστά χρόνιας θλίψης, καθώς νιώθουν την ανάγκη να παρα-
μείνουν υπό έλεγχο και να έχουν τον ρόλο του προστάτη. Η ιδέα είναι ότι 
πρέπει να μη θρηνήσουν, για να ανακάμψουν σύντομα και να στηρίξουν 
τις γυναίκες τους. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η προστασία των συντρό-
φων τους, τους εμποδίζει από την αντιμετώπιση των δικών τους συναι-
σθημάτων. Οι άνδρες φοβούνται να εκφραστούν γιατί πιστεύουν ότι θα 
προσθέσουν επιπλέον φόρτο στο ήδη βαρύ κλίμα των μητέρων. Όμως, 
στην πραγματικότητα επιθυμούν να είναι κάτι παραπάνω από «ένα υπο-
στηρικτικό άτομο» (Leary & Thorwick, 2017). 

Οι άνδρες βιώνουν διαφορετικά από τις γυναίκες το θάνατο του βρέ-
φους τους, λόγω διαφορετικού δεσμού με το παιδί, διαφορετικού τρόπου 
αντιμετώπισης καταστάσεων, επειδή δεν αναφέρουν ή δεν εντοπίζουν 
άγνωστα συναισθήματα και αντιδράσεις, παίρνουν λιγότερη φροντίδα 
και στήριξη μετά το χαμό και έχουν διαφορετική κοινωνικοποίηση (Wing 
et al., 2001).
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4. Υποστήριξη του ανδρικού πένθους 
Λόγω των δυτικών κανόνων για την έκφραση των συναισθημάτων των 
ανδρών, πολλοί άνδρες αναπτύσσουν ισχυρή και τελικά προβληματική 
άμυνα γύρω από μία πανανθρώπινη εμπειρία: την εμπειρία της απώλειας 
και της θλίψης, η οποία προκύπτει από τη δημιουργία και τη διάσπαση 
ανθρώπινων δεσμών (Ogrodniczuk & Oliffe, 2009).

Οι αντιδράσεις από το πένθος δεν θα πρέπει να θεωρούνται ψυχια-
τρικές διαταραχές που απαιτούν απαραιτήτως θεραπεία (Forrest et al., 
1982). Οι άνδρες έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις γυναίκες και χρει-
άζονται διαφορετικού τύπου βοήθεια και στήριξη. Χρειάζονται κατά κύριο 
λόγο ατομική υποστήριξη (Volgsten et al., 2010). Χρήσιμες μπορεί, επί-
σης, να φανούν οι ομάδες αυτοβοήθειας. Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα 
στους άνδρες ότι είναι εντάξει να δείχνουν τη συγκίνησή τους και ότι και 
οι δυνατοί και ισχυροί άντρες κλαίνε. Το νοσοκομειακό προσωπικό θα 
πρέπει να δείχνει ευαισθησία και συμπόνια (McCreight, 2004).

Οι άνδρες φαίνεται να επωφελούνται λιγότερο από την μεικτή ομα-
δική ψυχοθεραπεία, διότι δεν νιώθουν εύκολα διαπροσωπική οικειότητα. 
Συνήθως, είναι παρατηρητές και αφήνονται να μάθουν τα συναισθήματά 
τους από τις εμπειρίες των γυναικών της ομάδας. Καλύτερα αποτελέσμα-
τα φαίνεται να επιφέρουν οι ομάδες στις οποίες όλα τα μέλη έχουν το 
ίδιο φύλο. Άλλωστε, «Men learn to be men in front of other men».

H αποτελεσματική θεραπεία για τους άνδρες πρέπει: 
•	 Να αποδεικνύει ρητά την ενσυναίσθηση στις εμπειρίες απώλειας 

των ανδρών.
•	 Να δίνει άμεση προσοχή στις υπαρξιακές πτυχές αυτών των εμπει-

ριών. 
•	 Να είναι ευαίσθητη στη δυσκολία των ανδρών με το στιγματισμό 

που μπορεί να συνοδεύει τη θεραπεία από μόνη της.
•	 Να ερμηνεύει θετικά τις αντρικές συμπεριφορές, στάσεις και αξίες 

(να ενταχθούν στη θεραπεία εμπειρίες και σκέψεις περί αρρενω-
πότητας). 

Οι άνδρες θέλουν συνήθως μια πιο ουδέτερη σχέση ασθενούς- θερα-
πευτή και τους βοηθούν παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την ενδοσκόπη-
ση και την εξέταση των δυσάρεστων συναισθημάτων (Ogrodniczuk et al., 
2018). Η ανακούφιση από τον ψυχικό πόνο έρχεται με την αναγνώριση 
και τη συμφιλίωση με τα συναισθήματα εκφράζοντάς τα σε κάποιον που 
είναι πρόθυμος να ακούσει.

Ανεξάρτητα από το φύλο του ατόμου που πενθεί, η συμπαράστασή του 
θα πρέπει να γίνεται με τρόπο προσωπικό, γνήσιο, με ενδιαφέρον για τον 
άλλον και να τον ακούμε χωρίς να διακόπτουμε. Είναι σημαντικό να έχου-
με κατά νου ότι δεν έχουν σημασία οι συμβουλές, αλλά η διαθεσιμότητα 
(Παπαληγούρα, 2007).
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5. Συζήτηση 
Οι άντρες βιώνουν συνήθως διαφορετικά τη θλίψη τους σε σύγκριση τις 
γυναίκες, με διαφορετικούς τρόπους ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
Επειδή δεν μπορεί να εντοπιστεί λόγω διαφορετικού τρόπου έκφρασης 
η θλίψη των ανδρών δε σημαίνει πως δεν υπάρχει (McCreight, 2004). 
Οι περισσότεροι άνδρες είναι μεγαλωμένοι με στερεότυπα, όμως πρέπει 
να τους δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσουν σε ένα κλίμα ασφάλειας και 
κατανόησης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαχείριση και ο χρόνος του 
πένθους εξαρτάται από τον καθένα μας και ότι είναι σημαντικό να μιλάμε 
και να μη φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Η κοινωνική υποστήριξη 
από οικογένεια, φίλους και ειδικούς υγείας μειώνει τη δυσφορία και βοη-
θά στην καλύτερη προσαρμογή (Wing et al., 2001).
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ανθρωπιστικής 
προσέγγισης στο τομέα της συμβουλευτικής, μέσω της ανάδειξης των 
αιτιών της προβληματικής συμπεριφοράς ενός μαθητή ή μιας μαθήτρι-
ας, ενώ προηγουμένως θα έχει διατυπωθεί ήδη μια προσπάθεια αποσα-
φήνισης των βασικότερων θεωριών της συμβουλευτικής (προσωποκε-
ντρική, θεωρία της αυτοπραγμάτωσης, γνωσιακή - συμπεριφοριστική και 
συστημική), με τη χρήση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Επιπλέον, η 
παρούσα εργασία αποτελεί μια πρωτότυπη προ-
σπάθεια, καθώς ολοκληρώνεται με τη πρόταση 
ενός σχεδίου δράσης που συνδυάζει τόσο την 
ατομική, όσο και την ομαδική παρέμβαση για το 
ίδιο περιστατικό, μέσα από την οποία ο αναγνώ-
στης κατανοεί την υποστηρικτική διαδικασία με-
ταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου, είτε σε 
ατομικά, είτε σε ομαδικά πλαίσια που αναπτύσ-
σεται μέσα από τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, 
στο τομέα της εκπαίδευσης.

Abstract
The aim of this paper is to probe the humani-
tarian approach in the field of counseling, by 
emerging the causes of a student’s trouble-
some behavior. An attempt to define the basic 
theories in counseling (person-centered, self-
centered, cognitive-behavioral theory and sys-
temic) precedes via literature review. In addi-
tion, the present paper is an original effort, as 
it concludes with a proposal for an action plan 
that combines both individual and group inter-
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vention on the same case. Through this, the reader understands the sup-
port process between the counselor and the person being counseled, 
either in individual or group contexts developed through humanitarian 
theories, in the field of education.

1. Εισαγωγή 
Η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εφήβων και των παι-
διών που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες 
στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες, σε συνδυασμό με την 
αδυναμία ψυχολογικών και σχολικών υπηρεσιών παροχής υποστήριξης 
στα παιδιά που έχουν ανάγκη, δημιούργησε την αναγκαιότητα για την 
υλοποίηση παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα στο πλαίσιο του σχολείου 
για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών των παιδιών. Αναλήφθηκαν δι-
εθνώς στο πλαίσιο αυτό, μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες οι οποίες σχε-
τίζονταν με την αναδιάρθρωση των ψυχολογικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινό-
τητας της σχολικής μονάδας και τη διασύνδεση των σχολείων με φορείς 
της κοινότητας και κέντρα πανεπιστημίων (Χατζηχρήστου, 2014: 23-24). 
Η συμβουλευτική κατά τον Rogers «αποτελεί μια διαδικασία μέσω της 
οποίας θα βοηθηθεί το άτομο να επιτύχει μια εποικοδομητική αλλαγή, με 
τη θέλησή του, στην προσωπικότητά του» (Μανώλη, 2017: 3). Η σχολική 
συμβουλευτική, ειδικότερα, «ασχολείται με την ανάπτυξη και την προσαρ-
μογή των παιδιών και εφήβων στο σχολικό περιβάλλον» (Χατζηχρήστου, 
2014: 35). Οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες δεν είναι μόνον φο-
ρείς της μάθησης αλλά «οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι-εμψυ-
χωτές, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη 
και βοηθώντας τους εταίρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως 
τους μαθητές τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να διαμορφώσουν 
θετικές στάσεις απέναντι στους άλλους, να ενισχύσουν την αντίληψη της 
προσωπικής τους αξίας κλπ.» (Καραγεώργου, 2019: 4). Οι σύγχρονες θε-
ωρητικές προσεγγίσεις, συγκεκριμένα οι έρευνες στην «Κοινωνική και 
Συναισθηματική Αγωγή» τονίζουν «τη σημασία της στήριξης του ρόλου 
των εκπαιδευτικών ως συμβούλων, για να μπορούν να κατανοήσουν τις 
ανάγκες των παιδιών και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 
τη ενίσχυση των μαθητών» (Χατζηχρήστου, 2014: 37). 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό, τη διερεύνηση της επίδρασης της 
ανθρωπιστικής προσέγγισης στην εκπαίδευση μέσω της εξέτασης μιας 
μελέτης περίπτωσης ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας που δημιουργεί προ-
βλήματα με τη συμπεριφορά του/της στην τάξη, να αναδειχθούν οι πι-
θανές αιτίες τους έχοντας υπόψιν μας τις θεωρητικές προσεγγίσεις της 
συμβουλευτικής και να προταθεί ένα σχέδιο δράσης «παρέμβασης» σε 
ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
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2. Θεωρητικές προσεγγισεις της συμβουλευτικής 
Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της συμβουλευ-
τικής, όπως είναι η προσωποκεντρική, η θεωρία της αυτοπραγμάτωσης, 
η γνωσιακή - συμπεριφοριστική και η συστημική, οι οποίες επιχειρούν με 
το δικό τους θεωρητικό υπόβαθρο, παρεμβάσεις είτε σε ατομικό είτε σε 
ομαδικό επίπεδο. 

Αρχικά, η προσωποκεντρική θεωρία έχει ως κύριο εκφραστή της τον 
Carl Rogers και έχει ως επίκεντρό της τον άνθρωπο. Υποστηρίζει ότι «ο 
κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τον δικό του μοναδικό τρό-
πο, όπου η αντίληψη μιας εμπειρίας διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι άν-
θρωποι καθοδηγούνται από μια υποκειμενική δική τους ερμηνεία των κα-
ταστάσεων, παρά από μια αντικειμενική πραγματικότητα. Συνεπώς, πρώ-
τιστος σκοπός του συμβούλου είναι να κατανοήσει τον τρόπο αντίληψης 
του συμβουλευόμενου» (Κωνσταντοπούλου, 2019). Κύριο στοιχείο της 
θεωρίας του είναι «η έννοια του εαυτού». Ο όρος εαυτός «αντιπροσω-
πεύει ένα καλά οργανωμένο και σταθερό σύνολο αντιλήψεων και σημα-
σιών που αποτελούν το πεδίο φαινομένων του κάθε ατόμου. Η ανάπτυξη 
του εαυτού (ή της αυτοαντίληψης) είναι μια δυναμική διεργασία, η οποία 
αλλάζει ανάλογα με τις αντιλήψεις που έχει ένα άτομο για τις εμπειρίες 
του… κάθε άτομο προσπαθεί να φέρει σε συμφωνία το φαινομενολογικό 
πεδίο του –δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα πράγματα– με 
τον εαυτό του, και δρα, όσο αυτό είναι δυνατόν σύμφωνα με τον ιδανι-
κό του εαυτό» (Χατζηχρήστου, 2014: 52-53). Η συγκεκριμένη θεωρία χα-
ρακτηρίζεται ως φαινομενολογική, και ειδικότερα στηρίζεται στο βασικό 
θεώρημα ότι το στοιχείο της εμπειρίας κατέχει έναν από τους σημαντικό-
τερους ρόλους στη ζωή του ανθρώπου. Ωστόσο, η αντίληψη του Rogers 
δέχεται την εμπειρία ως μια υποκειμενικής μορφής μονάδα, που τα άτομα 
την αντιλαμβάνονται και την κατανοούν προσωπικά. Συγκεκριμένα, την 
ορίζει ως μια ψυχολογικής μορφής διεργασία, βάσει της οποίας η πραγ-
ματικότητα κατανοείται από τα άτομα. Βασικό γνώρισμα της θεωρίας του 
αποτελεί η ανάγκη των ατόμων για το στοιχείο της αυτοπραγμάτωσης, 
το να λειτουργούν, δηλαδή, στοχεύοντας στην ικανοποίηση της εκάστοτε 
ανάγκης τους (Μπρούζος, 2004: 231). Η αυτοπραγμάτωση, λοιπόν, είναι 
το κύριο στοιχείο της προσωποκεντρικής θεωρίας που αποτελεί το βασι-
κότερο κίνητρο για τη ζωή. Αποτελεί την τάση των ανθρώπων να εξελι-
χθούν από απλές οντότητες σε σύνθετες προσωπικότητες, να μεταβούν 
από το πεδίο της εξάρτησης, σε αυτό της ανεξαρτησίας, και από το πλαί-
σιο της σταθερότητας και της ακαμψίας, σε αυτό που κυριαρχεί η αλλαγή 
και η ελεύθερη έκφραση. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό της συμβουλευ-
τικής σχέσης κατέχει σημαντικό ρόλο στην προσωποκεντρική θεωρία, η 
οποία, κατ’ επέκταση, πρέπει να υποστηρίζει την αρχή της αποδοχής, και 
την απουσία της καθοδήγησης. Άρα, το στοιχείο της μη κατευθυντικότη-
τας είναι μια από τις βασικές πεποιθήσεις των προσωποκεντρικών συμ-
βούλων (Rogers & Schmind, 1991: 28).
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Κύριος υποστηρικτής της θεωρία της Αυτοπραγμάτωσης ήταν ο Abra-
ham Maslow, και όπως η προαναφερθείσα προσωποκεντρική θεωρία, δέ-
χονται ως κύριο κριτήριο για την επίτευξη της αλλαγής το στοιχείο της 
αυτοενεργοποίησης, με τη διαφορά ότι αυτό της αυτοπραγμάτωσης τίθε-
ται στο ανώτερο σημείο μιας πυραμίδας που εμπεριέχει άλλες θεμελιώ-
δεις ανάγκες, οι οποίες πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν (Maslow, 1962), 
όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.1.

Εικόνα 1.1: Πυραμίδα αναγκών του Maslow1

Ο σύμβουλος, πρέπει να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο μέχρι να κα-
ταφέρει αυτός να ικανοποιήσει το πλήθος των αναγκών είτε μόνος του, 
είτε μέσα από την ύπαρξη της υγιούς αλληλεπίδρασης με τα οικεία πε-
ριβάλλοντά του. Μια κατάσταση, η οποία θα επιτευχθεί όταν το άτομο 
χρησιμοποιήσει ως υπόβαθρο το σύνολο των εσωτερικών του εμπειριών, 
των ικανοτήτων και των χαρισμάτων του, ενώ ταυτόχρονα, η εξάρτησή 
του από τις εξωτερικές αμοιβές θα μειώνεται (Matei-Gherman, 2012: 582-
584). 

Η τρίτη θεωρία είναι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Τον 
κυριότερο ρόλο στη συγκεκριμένη θεωρία κατέχουν ο Ellis και ο Beck. 
Δύο ψυχαναλυτές, οι οποίοι πρώτοι διαπίστωσαν τη σημαντικότητα που 
κατέχει ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου, αναφορικά με τον ίδιο του τον 
εαυτό, και κατ’ επέκταση της επήρειας που ασκεί η γνώση γύρω από τα 

1.    Πηγή: https://sciencearchives.wordpress.com/2017/04/01/%CE%B9%CE%B5%CF% 
81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%
B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B1%C
E%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1/ (προσπελάστηκε στις 30/06/2020).
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συναισθήματα και τη συμπεριφορά ενός ατόμου (Ruggiero et al., 2018: 
379-380). Σύμφωνα με τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση, τα 
συναισθήματα και η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζονται από τα γνω-
στικά σχήματα. Με άλλα λόγια δηλαδή, οι αντιδράσεις και οι συμπεριφο-
ρές είναι αποτέλεσμα του τρόπου που τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται 
ένα γεγονός. Επομένως η βελτίωσή τους προϋποθέτει την αλλαγή της 
αντίληψης που έχουν τα άτομα για τα γεγονότα (Χατζηχρήστου, 2014). 
Συνοπτικά, η παρούσα θεωρία στηρίζεται σε τρείς βασικούς άξονες: i) 
στη γνωστική διαδικασία, ii) στη δυσπροσαρμοστική πεποίθηση και iii) 
στη στρατηγική των γνωσιακών παρεμβάσεων. (Goldberg, 2001: 137-140). 

Τέλος, η παρούσα ενότητα κλείνει με την ανάλυση της συστημικής 
προσέγγισης στον χώρο της συμβουλευτικής. Μια θεωρία που αναπτύ-
χθηκε κατά τη δεκαετία του 1940, και στηρίχθηκε στη γενική θεωρία των 
συστημάτων του Von Bertalanffy (Bertalanffy, 1968: 34), η οποία πρόκειται 
για μια βιολογικού τύπου θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι το σύνολο των 
οργανισμών είναι συστήματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν υποσυστή-
ματα, τα οποία, έπειτα, αποτελούν υπερσυστήματα (Payne, 2000). Η εν 
λόγω προσέγγιση, λοιπόν, επικεντρώνεται στη θεώρηση των δυσκολιών 
πέρα όσων πιστεύει ένας άνθρωπος, ως πολύπλοκες και συσχετιζόμε-
νες, και οι βασικές έννοιες που εμπεριέχει είναι η ολότητα, η σχέση και 
η ομοιόσταση. Κατ’ επέκταση η συστημική προσέγγιση υποστηρίζει ότι 
κανένα σύστημα δεν μπορεί να μελετηθεί με επάρκεια, εάν δεν επέλθει 
η διάσπασή του από τα υπόλοιπα υποσυστήματα και υπερσυστήματα που 
το αποτελούν. Επιπροσθέτως, η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας 
παρατηρείται σε κοινωνικά συστήματα όπως είναι η οικογένεια και η κοι-
νωνία, αλλά και σε βιολογικά. Πάνω στην ίδια λογική η συστημική προ-
σέγγιση εφαρμόζεται στον χώρο της συμβουλευτικής στοχεύοντας στην 
αντιμετώπιση των ανθρώπινων προβλημάτων ως εγγενών και δυναμικών 
ιδιοτήτων των κοινωνικών συστημάτων, και όχι ως χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων που διαμορφώνουν αυτά τα κοινωνικά συστήματα (Δημοπού-
λου - Λαγωνίκα, 2006).

3.  Αναζήτηση των αιτίων της συμπεριφοράς του 
μαθητή ή της μαθήτριας υπό του πρίσματος της 
ανθρωπιστικής προσέγγισης 

Οι αιτίες της συμπεριφοράς του μαθητή ή της μαθήτριας που δημιουρ-
γεί προβλήματα στην τάξη, από τη ματιά της προσωποκεντρικής προ-
σέγγισης, οφείλονται στις ποικίλες άμυνες (άρνηση, διαστρέβλωση) που 
επιστρατεύει ο συμβουλευόμενος, αφού αισθάνεται «ότι απειλείται και 
νιώθει έντονο άγχος λόγω της ασυμφωνίας που βιώνει ανάμεσα στην 
εμπειρία του/της και την εικόνα του εαυτού του». Ακόμη και τις υψηλές 
επιδόσεις του στα μαθήματα, μπορεί να μην τις αποδίδει στις ιδιαίτερες 
ικανότητές του, αλλά σε τυχαία γεγονότα (Χατζηχρήστου, 2014: 53). Κα-
θοριστικός παράγοντας για τη συμπεριφορά του μαθητή ή της μαθήτριας 
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είναι οι αρνητικές αξιολογήσεις σημαντικών παραγόντων που αποστέλ-
λουν στο παιδί (οικογένεια, συμμαθητές ή συμμαθήτριες, διευθυντής ή 
διευθύντρια, δάσκαλος ή δασκάλα της τάξης) ότι τον/την αγαπούν υπό 
όρους, αφού η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη διαμορφώνονται κατά 
την αλληλεπίδραση του ατόμου με το σημαντικό κοινωνικό του περιβάλ-
λον (Κωνσταντοπούλου, 2019). Ιδιαίτερα σημαντικός λόγος της συμπε-
ριφοράς του μαθητή ή της μαθήτριας είναι και ο ρόλος της οικογένειας 
στην ανάπτυξη «της έννοιας του εαυτού». Η αποδοχή, η αναγνώριση και 
η αγάπη, υπό όρους, προκειμένου ο μαθητής ή η μαθήτρια να εκπληρώ-
σει συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. καλές επιδόσεις στα μαθήματα) 
μεταδίδουν το μήνυμα στο παιδί ότι πρέπει να ακολουθεί και να ενεργεί 
με ορισμένους τρόπους για να κερδίσει την αγάπη τους, και επομένως 
δεν μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. 

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί «σύγκρουση μεταξύ της εσωτερικής 
εμπειρίας του μαθητή ή της μαθήτριας και της αυτοαντίληψής του/της, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συγκεχυμένη και αλληλοσυγκρουόμενη 
αίσθηση του εαυτού, η οποία δεν επιτρέπει στο παιδί να είναι ανοιχτό 
σε εμπειρίες, να αποδέχεται τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάρεστα συ-
ναισθήματά του, να κάνει ελεύθερα τις επιλογές του, να μπορεί να εμπι-
στεύεται τους άλλους και να είναι δημιουργικό» (Χατζηχρήστου, 2014: 53). 
Εφόσον η οικογένεια, αλλά και το σχολείο μεριμνά για τη διαδικασία της 
ικανοποίησης των αναγκών αυτών, τότε το σύνολο των παιδιών νιώθει 
την αίσθηση της ασφάλειας, της άνεσης, αλλά και το αίσθημα του ανή-
κειν, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να λειτουργεί σε ανώτερο επίπεδο. 
Όταν οι μαθησιακές αλλά και οι οικογενειακές καταστάσεις διαφαίνονται 
απειλητικές, επικίνδυνες ή χωρίς καμία σημασία, τότε και τα παιδιά από 
αντίδραση ενεργούν εκ του ασφαλούς, με αποτέλεσμα όλες τις παραπά-
νω εκφάνσεις της συμπεριφοράς τους (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2001). Κατά 
συνέπεια, η σχολική συμβουλευτική δεν θα πρέπει να αποβλέπει απλά 
στην αλλαγή συνηθειών, στη διόρθωση ή στην απεξάρτηση αρνητικών 
συμπεριφορών του μαθητή ή της μαθήτριας, αλλά σε μια αναδόμηση της 
προσωπικότητάς του/της (Κωνσταντοπούλου, 2019), που θα αποκαλύψει 
στο άτομο το σύνολο των δυνατοτήτων του, βοηθώντας το να κατανοήσει 
τον εαυτό του, και να αναδιαμορφώσει το πλαίσιο της αυτοεικόνας του, 
των βασικών στάσεων της ζωής του, αλλά και της αυτοκατευθυνόμενης 
έως τώρα συμπεριφοράς του (Pervin & John, 2001: 440).

4. Σχέδιο δράσης/παρέμβασης 
H διαχείριση και η επίλυση των προβλημάτων στη σχολική τάξη μπορεί 
να επιτευχθεί με την αξιοποίηση διαφόρων ειδών ψυχοκοινωνικών πα-
ρεμβάσεων. Ο όρος «παρέμβαση» χρησιμοποιείται «για να περιγράψει 
την εισαγωγή μιας αλλαγής ή κάποιου νέου στοιχείου (δραστηριότητας, 
στρατηγικής, προσέγγισης) σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ ενός 
ενηλίκου (εκπαιδευτικού, γονέα, ειδικού κ.λπ.) και ενός παιδιού, με στόχο 
τη βελτίωσή της. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη μεταβολή εσωτερικών 
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καταστάσεων (π.χ. αρνητικών συναισθημάτων, αισθήματος αποτυχίας 
κ.λπ.) ή έκδηλων συμπεριφορών» (Χατζηχρήστου, 2014: 93). 

Κατά τον Sandoval (1993) υπάρχουν τριών ειδών παρεμβάσεων: α) 
παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αλλαγή των στοιχείων της συμπερι-
φοράς στο πλαίσιο της τάξης ή του σχολείου, β) παρεμβάσεις που απο-
σκοπούν στην κατανόηση του εαυτού από το παιδί και στην αλλαγή της 
αυτοεκτίμησης, και γ) παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αλλαγή του 
συστήματος ή του περιβάλλοντος (οικογένεια, τάξη, σχολείο) μέσα στο 
οποίο λειτουργεί το παιδί (Χατζηχρήστου, 2014: 94). Η συμβουλευτική 
παρέμβαση αποσκοπεί «στην καλλιέργεια ενός ζεστού, ειλικρινούς και 
άνευ όρων κλίματος αποδοχής μεταξύ εκπαιδευτικού και συμβουλευό-
μενου μαθητή ή μαθήτριας ώστε να μπορούν να εκφραστούν αβίαστα οι 
σκέψεις και τα συναισθήματά του/της, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αλλαγή 
των στάσεων και της συμπεριφοράς του/της» (Γιώτσα, 2010: 3). Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση, επιδιώκεται «μια 
αναδιοργάνωση των αντιλήψεων του μαθητή ή της μαθήτριας αναφορικά 
με τον εαυτό του/της και τον κόσμο γύρω του/της» (Μαλικιώση-Λοΐζου, 
2011: 267).

Ο/Η εκπαιδευτικός ως σύμβουλος έχει ως στόχους: «α) την κάθαρση, 
η οποία επιτυγχάνεται με την απελευθέρωση των συναισθημάτων που 
αποτελούν και την πηγή των προβλημάτων, β) την ενόραση, η οποία οδη-
γεί σε αναδιοργάνωση του εαυτού και σε καλύτερη γνώση των συναι-
σθημάτων και της συμπεριφοράς, και γ) τη σύνθεση, η οποία αναφέρεται 
στην εποικοδομητική συνεργασία της απελευθέρωσης των συναισθημά-
των με την ενόραση που οδηγεί σε θετικές ενέργειες. Αυτές προσφέ-
ρουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία στους μαθητές ή στις 
μαθήτριες». Για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμβουλευτικής παρέμβα-
σης ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ορισμένες δεξιότητες της 
συμβουλευτικής για να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη συμβουλευτική 
σχέση με τους μαθητές/τις μαθήτριές του/της (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011: 
122-124): α) Η ορθή αντίληψη αναφέρεται «στην ικανότητα αποκρυπτο-
γράφησης συγκεκριμένων σημείων μιας κατάστασης, που θα οδηγήσει 
στην πρόκληση μιας συγκεκριμένης αντίδρασης αντί κάποιας άλλης», β) 
Η εστίαση αναφέρεται «στον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων της δυ-
σκολίας ή του προβληματισμού του μαθητή ή της μαθήτριας», και γ) Η 
αναζήτηση και ανάδειξη προσόντων αναφέρεται «στην ανάδειξη των θε-
τικών πλευρών του χαρακτήρα του συμβουλευόμενου, στην ενθάρρυνση 
και στην εμψύχωσή του». 

Ο στόχος των συμβουλευτικών δεξιοτήτων του/της εκπαιδευτικού δεν 
είναι απλώς η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών του/
της αλλά η συνολική αναδόμηση της προσωπικότητάς τους. Οι πρακτικές 
που χρησιμοποιεί είναι η ειλικρινής προσέγγιση του μαθητή ή της μαθή-
τριας, με ενδιαφέρον και σεβασμό απέναντι στη προσωπικότητά του/της, 
η αποδοχή του/της με σκοπό την κάμψη των αμυντικών του/της μηχανι-
σμών και την απελευθέρωση των συναισθημάτων του/της, η ευκρίνεια 
στη συμπεριφορά και στις εκφράσεις του/της, ώστε να αντανακλά με 
σαφήνεια τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των συμβουλευόμενων με 
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στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης του εαυτού τους και τέλος η αυ-
τοαποκάλυψη στοιχείων της προσωπικότητας του/της εκπαιδευτικού ως 
μέσο δημιουργίας μιας ουσιαστικότερης επικοινωνίας. Απαραίτητη θεω-
ρείται η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του/της εκπαιδευτικού η οποία 
περιλαμβάνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των μέσων αξιολόγησης 
που αξιοποιεί, την πολιτισμική ευαισθητοποίηση (την αναγνώριση των 
στερεοτύπων και την αποφυγής τους), την αρχή της εμπιστευτικότητας 
και την ακρίβεια σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις (Χατζηχρήστου, 2014: 
221-222).

Περιγράφοντας το σχέδιο δράσης σε ατομικό επίπεδο, αξίζει πρώτα 
να αναφερθεί ότι οι συνεδρίες του συμβούλου με το παιδί λαμβάνουν 
χώρα μια φορά την εβδομάδα, με κενό μια εβδομάδα ανάμεσα σε κάθε 
μήνα (3 φορές το μήνα). Αναλυτικότερα, στην πρώτη συνάντηση ο σύμ-
βουλος επιχειρεί την επίτευξη μιας εισαγωγική συζήτησης, καθώς είναι 
και η πιο καθοριστική συνεδρία για τη διαδικασία της έναρξης της συμμε-
τοχής του συμβουλευόμενου, στη συμβουλευτική μεσολάβηση. Η συγκε-
κριμένη συνάντηση ονομάζεται και «ice-breaking», καθώς ο μαθητής ή η 
μαθήτρια θα πληροφορηθεί για το σχέδιο δράσης, για το πρόγραμμα που 
θα ακολουθήσει ο σύμβουλος, για τους κώδικες δεοντολογίας που χαρα-
κτηρίζουν τη συμβουλευτική παρέμβαση, για τους μελλοντικούς στόχους 
που επιθυμούνται, αλλά και για το ιστορικό του παιδιού, και ειδικότερα 
για τα προβλήματα που δημιουργεί με τη συμπεριφορά του μέσα στη σχο-
λική τάξη. Μετά την υλοποίηση όλων των παραπάνω, η πρώτη συνεδρία 
ολοκληρώνεται με το προγραμματισμό της επόμενης.

Ο/Η σύμβουλος κατά τη δεύτερη και τη τρίτη συνεδρία, επιχειρεί, 
μέσω ψυχολογικών διαδικασιών, τη νοηματοδότηση και την προώθηση 
της συμφωνίας με τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της 
δεξιότητας της «ελλιπούς ερώτησης», ο σύμβουλος αφήνει μισοτελειω-
μένες ερωτηματικές σκέψεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η πρό-
κληση του μαθητή ή της μαθήτριας να τις συμπληρώσει. Για παράδειγμα ο 
σύμβουλος θέτει την εξής ερώτηση: «Χαρακτηρίζω τον εαυτό μου ως..», 
ή «Δημιουργώ κάποια προβλήματα στη τάξη γιατί..». Μέσα από τη συ-
γκεκριμένη διαδικασία, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «visualized 
storytelling», επιτυγχάνεται τόσο η συνεργασία μεταξύ συμβούλου και 
μαθητή ή μαθήτριας, όσο και η ανάδειξη όσων νιώθει το παιδί, δίνοντας 
την ευκαιρία στον σύμβουλο να συλλέγει ποικίλες πληροφορίες για την 
εστία του προβλήματος. Η δεύτερη και η τρίτη συνεδρία ολοκληρώνονται 
με την ανασκόπηση αυτών, και το προγραμματισμό της επόμενης. Έπειτα, 
μετά από μια εβδομάδα κενή, και ξεκινώντας με τη πρώτη συνεδρία του 
δεύτερου μήνα, τον λόγο τον έχει ο σύμβουλος, ο οποίος εκφράζει την 
αποδοχή του προς τον μαθητή ή την μαθήτρια, επισημαίνοντας τα θετικά 
χαρακτηριστικά του/της και αναγνωρίζοντας την αξία που έχει η ύπαρξή 
του/της, αναδεικνύοντας τα βασικότερα στοιχεία για τον εαυτό του/της, 
τα οποία υπέδειξε το ίδιο το παιδί στις πρώτες συνεδρίες. Όλες οι συ-
νεδρίες του συγκεκριμένου μήνα, εμπεριέχουν ενεργητικές ακροάσεις, 
μέσα από τις οποίες επέρχεται η αποδοχή του μαθητή ή της μαθήτριας 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας κάθε παράδοξο 
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και περίεργο συναίσθημα, αφήνοντας τον χρόνο να αναδείξει τη δυσλει-
τουργία. 

Μόνο στη τελευταία συνεδρία ο/η σύμβουλος χρησιμοποιεί ένα role 
playing, μεταξύ ενός μαθητή ή μια μαθήτριας που παρουσιάζει προβλή-
ματα με τη συμπεριφορά του/της στην τάξη, και του/της εκπαιδευτικού, 
με την ολοκλήρωση του οποίου το παιδί καλείται να σκεφτεί και να ανα-
φέρει στην επόμενη συνεδρία τα σημεία που αναγνωρίζει, το ίδιο, ως 
πρόβλημα. Ξεκινώντας τον τρίτο μήνα, η πρώτη συνάντηση εν συνεχεία 
της τελευταίας, αναδεικνύει τα προβλήματα που τόνισε ο μαθητής ή η μα-
θήτρια ως πρόβλημα μέσα από το role playing και επιχειρείται η ταύτιση 
συγκεκριμένων συμπεριφορών, με την αντίστοιχη του μαθητή ή της μα-
θήτριας. Στη δεύτερη και στην τρίτη συνεδρία του συγκεκριμένου μήνα, ο 
μαθητής ή η μαθήτρια καλείται να διαβάσει ένα κατάλληλα διαμορφωμέ-
νο σύγγραμμα και να ταυτίσει τις εμπειρίες του/της με όσες αναδεικνύει 
το βιβλίο. Καθ’ αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η κατανόηση του μαθητή ή 
της μαθήτριας ως προς το πρόβλημα που παρουσιάζει, αλλά και ο σκοπός 
της αυτοπραγμάτωσης του/της. Τέλος, όλες οι συνεδρίες του τελευταίου 
μήνα της συγκεκριμένης συμβουλευτικής παρέμβασης και συγκεκριμένα, 
μέσα από την επίτευξη όλων των παραπάνω σταδίων ο συμβουλευόμε-
νος επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό να συνταυτιστούν και έτσι η πα-
ρέμβαση εστιάζει στο παρόν και στην επίλυση των προβλημάτων συμπε-
ριφοράς μέσω της ευθείας καθοδήγησης. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι ένας σύμβουλος δε δίνει συμβουλές στο 
συμβουλευόμενο, αλλά σκοπός του είναι η υποστηρικτική και βοηθητική 
καθοδήγηση αυτού με έμμεσο τρόπο.

Στη συνέχεια, «όταν ο αποδέκτης της συμβουλευτικής δεν είναι ένα 
πρόσωπο αλλά περισσότερα, συνιστώντας μια ομάδα της οποίας ο αριθ-
μός ποικίλλει κατά περίπτωση, μπορεί κανείς να αναφερθεί στην ομαδική 
συμβουλευτική» (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2011). Έτσι και το παραπάνω ομα-
δικό σχέδιο, εμπεριέχεται στις αρχές της ομαδικής συμβουλευτικής, εστι-
άζοντας στους γονείς των μαθητών/μαθητριών μιας τάξης, με διάρκεια 
όλο το σχολικό έτος. Ειδικότερα, κάθε μήνα υλοποιούνται εξειδικευμένες 
συναντήσεις των γονέων με τους/τις εκπαιδευτικούς, μέσα στις οποίες 
καλλιεργούνται οι αρχές της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφο-
ρετικότητας και του σεβασμού, με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων 
role playing, του διαλόγου και της προβολής ταινιών. 

Τεχνικές, οι οποίες θεωρούνται βασικές κατά τη συμβουλευτική πα-
ρέμβαση, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της συμπεριφοράς ενός ατόμου, 
είναι ουσιαστικά η υιοθέτηση ενός ρόλου. Μέσα από τις παραπάνω διαδι-
κασίες επιτυγχάνεται, επιπροσθέτως, και η χρήση της σωστής επικοινω-
νίας, και η γνώση βασικών δεξιοτήτων στη συμπεριφορά των γονέων, ως 
προς τα παιδιά τους. Στο τέλος της δράσης, οι γονείς παίρνουν τη θέση 
του συμβούλου/ εκπαιδευτικού και υλοποιούν στο σπίτι τους το προανα-
φερθέν ατομικό σχέδιο δράσης με τη συνεργασία των παιδιών τους. Άλ-
λωστε, η επίτευξη της ομαδικής δουλειάς έχει ως προσανατολισμό της, 
την ικανοποίηση της εκάστοτε ατομικής ανάγκης των μελών που απαρτί-
ζουν την ομάδα, με αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση τη βοήθεια 
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και τη στήριξη των παιδιών, και κατ’ επέκταση την αποφυγή εκδήλωσης 
προβλημάτων και άσχημης συμπεριφοράς στη σχολική κοινότητα.

5. Συμπεράσματα 
Από τη βιβλιογραφική μελέτη αναδεικνύεται ότι οι διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις της συμβουλευτικής, όπως η προσωποκεντρική, η θεωρία 
της αυτοπραγμάτωσης, η γνωσιακή - συμπεριφοριστική και η συστημική, 
επιχειρούν παρεμβάσεις είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, έχο-
ντας ως βάση τον δικό τους θεωρητικό υπόβαθρο, Ειδικότερα, σύμφωνα 
με την προσωποκεντρική προσέγγιση, επιδιώκεται «μια αναδιοργάνωση 
των αντιλήψεων του μαθητή ή της μαθήτριας αναφορικά με τον εαυτό 
του και τον κόσμο γύρω του». Από τη μελέτη περίπτωσης διαφαίνεται ότι 
τα αίτια της συμπεριφοράς του μαθητή ή της μαθήτριας, από την οπτική 
της προσωποκεντρικής προσέγγισης, οφείλονται στις ποικίλες άμυνες 
(άρνηση, διαστρέβλωση) που επιστρατεύει ο μαθητής ή η μαθήτρια από 
τις αρνητικές αξιολογήσεις σημαντικών παραγόντων που αποστέλλουν 
στο παιδί (οικογένεια, συμμαθητές ή συμμαθήτριες, διευθυντής ή διευθύ-
ντρια, δάσκαλος ή δασκάλα της τάξης) ότι τον αγαπούν υπό όρους, αφού 
η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη «διαμορφώνονται κατά την αλληλεπί-
δραση του ατόμου με το σημαντικό κοινωνικό του περιβάλλον».

Συμπερασματικά σκοπός του δασκάλου ή της δασκάλας είναι να βο-
ηθήσει τον μαθητή ή την μαθήτρια «να κατανοήσει το φαινομενολογικό 
του πεδίο, να αρθούν οι άμυνες που εμποδίζουν την πλήρη συνειδητο-
ποίηση των ασύμφωνων εμπειριών με την εικόνα του εαυτού του/της και 
να έρθει σε συμφωνία με τον εαυτό του/της και τον ιδανικό εαυτό», δη-
μιουργώντας μια σχέση επικοινωνίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης που 
θα του/της παρέχει ψυχική ασφάλεια.
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Περίληψη 
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το καθόλα σύγχρονο ζήτημα των μα-
θησιακών δυσκολιών στο πλαίσιο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών 
και συγκεκριμένα των αγγλικών. Αρχικά, γίνεται μία σύντομη παρουσίαση 
των μαθησιακών δυσκολιών, των ιδιαιτεροτήτων της αγγλικής γλώσσας, 
ως πιο διαδεδομένης, στους τομείς της ανάγνωσης, της γραπτής έκφρα-
σης, του προφορικού λόγου, της αλληλουχίας 
και του χωροχρονικού προσανατολισμού και των 
δυσκολιών που προκύπτουν κατά την εκμάθησή 
της από τους Έλληνες δυσλεκτικούς μαθητές/
τις Ελληνίδες δυσλεκτικές μαθήτριες. Στη συνέ-
χεια, παρουσιάζεται η πολυαισθητηριακή διδα-
σκαλία, η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την 
κατάκτηση μίας ξένης γλώσσας, και όχι μόνο, 
ενώ προτείνονται και εκπαιδευτικές παρεμβά-
σεις για την υποστήριξη του μαθητή/της μαθή-
τριας με μαθησιακές δυσκολίες.

Abstract 
This article addresses the very current issue of 
learning disabilities in the context of learning 
foreign languages, especially English. To start 
with, a brief presentation of the learning disabil-
ities, the peculiarities of the English language, as 
the most common one, in the fields of reading, 
written expression, oral speech, sequence and 
spatio-temporal orientation and the difficulties 
that arise from its teaching to Greek dyslexic 
students. What is more, the multisensory learn-
ing is presented as the most appropriate meth-
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od for acquiring a foreign language while educational interventions are 
also proposed to support the student with learning difficulties.

1. Εισαγωγή 
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας λογίζεται εν γένει ως μία από τις σημα-
ντικότερες κατακτήσεις ενός ανθρώπου καθώς ο τελευταίος, στο πλαίσιο 
της παγκοσμιοποίησης, καλείται να λειτουργήσει σε πολλαπλά επίπεδα 
(επαγγελματικό, προσωπικό, κοινωνικό κ.λπ.) και να ανταποκριθεί σε κα-
θημερινές προκλήσεις επικοινωνίας. Έχει υπογραμμιστεί πολλές φορές 
η σημασία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία την έχει καταστήσει μέσο προώθησης μιας εξαιρετικά 
πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, όσο και από διάφο-
ρους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο ή ακό-
μη και σε άλλους συναφείς τομείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρ-
κελώνης (2002d), βάσει των υφιστάμενων στατιστικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επισημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών/μαθητριών μαθαί-
νουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες από πολύ νεαρή ηλικία. Η έναρξη 
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία είναι ένας από τους πολ-
λούς παράγοντες της επιτυχημένης κατάκτησης ξένων γλωσσών. Στοι-
χεία όπως το είδος του εκπαιδευτικού υλικού, και ειδικά η φυσική επαφή 
με ομιλητές, και συνολικά η τριβή με τις γλώσσες που μαθαίνει κανείς 
συνηγορούν, επίσης, στην ανάπτυξη της γλωσσομάθειας (Muños, 2014).

Η σύγχρονη εποχή και οι απαιτήσεις αυτής έχουν αναγάγει την από-
κτηση αυτού του εφοδίου σε μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες των 
μαθητών/μαθητριών. Για τον λόγο αυτό, η διδασκαλία της αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας είναι μία από τις προκλήσεις στον τομέα της ειδικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, με βασικό στόχο την επιτυχή ένταξη των μα-
θητών/μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες στην διδασκαλία της αγγλι-
κής γλώσσας. Σημαντικός εδώ καθίσταται ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
οι οποίοι, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των μαθητών/μαθητριών αυτών 
στις σχολικές τάξεις, καλούνται να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν κα-
τάλληλα για να τους υποστηρίξουν.

2. Μαθησιακές Δυσκολίες 
«Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε 
μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημα-
ντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομι-
λίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι 
διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουρ-
γία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτό – ελέγχου, 
κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυ-
πάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα 
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τους τέτοιες. Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται 
μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ., αισθητηριακή βλάβη, νοητική 
καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, 
όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, 
δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» 
(Hammill, 1990).

Από τον συγκεκριμένο ορισμό προκύπτουν τα εξής:
•	 Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται με μια σειρά δυσκολιών 

και χαρακτηριστικών που δεν είναι, όμως, όμοια σε όλο τον πληθυ-
σμό με αποτέλεσμα τη δυσκολία διαμόρφωσης ενός σαφούς προ-
φίλ και κατ’ επέκταση πρότασης διδακτικής παρέμβασης τέτοιας 
που να καλύπτει τις ανάγκες των μελών αυτής της ομάδας.

•	 Η αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών είναι οργανική με αυτές 
να οφείλονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστή-
ματος παρόλο που δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως οι αιτιακοί 
παράγοντες και ο μηχανισμός λειτουργίας τους. Με βάση αυτή τη 
διαπίστωση οι μαθησιακές δυσκολίες δεν προκαλούνται κατά την 
είσοδο του μαθητή/της μαθήτριας στο σχολείο, λόγω του τρόπου 
διδασκαλίας ή άλλων μεταβλητών, μπορούν, ωστόσο, να επιδεινω-
θούν. 

•	 Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα στις μαθησιακές δυσκο-
λίες και σε άλλες καταστάσεις μειονεξίας, όπως οι αισθητηριακές 
βλάβες ή η νοητική καθυστέρηση.

•	 Υπάρχει απόκλιση μεταξύ του νοητικού-γνωστικού δυναμικού και 
της σχολικής επίδοσης του μαθητή/της μαθήτριας με μαθησιακές 
δυσκολίες.

Αποτελέσματα μελετών δείχνουν πως τα Αγγλικά, αν και η δεύτερη 
πιο διαδεδομένη ξένη γλώσσα στην Ευρώπη (Pufahl, Rhodes & Christian, 
2000), είναι η πιο δύσκολη γλώσσα («δυσλεκτική γλώσσα») για τα άτο-
μα με μαθησιακές δυσκολίες καθώς είναι μια μη φωνημική γλώσσα (δεν 
υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που γράφεται και σε αυτό που 
διαβάζεται) που αποτελείται από 26 γράμματα με 44 ήχους. Θεωρείται 
αδιαφανής (Foorman, 1994; Landerl et al., 1997) δεδομένου ότι οι ορ-
θογραφικοί και φωνολογικοί της κανόνες δε διδάσκονται ενώ υπάρχουν 
γραφήματα με καθρεπτικές ιδιότητες (b, d, p, q, g) γεγονός που προκαλεί 
δυσκολίες στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και 
την γραφή. Κατά τη σύγκριση της αγγλικής με την ελληνική γλώσσα σε 
σχετική έρευνα των Duncan & Seymour (2001, p. 281-299) στο Πανεπι-
στήμιο Dundee της Σκωτίας διαπιστώθηκε ότι η πρώτη είναι μία από τις 
χειρότερες περιπτώσεις για την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας 
ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί σε σχέση με 
την ελληνική που χαρακτηρίζεται ως ιδανική για τον σκοπό αυτό. Τέλος, 
στην αγγλική γλώσσα παρατηρήθηκαν περισσότερα λάθη δυσλεξικού 
τύπου κατά τα πρώτα στάδια κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας 
(Duncan & Seymour, 2001). Τέλος, σύμφωνα με σχετική ελληνική έρευ-
να (Μάρκου, 1996), στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης 
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γλώσσας αποκαλύφθηκαν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες δεν είχαν 
διαγνωσθεί ή εμφανισθεί προηγουμένως στη μητρική ελληνική γλώσσα. 
Αυτό οφείλεται στην ίδια τη φύση των αγγλικών, που, όπως προαναφέρ-
θηκε, είναι αδιαφανής γλώσσα και απουσιάζει η σταθερή αντιστοιχία με-
ταξύ γραφήματος και φωνήματος σε αντίθεση με την ελληνική.

