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 <<ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ>> 
 
 
 

Σν παηδί ρξεηάδεηαη… 

 
Να ην επαηλνχλ γηα ην παξακηθξφ πνπ θάλεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<< 
ΔΗΜΑΗ ΗΚΑΝΟ ΚΑΗ ΑΞΗΟ ΜΠΟΡΧ! >> 
 
Να ηνλ αθνχλε πξνζερηηθά θαη λα ζπδεηνχλε καδί ηνπ. Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ 
ηνπ:<<ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΝΗΧΘΧ ΚΑΗ ΚΔΦΣΟΜΑΗ ΔΗΝΑΗ ΖΜΑΝΣΗΚΑ! ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΜΔ ΑΚΟΤΝ!>> 
 
Να ηνπ αθηεξψλνπλ πνηνηηθφ ρξφλν θαη λα έρεη αδηάζπαζηα αθηεξσκέλε ηελ πξνζνρή ζε 
απηφ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<< ΜΟΤ ΑΞΗΕΔΗ ΝΑ ΜΔ ΠΡΟΔΥΟΤΝ! ΟΗ 
ΑΛΛΟΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΝΑ!>> 
 
Να ληψζεη φηη είλαη θαινδερνχκελν θαη φηη ην αγαπνχλ! Δίλαη ζεκαληηθά νη αγθαιηέο, ε 
δεζηαζηά θαη ηα ρατδεπηηθά νλφκαηα! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΟΗ ΑΛΛΟΗ 
ΜΔ ΘΔΛΟΤΝ ΓΗΑ ΠΑΡΔΑ! Ο ΚΟΜΟ ΜΔ ΤΜΠΑΘΔΗ>> 
 
Να ληψζεη φηη ην απνδέρνληαη φπσο αθξηβψο είλαη, κε ηηο κνλαδηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηα δηθά 
ηνπ ηαιέληα, ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΔΗΜΑΗ 
ΜΟΝΑΓΗΚΟ! ΔΗΜΑΗ ΚΑΛΟ ΔΣΗ ΟΠΧ ΑΚΡΗΒΧ ΔΗΜΑΗ ! >> 
 
Να ηνπ πξνζθέξνπλ  αγάπε δίρσο φξνπο! Γηα απηφ πνπ είλαη θαη φρη γηα απηά πνπ θάλεη! Να 
κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΔΗΜΑΗ ΑΞΗΑΓΑΠΖΣΟ! >> 
 
Να κάζεη ηελ πεηζαξρία! Να απμεζεί ε εθηίκεζε ηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηελ επηβνιή ησλ 
θαλφλσλ, νξίσλ θαη ινγηθψλ πνηλψλ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΜΟΤ 
ΑΞΗΕΔΗ ΑΓΑΠΖ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΟΣΑΝ ΚΑΝΧ ΛΑΘΟ! >> 
 
Να κελ πξνζβάιιεηαη κπξνζηά ζε άιινπο θαη λα κελ ππνηηκάηαη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα 
ζηνλ εαπηφ ηνπ:<< ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΝΧ ΚΑΛΑ ΣΖΝ ΕΧΖ! >> 
 
Να έρεη ρξφλν γηα λα κάζεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΣΟ ΝΑ ΚΑΝΧ 
ΛΑΘΟΗ ΔΗΝΑΗ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ, ΔΣΗ ΜΑΘΑΗΝΧ  ΚΑΗ ΠΡΟΟΓΔΤΧ!>> 
 
Να έρεη επθαηξίεο λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη επζχλε, λα δεκηνπξγήζεη κφλν ηνπ, θαη λα 
πεηχρεη! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΧ! ΔΥΧ  
ΘΑΡΡΟ! >> 
 
Να  ηνλ ελζαξξχλνπλ γηα πγηεηλή δσή, κε θαζαξηφηεηα, άζθεζε θαη ζσζηή δηαηξνθή! Να ηνλ 
βνεζνχλ  λα ληχλεηαη κε ηξφπν πνπ ληψζεη ειθπζηηθφ ψζηε λα έρεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ 
εκθάληζε ηνπ! Να κάζεη λα ιέεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ζπλέρεηα:<<ΔΗΜΑΗ ΟΜΟΡΦΟ!>> 
 
Να κελ ην κεηαρεηξίδνληαη κε δηαθξίζεηο θαη κελ ην ζπγθξίλνπλ  κε ην άιιν παηδί! Να κάζεη λα 
ιέεη ζπλέρεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΧ ΑΝ ΚΑΠΟΗΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ 
ΝΑ ΓΗΝΧ Ο ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ!>>  
 
Να κελ ηνλ ηξνκάδνπλ κε θαηαζηξνθηθά ζελάξηα γηα ην κέιινλ! Να κάζεη λα ιέεη ζπλέρεηα 
ζηνλ εαπηφ ηνπ:<<ΔΗΜΑΗ ΑΦΑΛΖ! ΔΥΧ ΠΑΝΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖΝ ΕΧΖ ΜΟΤ!>>  
 
Να έρεη θνηλσληθή δσή, δηαζθέδαζε θαη θίινπο λα ηνπ θέξνληαη θαιά! Να κάζεη λα ιέεη 
ζπλέρεηα ζηνλ εαπηό ηνπ:<<ΔΥΧ ΚΑΛΟΤ ΦΙΛΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΛΟΤΝ!> 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
    Σν ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηφο καο είλαη ηα παηδηά ηα νπνία κεγαιψλνπλ 
καθξηά απφ ην θπζηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.                                                                                
  Σα ππνζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο νκάδεο είλαη ε ηδξπκαηνπνίεζε , ν εζεινληηζκφο , ε 
πηνζεζία αιιά θαη νξγαληζκνί φπσο είλαη ην «Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» θαη ηα «Υσξηά SOS», ην 
Κέληξν βξεθώλ «Μεηέξα» .  
   ηελ πξνζπάζεηά καο λα αληρλεχζνπκε ηνλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ παηδηψλ ρσξίο 
θπζηθή νηθνγέλεηα αλαηξέμακε  ζε  δχν ΜΚΟ θαη έλα ίδξπκα, ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ», ηα 
«Παηδηθά ρσξηά SOS» θαη ην θέληξν βξεθψλ «Μεηέξα», κειεηψληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
ηνπο θαη ηηο παξνρέο ηνπο πξνο απηά ηα παηδηά. 
   Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ν ζθνπφο καο ήηαλ λα απνθηήζνπκε νκαδηθφ πλεχκα, λα 
ζπλεξγαζηνχκε θαη λα βγάινπκε εηο πέξαο κε επηηπρία ην ζέκα πνπ καο απαζρφιεζε. 
Δπίζεο, ζηφρνο καο είλαη ε ελεκέξσζε γηα έλα πνιχ ζνβαξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ 
ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. Μέζα ζην πιαίζην ηεο 
πξνζπάζεηαο καο απηήο ζέινπκε λα δείμνπκε πξάγκαηα πνπ ίζσο λα κελ γλσξίδεη θάπνηνο 
γη’απηά ηα παηδηά θαη ίζσο λα ηνλ πξνβιεκαηίζνπλ, αιιά θαη λα ηνλ ζπγθηλήζνπλ. 
 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 
   Καηαξράο επραξηζηνχκε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Α1 πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο. Γεχηεξνλ επραξηζηνχκε ζεξκά ηελ ππεχζπλε γηα ηελ εξγαζία 
θαζεγήηξηα, θα Λέηζηνπ ε νπνία κε ππνκνλή θαη ζχλεζε ζπλέβαιε ζηελ εξγαζία, 
θαζνδεγψληαο καο ζε θάζε βήκα ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηνχκε ηελ δηεπζχληξηα θαη 
ηνπο θαζεγεηέο πνπ καο παξαρψξεζαλ ηηο αίζνπζεο πιεξνθνξηθήο ζηηο νπνίεο εξγαζηήθακε 
θαη εηνηκάζακε ηελ εξγαζία. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ εθ κέξνπο φισλ ησλ παηδηψλ ζηνλ 
θ. Αιεβίδν πνπ καο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, γηα ηηο απαληήζεηο ηνπ 
ζηηο εξσηήζεηο καο θαη γηα φιε ηελ ζηήξημε πνπ καο πξνζέθεξε ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο. 
 
 
 

ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 
    ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ 
 
    Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη κεγαιψλεη έλα παηδί παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα δηακνξθψζεη κεγαιψλνληαο. Η νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ πξψηε εζηία 
θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ, είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ην άηνκν δηακνξθψλεη ηνλ 
ραξαθηήξα ηνπ, αλαπηχζζεηαη θαη ιακβάλεη ηα εθφδηα εθείλα ηα νπνία ζα ην θαηαζηήζνπλ 
ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη λα ηα βγάιεη πέξα. Οη γνλείο ινηπφλ, έρνπλ 
ηελ επζχλε γηα ηελ ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα ηνπ δψζνπλ 
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εζηθέο αμίεο, ζσζηή θξίζε θαη ην ζάξξνο λα αγσλίδεηαη. Σνπ καζαίλνπλ ηελ αμία ηεο αγάπεο, 
λα βάδεη ζηφρνπο θαη λα ηνπο θαηαθηά θαη λα δεη κε ηελ αιήζεηα. Οξηζκέλεο θνξέο, φκσο, νη 
γνλείο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ απηφ γηα πνηθίινπο ιφγνπο, κε απνηέιεζκα ηα 
παηδηά λα θαηαιήγνπλ ζε ηδξχκαηα.  

 
Οη Γνλείο πνπ θαθνπνηνύλ  
 
    Σα επξήκαηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο δείρλνπλ φηη νη γνλείο είλαη άηνκα 
κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο γηα θξνληίδα θαη ζηήξημε ηφζν απφ θνηλσληθνχο θνξείο, φζν θαη απφ 
εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο.  Μπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ: 
 
● νβαξέο ςπρηθέο δπζθνιίεο (π.ρ. πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο φπσο, 
θαηάζιηςε, δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ζπαληφηεξα ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο). 
● Πεξηνξηζκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. - εκαληηθή δπζθνιία λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο 
παξνξκήζεηο ηνπο (θπξίσο ηηο επηζεηηθέο). 
● πλαίζζεκα βαζηάο αλεπάξθεηαο γηα ην γνλετθφ ηνπο ξφιν θαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ 
ηνπο γεληθφηεξα. 
● Έληνλεο (λαξθηζζηζηηθέο) αλάγθεο γηα εμάξηεζε θαη πξνζνρή απφ ηνπο άιινπο, ηηο νπνίεο 
ηείλνπλ λα θαιχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα παηδηά ηνπο σο πεγή θξνληίδαο. Έηζη, ηα παηδηά 
ηνπο αλαιακβάλνπλ λα ζηεξίδνπλ ηνπο γνλείο, παξακειψληαο ηηο δηθέο ηνπο θπζηνινγηθέο 
αλάγθεο γηα θξνληίδα θαη εμάξηεζε (ην ιεγφκελν ζχλδξνκν "γνλενπνηεκέλνπ παηδηνχ"). 
● Καθέο ζρέζεηο κε ηνπο δηθνχο ηνπο γνλείο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο πνπ θαθνπνηνχλ έρνπλ 
ππάξμεη ζχκαηα ή κάξηπξεο βίαησλ ζθελψλ κέζα ζηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Με ηελ 
θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ηείλνπλ αζπλείδεηα λα αλαθνπθίδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηα δηθά 
ηνπο παηδηθά ςπρηθά ηξαχκαηα κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο "ηαχηηζεο" κε ηνλ βίαην θαη 
επηζεηηθφ γνληφ ηνπο (ν ιεγφκελνο κεραληζκφο "ηαχηηζεο κε ηνλ επηηηζέκελν"). Έηζη έλα 
θαθνπνηεκέλν παηδί ελδέρεηαη λα γίλεη θη εθείλν έλαο βίαηνο γνληφο ζην κέιινλ, ζπλερίδνληαο 
θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηα-γελεαινγηθφ πέξαζκα ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα.  
● πρλφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο, ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη επηβνιήο 
δχλακεο ζηα παηδηά ζπγθξηηηθά κε θπζηνινγηθνχο γνλείο. Δπίζεο, εθδειψλνπλ ζεκαληηθά 
ζπαληφηεξα ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο (π.ρ. παηρλίδη, δηάινγν, θαζνδήγεζε) κε ηα παηδηά ηνπο. 
- Αθακςία ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζην παηδί, αιιά θαη ζε άιια ζέκαηα ηεο δσήο 
γεληθφηεξα. - Σάζε λα αληηιακβάλνληαη θαη λα πεξηγξάθνπλ ην παηδί κε ηξφπν αξλεηηθφ 
("δχζθνιν", "θαθφ", "πξνβιεκαηηθφ"). Έηζη αξλεηηθά άιισζηε βιέπνπλ θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 
εαπηφ. 

     
 
 

Παηδηθή θαθνπνίεζε 
     Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα, νη ζπλέπεηεο ηνπ 
νπνίνπ έρνπλ δηάξθεηα θαη επεξεάδνπλ θαη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνχ, κεηαηξέπνληάο ην 
ζε έλαλ ελήιηθα πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. 
Γεκηνπξγεί άηνκα κε έληνλα πξνβιήκαηα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ηα νπνία 
δπζθνιεχνληαη λα αγαπήζνπλ θαη λα εκπηζηεπηνχλ, έρνπλ ηάζε πξνο θαηαρξήζεηο, 
εκθαλίδνπλ αγρψδεηο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη θαηάζιηςε. Δπίζεο, 
νη άλζξσπνη πνπ ππέζηεζαλ θαθνπνίεζε φηαλ ήηαλ παηδηά ελδέρεηαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζε 
θαθνπνίεζε παηδηψλ φηαλ ελειηθησζνχλ. 



6 

 

    Παηδηθή θαθνπνίεζε ππήξρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, αιιά κφλν 
πξφζθαηα, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά γη’ απηφ ην ζέκα, λα δεκηνπξγνχλ 
λνκηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ θαθνπνίεζε, λα νξίδνπλ θπβεξλεηηθνχο θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ηε 
δχλακε λα απνκαθξχλνπλ παηδηά απφ ηα ζπίηηα ηνπο, θαζψο θαη λα δηεμάγνπλ ρηιηάδεο 
εξεπλεηηθέο κειέηεο επάλσ ζην ζέκα. 
    Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζπκβαίλεη ζε πνιχ κεγαιχηεξε 
θιίκαθα απφ φζν γλσξίδνπκε φκσο θαιχπηεηαη απφ έληνλε κπζηηθφηεηα. χκθσλα κε 
εθηηκήζεηο ηνπ Βξεηαληθνχ Οξγαληζκνχ http:Stopitnow γηα ηελ πξφιεςε ηεο παηδηθήο 
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηα ¾ ησλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη ζεμνπαιηθά δε ζα κηιήζνπλ 
ζε θαλέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο γηα απηήλ. Aθφκε απφ φζα παηδηά κηιήζνπλ, 
ειάρηζηα ζα θζάζνπλ λα απαζρνιήζνπλ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ή 
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 
     Δπξήκαηα εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη ηα θνξίηζηα θαθνπνηνχληαη κε ζπρλφηεηα 3 θνξέο 
πςειφηεξε απφ φηη ηα αγφξηα, φηη ηα αγφξηα είραλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα 
ζπλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε θαη ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε απφ  ηα θνξίηζηα θαη φηη ηα παηδηά 
έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα θαθνπνηεζνχλ ζεμνπαιηθά απφ ηε ειηθία ησλ 3 εηψλ θαη άλσ. Ο 
πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εθηηκάηαη φηη είλαη πνιχ 
κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ δείρλνπλ νη έξεπλεο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζχκαηα 
θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο δελ αληρλεχνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. ηε 
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εηδηθά, φπνπ δελ ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζσκαηηθέο ελδείμεηο, ε 
κπζηηθφηεηα θαη ε ληξνπή εκπνδίδεη ηα παηδηά αιιά θαη ηνπο ελήιηθεο πνπ γλσξίδνπλ λα 
δεηήζνπλ βνήζεηα.  
 

Κύξηεο κνξθέο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηώλ 
 
σκαηηθή θαθνπνίεζε  
 
    Η ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο ηξαπκαηηζκνχο ή θαθψζεηο 
δηαθνξεηηθήο ζνβαξφηεηαο θαη ζπρλά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ, πνπ δελ νθείινληαη ζε 
αηπρήκαηα. Η θάθσζε κπνξεί λα είλαη κία ή πνιιέο, παξαηεξνχληαη δε ζπρλφηεξα ζην θεθάιη 
θαη ζηα άθξα ηνπ παηδηνχ, δειαδή ζηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο 
νθείινπλ, αθφκα θαη κε ηελ παξακηθξή ππνςία, λα εμεηάδνπλ κε πξνζνρή φιν ην ζψκα ηνπ 
παηδηνχ. 
 
Φπρνινγηθή θαθνπνίεζε   
 
   Η ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξάμεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 
νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ απφξξηςε, εθθνβηζκφ, απνκφλσζε, εθκεηάιιεπζε, ππνηίκεζε, 
ζπλαηζζεκαηηθή απξνζθνξφηεηα φπσο θαη θνηλσληθά απνθιίλνπζεο πξάμεηο. 
 
Παξακέιεζε  
 
     Χο παξακέιεζε ζεσξείηαη ην θαηλφκελν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηαηξνθή, ε ηαηξηθή 
θξνληίδα, ε έλδπζε, ε ζηέγαζε, ε ζρνιηθή θνίηεζε ή ε παξαθνινχζεζε πνπ παξέρεηαη ζην 
παηδί είλαη έληνλα αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα παξαβιέπεηαη ή λα 
ηίζεηαη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ή πγεία θαη ε αλάπηπμή ηνπ. Έλα παηδί είλαη παξακειεκέλν εάλ 
αθεζεί ρσξίο θξνληίδα γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή εάλ εγθαηαιεηθζεί.  ηα πιαίζηα ηεο 
παξακέιεζεο εληάζζεηαη θαη ε αλεπάξθεηα ηεο αχμεζεο ή δπζηξνθία κε νξγαληθήο 
αηηηνινγίαο. Λφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλαθέξεηαη σο μερσξηζηή θαηεγνξία. 
 
εμνπαιηθή παξαβίαζε – Αηκνκημία  
 
   εμνπαιηθή παξαβίαζε ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ή ε έθζεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ ζε πξάμεηο 
κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν ππνθηλνχκελεο απφ ελήιηθα, ζπλήζσο, πνπ έρεη ζρέζε θξνληίδαο 
ή νηθεηφηεηαο κε ην παηδί, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ή/θαη 
ηθαλνπνίεζε ηνπ ελήιηθα. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ε 
ζρέζε εμάξηεζεο ή εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ ελήιηθα θαη ην παηδί, ε έιιεηςε ζπλεηδεηήο 
θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξάμεο απηήο, άξα θαη ε έιιεηςε 
ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο ηνπ παηδηνχ. Οη πξάμεηο απηέο παξαβηάδνπλ φρη κφλν ηνλ αηκνκηθηηθφ 
θξαγκφ, αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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ζρέζεηο θαη ηα φξηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ. Η ζεμνπαιηθή παξαβίαζε εκπεξηέρεη δηάθνξεο 
κνξθέο κε ή ρσξίο επαθή, απφ ηελ έθζεζε ζε επίδεημε, ηηο ζσπείεο θαη ηηο αζειγείο πξάμεηο, 
κέρξη ην βηαζκφ θαη ηελ αηκνκημία. Η παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ε πνξλεία δελ είλαη παξά νη 

εκπνξεπκαηηθέο πιεπξέο απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη κε τον όρο 
"ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε". 
     ε πξψην επίπεδν, ηα παηδηά πξέπεη λα δηδαρζνχλ φηη θαλείο, αθφκε θαη θάπνηνο πνπ 
αγαπνχλ, δε ζα πξέπεη λα ηνπο δεηήζεη λα θξαηήζνπλ κπζηηθφ γηα θηιηά, αγγίγκαηα, αγθαιηέο. 
Γελ είλαη πνηέ θηαίμηκν ηνπ παηδηνχ αλ θάπνηνο ηα θαθνπνηήζεη. Αλ θάπνηνο ηα αγγίμεη κε 
ηξφπν πνπ ηα θνβίδεη ή ηα κπεξδεχεη πξέπεη λα ην πνπλ. Σα ζπλαηζζήκαηα θφβνπ θαη 
ζχγρπζεο κπνξεί λα έξζνπλ γηα θάπνην άηνκν θαη πξηλ αθφκε ηα αγγίμνπλ. 

 
 
 
 
ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 
 
   Σα παηδηά πνπ ζηάζεθαλ ιηγφηεξν ηπρεξά θαη έγηλαλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ή 
ηα αλεπηζχκεηα παηδηά θαηαιήγνπλ ζε ηδξχκαηα είηε κε εηζαγγειηθή εληνιή είηε κε  ηε ζέιεζε 
ησλ γνλέσλ ηνπο. Δθεί νη ζπλζήθεο δσήο δελ είλαη πάληα επλντθέο, γεγνλφο πνπ 
απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε ηδξχκαηα ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη 
ζηελ Διιάδα. 
   Ο Goffman, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο θνηλσληνιφγνπο πνπ κειέηεζε ηα ηδξχκαηα σο 

νινπαγείο ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ (‘total institutions’). Μνινλφηη, ε κειέηε ηνπ επηθεληξψζεθε 

ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, νη παξαηεξήζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπο γεληθεχνληαη γηα θάζε νινπαγέο ζχζηεκα. Σα ηδξχκαηα ηα νξίδεη, σο «ηφπν δηακνλήο θαη 

εξγαζίαο φπνπ έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, 

απνθνκκέλα απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηάγνπλ απφ 

θνηλνχ καδί κηα έγθιεηζηε, ηππηθά δηεπζπλφκελε θαζεκεξηλφηεηα». Κχξην γλψξηζκα ησλ 

νινπαγψλ απηψλ ηδξπκάησλ είλαη ν θξαγκφο θη ν πεξηνξηζκφο πνπ ζέηνπλ ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη επαθέο ησλ ηξνθίκσλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. Οη ηξφθηκνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα δνπλ θάησ απφ έλα πεξηνξηζηηθφ 

θαζεζηψο ην νπνίν ζε ηίπνηα δε κνηάδεη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νινπαγψλ ηδξπκάησλ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

α) Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη απζηεξά πξνγξακκαηηζκέλεο θαη 

θαηεπζπλφκελεο βάζεη ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηδξχκαηνο. Γίλνληαη ζηνλ ίδην 

πεξηνξηζηηθφ ρψξν θαη ζπκκνξθψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία. Όια ηα άηνκα είλαη 

αλαγθαζκέλα λα θάλνπλ ηα ίδηα αθξηβψο πξάγκαηα. 

β) Η ρεηξαγψγεζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ην πξνζσπηθφ: ν ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ηδξπκάησλ είλαη ε επηηήξεζε, ε επηζεψξεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο ηδεαηνχο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη απφ ην ίδξπκα. Σν πξνζσπηθφ, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, αληηκεησπίδεη ηνπο ηξνθίκνπο σο άςπρα αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ 

δηθαηψκαηα αιιά κφλν ππνρξεψζεηο, θαηαπαηψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν αλζξσπηζηηθά 

πξφηππα.  