3.  Δυσκολίες στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσ-
σας 

Τα αγγλικά είναι η πιο διαδεδομένη ξένη γλώσσα. Στη χώρα μας, είναι 
υποχρεωτικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου από την 
τρίτη τάξη και είναι η πρώτη και πιο συχνή επιλογή Ελλήνων μαθητών/
Ελληνίδων μαθητριών σε ινστιτούτα ξένων γλωσσών. Κατά την εκμάθηση 
της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες, 
είναι πιθανόν να εμφανιστούν δυσκολίες στην ακουστική σύλληψη και δι-
άκριση φθόγγων, την οπτική σύλληψη και συγκράτηση στη μακροπρόθε-
σμη μνήμη, τον προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, την ανάγνωση 
και την γραφή (Μάρκου, 1996). Με σκοπό την πιο λεπτομερή προσέγγιση 
των δυσκολιών που εντοπίζονται στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών 
και πιο συγκεκριμένη της αγγλικής, ως πιο διαδεδομένης, παρατίθενται 
παρακάτω μερικά από τα γνωρίσματα που παρουσιάζουν τα δυσλεκτικά 
παιδιά κατά την εκμάθηση της αγγλικής.

Στον τομέα της ανάγνωσης εντοπίζονται τα εξής:
•	 διαβάζουν αργά, συλλαβιστά, χωρίς άνεση και ροή,
•	 συγχέουν γράμματα και αριθμούς με καθρεπτικές ιδιότητες (b-

d/q-p/m-w/m-n/p-d/u-n),
•	 αντιστρέφουν τη σειρά των γραμμάτων στις λέξεις,
•	 διαβάζουν λανθασμένα οπτικά όμοιες λέξεις (π.χ., horse αντί 

house, team αντί meat),
•	 μπερδεύουν τη σειρά που βρίσκονται όταν διαβάζουν,
•	 δεν κάνουν παύση στα σημεία στίξης.

Στον τομέα της γραπτής έκφρασης, εντοπίζονται τα εξής:
•	 παραλείπουν, προσθέτουν ή αντιμεταθέτουν γράμματα ή συλλα-

βές (kood αντί could, wood αντί would),
•	 μπερδεύουν συγγενικούς φωνολογικά φθόγγους (π.χ.: b/d, th/w),
•	 δεν διακρίνουν την ηχητική διαφορά μεταξύ ηχητικά όμοιων λέξε-

ων (π.χ., think/thing, back/bag, not/nod),
•	 αντιστρέφουν γράμματα (π.χ. p/b, b/d, d/q/),
•	 κάνουν λάθη στις αποστρόφους (π.χ., Toms’ book αντί για Tom’s 

book),
•	 δυσκολεύονται με γραμματικά όμοια φαινόμενα (its leg/it is 

morning),
•	 κάνουν ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που έχουν διδαχθεί, 
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•	 δεν κρατούν τα απαραίτητα κενά μεταξύ των λέξεων,
•	 δυσκολεύονται να γράψουν πάνω στις γραμμές του χαρτιού,
•	 η λαβή τους στο κράτημα του μολυβιού είναι αδέξια,
•	 η εμφάνιση του γραπτού τους είναι ακατάστατη με μουντζούρες,
•	 δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους γρα-

πτώς.

Στον τομέα του προφορικού λόγου εντοπίζονται τα εξής:
•	 δεν κατανοούν σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες,
•	 δυσκολεύονται να κατανοήσουν παρομοιώσεις ή ιδιωματισμούς 

(π.χ., it’s raining cats and dogs),
•	 δυσκολεύονται με τις προθέσεις και τις έννοιές τους,
•	 δυσκολεύονται να συντάξουν προφορικά αυτό που σκέφτονται,
•	 δυσκολεύονται να επιλέξουν την κατάλληλη κάθε φορά λέξη,
•	 παραλείπουν τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και τα άρθρα όταν μι-

λούν,
•	 μπερδεύουν τη σειρά στους χρόνους των ρημάτων.
•	 Στους τομείς της αλληλουχίας και του χωροχρονικού προσανατο-

λισμού εντοπίζονται τα εξής:
•	 δυσκολεύονται με ακολουθίες, όπως η αλφάβητος, οι μέρες, οι μή-

νες και οι εποχές,
•	 δυσκολεύονται να κατανοήσουν χρονικές έννοιες (π.χ., σήμερα, 

αύριο κ.λπ),
•	 δυσκολεύονται να τοποθετήσουν χρονικά τα γεγονότα.

Τέλος, εντοπίζονται προβλήματα και στο πλαίσιο της τάξης καθώς δυ-
σκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό των άλλων (π.χ., χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν ή να απαντήσουν σε κάποια άσκη-
ση) με αποτέλεσμα να ματαιώνονται και να μην επιθυμούν να ζητήσουν 
διευκρινήσεις σε κάποια άσκηση, να μην απαντούν σε ερωτήματα που 
τους τίθενται και να μην συμμετέχουν συνολικά. Επίσης, η προσοχή τους 
μπορεί να διασπάται ενώ πολλές φορές απαντούν παρορμητικά.

Παρά, όμως, αυτές τις δυσκολίες, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολί-
ες διαθέτουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας των αγγλικών. Δι-
αθέτουν αρκετά ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, αίσθηση του χιού-
μορ ενώ και η ικανότητά τους να συγκεντρώνονται σε θέματα που τους 
ενδιαφέρουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου αφενός να δι-
ευκολυνθεί η διαδικασία απόκτησης γνώσεων αφετέρου να αυξηθεί η 
προσοχή και ο ενθουσιασμός. Επίσης, είναι πιθανό τα παιδιά με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες να καταφεύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους μά-
θησης και να ξεχωρίζουν για την αναλυτική ή τη δημιουργική τους σκέψη, 
τη δημιουργική γραφή και τη φαντασία τους. Αρκετά συχνά διακρίνονται 
για τις εξαιρετικές νοητικές ικανότητές τους και τις υψηλές επιδόσεις 
τους σε ορισμένους τομείς και προσπαθούν να διαχειριστούν τις δυσκο-
λίες μάθησης με τη συνδρομή των εξαιρετικών ικανοτήτων τους (Πολυ-
χρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2010).
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Για τους παραπάνω λόγους ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός οφείλει να 
προσαρμόσει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σύμφωνα με τις ανά-
γκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και το μαθησιακό στυλ του κάθε 
παιδιού (Tomlinson, 2010), ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιη-
μένης διδασκαλίας, με σκοπό την αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας. Φυσικά ο/η εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαι-
δευτική διαδικασία καθώς οφείλει να είναι σωστά καταρτισμένος/καταρ-
τισμένη αφενός στην εκάστοτε γλώσσα αφετέρου στην προσέγγιση των 
μαθησιακών δυσκολιών.

4. Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
Δεδομένων των παραπάνω δυσκολιών και με σκοπό την αποτελεσματική 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών και δη της αγγλικής συστήνεται η πολυ-
αισθητηριακή διδασκαλία. Πρόκειται για τη διδασκαλία με μεθόδους που 
περιλαμβάνουν την συνδυαστική χρήση οπτικού, ακουστικού και κιναι-
σθητικού ερεθίσματος, με σκοπό τη βελτίωση της μνήμης και την εκμάθη-
ση του γραπτού λόγου της νέας γλώσσας. Η πολυαισθητηριακή διδασκα-
λία βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες να προ-
βάλουν τα δυνατά τους σημεία και συνεπώς να μάθουν. Ο κλιμακωτός 
βαθμός δυσκολίας τους διευκολύνει να ακολουθήσουν με τον δικό τους 
ρυθμό κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο ο 
μαθητής/η μαθήτρια της ξένης γλώσσας αποκτά την ικανότητα να κατα-
κτήσει την ξένη γλώσσα μέσω του καναλιού μάθησης που ενδείκνυται για 
εκείνον/εκείνη, να ενισχύσει τα κανάλια μάθησης στα οποία παρουσιάζει 
κάποιο έλλειμμα και διαθέτει τον χρόνο να εμπεδώσει τις νέες γλωσσι-
κές πληροφορίες, καθώς είναι γνωστό ότι απαιτείται περισσότερος χρό-
νος από τους μαθητές/τις μαθήτριες χωρίς προβλήματα ανάγνωσης για 
επεξεργασία (Leons, 1997).

Οι βασικές αρχές της πολυαισθητηριακής διδασκαλίας (Orton, 1937; 
Gillingham & Stillman, 1936) είναι οι εξής:

•	 παράλληλη χρήση ερεθισμάτων (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό),
•	 οργάνωση υλικού από το απλό στο σύνθετο,
•	 διδασκαλία νέων εννοιών βασισμένη στην πρότερη γνώση,
•	 συνεχείς επαναλήψεις για ενίσχυση της μνήμης,
•	 συνεχής αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – μαθητή/μαθήτριας,
•	 έμφαση στις ατομικές ανάγκες του μαθητή/της μαθήτριας,
•	 διδασκαλία συνθετικού και αναλυτικού τρόπου σκέψης (από το μέ-

ρος στο όλο, από το όλο στο μέρος),
•	 ταυτόχρονη διδασκαλία τομέων της γλώσσας όπως πραγματολο-

γία, σημασιολογία και σύνταξη.

Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω διάφορες μέθοδοι με σκοπό την 
αποτελεσματική διδασκαλία των αγγλικών σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, με σκοπό την διδασκαλία της φωνολογικής 
ενημερότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τραγούδια, ρίμες και flash-
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cards για την εκμάθηση των γραμμάτων ξεκινώντας πάντα από τα πιο 
συχνά εμφανιζόμενα και συνεχίζοντας με τα πιο σπάνια. Φυσικά, κατά 
τη διδασκαλία καινούριων ήχων και συμβόλων καλό είναι να διδάσκονται 
ένα με δύο τη φορά, ζητώντας από τον μαθητή/την μαθήτρια να μιμηθεί 
τις κινήσεις του στόματος του δασκάλου/της δασκάλας καθώς τα προφέ-
ρει ενώ παράλληλα ψηλαφίζει το γράμμα – σύμβολο.

Όπως προαναφέρθηκε, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών οφείλει να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε παιδιού και 
αυτές να αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για παράδειγ-
μα, στο πλαίσιο μιας ομαδικής εργασίας εάν ένας μαθητής/μία μαθήτρια 
είναι «δυνατός/δυνατή» στον αναγνωστικό τομέα μπορεί να αναλάβει 
αυτό το κομμάτι ενώ κάποιος/κάποια λιγότερο «δυνατός/δυνατή» μπο-
ρεί να συνδράμει με άλλους τρόπους όπως να υποδυθεί ένα ρόλο. Στο 
πλαίσιο ατομικών εργασιών, από την άλλη, ο όγκος και η δυσκολία αυτών 
κυμαίνεται από παιδί σε παιδί, δε λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα ορθο-
γραφικά λάθη ενώ πρώτιστο μέλημα των εκπαιδευτικών οφείλει να είναι 
η συνεχής επιβράβευση των μαθητών/μαθητριών.

Με σκοπό την βελτίωση της ανάγνωσης και της κατανόησης του περι-
εχομένου των κειμένων συστήνεται η χρήση μικρών κειμένων, με περιο-
ρισμένο αριθμό λέξεων, και αντίστοιχων σχεδιαγραμμάτων με τις κεντρι-
κές ιδέες και εικόνων σχετικών με το περιεχόμενο. Πριν την ανάγνωση 
του κειμένου, μπορεί να γίνει συζήτηση γύρω από τον τίτλο ενώ μετά 
μπορούν να τεθούν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο. Χρήσιμο κρί-
νεται ο μαθητής/η μαθήτρια να υπογραμμίζει τυχόν άγνωστες λέξεις που 
θα εξηγηθούν στο τέλος της ανάγνωσης, να χρησιμοποιεί ηχογραφημένα 
κείμενα τα οποία ακούει και διαβάζει παράλληλα ενώ η προώθηση τεχνι-
κών αυτοδιόρθωσης (π.χ., επανάληψη, σιωπηλή ανάγνωση) από μέρους 
του μαθητή/της μαθήτριας και η επιβράβευση αυτών από το δάσκαλο/τη 
δασκάλα βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και πάλι με γνώμονα 
τα ενδιαφέροντα του παιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιοδικά ή 
αγαπημένα τραγούδια.

Για τη διάνθιση του λεξιλογίου, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να υπο-
γραμμίζει τις άγνωστες λέξεις που έχει, να τις διαβάζει πρώτα ο δά-
σκαλος/η δασκάλα και στη συνέχεια εκείνος/εκείνη και να προσπαθεί 
να εντοπίσει αν του/της θυμίζουν κάποια άλλη λέξη. Επίσης, μπορεί να 
συγκεντρώσει τις λέξεις σε ένα προσωπικό λεξικό στο οποίο μπορεί να 
ανατρέχει, να τις διαβάζει και να τις χρησιμοποιεί για να φτιάξει καινού-
ριες προτάσεις. Ασκήσεις όπως σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, κλειστού τύ-
που όπως ασκήσεις σωστού-λάθους καθώς και ασκήσεις με συνώνυμα-
αντώνυμα ενδείκνυνται. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση του μαθητή/της 
μαθήτριας μπορούν να ομαδοποιούνται οι λέξεις με βάση τα φωνήματά 
τους, να αναλύονται στα επιμέρους στοιχεία τους και να χρησιμοποιού-
νται μνημονικές τεχνικές.

Το λεξιλόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη συγγραφή δια-
φόρων μορφών εκθέσεων (π.χ., email, γραπτό μήνυμα, λίστα με τα ψώνια 
κ.λπ), ένα επίσης σημαντικό στοιχείο κατά την εκμάθηση της αγγλικής 
γλώσσας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις εκθέσεις είναι η συζήτη-
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ση για το θέμα της έκθεσης, η παροχή σχετικού σχεδιαγράμματος και 
πρόσθετου υλικού (π.χ., συνδετικές λέξεις), η καταγραφή των ιδεών του 
μαθητή/της μαθήτριας και φυσικά η κατανόηση, από μέρους του τελευ-
ταίου/της τελευταίας, του θέματος. Η διόρθωση των γραπτών τους βασί-
ζεται περισσότερο στο περιεχόμενο και όχι στα ορθογραφικά λάθη.

Τέλος, για την εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού προ-
τείνεται, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, η αξιολόγηση της πρότερης 
γνώσης και ο εντοπισμός πιθανών κενών, τα οποία πρέπει, πρώτα να κα-
λυφθούν και στη συνέχεια να δοθεί έμφαση σε καινούρια γραμματικά 
και συντακτικά φαινόμενα. Η χρήση σχεδιαγραμμάτων και φυλλαδίων 
που θα περιλαμβάνουν τον κανόνα, σχετικά παραδείγματα και ασκήσεις 
εμπέδωσης, κατά βάση κλειστού τύπου κρίνεται χρήσιμη.

5. Συμπεράσματα 
Η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι παγκοσμίως αναγνωρι-
σμένη και προσφέρεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η διδασκαλία 
της αγγλικής έχει πλέον καθιερωθεί στο ημερήσιο πρόγραμμα των ελλη-
νικών σχολείων ήδη από την Γ’ Δημοτικού και για τον λόγο αυτό χρειά-
ζεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για την ένταξη των μαθητών/μαθητριών 
με μαθησιακές δυσκολίες και προσαρμογής του εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών αυτών. Όπως παρατήρησε 
ο Brophy (2003) «κάθε μαθητής/μαθήτρια είναι ένα άτομο με ιδιαίτε-
ρες προσωπικές ιδιότητες, ενδιαφέροντα και ανάγκες. Όλοι οι δάσκαλοι/
Όλες οι δασκάλες αγγλικών πρέπει να σχεδιάσουν και να αλληλεπιδρούν 
με την τάξη ως ομάδα, αλλά οι καλύτεροι δάσκαλοι/οι καλύτερες δασκά-
λες επίσης εξατομικεύουν τις διδασκαλία των μεμονωμένων μαθητών/
μαθητριών όσο μπορούν». Επομένως, η εξατομικευμένη παρέμβαση, ο 
εντοπισμός των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και οι κατάλληλες 
ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις και τεχνικές διασφαλίζουν την αποτελεσμα-
τική υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών 
στην αγγλική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση των αγγλικών 
μπορεί να γίνει για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες μία πολύ-
τιμη εμπειρία, που θα έχει πολλαπλά –όχι μόνο εκπαιδευτικά– οφέλη για 
εκείνα.
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Περίληψη 
Κεντρικό θέμα στο παρόν άρθρο αποτελεί η επίδραση της εξάρτησης 
από το αλκοόλ και η κατάχρηση αυτού στην εμφάνιση ή την επιδείνωση 
των περιστατικών κακοποίησης. Επιπρόσθετα, θίγεται η ποινική αντιμε-
τώπιση των εξαρτημένων από αλκοόλ θυτών οικιακής βίας. Σκοπός της 
μελέτης αποτελεί η συσχέτιση ενδοοικογενειακής βίας και εξάρτησης 
από τα οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και η διερεύνηση των επιβληθει-
σών ποινών. Ως επιμέρους στόχος καθίσταται η διερεύνηση της αποτε-
λεσματικότητας των ποινών αυτών. Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι διατά-
ξεις και οι ποινές που προβλέπονται στο νόμο «περί ενδοοικογενειακής 
βίας» (Ν.3500/2006-ΦΕΚ/Α/24.10.2006) και ο τρόπος που ο νομοθέτης 
θα μπορούσε να συμπεριλάβει μέτρα για εξαρτημένους που ταυτόχρονα 
είναι και θύτες ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Μέσω της βιβλιογραφι-
κής ανασκόπησης θα διαπιστωθούν αντικειμενικά οι διαστάσεις του προ-
βλήματος. Επίσης, η παράθεση της υπάρχουσας γνώσης πληροφορεί το 
ευρύ και ακαδημαϊκό κοινό για τις συνιστώσες του προβλήματος, ώστε 
μελλοντικά να διενεργηθούν ανάλογες έρευ-
νες. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση αλκοόλ αποτελεί 
παράγοντα γένεσης ή επιδείνωσης της ενδοοι-
κογενειακής βίας, ωστόσο, διατυπώνονται και 
απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η κατάχρηση 
οινοπνευματωδών αποτελεί αφορμή και όχι τη 
γενεσιουργό αιτία της κακοποίησης. Στην Ελλά-
δα δεν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη εικόνα για 
τα ποσοστά του φαινομένου, λόγω της αποσιώ-
πησής του για ποικίλους λόγους. 

Abstract
The main issue in this paper is the effect of alcohol addiction and its 
abuse on the occurrence or worsening of abuse cases. In addition, do-
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mestic violence against alcohol addicts is being prosecuted. The aim of 
the study is to correlate domestic violence and alcohol addiction or de-
pendence, as well as to investigate the penalties imposed. The individual 
goal is to investigate the effectiveness of these sentences. In more de-
tail, the provisions and penalties provided for in the law “on domestic 
violence” (Law 3500/2006-Government Gazette / A / 24.10.2006) and 
the way in which the legislator could include measures for addicts who 
are also perpetrators are examined. domestic abuse. The bibliographic 
review will objectively determine the dimensions of the problem. Also, 
the citation of the existing knowledge informs the general and academic 

public about the components of the problem, so 
that similar researches can be carried out in the 
future. Alcohol use has been found to be a fac-
tor in the genesis or exacerbation of domestic 
violence. At the same time, views are expressed 
that alcohol abuse is the cause and not the root 
cause of the abuse. In Greece there is no clear 
and unambiguous picture of the percentages of 
the phenomenon, due to its silence for various 
reasons. 

1. Εισαγωγή 
Η ενδοοικογενειακή βία κατατάσσεται παγκοσμίως στα φλέγοντα κοινω-
νικά προβλήματα. Σύμφωνα με παγκοσμίου κλίμακας μελέτες που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, αποδεικνύεται ότι το 69% των γυναι-
κών έχει υποστεί έστω και μια φορά στη ζωή του σωματική κακοποίηση. 
(Kyriacou et al, 1998;WHO, 2002, όπως αναφέρεται στο Matud, 2007). 

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζει τις γνωστικές λειτουρ-
γίες και μειώνει την ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων και λήψης απο-
φάσεων. Η επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό αυξάνει τις πιθανότη-
τες διάπραξης και εμπλοκής σε επικίνδυνες και επιθετικές συμπεριφο-
ρές. Έχει επιβεβαιωθεί από σχετικές έρευνες ότι η υπερβολική χρήση 
αλκοολούχων ποτών ή η εξάρτηση από αυτά διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην επιδείνωση ή τη «γένεση» περιστατικών οικιακής κακοποίη-
σης. Όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το αλκοόλ αί-
ρει ή μειώνει τις αντιστάσεις του ατόμου, με αποτέλεσμα να μην ελέγχει 
τον εαυτό του. Ως απόρροια της απώλειας του αυτοελέγχου το άτομο δεν 
έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί και ως εκ τούτου προσφεύγει σε 
βίαιες λύσεις. Η εξάρτηση από το αλκοόλ ή η κατάχρηση αυτού αποτε-
λεί μια από τις αιτίες της ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Στην Ελλάδα 
το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας συνεχίζει να έχει αυξητικές 
τάσεις (ΚΕΘΙ, χ.χ) Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακριβής καταγραφή των πε-
ριστατικών κακοποίησης συνιστά δύσκολη υπόθεση. Στο παρελθόν δεν 
υπήρχε η ανάλογη ενημέρωση και ακόμη και σήμερα θεωρείται «οικο-
γενειακή υπόθεση» με αποτέλεσμα τα περιστατικά να μην φτάνουν ποτέ 

Key words: 

domestic violence,  
drug addiction,  

penalties
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στους αρμόδιους φορείς (Αρτινοπούλου & Φαρσεδάκης, 2003). Καθί-
σταται σαφές ότι η μελέτη του φαινομένου της οικιακής κακοποίησης σε 
συνάρτηση με την εξάρτηση από το αλκοόλ θύτη αποτελεί μια αρκετά 
περίπλοκη υπόθεση. Στην παρούσα εργασία διευκρινίζεται ο ρόλος που 
διαδραματίζει η κατάχρηση και η εξάρτηση από το αλκοόλ στην εμφάνι-
ση ή την επιδείνωση περιστατικών βίας. Στόχος αποτελεί η ανάδειξη των 
στρατηγικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον τομέα της πρόλη-
ψης, τόσο θεσμικά όσο και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών 
οικιακής κακοποίησης και διερευνάται αν αυτό καλύπτει και με ποιους 
τρόπους την περίπτωση εξάρτησης του θύτη. 

2. Έρευνα 
Η μέθοδος που αξιοποιήθηκε είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Πα-
ρατίθενται τα ευρήματα ερευνών για το υπό μελέτη θέμα, ώστε να εντο-
πιστούν ενδεχόμενα κενά που θα καλυφθούν ερευνητικά στο μέλλον. Η 
διαδικασία διήρκησε περίπου τέσσερις μήνες. 

Βία κατά των γυναικών ορίζεται η παραβίαση των δικαιωμάτων του 
γυναικείου φύλου και κάθε είδους πράξη που βασίζεται στις διακρίσεις 
κατά του φύλου και έχει ως αποτέλεσμα ή μπορεί εν δυνάμει να προκαλέ-
σει σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, κοινωνική και οικονομική βλάβη 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, 2011; Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/24-
10-2006). Στις συμπεριφορές που μπορούν να τραυματίσουν σωματικά, 
ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά τις γυναίκες συμπεριλαμβάνονται 
ο εξαναγκασμός, οι απειλές, η οικονομική αποστέρηση και ο περιορισμός 
των κοινωνικών συναναστροφών.

 Ακολουθώντας τους ίδιους βασικούς άξονες ενδοοικογενειακή βία 
συνιστά η άσκηση φυσικής, ψυχολογικής, σεξουαλικής, οικονομικής και 
κοινωνικής βίας εντός οικογένειας, μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συ-
ντρόφων ανεξαρτήτως κοινής διαβίωσης με το θύμα (Σύμβαση της Κων/
πολης, 2011). Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνει μια σειρά 
από κακοποιητικές πράξεις και συμπεριφορές σωματικής, συναισθηματι-
κής, σεξουαλικής, κοινωνικής και οικονομικής βίας και ελέγχου των συ-
μπεριφορών από πρώην, νυν συντρόφους ή συζύγους. 

Στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (2011) ορίζονται και περιγράφο-
νται επακριβώς οι πράξεις, οι στάσεις και οι συμπεριφορές που εντάσσο-
νται στη διάπραξη της γυναικείας κακοποίησης. Η κατανάλωση αλκοόλ 
δρα ως επιβαρυντικός παράγοντας στην εμφάνιση περιστατικών ενδο-
οικογενειακής βίας. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
σε αρκετές χώρες, η συστηματική χρήση οινοπνευματωδών παρουσιά-
ζει άμεση συσχέτιση με τη «γέννηση» ενδοοικογενειακής κακοποίησης. 
Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι η χρήση οινοπνεύματος αυξάνει 
σημαντικά την εμφάνιση και την επιδείνωση της ενδοοικογενειακής κα-
κοποίησης, εφόσον αυτή προϋπάρχει (Leonard & Quigley, 1999 όπως 
αναφέρεται στο WHO Report, 2006; 5 Testa et al., στο βιβλίο του Sher, 
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2016). Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον προαναφερθέντα ισχυρισμό 
έχουν προκύψει από έρευνες που ασχολούνται με την υποστήριξη γυναι-
κών που έχουν υποστεί κακοποίηση, από εξαρτημένο από αλκοόλ θύτη. 
Η υπερβολική χρήση αλκοόλ επιδρά άμεσα στις σωματικές και γνωστι-
κές λειτουργίες, μειώνοντας τον αυτοέλεγχο, καθιστώντας με τον τρόπο 
αυτό το άτομο μη ικανό στην επίλυση προβλημάτων με τη μέθοδο της 
διαπραγμάτευσης. Όπως επισημαίνεται από τους Room & Babor (2005) 
η απώλεια αυτοελέγχου ενισχύει την επιθετικότητα. Τα προβλήματα που 
προκύπτουν όταν κάποιος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ μεγεθύνονται 
και επιλύονται με κατεξοχήν με βίαιους τρόπους (Hellman et al., 2016). 
Εστιάζοντας στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, η υπερβολική κατα-
νάλωση αλκοόλ μπορεί να διογκώσει τα υφιστάμενα προβλήματα, ανε-
ξάρτητα με το αν αυτά είναι ήσσονος ή μεγαλύτερης σημασίας.

 Επιπλέον, η εξάρτηση από το αλκοόλ επιφέρει προβλήματα στην 
άσκηση του γονικού ρόλου. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν αποδιορ-
γάνωση στην οικογένεια, εντάσεις και συγκρούσεις, που κλιμακώνονται 
σε κακοποιητικές πράξεις και συμπεριφορές (Shillington et al, 1995 στο 
WHO Report, 2006). Ωστόσο, έχει εντοπιστεί το αντεπιχείρημα ότι η χρή-
ση αλκοόλ λειτουργεί ως δικαιολογία για την άσκηση βίας. Με πρόφαση, 
δηλαδή, το αλκοόλ, ο θύτης επιτίθεται στην οικογένειά του, γνωρίζοντας 
ότι η υπερβολική χρήση του θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση βίας. 
Η άσκηση βίας στην περίπτωση αυτή είναι εσκεμμένη και ενέχει δόλο 
(Field, et al, 2004). 

Οι Trocki και Caetano (2003), προσεγγίζοντας το θέμα υπό το πρίσμα 
της Κοινωνικής Μάθησης του Bandura, θεωρούν ότι τα παιδιά που ένας 
από τους δύο γονείς καταναλώνει σε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ γί-
νονται επιρρεπή στην υιοθέτηση ανάλογων συμπεριφορών και προτύπων 
(Smith et. al, 2010). 

Σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες για την ενδοοι-
κογενειακή βία έχει διαπιστωθεί ότι οι θύτες πρόσφατα είχαν καταναλώ-
σει υψηλές ποσότητες αλκοόλ. Οι δείκτες βέβαια ποικίλλουν μεταξύ των 
υπό μελέτη χωρών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αγγλία, την 
Αυστραλία και την Ουαλία, τα θύματα θεωρούσαν ότι οι σύντροφοί τους 
κατανάλωναν αλκοόλ πριν από κάθε φυσική επίθεση σε ποσοστό 55% 
ενώ βρέθηκε ότι αυτό συνέβαινε στο 32% των περιπτώσεων. Στην Αυ-
στραλία, το 36% των δραστών που διέπραξε εγκλήματα ανθρωποκτονίας 
σε βάρος της συντρόφου του ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του 
συμβάντος, ενώ στη Ρωσία, το 10,5% των υπαιτίων ήταν μεθυσμένοι. Στη 
Νότια Αφρική το 65% των γυναικών που βίωσε κακοποιητική συμπεριφο-
ρά από το 6 σύντροφό του τελευταίους 12 μήνες, ανέφερε ότι αυτός είχε 
καταναλώσει είτε πάντοτε είτε μερικές φορές αλκοόλ πριν από την επί-
θεση (Wisley, 2016; Mattinson & Mirrlees - Black, 2000; Carcach & James, 
1998). Συγκεκριμένα, το αλκοόλ έχει συνδεθεί με περιστατικά σωματικής 
και σεξουαλικής κακοποίησης (Galvani, 2010 στην έρευνα του Institute of 
Alcohol Studies, 2014). Ωστόσο, οι Foran & O’Leary (2008) αναφέρουν 
ότι δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μέθης και άλλων μορφών 
ενδοοικογενειακής βίας, όπως η συναισθηματική ή οικονομική. Η κακο-
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ποίηση είναι εντονότερη και συχνότερη στα ζευγάρια που αναφέρουν 
ότι το πρόβλημα της κατάχρησης προϋπάρχει, σε σχέση με τα ζευγάρια 
στα οποία ο θύτης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα μέθης (Mackinney et 
al, 2008. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα των Αρτινοπούλου, και Φαρσε-
δάκη (2003) στις περισσότερες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ο 
θύτης δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Ακόμα και σε 
περιπτώσεις όπου συνέβη κάτι τέτοιο, το γεγονός αυτό αποτελούσε μία 
πειστική δικαιολογία της βίαιης συμπεριφοράς κι όχι τη γενεσιουργό αιτία 
της. 

Η οικιακή βία έχει έντονο αντίκτυπο στο σύνολο των μελών της οικο-
γένειας, ακόμη κι αν δεν υφίστανται όλα τα μέλη κακοποίηση. Η άσκηση 
έντονης σωματικής βίας μπορεί να επιφέρει ακόμη και μόνιμες βλάβες 
στην υγεία του θύματος. Η ψυχοσύνθεση των γυναικών είναι άκρως ευά-
λωτη. Αρκετές γυναίκες θύματα κακοποίησης οδηγούνται σε αυτοκτονία 
ή έχουν έντονους αυτοκτονικούς ιδεασμούς και πάσχουν από κατάθλιψη. 
Οι πιθανότητες άσκησης βίας αν ο σύντροφος βρίσκεται υπό την επήρεια 
αλκοόλ αυξάνονται και συνήθως ο θύτης οδηγείται στην άσκηση σωματι-
κής κακοποίησης (Brecklin, 2002). Τα βίαια γεγονότα συχνά επηρεάζουν 
τις σχέσεις των θυμάτων με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και το οι-
κείο περιβάλλον (Riger et al., 2002). Επιπλέον, ακόμη και οι απειλές βίας 
μεταξύ των γονέων έχουν άμεση επίδραση στα παιδιά, τα οποία είναι 
πιθανό να αναπτύξουν βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές τόσο κατά 
την παιδική ηλικία, όσο και στην ενήλικη ζωή (Kernick, 2003). Η συστη-
ματική κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ ή η εξάρτηση από αυτό 
αποτελούν συμπεριφορές που τα παιδιά μπορούν να μιμηθούν αργότε-
ρα, καθώς τις έχουν εκλάβει ως πρότυπες (Trocki & Caetano, 2003 στο 
Smith et al, 2010). 

Οι αντιλήψεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και η αποδοχή του 
ως συνυφασμένη συμπεριφορά των ανδρών αποτελούν κίνδυνο θυματο-
ποίησης. Σε ορισμένες κοινωνίες η κατανάλωση αλκοόλ και οι βίαιες συ-
μπεριφορές κατά των γυναικών συνδέονται με την αρρενωπότητα. Εντο-
πίζονται δηλαδή κοινωνικά στερεοτυπικές αντιλήψεις που συσχετίζονται 
με την άσκηση βίας. Η βία κατά των γυναικών και η χρήση αλκοόλ σε 
ορισμένες κοινωνίες είναι κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές (Javaid, 
2015, Jones et al., 2019). Βέβαια αυτό σχετίζεται με την εκάστοτε νομο-
θεσία και την επιβολή ποινών σε όσους έχουν καταναλώσει αλκοολούχες 
ουσίες κατά τη διάρκεια ενός κακοποιητικού περιστατικού. Το θεσμικό 
πλαίσιο ορισμένων χωρών είναι αυστηρότερο εν αντιθέσει με το θεσμι-
κό πλαίσιο άλλων, στις οποίες ο παράγοντας αλκοόλ αναγνωρίζεται ως 
ελαφρυντικό. Το αλκοόλ δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση αναγνωρίζεται 
ως παράγοντας μειωμένης ευθύνης, καθώς ο καταλογισμός του ατόμου 
θεωρείται μειωμένος. Επομένως, η πράξη, ακόμη κι αν αποτελεί έγκλημα, 
δεν μπορεί να είναι πλήρως καταλογιστεί στον υπαίτιο.

Μελετώντας την ελληνική νομοθεσία καθίσταται σαφές ότι ισχύει η 
περίπτωση του περιορισμένου καταλογισμού. Στο άρθρο 34 του Ποινικού 
Κώδικα «περί ανικανότητας προς καταλογισμό» η πράξη δεν καταλογίζε-
ται στο δράστη αν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή διατάραξης 
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της συνείδησης κατά το χρόνο τέλεσής της δε διέθετε την ικανότητα να 
αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφω-
να με την αντίληψη του για το άδικο αυτό. Μολαταύτα στο άρθρο 35 του 
Ποινικού Κώδικα ορίζεται ρητά ότι αν κάποιος έχει προαποφασίσει ότι 
θα τελέσει αξιόποινη πράξη και σκοπίμως έφερε τον εαυτό του σε κατά-
σταση διαταραγμένης συνείδησης ή σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας 
να ενεργήσει ή να παραλείψει, του καταλογίζεται ως πράξη που τελέ-
στηκε με δόλο (N.4637/18-11-19 ΦΕΚ 180/Α/18-11-2019). Εν προκειμένω, 
αν το άρθρο 35 εφαρμοστεί σε περίπτωση προαποφασισμένης πράξης 
ενδοοικογενειακής κακοποίησης οποιασδήποτε φύσης, όπως ορίζεται 
στα άρθρα 6 έως 9 του νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/24-10-2006), ο 
υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τον 
προαναφερθέντα νόμο. Έχει προβλεφθεί, δηλαδή ,η περίπτωση της δι-
πλής υπαιτιότητας του δράστη. Στην ουσία η συγκεκριμένη διάταξη φέρει 
στο προσκήνιο την ευθύνη του ίδιου του δράστη στην κατανάλωση αλ-
κοόλ και το ενδεχόμενο του δόλου, που είναι η πρόκληση σωματικής, σε-
ξουαλικής και ψυχολογικής βίας. Η απόδειξη του ενδεχόμενου δόλου θα 
άρει τον ισχυρισμό του δράστη για μειωμένο καταλογισμό (άρθρο 36). 
Επομένως, το άρθρο 35 δρα προστατευτικά ως δικλείδα ασφαλείας στα 
κενά του άρθρου 34. Άλλωστε, το αλκοόλ δε συνιστά παράνομη ουσία, 
σε αντίθεση με τις ναρκωτικές ουσίες. Αντιθέτως στις περιπτώσεις που 
προβλέπουν τα άρθρα 34 και 36 παράγραφος 1, θεωρείται ως ελαφρυντι-
κό για μείωση του καταλογισμού και συνακολούθως για την ελάττωση της 
επιβληθείσας ποινής (N.4637/18-11-19 ΦΕΚ 180/Α/18-11-2019). Σύμφωνα 
με τις ισχύουσες ποινές που προβλέπονται για τους θύτες στο άρθρο 6 
του νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/24-10-2006) είναι διαβαθμισμένες, 
ανάλογα με το βαθμό πρόκλησης σωματικής και διανοητικής βλάβης. Σε 
περιπτώσεις πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης ή στην περίπτωση 
που ενέχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγεί-
ας επιβάλλεται ποινή τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολουθήσει βαριά 
σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, έπειτα από πρόκληση βα-
ριάς σωματικής βλάβης επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη. Ιδιαιτέρως, 
αν ο υπαίτιος γνώριζε ή επεδίωκε το αποτέλεσμα της πράξης του, αν 
εντοπιστεί δηλαδή ενδεχόμενος δόλος επιβάλλεται ποινή κάθειρξης. Η 
ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας του θύματος ενέχει ποινή τουλάχι-
στον ενός έτους. Αν οι προηγηθείσες πράξεις συμβούν σε βάρος εγκύου 
ή σε μέλος της οικογένειας που για οποιαδήποτε αιτία δεν είναι ικανό να 
αντισταθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Όταν τελεστεί 
η πράξη εν τη παρουσία ανηλίκου, η ποινή φτάνει το λιγότερο το ένα 
έτος. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 οι πράξεις που συνιστούν μεθο-
δευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή ψυχικού πόνου, ικανού 
να επιφέρει σοβαρή σωματική ή και ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατε-
ταμένη απομόνωση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν πρόκειται για 
ανήλικο, τότε η ποινή είναι κάθειρξη τουλάχιστον δέκα έτη. 

Ακολούθως, στο άρθρο 7 περί «ενδοοικογενειακής παράνομης βίας 
και απειλής» ποινικοποιούνται συμπεριφορές που σχετίζονται ή συμπερι-
λαμβάνονται άμεσα ή έμμεσα στην άσκηση ψυχολογικής και συναισθη-
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ματικής βίας. Πιο συγκεκριμένα, ο εξαναγκασμός άλλου μέλους με τη 
χρήση βίας ή απειλής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών 
(παρ.1). Ρητά στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι η ποινή ισχύει και στην 
περίπτωση που η πράξη στρέφεται εναντίον των οικείων της γυναίκας. 
Επιπρόσθετα, η χρήση απειλών σε κάποιος μέλος της οικογένειας ενέχει 
ποινή φυλάκισης για το θύτη. Επιπλέον, στη διάταξη συμπεριλαμβάνεται 
ο βιασμός, η ασέλγεια και η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρα 
8 και 9) που προστατεύουν το θύμα και τα μέλη της οικογένειας από πι-
θανή σεξουαλική κακοποίηση. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 συμπεριλαμβάνε-
ται ο συζυγικός βιασμός και μάλιστα με αρκετά αυστηρές ποινές.

Ωστόσο, στο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία δεν προβλέπεται 
ρητά ποινή σε περίπτωση κατάχρησης ή εξάρτησης από ουσίες. Εύλογα 
τίθεται το ερώτημα αν η εξάρτηση ή κατάχρηση αποτελούν επιβαρυντικό 
ή ελαφρυντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της τελικής ποινής. Οι ποι-
νές συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης ή της κατάχρησης αλκοόλ, θα 
μπορούσαν να είναι μειωμένες λόγω της αναγνώρισης του μειωμένου 
καταλογισμού, εφόσον αυτός δεν προήλθε από εκούσια υπαιτιότητα του 
θύτη. Επιπρόσθετα, για να αναγνωριστεί ως τεκμήριο η εξάρτηση θα πρέ-
πει να επιβεβαιώνεται από ειδικούς εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε 
δημόσιους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (N. 4139/2013 ΦΕΚ 
Α-74/20-3-2013). Βέβαια, η αποκλειστικά ποινική αντιμετώπιση του θύτη 
κατά πάσα πιθανότητα να μην έχει τα επιθυμητά θεραπευτικά αποτελέ-
σματα. Η ποινή φυλάκισης δε θα λειτουργούσε θεραπευτικά τόσο σε ό,τι 
αφορά την εξάρτηση, όσο και σε ό,τι αφορά τις βίαιες συμπεριφορές. 
Για το λόγο αυτό, και εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, θα μπορούσε να πα-
ρακολουθήσει συμβουλευτικό - θεραπευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης 
των εξαρτήσεων σε πρώτη φάση. Σε δεύτερο στάδιο θα μπορούσε να 
παρακολουθήσει ειδικό – συμβουλευτικό πρόγραμμα για θύτες ενδοοι-
κογενειακής βίας. Εφόσον ολοκληρώσει ένα από τα δύο ή και τα δύο 
προγράμματα θα μπορούσε η ποινή του να είναι ελαττωμένη. 

Το αλκοόλ στη χώρα μας θεωρείται νόμιμη ουσία και γι’ αυτό δεν 
υφίσταται επαρκής κρατική μέριμνα για την αντιμετώπιση της εξάρτη-
σης από το αλκοόλ. Ο μοναδικός οργανωμένος φορέας που ασχολείται 
με την απεξάρτηση από το αλκοόλ είναι το ΚΕΘΕΑ, στο οποίο παρέχε-
ται εξειδικευμένο πρόγραμμα. Η μείωση της ποινής θα ήταν ευεργετική 
σε συγκεκριμένα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Στις περιπτώσεις 
των άρθρων 6 (παρ. 2-4), 7 και δυνητικά του άρθρου 9 και ιδιαιτέρως αν 
πρόκειται για ανήλικο θύμα, οι ποινές θα πρέπει να παραμείνουν ως έχει, 
καθώς θίγονται σημαντικά έννομα αγαθά (ζωή, αξιοπρέπεια, αυτοδιάθε-
ση). Η διάταξη της ποινικής διαμεσολάβησης λειτουργεί υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Καλύπτει τη θεραπευτική συνιστώσα, καθώς περιλαμβά-
νει την παρακολούθηση ειδικού – θεραπευτικού προγράμματος για την 
αντιμετώπιση της οικιακής βίας, όμως δεν προβλέπει την παράμετρο της 
εξάρτησης Ν.3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/24-10-2006). 
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3. Συμπεράσματα 
H συσχέτιση εξάρτησης από το αλκοόλ ή κατάχρησης αυτού και ενδοοι-
κογενειακής κακοποίησης είναι περίπλοκη και σύνθετη. Διατυπώνονται 
και οι απόψεις ότι η κατάχρηση οινοπνευματωδών αποτελεί αφορμή και 
όχι γενεσιουργό αιτία της οικιακής κακοποίησης. Ο νόμος 3500/2006 
καλύπτει αρκετές μορφές και προσλαμβάνουσες της ενδοοικογενει-
ακής βίας, όμως, δεν συμπεριλαμβάνει τον παράγοντα της εξάρτησης. 
Δεν προβλέπονται διατάξεις για εξαρτημένους θύτες ενδοοικογενειακής 
βίας. Η επιβολή αυστηρών ποινών σε εξαρτημένους από το αλκοόλ θύτες 
δεν θα είχε θεραπευτικό χαρακτήρα. 

Για το λόγο αυτό θα ήταν ωφέλιμη η δυνατότητα παρακολούθησης 
ειδικού θεραπευτικού προγράμματος με στόχο την αντιμετώπιση της εν-
δοοικογενειακής κακοποίησης. Το πιο σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης 
κρίνεται η σύσταση θεραπευτικών προγραμμάτων για θύτες. Εξίσου ση-
μαντικές κρίνονται οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την μείωση κατανά-
λωσης αλκοόλ.

 Φυσικά, οι παρεμβάσεις πρόληψης στην εκπαίδευση είναι απαραίτη-
τες για την καταπολέμηση και της εξάρτησης αλλά και της κακοποίησης. 
Η ενίσχυση του κλίματος συνύπαρξης, η ένταξη των περιθωριοποιημένων 
μαθητών, η μέριμνα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογι-
κής υποστήριξης και η διασύνδεση με άλλους φορείς συνιστούν ορισμέ-
να ενδεικτικά μέτρα πρόληψης.

 Το εν λόγω ερευνητικό πεδίο δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς στη χώρα. 
Η συμβολή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στη διερεύνη-
ση του φαινομένου θα φέρει στο προσκήνιο όλες τις εκφάνσεις και τις 
πτυχές του, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν αποδοτικά, με τις κα-
τάλληλες στρατηγικές και μέτρα. Στην Ελλάδα οι έρευνες που αφορούν 
την πρόληψη των περιστατικών οικιακής βίας που συνδέονται με την κα-
τάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ είναι μηδαμινές. Ωστόσο, υφίστανται 
γενικές στρατηγικές πρόληψης και για τα δύο ζητήματα. Ο συνδυασμός 
των στρατηγικών αυτών θα αποτελούσε αποτελεσματική στρατηγική για 
την πρόληψη των εξαρτημένων από αλκοόλ θυτών ενδοοικογενειακής 
κακοποίησης. Τέτοιου είδους μέτρα πρέπει περιλαμβάνουν την καταπο-
λέμηση των πεποιθήσεων για την ανοχή της συντροφικής βίας και της 
κατάχρησης οινοπνευματωδών. 

Σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα εντοπίζονται στερεότυπα 
που συνδέουν την αρρενωπότητα με τη χρήση υπερβολικών ποσοτήτων 
αλκοόλ και με την άσκηση βίας. Άλλωστε, η ενδοοικογενειακή βία μέ-
χρι πριν λίγες δεκαετίες θεωρούνταν κοινωνικά αποδεκτή. Στο γεγονός 
αυτό οφείλεται και το μειωμένο ποσοστό καταγγελιών (Αρτινοπούλου & 
Φαρσεδάκης, 2003). Η ενδοοικογενειακή βία που συνεπικουρείται από 
την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να μειωθεί μέσω πα-
ρεμβάσεων και μέτρων που στοχεύουν στην ελεγχόμενη κατανάλωση. 
Η μείωση προσφοράς και ζήτησης αλκοόλ θεσμικά επιτυγχάνεται με αύ-
ξηση των τιμών, της φορολογίας και των ορίων ηλικίας για κατανάλωση 
οινοπνεύματος. Εξίσου σημαντική κρίνεται και η τήρηση των ηλικιακών 
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απαγορεύσεων (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010). Στην Αυστραλία, ο περιορι-
σμός πώλησης αλκοόλ επέφερε μείωση στον αριθμό των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας (Markowitz,1999). Στις ΗΠΑ, η θεραπεία για την 
εξάρτηση από το αλκοόλ στους άνδρες-θύτες συνέβαλε σημαντικά στην 
μείωση σωματικής και ψυχολογικής βίας έως και δώδεκα μήνες αργότε-
ρα. Η άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, μέσω αποτε-
λεσματικών παρεμβάσεων ειδικά σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, θα μείωνε αρκετά τη ροπή προς το αλκοόλ και 
τη χρήση βίας (Stuart et. al, 2003 όπως επισημαίνεται στο WHO Report, 
2006). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η αξιολόγη-
ση ερευνών σχετικά με τη συσχέτιση κατανάλωσης οινοπνεύματος και 
ενδοοικογενειακής βίας θα συνέβαλε σημαντικά στο σαφή και ακριβή 
προσδιορισμό των διαστάσεων του φαινομένου. Τα ευρήματα των ερευ-
νών θα αναδείξουν την έκταση του φαινομένου, τους κινδύνους, τους 
επιβαρυντικούς και προστατευτικούς παράγοντες. Πολιτικές και νομικές 
αλλαγές για την προστασία των θυμάτων βίας και την αντιμετώπιση της 
προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ συνιστούν απαραίτητες στρατηγι-
κές για την καταπολέμηση του φαινομένου. Η εξέλιξη των δεδομένων θα 
κατευθύνει και το σχεδιασμό των στρατηγικών πρόληψης, ώστε να έχουν 
αντίκρισμα στα σημερινές ανάγκες. 
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Περίληψη 
Η έλλειψη στέγης αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες δοκιμασίες της αν-
θρώπινης υπόστασης, καθώς θεωρείται το σωματικό, συναισθηματικό και 
ψυχικό μεταίχμιο στο οποίο η ακεραιότητα και η 
«ανθρωπινότητα» του υποκειμένου κλονίζονται 
ριζικά (Κωνσταντοπούλου, 2017:221). Στην πα-
ρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να προ-
σεγγίσουμε την έκταση του φαινομένου στον 
σύγχρονο αστικό χώρο, να κατανοήσουμε τις 
αιτίες που το προκαλούν και να αντιληφθούμε 
την καθημερινότητα των άστεγων εντός του δη-
μόσιου αστικού τοπίου, τα προβλήματά που βιώ-
νουν και τον κοινωνικό αποκλεισμό με τον οποίο 
έρχονται αντιμέτωποι. 

Abstract 
Lack of housing is one of the most critical trials of the human condi-
tion, as it is considered the physical, emotional 
and mental boundary at which the integrity and 
«humanity» of the subject are radically shaken 
(Konstantopoulou, 2017: 221). In the present 
work, an attempt will be made to approach the 
extent of the phenomenon in the modern urban 
space, to understand the causes that cause it 
and to understand the daily life of the homeless 
within the public urban landscape, the problems 
they experience and the social exclusion they 
encounter.
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1. Οι άστεγοι στον σύγχρονο αστικό χώρο 

1.1. Ορισμός
Στη χώρα μας δεν έχει διατυπωθεί επίσημος ορισμός για την ομάδα των 
άστεγων. Από το σύνολο των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών ο άστε-
γος περιορίζεται στην έννοια του υποκειμένου που διαβιεί σε κατάσταση 
απόλυτης αθλιότητας στον δρόμο (Παπαλιού, 2010:214). 

Η ταξινόμηση της ETHOS (Ευρωπαϊκή Τυπολογία για τους Άστεγους 
και τον Στεγαστικό Αποκλεισμό) για τους άστεγους αφορά τέσσερις βα-
σικές μορφές έλλειψης στέγης: α. Οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν κανε-
νός είδους κατάλυμα και διαβιούν στον δρόμο (roofless). β. Οι άνθρωποι 
που φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενώνες λόγω έλλειψης μόνιμης κα-
τοικίας (houseless). γ. Οι άνθρωποι που διαβιούν σε ελλιπή καταλύματα 
(τροχόσπιτα, καταυλισμοί) (inadequate). δ. Οι άνθρωποι που διαβιούν 
κάτω από επισφαλείς συνθήκες στέγασης (έξωση, ενδοοικογενειακή 
βία) (insecure) (Κουραχάνης, 2015:101). 

1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Α. Λειτουργισμός.

Βασίζεται στην παραδοχή ότι το σύνολο ή ένα μέρος των στοιχείων του 
κοινωνικού συστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Παπαδοπούλου & 
Κουραχάνης,2017:58). 

Ατομοκεντρικές προσεγγίσεις: Υποστηρικτές αυτών των προσεγγίσε-
ων είναι οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι. Για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο 
της έλλειψης στέγης συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις συμπεριφο-
ρές και στα προσωπικά χαρακτηριστικά των άστεγων ατόμων, αναζητώ-
ντας την υπαιτιότητα της κατάστασής τους στην προσωπική τους ευθύνη 
και στις προσωπικές τους επιλογές, όπως είναι η εξάρτηση από ναρκωτι-
κές ουσίες, ή και σε ψυχικές παθήσεις (Busch-Geertsema,2010: 10). 

Δομικές προσεγγίσεις: Ερμηνεύουν το φαινόμενο της έλλειψης στέ-
γης με βάση κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, όπως η αποβιο-
μηχάνιση και οι οικονομικές αλλαγές σχετικά με την αγορά κατοικίας και 
κατ΄ επέκταση οι αρνητικές συνέπειες της ανεργίας και της φτώχειας, 
καθώς και το ανεπαρκές σύστημα κοινωνικής προστασίας που δυσχεραί-
νει την πρόσβαση στην κατοικία λόγω των οικονομικών απαιτήσεων που 
συνεπάγεται (Arapoglou,2002:18,31∙ Busch-Geertsema,2010:11). 

Συνδυασμός Ατομικών και Δομικών παραγόντων: Η προσέγγιση αυτή 
ερμηνεύει το φαινόμενο της έλλειψης στέγης ως σύνθεση της αλληλε-
πίδρασης ανάμεσα στους ατομικούς και δομικούς παράγοντες. Ο απο-
κλεισμός των ατόμων χωρίς στέγη από την απασχόληση και τις ευρύτε-
ρες κοινωνικές επαφές σε σχέση με την κακή σωματική και ψυχολογι-
κή τους κατάσταση τούς καθιστά ευάλωτους σε δομικούς παράγοντες 
(Pleace,2000:583). 
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ΆΣΤΕΓΟΙ ΚΆΙ ΚΟΙΝΩΝΙΆ

Β. Κονστρουκτιβισμός

Σύμφωνα με τις αρχές του κονστρουκτιβισμού, η ανθρώπινη εμπειρία 
διαμεσολαβείται και καθορίζεται ιστορικά, γλωσσικά και πολιτισμικά. Οι 
Farrugia και Gerrand (2015) υποστηρίζουν ότι η έλλειψη στέγης είναι ένα 
αναλυτικό διακριτό αντικείμενο που κατασκευάζεται στις σύγχρονες κοι-
νωνικές ανισότητες και καθίσταται νόμιμο μέσω της περιθωριοποίησής 
τους από τις αξιακές κοινωνικές αρχές (Παπαδοπούλου & Κουραχάνης, 
2017:67). 

Γ. Ανθρωπολογία

Διαδρομές της έλλειψης στέγης: Πρόκειται για μια προσέγγιση που εστι-
άζει στην ιδιαιτερότητα και την περιπλοκότητα των διαδρομών ενός υπο-
κειμένου ή νοικοκυριού προς την κατάσταση της έλλειψης σπιτιού, καθώς 
και στα βιώματα, τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
αστέγων. (Παπαδοπούλου & Κουραχάνης, 20017:72).

Έλλειψη στέγης και Εθνογραφία: Αποσκοπεί να περιγράψει αναλυτικά 
τα πολιτισμικά και κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία και τις συμπεριφορές 
που οδηγούν στη διάκριση και ταξινόμηση διαφορετικών ομάδων αστέ-
γων (Denzin,1997 στο Παπαδοπούλου & Κουραχάνης, 2017: 74). 

Δ. Νεότερα Κοινωνικά κινήματα 

Φεμινισμός: Σύμφωνα με έρευνα των Watson και Austerberry (1986), για 
να κατανοηθεί επαρκώς η έλλειψη στέγης πρέπει να απαντηθεί το ερώ-
τημα σχετικά με το πώς το μοντέλο της οικογένειας στις κοινωνίες του 
καπιταλισμού, οι πατριαρχικές κοινωνικές σχέσεις και η κατανομή της ερ-
γασίας με βάση το φύλο εξυπηρετούν την περιθωριοποίηση της γυναίκας 
στη στεγαστική σφαίρα. (Neale,1997b: 39). 

Αντιρατσισμός: Κατά τον Harrison (1999) η ερμηνεία του στεγαστι-
κού αποκλεισμού των ομάδων με διαφορετικά φυλετικά χαρακτηριστικά 
προϋποθέτει την εξέταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους δομικούς 
παράγοντες και της βιωματικής διαφορετικότητας (Παπαδοπούλου & 
Κουραχάνης, 2017: 79-80). 

Οικολογία: Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η έλλειψη στέγης ερ-
μηνεύεται ως το αποτέλεσμα της σύνθεσης ατομικών και οικογενειακών 
δυσχερειών, κοινωνικο-οικονομικών δομών και περιβαλλοντικών περι-
στάσεων (Παπαδοπούλου & Κουραχάνης, 2017: 80).

1.3.  Το ζήτημα των άστεγων στον διεθνή και στον ελληνικό 
χώρο. 

Το πρόβλημα της έλλειψης στέγης στις χώρες του εξωτερικού ξεκινάει 
δεκαετίες πριν. Η μεγάλη εισοδηματική ανισότητα και τα ευτελή κοινωνι-
κά προγράμματα στις Η.Π.Α. και στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγονται τη 
συγκέντρωση στις χώρες αυτές του μεγαλύτερου ποσοστού σε μακρο-
χρόνια άστεγους. Η δυσκολία για πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομική 
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κατοικία λόγω της στεγαστικής πολιτικής στις Η.Π.Α., καθώς και οι βίαι-
ες οικονομικές μεταβολές στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο οδήγησαν 
στην έξαρση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο ποσο-
στό των αστέγων αφορά φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες και ψυχικά 
ασθενείς (Λεομπίλλα, 2013: 49-50). 

Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, παρόλο που καθυ-
στέρησε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη να έρθει στη χώρα μας, έκα-
νε την εμφάνισή του τη δεκαετία του 1990 και διευρύνεται με γρήγορους 
ρυθμούς. Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανεργία, η 
αύξηση των μεταναστών, η διάρρηξη των οικογενειακών δεσμών, η χρή-
ση ναρκωτικών και η παραβατικότητα αποτελούν παράγοντες που αυξά-
νουν την ένταση του φαινομένου. Η παρατεταμένη διεθνής οικονομική 
κρίση, η άνοδος των τιμών της κατοικίας, η παντελής απουσία στεγαστι-
κών παροχών από πλευράς του κράτους η υπερχρέωση και η εισοδηματι-
κή φτώχεια πολλών νοικοκυριών αναμένεται να επιφέρει την επιδείνωση 
του προβλήματος, καθώς η καταβολή ενοικίου και η αποπληρωμή στεγα-
στικών δανείων και πιστωτικών καρτών καθίσταται ανέφικτη για μεγάλο 
ποσοστό νοικοκυριών στη χώρα μας (Παπαλιού, 2010:213∙ Τουφεξή, 2013: 
16-17). 

Με βάση την καταγραφή των αστέγων από τις νομαρχιακές αυτοδι-
οικήσεις στην Ελλάδα το 2009 ο αριθμός τους φτάνει στα 7.720 άτομα 
χωρίς να συμπεριληφθούν μετακινούμενοι Ρομά, πολιτικοί πρόσφυγες 
και παράνομοι μετανάστες. (Παπαλιού, 2010: 216). Τον Μάιο του 2018 το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης σε συνεργασία με την επιστημονική επιμέλεια του Τμήματος Κοινω-
νικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου προέβηκε σε μια πιλοτική 
απογραφή αστέγων που ζουν στο δρόμο και αστέγων που ζουν σε δομές 
υποστήριξης σε διάφορους δήμους της Ελλάδας, τα αρχικά αποτελέσμα-
τα της οποίας αναγράφονται παρακάτω. 

•	 Το μεγαλύτερο μέρος του άστεγου πληθυσμού συγκεντρώνεται 
στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του 
Πειραιά.

•	 Οι άστεγοι που ζουν στον δρόμο πλεονάζουν αυτών που ζουν σε 
δομές.

•	 Το μεγαλύτερο ποσοστό των άστεγων είναι Έλληνες, ενώ ακολου-
θούν αλλοδαποί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταίοι έρχο-
νται οι αλλοδαποί από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•	 Οι περισσότεροι άστεγοι εκτιμώνται να έχουν ηλικία μεταξύ 18-44 
ετών, ακολουθούν οι ηλικίες 45-64, ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 
65 ετών και οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών έρχονται τελευταίοι σε 
ποσοστό. 

•	 Το ποσοστό των αντρών που είναι άστεγοι είναι πολύ μεγαλύτερο 
από το ποσοστό των γυναικών σε όλους τους δήμους που ερευ-
νήθηκαν. 

•	 Τα οικονομικά προβλήματα, η ανεργία, η έξωση και άλλοι λόγοι 
που δεν αναφέρθηκαν αποτελούν τις κυριότερες αιτίες για έλλει-
ψη στέγης. 
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•	 Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων αστέγων απάντησε ότι 
δεν είναι η πρώτη φορά που μένει στον δρόμο, ενώ μεγάλο είναι 
και το ποσοστό αυτών που μένει στον δρόμο για πρώτη φορά.

•	 Το μεγαλύτερο μέρος του άστεγου πληθυσμού πριν μείνει στον 
δρόμο έμενε σε συγγενικό του σπίτι ή σε σπίτι που ενοικίαζε, ακο-
λουθεί το ποσοστό αυτών που έμεναν σε δικό τους σπίτι και τελευ-
ταίες έρχονται οι υπόλοιπες δομές. 

(Αρχικά αποτελέσματα πιλοτικής απογραφής αστέγων στο δρόμο 
και σε δομές υποστήριξής τους στους Δήμους: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Πειραιά, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Ιωαννιτών και Τρικκαίων-Μάης 2018 - 
https://www.taxheaven.gr/news/news/attach/id/41380) 

Από έρευνα που έγινε το 2019 σε 40 άστεγους στην περιοχή της Αττι-
κής, οι άστεγοι εντοπίζουν ως πρώτη και κύρια αιτία για την αστεγία τους 
την ανεργία, δηλαδή οικονομικούς λόγους. Άλλες βασικές αιτίες κατά 
σειρά ποσοστού είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, η έλλειψη ιδι-
οκατοίκησης, η πολιτική κατάσταση της χώρας και οι οικογενειακοί λόγοι, 
δεδομένα που συμφωνούν με την έρευνα της MKO «Κλίμακας» (2012). 
Τελευταίοι ακολουθούν ως υπεύθυνοι παράγοντες κατά σειρά η ελλιπής 
μόρφωση και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η μετανάστευση, η σωμα-
τική αναπηρία και η προσφυγιά (Παναγιώτου, 2019: 304).

2.  Άστεγοι: Ανάγκες, προβλήματα και κοινωνικός 
αποκλεισμός 

2.1. Ανάγκες και προβλήματα των άστεγων 
H Jahiel χρησιμοποιεί τον φονξιοναλιστικό ορισμό του σπιτιού για να το-
νίσει πώς το σπίτι προσφέρει βιολογικές, ψυχολογικές, οικονομικές, νο-
μικές και κοινωνικές λειτουργίες- κοινωνική σταθερότητα και κοινωνικο-
ποίηση- λειτουργίες που στερούνται οι άνθρωποι χωρίς στέγη (Ravenhill, 
2008: 29).
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Σύμφωνα με την Jahiel, οι άστεγοι στερούνται τις παρακάτω δώδεκα 
(12) λειτουργίες που παρέχει το σπίτι: Προστασία από καιρικές συνθή-
κες. Προστασία από εγκληματικά φαινόμενα. Μέρος σωματικής, ψυχικής 
ανάπαυσης και σωματικής υγιεινής. Μέρος φύλαξης των υπαρχόντων του 
υποκειμένου. Προσωπικός χώρος του υποκειμένου. Επιλογή και έλεγχος 
της εισόδου στο χώρο του υποκειμένου. Χώρος αντακάκλασης της προ-
σωπικότητας του υποκειμένου. Χώρος ασφαλούς διαβίωσης της οικογέ-
νειας και ανατροφής των παιδιών. Διεύθυνση κατοικίας. Ένδειξη ύπαρξης 
ως μέλος μιας κοινότητας και πολιτικής δράσης. Κοινωνικό Status για τον 
ιδιοκτήτη. Μέρος με οικονομική αξία. (Σκαπαρλής 2013:54). Η έλλειψη 
στέγης στερεί από τα κοινωνικά υποκείμενα ένα υλικό καταφύγιο, την 
άνεση, την ασφάλεια και τον έλεγχο του προσωπικού χώρου, την προστα-
σία της ιδιωτικής ζωής και την αίσθηση της ταυτότητάς του, γεγονός που 
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τα κοινωνικά αγαθά (McNaughton, 
2008:7). Οι ανάγκες των αστέγων -όπως και κάθε ανθρώπου- αφορούν 
σε μεγάλο βαθμό και άυλα αγαθά, όπως η παρέα ενός φίλου, η εργασία 
ως κοινωνική επανένταξη, η μελέτη βιβλίων, τα χόμπυ και η συμμετοχή 
σε διαφόρου είδους δραστηριότητες (Αγνώστου συγγραφέα, 2013:3 στο 
Σκαπαρλής, 2013: 57). 

Οι παράγοντες της ανεργίας και της απουσίας οικογενειακής υποστή-
ριξης σε συνδυασμό με την έλλειψη στέγης διασαλεύουν την αξιοπρεπή 
διαβίωση του υποκειμένου οδηγώντας στην περιθωριοποίηση, στην κοι-
νωνική απομόνωση, στην παραβατικότητα και κατ’ επέκταση στον κοινω-
νικό αποκλεισμό (Παπαλιού, 2010: 213).

Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία, η μεγαλύτερη ανάγκη 
των αστέγων είναι η ανάγκη τους για στέγαση, δεύτερη έρχεται η ανάγκη 
για εργασία, τρίτη η ανάγκη για χρήματα και για ασφαλή και αξιοπρεπή 
διαβίωση και ακολουθεί η ανάγκη για κοινωνικές επαφές και για ρούχα, 
ενώ τελευταία έρχεται η ανάγκη για φαγητό (Παναγιώτου, 2019: 312). 

2.2. Άστεγοι και δημόσιος χώρος 
Οι άστεγοι ζουν στον δημόσιο χώρο στερούμενοι της ιδιωτικής ζωής που 
τους παρέχει ο χώρος του σπιτιού (Madanipour, 2003:65). Έτσι μοιράζο-
νται την ιδιωτική τους ζωή δημοσίως καθώς, μην μπορώντας να οριοθε-
τήσουν ένα ιδιωτικό χώρο, ικανοποιούν όλες τις ανάγκες της καθημερι-
νότητάς τους, όπως η προσωπική υγιεινή, ο ύπνος, η σεξουαλική ζωή και 
η κοινωνικοποίηση, εντός του δημόσιου χώρου (Doherty, 2006:3).

Οι άστεγοι που διαβιούν εντός του δημόσιου χώρου δεν γίνονται 
αντιληπτοί ως υποκείμενα με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
Καθώς εντός της πόλης δεν υπάρχουν προορισμοί και λειτουργίες για 
τους άστεγους, η ζωή τους χαρακτηρίζεται από μια ατελείωτη μονοτο-
νία (Kawash, 1998: 329). Ο δημόσιος χώρος δηλώνει για τους άστεγους 
την ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους παρέχοντάς τους την απαραί-
τητη εξουσία, πηγή αλληλεπίδρασης με την υπόλοιπη κοινωνία (Ravenhill, 
2008: 177-179). 
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Η επιλογή του σημείου διαμονής καθορίζεται από τις εκάστοτε καιρι-
κές συνθήκες, από την ασφάλεια που τους παρέχει και από την προστα-
σία από τα αδιάκριτα βλέμματα και την κρατική εξουσία (Meert, 2006: 
13-15). Στο θέμα της σίτισης οι άστεγοι εξαρτώνται από ναούς, μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες που τους εξασφαλίζουν 
φαγητό. Κάποιες φορές ψάχνουν φαγητό σε κάδους απορριμμάτων, ενώ 
άλλες μαγειρεύουν οι ίδιοι μέσα σε δικές τους κατασκευές από τούβλα ή 
βαρέλια Η ικανοποίηση της σωματικής τους υγιεινής γίνεται σε ιδρύμα-
τα και οργανισμούς κατάλληλα εξοπλισμένους. Συχνά χρησιμοποιούνται 
τουαλέτες ιδιωτικών καταστημάτων ή δημόσιες τουαλέτες, ενώ, όταν δεν 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η ανάγκη τους για καθαριότητα ικανοποιείται 
εντός του δημόσιου χώρου (Meert, 2006: 18-19).

2.3. Άστεγοι και κοινωνία εντός του δημόσιου χώρου 
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού, μέσα 
στα οποία έχει οικοδομηθεί η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, ο άστε-
γος πληθυσμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της «τάξης των παριών» 
και ως εκ τούτου θεωρείται επικίνδυνος, αφενός λόγω της παραβατικό-
τητας με την οποία συνδέεται, αφετέρου λόγω της αποκρουστικής του ει-
κόνας στο δημόσιο χώρο. Το ευρύ κοινό απέναντι στους άστεγους νιώθει 
φόβο, αποδοκιμασία και θυμό (Bauman, 2004: 182). 

Κατά τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, η έλλειψη στέγης θεωρείται προ-
σωπική επιλογή ή υπαιτιότητα και όχι κοινωνικό πρόβλημα Έτσι η κοινω-
νία δεν αποσκοπεί στην καταστολή του φαινομένου, αλλά στην ελάττωση 
της αμηχανίας και ενόχλησης που νιώθει με την παρουσία των άστεγων 
και για τον λόγο αυτό τους περιθωριοποιεί, τους στιγματίζει μέσω στερε-
οτυπικών αντιλήψεων και ανάγει την έλλειψη στέγης σε αισθητικό ζήτη-
μα (Misetics, 2012: 12-13). Οι άστεγοι συμβολίζουν την πολιτική, οικονομι-
κή και κοινωνική ανησυχία και η παρουσία τους μοιάζει απειλητική για την 
κοινωνία και για τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος (Arnold, 
2004: 51-128).

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το 1980 κι έπειτα, αναδεικνύοντας 
αποκλίνουσες συμπεριφορές των άστεγων, τους στιγματίζουν και επη-
ρεάζουν αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για αυτούς καθώς και την 
εκάστοτε πολιτική ηγεσία. (Levinson, 2004:301-307). 

3. Επίλογος 
Η έλλειψη στέγης, ένα φαινόμενο διαχρονικό και εξελισσόμενο, αποτελεί 
ακραία μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και συνδέεται με τη φτώχεια και 
την εξαθλίωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που στερούνται κοινωνι-
κής προστασίας. Οι τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει τα τελευταία 
χρόνια, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη εξεύρεσης πρακτικών και πολιτικών που δεν θα επικαλύπτουν 
προσωρινά, αλλά θα εξαλείφουν οριστικά τα προβλήματα του άστεγου 
πληθυσμού που είναι υπαίτια για την εκδήλωση του φαινομένου. 
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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τα παιδιά που εμφανίζουν προβλήματα ακο-
ής και τη σχολική και κοινωνική τους ενσωμάτωση. Στη συγκεκριμένη 
μελέτη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των κωφών παιδιών, όπως επίσης 
και στο ρόλο και τη συμβολή του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλο-
ντος στη ζωή του κωφού παιδιού. Επίσης, επισημαίνονται έρευνες που 
τονίζουν τα συναισθήματα που βιώνουν οι κωφοί μαθητές και οι γονείς 
τους, την ακαδημαϊκή τους πορεία και την αξία 
της Συμβουλευτικής γονέων με κωφά παιδιά. 
Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της 
πρώιμης παρέμβασης, ενώ ακόμη αναφέρονται 
κάποιες εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνολο-
γίας για την κώφωση ή τη βαρηκοΐα. Ολοκλη-
ρώνοντας, γίνεται σύγκριση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης των κωφών παιδιών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, βασιζόμενοι στα τεκμήρια από 
αντίστοιχες έρευνες από την ελληνική και ξενό-
γλωσση βιβλιογραφία. 

Abstract 
In the past, people with a special educational need were marginalized 
and different, but this has ceased to exist today. This literature review ex-
amines children with hearing problems as well as their school and social 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
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integration. Research highlights the emotions 
experienced by deaf students and their parents, 
as well as their academic progress. Next, the 
value of parental counseling with deaf children 
is emphasized. This is because parents are un-
prepared for the arrival of a deaf child, having 
difficulty understanding his needs and emotion-
al reactions. However, it is known that 90-95% 
of deaf children are born into families of listen-
ers, whose first language is Greek. The teacher 

can work therapeutically so that the deaf / hard of hearing child adapts 
to the school environment. Finally, the need for early intervention and 
implementation of the inclusive model is emphasized.

1. Εισαγωγή 
Η παρούσα έρευνα διερευνά τη σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των 
κωφών παιδιών και τη συνεισφορά του σχολικού και οικογενειακού περι-
βάλλοντος. Η έρευνα στοχεύει στην κατανόηση της ουσιαστικής σημασί-
ας που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και η εφαρμογή του συμπεριληπτικού 
μοντέλου στα σχολεία της χώρας για την ενίσχυση του ίδιου του παιδιού 
και τη στήριξη της οικογένειάς του. Και αυτό γιατί στη σύγχρονη εκπαι-
δευτική πραγματικότητα ο άξονας της διαφορετικότητας είναι αυτός που 
προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και την προσοχή των ειδικών, καθώς 
συνιστά μια πρόκληση στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαφοροποιεί τις 
παιδαγωγικές και ψυχολογικές πρακτικές (Χατζηχρήστου, 2004). 

Τα κωφά παιδιά βρίσκονται σε δυσμενή θέση για την κατάκτηση δεξι-
οτήτων εγγραμματισμού, ειδικά της ανάγνωσης και της γραφής. Η ομιλία 
τους μπορεί να είναι δυσνόητη, επειδή παραλείπουν φωνήματα που δεν 
μπορούν να ακούσουν, μιλούν πολύ δυνατά ή πολύ σιγά, μιλούν με αφύ-
σικο υψηλό τόνο, έχουν φτωχή διακύμανση του τόνου και/ή μιλούν με 
ακατάλληλο ρυθμό, νιώθουν ματαίωση και το άγχος. Η απώλεια ακοής, 
επίσης, έχει ως απότοκο χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, τη μη συμμετο-
χή στην μαθησιακή διαδικασία καθώς αφαιρούνται και είναι ανυπόμονα, 
την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, το περιορισμένο λεξιλόγιο 
χωρίς τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ήχων ομιλίας (Elliot et al., 2008, οπ. 
αναφ. στο Χ. Χατζηχρήστου, 2011).

 Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης, περίπου 28 εκατομμύρια 
Αμερικάνοι, περίπου το 10% του πληθυσμού, παρουσιάζουν προβλήματα 
ακοής που τους δυσκολεύει να προσλάβουν και να επεξεργαστούν την 
προφορική επικοινωνία. Επιπλέον, η απώλεια της ακοής επηρεάζει πε-
ρισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες (Mitchell, 2006, οπ. αναφ. στο 
William Lee & Heward, 2011). Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Anderson 
& Minke (2007), οι γονείς των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
βιώνουν ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών αντιδράσεων. Ο Patterson 
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(1991, οπ. αναφ. οι Κοσμίδου & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996 ) υποστηρί-
ζει ότι οι γονείς ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από το 
τραύμα και το συνεχές άγχος που προκύπτει από την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών του παιδιού τους, έχουν πολλές πιθανότητες να οδηγήσουν 
την οικογένεια σε δυσλειτουργία.

2.  Ερευνητικά Ερωτήματα - Μεθοδολογικά Εργα-
λεία

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα 
1.   Η σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των κωφών παιδιών από 

ποιους παράγοντες επηρεάζεται;
2.  Ποιος είναι ο ρόλος του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος 

στη ζωή του κωφού παιδιού;

2.2. Μεθοδολογία Έρευνας 
Η έρευνα που υλοποιήθηκε είναι βιβλιογραφική, με τον κύριο κορμό της 
βιβλιογραφίας να αντλείται από την αγγλική και ξενόγλωσση βιβλιογρα-
φία. Κριτήριο επιλογής των βιβλίων, των άρθρων, των πρακτικών των συ-
νεδρίων κλπ. ήταν η συμφωνία του περιεχομένου τους με το σκοπό και το 
αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας.

2.3. Αποσαφήνιση Εννοιών 
Αναπηρία: Σύμφωνα με τον νόμο 4074/2012 σχετικά με τη «Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», όπως δημοσιεύτηκε στην εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως τον Απρίλιο του 2011 και στην Division for social 
Policy and Development Disability, στο άρθρο 1 ορίζονται τα εξής: «τα 
άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που έχουν μακροχρόνια σω-
ματικά, ψυχικά, διανοητικά ή αισθητήρια εμπόδια, που σε αλληλεπίδραση 
με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτε-
λεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους». 

Κώφωση-Βαρηκοΐα: Σύμφωνα με ορισμούς που είναι ευρέως αποδε-
κτοί, στην περίπτωση της κώφωσης δεν μπορούν να ακούσουν την ομιλία 
εξαιτίας σοβαρής ακουστικής απώλειας, ανεξάρτητα από το αν χρησιμο-
ποιούν ή όχι ακουστικό βοήθημα, ενώ στην περίπτωση της βαρηκοΐας, η 
ακουστική οδός, αν και έχει επηρεαστεί, είναι λειτουργική και τα άτομα 
μπορούν να ακούσουν την ομιλία κάνοντας χρήση κάποιου ακουστικού 
βοηθήματος (Elliot et al., 2008). 

Συμβουλευτική: Οι Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη (1996) 
αναφέρουν ότι για τον Rogers (1942), «Συμβουλευτική είναι η διαδικασία 
μέσω της οποίας το άτομο θα επιτύχει μια εποικοδομητική αλλαγή στην 
προσωπικότητά του με τη θέλησή του». Ο Mc Leod (2005) υποστηρίζει 
ότι οι στόχοι της Συμβουλευτικής είναι: 1. η ενόραση, 2. η αυτογνωσία, 3. 
η αποδοχή του εαυτού, 4. η αυτοπραγμάτωση, 5. η επίλυση προβλημάτων, 
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6. η ψυχολογική εκπαίδευση, 7. η κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 8. η 
γνωστική αλλαγή και 9. η αλλαγή της συμπεριφοράς.

3.  Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ακαδημαϊ-
κή Πορεία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση των 
Κωφών Μαθητών 

Ο Holt (1994) υποστηρίζει ότι το φύλο είναι καθοριστικός παράγοντας 
για την ακαδημαϊκή πορεία των κωφών μαθητών, με τα αγόρια να προτι-
μούν να φοιτήσουν σε κανονικά σχολεία σε σχέση με τα κορίτσια. Ακόμη, 
ο Walberg (Moores, 2007) τονίζει ότι το φύλο, η ηλικία και η κοινωνική 
τάξη επηρεάζουν τη σχολική πρόοδο των κωφών μαθητών, ενώ επιπλέον 
παράγοντες είναι αυτοί που σχετίζονται με τις ικανότητες των μαθητών, 
με τη διδασκαλία, περιβαλλοντικοί παράγοντες και τα εκπαιδευτικά πε-
ριβάλλοντα (Richardson et al., 2010) . Οι Dodd & Hermelin (1977, όπως 
αναφ. στο Leybaert, 1993) υποστηρίζουν ότι τα κωφά παιδιά λαμβάνουν 
φωνολογικές πληροφορίες μέσω της χειλεανάγνωσης (speechreading) 
και αποκτούν την αλφαβητική στρατηγική βελτιώνοντας τη φωνολογική 
επίγνωση, επομένως και τη γλωσσική τους ικανότητα αναφορικά με την 
ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα. 

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα κωφά παιδιά δυσκολεύονται στην απο-
κωδικοποίηση της λέξης, το λεξιλόγιο, τη γραμματική, τη σύνταξη, την 
αναγνωστική κατανόηση κ.α. (Marschark, Lang, & Albertini, 2002). Επι-
πλέον, ο Paul (2003) σε έρευνά του υποστηρίζει ότι τα κωφά παιδιά αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση, στοιχείο το οποίο δείχνει πως οι 
δυσκολίες τους εντοπίζονται στο επίπεδο της λέξης, αφού καλούνται να 
μάθουν να διαβάζουν και να κατανοούν μία γλώσσα που δε μοιάζει κα-
θόλου με τη γλώσσα που έχουν ήδη κατακτήσει (Moores, 1987). Ακόμη, 
οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι κωφοί μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις 
σε μαθήματα που δε σχετίζονται με τη γλώσσα, κάτι το οποίο συμβαίνει 
αφού οι δυσκολίες της γλώσσας που αντιμετωπίζουν είναι πολλές, ενώ η 
επίδοσή τους στα μαθηματικά είναι υψηλότερη (Λαμπροπούλου, 1999b). 

Οι Hyde, Zevenbergen και Power (2003) επισημαίνουν ότι τα κωφά 
και βαρήκοα παιδιά καθυστερούν να κατακτήσουν την ανάγνωση, με 
απότοκο να επηρεάζεται η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων. Επίσης, 
οι Carmen Barajas et al. (2016) σημειώνουν ότι η γραμματική κατανόηση 
είναι παράγοντας ακαδημαϊκής επιτυχίας. Από την άλλη, η Sophie Corlett 
(2006) μελέτησε το ποσοστό φοίτησης των κωφών παιδιών στην ανώ-
τατη εκπαίδευση της Βρετανίας, το οποίο ήταν ιδιαιτέρως χαμηλό με το 
μεγαλύτερο ποσοστό κωφών φοιτητών να το απορροφά το ανοιχτό πα-
νεπιστήμιο, μιας και στηρίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

΄Οσον αφορά τους γονείς, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα βα-
σικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η σωματική και συναι-
σθηματική κούραση, η ανησυχία τους για την κοινωνική ενσωμάτωση 
του παιδιού με κώφωση, την εκπαίδευσή του, την αυτόνομη διαβίωση και 
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ανεξαρτητοποίησή του, την εργασιακή του αποκατάσταση, καθώς και για 
την ανάπτυξη των άλλων τους παιδιών (Heiman, 2002, Lustig, 2002). Ο 
Moores (2009) αναφέρει ότι οι ακούοντες γονείς και οι οικογένειες τους 
περνούν τέσσερις περιόδους μεγάλου άγχους κατά τη διάρκεια της ανά-
πτυξης του κωφού παιδιού τους, με τις μητέρες να είναι ιδιαιτέρως υπερ-
προστατευτικές.

Επίσης, συμπεριφέρονται πιεστικά και υποτιμούν τις δικές τους δυνα-
τότητες, ενώ η προσοχή τους επικεντρώνεται στο παιδί με απότοκο την 
ενίσχυση της προσκόλλησης, ενώ έχουν έντονη παρεμβατική και καθο-
δηγητική συμπεριφορά στα παιδιά τους, απαγορεύοντας τους τη χρήση 
της νοηματικής γλώσσας (Moores, 2009). Από την άλλη πλευρά, η γέννη-
ση ενός παιδιού με κώφωση σε μια οικογένεια κωφών δεν αποτελεί με-
γάλη έκπληξη. Εξάλλου, οι συγκριτικές έρευνες κωφών παιδιών κωφών 
γονέων και κωφών παιδιών ακουόντων γονέων έχουν δείξει ότι υπερ-
τερούν στον κοινωνικό και ακαδημαϊκό τομέα τα πρώτα παιδιά (Moores 
1996, 2009). 

Ταυτόχρονα, η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του κωφού παι-
διού δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ίδια την κώφωση, αλλά όπως 
αναφέρει ο Levine (1960, στο Moores, 2009), από τη δυστοκία των γο-
νέων να διαχειριστούν το άγχος τους. Όταν ένα κωφό παιδί το αποδέχο-
νται οι άλλοι όπως είναι, αυτό συμβάλλει στην κοινωνική αλληλεπίδραση 
και στη δημιουργία θετικής αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης. Η οικογένεια 
έχει ουσιαστικό ρόλο γιατί λειτουργεί ως γέφυρα αναγνώρισης και ταύ-
τισης με τα πρότυπα. 

4.  Από την Ενσωμάτωση και την Ένταξη, στη Συ-
μπερίληψη και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση 

Στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια μιλάμε για συμπερίληψη, η οποία 
στηρίζεται στην ισότιμη εκπαίδευση με τις ίδιες εκπαιδευτικές και κοι-
νωνικές ευκαιρίες στα πλαίσια του κανονικού σχολείου, καταργώντας τις 
ειδικές δομές. Σύμφωνα με τον νόμο 2817/2000 για την αναγνώριση της 
ΕΝΓ ως επίσημης γλώσσας των Κωφών, τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα 
στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει την φιλοσοφία της «∆ίγλωσσης Εκπαί-
δευσης για Κωφούς» (Sign bilingualism). Η διδασκαλία της νοηματικής 
γλώσσας γίνεται από την αρχή του σχολικού προγράμματος με αισθητη-
ριακό τρόπο, με τη δημιουργία κλίματος αποδοχής, µε κατάλληλους εκ-
παιδευτικούς, υλικά και μέσα. Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα.

5.  Η Συμβουλευτική Γονέων με Παιδιά με Προ-
βλήματα Ακοής 

Στη Συμβουλευτική δίνεται έμφαση στην ατομική ή ομαδική εμπειρία και 
στην προσωπική διάθεση του συμβουλευόμενου για ανάληψη ευθυνών, 
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ενώ το παιδαγωγικό ενέργημα στην υφή του είναι σχεσιοδυναμικό, με 
την άποψη ότι αποβλέπει στην ανάπτυξη του Προσώπου, μιας και αφο-
ρά τις αξίες και τον εαυτό του (Κοσμόπουλος, 2007). Ο σύμβουλος και 
το περιβάλλον λειτουργούν υποστηρικτικά ή καλύτερα διευκολυντικά. Οι 
Μυλωνάς-Καλαβά (2001) αναφέρουν ότι, για να μπορέσει κάποιος να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά ως σύμβουλος, οφείλει να αγαπάει και να 
σέβεται τον συνάνθρωπό και τις απόψεις του.

Ο ρόλος του συμβούλου, και ειδικά του εκπαιδευτικού ως συμβούλου, 
είναι συμβουλευτικός, συνεργατικός και διευκολυντικός, ώστε να μην πε-
ριορίζεται απλά και μόνο στην μετάδοση γνώσεων αλλά να βοηθάει τους 
μαθητές και τους γονείς να κατανοήσουν αξίες και ανάγκες. Ωστόσο, η 
ύπαρξη ενός παιδιού με πρόβλημα ακοής δε σημαίνει απαραιτήτως ότι 
έχει δυσλειτουργικές συνέπειες. Οι γονείς αναζητούν σωστή ενημέρωση, 
αλήθεια και ειλικρινή στάση από τον ειδικό, που τους ακούει και τους εν-
θαρρύνει. Οι Sheldon & Van Voorhis (2004) αναφέρουν ότι η ουσιαστική 
και ειδικότερα η εποικοδομητική επικοινωνία σχολείου και γονέα μπορεί 
να λειτουργήσει λυτρωτικά ώστε να βρεθούν τρόποι βοήθειας του παι-
διού. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, σύμφωνα με την Χατζηχρήστου 
(2011), η κατάρτιση των γονέων πρέπει να εστιάζεται α) στο να διδάσκο-
νται οι γονείς ώστε να εστιάζουν την προσοχή τους στην εκμάθηση των 
βασικών αναγκών για την ανάπτυξη του παιδιού τους και β) στο να βοη-
θιούνται ώστε να εφαρμόζουν στρατηγικές και τεχνικές που ελαττώνουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με προβλήματα ακοής στην 
καθημερινή τους ζωή. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η διεπιστημο-
νική ομάδα (γιατροί, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί), που προσφέρουν 
την απαραίτητη πληροφόρηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και για τα 
αντίστοιχα προγράμματα υποστήριξης. Ωστόσο, αυτός που καλείται να 
επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος της συμβουλευτικής προς τους γονείς 
των παιδιών με προβλήματα ακοής είναι ο ίδιος ο δάσκαλος.

 Οι Renee Heineman - Gosschalk & Alec Webster (2003) υπογραμ-
μίζουν ότι, αν και οι έρευνες γύρω από αυτό το θέμα είναι ελάχιστες, 
εντούτοις έχει αποδεχθεί ότι οι γονείς των παιδιών με προβλήματα ακο-
ής χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη από τους δασκάλους, προκείμενου 
να τα βοηθούν στο σπίτι στη βελτίωση της ανάγνωσης. Η Harr Jennifer 
(2000), ύστερα από συνεντεύξεις στους γονείς, υπογραμμίζει ότι η ποιο-
τική και ουσιαστική σχέση του δασκάλου με το γονέα του κωφού παιδιού 
έχει πολλά οφέλη και για τους γονείς και για το σχολείο. Οι Fran Pollock 
Prezant & Laura Marshak (2006) επισημαίνουν ότι οι γονείς επιζητούν 
από τους επαγγελματίες να τους ακούνε, να τους σέβονται και να έχουν 
πρόθυμη συμπεριφορά. Εξάλλου, οι γονείς δεν είναι παθητικοί δέκτες της 
παροχής υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως επιθυμούν την εφαρμογή ολιστικών 
προσεγγίσεων, δηλαδή δράσεων που να αντιμετωπίζουν το κωφό παιδί 
ως ολοκληρωμένο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη και τα μελλοντικά ζητή-
ματα της ζωής του. 

Κλείνοντας, όπως παρατηρήθηκε στην ελληνική και ξενόγλωσση βι-
βλιογραφία, η ουσιαστική, δημιουργική και συχνή επικοινωνία γονέων και 
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σχολείου επηρεάζει την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των κωφών 
παιδιών. Η Συμβουλευτική των οικείων προσώπων ατόμων με προβλή-
ματα ακοής στοχεύει πρώτον στην εκπαίδευσή τους και δεύτερον στην 
ψυχολογική τους υποστήριξη. 

6. Υποστηρικτική Τεχνολογία 
Στη σύγχρονη πραγματικότητα η αξιοποίηση και οι δυνατότητες που μας 
προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες διευκολύνουν τη ζωή όλων. Στην περί-
πτωση της κώφωσης ή της βαρηκοΐας η υποστηρικτική τεχνολογία διευκο-
λύνει την κοινωνική και προσωπική ζωή αυτών των ατόμων με τους ακού-
οντες. Ειδικότερα δημιουργούνται κάποιες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, 
με στόχο την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την ενθάρρυνση των 
κωφών και βαρήκοων μαθητών. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες ερευ-
νητικές προσπάθειες και εφαρμογές: Delfe, SignSpeak, iCommunicator, 
Mobile museum guide, Dicta-Sign.

6.1.  Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Κωφών στην Ελλάδα και 
το Εξωτερικό 

Όσον αφορά την ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει ένα ακριβές ποσοστό 
φοιτητών που σπουδάζει στα Πανεπιστήμια της χώρας (Λαμπροπούλου, 
2003). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι πολλές, καθώς δεν υπάρ-
χει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ούτε τα απαραίτητο υποστηρικτι-
κό περιβάλλον με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ακόμη, σύμφωνα με τη 
Λαμπροπούλου (2003), μία βασική δυστοκία της φοίτησης των Κωφών 
στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι η μη ύπαρξη δωρεάν διερμηνέων 
νοηματικής γλώσσας στις αίθουσες των διαλέξεων των Πανεπιστημίων. 
Αντιθέτως, σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, η ύπαρξη διερμηνέα νοη-
ματικής γλώσσας θεωρείται αυτονόητη και είναι δωρεάν, ενώ υπάρχουν 
και υπηρεσίες που παρέχουν σημειώσεις στους φοιτητές, φροντιστηρια-
κά μαθήματα και συμβουλευτική υποστήριξη, κάτι που ακόμη στη χώρα 
μας εκλείπει. 

6.2.  Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Μέσα στη Σχολική Τάξη με 
Στόχο την Καλύτερη Επικοινωνία 

•	 Τροποποίηση φυσικού περιβάλλοντος τάξης.
•	 Οδηγίες για τους ακούοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς όταν επι-

κοινωνούν με κωφούς/βαρήκοους μαθητές.
•	 Εξασφάλιση προσοχής κατά την ομιλία (άγγιγμα, νεύμα), καθα-

ρότητα στην ομιλία-αποφυγή κάλυψης του στόματος, κ.α. από τον 
εκπαιδευτικό.

•	 Υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό ευέλικτων στρατηγικών διδα-
σκαλίας της ανάγνωσης: Επεξήγηση σημασίας καινούριων λέξεων 
που παρουσιάζονται στην τάξη, χρησιμοποίηση εικόνων του κει-
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μένου για καλύτερη κατανόησή του, δημιουργία ατομικού λεξικού 
με άγνωστες λέξεις, χρήση του κατά την παραγωγή κειμένου, κ.α.

7. Συμπεράσματα 
Ιδανικό σχολικό περιβάλλον είναι αυτό επιτρέπει στους κωφούς μαθητές 
να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να εισαχθούν στην 
κοινωνία. Η σχολική και κοινωνική ένταξη των κωφών μαθητών επηρεάζε-
ται από τις αντιλήψεις των άλλων, από την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού 
συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, από την ελλιπή 
ενημέρωση, από τη μη σωστή και επαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. Το συμπεριληπτικό μοντέλο 
που αφορά την ένταξη των κωφών μαθητών στις σχολικές αίθουσες δεν 
έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως και γενικότερα η κοινωνική του προσαρ-
μογή έχει ακόμα πολλά σημεία που υπολείπονται. 

Η κώφωση, όπως είναι κατανοητό, επιδρά αρνητικά στη γλωσσική εξέ-
λιξη του παιδιού και στις ψυχολογικές δομές της προσωπικότητάς του. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, είδαμε ότι οι κωφοί μαθητές 
υστερούν στη λογική σκέψη και διαδικασία, στα γεωμετρικά προβλήματα, 
στις αναλογίες, στην αριθμητική μνήμη και σκέψη, στις διαδικασίες μά-
θησης, διότι ο σχηματισμός εννοιών και η αφηρημένη σκέψη είναι άμεσα 
εξαρτημένα από προφορικά σύμβολα. Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν ελ-
λείμματα στη μνήμη εικόνων αλλά στους συνειρμούς από προηγούμενες 
σχετικές εμπειρίες. Η βιβλιογραφική έρευνα, επίσης, σημείωσε την ιδιαί-
τερη συμβολή που έχει ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος σε γονείς παιδιών με 
προβλήματα ακοής. 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να βοηθήσει τους γονείς να γνωρίσουν τις 
ικανότητες του παιδιού τους και να το καθοδηγηθούν κατάλληλα ώστε να 
είναι συμπαραστάτες του. Μ΄ αυτό τον τρόπο δεν το αποκλείουν από τη 
ζωή, αλλά αντίθετα το αφήνουν να πειραματιστεί ελεύθερα. Ο καλύτερος 
τρόπος υποστήριξης των παιδιών και των γονέων είναι να παρέμβουμε 
νωρίς παρά αργότερα, με την προσφορά υπηρεσιών πρώιμης παρέμβα-
σης, ωστόσο οι ελλείψεις που υπάρχουν είναι πολλές, με αποτέλεσμα 
πολλά παιδιά με προβλήματα ακοής να φτάνουν σε ηλικία 3 ετών χωρίς 
καμία απολύτως βοήθεια. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να προλάβει τις 
αρνητικές εμπειρίες που βιώνουν τα παιδιά με κώφωση στην καθημερι-
νότητά τους πριν χάσουν την αυτοπεποίθησή τους. Στην χώρα μας λει-
τουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα Κέντρα Πρώιμης Παρέμβα-
σης για οικογένειες με παιδιά με προβλήματα ακοής. Επίσης, είναι ανά-
γκη να πραγματοποιούνται προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και να 
εκπονείται/υλοποιείται συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κωφού παιδιού από κατάλληλα κα-
ταρτισμένους ειδικούς παιδαγωγούς με την σύμφωνη γνώμη των γονέων. 