γ) Η πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ησλ ηξνθίκσλ. Σν 

πξνζσπηθφ ζπλεζίδεη λα απεπζχλεηαη κε ηφλν απηαξρηθφ ζηνπο ηξνθίκνπο φπσο θαη λα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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απνθξχπηεη πιεξνθνξίεο ή απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα. Γίλεηαη, ινηπφλ, εκθαλέο 

φηη ηα ηδξχκαηα απηά θαηαιχνπλ βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο νινθιεξσηηθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο νδεγεί ζε απψιεηεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζε απηά. Οη ηξφθηκνη ζηεξνχληαη βαζηθψλ ξφισλ θαη είλαη θνηλσληθά 

απνκνλσκέλνη. Δθηφο απφ ηελ απψιεηα βαζηθψλ ξφισλ θαη δηθαησκάησλ, νη ηξφθηκνη ράλνπλ 

θαη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ.  

     Η θνηλσληνινγηθή κειέηε ηνπ Barton ππήξμε, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ηδξπκαηηθήο βίαο. Ο Barton πεξίγξαςε ην θαηλφκελν ηεο ‘ηδξπκαηηθήο λεχξσζεο’ 

(‘institutional neurosis’) ην νπνίν αλαθέξεηαη σο κηα κνξθή αζζέλεηαο, απφξξνηα ηεο καθξάο 

παξακνλήο ζε ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα πξνθαιψληαο αιινηψζεηο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ηξνθίκσλ. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ρξφληνπ ηξνθίκνπ ζε ίδξπκα είλαη ε απάζεηα, ε 

έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν 

ή ην ρξφλν. Απφ ηηο πην θιαζηθέο κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ θησρψλ ηδξπκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ είλαη ησλ Wing & Brown (1970) πνπ ζπλέδεζαλ ηελ ηδξπκαηνπνίεζε κε ηελ 

εκθάληζε αξλεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο.  

 

ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΗΓΡΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 
 

    Απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ηφζν θιηληθνί φζν θαη εξεπλεηέο, έρνπλ 

επηζεκάλεη ηηο ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ηδξπκαηηθήο αλαηξνθήο ζηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ησλ παηδηψλ. Σα πξψηα απηά εκπεηξηθά επξήκαηα, ππνζηεξίρζεθαλ θαη απφ πην 

πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ εθαξκφδνληαο εθιεπηπζκέλα εξεπλεηηθά ζρέδηα, έρνπλ δείμεη πσο ε 

ηδξπκαηνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο εθβάζεηο. Μεζνδνινγηθά, αξθεηέο απφ ηηο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, έρνπλ βαζηζηεί ζε δείγκαηα κηθξψλ παηδηψλ 

πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηδξχκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Ρσζίαο, Ρνπκαλίαο 

θαηαγξάθνληαο ζνβαξέο δπζθνιίεο αλάπηπμεο θαη νκαιήο, ηππηθήο εμέιημεο ηνπο.  

    Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο πεξηιακβάλνπλ ζνβαξά ηαηξηθά πξνβιήκαηα, αλεπάξθεηεο 

ζηελ ζσκαηηθή θαη εγθεθαιηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηε γλσζηηθή, θαζπζηέξεζε ιφγνπ, 

δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξ-θηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο 

πξνζθφιιεζεο, θαη έλα ζχλδξνκν πνπ κνηάδεη κε ηνλ απηηζκφ. Πνιιέο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζε παηδηά ηα νπνία έρνπλ κεγαιψζεη ζε ζπλζήθεο θιεηζηήο αλαηξνθήο, 

έρνπλ απνδνζεί ζην πεξηβάιινλ ηεο ηδξπκαηηθήο δσήο. Δίλαη ελδηαθέξνλ, σζηφζν, πσο 

πνιιέο απφ απηέο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ππνρσξνχλ κεηά ηελ αλάδνρε θξνληίδα.  
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   Αξθεηέο καθξνρξφληεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί κε αληηθείκελν ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ηδξπκαηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. Απφ απηέο, ε πξψηε θαη πην 

ζεκαληηθή δηεμήρζε απφ ηελ Tizard (1977) ζηα ηέιε ηνπ ’60 θαη ηηο αξρέο ηνπ 70. Η εξεπλεηηθή 

νκάδα ηεο Tizard κειέηεζε κηθξά παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξχκαηα γηα ηα δχν πξψηα έσο 

θαη ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειέηεζε ηέζζεξηο νκάδεο παηδηψλ: 

κηα νκάδα πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ ειηθία 2-4 εηψλ, κηα νκάδα παηδηψλ πνπ επέζηξεςε ζηνπο 

βηνινγηθνχο γνλείο κεηαμχ 2 θαη 4 εηψλ, κηα νκάδα παηδηψλ πνπ παξέκεηλε ζην ίδξπκα, θαη κηα 

νκάδα ειέγρνπ πνπ πεξηιάκβαλε παηδηά πνπ πνηέ δελ είραλ ιάβεη ηδξπκαηηθή αλαηξνθή.  

     Σα επξήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο απηήο καθξνρξφληαο έξεπλαο έδεημαλ πσο ε νκάδα ησλ 

παηδηψλ πνπ είραλ πηνζεηεζεί επέδεημαλ ηηο ζεηηθφηεξεο εθβάζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο ελψ ε ρεηξφηεξε έθβαζε θαηεγξάθε ζηα παηδηά πνπ παξέκεηλαλ ζην ίδξπκα. 

     Πην πξφζθαηεο καθξνρξφληεο έξεπλεο δηεμήρζεζαλ κε παηδηά πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

νξθαλνηξνθεία ηεο Ρνπκαλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ames δηεμήγαγε κηα δηαρξνληθή έξεπλα 

πνπ πεξηιάκβαλε ηξεηο νκάδεο παηδηψλ: κηα νκάδα παηδηψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηνλ Καλαδά 

κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ νθηάκελε παξακνλή ζε νξθαλνηξνθεία ηεο Ρνπκαλίαο, βξέθε πνπ 

πηνζεηήζεθαλ απφ νηθνγέλεηεο ηνπ Καλαδά, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, θαη κηα 

νκάδα ειέγρνπ πνπ πεξηιάκβαλε παηδηά πνπ δελ είραλ πηνζεηεζεί θαη ήηαλ εμηζσκέλα θαηά 

θχιν θαη ειηθία κε ηελ πξψηε νκάδα. Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

δηαηαξαρέο πξνζθφιιεζεο θαη ρακειφηεξε λνεκνζχλε εκθάληζε ε νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ 

είρε πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ κήλεο ζε νξθαλνηξνθεία ηεο Ρνπκαλίαο.    

    Απφ ηηο πην θιαζηθέο έξεπλεο ζην ζρεηηθφ πεδίν είλαη ησλ Quinton & Rutter (1983) κε 

αληηθείκελν ηελ αλαδήηεζε πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ παξαγφλησλ δειαδή εθείλσλ 

πνπ ηξνπνπνηνχλ ή ακβιχλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ παξακέηξσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

επηθηλδπλφηεηα. Σα δεδνκέλα γηα ηηο ελδερφκελεο επηδξάζεηο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

παξαγφλησλ βαζίδνληαη ζε κηα κειέηε παξαθνινχζεζεο ησλ θνξηηζηψλ πνπ κεγάισζαλ ζε 

ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο ηεο Βξεηαλίαο. Οη ιφγνη εηζαγσγήο ζην ίδξπκα ήηαλ ε 

αλεπάξθεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Η έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο θνξηηζηψλ, πνπ ην 1964 είραλ ειηθία 7-12 εηψλ θαη βξίζθνληαλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο 

αλαηξνθήο. Η νκάδα ειέγρνπ πεξηιάκβαλε 51 γπλαίθεο πνπ απνηεινχζαλ έλα ηπραίν δείγκα 

απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, θαη επίζεο, παξαθνινπζήζεθαλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 21 έσο 27 

εηψλ. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πεξηιάκβαλε πξφζσπν-κε- πξφζσπν ζπλεληεχμεηο κε ηηο 

ίδηεο ηηο ηξνθίκνπο, ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είραλ 

γίλεη κεηέξεο δηεμάγνληαλ ζπζηεκαηηθή ζηαζκηζκέλε άκεζε παξαηήξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηέξαο-παηδηνχ ζην ζπίηη. Σα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα ηεο νκάδαο κειέηεο είραλ εηζαρζεί ζην 

ίδξπκα πξηλ ηελ ειηθία ησλ δχν ή ησλ πέληε ρξφλσλ.  

     Οη δείθηεο έθβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε καθξνρξφληα απηή έξεπλα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θνξηηζηψλ πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξπκαηηθέο ζπλζήθεο ήηαλ ηα επίπεδα 

ηεο ςπρν-θνηλσληθήο ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ε νξγάλσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

νηθνγελεηαθήο δσήο. Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην δείθηε, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ πσο 

έλα πνζνζηφ (30%) ηεο νκάδαο κειέηεο επέδεημαλ απνθιίλνπζα εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, 
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ζνβαξέο θαη επίκνλεο δπζθνιίεο ζηηο ζεμνπαιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο, 

εκθάληζε ςπρηθήο δηαηαξαρήο, εηζαγσγή θαη παξακνλή ζε δνκή πεξίζαιςεο. Απφ ηελ άιιε, 

θακία παξάκεηξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε δελ θαηεγξάθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

    ε ζρέζε κε ην δεχηεξν δείθηε έθβαζεο, ηελ νξγάλσζε δειαδή ηεο πξνζσπηθήο 

νηθνγελεηαθήο δσήο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γπλαίθεο πνπ κεγάισζαλ ζε ίδξπκα 

είραλ κείλεη έγθπεο θαη είραλ απνθηήζεη έλα παηδί ζε κηα κε ζηαζεξή ζρέζε ζπκβίσζεο ζε 

δηπιάζην ζρεδφλ αξηζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, βξέζεθαλ ζνβαξέο 

αλσκαιίεο ζηελ παξνρή ηνπ γνλετθνχ ξφινπ: 18% απφ ηηο κεηέξεο ηεο νκάδαο κειέηεο, είραλ 

παηδηά πνπ δελ βξίζθνληαλ πιένλ ζηε δηθή ηνπο θξνληίδα ή ην έλα ηξίην (35%) είραλ βηψζεη 

θάπνην είδνο ζνβαξήο ή κφληκεο δηαθνπήο ηεο γνλετθήο παξνρήο, ελψ απηά δελ ζπλέβεζαλ 

ζε θακία απφ ηηο κεηέξεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. ε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηεο γνλετθήο 

ηθαλφηεηαο, βξέζεθε πσο κνινλφηη ππήξμε κηα κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηελ νκάδα κειέηεο 

θαζψο εληνπίζηεθε κηα νπζηαζηηθή κεηνςεθία κεηέξσλ πνπ εκθάληδε θαιή γνλετθή κέξηκλα, 

βξέζεθε κηα ηζρπξή ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ηεθκεξηψλνληαο φηη ε θησρή 

ηθαλφηεηα ζην γνλετθφ ξφιν ήηαλ πην ζπρλή ζηηο κεηέξεο πνπ είραλ κεγαιψζεη ζε ίδξπκα.  

    πλνςίδνληαο, ηα επξήκαηα ηεο θιαζζηθήο απηήο έξεπλαο δείρλνπλ ρεηξφηεξε έθβαζε γηα 

ηηο γπλαίθεο πνπ πέξαζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ παηδηθψλ ηνπο ρξφλσλ ζε ηδξχκαηα 

ελψ νη δχν παξάγνληεο πνπ βξέζεθαλ λα κεηξηάδνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ηδξπκαηηθήο ηνπο δσήο θαη αλαηξνθήο ήηαλ ν αξκνληθφο γάκνο κε κε δηαηαξαθηηθφ ζχδπγν θαη 

νη επηηπρίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Η πξνζηαζία ηνπ ‘θαινχ γάκνπ’ ππνδειψλεη ηε ζεκαζία ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ελψ νη επηηπρίεο ηεο ζρνιηθήο δσήο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ξφινπ πνπ 

κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη εζσηεξηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο αίζζεκα απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηφ-εθηίκεζε θαη ζεηηθή απηφ-εηθφλα. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηε 

δηαηχπσζε δχν ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ: α) ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέρεηεο ηεο 

εμέιημεο κέζα ζην ρξφλν θαη κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ ζπκπεξηθνξά δεδνκέλνπ φηη ηα 

θνξίηζηα πνπ εκθάληδαλ δείγκαηα ζπκπεξηθνξηνινγηθήο δηαηαξαρήο είραλ απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ θνηλσληθή κεηνλεμία ζην γνλετθφ ξφιν θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο, 

θαη β) νη ζεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ ελήιηθε δσή βξέζεθαλ λα αληηζηαζκίδνπλ επεξγεηηθά ηηο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο απφ ζνβαξέο θαη καθξνρξφληεο αληίμνεο ζπλζήθεο αλαηξνθήο θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία.    

     Απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε ρψξα καο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν είλαη ηεο Βνξξηά (1998) κε αληηθείκελν ηηο ζπλέπεηεο ηεο καθξφρξνλεο 

παξακνλήο ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Σν 

δείγκα πεξηιάκβαλε δχν νκάδεο παηδηψλ ειηθίαο 9-11 εηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Γ’ ηάμε ηνπ 

Γεκνηηθνχ: ηελ πεηξακαηηθή κε 41 παηδηά πνπ είραλ δήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπο ζε θάπνην ίδξπκα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ πεξηιάκβαλε, επίζεο 41 

παηδηά πνπ δνχζαλ κε ηηο θπζηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε: παξαηήξεζε, εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζπλεληεχμεηο. Η ηερληθή ηεο παξαηήξεζεο πεξηέιαβε ηε κέζνδν ηεο ‘άκεζεο θπζηθήο ρξνληθήο 

δεηγκαηνιεςίαο’ κε ηελ νπνία παξαηεξήζεθαλ φια ηα παηδηά κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε: 
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ζπλνιηθά θάζε παηδί παξαηεξήζεθε γηα δχν ψξεο, αιιά κφλν γηα έλα ηέηαξην ηελ ψξα. 

Δπίζεο, εθαξκφζζεθε θαη ε κέζνδνο ηεο ‘δεηγκαηνιεςίαο γεγνλφησλ‘ γηα ηηο παξαηεξήζεηο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζηα δηαιείκκαηα. Οη ζπλεληεχμεηο κε ηα παηδηά πεξηιάκβαλαλ 

ζπλνιηθά 41 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο θηιίεο ησλ παηδηψλ, ηηο ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα θαη ηα 

άιια παηδηά, ηα άγρε θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο.  

     Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ: ηα παηδηά πνπ δνχζαλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο δε 

ζπκκεηείραλ ζηελ ηάμε, ήηαλ απνζπξκέλα, παζεηηθά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ ήηαλ 

παξαγσγηθέο. Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο ζην ίδξπκα ήηαλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα, ιηγφηεξα 

απνζπξκέλα ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν. Δίραλ κεγαιχηεξεο 

αιιειεπηδξάζεηο ηφζν κε ηα άιια παηδηά φζν θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. χκθσλα 

κε ηελ εξεπλήηξηα, νη δηαθνξέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ νθείινληαη ζηελ απνπζία 

ζπλδηαιιαγήο ησλ παηδηψλ ησλ ηδξπκάησλ κε άηνκα εθηφο ηδξχκαηνο, ηελ αξλεηηθή ζηάζε 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο απέλαληη ζηα παηδηά πνπ κεγάισζαλ ζε ηδξχκαηα, ηελ έιιεηςε 

ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ βηψζεη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πξηλ 

ηελ εηζαγσγή ζην ίδξπκα. H απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ απφ ην θπζηθφ ηνπ νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε παξακνλή ηνπ ζην ίδξπκα βξέζεθε λα πξνθαιεί ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Σν αίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο, ε έιιεηςε ζρέζεσλ πξνζθφιιεζεο θαη ην απζηεξφ 

πξφγξακκα ηεο ηδξπκαηηθήο δσήο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ, 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ελνρνπνηεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ βιαπηηθψλ 

επηδξάζεσλ ηεο ηδξπκαηηθήο δσήο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ.  

 
 

Ζ ΑΛΛΖ ΠΛΔΤΡΑ ΣΧΝ ΜΚΟ 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 
     ηε ρψξα καο δξαζηεξηνπνηνχληαη 
νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα νη νπνίνη 
επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο 
ζπλζήθεο δσήο ησλ παηδηψλ πνπ 
κεγαιψλνπλ καθξηά απφ ηε θπζηθή 
νηθνγέλεηα θαη λα δηακνξθψζνπλ 
απζεληηθέο ζπλζήθεο νηθνγελεηαθήο 
δσήο, ελψ παξάιιεια πξνζπαζνχλ     

                                                                           
λα ηα ζπλδέζνπλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 
 
 

ΠΑΗΓΗΚΑ ΥΧΡΗΑ SOS 
 
   Σα παηδηθά ρσξηά SOS εδψ θαη 63 ρξφληα ζπληεξνχλ φρη κφλν παηδηά, αιιά θαη νιφθιεξεο 
νηθνγέλεηεο .Η αξρή έγηλε ην 1949 απφ ηνλ Hermann Gmeiner φηαλ ίδξπζε ηελ Απζηξηαθή 
νξγάλσζε ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS θαη θαη’επέθηαζε ρηίδεηαη ην πξψην παηδηθφ ρσξηφ 
SOS ζην Imst ηνπ Σπξφιν. 
   Σν 1975 ηδξχεηαη ε πξψηε νξγάλσζε ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS ζηελ Διιάδα, ηελ Ιζπαλία 
θαη ηελ Πνισλία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην SOS-KINDERDORF INERNATIONAL 
θαηαηάζζεηαη σο ΜΚΟ θαηεγνξίαο δεχηεξεο, κε απνηέιεζκα ην 2007 λα έρνπκε ην 100

ν
 

επξσπατθφ ρσξηφ SOS ζηελ Ληζνπαλία.  
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   Έλα απ’ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα πνπ έρνπλ πξάμεη ηα ρσξηά SOS  είλαη ε έθηαθηε βνήζεηα 
θαη ελίζρπζε ζε ηξφθηκα, θάξκαθα, αλαθαηαζθεπή ησλ νηθνγελεηαθψλ θαηνηθηψλ ζηελ Αζία, 
κεηά ην θαηαζηξνθηθφ ηζνπλάκη ην 2005. 
  Σα παηδηθά ρσξηά SOS βνεζνχλ παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν αλεμαξηήηνπ θαηαγσγήο, 
ζξεζθείαο θαη ειηθίαο. έβνληαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη πξνζπαζνχλ κέζσ 
ππνζηήξημεο ρνξεγψλ θαη ζπλεξγαηψλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε. ηα 
παηδηθά ρσξηά SOS θάζε παηδί κεγαιψλεη κε ζεβαζκφ, αμηνπξέπεηα θαη αζθάιεηα ηα νπνία 
ηνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, δειαδή 
ηεο ζηέγεο, ηνπ θαγεηνχ, ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη ηεο κφξθσζεο.. 
   θνπφο ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS είλαη ε πξψηκε αλίρλεπζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο 
ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, ε έγθαηξε δηάγλσζε πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ ηαρεία πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη ηελ επηινγή ηεο 
θαηάιιειεο ζεξαπείαο θάπνηαο αζζέλεηαο.    Οη ππεξεζίεο  ηνπ παξέρνπλ ηα παηδηθά ρσξηά 
SOS είλαη φιεο δσξεάλ θαη πξνβιέπνπλ ηελ εθηξνθή, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. 
   Σέινο,  ζθνπφο ησλ παηδηθψλ ρσξηψλ SOS είλαη λα βνεζνχλ παηδηά, πνπ έρνπλ αλάγθε 
θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο, γηαηί έρνπλ βξεζεί καθξηά απφ ην θπζηθφ, νηθνγελεηαθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα μαλαβξνχλ έλα κφληκν ζπίηη θαη λα δήζνπλ 
ζε έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν πιεζηάδεη ην πιαίζην ηεο θπζηθήο νηθνγέλεηαο. 
 
 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
 
   Έλαο άιινο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απηήο ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο είλαη ην 
παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ, ππφ ηελ δηνηθεηηθή επζχλε, ηελ επνπηεία θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
δηεπζπληή ηνπ αληίζηνηρνπ παηδηθνχ ρσξηνχ SOS, πνπ έρεη ην θχξην παηδαγσγηθφ έξγν.        
Σν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ επηιέγεηαη  κε κεγάιε πξνζνρή κε κία δηαδηθαζία πνπ 
δηαζθαιίδεη ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο  
εθπαίδεπζεο γίλεηαη πεξηνδηθά θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ επνπηείαο. ε θάζε πξφγξακκα έλα 
κέινο ηεο νκάδαο εθηειεί ρξέε ππεχζπλνπ ζπληνληζηή ηεο δνκήο. 
   Η νκάδα ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ 2 θχισλ 
θαη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη απφ πξνζσπηθφ 24σξεο θξνληίδαο. Έρεη πιήξσο εμνπιηζκέλν 
πξνζσπηθφ.  Η παξαθάησ εηδηθφηεηεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο: Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο, 
Φπρνιφγνο, Νεπηαγσγφο, Βξεθνλεπηνθφκνο, Δπηζθέπηεο Τγείαο, Παηδίαηξνο, 
Παηδνςπρίαηξνο, Κιηληθφο Φπρνιφγνο, Ννκηθφο χκβνπινο, Λνγηζηήο  θαη βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ. 
 
 

ΠΑΗΓΑΓΧΓO 
 
   Σα ρσξία  SOS είλαη κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε πνιινχο 
αλζξψπνπο. Ο θαζέλαο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ξφιν. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο είλαη ν 
παηδαγσγφο. Ο παηδαγσγφο είλαη έλα απφ ηα πην θχξηα πξφζσπα ζην ρσξηφ. Ο παηδαγσγφο 
είλαη ν αξκφδηνο γηα πνιιά πξάγκαηα ζε θαζεκεξηλή βάζε . Δίλαη ππεχζπλνο, ψζηε ηα παηδηά 
λα βξνχλ ην θαζέλα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ζηφρν θαη ηελ πνξεία ηνπο. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο 
γηα ηελ ζσζηή θαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο ή ζε κεγαιχηεξε ειηθία 
γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ  θαη ηε δηαηήξεζε ησλ επαθψλ κε ηε θπζηθή 
νηθνγέλεηα θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Αθφκα, ξφινο ηνπο είλαη ε επίιπζε ησλ 
ζπγθξνχζεσλ, ε επηβξάβεπζε ηνπο, ε ελζάξξπλζε θαη ε θηλεηνπνίεζε   γηα απηνλφκεζε. 
Σειηθφο ζηφρνο ηνπ παηδαγσγνχ είλαη λα πξνζθέξνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη λα ελδπλακψλνπλ 
ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ λέσλ, ψζηε κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε αλάγθε ηνπ παηδαγσγνχ 
λα γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν αλαγθαία.  
 
 

ΟΗΚΟΓΔΠΟΗΝΑ-ΘΔΗΑ SOS 
 
    Οη παηδαγσγνί αλαπιεξψλνληαη ζπρλά απφ έλαλ άιινλ ζεζκφ, ηελ νηθνδέζπνηλα ή αιιηψο 
Θεία SOS, ε νπνία έρεη ηνλ ξφιν ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ λέσλ θαη ηελ 
απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο παηδαγσγνχο. 
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Σέινο έρεη σο ξφιν θαη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ θξνληίδα ηεο δσήο ησλ λέσλ, λεπίσλ θαη ησλ 
βξεθψλ .  
 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
    Οη παηδαγσγηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 
παηδηψλ θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηηο εξγαζίεο ησλ 
νκάδσλ. Έλα αθφκα ζρέδην ησλ ρσξηψλ SOS είλαη  λα βνεζάεη ην παηδί λα θαιιηεξγήζεη  ηελ 
ππεπζπλφηεηα ηνπο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ. Αθφκα, 
βνεζάεη ηα παηδηά λα έρνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Γεληθά  παηδαγσγηθνί ζηφρνη 
είλαη: ε επεμεξγαζία ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ θάζε λένπ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο 
εκπηζηνζχλεο  πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο  ηεο θξηηηθήο 
αμηνιφγεζεο, ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δσήο, ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ε 
εθκάζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθά 
δξψκελα ηεο πφιεο. 
 