Συμπερασματικά, η σπουδαιότητα αυτής της έρευνας έγκειται στο γε-
γονός ότι αναδείχθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική και 
κοινωνική ενσωμάτωση των κωφών μαθητών, τονίζοντας παράλληλα το 
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ρόλο του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Αποτελεί μία σημα-
ντική προσθήκη στην επιστημονική έρευνα που μπορεί να προβληματίσει 
άλλους ερευνητές, προκειμένου να καταπιαστούν μελλοντικά με άλλες 
εκφάνσεις του θέματος. Ενδεχομένως μελλοντικά θα μπορούσε να ερευ-
νηθεί πώς η υποστηρικτική τεχνολογία συμβάλλει στην σχολική επιτυχία 
των μαθητών και στην ομαλή κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. 
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Περίληψη 
Αντλώντας δεδομένα από διεθνή έρευνα (N = 6485), η παρούσα μελέ-
τη επικεντρώνεται στη Συγκριτική Αισιοδοξία (ΣΑ) κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, δηλαδή στην πεποίθηση ότι αρνητικές συνέπειες 
σχετιζόμενες με τη νόσηση από COVID-19 είναι πιθανότερο να συμβούν 
σε άλλους. Συνολικά 495 ερωτηθέντες απάντησαν στην έρευνα μέσω 
κοινωνικών δικτύων μεταξύ 6ης και 10ης εβδομά-
δας από την πρώτη απαγόρευση κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα. Το δείγμα είχε κανονική ηλικιακή 
κατανομή κι αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες 
(73%) χωρίς συμπτώματα COVID-19. Οι συμμετέ-
χοντες έδειξαν στατιστικά σημαντική (p <.001) 
ΣΑ δηλώνοντας ως λιγότερο πιθανό το να μο-
λύνουν κατά λάθος άλλους ή να μολυνθούν οι 
ίδιοι, και να αναπτύξουν συμπτώματα ώστε να 
νοσηλευτούν, από ότι άλλα άτομα ίδιας ηλικίας 
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και φύλου. Ήταν επίσης συγκριτικά αισιόδοξοι ότι είχαν περισσότερες 
πιθανότητες από άλλους να έχουν πλήρη ανάρρωση εάν μολυνθούν. Τέ-
λος, το 83% ανέφερε ότι συμμορφώνεται κάπως ή πολύ καλύτερα με τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης από άλλα άτομα ίδιας ηλικίας και 
φύλου. Τα δεδομένα αναδεικνύουν σημαντική ΣΑ στις σκέψεις των ενή-
λικων Ελλήνων για τον COVID-19 και συζητούμε τρόπους με τους οποίους 
οι πεποιθήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με οδη-
γίες υγείας και προφύλαξης.

Abstract 
Drawing on data from international research (N = 6485), this study fo-
cuses on Comparative Optimism (CO) during the COVID-19 pandemic, 
i.e., the belief that negative effects associated with COVID-19 disease are 
more likely to occur in others than to oneself. A total of 495 participants 
responded to the survey via social networks between the 6th and 10th 
week of the general lockdown in Greece. The sample was normally dis-
tributed in age, and it consisted mainly of women (73%), free of COVID-19 
symptoms. Participants showed statistically significant (p<.001) compar-
ative optimism, and they declared that it was less likely to accidently 
infect other people or to be infected themselves, as well as to develop 
symptoms and be hospitalized, in comparison to other people of similar 
age and gender. They were also, comparatively, more optimistic of their 

chances to recover fully if they get ill. Finally, 
the majority of participants (83%) reported that 
they comply somewhat more or more with the 
measures of social distancing, than other peo-
ple of similar age and gender. The data showed 
significant comparative optimism about COV-
ID-19 in the Greek population. We discuss ways 
in which these beliefs may affect compliance 
with health and safety guidelines.

1. Εισαγωγή 
Στις 12 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Yγείας (Π.Ο.Υ) χαρα-
κτήρισε το ξέσπασμα του νέου ιού SARS-CoV-2 ως πανδημία, επιβεβαι-
ώνοντας 20.000 περιπτώσεις προσβεβλημένων από τον ιό και καταγρά-
φοντας σχεδόν 1.000 θανάτους στον ευρωπαϊκό χώρο (World Health 
Organization, 2020). Ο νέος ιός SARS-CoV-2 ανήκει στην ήδη γνωστή 
ομάδα των κορονοϊών οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές ανα-
πνευστικές λοιμώξεις όπως τo σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS-
CoV) και το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (SARS-CoV-1), τα οποία 
έχουν καταγραφεί τα τελευταία 18 χρόνια. Η μετάδοση του SARS-Cov-2 
συμβαίνει κυρίως μετά από κάποιες ημέρες νόσησης και τα συμπτώμα-



379

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΝΟΣΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  COVID-19  
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

τα, γνωστά ως νόσος COVID-19, κυμαίνονται από πολύ ήπια έως πολύ 
σοβαρά, ενώ κάποιοι μπορεί να μην παρουσιάσουν καθόλου συμπτώμα-
τα (ασυμπτωματικοί) (Κamenidou, 2020). Με την εμφάνιση κρουσμάτων 
στον Ελληνικό χώρο, η Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην καθημερι-
νή ενημέρωση των πολιτών βάσει επιδημιολογικών εκθέσεων (Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 2020), την ενθάρρυνση των πολιτών για 
την τήρηση των οδηγιών υγείας και ασφάλειας και τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (Υπουργείο Υγείας, 2020). 
Η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων τον Μάιο του 2020, ενώ ο ιός κυκλο-
φορούσε ακόμη στην κοινότητα, υπογράμμισε την ανάγκη κατανόησης 
του τρόπου σκέψης των ατόμων για τον πιθανό κίνδυνο του COVID-19, 
αναφορικά με τη τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της υγεί-
ας στο μέλλον.

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Έχει αποδειχτεί ότι ο τρόπος που σκέφτονται τα άτομα για τις καταστά-
σεις στη ζωή τους επιδρά στη συμπεριφορά τους (Conner and Norman, 
2005). Η αντίληψη κινδύνου, δηλαδή η αντίληψη ευαλωτότητας απέναντι 
σε μια απειλή, αποτελεί συχνά το μοχλό κινητοποίησης για αλλαγή στη 
συμπεριφορά (Brown and Morley, 2007). Τα κοινωνιογνωστικά μοντέλα 
στην υγεία τονίζουν τη σημασία της αντίληψης κινδύνου ως προϋπόθε-
ση για τη δραστηριοποίηση του ατόμου σε θέματα υγείας (Brewer et al., 
2007∙ Brown and Morley, 2007). Στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την 
υγεία, τα άτομα συχνά υπολογίζουν τις πιθανότητες κινδύνου συγκριτικά 
με τα οφέλη που θα αποκομίσουν από μια συμπεριφορά (Brewer et al., 
2007∙Weinstein, 1988). Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών για την αντίληψη 
κινδύνου, εστιάζει στη σημασία της εκτίμησης πιθανοτήτων. Ωστόσο, η δι-
αμόρφωση των αντιλήψεων κινδύνου φαίνεται πως είναι μια πιο σύνθετη 
διαδικασία και συχνά δεν ακολουθεί αποκλειστικά έναν συλλογισμό πι-
θανοτήτων. Σύγχρονες μελέτες προσεγγίζουν τη διαμόρφωση των αντι-
λήψεων κινδύνου εστιάζοντας στη συμβολή επιπρόσθετων παραγόντων 
όπως η προσωπική εμπειρία, οι συναισθηματικοί παράγοντες, τα δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά, οι ατομικές διαφορές στη προσωπικότητα και 
οι κοινωνικοί παράγοντες (Dryhurst et al., 2020).

Τα άτομα τείνουν να δείχνουν μη ρεαλιστική αισιοδοξία για μελλο-
ντικά γεγονότα και να πιστεύουν ότι η πιθανότητα για ένα γεγονός με 
αρνητικές συνέπειες είναι χαμηλότερη για τους ίδιους συγκριτικά με τους 
άλλους (Weinstein, 1980,1983). H τάση των ατόμων να αντιλαμβάνονται 
τα θετικά γεγονότα ως πιο πιθανά για τους ίδιους και τα αρνητικά γε-
γονότα ως λιγότερο πιθανά συγκριτικά με τους άλλους, περιγράφεται 
ως συγκριτική αισιοδοξία (ΣΑ) (Harris and Middleton, 1994∙ Weinstein, 
1980). Η αισιόδοξη πεποίθηση για την χαμηλότερη πιθανότητα σε αρνητι-
κά γεγονότα συγκριτικά με τους άλλους χαρακτηρίζεται ως μη ρεαλιστική 
καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις εντοπίζονται σφάλματα κατά την 
εκτίμηση του κινδύνου. Η ΣΑ ενδέχεται να επηρεάσει τις ατομικές αντιλή-
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ψεις ευαλωτότητας σε πιθανούς κινδύνους στην υγεία και να περιορίσει 
τις ατομικές συμπεριφορές προστασίας της υγείας (Brown and Morley, 
2007∙ Harris and Hahn, 2011∙ Weinstein, 1988). Σε έρευνες του Weinstein 
(1980, 1982, 1983, 1984, 1987) με επίκεντρο ποικίλες απειλές για την υγεία 
και την ασφάλεια παρατηρήθηκε ΣΑ για τις περισσότερες από αυτές, 
όπως η καρδιακή προσβολή, η λοιμώδης ηπατίτιδα, η θερμοπληξία και 
η πολλαπλή σκλήρυνση ενώ για συγκεκριμένες απειλές, όπως κάποιες 
μορφές καρκίνου, δεν παρατηρήθηκε ΣΑ (Hoorens, 1994). 

Σε μεταγενέστερες έρευνες, η ΣΑ για τη πιθανότητα μόλυνσης από 
τον ιό της γρίπης H1N1 επιβεβαιώθηκε ενώ ένα από τα ενδιαφέροντα ευ-
ρήματα ήταν η ανθεκτική φύση της ΣΑ όταν μελετήθηκε σε σχέση με 
παράγοντες όπως η έκθεση των ατόμων σε πληροφορίες από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, η διαπροσωπική επικοινωνία και η έμμεση εμπει-
ρία με τον κίνδυνο του H1N1 από πρόσωπα του κοντινού περιβάλλοντος, 
αφού σε μετρήσεις με χρονική απόσταση, τα ποσοστά της ΣΑ δεν διαφο-
ροποιήθηκαν (Hichang et al., 2013). Σε πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη 
στη Πολωνία για την ατομική αντίληψη πιθανού κινδύνου μόλυνσης από 
COVID-19 συγκριτικά με άλλους, παρατηρήθηκε ΣΑ και στα δυο φύλα 
και στις τρείς χρονικές περιόδους συλλογής δεδομένων, με χαμηλότε-
ρα ποσοστά από τις γυναίκες, κατά τις δύο πρώτες χρονικές περιόδους 
(Dolinski et al., 2020). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της ΣΑ έχουν αξιο-
λογηθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων υποθέσεων. Οι γνωστικές υποθέσεις 
αφορούν κυρίως πιθανά σφάλματα στη γνωστική επεξεργασία των δια-
θέσιμων πληροφοριών ενώ οι υποθέσεις που σχετίζονται με τα ατομικά 
κίνητρα συνδέονται με την επιθυμία του ατόμου για αυτό-προστασία, δια-
τήρηση της ατομικής αξίας, διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και 
ανάγκη για έλεγχο (Carroll et al., 2002∙ Harris and Hahn, 2011∙ Hoorens, 
1994∙ Shepperd, 2002 ∙Taylor and Brown, 1988). Στο πλαίσιο των γνωστι-
κών υποθέσεων, η Ηoorens (1994) αναφέρεται στη πολυπλοκότητα των 
γνωστικών διεργασιών οι οποίες επηρεάζουν την τελική επεξεργασία 
των διαθέσιμων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, η επιλεκτική προσοχή σε 
πληροφορίες, η ανεπαρκής χρήση βασικών πληροφοριών, οι εσφαλμέ-
νες αντιλήψεις κινδύνου, η χρήση προτύπων κοινωνικής σύγκρισης και η 
ατομική μεροληψία θετικότητας αποτελούν γνωστικές προσεγγίσεις για 
την εξήγηση της εμφάνισης ΣΑ (Hoorens, 1994). Σε πολλές περιπτώσεις, 
ενώ τα άτομα γνωρίζουν τους τρόπους αποφυγής απειλών για την υγεία, 
η ανεπάρκεια των πληροφοριών ή αλλιώς ο “γνωστικός εγωκεντρισμός” 
(Hoorens, 1994:7) εμποδίζει τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εικόνας για 
τις ατομικές συμπεριφορές πρόληψης συγκριτικά με τις προστατευτικές 
συμπεριφορές των άλλων (Hoorens, 1994∙ Weinstein,1980). Η γνώση 
και εκτίμηση των ατομικών παραγόντων κινδύνου όπως η προηγούμενη 
εμπειρία, η τωρινή ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, το οικογενειακό ιστορικό 
και οι προσωπικές προθέσεις του ατόμου για την λήψη προληπτικών μέ-
τρων θεωρούνται οικείες και συγκεκριμένες συγκριτικά με τις ίδιες πλη-
ροφορίες για το μέσο άλλο άτομο, οι οποίες φαίνονται λιγότερο συγκε-
κριμένες και ίσως πιο αόριστες. Κατά την αξιολόγηση μεμονωμένων και 
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οικείων στόχων (π.χ. φιλικά πρόσωπα ή εαυτός), το άτομο χρησιμοποιεί 
ήδη γνωστές πληροφορίες εν αντιθέσει με τους πιο αόριστους ή πιο γε-
νικευμένους στόχους (π.χ. το μέσο άτομο), για τους οποίους η ατομική 
εκτίμηση προέρχεται από τη χρήση πιο βασικών πληροφοριών κατανομής 
στο πληθυσμό (Shepperd et al., 2002). Αναφορικά με τη χρήση προτύ-
πων κοινωνικής σύγκρισης, η ΣΑ ενδεχομένως να αναδύεται από τη γνω-
στική αναπαράσταση της απειλής ή του κινδύνου η οποία περιλαμβάνει 
την εικόνα του ατόμου με αυξημένο κίνδυνο (‘High risk person’, Hoorens, 
1994:16). Κατά τη σύγκριση, το μέσο άτομο συχνά αντικαθίσταται νοητικά 
με το πρότυπο του ατόμου με αυξημένο ρίσκο (Hoorens, 1994) 

Η προσέγγιση των κινήτρων στη διαμόρφωση της ΣΑ, εστιάζει στο 
γεγονός ότι τα άτομα είναι κινητοποιημένα να πιστεύουν ότι έχουν χαμη-
λότερη πιθανότητα να εκτεθούν σε έναν κίνδυνο συγκριτικά με τους άλ-
λους διότι αυτό τους προσφέρει προσωπική ικανοποίηση και αυτό επιθυ-
μούν να πιστεύουν οι άλλοι για τους ίδιους. Η αντίληψη χαμηλότερης πι-
θανότητας κινδύνου προσφέρει ευχαρίστηση, συμβάλλει στη διαχείριση 
του άγχους και διατηρεί μια θετική εικόνα εαυτού στη κοινωνική ζωή του 
ατόμου (Hoorens, 1994∙ Shepperd et al., 2002). Ένα καλά τεκμηριωμένο 
εύρημα είναι ότι η ΣΑ είναι πιο έντονη για τους κινδύνους οι οποίοι γίνο-
νται αντιληπτοί ως ελεγχόμενοι και λιγότερο έντονη για τους κινδύνους 
που γίνονται αντιληπτοί ως ανεξέλεγκτοι (Hoorens, et al., 2008∙ Hoorens, 
1994∙ Klein and Helweg-Larsen, 2002∙ Weinstein, 1980). Όσο μεγαλύτερη 
είναι η αίσθηση του αντιληπτού ελέγχου για έναν κίνδυνο τόσο αυξά-
νεται η ΣΑ για τον συγκεκριμένο κίνδυνο (Harris, 1996∙ Klein & Helweg-
Larsen, 2002). Η ΣΑ ενδέχεται να προκύψει από την υπερεκτίμηση του 
αντιληπτού ελέγχου των κινδύνων, δηλαδή τη πεποίθηση των ατόμων ότι 
διαθέτουν περισσότερες ικανότητες ελέγχου συγκριτικά με τους άλλους 
(Hoorens, 1994∙ Weinstein, 1980) ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι η συγκριτική αισιοδοξία μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση ρι-
ψοκίνδυνης συμπεριφοράς (Radcliffe and Klein, 2002).

Στην Ελλάδα, η πρώτη περίπτωση COVID-19 επιβεβαιώθηκε στις 26 
Φεβρουαρίου 2020 ενώ στις 10 Μαρτίου ανακοινώθηκε το κλείσιμο όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα και 
εφαρμόστηκε η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (Kamenidou et al., 2020). 
Στις 14 Μαρτίου, το πρώτο σποτ «Κλείνω την πόρτα στον COVID-19» 
εμφανίστηκε στη τηλεόραση και στα ψηφιακά μέσα (Huffington post, 
2020). Στις 22 Μαρτίου, με κοινή υπουργική απόφαση ανακοινώθηκε η 
απαγόρευση μετακινήσεων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, 
χωρίς εξαιρέσεις, ενώ η μετακίνηση των πολιτών επιτρεπόταν μόνο υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες, με τη χρήση γραπτού μηνύματος (SMS) στο κι-
νητό τηλέφωνο ή με τη συμπλήρωση ειδικών εγγράφων (Kamenidou et 
al., 2020). To μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών συμμορφώθη-
κε με την εφαρμογή της απαγόρευσης μετακίνησης και το συγκεκριμένο 
μέτρο κρίθηκε επιτυχημένο στον περιορισμό διασποράς του COVID-19 
(Moris and Schizas, 2020).

Η κατανόηση του τρόπου σκέψης για τον πιθανό κίνδυνο από τον 
COVID-19, εν μέσω απαγόρευσης μετακίνησης, κρίνεται ιδιαίτερα σημα-
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ντική για το μέλλον, καθώς με τη σταδιακή αποδρομή των μέτρων η ατο-
μική ευθύνη στη τήρηση κανόνων προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας 
αποτελεί το χρησιμότερο μέτρο πρόληψης στη διασπορά του ιού. H πα-
ρούσα έρευνα εξετάζει τις σκέψεις και ψυχοκοινωνικές συμπεριφορές 
σχετικά με τον COVID-19 κι επικεντρώνεται στη Συγκριτική Αισιοδοξία 
(comparative optimism). Από προηγούμενες έρευνες (Dolinski et al., 
2020∙ Hichang et al., 2013∙ Hoorens, 1994), έχει επιβεβαιωθεί η εμφάνιση 
ΣΑ για έναν αριθμό απειλών στην υγεία. Στη παρούσα έρευνα αναμέ-
νεται να παρατηρηθεί ΣΑ, δηλαδή η πεποίθηση ότι αρνητικά γεγονότα 
σχετιζόμενα με τον κίνδυνο νόσησης από COVID-19 είναι πιθανότερο να 
συμβούν σε άλλους παρά στο ίδιο το άτομο. 

Σε πρόσφατη έρευνα αξιολογήθηκε η λήψη μέτρων πρόληψης για τον 
COVID-19 σε 3359 Έλληνες πολίτες κατά τη περίοδο από 1ης Μαρτίου 
2020 έως 13 Μάϊου 2020 και παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό των συμμετεχόντων συμμορφώνεται με τα μέτρα πρόληψης όπως 
προτείνονται από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (Π.Ο.Υ), τη κυβέρ-
νηση και την επιστημονική κοινότητα. Τα τρία προστατευτικά μέτρα που 
εφαρμόστηκαν περισσότερο, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο συλλογής 
δεδομένων, ήταν η αποφυγή μη υποχρεωτικών μετακινήσεων, η αποφυ-
γή επαφής με άτομα που εκδηλώνουν αναπνευστικά συμπτώματα και η 
αποφυγή επαφής με άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή 
ασθένεια (ομάδες υψηλού ρίσκου/ ευπαθείς ομάδες). Ωστόσο, τα λιγό-
τερο συχνά εφαρμοζόμενα μέτρα από τους πολίτες ήταν ο έλεγχος της 
ημερήσιας θερμοκρασίας του σώματος, η παρακολούθηση για πυρετό, 
βήχα ή δύσπνοια, η χρήση μάσκας προσώπου σε δημόσιο χώρο και η 
χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Kamenidou et al., 2020).

Στη παρούσα μελέτη, η πιθανή επικέντρωση σε άτομα με αυξημένο 
ρίσκο για νόσηση από COVID-19, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με 
υποκείμενα νοσήματα, ενδεχομένως να συνδέεται με την εμφάνιση ΣΑ. 
Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη σοβαρή νόσο 
COVID-19, συμπεριλαμβάνεται η μεγαλύτερη ηλικία (>65 ετών), οι καρδι-
αγγειακές παθήσεις, η χρόνια πνευμονοπάθεια, η υπέρταση, ο διαβήτης 
και η παχυσαρκία (Gandhi et al,, 2020∙ Kamenidou et al., 2020) . Η Ελ-
λάδα είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα με τον μεγαλύτερο γηράσκοντα 
πληθυσμό. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ανήκει 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου για δυσμενείς επιπτώσεις από τον COVID-19. 
Επιπροσθέτως, ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων ζει με νεότερα 
μέλη των οικογενειών τους, καθώς η παραδοσιακή ελληνική κουλτούρα 
διατηρεί έναν πολυγενεαλογικό τρόπο συμβίωσης (Bamias, 2020). Ένα 
μεγάλο μέρος της ενημέρωσης για τον COVID-19 βάσει επιδημιολογικών 
εκθέσεων (Eθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 2020) εστίασε στην 
αυξημένη ευαλωτότητα των ατόμων με ηλικίες άνω των 65 και των ατό-
μων με υποκείμενα νοσήματα, όσον αφορά τη νόσηση, τη παραμονή σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον και την αναγκαιότητα για εισαγωγή σε μονά-
δες εντατικής θεραπείας, ενθαρρύνοντας το κοινό να λάβει μέτρα προ-
σωπικής υγιεινής και ασφάλειας και να διατηρήσει τη κοινωνική απόστα-
ση για τη καλύτερη προστασία των ευπαθών ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
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ενδεχομένως τα άτομα που πιστεύουν ότι διατρέχουν λιγότερο κίνδυνο 
να βιώσουν αρνητικά γεγονότα σχετιζόμενα με τον κίνδυνο νόσησης και 
νοσηλείας από COVID-19 να αντιλαμβάνονται το χαμηλότερο κίνδυνο συ-
γκριτικά με τις ευπαθείς ομάδες.

Ο ρόλος του αντιληπτού ελέγχου κρίνεται σημαντικός στη κατανόηση 
της εμφάνισης ΣΑ για τον COVID-19. Στη παρούσα έρευνα αναμένεται 
ότι η εμφάνιση της ΣΑ θα είναι μεγαλύτερη για τις περισσότερο ελεγ-
χόμενες πτυχές του COVID-19 (π.χ. πιθανότητα μόλυνσης του εαυτού ή 
των άλλων) και χαμηλότερη για τις λιγότερο ελεγχόμενες πτυχές του 
COVID-19 (π.χ. εμφάνιση συμπτωμάτων μετά τη μόλυνση). Τα μηνύμα-
τα για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19 όπως το “μένουμε σπί-
τι, μένουμε ασφαλείς” (Υπουργείο Υγείας, 2020) και οι προτεινόμενες 
στρατηγικές πρόληψης, όπως το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και η 
χρήση μάσκας (Eθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 2020), εστίασαν 
στη σημασία του προσωπικού ελέγχου και της ατομικής ευθύνης. Οι συ-
στάσεις για υιοθέτηση προστατευτικών συμπεριφορών ενδεχομένως να 
ενίσχυσαν θετικά την αίσθηση ελέγχου για συγκεκριμένες διαστάσεις 
του COVID-19 όπως η πιθανότητα μόλυνσης του εαυτού και των άλλων. Η 
ΣΑ είναι πιο έντονη για τους κινδύνους οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως 
ελεγχόμενοι (Hoorens, 1994∙ Hoorens, 2008∙ Klein and Helweg-Larsen, 
2002∙ Weinstein, 1980). Συνεπώς, αναμένεται να παρατηρηθούν υψηλό-
τερα ποσοστά ΣΑ για τις πτυχές του COVID-19, οι οποίες γίνονται αντιλη-
πτές ως περισσότερο ελεγχόμενες.

Παρόλο που η αρχική ενημέρωση για τα μέτρα προστασίας και τη νό-
σηση από COVID-19 εστίασε στις ευπαθείς ομάδες, η απουσία ανοσίας 
στον πληθυσμό (World Health Organization, 2020), η ανεξερεύνητη φύση 
του νέου ιού COVID-19 και η μη ύπαρξη εμβολίου, ενδεχομένως να δη-
μιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας και ‘συγκρατημένης αισιοδοξίας’ ως 
προς την επίδραση της νόσου στον ανθρώπινο οργανισμό ανεξαιρέτως 
ηλικίας. Ο Π.Ο.Υ αναφέρει ότι τα νεότερα άτομα δεν βρίσκονται εκτός πι-
θανού κινδύνου (United Nations, 2020). Επιπροσθέτως, οι εισερχόμενες 
πληροφορίες από άλλες μεσογειακές χώρες κατά τη διάρκεια των περι-
οριστικών μέτρων, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, με μεγαλύτερα ποσοστά 
κρουσμάτων από τον COVID-19 συγκριτικά με την Ελλάδα (World Health 
Organization, 2020), οι αναφορές σε περιπτώσεις νεότερων σε ηλικία 
ασθενών και το χρονικό διάστημα της νοσηλείας ασθενών με COVID-19 
(Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, 2020) ενδεχομένως να επι-
δρούν στην αντίληψη ελέγχου όσον αφορά την ανάπτυξη συμπτωμάτων, 
την αναγκαιότητα για νοσηλεία, την πιθανότητα διασωλήνωσης και τη 
πιθανότητα πλήρους ανάρρωσης. Βάσει των παραπάνω, αναμένεται να 
παρατηρηθεί χαμηλότερη ΣΑ για τις πτυχές του COVID-19, οι οποίες γί-
νονται αντιληπτές ως λιγότερο ελεγχόμενες. 

H παρούσα ερευνητική μελέτη περιγράφει δεδομένα από τον ελληνι-
κό πληθυσμό, ως μέρος διεθνούς μελέτης, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω 
διαδικτυακού, ανώνυμου ερωτηματολογίου, και εξετάζει τις παρακάτω 
υποθέσεις:
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2.1. Τα άτομα θα δείξουν συγκριτική αισιοδοξία (ΣΑ) για τον COVID-19, 
δηλαδή θα δηλώσουν ότι τα αρνητικά γεγονότα που σχετίζονται με τον 
κίνδυνο νόσησης από COVID-19 είναι πιθανότερο να συμβούν σε άλλους 
παρά στους ίδιους και η πιθανότητα να βιώσουν θετικές συνέπειες σχετι-
κά με τον κίνδυνο νόσησης από COVID-19 (π.χ. ανάρρωση) είναι μεγαλύ-
τερη για τους ίδιους συγκριτικά με τους άλλους.

2.2. Υψηλότερη συγκριτική αισιοδοξία θα παρατηρηθεί για τις πτυχές 
του COVID-19, οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως περισσότερο ελεγχόμε-
νες (π.χ. πιθανότητα μόλυνσης του εαυτού και των άλλων)και χαμηλότε-
ρη συγκριτική αισιοδοξία θα παρατηρηθεί για τις πτυχές του COVID-19, 
οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως λιγότερο ελεγχόμενες (π.χ. εμφάνιση 
συμπτωμάτων, ανάγκη για νοσηλεία)

3. Μέθοδος 

3.1 Σχεδιασμός
Κατά τη χρονική διάρκεια των μέτρων περιορισμού μετακίνησης των πο-
λιτών, διεξήχθη διαδικτυακή, διαστρωματική, διεθνής διερεύνηση σε 10 
χώρες. Στις 24 Μαΐου 2020, καταγράφηκαν 15.084 απαντήσεις, από άτο-
μα που διέμεναν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Δανία, Νορ-
βηγία, Σουηδία, Γαλλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο), στις 
ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει δεδομένα από 
το Ελληνικό δείγμα.

3.2. Συμμετέχοντες
Η μελέτη έχει βασιστεί στα δεδομένα του Ελληνικού δείγματος ενηλίκων 
(Ν = 495) που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μεταξύ της 6ης και 10ης 
εβδομάδας της περιόδου περιορισμού μετακίνησης (lockdown).
Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμάνθηκε από τα 18 έως τα 74 έτη. Το 35% 
αυτών ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 18-24, το 25% στην ηλικιακή ομάδα 
35-44, και το 20% στην ομάδα 24-34. Το 73% ήταν γυναίκες και το 27% 
άνδρες. Αναφορικά με την εκδήλωση συμπτωμάτων σχετικών με τον 
COVID 19, το 1,2% δήλωσε την εμφάνιση συμπτωμάτων κατά τη χρονική 
στιγμή συμμετοχής στην έρευνα, το 7% δήλωσε την εμφάνιση συμπτω-
μάτων κατά το παρελθόν, χωρίς ανάγκη για νοσηλεία, ενώ ένα (1) άτομο 
δήλωσε οτι χρειάστηκε νοσηλεία λόγω COVID 19. Tέλος, το 12% των συμ-
μετεχόντων ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου/υποκείμενου νοσήματος.

3.3. Διαδικασία
Η έρευνα έλαβε έγκριση από την επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπι-
στημίου King’s College. Καθώς η συλλογή δεδομένων έλαβε χώρα κατά 
τη διάρκεια του lockdown, χρειάστηκε να γίνει χρήση σύγχρονων μεθό-
δων προσέλκυσης συμμετεχόντων και συλλογής δεδομένων. Το δείγμα 
- στόχος προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα μέσω των κοινωνι-
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κών μέσων δικτύωσης των ερευνητών (Facebook, Twitter, What’s Ap) 
και επαφών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επαφές σε αυτά τα 
μέσα, επικοινώνησαν τον σύνδεσμο της έρευνας στις δικές τους επαφές. 
Ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας η 
οποία είναι ενδεδειγμένη για online συλλογή δεδομένων. Όταν οι συμμε-
τέχοντες εισέρχονταν στον σύνδεσμο της έρευνας, εμφανιζόταν η φόρ-
μα συγκατάθεσης στη συμμετοχή στην έρευνα. Η φόρμα συγκατάθεσης 
περιλάμβανε πληροφορίες για το θέμα της έρευνας, διαβεβαίωνε τους 
συμμετέχοντες για τη τήρηση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας, 
και παρέπεμπε τους συμμετέχοντες σε φορείς ψυχολογικής υποστήριξης, 
αν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Μόνο οι συμμετέχοντες που έδωσαν την 
συγκατάθεση τους, είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη συμπλή-
ρωση του ερωτηματολογίου. Η έρευνα ξεκίνησε με ερωτήσεις σχετικά 
με την ύπαρξη συμπτωμάτων COVID-19, και συνεχίστηκε με την κλίμακα 
συγκριτικής αισιοδοξίας. Οι δημογραφικές ερωτήσεις για τους παράγο-
ντες κινδύνου τοποθετήθηκαν στο τέλος. Οι συμμετέχοντες που ολοκλή-
ρωσαν το ερωτηματολόγιο έλαβαν ενημέρωση και ευχαριστίες από την 
ερευνητική ομάδα.

3.4. Εργαλεία
Η έρευνα σχεδιάστηκε από μια διεθνή ομάδα ψυχολόγων και κοινωνιο-
λόγων. Απαρτίστηκε από ερωτήσεις για τις αντιλήψεις της συγκριτικής 
αισιοδοξίας αναφορικά με τον COVID-19 και για ένα εύρος επιδράσεων 
του στην καθημερινότητα, όπως αυτές καταγράφηκαν, ως αποτέλεσμα 
των περιοριστικών μέτρων και της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας 
(lockdown). Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 
αναφερθούν στη πιθανότητα ύπαρξης συμπτωμάτων COVID-19 και την 
πιθανή εξέταση τους για COVID-19 όπως και για την πρόσβαση τους σε 
υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό και εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είχαν 
τη ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις που κατέγραψαν την υποκειμε-
νική τους αντίληψη για την ευθύνη μετάδοσης του ιού και το βαθμό στον 
οποίο ο ιός και η εμπειρία με αυτόν, δύναται να έχει και θετικά αποτελέ-
σματα, όπως για παράδειγμα η εκτίμηση της οικογένειας, ή η ανάπτυξη 
της ικανότητας για επικέντρωση σε θέματα που χρήζουν πραγματικής 
προσοχής και φροντίδας. Επιπροσθέτως, ενσωματώθηκαν ερωτήσεις 
σχετικά με τη κοινωνική αποστασιοποίηση. Τέλος, οι συμμετέχοντες ανα-
φέρθηκαν σε ανθυγιεινές συμπεριφορές διαχείρισης της κατάστασης, 
όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Για τις ανάγκες της πα-
ρούσας μελέτης, έχουν χρησιμοποιηθεί τα δεδομένα αναφορικά με την 
συγκριτική αισιοδοξία ως προς την μόλυνση από COVID-19 και την ανάρ-
ρωση από τη νόσο που προκαλεί.

Πιο συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις που συνδέονται με τη Συγκριτική 
Αισιοδοξία ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν ‘το μέσο 
άτομο της ίδιας ηλικίας και ίδιου φύλου με εσένα’ και να κρίνουν πόσο 
πιθανό ήταν να τους συμβεί μια σειρά γεγονότων σχετιζόμενων με τον 
COVID-19, συγκριτικά με το μέσο άτομο. Κάποια γεγονότα, μπορούν να 
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θεωρηθούν περισσότερο ελεγχόμενα από το άτομο (π.χ. Πόσο πιθανό 
είναι τον τελευταίο μήνα, να έχεις μολύνει κατά λάθος, άλλα άτομα/Πόσο 
πιθανό είναι τον τελευταίο μήνα να έχεις μολυνθεί από COVID-19) ενώ 
αλλά γεγονότα θα μπορούσαν να θεωρηθούν λιγότερο ελεγχόμενα από 
το άτομο (π.χ. Πόσο πιθανό είναι, αν μολυνθείς, να χρειαστεί να νοση-
λευτείς/να βρεθείς σε ΜΕΘ). Η κλίμακα μέτρησης ήταν 5-βάθμια Likert, 
όπου 1 = εξαιρετικά πιθανό και 5 = εξαιρετικά απίθανο. Τέλος, οι συμμε-
τέχοντες έδωσαν διάφορες δημογραφικές πληροφορίες, ανάμεσα τους 
και την ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, τα οποία τους καθιστούν περισ-
σότερο ευάλωτους στον COVID-19.

3.5. Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Η μέθοδος υπολογισμού αξιοπιστίας Cronbach alpha εφαρμόστηκε για 
να αξιολογήσει την εσωτερική συνοχή της κλίμακας. Η ανάλυση παραγό-
ντων, με μέθοδο εξαγωγής την διερευνητική ανάλυση κυρίων συνιστω-
σών, χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει αν η κλίμακα Συγκριτικής Αισι-
οδοξίας αποτελείται από υποκλίμακες που μετρούν την ίδια έννοια. Οι 
απαντήσεις μετατράπηκαν σε μια συνεχή κλίμακα μέτρησης που κυμάν-
θηκε από -2 έως το +2, ώστε οι θετικές τιμές να σημαίνουν συγκριτική 
αισιοδοξία, το μηδέν να σημαίνει ίση πιθανότητα με το μέσο άτομο ίδιας 
ηλικίας και ίδιου φύλου, και οι αρνητικές τιμές να δείχνουν συγκριτική 
απαισιοδοξία. Εξετάστηκε η ύπαρξη συγκριτικής αισιοδοξίας/απαισιοδο-
ξίας σε κάθε υποκλίμακα και στη συνέχεια σε κάθε ερώτηση μέσω της 
ανάλυσης one sample t test, κάνοντας σύγκριση με το μέσο όρο ενός 
υποθετικού πληθυσμού. Η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων 
μετρήσεων (repeated measures ANOVA) εξέτασε διαφορές στη συγκρι-
τική αισιοδοξία σε κάθε παράγοντα που προέκυψε από την ανάλυση πα-
ραγόντων. Οι διαφορές φύλου στις απαντήσεις σε τρεις υποκλίμακες αι-
σιοδοξίας εξετάστηκαν με t test ανεξαρτήτων δειγμάτων. Όλες οι αναλύ-
σεις ήταν επαναληπτικές σε συμμετέχοντες με και χωρίς ρίσκο εξαιτίας 
του COVID 19 ώστε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι απαντήσεις τους 
δεν θα επηρεάσουν τα ευρήματα. Τέλος, εξετάστηκε η στατιστική δύνα-
μη μετά το πέρας της ανάλυσης. Το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος για 
το one sample t test, ώστε να διαπιστωθεί μια μικρή επίδραση (d = 0,25) 
ήταν Ν = 210 άτομα. Η έρευνα έτσι, είχε αριθμό δείγματος κατάλληλο για 
να ανιχνεύσει επίδραση, σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

4. Αποτελέσματα 

4.1. Αξιοπιστία Κλίμακας
Η ανάλυση αξιοπιστίας της κλίμακας (Cronbach’s alpha) έδειξε ότι η κλί-
μακα ήταν γενικά αξιόπιστη (a=0.82).
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4.2. Ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών
Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1. Σε συμφωνία με άλλες δημοσιεύσεις που έχουν περιγράψει 
το δημογραφικό προφίλ όσων δείχνουν ενδιαφέρον σε θέματα σχετικά 
με την υγεία (REF18) το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες. Κατά 
τα άλλα, το δείγμα αντικατοπτρίζει το νεότερο πληθυσμό της Ελλάδας, 
ο οποίος για πολλούς λόγους έχει συνδεθεί περισσότερο με την υπερ-
μετάδοση του ιού (REF). H πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 
18-45 ετών, πιθανώς λόγω μεγαλύτερης εξοικείωσης με τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και τις διαδικτυακές δημοσκοπήσεις. Περίπου το 37% των 
συμμετεχόντων ήταν φοιτητές, ενώ το 36% ήταν υπάλληλοι και το 11% 
ελεύθεροι επαγγελματίες, με ή χωρίς αλλαγή στον τρόπο εργασίας λόγω 
COVID-19. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν λευκής εθνικό-
τητας, χωρίς αναπηρία. Αν και αναζητήσαμε δεδομένα σχετικά με τα έτη 
επίσημης εκπαίδευσης μετά το δημοτικό σχολείο, το 30% του δείγματος 
δεν απάντησε και το υπόλοιπο έδωσε ένα μεγάλο εύρος απαντήσεων το 
οποίο υποδήλωνε ότι η διατύπωση της ερώτησης δεν ήταν σαφής.

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και κατάσταση κινδύνου  
για COVID-19 του Ελληνικού δείγματος (Ν=495). 

Ηλικιακές ομάδες Ν (%) 

18-24: 174 (35.2%) 

25-34: 100 (20.2%) 

35-44: 123 (24.8%) 

45-54: 66 (13.3%) 

55-64: 25 (5.1%) 

65-74: 7 (1.4%) 

75-84: 0 

Φύλο  

Άντρες 132 (26.7%) 

Γυναίκες 361 (72.9%) 

‘Προτιμώ να μην πω’ 3 (0.4%) 

Εθνικότητα  

Λευκή 446 (90.1%) 

Ασιατική 1 (0.2%) 

Μικτή 3 (0.6%) 

Άλλη 29 (5.9%) 

‘Προτιμώ να μην πω’ 14 (2.8%) 

Αναπηρία  

Ναι 9 (1.8%) 

Όχι 485 (98%) 

Συμπτώματα COVID-19  

Τώρα 
 Ναι 
 Όχι 

 
1 (0.2%) 
494 (99.8%) 
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Στο παρελθόν 
 Ναι και νοσηλεύτηκα 
 Ναι αλλά δεν νοσηλεύτηκα 
 Όχι 

 
1 (0.2%) 
33 (6.7%) 
459 (92.7%) 

‘Έχω ελεγχθεί’ 
 Όχι 
 Ναι και ήταν θετικό 
 Ναι και ήταν αρνητικό 

 
488 (98.6%) 
1 (0.2%) 
6 (1.2%) 

Ύποκείμενο Νόσημα/ 
Ομάδα Ύψηλού κινδύνου 

Ναι 
Όχι 
Αβέβαιο 

62 (12.5%) 
364 (73.5%) 
68 (13.7%) 

Η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος δεν είχε ελεγχθεί για 
COVID-19 (N = 488) ούτε βίωναν συμπτώματα COVID-19 κατά τη στιγ-
μή της συμμετοχής τους στην έρευνα (N = 494). Μια μικρή υποομάδα 
ανέφερε ότι είχε κλασικά συμπτώματα COVID-19 (δηλαδή επίμονο βήχα 
και υψηλή θερμοκρασία) στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν νοσηλευτεί. Η 
πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν θεωρούσαν ότι ανήκουν σε ομάδα 
υψηλότερου κινδύνου για το COVID-19 (Ν = 364). Από εκείνους που ανέ-
φεραν υποκείμενα νοσήματα (N = 62) η πλειοψηφία ανέφερε πνευμονική 
πάθηση (N =46) ή/και παχυσαρκία με ΔΜΣ> 40 (N = 17). 

4.3. Διαστάσεις Συγκριτικής Αισιοδοξίας 
Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης ανέδειξαν τρεις σαφείς 
παράγοντες, εξηγώντας συνολικά το 72% της διακύμανσης. Οι υποκεί-
μενοι παράγοντες μετά από ορθογώνια περιστροφή και οι αντίστοιχες 
φορτίσεις των στοιχείων εμφανίζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Πίνακας ανάλυσης παραγόντων  
(μετά από ορθογώνια περιστροφή) για την Κλίμακα Συγκριτικής Αισιοδοξίας 

Παράγοντας 1
Πρόσφατες και 

μελλοντικές 
συμπεριφορές 

μετάδοσης

Παράγοντας 2
Ανάπτυξη και 
σοβαρότητα 

συμπτωμάτων

Παράγοντας 3
Πιθανότητα  
 πλήρους 

ανάρρωσης

% Διακύμανσης που εξηγείται 30,91 28,98 12,10

..τον τελευταίο μήνα έχετε 
κατά λάθος μολύνει κάποιον 
με COVID-19 (q8.1)

0,68

...στον επόμενο μήνα  
θα (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19 (q8.2)

0,81



389

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΝΟΣΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  COVID-19  
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

...στον επόμενο μήνα θα μο-
λύνετε κατά λάθος κάποιους 
άλλους με COVID-19 (q8.3)

0,84

...στον επόμενο χρόνο  
θα μολύνετε άλλους με 
COVID-19 (q9.4)

0,76

... στον επόμενο χρόνο 
θα (ξανα) μολυνθείτε με 
COVID-19 (q9.5)

0,73

...αν (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19, θα αναπτύξετε  
συμπτώματα (q8.4)

0,60

... αν (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19 θα χρειαστείτε εισα-
γωγή στο νοσοκομείο (q8.5)

0,87

... αν (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19 θα χρειαστείτε ει-
σαγωγή σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ)(q9.1)

0,89

...αν (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19 θα χρειαστείτε ει-
σαγωγή σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ) και θα χρει-
αστείτε αναπνευστήρα ή/και 
διασωλήνωση (q9.2)

0,90

...αν (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19 θα αναρρώσετε 
πλήρως (q9.3)

0,80

 

Ερμηνεύσαμε αυτούς τους παράγοντες ως εξής. Ο παράγοντας 1 σχε-
τίζεται με τωρινές ή μελλοντικές συμπεριφορές συνδεόμενες με τη με-
τάδοση του COVID-19 και είναι εντός του άμεσου ελέγχου του ατόμου 
(δηλαδή να μολυνθεί ή να μολύνει άλλους). Ο παράγοντας 2 σχετίζεται 
με πτυχές του COVID-19 που είναι εκτός του ατομικού ελέγχου, δηλαδή 
αφορούν το τι μπορεί να συμβεί εάν μολυνθεί κανείς και τη σοβαρότητα 
της ασθένειας. Ο τρίτος παράγοντας αποτελείται από μία μόνο ερώτη-
ση, η οποία τόσο νοηματικά όσο και στατιστικά δεν μπορούσε να ενσω-
ματωθεί σε κάποιον από τους άλλους δυο παράγοντες, και δεδομένης 
της διακύμανσης που εξηγεί διατηρήθηκε ως έχει. Οι συχνότητες των 
απαντήσεων σε καθέναν από τους τρεις παράγοντες εμφανίζονται στα 
γραφήματα 1, 2 και 3 ανά ερώτηση.
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Γράφημα 1 Συχνότητες απαντήσεων στις ερωτήσεις του παράγοντα 1.

Γράφημα 2 Συχνότητες απαντήσεων στις ερωτήσεις του παράγοντα 2.

Γράφημα 3 Συχνότητες απαντήσεων στην ερώτηση του παράγοντα 3.
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4.4. Συγκριτική Αισιοδοξία ανά παράγοντα 
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετε-
χόντων (76%) ανέφεραν ότι, σε σύγκριση με το μέσο άτομο της ηλικίας 
και του φύλου τους, ήταν κάπως ή εξαιρετικά απίθανο να έχουν μολύνει 
άλλους κατά λάθος τον περασμένο μήνα. Βάσει της ίδιας σύγκρισης, το 
40% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ήταν κάπως ή εξαιρετικά απίθανο 
να μολυνθούν κατά λάθος τον επόμενο μήνα, ενώ το 50% θεώρησε κά-
πως ή εξαιρετικά απίθανο να μολύνουν κάποιον άλλο. Για το διάστημα του 
επόμενου χρόνου, οι απαντήσεις σχετικά με πιθανή μόλυνση του εαυτού 
ή των άλλων ακολουθούσαν κανονικότερη κατανομή, με την ουδέτερη 
απάντηση (ούτε πιθανό ούτε απίθανο) να συγκεντρώνει την πλειονότητα 
του δείγματος 47% και 45% αντίστοιχα.

Σχετικά με τις επιπτώσεις της πιθανής μόλυνσης (Σχήμα 2), το 41% δή-
λωσε ότι συγκριτικά με το μέσο άτομο της ηλικίας και του φίλου τους ήταν 
κάπως ή εξαιρετικά πιθανό να αναπτύξουν συμπτώματα που σχετίζονται 
με το COVID-19. Η πιθανότητα νοσηλείας είχε κανονικότερη κατανομή 
με το 31% να τη θεωρεί κάπως ή εξαιρετικά απίθανη και το 39% να απα-
ντά ουδέτερα. Αντιθέτως, η πιθανότητα να χρειαστούν οι συμμετέχοντες 
διασωλήνωση ή εισαγωγή σε ΜΕΘ χαρακτηρίστηκε κάπως ή εξαιρετικά 
απίθανη από το 52% και 48% του δείγματος αντίστοιχα.

Τέλος, το 76% του δείγματος δήλωσε ότι, συγκριτικά με το μέσο άτο-
μο της ηλικίας και του φύλου του, θεωρεί κάπως ή εξαιρετικά πιθανό να 
αναρρώσει πλήρως αν νοσήσει από COVID-19. 

4.5. Επίπεδα Συγκριτικής Αισιοδοξίας 
Έχοντας μετατρέψει τις απαντήσεις της κάθε ερώτησης σε συνεχή κλί-
μακα από -2 έως +2, ελέγξαμε αν οι αντιλήψεις κινδύνου ήταν στατιστικά 
διαφορετικές από τον υποτιθέμενο μηδενικό μέσο όρο του πληθυσμού. 
Αρνητικές βαθμολογίες υποδηλώνουν συγκριτικά απαισιόδοξη εκτίμηση 
κινδύνου του συμμετέχοντα ενώ θετικές βαθμολογίες συγκριτικά αισιό-
δοξη εκτίμηση. Βαθμολογίες δίχως σημαντική διαφορά από το 0 σημαί-
νουν ότι οι αντιλήψεις κινδύνου δεν ήταν διαφορετικές από τις εκτιμώ-
μενες του μέσου άλλου ατόμου της ίδιας ηλικίας και φύλου. Τα αποτελέ-
σματα εμφανίζονται στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι (Μ.Ο), τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ)  
και στατιστική σημαντικότητα (p για τα t-test ενός δείγματος)  

ανά υποκλίμακα και ανά ερώτηση της Κλίμακας Συγκριτικής Αισιοδοξίας. 

Παρακαλώ σκεφτείτε το μέσο άτομο της ηλικίας και του 
φύλου σας. Συγκριτικά με αυτό, πόσο πιθανό είναι ότι... 

Μ.Ο (ΤΑ) p

Συνολική υποκλίμακα 1 -  
Πρόσφατες και μελλοντικές συμπεριφορές μετάδοσης 

0,40 
(0,81)

<0,001

…τον τελευταίο μήνα έχετε κατά λάθος μολύνει κάποιον 
με COVID-19 

1,14 (0,99) <0,001

...στον επόμενο μήνα θα (ξανά) μολυνθείτε με COVID-19 0,29 
(1,09)

<0,001

...στον επόμενο μήνα θα μολύνετε κατά λάθος κάποιους 
άλλους με COVID-19 

0,54(1,07) <0,001

...στον επόμενο χρόνο θα μολύνετε άλλους με COVID-19 0,10 
(0,98)

<0,04*

... στον επόμενο χρόνο θα (ξανά) μολυνθείτε με 
COVID-19 

-0,10 
(1,00)

<0,03*

Συνολική υποκλίμακα 2-  
Ανάπτυξη και σοβαρότητα συμπτωμάτων. 

0,18 (0,91) <0,001

...αν (ξανά) μολυνθείτε με COVID-19, θα αναπτύξετε συ-
μπτώματα 

-0,24 
(1,04)

<0,001

... αν (ξανά) μολυνθείτε με COVID-19 θα χρειαστείτε ει-
σαγωγή στο νοσοκομείο 

0,04 
(1,07)

0,44

... αν (ξανά) μολυνθείτε με COVID-19 θα χρειαστείτε ει-
σαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)

0,41 (1,10) <0,001

...αν (ξανά) μολυνθείτε με COVID-19 θα χρειαστείτε ει-
σαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και θα 
χρειαστείτε αναπνευστήρα ή/και διασωλήνωση

0,50 (1,14) <0,001

Υποκλίμακα 3 - Πιθανότητας πλήρους ανάρρωσης 
...αν (ξανά) μολυνθείτε με COVID-19 θα αναρρώσετε 
πλήρως 

1,11 (1,02) <0,001

*p<0,05 

Ο Πίνακας 3 δείχνει σημαντική συγκριτική αισιοδοξία για την υποκλί-
μακα 1 και την υποκλίμακα 2, καθώς και για κάθε μεμονωμένο στοιχείο 
αυτών των υποκλιμάκων, πλην μιας ερώτησης της υποκλίμακας 2 σχετικά 
με την πιθανότητα νοσηλείας. Σε σύγκριση με το μέσο άτομο ίδιας ηλικί-
ας και φύλου, οι συμμετέχοντες έβρισκαν απίθανο το να έχουν μολυνθεί 
οι ίδιοι, να έχουν μεταδώσει ή να μεταδώσουν τον ιό στο μέλλον. Ομοί-
ως, έβρισκαν απίθανο το να αναπτύξουν συμπτώματα, να εισαχθούν σε 
ΜΕΘ ή να χρειαστούν διασωλήνωση. Για την πιθανότητα νοσηλείας τους, 
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οι συμμετέχοντες δεν θεωρούσαν ότι διαφέρει από αυτή του αντίστοι-
χου μέσου ατόμου. Τέλος, στην 3η υποκλίμακα μονής ερώτησης σχετικά 
με την πιθανότητα πλήρους ανάρρωσης σε περίπτωση ασθένειας από 
COVID-19, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι είχαν περισσότερες πιθανό-
τητες από το αντίστοιχο μέσο άτομο.

Χρησιμοποιήσαμε ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων με-
τρήσεων (repeated measures ANOVA) για να συγκρίνουμε τις υποκλίμα-
κες της ΣΑ με την υποκλίμακα ως ανεξάρτητη μεταβλητή (με την υποκλί-
μακα 1 να μετρά συμπεριφορές μετάδοσης άρα τις ελεγχόμενες πτυχές 
του COVID-19 και την υποκλίμακα 2 να μετρά τις πιθανές επιπτώσεις άρα 
τις μη ελεγχόμενες πτυχές). Η συγκριτική αισιοδοξία ήταν σημαντικά 
υψηλότερη για την υποκλίμακα 1 από ό,τι για την υποκλίμακα 2 (F (1, 494) 
= 24,58, p <0,001), αποκαλύπτοντας ότι οι συμμετέχοντες έδειξαν ισχυ-
ρότερη συγκριτική αισιοδοξία για εκείνες τις πτυχές του COVID-19 που 
μπορεί να θεωρηθούν ελεγχόμενες.

4.6. Επίδραση του φύλου 
Επειδή οι γυναίκες υπερίσχυαν των ανδρών στο δείγμα μας, ελέγξαμε 
για πιθανές διαφορές στην αισιοδοξία μεταξύ των δυο φύλων προκειμέ-
νου να εκτιμήσουμε τη γενίκευση των ευρημάτων. Η σύγκριση έδειξε ότι 
οι άντρες τείνουν να είναι πιο αισιόδοξοι από τις γυναίκες στις υποκλίμα-
κες 1 (M.Ο ανδρών = 0.58, M.Ο γυναικών = 0.32, t (491) = 3.08, p <.01) και 
2 (M.Ο ανδρών = 0.34, M.Ο γυναικών = 0.12, t (491) = 2,31, p <.05). Στην 
μονή ερώτηση της υποκλίμακας 3 δεν διαπιστώθηκαν διαφορές (M.Ο αν-
δρών = 1.05, M.Ο γυναικών= 1.13, t (491) = -0.79, p =0.43). Συνεπώς, η επί-
δραση του φύλου και η τάση των ανδρών να αισιοδοξούν περισσότερο 
από της γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

4.7. Επίδραση των παραγόντων κινδύνου 
Επαναλάβαμε τις αναλύσεις εξαιρώντας τους συμμετέχοντες με υποκεί-
μενα νοσήματα που τους θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης από 
COVID-19. Οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν τα παραπάνω αποτελέσματα και 
άρα οι συμμετέχοντες με υποκείμενα νοσήματα δε χρειάστηκε να εξαι-
ρεθούν από το δείγμα.

5. Συζήτηση 
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι στην Ελλάδα ενήλικες με τα δημογραφι-
κά χαρακτηριστικά του δείγματος μας εκφράζουν αισιοδοξία για αρκε-
τές πτυχές της νόσου COVID-19. Σε συμφωνία με παλαιότερες μελέτες 
(Dolinski et al., 2020∙ Druică and Musso, 2020∙ Kuper-Smith et al., 2020∙ 
Turbelin et al., 2020) η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων θε-
ωρούν ότι συγκριτικά με άτομα τις ίδιας ηλικίας και φύλου ήταν κάπως ή 
εξαιρετικά απίθανο να έχουν μολύνει άλλους κατά λάθος τον περασμένο 
μήνα και να μολυνθούν ή να μολύνουν άλλους κατά λάθος τον επόμε-
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νο μήνα. Επίσης, ήταν συγκριτικά αισιόδοξοι, αλλά σε μικρότερο βαθμό, 
σχετικά με την πιθανότητά τους να νοσηλευτούν λόγω του COVID-19, να 
βρεθούν σε ΜΕΘ και να χρειαστούν διασωλήνωση. 

Για μεγαλύτερο βάθος χρόνου (τον επόμενο χρόνο) οι απαντήσεις 
για την πιθανότητα μόλυνσης ήταν λιγότερο αισιόδοξες με την μεσαία 
απάντηση να επικρατεί στο δείγμα. Αν και αυτό το εύρημα αντίκειται σε 
ευρήματα παλαιότερων μελετών που δείχνουν ότι η συγκριτική αισιοδο-
ξία αυξάνεται για μελλοντικά υποθετικά γεγονότα (Carroll et al., 2006∙ 
Shepperd et al., 2000), θα μπορούσε να εξηγηθεί από το ότι οι απα-
ντήσεις δόθηκαν σε περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας και άρα η 
πιθανότητα μόλυνσης θα αυξανόταν σε περίπτωση επιστροφής στην κα-
νονική κυκλοφορία. 

Με ένα παγκόσμιο δεύτερο κύμα πανδημίας σε πλήρη εξέλιξη τη στιγ-
μή της συγγραφής του παρόντος άρθρου, η σημασία της έκφρασης ΣΑ 
από τους πολίτες είναι μεγάλη όσο η πολιτεία συνεχίζει να βασίζεται σε 
μέτρα ατομικής ευθύνης προκειμένου να αναχαιτίσει την εξέλιξή της. 
Συγκεκριμένα, η ΣΑ μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης, χρήσης μάσκας, και σχολαστικής ατομικής 
υγιεινής, αφού η πιθανότητα να μολυνθεί ή να μολύνει κανείς άλλους 
υποτιμάται. Ήδη σε αυτό το δεύτερο κύμα, κι ενώ η πολιτεία αυξάνει τα 
μέτρα προφύλαξης, στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) αναφέ-
ρουν ότι σε 51.650 ελέγχους που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ σε όλη τη 
χώρα σε μία μόνο ημέρα βεβαιώθηκαν 53 παραβάσεις λειτουργίας κα-
ταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, 278 παραβάσεις για μετακίνηση 
σε απαγορευμένες ώρες και 1.202 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας (Ελ-
ληνική Αστυνομία, 2020). Στην προσπάθεια των περισσότερων κυβερνή-
σεων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής, να προστατέψουν τους 
ευάλωτους πολίτες και κατ’ επέκταση το σύστημα υγείας της χώρας, η 
επικοινωνιακή στρατηγική έχει επικεντρωθεί στην ατομική ευθύνη και το 
πόσο αυτή προστατεύει τους άλλους από μόλυνση. Δυστυχώς, η μόλυνση 
των άλλων τώρα ή στο μέλλον είναι ακριβώς οι πτυχές του COVID-19 στις 
οποίες βρήκαμε την ισχυρότερη συγκριτική αισιοδοξία. 

Αντίθετα με τις ελεγχόμενες συμπεριφορές, το ότι οι συμμετέχοντες 
βλέπουν λιγότερο αισιόδοξα την εκτός ατομικού ελέγχου πιθανή έκβα-
ση της ασθένειας ενδέχεται να σχετίζεται με μια υπό διαμόρφωση ανα-
παράσταση της ασθένειας. Κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων, 
οι γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας για την επιδημιολογία και τις 
επιπτώσεις της ασθένειας ήταν περιορισμένες και οι στοιχειοθετημένες 
μελέτες ακόμα ελάχιστες. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες, μη γνωρίζοντας 
με σιγουριά ποιους ‘προτιμά’ η ασθένεια έδειξαν πιο συγκρατημένη αι-
σιοδοξία για την έκβαση της δικής τους πιθανής νόσησης συγκριτικά με 
άλλους της ίδιας ηλικίας και φύλου. 

Η παρούσα μελέτη έδειξε επίδραση του φύλου στην έκφραση ΣΑ με 
τους άντρες να είναι πιο αισιόδοξοι από τις γυναίκες, γεγονός που έχει 
επιβεβαιωθεί επανειλημμένα και στη βιβλιογραφία (π.χ. Dolinski et al., 
2020∙ Helweg-Larsen et al., 2011). Η τάση αυτή ήταν φανερή και στο αντί-
στοιχο Βρετανικό δείγμα με τα αποτελέσματα να προσεγγίζουν τη στατι-
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στική σημαντικότητα. Δεδομένου του ότι η πλειοψηφία του δείγματος μας 
ήταν γυναίκες είναι παραπάνω από πιθανό η ΣΑ να είναι υψηλότερη στον 
γενικό πληθυσμό και άρα οι επιδράσεις της εντονότερες.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένοι περιορισμοί της μελέ-
της οι οποίοι, αν και δεν μειώνουν τη σημασία των αποτελεσμάτων, είναι 
σημαντικό να αναφερθούν. Πρώτον, το δείγμα μας περιλαμβάνει κυρίως 
νέες γυναίκες, λευκής εθνικότητας. Αν και αυτό το προφίλ είναι χαρα-
κτηριστικό της γενικότερης συμπεριφοράς συμμετοχής σε διαδικτυακές 
έρευνες (Ek, 2013) μπορεί κάλλιστα να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις 
άλλων εθνικών ομάδων. Ένας επιπλέον περιορισμός της μελέτης μας εί-
ναι ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν να συμμετάσχουν (self-selection) και 
ως εκ τούτου δεν έχουμε τρόπο εκτίμησης του ποσοστού συμμετοχής. 
Αυτό είναι ένα μεθοδολογικό ζήτημα σε όλες τις έρευνες που διεξάγο-
νται διαδικτυακά με παρόμοια δειγματοληπτική μέθοδο. Επομένως, είμα-
στε πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματά μας δεν είναι λιγότερο ισχυρά και 
έγκυρα από αυτά άλλων ερευνών στο χώρο. Το μοτίβο της συγκριτικής 
αισιοδοξίας που αναδείξαμε συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τις αναφο-
ρές προηγούμενων σχετικών μελετών στον τομέα της συγκριτικής αισι-
οδοξίας, οι οποίες χρησιμοποίησαν ένα εύρος μεθόδων για τη συλλογή 
συμμετεχόντων, ποσοστά απόκρισης και μεθόδους διερεύνησης.

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την ύπαρξη Συγκριτικής 
Αισιοδοξίας σχετικά με τον COVID-19 στον ελληνικό πληθυσμό. Η αισιο-
δοξία αυτή ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα 
της διαχείρισης της πανδημίας όπου αυτή στηρίζεται στην ατομική ευθύ-
νη. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο 
ρόλος της ΣΑ στη συμμόρφωση με οδηγίες καθώς και άλλοι πιθανοί πα-
ράγοντες που ενδεχομένως να λειτουργούν διαμεσολαβητικά στη σχέση 
αυτή.
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Περίληψη 
Έρευνες μελετούν τη συμβολή της εκπαίδευσης στην επανένταξη των 
αποφυλακισμένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα εργασία έρχεται να 
συμπληρώσει αυτές τις έρευνες και να εστιάσει, στα οφέλη που αποκο-
μίζουν οι πρώην εκπαιδευόμενοι Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας1 (Σ.Δ.Ε) 
εντός καταστημάτων κράτησης της ελληνικής επικράτειας από την εκπαί-
δευσή τους, και στις μελλοντικές τους προοπτικές, καθώς και στη συσχέ-
τιση εκπαίδευσης και επανεμπλοκής στον ποινικό μηχανισμό. Μέσω της 
ερευνητικής ανάλυσης, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των εκ-
παιδευομένων έχουν θετική επίδραση στην ζωή μετά την αποφυλάκιση, 
πως αποθαρρύνουν την υποτροπή και πώς ενθαρρύνουν την αναζήτηση 
εκπαιδευτικών εμπειριών. Τέλος, διαπιστώνεται 
πώς οι ανάγκες των εκπαιδευομένων στρέφο-
νται προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Τα ευ-
ρήματα της έρευνας ανατροφοδοτούν κοινωνι-
κό-εκπαιδευτικά και κοινωνικό-πολιτικά debate 
που αφορούν τη σωφρονιστική πολιτική και τον 
τρόπο που οι κρατούμενοι αντιμετωπίζονται από 
το ποινικό μηχανισμό.

1.   Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) θεσμοθετούνται με το Ν. 2525/1997, ως ένα 
ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που δίνει τη δυνατότητα σε όσους δι-
αρρέουν από το εκπαιδευτικό σύστημα, πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαί-
δευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και σε διάστημα δύο ετών να αποκτήσουν 
τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ, 2018).
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Abstract
Existing studies on the impact of educational programs in prison have 
extensively demonstrated the positive outcome that they offer in post-
incarceration and recidivism. This study draws on semi-structured inter-
views to unveil the educational experience of those who participated in 
the Second Chance schools, inside Greek penitentiary institutions. We 
seek to understand the contribution of education to social integration 
by examining the social contexts. The research data conclude that ed-

ucational programs have positive impact on 
ex-convicts’ social integration and prevent re-
offending. Moreover, it enhances their involve-
ment in new educational experiences. Further-
more, and in particular, we observe an evident 
tendency to vocational education. The findings 
of the study contribute to societal, educational 
and political debates on prisons policy and on 
the way the criminal justice system deals with 
offenders in general. 

Εισαγωγή 
Περισσότεροι από 10,000 πρώην φυλακισμένοι απελευθερώνονται από 
κρατικά και ομοσπονδιακά κρατητήρια κάθε εβδομάδα και καταφθάνουν 
στις κοινότητες των Ηνωμένων Πολιτειών (US Department of Justice, 
2020) φορτισμένοι και μουδιασμένοι από το αίσθημα αποξένωσης, ορ-
γής και ενοχής όπως οι στρατιώτες που επιστρέφουν από τον πόλεμο 
(Watterson, 1996, σελ.311). Ο ιδρυματισμός οδηγεί σε μετατραυματικό 
σύνδρομο διαταραχής όταν οι φυλακισμένοι απελευθερώνονται καθώς 
έχουν αναπτύξει θεσμοποιημένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως 
δυσπιστία προς τους άλλους, δυσκολία στην δέσμευση και παρακώλυση 
στην λήψη αποφάσεων (Jarrett, 2019). Η 10ετής έρευνα του Chang στην 
Σουηδία έδειξε ότι το 42% των κρατουμένων σε δείγμα 43.830 ατόμων 
αντιμετωπίζει τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή πριν την αποφυλάκιση 
ενώ για τις κρατούμενες το ποσοστό αυτό αγγίζει το 64% (Chang, Larsson, 
Lichtenstein, Fazel, 2015). Οι πρώην κρατούμενοι πρέπει να απαντήσουν 
σε πολλαπλές προκλήσεις μετά την αποφυλάκιση οι οποίες συγκεντρώ-
νονται σε διαπροσωπικά, βιοποριστικά ζητήματα αλλά και σε έλλειψη κοι-
νωνικής στήριξης (Wu & Ming-Chi, 2019). Παράλληλα, στην Αυστραλία, 
η επιστροφή από τη φυλακή στην ευρύτερη κοινωνία περιλαμβάνει τον 
αρνητικό αντίκτυπο του εγκλεισμού σε όλα τα πλαίσια καθώς οι αποφυ-
λακισμένοι αντιμετωπίζονται ως μια ιδιαίτερη «κοινότητα» τοποθετώντας 
κατα αυτόν τον τρόπο ένα επιπρόσθετο εμπόδιο στην επιστροφή τους 
στην κοινωνία οι οποία συνοδεύεται από κοινωνική απομόνωση, δυσκο-
λίες εύρεσης διαμονής, περιορισμένους χρηματικούς πόρους και υλικά 
αγαθά (O’Sullivan, Holderness, Hong, Brigh, & Kemp, 2016, σελ.2). Μια 
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ξεκάθαρη συνέπεια του εγκλεισμού είναι οι σχέσεις με την οικογένεια. 
Σύμφωνα με τους Travis, Solomon & Waul, οι περισσότεροι κρατούμενοι 
είναι γονείς∙ ένας στους δύο άντρες και δύο στις τρεις γυναίκες αφήνουν 
πίσω τους τουλάχιστον ένα τέκνο όταν διαβαίνουν τις πύλες της φυλακής 
(Travis, Solomon & Waul, 2001, σελ.37). Σχετικά με την επανένταξη των 
γυναικών πρώην κρατουμένων βρέθηκε πως οι σχέσεις με τις εξαρτήσεις 
και η μητρότητα είναι κριτικής σημασίας για την επανακοινωνικοποίηση 
και τον κοινωνικό στιγματισμό (Taxman, Young, & Byrne, 2003, σελ.8). Η 
ομάδα που αντιμετωπίζει τα περισσότερα εμπόδια κατα την επανέντα-
ξη τους είναι οι σεξουαλικοί παραβάτες. Σύμφωνα με τους Martynowicz 
και Quigley υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με προγράμ-
ματα παρακολούθησης και στήριξης κατά την αποφυλάκιση προς αυ-
τήν την ομάδα (Martynowicz, & Quigley, 2010, σελ.46). Σε έρευνα της 
Γιοβάνογλου (2002), με θέμα «τα θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής 
επανένταξης των αποφυλακισμένων, η επανένταξη των αποφυλακισμέ-
νων κρίνεται ως μια «δυσχερής» και «επώδυνη» διαδικασία, που συχνά 
«αναστρέφει στο έγκλημα αυτόν που την υφίσταται» ή «του δημιουργεί 
ακόμη και συναισθήματα ολοκληρωτικής παραίτησης από το δικαίωμα 
στην ελεύθερη ζωή» (Γιοβάνογλου, 2002, σελ.1). Οι πρώτες μέρες από 
την αποφυλάκιση, μπορεί να καταστούν υπερβολικά αγχωτικές για τους 
αποφυλακισθέντες, αλλά είναι κρίσιμες για την επιτυχή επανένταξη τους 
στην κοινωνία. Για πολλούς ανθρώπους, η αποφυλάκιση είναι συνήθως 
το σημείο όπου «η επίσημη δικαστική τιμωρία τελειώνει και το πραγμα-
τικό μαρτύριο αρχίζει» (NESF, 2002, σελ.83). Η κοινωνική απόρριψη που 
υφίστανται οι κρατούμενοι αυξάνει τα συναισθήματα άγχους και θλίψης 
και συντελεί συχνά στην υποτροπή των πρώην κρατουμένων οι οποίοι 
βρίσκονται μπλοκαρισμένοι σε ένα κύκλο κακών αποφάσεων και αθλιών 
συνεπειών (Kyprianides, 2019). Η αναφορά που εντοπίζουμε στην Γιο-
βάνογλου (2002), μας βοηθά να αντιληφθούμε καλύτερα τον τρόμο με 
τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι κρατούμενοι κατά την αποφυλάκιση: 
«Στην κοινωνία των φυλακών ζούμε καλύτερα. Έξω υπάρχουν οικονομι-
κές απρόβλεπτες καταστροφές... Έξω είναι πιο επικίνδυνα, μέσα είμαστε 
πιο ασφαλείς» (Χατζηϊορδάνογλου, 2001, σελ.62). Ταυτόχρονα στο ποινι-
κό κώδικα του 1978 φαίνεται να καταγράφεται η μαρτυρική εμπειρία των 
αποφυλακισμένων αφού αναφέρεται ότι οι πρώην κατάδικοι, ερχόμενοι 
σε επαφή με ένα προκατειλημμένο κοινωνικό περιβάλλον βιώνουν την 
«κατ’ ουσίαν εκτέλεση της ποινής τους» (Κατσαντώνης, 1978). Οι πρώην 
κατάδικοι, αισθάνονται συνήθως ότι έχουν υποστεί κάποιου είδους κοι-
νωνική «αποπαίδευση»∙ μια εξασθένηση των βασικών κοινωνικών δεξι-
οτήτων που είναι απαραίτητες στην «ελεύθερη ζωή» (Αλοσκόφης 2013, 
σελ.2). Σε έρευνα των Fligauf κ.α (2011) υπάρχουν στοιχεία που τεκμηρι-
ώνουν ότι η οποιαδήποτε συσχέτιση της διάρκειας έκτισης της ποινής με 
την επανακοινωνικοποίηση είναι ανεξάρτητη και πως η προετοιμασία για 
την επιστροφή στην κοινωνική πραγματικότητα, φαίνεται να διευκολύνει 
την κοινωνική μετάβαση και να προλαμβάνει υποτροπιάσεις (Fliegauf κ.ά. 
2011). Οι αποφυλακισθέντες με την έξοδο τους από τη φυλακή αισθά-
νονται ανήμποροι να αναπτύξουν υγιείς συνθήκες διαβίωσης και έρχο-
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νται αντιμέτωποι με ένα εχθρικό κοινωνικό όσο και νομικό περιβάλλον 
(Wu & Ming-Chi, 2019). Με άλλα λόγια οι φυλακισμένοι, απορρίπτονται 
από την κοινωνία κατά την προσπάθεια τους να επιστρέψουν σε αυτή 
(Kyprianides, 2019). Τα ευρήματα του Chikadzi στην Νότια Αφρική, δεί-
χνουν ότι οι αποφυλακισμένοι αγωνίζονται για να προσαρμοστούν μεταξύ 
άλλων λόγω διερρηγμένων οικογενειακών δεσμών, κοινωνικών σχέσεων, 
ανεργίας και έλλειψης υπηρεσιών περίθαλψης (Chikadzi, 2017, σελ. 288). 
‘Οπως βρίσκουμε και στην Γιοβάνογλου (2002), η «ετικέτα» του εγκλημα-
τία κάνει τους αποφυλακισμένους να μειονεκτούν έναντι των υπόλοιπων 
πολιτών και στη συνέχεια να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα «εχθρικό 
νομικό περιβάλλον» (Γιοβάνογλου, 2002, σελ.8)∙ κάνει δηλαδή αναφορά 
σε εκείνο που ο Dale χαρακτηρίζει «the legal harassment», με άλλα λόγια 
την «νομική παρενόχληση» (Dale, 1976, σελ. 337) δηλαδή τους περιορι-
στικούς νόμους και διατάξεις που υφίστανται οι αποφυλακισμένοι στη με-
τέπειτα ζωή τους. Η κοινωνική επανένταξη όμως των κρατουμένων μετά 
την αποφυλάκισή τους αποτελεί επίσημη πολιτειακή υποχρέωση (Παπα-
ριστείδη, 2019, σελ.19). Όπως βρίσκουμε και στο Άρθρο 10 παρ.3 του σω-
φρονιστικού κώδικα: «Το σωφρονιστικό σύστημα προβλέπει μεταχείριση 
των κρατουμένων, ουσιαστικός σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση και η 
κοινωνική επανένταξή τους...» ακόμα, «αρχή της αντεγκληματικής πολιτι-
κής της ελληνικής Πολιτείας, […] και καθήκον της συναγόμενο ερμηνευ-
τικά από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος, αλλά και από 
τα διεθνή κείμενα, αποτελεί η επανένταξη των αποφυλακισμένων στην 
κοινωνία» (Γιοβάνογλου, 2002, σελ.9). Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως 
οι πλέον αποφυλακισμένοι κρατούμενοι, έχουν τα ίδια δικαιώματα πρό-
σβασής στα κοινωνικά προγράμματα πρόνοιας, όπως και κάθε άλλος πο-
λίτης (Ogilvie, 2001 σελ.2).

Συνοψίζοντας, καλύτερος τρόπος να αποδοθεί ο ρόλος της κοινωνίας 
για τους αποφυλακισμένους είναι, παραθέτοντας τη δήλωση ενός κρα-
τούμενου (NESF, 2002): 

«Η λέξη επανένταξη (rehabilitation) προέρχεται από τα Λατινικά: καταστώ 
δυνατό (make able). Αυτή είναι η ευκαιρία σου- δώστε μας το ερέθισμα να 
αλλάξουμε. Βοηθήστε μας να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στη σημερινή 
κοινωνία και δώσε μας την ευκαιρία να πετύχουμε σε μια κανονική ζωή. Η 
επανένταξη των αποφυλακισθέντων στην κοινωνία θα μπορούσε να είναι 
ευκολότερη. Οι πρώην κρατούμενοι θα μπορούσαν να έχουν τα εφόδια 
να χαράξουν τη δική τους πορεία και την παιδεία να επιβιώσουν. Μην πε-
ριμένετε να έρθει η ώρα της αποφυλάκισης ή της κατάρρευσης ώστε να 
προσπαθήσετε και να μας αλλάξετε. Ξεκινήστε από την αρχή, μετατρέψτε 
την ευκαιρία σε δική μας προσωπική επιλογή και θα γίνει μέρος της ψυχής 
μας. Οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουν να καταλήξουν εκεί που βρί-
σκονται και αυτό είναι το σημαντικό» (σελ.5). 

Στην έρευνα των Ανδρίτσου κ.α το 1983 οι οποίοι πήραν δείγμα από το 
¼ των ελληνικών φυλακών βρίσκουμε ότι η μεγαλύτερη αναλογία είναι 
απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι κάποιας τεχνικής σχο-
λής, ενώ απόφοιτοι λυκείου αποτελούν το ¼ των κρατουμένων (Ανδρί-
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τσου, 1988, σελ. 245). Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε εκείνα τα ευρή-
ματα με αυτά του Φαρσεδάκη, δηλαδή είκοσι χρόνια αργότερα. Σύμφωνα 
με τον Φαρσεδάκη, το 33% των φυλακών αποτελείται από άτομα υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης το 2011, ενώ οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης αποτελούν το 21% και οι αναλφάβητοι το 19%. Το 5% απαρτίζεται 
από αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης, το 4% από αποφοίτους κάποιας 
άλλης εκπαίδευσης. Μηδενικό, τέλος, είναι το ποσοστό των αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Φαρσεδάκης, 2011, σελ.57) σε σύγκριση με 
το 6% το 1983. 

Το συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα 
με σκοπό την αξιοποίηση του χρόνου των κρατουμένων ώστε αυτοί να 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριό-
τητες (Council of Europe CPT, 1999). Ακόμα σε έρευνα του The National 
Economic and Social Forum, (NESF), στο Δουβλίνο, υποστηρίζεται πως 
πρόσφατα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα εντός φυλα-
κής, αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που ξεκινά από τη προσωπική 
ανάπτυξη και τη βασική εκπαίδευση μέχρι μεταπτυχιακά προγράμματα 
και από παραδοσιακά μοντέλα μέχρι και την τεχνολογία πληροφοριών 
(NESF, 2002, σελ.40). Αναφορικά με τα κίνητρα των κρατουμένων να πα-
ρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα εντός των σωφρονιστικών 
ιδρυμάτων στις σκανδιναβικές χώρες, παρατηρείται πως οι περισσότεροι 
ήθελαν να επενδύσουν τον χρόνο τους στη φυλακή σε κάτι σημαντικό 
και χρήσιμο (Eikeland, et al. 2009, σελ.55). Σε έρευνα των Manger et. al, 
ταυτοποιήθηκαν τρεις κατηγορίες κινήτρων των εκπαιδευομένων σχετικά 
με τη φοίτηση τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα: (α) να κατοχυρώ-
σουν καλές συνθήκες με την αποφυλάκιση τους, (β) να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εγκλεισμού τους, καθώς επίσης (γ) να κοινωνικοποιηθούν και 
να κατακτήσουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες (Manger et. al, 2010, 
σελ.535). 

Σύμφωνα με τον Harlow (2003) εννιά στα δέκα σωφρονιστικά ιδρύμα-
τα παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αμερική και ένας σημαντι-
κός αριθμός συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα από την άφιξη τους 
μέχρι και την αποφυλάκιση τους (Ηarlow, 2003). Οι έρευνες των Παπαϊω-
άννου, Ανάγνου, Βεργίδης (2016), δείχνουν ότι τα ΣΔΕ δίνουν την ευκαιρία 
στους εκπαιδευόμενους να δραπετεύουν από τον εγκλεισμό τους και να 
διατηρούν μια καλή ψυχική ισορροπία αλλά και να εξασφαλίσουν μια κοι-
νωνική αναγνώριση (Παπαϊωάννου, Ανάγνου & Βεργίδης, 2016, σελ.76). 
Σε έναν εκπαιδευτικό χώρο ο εκπαιδευόμενος «διοχετεύει το άγχος του, 
την πίεση που αισθάνεται και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που του δίνο-
νται, τα μετατρέπει, τα μετουσιώνει σε γνώση» (Δημητρούλη & Ρηγούτσου, 
2017, σελ.40). Οι ίδιοι αναφέρουν ότι ο εκπαιδευόμενοι μέσα στο σχολείο 
καλούνται να μετατρέψουν το άγχος, την αγωνία, τα στερεότυπα, τον φόβο 
σε δομή, σε σύμβολά, σε νόημα, σε οριοθέτηση, σε ευθύνη (Δημητρούλη 
& Ρηγούτσου, 2017, σελ.41). Το φιλικό και εν δυνάμει ασφαλές περιβάλ-
λον του σχολείου βοηθά τους κρατουμένους να εκφραστούν και να διοχε-
τεύσουν τη δημιουργικότητά τους, τη φαντασία τους και τα συναισθήματά 
τους αλλά και να μειώσουν την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος που 
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ασκείται στην προσωπικότητά τους (Οικονόμου, 2018, σελ.16). O Ιωάννης 
το 2009, ερευνώντας την επίδραση της διδασκαλίας των μαθηματικών και 
ιδιαίτερα της στατιστικής παρατήρησε ότι η συμπεριφορά των μαθητών 
απέναντι στους συμμαθητές τους άλλαξε και πως εγκαθιδρύθηκε ένα περι-
βάλλον ενδοομαδικής συνεργασίας, που τελικά συνέβαλε και στην κοινω-
νικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη τους (Ιωάννης, 2009, σελ.74). Ταυτό-
χρονα, πολλές πρόσφατες έρευνες συγκλίνουν στο ότι οι εκπαιδευόμενοι 
έχουν μια προνομιακή θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους κρατούμενους, 
ενώ ο Ιωάννης τονίζει πως ενδεχομένως οι κρατούμενοι να έχουν ανέβει 
υψηλότερα στην κλίμακα εκπαίδευσης σε σχέση με κάποιους παλαιότε-
ρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. (Ιωάννης, 2008, σελ.12). Ακόμα πολ-
λές έρευνες αναφέρουν ότι η φοίτηση των εκπαιδευομένων στο σχολείο 
πολλές φορές οδηγεί σε μείωση των ποσοστών υποτροπής τους σε σχέση 
με τους κρατουμένους, οι οποίοι δεν φοίτησαν σε εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής τους (Davis 2013, ΝΕSF 2002, 
Williams, Poyser and Hopkins, 2012, Manger et. al, 2010, Martynowicz & 
Quigley 2010,Nally et al 2012, Οgilvie, 2002, Torre & Wraith 2012,Steurer et 
al 2001, Kling & Krueger 2001, Batchelder & Pippert 2002, Nally et al. 2012, 
Lochner & Moretti 2004).

Στόχος έρευνας
Η παρούσα ερευνητική εργασία αποπειράται να διερευνήσει τις μαθησι-
ακές εμπειρίες των μαθητευόμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
Σ.Δ.Ε. εντός καταστημάτων κράτησης.

Στόχος είναι να αναδειχθούν αυτές οι μαθησιακές εμπειρίες, καθώς 
σχετίζονται άμεσα με τη διαφοροποίηση της καθημερινότητάς τους, την 
προσωπική εξέλιξη κατά τη μαθητεία.

Μεθοδολογία
Η επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (Ανδρίτσου, 2010∙ Davis, 
2013∙ Γιοβάνογλου, 2002∙ Δημητρούλη, Ρηγούτσου, 2017∙ Φαρσεδάκης, 
2011∙ Ιωάννου, 2009∙ Manger et. al, 2010∙ Nally et al, 2012∙ NESF, 2002∙ 
Οικονόμου, 2018∙ Ogilvie, 2002, Wu & Chi, 2019) οδήγησε να τεθούν τα 
ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

•	 Ποιο είναι το μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευόμενων στα ΣΔΕ 
εντός Κ.Κ.;

•	 Ποιες οι μαθησιακές εμπειρίες των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρ-
κεια της μαθητείας στα ΣΔΕ εντός Κ.Κ.;

Δείγμα και συλλογή δεδομένων 
Η αναζήτηση του δείγματος αποδείχθηκε μία δύσκολη και επίπονη δια-
δικασία, η οποία διήρκεσε 4 περίπου μήνες, από το πρώτο τηλεφώνημα 
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έως και την πρώτη συνάντηση με τον ιδρυτή ενός Σ.Δ.Ε, με μέλη της 
οργάνωσης ΕΠΑΝΟΔΟΥ[1], του Δικτύου Αποφυλακισμένων Γυναικών, του 
Συνεταιρισμού «Νέοι Ορίζοντες» και του δικτύου «Γιώργος Ζουγανέλης». 
Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εθελοντές εκπαιδευτικούς 
και καλλιτέχνες, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις εντός των Σ.Δ.Ε., 
αλλά και σε αντίστοιχες της «ΕΠΑΝΟΔΟΣ». Η πρόσβαση στο πεδίο ήταν 
πολύ σημαντική για την κατανόηση των προβλημάτων που πιθανόν θα 
παρουσιάζονταν, τον τρόπο προσέγγισης και την αντιμετώπιση των γυ-
ναικών που θα συμμετείχαν στην έρευνα. Πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος 
του κ. Κλήμη Πυρουνάκη, ιδρυτής του Σ.Δ.Ε. Ελαιώνα και του Δικτύου 
Στήριξης, ο οποίος, ήταν εκείνος που ανέλαβε να φέρει σε επαφή ένα 
μέλος της ερευνητικής ομάδας με το προσωπικό των οργανώσεων κα-
ταρχήν και τα υποκείμενα της έρευνας. Η συνολική διάρκεια της διαδικα-
σίας ενημέρωσης για το πεδίο ήταν δύο μήνες, ενώ και οι συνεντεύξεις 
λήφθηκαν σε διάστημα δύο μηνών. Συνολικά η έρευνα, από την πρώτη 
επικοινωνίας, μέχρι και την ολοκλήρωση της τελευταίας συνέντευξης δι-
ήρκεσε 8 μήνες.

To δείγμα της έρευνας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως δείγμα ευκολίας, 
λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος (Cohen, Manion & Morrison, 2007, 
σελ. 176), είναι έξι γυναίκες και δυο άντρες οι οποίες έχουν αποφυλακι-
σθεί και είχαν φοιτήσει σε Σ.Δ.Ε. σε κάποιο Κατάστημα Κράτησης (Σ.Δ.Ε 
Κορυδαλλού, Σ.Δ.Ε Αυλώνα, Σ.Δ.Ε Ελαιώνα Θηβών). Για λόγους προστα-
σίας των υποκειμένων της έρευνας δεν θα αναφέρουμε άλλες πληρο-
φορίες.

Ανάλυση δεδομένων 
Κατά την ανάλυση δεδομένων αξιοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση κα-
θώς δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να κατανοήσουν σε βάθος τις 
αντιλήψεις, συμπεριφορές και θέσεις των συμμετεχόντων στην έρευ-
να για την κοινωνική πραγματικότητα (Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης 2006). 
Χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ένα ευέλικτο εργαλείο, το 
οποίο επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει και τυχόν άλλα θέματα 
που θα αναδυθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Berg, 2001∙ Cohen 
et al., 2007). 2008). Κατασκευάστηκε οδηγός συνέντευξης με βάση τη 
βιβλιογραφική επισκόπηση που προαναφέρθηκε και λήφθηκε μία πιλο-
τική συνέντευξη για να διαπιστωθεί η εννοιολογική εγκυρότητα του ερ-
γαλείου και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή να ενταχθούν και νέες 
ερωτήσεις. Οι συνεντεύξεις λήφθηκαν σε χώρο που ήταν επιλογή των 
ερωτώμενων, ώστε να αισθανθούν άνετα και να διατυπώσουν ελεύθερα 
τις απόψεις τους, χωρίς να αισθανθούν ότι κάποιος διεισδύει στον ιδι-
ωτικό τους χώρο (Cadd, 2004, όπως ανάφ. στο Cohen et al, 2007, σελ. 
150). Ενημερώθηκαν πλήρως για τον σκοπό της έρευνας και το δικαίωμα 
να αποχωρήσουν, εάν δεν το επιθυμούσαν. Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες 
ηθικής και δεοντολογίας (Cohen et al., 2007, σελ. 98).

Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η θεματική ανάλυση, 
αξιοποιώντας τα έξι στάδια που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006). 
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Αν και δεν είναι αναγκαίο σε μια ποιοτική έρευνα, καταβλήθηκε προ-
σπάθεια και λήφθηκαν συνεντεύξεις από άτομα διαφορετικής ηλικίας 
και από διαφορετικά καταστήματα, για να βελτιώσουμε την εγκυρότητα 
της έρευνας. Επιπλέον η εγκυρότητα επιτεύχθηκε μέσω του πλούτου και 
του εύρους των δεδομένων που συλλέχθηκαν, τη διαδικασία προσέγγι-
σης των συμμετεχουσών, του περιεχομένου των ερωτήσεων, αλλά και 
την έλλειψη οφέλους των ερευνητών, παρά την υποκειμενικότητα των 
αντιλήψεών τους (Winter 2000, όπ. ανάφ. στο Cohen et al., 2007, σελ. 
133). Όσον αφορά στην αξιοπιστία της έρευνας, η οποία στις ποιοτικές 
έρευνες εντάσσεται στο πλαίσιο της εγκυρότητας, επιτεύχθηκε με τον 
προσεκτικό μεθοδολογικό σχεδιασμό, την ακρίβεια της περιγραφής της 
διαδικασίας συλλογής των δεδομένων, της ανάλυσης και ορθής παρου-
σίασης αυτών και η επιβεβαίωση από δύο συμμετέχουσες της ακριβούς 
και ορθής χρήση των δεδομένων των συνεντεύξεων (Denzin & Lincoln, 
1994∙Hammersley, 1996 LeCompte & Preissle, 1993∙ Συμεού, 2007).

Αποτελέσματα 
Σχετικά με την εκπαίδευση και τη μαθητεία των εκπαιδευομένων στα 
Σ.Δ.Ε, διερευνήθηκαν αρχικά οι λόγοι που τους οδήγησαν να παρακολου-
θήσουν τα μαθήματα, ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι πληρο-
φορήθηκαν τη λειτουργία τους. Επίσης διερευνήθηκε η σχολική τους εκ-
παίδευση, ώστε να συγκριθεί με τις μαθησιακές εμπειρίες τους στα ΣΔΕ, 
τα συναισθήματα τους, καθώς και η καθημερινότητα τους στο σχολείο.

Αρχικά εξετάστηκαν οι λόγοι που ώθησαν τους εκπαιδευόμενους να 
παρακολουθήσουν τα Σ.Δ.Ε. Τα κίνητρά τους έχουν να κάνουν με την εκ-
μάθηση της ελληνικής γλώσσας και με την δυνατότητα που δίνει το σχο-
λείο στους εκπαιδευόμενους - κρατούμενους να «ξεφεύγουν» από την 
καθημερινότητα της φυλακής. Αρκετοί αναφέρουν ότι γράφτηκαν στα 
Σ.Δ.Ε, αποκλειστικά με τον στόχο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
ενώ οι υπόλοιποι (Σ2, Σ3, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8), πέραν των γλωσσικών δεξιοτή-
των ανέφεραν ότι εστιάζουν και στην προσωπική ανταμοιβή, την ποιοτική 
διαχείριση του χρόνου τους. 

«Ήθελα να μάθω την γλώσσα για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω.» (Σ1)
«Ήθελα να ασχοληθώ με κάτι και να ξεφεύγω.» (Σ7)

Η διάρκεια φοίτησης των εκπαιδευομένων του δείγματος, ποικίλει, κα-
θώς και η ποινή τους ήταν σε κάθε περίπτωση διαφορετική. Για το λόγο 
αυτό ποικίλλουν και οι γνώσεις που απέκτησαν. Σε μεγάλο βαθμό, οι εκ-
παιδευόμενοι ξεκίνησαν από το δημοτικό (Σ1, Σ2, Σ6, Σ7) και συνέχισαν 
μέχρι στο γυμνάσιο (Σ1, Σ6, Σ7).

«Ήμουν από τρίτη γυμνασίου, μέχρι τρίτη λυκείου. Τέσσερα χρόνια.
[...]Ναι το πήρα (το απολυτήριο), έδωσα και για πανελλήνιες αλλά δεν 
πέρασα.» (Σ3)



407

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

«Μόλις κατάλαβα ελληνικά, με πέταξαν στην δευτέρα λυκείου, και 
μετά στη τρίτη λυκείου, και μετά πήρα αναβολή στο εφετείο και κατάλαβα 
ότι έχω χρόνο να δώσω για πανελλαδικές και κάθισα και διάβασα.» (Σ4)

Στα αποσπάσματα των συνεντεύξεων στη συνέχεια, σχετικά με την 
καθημερινότητα και τα μαθήματα στα Σ.Δ.Ε, οι εκπαιδευόμενοι, κάνουν 
αναφορά στην επικοινωνία που είχαν αναπτύξει με τους καθηγητές (Σ1, 
Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ8). Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι οι κα-
θηγητές επιδίωκαν τον διάλογο και τη συζήτηση. Ακόμα, βλέπουμε ότι 
γινόταν μια προσπάθεια ανίχνευσης των εκπαιδευτικών τους αναγκών 
(Σ1, Σ2, Σ5) αλλά και μια προσπάθεια διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
(Σ8). Παρατηρείται ταυτόχρονα ένας σεβασμός προς τη δημιουργικότη-
τα (Σ4), τις καλλιτεχνικές και αθλητικές ανάγκες των εκπαιδευομένων 
(Σ4, Σ5, Σ8, Σ4). Ακόμα, σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευτές σκόπευαν 
στον αναστοχασμό και την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων 
(Σ8). 