 

ΣΔΓΖ ΝΔΧΝ 
 
    Όηαλ ηα παηδηά κεγαιψζνπλ ιίγν θαη θηάζνπλ ζηελ θαηάιιειε ειηθία θεχγνπλ απφ ηα 
ρσξηά SOS θαη πεγαίλνπλ ζηε ζηέγε λέσλ. Η ηέγε Νέσλ είλαη ην κέξνο ην νπνίν πεγαίλνπλ 
ηα παηδηά απφ ην ρσξηφ SOS  φηαλ ζρεδφλ έρνπλ ελειηθησζεί. Δίλαη κηα δηαδηθαζία 
πξνεξγαζίαο ζηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα ηνπο εληζρχζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ 
ηθαλφηεηα λα απηελεξγνχλ θαη λα ηνπο θνηλσληθνπνηήζνπλ. Αθφκα ηνπο ππνζηεξίδεη ζε ηπρφλ 
πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ. Σνπο εηνηκάδεη γηα ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 
ηεο ελήιηθεο δσήο θαη ηνπο θαζηζηά απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα άηνκα. 
 Η δηαδηθαζία δηαξθεί έσο 2 ρξφληα. 
   ΣΔΓΗ ΝΔΧΝ «α’ εκηαπηφλνκε θάζε»: Σα ζσκαηεία ππνζηεξίδνπλ ηνπο λένπο πνπ 
κεγάισζαλ ζηα πξνγξάκκαηα SOS αθφκα θαη φηαλ ελειηθηψλνληαη θαη απνρσξνχλ απφ ηελ 
ζηέγε. Δάλ ν λένο ην επηζπκεί ππάξρεη κέξηκλα νχησο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνλ λέν λα 
εληαρζεί ζηελ θνηλσλία κε βάζε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο κε ζηφρν ηελ πιήξε 
αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ. Η θάζε απηή δηαξθεί κέρξη 2 ρξφληα θαη νη λένη ππνζηεξίδνληαη ηφζν 
νηθνλνκηθά φζν θαη ζπκβνπιεπηηθά απφ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ηνλ ππεχζπλν 
ζπλεξγάηε ηεο ζηέγεο. 
 
 

 
 

ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ  
 

     «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» είλαη έλαο εζεινληηθφο νξγαληζκφο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα γηα ηα παηδηά. Ξεθίλεζε σο επηζπκία ηνπ 10ρξνλνπ Αλδξέα Γηαλλφπνπινπ, πνπ 
ιίγν πξηλ ράζεη ηε κάρε γηα ηε δσή, απνηχπσζε ζην εκεξνιφγην ηνπ ην παηδηθφ απηφ φξακα.  
Σν φλεηξν ηνπ Αλδξέα πήξε κνξθή κε ην πξψην πίηη γηα ηα παηδηά πνπ μεθίλεζε λα 
ιεηηνπξγεί ιίγνπο κήλεο κεηά, θηάλνληαο ζήκεξα λα είλαη έλαο Οξγαληζκφο ην έξγν ηνπ 
νπνίνπ έρεη μεπεξάζεη θάζε θαληαζία θαη λα απνδεηθλχεη ζε φινπο καο ην κεγαιείν πνπ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί, φηαλ νη άλζξσπνη ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα έλαλ θνηλφ ζθνπφ -
αθξηβψο φπσο είρε πξνβιέςεη έλα 10ρξνλo παηδί. 
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     Μέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ», κε ηε βνήζεηα κηθξψλ θαη κεγάισλ 
εζεινληψλ  θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ππνζηεξίδνληαη 365 εκέξεο ην ρξφλν δεθάδεο 
δξάζεηο γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, αιιά θαη 
ηεο αζθάιεηαο ρηιηάδσλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. 
 
Τπεξεζίεο ηνπ Υακόγεινπ ηνπ παηδηνύ 
 

Δζληθή ηειεθσληθή γξακκή γηα ηα παηδηά SOS 1056 

Δπξσπατθή Γξακκή γηα ηα εμαθαληζκέλα παηδηά 116000 

Αmber Alert Hellas 

Δζληθφ Κέληξν γηα ηα εμαθαληζκέλα θαη ππφ εθκεηάιιεπζε παηδηά 

Σα ζπίηηα καο 

ηήξημε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα δηαβίσζεο 

ηήξημε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα πγείαο 

Τπνζηήξημε παηδηψλ ζηα λνζνθνκεία 

Κηλεηέο Ιαηξηθέο Μνλάδεο 

Κνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε παηδηψλ 

Πξνιεπηηθή ηαηξηθή 

Δλεκέξσζε παηδηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

Γεκηνπξγηθή  απαζρφιεζε ζηα αεξνδξφκηα 

Κέληξν Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπεο γηα ηα εμαθαληζκέλα θαη ππφ εθκεηάιιεπζε παηδηά 

πίηη παηδηψλ κε νγθνινγηθά πξνβιήκαηα 

  

 

ΚΔΝΣΡΟ  ΒΡΔΦΧΝ  ΜΖΣΔΡΑ 

    
   Κχξην έξγν ηνπ Μεηέξα είλαη ε πξνζηαζία ηηο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε πξνζηαζία ησλ 
παηδηψλ πνπ ε νηθνγέλεηα ηνπο πεξλά θξίζε θαη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαζψο θαη ε 
πξνζηαζία παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή ε νηθνγέλεηα ηνπο αδπλαηεί λα ηα θξνληίζεη. 
   Ο ζθνπφο ηνπ απφ ηελ πξψηε κέξα, αιιά θαη θάζε κέξα γηα ηα 50 ρξφληα δξάζεο ηνπ, 
κνλαδηθή επηδίσμε είλαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία θάζε παηδηνχ πνπ ζηεξείηαη 
έλα νκαιφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. θνπφο ηνπ είλαη ε πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ 
ππεξεζηψλ  θαη ζηνπο γνλείο ηνπ πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθέο ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο. 
   Σν ίδξπκα κεηέξα έρεη πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ. Σα θπξία ραξαθηεξηζηηθά είλαη:  
1. Η ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ. 
2. Η εκθάληζε ηνπ ζηηο επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο. 
3. Η νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ. 
4. Η θαζηέξσζε  ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. 
5. Η νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο επνπηείαο. 
6. Η νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ζε ηκήκαηα. 

 
ΞΔΝΧΝΑ 
(ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΒΡΔΦΧΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΧΝ) 
    Δπηπξφζζεηα ππάξρεη έλα κέξνο ζην νπνίν θηινμελνχληαη θαθνπνηεκέλα κσξά θαη παηδηά. 
Σν κέξνο απηφ νλνκάδεηαη μελψλαο. Ο μελψλαο δειαδή, είλαη κνλάδα ςπρνθνηλσληθήο 
θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο παηδηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε ή θαη παξακέιεζε, 
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ειηθίαο 0-5 εηψλ κε δπλαηφηεηα παξακνλήο  έσο 18 κελψλ. Η ιεηηνχξγεαη ηνπ μελψλα 
ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο  θνηλσληθήο θξνληίδαο  θαη ηεο ζεξαπείαο πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε 
λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πιαίζην ην φπνην ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο  ησλ αλαγθψλ 
θξνληίδαο, πξνζηαζίαο θαη ζεξαπείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 
   Η ιεηηνπξγία ηνπ μελψλα εδξάδεηαη  ζε δπν άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο ζηξέθεηαη πξνο ηελ 
άκεζε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ πνπ είλαη ζχκαηα θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ζε ψξα 
θίλδπλνπ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ δηακνλήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, 
ζρεδηαζκέλνπ λα θαιχπηεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρηθέο, καζεζηαθέο, παηδαγσγηθέο θαη 
θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο. Ο δεχηεξνο άμνλαο ζηνρεχεη ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 
ςπρνθνηλσληθψλ θαη ςπρνζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επηζηξνθή ζην θπζηθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 
ζηαζεξψλ πιαηζίσλ δηακνλήο θαη θξνληίδαο ηνπο. Σν έξγν ηνπ μελψλα ιεηηνχξγεη σο κνλάδα 
θξνληίδαο ζεξαπείαο θαη αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ κέζσ ηεο παξνρήο άκεζεο παξέκβαζεο 
ζηελ θξίζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ λήπηνπ αιιά θαη παξνρήο 
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ, ησλ γνλέσλ, ησλ 
αδεξθψλ θαη ηεο επξχηεξεο νηθνγελείαο. 
   Καιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θαη 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ζηαζεξνχ δεζκνχ κε ην πξφζσπν θξνληίδαο. 
 

 
Πξόγξακκα Αλαδνρήο 

    Η αλαδνρή είλαη κηα κνξθή παηδηθήο πξνζηαζίαο αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο. Σν Κ.Β.Μ 
είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο θνξείο παηδηθήο πξνζηαζίαο κε πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο 
αλαδνρήο απφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγηάο ηνπ. Η αλαδνρή δελ είλαη πηνζεζία. Οη αλάδνρνη 
γνλείο είλαη ζπλεξγάηεο ηνπ Mεηέξα θαη ζηνλ ξφιν ηνπο ππνζηεξίδνληαη απφ νκάδα εηδηθψλ 
ηνπ  θέληξνπ. 

Τηνζεζία 
Ο ζεζκφο ηεο πηνζεζίαο είλαη πνιχ παιηφο θαη  απνθηά ην ζεκεξηλφ ραξαθηήξα ηνπ 21

νπ
 

αηψλα. ήκεξα πηνζεηνχληαη παηδηά πνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ κε ηελ 
πξαγκαηηθή ηνπο νηθνγέλεηα. ηε ρσξά καο πηνζεηνχληαη 500  παηδηά θάζε ρξφλν. Οη πηνζεζίεο 
αθνξνχλ παηδηά  πγηή ή κε πξνβιήκαηα πγείαο ή πξνβιήκαηα ςπρνθηλεηηθήο εμέιημεο. 
 
 
 

ΑΝΑΓΟΥΖ 
 
Σί είλαη αλαδνρή; 
 
Αλαδνρή είλαη: 
 
λα αλαιάβεηε ζηελ νηθνγέλεηα ζαο ηε θξνληίδα θαη αλαηξνθή ελφο παηδηνχ πνπ νη γνλείο ηνπ 
δελ κπνξνχλ λα ην θξνληίζνπλ. 
 
λα πξνζθέξεηε ηελ αγθαιηά ζαο, ηελ αγάπε ζαο, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 
νηθνγέλεηα ζαο ζε έλα παηδί πνπ ην έρεη ζηεξεζεί. 
 
λα έρεηε θαηαλφεζε θαη λα βνεζήζεηε έλα παηδί ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ γηα λα 
εμειηρζεί ζε έλα πγηέο ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά άηνκν. 
 
λα εμεγήζεηε ζην παηδί ηνπο ιφγνπο πνπ δε δεη κε ηνπο θπζηθνχο ηνπ γνλείο, λα ην ζηεξίμεηε 
ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ην βνεζήζεηε λα αλαπηχμεη πγηή θαη νινθιεξσκέλε ηαπηφηεηα. 
 
λα δηεπθνιχλεηε ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηε θπζηθή ηνπ νηθνγέλεηα. 
 