«Μπήκαμε στην τάξη, συζητήσαμε, για τα μαθήματα, συζητούσαμε τι 
περιμέναμε εμείς από αυτό. Ψυχολογία, είχαμε στο σχολείο.» (Σ1)

«Τη πρώτη μέρα είχε έρθει η κυρία Ι. και άρχισε να μας λέει τι ακριβώς 
θα γίνει και ότι θα έχουμε χρόνο να κάνουμε καφέ και όλα. Και εμένα μου 
φάνηκε λίγο περίεργο και λέω θα ερχόμαστε σχολείο και θα πίνουμε και 
καφέ; (γέλια) Αλλά η πρώτη μέρα είναι που έβαλα μέσα στη καρδιά μου. 
Ήταν πολύ όμορφη.» (Σ2)

«Υπήρχε ησυχία. Ντρεπόμασταν το ότι ήμασταν εκεί; Γινόταν κάτι μα-
γικό, δηλαδή, ίσως και οι καθηγητές που μας βλέπανε λέγανε: «Οκ, αυτοί 
είναι τώρα; Τα βλέπω πολύ καλά παιδιά γιατί μου ΄λένε ότι είναι χειρότε-
ροι;» (Σ3) 

«Θυμάμαι τελευταία χρονιά που τελειώσαμε το λύκειο, οι καθηγητές 
κλαίγανε. Είχε αλλάξει τελείως το μυαλό τους. [...].ερχόντουσαν οι καθη-
γητές της Θήβας και παίζανε βόλεϊ μαζί μας.» (Σ3) 

«Καταρχάς, μου άρεσαν πάρα πολύ οι συζητήσεις με τους καθηγητές 
μας. Μία χρονιά ήρθε ένας διευθυντής ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ 
να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές, μετά 
άρχισε να καλεί και άλλα σχολεία να κάνουν επισκέψεις στο δικό μας 
σχολείο και μετά ήρθε και η σχολή καλών τεχνών και μας ζωγράφισε κάτι 
τοίχους σε σχολεία. Είχαμε πάει και μια φορά στη Θήβα και κάναμε πα-
ράσταση.» (Σ4)

«Το αγαπημένο μου ήταν οι υπολογιστές έτσι. Υπολογιστές μαθηματι-
κά, και κάποιο πρόγραμμα για αθλητισμό, για βόλεϊ. Μας είχε φέρει ο Κ. 
μια ομάδα με κάποιους ανθρώπους, μεγαλύτερης ηλικίας. Είχαμε κάνει 
κάτι σαν τουρνέ. Σαν αγώνες. Εμένα ήταν το καλύτερο μου απ΄ ότι κατά-
λαβες.» (Σ5)

«(Γέλια) Όχι, όχι μάθαμε. Υπήρχε η σοβαρότητα, υπήρχε και η πλάκα. 
Μας έλεγε, «τι θα κάνουμε σήμερα»; Και λέγαμε «μπορούμε να μην κά-
νουμε τίποτα απλώς να συζητάμε» και μας έλεγε «εντάξει» (Σ6)

«ξέρεις ήμασταν όλη τη μέρα κλεισμένες, και ξαφνικά βλέπεις ένα 
ωραίο παιδί μπροστά σου, πας με το χαμόγελο. Και αυτός ήταν πολύ φι-
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λικός. Μιλούσε με τη κάθε μια, δεν έλεγε ρε παιδί μου, - εσύ είσαι σαρα-
ντάρα - . Μιλούσε με όλες. Έκανες και πλάκες.» (Σ7) 

«Ερχόταν η κυρία η συγγραφέας E.Λ και μας έβαζε να δούμε τον Ού-
γκο μετά έπρεπε να της πούμε το νόημα που βγάλαμε. Την ταινία την 
θυμάμαι σαν να τη βλέπω τώρα. Ήταν ένας κλέφτης που πήγε μέσα σε 
ένα πλούσιο σπίτι. Τον έβαλε μέσα τον δέχτηκε. Μετά αυτός ο άνθρωπος, 
όχι μόνο τίμησε τη καλοσύνη του αλλουνού. Του χάρισε τα πράγματα που 
του έκλεψε. Του έδωσε την ευκαιρία. Την έκανε τη βλακεία του, αλλά 
του έδωσε την ευκαιρία να επανορθώσει. Και στο τέλος του έδωσε πολύ 
περισσότερα από ότι ήρθε να πάρει. Και στη ζωή άμα το δεις. Δηλαδή να 
έρθω εσένα, να σου πάρω το κασετοφωνάκι σου, και μετά να μου πεις 
- μη μου πάρεις το κασετοφωνάκι, πάρε ολόκληρη τη τσάντα μου.» (Σ8)

«Μας έκανε λογοτεχνία. Σε έβαζε να σκεφτείς αυτά που έχεις κάνει. 
Σε έβαζε στην ίντριγκα. Με τον εαυτό σου. Σε έβαζε στη θέση αυτουνού 
που έκανε ότι έκανες εσύ. Και έβλεπες, συμπεριφορά ανθρώπων που 
είχες αδικήσει εσύ και δεν το είχες καταλάβει, και ανθρώπους που σε 
αδίκησαν και δεν είχες καταλάβει. Εκεί είναι η διαφορά. Το έβλεπες σαν 
τρίτο άτομο. Έβλεπες τον εαυτό σου. Και εκεί σε προβλημάτιζε, έλεγες 
«γιατί το έκανα αυτό;» (Σ8) 

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχετικά με τα συναισθήματα, οι εκπαιδευ-
όμενοι νιώθουν ότι η επιλογή τους αυτή, τους έδωσε την αίσθηση πως 
έκαναν κάτι «καλό» για τους εαυτούς τους (Σ1, Σ5, Σ3, Σ6, Σ8). Αισθάν-
θηκαν και ότι η ψυχολογία τους επηρεάστηκε θετικά (Σ1, Σ6), ότι βρήκαν 
ένα τρόπο διαφυγής (Σ5) και πως ηρέμησαν (Σ6). Οι εκπαιδευόμενοι φά-
νηκε ακόμα να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον και σε θέση 
να χαράξουν την δική τους πορεία, (Σ1) να ακολουθήσουν τα όνειρα και 
τις φιλοδοξίες. Ακόμα, οι εκπαιδευόμενοι, νιώθουν σε θέση να κάνουν τα 
επαγγελματικά τους πλάνα και να θέσουν στόχους (Σ5, Σ8, Σ3). Μεγάλο 
ρόλο, έπαιξε για τους εκπαιδευμένους, οι σχέση με τους καθηγητές και 
οι στήριξη που αυτοί έδειξαν στο πρόσωπό τους. Οι συνεντευξιαζόμενοι 
δήλωσαν επανειλημμένως ότι δέχτηκαν την αγάπη, την στήριξη, την βο-
ήθεια των καθηγητών τους, αλλά και ότι έλαβαν ιδιαίτερης εκτίμησης. 
(Σ1,Σ2, Σ3,Σ5, Σ6, Σ7) Ακόμα, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας έπαιξε 
πολύ σημαντικό ρόλο για τη πλειονότητα των αλλόγλωσσων εκπαιδευο-
μένων (Σ1, Σ2, Σ4, Σ6, Σ7). 

«...κάνω κάτι για τον εαυτό μου, θα μαθαίνω πράγματα και θα με βοη-
θήσει αυτό στη πορεία.» (Σ1)

«Η αγάπη τους.. Επειδή ενδιαφέρονται πραγματικά, όχι επειδή είναι η 
δουλειά τους.» (Σ2) […].» (Σ2)

Στο ερώτημα που αφορούσε στις δυσκολίες και στα προβλήματα αντι-
μετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι στα Σ.Δ.Ε, υπάρχουν πολλές και διαφορετι-
κές απαντήσεις. Συγκεκριμένα εντοπίζονται δυσλειτουργίες (Σ3), άγχος 
απόδοσης (Σ1, Σ3, Σ6), πρόωρη διακοπή της μαθητείας λόγω αποφυ-
λάκισης (Σ2), διαφοροποίηση κινήτρων εκπαιδευομένων (Σ4), έλλειψη 
υποστήριξης από τους αρμόδιους φορείς (Σ3, Σ5) και τέλος δυσκολίας 
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μετάβασης στην από τη σχολική πραγματικότητα στην πραγματικότητα 
της φυλακής (Σ6, Σ8).

Πιο συγκεκριμένα, μία εκπαιδευόμενη χαρακτηρίζει «ψυχοφθόρο» τον 
σωματικό έλεγχο στον οποίο οι εκπαιδευόμενες υποβάλλονταν πριν και 
μετά την μετάβασή τους στον σχολικό χώρο, αλλά και υποτιμητική την 
συμπεριφορά των φυλάκων προς εκείνες (Σ3).

Μια ακόμα παράμετρος που παρεμπόδιζε την εκπαιδευτική διαδικα-
σία, ήταν η διαφορά κινήτρων των εκπαιδευομένων Πιο συγκεκριμένα, 
οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι παρακολούθησαν τα Σ.Δ.Ε με στόχο κυρίως 
να μειώσουν την ποινή τους δεν συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και δεν ήταν συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Το 
τελευταίο συνέβαλε στο να επιβαρυνθούν, οι ρυθμοί διδασκαλίας και να 
αφιερώνεται μεγάλο μέρος της διδακτικής ώρας στην επανάληψη της 
ήδη διδακτέας ύλης.

«Έπρεπε να σε μεταφέρει η εξωτερική φρουρά και να μας ξαναφέρει. 
Στη μεταφορά υπήρχαν πολλοί φρουροί, οι οποίοι θα κοροϊδεύανε, [...] 
Ή που μπορεί να μαλώναμε, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν, που 
εμείς γράφαμε και ο χρόνος τελείωνε και μεγάλη αγωνία, και.. είχε έρθει 
από πίσω, ανήλικη, και της λέει «τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» 
Και του λέει μια, δυο, τρεις, «μ’ αφήνεις γιατί έχω δέκα λεπτά;» και (λέει) 
«τι το θέλεις αυτό τώρα;» Και μιλάμε, δέκα οκτώ χρονών το κοριτσάκι. 
«Τώρα σου ήρθε να τελειώσεις το σχολείο;» (είπε).[...] υπήρχαν βέβαια 
και άλλοι που σου έλεγαν «τι έχεις να δώσεις να σε βοηθήσω.». [...] Όλη 
όμως αυτή τη διαδικασία, τη σνομπάρανε λίγο [...], αντί να το επικροτή-
σουν, το κοροϊδεύουν [...].» (Σ3)

«[...] δεν είχαν όρεξη να μάθουν και αυτό δυσκόλευε να προχωράνε 
τα μαθήματα. » (Σ6)

«Το υπουργείο παιδείας, είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπο-
ρούν να υπάρξουν όσον αφορά το σχολείο. […]Δεν κάνουν προσπάθεια 
για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι μέσα. [...]» (Σ5) 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι, όταν κλήθηκαν να συγκρίνουν το σχολείο 
τους στα Σ.Δ.Ε με το σχολείο τους κατά τη παιδική ηλικία, ήταν ιδιαίτε-
ρα ευνοϊκοί προς τα Σ.Δ.Ε. Περισσότερο, οι εκπαιδευόμενοι εστιάζουν 
στα χαρακτηριστικά των καθηγητών και δείχνουν έντονη προτίμηση προς 
τους καθηγητές των Σ.Δ.Ε, οι οποίοι, έδειχναν αμέριστο ενδιαφέρον προς 
τους εκπαιδευόμενους (Σ2, Σ3, Σ4, Σ8). Δύο εκπαιδευόμενες αναφέρο-
νται και πάλι στο δυσμενές σχολικό περιβάλλον κατά την παιδική τους 
ηλικία (Σ1, Σ2). Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που εντάσσεται στις αρχές 
εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το κίνητρο. Οι εκπαιδευόμενοι ανιχνεύουν 
την ύπαρξη προσωπικού κινήτρου, για τη μαθητεία τους στα Σ.Δ.Ε κάτι το 
οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του σχολείου 
κατά τα παιδικά τους χρόνια (Σ6, Σ7). 

«Με όλες από εμάς ήταν φιλικοί. Εάν δε σε έβλεπαν καλά σε βοη-
θούσε, καθόταν να σου εξηγήσει… Είναι κάτι που έξω δεν το έχεις, δεν 
υπάρχει κάποιος που υπάρχει εκεί για σένα» (Σ1)
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«Στην Ουγγαρία είναι όλα πολύ κρύα, αλλά εδώ ένιωσα ζεστασιά. Κά-
θονται, και ας πούμε όταν δεν καταλαβαίνεις δεν έχουν νεύρα γιατί δεν 
καταλαβαίνεις θέλουν πραγματικά να μας μάθουν, και όχι επειδή το κρά-
τος τους έβαλε εκεί. Επειδή ενδιαφέρονται πραγματικά, όχι επειδή είναι 
η δουλειά τους.» (Σ2)

«Εντάξει πολύ καλύτερα τα Σ.Δ.Ε. Πολύ αγάπη, θέλουν να σου δείξουν 
πραγματικά..» (Σ3)

«Εγώ δεν τους έβλεπα σαν δασκάλους αλλά σαν φίλους. Κάναμε και 
παρέα στα διαλείμματα και μιλούσαμε για διάφορα. Όχι όλοι, αλλά οι πε-
ρισσότεροι ήθελαν να σε βοηθήσουν να μάθεις περισσότερα. Ήταν εκεί 
για σένα.» (Σ4)

«Ναι, υπάρχει διαφορά γιατί τότε ήταν τα παιδικά χρόνια.όταν ήμουν 
παιδί δεν ήθελα να διαβάζω ενώ τώρα που είμαι μεγάλη ήθελα να διαβά-
ζω. Τότε με κυνήγαγε η μαμά μου.» (Σ6)

«Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι πιο εύκολο. Το κάνεις επειδή το 
θες και σ’ αρέσει και το κάνεις.» (Σ7)

«Πολύ καλύτεροι είναι οι μέσα δάσκαλοι. Οι έξω λένε - εγώ το μάθημα 
μου να κάνω, να πάρω τα λεφτά μου.» (Σ8)

Οι μαρτυρίες των εκπαιδευομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των Σ.Δ.Ε 
στους ίδιους, φανερώνει ότι η φοίτηση τους στα Σ.Δ.Ε, συνέβαλε θετικά 
στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, οδηγώντας τους προς την αυτο-
πραγμάτωση, την ευρύτερη εξέλιξη τη σκέψης τους και τους οδήγησαν 
στον αναστοχασμό (Σ1, Σ8). Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι 
ανακάλυψαν πτυχές της προσωπικότητας τους που δεν είχαν την δυνα-
τότητα να ανακαλύψουν νωρίτερα (Σ1, Σ2, Σ7), και πως έμαθαν να σκέ-
φτονται διαφορετικά (Σ3). Επίσης ανέπτυξαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
για τους ίδιους (Σ6) και άρχισαν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αι-
σιοδοξία το μέλλον (Σ1). Ακόμα, έθεσαν στόχους (Σ3, Σ4) και ένιωσαν 
ότι μπορούν να τους πετύχουν και εκπληρώσουν και μεταγενέστερες 
επιθυμίας και όνειρα (Σ6). Επιπροσθέτως, το Σ.Δ.Ε και κατά συνέπεια η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας 
των εκπαιδευομένων με την ελληνική πραγματικότητα (Σ1, Σ2). Παράλ-
ληλα, μία εκ των εκπαιδευόμενων, απάντησε πώς μετά από την εμπειρία 
της στα Σ.Δ.Ε, ένιωσε πιο καχύποπτη προς τους ανθρώπους (Σ5). Ενώ οι 
περισσότεροι δηλώνουν πως η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε συνέβαλε στην απο-
τροπή της εκ νέου εμπλοκής στον ποινικό μηχανισμό, μια εκπαιδευόμενη 
αναφέρει πως η προοπτική υποτροπής στο έγκλημα επανέρχεται κατά 
καιρούς στη σκέψη της (Σ8).

«Ήμουν σαν χαμένη.. Βοηθάει πάρα πολύ να αλλάξεις και να μη κάνεις 
το ίδιο λάθος. Να κοιτάς μπροστά και να κάνεις το σωστό πράγμα [...]
μέσα από το σχολείο, παίρνεις και τη δύναμη, μαθαίνεις τα ωραία πράγ-
ματα που δεν είχα την ευκαιρία να μάθω.» (Σ1)

«Για να μπορούν να αλλάξουν, να μαθαίνουν αυτά που έχω μάθει και 
εγώ. Δε θα ξανακάνουν τα ίδια λάθη.» (Σ1)
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«Ναι, με έχει βοηθήσει πολύ μου έχει δείξει ότι «ναι μπορώ». Kαι ότι 
δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι, το θέμα είναι να έχεις θέληση να 
μαθαίνεις. Θέλω να πω, ότι χρειάζεται να ανοίξουν περισσότερα » (Σ2)

«Σαν άνθρωπο με έχει βοηθήσει γιατί πήρα από το σχολείο πολλά 
πράγματα, έμαθα να σκέφτομαι διαφορετικά. Έμαθα να αγαπώ τον εαυτό 
μου, είχα βάλει στόχους[...]αισθάνομαι πιο δυνατή.» (Σ3)

«Βέβαια, και μόνο το ότι πέρασα στο πολυτεχνείο είναι μεγάλο πράγ-
μα [...]Αισθάνομαι πιο σίγουρος ότι εάν κάτι θέλω μπορώ να τα καταφέ-
ρω.» (Σ4) 

«Aνακάλυψα κάποιες δυνατότητες δικές μου που δεν τις ήξερα καν. 
[...] λες δεν μπορεί να είναι έτσι. Λες ότι κάτι λάθος γίνεται. Ότι κάτι θέ-
λουν να προωθήσουν για κάποιο λόγο. Γίνεσαι πάρα πολύ καχύποπτος.» 
(Σ5)

«Έχω καταλάβει ότι μπορώ να φτάσω πιο πάνω.» (Σ6)
«Είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου και μαθαίνεις πράγματα για 

τον εαυτό σου [...] Είναι λίγο δύσκολα, αλλά έχω ελπίδα μέσα μου, έχω 
θετικές σκέψεις. Θα πάνε όλα καλά.» (Σ7)

«Άλλο να μαθαίνεις να γράφεις και άλλο να μαθαίνεις πράγματα που 
μπαίνουν μέσα στη ψυχή σου. Οι ανθρώποi εκεί μέσα με βοήθησαν πε-
ρισσότερο να βρω των Α. που δεν ήξερα εγώ ότι είχα [...] Μου περνάει 
από το μυαλό ότι, ό,τι και να βγει μπροστά μου θα το αντιμετωπίσω. Παρ’ 
ότι πολλές φορές λέω «[..] θα πάω φυλακή». Εκεί είναι το θέμα της απο-
γοήτευσης. Ξαναγίνεται κύκλος. Όσα χρόνια και εάν περάσουν αυτός ο 
κύκλος δε θα σταματήσει να υπάρχει.» (Σ8)

Οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν, πως η φοίτηση τους στα Σ.Δ.Ε, έχει 
αλλάξει το τρόπο που επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο και 
τους ανθρώπους γύρω τους. (Σ1, Σ4). Συγκεκριμένα, η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε 
φαίνεται να έχει συμβάλει στο τρόπο που εκείνοι επικοινωνούν με τους 
γύρω τους (Σ4).

«Πώς να μιλήσω, να εξηγήσω αυτά που θέλω, να μάθω τους ωραίους 
τρόπους» (Σ1)

 «Να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα.» (Σ4)
 «Ναι με έχει βοηθήσει. Και με τους φίλους.» (Σ7)
«[...]εγώ προσωπικά δεν πήγα με κάποια προοπτική «πάω για να γίνω 

καλύτερος». [...] η συμπεριφορά τους, με άλλαξε. Μέχρι και η συμπεριφο-
ρά του σωφρονιστικού υπαλλήλου που ήταν εκεί και σε κατέγραφε ήταν 
καλύτερη από τον άλλον που ήταν πιο μέσα. Είναι η συμπεριφορά του 
ανθρώπου που σε κάνει και αλλάζεις.» (Σ8)

Η τελευταία ερώτηση, αφορούσε στην προσωπική γνώμη των εκπαι-
δευομένων για τον αντίκτυπο των Σ.Δ.Ε στα καταστήματα κράτησης και 
τις προτάσεις τους, αλλά κατέληξε σε έναν γενικότερο σχολιασμό, φέρ-
νοντας στο φως προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. 

Οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι η φοίτηση τους στα Σ.Δ.Ε, αποτέ-
λεσε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή τους (Σ1, Σ4) και ότι τους έδωσε την 
ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθημερινότητα της φυλακή (Σ1, Σ2, Σ4). 
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Ταυτόχρονα τους γέμισαν με αυτοπεποίθηση και λειτούργησαν ως ψυχο-
λογικό εφόδιο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ποινής τους (Σ1, Σ4). Ακό-
μα, αποτέλεσαν παράγοντα αποτρεπτικό ώς προς την υποτροπή τους στο 
έγκλημα, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι, χάρη στα σχολεία άρχισαν 
να εξετάζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές (Σ1, Σ3, Σ6, Σ7). Ταυτό-
χρονα, οι εκπαιδευόμενοι κάνουν ένα είδος έκκλησης προς τη κοινωνία, 
για να στηριχτούν τα σχολεία. (Σ1, Σ2, Σ4, Σ5)

«Θα ήθελα να πω, να βοηθήσουν όλοι, να προσπαθήσουν όλοι με όσα 
πράγματα μπορούν, με αυτά τα λίγα που έχουν. Να στηριχθούν τα σχο-
λεία, να μπορούν να ανοίξουν άλλα [... ] Πρέπει να δώσουνε μια δεύτερη 
ευκαιρία σε αυτούς που δεν την είχαν.» (Σ1) 

«Θέλω να πω, ότι χρειάζεται να ανοίξουν περισσότερα σχολεία.» (Σ2)
«Περισσότερες σχολές, περισσότερα ΙΕΚ. [...]Να υπάρξει συνεργασία 

για να μπορέσει και ο άλλος όταν βγει να ακολουθήσει κάποιο επάγγελ-
μα.» (Σ3)

«[...]πάρα πολύ σημαντικό [...] το λέω για όλα τα παιδιά. Γιατί είδα ότι 
δεν έχουν καθόλου ανοιχτό μυαλό. Έχουν ζήσει στις συνθήκες που τους 
οδήγησαν στην εγκληματικότητα και δεν έχουν δει κάτι περισσότερο. Δεν 
είχαν ευκαιρία να μάθουν κάτι ενδιαφέρον. [...] προσπάθησαν [...] να αλ-
λάξουν, [...] να προχωρήσουν [...] ότι θες να κάνεις πρέπει να έχεις ένα 
χαρτί, να έχεις τελειώσεις.» (Σ4)

«[...] κόσμος, να βοηθήσει το σχολείο μέσα.» (Σ5) 
«[...] να μην πει κανείς «α, δεν έχω κάνει τίποτα μικρός ή μικρή και δεν 

υπάρχει ελπίδα.». Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, στους εθελοντές 
που ερχόντουσαν εκεί και είχαν υπομονή μαζί μας και μας μάθανε πράγ-
ματα.» (Σ6) 

«Βοηθάει στο μέλλον, στη ζωή σου. Εάν μπορούν να πάνε να πάνε για-
τί είναι πολύ καλό. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Μόνο να μάθουν.» (Σ7)

«[...]μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να πάνε δύο βήματα παρά 
πέρα. σε αυτούς που είναι έξω, να μην σταματάνε αυτούς που είναι μέσα 
και θέλουν να προχωρήσουν. [...] εγώ δεν σταματάω. Συνεχίζω όπως 
μπορώ. Το σχολείο πρέπει να συνεχιστεί αλλά πρέπει να υπάρχουν άν-
θρωποι που το σέβονται.» (Σ8)

Συμπεράσματα 
Καταλήγοντας, στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η γενικότερη εμπειρία 
των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε και αναλύθηκαν στοιχεία της καθημερι-
νότητας τους σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι περισσότεροι 
άντλησαν πληροφορίες για τα σχολεία μέσα στα καταστήματα κράτησης. 
Κατόπιν, αναζητήθηκαν οι λόγοι που παρακίνησαν τους εκπαιδευομέ-
νους να εγγραφούν στα σχολεία και τα οφέλη που απέκτησαν από αυτά. 
Τα κίνητρα των εκπαιδευομένων διαπιστώνεται πως συνδέονται με την 
δημιουργία καλύτερων μελλοντικών προοπτικών κατά την αποφυλάκι-
ση. Ειδικότερα, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εντοπίζεται στο κέ-
ντρο των εκπαιδευτικών αναγκών των αλλοδαπών εκπαιδευομένων, ενώ 
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ταυτόχρονα παρατηρείται μια επιθυμία εργασιακής κατοχύρωσης μετά 
την αποφυλάκιση. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να απέκτησαν τε-
χνικές και άλλες γνώσεις οι οποίες ανατροφοδοτούσαν θετικά την ψυ-
χολογία τους και τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν ή να ολοκληρώσουν 
την φοίτηση τους στα Σ.Δ.Ε., και να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις. Ακό-
μα, αναζητώντας τις επιπτώσεις των Σ.Δ.Ε στη ζωή τους ως μαθητευό-
μενων, παρατηρείται πως τα Σ.Δ.Ε και οι καθηγητές που διδάσκουν σε 
αυτά, συνέβαλαν στην ενδυνάμωση αισθημάτων αυτοεκτίμησης και στην 
δημιουργία μελλοντικών προοπτικών για τους μαθητευόμενους. Η καθη-
μερινότητα στα Σ.Δ.Ε, δείχνει να εξελισσόταν με βάση τις εκπαιδευτικές, 
καλλιτεχνικές, αθλητικές και προσωπικές τους ανάγκες, ενώ τέλος πασί-
δηλη είναι σε κάθε απόσπασμα των συνεντεύξεων, η συνεχής επικοινω-
νία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα προβλήματα που αντιμετώ-
πισαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της μαθητείας συνοψίζονται 
στην αναφορά των ίδιων σε δυσλειτουργίες του σχολείο, στο άγχος από-
δοσης καθώς και στην δυσκολία προσαρμογής από την πραγματικότη-
τα του σχολείου στην πραγματικότητα της φυλακής. Τέλος, η σύγκριση 
των Σ.Δ.Ε με τη φοίτηση κατά τα σχολικά/παιδικά χρόνια, καταδεικνύει 
την διαφοροποίηση των κινήτρων και το γεγονός ότι οι καθηγητές των 
Σ.Δ.Ε παρουσιάζουν μεγαλύτερη αφοσίωση στο επάγγελμα του καθηγη-
τή. Κατα την παρούσα έρευνα διερευνήθηκε η τυχόν συμβολή της φοί-
τησης στα Σ.Δ.Ε στην προσωπική τους εξέλιξη, στην διαφοροποίηση του 
τρόπου επικοινωνίας, στην εύρεση εργασίας και στέγης, αλλά και στην 
αλλαγή του τρόπου ζωής των εκπαιδευόμενων και τέλος, αναζητήθηκε η 
προσωπική άποψη των εκπαιδευομένων για τον αντίκτυπο των Σ.Δ.Ε στη 
ζωή των εκπαιδευομένων-κρατουμένων.

Επίλογος 
Εν κατακλείδι, η παροχή εκπαίδευσης από τα Σ.Δ.Ε, εντός καταστημάτων 
κράτησης, και η επιτυχής επανένταξη των αποφυλακισμένων, είναι άμεσα 
συνδεδεμένα. Η διαδικασία της επανένταξης του αποφυλακισμένου στην 
κοινωνία είναι πολυσύνθετη και ξεκινά από τη στιγμή που εκείνος απομα-
κρύνεται από τα σωφρονιστικά ιδρύματα έως ότου μπορέσει να ενταχθεί 
στο κοινωνικό σύνολο, να αισθανθεί ίσος με τον συμπολίτη του. Όσον 
αφορά στη μαθητεία των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε, εντοπίζονται στοι-
χεία της καθημερινότητας τους, κίνητρα, επιπτώσεις, αλλά και προβλή-
ματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι. Ειδικότερα, η ανάλυση των 
ευρημάτων σχετικά με τα κίνητρα των εκπαιδευομένων, όπως αυτά ανα-
φέρθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους για τους ίδιους αλλά και συμ-
μαθητές τους, δείχνει πως αυτοί παρακολούθησαν τα Σ.Δ.Ε για να βελ-
τιώσουν τις συνθήκες επανένταξη τους μετά την αποφυλάκιση (Manger 
2010, σελ.535), για να «δραπετεύσουν» από την καθημερινότητα της φυ-
λακής (Eikeland, 2009, σελ.29), για να έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση στις 
επικείμενες δίκες, για να επωφεληθούν του ευνοϊκού υπολογισμού «μία 
μέρα στο σχολείο ισούται με δύο μέρες έκτιση ποινής». Παρατηρήθηκε 
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περαιτέρω ότι, η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε συνέβαλε στην ενίσχυση αισθημάτων 
αυτοεκτίμησης και αυτοπραγμάτωσης, όπως επιβεβαιώνει και η έρευνα 
των WRC Social and Economic Consultants, (1999) και στην δημιουργία 
φιλοδοξιών για το μέλλον. Η στήριξη και η συμπαράστασή των καθηγη-
τών προς τους εκπαιδευομένους φάνηκε να ήταν καίριας σημασίας και οι 
δεξιότητες που ανέπτυξαν, τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν την πραγ-
ματικότητα της φυλακής από άλλη οπτική γωνία (Council of Europe CPT, 
1999). Στην συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι αντιμετώπισαν 
προβλήματα που οφείλονται στο άγχος απόδοσης, σε έλλειψη υποστή-
ριξης από τους αρμόδιους φορείς και σε δυσκολία μετάβασης από την 
σχολική πραγματικότητα, στην πραγματικότητα της φυλακής. Τέλος, στη 
σύγκριση των Σ.Δ.Ε με τα σχολεία των μαθητευόμενων κατά τη παιδική 
τους ηλικία, φαίνεται ότι τα Σ.Δ.Ε υπερτερούν σε ότι αφορά στην ποιότη-
τα σπουδών και στα κίνητρα των καθηγητών. 

Τέλος, σχετικά με τον αντίκτυπο των Σ.Δ.Ε στην ζωή των αποφυλακι-
σθέντων, και των προσωπική γνώμη των τελευταίων, συμπεραίνεται ότι 
τα σχολεία ώθησαν τους εκπαιδευόμενους στο να δημιουργήσουν πιο 
ευεργετικές προοπτικές κατά την αποφυλάκιση τους. Η θετική επίδραση 
στην ζωή των αποφυλακισμένων φαίνεται από το γεγονός ότι εκείνοι, 
δεν τείνουν προς παραβατικές συμπεριφορές, αισθάνονται πιο έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, να ενσωματωθούν στο κοινωνι-
κό σύνολο και να δημιουργήσουν επαγγελματικές προοπτικές και τέλος, 
φανερώνεται από το γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να 
συνεχιστεί ο θεσμός των Σ.Δ.Ε. (Cho & Tyler 2010∙ Raphael 2010∙ Kling & 
Krueger 2001∙ Steurer et al. 2001∙ Batchelder & Pippert 2002∙ Lochner & 
Moretti 2004∙ Chavez & Dawe 2007).
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο η εκ-
παίδευσή μας διέπεται από αυταρχικά ή αντιαυταρχικά πρότυπα. Αφού 
αναλύσαμε την έννοια της αντιαυταρχικής αγωγής στο χώρο της εκπαί-
δευσης αναφερθήκαμε στα παλιά αναγνωστικά του δημοτικού κι εξετά-
σαμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η οικογένεια, η θρησκεία και 
η ιστορία, θεωρώντας ότι αποτέλεσαν πρότυπα αυταρχικής εκπαίδευσης. 
Κατόπιν αναφερθήκαμε στην αρχιτεκτονική του σχολικού χώρου ο οποί-
ος και αυτός αποτελεί πρότυπο αυταρχισμού. 

Συμπερασματικά από τη μελέτη προέκυψε ότι τα αυταρχικά πρότυ-
πα επηρέασαν σημαντικά την ελληνική εκπαίδευση. Ακόμη και στο πρό-
σφατο παρελθόν η εκπαίδευσή μας παρέμεινε 
στο μεταίχμιο της αυταρχικής κι αντιαυταρχικής 
αγωγής. Ωστόσο όμως σήμερα όλα δείχνουν ότι 
τα κατάλοιπα του παρελθόντος έχουν μείνει ορι-
στικά πίσω. Η εκπαίδευσή μας έχει αλλάξει προ-
σανατολισμούς και το σχολείο εκτός από ακαδη-
μαϊκές γνώσεις προσφέρει δεξιότητες, οι οποίες 
βοηθούν τους μαθητές να γίνουν υγιείς προσω-
πικότητες που να ανταποκρίνονται με επιτυχία 
στις δύσκολες προκλήσεις της εποχής μας. 

ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Abstract
The purpose of this paper is to examine whether our education is gov-
erned by authoritarian or anti-authoritarian standards. After analyzing 
the concept of anti-authoritarian education in the field of education, we 
referred to the old primary school textbooks and we examined the way in 
which family, religion and history are represented, considering that they 
were as models of authoritarian education. Then we talked about the 
architecture structure of the school space which is also a model of au-
thoritarianism. 

 The study concluded that authoritarian standards significantly in-
fluenced Greek education. Even in the recent 
past, our education has remained on the brink 
of authoritarian and anti-authoritarian educa-
tion. However, today everything shows that the 
remnants of the past are definitely behind. Our 
education has changed orientation(s) and the 
school not only offers academic Knowledge, but 
also provide skills that help students become 
healthy personalities who able to successfully 
meet the difficult challenges of our time. 

1. Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι το ελληνικό σχολείο είναι ένας σχετικά πρόσφατος θε-
σμός. Την εποχή που στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ίσχυαν διάφορα σχο-
λικά συστήματα, στην Ελλάδα το σχολείο μόλις άρχιζε να διαμορφώνεται. 
(Νίλσεν 1980). Αν κάνουμε μία ανασκόπηση της λειτουργίας του σχολεί-
ου τα τελευταία 150 χρόνια θα ανακαλύψουμε μία συνέπεια και μία πίστη 
σε αρχικές παιδαγωγικές αντιλήψεις όπως εθνικές και θρησκευτικές για 
το ρόλο του Δημοτικού Σχολείου. Εδώ κι αρκετά χρόνια έχει διατυπω-
θεί η άποψη ότι ο αυταρχικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος ανήκει πια στο παρελθόν. Όμως παρέμειναν μέχρι το πρό-
σφατο παρελθόν ακόμη ορισμένα απομονωμένα σημεία αυταρχισμού κι 
αποτελούν εξαιρέσεις. Μια προσεκτικότερη ενδοσκόπηση του θέματος 
πιθανόν να αποδείκνυε ή ακόμη και να κατέγραφε τον αυταρχικό χαρα-
κτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και τη διαδικασία συ-
ντήρησής του. 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε την έννοια της 
αντιαυταρχικής αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης και να καταλήξουμε 
σε κάποια συμπεράσματα αφού κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο 
παρελθόν και κυρίως στα παλιά αναγνωστικά του δημοτικού, που διδά-
σκονταν για πάρα πολλά χρόνια στα σχολεία μας. Θεωρούμε τα ανα-
γνωστικά αυτά ως ένα αυταρχικό πρότυπο, που αμαύρωσε την εκπαί-
δευσή μας.
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2.  Αντιαυταρχική Αγωγή-Μια Έννοια Αμφιλεγό-
μενη στο Χώρο της Εκπαίδευσης

Ο όρος «αντιαυταρχική αγωγή» είναι αμφιλεγόμενος. Διάφοροι παιδα-
γωγοί αναφερόμενοι σ’ αυτόν ασκούν αυστηρή κριτική και δηλώνουν ότι 
ο όρος έχει μέσα του το στοιχείο του καταναγκασμού, με αποτέλεσμα 
να τείνει στην καλλιέργεια μιας αντισυμπεριφοράς στο παιδί, κάτι που η 
αγωγή προσπαθεί να αποφύγει. Άλλωστε η ίδια η πρόθεση «αντί» μιλάει 
εύγλωττα για τη δομή του όρου. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι πιο 
σωστό θα ήταν να μιλάμε για δημοκρατική αγωγή ή για μη αυταρχική 
αγωγή. 

Η αντιαυταρχική αγωγή αποτελεί μια παιδαγωγική κίνηση, που από το 
σημείο που προσπάθησε να λειτουργήσει να σύστημα, αντιμετωπίστηκε 
με σκεπτικισμό. Ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χώρο συνάντησε σοβαρές 
αντιρρήσεις, σε σημείο που δίχασε ακόμη και τους ειδικούς της εποχής, 
που εκδηλώθηκε. Αυτή η κριτική ασκήθηκε τόσο από τις δυτικές όσο 
και από τις ανατολικές χώρες. Στις ανατολικές χαρακτηρίστηκε ακόμα 
και αναρχική (Χαραλαμπόπουλος, (1983). Αφετηρία της αντιαυταρχικής 
αγωγής αποτελεί η κρίση της αυθεντίας που εκδηλώθηκε στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ και προκάλεσε σύγχυση στον παιδαγωγικό χώρο, γιατί συν-
δέθηκε με ορισμένες απόψεις παιδαγωγών που τις θεώρησαν ακραίες 
και όχι με την ίδια τη φιλοσοφία και τις αρχικές προσδοκίες αυτής της 
εκπαιδευτικής κίνησης. Οι συντηρητικοί παιδαγωγοί έκριναν ότι η αντι-
αυταρχική αγωγή τείνει στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας 
με χαλαρές και αναρχικές προθέσεις. Στην πραγματικότητα όταν γίνεται 
λόγος για αντιαυταρχική αγωγή το πλαίσιο αναφοράς είναι ο A. S Neill 
γνωστός για το σχολείο του Summerhill και για το συγγραφικό του έργο 
γύρω από τις αρχές της λειτουργίας του. Το βασικό λοιπόν επιχείρημα, 
ότι το αντιαυταρχικό σχολείο είναι ένα σχολείο αναρχικό δεν ευσταθεί, 
γιατί αυτό που παρουσιάζει ο Neill απέχει πολύ από κάτι τέτοιο. Κυρίαρχα 
στοιχεία στην αντιαυταρχική αγωγή είναι οι συναινετικές διαδικασίες, η 
ελευθερία, ο ανθρωπισμός, η απόρριψη κάθε μορφής καταναγκασμού 
εκτός φυσικά από τον ηθικό, που οδηγεί το άτομο στην ειρηνική συμβίω-
ση μέσα στα πλαίσια της ομάδας, καθώς και η αυτοδιοίκηση η οποία έχει 
υμνηθεί τόσο επίμονα από το μαθητοκεντρικό σχολείο. Η αντιαυταρχική 
αγωγή κηρύττει κατηγορηματικά ότι το παιδί στον τομέα των γνώσεων 
μπορεί να κάνει τις επιλογές του, αλλά στο θέμα των κανόνων, που αφο-
ρούν τη συνύπαρξή του στην ομάδα, δεν έχει δικαίωμα κατάχρησης σε 
βάρος του συνόλου. 

Ο ρόλος του παντογνώστη εκπαιδευτικού απορρίπτεται στην αντιαυ-
ταρχική αγωγή. Όπως γράφει ο Neill, (1989) o δάσκαλος είναι ένας οδη-
γός που μπορεί κανείς να τον συμβουλεύεται. 

Ο I. Holt (1995) μιλώντας για τη σχέση παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου 
αναφέρει ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να «κατεβαίνει στο επίπεδο» των 
παιδιών, να ανακατεύεται στα παιχνίδια τους και να δημιουργεί μια ατμό-
σφαιρα φιλική και χαρούμενη. 
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Στα ελληνικά σχολεία υπήρξε ανάγλυφη η εικόνα της αυταρχικής εκ-
παίδευσης που επικρατούσε από τους προοδευτικούς παιδαγωγούς Δ. 
Γληνό και Α. Δελμούζο. Ο Γληνός κάνοντας αναφορά στην ελληνική εκ-
παίδευση, χαρακτηρίζει την Αγωγή αυταρχική. Ο έλληνας μαθητής είναι 
καταδικασμένος σε παθητικό δέκτη των ξερών κι ανούσιων γνώσεων του 
σχολείου. Για να είναι το σχολείο αντιαυταρχικό δεν θα πρέπει να καλλι-
εργεί το μονοπώλιο της σοφίας. 

Εξίσου σημαντικές είναι και οι απόψεις του Α. Δελμούζου για την 
αντιαυταρχική εκπαίδευση. Ο Δελμούζος κάνει μία προσπάθεια διαχω-
ρισμού των όρων Δάσκαλος και Διδάσκαλος. Ο Δάσκαλος ενδιαφέρεται 
όχι μόνο για τις γνώσεις αλλά και για τα προβλήματα του παιδιού. Απ’ την 
άλλη μεριά ο Διδάσκαλος ενδιαφέρεται μόνο για την εγκεφαλική μάθη-
ση. Η αυταρχική αγωγή στο ελληνικό σχολείο κατά καιρούς συνδυάστηκε 
και με το ρόλο του έλληνα εκπαιδευτικού κι αυτό γιατί η σχέση παιδαγω-
γού-παιδαγωγούμενου ήταν εξουσιαστική και όχι συναινετική. 

Στην ελληνική εκπαίδευση η αντιαυταρχική αγωγή επικρίθηκε από 
συντηρητικούς και προοδευτικούς, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Οι επι-
κρίσεις αυτές είχαν την αφετηρία τους στο γεγονός ότι το αναγνωστικό 
κοινό πληροφορήθηκε επιφανειακά, με δογματικές κριτικές για την απο-
τυχία της αντιαυταρχικής αγωγής και τις πολιτικές της διαστάσεις, που 
εξυπηρετούσαν τους στόχους τόσο της συντηρητικής όσο και της προο-
δευτικής κίνησης. Άλλωστε το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε σε ευρύτε-
ρη διεθνή κλίμακα με αποτέλεσμα να ακούγονται φωνές για επαναφορά 
των αντιαυταρχικών μεθόδων αγωγής και μάθησης. 

3.  Αναφορά στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Βιβλία 
του Παρελθόντος 

Θα επιχειρήσουμε μια αναφορά στα παλιά αναγνωστικά του δημοτικού 
εξετάζοντας κυρίως το περιεχόμενο αλλά και το πνεύμα με το οποίο συ-
ντάχτηκαν, γιατί τα συγκεκριμένα βιβλία έχουν αφήσει σημαντικά κατά-
λοιπα στην ελληνική εκπαίδευση. 

 Κάνοντας μια ανασκόπηση στο παρελθόν βλέπουμε ότι το 1880 τα 
βιβλία είχαν σκοπό την ηθική και θρησκευτική διαμόρφωση των μαθη-
τών. Από το 1929 όμως ο κυριότερος στόχος των σχολείων θεωρούνταν 
η προετοιμασία των μαθητών για την πρακτική ζωή (Νίλσεν 1980). Χα-
ρακτηριστικό ήταν το υπουργικό διάταγμα του 1953 που αφορούσε τον 
τρόπο συγγραφής των εκπαιδευτικών βιβλίων σύμφωνα με το οποίο τα 
κείμενα έπρεπε:

•	 Να συμβάλλουν στην εθνική, θρησκευτική και ηθική μόρφωση, 
αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα των παιδιών. 

•	 Να καλλιεργούν τα ποικίλα ενδιαφέροντά τους. 
•	 Να συντελούν στην καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των μαθη-

τών, να πλουτίζουν και να αποσαφηνίζουν την πραγματικότητα. Αυ-
τός θεωρείται και ο κυριότερος στόχος των βιβλίων. (Νίλσεν 1980). 
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Οι συγγραφείς των σχολικών κειμένων συμμορφώνονταν απόλυτα με 
τις κατευθύνσεις που έδινε το κράτος καθώς και με τη συγκεκριμένη ιδε-
ολογία. Εκεί που μπορούμε να δούμε καλύτερα την πολιτική που εφάρ-
μοζαν οι διάφοροι μηχανισμοί στα σχολικά βιβλία είναι τα αναγνωστικά 
και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η οικογένεια μέσα από 
αυτά. Προτείνεται ένα και μοναδικό οικογενειακό πρότυπο το οποίο αφο-
ρά την ενωμένη οικογένεια, ικανή να οργανωθεί προς όφελος των μελών 
της, η ενότητα της οποίας είναι αυτονόητη. Η σχολική επίδοση του παι-
διού παίζει σημαντικό ρόλο μέσα στην οικογένεια και προκαλεί ευτυχία 
ή δυστυχία. Προβάλλεται η προστασία του κοριτσιού μιας και η θέση της 
γυναίκας θεωρείται κατώτερη. Η σταθερή σύνθεση της οικογένειας (πα-
τέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά και παιδιά) δεν επιδέχεται καμία αλλαγή. 
(Νίλσεν 1980). 

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζεται μέσα στα σχολικά βιβλία η θρησκεία και η ιστορία. Καταρ-
χήν η θρησκεία αποτελεί για τα σχολικά βιβλία έναν τρόπο εξήγησης των 
φυσικών φαινομένων. Έτσι ακόμη κι ένα τυχαίο συμβάν παρουσιάζεται 
στα συγκεκριμένα βιβλία ως θαύμα. Τα κείμενα για τη θρησκεία αποκλει-
στικά είναι λίγα (7-15% του συνόλου των κειμένων) όμως η θρησκευτι-
κότητα είναι διάχυτη παντού σε όλα τα κείμενα των σχολικών βιβλίων. 
(Φραγκουδάκη 1979).

Τέλος η αναφορά των ιστορικών κειμένων στα σχολικά βιβλία είναι 
αρκετά συχνή. Κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε ότι ως ιστορία τα σχολικά 
βιβλία εννοούν την πολεμική ιστορία δηλαδή την έκβαση πολεμικών επι-
χειρήσεων. Υπάρχει έντονη αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και ο αρχαίος 
ελληνικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται ως θαύμα. Επίσης αναφορά γίνεται 
και στους ήρωες του 1821. 

4.  Κριτική των Εκπαιδευτικών Βιβλίων του Πα-
ρελθόντος

Στην προσπάθειά μας να δείξουμε πόσο αυταρχικά πρότυπα προωθού-
σαν τα εκπαιδευτικά βιβλία του παρελθόντος θα επιχειρήσουμε μια κριτι-
κή πρώτα για την οικογένεια έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στα σχολικά 
εγχειρίδια, κατόπιν για τη θρησκεία και τέλος για την ιστορία. 

 Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η οικογένεια μέσα από τα σχο-
λικά βιβλία και κυρίως τα αναγνωστικά παραπέμπει σε αυταρχικά πρότυ-
πα και δεν ανταποκρίνεται με τις πραγματικές συνθήκες ζωής. Τα κείμενα 
δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα, ούτε την ερμηνεύουν αξιολογικά 
παρά μόνο την παραφθείρουν έχοντας σα σκοπό να την προσαρμόσουν 
στις αλήθειες που θέλουν να μεταδώσουν. (Φραγκουδάκη 1979) 

Μα και ο τρόπος που παρουσιάζεται η θρησκεία στα σχολικά εγχειρί-
δια είναι εξίσου προβληματικός. Η θρησκεία παίζει το ρόλο παραπετά-
σματος για την εξήγηση των φυσικών φαινομένων κι εμποδίζει τα παιδιά 
στην κατανόηση του φυσικού κόσμου. 
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 Τέλος όσον αφορά τη διδασκαλία της ιστορίας αξίζει να τονιστεί ότι 
συντελεί στη διαμόρφωση των αξιών που η εκάστοτε πολιτική εξουσία 
θεωρεί σημαντικές. Το πιο σπουδαίο στη διδασκαλία της ιστορίας είναι 
ότι δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στην αθηναϊκή δημοκρατία και απο-
σιωπείται τελείως ο Μικρασιατικός πόλεμος καθώς και η Μικρασιατική 
καταστροφή. 

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο προοδευτικά αναγνωστικά υπήρ-
ξαν τα αναγνωστικά του 1917 «Το αλφαβητάρι με τον ήλιο» και τα «Ψηλά 
βουνά». Γράφτηκαν από μια συντακτική επιτροπή της οποίας υπεύθυνος 
ήταν ο Δελμούζος. 

Παρόλο όμως που ήταν πιο προοδευτικά εντούτοις δε χρησιμοποιήθη-
καν για διάφορους πολιτικούς λόγους και σκοπιμότητες. 

Ο Δελμούζος άσκησε μεγάλη κριτική για τα αναγνωστικά του Δημο-
τικού σχολείου. Παρατηρεί ότι στις σελίδες αυτών των βιβλίων λείπει το 
«ζωντανό παιδί». Έχει χαθεί εντελώς. Παντού επικρατεί μια επίμονη ηθι-
κολογία, με άμεσο ηθικό δίδαγμα, με παιδιά που μοιάζουν σα μαριονέτες, 
είναι πάντα φρόνιμα, καθαρά, έχουν πάντα καλούς τρόπους κι αν ακόμη 
κάνουν κάποιο λάθος το καταλαβαίνουν από μόνα τους και το διορθώ-
νουν. 

Παρόμοια κριτική άσκησε και ο Γληνός. 

5.  Ο σχολικός Χώρος - Ένα εκπαιδευτήριο Αυ-
ταρχισμού

Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός χώρος του ελληνικού σχολείου για πολλά χρόνια 
αποτέλεσε ένα εκπαιδευτήριο αυταρχισμού. Οι συνηθισμένες περιγρα-
φές του σχολικού χώρου συνίστανται σε χαρακτηριστικά όπως ψυχρό-
τητα, μονοτονία, γιγαντισμό, ερημικότητα, ομοιομορφία, αυστηρότητα, 
άσπρα και γκρίζα χρώματα δηλαδή σε στοιχεία που διαμορφώνουν ένα 
σταθερό και τυποποιημένο σχολικό περιβάλλον. Η έλλειψη συχνά οικονο-
μικών παροχών στον τομέα της εκπαίδευσης και κυρίως η έλλειψη προ-
γραμματισμού είχαν σαν αποτέλεσμα να μην αφήσουν πολλά περιθώρια 
για μεγάλες αρχιτεκτονικές αναζητήσεις ενώ παράλληλα να διαμορφώ-
σουν μια άκαμπτη τυποποίηση της σχολικής ζωής. 

Στο ελληνικό σχολείο υπήρξε κι ακόμη υπάρχει ιεραρχική διάκριση και 
έλεγχος. Υποτίθεται ότι ο χώρος του σχολείου ανήκει σε όλους μαθη-
τές-εκπαιδευτικούς αλλά τελικά ο εκπαιδευτικός για αρκετά χρόνια ήταν 
εκείνος που επιτηρούσε την τάξη. Ήταν εκείνος ο οποίος δέσποζε με την 
παρουσία του. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι το ελληνικό σχολείο υπήρξε ένας χώρος όπου οι διακρίσεις στην 
κατανομή προνομίων, δικαιωμάτων κι εξουσίας ήταν πολύ σαφείς. Κάτω 
από αυτούς τους όρους ο μαθητής ήταν ουσιαστικά κλεισμένος σ’ ένα 
χώρο που ούτε του άνηκε ούτε αποφάσιζε τον τρόπο με τον οποίο θα τον 
χρησιμοποιούσε. 
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6.  Τα Αυταρχικά Πρότυπα Έχουν Επηρεάσει το 
Εκπαιδευτικό μας Σύστημα

Είναι γεγονός ότι η κοινωνική λειτουργία του αυταρχικού εκπαιδευτικού 
συστήματος παρέμεινε η ίδια για πολλά χρόνια παρά τη λήψη κάποιων 
μέτρων τα οποία δεν ξέφυγαν από τα πλαίσια του αστικού εκσυγχρονι-
σμού και δεν διαφοροποίησαν τον αυταρχικό χαρακτήρα τους. 

Για αρκετά χρόνια πριν φτάσουμε να μιλάμε σήμερα για το εκσυγ-
χρονισμένο σχολείο, όπου ο ρόλος του απορρέει από τα μηνύματα των 
επιστημών της αγωγής που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη Γνωστική 
Ψυχολογία, η αυταρχικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
διαπιστώνεται στα εξής:

•	 Η γνώση η οποία προσφέρονταν στους μαθητές δεν ανακαλύπτο-
νταν από τους ίδιους. 

•	 Η γνώση αυτή προέρχονταν από ένα συγκεκριμένο και μοναδικό 
βιβλίο, κρατικό χωρίς ο εκπαιδευτικός να μπορεί να πάρει πρω-
τοβουλίες ενώ παράλληλα καλλιεργούνταν ο ανταγωνισμός, που 
περιορίζει κι αναστέλλει τη γνώση. 

Οι παραδοσιακές εξεταστικές δοκιμασίες καθώς και ο τρόπος διενέρ-
γειάς τους επίσης αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο για το χαρακτηρι-
σμό του εκπαιδευτικού συστήματος ως αυταρχικού. Όσες περισσότερες 
εξετάσεις προβλέπονται τόσο περισσότερο αυταρχικό είναι το εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συντέλεσε με τον τρό-
πο του στην κατάργηση των ενδιαφερόντων, των ιδιαιτεροτήτων και των 
αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών στερώντας τους την πρω-
τοβουλία, τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη της κριτικής 
τους σκέψης. 

Η Εκπαίδευση ακόμη και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν βρέθηκε στο 
μεταίχμιο της αυταρχικής κι αντιαυταρχικής αγωγής κι αυτό γιατί ουσι-
αστικά δεν υπάρχει μια αποκοπή της θεωρίας από την πράξη. (Παπάς 
1990) Όλοι συμφωνούμε με την αντιαυταρχική αγωγή όμως είναι αρκε-
τά δύσκολη η σύνδεσή της στην πράξη. Η αυταρχική εκπαίδευση μπορεί 
να είναι πολλές φορές η ευκολότερη λύση για τους εκπαιδευτικούς όχι 
όμως και για τους μαθητές, πόσο μάλλον για ολόκληρη την κοινωνία. 

7.  Κριτική της Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης - Συ-
μπεράσματα 

Η αντιαυταρχική αγωγή δεν είναι υπέρ της αναρχίας και της ασυδοσίας 
όπως υποστήριξαν οι επικριτές της. Εισάγει νέα ήθη στην εκπαίδευση κι 
απομυθοποιεί την αυθεντία. Αποτελεί ένα βήμα στο να ξεφύγει το νέο 
άτομο από την εξάρτηση της σκέψης και της δράσης μέσα στο κοινω-
νικό σύνολο. Γι’ αυτό κι εύλογα μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί αυ-
τός ο πόλεμος και η απόρριψη της αντιαυταρχικής αγωγής. Σε ότι αφορά 



424

TΕΥΧΟΣ 9 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

τις ακρότητες δικαιολογούνται όλα αυτά, αλλά στις θετικές απόψεις δεν 
μπορούμε παρά να σκεφτούμε ότι η άρνηση αποτελεί σαφή υπαινιγμό για 
κίνδυνο ανατροπής του κατεστημένου. 

Στην ελληνική εκπαίδευση η κριτική που ασκήθηκε είχε χαρακτήρα 
περισσότερο πολιτικό κι όχι καθαρά παιδαγωγικό. Δόθηκε λοιπόν πολιτι-
κή διάσταση σε μια κίνηση που στόχο της είχε την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και την έξοδο του παιδιού από την εξάρτιση και την ουδετερότητα. Η 
αντιαυταρχική αγωγή υπήρξε ένα από τα πιο έντιμα μηνύματα στον παι-
δαγωγικό χώρο και οι θέσεις της ταυτίζονται με τους σκοπούς και τους 
στόχους της παιδείας. 

Η αντιαυταρχική αγωγή ως μέθοδος διδασκαλίας έγινε αποδεχτή 
μέσα από μία δημιουργική και γόνιμη παιδαγωγική συνεργασία που θέτει 
ισότιμες σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα, ενθαρρύνοντας τις δημο-
κρατικές διαδικασίες. Οι βασικές αρχές της αντιαυταρχικής αγωγής ανα-
μορφώνονται για να ανταποκριθούν στις ολοένα κι αυξανόμενες σύγ-
χρονες κοινωνικές ανάγκες των παιδιών. 

Ο μαθητής σήμερα είναι πρωταγωνιστής της μαθησιακής διαδικασίας, 
συνδημιουργεί μαζί με τον εκπαιδευτικό, συναποφασίζει για τη μάθησή 
του με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Οι σχολικές δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα καθημερινά δίνουν στο μαθητή ρόλο ενεργητικό. 
Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, να κρίνει, να αισθάνεται τη χαρά της δημιουργίας και κυρίως να 
καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι ο ίδιος μέσα στο σχολείο. 

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ανοιχτές 
μορφές διδασκαλίας, σε ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στα δρώμε-
να του σχολείου εντάσσοντάς τους στην αναζήτηση της γνώσης και της 
μάθησης. 

Το σχολείο λοιπόν προσφέρει κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές, 
λειτουργεί ως μια μικρή κοινότητα που μαθαίνει στα παιδιά πώς να ενερ-
γούν, πώς να ζουν με τους άλλους αρμονικά και πώς να υπάρχουν. Αυτές 
οι μορφές μάθησης σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου αποτε-
λούν τους πυλώνες της γνώσης. 

Οι μαθητές σήμερα έχουν ανάγκη από ένα σχολείο που όχι μόνο θα 
τους καλύπτει στο γνωστικό τομέα αλλά κυρίως στο συναισθηματικό κοι-
νωνικό. Επιζητούν ένα σχολείο που θα τους αγκαλιάζει και θα αισθάνο-
νται ασφάλεια για να μπορέσουν να συγκροτήσουν μια υγιή προσωπικό-
τητα, ικανή να ανταπεξέρχεται στις προσδοκίες μα και στις δυσκολίες της 
σύγχρονης και συνάμα απαιτητικής κοινωνίας. 

Στη δημιουργία αυτού του ασφαλούς σχολικού κλίματος σπουδαίο και 
κύριο ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός και η αγωγή που προσφέρει 
στους μαθητές. Ο ρόλος του πρέπει να είναι βοηθητικός, συμβουλευτι-
κός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, δημιουργικός και κυρίως αντιαυταρ-
χικός. Η αντιαυταρχική αγωγή είναι το μέσο με το οποίο θα πετύχουμε οι 
μαθητές μας να δημιουργήσουν υγιείς και ολοκληρωμένες προσωπικό-
τητες. 

Παρά τις δυσκαμψίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα αντιαυταρχι-
κά πρότυπα, που για πολλά χρόνια δέσποζαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
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σύστημα, η ελληνική εκπαίδευση δείχνει να έχει αποβάλλει κάθε κατά-
λοιπο του παρελθόντος και ν’ ακολουθεί τους νέους γνωστικούς και αξια-
κούς προσανατολισμούς κάνοντας το σχολείο πιο ελκυστικό για τα παιδιά 
και παρέχοντάς τους τα βασικά εφόδια, που απαιτούνται για τη μετέπειτα 
ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
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Περίληψη 
Η οργάνωση και η διοίκηση του σύγχρονου ελληνικού σχολείου τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει μορφή λόγω της εισαγωγής και χρή-
σης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών που εξασφαλίζουν 
μέσα από διαδικασίες και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία πιο αποδοτικές 
και πιο αποτελεσματικές επιδόσεις της σχολικής μονάδας. Η χρήση των 
σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας και η εισαγωγή στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης δεδομένων αναδεικνύεται σε καταλύτη που 
συνεπικουρεί, ώστε το σχολείο να δύναται να ανταποκριθεί στις επιταγές 
της ανταγωνιστικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο∙ 
γι’ αυτό και πλέον θεωρείται επιβεβλημένη η υι-
οθέτηση μιας «πληροφορικής» κουλτούρας από 
όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στό-
χος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 
ενός πληροφοριακού συστήματος-υπηρεσίας 
διασύνδεσης της δανειστικής σχολικής βιβλιο-
θήκης με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουρ-
γείου Παιδείας «myschool» για τις σχολικές μο-
νάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Abstract
The organization and administration of the modern Greek school in the 
last two decades has changed due to the introduction and use of infor-
mation and communication technologies that ensure through processes 
and modern technological tools more efficient and effective performance 
of the school. The use of modern technology tools and the introduction 
of new integrated data management information systems in the admin-
istration of education is emerging as a catalyst that helps the school to 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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meet the demands of competitiveness in Eu-
rope; adoption of an “IT” culture by all mem-
bers of the educational community. The aim of 
this work is to present an information system-
service connecting the lending school library 
with the information system of the Ministry of 
Education “myschool” for the schools of Pri-
mary and Secondary Education.

1. Πληροφοριακά Συστήματα - Myschool
Ο όρος σύστημα αναφέρεται σε ένα σύνολο από συνιστώσες που αλ-
ληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον του συ-
στήματος, δηλαδή με κάθε οντότητα που βρίσκεται έξω από αυτό, για να 
πετύχουν έναν σκοπό (Μητάκος, 2015).

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα ανοικτό σύστημα που αποτελεί-
ται από υλικό, λογισμικό, ανθρώπους και διαδικασίες και το οποίο μέσα 
στα πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού έχει σκοπό την παραλαβή δε-
δομένων από διάφορες πηγές και τη μετατροπή τους σε πληροφορίες με 
βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζουν οι αναλυτές, προ-
κειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των χρηστών (Γιαννικόπουλος 
& Παπουτσής, 2003).

Σύμφωνα με τους Laudon & Laudon (2009) ένα Πληροφοριακό Σύ-
στημα είναι τεχνικά ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενα στοιχεία, που 
συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν τις πληροφο-
ρίες που υποστηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων αλλά και τον έλεγχο σε 
έναν οργανισμό. Δύνανται δε να βοηθούν τα στελέχη στην ανάλυση προ-
βλημάτων και την απλή απεικόνιση πιο σύνθετων θεμάτων (Πολλάλης & 
Βοζίκης, 2009). 

Φαίνεται λοιπόν, ότι ένα Πληροφοριακό Σύστημα αποτελεί μια ειδική 
κατηγορία συστήματος, του οποίου τα στοιχεία είναι άνθρωποι, διαδικα-
σίες και μηχανήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για να 
επεξεργασθούν δεδομένα και να παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες. 

Συμπερασματικά, το Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα σύστημα, το 
οποίο επεξεργάζεται δεδομένα, που έχει αντλήσει από το εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, παρέχοντας πληροφορίες στη 
διοίκηση, έτσι ώστε να ληφθούν άμεσες, ορθές και έγκυρες αποφάσεις 
(Παπασταθόπουλος, 2009). 

Συνάγεται λοιπόν, ότι οι κύριες λειτουργίες ενός Πληροφοριακού Συ-
στήματος, πολύ σύντομα και επιγραμματικά, είναι η αναγνώριση και κά-
λυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών, η επιλογή δεδομένων 
από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, η παρα-
γωγή της σαφούς πληροφορίας από τα δεδομένα και τέλος η μεταφορά 
της δημιουργημένης πληροφορίας στους χρήστες (Προκοπιάδου, 2009).

Key words: 

information system,  
network of school libraries,  

myschool, school library,  
openABEKT
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Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφο-
ριακής του υποδομής, το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη 
ενός πληροφοριακού συστήματος που απευθύνεται στις σχολικές μονά-
δες και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές του, με στόχους την κα-
θημερινή μηχανογραφική τους υποστήριξη και την σταδιακή λειτουργική 
ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (e-School, 
e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ) σε ένα σύγχρονο, ενιαίο πληροφοριακό 
περιβάλλον. Βασικοί διαχειριστές του είναι οι διευθυντές των σχολικών 
μονάδων οι οποίοι, ανάμεσα στα άλλα διοικητικά τους καθήκοντα, έχουν 
και την αποκλειστική ευθύνη της ορθής αξιοποίησής του. Μέσα από την 
εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων των εκπαιδευτικών μονάδων από 
τους διευθυντές αποτυπώνεται σε καθημερινή βάση η λειτουργικότητα 
των σχολείων, ώστε από την άντληση των κατάλληλων πληροφοριών να 
επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός ανάλογων δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ.: 
171490/Δ2/12-11-2013 γνωστοποιήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου ενιαίου Πληροφοριακού 
Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών δομών «myschool» με 
πρώτη ημέρα παραγωγικής λειτουργίας την 8η Ιανουαρίου 2014. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» υποστηρίζεται από το Πανελ-
λήνιο Σχολικό Δίκτυο και είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://myschool.sch.gr. 

Οι υπηρεσίες που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα είναι: 
•	 Εφαρμογές γραμματειακής υποστήριξης των Νηπιαγωγείων, Δη-

μοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων της 
χώρας. 

•	 Κεντρική βάση δεδομένων που δέχεται αυτοματοποιημένα τα 
στοιχεία που καταχωρούνται από τις σχολικές μονάδες. 

•	 Σύστημα πρόσβασης σε επιλεγμένα δεδομένα της κεντρικής βά-
σης μέσω του παγκόσμιου ιστού, για τα υψηλότερα των σχολικών 
μονάδων επίπεδα (Γραφεία Εκπαίδευσης, Νομαρχιακές και Περι-
φερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για την παρακολούθηση και 
την περαιτέρω αξιοποίησή τους και

•	 Εφαρμογές Υποστήριξης της διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετά-
σεων (Συστήματα ηλεκτρονικής καταχώρισης προτιμήσεων υπο-
ψηφίων και υποστήριξης βαθμολογικών κέντρων) (Ψάνη & Κα-
μπούρης, 2016). 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Το πληροφοριακό σύστημα myschool έκλεισε μόλις 6 χρόνια λειτουργίας 
και σε αυτό το διάστημα δεν έχουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες σε πα-
νελλαδικό επίπεδο σχετικά με την αποτελεσματικότητά του, τα προβλή-
ματα αλλά και τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. 

Οι Θωμά και Τσαγκάρης, (2019) στο 11ο Συνέδριο η Πληροφορική στην 
Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά παρουσι-
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άζουν αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την ευχρηστία και την αποτε-
λεσματικότητα του ΠΣ myschool.

Πιο συγκεκριμένα, έρευνα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης έχει δείξει (Πιτσιάβας & Βλαχόπουλος, 2015) πως η εφαρμογή του 
myschool έχει αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη, κυρίως σε πολυπληθείς σχολι-
κές μονάδες, όπου ο αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών είναι μεγάλος. 
Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η βάση του συστήματος διευκολύ-
νουν πολύ το έργο των Διευθυντών, κυρίως αυτών των σχολείων, γι’ αυτό 
και είναι ιδιαίτερα εμφανής η χρησιμότητά του.

Σε άλλη έρευνα της Γαντά Ε., (2018), σχετικά με την αποτελεσματικό-
τητα της ψηφιακής πλατφόρμας του Myschool, μέτρια ικανοποίηση εξέ-
φρασε το 50% του δείγματος σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της, 
ενώ παράλληλα εξέφρασαν και μια σειρά από προτάσεις για την πιο υπο-
στηρικτική λειτουργία του.

Αποτελέσματα έρευνας πάλι (Παπουτσάκης, 2018) που αφορούν τον 
βαθμό αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης από τους χρήστες του 
Πληροφοριακού Συστήματος Myschool σε σχολικές μονάδες της Γ’ Δι-
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών έδειξαν ότι σε ποσο-
στό 46% οι διευθυντές δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απο-
τελεσματικότητα που προσφέρει το Myschool, καθώς υποστηρίζουν πως 
υπάρχουν πολλά διοικητικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτί-
ωσης για την αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όπως επίσης, προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγα-
γαν οι Καμπούρης και Ψάνη (2016) σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια 
ήπια θετική στάση ως προς την αποτελεσματικότητα που προσφέρει το 
σύστημα, καθώς παρατηρούν και υπογραμμίζουν ότι επιθυμούν λειτουρ-
γίες που έχουν σχέση με τη δυνατότητα δημιουργίας ωρολογίου προ-
γράμματος, συντονισμού και παρακολούθησης ύλης μαθημάτων, τήρη-
σης βιβλίων ύλης και ημερολογίου πράξεων των Συλλόγων Διδασκόντων 
αλλά και διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος με τις σχολικές 
δανειστικές βιβλιοθήκες.

Ωστόσο, πολλοί από τους συμμετέχοντες στις παραπάνω έρευνες εξέ-
φρασαν και την ανάγκη για ανασχεδιασμό του πληροφοριακού συστήμα-
τος, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης ή επέκτασης ορισμένων λειτουρ-
γιών του, αλλά και της λειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστή-
ματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Επιγραμματικά προτείνονται:
•	 Απόδοση πρόσβασης και σε άλλους χρήστες (σε κάθε εκπαιδευτι-

κό για να εισάγει τη βαθμολογία στα μαθήματά του).
•	 Ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα για τις απουσίες του μαθητή 

μέσω email.
•	 Δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης εκπαιδευτικών πιστοποιητικών 

υπηρεσιακών μεταβολών.
•	 Δυνατότητα εκτύπωσης πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.
•	 Δυνατότητα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος.
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•	 Δυνατότητα αποθήκευσης και προβολής επιπλέον διδακτικού υλι-
κού της σχολικής μονάδας.

•	 Συντονισμός και παρακολούθησης ύλης Μαθημάτων.
•	 Δυνατότητα αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού.
•	 Πίνακας ανακοινώσεων για εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
•	 Πίνακας ανακοινώσεων για γονείς και μαθητές.
•	 Δυνατότητα φόρουμ συζητήσεων και
•	 Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος με τη σχολική δα-

νειστική βιβλιοθήκη.

3. Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών
Με τη θεσμοθέτηση του Συστήματος Δικτύου Σχολικών βιβλιοθηκών 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-
2-2018) Υπουργική Απόφαση ιδρύθηκε το Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθη-
κών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων με σκοπό τη θεσμοθέτηση ενιαίας 
ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς 
και το βέλτιστο συντονισμό τους για την αποτελεσματική συμβολή τους 
στη δημόσια εκπαίδευση. Το Δίκτυο καθοδηγείται και συντονίζεται από 
το ΥΠΑΙΘ. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, η νέα Υπουργι-
κή Απόφαση αποτελεί πολιτική πράξη-ορόσημο στην ιστορία του εκπαι-
δευτικού συστήματος, καθώς συμπληρώνει ένα έλλειμμα δεκαετιών, που 
στέρησε τη δυνατότητα από το σύγχρονο σχολείο να απαντήσει στις ανά-
γκες που προέκυψαν από τις μεταβαλλόμενες εξελίξεις στις τεχνολογίες, 
τις επιστήμες και τις τέχνες. 

Παράλληλα, η πράξη αυτή καθιστά ακόμα πιο επιβεβλημένη και άμεση 
την ανάγκη διασύνδεσης ή επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος 
με ένα λογισμικό ή ένα άλλο Πληροφοριακό Σύστημα και μια ξεχωρι-
στή εφαρμογή για την οργάνωση ή αναδιοργάνωση και λειτουργία της 
Σχολικής βιβλιοθήκης, η οποία να μην εμπεριέχεται στο Βιβλίο Κινητής 
Περιουσίας του MySchool, ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή των βιβλίων 
των σχολικών μονάδων σε αυτή, μαζικά, από αρχεία xls. Αποτελεί, κατά 
συνέπεια, αδήριτη ανάγκη η βελτίωση ή η επέκταση του Πληροφοριακού 
Συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα 
όπως η συχνή αλλαγή των υπεύθυνων βιβλιοθήκης, η ανεπαρκής κατα-
γραφή των βιβλίων στα χειρόγραφα μητρώα εισαγωγής νέων βιβλίων, η 
έλλειψη πλήρους και συνεπούς μητρώου δανεισμού, η μη ύπαρξη κατα-
γεγραμμένου προτύπου ταξινόμησης των βιβλίων σε κατηγορίες και η 
αδυναμία αναζήτησης βιβλίων ανά θεματική κατηγορία. 

Τα παραπάνω λειτουργικά προβλήματα, μάλιστα εμποδίζουν τη δανει-
στική σχολική βιβλιοθήκη να προωθήσει το ενδιαφέρον για τη φιλανα-
γνωσία, τη λογοτεχνία και τις επιστήμες στη μαθητική κοινότητα.
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4.  OpenABEKT - Πλατφόρμα Διαχείρισης Λει-
τουργιών Βιβλιοθήκης

Το openABEKT είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης 
καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Παρέχεται ως ολοκληρωμένη 
Υπηρεσία, διαδικτυακά, με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a 
Service (SaaS), από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ. 

Το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ αναπτύχθηκε με σκο-
πό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των ελληνικών 
βιβλιοθηκών. Από το 1986, το ΑΒΕΚΤ καλύπτει τις ανάγκες οργάνωσης και 
εκσυγχρονισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών, με εξειδικευμένα εργαλεία 
λογισμικού και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης («Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες | ABEKT», 2018). Οι διαφορετικές εκδό-
σεις του ΑΒΕΚΤ έχουν αναπτυχθεί στη βάση των εκφρασμένων αναγκών 
και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών βιβλιοθηκών 
και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν τη χρήση 
διεθνών καθιερωμένων προτύπων και ενσωματώνουν νέα εργαλεία και 
υποσυστήματα. Η λειτουργικότητά του εμπλουτίζεται διαρκώς με ειδικές 
εφαρμογές για εξατομικευμένες εργασίες των βιβλιοθηκών («Εθνικό Κέ-
ντρο Τεκμηρίωσης και Δημόσιες Βιβλιοθήκες | ABEKT», 2018).

Για τη χρήση της απαιτείται ένας σταθμός εργασίας με σύνδεση στο δι-
αδίκτυο και ένα σύγχρονος φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser). 
Συνοδεύεται από διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (eLearning) και 
διαρκούς υποστήριξης (eHelpDesk, eKnowledgeBase). Διασφαλίζει την 
ποιότητα των μεταδεδομένων, διαχειρίζεται ψηφιακά αρχεία και παρέχει 
φόρμες για εξειδικευμένους και απλούς τεκμηριωτές. Απευθύνεται σε 
βιβλιοθήκες και άλλους φορείς με αυξημένες ανάγκες που διαχειρίζο-
νται περιεχόμενο, χρήστες, μέλη και πολλαπλές ροές εργασίας. Αποτελεί 
τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών 
(Integrated Library System) που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986 
και έχει διατεθεί σε περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες, μουσεία, αρ-
χεία και άλλους οργανισμούς. (EKT, 2018). 

H πλατφόρμα openABEKT αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα για όλους 
τους φορείς που το χρησιμοποιούν. Από την πλατφόρμα openABEKT δι-
αμορφώνεται η χωριστή, αυτόνομη εφαρμογή openABEKT για κάθε φο-
ρέα που λαμβάνει την Υπηρεσία. Η εφαρμογή openABEKT παραμετρο-
ποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες αποκτά url, λογότυπο και χρήστες που 
καθορίζετε οι ίδιοι και παρέχει αποκλειστικά και πλήρη δικαιώματα στο 
περιεχόμενα και τα δεδομένα. Η εφαρμογή openABEKT αποτελείται από 
τρία περιβάλλοντα: 

Κατάλογος: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημέ-
νους χρήστες, μέσω του οποίου γίνεται η τεκμηρίωση και η διαχείριση 
του περιεχόμενου.

Ανακάλυψη: το δημόσιο περιβάλλον του openABEKT όπου παρουσιά-
ζονται ανοικτά οι συλλογές και όπου γίνεται η πλοήγηση, η αναζήτηση και 
ο εντοπισμός του περιεχομένου. 



433

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ροές & Λειτουργίες: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστο-
ποιημένους χρήστες, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση μελών, αντι-
τύπων, συναλλαγών, αναφορών και άλλων εργασιών. Το περιεχόμενο 
κάθε εφαρμογής τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος 
συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε 
ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρη-
σιμοποιούν openABEKT. Ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT παρέχει τη 
δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε όλους καταλόγους openABEKT με τη 
χρήση πληθώρας κριτηρίων και φίλτρων πολύπλευρης αναζήτησης, ενώ 
παράλληλα, επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών διαδανεισμού μεταξύ των 
φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει όλες τις αναγκαίες λειτουργίες για τη δια-
χείριση μιας σχολικής βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται: 

•	 εισαγωγή τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων ενός αναγνώ-
στη, καθώς και την εμφάνιση των βιβλίων που έχει δανειστεί.

•	 εισαγωγή νέου βιβλίου, η τροποποίηση (αλλαγή κατηγορίας, αλ-
λαγή αριθμού αντιγράφων) ή διαγραφή υπάρχοντος βιβλίου και ο 
χαρακτηρισμός ή αποχαρακτηρισμός ενός τίτλου βιβλίου, ως νέας 
καταχώρησης, στον υποστηρικτικό δικτυακό τόπο, που προβάλει 
τα διαθέσιμα βιβλία της βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο.

•	 πλήρης καταγραφή σε logfile όλων των ενεργειών που αφορούν 
τις πράξεις δανεισμού. Για την αναζήτηση βιβλίων και αναγνω-
στών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δανεισμού, χρησιμοποιού-
νται τεχνικές auto complete. Με τη χρήση τους, το πρόγραμμα εμ-
φανίζει στο χρήστη επιλογές με βάση την πληκτρολόγηση μερικών 
γραμμάτων είτε από τον τίτλο του βιβλίου, είτε από το επίθετο του 
αναγνώστη.

•	 δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του συνόλου των πληροφορι-
ών που παρέχει η βάση δεδομένων της δανειστικής βιβλιοθήκης. 
Το αντίγραφο ασφαλείας αποτελείται από ένα PHP script, που δη-
μιουργεί ουσιαστικά ένα SQL dump των δεδομένων σε ένα αρχείο 
κειμένου, μαζί με τις αντίστοιχες εντολές που απαιτούνται για την 
άμεση αποκατάσταση των πινάκων της βάσης δεδομένων μέσω 
του εργαλείου phpMyAdmin. 

•	 αναφορά λίστας βιβλίων σε δανεισμό, όπου παρουσιάζεται το σύ-
νολο των βιβλίων σε δανεισμό, ενώ επιτρέπονται, ταυτόχρονα με 
την προβολή, οι λειτουργίες: της εύρεσης και προβολής μόνο των 
εκπρόθεσμων δανείων, της επιστροφής βιβλίων χωρίς την έξοδο 
από την αναφορά, καθώς και της επέκτασης του δανεισμού του 
κάθε βιβλίου για δύο εβδομάδες.

•	 αναφορά του συνόλου των υπαρχόντων βιβλίων και ταυτόχρονη 
επισήμανση των τίτλων που βρίσκονται σε δανεισμό. Η εφαρμογή 
παρουσιάζει τη λίστα του συνόλου των βιβλίων, ενώ ο τίτλος που 
βρίσκεται σε δανεισμό επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Σε περί-
πτωση που ο χρήστης κάνει click στο συγκεκριμένο τίτλο, εμφανί-
ζονται οι αναγνώστες που έχουν δανειστεί τα αντίτυπα του τίτλου.
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5. Διαδικασία Λήψης της Υπηρεσίας
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της σχολικής μονάδας για τη λήψη 
της υπηρεσίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά την υπογραφή της 
σύμβασης λαμβάνει μέσω e-mail τα στοιχεία πρόσβασης της σχολικής 
βιβλιοθήκης για τις υπηρεσίες Σχεδιασμός Εφαρμογής (openABEKT 
Wizard), Διαδικτυακή εκπαίδευση (eLearning), Ενιαία γνωσιακή βάση 
(eKnowledgeBase), Εξ’ αποστάσεως υποστήριξη (eHelpDesk). Όλη 
η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας eHelpDesk του 
openABEKT. Κοινοποιούνται στο προσωπικό της σχολικής μονάδας τα 
στοιχεία πρόσβασης της βιβλιοθήκης στις υπηρεσίες Διαδικτυακή εκπαί-
δευση & Ενιαία γνωσιακή βάση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εκπαίδευ-
σή τους. Στη συνέχεια, η σχολική μονάδα λαμβάνει την εφαρμογή στο 
openABEKT έτοιμη για χρήση, μαζί με στοιχεία πρόσβασης για το χρήστη 
Manager (υπεύθυνο) της βιβλιοθήκης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δη-
μιουργεί χρήστες και να διαμορφώνει την εμφάνιση της εφαρμογής. Τέ-
λος, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας χρηστών και η επί-
δειξη λειτουργίας της εφαρμογής σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
ξεκινάει η φάση παραγωγικής λειτουργίας της Υπηρεσίας openABEKT. 

Το κόστος της Υπηρεσίας openABEKT αρχίζει από €300 και διαμορ-
φώνεται σε τρία πακέτα υπηρεσιών με βάση τις παροχές ανά πακέτο, 
όπως τον αποθηκευτικό χώρο, τα αντίγραφα ασφαλείας και το χρόνο 
ανταπόκρισης στην υποστήριξη.

6.  Εφαρμογή Πλατφόρμας OpenABEKT στη Σχο-
λική Μονάδα

Η Υπηρεσία openABEKT, δύναται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην 
εκπαιδευτική κοινότητα την οποία εξυπηρετεί μεταξύ των οποίων η εξα-
σφάλιση σημαντικής μείωσης κόστους στις βιβλιοθήκες σε τεχνολογικές 
υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περι-
εχομένου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η διάθεση περιεχομένου 
με βιώσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο τρόπο. Το κόστος για την αγορά 
της υπηρεσίας δεν είναι απαγορευτικό για μια σχολική μονάδα, καθώς τα 
έξοδα αγορά και εγκατάστασης μπορούν με άνεση να καλυφθούν είτε 
από την σχολική επιτροπή ή ακόμα και με την οικονομική συνδρομή του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι προσβάσιμη όχι μόνο στη διοίκηση της 
σχολικής μονάδας όπως συμβαίνει με το ΠΣ myschool και τους υπεύθυ-
νους της σχολικής βιβλιοθήκης αλλά και σε όλα τα μέλη του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού με τη χρήση κωδικών ανά πάσα ώρα και μάλιστα και 
μέσα από τη σχολική αίθουσα και κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, με 
την προϋπόθεση βέβαια όλες οι σχολικές αίθουσες της σχολικής μονά-
δας να είναι εξοπλισμένες με σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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Η υπηρεσία, επίσης, προσφέρεται σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον 
για όλες τις κατηγορίες των χρηστών (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, 
τοπική κοινωνία) με σκοπό να λειτουργεί ενισχυτικά ως προς το επιδιω-
κόμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Λόγω, μάλιστα, της ευχρηστίας και της 
εύκολης προσβασιμότητας (κινητά τηλέφωνα, tablets) οι Σχολικές Βιβλι-
οθήκες μπορούν να υποστηρίξουν και τις ομάδες που χρειάζονται ειδική 
εκπαιδευτική πολιτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, παρέχοντας ίσες 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της γνώσης, σε ομάδες όπως πρόσφυγες, με-
τανάστες, Ρομά, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οικογένειες 
με μειωμένα εισοδήματα.

Δικαιώματα χρήσης με την παραπάνω υπηρεσία έχουν όλα τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας, εκτός από τη διαχείριση του υλικού, το οποίο θα 
βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη της διοίκησης της σχολικής μονά-
δας αλλά και των υπευθύνων της σχολικής βιβλιοθήκης.

Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας προωθείται και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα eLearning του 
ΕΚΤ στη χρήση υποδομών αλλά και σε τεχνικές και στρατηγικές αναζή-
τησης και ανάκτησης επιστημονικών πληροφοριών.

Τέλος, η υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τρίμηνο) θα αξιο-
λογείται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας με τη χρήση ερωτημα-
τολογίων προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα και κίνδυνοι αποτυχί-
ας όλων όσων η παραπάνω υπηρεσία ευαγγελίζεται. 

Συμπεράσματα
Στις μέρες μας η διοίκηση δεν είναι ένας μηχανισμός που διεκπεραιώ-
νει απλά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και λειτουργίες της σχολικής 
μονάδας, αλλά αποτελεί έναν μηχανισμό ο οποίος αναβαθμίζει την ποι-
ότητα του εκπαιδευτικού έργου, την αποτελεσματικότητα και παραγωγι-
κότητα της σχολικής μονάδας. (Παπαδάκης, 2010). Το καινούριο σχολείο 
αντιμετωπίζεται πλέον ως παραγωγικός οργανισμός. 

Οι σχολικές βιβλιοθήκες που διαθέτουν ψηφιακές υπηρεσίες και ερ-
γαλεία, όταν στελεχώνονται από καταρτισμένο προσωπικό και συνεργά-
ζονται με μαθητές και εκπαιδευτικούς, εξελίσσονται σε διασυνδεδεμένα 
μαθησιακά περιβάλλοντα. Προωθούν την κριτική σκέψη και δεξιότητες, 
ενισχύουν τη λειτουργία του Ψηφιακού Σχολείου και αποδεδειγμένα ενι-
σχύουν τον πολυγραμματισμό, προσφέρουν σφαιρική παιδεία και δια-
σφαλίζουν ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Λειτουργώντας ως οργανισμοί που μαθαίνουν, αφουγκράζονται τις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μελών τους και ανταποκρίνονται σε 
αυτές, γίνονται πιο ελκυστικές, συμβάλλοντας στη μείωση της σχολικής 
διαρροής, στη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης και στην ισότιμη πρό-
σβαση σε αυτή για όλα τα μέλη της κοινότητας. Η ανάπτυξη ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων συνεχούς μάθησης, αξιολόγησης του περιβάλλοντος και 
δημιουργίας ενός κοινού εκπαιδευτικού οράματος αποτελεί το μεγαλύτε-
ρο όφελος για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες.
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Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις αναδεικνύουν την ανάγκη εξασφά-
λισης ενός σύγχρονου σχολείου, στο οποίο τα ολοκληρωμένα ψηφιακά 
συστήματα, η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμ-
βάλλουν θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην παροχή αναβαθμισμένων διοι-
κητικών υπηρεσιών.
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Περίληψη 
Όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης, πρόκειται για μια ανομοι-
ογενή ομάδα με ποικίλα χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται πολλοί όροι για την περιγραφή και 
διαβάθμιση της τύφλωσης. Επίσης, τα αίτια που προκαλούν τα προβλήμα-
τα όρασης είναι ποικίλα, όπως και οι κατηγορίες των ατόμων με προβλή-
ματα όρασης. Τα άτομα με προβλήματα όρασης προσέχουν και αξιοποι-
ούν περισσότερο τα ηχητικά και οσφρητικά ερεθίσματα, συχνά μπορεί να 
αισθάνονται πιο περιορισμένα, ανασφαλή και να διστάζουν να πάρουν 
πρωτοβουλίες, ενώ ενδέχεται να παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή τους, καθώς 
και στην προσαρμογή τους σε ομάδες συνομηλί-
κων. Κατά την εκπαίδευση των ατόμων με Σοβα-
ρά Προβλήματα όρασης (ΣΠΟ) έμφαση πρέπει 
να δίνεται στη γνωστική και κοινωνική τους ανά-
πτυξη, στην ανάπτυξη της απτικής αντίληψης, 
στο γραμματισμό, στην εκμάθηση του κώδικα 
Braille, στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στην 
κινητικότητα, στον προσανατολισμό, στις δεξιό-
τητες καθημερινής διαβίωσης, στην καλλιέργεια 
ακουστικών δεξιοτήτων.

Abstract 
Visually impaired are a heterogeneous group with a variety of charac-
teristics and different needs. Many terms have been used in the interna-
tional literature to describe and scale blindness. Also, the causes of vision 
problems are various, as are the categories of visually impaired people. 
People with visual impairments pay more attention to and use sound 
and olfactory stimuli, often may feel more limited, insecure and hesitant 
to take initiatives, and may have difficulty in socializing and adapting 
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to peer groups. When educating people with 
Severe Vision Problems the emphasis should 
be on their cognitive and social development, 
on the development of tactile perception, on 
literacy, on learning the Braille code, on the 
use of new technologies, on mobility, on orien-
tation, on everyday living skills, on cultivating 
acoustic skills.

1.  Άτομα με Προβλήματα Όρασης: Εννοιολογική 
Προσέγγιση

Όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης, πρόκειται για μια ανο-
μοιογενή ομάδα με ποικίλα χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες. 
Παιδιά με προβλήματα όρασης θεωρούνται αυτά με χαμηλή όραση τα 
οποία χρησιμοποιούν το αλφάβητο των βλεπόντων και αυτά με λίγη ή 
καθόλου όραση που χρησιμοποιούν το σύστημα Braille (Κατσούλης & 
Χαλικιά, 2007). Ωστόσο, δεν υπάρχει διεθνής ορισμός της τύφλωσης 
και κάθε χώρα χρησιμοποιεί το δικό της ορισμό, ανάλογα με τη νομοθε-
σία της (Ζαχαρού, 2015) και τις προθέσεις του ερευνητή (Τσαγκαλίδου, 
2016).

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται πολλοί όροι για την περι-
γραφή και διαβάθμιση της τύφλωσης, από τους οποίους δύο πολύ σημα-
ντικοί είναι οι όροι «νομική τύφλωση» και «πλήρης τύφλωση» (Τσαγκαλί-
δου, 2016). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως τυφλό είναι 
το άτομο με οπτική οξύτητα λιγότερη από 1/20 στο καλύτερο μάτι, αλλά 
και το άτομο, που αν και παρουσιάζει ικανοποιητική οπτική οξύτητα, η 
περιφερειακή του όραση είναι περιορισμένη στις 10 μοίρες κεντρικά ή 
λιγότερο (Sperl, 2001).

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση τυφλό θεωρείται το άτο-
μο του οποίου η κεντρική οπτική οξύτητα δεν ξεπερνά τα 20/200 ή 2/20 
στο καλύτερο μάτι (η ελληνική νομοθεσία ορίζει πως το ποσοστό όρασης 
πρέπει να κάτω του 1/20), μετά από την καλύτερη δυνατή ιατρική παρέμ-
βαση, ενώ μερικώς βλέπον είναι το άτομο του οποίου η οπτική οξύτητα με 
διόρθωση είναι ανάμεσα στα 20/70 με 20/200 μετά από την καλύτερη 
δυνατή ιατρική παρέμβαση (Κατσούλης & Χαλικιά, 2007).

Ο ιατρικός ορισμός της τύφλωσης ισοδυναμεί με το λεγόμενο νομικό 
ορισμό της τύφλωσης, σύμφωνα με τον οποίο ο οφθαλμός δεν μπορεί 
να δει σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 πόδια (λιγότερο από 7 μέτρα) 
ακόμα και με τα καλύτερα γυαλιά, όταν ο κανονικός, βλέπει στα 200 πό-
δια (Τσαγκαλίδου, 2016). Στην κατηγορία των ατόμων με νομική τύφλωση 
ανήκει τουλάχιστον το 75% των ατόμων με προβλήματα όρασης, τα οποία 
έχουν εναπομείνασα όραση που τούς επιτρέπει να εμπλέκονται σε διά-

Key words: 

People with visual impairments,  
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with visual impairments,  

education of people  
with visual impairments
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φορες δραστηριότητες καθημερινά (εργασία, διάβασμα, ταξίδια) με τη 
βοήθεια οπτικών διορθωτών (Τσαγκαλίδου, 2016).

Ο ορισμός της νομικής τύφλωσης υποδηλώνει μια κατάσταση μειωμέ-
νης όρασης, η οποία διαχωρίζεται από την πλήρη τύφλωση, ενώ επίσης 
χρησιμοποιείται από κυβερνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα αποκατά-
στασης, προκειμένου να προσδιορίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλεονεκτήματα, κυβερνητικές 
παροχές και υπηρεσίες που προορίζονται για τους ανθρώπους με προ-
βλήματα όρασης (Τσαγκαλίδου, 2016).

Ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων που έχουν χαρακτηρι-
στεί νομικά τυφλοί δεν έχουν καθόλου όραση, ενώ ένας αριθμός νομικά 
τυφλών μπορεί και διαβάζει μεγεθυσμένο κείμενο (Κατσούλης & Χαλικιά, 
2007), με αποτέλεσμα ο νομικός ορισμός της τύφλωσης να οδηγεί συχνά 
σε παρερμηνείες, αφού αποσιωπά την ικανότητα των ατόμων να λειτουρ-
γήσουν μέσα στο περιβάλλον τους (Τσαγκαλίδου, 2016).

Έτσι, οδηγούμαστε στον εκπαιδευτικό ορισμό της τυφλότητας – μερι-
κής τύφλωσης. Επειδή υπάρχουν μαθητές οι οποίοι είναι νομικά τυφλοί, 
αλλά διδάσκονται με τη χρήση του συστήματος ανάγνωσης και γραφής 
των βλεπόντων, οι εκπαιδευτικοί για να συνεννοούνται πιο εύκολα όταν 
συζητούν εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τους μαθητές με προβλή-
ματα όρασης, έχουν υιοθετήσει τους παρακάτω ορισμούς:

Τυφλά θεωρούνται τα άτομα εκείνα, τα οποία ύστερα από την καλύτερη 
δυνατή ιατρική παρέμβαση, λόγω των προβλημάτων όρασης, είναι απα-
ραίτητο να διδαχτούν με τη μέθοδο Braille ή με ακουστικές μεθόδους. 
Μερικώς βλέποντα είναι όσα, ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική 
παρέμβαση, μπορούν να διαβάσουν κείμενα με μεγάλα τυπογραφικά 
στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών οργάνων και συσκευών (Κατσού-
λης & Χαλικιά, 2007).

Είναι πάντως γεγονός πως το ίδιο άτομο μπορεί να θεωρηθεί ως άτο-
μο τυφλό (με ολική απώλεια όρασης) κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, 
αλλά και ως άτομο με μερική απώλεια όρασης, κάτω από άλλες συνθήκες 
(π.χ. ύπαρξη καλού φωτισμού) και με την προϋπόθεση ότι είναι καλά εκ-
παιδευμένο να χρησιμοποιεί τη λειτουργική του όραση (Αργυρόπουλος, 
2011).

2.  Κατηγορίες Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 
και Αιτίες της Τύφλωσης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε τις παρακάτω κατηγορίες για 
άτομα με προβλήματα όρασης:

Κατηγορία 1: Οπτική οξύτητα μεταξύ 3/10 και 1/10 (μερικώς βλέπων)
Κατηγορία 2: Οπτική οξύτητα μεταξύ 1/10 και 1/20 (μερικώς βλέπων)
Κατηγορία 3: Οπτική οξύτητα μεταξύ 1/20 και μέτρηση δακτύλων από 
1 μέτρο ή 1/30 (τυφλός)
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Κατηγορία 4: Οπτική οξύτητα μεταξύ μέτρησης δακτύλων από 1 μέτρο 
και αντίληψη φωτός (τυφλός)
Κατηγορία 5: Οπτική οξύτητα μη αντίληψης φωτός (τυφλός) (Sperl, 
2001).

Η τύφλωση προκύπτει από βλάβη της οπτικής οδού, η οποία αποτε-
λείται από τα δύο μάτια, τα δύο οπτικά νεύρα και από τους δύο λοβούς 
του ινιακού λοβού του εγκεφάλου, ενώ η βλάβη που συμβαίνει στα μάτια 
μπορεί να αφορά τον κερατοειδή ή χοτριοαμφιβληστροειδή χιτώνα, το 
φακό, το σκληρό χιτώνα ή το χιτώνα» (Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή, 
Τόμος 18, σελ. 121, όπ. αναφ. στο Κοτσιάτου & Παναγιώτου, 2004).

Σύμφωνα με τους Κατσούλη και Χαλικιά (2007), τα αίτια που προκα-
λούν τα προβλήματα όρασης μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κα-
τηγορίες:

•	 «Γενετικά αίτια,
	− Γονείς φορείς ή στενοί συγγενείς

•	 Προγεννητικά,
	− Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου.
	− Από μολύνσεις και αρρώστιες όπως είναι η rubella

•	 Περιγεννητικά αίτια,
	− Κατά τη διάρκεια του τοκετού, όπως είναι ένας τραυματισμός, ή 

ακόμα μια πρώιμη γέννηση (retinopathy of prematurity)

•	 Μεταγεννητικά αίτια
	− Στα πρώτα χρόνια της ζωής: όγκους, χημειοθεραπείες, κ.λπ.
	− Οι παιδικές αρρώστιες, οι μολύνσεις, οι τραυματισμοί, οι όγκοι, 

οι χημειοθεραπείες επίσης μπορούν να προκαλέσουν οπτικές 
δυσλειτουργίες.