   χκθσλα κε ηνλ ζεζκφ ηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία, βξέθε θαη 
παηδηά σο 16 εηψλ πνπ απφ έθηαθηεο ή ρξφληεο αλάγθεο, φπσο αζζέλεηα γνλέσλ, αηχρεκα, 
θπιάθηζή ηνπο, δηαπίζησζε αθαηαιιειφηεηαο γνλέσλ, δηάιπζε νηθνγέλεηαο θ.ι.π., ζηεξνχληαη 
νηθνγελεηαθψλ θξνληίδσλ, ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γη’ απηφ ην ζθνπφ 
θαη πνπ θαινχληαη λ’ αλαπιεξψζνπλ ηελ θπζηθή νηθνγέλεηα. 
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Μπνξεί ν θαζέλαο λα γίλεη αλάδνρνο γνλέαο; 
 
   Γελ ππάξρεη θακία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλαδνρήο. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί έρνπλ ηηο 
δηθέο ηνπο κεζφδνπο ζην λα θξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ. Μεξηθέο 
θνξέο νη ελδηαθεξφκελνη, θαζψο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ ζεζκφ, αλαθαιχπηνπλ φηη 
είλαη θάηη πνπ δελ ηαηξηάδεη ζηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, θαη άιιεο θνξέο θξίλνπλ φηη ζα ήηαλ 
θαιχηεξα λα ην αλαβάινπλ έσο φηνπ ηα παηδηά ηνπο σξηκάζνπλ πεξηζζφηεξν. 
 
Τπάξρεη όξην ειηθίαο γηα ηνπο αλάδνρνπο γνλείο;  
 
   Κάζε αίηεζε εμεηάδεηαη μερσξηζηά. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα ειηθίαο. Δίζηζηαη 
πάλησο λα πξνηηκνχληαη γνλείο ειηθίαο θάησ ησλ 55  εηψλ.  
 
Παξνρέο ζηηο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο. 
 
Σν ΜΗΣΔΡΑ γηα θάζε παηδί πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα παξέρεη:  
 
κεληαίν επίδνκα θιηκαθνχκελν αλάινγα κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ,  
 
πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή θάιπςε. 
 
θάιπςε εηδηθψλ ζεξαπεηψλ  
 
θάιπςε έλδπζεο, ππφδεζεο, ηκαηηζκνχ θαη εηδψλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ 
νηθνγέλεηα  
 
θάιπςε ζρνιηθψλ δαπαλψλ. 

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 

210-2640615, 210-2627155 

 
 

ΤΗΟΘΔΗΑ 
 
Ση είλαη πηνζεζία; 
 
  Η πηνζεζία είλαη κηα λνκηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δεκηνπξγεί θαη ζηεξίδεη ηηο ζπλζήθεο γηα κηα 
λέα θαη λφκηκε γνλετθή ζρέζε πνπ δελ ππήξρε πξηλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δηακνξθψλνληαη 
ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ελφο αξκφδηνπ δηθαζηή. Η πηνζεζία απνδίδεη ζηνπο ζεηνχο 
γνλείο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ελφο λφκηκνπ γνλέα θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη 
ζην πηνζεηεκέλν παηδί φια ηα θνηλσληθά ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο σο ηζφηηκνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ε λνκηθή 
νξνινγία ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε ζαλ λα ήηαλ θπζηθφ ηεθλφ, ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ηελ 
βαξχηεηα ηεο λέαο γνλετθήο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγείηαη.  
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Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε πηνζεζία; 
 
   Πξνηνχ αλαζέζεη ηα γνληθά δηθαηψκαηα ζηνπο ζεηνχο γνλείο ην δηθαζηήξην εμεηάδεη, αλ νη 
βηνινγηθνί γνλείο παξαρσξνχλ  κε πιήξε γλψζε θαη λνκηκφηεηα ηα γνληθά ηνπο δηθαηψκαηα, ε 
αλ απηά έρνπλ αθαηξεζεί, κε λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ λφκσλ 
ηεο θάζε ρψξαο, απηέο νη  δπν δηαδηθαζίεο, δειαδή ε άξζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ βηνινγηθψλ 
γνλέσλ θαη ε αλάζεζε ηνπο ζηνπο ζεηνχο γνλείο, κπνξεί λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα 
νινθιεξψλνληαο ηελ πξάμε ηεο πηνζεζίαο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο  πηνζεζίαο ,ην 
δηθαζηήξην εμεηάδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδί ηνπο βηνινγηθνχο θαη ηνπο ζεηνχο 
γνλείο. Οη ππνςήθηνη ζεηνί γνλείο απεπζχλνληαη ζε ηδξχκαηα θάλνληαο αίηεζε πηνζεζίαο ή 
έξρνληαη ζ’ απεπζείαο ζπλελλφεζε  κε ηε βηνινγηθή κεηέξα θαη κε δηθαζηηθή απφθαζε 
επηθπξψλνπλ ηελ πξάμε πηνζεζίαο, θαζψο πιένλ ε ηδησηηθή πηνζεζία δελ απαγνξεχεηαη.   
 
 
 
Πόηε ελεκεξώλνπκε ην παηδί όηη είλαη πηνζεηεκέλν; 
 
   Η θαιχηεξε ειηθία είλαη απφ 3 έσο 5, γηαηί ηφηε ην παηδί αξρίδεη λα θαηαιαβαίλεη ηνλ εαπηφ 
ηνπ θαη ηνλ θφζκν. ε πεξίπησζε πνπ νη ζεηνί γνλείο δελ ην ελεκεξψζνπλ ππάξρεη 
πηζαλφηεηα ην παηδί λα ην κάζεη απφ ζρφιηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ θαη ε αληίδξαζή 
ηνπ λα είλαη αξλεηηθή.  

          Σν πηνζεηεκέλν παηδί 

1) Έρεη αλάγθε απφ αγάπε. 
2) Υξεηάδεηαη θαηαλφεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. 
3) Έρεη αλάγθε απφ παξαδνρή ηεο θαηαγσγήο ηνπ. 
4) Έρεη αλάγθε απφ παξαδνρή ησλ αδπλακηψλ ηνπ. 
5) Υξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ. 
6) Φέξλεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ. 
7) Φέξλεη επηπρία αιιά θαη ππνρξεψζεηο θαη πηζαλφλ πξνβιήκαηα. 
8) Έρεη δηθαίσκα λα κάζεη φηη έρεη άιινπο βηνινγηθνχο γνλείο. 
9) ηελ θαηάιιειε ειηθία κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηνπο βηνινγηθνχο ηνπ γνλείο θαη λα ζειήζεη λα 

ηνπο γλσξίζεη. 
 
                                              
 
 

ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ 
 
   Έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα πξνζθέξεη αηνκηθά ή κέζσ ηεο θνηλσλίαο : ξνχρα, παηρλίδηα, 
ηξφθηκα, πεξίζαιςε, ρξήκαηα, αλαδνρή θαη εζεινληηθή βνήζεηα ζε φζα παηδηά ηελ έρνπλ 
αλάγθε. Αξρηθά θάπνηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ξνπρηζκφ ζε απηά ηα παηδηά ή πεγαίλνληαο ηα 
κφλνο ηνπ ζε θάπνην ίδξπκα ή κέζσ θάπνηαο θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο. Δπηπιένλ, 
κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ρξήκαηα γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ θαη γηα ηελ 
ελδπκαζία, ηε κφξθσζε, ηελ ςπραγσγία θαη γηα ην θαζεκεξηλφ ηνπο γεχκα. Η επηινγή ηνπ 
θαζελφο ψζηε λα γίλεη αλάδνρνο, είλαη κεγάιν δείγκα εζεινληηζκνχ. Αθφκα νη απινί πνιίηεο 
κπνξνχλ λα δσξίζνπλ θάξκαθα ή ηαηξηθή πεξίζαιςε. Δπίζεο, κηα αθφκα ζπλεηζθνξά 
εζεινληηζκνχ είλαη θαη νη δηάθνξνη ηειεκαξαζψληνη πνπ γίλνληαη γηα ηελ απφθηεζε δηαθφξσλ 
αγαζψλ (ρξεκάησλ θαη ηξνθίκσλ). Σέινο έλα αθφκα θεθάιαην ηνπ εζεινληηζκνχ είλαη θαη ε 
εζεινληηθή βνήζεηα πνπ πεξηιακβάλεη δηαθφξνπο ηνκείο, δειαδή έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα φινη 
νη άλζξσπνη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, βνεζψληαο ζε φια ηα ζέκαηα θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε ( κπνξεί λα πάεη σο εζεινληήο  έλαο 
δάζθαινο)  κε ηελ παξνρή  θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ  θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, ζηελ 
ςπραγσγία θαη ηελ θξνληίδα ησλ παηδηψλ. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
-www.2.ekke.gr(εζληθφ θέληξν θνηλσληθψλ εξεπλψλ) 
-Παηδί ζην ίδξπκα πξνζηαζία ή θνηλσληθψο  απνθιεηζκφο; 
Διέλε Αγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ Φπρνιφγνο εκπεηξνγλψκσλ  
Παηδηθήο πξνζηαζίαο Γηεπζχληξηα,  δηεχζπλζε νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ 
Ιλζηηηνχην πγείαο ηνπ παηδηνχ (ηδξπκαηνπνηεζε)  
 
-yiothesia.gr είλαη ε πηνζεζία θαηάιιειε γηα ζαο  
-(www.mlsi.gov.cy)         ΤΙΟΘΔΙΑ 

Τπνπξγείν εξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ  

Τπεξεζίεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (Αλαδνρή-Τηνζεζία) 
 
-Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηνζεζία ( www.mlsi.gov.cy) 
 -Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο youtube εθπνκπή θεληξί 
-Αλαδνρή παηδηνχ: ε αλάδνρε αγθαιηά δίλεη δεζηαζηά θαη ζαιπσξή  
 αληακείβεηαη κε αγάπε vatopaidi.wordpress.com  
 
-youtube  ηα παηδηά ηνπ κεηέξα πνπ δελ ζέιεη θαλείο θαη κηα ζπλάληεζε 
 πξσηαγσληζηέο protagon.gr 
 
-Τηνζεζία θαη αλαδνρή –pathfinder News 
 
-Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο www.mlsi.gov.cy/mlsi/sms  
 
-ekke.zip Μεγεζνο 331,8 kb – παηδηθά ρσξηά sos Διιάδνο  
 ίδξπκα θαη Ιδξπκαηνπνίεζε  
-Κέληξν βξεθψλ ΜεηέξαSOS 
-Υακφγειν ηνπ παηδηνχ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mlsi.gov.cy/
http://www.mlsi.gov.cy/
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sms
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Β’  ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 
 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΜΔΧΝ- ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
ΔΠΙΛΟΓΟ 
 
 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηα νπνία θηλεζήθακε είλαη ηα εμήο : 
 
Αίηηα απνκάθξπλζεο ησλ παηδηψλ απφ ην θπζηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
Ίδξπκα θαη ηδξπκαηνπνίεζε 
Οη επηπηψζεηο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο ζηα παηδηά  
Πνηνο ν ζθνπφο ησλ Παηδηθψλ Υσξηψλ SOS, ηνπ Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ, ηνπ Κέληξνπ 
βξεθψλ Μεηέξα; 
Ση είλαη πηνζεζία; 
Με πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε πηνζεζία; 
Πφηε  ελεκεξψλνπκε ην παηδί; 
Πξφγξακκα αλαδνρήο 
Ση είλαη ν εζεινληηζκφο; 
Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο ηδξπκαηνπνίεζεο; 
 
 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 
 
   Γηα ηελ έξεπλά καο ζηεξηρζήθακε ζηελ παξαηήξεζε,  ηε κειέηε πεγψλ, ηε ζπλέληεπμε. 
Δξσηήζεηο πνπ ζέζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνλ θ. ηέθαλν Αιεβίδν, 
ςπρνιφγν, εθπξφζσπν ηνπ Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ. 
1)Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί; 
2) Πνην είλαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο;  
3)Πνην είλαη ην σξάξην ηνπο; 
4)Πσο δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο παηδηψλ θαη  θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ; 
5)Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ; 
6)Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα παηδηά ζην πξψην δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ηνπο θαη πφζν δχζθνιν 
είλαη λα πξνζαξκνζηνχλ; 
7)Πψο βνεζάηε ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο;  
8)Έρεηε επηπξφζζεηε βνήζεηα ην απφγεπκα απφ εζεινληέο;  
9)Πφζα ζπίηηα ηνπ Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα; 
10)Πφζν δχζθνινο είλαη ν απνρσξηζκφο ζαο απφ ηα παηδηά φηαλ απηά ελειηθηψλνληαη θαη 
θεχγνπλ ή θάπνηνο απφ ην πξνζσπηθφ ζπληαμηνδνηείηαη; 
11)Αλ ηα παηδηά εηζαρζνχλ ζε αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, πνηνο θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο θαη πνχ δηακέλνπλ απηφ ην δηάζηεκα; 
12)Βνεζάηε απηά ηα παηδηά λα βξνπλ εξγαζία; Καη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; 
13)Πνηνο ρξεκαηνδνηεί ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ; 
14)Πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην ίδξπκα ζαο νη εζεινληέο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ;  
15)ε πνηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαηίζεληαη νη ρξεκαηηθέο δσξεέο; 
16)ε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε εκείο ηα παηδηά λα δεηήζνπκε βνήζεηα απφ ην ίδξπκα / 
νξγαληζκφ ζαο; 
17)Αλ κηα νηθνγέλεηα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζρέζεσλ κεηαμχ κειψλ, ηη είδνπο ςπρηθή 
βνήζεηα ηνπο παξέρεηε; 
18)Δάλ κηα νηθνγέλεηα  έρεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε εζάο; Καη πσο 
κπνξείηε λα βνεζήζεηε; 
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Κξηηηθή απνηίκεζε ησλ κέζσλ – δηαδηθαζηώλ  
 
   ηηο εξγαζίεο καο, ππήξρε απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, αξθεηά θαιή ζπλεξγαζία θαη ζσζηφο 
θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ θαη ξφισλ. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο καο πήξαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 
ξφινπο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πνιχπιεπξε θξηηηθή. Θεσξνχκε φηη ζε φια ηα ζηάδηα 
θαιχςακε φιεο καο ηηο ππνρξεψζεηο. Κάπνηεο θνξέο δπζθνιεπηήθακε ζηε ζχλζεζε 
πιεξνθνξηψλ, φηαλ ν ρξφλνο καο πίεδε, θαη θάπνηα κέιε δπζθνιεχηεθαλ ζηελ εξγαζία, δηφηη 
δελ είραλ μαλαδνπιέςεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο καο ληψζακε φηη ηα 
πήγακε θαιά ζε δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή, ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ 
ζπληνληζηή. Πηζηεχνπκε φηη ζπλεξγαζηήθακε πνιχ θαιά θαη ηζφηηκα θαη απηφ είρε απνηέιεζκα 
ζηελ εξγαζία καο. Τπήξρε επθνιία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη δελ ρξεηάζηεθε λα 
δηαθσλήζνπκε. ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, άιια θάπνηεο 
θνξέο ν ρξφλνο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο βνήζεζαλ ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο θαη φηη δελ ππήξρε θαλέλαο πνπ δελ πξφζθεξε ηίπνηα. Πηζηεχνπκε, ηέινο, φηη θαη 
νη ππφινηπεο νκάδεο ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά θαη απηέο. 

 

 

πκπεξάζκαηα  
    Μέζα απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία θαηαιήμακε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Η 
θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ παξακέλεη έλα ζέκα γηα ην νπνίν θαλέλαο δελ επηζπκεί λα 
ζπδεηήζεη, έλα ζέκα ην νπνίν θπιάζζεηαη σο επηαζθξάγηζην νηθνγελεηαθφ κπζηηθφ. Καλέλαο 
δελ ζέιεη  λα παξαδερηεί, φηη φινη καο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη νη 
πεξηζζφηεξνη απφ καο πξνζπεξλνχκε εληειψο αδηάθνξνη, φηαλ βιέπνπκε κηα κεηέξα λα 
ρηππάεη ην παηδί ηεο, γηαηί δελ ηελ «αθνχεη». Μήπσο ήξζε, άξαγε, ν θαηξφο φινη καο λα δνχκε 
απηφ ην ζέκα θαη απφ κηα άιιε νπηηθή γσληά; Μήπσο φινη εκείο νη εθεζπραζκέλνη πξέπεη 
θάπνηε λα  αθππληζηνχκε;   
    Παξάιιεια, νη ππάξρνληεο κεραληζκνί πξφλνηαο δελ εγγπψληαη απνηειεζκαηηθά ηελ 
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απηψλ, ιφγσ έιιεηςεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ησλ δνκψλ πνπ 
νδεγνχλ ζηελ άλεπ ιφγνπ ηδξπκαηνπνίεζε  παηδηψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο, 
ε νπνία επζχλεηαη γηα ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηα ήδε 
ειάρηζηα πθηζηάκελα ηδξχκαηα. Δπηπιένλ, φζνλ  αθνξά ηηο ΜΚΟ ην «Υακφγειν ηνπ παηδηνχ», 
ηα παηδηθά ρσξηά SOS, κάζακε φηη είλαη εζεινληηθνί, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Η δξάζε ηνπο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε 
θηινμελία παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ηελ ηειεθσληθή ππνζηήξημή ηνπο, 
πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμήο ηνπ, ηελ ελίζρπζε νηθνγελεηψλ πνπ 
ηεινχλ ζε έλδεηα, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο ή πνιηηηζηηθψλ θαη 
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Αληψλε Λνπδάξνπ θαη ηνπ θ. 
Αιεβίδνπ δελ έρεη ζεκαζία απφ πνχ μεθίλεζε θάπνηνο, αιιά ε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε θαη 
πνχ θαηέιεμε.   
 

ΔΠΗΛΟΓΟ 
 

     Μέζα απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία δηαπηζηψζακε φηη ηα ηδξχκαηα πνπ 
θηινμελνχλ παηδηά ρσξίο νηθνγέλεηα ή παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο ιεηηνπξγνχλ σο ζπίηηα θαη παξέρνπλ ζηα παηδηά κηα δεζηή αγθαιηά. Μέζα απφ ηα 
ιεγφκελα ηνπ θ. Αιεβίδνπ (ςπρνιφγνο ηνπ ρακφγεινπ ηνπ παηδηνχ) θαηαθέξακε λα 
γλσξίζνπκε απηά ηα παηδηά θαζψο θαη γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Παξαηεξήζακε φηη απηά 
ηα παηδηά δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ εκάο φζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθή ηνπο θαη έηζη 
θαηαιαβαίλνπκε φηη ζηα ζπίηηα ηνπο πξνζθέξεηαη ζηνξγή θαη αγάπε. Δπνκέλσο, θαηαθέξακε 
λα δνχκε θαη λα αζρνιεζνχκε κε έλα ζέκα πνπ δελ ηνπ δίλακε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ 
παηδηθή καο ειηθία θαη ηψξα καο επεξέαζε πάξα πνιχ θαη καο ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα. 
Καηαιάβακε αθφκα πσο ππάξρνπλ αμηνζεκείσηα πξάγκαηα ζηε δσή γηα ηα νπνία πξέπεη λα 
θάλνπκε θάηη, αθφκα θαη ην πην απιφ πξάγκα φπσο είλαη ε ζχλζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 
    πλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε ν θ.ηέθαλνο  Αιεβίδνο, ςπρνιφγνο θαη εθπξφζσπνο 
ηνπ «Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ», ν νπνίνο καο κίιεζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνπο 
ζθνπνχο ηνπ «Υακφγεινπ ηνπ παηδηνχ». 

 
1)Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί; 
  Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί επηιέγνληαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε! Αθφκα πξψηε πξνυπφζεζε είλαη λα 
κελ θέξνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα ζηνλ ρψξν. Σν αλ ζα κπνξέζεη ε θάζε 
θνηλσληθή ιεηηνπξγφο λα αληεπεμέιζεη ζηηο δηθέο ηνπο πξνζδνθίεο είλαη έλα άιιν ζηάδην.   

 
2) Πνην είλαη ην θαζεζηώο εξγαζίαο;  
    Οη ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ εθεί είλαη απνιχησο επράξηζηεο απφ φιν ην πξνζσπηθφ 
εξγαζίαο αθνχ θαλέλαο δελ εξγάδεηαη απφ ππνρξέσζε ή εμαλαγθαζκφ αιιά απφ αγάπε!  
Γπζθνιίεο θαη δπζάξεζηεο ζηηγκέο ππάξρνπλ, φπσο ππάξρνπλ θαη ζε θάζε κέξνο πνπ 
ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη αιιά μεπεξληνχληαη πνιχ εχθνια. 

3)Πνην είλαη ην σξάξην ηνπο; 
  Σν σξάξην εξγαζίαο είλαη ην θαζηεξσκέλν νρηάσξν θη έηζη δελ αλαγθάδεηαη θαλέλαο λα 
εξγάδεηαη απφ ην πξσί έσο ην βξάδπ, ππάξρεη θαηαλφεζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
δνπιεχνπλ ελαιιάμ, αθνχ θαη ν θαζέλαο έρεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. 

4)Πσο δηακνξθώλνληαη νη ζρέζεηο παηδηώλ θαη  θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ; 
    Οη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη είλαη φπσο αθξηβψο είλαη θαη ζε κηα νηθνγέλεηα, ηα παηδηά 
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηηο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο είλαη απφιπηα 
θαηαλνεηφ λα ππάξμνπλ εληάζεηο. Η αγάπε δελ ράλεηαη παξφια απηά. 

5)Πνηα είλαη ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ; 
   Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ είλαη λα πξνζέρνπλ ηα 
παηδία, λα ηα βνεζνχλ ζηα καζήκαηα ηνπο,  λα καγεηξεχνπλ θαη γεληθά  λα θάλνπλ φιεο ηηο 
δνπιεηέο πνπ θάλνπλ νη γνλείο. 
 

6)Πώο ιεηηνπξγνύλ ηα παηδηά ζην πξώην δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ηνπο θαη πόζν 
δύζθνιν είλαη λα πξνζαξκνζηνύλ; 
   Σα παηδηά πνπ έξρνληαη ζην ρψξν καο είλαη παηδηά πνπ έρνπλ πεξάζεη δχζθνιεο 
θαηαζηάζεηο, θαθνπνίεζεο, εθκεηάιιεπζεο, παξακέιεζεο απφ ηε θπζηθή ηνπο νηθνγέλεηα θαη 
θνπβαινχλ έλα βαξχ ςπρηθφ θνξηίν. πρλά καο ζεσξνχλ ππεχζπλνπο γηα ηε βίαηε απφζπαζή 
ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη ή νηθνγέλεηά ηνπο ζηάζεθε ε πεγή ηεο 
δπζηπρίαο ηνπο θαη αληηδξνχλ αξλεηηθά ζην λέν πεξηβάιινλ. Απηφ είλαη φκσο θαη ην θχξην 
έξγν καο, δειαδή λα ηα θάλνπκε λα καο εκπηζηεπζνχλ θαη λα καο απνδερηνχλ σο λέα 
νηθνγέλεηά ηνπο. 
 
7)Πώο βνεζάηε ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο;  
      ηα ζπίηηα ηνπ Υακφγεινπ ηνπ Παηδηνχ ππάξρνπλ δεθάδεο ςπρνιφγνη πνπ βνεζνχλ θαη 
ζηεξίδνπλ ηα παηδηά φιν ην 24σξν,κε ζπδήηεζε θαη ππνκνλή πξνζπαζνχλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά. 
 
8)Έρεηε επηπξόζζεηε βνήζεηα ην απόγεπκα από εζεινληέο;  
 Σν απφγεπκα έξρνληαη εζεινληέο κεηά ηε δνπιεηά ηνπο θαη   βνεζνχλ ηφζν  ηα παηδηά κε ηα 
καζήκαηα ηνπο φζν θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ηηο δνπιείεο ηνπ ζπηηηνχ, επίζεο θξαηνχλ 
ζπληξνθηά ζηα παηδηά. 
 