	− Ένας μεγάλος αριθμός γενικών νευρολογικών διαταραχών 
μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική οπτική δυσλειτουργία».

Σύμφωνα με τον Sperl (2001), τα αίτια της τύφλωσης είναι ποικίλα 
και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης της μειω-
μένης όρασης και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της χώρας. Έτσι, 
οι πιο συνήθεις αιτίες τύφλωσης στα παιδιά των δυτικών χωρών είναι η 
αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, η αμβλυωπία, η ατροφία του 
οπτικού νεύρου, οι ανωμαλίες του βολβού, ο νυσταγμός, ο συγγενής κα-
ταρράκτης, οι συγγενείς παθήσεις κ.ά., ενώ οι πιο συνήθεις αιτίες τύφλω-
σης στους ενήλικες των δυτικών χωρών είναι η γεροντική εκφύλιση της 
ωχράς, το γλαύκωμα, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ατροφία του 
οπτικού νεύρου, ο καταρράκτης η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπά-
θεια και άλλες αμφιβληστροειδοπάθειες κ.ά. (Sperl, 2001).
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3.  Χαρακτηριστικά και Δυσκολίες των Ατόμων με 
Προβλήματα Όρασης
Τα άτομα με προβλήματα όρασης:
•	 προσέχουν και αξιοποιούν περισσότερο τα ηχητικά ερεθίσματα 

(θορύβους αυτοκινήτων, υφή της φωνής και το στυλ της ομιλίας, 
ήχους της φύσης της πόλης και του εργασιακού περιβάλλοντος 
κ.α.),

•	 προσέχουν και αξιοποιούν περισσότερο τα οσφρητικά ερεθίσματα 
(μέσω αγγίγματος αντικειμένων, προσώπων, υλικών, ειδικών συ-
σκευών ή εξαρτημάτων κ.α.),

•	 δυσκολεύονται να αντιληφθούν το χώρο, τα αντικείμενα, τα χρώ-
ματα, τα πρόσωπα,

•	 παρουσιάζουν βραδύτερη κινητική, συναισθηματική και νοητική 
ανάπτυξη,

•	 συχνά μπορεί να αισθάνονται πιο περιορισμένα, ανασφαλή και να 
διστάζουν να πάρουν πρωτοβουλίες,

•	 ενδέχεται να παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή 
τους, καθώς και στην προσαρμογή τους σε ομάδες συνομηλίκων,

•	 συναντούν εμπόδια σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (π.χ. τροφή, 
βάδιση, κινητικότητα, ανάπτυξη λόγου κ.ά.),

•	 μπορεί να χαρακτηρίζονται από έντονο φόβο και ντροπή για την 
αναπηρία τους, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να κρύψουν την 
αναπηρία τους και τις διάφορες δυσκολίες τους,

•	 νιώθουν συχνά πως δεν είναι αυτόνομα, αλλά εξαρτώνται από 
τρίτους στην καθημερινότητά τους (Κοτσιάτου & Παναγιώτου, 
2004).

Τα άτομα με αναπηρία όρασης συναντούν και τα παρακάτω προβλή-
ματα στην καθημερινή τους ζωή:

•	 άθλιες συνθήκες στα πεζοδρόμια, τα οποία δυσχεραίνουν την κι-
νητικότητα,

•	 δυσκολίες να περπατούν στις διαβάσεις πεζών, όπου συνήθως 
σταθμεύουν παράνομα αυτοκίνητα,

•	 κακή οδήγηση, καθώς συχνά παραβιάζονται οι φωτεινοί σηματο-
δότες, που μπορεί να μην έχουν και ηχοσήμανση,

•	 έλλειψη ή ανεπάρκεια συστημάτων εκφώνησης πληροφοριών στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς και στους ανελκυστήρες (Sperl, 2001).

Οι παραπάνω δυσκολίες συχνά οδηγούν τα άτομα με προβλήματα 
όρασης σε κοινωνικό αποκλεισμό, αφού αποτελούν μια περιθωριοποιη-
μένη κοινωνική ομάδα (Λιάκου & Μανούσου, 2013).

Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές «μπορούν να ξεπεραστούν εάν δοθεί η 
απαραίτητη σημασία και βρεθεί ένα πλαίσιο ενθάρρυνσης και διευκόλυν-
σης των ατόμων με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν σε κοινωνικές 
διαδικασίες μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και άλλων διαδι-
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κασιών που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην ομαλή κοινωνική 
ενσωμάτωσή τους» (Van Hasselt, 1988, όπ. αναφ. στο Λιάκου & Μανού-
σου, 2013).

4. Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης
Κατά την εκπαίδευση των ατόμων με Σοβαρά Προβλήματα όρασης (ΣΠΟ) 
έμφαση πρέπει να δίνεται:

•	 στη γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη,
•	 στην ανάπτυξη της απτικής αντίληψης,
•	 στο γραμματισμό,
•	 στην εκμάθηση του κώδικα Braille,
•	 στη χρήση των νέων τεχνολογιών,
•	 στην κινητικότητα,
•	 στον προσανατολισμό,
•	 στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης,
•	 στην καλλιέργεια ακουστικών δεξιοτήτων (Αργυρόπουλος, 2011).

Πολλές φορές τα άτομα με αναπηρία όρασης αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες στην πρόσβαση πληροφοριών, για παράδειγμα, στην πρόσβαση πη-
γών από τις βιβλιοθήκες, η οποία είναι χρονοβόρα και απαιτεί συγκε-
κριμένο εξοπλισμό, αλλά και συγκεκριμένες δεξιότητες εκ μέρους τους 
(Fakoya-Michael & Fakoya, 2015).

Άλλα προβλήματα προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία όρα-
σης αφορούν την αδυναμία αυτόματης παράστασης γραφικών (π.χ. σχε-
διαγράμματα, εικόνες) σε μη γραφική μορφή αναγνωρίσιμη από το χρή-
στη, την ανυπαρξία ενός γενικά αποδεκτού και ευρέως χρησιμοποιούμε-
νου τρόπου για την παράσταση των μαθηματικών συμβόλων (εκτός των 
απλών) σε αναγνώσιμη μορφή από τους χρήστες, η ύπαρξη κενού στην 
προτυποποίηση των ελληνικών συμβόλων στη μορφή του οκτάστιγμου 
Braille, που χρησιμοποιείται από περιφερειακές υποστηρικτικές μονάδες 
(Μανωλοπούλου, 2014).

Ένα άλλο εμπόδιο που συναντούν τα άτομα με προβλήματα όρασης 
είναι η ανεπάρκεια των εργαλείων που θα τούς βοηθήσουν να διαβάσουν 
εξισώσεις, γεγονός που τούς εμποδίζει να σπουδάσουν στους τομείς 
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών 
(Karshmer & Farsi, 2007). Αν και η γραφή Braille παρέχει πρόσβαση στις 
γραπτές πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία όρασης, ωστόσο θεω-
ρείται μια αναποτελεσματική και απαγορευτική μέθοδος πρόσβασης στις 
πληροφορίες, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των σελίδων που παράγονται 
(Erhardt & Shuman, 2015).

Βέβαια, οι τεχνολογίες πρόσβασης έχουν δημιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις για την πρόσβαση στην πληροφορία των ατόμων με προβλήματα 
όρασης, συνδυάζοντας τις μεθόδους και τα μοντέλα του καθολικού σχε-
διασμού για τη μάθηση, της χρηστικότητας και της συμπερίληψης, προ-
κειμένου η κοινωνία να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
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των ατόμων αυτών (Pădure, 2015). Μέσα από την αξιοποίηση των τεχνο-
λογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, αλλά και της χρήσης υποστη-
ρικτικού υλικού μπορούν να παρασχεθούν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
στα άτομα με οπτικές αναπηρίες και να αρθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός 
που βιώνουν (Λιάκου & Μανούσου, 2013). Για το λόγο αυτό, όλες οι δομές 
εκπαίδευσης οφείλουν να προσφέρουν σε όλα τα μέλη της μαθησιακής 
κοινότητας ισότιμη πρόσβαση τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και 
στις υπηρεσίες τους (Μανωλοπούλου, 2014).

Βιβλιογραφία 

Ξενόγλωσση
Erhardt, R. J., & Shuman, M. P. (2015). Assistive technologies for second-

year statistics students who are blind. Journal of Statistics Education 
[Online], 23(2). Διαθέσιμο στο http://www.amstat.org/publications/
jse/v23n2/erhardt.pdf 

Fakoya-Michael, S. A., & Fakoya M. B. (2015). Visually impaired university 
students quest for information and the challenges faced in a rural uni-
versity context. Journal of Social Sciences, 42(3), 223–228. New Delhi: 
Kamla-Raj Enterprises (KRE).

Karshmer, A. I., & Farsi, D. (2007). Access to mathematics by blind stu-
dents: A global problem. Journal of Systemics, Cybernetics and Infor-
matics, 5(6), 77–81.

P‐dure, M. (2015). Accessibility University centers for students with visual 
impairments in Romania. In G. Kouroupetroglou (Ed.), Enabling access 
for persons with visual impairment: Proceedings of the International 
Conference ICEAPVI-2015 (pp. 132–135). February 12-14, 2015, Athens, 
Greece, ISBN: 978-960-466-145-9. Διαθέσιμο στο http://access.uoa.
gr/ICEAPVI-2015/proceedingsFiles/134-137.pdf

Sperl, B. (2001). Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης προς τα άτομα 
με προβλήματα όρασης: οδηγός για ελληνικές βιβλιοθήκες, Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή LEONARDO DA VINCI PROGRAMME, Έργο 
ACCELARATE, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Διαθέσιμο στο 
http://195.251.214.184/wwwlib2/images/pdf/amea/egxeiridiogr.pdf

Ελληνόγλωσση
Αργυρόπουλος, Β. (2011). Η εκπαίδευση παιδιών με σοβαρά προβλήματα 

όρασης: Ερευνητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της διδασκα-
λίας. Στο Σ. Παντελιάδου, & Β. Αργυρόπουλος (Επιμ.), Ειδική αγωγή: 
Από την έρευνα στη διδακτική πράξη (σσ. 29-81). Αθήνα: Πεδίο.

Ζαχαρού, Ι. (2015). Άνθρωποι με οπτική αναπηρία σε μία δια βίου δια-
δρομή μάθησης (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Θεσσαλονίκη.

Κατσούλης, Φ., & Χαλικιά, Ι. (2007). Εισαγωγή στην εκπαίδευση των μα-
θητών με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Διαναπη-



446

TΕΥΧΟΣ 9 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.

ρικός Οδηγός Εξειδίκευσης. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα. 

Κοτσιάτου, Α, & Παναγιώτου, Ν. (2004). Η εκπαίδευση των τυφλών ατό-
μων / ατόμων με αναπηρίες της όρασης: Η περίπτωση του (ΚΕΑΤ) Κέ-
ντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Πτυχιακή εργασία). 
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο.

Λιάκου, Μ., & Μανούσου, Γ. (2013). Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε άτο-
μα με προβλήματα όρασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 7ο Διεθνές Συ-
νέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες 
Μάθησης, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα (Τόμος 7, Αρ. 3Α, σσ. 119-127). 
https://doi.org/10.12681/icodl.611

Μανωλοπούλου, Δ. (2014). Ψηφιακές βιβλιοθήκες και διεπαφές για 
τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης μελέτη περίπτωσης: 
ACCELLERATE (Εργασία στο μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες»). Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας. Διαθέ-
σιμο στο http://dlib.ionio.gr/ctheses/0405tab522a/Manolopoulou_
ACCELERATE.doc

Τσαγκαλίδου, Ε. (2016). Διερεύνηση μορφών πρακτικής και συναισθημα-
τικής στήριξης μαθητών με προβλήματα όρασης από τους συμμαθη-
τές τους, στην γενική εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας.



447

Περίληψη 
Η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertilization, IVF) αποτε-
λεί εξελιγμένη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία 
η γονιμοποίηση και τα πρώτα βήματα ανάπτυξης του γονιμοποιημένου 
ωαρίου πραγματοποιούνται έξω από το γεννη-
τικό σύστημα της γυναίκας, στο εμβρυολογικό 
εργαστήριο. Δεδομένης της σπανιότητας του 
θέματος, οι επιστημονικές έρευνες οι οποίες 
έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο εί-
ναι λίγες. Το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των 
ερευνών έχει επικεντρωθεί στη μελέτη της εξέ-
λιξης και της πορείας των παιδιών γεννημένων 
με ICSI, δίνοντας έμφαση στη διερεύνηση της 
γνωστικής ανάπτυξη του εν λόγω πληθυσμού.

Abstract 
Classical in vitro fertilization (IVF) is an advanced 
method of assisted reproduction, in which fer-
tilization and the first steps of development of 
the fertilized egg take place outside the female 
reproductive system, in the embryonic labora-
tory. Given the rarity of the subject, there is little 
scientific research that has been done interna-
tionally. The majority of research has focused on 
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the study of the development and course of children born with ICSI, with 
an emphasis on exploring the cognitive development of this population.

Ιστορική αναδρομή
Το 1978, η χρονιά που γεννήθηκε στην Αγγλία το πρώτο παιδί με εξωσω-
ματική γονιμοποίηση, «το παιδί του σωλήνα», η Louise Brown, από την 
ομάδα των Steptoe και Edwards, αποτέλεσε ορόσημο για χιλιάδες ζευ-
γάρια που δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν το όνειρο της ολοκλή-
ρωσης της οικογένειάς τους. Έκτοτε, η επιστημονική εξέλιξη στον τομέα 
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπήρξε αλματώδης, ενώ το ίδιο συ-
ναρπαστική προμηνύεται και η συνέχεια, με την έρευνα να φωτίζει όλο 
και περισσότερες άγνωστες πτυχές της ανθρώπινης αναπαραγωγής και 
να υπόσχεται διαρκώς αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπογονιμό-
τητας (Devroey & Van Steirteghem, 2004).

Εξωσωματική γονιμοποίηση
Η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (in vitro fertilization, IVF) αποτε-
λεί εξελιγμένη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία 
η γονιμοποίηση και τα πρώτα βήματα ανάπτυξης του γονιμοποιημένου 
ωαρίου πραγματοποιούνται έξω από το γεννητικό σύστημα της γυναίκας, 
στο εμβρυολογικό εργαστήριο. Ζευγάρια υποψήφια για εξωσωματική γο-
νιμοποίηση είναι αυτά όπου: οι σάλπιγγες της γυναίκας είναι φραγμένες 
ή καταστραμμένες, το σπέρμα του άνδρα παρουσιάζει σοβαρές διαταρα-
χές, η εφαρμογή απλούστερων μεθόδων AR απέτυχε επανειλημμένα, η 
προχωρημένη ηλικία της γυναίκας απαιτεί υποβοήθηση με μεθόδους που 
αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας, ή τέλος επιθυμείται η πραγματοποίηση 
προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης ή η επίτευξη κύησης με παρένθε-
τη μήτρα (Okun & Sierra, 2014). 

Η προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης ξεκινά με έλεγχο της 
υγείας και τη γονιμότητας των συντρόφων, την ελεγχόμενη διέγερση των 
ωοθηκών με φάρμακα που προκαλούν την ανάπτυξη πολλών ωαρίων 
στον ίδιο κύκλο και την αναρρόφηση τους υπερηχογραφικά με βελόνη 
που εισέρχεται από τον κόλπο. Τα ωάρια, ύστερα από ειδική επεξεργασία 
καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό μέσα στο οποίο προσθέτονται μερικές 
χιλιάδες σπερματοζωαρίων, που έχουν απομονωθεί από το σπέρμα του 
άνδρα. Τα σπερματοζωάρια στην IVF κινούνται μόνα τους προς τα ωά-
ρια, τα αναγνωρίζουν και τα γονιμοποιούν. Ύστερα από 24 ώρες περίπου, 
γίνεται η διαπίστωση της γονιμοποίησης και συνεχίζεται η καλλιέργεια 
των γονιμοποιημένων ωαρίων για ακόμη μία με πέντε ημέρες, ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά τους. Η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται από εμ-
βρυολόγους και επιλέγεται η καταλληλότερη στιγμή για την μεταφορά 
των εμβρύων στη μήτρα. Η εμβρυομεταφορά γίνεται με λεπτό καθετήρα 
που εισέρχεται διακολπικά, υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση. Τα έμ-
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βρυα τοποθετούνται στην μήτρα, όπου φυσιολογικά γίνεται η εμφύτευση. 
Η εγκυμοσύνη ελέγχεται δώδεκα, περίπου, ημέρες αργότερα (Cowan & 
Seifer, 1997. Okun & Sierra, 2014).

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και η ενδοκυτταροπλασματική 
έγχυση σπερματοζωαρίου ή αλλιώς μικρογονιμοποίηση (intracytoplasmic 
sperm injection, ICSI). Η τεχνική αυτή αποτελεί εξέλιξη της κλασικής εξω-
σωματικής γονιμοποίησης. Κατά την μικρογονιμοποίηση, η γυναίκα υπο-
βάλλεται σε διαδικασία διέγερσης ωοθηκών και ωοληψίας. Η μέθοδος 
αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να ξεπεραστούν σοβαρά προβλήματα 
του άντρα (Williams & Sutcliffe, 2009). 

Κατά τη μικρογονιμοποίηση, γίνεται ενδοωαριακή έγχυση του σπερ-
ματοζωαρίου σε κάθε ώριμο ωάριο. Δηλαδή, το σπερματοζωάριο, μετά 
από ειδική προετοιμασία και με την βοήθεια ειδικών μικροχειριστηρίων 
εισάγεται στο ωάριο, υπερνικώντας, έτσι, τα φυσικά εμπόδια για την εί-
σοδό του. Τα υπόλοιπα στάδια είναι όμοια με αυτά της κλασικής εξω-
σωματικής. Η ICSI, χαρακτηρίζεται από μεγάλη παρεμβατικότητα και επι-
στρατεύεται προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες γονιμοποίησης. 
Πρέπει, όμως, να εφαρμόζεται μόνο όπου κρίνεται αναγκαία (Flemming 
& King, 2003).

Κίνδυνοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Είναι απαραίτητο τα ζευγάρια που καταφεύγουν σε ART να υποβάλλονται 
σε διαδικασία συμβουλευτικής και ενημέρωσης (Owen et al., 2009), όχι 
μόνο για την πιθανότητα απόκτησης απογόνου που φέρει κάποια ανωμα-
λία, αλλά και για τα ακόλουθα:

•	 Αποκλεισμό κληρονομήσιμων προβλημάτων, όπως κάποια ισορρο-
πημένη μετάθεση, που απαντά συχνά σε υπογόνιμους άνδρες και 
γυναίκες.

•	 Ο πληθυσμός ART δεν είναι συγκρίσιμος με τον γενικό πληθυσμό, 
λόγω διαφορών που κλονίζουν την πιθανότητα απόκτησης ενός 
υγιούς παιδιού.

•	 Ο αυξημένος κίνδυνος απόκτησης μη υγιούς παιδιού, πηγάζει όχι 
τόσο από αυτές καθ’ αυτές τις τεχνικές και τη διαδικασία της AR, 
αλλά κυρίως από την υποκείμενη στειρότητα, η οποία και ώθησε 
στην AR.

•	 Η συχνότητα και ο βαθμός αύξησης της πιθανότητας εμφάνισης 
δομικών ανωμαλιών είναι αμφισβητήσιμη.

•	 Η εμφάνιση δομικών ανωμαλιών φαίνεται να αυξάνει με ICSI, αν 
και το ποσοστό κινδύνου είναι μικρό.

•	 Οι απόγονοι από ICSI εμφανίζουν συχνότερα de novo χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες.

Συνήθως, αναφέρεται ότι, τα ζεύγη που καταφεύγουν σε ART προκει-
μένου να αποκτήσουν παιδιά, είναι απίθανο να αποτραπούν από αυτές τις 
πληροφορίες. Στην πλειονότητά τους, τα ζευγάρια εμμένουν στην αρχική 
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τους απόφαση, συζητούν τα ζητήματα αυτά και καταλήγουν, όπως είναι 
αναμενόμενο (Simpson, 2005).

Γνωστική ανάπτυξη των παιδιών γεννημένων με 
ICSI
Δεδομένης της σπανιότητας του θέματος, οι επιστημονικές έρευνες οι 
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο είναι λίγες. Το ενδια-
φέρον της πλειοψηφίας των ερευνών έχει επικεντρωθεί στη μελέτη της 
εξέλιξης και της πορείας των παιδιών γεννημένων με ICSI, δίνοντας έμ-
φαση στη διερεύνηση της γνωστικής ανάπτυξη του εν λόγω πληθυσμού.

Αναφερόμενοι, λοιπόν, στη γνωστική ανάπτυξη αυτών των παιδιών, σε 
εθνικό επίπεδο η έρευνα των Papaligoura et al. (2004), η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε σε παιδιά 1 έτους, αναφέρει ότι ο δείκτης νοημοσύνης των 
δύο υπό εξέταση πληθυσμών (ICSI και φυσιολογικά) κυμαίνεται στο φυ-
σιολογικό φάσμα και δε διαφέρει ουσιαστικά.

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι Place & Englert (2003) οι οποίοι 
διεξήγαγαν την έρευνά τους σε προνήπια (ICSI :66, IVF:52 και ΦΣ:59) κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά γεννημένα με ICSI δεν υστερούν 
ως προς τη διανοητική τους ανάπτυξη και ως προς τον γνωστικό τομέα 
γενικότερα σε σχέση με τα παιδιά με φυσική σύλληψη. Οι Lesslie et al. 
(2003) μελετώντας παιδιά ηλικίας 5 ετών βρήκαν παρόμοιο μέσο όρο 
στον δείκτη νοημοσύνης μεταξύ των δύο πληθυσμών και η γνωστική ανά-
πτυξη των παιδιών δείχνει να επηρεάζεται περισσότερο από την ηλικία 
και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας παρά από τη μέθοδο σύλληψης. Η 
έρευνα των Ponjaert-Kristoffersen et al. (2005) στην οποία συμμετείχαν 
παιδιά ηλικίας 5 ετών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζει τα ίδια 
ακριβώς συμπεράσματα. Ως προς τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη των 
παιδιών γεννημένων με ICSI στη σχολική ηλικία δύο σημαντικές έρευνες 
έχουν πραγματοποιηθεί από την ίδια επιστημονική ομάδα εκ των οποίων 
η δεύτερη αποτελεί συνέχεια της πρώτης (follow-up study). Στην πρώ-
τη έρευνα των Leunens et al. (2006) αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν 
παιδιά ηλικίας 8 ετών, τα οποία επανεξετάστηκαν μετά από δύο χρόνια, 
δηλαδή στην ηλικία των 10 ετών. Το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμο-
ποιήθηκε και στις δύο περιπτώσεις ήταν η κλίμακα WISC-R και τα απο-
τελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και την ανάλυση των 
βαθμολογιών έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον δεί-
κτη νοημοσύνης μεταξύ των δύο εξεταζόμενων πληθυσμών. Εκείνο που 
διαπιστώθηκε στη δεύτερη έρευνα των Leunens et al. (2008) σε σχέση 
με την πρώτη, ήταν ότι η επίδραση των δύο δημογραφικών παραγόντων, 
δηλαδή η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας φθίνει.

Αντίθετα έρευνα των Bowen et al. (1998) σε παιδιά ενός έτους καθώς 
και των Knoester et al. (2007) σε παιδιά ηλικίας 5-8 ετών σημειώθηκε ότι 
τα παιδιά που προήλθαν από ICSI παρουσίασαν μικρότερες βαθμολογίες 
στα ψυχομετρικά εργαλεία με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλότερο 
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δείκτη νοημοσύνης (ο οποίος όμως εντάσσεται στο φυσιολογικό φάσμα) 
σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου χωρίς όμως η διαφορά αυτή 
να αποδίδεται στη μέθοδο σύλληψης.

Μαθησιακές δυσκολίες
Πολλά ζευγάρια, που χρησιμοποιούν την εξωσωματική γονιμοποίηση για 
να αποκτήσουν παιδιά, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, η γενική κατάσταση 
της υγείας τους, μαζί με άλλα τυχόν προβλήματα, μπορεί να είναι ένας 
αρνητικός παράγοντας για την ανάπτυξη του εμβρύου. 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαε-
τία διαπιστώνουν ότι τα παιδιά που γεννιούνται μέσω εξωσωματικής γονι-
μοποίησης εμφανίζουν πολύ μικρές πιθανότητες εμφάνισης μαθησιακών 
δυσκολιών κατά τη σχολική ηλικία. Οι μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί 
να εμφανίζονται σε αυτά τα παιδιά είναι πιθανό να αποτελούν συνέπεια 
ύπαρξης κάποιου συνδρόμου, όπως του Prader-Willi και Angelman (Isles 
& Humby, 2006).

Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν με εξωσωματική γονιμο-
ποίηση και αυτών που γεννήθηκαν μέσω φυσιολογικής σύλληψης ανα-
φορικά με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών (Leunens et al., 2008). 
Παράλληλα, άλλη έρευνα αποκλείει τον κίνδυνο εμφάνισης δυσλεξίας σε 
αυτά τα παιδιά (Middelburg et al., 2008).

Ενδιαφέρον αποτέλεσε και η επίδοση των μαθητών δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Όπως διαπιστώθηκε, το 60% των μαθητών αυτών εμ-
φανίζουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και δεν παρουσιάζεται στατιστικά 
σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους σε σχέση με τους μαθητές που 
προήλθαν από φυσιολογική σύλληψη (Wagenaar, 2008).

Σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα (Yeung, 2016), oι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση 
δεν διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για αναπτυξιακές διαταραχές, όπως 
μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου ή γλωσσικές διαταραχές, ή αυ-
τισμό, σε σύγκριση με τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με φυσικό τρόπο.

Η επικεφαλής της νέας αυτής έρευνας, δρ Edwina Yeung, από το 
αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας και Ανθρώπινης Ανάπτυ-
ξης, ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική επίσημη ενημέρωση: «Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας παρέχουν διαβεβαίωση στα χιλιάδες ζευγάρια που 
έχουν εμπιστευθεί τις πρακτικές της εξωσωματικής γονιμοποίησης για να 
φτιάξουν την οικογένειά τους».

Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία από 
4.824 μητέρες και των 5.841 παιδιών τους, τα οποία στοιχεία είχαν συλ-
λέξει μεταξύ 2008 και 2010 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Από αυτά 
τα παιδιά, τα 1.830 είχαν συλληφθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση και τα 
2.074 ήταν δίδυμα.

Οι επιστήμονες δεν βρήκαν σημαντικές στατιστικά διαφορές στην 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των παιδιών μέχρι την ηλικία των τριών 
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ετών. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι κάποιον βαθμό καθυστέρησης 
είχε το 13% των παιδιών από εξωσωματική και το 18% εκείνων με φυσική 
εγκυμοσύνη.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα άλλης έρευνας μεταξύ των δύο ομά-
δων παρουσιάζουν ομοιογένεια στις διάφορες διαγνωστικές κλίμακες. 
Η μόνη διαφορά παρατηρήθηκε στην κλίμακα «διάκριση γραφημάτων» 
όπου οι βαθμολογίες και των δύο ομάδων ανήκουν ναι μεν στην ίδια δι-
αγνωστική κατηγορία αλλά η μέση τιμή για τα παιδιά γεννημένα με ICSI 
ήταν 12,65 και για τα παιδιά με φυσική σύλληψη 13,78. Αυτή η διαφορά εί-
ναι οριακή και δε μπορεί να αποδοθεί σε διαφορά στην οπτική αντίληψη 
ή σε πιο ανεπτυγμένη γραφοφωνολογική ενημερότητα των παιδιών με 
φυσική σύλληψη. Επομένως τα ευρήματα αυτά καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι τα παιδιά που προήλθαν από ICSI δεν εμφανίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες σε μεγαλύτερη συχνότητα ή σε εντονότερο βαθμό σε σχέση 
με τα παιδιά με φυσική σύλληψη, εφόσον τα αναπτυξιακά τους πηλίκα 
κυμαίνονται στο φυσιολογικό φάσμα (Λιάπη, 2016).

Επίσης, δεν υπήρξαν ενδείξεις για την εκδήλωση ΔΕΠΥ στο συγκε-
κριμένο πληθυσμό με βάση την ανάλυση του διαγνωστικού προφίλ στο 
ερωτηματολόγιο CBCL του Achenbach. Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα 
συνάδει με εκείνο της έρευνας των Mains et al. (2010).

Μία γενική διαπίστωση από την επαφή με τους γονείς των παιδιών 
γεννημένων με ICSI ήταν η τάση τους να τους προσδίδουν ξεχωριστές 
ιδιότητες που κατά τη γνώμη τους ξεπερνούν τον μέσο όρο των παιδιών 
της ηλικίας τους. Ίσως αυτή τους η στάση να συνδέεται με την έντονη 
επιθυμία τους να αποκτήσουν ένα παιδί και τη δυσκολία που αντιμετώπι-
σαν για να τεκνοποιήσουν (Maher et al., 2003).

Σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (BWS)
Το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann είναι σύνδρομο συγγενούς υπερα-
νάπτυξης, η οποία μπορεί να επηρεάσει όλα τα συστήματα του σώματος 
και η συχνότητα εμφάνισής του κυμαίνεται σε 1:13.700 γεννήσεις ζώντων 
νεογνών (Amor & Halliday, 2008. Owen & Segars, 2009). Το BWS προ-
κύπτει από τις μεταλλάξεις ή τους επιγενετικούς μηχανισμούς που έχουν 
επιπτώσεις στα αποτυπωμένα γονίδια στην περιοχή 11p15.5. Οι περισσότε-
ρες περιπτώσεις του συνδρόμου είναι σποραδικές και αποτέλεσμα λαν-
θασμένης αποτύπωσης. Επιπλέον, η μονογονεϊκή δισωμία ή τα λάθη κατά 
την αποτύπωση αποτελούν κυρίαρχες αιτίες εκδήλωσης του συνδρόμου 
(Lim et al., 2009). 

Βασικά γνωρίσματα του συνδρόμου αποτελούν η μακροσωμία, η μα-
κρογλωσσία, η ομφαλοκήλη, τα προεξέχοντα μάτια, τα τριχοειδή αιμαγ-
γειώματα στο μέτωπο, τα ελλείμματα πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος- 
εξόμφαλος, η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών, κάποιες νεοπλασίες 
(καρκίνωμα επινεφριδίων, γοναδοβλάστωμα) (Shiota & Yamada, 2009), 
η υπερπλασία β-κυττάρων παγκρέατος-υπερινσουλιναιμία και η υπογλυ-
καιμία. Επιπλέον, τα παιδιά με BWS έχουν αυξημένη προδιάθεση για εμ-
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φάνιση εμβρυϊκών όγκων (όγκος Wilms), ραβδομυοσαρκωμάτων και αι-
ματοβλαστωμάτων (Owen & Segars, 2009). 

Το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann αποτελεί μια πολυγονιδιακή πά-
θηση που οφείλεται σε διαταραχή στην οργάνωση των γονιδίων στη χρω-
μοσωμική περιοχή 11p15.5, η οποία είναι υπεύθυνη για την φυσιολογική 
ανάπτυξη και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρ-
χουν πέντε πιθανές αιτίες γέννησης παιδιών με BWS που δεν έχουν συγ-
γενείς με BWS (Manipalviratn, 2009):

1.  επιγενετικά λάθη στην χρωμοσωμική περιοχή 11 p15.
2.  πατρική μονογονεϊκή δισωμία (20%), δηλαδή και τα δύο χρωμοσώ-

ματα 11 έχουν κληρονομηθεί από τον πατέρα.
3.  σπάνιες χρωμοσωμικές ανωμαλίες (~2%) που πιθανόν κληρονομή-

θηκαν από τους γονείς ή προκλήθηκαν de novo στο έμβρυο,
4.  μεταλλάξεις στο αντίγραφο του γονιδίου CDKN1C που κληρονομή-

θηκε από τη μητέρα (5-10%),
5.  άγνωστη αιτιολογία (10%), δείχνει ότι υπάρχουν και πρόσθετες αιτί-

ες του συνδρόμου BWS που δεν έχουν ακόμη καθορισθεί. 

Η συντριπτική πλειονότητα των μελετών έχουν καταδείξει ότι 90- 
100% των περιπτώσεων του συνδρόμου BWS αποκλίνουν από το μοτίβο 
της φυσιολογικής αποτύπωσης και παρουσιάζουν κυρίως υπομεθυλίωση 
του μητρικού αλληλόμορφου γονιδίου του DMR2, ως τη μοριακή αιτία εμ-
φάνισης του συνδρόμου στις γεννήσεις παιδιών με BWS μετά από σύλ-
ληψη με τη χρήση των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
έναντι του 50-60% των BWS του γενικού πληθυσμού (Manipalviratn et 
al., 2009). 

Ασθενείς με BWS έχουν περιγραφεί πλην των περιπτώσεων όπου 
ακολουθήθηκαν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και σε φυσι-
ολογικές συλλήψεις που επιτεύχθηκαν μετά την πάροδο 12 μηνών υπο-
γονιμότητας, γι’ αυτό η οριστικοποίηση αυτών των παρατηρήσεων πα-
ραμένει αβέβαιη (Amor et al., 2008). Σύμφωνα με τον Halliday et al., το 
2004 εκτιμήθηκε ότι η πιθανότητα να προκύψει παιδί με BWS σε σχέση 
με φυσιολογικό παιδί, μετά από σύλληψη με AR ήταν 9 φορές μεγαλύ-
τερη (Lim et al., 2009). Αν υποθέσουμε ότι οι επιγενετικοί μηχανισμοί 
αποτελούν περίπου το 65% των περιπτώσεων BWS και ότι ο αυξανόμενος 
κίνδυνος από ART αφορά μόνο στις επιμεταλλάξεις και όχι τις γενετικές 
μεταλλάξεις, τότε μπορεί να υπολογιστεί ότι οι ασθενείς με το σύνδρομο 
Beckwith-Wiedemann με επιμετάλλαξη είναι περίπου 14 φορές πιο πιθα-
νό να έχουν συλληφθεί με ART έναντι των ασθενών χωρίς επιμετάλλαξη 
BWS (Amor & Halliday, 2008). 

Επιπρόσθετα, το 2005 o Chang et al. αναφέρει ότι δεν υπάρχουν φαι-
νοτυπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών με BWS που προέκυψαν με AR 
και φυσιολογική σύλληψη. Προσθέτει, ακόμη, ότι στις συλλήψεις με AR 
παρατηρείται μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης εξόμφαλου, ενώ πιθα-
νολογείται ότι υπάρχει μεγαλύτερη τάση για εμφάνιση νεοπλασιών και 
όχι όγκων Wilms (Lim et al., 2009). Ειδικότερα, μετά από έρευνα για 
τους συσχετισμούς γονοτύπου/επι-γονοτύπου-φαινοτύπου σε αρκετές 
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περιπτώσεις με επιβεβαιωμένη μοριακή γενετική διάγνωση BWS, συν-
δέθηκε έντονα η ημι-υπερτροφία με τη μονογονεϊκή δισωμία (Cooper, 
2005). Εν τούτοις, το αυξανόμενο ποσοστό της ανωμαλίας μεταξύ των 
περιπτώσεων BWS γεννημένων με AR θα μπορούσε να είναι τυχαίο, δε-
δομένου ότι δεν αξιολογήθηκαν μοριακά όλες οι περιπτώσεις BWS, αν 
και τα στοιχεία που υπάρχουν προτείνουν μια συσχέτιση μεταξύ BWS και 
AR (Manipalviratn et al., 2009). Η πρόταση αυτή τεκμηριώνεται από την 
άποψη ότι μια ανωμαλία κατά την αποτύπωση μπορεί να οφείλεται και 
στην ιδιαίτερη ευπάθεια του σταδίου πριν την εμφύτευση κατά το οποίο 
το έμβρυο υφίσταται, στην AR, χειρισμούς και επιρροές από εξωγενείς 
παράγοντες. 

Επομένως, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μιας μεγάλης πολυκεντρι-
κής μελέτης διεθνούς εμβέλειας, στην οποία θα γίνεται σύγκριση της επι-
κράτησης του BWS μεταξύ των φυσικά συλληφθέντων παιδιών και των 
παιδιών που συλλαμβάνονται μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 
διότι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από διάφορες με-
λέτες είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους και επομένως δεν μπορούν να εξα-
χθούν σαφή συμπεράσματα (Manipalviratn et al., 2009).

Σύνδρομο Angelman (AS)
Το σύνδρομο Angelman, είναι μια σπάνια νευρο-γενετική διαταραχή με 
συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό 1:12.000, αν και οι ανωμαλί-
ες αποτύπωσης αποτελούν αιτιολογικό παράγοντα σε λιγότερα από 5% 
όλων των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα η συχνότητα των περιπτώσεων 
παθολογικής αποτύπωσης να αντιστοιχεί σε 1:300.000 νεογνά περίπου 
(Manipalviratn et al., 2009). 

Βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου αποτελούν η πνευματική και 
αναπτυξιακή καθυστέρηση, οι διαταραχές ύπνου, οι επιληπτικές κρίσεις, 
οι σπασμωδικές κινήσεις, συχνά το χαμόγελο και το γέλιο και ο ανώμα-
λος βηματισμός. Ένα υγιές άτομο λαμβάνει δύο αντίγραφα του χρωμο-
σώματος 15 το ένα από τη μητέρα και το άλλο από τον πατέρα. Ωστόσο, 
στην κρίσιμη περιοχή του χρωμοσώματος για το σύνδρομο Angelman, τα 
μητρικής και τα πατρικής προέλευσης γονίδια παρουσιάζουν πολύ δια-
φορετικό τρόπο έκφρασης, που οφείλεται σε διαφορές μεθυλίωσης του 
DNA μεταξύ των φύλων. Σε ένα φυσιολογικό άτομο, το μητρικό αλληλό-
μορφο εκφράζεται και το πατρικό αποσιωπείται. Αν η μητρική συνεισφο-
ρά χαθεί ή μεταλλαχθεί, το αποτέλεσμα είναι σύνδρομο Angelman. Όταν 
η πατρική συνεισφορά χαθεί, με παρόμοιους μηχανισμούς, το αποτέλε-
σμα είναι σύνδρομο Prader-Willi.

Για ένα ποσοστό 10-15% των ατόμων με AS τα αίτια εμφάνισής του 
παραμένουν άγνωστα (Amor & Halliday, 2008). Αλλαγές που αφορούν 
διαταραχές άλλων γονιδίων ή χρωμοσωμάτων μπορεί επίσης να ευθύνο-
νται για την παθογένεια των ατόμων αυτών. Συχνά σε ορισμένα άτομα 
με σύνδρομο Angelman παρατηρείται διαγραφή του γονιδίου OCA2 που 
εδράζεται στο χρωμόσωμα 15, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να εμφανί-
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ζουν ανοιχτόχρωμα μαλλιά και δέρμα. Η πρωτεΐνη που παράγεται από το 
γονίδιο αυτό βοηθά στον καθορισμό του χρώματος στο δέρμα, τα μαλλιά 
και τους οφθαλμούς.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, το 2005, οι Ludwing et al. κατέδειξαν ότι 
20% των ασθενών με σύνδρομο Angelman γεννήθηκε από υπογόνιμα 
ζευγάρια. Υποθέτοντας ότι μια ανωμαλία αποτύπωσης αντιπροσωπεύει 
το 4% των ασθενών με AS, ο σχετικός κίνδυνος ανωμαλίας αποτύπωσης 
παιδιών AS γεννημένων από υπογόνιμα ζευγάρια ήταν 95% και ο σχετι-
κός κίνδυνος για ανίχνευση ανωμαλίας αποτύπωσης σε παιδιά γεννημέ-
να από υπογόνιμα ζευγάρια που δεν ακολούθησαν κάποια θεραπευτική 
αγωγή ήταν ίδια με εκείνων που απόκτησαν παιδιά μετά από ICSI. Ο σχε-
τικός κίνδυνος ήταν δύο φορές πιο υψηλός στα υπογόνιμα ζευγάρια που 
είχαν λάβει θεραπεία. Τα στοιχεία από αυτήν την μελέτη πρότειναν ότι τα 
υπογόνιμα ζευγάρια είχαν έναν αυξανόμενο κίνδυνο σύλληψης παιδιού 
με ανωμαλία αποτύπωσης που προκαλεί AS. Οι συγγραφείς πρότειναν 
επίσης ότι η αποτύπωση των ατελειών και η υπογονιμότητα μπορεί να 
έχουν κοινή αιτία και ότι πιθανώς η υπερπαραγωγή ωαρίων παρά η ICSI 
να αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο απόκτησης παιδιού με ανωμαλία απο-
τύπωσης (Ludwing et al., 2005).

Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζεται και από μια μελέτη που διεξήχθη στην 
Ολλανδία. Τα στοιχεία από αυτήν την μελέτη πρότειναν ότι γεννήθηκε 
υψηλότερο ποσοστό παιδιών AS που από γονείς με προβλήματα γονιμό-
τητας που ακολούθησαν θεραπευτική διέγερση ωοθηκών (Manipalviratn 
et al., 2009). Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα, έχουν 
αναφερθεί επτά περιπτώσεις παιδιών AS γεννημένα μετά από IVF ή ICSI, 
που εμφάνισαν ανωμαλία αποτύπωσης ως αιτιολογικό παράγοντα. Αν και 
ο αριθμός των περιπτώσεων είναι μικρός, εξαιτίας της σπανιότητας της 
ασθένειας, το ποσοστό των παιδιών με ανωμαλία αποτύπωσης ως αιτία 
AS (71%), είναι υψηλότερο απ’ ότι στο γενικό πληθυσμό, γεγονός που 
προτείνει την ύπαρξη κάποιας συσχέτισης μεταξύ εμφάνισης του συν-
δρόμου Angelman και ART. 

Σύνδρομο Prader - Willi (PWS)
Το σύνδρομο Prader Willi είναι σύνθετο γενετικό σύνδρομο που χαρα-
κτηρίζεται κυτταρογενετικά από έλλειψη κάποιων γονιδίων του 15ου χρω-
μοσώματος, που κληρονομήθηκαν από τον πατέρα. Η συχνότητα εμφά-
νισης του συνδρόμου κυμαίνεται περίπου στο 1:10-15.000 νεογέννητα και 
είναι ίδια σε όλες τις φυλές και για όλα τα φύλα. Στην πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων, υπάρχει ένα κυτταρογενετικά ορατό διάμεσο έλλειμμα 15q11-
13q, στο 15ο πατρικό χρωμόσωμα που κληρονομήθηκε, με αποτέλεσμα να 
χάνονται κρίσιμα για τη φυσιολογική ανάπτυξη γονίδια (Horsthemke & 
Wagstaff, 2008). 

Όσον αφορά στα κλινικά χαρακτηριστικά, κατά τη γέννηση το νεογνό 
χαρακτηρίζεται από χαμηλό βάρος γέννησης και βαθμό ανάπτυξης για 
την ηλικία κύησης και υποτονία (αδύνατοι μύες). Άλλα χαρακτηριστικά 
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του συνδρόμου είναι η ελλιπής σεξουαλική ανάπτυξη και το χρόνιο αί-
σθημα πείνας που συνδέεται με μεταβολισμό που χρησιμοποιεί δραστι-
κά λιγότερες θερμίδες από τις κανονικές με αποτέλεσμα να οδηγούνται 
στην υπερβολική κατανάλωση τροφών και την απειλητική για τη ζωή πα-
χυσαρκία. Η υπερφαγία διαρκεί σε όλη τη ζωή και αυτό διότι οι άνθρωποι 
με PWS έχουν περιορισμένης έκτασης περιοχή καταχώρησης αισθημά-
των πείνας και κορεσμού στον υποθάλαμο. Ο μέσος δείκτης νοημοσύ-
νης (IQ) είναι 70, αλλά ακόμη και εκείνοι με κανονικό IQ εμφανίζουν 
προβλήματα μάθησης, χαμηλό ανάστημα, μικρά άκρα, υπογοναδισμό, 
υποτονία και καθυστέρηση κινητικής ανάπτυξης. Συχνά δεν αναφέρεται 
κάποια συσχέτιση με αυτισμό. Επιπλέον, οι άνθρωποι με PWS τείνουν 
να έχουν βασανιστικές/καταναγκαστικές συμπεριφορές που δεν σχετί-
ζονται με τροφή, όπως επαναλαμβανόμενες σκέψεις και διατυπώσεις, 
συλλογή και απόκρυψη ιδιωτικών αντικειμένων, αυτοτραυματισμός και 
ισχυρή ανάγκη για ρουτίνα και προβλεψιμότητα. Χαρακτηρίζονται ακόμη 
από συναισθηματικές διακυμάνσεις και προβλήματα κοινωνικής συμπερι-
φορά, τα οποία μετριάζονται με χορήγηση ψυχοτροπικών φαρμάκων και 
συνθετικής αυξητικής ορμόνης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων με PWS, ενώ ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζουν τα άτομα του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος καθώς χρειάζονται ισόβια επίβλεψη 
και προστασία. Η πιθανότητα οικογενειακής επανάληψης είναι μικρότερη 
από 1%. Ωστόσο, σε μερικές οικογένειες όπου μια ατέλεια αποτύπωσης 
προκαλεί ελαττωματικό έλεγχο των διαφορικά εκφρασμένων γονιδίων 
και στο παιδί PWS και στον απρόσβλητο πατέρα, ο κίνδυνος αυτός μπορεί 
να ανέλθει σε 50% (Horsthemke & Wagstaff, 2008).

Μερικές μελέτες, όπως αυτή του Sutcliffe et al. το 2006 και του 
Doornbos et al. το 2007, κάνουν λόγο για συσχέτιση μεταξύ AR και συν-
δρόμου Prader-Willi, ενώ αντίθετα ο Lidegaard et al. σε μελέτη του το 
2005 αναφέρει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση (Shiota & Yamada, 2009). Από 
εδώ γίνεται κατανοητή η επιδημιολογική δυσκολία που χαρακτηρίζει την 
ανίχνευση πιθανοτήτων για συσχέτιση των συνδρόμων που προκύπτουν 
από ανωμαλίες αποτύπωσης (πολύ σπάνια σύνδρομα) με ART (Amor & 
Halliday, 2008). Για επιβεβαίωση της ύπαρξης του PWS, και εφόσον έχει 
επέλθει η κλινική διάγνωση, ακολουθούν συστήνονται εξειδικευμένες 
γενετικές εξετάσεις σε δείγμα αίματος. Αρχικά γίνεται κυτταρογενετική 
ανάλυση με τεχνική FISH ελέγχοντας τα SNRPN για να προσδιορίσουν τη 
χαρακτηριστική διαγραφή 15q11 - q13. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, 
ακολουθεί δοκιμή μεθυλίωσης του DNA. Αν από το τελευταίο το αποτέ-
λεσμα είναι θετικό για PWS, έπονται δοκιμές για άλλες αιτιατές υποκα-
τηγορίες του συνδρόμου (μητρική δισωμία ή ανωμαλία αποτύπωσης). Ο 
προσδιορισμός της γενετικής υποκατηγορίας είναι σημαντικός, ώστε να 
γίνει σωστή καθοδήγηση για την κλινική διαχείριση του ατόμου με PWS 
και ενημέρωση για τους κινδύνους επανεμφάνισης του συνδρόμου στην 
οικογένεια (Dolinska, 2009). 
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