9)Πόζα ζπίηηα ηνπ Υακόγεινπ ηνπ παηδηνύ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα; 
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Σν ζπίηη καο ζην Μνζράην 

 

Σν ζπίηη καο ζην Πεξηζηέξη 

 

Σν ζπίηη καο ζην Μαξνύζη 

 

Σν ζπίηη καο ζηα Μειίζζηα 

 

Σν ζπίηη καο ζηνλ Καξέα 

http://www.hamogelo.gr/137-1/17/To-spiti-mas-sto-Mosxato
http://www.hamogelo.gr/137-1/5/To-spiti-mas-sto-Peristeri
http://www.hamogelo.gr/137-1/1/To-spiti-mas-sto-Maroysi
http://www.hamogelo.gr/137-1/2/To-spiti-mas-sta-Melissia
http://www.hamogelo.gr/137-1/3/To-spiti-mas-ston-Karea
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Σν ζπίηη καο ζηελ Αξραία Κόξηλζν 

 

Σν αγξόθηεκά καο ζηελ Κέξθπξα 

 

Σν ζπίηη καο ζηελ Κπιιήλε 

 

Σν ζπίηη καο ζηνλ Φνίληθα 

 

Ζκεξήζηα Φξνληίδα Παηδηώλ ζηνλ Μύηηθα Δπβνίαο 

http://www.hamogelo.gr/137-1/6/To-spiti-mas-sthn-Arxaia-Korintho
http://www.hamogelo.gr/137-1/7/To-agrokthma-mas-sthn-Kerkyra
http://www.hamogelo.gr/137-1/8/To-spiti-mas-sthn-Kyllhnh
http://www.hamogelo.gr/137-1/9/To-spiti-mas-ston-Foinika
http://www.hamogelo.gr/137-1/10/Hmerhsia-Frontida-Poidion-ston-Mytika-Eyboias
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Ζκεξήζηα Φξνληίδα Παηδηώλ ζηνλ Πύξγν Ζιείαο 

 

Σν ζεξηλό ζπίηη καο ζηελ Δπαλνκή 

 

Σν ζεξηλό ζπίηη καο ζην ρνηληά 

 

Σα ζεξηλά καο ζπίηηα ζηελ Νέα Ζξαθιείηζα Καβάιαο 

 
10)Πόζν δύζθνινο είλαη ν απνρσξηζκόο ζαο από ηα παηδηά όηαλ απηά ελειηθηώλνληαη 
θαη θεύγνπλ ή θάπνηνο από ην πξνζσπηθό ζπληαμηνδνηείηαη; 
    Δπεηδή νη θνηλσληθνί θαη φιν ην πξνζσπηθφ γεληθά δέλεηαη κε ηα παηδηά ιεο θαη είλαη δηθά 
ηνπο, ν απνρσξηζκφο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο είλαη πνιχ δχζθνινο. 
 
 
11)Αλ ηα παηδηά εηζαρζνύλ ζε αλώηαην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, πνηνο θαιύπηεη ηηο 
δαπάλεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη πνύ δηακέλνπλ απηό ην δηάζηεκα; 
 
 Όηαλ ηα παηδηά ελειηθησζνχλ νη άλζξσπνη απφ ην ρακφγειν ηνπ παηδηνχ ηνπο παξέρνπλ ηα 
θαηάιιεια εθφδηα, φπσο γηα παξάδεηγκα θξνληίδνπλ γηα ηα έμνδά ηνπο  θαη ηνπο βνεζνχλ λα 
βξνπλ έλα ζπίηη γηα λα κέλνπλ.  
 

http://www.hamogelo.gr/137-1/11/Hmerhsia-Frontida-Poidion-ston-Pyrgo-Hleias
http://www.hamogelo.gr/137-1/12/To-therino-spiti-mas-sthn-Epanomh
http://www.hamogelo.gr/137-1/13/To-therino-spiti-mas-sto-Sxoinia
http://www.hamogelo.gr/137-1/14/Ta-therina-mas-spitia-sthn-Nea-Hrakleitsa-Kabalas
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12)Βνεζάηε απηά ηα παηδηά λα βξνύλ εξγαζία; Καη αλ λαη, κε πνηνλ ηξόπν; 
 
   Όηαλ ηα παηδηά ελειηθησζνχλ θαη έρνπλ πιένλ ηειεηψζεη κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά, ν νξγαληζκφο καο ηνπο παξέρεη κηα πξνζσξηλή απαζρφιεζε 
εθεί, κέζα ζην ίδξπκα. Δπίζεο, ηνπο παξέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα κέρξη λα 
αλεμαξηεηνπνηεζνχλ.  
 
13)Πνηνο ρξεκαηνδνηεί ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ; 
Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ δελ έρεη θάπνην θχξην πφξν απ’ φπνπ δέρεηαη ρξήκαηα, ζηεξίδεηαη  
ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ζηηο δσξεέο. 
 
14)Πσο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην ίδξπκα ζαο νη εζεινληέο θαη κε πνηνπο ηξόπνπο ;  
 
  Ο θαζέλαο κπνξεί λα βνεζήζεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Θα ζαο πεξηγξάςσ ηε βνήζεηα πνπ 
πξνζθέξνπλ νη εζεινληέο καο. πρλά εληζρχνπλ νηθνλνκηθά ην ίδξπκα ή αθφκε  πεγαίλνπλ 
εθεί εζεινληηθά θαη βνεζνχλ ζε δηάθνξεο δνπιεηέο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα  καγεηξεχνπλ, ζηδεξψλνπλ ή αθφκε πξνζέρνπλ ηα παηδηά. Δπηπιένλ θάπνηα 
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο βνεζνχλ ην ‘’ζπίηη’’ κε ην λα παξέρνπλ ξνχρα, ηξφθηκα αθφκα θαη 
παηρλίδηα ζηα παηδηά. Χζηφζν, αθφκε θαη θάπνηνη θαζεγεηέο θαη δάζθαινη αθηεξψλνπλ θάπνην 
κέξνο απφ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν γηα λα βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηα ηα παηδηά. 
 
15)ε πνηνπο ινγαξηαζκνύο θαηαηίζεληαη νη ρξεκαηηθέο δσξεέο; 
 
   Οη ρξεκαηηθέο δσξεέο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζθνπψλ ηνπ γίλνληαη κφλν κε θαηάζεζε ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζηα γξαθεία ηνπ ή ζηνπο ρψξνπο ηνπ. 
 

16)ε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξνύκε εκείο ηα παηδηά λα δεηήζνπκε βνήζεηα από ην 
ίδξπκα / νξγαληζκό ζαο; 
 
 Σα παηδηά κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ρακφγειν ηνπ παηδηνχ γηα λα ηνπο παξέρνπκε 
ςπρνινγηθή ζηήξημε, γηα λα βνεζήζνπκε παηδηά κε πξνβιήκαηα δηαβίσζεο, παηδηά κε 
πξνβιήκαηα πγείαο, παηδηά ππφ εθκεηάιιεπζε ή αθφκα γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλα 
εμαθαληζκέλσλ παηδηψλ. 
 
17)Αλ κηα νηθνγέλεηα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζρέζεσλ κεηαμύ κειώλ, ηη είδνπο 
ςπρηθή βνήζεηα ηνπο παξέρεηε; 
 
  Οπνηνδήπνηε πξφβιεκα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ κεηαμχ 
ηνπο. Κξίζηκεο ή ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε αλεξγία, ην δηαδχγην θ.α, κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ ζηελ απνδηνξγάλσζή ηεο θαη ζηελ εκθάληζε ζνβαξψλ δπζθνιηψλ. Σν Υακφγειν 
ηνπ Παηδηνχ κέζα απφ ηηο ηξάπεδεο εηδψλ πνπ ιεηηνπξγεί, ζε φιε ηελ Διιάδα, πξνζθέξεη ηηο 
ππνζηεξηθηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ νηθνγελεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε 
ιφγσ ησλ πξφζθαηξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 
18)Δάλ κηα νηθνγέλεηα  έρεη νηθνλνκηθό πξόβιεκα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε εζάο; Καη 
πσο κπνξείηε λα βνεζήζεηε; 
 
Σν ρακφγειν ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα έηζη ψζηε λα κελ 
ρξεηαζηεί λα δψζνπλ ην παηδί ζε θάπνην ίδξπκα θαη γεληθά λα κελ δηαιπζεί ε νηθνγέλεηα.   
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ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΜΔΣΑΞΤ ΜΑΘΖΣΧΝ 
 

1)Από ηνπο ζπλεξγάηεο καο πξνζδνθνύζακε: 
α. Οκαδηθφηεηα 
β. πλεξγαζία 
γ. Δξγαηηθφηεηα 
 
2) Από ηνπο ζπκκαζεηέο καο δεηήζακε: 
α. Καηαλφεζε 
β. Αιιειεγγχε 
γ. εβαζκφ 
δ. Δθηίκεζε 
 
3) Από ηελ θαζεγήηξηα καο πεξηκέλακε: 
α. Να είλαη επηεηθήο 
β. Να είλαη ζπλεξγάζηκε 
γ. Να είλαη ήξεκε 
δ. Να κελ καο αγρψλεη 
 
Η Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: Βαζηιηθή Λέηζηνπ 
Σκήκα: A1 
 
 
 

ΣΟ  ΥΑΜΟΓΔΛΟ  ΣΟΤ  ΠΑΗΓΗΟΤ  «ΘΔΑΣΡΗΚΟ» 
 
ΚΗΝΙΚΟ: Έλα παηδί, ν Φάλεο, ζην δσκάηην ηνπ θαη αθνχγνληαη θσλέο έμσ απφ ηελ πφξηα. 
(ηζαθψλεηαη  ν παηέξαο κε ηε κεηέξα ηνπ). 
  Παηέξαο(Μπαίλεη ζην δσκάηην κεζπζκέλνο θαη λεπξηαζκέλνο): 
- Πνχ είζαη ξε παιηφπαηδν; Θέισ λα κνπ δψζεηο ηα ιεθηά πνπ κάδεςεο απφ ηα ραξηνκάληηια. 
Φάλεο(εθψλεηαη θνβηζκέλνο απ’ ηε γσλία ηνπ δσκαηίνπ ηνπ): 
- Παηέξα κφλν απηά κάδεςα δελ κπφξεζα λα καδέςσ άιια . 
- Ση είλαη απηά ξε ηεκπέιε , εζχ θηαηο πνπ ηζαθψλνκαη κε ηελ κάλα ζνπ ξε, απφ ηφηε πνπ 

γελλήζεθεο άρξεζηε έρεη ρεηξνηεξέςεη ε δσή κνπ ( ζθελέο θαθνπνίεζεο αλειίθνπ )  
ΚΗΝΙΚΟ: Ο Φάλεο ρηππεκέλνο απφ ηνλ παηέξα ηνπ πέθηεη ζην πάησκα θαη αξρίδεη λα 
θιαίεη κε ιπγκνχο . 
ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΑ : ( Πεγαίλνληαο ζην ζρνιείν )  
Ο Φάλεο βιέπεη πάλσ ζε έλα ηνίρν , θνιιεκέλν έλα ραξηάθη ηνπ ρακφγεινπ ηνπ παηδηνχ ην 
λνχκεξν (1056 ), ηνπ πεξλάεη ε ζθέςε λα ηειεθσλήζεη αιιά ηειηθά δελ ην θάλεη.  
ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟ ΠΗΣΗ  
ΚΗΝΙΚΟ: Ο Φάλεο γπξλάεη ζπίηη θαη αληηθξίδεη ηελ κεηέξα ηνπ ιηπφζπκε ζην πάησκα θαη 
ηνλ παηέξα ηνπ απφ πάλσ ηεο . Κιίλεη ηελ πφξηα θαη ηξέρεη ζηνλ πην θνληηλφ ζάιακν 
ηειεθψλνπ θαη θαιεί ην ( 1056 ) . Σφηε έξρνληαη απφ ην ρακφγειν ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ 
παίξλνπλ καδί ηνπο 
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ  
ΑΦΗΔ – ΚΟΛΑΕ ΜΔ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 
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